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Περίληψη 

Η σύγχρονη τάση που επικρατεί διεθνώς ως προς την εκπαιδευτική 

αντιμετώπιση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είναι η ανάπτυξη της 

πολιτικής της συνεκπαίδευσής τους στα γενικά σχολεία (Γεωργιάδης, Καλύβα, 

Κουρκούτας, 2007). Το σχολείο, στα πλαίσια της συνεκπαίδευσης θα πρέπει να 

φροντίσει για την αλλαγή των στάσεων και των αντιλήψεων των τυπικώς 

αναπτυσσόμενων μαθητών απέναντι στη διαφορετικότητα (Σούλης, 2014) όμως  για 

να γίνει αυτό θα πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε τις αντιλήψεις των παιδιών για την 

αναπηρία, ώστε να καταλάβουμε πως αυτές μπορούν να μεταβληθούν (Tregaskis, 

2000). 

Στην παρούσα έρευνα  επιχειρείται η μελέτη και η καταγραφή των αντιλήψεων 

και των συμπεριφορικών προθέσεων των μαθητών της Ε΄και ΣΤ΄ δημοτικού όσον 

αφορά στα παιδιά με νοητική και κινητική αναπηρία. Συγκεκριμένα, η έρευνα αυτή 

εστιάζει στο εάν και κατά πόσο οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης επηρεάζονται από 

παράγοντες όπως το φύλο, η τάξη φοίτησης, το είδος της αναπηρίας, η επαφή με κάποιο 

άτομο με αναπηρία και η  ενημέρωση που έχουν για θέματα σχετικά με την αναπηρία 

σε σχέση με τις πηγές πληροφόρησής τους. Στην έρευνα συμμετείχαν 246 μαθητές των 

οποίων οι αντιλήψεις αξιολογήθηκαν με την αντιληπτική κλίμακα δυνατοτήτων 

(Perceived Capabilities Scale, PCS) και οι συμπεριφορικές προθέσεις με την κλίμακα 

συμπεριφορικών προθέσεων (Behavioral Intentions Scale, BIS) βάσει ενός 

διαδικτυακού ερωτηματολογίου. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές είχαν θετικές αντιλήψεις και 

συμπεριφορικές προθέσεις πρωτίστως για την κινητική και δευτερευόντως για τη 

νοητική αναπηρία. Σχετικά με τους παράγοντες που εξετάστηκαν, το φύλο, η τάξη 

φοίτησης, η επαφή με άτομα με αναπηρία στο στενό τους περιβάλλον και η ενημέρωσή 

τους για την αναπηρία φαίνεται πως επηρεάζουν θετικά τις αντιλήψεις και τις 

προθέσεις συμπεριφοράς των παιδιών τυπικής ανάπτυξης προς τα παιδιά με κινητική 

και νοητική αναπηρία. 

 

Λέξεις κλειδιά: αναπηρία, αντιλήψεις, συμπεριφορική πρόθεση, νοητική 

αναπηρία, κινητική αναπηρία 
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ABSTRACT  

The prevailing trend in the education of students with special educational needs 

imposes the development of policies that foster their inclusion in mainstream schools 

(Georgiadis, Kalyva, Kourkoutas, 2007). Schools should try to formulate typically 

developing students’ perceptions and attitudes towards diversity (Soulis, 2014), but in 

order to transform them, it is first necessary to understand children’s perceptions of 

disability (Tregaskis, 2000). 

The purpose of the present study was to investigate 5th and 6th grade elementary 

students’ perceptions and behavioural intentions towards children with intellectual and 

physical disabilities. Factors that may influence students’ perceptions and behavioural 

intentions were also examined, including gender, grade level, type of disability, 

previous contact with individuals with disabilities and information about disabilities in 

relation to the type of information sources. 246 students were administered an online 

questionnaire in order to measure their  perceptions using the Perceived Capabilities 

Scale (PCS) as well as their behavioral intentions using the  Behavioral Intentions Scale 

(BIS). 

 Results indicated positive perceptions and behavioural intentions primarily 

towards physical disability and secondarily towards intellectual disability. Gender, 

grade level, contact with individuals with disabilities in their immediate environment 

and their information about disabilities seem to positively influence typically 

developing children’s  perceptions and behavioural intentions towards children with 

physical and intellectual disabilities. 

Key words: disability, perceptions, behavioural perceptions, intellectual 

disability, physical disability 
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Εισαγωγή 

Η παρούσα έρευνα αποτελεί μια προσπάθεια καταγραφής και μελέτης των 

αντιλήψεων και των συμπεριφορικών προθέσεων μαθητών τυπικής ανάπτυξης Ε΄ και 

ΣΤ΄ δημοτικού σχετικά με το ζήτημα της αναπηρίας. Συγκεκριμένα, η έρευνα αυτή 

εστιάζει στο εάν και κατά πόσο οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης επηρεάζονται από 

παράγοντες όπως το φύλο, την τάξη φοίτησης, το είδος της αναπηρίας, την  επαφή με 

κάποιο άτομο με αναπηρία και την ενημέρωση που έχουν για θέματα σχετικά με την 

αναπηρία σε σχέση με τις πηγές πληροφόρησής τους. 

Η ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Ε.Ε.Α) στη γενική 

εκπαίδευση είναι ένα σημαντικό θέμα στις εκπαιδευτικές πολιτικές πολλών χωρών 

κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Σε διεθνές επίπεδο, αυτό οδήγησε σε νέα νομοθεσία, η 

οποία έχει ως στόχο να εντάξουν μαθητές με διάφορα είδη Ε.Ε.Α στα κανονικά σχολεία 

(Nakken & Pijl, 2002).  

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 3699/2008  θεσμοθετείται το 

δικαίωμα της ένταξης των  μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

στο γενικό σχολείο. 

Η κοινωνική αλληλεπίδραση των μαθητών με Ε.Ε.Α με τους τυπικώς 

αναπτυσσόμενους (Τ.Α) μαθητές μπορεί να βοηθήσει τους πρώτους να αυξήσουν τις 

επικοινωνιακές και κοινωνικές τους δεξιότητες και να συμβάλει στη δημιουργία μιας 

πιο θετικής αυτοεκτίμησης και αυτοεικόνας (Burnstein, Sears, Wilcoxen, Cabeloo & 

Spagna, 2004). Επιπλέον, οι Τ.Α μαθητές μπορούν να επωφεληθούν αυξάνοντας την 

ευαισθητοποίηση τους προς τους άλλους με διαφορετικές ικανότητες και 

χαρακτηριστικά (Renzaglia, Karvonen, Drasgow & Stoxen, 2003). 

Παρ’ όλα αυτά, οι ερευνητές που εστιάζουν στην κοινωνική συμμετοχή  

δηλώνουν ότι δεν είναι προφανές για τους μαθητές με αναπηρία ότι έχουν φίλους στο 

σχολείο ή στην τάξη τους (Pijl, Skaalvik & Skaalvik, 2010).  Συχνά δυσκολεύονται στο 

να αποκτήσουν κάποιο φίλο (Koster, Pijl, Nakken, & Van Houten, 2010), δεν γίνονται 

εύκολα αποδεκτοί από τους συνομήλικούς τους (Symes & Humphrey, 2010; Koster, 

Pijl, Nakken, & Van Houten, 2010) επειδή η στάση των Τ.Α απέναντι τους είναι 

αρνητική (Gannon & McGilloway, 2009; Laws & Kelly, 2005). Οι Pijl, Frostad & Flem 

(2008) μάλιστα, αναφέρουν ότι περίπου το 30% των μαθητών με αναπηρίες έχουν 
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σημαντικά λιγότερους φίλους και είναι λιγότερο αποδεκτοί από τους συμμαθητές τους 

απ’ ότι οι Τ.Α συνομήλικοί τους.  

Σύμφωνα με την Stoneman (1993), η αρνητική στάση των Τ.Α μαθητών 

αποτελεί φραγμό και περιορίζει τους μαθητές με αναπηρία από την πλήρη συμμετοχή 

τους στο σχολείο και στην ευρύτερη κοινότητα. Επίσης, οι Nowicki & Sandieson 

(2002), δηλώνουν πως η στάση των Τ.Α μαθητών προς τα ΑμεΑ είναι ένα από τα 

βασικότερα προβλήματα στην ενταξιακή εκπαίδευση. Η αρνητική στάση μπορεί να 

οδηγήσει σε χαμηλή αποδοχή από τους συνομήλικους, λίγες φιλίες, μοναξιά, ακόμα 

και σε απόρριψη ή φαινόμενα εκφοβισμού. Αυτό μπορεί να έχει δραματικές συνέπειες 

στη ζωή των μαθητών με αναπηρία με αποτέλεσμα τη δυσκολία στην ένταξή τους σε 

ομαδικές δραστηριότητες, φθίνουσα ακαδημαϊκή επίδοση, εγκατάλειψη του σχολείου 

ή/και προβληματική συμπεριφορά (Ollendick, Weist, Borden, & Greene, 1992). Το 

χειρότερο σενάριο της απόρριψης και του εκφοβισμού μπορεί να οδηγήσει 

μακροπρόθεσμα σε κατάθλιψη και άλλα προβλήματα ψυχικής υγείας (Aluede, 

Adeleke, Omoike, & Afen-Akpaida, 2008). 

Φαίνεται λοιπόν, πως η  ένταξη των μαθητών με αναπηρία δεν οδηγεί αυτόματα 

σε αποδοχή ή φιλία από τους Τ.Α συνομήλικους τους (Pijl, 2005) κι ότι η ενταξιακή 

εκπαίδευση δεν εκπληρώνει την υπόσχεσή της, ότι δηλαδή οι μαθητές με ειδικές 

ανάγκες επωφελούνται κοινωνικά στα γενικά σχολεία (Gresham & MacMillan, 1997; 

Symes & Humphrey, 2010). Το σχολείο στα πλαίσια της συνεκπαίδευσης θα πρέπει να 

φροντίσει για την αλλαγή των στάσεων και των αντιλήψεων των Τ.Α μαθητών 

απέναντι στη διαφορετικότητα (Σούλης, 2014), όμως  για να γίνει αυτό θα πρέπει 

πρώτα να κατανοήσουμε τις αντιλήψεις των παιδιών για την αναπηρία με απώτερο 

σκοπό την ανάπτυξη στρατηγικών παρέμβασης και τη σφυρηλάτηση θετικών στάσεων 

απέναντι στα ΑμεΑ (Stamou, Alevriadou, Eleptheriou, Vamvakidou, 2008). Η ανάγκη 

διερεύνησης των αντιλήψεων των Τ.Α μαθητών για την αναπηρία στην παρούσα 

εργασία, αιτιολογείται από όσα παρατέθηκαν παραπάνω. 

Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας γίνεται η παράθεση του 

θεωρητικού πλαισίου της αναπηρίας. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στους ορισμούς 

και τα μοντέλα της αναπηρίας, στην ιστορική διαδρομή της αναπηρίας από την 

αρχαιότητα έως και σήμερα, στα είδη και τις μορφές της καθώς και στη διεθνή 

ταξινόμηση της αναπηρίας. 
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Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην αναπηρία σε σχέση με την 

εκπαίδευση. Ενδεικτικότερα, γίνεται αρχικά μια ιστορική αναδρομή στην εκπαίδευση 

των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα, στο θεσμικό πλαίσιο της ένταξης, καθώς και 

στις κατηγορίες της αναπηρίας στην εκπαίδευση. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται εκτενής αναφορά στις διεθνείς και στις ελληνικές 

έρευνες που μελετούν την κατανόηση της αναπηρίας από τα παιδιά και τις αντιλήψεις 

τους για την αναπηρία με εστίαση σε παράγοντες όπως το φύλο, την ηλικία, την επαφή 

με τα ΑμεΑ και το σχολικό περιβάλλον, το είδος της αναπηρίας, την οικογένεια και τα 

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας παρουσιάζεται ο σκοπός της 

έρευνας και τα διερευνητικά ερωτήματα, το δείγμα, το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε 

καθώς και η περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθήθηκε. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας, ενώ στο 

έκτο και τελευταίο γίνεται η συζήτηση των αποτελεσμάτων αυτών και η εξαγωγή 

συμπερασμάτων βάσει της προηγούμενης βιβλιογραφίας, όπως αυτή παρουσιάστηκε 

στο τρίτο κεφάλαιο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[14] 
 

Μέρος Α΄: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Θεωρητικό πλαίσιο της αναπηρίας  

 

1.1 Ορισμοί της αναπηρίας 

Μέχρι και τον 19ο αι., η επιστημονική κοινότητα δε μιλούσε για αναπηρία 

(disability) ή ανεπάρκεια (impairment), αλλά για ανωμαλία (abnormality) και 

αποκλίνουσα συμπεριφορά (deviance).  

Κατά το δεύτερο μισό του 20ου αι., οι πολιτικοί φιλόσοφοι της εποχής είχαν την 

τάση να αντιμετωπίζουν την αναπηρία ως ένα σύνολο από μειονεκτήματα που έπρεπε 

να διορθωθούν με ιατρική παρέμβαση ή με κρατική αποζημίωση. Λίγο αργότερα, 

κάποιοι φιλόσοφοι άρχισαν να βλέπουν την αναπηρία σαν μια πηγή διακρίσεων και  

καταπίεσης της συγκεκριμένης ομάδας, παρόμοια με τις διακρίσεις για τη φυλή ή το 

φύλο. 

Ο ορισμός της αναπηρίας είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενος, μια και 

χρησιμοποιείται μόνο τον τελευταίο αιώνα ως συνώνυμο της ανικανότητας κι 

αναφέρεται σε πολλά και διαφορετικά χαρακτηριστικά (τύφλωση, κώφωση, αυτισμός, 

επιληψία, κατάθλιψη, ΗΙV) (Wasserman, Asch, Blustein & Putnam, 2011). 

Υπό το πρίσμα των κοινωνικών αντιδράσεων, όπως ο αποκλεισμός και ο 

στιγματισμός, η αναπηρία φαίνεται να μη διαφέρει από τον αποκλεισμό για τη φυλή 

και το φύλο (Bickenbach, 1993 οπ. αναφ. στους Wasserman, Asch, Blustein & Putnam, 

2011) και γι’ αυτό είναι απαραίτητος ένας πιο εξειδικευμένος ορισμός. 

Τη δεκαετία του 1970, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ) έδωσε τους 

παρακάτω ορισμούς για την ανεπάρκεια-βλάβη  (impairment), την αναπηρία 

(disability) και τη μειονεξία (handicap): 

 Βλάβη, ανεπάρκεια: κάθε απώλεια ή ανωμαλία ψυχολογικής, 

φυσιολογικής και ανατομικής δομής ή λειτουργίας. 

 Αναπηρία: ο αντίκτυπος της βλάβης στην καθημερινή ζωή. 

 Μειονεξία: κοινωνική δυσπραγία που προκλήθηκε από την αναπηρία.  
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Oι ορισμοί αυτοί επικεντρώνονται στη λειτουργία του σώματος και δε 

λαμβάνουν υπ’ όψην τα μη ιατρικά αίτια της αναπηρίας. Eπιπρόσθετα, υποδηλώνουν 

πως αν ένα άτομο δεν εμπίπτει σε κάποια κατηγορία της πλειονότητας, τότε θεωρείται 

πως το άτομο έχει κάποια ανωμαλία. Η διάγνωση της ανεπάρκειας συνήθως θεωρείται 

η αιτία της αναπηρίας. 

Η Ένωση Ατόμων με Κινητικές Αναπηρίες Κατά του Διαχωρισμού (Union of 

the Physically Impaired Against Segregation - UPIAS), σε έγγραφό της το 1976 με 

τίτλο “Θεμελιώδεις Αρχές της Αναπηρίας” (Fundamental Principles of Disability), 

έδωσε τους δικούς της ορισμούς για την ανεπάρκεια και την αναπηρία, 

σηματοδοτώντας την έναρξη της αμφισβήτησης του ιατρικού μοντέλου και των 

ορισμών που έδωσε ο Π.Ο.Υ για τις έννοιες της βλάβης, της αναπηρίας και της 

μειονεξίας. Ορίζει λοιπόν: 

● την ανεπάρκεια (impairment): ως η έλλειψη μέρους ή συνόλου των άκρων 

ή η ελαττωματική λειτουργία ενός σκέλους οργάνου ή μηχανισμού του σώματος  

● την αναπηρία (disability): ως μειονέκτημα ή περιορισμός της 

δραστηριότητας που προκαλείται από μία σύγχρονη κοινωνική οργάνωση η οποία 

λαμβάνει ελάχιστα ή καθόλου υπόψη της τα άτομα που έχουν σωματικές βλάβες και 

συνεπώς τα αποκλείει από τη συμμετοχή τους σε κοινωνικές δραστηριότητες. 

● τη μειονεξία (handicap): αυτός ο όρος δεν θεωρήθηκε αξιοσημείωτος από 

την UPIAS και δεν συμπεριλήφθηκε.   (UPIAS, 1976). 

Αλλά κι o ορισμός της UPIAS δέχθηκε κριτική για το γεγονός ότι αδιαφορεί για  

τις πτυχές της αναπηρίας που δε σχετίζονται με κοινωνικές στάσεις και πρακτικές όπως 

ο πόνος και η δυσφορία που κι αυτά αποτελούν μέρος της (Terzi, 2004). 

Ανάμεσα στους παραπάνω ορισμούς που αποτελούν τα αντίθετα άκρα, είναι ο 

ορισμός της Διεθνούς Ταξινόμησης της Αναπηρίας (International Classification of 

Functioning, Disability and Health - ICF, 2001) ο οποίος αποδίδει τους περιορισμούς 

που υπόκεινται τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) στην ατομική δυσλειτουργία και στο 

κοινωνικό περιβάλλον υπογραμμίζοντας πως η αναπηρία είναι «μια δυναμική 

αλληλεπίδραση μεταξύ των συνθηκών υγείας, του περιβάλλοντος και των προσωπικών 

παραγόντων του ΑμεΑ». 
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1.2 Μοντέλα της αναπηρίας 

Η αναπηρία αποκτά διαφορετικές σημασίες/νοήματα ανάλογα με το εκάστοτε 

ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο. Το γεγονός αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα 

ότι η αναπηρία συνιστά άλλη μια «κοινωνική κατασκευή», όπως είναι το φύλο, η 

εθνότητα κ.λ.π. Η θεώρηση της αναπηρίας ως προϊόν της κοινωνίας δεν σημαίνει ότι 

δεν υφίσταται ως πραγματική κατάσταση. Σημαίνει απλά πως η στάση της κοινωνίας 

απέναντι στην αναπηρία και τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑμεΑ) δεν είναι πάντοτε η 

ίδια. Άλλοτε αντιμετωπίζονται με οίκτο και φιλευσπλαχνία, άλλοτε ως ασθενείς και 

άλλοτε ως πολίτες με ίσα δικαιώματα.  

Στο πλαίσιο μιας εκτενούς συζήτησης για το ζήτημα της αναπηρίας και της 

κοινωνικής ένταξης των ΑμεΑ, αναπτύχθηκαν διάφορες ερμηνείες και μοντέλα 

ανάλογα με την εποχή και τις ιδεολογικές αρχές αυτού που τις εκφράζει. Διαφορετικές 

ερμηνείες σχετικά με το ζήτημα της αναπηρίας σημαίνει και διαφορετικές 

συμπεριφορές, προσεγγίσεις και πολιτικές. 

Το μοντέλο που κυριαρχεί κάθε φορά εξαρτάται όχι από το μέγεθος της 

ορθότητας ή της τεκμηρίωσης που διαθέτει αλλά από τους συγκεκριμένους 

συσχετισμούς ισχύος που υφίστανται μεταξύ των φορέων κάθε αντίληψης-μοντέλου. 

Άλλωστε, η κυριαρχία μιας κοινωνικής ομάδας, όπως αναφέρει ο Gramsci (1971), 

στηρίζεται στην ικανότητα να επιβάλει τη δική της αντίληψη-κοσμοθεωρία ως 

δεδομένη, κυρίαρχη και ηθική. Η επιβολή της κυριαρχίας των κρατούντων, αυτών 

δηλαδή που ασκούν την εξουσία, αποφασίζει για την κοινωνική πολιτική που θα 

εφαρμοσθεί και ταυτόχρονα διαμορφώνει τις αντιλήψεις του κοινωνικού σώματος-

περιβάλλοντος που στηρίζουν κι επιβάλλουν την κοινωνική πολιτική (Παντελιάδου, 

2007) .  

Τα δύο κύρια μοντέλα αναπηρίας στα οποία θα γίνει αναφορά παρακάτω, 

ορίζουν με διαφορετικό τρόπο την αναπηρία και προτείνουν διαφορετικό τρόπο 

διαχείρισής της. Αυτά είναι το ατομικό/ιατρικό μοντέλο και στον αντίποδά του το 

κοινωνικό μοντέλο. 
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1.2.1 Το ατομικό/ιατρικό μοντέλο 

Η προσέγγιση του ιατρικού μοντέλου εντοπίζει και περιορίζει την αναπηρία στο 

άτομο. Το ιατρικό μοντέλο αντιλαμβάνεται την αναπηρία ως πρόβλημα του ατόμου, 

που προκαλείται άμεσα από νόσο, τραύμα ή άλλη κατάσταση της υγείας και η οποία 

απαιτεί ιατρική φροντίδα που παρέχεται υπό μορφή ατομικής θεραπείας (ICF, 2001).   

«Στα πλαίσιά του επιδιώκεται η θεραπεία ή η διαχείριση της αναπηρίας, η οποία 

περιστρέφεται γύρω από τον προσδιορισμό της βλάβης, τον έλεγχο και τη μεταστροφή της 

πορείας της. Kατά συνέπεια, μια συμπάσχουσα και δίκαιη κοινωνία οφείλει να επενδύει 

στις υπηρεσίες της υγείας σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί ιατρικά η αναπηρία, να 

αποκατασταθεί ή να βελτιωθεί η δυσλειτουργία που προκαλεί η βλάβη, ώστε τα ανάπηρα 

άτομα να ζήσουν μια πιο «κανονική» ζωή. Κύρια αιτία της αναπηρίας, σύμφωνα με αυτό 

το μοντέλο, είναι το βιολογικό σώμα» (Καραγιάννη και Ζώνιου-Σιδέρη, 2006: 223).  

Το ιατρικό μοντέλο κυριάρχησε στο σχεδιασμό της πολιτικής για την αναπηρία 

στις ευρωπαϊκές χώρες πάνω από ένα αιώνα, παρέχοντας τη θεωρητική τεκμηρίωση 

πρακτικών «διαχωρισμού», όπως η ιδρυματοποίηση, οι οποίες οδήγησαν τα άτομα με 

αναπηρία στον αποκλεισμό από κάθε τομέα της κοινωνικής ζωής (Gottlieb, Myhill & 

Blanck, 2010). 

Το μοντέλο αυτό, προτείνει μια μονοδιάστατη σύνδεση της αναπηρίας με την 

«ελλειμματική» φυσική κατάσταση του ατόμου και επικεντρώνεται στη σωματική 

βλάβη για την οποία μιλούν είτε με βιολογικούς/ιατρικούς όρους, είτε θεωρώντας την 

ως προσωπική εμπειρία. Τo ιατρικό μοντέλo αντιμετωπίζει την αναπηρία μάλλον ως 

μια φυσική κατηγορία και ως ιατρικό περιστατικό με ψυχολογικές προεκτάσεις παρά 

ως κοινωνικό φαινόμενο. Κυρίαρχη στα μοντέλα αυτά είναι η επιστήμη -κατά κύριο 

λόγο η ιατρική- και ο επιστημονικός λόγος (Βεργιώτη, 2010). 

Το ιατρικό πρότυπο εστιάζει σε αυτό που ένα πρόσωπο δεν μπορεί να κάνει: 

                  Εξασθένιση                   Αναπηρία 

Ένας χρήστης αναπηρικής 

καρέκλας. 

Δεν μπορεί να ανεβεί σκαλοπάτια ή να 

περπατήσει στα καταστήματα. 
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Ένα άτομο με προβλήματα 

όρασης. 

Δεν μπορεί να διαβάσει τις πληροφορίες στο 

«τυποποιημένο μέγεθος» μιας εκτύπωσης. 

Ένα άτομο με έναν επίκτητο 

τραυματισμό εγκεφάλου. 

Δεν μπορεί να μιλήσει τόσο γρήγορα όσο οι άλλοι 

άνθρωποι. 

Πηγή:  ETTAD, Κατανόηση της αναπηρίας ένας πρακτικός οδηγός, σελ.4, 

http://gr.ettad.eu/understanding-disability/models-of-disability 

 

Το ατομικό - ιατρικό μοντέλο είναι επίσης γνωστό ως το μοντέλο της 

“προσωπικής τραγωδίας” και στηρίζεται στην κατανόηση του προβλήματος, της 

συμπεριφοράς ή της κατάστασης του ατόμου με αναπηρία με όρους όπως αρρώστια, 

διάγνωση και θεραπεία. Στην ουσία σύμφωνα με αυτό τον ορισμό, η αναπηρία 

τοποθετείται στο άτομο όχι απαραίτητα με αυστηρά ιατρικούς όρους αλλά ως 

χαρακτηριστικό του ίδιου του ατόμου.  

Διερευνώντας τις ατομικές προσεγγίσεις της αναπηρίας διαπιστώνεται ότι 

διέπονται από υλιστικές ή ιδεαλιστικές αντιλήψεις. 

H ατομική-υλιστική θέση είναι ίσως περισσότερο γνωστή στη θεωρία της 

αναπηρίας ως το «ιατρικό μοντέλο». Από μια τέτοια οπτική γωνία, η αναπηρία 

αντιμετωπίζεται ως προϊόν βιολογικού ντετερμινισμού ή αλλιώς προσωπική τραγωδία. 

Εκδηλώνεται στην υλική κατάσταση του ατόμου και μονάδα ανάλυσης είναι η 

διαταραχή του σώματος. Το κύριο σημείο σε αυτή την προσέγγιση είναι ότι 

διαπραγματεύεται την αναπηρία με τους όρους της βλάβης και του ελαττώματος. 

Αντίθετα, η  ατομική-ιδεαλιστική θέση δεν εστιάζει στη βιολογία και το 

ελαττωματικό σώμα, αλλά επικεντρώνεται στη γνωστική αλληλεπίδραση και στην 

προσωπική εμπειρία. Από αυτή την άποψη, η αναπηρία μπορεί να θεωρηθεί ως το 

προϊόν της προσωπικής εμπειρίας και της διαπραγμάτευσης των κοινωνικών ρόλων 

μεταξύ των ατόμων. Οι μονάδες ανάλυσης στην ατομική – ιδεαλιστική θέση είναι η 

ταυτότητα και η εμπειρία. (Priestley, 1998 όπ. αναφ. στον Karna, 2003). 

Το ιατρικό μοντέλο δέχθηκε έντονη κριτική για το γεγονός ότι 

κατακερματίζεται η βοήθεια που προσφέρεται από τις διάφορες ειδικότητες, 

αντιμετωπίζοντας το άτομο με αναπηρία ως πρόβλημα κι όχι ως μία ανθρώπινη 
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οντότητα. Η θεραπεία που προσφέρουν οι ιατρικές ή οι παραϊατρικές ειδικότητες 

αγνοούν κάποιες άλλες πτυχές του ατόμου (Βεργιώτη, 2010). 

Ο Oliver (1990) αμφισβήτησε το μοντέλο της «προσωπικής τραγωδίας» το 

οποίο επικρατούσε στη Βρετανία στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και το οποίο –όπως 

αναφέρει- ήταν διαδεδομένο και σε άλλους πολιτισμούς και κοινωνίες μεταξύ των 

ιστορικών περιόδων. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ατομική/ιατρική αντίληψη της 

αναπηρίας ήταν η επικρατούσα στις καπιταλιστικές κοινωνίες. Υποστήριξε λοιπόν, 

πως η οικονομική δομή και η ιδεολογική ηγεμονία της σύγχρονης δυτικής κοινωνίας 

είχαν σημαντικά αρνητικές επιπτώσεις στις ζωές των ατόμων με αναπηρία, καθώς 

επίσης και σε άλλες περιθωριοποιημένες ομάδες, όπως τα άτομα από διαφορετικές 

εθνότητες ή εκείνα με ομοφυλοφιλικούς προσανατολισμούς. Η άνοδος του 

εργοστασιακού συστήματος και η εισαγωγή της ατομικής εργασίας τους μετέτρεψαν 

σε «μέσα παραγωγής», με αποτέλεσμα το διαχωρισμό του σπιτιού από το χώρο 

εργασίας και την περιθωριοποίηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, επειδή δεν ήταν σε 

θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της καπιταλιστικής κοινωνίας. Τα άτομα με 

αναπηρία απομονώθηκαν περαιτέρω από την οικογένειά τους και τις κοινότητες στις 

οποίες ζούσαν μέχρι τότε, μέσω της δημιουργίας ιδρυμάτων τα οποία λειτουργούσαν 

ως μηχανισμός κοινωνικού ελέγχου. 

Αυτή η διαδικασία του ατομικισμού προκάλεσε τις περιφερειακές ιδεολογίες 

της κατηγοριοποίησης και ιατρικοποίησης της αναπηρίας. Η ιατρικοποίηση όμως της 

αναπηρίας –αναφέρει συνεχίζοντας ο Oliver-  είναι ακατάλληλη  διότι εντοπίζει τα 

προβλήματα της αναπηρίας σε λάθος θέση, δηλαδή μέσα στο άτομο και όχι στην 

κοινωνία. Oι γιατροί χρησιμοποιούν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους για την 

αντιμετώπιση της αναπηρίας κι όχι της ασθένειας. Η αναπηρία όμως είναι μια 

μακροπρόθεσμη κοινωνική κατάσταση που δεν είναι θεραπεύσιμη και σίγουρα δεν 

είναι ιάσιμη. Ως εκ τούτου, πολλά άτομα με αναπηρία βιώνουν ιατρικές παρεμβάσεις 

που στην καλύτερη περίπτωση είναι ακατάλληλες και στη χειρότερη οδηγούν σε 

καταπίεση. Η μόνη λύση για το ιατρικό προσωπικό και τους ανάπηρους είναι να 

εργαστούν από κοινού για τα προβλήματα της αναπηρίας στο πλαίσιο των παραμέτρων 

του κοινωνικού μοντέλου, το οποίο δεν εγγυάται θεραπεία, αλλά παρ’ όλα αυτά 

προσφέρει δυνατότητα ανάπτυξης μιας πιο γόμιμης σχέσης μεταξύ τους. 
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1.2.2 Το κοινωνικό μοντέλο 

Το κοινωνικό μοντέλο προέκυψε ως απάντηση στο ιατρικό μοντέλο της 

αναπηρίας. Δημιουργήθηκε κυρίως από ακαδημαϊκούς και ακτιβιστές οι οποίοι είχαν 

ειδικές ανάγκες και είναι η ολική αντίθεση με το ιατρικό μοντέλο.  

Αν και αφετηρία για την ανάπτυξη του κοινωνικού μοντέλου θεωρείται η 

συγκρότηση της Ένωσης Ατόμων με Κινητικές Βλάβες κατά του Διαχωρισμού (Union 

of Physically Impaired Against Segregation: UPIAS) κατά τη δεκαετία του 1970, πολύ 

νωρίτερα o μεγάλος σοβιετικός ψυχολόγος Lev Vygotsky είχε προσεγγίσει την 

αναπηρία με όρους κοινωνικούς.  

Σύμφωνα με τον Gindis (1995), ο Vygotsky υποστήριζε πως κύριος στόχος της 

Ειδικής Αγωγής δεν είναι μόνο να αντισταθμίσει τις πρωτογενείς πτυχές της 

αναπηρίας, δηλαδή αυτές που συνδέονται με οργανικές ατέλειες, αλλά κυρίως να 

αποκαταστήσει τις δευτερογενείς πτυχές που οφείλονται σε κοινωνικά αίτια. 

Η UPIAS έθεσε ως στόχο τη βοήθεια από το κράτος σε επίπεδο οικονομικό, 

τεχνικό, εκπαιδευτικό και ιατρικό έτσι ώστε τα άτομα με αναπηρία να αποκτήσουν τη 

μεγαλύτερη δυνατή ελευθερία στην καθημερινή τους ζωή, να είναι παραγωγικά 

έχοντας τον πλήρη έλεγχο της ζωής τους (Finkelstein, 2007). 

Η Ένωση  Ατόμων με Κινητικές Αναπηρίες Κατά του Διαχωρισμού, με την 

ερμηνεία που έδωσε για την αναπηρία και τη συμβολή των ακαδημαϊκών Vic 

Finkelstein (1980, 1981), Colin Barnes  (1991)  και κυρίως του Mike Oliver  (1990, 

1996) μετασχηματίστηκε σε μοντέλο. 

Το κοινωνικό μοντέλο αποτέλεσε την ιδεολογική λυδία λίθο της πολιτικής της 

αναπηρίας στη Βρετανία. Χρησιμοπoιήθηκε από το κίνημα των αναπήρων για να 

διαχωρίσει τις προοδευτικές από τις ανεπαρκείς πολιτικές, οργανώσεις, νόμους και 

ιδέες. Ο πυρήνας του ορισμού του βρετανικού κοινωνικού μοντέλου προέρχεται από  

τις Θεμελιώδεις Αρχές των Ατόμων με Αναπηρία της UPIAS και ορίζει την αναπηρία 

ως κοινωνική καταπίεση κι όχι ως κάποιου είδους βλάβη (Shakespeare & Watson, 

2001).   
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Το ιατρικό πρότυπο σε σχέση με το κοινωνικό πρότυπο: 

Ιατρικό πρότυπο Κοινωνικό πρότυπο 

Η αναπηρία είναι μια «προσωπική 

τραγωδία» 

Η αναπηρία είναι η εμπειρία της κοινωνικής 

κατοχής 

Η αναπηρία είναι ένα προσωπικό 

πρόβλημα 
Η αναπηρία είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα 

H Ιατρική φροντίδα είναι η 

«θεραπεία» 

Οι ομάδες και τα συστήματα αυτοβοήθειας 

ωφελούν τα άτομα με αναπηρίες πάρα πολύ 

Κυριαρχία των ειδημόνων Προσωπική και συλλογική ευθύνη 

Η εμπειρία υπάρχει σε 

(καταρτισμένους) επαγγελματίες 

Η εμπειρία είναι η πείρα των ατόμων με 

αναπηρίες 

Το άτομο με αναπηρίες πρέπει να 

προσαρμοστεί 

Το άτομο με αναπηρίες πρέπει να 

επιβεβαιωθεί 

Τα άτομα με αναπηρίες έχουν μια 

μεμονωμένη ταυτότητα 

Τα άτομα με αναπηρίες έχουν μια συλλογική 

ταυτότητα 

Τα άτομα με αναπηρίες 

χρειάζονται φροντίδα 
Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαιώματα 

Οι επαγγελματίες έχουν τον 

έλεγχο 

Τα άτομα με αναπηρίες πρέπει να κάνουν τις 

επιλογές τους 

Η αναπηρία είναι ένα ζήτημα 

πολιτικής 
Η αναπηρία είναι ένα πολιτικό ζήτημα 

Μεμονωμένες προσαρμογές Κοινωνική αλλαγή 

Πηγή: ETTAD, Κατανόηση της αναπηρίας ένας πρακτικός οδηγός, σελ.6,  

http://gr.ettad.eu/understanding-disability/models-of-disability 

 

Το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας δεν θα πρέπει να θεωρείται ως μια 

μονολιθική οντότητα, αλλά μάλλον ως ένα σύμπλεγμα των προσεγγίσεων για την 

κατανόηση της έννοιας της αναπηρίας. Διαφορετικές παραλλαγές του μοντέλου 

οφείλονται στην  πολλαπλότητα των παραγόντων που οδηγούν στην καταπίεση και τις 

διακρίσεις των ατόμων με αναπηρία. Από μια κοινωνική-υλιστική θέση, η αναπηρία 

μπορεί να ειδωθεί ως κοινωνικό δημιούργημα και αποτελεί προϊόν των  κοινωνικο-

οικονομικών σχέσεων που  αναπτύσσονται σε ένα συγκεκριμένο ιστορικό πλαίσιο. 

Αυτή είναι η φιλοσοφική βάση για την εν λόγω θεωρία της αναπηρίας, η οποία υπήρξε 

http://gr.ettad.eu/understanding-disability/models-of-disability
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κομβικό σημείο στην κινητοποίηση του κινήματος για τα δικαιώματα της αναπηρίας. 

Μονάδα ανάλυσης της κοινωνικής υλιστικής θέσης είναι η απενεργοποίηση των 

εμποδίων και οι υλικές σχέσεις εξουσίας. 

Μια διαφορετική προσέγγιση είναι η αναπηρία ως κοινωνική κατασκευή,  

προϊόν μιας ιδεαλιστικής κοινωνικής ανάπτυξης μέσα σε ένα συγκεκριμένο 

πολιτισμικό πλαίσιο. Ο χαρακτηρισμός της αναπηρίας ως κοινωνική κατασκευή 

θεμελιώνεται -ρητά ή άρρητα- από την έννοια του πολιτισμικού σχετικισμού. Με άλλα 

λόγια, η κατασκευή της αναπηρίας προκύπτει από τις υπάρχουσες κοινωνικο-

πολιτισμικές συνθήκες. Η μονάδα ανάλυσης της κοινωνικής ιδεαλιστικής θέσης είναι 

οι πολιτισμικές αναπαραστάσεις (Priestley, 1998 όπ. αναφ. στον  Karna, 2003).  

