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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες φοιτούν στα Γενικά 

Σχολεία στα πλαίσια διάχυσης και υιοθέτησης της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και της ισότιμης 

εκπαίδευσης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Ωστόσο, η εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία 

απαιτεί διαφοροποίηση της διδασκαλίας, δημιουργικότητα και εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών 

πρακτικών που δεν αναμένονται οπωσδήποτε από εκπαιδευτικούς Γενικής Αγωγής χωρίς 

εξειδίκευση.  Η Κοινωνική Παιδαγωγική ως επιστήμη που αξιοποιεί τα «εμπόδια» (φοίτηση μαθητών 

με αισθητηριακές αναπηρίες στα Γενικά Σχολεία), οραματίζεται την κοινωνική αλλαγή 

(εκπαιδευτική συμπερίληψη). Η Κοινωνική Παιδαγωγική συνεργάζεται και με την Κοινωνική 

Νευροεπιστήμη η οποία έχει «οδηγό» την νευροπλαστικότητα, την ικανότητα του εγκεφάλου να 

αλλάζει σύμφωνα με τα περιβαλλοντικά ερεθίσματα.  Μέσα από αυτήν την διεπιστημονική 

συνέργεια, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης και σε συνεργασία όλη η εκπαιδευτική 

κοινότητα θα συνδιαμορφώσουν τον «κοινωνικό τους εγκέφαλο» για την επίτευξη της εκπαιδευτικής 

συμπερίληψης των μαθητών με αναπηρία. Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνεί τις απόψεις 

δασκάλων και νηπιαγωγών για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με αισθητηριακές 

αναπηρίες στο γενικό σχολείο. Το δείγμα αποτελούνταν από 6 δασκάλους και 6 νηπιαγωγούς που 

εργάζονταν την σχολική χρονιά 2021- 2022 σε γενικές τάξεις της Κεντρικής Μακεδονίας. Για την 

υλοποίηση της έρευνας επιλέχθηκε η μέθοδος της ημιδομημένης συνέντευξης και εν συνεχεία 

εφαρμόστηκε η θεματική ανάλυση των δεδομένων. Τα ευρήματα υπογράμμισαν ότι οι εκπαιδευτικοί 

εντοπίζουν ορισμένες δυσκολίες στους μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες αλλά αναδύεται ως 

επιτακτική η ανάγκη επιμόρφωσής τους σε θέματα πρώιμης ανίχνευσης δυσκολιών και εφαρμογής 

διαφοροποιημένων εκπαιδευτικών πρακτικών με σκοπό να επιτυγχάνεται αποτελεσματικά η 

εκπαιδευτική συμπερίληψη των μαθητών με αναπηρίες στο Γενικό Σχολείο. 

 

 

Λέξεις κλειδιά: αισθητηριακές αναπηρίες, απόψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 

νευροπλαστικότητα, συμπερίληψη 
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ABSTRACT 

In recent years, more and more students with sensory disabilities are attending General Schools in the 

context of the diffusion and adoption of inclusive education and the equal education of vulnerable 

social groups. However, the education of people with disabilities requires a diversification of 

teaching, creativity and the use of innovative teaching practices that are not necessarily expected of 

general education teachers without specialization. Social Pedagogy as a science that utilizes 

"obstacles" (students with sensory disabilities in General Schools), envisions social change 

(educational inclusion). Social Pedagogy also collaborates with Social Neuroscience which has as its 

"guide" neuroplasticity, the ability of the brain to change according to environmental stimuli. Through 

this interdisciplinary synergy, teachers, students of formal development and in collaboration the entire 

educational community will co-shape their "social brain" to achieve the educational inclusion of 

students with disabilities. This dissertation explores the views of teachers and kindergarten teachers 

on the difficulties faced by students with sensory disabilities in General School. The sample consisted 

of 6 teachers and 6 kindergarten teachers who worked in the school year 2021-2022 in general classes 

of Central Macedonia. For the implementation of the research, the method of the semi-structured 

interview was chosen and then the thematic analysis of the data was applied. The findings highlighted 

that teachers identify some difficulties in students with sensory disabilities but the need for training 

in early detection of difficulties and application of differentiated educational practices in order to 

effectively achieve the educational inclusion of students with disabilities in school emerges as 

imperative. 

 

Keywords: sensory disabilities, views of Primary school teachers, neuroplasticity, inclusion 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Τις τελευταίες δεκαετίες παρουσιάζεται έντονη κινητοποίηση για την προστασία των δικαιωμάτων 

ευάλωτων και ευπαθών ομάδων κυρίως στον ακαδημαϊκό χώρο. Η Ελλάδα μετά από μία δεκαετία 

οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και άλλων κλυδωνισμών έχει επιδείξει μία προοπτική 

αλλαγής. Μεμονωμένα άτομα αλλά και οργανωμένες ομάδες συνεργάζονται με γνώμονα την 

υπεράσπιση της διαφορετικότητας θεωρώντας την ως ευκαιρία για πλουραλισμό και όχι ως εμπόδιο. 

Μέσα σε αυτήν την