Είδος μοντέλου Υλιστικό Ιδεαλιστικό 

 

 

 

Ατομικό / ιατρικό 

μοντέλο 
 

Ατομική υλιστική θέση 

 

Α) Η αναπηρία είναι προϊόν 

βιολογικού ντετερμινισμού και 

εκδηλώνεται στην υλική 

κατάσταση του ατόμου. 

 

 

Β) Μονάδα ανάλυσης είναι η 

διαταραχή του σώματος. 

 

Ατομική ιδεαλιστική θέση 

 

Α) Η αναπηρία είναι προϊόν της 

προσωπικής εμπειρίας και της 

διαπραγμάτευσης των 

κοινωνικών ρόλων μεταξύ των 

ατόμων. 

 

Β) Μονάδα ανάλυσης είναι η 

ταυτότητα και η εμπειρία. 

 

 

 

 

 

 

Κοινωνικό 

μοντέλο 

 

Κοινωνική υλιστική θέση  
 

Α) Η αναπηρία είναι το υλικό 

προϊόν των  κοινωνικο-

οικονομικών σχέσεων που  

αναπτύσσονται σε ένα 

συγκεκριμένο ιστορικό πλαίσιο. 

 

Β) Μονάδα ανάλυσης είναι η 

απενεργοποίηση των εμποδίων 

και οι υλικές σχέσεις εξουσίας. 

Κοινωνική ιδεαλιστική θέση 

 

Α) Η αναπηρία είναι το προϊόν 

μιας ιδεαλιστικής κοινωνικής 

ανάπτυξης μέσα σε ένα 

συγκεκριμένο πολιτισμικό 

πλαίσιο. 

 

 

Β) Μονάδα ανάλυσης είναι οι 

πολιτισμικές αναπαραστάσεις. 

 

Πηγή: Karna (2003) 

 

Aνάμεσα στους υπερασπιστές των κοινωνικών προσεγγίσεων της αναπηρίας, 

υπάρχουν εκείνοι που δίνουν προτεραιότητα στις πολιτισμικές αξίες (η αναπηρία ως 

κοινωνική κατασκευή) και αυτοί στην οπτική των οποίων κεντρική θέση έχουν οι 

υλικές σχέσεις εξουσίας (η αναπηρία ως κοινωνική δημιουργία/επιτέλεση). (Bεργιώτη, 

2010 ). 
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Από τη δεκαετία του 1960, ορισμένα άτομα με αναπηρία, ιδίως εκείνα που 

ευθυγραμμίζονταν με το "ριζοσπαστικό κίνημα αναπηρίας" στο Ηνωμένο Βασίλειο και 

τις Ηνωμένες Πολιτείες, προσπάθησαν να αναπτύξουν μια θεωρητική κατανόηση της 

έννοιας της αναπηρίας, από μια κοινωνικο-πολιτική προοπτική. Οι πρώτοι συγγραφείς 

στον τομέα αυτό επηρεάστηκαν έντονα, από την στρουκτουραλιστική και μαρξιστική 

κοινωνιολογία. 

Μια άλλη πτυχή της «υλιστικής» αντίληψης είναι ότι η αναπηρία δεν είναι μια  

σταθερή κι απόλυτη κατηγορία, αλλά  ορίζεται διαφορετικά κατά τη διάρκεια της 

ιστορίας και προκειμένου να γίνει κατανοητή η σύγχρονη θέση στην οποία τα ΑμεΑ 

βρίσκονται, είναι επιτακτική ανάγκη η ανάλυση του ζητήματος της  αναπηρίας από μια 

ιστορική προοπτική. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τις  προϋποθέσεις ότι η αναπηρία 

είναι ένα κοινωνικο-πολιτικό οικοδόμημα, και σε μεγάλο βαθμό από πολιτισμική 

παραγωγή, οι θεωρητικοί της αναπηρίας όπως ο Oliver και ο Finkelstein υποστηρίζουν 

ότι το φαινόμενο της αναπηρίας μπορεί να εξηγηθεί επαρκώς με αναφορά στον "τρόπο 

παραγωγής" και την κυρίαρχη ιδεολογική ηγεμονία (Lang, 2001). 

Ο Mike Oliver, στην εργασία του “Οι πολιτικές της Αναπηρίας” (1990),  έχει 

δημιουργήσει μια παραλλαγή του κοινωνικού μοντέλου της αναπηρίας. Το μοντέλο 

κατασκευάζεται και εκφράζεται με μαρξιστικούς όρους και υποθέτει ότι η ανθρώπινη 

φύση και οι προκύπτουσες επιλογές που μπορούν να κάνουν τα άτομα για τον εαυτό 

τους καθορίζονται από τη δομή και την ιδεολογία της κοινωνίας. Άρα, το είδος της 

κοινωνίας στην οποία ένα άτομο με αναπηρία ζει έχει βαθιά επίδραση στο πώς η 

αναπηρία του είναι δομημένη. Επιπλέον, η προσωπική εμπειρία ενός ατόμου με 

αναπηρία εντός του καπιταλισμού ορίζεται σε κάποιο βαθμό από τα δομικά 

χαρακτηριστικά του καπιταλισμού συμπεριλαμβανομένων της ιδεολογίας, του 

πολιτισμού και της επίδρασης της φυλής και του φύλου, καθώς και από τις 

δραστηριότητες των βασικών ομάδων και των θεσμών. Ο γενικός σκοπός της ανάλυσης 

του Oliver είναι να παρέχει πειστικές αποδείξεις ότι η αναπηρία «Ως μια κατηγορία 

μπορεί να γίνει κατανοητή μόνο στο πλαίσιο που δείχνει ότι πολιτισμικά και κοινωνικά 

παράγεται δομημένη.»  (Oliver, 1990).  

 Ωστόσο, κοινή σε όλες τις παραλλαγές του κοινωνικού μοντέλου είναι η 

πεποίθηση ότι  η αναπηρία και «ανικανότητα» είναι κοινωνικο-πολιτικές κατασκευές. 

Ως εκ τούτου, το αφιλόξενο φυσικό περιβάλλον, σε συνδυασμό με τις αρνητικές 
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κοινωνικές συμπεριφορές που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία έχουν ως 

αποτέλεσμα τη συστηματική καταπίεση, τον αποκλεισμό και τις διακρίσεις έναντι  των 

ατόμων αυτών (Lang, 2001). 

H Hahn (1986), δηλώνει ότι: «Είναι αποτυχία του δομημένου κοινωνικού 

περιβάλλοντος να προσαρμοστεί στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πολιτών με 

αναπηρία και όχι αδυναμία του ατόμου με αναπηρία να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις 

της κοινωνίας.» , ενώ ο Charlton (1998) αναφέρεται σε μία άλλη κεντρική αρχή του 

κοινωνικού μοντέλου όπου ανεξάρτητα από το πολιτικό, οικονομικό και θρησκευτικό 

χαρακτήρα της κοινωνίας στην οποία ζουν τα άτομα με αναπηρία, υπόκεινται την 

καταπίεση και τις αρνητικές κοινωνικές συμπεριφορές, οι οποίες υπονομεύουν 

αναπόφευκτα την προσωπικότητά  τους και το καθεστώς τους ως πολίτες με πλήρη 

δικαιώματα. Αυτό εξηγείται από την υπόθεση ότι όλες οι κοινωνίες χαρακτηρίζονται 

από συγκρούσεις ανάμεσα σε δύο ανταγωνιστικές ομάδες: την κυρίαρχη και την 

υποδεέστερη. Επίσης, ο Charlton υποστηρίζει ότι η πλειοψηφία των ατόμων με 

αναπηρία έχει εσωτερικεύσει την καταπίεση που υφίσταται από την κοινωνία, με 

αποτέλεσμα να αναπτύξουν μια μαρξιστική έννοια της «ψευδούς συνείδησης», 

σύμφωνα με την οποία καταλήγουν να πιστεύουν ότι είναι λιγότερο ικανοί από τους 

άλλους. Η «ψευδής συνείδηση», όπως αναφέρει, είναι ένα θανατηφόρο μίγμα 

μεμψιμοιρίας, αυτο-μίσους και ντροπής και μπορεί: «...να  εμποδίσει τα άτομα με 

αναπηρία από τη γνώση του πραγματικού τους εαυτού, τις πραγματικές τους ανάγκες, και 

τις πραγματικές τους δυνατότητες»  (Charlton, 1998).  

Τα άτομα με αναπηρία έχουν υποστεί ένα πλήθος καταπιεστικών κοινωνικών 

στάσεων όπως "τρόμο, φόβο, άγχος, επιθετικότητα, δυσπιστία, οίκτο, υπερπροστασία 

και συγκαταβατική συμπεριφορά» (Barton, 1996). Τέτοιες υποτιμητικές συμπεριφορές 

σε συνδυασμό με ένα αφιλόξενο φυσικό περιβάλλον, θεωρούνται ότι είναι οι 

πραγματικές ανησυχίες της αναπηρίας. (Barnes, 1991). 

 

1.2.3 Η μεταδομιστική και μεταμοντέρνα οπτική 

Είναι πέρα από κάθε αμφιβολία ότι η γένεση και η επακόλουθη ανάπτυξη του 

«κινήματος της αναπηρίας» που υποστηρίζεται από το θεωρητικό θεμέλιο του 

κοινωνικού μοντέλου τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και σε όλο τον κόσμο, έχουν 

δημιουργήσει μια κβαντική μετατόπιση στον τρόπο με τον οποίο η αναπηρία γίνεται 
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αντιληπτή. Το κοινωνικό μοντέλο θεωρείται ότι είναι ο κατάλληλος και νόμιμος τρόπος  

με τον οποίο η πολιτική για την αναπηρία πρέπει να εφαρμοστεί. Έχει γίνει πλέον η 

κυρίαρχη ηγεμονία που στηρίζει τη χάραξη πολιτικής και την παροχή υπηρεσιών. Η 

κίνηση ήταν επιτυχής όσον αφορά την ενίσχυση της προβολής της αναπηρίας από την 

πολιτική ατζέντα, καυτηριάζοντας τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές δομές, 

καθώς και την υποτιμητική συμπεριφορά, αποδίδοντας στα άτομα με αναπηρία την 

ιδιότητα του πολίτη της δεύτερης κατηγορίας. Παρά τη σημαντική συμβολή των 

μαρξιστών θεωρητικών μια νέα γενιά μελετητών της αναπηρίας έχει εμφανιστεί, οι 

οποίοι θέτουν δύο ζητήματα καίριας σημασίας στο πλαίσιο της συζήτησης για την 

αναπηρία. Πρώτον, η δυαδική καρτεσιανή διάκριση μεταξύ "αναπηρίας" και "βλάβης" 

που τώρα αρχίζει να αμφισβητείται. Ο ισχυρισμός ιδίως του Oliver ότι «η αναπηρία 

δεν έχει τίποτα να κάνει με το σώμα» (Oliver, 1996) αμφισβητείται από τη νέα γενιά 

των μελετητών, που υποστηρίζουν ότι η εμπειρία ενός ατόμου, που ζει με ανεπάρκεια 

σε καθημερινή βάση, μερικές φορές σε κατάσταση έντονου σωματικού πόνου, έχει ένα 

σημαντικό και έγκυρο ρόλο στη βίωση της αναπηρίας. Δεύτερον, τίθεται η ερώτηση σε 

ποιο βαθμό μπορούν τα άτομα με αναπηρία να θεωρηθούν ως μία μονολιθική, 

ομοιογενή οντότητα, και σε ποιο βαθμό  η κατανόηση της αναπηρίας εξαρτάται από 

κοινωνικούς και πολιτισμικούς παράγοντες. Με άλλα λόγια, είναι δυνατόν να 

κατασκευαστεί μία "μεγάλη θεωρία" της αναπηρίας, η οποία να ισχύει και για όλες τις 

σχετικές ομάδες και σε όλα τα πολιτισμικά περιβάλλοντα; 

Οι γνώμες είναι διχασμένες ως προς το ποια σημασία πρέπει να δοθεί στην 

προσωπική εμπειρία των μεμονωμένων ατόμων με αναπηρία. Κάποιοι εντός του 

αναπηρικού κινήματος υποστηρίζουν ότι η συζήτηση για την προσωπική εμπειρία των 

ατόμων με αναπηρία υποβαθμίζει την επίτευξη του κύριου στόχου - δηλαδή την 

αμφισβήτηση των δομών και των διαδικασιών που υπάρχουν μέσα στη σύγχρονη 

κοινωνία και  λειτουργούν καταπιεστικά για τα άτομα με αναπηρία. Αντίθετα, άλλοι 

θεωρητικοί της αναπηρίας, όπως οι Hughes & Paterson (1997), επηρεασμένοι από 

μετα-μοντέρνες ιδέες, έχουν υποστηρίξει ότι η εμπλοκή σε συζητήσεις σχετικά με το 

σώμα σε σχέση με την έννοια της αναπηρίας, στην πραγματικότητα ενισχύει τη 

δραστικότητα της ερμηνευτικής δύναμης του κοινωνικού μοντέλου. 

Οι φεμινίστριες και θεωρητικοί της αναπηρίας, Liz Crow και Jenny Morris 

(1996 και 1991, όπ. αναφ. στον Lang, 2001), συμφωνούν με την ανάλυση που 

παρουσίασαν οι Hughes & Paterson και θεωρούν πως το κοινωνικό μοντέλο της 



[26] 
 

αναπηρίας εννοιολογικά, θα πρέπει να ενσωματώσει μια κοινωνιολογία της 

ανεπάρκειας.  

Οι Sakespeare & Watson (2002) προτείνουν μια εναλλακτική οντολογία της 

αναπηρίας η οποία θα έχει επιπτώσεις όχι μόνο στις μελέτες για την  αναπηρία, αλλά 

και στους ευρύτερες τρόπους με τους οποίους οι κοινωνιολόγοι και οι φιλόσοφοι 

συλλαμβάνουν την έννοια του σώματος. Συγγραφείς και στις δύο πλευρές του  

Ατλαντικού έχουν προτείνει ότι είναι σημαντικό να εξετάσουμε ότι ο κάθε άνθρωπος 

σε κάποια στιγμή της ζωής του θα είναι ανάπηρος. 

Ο Sutherland (1981, όπ. αναφ. στο Sakespeare and Watson, 2002) με μια 

ριζοσπαστική προσέγγιση αναφέρει ότι: «...οφείλουμε να κατεδαφίσουμε την ψευδή 

διαχωριστική γραμμή μεταξύ “κανονικών” και “αναπήρων” και να επιτεθούμε στην 

ιδέα της φυσικής κανονικότητας. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η αναπηρία δεν είναι 

απλώς η φυσική κατάσταση μιας μικρής μειοψηφίας ανθρώπων. Είναι η κανονική 

κατάσταση όλης της ανθρωπότητας». 

Σύμφωνα με τους Sakespeare & Watson (2002), το βρετανικό κοινωνικό 

πρότυπο υπήρξε μια εξαιρετική βάση για ένα πολιτικό κίνημα, αλλά τώρα είναι μια 

ανεπαρκής κοινωνική θεωρία. Αυτό το κοινωνικό μοντέλο ήταν ένα νεωτεριστικό 

έργο, χτισμένο σε μαρξιστικές βάσεις που όμως έχει πια ξεπεραστεί και πρέπει να 

μάθουμε από άλλα κοινωνικά κινήματα και από τις νέες θεωρητικές προοπτικές, 

ιδιαίτερα εκείνων του μετα-δομισμού και του μεταμοντερνισμού. 

 

1.3   Ιστορική αναδρομή της αναπηρίας 

Κάνοντας μια σύντομη αναφορά στην ιστορία της αναπηρίας, θα 

παρατηρήσουμε πως τα άτομα με αναπηρίες υπάρχουν από την στιγμή που το 

ανθρώπινο είδος έκανε την εμφάνιση του στον πλανήτη. Σε κάθε εποχή υπήρχε 

διαφορετική αντιμετώπιση προς στα άτομα με αναπηρίες, ανάλογα με τα συμφέροντα 

και τις κυρίαρχες ομάδες που επικρατούσαν. Τα άτομα με αναπηρίες μέσα από το 

πέρασμα των αιώνων δέχτηκαν πολλές διαφορετικές μεθόδους αντιμετώπισης. Αυτές 

οι μέθοδοι ήταν βρεφοκτονίες, βασανισμοί, μαστίγωμα, ξυλοδαρμοί, εγκατάλειψη, 

απομόνωση, εγκλεισμός σε ιδρύματα, φυλάκιση, πειράματα, εμπαιγμός, 

εκμετάλλευση. Άλλες πάλι φορές αντιμετωπίστηκαν θετικά μέσα από την 
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φιλανθρωπία, την προστασία και την φροντίδα. Οι αρνητικές αλλά και οι θετικές 

παράμετροι αντιμετώπισης τους αποτελούν μερικά από τα στάδια εξέλιξης της ειδικής 

αγωγής των ατόμων με αναπηρίες (Ιερωνυμάκη & Τσέκου, 2008). 

Μια σειρά από ιστορικά παραδείγματα αποδεικνύουν ότι κάθε κοινωνία, από 

τα προϊστορικά χρόνια μέχρι σήμερα, ακολουθώντας τα δικά της οικονομικά, 

πολιτιστικά και πολιτικά δεδομένα, αναπτύσσει διαφορετικές αντιλήψεις, 

προκαταλήψεις και στερεότυπες αντιλήψεις για τα άτομα με αναπηρία (Ελευθερίου, 

2009). 

Στην παλαιολιθική εποχή ο άνθρωπος του Gro Magnon για να «θεραπεύσει» τα  

άτομα με αναπηρία τρυπούσε με αιχμηρά πέτρινα εργαλεία το κρανίο τους για να βγουν 

από μέσα τα «κακά πνεύματα», τα οποία πίστευε ότι κυριαρχούσαν (Φραγκόπουλος, 

2009 όπ. αναφ. στην Ελευθερίου, 2009). 

Ερευνώντας κανείς την προϊστορική περίοδο, διαπιστώνει ότι η αξία του 

ανθρώπου συνδέεται άμεσα με τη σωματική αρτιμέλεια. Στην περίοδο δηλαδή, που ο 

άνθρωπος είναι κυνηγός και τροφοσυλλέκτης, αλλά και στην πρώτη περίοδο της 

καλλιέργειας, η αναπηρία, με όποιον τρόπο κι αν παράγεται, θέτει το άτομο αυτό έξω 

από κάθε κοινωνική συνύπαρξη.  

Στην ομηρική εποχή, η ανθρώπινη τελειότητα συνδυάζεται με ηρωικό πνεύμα 

και δυνατό σώμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Ηρακλής. Στα ομηρικά έπη 

αναφέρονται κάποιες μορφές αναπηρίας, όπως "άνους",  "κωφός", "χωλός" κλπ., ενώ 

γνωρίζουμε ότι και ο ίδιος ο Όμηρος, ξεχωριστή μορφή του αρχαίου ελληνικού 

πνεύματος, ήταν τυφλός. Την εποχή εκείνη πίστευαν ότι τα παιδιά που γεννιούνται με 

κάποιο πρόβλημα αποτελούν αρνητικό μήνυμα των θεών, αντίληψη που διέπει και το 

πάνθεον του Ολύμπου, με τη θεά Ήρα να πετά το γιο της Ήφαιστο -βρέφος ακόμη- από 

τον Όλυμπο εξ αιτίας της κινητικής του αναπηρίας. 

Στο "Έργα και Ημέραι" του αρχαίου ποιητή Ησίοδου (8ος με 7ος αιώνας π.Χ. 

αι.), δίνονται συμβουλές για τη γέννηση γερών παιδιών κι ακόμα, αναφέρεται πως  οι 

ασθένειες και οι διάφορες συμφορές έρχονται στους ανθρώπους από τους θεούς ως 

θεία δίκη αν αυτοί πράττουν αντίθετα στη θεϊκή θέληση (Αυγουλάς, 2008).  

Η άποψη ότι οι αρχαίοι Σπαρτιάτες έριχναν τα νεογέννητα παιδιά με αναπηρία 

στον Καιάδα και οι στερεότυπες αντιλήψεις περί αποκλειστικής και μοναδικής  
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ευγονικής  πολιτικής των Σπαρτιατών στα πλαίσια  μιας στρατοκρατούμενης κοινωνίας 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του σπαρτιατικού μύθου, του οποίου ένας από τους 

σημαντικότερους αρχιτέκτονες υπήρξε ο Πλούταρχος. Στη νεότερη και σύγχρονη 

ιστοριογραφία επικρατεί η άποψη που ταυτίζει τους Αποθέτες με τον Καιάδα. Στους 

Αποθέτες έριχναν οι Σπαρτιάτες τα νεογέννητα παιδιά τους με αναπηρία και τα 

εμπιστεύονταν, σύμφωνα με τις  αντιλήψεις τους στις χθόνιες θεότητες  και τη φροντίδα 

της μάνας γης. Αυτή η πράξη τους  δεν ταυτίζεται, όπως κακώς μέχρι σήμερα έχει 

επικρατήσει, με τη ρίψη στον Καιάδα όπου  οι Σπαρτιάτες  έριχναν μερικές φορές τους 

αιχμαλώτους πολέμου,  τους  καταδικασμένους σε θάνατο και συνήθως τα πτώματά 

τους, όπως άλλωστε αντίστοιχο τόπο διέθεταν και οι Αθηναίοι στα ΒΔ της Ακρόπολης 

(Κέλπης, 2006). 

Στην Αθηναϊκή πολιτεία βρίσκουμε τα πρώτα σπέρματα κοινωνικού κράτους 

στην ιστορία, αφού αναγνωρίζονται έστω και στοιχειωδώς υποχρεώσεις της απέναντι 

στους ανάπηρους και υπάρχει το ενδιαφέρον βελτίωσης των συνθηκών ζωής τους. 

Έτσι, οι αδύνατοι πολίτες δεν αφήνονται στην τύχη τους ή στα χέρια ιδιωτών 

φιλάνθρωπων. Η Αθηναϊκή Πολιτεία, παρέχει βοήθημα δύο οβολών την ημέρα στους 

φτωχούς που έχουν εισόδημα λιγότερο από τρεις μνες, καθώς και στους "ανίκανους" 

(ανάπηρους) προς εργασία, έπειτα όμως από έλεγχο για το πραγματικό μέγεθος του 

προβλήματός τους. Ακόμη, ο Σόλωνας, στους "Νόμους" του, όριζε ότι η πολιτεία 

οφείλει να επιδοτεί τους ανάπηρους πολέμου. Τέλος, την προνοιακή αυτή αντίληψη 

της εποχής, αντικατοπτρίζει και ο "Περί αδυνάτου λόγος" του ρήτορα Λυσία. 

(Αυγουλάς, 2008).  

Στην ιδανική πολιτεία του Πλάτωνα, τα άτομα με αναπηρίες παραγκωνίζονται 

εντελώς. Με  κριτήριο  την ευγονία χωρίζει τους πολίτες σε  δύο κατηγορίες: σε ευφυείς 

και κακοφυείς  ανάλογα με την εκ γενετής τους φύση (διάπλαση). Οι κακοφυείς στην 

ψυχή θα  ξεχωρίσουν  μέσα  από  το  σύστημα  εκπαίδευσης  και  θα  τιμωρηθούν.  Οι  

κακοφυείς στο σώμα θα αφεθούν να πεθάνουν. Ο Πλάτων αναφέρει πως χρειάζονται 

άτομα γερά στο πνεύμα και στο σώμα. Η κατάληξη των ατόμων με σωματικά και 

ψυχικά προβλήματα είναι ο θάνατος ή αποβολή τους από την κοινωνία. Μάλιστα 

προτείνει και μέτρα για την πρόληψη των γεννήσεων παιδιών με προβλήματα. 

Καθορίζει την ηλικία που πρέπει να παντρεύονται και στη συνέχεια δίνει οδηγίες για 

τη σύλληψη, την τεκνοποίηση και τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. (Κούρτεση, 2013).  
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Και  ο  Αριστοτέλης  δεν  απομακρύνεται  από  την  ουσία  της  άποψης  περί  

ευγονίας και ανάγκης έκθεσης των ανάπηρων παιδιών. Ένα από τα μέτρα που  πρέπει  

να  λάβει  η  πολιτεία,  για  να  περιοριστεί  ο  υπερπληθυσμός,  είναι  και  η  απόθεση  

των  παιδιών  που  γεννιούνται  με  σωματικά  ελαττώματα  και  αναπηρίες. Αν  και  

για  το  Σταγειρίτη  φιλόσοφο  το  μέτρο  αυτό  εντάσσεται  στα πλαίσια  αντιμετώπισης  

του  δημογραφικού  προβλήματος  και  αποσκοπεί  στον  έλεγχο  και  τη  συγκράτηση  

της  ανεξέλεγκτης  αύξησης  του  πληθυσμού,  την  οποία  θεωρεί  ως  μια  από  τις  

σημαντικές  αιτίες  που  προκαλούν  κοινωνικές  συγκρούσεις  και  αναταραχές,  η  

κατηγορηματική  του  άποψη  για  την  τύχη  των  δύσμορφων παιδιών δείχνει την 

πεποίθησή του για το «ανώφελο» της ύπαρξής  τους και την αποδοχή του για ευγονία 

(Κέλπης, 2006). 

Οι στωικοί φιλόσοφοι, που πρωτοεμφανίστηκαν τον 4ο π.Χ. αι. στον αρχαίο 

ελληνικό κόσμο, κατανοούσαν την υγεία και την ασθένεια ως δύο όψεις του ίδιου 

νομίσματος. Αργότερα όμως, υιοθετούν την παραδοχή ότι για τις ανάγκες μιας 

δραστήριας ζωής αυτές οι δύο όψεις του νομίσματος παίρνουν διαφορετικές αξίες. Έτσι 

η υγεία ήταν κάτι επιθυμητό και η αρρώστια ανεπιθύμητο (Αυγουλάς, 2008).  

Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι πίστευαν στην αθανασία και έτσι, θεωρούνταν 

ανεπίτρεπτη η θανάτωση των βρεφών, είτε αυτά αντιμετώπιζαν προβλήματα "υγείας" 

είτε όχι. Μάλιστα, στην αρχαία Αίγυπτο τα άτομα με τύφλωση προσέφεραν τις 

υπηρεσίες τους στην πολιτεία μοιρολογώντας τους νεκρούς.  

Κατά την Ελληνική και Ρωμαϊκή περίοδο, τον τέλειο άνθρωπο χαρακτηρίζουν 

η δύναμη του σώματος και το ηρωικό πνεύμα ενώ οι σωματικές αναπηρίες 

κατακρίνονται και καταδικάζονται από τους θεούς και τους ανθρώπους 

(Πολυχρονοπούλου- Ζαχαρογεωργά, 1995). 

Στην εποχή της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, τα ΑμεΑ αντιμετωπίζονται με 

οίκτο και συμπόνια. Θεωρούνται κακότυχα και η αρρώστια τους δοκιμή της πίστης 

τους από το Θεό. Η επαιτεία γίνεται αναγκαίο μέσο για να διατηρηθούν στη ζωή. 

Ορισμένοι από αυτούς ανακουφίζονται με ένα είδος κοινωνικής πρόνοιας. Στα 

φιλανθρωπικά ιδρύματα τα άτομα καλύπτουν βασικές ανάγκες της ζωής τους 

(κατοικία, τροφή και ενδυμασία), αλλά δεν ενσωματώνονται στην κοινωνία. 

Παραμένουν έγκλειστα σε ιδρύματα μαζί με τους φτωχούς και τους γέρους μέχρι το 

θάνατό τους (Βασιλειάδη, 1978 όπ. αναφ. στην Κούρτεση, 2013).  
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Στα χρόνια του Μεσαίωνα και της Ιεράς Εξέτασης η θρησκοληψία επέβαλλε 

ότι η σωματική και η διανοητική αναπηρία ήταν «τιμωρία Θεού» και γι’ αυτό το λόγο 

τα ΑμεΑ εξέπεσαν σε πλήρη ανυποληψία μέχρι τα όρια της καταδίωξης. Ο πάπας 

Ιννοκέντιος Ζ΄ διέταξε τη ρίψη στην πυρά 15.000 ΑμεΑ.  

Ο ευρωπαϊκός Διαφωτισμός και η Γαλλική Επανάσταση θα φέρουν κηρύγματα 

ισότητας και μαζί τις πρώτες προσπάθειες για εκπαίδευση και αγωγή των ΑμεΑ. Αυτό 

όμως δε σήμαινε πως σταμάτησε και εξ’ ολοκλήρου η εκμετάλλευση τους, καθώς 

χρησιμοποιούνταν ως φαινόμενα και τέρατα για την προσέλκυση κοινού και 

χρηματικών εσόδων των θιασωτών της εποχής (τσίρκο). 

 Στα τέλη του 18ου αιώνα άρχισαν να λειτουργούν τα πρώτα οργανωμένα 

σχολεία για άτομα με τύφλωση και με κώφωση αλλά ελάχιστη ήταν η πρόνοια για τα 

παιδιά με νοητική αναπηρία και με κινητικές αναπηρίες. 

Ο 19ος αιώνας θεωρείται η αρχή της ειδικής αγωγής. Σπουδαίοι γιατροί, 

φιλόσοφοι και παιδαγωγοί της εποχής ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με το θέμα της 

αναπηρίας, μελετώντας και δίνοντας λύσεις σε πολλές περιπτώσεις. Ένα άλλο 

σημαντικό επίτευγμα της εποχής για τα άτομα με αναπηρίες είναι η εφεύρεση του 

συστήματος γραφής για τους τυφλούς. Την εποχή αυτή αρχίζει να θεωρείται πως τα 

άτομα με αναπηρίες είναι ευθύνη της πολιτείας και προάγεται η ειδική αγωγή. 

Ο 20ος αιώνας χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια συστηματικής μελέτης, 

ταξινόμησης και επιστημονικής- ανθρωπιστικής αντιμετώπισης των ατόμων με 

αναπηρίες. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχαστεί το γεγονός ότι κατά την διάρκεια του Β’ 

Παγκοσμίου Πολέμου οι ναζί έκαναν πειράματα σε άτομα με αναπηρίες ώστε να 

εξαλείψουν τις σωματικές ή νοητικές μειονεξίες που παρουσίαζαν ή τα οδηγούσαν στα 

κρεματόρια. Μετά το 1960 οι ανάπηροι άρχισαν να δημιουργούν οργανώσεις και να 

διεκδικούν τα δικαιώματα τους. Στις μέρες μας τα άτομα με αναπηρίες αγωνίζονται για 

την πλήρη ένταξη τους στην κοινωνία και την αυτόνομη διαβίωση (Ιερωνυμάκη & 

Τσέκου, 2008). 

 Τέλος, στην Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα η ειδική αγωγή για τα άτομα με 

αναπηρίες χωρίζεται σε τρείς περιόδους: την περίοδο 1905-1950 η οποία 

χαρακτηρίζεται από την έξαρση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, την περίοδο 1950-1974 

όπου ιδιωτική και δημόσια πρωτοβουλία συνυπάρχουν σε συνδυασμό με την 

επιστημονική πλαισιοποίηση της Ειδικής Εκπαίδευσης και τέλος, στην περίοδο από το 

1974 ως σήμερα όπου το επίσημο κράτος λαμβάνει περισσότερες και μεγαλύτερες 

πρωτοβουλίες. 
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1.4  Είδη αναπηρίας και οι μορφές της 

Η αναπηρία παρουσιάζεται σε αρκετές μορφές και οι επικρατέστερες είναι: 

 • Σωματικές βλάβες 

 • Χρόνιες ψυχικές παθήσεις  

• Διανοητικές αναπηρίες 

 • Αναπηρίες των αισθητηρίων οργάνων. 

 Οι κύριες αιτίες αναπηρίας σε παγκόσμια κλίμακα είναι: 

 • Ατυχήματα: κυρίως εργατικά αλλά και αυτά που συμβαίνουν εντός της 

οικογενειακής εστίας. 

 • Τροχαία ατυχήματα  

• Διάφορες χρόνιες παθήσεις 

 • Ψυχικές παθήσεις  

• Τυφλότητα 

 • Ακοή  

• Εγκεφαλική παράλυση  

• Επιληπτικές κρίσεις  

• Κάρδιο-αγγειακές παθήσεις  

Με κριτήριο την αντικειμενική υπόσταση της σωματικής ή ψυχοδιανοητικής 

βλάβης, που υπάρχει ( εκ γενετής ή επίκτητη) στο άτομο, οι αναπηρίες διακρίνονται σε 

δύο κατηγορίες: 

 • Σωματικές  

• Ψυχικές και Πνευματικές  

Οι σωματικές αναπηρίες αναφέρονται στην βλάβη οργάνων ή συστημάτων του 

σώματος του ανθρώπου και κατηγοριοποιούνται στα παρακάτω είδη: 

  1. Κινητικές αναπηρίες: κινητικές αναπηρίες είναι αυτές που αφορούν την 

μείωση ή την κατάργηση της κινητικότητας διαφόρων μελών του σώματος, όπως 
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συμβαίνει στις παραπληγίες, τετραπληγίες, ακρωτηριασμούς, ρευματοειδή αρθρίτιδα 

κ.α.  

2. Αναπηρίες που αφορούν την λειτουργία εσωτερικών συστημάτων του 

οργανισμού, λόγω κάποιας βλάβης: α) Στο κυκλοφοριακό σύστημα (καρδιοπάθειες, 

αρτηριοσκληρώσεις, αιμορροφιλίες) β) Στο αναπνευστικό σύστημα (φυματίωση) γ) 

Στο ουρογεννητικό σύστημα (νεφρική και γεννητική ανεπάρκεια) δ) Στο πεπτικό 

σύστημα ( χρόνιες παθήσεις στομάχου και εντέρου) 

 3. Χρόνιες δερματικές παθήσεις: (εκζέματα, σκληροδερμία)  

4. Αναπηρίες στην ομιλία: (αλαλία, δυσαρθρία) 

5. Διάφορες ιδιόμορφες χρόνιες παθήσεις: όπως επιληψία, νόσος Hansen. 

 6. Αναπηρίες που αφορούν τα αισθητήρια όργανα: (τυφλότητα, βαρηκοΐα, 

κωφότητα) Οι ψυχικές και πνευματικές αναπηρίες αναφέρονται σε περιπτώσεις που η 

πνευματική και ψυχική κατάσταση του ατόμου που πάσχει δεν αναπτύσσεται 

φυσιολογικά. Οι ψυχικές και πνευματικές αναπηρίες μπορεί να είναι περιπτώσεις 

αυτισμού, νοητικής αναπηρίας, σύνδρομο DOWN κ.α. (Αγγελοπούλου-Σακαντάμη, 

2004). 

 

1.5  Διεθνής ταξινόμηση της αναπηρίας 

Διεθνώς έχουν χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποιούνται διάφορα συστήματα 

ταξινόμησης και αξιολόγησης της αναπηρίας, του βαθμού λειτουργικότητας των 

ατόμων με αναπηρία, της κατηγοριοποίησης των νόσων και ούτω καθεξής, με σκοπό 

ερευνητικό, στατιστικό ή με στόχο τη διαμόρφωση πολιτικής και το σχεδιασμό των 

διευκολύνσεων που θα παρέχουν οι κοινωνίες στα άτομα με αναπηρία. Ανάμεσα στην 

επιστημονική και την πολιτική οικογένεια όμως, δεν υπήρχαν κοινοί ορισμοί, κοινό 

πλαίσιο για την περιγραφή της υγείας, των σχετικών με την υγεία καταστάσεων, την 

αναπηρία, τη λειτουργικότητα και αυτό οδήγησε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 

στη δημιουργία της IDICH (International Classification of Impairments, Disabilities 

and Handicaps-Διεθνής Ταξινόμηση των Βλαβών, Ανικανοτήτων και Μειονεξιών), 

που ανακοινώθηκε το 1980 (Εφαρμογή της διεθνούς ταξινόμησης της 

λειτουργικότητας, αναπηρίας και υγείας στην Κύπρο, 2014). 
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Στην ταξινόμηση αυτή με βάση το μοντέλο της IDICH, η αναπηρία αποτελείται 

από τρία ξεχωριστά αλλά αλληλοσυνδεόμενα μέρη (βλ. Σχήμα 1), που ορίζονται ως 

εξής: 

 βλάβη/μειονέκτημα (impairment): η απώλεια ή η αλλοίωση της ψυχολογικής, 

φυσιολογικής ή ανατομικής δομής ή λειτουργίας. 

 

 αναπηρία (handicap): το μειονέκτημα ενός ατόμου που προκύπτει από μια 

ανεπάρκεια και το περιορίζει ή το εμποδίζει να εκπληρώσει από την 

εκπλήρωση ενός ρόλου που είναι φυσιολογικός (ανάλογα με την ηλικία, το 

φύλο, τους κοινωνικούς και πολιτιστικούς παράγοντες. 

 

 ανικανότητα (disability): η κατάσταση που –ως αποτέλεσμα του 

μειονεκτήματος- αντιστοιχεί σε μερική ή ολική μείωση της ικανότητας 

εκτέλεσης μιας δραστηριότητας με συγκεκριμένο τρόπο ή μέσα στα όρια που 

θεωρούνται φυσιολογικά για την ανθρώπινη υπόσταση (WHO, 1980). 

 

Ωστόσο, το σύστημα ταξινόμησης IDICH δέχθηκε επικρίσεις κυρίως από τα 

άτομα με αναπηρία για την ιατροκεντρική του προσέγγιση καθώς και για την ανεπαρκή 

αναγνώριση που δίνεται στο ρόλο του περιβάλλοντος σε σχέση με την 

περιθωριοποίηση του ατόμου με αναπηρία (Pfeiffer, 2000).  

Ο Π.Ο.Υ αναγνωρίζοντας τα μειονεκτήματα του ιατροκεντρικού μοντέλου 

αξιολόγησης της αναπηρίας δημιούργησε τη Διεθνή Ταξινόμηση της 

Λειτουργικότητας, της Αναπηρίας και της Υγείας (International Classification of 



[34] 
 

Functioning Disability and Health- ICF, 2002). Η προσπάθεια ξεκίνησε το 1994 ενώ η 

τελική του μορφή εγκρίθηκε από τις 191 χώρες μέλη με την 54η Γενική Συνέλευση του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας το 2001. Το ICF δέχεται ότι η αναπηρία δεν αποτελεί 

μόνο μια ιατρική ή βιολογική δυσλειτουργία του οργανισμού, αλλά έχει και σημαντικές 

κοινωνικές προεκτάσεις αφού έχει σημαντικό αντίκτυπο στη συμμετοχή του ατόμου 

στις καθημερινές δραστηριότητες και στην κοινωνική ζωή του. Με το νέο αυτό 

σύστημα λαμβάνονται υπόψη όλοι εκείνοι οι παράγοντες του περιβάλλοντος στο οποίο 

ζει το άτομο με αναπηρία (κτιριακές υποδομές, βοηθήματα, υποστηρικτική τεχνολογία, 

στάσεις του κοινωνικού περιβάλλοντος απέναντι στην αναπηρία κ.λ.π), οι οποίοι 

επηρεάζουν με θετικό ή αρνητικό τρόπο τη συμμετοχή του ατόμου σε καθημερινές 

δραστηριότητες και την κοινωνική ζωή του (Σταματιάδης, 2010). 

Το ICF οργανώνει τις πληροφορίες σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος ασχολείται 

με τη λειτουργικότητα και την αναπηρία και το δεύτερο μέρος καλύπτει τους συναφείς 

παράγοντες. Η λειτουργικότητα και η αναπηρία του ατόμου βρίσκεται σε δυναμική 

αλληλεπίδραση με την κατάστασης της υγείας του ατόμου και τους συναφείς 

παραγόντες (βλ. Σχήμα 2). 

 Η λειτουργικότητα και η αναπηρία περιλαμβάνει: 

(α) το σώμα, με συνιστώσες τις λειτουργίες και τις δομές του.  

(β) τις δραστηριότητες και τη συμμετοχή, όπου ανήκουν η λειτουργική 

κατάσταση του ατόμου, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας, η κινητικότητα, οι 

διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις, η αυτο-φροντίδα, η μάθηση, η εφαρμογή της γνώσης, 

κ.λπ.  

 Οι συναφείς παράγοντες περιλαμβάνουν: 

(α) τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, οι οποίοι συνθέτουν το φυσικό και 

κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο τα άτομα ζουν. Περιλαμβάνουν παράγοντες που 

εμπλέκονται άμεσα (π.χ τα προϊόντα και η τεχνολογία για την κινητικότητα), αλλά και 

έμμεσα (π.χ οι κοινωνικές στάσεις, το πολιτικό σύστημα) και θα μπορούσαν να έχουν 

επιπτώσεις σε κάποια λειτουργία του ατόμου. 

(β) τους προσωπικούς παράγοντες, οι οποίοι περιλαμβάνουν τη φυλή, το 

φύλο, την ηλικία, το επίπεδο μόρφωσης κ.λ.π. Δεν έχουν ταξινομηθεί από το ICF λόγω 

της πολιτισμικής ποικιλότητας, όμως περιλαμβάνονται στο πλαίσιο γιατί ανεξάρτητα 
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από την κατάσταση της υγείας του ατόμου, μπορούν να επηρεάσουν τη 

λειτουργικότητά του (International Classification of Functioning, Disability, and 

Health, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (2004), ούτε η έκπτωση ούτε η 

ανικανότητα οδηγούν απαραίτητα στην αναπηρία. Το αντίθετο όμως, θεωρείται ως 

βέβαιο. Αν το άτομο έχει μειονέκτημα/έκπτωση είναι πιθανό να έχει αναπηρία, σε 

περίπτωση όμως που το άτομο έχει αναπηρία, τότε θεωρείται σίγουρο ότι έχει 

μειονέκτημα/ανικανότητα (Κούρτεση, 2013). 

Το ICF αποτελεί ένα μεγάλο άλμα προς τα εμπρός σε σχέση με το σύστημα 

ταξινόμησης IDICH. Υπάρχει μια θετική μετατόπιση από τον προσανατολισμό της 

ασθένειας του IDICH, στον προσανατολισμό της υγείας του ICF όπου το άτομο 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

                                                                           

 

   

  

Σχήμα 2: H αναπηρία σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση ICF (WHO, 2001) 
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τοποθετείται σε ένα περιβάλλον κι εμπλέκεται σε καταστάσεις ζωής (Hemmingsson  & 

Jonsson, 2005). 
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Κεφάλαιο 2 

Αναπηρία και εκπαίδευση 

 

2.1 Εκπαίδευση και Αναπηρία στην Ελλάδα: Ιστορική αναδρομή 

Η εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα έχει ως αφετηρία τον 20ο 

αιώνα και χωρίζεται σε τρεις περιόδους: 

Α) Από το 1906 μέχρι το 1950 η εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία 

επαφίεται κυρίως στην ιδιωτική πρωτοβουλία και διακρίνεται από τον έντονο 

προστατευτισμό της, την ιδρυματική της μορφή και την προνοιακή της κατεύθυνση 

(Σούλης, 2013). 

Το 1906 ιδρύθηκε στην Αθήνα ο “Οίκος Τυφλών” ο οποίος απέβλεπε στην 

προστασία, την εκπαίδευση και την περίθαλψη τυφλών παιδιών ηλικίας 7 έως 18 ετών. 

Ο «Οίκος Τυφλών», με διευθύντρια την Ειρήνη Λασκαρίδου, ήταν το πρώτο ίδρυμα 

στο είδος του στην Ελλάδα και μετά την ίδρυσή του άρχισε η λειτουργία και του 

νηπιαγωγείου Τυφλών (Κουτρομάνος, 1996). Ένα έτος αργότερα, συστήνεται από τον 

Χαράλαμπο Σπηλιόπουλο φιλανθρωπικό ίδρυμα, με σκοπό την περίθαλψη και 

εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα ακοής, το οποίο άρχισε τη λειτουργία του το 1937. 

Παράλληλα, την ίδια χρονιά, με πρωτοβουλία ιδιωτών και με τη συνεργασία του 

Ιδρύματος “Εγγύς Ανατολής”, ιδρύθηκε η “Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και 

Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων” (ΕΛΕΠΑΠ), για παιδιά με κινητικά προβλήματα. 

Παρόμοια, με βάση τον Αναγκαστικό Νόμο 453, ιδρύεται το 1937, από την επίσημη 

Πολιτεία, στην Αθήνα, το “Ειδικόν Σχολείον Ανωμάλων και Καθυστερημένων 

Παίδων” το οποίο μετονομάστηκε με νεότερο Νόμο, τον 1049/1938, σε “Πρότυπο 

Ειδικό Σχολείο Αθηνών”, και αποτέλεσε την αφετηρία της θεσμοθετημένης ειδικής 

εκπαίδευσης στην Ελλάδα (Σούλης, 2013). Η πρώτη διευθύντρια του σχολείου Ρόζα 

Ιμβριώτη, με ενθουσιασμό υλοποιεί ένα έργο βαθιά ανθρώπινο, μέσω του οποίου 

διακηρύσσει την ανθρώπινη αξία, την αλληλεγγύη και τα δικαιώματα του ανθρώπου. 

Παρ’ όλα αυτά, δεν υπήρξε αποδοχή ούτε από την κοινωνία αλλά ούτε και από το 

πανεπιστημιακό κατεστημένο το οποίο χλεύαζε το Σχολείο και τη δημιουργό του 

(Ελευθερίου, 2009). 

B) Κατά τη δεύτερη περίοδο, που διαρκεί από τα μέσα της δεκαετίας του 1950 

ως τη μεταπολίτευση, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από τους ιδιώτες αλλά και το Κράτος 
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για τα άτομα με νοητική αναπηρία και ψυχικές διαταραχές. Έτσι, εκείνη την περίοδο 

ιδρύονται: 

 Το "Βασιλικόν Εθνικόν Ίδρυμα", ύστερα από πρόταση της Άννας 

Πιπινέλη- Ποταμιάνου, ίδρυσε το 1956 τον "Τομέα Ψυχικής Υγιεινής. Το 1964 

αναγνωρίστηκε ως ανεξάρτητο και μετονομάστηκε "Κέντρο Ψυ-χικής 

Υγιεινής και Έρευνας". Το 1956 ο τομέας Ψυχικής Υγιεινής ίδρυσε το 

"Ιατροπαιδαγωγικόν Κέντρον" στην Αθήνα. Στο κέντρο αυτό προσέρχονταν 

για διάγνωση και θεραπεία παιδιά και έφηβοι, που παρουσίαζαν ψυχογενείς 

διαταραχές ή ψυχικές διαταραχές με οργανική βάση και νοητική αναπηρία. 

 To 1957, οι νέες τότε επιστημονικές δυνάμεις στο χώρο της ψυχικής 

υγιεινής του παιδιού ίδρυσαν την Ελληνική Εταιρεία Ψυχικής Υγιεινής και 

Νευροψυχιατρικής του Παιδιού. 

 To Πρότυπον Ειδικόν Σχολείον "Η Αγία Φιλοθέη". Ιδρύθηκε το 1959 

και δεχόταν "απροσάρμοστα" παιδιά ηλικίας 6-16 χρονών ή νοητικά ανάπηρα 

ύστερα από εξέταση στον Ιατροπαιδαγωγικό Σταθμό του σχολείου. 

 Το 1961, λειτούργησε το Νευροψυχιατρικό Νοσοκομείο Παίδων 

Νταού Πεντέλης, ειδικό τμήμα (παράρτημα) Ειδικής Αγωγής για 

εκπαιδεύσιμους. 

 Το 1962, ιδρύεται το «Στουπάθειον». Πρόκειται για το πρώτο 

μεθοδικό, οργανωμένο, πειραματικό και πρότυπο στο είδος του, ειδικό σχολείο 

της μετεμφυλιακής περιόδου για ασκήσιμα νοητικά ανάπηρα παιδιά. 

 Το 1964, λειτούργησε το Ίδρυμα Προστασίας Απροσάρμοστων 

Παίδων «Η Θεοτόκος». Σκοπός του ήταν "η εν γένει μέριμνα υπέρ των 

καθυστερημένων και ανωμάλων παίδων".  

 Το 1964, ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη το Ψυχολογικόν Κέντρον 

Βορείου Ελλάδος (ΨΚΒΕ). Είναι φιλανθρωπικό σωματείο ιδιωτικής 

πρωτοβουλίας, που ιδρύθηκε στις αρχές περίπου της δεκαετίας του '60 για να 

παράσχει εκπαιδευτική και θεραπευτική συνδρομή σε παιδιά και εφήβους με 

νοητική αναπηρία ή και διαταραχές συμπεριφοράς. 
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 Το 1971, ιδρύθηκε το "Σικιαρίδειον" Ίδρυμα Απροσάρμοστων 

Παίδων για τα "νοητικώς υστερούντα" παιδιά ηλικίας 5-14 χρόνων 

(Κουτρομάνος, 1996). 

Γ) Η τρίτη περίοδος της ειδικής εκπαίδευσης είναι από τη μεταπολίτευση εώς 

σήμερα. Η παρέμβαση του κράτους κυρίως μετά την ψήφιση του συντάγματος το 1975 

γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη με αποτέλεσμα στα μέσα της δεκαετίας του 1980 η 

τάση της φιλανθρωπίας να έχει υποχωρήσει σημαντικά.  

Η κρατική παρέμβαση για την ανάπτυξη της Ε. Α., από το 1975 μέχρι το 2008, 

μπορεί να διακριθεί σε δύο περιόδους. Η πρώτη διαρκεί μέχρι το 2000 και την ψήφιση 

του νόμου 2817 και η δεύτερη μέχρι την ψήφιση του νόμου 3699. Κατά την πρώτη 

περιόδο αναπτύσσεται μόνο η Πρωτοβάθμια Ε. Α. και μόνο στο επίπεδο των Ειδικών 

Σχολείων και των Ειδικών Τάξεων. Η ανάπτυξη της Δευτεροβάθμιας Ε.Α., της Ειδικής 

Επαγγελματικής Ειδικής Εκπαίδευσης, (στο εξής Ε.Ε.Ε.), των διαγνωστικών δομών, 

των σπουδών για εξειδικευμένο προσωπικό, της παράλληλης στήριξης είναι ελάχιστη, 

ενώ μόνο από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 παίρνονται μέτρα ανάπτυξης των 

σπουδών για την εξειδίκευση του προσωπικού με την ψήφιση του νόμου 2327\1995 

για τα Διδασκαλεία. 

 Κατά τη δεύτερη περίοδο (2000-2008), αρχίζει η ανάπτυξη της 

Δευτεροβάθμιας Ε.Α., της Ε.Ε.Ε και των διαγνωστικών δομών. Δημιουργούνται επίσης 

θεσμικά επιστημονικά όργανα, για την νομιμοποίηση των πολιτικών επιλογών, όπως 

το Τμήμα Ε. Α. στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και αρχίζει η ανάπτυξη των επιμέρους 

αναλυτικών προγραμμάτων. Υπάρχουν όμως ελλείψεις στο προσωπικό, στις  υποδομές 

και στην εκπαίδευση του προσωπικού της Ε.Α.  

Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 δεν φοιτά παρά ένας ελάχιστος αριθμός 

μαθητών (299), ενώ στις αρχές της δεκαετίας του 1970 ο αριθμός έχει αυξηθεί στους 

1.159 εκ των οποίων τα 430 είναι κορίτσια. Από αυτούς 288 (165 αγόρια και 123 

κορίτσια) φοιτούσαν στα δημόσια σχολεία και 871 (564 αγόρια και 307 κορίτσια) στα 

ιδιωτικά σχολεία. Ο αριθμός των παιδιών που φοιτούν στις δομές της Ε. Α. αυξάνεται 

τα επόμενα χρόνια και ανεβαίνει λίγο πάνω από τους 3000 στα μέσα της δεκαετίας του 

1970. Μετά την ψήφιση των νόμων 1143 & 1566 και την ίδρυση των Ειδικών Τάξεων 

(στο εξής Ε. Τ.), ο αριθμός αυξάνεται στα μέσα της δεκαετίας του 1980 στις 4.399 και 

στις 12.351 στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Όμως ο μεγάλος αριθμός του μαθητικού 
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δυναμικού είναι στο χώρο της Πρωτοβάθμιας, ενώ το ποσοστό διαρροής από την 

Πρωτοβάθμια στη Δευτεροβάθμια είναι απίστευτα υψηλό. Από τους 2.940 μαθητές και 

μαθήτριες που φοιτούν στην Πρωτοβάθμια Ε. Α. (Ειδικά Σχολεία), στη Δευτεροβάθμια 

ο αριθμός πέφτει στους 332, ποσοστό μόλις 11, 29% και ακόμη λιγότερο στην Ε.Ε.Ε., 

μόνο 204 μαθητές και ποσοστό 6,93%. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι ουσιαστικά 

δεν υπάρχουν δομές Δευτεροβάθμιας Ε. Α. και Ε.Ε.Ε. Τη σχολική χρονιά 2003 – 2004 

ο αριθμός των μαθητών ανέρχεται σε 15.850, ο αριθμός των δομών της Ε. Α. 1192 και 

το προσωπικό σε 3.078. Την επόμενη σχολική χρονιά σύμφωνα με τα νούμερα που 

δίνει το ΥΠΕΠΘ, ο αριθμός των μαθητών ανέρχεται στους 19.038 και ο αριθμός των 

σχολικών μονάδων σε 2.759.  

Είναι εμφανής λοιπόν μια σταδιακή ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας στην 

Ελλάδα, με καθυστέρηση 30 ετών σε σχέση με την Ευρώπη και τις Η.Π.Α, η οποία 

όμως παρ’ όλα αυτά δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί επαρκώς στις ανάγκες 

εκπαίδευσης των ΑμεΑ (Βόμβα, 2012). 

 

2.2 Ειδική αγωγή και συνεκπαίδευση 

Η από κοινού φοίτηση παιδιών με ή χωρίς αναπηρία αποτυπώνεται με 

διάφορους όρους, όπως: ένταξη, ενσωμάτωση, συνεκπαίδευση. Άλλοτε 

χρησιμοποιούνται αυτοί οι όροι εκφράζοντας την ίδια ή παραπλήσια σημασία κι άλλοτε  

διαφορετική. 

O όρος ενσωμάτωση (mainstreaming, incorporation), δηλώνει «τη μονόδρομη 

προσκόλληση και εξομοίωση τινός προς ένα όλο ή, αλλιώς, την απόκτηση σώματος ή 

ροής με πρόσκτηση χαρακτηριστικών ενός ετεροειδούς συνόλου και απώλεια των 

αρχικών χαρακτηριστικών» (Ζώνιου-Σιδέρη, 1996). Η ενσωμάτωση προωθήθηκε από 

τη θεσμοθέτηση του Κυβερνητικού Νόμου PL 94-142 στις Η.Π.Α, σύμφωνα με τον 

οποίο κατοχυρώθηκε η πρόσβαση των παιδιών με ειδικές ανάγκες στη δημόσια 

εκπαίδευση και στηρίχτηκε στην ιδέα του λιγότερου περιοριστικού περιβάλλοντος 

(least restrictive environment) δίνοντας έμφαση στις εκπαιδευτικές ανάγκες των 

παιδιών παρά στις μειονεξίες τους. Ωστόσο, η ενσωμάτωση αναφέρεται σε μερική 

τοποθέτηση μαθητών με μειονεξίες στο γενικό σχολείο μια και η προσαρμογή του 

σχολείου στις ανάγκες του παιδιού πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο που να μη 

διαταράσσεται η λειτουργία της τάξης για τους άλλους μαθητές. Έτσι λοιπόν, παρά την 
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πρόοδο που σημειώθηκε στην εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες η πολιτική της ενσωμάτωσης δέχθηκε επικρίσεις για το γεγονός πως αφορούσε 

μόνο τη φυσική τοποθέτηση αυτών των παιδιών στο γενικό σχολείο και παρέπεμπε σε 

σχέσεις υποταγής σε κάποια υπέρτερη ομάδα και σε επιλογές που δηλώνουν άρνηση 

της ιδιαιτερότητας (Χαρούπιας, 2003). 

Η συζήτηση για την ένταξη των αναπήρων στην εκπαίδευση άρχισε ουσιαστικά 

στη δεκαετία του ογδόντα, οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει ως προτεραιότητα την 

προώθηση της σχολικής ένταξης, λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση Warnock, σύμφωνα 

με την οποία ένα στα πέντε παιδιά θα παρουσιάσει σε κάποια φάση της σχολικής του 

σταδιοδρομίας ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Department of Education and Science, 

1979:11). Σύµφωνα µε όσα υποστηρίζει η Ζώνιου-Σιδέρη (1996), ο όρος «ένταξη»  

(integration) «δηλώνει τη συστηµατική τοποθέτηση τινός µέσα σε κάτι άλλο και την 

ολοκλήρωση του υποκείµενου ως αυτοτελούς, ακέραιου µέρους ενός ευρύτερου 

συνόλου». Ωστόσο, η εφαρμογή της ένταξης προκάλεσε αντιδράσεις από μεγάλη 

μερίδα ερευνητών με το επιχείρημα ότι δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την ουσιαστική 

συμμετοχή των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σχολείο αλλά και 

ευρύτερα στην κοινωνία. Από την εφαρμογή της ένταξης επωφελήθηκαν μεν μαθητές 

με φυσικές αναπηρίες και ήπιες μαθησιακές δυσκολίες, αλλά οι μαθητές με σοβαρές 

δυσκολίες μάθησης και συναισθηματικές διαταραχές βίωναν στην πραγματικότητα 

μεγαλύτερη απομόνωση απ’ό,τι στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (Γενά, 1997: 

237). 

Στις αρχές του ενενήντα ο όρος «ειδικές ανάγκες» αντικαθίσταται από τον όρο 

«ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (Ε.Ε.Α) υποδηλώνοντας με αυτή την αλλαγή πως η 

διαφορετικότητα των παιδιών οφείλεται στην αδυναμία του σχολείου να καλύψει τις 

ανάγκες τους κι όχι στη δική τους ανεπάρκεια (Ζώνιου-Σιδέρη, 2000:44). 

H σύγχρονη τάση που επικρατεί έκτοτε διεθνώς, ως προς την εκπαιδευτική 

αντιμετώπιση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είναι η ανάπτυξη της 

πολιτικής της συνεκπαίδευσής τους (inclusion) στα γενικά σχολεία. Η 

«συνεκπαίδευση» αφορά την προσπάθεια που καταβάλλεται για την συνύπαρξη και 

συνδιδασκαλία των περισσότερων μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με τους 

συμμαθητές τους που δεν έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σε κοινά σχολεία όλων 
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των βαθμίδων της εκπαίδευσης, και στις συνηθισμένες σχολικές τάξεις (Γεωργιάδης, 

Καλύβα, Κουρκούτας, 2007). 

Ένας σταθμός προς την κατεύθυνση της συνεκπαίδευσης αποτέλεσε και το 

Παγκόσμιο Συνέδριο για την εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες, το οποίο 

έγινε στην Σαλαμάνκα της Ισπανίας το 1994. Σύμφωνα με τη Διακήρυξη της 

Σαλαμάνκα. «...τα σχολεία πρέπει να βρουν τρόπους επιτυχούς εκπαίδευσης όλων των 

παιδιών, συμπεριλαμβανομένων κι εκείνων με σοβαρά μειονεκτήματα και αναπηρίες. 

Είναι πια κοινή αποδοχή ότι τα παιδιά και οι νέοι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα 

πρέπει να περιλαμβάνονται στις εκπαιδευτικές ρυθμίσεις που γίνονται για την πλειοψηφία 

των παιδιών. Αυτό οδήγησε στη σύλληψη της ιδέας για ένα σχολείο για όλους (inclusive 

school)…» (UNESCO, 1994). 

Σύμφωνα με τον Σούλη (2014): «Η συνεκπαίδευση αναφέρεται στη μέριμνα για 

την παροχή κατάλληλων διδακτικών και μορφωτικών εμπειριών σε όλους τους μαθητές, 

ώστε το σχολείο να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις εκπαιδευτικές ανάγκες τους, 

ανεξάρτητα από τα όποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που φέρουν. Στόχος της 

συνεκπαίδευσης είναι να δημιουργηθεί ένα Σχολείο για Όλους, το οποίο θα μπορεί να 

υποδέχεται κάθε μαθητή της συνοικίας, χωρίς να αποκλείει κανέναν με το πρόσχημα ότι 

αδυνατεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του.» 

 Η κουλτούρα της συνεκπαίδευσης, βάσει της οποίας λειτουργεί το Σχολείο για 

Όλους, αναφέρεται στις αξίες και στις αρχές, οι οποίες καθιστούν αναγκαία την από 

κοινού σχολική ζωή και μάθηση όλων των μαθητών, ανεξαρτήτως της ιδιαίτερης 

ατομικής κατάστασής τους. Διαμορφώνοντας μια κοινή κουλτούρα όλοι οι 

εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία, προωθείται η συνεκπαίδευση με βασική 

επιδίωξη τη διαρκή εξέλιξη του σχολικού περιβάλλοντος με τέτοιο τρόπο ώστε όλοι οι 

μαθητές να εκπαιδεύονται μέσα σε αυτό με τις καλύτερες δυνατές προδιαγραφές 

(Booth & Ainscow, 2002 όπ. αναφ. στον Σούλη, 2014). Αναφερόμενος στην 

κουλτούρα της συνεκπαίδευσης ο Ware (2000), επισημαίνει πως προϋποθέτει αλλαγές 

τόσο στο πώς εκτιμάται η επιτυχία των μαθητών, όσο και στα κριτήρια επιτυχίας με τα 

οποία αξιολογεί το ίδιο το σχολείο τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του. Τα 

κριτήρια αυτά δε συνδέονται μόνο με τις επιδόσεις των μαθητών ή τη σχολική κτιριακή 

υποδομή, αλλά κυρίως με το κατά πόσο το σχολείο κατάφερε να εκπαιδεύσει τους 

μαθητές που πριν ήταν αποκλεισμένοι από την τυπική εκπαίδευση. Μεταξύ των άλλων 
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προϋποθέσεων λοιπόν, το σχολείο στα πλαίσια της συνεκπαίδευσης θα πρέπει να 

φροντίσει για την αλλαγή των στάσεων και των αντιλήψεων των Τ.Α μαθητών 

απέναντι στη διαφορετικότητα. Η κατανόηση, η αποδοχή και ο σεβασμός θα πρέπει να 

αποτελούν βασικούς στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος, οι οποίοι θα 

υλοποιούνται μέσα από συγκεκριμένες, προγραμματισμένες και σαφώς 

προσδιορισμένες στρατηγικές διδασκαλίας (Σούλης, 2014). 

Τέλος, σύμφωνα με τη Διακήρυξη της Σαλαμάνκα (1994): «Τα σχολεία με 

προσανατολισμό συνεκπαίδευσης αποτελούν το πιο αποτελεσματικό μέσο για την 

καταπολέμηση των διακρίσεων, δημιουργώντας φιλόξενες κοινότητες, την οικοδόμηση 

μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς και την επίτευξη ενός Σχολείου για Όλους». 

 

 

2.3 Ταξινόμηση της αναπηρίας στην εκπαίδευση 

Eκείνο που διαφοροποιεί τις αντιλήψεις της κοινωνίας απέναντι στα άτομα με 

αναπηρία σε σύγκριση με το παρελθόν είναι ότι τα άτομα αυτά, όσο σοβαρά κι αν είναι 

τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, θεωρούνται ικανά να εκπαιδευτούν, να θέσουν 

στόχους και να αναζητήσουν τη βελτίωσή τους μέσα από τη βελτίωση των στόχων 

αυτών. Η αιτιολογία λοιπόν των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, όπως επίσης και 

ορισμένα ειδικά χαρακτηριστικά τους, είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν 

κατηγορίες και συστήματα ταξινόμησης γι’ αυτά τα άτομα (Κουτραφούρη, 2014). 

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 3699/2008  μαθητές με 

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται:  

«1. Όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν 

σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, 

αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, 

σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής 

προσαρμογής και μάθησης. Στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές 

αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες 

ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές 

ομιλίας−λόγου, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, 
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δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή 

χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), ψυχικές 

διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες. Στην κατηγορία μαθητών με αναπηρία και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες δεν εμπίπτουν οι μαθητές με χαμηλή σχολική επίδοση που 

συνδέεται αιτιωδώς με εξωγενείς παράγοντες, όπως γλωσσικές ή πολιτισμικές 

ιδιαιτερότητες.  

2. Οι μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, 

παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης 

ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας, ανήκουν στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

 3. Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι και οι μαθητές που έχουν μία 

ή περισσότερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ανεπτυγμένα σε βαθμό που υπερβαίνει 

κατά πολύ τα προσδοκώμενα για την ηλικιακή τους ομάδα.» 

Στην Αμερική, το ταξινομικό σύστημα της Πράξης για τη Βελτίωση των 

Ατόμων με Αναπηρία (Individuals with Disabilities Education Improvement Act – 

IDEA) του 2004 ορίζει τις κατηγορίες της αναπηρίας που χρήζουν υποστήριξης μέσω 

της ειδικής αγωγής ως εξής: μαθητές με αυτισμό, νοητική αναπηρία, ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες, συναισθηματικές διαταραχές, τραυματική εγκεφαλική βλάβη, 

οπτική αναπηρία, ακουστική ανεπάρκεια, κώφωση, τυφλοκώφωση, διαταραχές της 

γλώσσας και της ομιλίας, άλλες ανεπάρκειες της υγείας, ορθοπεδικές 

διαταραχές/δυσλειτουργίες και πολλαπλές αναπηρίες (Trolley, Haas, & Patti, 2009, όπ. 

αναφ. στη Ζαλίδου,  2013). 

Σε διεθνές επίπεδο, παρατηρείται μια τάση αποκατηγοριοποίησης των ατόμων 

με ειδικές ανάγκες. Η ποικιλομορφία των περιπτώσεων των μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες δεν απαιτεί ένα σύστημα που προσπαθεί να τους εντάξει 

οπωσδήποτε σε κάποια από τις κατηγοριοποιήσεις της ταξινόμησης, αλλά ένα σύστημα 

με πολλές διαβαθμίσεις που θα επιτρέπει την αναλυτική περιγραφή της κατάστασης 

του μαθητή. Το τρέχον σύστημα ταξινόμησης βασίζεται κυρίως στην αιτιολογία της 

αναπηρίας ενώ θα ήταν αποτελεσματικότερο εάν εφαρμόζονταν μια λειτουργική 

ταξινόμηση με έμφαση στις δεξιότητες που σχετίζονται με το ακαδημαϊκό πρόγραμμα 

σπουδών και τις βασικές κοινωνικές δεξιότητες. Οι αλλαγές που απαιτούνται πρέπει 

να εστιάσουν την προσοχή τους σε αποτελεσματικές παρεμβάσεις και στην αξιολόγηση 

των αποτελεσμάτων (Reschly, 1996). Με άλλα λόγια αυτό που έχει µεγαλύτερη αξία 
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για την εκπαιδευτική πράξη είναι όχι τόσο η κατηγοριοποίηση των παιδιών ανάλογα 

µε τις µειονεξίες που έχουν αλλά η αξιολόγησή τους βάσει των ατοµικών τους 

δυνατοτήτων (James, 1999). 
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Κεφάλαιο 3 

Αντιλήψεις μαθητών για την αναπηρία 

 

3.1  Η κατανόηση της αναπηρίας από τα παιδιά 

Οι στάσεις των Τ.Α παιδιών και η πρόθεσή τους να αλληλεπιδράσουν με ένα 

παιδί με αναπηρία, εξαρτάται  από το τι γνωρίζουν και κατανοούν σχετικά με την 

αναπηρία  (Laws & Kelly, 2005). 

Σύμφωνα με τους Shapiro & Margolis (1988), η γνώση και η ευαισθητοποίηση 

σχετικά με τα θέματα αναπηρίας είναι τα βασικά χαρακτηριστικά για την αλλαγή της 

αρνητικής στάσης των Τ.Α παιδιών απέναντι στα παιδιά με ειδικές ανάγκες. 

Επιτρέποντας στα παιδιά να κάνουν ερωτήσεις σχετικά με την αναπηρία, και 

παρέχοντάς τους τη γνώση για τους συμμαθητές τους με ειδικές ανάγκες, μπορεί να 

τους βοηθήσει να κατανοήσουν τις διαφορές. Για παράδειγμα, μαθαίνοντας ότι ένα 

παιδί σε μια αναπηρική καρέκλα μπορεί να παίξει μπάσκετ,  μπορεί να βοηθήσει τα 

Τ.Α παιδιά να καταλάβουν ότι τα παιδιά με σωματική αναπηρία είναι όπως και τα ίδια. 

 Οι Maras & Brown (1996), υπογράμμισαν τη σημασία της παροχής γνώσεων 

στα παιδιά για την αναπηρία και διαπίστωσαν ότι η έννοια της αναπηρίας είναι 

ελάχιστα κατανοητή από τα παιδιά σε επίπεδο δημοτικού σχολείου. Συγκεκριμένα, τα 

μικρότερα παιδιά του δημοτικού σχολείου δεν έχουν καλή κατανόηση της αναπηρίας 

σε σχέση με  τα μεγαλύτερα, ιδιαίτερα όσον αφορά τις γνώσεις τους για τη νοητική 

αναπηρία. Αυτή η κατανόηση πιστεύεται ότι είναι αποτέλεσμα των εννοιολογικών 

αλλαγών και της αύξησης των κοινωνικών εμπειριών. Τα παιδιά 3 έως 5 ετών 

αντιλαμβάνονται τις σωματικές και τις αισθητηριακές αναπηρίες (Diamond & 

Hestenes, 1996), ενώ τα παιδιά έως 7 ετών, τείνουν να δίνουν περισσότερη σημασία 

στα εξωτερικά χαρακτηριστικά ενός ατόμου σταδιακά όμως η προσοχή μετακινείται 

στα εσωτερικά χαρακτηριστικά του (Lewis, 1995 σελ. 64 οπ. αναφ. Ζαλίδου). Στις 

τελευταίες τάξεις του δημοτικού σχολείου τα παιδιά αρχίζουν να κατανοούν τη νοητική 

αναπηρία και τις διαταραχές ψυχολογικού τύπου (Smith & Williams, 2001). 

 Οι Diamond & Kensinger (2002), χρησιμοποιώντας βινιέτες από το Sesame 

Street (αμερικάνικη παιδική τηλεοπτική σειρά) διερεύνησαν την κατανόηση των Τ.Α 

για την νοητική αναπηρία σε σχέση με την σωματική. Σαραπέντε παιδιά προσχολικής 



[47] 
 

αγωγής συμμετείχαν σε αυτή τη μελέτη. Χρησιμοποιήθηκαν δύο βινιέτες από τη  σειρά 

Sesame Street, οι οποίες αναφέρονταν σε παιδιά με αναπηρία. Η πρώτη αφορούσε ένα 

κοριτσάκι που βρισκόταν σε καροτσάκι εξαιτίας της σωματικής της αναπηρίας. Το 

κοριτσάκι συζήτησε με τον ήρωα της σειράς Big Bird για τη αναπηρία της, του είπε ότι 

μπορεί με τον δικό της τρόπο να χορεύει  και του έδειξε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί 

να χορέψει. Στη δεύτερη βινιέτα ένα αγοράκι με σύνδρομο Down συνομίλησε με έναν 

άλλο ήρωα της σειράς, τον Ernie, ο οποίος και ζήτησε από το αγοράκι να κάνει 

γκριμάτσες παριστάνοντας τον χαρούμενο, τον λυπημένο και τον θυμωμένο. Ο Ernie 

επιβράβευσε το αγοράκι για τις γκριμάτσες του χαρούμενου και του λυπημένου, αλλά 

του πρότεινε να ξαναπροσπαθήσει για την γκριμάτσα του θυμωμένου μια και δεν τα 

κατάφερε τόσο καλά. 

Κάθε μαθητής που συμμετείχε στην έρευνα παρακολούθησε το ένα βίντεο και 

ακολούθησε μία σύντομη συνέντευξη. Δύο εβδομάδες αργότερα, παρακολούθησαν και 

το δεύτερο βίντεο και πάλι ακολούθησε μία σύντομη συνέντευξη. Οι ερωτήσεις της 

συνέντευξης εστίαζαν στις αιτίες και τις συνέπειες της κάθε αναπηρίας. Επιπρόσθετα, 

οι ερευνητές ζήτησαν από τους μαθητές να βαθμολογήσουν τις κινητικές και 

γλωσσικές ικανότητες των παιδιών που παρουσιάστηκαν στα δύο βίντεο, 

χρησιμοποιώντας φωτογραφίες παιδιών που δυσκολεύονταν στις κινητικές ή στις 

γλωσσικές δοκιμασίες και παιδιών που δεν δυσκολεύονταν. Οι ερευνητές ρωτούσαν 

ποιο από τα παιδιά των φωτογραφιών μοιάζει περισσότερο με το κάθε παιδί του βίντεο 

και οι μαθητές έπρεπε να διαλέξουν μία απάντηση από την κλίμακα (π.χ δεν είναι 

ικανό, είναι λίγο ικανό, αρκετά ικανό, ικανό). 

Η πλειοψηφία των μαθητών ήταν σε θέση να προσδιορίσει τη φύση της 

αναπηρίας του κάθε παιδιού. Επιπλέον, βαθμολόγησαν τα παιδιά των δύο βίντεο ως 

πολύ ικανά σε δοκιμασίες που δεν σχετίζονταν με την αναπηρία τους και το αντίθετο. 

Γενικά, σε αυτή την έρευνα φάνηκε πως τα μικρά παιδιά κατανοούν καλύτερα 

τη σωματική από την νοητική αναπηρία. Αναγνωρίζουν ότι κάποια καθήκοντα είναι 

δυσκολότερα για τα άτομα με αναπηρία, αλλά είναι λιγότερο σε θέση να εξηγήσουν 

γιατί υπάρχει αυτή η αναπηρία ή να κατανοήσουν τη μόνιμη φύση της. 

 Σε παρόμοια συμπεράσματα κατέληξε και η Louari (2012), η οποία μελέτησε 

την κατανόηση του όρου “αναπηρία” σε 85 Τ.Α μαθητές (43 κορίτσια και 42 αγόρια) 

ηλικίας 9-11 ετών και τις παρανοήσεις σχετικά με τα διάφορα είδη αναπηρίας. Στο 
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σχολείο που φοιτούσαν δεν υπήρχε κάποιος μαθητής με αναπηρία. Το 35,7% είχε 

συναντήσει άτομο με αναπηρία, ωστόσο μόνο το 17,9% μπορούσε να διακρίνει το είδος 

της αναπηρίας. 

Η ερευνήτρια επέλεξε 12 φωτογραφίες συνομήλικων παιδιών με αυτά που 

συμμετείχαν στην έρευνα, με και χωρίς αναπηρίες. Οι αναπηρίες που απεικονίζονταν 

στις φωτογραφίες ήταν: η σωματική αναπηρία, η νοητική αναπηρία, η τύφλωση, τα 

προβλήματα ακοής, ο αυτισμός και το σύνδρομο Down. Κάθε φωτογραφία 

συνοδευόταν από ένα μικρό κείμενο και στο τέλος ρωτούσαν κάθε συμμετέχοντα εάν 

το συγκεκριμένο παιδί της φωτογραφίας είχε κάποια αναπηρία. Στη συνέχεια, επέλεξαν 

τυχαία 10 εννιάχρονα παιδιά και 10 δεκάχρονα από τα οποία πήραν συνέντευξη. Οι 

απαντήσεις τους που ήταν ανοικτού τύπου, απομαγνητοφωνήθηκαν. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας το 95,2% αναγνώρισε τη 

σωματική αναπηρία, το 58,8% τη νοητική αναπηρία και το σύνδρομο Down, το 52,9% 

την τύφλωση. Μόνο το 50,6% αναγνώριζε τα προβλήματα ακοής ως είδος αναπηρίας 

και μόνο το 41,2% είχε ακούσει τη λέξη αυτισμός μέχρι τότε. Επίσης, το 45,9% των 

συμμετεχόντων χαρακτήρισε ως ανάπηρο ένα κοριτσάκι με σπασμένο πόδι και το 

22,4% χαρακτήρισε ως ανάπηρο ένα παχύσαρκο αγοράκι. Για την νοητική αναπηρία 

και το σύνδρομο Down θεωρούσαν πως είναι ταυτόσημη αναπηρία και θα έπρεπε οι 

μαθητές αυτοί να φοιτήσουν σε ειδικό σχολείο γιατί στο γενικό σχολείο θα ήταν 

δύσκολο να κάνουν φίλους. Όσο για τις αισθητηριακές διαταραχές (προβλήματα 

όρασης και ακοής), οι συμμετέχοντες θεωρούσαν πως είναι ασθένεια περισσότερο 

παρά κάποια αναπηρία και πως οι μαθητές με τέτοιου είδους διαταραχές θα πρέπει να 

βρουν έναν τρόπο επικοινωνίας με τους Τ.Α μαθητές. Τέλος, για τον αυτισμό δεν είχαν 

ακούσει τίποτα τα εννιάχρονα παιδιά και μόνο τέσσερα από τα δεκάχρονα είχαν 

ακούσει τη λέξη, χωρίς όμως να γνωρίζουν κάτι παραπάνω. 

 Επίσης, στην έρευνα των Magiati, Dockrell &  Logotheti (2002), γίνεται σαφές 

πως η στοιχειώδης κατανόηση των παιδιών για την αναπηρία εξαρτάται από τους 

φυσικούς δείκτες της αναπηρίας (όπως μια αναπηρική καρέκλα, ή ένα μπαστούνι). 

Στην έρευνα αυτή, διερευνήθηκε η στάση μαθητών ηλικίας 8-11 ετών τόσο από αστικές 

όσο και από αγροτικές περιοχές της Ελλάδας, σχετικά με τη στάση τους απέναντι στην 

ένταξη μαθητών με αναπηρία στα γενικά σχολεία. Οι μαθητές που συμμετείχαν στην 

έρευνα ήταν 83. Απ’ αυτούς οι 42 ήταν μαθητές της Γ΄ και Ε΄ δημοτικού ενός αστικού 
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σχολείου και οι 41 ήταν μαθητές της Γ΄ και Ε΄ δημοτικού ενός σχολείου αγροτικής 

περιοχής. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μία κλίμακα αξιολόγησης και ημιδομημένη 

συνέντευξη.  

Αρχικά, οι ερευνητές ενημέρωσαν τους μαθητές ότι σκοπός της έρευνας είναι 

να ανακαλύψουν τι σκέφτονται τα παιδιά της ηλικίας τους για τις διαφορές που 

υπάρχουν μεταξύ των παιδιών. Ακολούθησε ατομική συνέντευξη του κάθε μαθητή με 

τρεις ανοιχτές ερωτήσεις, συνεχίστηκε με ερωτήσεις σχετικά με την αναπηρία και 

τέλος συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο για τις στάσεις τους απέναντι στην αναπηρία. 

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας έδειξαν ότι η γνώση τους γύρω από την 

αναπηρία στηρίζονταν στα εμφανή χαρακτηριστικά (ακουστικό βαρηκοΐας, αναπηρικό 

καροτσάκι) που υπάρχουν στις κινητικές και τις αισθητηριακές αναπηρίες, ενώ υπήρχε 

μεγαλύτερη δυσκολία σε αναπηρίες χωρίς εμφανή χαρακτηριστικά όπως η δυσλεξία, η 

υπερκινητικότητα και η νοητική αναπηρία.  

Η εκπαιδευτική ένταξη έχει αποδειχθεί ότι προσφέρει πολλά οφέλη στα παιδιά 

με ειδικές ανάγκες (Burnstein, Sears, Wilcoxen, Cabeloo & Spagna, 2004). Ένα πιθανό 

όφελος της ένταξης είναι η κατανόηση και η αποδοχή των ατόμων με αναπηρία από 

τους Τ.Α συνομήλικους (Guralnick, 1990).  

Σε αυτή την κατεύθυνση, οι Diamond, Hestenes, Carpenter και Inneds (1997), 

κατά την αξιολόγηση των συμπεριφορών των παιδιών προσχολικής ηλικίας, 

διαπίστωσαν ότι οι γνώσεις τους σχετικά με την αναπηρία συμβάλει στην κοινωνική 

αποδοχή στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης παιδιών προσχολικής ηλικίας. Έτσι 

γνωστικές συμπεριφορές των παιδιών φαίνεται να συνδέονται με τη στάση τους 

απέναντι στους συνομήλικους τους με αναπηρία. 

 Σε παρόμοια διαπίστωση κατέληξαν και οι Diamond και Hestenes (1994), οι 

οποίοι ερεύνησαν με ποιο τρόπο οι Τ.Α μαθητές κατανοούν την αναπηρία. 

Εικοσιτέσσερις μαθητές νηπιαγωγείου κλήθηκαν να απαντήσουν στο πώς κατανοούν 

την ακοή και την απώλεια ακοής. Δεκατρείς από τους συμμετέχοντες (μέση ηλικία 48 

μήνες) εντάχθηκαν σε ένα πρόγραμμα προσχολικής αγωγής, το οποίο περιελάμβανε 

δύο μαθητές με αναπηρία εκ των οποίων ο ένας είχε σοβαρό πρόβλημα ακοής. Οι 

υπόλοιποι έντεκα μαθητές εντάχθηκαν σε πρόγραμμα προσχολικής αγωγής το οποίο 

περιελάμβανε μαθητές με αναπηρία, αλλά όχι με προβλήματα ακοής. Μια ημιδομημένη 

συνέντευξη οκτώ ερωτήσεων δόθηκε στους μαθητές στην αρχή της σχολικής χρονιάς 
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και ακολούθως, τρεις μήνες μετά. Το 75%  των παιδιών κατανόησε ότι υπάρχουν φορές 

που οι άνθρωποι έχουν δυσκολία ακοής, όμως στην τάξη που υπήρχε μαθητής με 

πρόβλημα ακοής, το 50% των μαθητών κατανόησε τη χρησιμότητα της νοηματικής 

γλώσσας ως μέσο επικοινωνίας για τους κωφούς και τους βαρήκοους καθώς και τη 

σχέση ακοής – ομιλίας. Τα παραπάνω ευρήματα οδήγησαν τους ερευνητές στο 

συμπέρασμα πως η συναναστροφή των μαθητών προσχολικής ηλικίας με μαθητές με 

κάποια αναπηρία, επηρεάζουν την κατανόησή τους σε σχέση με τη φύση της αναπηρίας 

αυτής. 

Επίσης, η Diamond (2001), διερεύνησε περαιτέρω την κατανόηση και την 

αποδοχή των Τ.Α μαθητών προσχολικής αγωγής κατά την επαφή τους με συμμαθητές 

τους που είχαν κάποια από τις παρακάτω αναπηρίες: διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή 

/ αυτισμό (τέσσερις μαθητές), πολλαπλές γνωστικές και σωματικές διαταραχές (δύο 

μαθητές), αναπτυξιακή καθυστέρηση (δύο μαθητές), διαταραχή της επικοινωνίας (δύο 

μαθητές) και  δισχιδής ράχη (ένας μαθητής). 

Για τη μέτρηση της κοινωνικής αποδοχής των παιδιών με αναπηρία, οι 

συμμετέχοντες έδειξαν στους μαθητές μια κούκλα σε μια αναπηρική καρέκλα. Tότε 

παρουσιάστηκαν δύο φωτογραφίες: στη μία ένα παιδί σε αναπηρικό καροτσάκι 

συμμετείχε σε δραστηριότητες μαζί με τους υπόλοιπoυς συμμαθητές του και στην άλλη 

το παιδί ήταν ξεχωριστά από τους υπόλοιπους συμμαθητές. Στη συνέχεια, οι ερευνητές 

ρώτησαν τους 45 μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα ποια φωτογραφία θα 

αντιπροσώπευε την κούκλα εάν αυτή ήταν ένα αληθινό παιδί. 

Ακόμα, ρωτήθηκαν εάν η κούκλα μοιάζει πολύ ή λίγο με το παιδί της 

φωτογραφίας κι αν πιστεύουν πως τα άλλα παιδιά του μιλούν ή παίζουν μαζί του. Η 

αποδοχή της σωματικής αναπηρίας χρησιμοποιήθηκε ως μέτρο για τη στάση των 

παιδιών απέναντι σε όλους τους τύπους αναπηρίας. 

Για να μετρήσουν την προθυμία των μαθητών να βοηθήσουν ένα παιδί με 

αναπηρία, οι ερευνητές διάβασαν δύο βινιέτες όπου στη μία είναι ένα παιδί σε 

αναπηρικό καροτσάκι  χρειάζεται βοήθεια για να ολοκληρώσει μια δραστηριότητα και 

στην άλλη ένα Τ.Α παιδί χρειάζεται επίσης βοήθεια για να ολοκληρώσει μια 

δραστηριότητα. Μετά από την ακρόαση της κάθε βινιέτας, οι συμμετέχοντες 

ρωτήθηκαν για το τι θα συμβεί μετά. 
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Οι κοινωνικές επαφές των παιδιών με τους συμμαθητές τους που είχαν κάποια 

αναπηρία αξιολογήθηκαν σε όλο το εαρινό εξάμηνο με τη χρήση βιντεοσκοπημένης 

παρατήρησης. Κάθε παιδί παρατηρούνταν κάθε δέκα λεπτά για τρεις ώρες κάθε 

εβδομάδα, για έξι συνεχόμενες εβδομάδες. Οι παρατηρήσεις έλαβαν χώρα κατά τη 

διάρκεια του ελεύθερου παιχνιδιού, όταν τα παιδιά μπορούσαν ελεύθερα να διαλέξουν 

παιχνίδι και συμπαίκτες χωρίς να κατευθύνονται από τους δασκάλους τους. Η 

επικοινωνία μεταξύ των παιδιών μπορούσε να είναι σωματική, λεκτική ή και 

παρατεταμένη βλεμματική. 

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας έδειξαν πως οι Τ.Α μαθητές αποδέχονταν 

και ήταν πρόθυμοι να βοηθήσουν τους συμμαθητές τους με κάποια αναπηρία. Οι 

στρατηγικές που χρησιμοποιούσαν για να βοηθήσουν τους συμμαθητές τους 

εξαρτώνταν από το επίπεδο αντίληψης τους σε σχέση με την αναπηρία. Επιπλέον, 

φάνηκε πως η αύξηση του αριθμού των κοινωνικών επαφών με τους μαθητές που είχαν 

κάποια αναπηρία, αύξησε τα επίπεδα κατανόησης και αποδοχής των Τ.Α μαθητών σε 

σχέση με αυτούς. Το συμπέρασμα της ερευνήτριας λοιπόν ήταν πως σε ένα περιβάλλον 

χωρίς αποκλεισμούς, τα Τ.Α παιδιά με υψηλότερο επίπεδο επαφής με τα παιδιά με 

αναπηρία έχουν καλύτερη κατανόηση και μεγαλύτερη αποδοχή των παιδιών αυτών. 

Ωστόσο, στην έρευνα του Hodkinson (2007), διαφαίνεται πως η ένταξη από 

μόνη της μπορεί να μην μειώσει την αρνητική στάση των μαθητών απέναντι στην 

αναπηρία, αλλά αντιθέτως να την αυξήσει. 

Ο Hodkinson, διερεύνησε τον τρόπο που οι Τ.Α μαθητές «βλέπουν» την 

αναπηρία και γενικότερα ποια είναι η στάση τους απέναντι στους συνομήλικους με 

αναπηρία. Ο ερευνητής συνέλεξε στοιχεία από δύο δημοτικά σχολεία (Α και Β) στο 

Ηνωμένο Βασίλειο. Το σχολείο Α είχε κάποιες πρακτικές ένταξης για τους μαθητές με 

αναπηρία, ενώ το σχολείο Β όχι. Στην έρευνα πήραν μέρος 53 μαθητές ηλικίας 9 ως 10 

ετών. 

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να ζωγραφίσουν ένα παιδί με αναπηρία και ύστερα 

να περιγράψουν γραπτώς αυτό το παιδί. Στη συνέχεια, ο ερευνητής έδειξε μία εικόνα 

ενός παιδιού σε αναπηρικό καροτσάκι κι ενός άλλου χωρίς αναπηρικό καροτσάκι. Από 

τους μαθητές ζητήθηκε να επιλέξουν πέντε λέξεις από μια λίστα με επίθετα για να 

περιγράψουν κάθε παιδί. Τέλος, στους συμμετέχοντες έδειξαν εικόνες ενός παιδιού με 

προβλήματα όρασης, ενός παιδιού με βοήθημα βάδισης (περιπατητήρα), ενός παιδιού 
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σε αναπηρικό καροτσάκι κι ενός Τ.Α παιδιού. Στους μαθητές έγιναν τέτοιες ερωτήσεις 

ώστε να αποσπάσουν τα συναισθήματά τους για την ένταξη στην τάξη τους των 

παιδιών που είδαν στις εικόνες. Τους ζητήθηκε ακόμα να δώσουν το δικό τους ορισμό 

για τις λέξεις «ένταξη» και «αναπηρία». Τέλος, ζητήθηκε από τους μαθητές να 

συζητήσουν το επίπεδο αλληλεπίδρασής τους με μαθητές που έχουν κάποια αναπηρία. 

Στις ζωγραφιές, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων προτίμησε να απεικονίσει 

την αναπηρία με κάποιο παιδί σε αναπηρικό καροτσάκι γεγονός που υποδηλώνει πως 

βλέπουν την αναπηρία ως μια φυσική κατάσταση. Από την ανάλυση των περιγραφών 

των παιδιών φάνηκε ότι πιστεύουν πως «κάτι είναι λάθος» στα παιδιά με κάποια 

αναπηρία κι ότι «δεν είναι σε θέση να κάνουν κάποια πράγματα τόσο καλά» όσο τα 

παιδιά που δεν έχουν αναπηρία. 

Σε σχέση με τα επίθετα που έπρεπε να επιλέξουν οι μαθητές, υπήρχαν 7% 

περισσότερες πιθανότητες να είναι ένα παιδί ευφυές, 6% περισσότερες πιθανότητες να 

είναι χαρούμενο, 6% περισσότερες πιθανότητες να είναι όμορφο και 3% περισσότερες 

πιθανότητες να είναι καλό εάν δεν έχει κάποια αναπηρία συγκριτικά με κάποιο που 

έχει. Ωστόσο, ένα παιδί με αναπηρία είχε 3% περισσότερες πιθανότητες να είναι 

γενναίο, 7% περισσότερες πιθανότητες να είναι φτωχό και 7% περισσότερες 

πιθανότητες να είναι λυπημένο. Ο Hodkinson ερμηνεύοντας αυτά τα αποτελέσματα 

αναφέρει πως ο τρόπος που τα Τ.Α παιδιά κατανοούν την αναπηρία μπορεί να σταθεί 

εμπόδιο στην επιτυχή ένταξη των παιδιών με αναπηρία.  

Το πιο σημαντικό εύρημα αυτής της μελέτης είναι ότι το επίπεδο κατανόησης 

ενός Τ.Α παιδιού και η αντίληψη για τη φύση της αναπηρίας μπορεί να βοηθήσουν 

σημαντικά στη δημιουργία θετικών στάσεων για την αναπηρία. Επιπλέον, ο Hodkinson 

αναφέρει πως η ένταξη από μόνη της μπορεί να μην μειώσει την αρνητική στάση των 

μαθητών απέναντι στην αναπηρία, αλλά αντιθέτως να την αυξήσει. 

Όσον αφορά στην αιτιολογία της αναπηρίας, αυτή εξαρτάται από την ηλικία 

των παιδιών. Τα μικρότερα σε ηλικία παιδιά αποδίδουν την αναπηρία περισσότερο σε 

σωματικά ή βιολογικά αίτια και λιγότερο σε κοινωνικοψυχολογικά (Smith & Williams, 

2005), χρησιμοποιώντας την προϋπάρχουσα γνώση τους (Diamond & Huang, 2005). 

Τα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας ωστόσο, ως αποτέλεσμα των εννοιολογικών αλλαγών, 

είναι σε θέση να δώσουν πιο λεπτομερείς και ακριβείς πληροφορίες για περισσότερο 
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αφηρημένα θέματα όπως είναι οι μαθησιακές δυσκολίες και οι ψυχολογικές διαταραχές 

(Safran, 1995). 

Οι Tamm and Prellwitz (2001) μελέτησαν τις αντιλήψεις των μαθητών 

προσχολικής και σχολικής ηλικίας σε σχέση με την αναπηρία. Οι μαθητές ήταν όλοι 

κάτοικοι μιας μικρής κοινότητας στη Βόρεια Σουηδία με πληθυσμό 18.000 περίπου 

κατοίκων και μόνο 5 από αυτούς είχαν έρθει σε επαφή στο παρελθόν με άτομο που είχε 

κάποια κινητική αναπηρία. Στη μελέτη συμμετείχαν τρεις ομάδες από Τ.Α μαθητές: 16 

μαθητές ηλικίας 4 έως 5 ετών, 16 μαθητές ηλικίας 8-9 ετών και 16 μαθητές ηλικίας 10-

11 ετών. Οι ερευνητές ζήτησαν από τους μαθητές να ζωγραφίσουν ένα παιδί που 

βρίσκεται σε αναπηρικό καροτσάκι ή να διαλέξουν μια από τις έτοιμες εικόνες παιδιών 

που βρίσκονταν σε αναπηρικό καροτσάκι. 

Στη συνέχεια, τους έκαναν ερωτήσεις ώστε να διαπιστώσουν το βαθμό 

κατανόησης των παιδιών για την αναπηρία. Οι ερωτήσεις είχαν σχέση με την 

κατανόηση της φύσης της αναπηρίας, τους περιορισμούς στο φυσικό περιβάλλον, το 

κοινωνικό περιβάλλον και την αυτοεκτίμηση των ατόμων με αναπηρία. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής, οι Τ.Α μαθητές ανεξαρτήτου 

ηλικίας είχαν θετική στάση απέναντι στα παιδιά με αναπηρία και ήταν πρόθυμα να τα 

συμπεριλάβουν στο παιχνίδι τους. Οι μαθητές έδειξαν επίσης ότι έχουν επίγνωση των 

δυσκολιών που αντιμετωπίζει ένα παιδί σε αναπηρικό καροτσάκι (π.χ στενοί 

διάδρομοι, δυσκολία πρόσβασης στη παιδική χαρά). Οι ερευνητές προειδοποίησαν ότι 

τα ευρήματα αυτής της μελέτης μπορεί να μην είναι αντιπροσωπευτικά των στάσεων 

και των ενεργειών των Τ.Α παιδιών σε σχέση με κάποιο πραγματικό παιδί σε 

αναπηρικό καροτσάκι, μια και οι εκτιμήσεις τους στηρίχτηκαν σε μια εντελώς 

υποθετική κατάσταση (λόγω έλλειψης προσωπικής εμπειρίας της πλειονότητας των 

συμμετεχόντων). 

Ο ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η κατανόηση των αιτιών της 

αναπηρίας διαφέρει ανάλογα με την ηλικία των παιδιών. Τα παιδιά μικρότερης ηλικίας 

είναι περισσότερο πιθανό να δουν την αναπηρία ως μια προσωρινή κατάσταση και να 

περιμένουν ότι το παιδί αυτό θα ανακάμψει από την αναπηρία, ενώ τα μεγαλύτερα 

παιδιά κατανοούν την αναπηρία ως μια γενετική ή επίκτητη κατάσταση από την οποία 

το άτομο μπορεί να ανακάμψει ή και όχι. 
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3.2 Αντιλήψεις και στάσεις των Τ.Α παιδιών για την αναπηρία 

Ένας ευρύς ορισμός της στάσης είναι ο εξής: «η στάση είναι άποψη ή η διάθεση 

ενός ατόμου απέναντι σε ένα συγκεκριμένο «αντικείμενο» (ένα πρόσωπο, ένα πράγμα, 

μια ιδέα, κ.λπ.) » (Gall, Borg, & Gall, 1996, σ. 273, οπ.αναφ. σε de Boer, Pijl & 

Minnaert, 2012). 

Τα παιδιά με αναπηρίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να γίνουν αποδεκτά από 

τους συμμαθητές τους (Koster, Pijl, Nakken, & Van Houten, 2010) και συχνά η στάση 

των Τ.Α συνομηλίκων τους είναι αρνητική (Gannon & McGilloway, 2009; Laws & 

Kelly, 2005). 

Σύμφωνα με την Stoneman (1993), η αρνητική στάση των Τ.Α μαθητών 

αποτελεί φραγμό και περιορίζει τους μαθητές με αναπηρία από την πλήρη συμμετοχή 

τους στο σχολείο και στην ευρύτερη κοινότητα. Επίσης οι Nowicki & Sandieson 

(2002), δηλώνουν πως η στάση των Τ.Α μαθητών προς τα ΑμΕΑ είναι ένα από τα 

βασικότερα προβλήματα στην ενταξιακή εκπαίδευση. Η αρνητική στάση μπορεί να 

οδηγήσει σε χαμηλή αποδοχή από τους συνομήλικους, λίγες φιλίες, μοναξιά, ακόμα 

και σε απόρριψη ή φαινόμενα εκφοβισμού. Αυτό μπορεί να έχει δραματικές συνέπειες 

στη ζωή των μαθητών με αναπηρία με αποτέλεσμα τη δυσκολία στην ένταξή τους σε 

ομαδικές δραστηριότητες, φθίνουσα ακαδημαϊκή επίδοση, εγκατάλειψη του σχολείου 

ή/και προβληματική συμπεριφορά (Ollendick, Weist, Borden, & Greene, 1992). Το 

χειρότερο σενάριο της απόρριψης και του εκφοβισμού μπορεί να οδηγήσει 

μακροπρόθεσμα σε κατάθλιψη και άλλα προβλήματα ψυχικής υγείας (Aluede, 

Adeleke, Omoike, & Afen-Akpaida, 2008). Γι’ αυτό, είναι σημαντικό να 

κατανοήσουμε τις αντιλήψεις των παιδιών για την αναπηρία, ώστε να καταλάβουμε 

πως αυτές μπορούν να μεταβληθούν (Tregaskis, 2000). 

Οι στάσεις αποτελούνται από τρία στοιχεία: το γνωστικό, το συναισθηματικό 

και το συμπεριφορικό (Triandis, 1971). H γνωστική συνιστώσα αναφέρεται στις 

πεποιθήσεις ή γνώσεις σχετικά με το «αντικείμενο». Η συναισθηματική συνιστώσα 

αναφέρεται στα συναισθήματα για το «αντικείμενο» και η συμπεριφορική συνιστώσα 

αντανακλά την προδιάθεση κάποιου να ενεργήσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο προς το 

«αντικείμενο». Στα ερωτηματολόγια, η φράση προς τους μαθητές «Πείτε ό, τι ξέρετε 

για ένα άτομο με ειδικές ανάγκες» ανήκει στη γνωστική συνιστώσα. Η ερώτηση «Θα 
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θέλατε να είστε φίλοι με ένα παιδί που δε βλέπει;» ανήκει στη συναισθηματική 

συνιστώσα και η φράση «Θα ήθελα να παίξω με τον Γιάννη» ανήκει στη 

συμπεριφορική συνιστώσα. 

Υπάρχουν πολλές θεωρίες που εξηγούν το σχηματισμό της στάσης στα παιδιά. 

Ο Bandura (1986) θεωρεί ότι οι στάσεις αναπτύσσονται μέσα από την παρατήρηση και 

τη μίμηση των άλλων. Στην αρχή τα παιδιά παρατηρούν και μιμούνται τους γονείς και 

τα αδέλφια, ωστόσο, καθώς μεγαλώνουν, αυτές οι συμπεριφορές μεταφέρονται και 

διαμεσολαβούνται από τους συμμαθητές και τους δασκάλους στο σχολείο. Ως εκ 

τούτου, πρέπει να μελετήσουμε τόσο το σπίτι όσο και το σχολείο των παιδιών για να 

καταλάβουμε πώς δημιουργήθηκαν οι στάσεις τους και η κατανόησή τους απέναντι 

στην αναπηρία. 

Τα παιδιά αναπαράγουν τις κυρίαρχες έννοιες που λαμβάνουν από το άμεσο 

κοινωνικό τους περιβάλλον (Eleftheriou, Stamou, Alevriadou & Tsakiridou, 2013).  

Μαθαίνουν στάσεις από τους γονείς και τους δασκάλους τους (Dauber & Epstein, 

1993),  μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης και μέσω της επαφής με άτομα με ειδικές 

ανάγκες (Diamond, Hestenes, Carpenter, & Inneds, 1997). Για να καταλάβουμε πώς 

διαμορφώνονται οι στάσεις, απαιτείται η εξέταση των ευρύτερων κοινωνικών και 

πολιτιστικών παραγόντων στο πλαίσιο που το παιδί μεγαλώνει. Το κοινωνικό μοντέλο 

της αναπηρίας εξηγεί ότι οι αντιλήψεις των ανθρώπων σχετικά με την αναπηρία είναι 

κοινωνικά δομημένες κι ότι η κατανόηση των παιδιών για την αναπηρία αντανακλά το 

γύρω περιβάλλον τους, το οποίο θέτει όρια και περιορίζει τα ΑμεΑ (Reeve, 2002).  

Μερικοί από τους παράγοντες που επηρεάζουν τις αντιλήψεις και τις στάσεις 

των Τ.Α παιδιών για τους συνομήλικούς τους είναι το φύλο και η ηλικία (Nowicki, 

2006), το είδος της αναπηρίας (Laws and Kelly, 2005), η επαφή στην καθημερινή ζωή 

με ΑμεΑ (Kalyva & Agaliotis, 2009) και το ενταξιακό ή μη περιβάλλον του σχολείου 

(Van Hooser, 2009). 

 

3.2.1  To φύλο και η ηλικία 

 Η McClure (2000), αναφέρει ότι τα κορίτσια είναι περισσότερο ευαίσθητα σε 

κοινωνικά ζητήματα απ’ ότι τα αγόρια. Πολλές είναι οι έρευνες που αναφέρουν πως τα 

κορίτσια έχουν θετικότερη στάση απέναντι στην αναπηρία απ’ ότι τα αγόρια. 
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Oι Vignes, Godeau, Sentenac, Coley, Navarro, Grandjean, & Arnaud (2009) 

μελέτησαν τη στάση μαθητών ηλικίας 12-13 ετών από 12 σχολεία της Τουλούζης. 

Συνολικά οι μαθητές ήταν 1.135 εκ των οποίων τα 612 ήταν κορίτσια και τα 523 

αγόρια. Για να μετρήσουν τις στάσεις των Τ.Α μαθητών σε σχέση με τους 

συνομήλικούς τους με αναπηρία, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν το ερωτηματολόγιο 

Chedoke-McMaster Attitudes Towards Children with Handicaps (CATCH). Το 

ερωτηματολόγιο αποτελείται από 36 αντικείμενα τα οποία μετρούν τους τρεις 

παράγοντες που σχετίζονται με τις στάσεις: το γνωστικό, το συναισθηματικό και το 

συμπεριφορικό.  

Στον συμπεριφορικό παράγοντα, τα κορίτσια έδειξαν ότι έχουν θετικότερη 

στάση σε σχέση με τα αγόρια, ενώ στους άλλους δύο παράγοντες δεν υπήρχε 

στατιστικά σημαντική διαφορά. 

Eπίσης, οι Bossaert, Colpin, Pijl & Petry (2011) μελέτησαν τους παράγοντες 

που επηρεάζουν τις στάσεις 167 Βέλγων μαθητών ηλικίας 11-20 ετών απέναντι στην 

αναπηρία. Οι ερευνητές αξιολόγησαν τις στάσεις των εφήβων διαδικτυακά, 

χρησιμοποιώντας ως αξιολογικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο CATCH. Μεταξύ των 

άλλων συμπερασμάτων και σε αυτή την έρευνα τα κορίτσια είχαν θετικότερη στάση 

σε σχέση με τα αγόρια όσον αφορά την αναπηρία. 

Παρόμοια ήταν και τα αποτελέσματα δύο ακόμα ερευνών που χρησιμοποίησαν 

επίσης το ερωτηματολόγιο CATCH. Στην πρώτη, οι ερευνητές (Olaleye, Ogundele, 

Deji, Ajayi, Olaleye, & Adeyanju, 2012) μελέτησαν τη στάση 107 Τ.Α μαθητών σε 

σχέση με συνομήλικούς τους με αναπηρία, ηλικίας 10-16 ετών από τη Νιγηρία. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν πως τα κορίτσια είχαν υψηλότερη βαθμολογία στο γνωστικό, 

στο συναισθηματικό και στο συμπεριφορικό παράγοντα σε σχέση με τα αγόρια. Στη 

δεύτερη, ο ερευνητής (Οsmanaga, 2013) μελέτησε τις στάσεις 511 μαθητών από την 

Αλβανία ηλικίας 9-13 ετών. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως τα κορίτσια είχαν 

υψηλότερη βαθμολογία στο συναισθηματικό και στο συμπεριφορικό παράγοντα σε 

σχέση με τα αγόρια . 

Αντίθετα από τις παραπάνω έρευνες, στην έρευνα των Bebetsos,  Derri, 

Filippou, Zetou, & Vernadakis (2014) δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά 

μεταξύ των δύο φύλων. Οι ερευνητές μελέτησαν τις αντιλήψεις 168 μαθητών (76 

αγόρια και 96 κορίτσια) δημοτικού σχολείου ηλικίας 10-12 ετών (Μ.Ο=11,15)  σχετικά 
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με την αναπηρία. Συγκεκριμένα, μελέτησαν τη διαφορά αντιλήψεων μεταξύ των δύο 

φύλων καθώς και τη διαφορά μεταξύ γενικού παράγοντα (στάση απέναντι στην ένταξη 

ενός παιδιού με αναπηρία στο μάθημα της φυσικής αγωγής)  και ειδικού παράγοντα 

(στάση απέναντι στην ένταξη ενός παιδιού με αναπηρία σε προσαρμοσμένα 

αθλήματα). Οι μαθητές συμπλήρωσαν την ελληνική έκδοση του Children’s’ Attitudes 

towards Inclusion in Physical Education – Revised questionnaire (CAIPE-R) 

(Panagiotou, 2006). To CAIPE-R αποτελείται από 11 ερωτήσεις που εξετάζουν δύο 

παράγοντες: το γενικό παράγοντα (στάση απέναντι στην ένταξη ενός παιδιού με 

αναπηρία στο μάθημα της φυσικής αγωγής) και τον ειδικό παράγοντα (στάση απέναντι 

στην ένταξη ενός παιδιού με αναπηρία σε προσαρμοσμένα αθλήματα). Όσον αφορά 

στη διαφορά αντιλήψεων μεταξύ των δύο φύλων, δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική 

διαφορά. Ανάμεσα δε στο γενικό και τον ειδικό παράγοντα του ερωτηματολογίου 

CAIPE-R, αγόρια και κορίτσια είχαν καλύτερα αποτελέσματα στον ειδικό παράγοντα 

απ’ ότι στο γενικό. Αυτό υποδεικνύει ότι οι μαθητές δίνουν έμφαση στην ψυχαγωγία 

μέσα από το παιχνίδι και όχι τόσο στη νίκη. 

Ωστόσο, οι Rosenbaum, Armstrong, & King (1988) μέσα από ένα τρίμηνο 

πρόγραμμα «φιλίας» μελέτησαν την αλληλεπίδραση μεταξύ Τ.Α μαθητών και μαθητών 

με αναπηρία. Οι  ερευνητές έβαλαν σε ζεύγη του ίδιου φύλου μαθητές με και χωρίς 

αναπηρίες και διαπίστωσαν πως τα Τ.Α αγόρια έδειξαν λιγότερο ενδιαφέρον στο να 

αλληλεπιδράσουν με το ζευγάρι τους, σε αντίθεση με τα κορίτσια, γιατί η αναπηρία 

τους στέκονταν εμπόδιο στο σωματικό παιχνίδι. 

Επιπρόσθετα, στην έρευνα του Harper (1997, οπ. αναφ. η Ζαλίδου, 2013) 

επιβεβαιώνεται η αρνητική στάση των αγοριών απέναντι στη σωματική αναπηρία, σε 

αντίθεση με τα κορίτσια που εκφράζουν αρνητικότερη στάση για αναπηρίες που 

επηρεάζουν την αισθητική φύση των εξωτερικών γνωρισμάτων (π.χ σχιστία στο 

πρόσωπο). 

Ως προς την ηλικία, τα ερευνητικά αποτελέσματα είναι αντικρουόμενα. Κάποια 

απ’ αυτά δε βρήκαν συσχέτιση μεταξύ ηλικίας και στάσεων των μαθητών (Rosenbaum, 

Armstrong & Κing, 1986; Vignes et al., 2009) ενώ άλλα ότι οι στάσεις των παιδιών 

γίνονται πιο θετικές καθώς αυτά ωριμάζουν (Brook & Galili, 2000;  Nowicki, 2006; 

Swaim & Morgan, 2001), ως αποτέλεσμα των εννοιολογικών αλλαγών και της αύξησης 

των κοινωνικών εμπειριών (Maras & Brown, 1996). Από την έρευνα του Ryan (1981) 
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προκύπτει δε, πως κατά τη διάρκεια της εφηβείας οι στάσεις των παιδιών γίνονται πιο 

αρνητικές αλλά γίνονται θετικότερες όσο πλησιάζουν προς την ενηλικίωση.   

 

3.2.2 Η επαφή με τα ΑμεΑ και το σχολικό περιβάλλον  

Σύμφωνα με τη Θεωρία της Επαφής (Contact Theory), η προσωπική επαφή με 

τα μέλη μιας ομάδας που είναι αρνητικά στιγματισμένη μπορεί να βελτιώσει τις 

στάσεις της κυρίαρχης ομάδας απέναντι της (Allport, 1954, οπ. αναφ. Barr & 

Bracchitta, 2014).  

Οι Pettigrew και Tropp (2006), σε μια μετα-ανάλυση βασισμένη στη Θεωρία 

της Επαφής με τη συμμετοχή πολλών διαφορετικών ομάδων μεταξύ των οποίων και 

ομάδες αναπήρων κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η επαφή και μόνο αρκεί για τη 

μεγαλύτερη κατανόηση μεταξύ των ομάδων.   

Ωστόσο κάποιοι ερευνητές εστιάζουν στην ποσότητα της επαφής, όπως οι 

Pruett & Chan (2006) οι οποίοι αναφέρουν πως η ποσότητα της επαφής είναι ένας 

σημαντικός παράγοντας πρόβλεψης της βελτίωσης των στάσεων προς τα άτομα με 

αναπηρία. Αντίθετα, οι McManus, Feyes & Saucier (2011), αναφέρουν πως η ποιότητα 

της επαφής αποτελεί τον μοναδικό παράγοντα πρόβλεψης θετικών στάσεων απέναντι 

στα άτομα με αναπηρία ενώ η ποσότητα της επαφής και η αύξηση των γνώσεων 

σχετικά με την αναπηρία δεν αποτελεί παράγοντα αύξησης των θετικών στάσεων. 

Όσον αφορά το σχολικό περιβάλλον, η ένταξη των μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ) στη γενική εκπαίδευση είναι ένα σημαντικό θέμα στις 

εκπαιδευτικές πολιτικές πολλών χωρών κατά τις τελευταίες δεκαετίες. 

Σε διεθνές επίπεδο, αυτό οδήγησε σε νέα νομοθεσία, η οποία έχει ως στόχο να 

εντάξουν μαθητές με διάφορα είδη ΕΕΑ στα κανονικά σχολεία (Nakken & Pijl, 2002).  

Το 1994 στη Διακήρυξη της Σαλαμάνκα, η οποία συνομολογήθηκε στο πλαίσιο 

της Παγκόσμιας Διάσκεψης της UNESCO με θέμα την πρόσβαση και την ποιότητα της 

εκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρία, τα συμμετέχοντα κράτη δεσμεύτηκαν πολιτικά 

στην κοινή τους δήλωση ως προς το ότι: τα συστήματα εκπαίδευσης θα πρέπει να 

σχεδιάζονται και τα εφαρμοζόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα θα πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη την ευρεία ποικιλομορφία των φυσικών χαρακτηριστικών (κάθε 
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ατόμου) και των αναγκών του, ότι τα Άτομα με Αναπηρία πρέπει να έχουν πρόσβαση 

στα Γενικά Σχολεία, που θα μπορούν να τα υποδεχτούν με μία παιδοκεντρική 

παιδαγωγική, ικανή να ανταποκριθεί στις εκπαιδευτικές τους ανάγκες και ότι τα Γενικά 

Σχολεία με ενταξιακό προσανατολισμό είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο για την 

εξάλειψη των διακρίσεων, εφόσον δημιουργούν φιλόξενες κοινωνίες, χτίζοντας μία 

κοινωνία ένταξης και επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο μία εκπαίδευση για όλους/ες.  

Έτσι, η χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση οδήγησε σε έρευνα που αφορούσε την 

εφαρμογή και αξιολόγηση αυτών των πρακτικών. 

Σύμφωνα με τους Koster, Νakken, Pijl & Van Houten (2009) η κοινωνική 

συμμετοχή των μαθητών με αναπηρίες συνίσταται από τέσσερα θέματα: την 

αλληλεπίδραση, την αποδοχή από τους συνομήλικους, τη φιλία και την κοινωνική 

αυτο-αντίληψη. 

H φιλία μεταξύ των Τ.Α συνομηλίκων και ΑμεΑ μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά 

με ειδικές ανάγκες να αυξήσουν τις επικοινωνιακές και κοινωνικές τους δεξιότητες και 

να συμβάλει στη δημιουργία μιας πιο θετικής αυτοεκτίμησης και αυτοεικόνας 

(Burnstein, Sears, Wilcoxen, Cabeloo & Spagna, 2004). Επιπλέον, οι Τ.Α συνομήλικοι 

τους μπορούν να επωφεληθούν από μια τέτοια φιλία, αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση 

τους προς τους άλλους με διαφορετικές ικανότητες και χαρακτηριστικά (Renzaglia, 

Karvonen, Drasgow & Stoxen, 2003). 

Παρ’ όλα αυτά, οι ερευνητές που εστιάζουν στην κοινωνική συμμετοχή συχνά 

δηλώνουν ότι δεν είναι προφανές για τους μαθητές με αναπηρία ότι έχουν φίλους στο 

σχολείο ή στην τάξη τους (Pijl, Skaalvik & Skaalvik, 2010). Οι μαθητές με αναπηρία 

αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες στο να γίνουν αποδεκτοί από τους συνομήλικους 

(Symes & Humphrey, 2010) και στο να αποκτήσουν κάποιο φίλο (Koster, Pijl, Nakken, 

& Van Houten, 2010).  

Οι Pijl, Frostad & Flem (2008) αναφέρουν ότι περίπου το 30% των μαθητών με 

αναπηρίες έχουν σημαντικά λιγότερους φίλους και είναι λιγότερο αποδεκτοί από τους 

συμμαθητές τους από ό,τι οι Τ.Α συνομήλικοί τους. Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν 

ότι η συμμετοχική εκπαίδευση δεν εκπληρώνει την υπόσχεσή της, ότι δηλαδή οι 

μαθητές με ειδικές ανάγκες επωφελούνται κοινωνικά στα γενικά σχολεία (Gresham & 

MacMillan, 1997; Symes & Humphrey, 2010). Η ένταξη λοιπόν των μαθητών με 

αναπηρία δεν οδηγεί αυτόματα σε αποδοχή ή φιλία από τους Τ.Α συνομήλικούς τους 
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(Pijl, 2005), γι’ αυτό το σχολείο οφείλει να υιοθετεί συμπεριληπτικές εκπαιδευτικές 

πολιτικές έτσι ώστε να ενισχύσει τη θετική στάση απέναντι τους (Wong, 2008).  

Η πλειοψηφία των μελετών έδειξε ότι οι Τ.Α μαθητές έχουν ουδέτερες 

αντιλήψεις, συναισθήματα και προθέσεις συμπεριφοράς προς τους συνομήλικους τους 

με αναπηρίες. Ωστόσο, ο μέσος όρος των αντιλήψεων, των συναισθημάτων και των 

προθέσεων συμπεριφοράς βασίζεται πολλές φορές σε δεδομένα με σημαντική 

διακύμανση. Ως εκ τούτου, ένα μέρος αυτών εμπεριέχει την αρνητική στάση των Τ.Α 

μαθητών, που ακόμα κι αν είναι λίγοι, μπορούν να δυσκολέψουν πολύ τη ζωή ενός 

παιδιού με αναπηρία στο σχολείο (McDougall, Dewit, King , Mille & Steve, 2004). 

Σε κάποιες έρευνες, η ένταξη μαθητών με αναπηρία στο σχολικό περιβάλλον ή 

στο περιβάλλον της τάξης δεν οδηγεί τους Τ.Α συνομήλικους τους στο να υιοθετήσουν 

πιο θετική στάση απέναντι τους και σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα έχει αρνητική 

επίδραση στη στάση τους. (Nowicki & Sandieson, 2002; Van Hooser, 2009). 

Η έρευνα των Arampatzi, Mouratidou, Evaggelinou, Koidou & Barkoukis 

(2011), επιβεβαιώνει αυτή την άποψη. Οι ερευνητές μελέτησαν τη στάση 658 Τ.Α 

μαθητών δημοτικού σχολείου απέναντι στην αναπηρία. Οι 353 συμμετέχοντες 

φοιτούσαν σε σχολεία με πρακτικές ένταξης, ενώ οι υπόλοιποι 305 όχι. Τα εργαλεία 

που χρησιμοποίησαν οι ερευνητές ήταν τα εξής: το Checklist of Aggressive Behaviour 

(CAB), το Checklist of Social Insecure Behaviour (CSIB) και το Children’s Attitudes 

Towards Integrated Physical Education - Revised (CAIPE-R). Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι η στάση των μαθητών που φοιτούσαν σε σχολεία με πρακτικές ένταξης 

ήταν περισσότερο αρνητική από αυτή των μαθητών που φοιτούσαν σε τυπικά σχολεία. 

Άλλες πάλι έρευνες υποστηρίζουν πως η ένταξη μαθητών με αναπηρία στο 

γενικό σχολείο ή τάξη οδηγεί στην ανάπτυξη θετικότερων στάσεων των Τ.Α 

συνομηλίκων τους (Laws & Kelly, 2005;  Papaioannou, Evaggelinou, Barkoukis, & 

Block, 2013).  

Η έρευνα των Nikolaraizi, Kumar, Favazza, Sideridis, Koulousiou & Riall 

(2005), επιβεβαιώνει αυτή την άποψη. Οι ερευνητές μελέτησαν τις στάσεις των παιδιών 

του νηπιαγωγείου απέναντι στα άτομα με ειδικές ανάγκες στην Ελλάδα και τις 

Ηνωμένες Πολιτείες. Από την Ελλάδα οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν 104 παιδιά 

νηπιαγωγείου T.A από πέντε διαφορετικά τμήματα. Τα δύο απ’ αυτά τα τμήματα 

περιελάμβαναν μαθητές με ειδικές ανάγκες (43 συμμετέχοντες), ενώ τα άλλα τρία 
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τμήματα όχι (61 συμμετέχοντες). Από τις Η.Π.Α, οι συμμετέχοντες ήταν 92 Τ.Α 

μαθητές από εννέα διαφορετικά τμήματα νηπιαγωγείου. Απ’ αυτά, τα πέντε τμήματα 

περιελάμβαναν μαθητές με ειδικές ανάγκες (54 συμμετέχοντες) ενώ τα άλλα τέσσερα 

δεν περιελάμβαναν μαθητές με ειδικές ανάγκες (38 συμμετέχοντες). 

Ένα ερωτηματολόγιο 18 σημείων σχεδιάστηκε για να μετρήσουν οι ερευνητές 

τη συναισθηματική συνιστώσα των Τ.Α μαθητών απέναντι στους μαθητές με ειδικές 

ανάγκες. Ακολούθησε προσωπική συνέντευξη με κάθε έναν από τους συμμετέχοντες 

ώστε να δοθούν λεπτομερείς απαντήσεις. Οι δάσκαλοι όλων των τμημάτων που πήραν 

μέρος στην έρευνα κατέγραψαν με τη βοήθεια του εργαλείου IRD (Inventory of 

Disability Representation) τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η αναπηρία στην 

τάξη (π.χ οπτικά, με αφίσες και πίνακες ανακοινώσεων, μέσα από το παιχνίδι με βιβλία 

και κούκλες, μέσω της γλώσσας με τη νοηματική και τη γλώσσα Braille ή μέσω της 

διδακτέας ύλης με οδηγίες σχετικά με την αναπηρία και την αποδοχή της). 

Οι ερευνητές διαπίστωσαν πως οι μαθητές στην Ελλάδα και στις Η.Π.Α 

αποδέχονται τους μαθητές με ειδικές ανάγκες. Δεν υπήρχε μάλιστα διαφορά στον 

βαθμό αποδοχής μεταξύ των μαθητών των δύο χωρών. Υπήρχε όμως σημαντική 

διαφορά στον βαθμό αποδοχής μεταξύ των τμημάτων που περιελάμβαναν μαθητές με 

ειδικές ανάγκες κι εκείνων που δεν περιελάμβαναν. Οι Τ.Α μαθητές που είχαν 

συμμαθητές με ειδικές ανάγκες είχαν μεγαλύτερο βαθμό αποδοχής στις Η.Π.Α και 

ακόμα μεγαλύτερο στην Ελλάδα. 

Επίσης, οι  Georgiadi, Kalyva, Kourkoutas & Tsakiris (2012) μελέτησαν τις 

στάσεις 256 Τ.Α μαθητών δημοτικών σχολείων απέναντι σε συνομήλικους τους με 

νοητική αναπηρία. Οι 135 συμμετέχοντες φοιτούσαν σε σχολείο με πρακτικές ένταξης 

και οι 121 σε γενικό σχολείο. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο του 

Gash για τη στάση των μαθητών έναντι της ένταξης, επέλεξαν επίθετα από μια λίστα 

επιθέτων για να περιγράψουν τα παιδιά με νοητική αναπηρία  και ζωγράφισαν ένα παιδί 

με νοητική αναπηρία σχολιάζοντας στη συνέχεια τη ζωγραφιά τους. Τα αποτελέσματα 

αυτής της έρευνας έδειξαν πως η στάση των μαθητών από τα σχολεία με πρακτικές 

ένταξης ήταν θετικότερη και τα επίθετα που χρησιμοποίησαν ήταν λιγότερο αρνητικά 

σε σχέση με τους μαθητές από τα γενικά σχολεία. 
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Tέλος, η επαφή με την αναπηρία μέσω του οικογενειακού (γονέας ή στενός 

συγγενής με αναπηρία) ή του φιλικού περιβάλλοντος συμβάλλει στις θετικές 

αντιλήψεις και στάσεις των Τ.Α μαθητών προς τους συμμαθητές τους με αναπηρία. 

 

3.2.3  Το είδος της αναπηρίας 

Oι στάσεις των Τ.Α μαθητών διαφέρει ανάλογα με το είδος της αναπηρίας των 

συνομηλίκων τους. Στη μετα-ανάλυση του de Boer (2012) αναφέρεται ότι περισσότερο 

θετική είναι συνήθως η στάση τους στις αισθητηριακές και σωματικές αναπηρίες, ενώ 

λιγότερο θετική είναι στη νοητική αναπηρία και στα προβλήματα συμπεριφοράς. 

Επίσης, οι Nowicki & Sandieson (2002) αναφέρουν πως οι μαθητές εκφράζουν 

αρνητικότερη στάση στις λιγότερο εμφανείς αναπηρίες όπως είναι η νοητική και 

θετικότερη στις εμφανείς όπως η σωματική αναπηρία. 

Επιβεβαιώνοντας την άποψη αυτή, οι Laws & Kelly (2005), ερεύνησαν τις 

στάσεις 202 μαθητών 9-12 ετών απέναντι στην σωματική, νοητική και συμπεριφορική 

αναπηρία. Οι μαθητές ανήκαν σε τέσσερα διαφορετικά σχολεία της Νοτιοανατολικής 

Αγγλίας και στις τάξεις τους δεν υπήρχε κανένας μαθητής με αναπηρίες. 

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν την κλίμακα  PATHS (Peer Attitudes Toward the 

Handicapped Scale) για να συγκρίνουν τις στάσεις των μαθητών απέναντι σε 

διαφορετικά είδη αναπηρίας. Διάβασαν στους συμμετέχοντες 30 περιγραφές παιδιών 

σχολικής ηλικίας με σωματική, νοητική και συμπεριφορική αναπηρία. Μετά από κάθε 

περιγραφή οι συμμετέχοντες θα έπρεπε να επιλέξουν πού θα έκανε ο μαθητής που κάθε 

φορά περιέγραφαν τα μαθήματά του (π.χ μαζί τους σε μια ομάδα, με κάποιον άλλο σε 

μια ομάδα, μόνος του, σε άλλη τάξη, στο σπίτι του). 

Για να αξιολογήσουν την προθυμία των μαθητών να αλληλεπιδράσουν με 

κάποιον μαθητή με αναπηρία οι Laws & Kelly χρησιμοποίησαν την κλίμακα BIS 

(Behavioral Intention Scale) η οποία περιγράφει 10 διαφορετικές περιπτώσεις 

συμπεριφοράς που έχουν σχέση με το επίπεδο φιλίας μεταξύ των παιδιών. Οι 

περιπτώσεις αυτές κυμαίνονται από μικρή οικειότητα ή αλληλεπίδραση μεταξύ των 

μαθητών έως και πολύ μεγάλη. Στους συμμετέχοντες έδειξαν μία εικόνα ενός παιδιού 

με σωματική αναπηρία κι ενός άλλου με νοητική και περιέγραψαν σε γενικές γραμμές 

τα προβλήματα της κάθε αναπηρίας. Έπειτα, οι μαθητές θα έπρεπε να βαθμολογήσουν 
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την προθυμία τους να συμμετάσχουν σε κάθε περίπτωση που τους περιγράφονταν με 

το αντίστοιχο παιδί με αναπηρία (όχι, μάλλον όχι, μάλλον ναι, ναι). 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κλίμακας PATHS, οι μαθητές φάνηκε να 

έχουν περισσότερο αρνητική στάση με την συμπεριφορική αναπηρία παρά με τη 

σωματική ή την νοητική. Μεταξύ νοητικής και σωματικής, περισσότερο αρνητική 

στάση φάνηκε πως έχουν με την κινητική αναπηρία.  

Σε συμφωνία είναι και τα ευρήματα της Nowicki (2006), η οποία εξέτασε τις 

στάσεις των μαθητών ενός καναδικού σχολείου σε σχέση με το φύλο, την ηλικία και 

το είδος της αναπηρίας. Στην έρευνα πήραν μέρος 25 μαθητές νηπιαγωγείου, 25 

μαθητές Α΄ δημοτικού, 25 μαθητές Γ΄ δημοτικού και 25 μαθητές Ε΄ δημοτικού. Μόνο 

οι μαθητές από την Γ΄ και Ε΄ τάξη είχαν συμμαθητές με κάποια διαπιστωμένη 

αναπηρία, η οποία όμως δε χαρακτηριζόταν μέτρια ή σοβαρή. Η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων (σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν οι γονείς τους) 

δεν είχαν καμία επαφή με άτομα που είχαν νοητική, σωματική ή και τα δύο είδη 

αναπηρίας (με ποσοστά 69%, 67% και 91% αντίστοιχα). 

Η Nowicki χρησιμοποίησε την κλίμακα Multi-Response Attitudes Scale για να 

εκτιμήσει τη στάση των μαθητών απέναντι στην αναπηρία. Σε αυτή την  κλίμακα 

υπάρχουν 10 θετικά και 10 αρνητικά επίθετα και οι συμμετέχοντες καλούνται να τα 

αποδώσουν σε ένα παιδί με σωματική αναπηρία, σε ένα με νοητική και σε ένα που έχει 

και τα δύο είδη αναπηρίας. 

Επίσης, χρησιμοποίησε την κλίμακα BIS (Behavioral Intention Scale) για να 

αξιολογήσουν τις προθέσεις της συμπεριφοράς των μαθητών προς τα παιδιά με κάποια 

αναπηρία. Σύμφωνα με αυτή την κλίμακα, οι μαθητές καλούνται να εκφράσουν κατά 

πόσο επιθυμούν να συμμετάσχουν σε καταστάσεις αυξημένης οικειότητας με ένα 

άτομο με αναπηρία. Για να εκτιμηθεί η συναισθηματική συνιστώσα, οι συμμετέχοντες 

ρωτήθηκαν για το πώς αισθάνονται σε πέντε διαφορετικές καταστάσεις στις οποίες 

εμπλέκονται και μαθητές με αναπηρία. 

Τα αποτελέσματα και αυτής της έρευνας έδειξαν πως οι μαθητές είχαν 

περισσότερο θετική στάση απέναντι στα παιδιά με σωματική κι όχι στα παιδιά με 

νοητική αναπηρία ή νοητική και σωματική μαζί.  
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Παρομοίως, η Van Hooser (2009), μελέτησε την κατανόηση των παιδιών για τη 

φύση της αναπηρίας, τη στάση και την πρόθεση συμπεριφοράς τους σε σχέση με την 

σωματική, νοητική αναπηρία και τη μη αναπηρία (Τ.Α παιδιά). Οι συμμετέχοντες ήταν 

μαθητές νηπιαγωγείου ηλικίας 4-5 ετών από την Κεντρική Αϊόβα. Επιλέχτηκαν 30 

μαθητές (16 αγόρια και 14 κορίτσια) από 3 διαφορετικά τμήματα νηπιαγωγείων στα 

οποία φοιτούσαν μαθητές με αναπηρίες και άλλοι 30 μαθητές (16 αγόρια και 14 

κορίτσια) από 3 διαφορετικά τμήματα νηπιαγωγείων στα οποία δεν φοιτούσαν παιδιά 

με αναπηρίες. 

Αρχικά, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να ζωγραφίσουν ένα παιδί με 

αναπηρία κι ακολούθησε συνέντευξη με ανοιχτού τύπου ερωτήσεις ώστε να γίνει 

αντιληπτό κατά πόσο οι μαθητές κατανοούν τη φύση της αναπηρίας. Οι ερωτήσεις 

προέρχονταν από την αναθεωρημένη έκδοση Primary Student Survey of Handicapped 

Persons (Esposito & Peach, 1983). 

Στη συνέχεια, οι ερευνητές έδειξαν στα παιδιά τρεις φωτογραφίες συνομήλικών 

τους παιδιών (ένα με σωματική αναπηρία, ένα με νοητική αναπηρία κι ένα Τ.Α παιδί) 

και τα ρώτησαν ποιο απ’ αυτά θεωρούν ότι δυσκολεύεται ή δεν δυσκολεύεται στην 

κίνηση και στη μάθηση. Ακολούθως, τους δόθηκε μια λίστα με 10 επίθετα για να 

διαλέξουν ποιο ή ποια επίθετα χαρακτηρίζουν τα παιδιά των φωτογραφιών. 

Για να διαπιστώσουν τις αντιλήψεις των μαθητών σε σχέση με τις δυνατότητες 

των  παιδιών με σωματική, νοητική αναπηρία και χωρίς αναπηρία οι ερευνητές τους 

έδειξαν τις τρεις φωτογραφίες που προαναφέρθηκαν θέτοντας μια σειρά από ερωτήσεις 

που βασίζονται στην κλίμακα Perceived Capabilities Scale των Bricker και Squires 

(1999). 

Τελικά, δείχνοντας τις ίδιες πάλι φωτογραφίες στους μαθητές οι ερευνητές τους 

έθεσαν μια σειρά από ερωτήσεις που βασίζονταν στην κλίμακα Behavioral Intentions 

Scale των Roberts και Lindsell (1997) με σκοπό να διαπιστώσουν τις προθέσεις τους 

απέναντι στους συνομήλικούς τους με σωματική, νοητική αναπηρία και χωρίς 

αναπηρία. 

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας έδειξαν πως οι μαθητές που πήραν μέρος 

στην έρευνα είχαν πιο θετική στάση απέναντι στους Τ.Α συνομήλικους τους απ’ ότι σε 

αυτούς με σωματική ή νοητική αναπηρία. Ωστόσο, μεταξύ σωματικής και νοητικής 

αναπηρίας περισσότερο θετική ήταν η στάση τους απέναντι στη σωματική αναπηρία. 



[65] 
 

Όσον αφορά στις προθέσεις των συμμετεχόντων να αλληλεπιδράσουν με τις τρεις 

κατηγορίες παιδιών, τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια. Είχαν περισσότερο θετικές 

προθέσεις στην αλληλεπίδραση με τους Τ.Α συνομήλικούς τους, λιγότερο με τους 

σωματικά ανάπηρους κι ακόμα πιο λίγο με τους νοητικά ανάπηρους.  

Τέλος, οι Nabors & Keyes (1995) μελέτησαν τις προτιμήσεις για παιχνίδι των 

μαθητών ενός νηπιαγωγείου, χρησιμοποιώντας φιγούρες Playmobil και δείχνοντάς 

τους φωτογραφίες παιδιών Τ.Α, με σωματική και νοητική αναπηρία. Οι μαθητές 

εξέφρασαν την προτίμηση τους για παιχνίδι με τα Τ.Α παιδιά, ενώ μεταξύ της νοητικής 

και της κινητικής αναπηρίας έδειξαν προτίμηση στα παιδιά με κινητική σε σχέση με 

αυτά που είχαν νοητική αναπηρία. 

 

3.2.4  Η οικογένεια 

Η στάση των γονέων στο ζήτημα της αναπηρίας, αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα στη διαμόρφωση των αντιλήψεων των παιδιών τους. Τα παιδιά υιοθετούν 

τις στάσεις και αντιλήψεις των γονέων τους (Katz & Chamiel, 1989) και η επιρροή που 

ασκούν σε αυτά μεταφέρεται στην υπόλοιπη ζωή τους (Holden, 1995). Άλλωστε, η 

γονική υποστήριξη και συμμετοχή θεωρείται μεγάλης σημασίας για τη διευκόλυνση 

μιας εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς (Palmer, Fuller, Arora, & Nelson, 2001). 

Οι Miller &  Phillips  (1992), αναφέρουν  ότι οι γονείς υιοθετούν κατά κύριο 

λόγο θετική στάση απέναντι στη συμμετοχική εκπαίδευση γιατί με αυτό τον τρόπο τα 

παιδιά τους μαθαίνουν κι αποδέχονται τις ατομικές διαφορές. 

Στην έρευνα των Kalyva, Georgiadi & Tsakiris (2007), οι 338 γονείς παιδιών 

Τ.Α κλήθηκαν να συμπληρώσουν το My Thinking About Inclusion (MTAI) 

ερωτηματολόγιο που αφορά στις αντιλήψεις τους για την ένταξη παιδιών με αναπηρία 

στη γενική εκπαίδευση. Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από 12 σημεία και το εύρος 

της βαθμολογίας ήταν από 12 έως 60. Η υψηλότερη βαθμολογία αντιπροσώπευε τις 

περισσότερο αρνητικές αντιλήψεις των γονέων. Η μέση βαθμολογία ήταν 25,49 για 

όλη την κλίμακα των ερωτήσεων, γεγονός που καταδεικνύει πως οι γονείς που 

συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έρευνα είχαν θετική αντίληψη για την εκπαίδευση 

χωρίς αποκλεισμούς. 

Θετική ήταν η στάση των γονέων στην έρευνα των Peck, Staub, Gallucci & 

Schwartz (2004). Οι γονείς σ’ αυτή την έρευνα κλήθηκαν να αναφέρουν α) τη στάση 
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τους για την ένταξη του παιδιού τους πριν αυτό εγγραφεί σε τάξη με πρόγραμμα 

συνεκπαίδευσης β) τη στάση τους για την ένταξη μετά την εγγραφή του παιδιού τους 

σε τάξη με πρόγραμμα συνεκπαίδευσης και γ) εάν θα έγραφαν το παιδί τους σε μια 

τέτοια τάξη ξανά. Σχεδόν οι μισοί γονείς (47%) εκδήλωσαν θετική στάση ως προς την 

ένταξη του παιδιού τους πριν αυτό εγγραφεί σε μια τάξη συνεκπαίδευσης. Μετά την 

εγγραφή το 64% των γονέων εκδήλωσε θετική στάση, ενώ όσον αφορά την τρίτη 

ερώτηση τα αποτελέσματα της έρευνας  έδειξαν ότι το 73% των γονέων θα έκαναν εκ 

νέου εγγραφή του παιδιού τους σε τάξη με πρόγραμμα συνεκπαίδευσης.  

Επίσης, θετική χαρακτήρισαν τη στάση των 290 γονέων που πήραν μέρος στην 

έρευνα που διενήργησαν οι Τάφα και Μανωλίτσης (2003). Τα παιδιά των 

συμμετεχόντων στην έρευνα φοιτούσαν στο νηπιαγωγείο και οι στάσεις τους 

αξιολογήθηκαν με την κλίμακα Parental Attitudes Towards Kindergarten Inclusion 

Scale (PATKIS). Η κλίμακα αυτή περιλαμβάνει δηλώσεις όπως «προτιμώ το παιδί μου 

να φοιτά σε μια τάξη που δεν περιλαμβάνει παιδιά που δεν έχουν ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες». Οι γονείς κλήθηκαν να αναφέρουν το βαθμό συμφωνίας με τη βοήθεια μιας 

κλίμακας Likert 5 σημείων (1 = διαφωνώ απόλυτα, 5 = συμφωνώ απόλυτα), στην οποία 

η υψηλότερη βαθμολογία αντικατοπτρίζει την πιο θετική στάση. Η μέση βαθμολογία 

για το ερωτηματολόγιο ήταν 2,61(SD = 0,73).  

Αντίθετα με τις προηγούμενες έρευνες, στην έρευνα των Balboni & Pedrabissi 

(2000), η στάση των γονέων παιδιών Τ.Α στην ένταξη παιδιών με νοητική αναπηρία 

ήταν ουδέτερη. Οι 647 γονείς κλήθηκαν να εκφράσουν τη συμφωνία ή τη διαφωνία 

τους στις 26 δηλώσεις που περιελάμβανε το ερωτηματολόγιο Mental Retardation and 

Inclusion questionnaire,  με τη βοήθεια μιας κλίμακας Likert 4 σημείων με εύρος από 

το 1 (διαφωνώ απόλυτα) έως το 4 (συμφωνώ απόλυτα). Σε αυτό υπήρχαν δηλώσεις 

όπως: «Το μόνο πλεονέκτημα της συνεκπαίδευσης είναι η κοινωνικοποίηση των 

νοητικά αναπήρων». Η μέση βαθμολογία ήταν 2,66 γεγονός που υποδεικνύει πως η 

στάση των γονέων στην έρευνα αυτή ήταν ουδέτερη.  

 

3.2.5  Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

Τα ΜΜΕ – τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες, internet-  αποτελούν 

σημαντικό πεδίο  για την προώθηση των ζητημάτων της αναπηρίας. Η παρουσίαση 

σχετικών θεμάτων, μεταξύ άλλων, επηρεάζει σε κρίσιμο βαθμό τη διαμόρφωση των 

στάσεων και συμπεριφορών των πολιτών. Έτσι, τα ΜΜΕ, ενώ μπορεί παρουσιάσουν 
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με σωστό και αντικειμενικό τρόπο το ζήτημα της αναπηρίας, συγχρόνως είναι δυνατόν, 

να αναπαράγουν στρεβλές, στερεοτυπικές και ξεπερασμένες αντιλήψεις. 

 To προοδευτικό πρότυπο σκέψης (κοινωνικοκεντρικό μοντέλο) που 

αντιλαμβάνεται το άτομο με αναπηρία ως υποκείμενο δικαιωμάτων είναι υπό διαρκή 

διεκδίκηση ενώ το ιατροκεντρικό πρότυπο, που αντιλαμβάνεται το άτομο με αναπηρία 

ως αντικείμενο φιλανθρωπίας δεν είναι πλήρως ξεπερασμένο (Σκορδίλης, 2014). 

Η «μέση εικόνα» των ΑμεΑ στα ΜΜΕ, συχνά κινείται σε δύο αντιδιαμετρικά 

άκρα: είτε παρουσιάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να προκαλεί οίκτο (θυματοποίηση), 

είτε παρουσιάζεται ως «ήρωας της ζωής» και/ή άνθρωπος με ειδικές ικανότητες. Και 

οι δύο όψεις είναι ψευδείς. Η πρώτη πλευρά καθρεφτίζει τις στερεοτυπικές 

φιλανθρωπικές αντιλήψεις των αποδεκτών (ακροατών, θεατών, αναγνωστών) του 

ΜΜΕ, ενώ η δεύτερη φέρεται να αποδίδει ως άλλοθι την παρωχημένη φιλανθρωπική 

προσέγγιση του ΜΜΕ καθεαυτού. Τελικά όμως και οι δύο περιπτώσεις έρχονται σε 

ευθεία αντίθεση με τη σύγχρονη, προδευτική προσέγγιση που αντιλαμβάνεται τον 

άνθρωπο με αναπηρία ως «υποκείμενο δικαιωμάτων» (Δημοσιογραφικός Οδηγός για 

θέματα αναπηρίας και ΜΜΕ, 2006). 

Στη συντριπτική πλειοψηφία της παρουσίασης θεμάτων για την αναπηρία από 

τα ΜΜΕ, παρατηρείται καταχρηστική εστίαση στην αναπηρία κι όχι στο άτομο με 

αναπηρία. Στην τηλεόραση, η εικόνα θα εστιάσει π.χ στο ακρωτηριασμένο μέλος ή στο 

αναπηρικό αμαξίδιο με επένδυση λυπητερής μουσικής. Στα έντυπα μέσα, όταν δεν 

υπάρχει η εικόνα, η κατάχρηση γίνεται στη μεταφορική χρήση των όρων όπως π.χ 

«κραυγή σιωπής» για τα άτομα με προβλήματα ακοής ή «με τα μάτια της ψυχής» για 

τα άτομα με προβλήματα όρασης κ.ο.κ. Ακόμα όμως και σε θέματα άσχετα με την 

αναπηρία παρατηρείται κατάχρηση στη μεταφορική χρήση φράσεων όπως: «ανάπηρες 

πολιτικές», «παράλυτο κράτος», «σχιζοφρενική κατάσταση», «συνδικαλιστικό 

αυτισμό»,  «τυφλή» ή «κωφή πολιτεία», υποδηλώνοντας την όποια αναπηρία ως 

αρνητική εκδοχή και απόκλιση από την κανονικότητα. 

Στον παρακάτω πίνακα, παρατίθενται χαρακτηριστικά παραδείγματα 

αποδεκτών – μη αποδεκτών εκφράσεων σχετικών με την αναπηρία. Ως μη επιτρεπτοί 

ορίζονται οι όροι που έχουν καταγραφεί ως καθολικά αποδοκιμαστέοι από το διεθνές 

αναπηρικό κίνημα σε σειρά συνεδρίων των τελευταίων χρόνων. Η λίστα περιλαμβάνει 

εκατοντάδες όρους, οι ενδεικτικότεροι όμως είναι οι εξής : 
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ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ                                                           ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ 

Άτομο με αναπηρία                                                   Ανάπηρο άτομο, άτομο με Ε.Α   

Άτομο με κινητική αναπηρία                                     Κινητικά,σωματικά   ανάπηρος       

Αθλητής χωρίς αναπηρία                                           Κανονικός αθλητής 

Αθλητής με αναπηρία                                                Ειδικός αθλητής 

Άτομο με νοητική αναπηρία                                      Καθυστερημένο άτομο 

Παραολυμπιακοί αγώνες                                           Ειδικοί αγώνες 

Άτομο με αναπηρία                                                   Πάσχει από, υποφέρει από ... 

Χρήστης αμαξιδίου                                                    Καθηλωμένος σε αμαξίδιο 

Άτομο με ακρωτηριασμό                                           Κουτσός, κουλός 

Με απώλεια όρασης                                                   Αόμματος 

Με απώλεια ακοής, κωφός                                         Κωφάλαλος 

Άτομο με εγκεφαλική παράλυση                               Σπαστικός, σπαστικό άτομο 

Πηγή: Δημοσιογραφικός Οδηγός θέματα αναπηρίας και ΜΜΕ, 2006 

Στο ευρωπαϊκό συνέδριο με θέμα «Αναπηρία και ΜΜΕ», που 

πραγματοποιήθηκε 13 – 14 Ιουνίου 2003 στην Αθήνα, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού 

έτους ΑμεΑ, παρουσιάστηκαν τα συμπεράσματα της έρευνας σχετικά με το ρόλο των 

ΜΜΕ όσον αφορά στο είδος της ενημέρωσης που παρέχεται για τα ΑμεΑ. Στην 

ερώτηση της έρευνας αν το τελευταίο διάστημα έτυχε να δουν ή να ακούσουν οι 

ερωτώμενοι για τα άτoμα με αναπηρία, το 56% απάντησε θετικά και μάλιστα το 40% 

εξ αυτών ενημερώθηκε από την τηλεόραση, 3% από το ραδιόφωνο, 3% από τις 

εφημερίδες, 4% από αλλού κι ένα 6% απάντησε δεν ξέρω/δεν απαντώ (Μορώνης, 

2007). 

Στην έρευνα «Στάσεις των ΜΜΕ απέναντι στα άτομα με ειδικές ανάγκες» που 

πραγματοποιήθηκε από την εταιρία VPRC για το Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών 

Μέσων τον Απρίλιο του 2007 σε 1.005 ενήλικα άτομα, το 50% των ερωτηθέντων 

απάντησε θετικά στην ερώτηση εάν έτυχε να δει ή να ακούσει κάτι για τα άτομα με 

αναπηρία το τελευταίο διάστημα. Από αυτούς που απάντησαν θετικά το 61% 

ενημερώθηκε από την τηλεόραση, 9% από τις εφημερίδες, 6% από το ραδιόφωνο, 5% 

από το διαδίκτυο και 2% από τα περιοδικά. 
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Τα πορίσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε από το ΙΚΠΑ σε 35 Φορείς και 

Υπηρεσίες διαμόρφωσης και εφαρμογής κοινωνικής πολιτικής της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης με θέμα: «Η Ένταξη της Διάστασης της 

Αναπηρίας στις Πολιτικές και στις Πρακτικές» (Τριδήμα, 2007), έδειξαν πως στους 

γνωστικούς παράγοντες το 51,2% των ερωτηθέντων απάντησαν πως ενημερώθηκαν 

από τα ΜΜΕ, ενώ στους βιωματικούς πηγή γνώσης για την αναπηρία αποτέλεσε 

μεταξύ των άλλων, κάποιος φίλος με αναπηρία (38,1%) ή κάποιο μέλος της οικογένειας 

με αναπηρία (17,9%).  

Το 2007, η Επιτροπή Ραδιοτηλεοπτικών Μεταδόσεων της Ιρλανδίας (BCI) και 

η Εθνική Αρχή για την Αναπηρία (NDA) συνεργάστηκαν με σκοπό να ερευνήσουν πώς 

οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες εκπροσωπούνται και απεικονίζονται στην ιρλανδική 

ραδιοτηλεόραση και τον τύπο. Για το σκοπό της έρευνας παρακολούθησαν επί τρεις 

εβδομάδες τις εφημερίδες και τα προγράμματα υψηλής τηλεθέασης στην τηλεόραση 

και ακρόασης στο ραδιόφωνο, έτσι ώστε να μελετήσουν την εικόνα των ΑμεΑ στα 

ΜΜΕ, καθώς και τα θέματα στα οποία παρουσιάστηκε κάποιο ΑμεΑ. 

 Όσον αφορά στα θέματα στα οποία αναφέρθηκαν τα ΑμεΑ αφορούσαν στις 

ανάγκες για ειδικές υπηρεσίες (30%), στην επιτυχή προσαρμογή τους (22%), στα 

προβλήματα προσαρμογής (21%) και στις συνθήκες που τους τοποθετούν σε 

μειονεκτική θέση (14%).  

Από την άποψη της εικόνας, η κύρια εικόνα των ΑμεΑ είναι ως εξαρτώμενο 

άτομο (49%) κι όχι ως ανεξάρτητο (25%), κακοποιημένο (13%) ή αποκλίνον (11%). 

Όσον αφορά στα είδη της αναπηρίας, παραγκωνισμένα φάνηκαν πως είναι τα 

άτομα με ψυχική αναπηρία (22%) τα οποία σε καμιά περίπτωση δεν εμφανίστηκαν ως 

πλήρως ικανά, σε αντίθεση με το 33% των ατόμων με σωματική αναπηρία τα οποία 

παρουσιάστηκαν ως ικανά. 

Στο 80% των περιπτώσεων που γίνεται αναφορά σε ΑμεΑ, η αναπηρία ήταν 

κεντρικής σημασίας για την ταυτότητά του, ενώ από τις 88 εμφανίσεις ΑμεΑ σε 

ραδιοτηλεοπτικά μέσα και στον τύπο τις 73 παρουσιάστηκαν με στερεοτυπικό τρόπο 

(ως άτομα αξιοθρήνητα» και «αξιολύπητα» ή «σκοτεινά» και «επιθετικά»). 

Τα ενημερωτικά προγράμματα της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, στην 

παρουσίαση κάποιου θέματος σχετικό με την αναπηρία ακολούθησαν τις 
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κατευθυντήριες γραμμές της Εθνικής Αρχής για την Αναπηρία (NDA) της Ιρλανδίας, 

ενώ στα προγράμματα μυθοπλασίας δε συνέβαινε το ίδιο. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, 

ενημέρωση ή μυθοπλασία, τα ΑμεΑ δεν κατείχαν θέση εξουσίας (Flynn & Ging, 

(2009).  

Το διαδίκτυο, ως μία άλλη πηγή ενημέρωσης, μπορεί με δραματικό τρόπο να 

μεταβάλει τόσο την αυτοεικόνα των αναπήρων όσο και τις στάσεις του γενικού 

πληθυσμού απέναντι τους. Με το διαδραστικό, πολυμεσικό περιβάλλον που διαθέτει 

προσφέρει πρόσβαση στην πληροφορία, βήμα για την έκφραση κάθε άποψης και 

αποτελεί τον ιδανικό τρόπο για τη μετάδοση της κουλτούρας των αναπήρων και τη 

διάδοσή της στο ευρύ κοινό, ιδιαίτερα δε στη νέα γενιά. Είναι ευέλικτο, φτηνό, 

γρήγορο και άμεσα διαθέσιμο. Οι πιο ενημερωμένοι από τους αναπήρους μπορούν 

πλέον να αρθρώσουν λόγο, να ασκήσουν κριτική, να σχηματίσουν πολιτικές ομάδες 

και να επηρεάσουν την κοινή γνώμη μέσα από τον πλουραλισμό του διαδικτύου. 

Σύμφωνα με τον Abbott (2001), παρέχει ευκαιρίες εκδημοκρατισμού της κοινωνίας 

μέσω της έκφρασης ακόμα και ριζοσπαστικών απόψεων. Οι πιο ενημερωμένοι από 

τους ανάπηρους μπορούν πλέον να αρθρώσουν λόγο, να ασκήσουν κριτική, να 

σχηματίσουν πολιτικές ομάδες και να επηρεάσουν την κοινή γνώμη. 

 Οι σύγχρονες ιστοσελίδες για την αναπηρία που βασίζονται στο κοινωνικό 

μοντέλο, τονίζουν τη σημασία των περιβαλλοντικών παραγόντων καθιστώντας 

συνυπεύθυνη την κοινότητα, απενοχοποιώντας  τις οικογένειες των αναπήρων, 

σκύβοντας στις ιδιαιτερότητες και τις κλίσεις του κάθε αναπήρου ξεχωριστά και 

αποδυναμώνοντας τις ρατσιστικές εκτροπές, που συνειδητοποιημένα ή ακούσια 

επιβάλλει η κοινωνία των μη αναπήρων.  

Ενώ μέχρι τώρα τα παραδοσιακά ΜΜΕ πρόβαλαν αφηγήσεις αναπήρων μόνο 

σε σχέση με το πρόβλημά τους, οι διαδικτυακές κοινότητες δίνουν την ευκαιρία να 

αναδυθεί ένα ανάπηρο άτομο που προβληματίζεται, αισθάνεται, ερωτεύεται, διεκδικεί, 

μετέχει και αξιώνει της προσοχής. Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών μπορεί 

εύκολα να ανανεώνεται, να εκσυγχρονίζεται, είναι πιο ευαίσθητο στις μεταβολές και 

τα νέα δεδομένα (Παπάνης & Μπαλάσα, 2010). 
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Κεφάλαιο 4 

Μεθοδολογία 

4.1 Σκοπός της έρευνας – Διερευνητικά ερωτήματα 

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που προηγήθηκε γίνεται κατανοητό 

ότι για να αλλάξουμε τις αρνητικές στάσεις των Τ.Α παιδιών προς τα ΑμεΑ, θα πρέπει 

πρώτα να διερευνήσουμε το πώς αυτά αντιλαμβάνονται την αναπηρία. Σκοπός της 

παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει τις αντιλήψεις και τις προθέσεις συμπεριφοράς 

των Τ.Α μαθητών της Ε΄ και ΣΤ΄ δημοτικού προς τα παιδιά με σωματική και νοητική 

αναπηρία, καθώς επίσης και τις πηγές πληροφόρησής τους όσον αφορά το ζήτημα της 

αναπηρίας. 

Έτσι, τα διερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν διαμορφώνονται ως εξής: 

1. Διαφέρουν οι αντιλήψεις των Τ.Α μαθητών προς τα παιδιά με κινητική ή 

νοητική αναπηρία; 

2.  Διαφέρει η πρόθεση συμπεριφοράς Τ.Α μαθητών προς τα παιδιά με κινητική ή 

νοητική αναπηρία; 

3. Ποιες είναι οι πηγές πληροφόρησής τους όσον αφορά στο ζήτημα της 

αναπηρίας; 

4. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τις αντιλήψεις και την πρόθεση συμπεριφοράς 

των Τ.Α παιδιών προς τα παιδιά με αναπηρία; (φύλο, τάξη φοίτησης, επαφή με 

την αναπηρία, είδος αναπηρίας, ενημέρωση για την αναπηρία). 

 

 

4.2 Δείγμα 

Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτελούνταν συνολικά από 246 μαθητές που 

φοιτούσαν στην Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη, από 6 διαφορετικά Δημοτικά Σχολεία της Δυτικής 

Θεσσαλονίκης. Όλα τα σχολεία στα οποία φοιτούσε το δείγμα ακολουθούσαν 

ενταξιακή πολιτική (λειτουργούσε Τμήμα Ένταξης στις σχολικές μονάδες). Από το 

σύνολο των μαθητών οι 105 (39,8%) ήταν αγόρια και οι 159 (60,2%) κορίτσια (βλ. 

πίνακα 1). Οι μαθητές φοιτούσαν ως εξής: 127 (48,1%) στην Ε΄ τάξη και 137 (51,9%) 
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στην ΣΤ΄ τάξη (βλ. πίνακα 2). Επιλέχθηκε το συγκεκριμένο ηλικιακό δείγμα γιατί 

αντίθετα με τα παιδιά μικρότερης ηλικίας που αντιλαμβάνονται μόνο τα εξωτερικά 

χαρακτηριστικά ενός ατόμου – και κατά συνέπεια μπορούν να αναγνωρίσουν τις 

σωματικές και αισθητηριακές  αναπηρίες - σταδιακά η προσοχή μετακινείται στα 

εσωτερικά χαρακτηριστικά και στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού σχολείου είναι σε 

θέση  να κατανοήσουν τη νοητική αναπηρία (Smith & Williams, 2001). 

Πίνακας 1 - Φύλο 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Σωρευτική 

συχνότητα 

Αγόρι 105 39,8 39,8 39,8 

Κορίτσι 159 60,2 60,2 100,0 

Σύνολο 264 100,0 100,0  

 

 

Πίνακας 2 - Τάξη φοίτησης  

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Σωρευτική 

συχνότητα 

Ε΄ τάξη 127 48,1 48,1 48,1 

Στ΄ τάξη 137 51,9 51,9 100,0 

Σύνολο 264 100,0 100,0  

 

 

4.3 Εργαλείο συλλογής δεδομένων 

Το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο (βλ. Παράρτημα Α) που σχεδιάστηκε για τους 

σκοπούς της έρευνας αποτελείται από πέντε μέρη. Στο Α΄ μέρος οι ερωτήσεις είναι 

σύντομης απάντησης κι αφορούν  την ημερομηνία, το σχολείο, την τάξη φοίτησης και 

το φύλο (ερωτήσεις 1, 2, 3, 4 ). Το Β΄ μέρος αποτελείται από τρεις διχοτομικές 

ερωτήσεις κι αφορούν  την επαφή των μαθητών με την αναπηρία (ερωτήσεις 5, 6, 7), 

ενώ το Γ΄ μέρος αφορά στην πληροφόρησή τους σχετικά με τα ΑμεΑ με μια ερώτηση 

διχοτομική και μία πολλαπλής επιλογής (ερωτήσεις 8, 9). Στο Δ΄ και στο Ε΄ μέρος οι 

ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής κι αφορούν στις αντιλήψεις των μαθητών Τ.Α για 

τα ΑμεΑ (ερωτήσεις 10, 11) και στη συμπεριφορική πρόθεσή τους (ερωτήσεις 12, 13) 

αντίστοιχα. Οι ερωτήσεις μπορούν να ενταχθούν στους εξής θεματικούς άξονες με 

βάση τους επιμέρους στόχους της έρευνας: 
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Α΄ μέρος 

(ερωτήσεις 1, 2, 3, 4) 

Πληροφορίες – Χαρακτηριστικά δείγματος 

Β΄ μέρος 

(ερωτήσεις 5, 6, 7) 

Επαφή με την αναπηρία 

Γ΄ μέρος 

(ερωτήσεις 8, 9)  

Πληροφόρηση για τα ΑμεΑ 

Δ1΄μέρος 

(ερώτηση 10) 

Αντιλήψεις Τ.Α μαθητών προς τα παιδιά με 

αναπηρία (κινητική αναπηρία) 

Δ2΄ μέρος 

(ερώτηση 11) 

Αντιλήψεις Τ.Α μαθητών προς τα παιδιά με 

αναπηρία (νοητική αναπηρία) 

Ε1΄ μέρος 

(ερώτηση 12) 

Συμπεριφορική πρόθεση των Τ.Α μαθητών προς τα 

παιδιά με αναπηρία (κινητική αναπηρία) 

Ε2΄ μέρος 

(ερώτηση 13) 

Συμπεριφορική πρόθεση των Τ.Α μαθητών προς τα 

παιδιά με αναπηρία (νοητική αναπηρία) 

 

Οι ερωτήσεις για την πληροφόρηση για τα ΑμεΑ (8, 9) αποτελούν μέρος των 

ερωτήσεων της έρευνας του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων με στόχο τη 

διερεύνηση του ρόλου των Μέσων στη διαμόρφωση στερεοτύπων αλλά και τις στάσεις 

των Μέσων απέναντι στα ΑμεΑ, που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του 2ου Διεθνούς 

Συνεδρίου με θέμα: «ΑμεΑ και ΜΜΕ». Στην ερώτηση 9 σχετικά με τις πηγές 

πληροφόρησης, προστέθηκαν από την ερευνήτρια δύο ακόμα επιλογές: η οικογένεια 

και το σχολείο. 

Η αντιληπτική κλίμακα δυνατοτήτων (ερωτήσεις 10,11), βασίζεται σε στοιχεία 

από το Ages and Stages Questionnaire, Second Edition (Bricker & Squires, 1999). Η 

κλίμακα αυτή σχεδιάστηκε με σκοπό τη διερεύνηση των αντιλήψεων για τις 

δυνατότητες των παιδιών με αναπηρία. Σε κάθε μαθητή που πήρε μέρος στην έρευνα 

παρουσιάστηκαν φωτογραφίες παιδιών (με κινητική και νοητική αναπηρία) και μετά 

τέθηκαν ερωτήσεις που ξεκινούσαν με τη φράση: «Μπορεί το παιδί της φωτογραφίας 

να…» και συμπληρώνεται με κάποια φυσική ή πνευματική δραστηριότητα. Οι 

συμμετέχοντες είχαν να επιλέξουν ως απάντηση στην κάθε ερώτηση ανάμεσα στο 

«ναι», «ίσως» και «όχι». Όσο περισσότερες ήταν οι θετικές απαντήσεις, τόσο 
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υψηλότερες ήταν οι προσδοκίες των συμμετεχόντων για τις δυνατότητες των παιδιών 

με αναπηρία. 

Η κλίμακα συμπεριφορικών προθέσεων (ερωτήσεις 12, 13), βασίζεται στις 

κλίμακες Behavioral Intentions Scale (Roberts & Lindsell, 1997) και Friendship 

Activity Scale (Siperstein, 1980). Στους συμμετέχοντες παρουσιάστηκαν οι ίδιες 

φωτογραφίες των παιδιών με κινητική και νοητική αναπηρία κι ακολούθως 

περιγράφηκαν 10 διαφορετικές περιπτώσεις που κυμαίνονταν από μικρή οικειότητα ή 

αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών έως και πολύ μεγάλη. Έπειτα, οι μαθητές έπρεπε 

να βαθμολογήσουν την προθυμία τους να συμμετάσχουν σε κάθε περίπτωση που τους 

περιγράφονταν με το αντίστοιχο παιδί με αναπηρία με ένα «ναι», «ίσως» ή «όχι». 

Τέλος, να σημειωθεί πως για να υπάρχει μεγαλύτερη ταύτιση των ερωτώμενων 

με το θέμα, επιλέχθηκαν φωτογραφίες ίδιου φύλου (κοριτσιών με κινητική και νοητική 

αναπηρία και αντίστοιχα των αγοριών) και παρόμοιας ηλικίας. 

 

 

4.4 Διαδικασία 

Η παρούσα έρευνα διεξήχθη στο Ν. Θεσσαλονίκης, από τον Οκτώβριο έως και 

τον Δεκέμβριο του 2015. 

Κατά την πιλοτική έρευνα στην οποία συμμετείχαν 18 μαθητές Τ.Α της Ε΄ και 

ΣΤ΄ δημοτικού, διαπιστώθηκαν κάποιες παραλείψεις και παρανοήσεις. Το 

ερωτηματολόγιο τροποποιήθηκε και πήρε την τελική του μορφή.  

Στη συνέχεια, μετά από την έγκριση των γονέων, οι μαθητές έμπαιναν από το 

σπίτι τους στο ιστολόγιο που είχε δημιουργηθεί ειδικά για το ηλεκτρονικό 

ερωτηματολόγιο της παρούσας έρευνας. 

Οι μαθητές ενημερώνονταν για το σκοπό της συγκεκριμένης έρευνας και 

παροτρύνονταν η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου να γίνει με ειλικρίνεια και χωρίς 

βιασύνη. Ο χρόνος συμπλήρωσής του κυμαίνονταν μεταξύ των 15 έως 20 λεπτών. 

Συνολικά συμπληρώθηκαν 246 ερωτηματολόγια. 
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Κεφάλαιο 5 

Αποτελέσματα 

 

5.1 Περιγραφική στατιστική 

5.1.1 Ατομικά στοιχεία 

 

Από τους μαθητές που πήραν μέρος στην έρευνα οι 127 (48,1%) φοιτούν 

στην Ε΄ τάξη, ενώ οι 137 (51,9%) στην ΣΤ΄. Από αυτούς, οι 105 (39,8%) είναι 

αγόρια και οι 159 (60,2%) κορίτσια (βλ. πίνακες 3 και 4). 

Πίνακας 3 - Τάξη φοίτησης  

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Σωρευτική 

συχνότητα 

Ε΄ τάξη 127 48,1 48,1 48,1 

Στ΄ τάξη 137 51,9 51,9 100,0 

Σύνολο 264 100,0 100,0  

 

 

Πίνακας 4 - Φύλο 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Σωρευτική 

συχνότητα 

Αγόρι 105 39,8 39,8 39,8 

Κορίτσι 159 60,2 60,2 100,0 

Σύνολο 264 100,0 100,0  

 

Όσον αφορά στην επαφή των μαθητών με την αναπηρία, μεγαλύτερο ποσοστό 

(12,1%) συγκέντρωσαν οι θετικές απαντήσεις στην ερώτηση εάν υπάρχει ένα άτομο 

στην οικογένειά τους ή ένας στενός τους φίλος με αναπηρία, ενώ ακολουθεί το 11,7% 

των ερωτηθέντων που δηλώνει πως είχε τα προηγούμενα χρόνια συμμαθητή με κάποια 

αναπηρία και μόλις το 6,4% δηλώνει πως έχει στην τάξη του κάποιο συμμαθητή με 

αναπηρία (βλ. πίνακες 5, 6, 7 και διάγραμμα 1). 

 

Πίνακας 5 - Υπάρχει κάποιο άτομο στην οικογένειά σου ή κάποιος στενός φίλος με 

κάποια αναπηρία;  

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Σωρευτική 

συχνότητα 
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Ναι 32 12,1 12,1 12,1 

Όχι 232 87,9 87,9 100,0 

Σύνολο 264 100,0 100,0  

 

 

Πίνακας 6 – Είχες τα προηγούμενα χρόνια στην τάξη σου συμμαθητή με κάποια 

αναπηρία;  

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Σωρευτική 

συχνότητα 

Ναι 31 11,7 11,7 11,7 

Όχι 233 88,3 88,3 100,0 

Σύνολο 264 100,0 100,0  

 

 

 

Πίνακας 7 - Έχεις συμμαθητή στην τάξη σου με κάποια αναπηρία;  

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Σωρευτική 

συχνότητα 

Ναι 17 6,4 6,4 6,4 

Όχι 247 93,6 93,6 100,0 

Σύνολο 264 100,0 100,0  

 

 

Γράφημα 1 – Επαφή με την αναπηρία (ενιαία) 
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Στην ερώτηση εάν το τελευταίο διάστημα έτυχε να δουν ή να ακούσουν για τα 

άτομα με αναπηρία οι 192 μαθητές (72,7%) απάντησαν θετικά, ενώ οι 72 (27,3%) 

αρνητικά (βλ. πίνακα 6). Απ’ αυτούς που απάντησαν θετικά, οι περισσότεροι (65,9%) 

δήλωσαν ότι η ενημέρωσή τους προέρχεται από την τηλεόραση κι ακολουθούν το 

σχολείο (34,8%), το διαδίκτυο (22%), η οικογένεια (9,5%), οι εφημερίδες (7,6%) και 

τέλος το ραδιόφωνο (4,9%) (βλ. πίνακες 8,9 και διάγραμμα 2). 

 

  

Πίνακας 8 - Το τελευταίο διάστημα έτυχε να δεις ή να ακούσεις για τα άτομα με 

αναπηρία;  

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Σωρευτική 

συχνότητα 

Ναι  192 72,7 72,7 72,7 

Όχι  72 27,3 27,3 100,0 

Σύνολο 264 100,0 100,0  

 

 

Πίνακας 9 – Πηγές ενημέρωσης 

Πηγή 

ενημέρωσης 

Συχνότητα 

(Ν) 

Ποσοστό % Μ.ο. Τ.α. 

Τηλεόραση 174 65,9 1,34 0,475 

Διαδίκτυο  58 22,0 1,78 0,415 

Ραδιόφωνο 13 4,9 1,95 0,217 

Οικογένεια 25 9,5 1,91 0,293 

Σχολείο 92 34,8 1,65 0,477 

Εφημερίδες 20 7,6 1,92 0,265 

 

 

Γράφημα 2 – Πηγές ενημέρωσης 
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5.1.2  Αντιλήψεις Τ.Α μαθητών για την κινητική αναπηρία 

 

Στο Δ1 μέρος του ερωτηματολογίου, υπήρχε μία ομάδα εννέα ερωτήσεων που 

αφορούν στο παιδί της φωτογραφίας με κινητική αναπηρία. 

 Στην ερώτηση «Μπορεί το παιδί στην πρώτη φωτογραφία να πιάσει 

μια μπάλα με τα δυο του χέρια;», οι 220 μαθητές (83,3%) απάντησαν θετικά, οι 

8 αρνητικά (3%), οι 35 (13,3%) απάντησαν “ίσως” κι ένας δεν απάντησε (βλ. 

πίνακα 10). 

 

Πίνακας 10 - «Μπορεί το παιδί στην πρώτη φωτογραφία να πιάσει μια μπάλα με 

τα δυο του χέρια;» (κινητική αναπηρία) 

 

 Στην ερώτηση «Μπορεί το παιδί στην πρώτη φωτογραφία να πετάξει μια 

μπάλα σε κάποιον που βρίσκεται δίπλα του;», οι 226 μαθητές (85,6%) απάντησαν 

θετικά, οι 6 αρνητικά (2,3%) και οι 32 απάντησαν “ίσως” (12,1%) (βλ. πίνακα 11). 

 

Πίνακας 11 - «Μπορεί το παιδί στην πρώτη φωτογραφία να πετάξει μια μπάλα σε 

κάποιον που βρίσκεται δίπλα του;» (κινητική αναπηρία) 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Σωρευτική 

συχνότητα 

Όχι 6 2,3 2,3 2,3 

Ίσως 32 12,1 12,1 14,4 

Ναι 226 85,6 85,6 100,0 

Σύνολο 264 100,0 100,0  

 

 

 Στην ερώτηση «Μπορεί το παιδί στην πρώτη φωτογραφία να φτιάξει ένα 

παζλ;», οι 196 μαθητές (74,2%) απάντησαν θετικά, οι 23 (8,7%) αρνητικά και οι 

45 (17%) απάντησαν “ίσως” (βλ. πίνακα 12). 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Σωρευτική 

συχνότητα 

Όχι 8 3,0 3,0 3,0 

Ίσως 35 13,3 13,3 16,3 

Ναι 220 83,3 83,7 100,0 

Σύνολο 263 99,6 100,0  

Δεν απάντησαν 1 ,4   

Σύνολο 264 100,0   
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Πίνακας 12 - «Μπορεί το παιδί στην πρώτη φωτογραφία να φτιάξει ένα παζλ;» 

(κινητική αναπηρία) 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Σωρευτική 

συχνότητα 

Όχι 23 8,7 8,7 8,7 

Ίσως 45 17,0 17,0 25,8 

Ναι 196 74,2 74,2 100,0 

Σύνολο 264 100,0 100,0  

 

 Στην ερώτηση «Μπορεί το παιδί στην πρώτη φωτογραφία να κόψει ένα 

κομμάτι χαρτί με ψαλίδι;», οι 232 μαθητές (87,9%) απάντησαν θετικά, οι 10 (3,8%) 

αρνητικά και οι 22 (8,3%) απάντησαν “ίσως” (βλ. πίνακα 13). 

 

 

Πίνακας 13 - «Μπορεί το παιδί στην πρώτη φωτογραφία να κόψει ένα κομμάτι χαρτί 

με ψαλίδι;» (κινητική αναπηρία) 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Σωρευτική 

συχνότητα 

Όχι 10 3,8 3,8 3,8 

Ίσως 22 8,3 8,3 12,1 

Ναι 232 87,9 87,9 100,0 

Σύνολο 264 100,0 100,0  

 

 Στην ερώτηση «Μπορεί το παιδί στην πρώτη φωτογραφία να πει τα ονόματα 

από 5 διαφορετικά χρώματα;», οι 231 μαθητές (87,5%) απάντησαν θετικά, οι 6 

(2,3%) αρνητικά, οι 22 (9,8%) απάντησαν “ίσως” κι 1 δεν απάντησε (βλ. πίνακα 

14). 

 

Πίνακας 14 - «Μπορεί το παιδί στην πρώτη φωτογραφία να πει τα ονόματα από 5 

διαφορετικά χρώματα;» (κινητική αναπηρία) 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Σωρευτική 

συχνότητα 

Όχι 6 2,3 2,3 2,3 

Ίσως 26 9,8 9,9 12,2 

Ναι 231 87,5 87,8 100,0 

Σύνολο 263 99,6 100,0  

Δεν απάντησαν 1 ,4   

Σύνολο 264 100,0   
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 Στην ερώτηση «Μπορεί το παιδί στην πρώτη φωτογραφία να πει το όνομά 

του και την ηλικία του;», οι 245 μαθητές (92,8%) απάντησαν θετικά, οι 5 (1,9%) 

απάντησαν αρνητικά και οι 14 (5,3%) απάντησαν “ίσως” (βλ. πίνακα 15). 

 

Πίνακας 15 - «Μπορεί το παιδί στην πρώτη φωτογραφία να πει το όνομά του και 

την ηλικία του;» (κινητική αναπηρία) 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Σωρευτική 

συχνότητα 

Όχι 5 1,9 1,9 1,9 

Ίσως 14 5,3 5,3 7,2 

Ναι 245 92,8 92,8 100,0 

Σύνολο 264 100,0 100,0  

 

 Στην ερώτηση «Μπορεί το παιδί στην πρώτη φωτογραφία να 

χρησιμοποιήσει κουτάλι για να φάει;», οι 235 μαθητές (89%) απάντησαν θετικά, οι 

13 (4,9%) αρνητικά και οι 16 (6,1%) απάντησαν “ίσως” (βλ. πίνακα 16). 

 

Πίνακας 16 -  «Μπορεί το παιδί στην πρώτη φωτογραφία να χρησιμοποιήσει κουτάλι 

για να φάει;» (κινητική αναπηρία) 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Σωρευτική 

συχνότητα 

Όχι 13 4,9 4,9 4,9 

Ίσως 16 6,1 6,1 11,0 

Ναι 235 89,0 89,0 100,0 

Σύνολο 264 100,0 100,0  

 

 Στην ερώτηση «Μπορεί το παιδί στην πρώτη φωτογραφία να ντυθεί μόνο 

του;», οι 103 μαθητές (39%) απάντησαν θετικά, οι 134 (50,8%) απάντησαν 

αρνητικά και οι 27 (10,2%) απάντησαν “ίσως” (βλ. πίνακα 17). 

 

Πίνακας 17 - «Μπορεί το παιδί στην πρώτη φωτογραφία να ντυθεί μόνο του;», 

(κινητική αναπηρία) 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Σωρευτική 

συχνότητα 

Όχι 134 50,8 50,8 50,8 

Ίσως 27 10,2 10,2 61,0 

Ναι 103 39,0 39,0 100,0 

Σύνολο 264 100,0 100,0  
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 Στην ερώτηση «Μπορεί το παιδί στην πρώτη φωτογραφία να χτενίσει τα 

μαλλιά του;», οι 190 μαθητές (72%) απάντησαν θετικά, οι 26 (9,8%) αρνητικά και 

οι 48 (18,2%) απάντησαν “ίσως” (βλ. πίνακα 18). 

 

Πίνακας 18 - «Μπορεί το παιδί στην πρώτη φωτογραφία να χτενίσει τα μαλλιά 

του;» (κινητική αναπηρία) 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Σωρευτική 

συχνότητα 

Όχι 26 9,8 9,8 9,8 

Ίσως 48 18,2 18,2 28,0 

Ναι 190 72,0 72,0 100,0 

Σύνολο 264 100,0 100,0  

 

 

5.1.3  Αντιλήψεις Τ.Α μαθητών για τη νοητική αναπηρία 

Στο Δ2 μέρος του ερωτηματολογίου, υπάρχει μία ομάδα εννέα ερωτήσεων που 

αφορούν στο παιδί της φωτογραφίας με νοητική αναπηρία. 

 Στην ερώτηση «Μπορεί το παιδί στη δεύτερη φωτογραφία να πιάσει μια 

μπάλα με τα δυο του χέρια;», οι 152 μαθητές (57,6%) απάντησαν θετικά, οι 29 

αρνητικά (11%) και οι 83 (31,4%) απάντησαν “ίσως (βλ. πίνακα 19). 

 

Πίνακας 19 - «Μπορεί το παιδί στη δεύτερη φωτογραφία να πιάσει μια μπάλα με 

τα δυο του χέρια;» (νοητική αναπηρία) 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Σωρευτική 

συχνότητα 

Όχι 29 11,0 11,0 11,0 

Ίσως 83 31,4 31,4 42,4 

Ναι 152 57,6 57,6 100,0 

Σύνολο 264 100,0 100,0  

 

 

 Στην ερώτηση «Μπορεί το παιδί στη δεύτερη φωτογραφία να πετάξει μια 

μπάλα σε κάποιον που βρίσκεται δίπλα του;», οι 163 μαθητές (61,7%) απάντησαν 

θετικά, οι 24 αρνητικά (9,1%) και οι 77 απάντησαν “ίσως” (29,2%) (βλ. πίνακα 

20). 
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Πίνακας 20 - «Μπορεί το παιδί στη  δεύτερη φωτογραφία να πετάξει μια μπάλα σε 

κάποιον που βρίσκεται δίπλα του;» (νοητική αναπηρία) 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Σωρευτική 

συχνότητα 

Όχι 24 9,1 9,1 9,1 

Ίσως 77 29,2 29,2 38,3 

Ναι 163 61,7 61,7 100,0 

Σύνολο 264 100,0 100,0  

 

 

 Στην ερώτηση «Μπορεί το παιδί στη δεύτερη φωτογραφία να φτιάξει ένα 

παζλ;», οι 107 μαθητές (40,5%) απάντησαν θετικά, οι 67 (25,4%) αρνητικά και οι 

90 (34,1%) απάντησαν “ίσως” (βλ. πίνακα 21). 

 

Πίνακας 21 - «Μπορεί το παιδί στη δεύτερη φωτογραφία να φτιάξει ένα παζλ;» 

(νοητική αναπηρία) 

 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Σωρευτική 

συχνότητα 

Όχι 67 25,4 25,4 25,4 

Ίσως 90 34,1 34,1 59,5 

Ναι 107 40,5 40,5 100,0 

Σύνολο 264 100,0 100,0  

 

 

 Στην ερώτηση «Μπορεί το παιδί στην δεύτερη φωτογραφία να κόψει ένα 

κομμάτι χαρτί με ψαλίδι;», οι 139 μαθητές (52,7%) απάντησαν θετικά, οι 45 (17%) 

αρνητικά και οι 80 (30,3%) απάντησαν “ίσως” (βλ. πίνακα 22). 

 

Πίνακας 22- «Μπορεί το παιδί στη δεύτερη φωτογραφία να κόψει ένα κομμάτι χαρτί 

με ψαλίδι;» (νοητική αναπηρία) 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Σωρευτική 

συχνότητα 

Όχι 45 17,0 17,0 17,0 

Ίσως 80 30,3 30,3 47,3 

Ναι 139 52,7 52,7 100,0 

Σύνολο 264 100,0 100,0  
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 Στην ερώτηση «Μπορεί το παιδί στη δεύτερη φωτογραφία να πει τα ονόματα 

από 5 διαφορετικά χρώματα;», οι 142 μαθητές (53,8%) απάντησαν θετικά, οι 45 

(17%) αρνητικά και οι 77 (29,2%) απάντησαν “ίσως” (βλ. πίνακα 23). 

 

Πίνακας 23 - «Μπορεί το παιδί στη δεύτερη φωτογραφία να πει τα ονόματα από 5 

διαφορετικά χρώματα;» (νοητική αναπηρία) 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Σωρευτική 

συχνότητα 

Όχι 45 17,0 17,0 17,0 

Ίσως 77 29,2 29,2 46,2 

Ναι 142 53,8 53,8 100,0 

Σύνολο 264 100,0 100,0  

 

 

 Στην ερώτηση «Μπορεί το παιδί στη δεύτερη φωτογραφία να πει το όνομά 

του και την ηλικία του;», οι 168 μαθητές (63,6%) απάντησαν θετικά, οι 34 (12,9%) 

απάντησαν αρνητικά και οι 62 (23,5%) απάντησαν “ίσως” (βλ. πίνακα 24). 

 

Πίνακας 24 - «Μπορεί το παιδί στη δεύτερη φωτογραφία να πει το όνομά του και 

την ηλικία του;» (νοητική αναπηρία) 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Σωρευτική 

συχνότητα 

Όχι 34 12,9 12,9 12,9 

Ίσως 62 23,5 23,5 36,4 

Ναι 168 63,6 63,6 100,0 

Σύνολο 264 100,0 100,0  

 

 

 Στην ερώτηση «Μπορεί το παιδί στη δεύτερη φωτογραφία να 

χρησιμοποιήσει κουτάλι για να φάει;», οι 147 μαθητές (55,7%) απάντησαν θετικά, 

οι 31 (11,7%) αρνητικά και οι 86 (32,6%) απάντησαν “ίσως” (βλ. πίνακα 25). 

 

Πίνακας 25 -  «Μπορεί το παιδί στη δεύτερη φωτογραφία να χρησιμοποιήσει 

κουτάλι για να φάει;» (νοητική αναπηρία) 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Σωρευτική 

συχνότητα 

Όχι 31 11,7 11,7 11,7 

Ίσως 86 32,6 32,6 44,3 

Ναι 147 55,7 55,7 100,0 

Σύνολο 264 100,0 100,0  
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 Στην ερώτηση «Μπορεί το παιδί στη δεύτερη φωτογραφία να ντυθεί μόνο 

του;», οι 42 μαθητές (15,9%) απάντησαν θετικά, οι 145 (54,9%) απάντησαν 

αρνητικά και οι 77 (29,2%) απάντησαν “ίσως” (βλ. πίνακα 26). 

 

Πίνακας 26 - «Μπορεί το παιδί στη δεύτερη φωτογραφία να ντυθεί μόνο του;», 

(νοητική αναπηρία) 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Σωρευτική 

συχνότητα 

Όχι 145 54,9 54,9 54,9 

Ίσως 77 29,2 29,2 84,1 

Ναι 42 15,9 15,9 100,0 

Σύνολο 264 100,0 100,0  

 

 

 Στην ερώτηση «Μπορεί το παιδί στη δεύτερη φωτογραφία να χτενίσει τα 

μαλλιά του;», οι 190 μαθητές (72%) απάντησαν θετικά, οι 26 (9,8%) αρνητικά και 

οι 48 (18,2%) απάντησαν “ίσως” (βλ. πίνακα 27). 

 

Πίνακας 27 - «Μπορεί το παιδί στη δεύτερη φωτογραφία να χτενίσει τα μαλλιά 

του;» (νοητική αναπηρία) 

 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Σωρευτική 

συχνότητα 

Όχι 46 17,4 17,4 17,4 

Ίσως 95 36,0 36,0 53,4 

Ναι 123 46,6 46,6 100,0 

Σύνολο 264 100,0 100,0  

 

 

Συμπερασματικά, οι αντιλήψεις των Τ.Α μαθητών ήταν περισσότερο θετικές 

στην περίπτωση του παιδιού με κινητική αναπηρία απ΄ ότι στην περίπτωση του παιδιού 

με νοητική (βλ. πίνακα 28).  

Συγκεκριμένα στην κινητική αναπηρία, στις 6 από τις 9 ερωτήσεις για το τι 

μπορεί να κάνει το παιδί της φωτογραφίας οι θετικές απαντήσεις κυμαίνονταν από 

83,3% έως 92,8%. Το ποσοστό μειώνεται λίγο (74,2%) στην ερώτηση για το εάν μπορεί 

το παιδί  να φτιάξει μόνο του ένα παζλ , καθώς και στην ερώτηση εάν μπορεί να 

χτενίσει μόνο του τα μαλλιά του (72%). Στη μόνη ερώτηση που οι αρνητικές 
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απαντήσεις (50,8%) ήταν περισσότερες από τις θετικές ήταν για το εάν το παιδί μπορεί 

να ντυθεί μόνο του. Αυτό όμως εξηγείται από το γεγονός ότι το παιδί στη φωτογραφία 

φαίνεται πως δεν μπορεί να κινήσει τα κάτω άκρα του. 

Στη νοητική αναπηρία, τα ποσοστά των θετικών απαντήσεων πέφτουν 

κατακόρυφα, αλλά σχεδόν σε όλες τις ερωτήσεις υπερτερούν των αρνητικών 

απαντήσεων. Στη μόνη ερώτηση που οι αρνητικές απαντήσεις είναι περισσότερες από 

τις θετικές είναι για το εάν το παιδί της φωτογραφίας μπορεί να ντυθεί μόνο του, όπου 

μόνο το 15,9% απάντησε θετικά, το 54,9% απάντησε αρνητικά κι ένα μεγάλο ποσοστό 

(29,2%) “ίσως”. Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως στη νοητική αναπηρία το “ίσως” κατέχει 

αρκετά μεγάλα ποσοστά – σε αντίθεση με την κινητική αναπηρία- γεγονός που 

υποδεικνύει πως οι μαθητές που δεν έχουν τόσο σαφή εικόνα γι΄αυτό το είδος 

αναπηρίας. 

 

Πίνακας 28 - Αντιλήψεις Τ.Α μαθητών (κινητική και νοητική αναπηρία) 

Μπορεί το παιδί στη 

φωτογραφία… 

Κινητική αναπηρία Νοητική αναπηρία 

ΝΑΙ  ΟΧΙ  ΙΣΩΣ ΝΑΙ  ΟΧΙ ΙΣΩΣ 

να πιάσει μια μπάλα με 

τα δυο του χέρια; 

83,3% 3% 13,3% 57,6% 11% 31,4% 

να πετάξει μια μπάλα 

σε κάποιον που 

βρίσκεται δίπλα του; 

85,6% 2,3% 12,1% 61,7% 9,1% 29,2% 

να φτιάξει ένα παζλ; 74,2% 8,7% 17% 40,5% 25,4% 34,1% 

να κόψει ένα κομμάτι 

χαρτί με ψαλίδι; 

87,9% 3,8% 8,3% 52,7% 17% 30,3% 

να πει τα ονόματα από 

5 διαφορετικά 

χρώματα; 

87,5% 2,3% 9,8% 53,8% 17% 29,2% 

να πει το όνομά του και 

την ηλικία του; 

92,8% 1,9% 5,3% 63,6% 12,9% 23,5% 

να χρησιμοποιήσει 

κουτάλι για να φάει; 

89% 4,9% 6,1% 55,7% 11,7% 32,6% 

να ντυθεί μόνο του; 39% 50,8% 10,2% 15,9% 54,9% 29,2% 

να χτενίσει τα μαλλιά 

του; 

72% 9,8% 18,2% 72% 9,8% 18,2% 
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5.1.4  Συμπεριφορική πρόθεση των Τ.Α μαθητών για την κινητική αναπηρία 

 

Στο Ε1 μέρος του ερωτηματολογίου, υπάρχει μία ομάδα δέκα ερωτήσεων για 

το τι θα μπορούσαν να κάνουν οι Τ.Α μαθητές με το παιδί της φωτογραφίας με την 

κινητική αναπηρία.  

 

 

 Στη φράση «Θα καθόμουν δίπλα του στο θρανίο», οι 224 μαθητές (84,8%) 

απάντησαν θετικά, οι 12 (4,5%) αρνητικά και οι 28 (10,6%) απάντησαν “ίσως” (βλ. 

πίνακα 29). 

 

Πίνακας 29 - Θα καθόμουν δίπλα του στο θρανίο (κινητική αναπηρία) 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Σωρευτική 

συχνότητα 

Όχι 12 4,5 4,5 4,5 

Ίσως 28 10,6 10,6 15,2 

Ναι 224 84,8 84,8 100,0 

Σύνολο 264 100,0 100,0  

 

 

 Στη φράση «Θα του δάνειζα τους μαρκαδόρους μου», οι 248 μαθητές 

(93,9%) απάντησαν θετικά, οι 6 (2,3%) αρνητικά και οι 10 (3,8%)  απάντησαν 

“ίσως” (βλ. πίνακα 30). 

 

Πίνακας 30 -– Θα του δάνειζα τους μαρκαδόρους μου (κινητική αναπηρία) 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Σωρευτική 

συχνότητα 

Όχι 6 2,3 2,3 2,3 

Ίσως 10 3,8 3,8 6,1 

Ναι 248 93,9 93,9 100,0 

Σύνολο 264 100,0 100,0  

 

 

 Στη φράση «Θα το βοηθούσα να φορέσει το μπουφάν του», οι 241 μαθητές 

(91,3%) απάντησαν θετικά, οι 10 (3,8%) αρνητικά και οι 13 (4,9%) απάντησαν 

“ίσως” (βλ. πίνακα 31). 
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Πίνακας 31 -– Θα το βοηθούσα να φορέσει το μπουφάν του (κινητική αναπηρία) 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Σωρευτική 

συχνότητα 

Όχι 10 3,8 3,8 3,8 

Ίσως 13 4,9 4,9 8,7 

Ναι 241 91,3 91,3 100,0 

Σύνολο 264 100,0 100,0  

 

 

 Στη φράση «Θα το πλησίαζα για να το χαιρετήσω», οι 247 μαθητές (93,6%) 

απάντησαν θετικά, οι 6 (2,3%) αρνητικά και οι 11 (4,2%) απάντησαν “ίσως” (βλ. 

πίνακα 32). 

 

Πίνακας 32 -–  Θα το πλησίαζα για να το χαιρετήσω (κινητική αναπηρία) 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Σωρευτική 

συχνότητα 

Όχι 6 2,3 2,3 2,3 

Ίσως 11 4,2 4,2 6,4 

Ναι 247 93,6 93,6 100,0 

Σύνολο 264 100,0 100,0  

 

 

 Στη φράση «Θα μοιραζόμουν τα παιχνίδια μου μαζί του», οι 227 μαθητές 

(86%) απάντησαν θετικά, οι 10 (3,8%) αρνητικά και οι 27 (10,2%) απάντησαν 

“ίσως” (βλ. πίνακα 33). 

 

Πίνακας 33 -–  Θα μοιραζόμουν τα παιχνίδια μου μαζί του (κινητική αναπηρία) 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Σωρευτική 

συχνότητα 

Όχι 10 3,8 3,8 3,8 

Ίσως 27 10,2 10,2 14,0 

Ναι 227 86,0 86,0 100,0 

Σύνολο 264 100,0 100,0  

 

 

 Στη φράση «Θα το καλούσα στο σπίτι μου», οι 182 μαθητές (68,9%) 

απάντησαν θετικά, οι 14 (5,3%) αρνητικά και οι 68 (25,8%) απάντησαν “ίσως” (βλ. 

πίνακα 34). 
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Πίνακας 34 -–  Θα το καλούσα στο σπίτι μου (κινητική αναπηρία) 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Σωρευτική 

συχνότητα 

Όχι 14 5,3 5,3 5,3 

Ίσως 68 25,8 25,8 31,1 

Ναι 182 68,9 68,9 100,0 

Σύνολο 264 100,0 100,0  

 

 

 Στη φράση «Θα έπαιζα μαζί του στο διάλειμμα», οι 219 μαθητές 

(83%) απάντησαν θετικά, οι 12 (4,5%) αρνητικά και οι 33 (12,5%) απάντησαν 

“ίσως” (βλ. πίνακα 35). 

 

Πίνακας 35 -–  Θα έπαιζα μαζί του στο διάλειμμα (κινητική αναπηρία) 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Σωρευτική 

συχνότητα 

Όχι 12 4,5 4,5 4,5 

Ίσως 33 12,5 12,5 17,0 

Ναι 219 83,0 83,0 100,0 

Σύνολο 264 100,0 100,0  

 

 

 Στη φράση «– Θα το διάλεγα για να μπει στην ομάδα μου», οι 196 μαθητές 

(74,2%) απάντησαν θετικά, οι 22 (8,3%) αρνητικά και οι 46 (17,4%) απάντησαν 

“ίσως” (βλ. πίνακα 36). 

 

Πίνακας 36 -–  Θα το διάλεγα για να μπει στην ομάδα μου (κινητική αναπηρία) 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Σωρευτική 

συχνότητα 

Όχι 22 8,3 8,3 8,3 

Ίσως 46 17,4 17,4 25,8 

Ναι 196 74,2 74,2 100,0 

Σύνολο 264 100,0 100,0  

 

 

 Στη φράση «Θα το βοηθούσα να φτιάξει ένα παζλ», οι 241 μαθητές (91,3%) 

απάντησαν θετικά, οι 8 (3%) αρνητικά και οι 15 (5,7%) απάντησαν “ίσως” (βλ. 

πίνακα 37). 
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Πίνακας 37 -–  Θα το βοηθούσα να φτιάξει ένα παζλ (κινητική αναπηρία) 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Σωρευτική 

συχνότητα 

Όχι 8 3,0 3,0 3,0 

Ίσως 15 5,7 5,7 8,7 

Ναι 241 91,3 91,3 100,0 

Σύνολο 264 100,0 100,0  

 

 

 Στη φράση «Θα μοιραζόμουν το φαγητό μου μαζί του», οι 158 μαθητές 

(59,8%) απάντησαν θετικά, οι 49 (18,6%) αρνητικά και οι 57 (21,6%) απάντησαν 

“ίσως” (βλ. πίνακα 38). 

 

Πίνακας 38 -–  Θα μοιραζόμουν το φαγητό μου μαζί του (κινητική αναπηρία) 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Σωρευτική 

συχνότητα 

Όχι 49 18,6 18,6 18,6 

Ίσως 57 21,6 21,6 40,2 

Ναι 158 59,8 59,8 100,0 

Σύνολο 264 100,0 100,0  

 

 

5.1.5  Συμπεριφορική πρόθεση των Τ.Α μαθητών για τη νοητική αναπηρία 

 

Στο Ε2 μέρος του ερωτηματολογίου, υπάρχει μία ομάδα δέκα ερωτήσεων για 

το τι θα μπορούσαν να κάνουν οι Τ.Α μαθητές με το παιδί της φωτογραφίας με τη 

νοητική αναπηρία.  

 Στη φράση «Θα καθόμουν δίπλα του στο θρανίο», οι 123 μαθητές (46,6%) 

απάντησαν θετικά, οι 56 (21,2%) αρνητικά και οι 85 (32,2%) απάντησαν “ίσως” 

(βλ. πίνακα 39). 

 

Πίνακας 39 - Θα καθόμουν δίπλα του στο θρανίο (νοητική αναπηρία) 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Σωρευτική 

συχνότητα 

Όχι 56 21,2 21,2 21,2 

Ίσως 85 32,2 32,2 53,4 

Ναι 123 46,6 46,6 100,0 

Σύνολο 264 100,0 100,0  
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 Στη φράση «Θα του δάνειζα τους μαρκαδόρους μου», οι 186 μαθητές 

(70,5%) απάντησαν θετικά, οι 36 (13,6%) αρνητικά και οι 42 (15,9%)  απάντησαν 

“ίσως” (βλ. πίνακα 40). 

 

Πίνακας 40 -– Θα του δάνειζα τους μαρκαδόρους μου (νοητική αναπηρία) 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Σωρευτική 

συχνότητα 

Όχι 36 13,6 13,6 13,6 

Ίσως 42 15,9 15,9 29,5 

Ναι 186 70,5 70,5 100,0 

Σύνολο 264 100,0 100,0  

 

 

 Στη φράση «Θα το βοηθούσα να φορέσει το μπουφάν του», οι 190 μαθητές 

(72%) απάντησαν θετικά, οι 36 (13,6%) αρνητικά και οι 38 (14,4%) απάντησαν 

“ίσως” (βλ. πίνακα 41). 

 

Πίνακας 41 -– Θα το βοηθούσα να φορέσει το μπουφάν του (νοητική αναπηρία) 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Σωρευτική 

συχνότητα 

Όχι 36 13,6 13,6 13,6 

Ίσως 38 14,4 14,4 28,0 

Ναι 190 72,0 72,0 100,0 

Σύνολο 264 100,0 100,0  

 

 

 Στη φράση «Θα το πλησίαζα για να το χαιρετήσω», οι 196 μαθητές (74,2%) 

απάντησαν θετικά, οι 26 (9,8%) αρνητικά και οι 42 (15,9%) απάντησαν “ίσως” (βλ. 

πίνακα 42). 

 

Πίνακας 42 -–  Θα το πλησίαζα για να το χαιρετήσω (νοητική αναπηρία) 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Σωρευτική 

συχνότητα 

Όχι 26 9,8 9,8 9,8 

Ίσως 42 15,9 15,9 25,8 

Ναι 196 74,2 74,2 100,0 

Σύνολο 264 100,0 100,0  
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 Στη φράση «Θα μοιραζόμουν τα παιχνίδια μου μαζί του», οι 171 μαθητές 

(64,8%) απάντησαν θετικά, οι 43 (16,3%) αρνητικά και οι 50 (18,9%) απάντησαν 

“ίσως” (βλ. πίνακα 43). 

 

Πίνακας 43 -–  Θα μοιραζόμουν τα παιχνίδια μου μαζί του (νοητική αναπηρία) 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Σωρευτική 

συχνότητα 

Όχι 43 16,3 16,3 16,3 

Ίσως 50 18,9 18,9 35,2 

Ναι 171 64,8 64,8 100,0 

Σύνολο 264 100,0 100,0  

 

 

 Στη φράση «Θα το καλούσα στο σπίτι μου», οι 105 μαθητές (39,8%) 

απάντησαν θετικά, οι 62 (23,5%) αρνητικά και οι 97 (36,7%) απάντησαν “ίσως” 

(βλ. πίνακα 44). 

 

Πίνακας 44 -–  Θα το καλούσα στο σπίτι μου (νοητική αναπηρία) 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Σωρευτική 

συχνότητα 

Όχι 62 23,5 23,5 23,5 

Ίσως 97 36,7 36,7 60,2 

Ναι 105 39,8 39,8 100,0 

Σύνολο 264 100,0 100,0  

 

 

 Στη φράση «Θα έπαιζα μαζί του στο διάλειμμα», οι 157 μαθητές (59,5%) 

απάντησαν θετικά, οι 33 (12,5%) αρνητικά και οι 74 (28%) απάντησαν “ίσως” (βλ. 

πίνακα 45). 

 

 

Πίνακας 45 -–  Θα έπαιζα μαζί του στο διάλειμμα (νοητική αναπηρία) 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Σωρευτική 

συχνότητα 

Όχι 33 12,5 12,5 12,5 

Ίσως 74 28,0 28,0 40,5 

Ναι 157 59,5 59,5 100,0 

Σύνολο 264 100,0 100,0  

 



[92] 
 

 Στη φράση «Θα το διάλεγα για να μπει στην ομάδα μου», οι 140 μαθητές 

(53%) απάντησαν θετικά, οι 47 (17,8%) αρνητικά και οι 77 (29,2%) απάντησαν 

“ίσως” (βλ. πίνακα 46). 

 

Πίνακας 46 -–  Θα το διάλεγα για να μπει στην ομάδα μου (νοητική αναπηρία) 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Σωρευτική 

συχνότητα 

Όχι 47 17,8 17,8 17,8 

Ίσως 77 29,2 29,2 47,0 

Ναι 140 53,0 53,0 100,0 

Σύνολο 264 100,0 100,0  

 

 

 Στη φράση «Θα το βοηθούσα να φτιάξει ένα παζλ», οι 191 μαθητές (72,3%) 

απάντησαν θετικά, οι 30 (11,4%) αρνητικά και οι 43 (16,3%) απάντησαν “ίσως” 

(βλ. πίνακα 47). 

 

Πίνακας 47 -–  Θα το βοηθούσα να φτιάξει ένα παζλ (νοητική αναπηρία) 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Σωρευτική 

συχνότητα 

Όχι 30 11,4 11,4 11,4 

Ίσως 43 16,3 16,3 27,7 

Ναι 191 72,3 72,3 100,0 

Σύνολο 264 100,0 100,0  

 

 

 Στη φράση «Θα μοιραζόμουν το φαγητό μου μαζί του», οι 105 μαθητές 

(39,8%) απάντησαν θετικά, οι 71 (26,9%) αρνητικά και οι 88 (33,3%) απάντησαν 

“ίσως” (βλ. πίνακα 48). 

 

Πίνακας 48 -–  Θα μοιραζόμουν το φαγητό μου μαζί του (νοητική αναπηρία) 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Σωρευτική 

συχνότητα 

Όχι 71 26,9 26,9 26,9 

Ίσως 88 33,3 33,3 60,2 

Ναι 105 39,8 39,8 100,0 

Σύνολο 264 100,0 100,0  
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Συμπερασματικά, η συμπεριφορική πρόθεση  των Τ.Α μαθητών ήταν 

περισσότερο θετική στην περίπτωση του παιδιού με κινητική αναπηρία απ΄ ότι στην 

περίπτωση του παιδιού με νοητική (βλ. πίνακα 49). 

Συγκεκριμένα, η συμπεριφορική πρόθεση των Τ.Α μαθητών προς το παιδί με 

την κινητική αναπηρία καταγράφεται ως πολύ θετική στις 7 από τις 10 περιπτώσεις που 

περιγράφονται στην κλίμακα BIS με ποσοστά θετικών απαντήσεων που κυμαίνονται 

από 83% έως 93,9%. Τα ποσοστά μειώνονται στην ερώτηση για το εάν θα το επέλεγαν 

να μπει στην ομάδα τους (74,2%), κάτι που εξηγείται από το γεγονός ότι τα 

περισσότερα παιδιά λειτουργούν αναταγωνιστικά και πιθανόν να θεωρούν πως η 

δυσκολία στην κίνηση θα έφερνε την ομάδα τους σε περίπτωση που θα το επέλεγαν σε 

μειονεκτική θέση. Ακόμα χαμηλότερα είναι τα ποσοστά σε καταστάσεις αυξημένης 

οικειότητας όπως στην ερώτηση για το εάν θα το καλούσαν σπίτι τους  (68,9%) κι αν 

θα μοιράζονταν το φαγητό τους μαζί του (59,8%). 

Όσον αφορά στη συμπεριφορική πρόθεση των Τ.Α μαθητών προς το παιδί με 

νοητική αναπηρία, παρατηρείται ότι ενώ σε όλες τις ερωτήσεις οι θετικές απαντήσεις 

υπερτερούν των αρνητικών, απέχουν αρκετά από τα ποσοστά των θετικών απαντήσεων 

προς το παιδί με κινητική αναπηρία. 

 

Πίνακας 49 – Συμπεριφορική πρόθεση Τ.Α μαθητών (κινητική και νοητική 

αναπηρία) 

Τι θα μπορούσες να 

κάνεις με το παιδί; 

Κινητική αναπηρία Νοητική αναπηρία 

ΝΑΙ  ΟΧΙ  ΙΣΩΣ ΝΑΙ  ΟΧΙ ΙΣΩΣ 

Θα καθόμουν δίπλα 

του στο θρανίο, 

84,8% 4,5% 10,6% 46,6% 21,2% 32,2% 

Θα του δάνειζα τους 

μαρκαδόρους μου. 

93,9% 2,3% 3,8% 70,5% 13,6% 15,9% 

Θα το βοηθούσα να 

φορέσει το μπουφάν 

του. 

91,3% 3,8% 4,9% 72% 13,6% 14,4% 

Θα το πλησίαζα για να 

το χαιρετήσω. 

93,6% 2,3% 4,2% 74,2% 9,8% 15,9% 

Θα μοιραζόμουν τα 

παιχνίδια μου μαζί του. 

86% 3,8% 10,2% 64,8% 16,3% 18,9% 

Θα το καλούσα στο 

σπίτι μου. 

68,9% 5,3% 25,8% 39,8% 23,5% 36,7% 

Θα έπαιζα μαζί του στο 

διάλειμμα. 

83% 4,5% 12,5% 59,5% 12,5% 28% 
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Θα το διάλεγα για να 

μπει στην ομάδα μου. 

74,2% 8,3% 17,4% 53% 17,8% 29,2% 

Θα το βοηθούσα να 

φτιάξει ένα παζλ. 

91,3% 3% 5,7% 72,3% 11,4% 16,3% 

Θα μοιραζόμουν το 

φαγητό μου μαζί του. 

59,8% 18,6% 21,6% 39,8% 26,9% 33,3% 

 

 

 

5.2 Εξάρτηση  μεταβλητών  

Στο υποκεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι στατιστικά σημαντικές σχέσεις που 

προέκυψαν από τη χρήση της μεθόδου των διασταυρωμένων πινάκων. Ο έλεγχος της 

στατιστικής σημαντικότητας των σχέσεων μεταξύ ανεξάρτητων και εξαρτημένων 

μεταβλητών έγινε με τη χρήση του τεστ x2 (chi-square test) και σε επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας 0,05. Οι εξαρτήσεις θεωρήθηκαν στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο 

μικρότερο του 0,05 (p<0,05) και στατιστικά πολύ σημαντικές σε επίπεδο μικρότερο 

του 0,01 (p<0,01). Η ένταση και η κατεύθυνση της εξάρτησης καθορίστηκαν σε κάθε 

περίπτωση από τους στατιστικούς δείκτες φ και γ, όταν η τιμή τους ήταν μεγαλύτερη ή 

μικρότερη του ±0,30.  

Η ανάλυση x2 χρησιμοποιήθηκε για να ελεγχθεί η εξάρτηση των δεδομένων με 

το φύλο των συμμετεχόντων, την τάξη φοίτησής τους, την επαφή τους με κάποιο άτομο 

με αναπηρία (σχολικό, φιλικό, οικογενειακό περιβάλλον) και την ενημέρωσή τους για 

την αναπηρία. Έτσι, πιο συγκεκριμένα έχουμε τη χρήση της δοκιμασίας  x2: 

 

 Ως προς το φύλο 

Στατιστικά σημαντική εξάρτηση εντοπίζεται στο Δ΄ μέρος του 

ερωτηματολογίου, όσον αφορά στις αντιλήψεις των Τ.Α μαθητών για τα παιδιά με 

αναπηρία. Ειδικότερα, στην κινητική αναπηρία και στις ερωτήσεις για το αν το παιδί 

μπορεί: α) να πιάσει μια μπάλα με τα δυο του χέρια (χ2=12,294, βε=2, γ=-0,591, 

p=0,000)  β) να πετάξει μια μπάλα σε κάποιον που βρίσκεται δίπλα του (χ2=13,641, 

βε=2, γ=-0,682, p=0,000) γ) να φτιάξει ένα παζλ  (χ2=24,130, βε=2, γ=-0,657, p=0,000) 

δ) να κόψει ένα κομμάτι χαρτί με ψαλίδι  (χ2=4,891, βε=2, γ=-0,438, p=0,016) ε) να 

χρησιμοποιήσει κουτάλι για να φάει  (χ2=5,230, βε=2, γ=-0,469, p=0,014) στ) να ντυθεί 
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μόνο του  (χ2=191,864, βε=2, γ=-0,976, p=0,000) και ζ) να χτενίσει τα μαλλιά του  

(χ2=27,491, βε=2, γ=-0,688, p=0,000), τα κορίτσια τείνουν να απαντούν θετικά σε 

μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση με τα αγόρια (βλ. πίνακα 50). 

Πίνακας 50 - Εξάρτηση μεταβλητών 

Αντιλήψεις των Τ.Α μαθητών (κινητική αναπηρία) -  Φύλο 

Να πιάσει μια μπάλα με τα δυο του χέρια;      

   (χ2=12,294, βε=2, γ=-0,591, p=0,000)                                                                       

 

Τα κορίτσια απαντούν θετικά σε μεγαλύτερο 

βαθμό σε σύγκριση με τα αγόρια (γράφημα 1). 

Να πετάξει μια μπάλα σε κάποιον που βρίσκεται 

δίπλα του;                        

(χ2=13,641, βε=2, γ=-0,682, p=0,000) 

 

Τα  κορίτσια απαντούν θετικά σε μεγαλύτερο 

βαθμό σε σύγκριση με τα  αγόρια (γράφημα 2). 

Να φτιάξει ένα παζλ;    

 (χ2=24,130, βε=2, γ=-0,657, p=0,000)                                                                              

 

Τα  κορίτσια  απαντούν θετικά σε μεγαλύτερο 

βαθμό σε σύγκριση με τα  αγόρια  (γράφημα 3). 

Να κόψει ένα κομμάτι χαρτί με ψαλίδι;  

 (χ2=4,891, βε=2, γ=-0,438, p=0,016)                                                                                       

 

Τα  κορίτσια  απαντούν θετικά σε μεγαλύτερο 

βαθμό σε σύγκριση με τα αγόρια   (γράφημα 4). 

Να χρησιμοποιήσει κουτάλι για να φάει;  

  (χ2=5,230, βε=2, γ=-0,469, p=0,014)                                                                              

 

Τα  κορίτσια  απαντούν θετικά σε μεγαλύτερο 

βαθμό σε σύγκριση με τα  αγόρια  (γράφημα 5). 

Να ντυθεί μόνο του; 

(χ2=191,864, βε=2, γ=-0,976, p=0,000) 

Τα  κορίτσια  απαντούν θετικά σε μεγαλύτερο 

βαθμό σε σύγκριση με τα  αγόρια  (γράφημα 6). 

Να χτενίσει τα μαλλιά του; 

 (χ2=27,491, βε=2, γ=-0,688, p=0,000)                                                                                                        

 

Τα  κορίτσια  απαντούν θετικά σε μεγαλύτερο 

βαθμό σε σύγκριση με τα  αγόρια  (γράφημα 7). 

                                                                                                                                                     

Όσον αφορά στις αντιλήψεις των Τ.Α μαθητών για την νοητική αναπηρία, 

στατιστικά σημαντική εξάρτηση εντοπίζεται στις ερωτήσεις για το αν το παιδί μπορεί: 

α) να πιάσει μια μπάλα με τα δυο του χέρια (χ2=12,062, βε=2, γ=-0,369, p=0,001) β)  

να πετάξει μια μπάλα σε κάποιον που βρίσκεται δίπλα του (χ2=19,802, βε=2, γ=-0,502, 

p=0,000) γ) να φτιάξει ένα παζλ  (χ2=30,193, βε=2, γ=-0,499, p=0,000) δ) να κόψει ένα 

κομμάτι χαρτί με ψαλίδι (χ2=49,962, βε=2, γ=-0,713, p=0,000) ε) να πει τα ονόματα 

από 5 διαφορετικά χρώματα (χ2=80,750, βε=2, γ=-0,849, p=0,000)  στ) να πει το όνομά 

του και την ηλικία του  (χ2=46,950, βε=2, γ=-0,744, p=0,000) ζ) να χρησιμοποιήσει 

κουτάλι για να φάει  (χ2=46,452, βε=2, γ=-0,646, p=0,000) η) να ντυθεί μόνο του 

(χ2=57,855, βε=2, γ=0,780, p=0,000) και θ) να χτενίσει τα μαλλιά του (χ2=30,981 , 

βε=2, γ=-0,533, p=0,000), όπου τα αγόρια τείνουν να απαντούν θετικά σε μεγαλύτερο 

βαθμό σε σύγκριση με τα κορίτσια σε όλες τις παραπάνω ερωτήσεις με εξαίρεση την 
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ερώτηση για το αν το παιδί μπορεί να ντυθεί μόνο του όπου τα κορίτσια απαντούν 

θετικά σε μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση με τα αγόρια (βλ. πίνακα 51). 

Πίνακας 51 - Εξάρτηση μεταβλητών 

Αντιλήψεις των Τ.Α μαθητών (νοητική αναπηρία) -  Φύλο 

Να πιάσει μια μπάλα με τα δυο του χέρια;      

(χ2=12,062, βε=2, γ=-0,369, p=0,001) 

Τα κορίτσια απαντούν θετικά σε μεγαλύτερο 

βαθμό σε σύγκριση με τα αγόρια (γράφημα 8). 

Να πετάξει μια μπάλα σε κάποιον που βρίσκεται 

δίπλα του;                        

(χ2=19,802, βε=2, γ=-0,502, p=0,000) 

Τα  κορίτσια απαντούν θετικά σε μεγαλύτερο 

βαθμό σε σύγκριση με τα  αγόρια (γράφημα 9). 

Να φτιάξει ένα παζλ;    

 (χ2=30,193, βε=2, γ=-0,499, p=0,000) 

 

 

Τα κορίτσια απαντούν θετικά σε μεγαλύτερο 

βαθμό σε σύγκριση με τα  αγόρια (γράφημα 10). 

Να κόψει ένα κομμάτι χαρτί με ψαλίδι;  

(χ2=49,962, βε=2, γ=-0,713, p=0,000) 

Τα κορίτσια απαντούν θετικά σε μεγαλύτερο 

βαθμό σε σύγκριση με τα  αγόρια (γράφημα 11). 

Να πει τα ονόματα από 5 διαφορετικά χρώματα; 

(χ2=80,750, βε=2, γ=-0,849, p=0,000)                                                                                    

 

Τα  κορίτσια απαντούν θετικά σε μεγαλύτερο 

βαθμό σε σύγκριση με τα  αγόρια (γράφημα 12). 

Να πει το όνομά του και την ηλικία του;  

(χ2=46,950, βε=2, γ=-0,744, p=0,000)                                                                                    

 

Τα κορίτσια απαντούν θετικά σε μεγαλύτερο 

βαθμό σε σύγκριση με τα  αγόρια (γράφημα 13). 

Να χρησιμοποιήσει κουτάλι για να φάει;  

(χ2=46,452, βε=2, γ=-0,646, p=0,000) 

Τα κορίτσια απαντούν θετικά σε μεγαλύτερο 

βαθμό σε σύγκριση με τα  αγόρια (γράφημα 14). 

Να ντυθεί μόνο του; 

(χ2=57,855, βε=2, γ=0,780, p=0,000) 

 

Τα κορίτσια απαντούν θετικά σε μεγαλύτερο 

βαθμό σε σύγκριση με τα αγόρια (γράφημα 15). 

Να χτενίσει τα μαλλιά του; 

(χ2=30,981 , βε=2, γ=-0,533, p=0,000) 

 

Τα  κορίτσια απαντούν θετικά σε μεγαλύτερο 

βαθμό σε σύγκριση με τα  αγόρια (γράφημα 16). 

 

Τάση στατιστικής εξάρτησης εμφανίζεται και στο Ε΄ μέρος του 

ερωτηματολογίου το οποίο αναφέρεται στη συμπεριφορική πρόθεση των Τ.Α μαθητών 

για τα παιδιά με αναπηρία. Ειδικότερα, στις ερωτήσεις για το τι θα μπορούσε ο 

συμμετέχων να κάνει με το παιδί της φωτογραφίας που έχει κινητικές δυσκολίες, στις 

φράσεις: α) Θα του δάνειζα τους μαρκαδόρους μου (χ2=6,823, βε=2, γ=0,565, p=0,025) 

β)  Θα το βοηθούσα να φορέσει το μπουφάν του   (χ2=7,384, βε=2, γ=0,444, p=0,038) 

και γ)  Θα μοιραζόμουν τα παιχνίδια μου μαζί του (χ2=11,056, βε=2, γ=0,344, 

p=0,047), τα κορίτσια τείνουν κορίτσια να απαντούν θετικά σε μεγαλύτερο βαθμό σε 

σύγκριση με τα αγόρια (βλ. πίνακα 52). 
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Πίνακας 52 – Εξάρτηση μεταβλητών 

Συμπεριφορική πρόθεση των Τ.Α μαθητών (κινητική αναπηρία) -  Φύλο 

Θα του δάνειζα τους μαρκαδόρους μου. 

 (χ2=6,823, βε=2, γ=0,565, p=0,025)                                                        

Τα κορίτσια απαντούν θετικά σε μεγαλύτερο 

βαθμό σε σύγκριση με τα αγόρια (γράφημα 17). 

Θα το βοηθούσα να φορέσει το μπουφάν του.  

 (χ2=7,384, βε=2, γ=0,444, p=0,038)                                             

 

 

Τα κορίτσια απαντούν θετικά σε μεγαλύτερο 

βαθμό σε σύγκριση με τα κορίτσια (γράφημα 

18). 

Θα μοιραζόμουν τα παιχνίδια μου μαζί του. 

(χ2=11,056, βε=2, γ=0,344, p=0,047) 

  

Τα κορίτσια απαντούν θετικά σε μεγαλύτερο 

βαθμό σε σύγκριση με τα αγόρια (γράφημα 19). 

 

 Ως προς την τάξη φοίτησης 

 

Αναφορικά με την τάξη φοίτησης, στατιστικά σημαντική εξάρτηση εντοπίζεται 

στο Δ΄ μέρος του ερωτηματολογίου και ειδικότερα στην κινητική αναπηρία και στις 

ερωτήσεις για το αν το παιδί μπορεί: α) να πιάσει μια μπάλα με τα δυο του χέρια  

(χ2=5,206, βε=2, γ=0,328, p=0,038)  β) Να πετάξει μια μπάλα σε κάποιον που 

βρίσκεται δίπλα του (χ2=8,307, βε=2, γ=0,438, p=0,008) γ) να φτιάξει ένα παζλ   

(χ2=8,956, βε=2, γ=0,381, p=0,003) δ) να κόψει ένα κομμάτι χαρτί με ψαλίδι 

(χ2=11,861, βε=2, γ=0,580, p=0,001) ε) να πει τα ονόματα από 5 διαφορετικά χρώματα 

(χ2=6,121, βε=2, γ=0,442, p=0,014) και στ) να χρησιμοποιήσει κουτάλι για να φάει  

(χ2=12,607, βε=2, γ=0,595, p=0,001), οι μαθητές της ΣΤ΄ τείνουν να απαντούν θετικά 

σε μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση με τους μαθητές της Ε΄ (βλ. πίνακα 53).   

Πίνακας 53 – Εξάρτηση μεταβλητών 

Αντιλήψεις των Τ.Α μαθητών (κινητική αναπηρία) -  Τάξη φοίτησης 

Να πιάσει μια μπάλα με τα δυο του χέρια;      

 (χ2=5,206, βε=2, γ=0,328, p=0,038)   

 

Οι μαθητές της ΣΤ΄ απαντούν θετικά σε 

μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση με τους μαθητές 

της Ε΄(γράφημα 20). 

Να πετάξει μια μπάλα σε κάποιον που βρίσκεται 

δίπλα του;                        

(χ2=8,307, βε=2, γ=0,438, p=0,008) 

Οι μαθητές της ΣΤ΄ απαντούν θετικά σε 

μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση με τους μαθητές 

της Ε΄(γράφημα 21). 

Να φτιάξει ένα παζλ;    

(χ2=8,956, βε=2, γ=0,381, p=0,003) 

  

 

Οι μαθητές της ΣΤ΄ απαντούν θετικά σε 

μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση με τους μαθητές 

της Ε΄(γράφημα 22). 

Να κόψει ένα κομμάτι χαρτί με ψαλίδι;  

(χ2=11,861, βε=2, γ=0,580, p=0,001)  

Οι μαθητές της ΣΤ΄ απαντούν θετικά σε 

μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση με τους μαθητές 

της Ε΄(γράφημα 23). 
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Να πει τα ονόματα από 5 διαφορετικά χρώματα;  

 (χ2=6,121, βε=2, γ=0,442, p=0,014)                                                                                  

 

Οι μαθητές της ΣΤ΄ απαντούν θετικά σε 

μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση με τους μαθητές 

της Ε΄(γράφημα 24). 

Να χρησιμοποιήσει κουτάλι για να φάει;  

(χ2=12,607, βε=2, γ=0,595, p=0,001) 

Οι μαθητές της ΣΤ΄ απαντούν θετικά σε 

μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση με τους μαθητές 

της Ε΄(γράφημα 25). 

 

Τάση στατιστικής εξάρτησης εμφανίζεται και στο Ε΄μέρος του 

ερωτηματολογίου και ειδικότερα στις ερωτήσεις για το τι θα μπορούσε ο συμμετέχων 

στην έρευνα να κάνει με το παιδί της φωτογραφίας που έχει κινητικές δυσκολίες. Στις 

φράσεις: α) Θα μοιραζόμουν τα παιχνίδια μου μαζί του (χ2=4,267, βε=2, γ=-0,355, 

p=0,035) και β) Θα έπαιζα μαζί του στο διάλειμμα (χ2=6,309, βε=2, γ=-0,389, 

p=0,011), οι μαθητές της Ε΄ τείνουν να απαντούν θετικά σε μεγαλύτερο βαθμό σε 

σύγκριση με τους μαθητές της ΣΤ΄ (βλ. πίνακα 54) 

Πίνακας 54 – Εξάρτηση μεταβλητών 

Συμπεριφορική πρόθεση των Τ.Α μαθητών (κινητική αναπηρία) -  Τάξη φοίτησης 

Θα μοιραζόμουν τα παιχνίδια μου μαζί του. 

(χ2=4,267, βε=2, γ=-0,355, p=0,035)  

Οι μαθητές της Ε΄ απαντούν θετικά σε 

μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση με τους μαθητές 

της ΣΤ΄(γράφημα 26). 

Θα έπαιζα μαζί του στο διάλειμμα. 

(χ2=6,309, βε=2, γ=-0,389, p=0,011) 

Οι μαθητές της Ε΄ απαντούν θετικά σε 

μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση με τους μαθητές 

της ΣΤ΄(γράφημα 27). 

 

Στο Ε΄ μέρος του ερωτηματολογίου, που αφορά στη νοητική αναπηρία, υπήρξε 

επίσης στατιστικά σημαντική συσχέτιση στη φράση: Θα έπαιζα μαζί του στο διάλειμμα 

(χ2=9,237, βε=2, γ=-0,324, p=0,003). Κι εδώ, οι μαθητές της Ε΄ τείνουν να απαντούν 

θετικά σε μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση με τους μαθητές της ΣΤ΄ (βλ. πίνακα 55). 

Πίνακας 55 – Εξάρτηση μεταβλητών 

Συμπεριφορική πρόθεση των Τ.Α μαθητών (νοητική αναπηρία) -  Τάξη φοίτησης 

Θα έπαιζα μαζί του στο διάλειμμα. 

(χ2=9,237, βε=2, γ=-0,324, p=0,003) 

Οι μαθητές της Ε΄ απαντούν θετικά σε 

μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση με τους μαθητές 

της ΣΤ΄(γράφημα 28). 
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 Ως προς την επαφή με ΑμεΑ 

 

Στη συμπεριφορική πρόθεση των Τ.Α μαθητών προς τα άτομα με κινητική 

αναπηρία, υπήρξε στατιστικά σημαντική εξάρτηση στη φράση: Θα το πλησίαζα για να 

το χαιρετήσω (χ2=2,506, βε=2, γ=-1,000, p=0,000). Οι μαθητές που έχουν στο στενό 

τους περιβάλλον ΑμεΑ τείνουν να απαντούν θετικά σε μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση 

με τους μαθητές που δεν έχουν (βλ. πίνακα 56). 

 

Πίνακας 56 – Εξάρτηση μεταβλητών 

Συμπεριφορική πρόθεση των Τ.Α μαθητών (κινητική αναπηρία) - ΑμεΑ στο στενό περιβάλλον 

Θα το πλησίαζα για να το χαιρετήσω.   

 (χ2=2,506, βε=2, γ=-1,000, p=0,000)                                                          
Οι μαθητές που έχουν στο στενό τους 

περιβάλλον ΑμεΑ απαντούν θετικά σε 

μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση με τους μαθητές 

που δεν έχουν (γράφημα 29). 

     

Στη συμπεριφορική πρόθεση των Τ.Α μαθητών προς τα άτομα με κινητική 

αναπηρία, υπήρξε στατιστικά σημαντική εξάρτηση στις φράσεις: α) Θα καθόμουν 

δίπλα του στο θρανίο (χ2=3,693, βε=2, γ=-0,305, p=0,047) β) Θα μοιραζόμουν τα 

παιχνίδια μου μαζί του (χ2=3,466, βε=2, γ=-0,359, p=0,038) και γ) Θα το καλούσα στο 

σπίτι μου (χ2=6,387, βε=2, γ=-0,369, p=0,011). Οι μαθητές που έχουν στο στενό τους 

περιβάλλον ΑμεΑ τείνουν να απαντούν θετικά σε μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση με 

τους μαθητές που δεν έχουν (βλ. πίνακα 57). 

Πίνακας 57 – Εξάρτηση μεταβλητών 

Συμπεριφορική πρόθεση των Τ.Α μαθητών (νοητική αναπηρία) - ΑμεΑ στο στενό περιβάλλον 

Θα καθόμουν δίπλα του στο θρανίο. 

(χ2=3,693, βε=2, γ=-0,305, p=0,047) 
Οι μαθητές που έχουν στο στενό τους 

περιβάλλον ΑμεΑ απαντούν θετικά σε 

μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση με τους μαθητές 

που δεν έχουν (γράφημα 30). 

Θα μοιραζόμουν τα παιχνίδια μου μαζί του. 

(χ2=3,466, βε=2, γ=-0,359, p=0,038) 

 

Οι μαθητές που έχουν στο στενό τους 

περιβάλλον ΑμεΑ απαντούν θετικά σε 

μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση με τους μαθητές 

που δεν έχουν (γράφημα 31). 

Θα το καλούσα στο σπίτι μου. 

(χ2=6,387, βε=2, γ=-0,369, p=0,011) 
Οι μαθητές που έχουν στο στενό τους 

περιβάλλον ΑμεΑ απαντούν θετικά σε 

μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση με τους μαθητές 

που δεν έχουν (γράφημα 32). 
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 Ως προς την ενημέρωση για την αναπηρία 

 

         Η ενημέρωση για την αναπηρία ορίστηκε στην παρούσα έρευνα με δύο ερωτήσεις 

στο Γ΄μέρος του ερωτηματολογίου. Στην πρώτη ερώτηση οι μαθητές απαντούσαν 

θετικά ή αρνητικά για το αν έχουν ενημερωθεί το τελευταίο διάστημα για την 

αναπηρία. Αυτοί που απάντησαν θετικά, στην επόμενη ερώτηση που ήταν πολλαπλής 

επιλογής, έπρεπε να δηλώσουν την πηγή ενημέρωσής τους.                                 

Στατιστικά σημαντική εξάρτηση βρέθηκε στις ακόλουθες πηγές ενημέρωσης: 

οικογένεια, σχολείο, διαδίκτυο και τηλεόραση. 

Συγκεκριμένα, στη συμπεριφορική πρόθεση των Τ.Α μαθητών για τα παιδιά με 

κινητική αναπηρία που ενημερώνονται από την οικογένεια, τάση στατιστικής 

εξάρτησης υπάρχει στις φράσεις: α) Θα μοιραζόμουν τα παιχνίδια μου μαζί του 

(χ2=2,415, βε=2, γ=-0,623, p=0,020) β) Θα το διάλεγα για να μπει στην ομάδα μου 

(χ2=2,734, βε=2, γ=-0,445, p=0,047) και γ) Θα του δάνειζα τους μαρκαδόρους μου 

(χ2=1,782, βε=2, γ=-1,000, p=0,001). Οι μαθητές που έχουν ενημέρωση από την 

οικογένεια τείνουν να  απαντούν θετικά σε μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση με αυτούς 

που δεν έχουν (βλ. πίνακα 58). 

Πίνακας 58 – Εξάρτηση μεταβλητών 

Συμπεριφορική πρόθεση των Τ.Α μαθητών (κινητική αναπηρία) -   Ενημέρωση από την 

οικογένεια 

Θα μοιραζόμουν τα παιχνίδια μου μαζί του. 

(χ2=2,415, βε=2, γ=-0,623, p=0,020) 
Οι μαθητές που έχουν ενημέρωση από την 

οικογένεια απαντούν θετικά σε μεγαλύτερο 

βαθμό σε σύγκριση με αυτούς που δεν έχουν 

(γράφημα 33). 

Θα το διάλεγα για να μπει στην ομάδα μου. 

(χ2=2,734, βε=2, γ=-0,445, p=0,047) 

 

 

Οι μαθητές που έχουν ενημέρωση από την 

οικογένεια απαντούν θετικά σε μεγαλύτερο 

βαθμό σε σύγκριση με αυτούς που δεν έχουν 

(γράφημα 34). 

Θα του δάνειζα τους μαρκαδόρους μου. 

(χ2=1,782, βε=2, γ=-1,000, p=0,001) 

 

Οι μαθητές που έχουν ενημέρωση από την 

οικογένεια απαντούν θετικά σε μεγαλύτερο 

βαθμό σε σύγκριση με αυτούς που δεν έχουν 

(γράφημα 35). 

 

Επίσης, τάση στατιστικής εξάρτησης υπάρχει στη συμπεριφορική πρόθεση των 

Τ.Α μαθητών που ενημερώνονται από την οικογένεια, για τα παιδιά με νοητική 

αναπηρία στις εξής φράσεις: α)  Θα μοιραζόμουν τα παιχνίδια μου μαζί του  (χ2=4,838, 

βε=2, γ=-0,510, p=0,008) β) Θα το διάλεγα για να μπει στην ομάδα μου γ)  Θα έπαιζα 
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μαζί του στο διάλειμμα (χ2=4,979, βε=2, γ=-0,483, p=0,011) δ) Θα μοιραζόμουν το 

φαγητό μου μαζί του (χ2=7,075, βε=2, γ=-0,457, p=0,009) και ε) Θα του δάνειζα τους 

μαρκαδόρους μου (χ2=4,173, βε=2, γ=-0,528, p=0,011). Οι μαθητές που έχουν 

ενημέρωση από την οικογένεια τείνουν να απαντούν θετικά σε μεγαλύτερο βαθμό σε 

σύγκριση με αυτούς που δεν έχουν (βλ. πίνακα 59). 

Πίνακας 59 – Εξάρτηση μεταβλητών 

Συμπεριφορική πρόθεση των Τ.Α μαθητών (νοητική αναπηρία) -   Ενημέρωση από την 

οικογένεια 

Θα μοιραζόμουν τα παιχνίδια μου μαζί του. 

(χ2=4,838, βε=2, γ=-0,510, p=0,008) 
Οι μαθητές που έχουν ενημέρωση από την 

οικογένεια απαντούν θετικά σε μεγαλύτερο 

βαθμό σε σύγκριση με αυτούς που δεν έχουν 

(γράφημα 36). 

Θα το διάλεγα για να μπει στην ομάδα μου.  

(χ2=4,135, βε=2, γ=-0,370, p=0,033) 

 

Οι μαθητές που έχουν ενημέρωση από την 

οικογένεια απαντούν θετικά σε μεγαλύτερο 

βαθμό σε σύγκριση με αυτούς που δεν έχουν 

(γράφημα 37). 

Θα έπαιζα μαζί του στο διάλειμμα.  

(χ2=4,979, βε=2, γ=-0,483, p=0,011) 

 

Οι μαθητές που έχουν ενημέρωση από την 

οικογένεια απαντούν θετικά σε μεγαλύτερο 

βαθμό σε σύγκριση με αυτούς που δεν έχουν 

(γράφημα 38). 

Θα μοιραζόμουν το φαγητό μου μαζί του. 

(χ2=7,075, βε=2, γ=-0,457, p=0,009) 

 

Οι μαθητές που έχουν ενημέρωση από την 

οικογένεια απαντούν θετικά σε μεγαλύτερο 

βαθμό σε σύγκριση με αυτούς που δεν έχουν 

(γράφημα 39). 

Θα του δάνειζα τους μαρκαδόρους μου.  

(χ2=4,173, βε=2, γ=-0,528, p=0,011) 
Οι μαθητές που έχουν ενημέρωση από την 

οικογένεια απαντούν θετικά σε μεγαλύτερο 

βαθμό σε σύγκριση με αυτούς που δεν έχουν 

(γράφημα 40). 

 

Στατιστικά σημαντική εξάρτηση υπάρχει στις  συμπεριφορικές προθέσεις των 

Τ.Α μαθητών για τα παιδιά με κινητική αναπηρία που ενημερώνονται από την 

τηλεόραση, στις φράσεις: α)  Θα καθόμουν δίπλα του στο θρανίο (χ2=5,522, βε=2, 

γ=0,366, p=0,034) και β) Θα το καλούσα στο σπίτι μου (χ2=7,020, βε=2, γ=0,526, 

p=0,004). Οι μαθητές που δεν έχουν ενημέρωση από την τηλεόραση τείνουν να  

απαντούν θετικά σε μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση με αυτούς που έχουν (βλ. πίνακα 

60). 
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Πίνακας 60 – Εξάρτηση μεταβλητών 

Συμπεριφορική πρόθεση των Τ.Α μαθητών (κινητική αναπηρία) -  Ενημέρωση από την 

τηλεόραση 

Θα καθόμουν δίπλα του στο θρανίο. 

(χ2=5,522, βε=2, γ=0,366, p=0,034) 
Οι μαθητές που δεν έχουν ενημέρωση από την 

τηλεόραση απαντούν θετικά σε μεγαλύτερο 

βαθμό σε σύγκριση με αυτούς που έχουν 

(γράφημα 41). 

Θα το καλούσα στο σπίτι μου. 

(χ2=7,020, βε=2, γ=0,526, p=0,004) 
Οι μαθητές που δεν έχουν ενημέρωση από την 

τηλεόραση απαντούν θετικά σε μεγαλύτερο 

βαθμό σε σύγκριση με αυτούς που έχουν 

(γράφημα 42). 

 

Όσον αφορά στις αντιλήψεις των Τ.Α μαθητών  για τα παιδιά με κινητική 

αναπηρία, στατιστικά σημαντική εξάρτηση εμφανίζεται σε αυτούς που ενημερώνονται 

από το σχολείο στις ερωτήσεις αν μπορεί το παιδί: α) να κόψει ένα κομμάτι χαρτί με 

ψαλίδι (χ2=4,167, βε=2, γ=-0,426, p=0,023) και β) να πει το όνομά του και την ηλικία 

του (χ2=3,329, βε=2, γ=-0,498, p=0,038). Οι μαθητές που έχουν ενημέρωση από το 

σχολείο τείνουν να απαντούν θετικά σε μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση με αυτούς που 

δεν έχουν (βλ. πίνακα 61). 

Πίνακας 61 – Εξάρτηση μεταβλητών 

Αντιλήψεις των Τ.Α μαθητών (κινητική αναπηρία) -  Ενημέρωση από το σχολείο 

Να κόψει ένα κομμάτι χαρτί με ψαλίδι;  

(χ2=4,167, βε=2, γ=-0,426, p=0,023) 
Οι μαθητές που έχουν ενημέρωση από το 

σχολείο απαντούν θετικά σε μεγαλύτερο βαθμό 

σε σύγκριση με αυτούς που δεν έχουν (γράφημα 

43). 

Να πει το όνομά του και την ηλικία του;  

(χ2=3,329, βε=2, γ=-0,498, p=0,038) 
Οι μαθητές που έχουν ενημέρωση από το 

σχολείο απαντούν θετικά σε μεγαλύτερο βαθμό 

σε σύγκριση με αυτούς που δεν έχουν (γράφημα 

44). 

 

Τέλος, τάση στατιστικής εξάρτησης εμφανίζεται στις αντιλήψεις των Τ.Α 

μαθητών για τα παιδιά με κινητική αναπηρία που ενημερώνονται από το διαδίκτυο στις 

ερωτήσεις αν το παιδί μπορεί: α) να ντυθεί μόνο του (χ2=8,636, βε=2, γ=-0,320, 

p=0,018) και β) να χτενίσει τα μαλλιά του (χ2=7,696, βε=2, γ=-0,482, p=0,001).Οι 

μαθητές που έχουν ενημέρωση από το διαδίκτυο τείνουν να απαντούν θετικά σε 

μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση με αυτούς που δεν έχουν (βλ. πίνακα 62). 
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Πίνακας 62 – Εξάρτηση μεταβλητών 

Αντιλήψεις των Τ.Α μαθητών (κινητική αναπηρία) -  Ενημέρωση από το διαδίκτυο 

Να ντυθεί μόνο του; 

(χ2=8,636, βε=2, γ=-0,320, p=0,018) 

 

 

Οι μαθητές που έχουν ενημέρωση από το 

διαδίκτυο απαντούν θετικά σε μεγαλύτερο 

βαθμό σε σύγκριση με αυτούς που δεν έχουν 

(γράφημα 45). 

Να χτενίσει τα μαλλιά του; 

(χ2=7,696, βε=2, γ=-0,482, p=0,001) 

 

 

Οι μαθητές που έχουν ενημέρωση από το 

διαδίκτυο απαντούν θετικά σε μεγαλύτερο 

βαθμό σε σύγκριση με αυτούς που δεν έχουν 

(γράφημα 46). 

 

Με το υποκεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται η ανάλυση των σχέσεων μεταξύ 

ανεξάρτητων και εξαρτημένων μεταβλητών έγινε με τη χρήση του τεστ x2 (chi-square 

test) κι ακολουθεί το κεφάλαιο της συζήτησης των αποτελεσμάτων της παρούσας 

έρευνας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Συζήτηση 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η καταγραφή και η μελέτη των αντιλήψεων 

των μαθητών Τ.Α της Ε΄ και ΣΤ΄ δημοτικού για την αναπηρία. Συγκεκριμένα, οι 

επιμέρους στόχοι της έρευνας ήταν η μελέτη των στάσεων και των συμπεριφορικών 

προθέσεων των Τ.Α μαθητών για την κινητική και τη νοητική αναπηρία, αλλά και η 

διερεύνηση αυτών αναφορικά με τους παράγοντες του φύλου, της τάξης φοίτησης, της 

επαφής με άτομα με αναπηρία, τις κατηγορίες της αναπηρίας καθώς και την ενημέρωσή 

τους σχετικά με την αναπηρία. 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται η συζήτηση των αποτελεσμάτων της παρούσας 

έρευνας αναφορικά με τη διεθνή βιβλιογραφία, όπως αυτή μελετήθηκε στο θεωρητικό 

μέρος που προηγήθηκε στο 3ο κεφάλαιο της εργασίας. 

 

6.1  Ως προς τις αντιλήψεις των Τ.Α μαθητών 

Οι αντιλήψεις των μαθητών Τ.Α ως προς την κινητική και τη νοητική αναπηρία 

είναι θετικές. Το εύρος όμως, ανάμεσα στην κινητική και τη νοητική αναπηρία είναι 

μεγάλο. Οι θετικές απαντήσεις των μαθητών όσον αφορά στις δυνατότητες του παιδιού 

της φωτογραφίας με κινητική αναπηρία κυμαίνονται σε πολύ υψηλά ποσοστά με 

μοναδική εξαίρεση την ερώτηση εάν το παιδί αυτό μπορεί να ντυθεί μόνο του, όπου οι 

αρνητικές απαντήσεις υπερτερούν των θετικών. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι το 

παιδί στη φωτογραφία φαίνεται πως δεν μπορεί να κινήσει τα κάτω άκρα του.  

Στη νοητική αναπηρία, τα ποσοστά των θετικών απαντήσεων πέφτουν 

κατακόρυφα, αλλά σχεδόν σε όλες τις ερωτήσεις υπερτερούν των αρνητικών. Εξαίρεση 

αποτελεί κι εδώ η ερώτηση για το εάν το παιδί της φωτογραφίας μπορεί να ντυθεί μόνο 

του, όπου μόνο ένα μικρό ποσοστό απάντησε θετικά. Στη νοητική αναπηρία πρέπει να 

σημειωθεί ότι ένα μεγάλο ποσοστό σε όλες τις απαντήσεις κατέχει η απάντηση «ίσως» 

γεγονός που υποδεικνύει πως οι μαθητές δεν έχουν και τόσο σαφή εικόνα γι΄αυτό το 

είδος αναπηρίας. 
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Η προτίμηση της κινητικής αναπηρίας έναντι των άλλων έχει επιβεβαιωθεί από 

πολλές προηγούμενες έρευνες (de Boer et al., 2012; Nowicki, 2006; Nowicki & 

Sandieson, 2002; Nabors & Keyes, 1995). 

Ως προς το φύλο, υπήρχε στατιστικά σημαντική εξάρτηση όσον αφορά στις 

αντιλήψεις των μαθητών για την αναπηρία. Συγκεκριμένα, οι αντιλήψεις των 

κοριτσιών για την κινητική και τη νοητική αναπηρία είναι σε μεγάλο βαθμό 

περισσότερο θετικές σε  σχέση με των αγοριών. Αυτό το εύρημα, έρχεται σε συμφωνία 

με τη δήλωση της McClure (2000) ότι τα κορίτσια είναι περισσότερο ευαίσθητα σε 

κοινωνικά ζητήματα απ’ ότι τα αγόρια. Μεγάλος αριθμός ερευνών αναφέρει ότι τα 

κορίτσια έχουν περισσότερο θετική στάση απ’ ότι τα αγόρια (Bossaert et al., 2011; 

Rosenbaum et al., 1988), ενώ άλλες δεν αναφέρουν διαφορά στις αντιλήψεις των 

παιδιών ως προς το φύλο (Bebetsos et al., 2014; Kalyva & Agaliotis, 2009; Nikolaraizi 

et al., 2005; Tamm & Prellwitz, 2001; Thomson & Lillie, 1995). Υπάρχουν όμως κι 

έρευνες που διαχωρίζουν σε ποιους τομείς οι αντιλήψεις των κοριτσιών είναι 

θετικότερες των αγοριών, όπως στην έρευνα των Vignes et al. (2009), όπου τα κορίτσια 

υπερέχουν στο συμπεριφορικό τομέα ενώ στο συναισθηματικό και στο γνωστικό δεν 

υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο φύλων και στην έρευνα των Olaleye et al. (2012), 

όπου τα κορίτσια υπερέχουν και στους τρεις τομείς (συναισθηματικό, γνωστικό και 

συμπεριφορικό). 

Ως προς την τάξη φοίτησης, υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα 

στις αντιλήψεις των μαθητών της Ε΄ και της ΣΤ΄ τάξης όσον αναφορά στην κινητική 

αναπηρία. Συγκεκριμένα, σε 6 από τις 9 προτάσεις του ερωτηματολογίου που 

σχετίζονταν με το τι μπορεί να κάνει το παιδί της φωτογραφίας με κινητική αναπηρία, 

οι μαθητές της ΣΤ΄ απάντησαν θετικά σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τους μαθητές 

της Ε΄. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία μαθητές λοιπόν, φαίνεται να πιστεύουν περισσότερο 

στις δυνατότητες των παιδιών με κινητική αναπηρία. Αν και το εύρος των ηλικιών 

ανάμεσα στους μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ δεν είναι μεγάλο, εξηγείται από το γεγονός ότι 

οι στάσεις των παιδιών καθώς ωριμάζουν γίνονται πιο θετικές (Nowicki, 2006; Swaim 

& Morgan, 2001; Βrook & Galili, 2000) ως αποτέλεσμα των εννοιολογικών αλλαγών 

που συντελούνται καθώς και της αύξησης των κοινωνικών εμπειριών (Μaras & Brown, 

1996). 
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Όσον αφορά στην ενημέρωση για την αναπηρία σε σχέση με τις αντιλήψεις των 

Τ.Α μαθητών, στατιστικά σημαντική εξάρτηση υπάρχει ανάμεσα στους μαθητές που 

ενημερώνονται από το σχολείο και το διαδίκτυο και την κινητική αναπηρία. Οι μαθητές 

αυτοί, φαίνεται πως πιστεύουν περισσότερο στις δυνατότητες των παιδιών με κινητική 

αναπηρία. Οι Triandis, Adamopoulos & Brinberg (1984) θεωρούν πως οι αντιλήψεις 

των παιδιών επηρεάζονται από άμεσες και έμμεσες εμπειρίες καθώς και από τους 

«σημαντικούς άλλους» στη ζωή τους. Μέσα σε αυτούς ανήκουν και οι δάσκαλοι των 

παιδιών που μαζί με τις άμεσες εμπειρίες (επαφή με ΑμεΑ) και τις έμμεσες (ερεθίσματα 

σχετικά με το ζήτημα της αναπηρίας που καλλιεργούνται στη σχολική τάξη) 

επηρεάζουν θετικά τις αντιλήψεις των μαθητών. Το διαδίκτυο από την άλλη, αποτελεί 

πλέον ένα μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητας των παιδιών που μέσα απ΄αυτό –

μεταξύ των άλλων- ενημερώνονται για διάφορα θέματα. Από τις σύγχρονες 

ιστοσελίδες για την αναπηρία που  βασίζονται στο κοινωνικό μοντέλο, τα ΑμεΑ 

μπορούν να αρθρώσουν λόγο, να ασκήσουν κριτική, αποδυναμώνοντας τις ρατσιστικές 

εκτροπές που συνειδητοποιημένα ή ακούσια επιβάλλει η κοινωνία των μη αναπήρων 

(Παπάνης & Μπαλάσα, 2010).  

 

 

6.2   Ως προς τη συμπεριφορική πρόθεση των Τ.Α μαθητών 

Η συμπεριφορική πρόθεση των Τ.Α μαθητών ως προς την κινητική και νοητική 

αναπηρία σε γενικές γραμμές κρίνεται θετική. Το εύρος όμως, ανάμεσα στα δύο είδη 

αναπηρίας είναι κι εδώ μεγάλο με την κινητική αναπηρία να έχει σαφώς υψηλότερα 

ποσοστά σε σχέση με τη νοητική. 

Στην κινητική αναπηρία, η συμπεριφορική πρόθεση καταγράφεται στις 

περισσότερες περιπτώσεις ως πολύ θετική. Τα ποσοστά μειώνονται στην ερώτηση για 

το εάν θα επέλεγαν το παιδί που βρίσκεται σε αναπηρικό αμαξίδιο να μπει στην ομάδα 

τους, κάτι που εξηγείται από το γεγονός ότι τα περισσότερα παιδιά λειτουργούν 

ανταγωνιστικά στο παιχνίδι και πιθανόν να θεωρούν ότι η δυσκολία στην κίνηση θα 

έφερνε την ομάδα τους –σε περίπτωση που το επέλεγαν- σε μειονεκτική θέση. 

Αντίθετα, στην έρευνα των Bebetsos et al. (2014), αγόρια και κορίτσια είχαν καλύτερα 

αποτελέσματα στον ειδικό παράγοντα (στάση απέναντι στην ένταξη ενός παιδιού με 

αναπηρία σε προσαρμοσμένα αθλήματα), απ’ ότι στο γενικό (στάση απέναντι στην 
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ένταξη ενός παιδιού με αναπηρία στο μάθημα της φυσικής αγωγής). Αυτό υποδεικνύει 

ότι οι μαθητές δίνουν έμφαση στην ψυχαγωγία μέσα από το παιχνίδι και όχι τόσο στη 

νίκη. Ακόμα χαμηλότερα ήταν τα θετικά ποσοστά  των συμπεριφορικών προθέσεων 

των Τ.Α μαθητών σε  καταστάσεις αυξημένης οικειότητας όπως στην ερώτηση για το 

εάν θα  καλούσαν το παιδί με την κινητική δυσκολία  στο σπίτι τους.  

Στη συμπεριφορική πρόθεση των Τ.Α μαθητών προς το παιδί με τη νοητική 

αναπηρία παρατηρείται ότι ενώ σε όλες τις ερωτήσεις οι θετικές απαντήσεις 

υπερτερούν των αρνητικών, απέχουν αρκετά από τα ποσοστά των θετικών απαντήσεων 

προς το παιδί με κινητική αναπηρία. 

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Dyson (2005), οι θετικές στάσεις και προθέσεις 

συμπεριφοράς δε μεταφράζονται πάντοτε σε δράσεις της πραγματικής ζωής. Είναι 

πιθανόν οι συμμετέχοντες στην έρευνα να δείχνουν προθυμία για συνεργασία με τους 

συνομήλικούς τους με αναπηρία, αλλά στην πραγματικότητα να μην αλληλεπιδρούν. 

Όσον αφορά στη συμπεριφορική πρόθεση των Τ.Α μαθητών παρουσιάστηκαν 

στατιστικά αξιόλογες διαφορές σε σχέση με την τάξη φοίτησης. Συγκεκριμένα, οι 

μαθητές της Ε΄δημοτικού απάντησαν θετικά σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τους 

μαθητές της ΣΤ΄σχετικά με την πρόθεσή τους να αλληλεπιδράσουν με παιδιά που είχαν 

κινητική αναπηρία («Θα μοιραζόμουν τα παιχνίδια μου μαζί του», «Θα έπαιζα μαζί του 

στο διάλειμμα»). Το εύρημα αυτό έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενες έρευνες όπου 

δεν παρουσιάστηκαν διαφορές ως προς τη συμπεριφορική διάσταση των αντιλήψεων 

(Gasser et al., 2013; Tamm & Prellwitz, 2011; Vignes et al., 2009). Ωστόσο, ως προς 

το είδος της αναπηρίας, πολλές είναι οι έρευνες που αναφέρουν πως τα μικρότερης 

ηλικίας παιδιά κατανοούν την κινητική αναπηρία καλύτερα από την νοητική (Louari, 

2012; Diamond & Kesinger, 2002; Shaphiro & Margolis, 1998; Maras & Brown, 1996) 

αφού είναι σε θέση να κατανοήσουν καλύτερα  τις αναπηρίες με εμφανή 

χαρακτηριστικά (Magiati et al., 2002). Ακολούθως, η κατανόηση της αναπηρίας, βοηθά 

τη θετική στάση των Τ.Α παιδιών προς τα παιδιά με κάποια αναπηρία (Hodkinson, 

2007).  

Στατιστικά σημαντική εξάρτηση παρουσιάζεται ανάμεσα στους μαθητές που 

δήλωσαν ότι έχουν κάποιο άτομο με αναπηρία στο στενό τους περιβάλλον (άτομο στην 

οικογένεια ή στενός φίλος) και στη συμπεριφορική πρόθεση ως προς την κινητική 

αναπηρία («Θα πλησίαζα για να το χαιρετήσω») κι ακόμα περισσότερο, σε προτάσεις 
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αυξημένης οικειότητας, ως προς τη νοητική αναπηρία («Θα καθόμουν δίπλα του στο 

θρανίο», «Θα μοιραζόμουν τα παιχνίδια μου μαζί του», «Θα το καλούσα σπίτι μου»). 

Η εξάρτηση αυτή επιβεβαιώνεται κι από προηγούμενες έρευνες (McManus et al., 2011; 

Kalyva & Agaliotis, 2009; Vignes et al., 2009; Diamond, 2001; Favazza & Odom, 

1997). Η στενή επαφή λοιπόν με κάποιο άτομο με αναπηρία, δημιουργεί  θετικές 

προθέσεις συμπεριφοράς.  

Η συμπεριφορική πρόθεση των Τ.Α μαθητών ως προς την κινητική και τη 

νοητική αναπηρία έδειξε να εξαρτάται στατιστικά από την ενημέρωση που έχουν οι 

μαθητές από την οικογένεια, σε προτάσεις μέτριας αλληλεπίδρασης όπως π.χ «Θα του 

δάνειζα τους μαρκαδόρους μου», «Θα έπαιζα μαζί του στο διάλειμμα», «Θα το διάλεγα 

να μπει στην ομάδα μου» κ.ο.κ. Η στάση των γονέων στο ζήτημα της αναπηρίας, 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη διαμόρφωση των αντιλήψεων των παιδιών τους. 

Τα παιδιά υιοθετούν τις στάσεις και αντιλήψεις των γονέων τους (Katz & Chamiel, 

1989) και η επιρροή που ασκούν σε αυτά μεταφέρεται στην υπόλοιπη ζωή τους 

(Holden, 1995). Άλλωστε, η γονική υποστήριξη και συμμετοχή θεωρείται μεγάλης 

σημασίας για τη διευκόλυνση μιας εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς (Palmer et al., 

2001). Οι Miller &  Phillips  (1992), αναφέρουν  ότι οι γονείς υιοθετούν κατά κύριο 

λόγο θετική στάση απέναντι στη συμμετοχική εκπαίδευση γιατί με αυτό τον τρόπο τα 

παιδιά τους μαθαίνουν κι αποδέχονται τις ατομικές διαφορές. Στις περισσότερες 

έρευνες, η στάση των γονέων ως προς την ένταξη παιδιών με αναπηρία στη γενική 

εκπαίδευση είναι θετική (Kalyva et. al., 2007; Peck, et. al., 2004; Τafa & Manolitsis, 

2003), ωστόσο στην έρευνα των Balboni & Pedrabissi (2000), η στάση των γονέων που 

πήραν μέρος στην έρευνα κρίθηκε ουδέτερη. 

Τέλος, στατιστικά σημαντική εξάρτηση παρουσιάζεται μεταξύ 

συμπεριφορικών προθέσεων προς τα παιδιά με κινητική αναπηρία και των μαθητών 

που δεν έχουν ενημέρωση για θέματα αναπηρίας από την τηλεόραση , σε δύο προτάσεις 

αυξημένης αλληλεπίδρασης («Θα καθόμουν στο ίδιο θρανίο μαζί του», «Θα το 

καλούσα σπίτι μου»). Σύμφωνα με τον Diamond et al. (1997), τα παιδιά μαθαίνουν 

στάσεις και μέσω των ΜΜΕ.  Η «μέση εικόνα» των ΑμεΑ στα ΜΜΕ, συχνά κινείται 

σε δύο αντιδιαμετρικά άκρα: είτε παρουσιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να προκαλούν 

οίκτο (θυματοποίηση), είτε παρουσιάζονται ως «ήρωες της ζωής» και/ή άνθρωποι με 

ειδικές ικανότητες. Και οι δύο όψεις είναι ψευδείς. (Δημοσιογραφικός Οδηγός για 

θέματα αναπηρίας και ΜΜΕ, 2006). Στην τηλεόραση, σε έρευνα των Flynn & Ging 
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(2009) για τα ιρλανδικά ΜΜΕ, η κύρια εικόνα των ΑμεΑ είναι ως εξαρτώμενο άτομο 

(49%) κι όχι ως ανεξάρτητο (25%), κακοποιημένο (13%) ή αποκλίνον (11%), ενώ στις 

περισσότερες περιπτώσεις παρουσιάζονται με στερεοτυπικό τρόπο (ως άτομα 

αξιοθρήνητα» και «αξιολύπητα» ή «σκοτεινά» και «επιθετικά»). 

Η ισότητα των ατόμων με αναπηρία αποτελεί βασική δημοκρατική αρχή και 

τον ακρογωνιαίο λίθο του κοινωνικού κράτους. Κάθε προοδευτική κοινωνία θα πρέπει 

να φροντίζει ώστε να διασφαλίζονται τα δικαιώματά τους, απορρίπτοντας 

οποιεσδήποτε προκαταλήψεις και αναχρονιστικές αντιλήψεις. Η αλληλεπίδραση των 

ατόμων με αναπηρία με το κοινωνικό σύνολο θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από 

σεβασμό στην ιδιαιτερότητα και αξιοπρέπειά τους. Προς αυτήν την κατεύθυνση, το 

σχολείο έχει να διαδραματίσει έναν πολύ σημαντικό ρόλο τόσο στη διαμόρφωση 

θετικών στάσεων και αντιλήψεων όσο και στην εξάλειψη του αποκλεισμού και των 

στερεοτύπων, που πιθανόν να δημιουργούνται λόγω της ελλιπούς ενημέρωσης για το 

θέμα της αναπηρίας. 

Ως εκ τούτου, κάθε σχολείο θα πρέπει να συμπεριλάβει στο πρόγραμμά του 

τέτοιες δραστηριότητες, ώστε να καλλιεργεί την αποδοχή των δικαιωμάτων των 

ατόμων με αναπηρία, να καταπολεμά στερεότυπα και προκαταλήψεις και επιβλαβείς 

πρακτικές που αφορούν στα άτομα με αναπηρίες, να προάγει τον σεβασμό για τη 

διαφορετικότητα των ατόμων με αναπηρία, να προάγει την αναγνώριση των 

δεξιοτήτων, ικανοτήτων και προσόντων τους και τη συνεισφορά τους στην κοινωνία 

καθώς και να διασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στο σχολείο 

και στην ευρύτερη κοινωνία. Για την υλοποίηση των παραπάνω, απαιτούνται 

προγράμματα ευαισθητοποίησης και συνειδητοποίησης των μαθητών αλλά και των 

γονέων τους (ομιλίες, προγράμματα προσομοίωσης κινητικής και αισθητηριακής 

αναπηρίας, επαφή με ΑμεΑ, καταγραφή προσβασιμότητας δημόσιων και ιδιωτικών 

κτιρίων), έτσι ώστε να εξαλειφθεί η άγνοια που συχνά αποτελεί την αιτία διαμόρφωσης 

αρνητικών στάσεων και άκαμπτων αντιλήψεων σχετικά με την εικόνα της αναπηρίας. 

 

6.3  Περιορισμοί έρευνας – Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Με το τέλος της συζήτησης των αποτελεσμάτων, θα ήταν χρήσιμο να 

αναφερθούν οι περιορισμοί της  έρευνας καθώς και προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 
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Σχετικά με τους περιορισμούς, θα πρέπει να αναφερθεί ότι το δείγμα των 

μαθητών που συμμετείχε στην έρευνα αποτελούνταν από προσωπικές γνωριμίες της 

ερευνήτριας. Επίσης, όλοι οι μαθητές φοιτούσαν σε περιοχές χαμηλής 

κοινωνικοοικονομικής προέλευσης της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Αυτοί οι δύο 

παράγοντες αυξάνουν τη μη τυχαία φύση του δείγματος. 

Ένας άλλος περιορισμός της έρευνας ήταν το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες 

έπρεπε να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο αναφορικά με μία φωτογραφία ενός 

παιδιού με κινητική ή νοητική αναπηρία. Αν κι έγινε προσπάθεια οι φωτογραφίες να 

είναι όσο το δυνατόν περισσότερο αντιπροσωπευτικές των αναπηριών που 

μελετήθηκαν, παρ’ όλα αυτά είναι πιθανόν σε μέρος του δείγματος να μην έγινε 

ξεκάθαρο το είδος της αναπηρίας.  

Ως πρόταση λοιπόν για μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να αναφερθεί η χρήση 

πολυμεσικού υλικού (π.χ βίντεο) αντί της φωτογραφίας. 

Επίσης, θα ήταν ενδιαφέρον να διερευνηθούν περισσότερα είδη αναπηρίας ή 

ακόμα εκτός από τις  αντιλήψεις των μαθητών να διερευνηθούν παράλληλα και οι 

αντιλήψεις των γονέων και των δασκάλων τους.  

Μία επίσης πρόταση για μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να είναι η 

διχοτόμηση του δείγματος σε μαθητές που φοιτούν σε σχολεία με ενταξιακή πολιτική 

και σε άλλα χωρίς τέτοια κατεύθυνση. 

Τέλος, οι αντιλήψεις και οι προθέσεις συμπεριφοράς των μαθητών θα 

μπορούσαν να αξιολογηθούν πριν και μετά από κάποιο πρόγραμμα ευαισθητοποίησης 

σε θέματα σχετικά με την αναπηρία. 
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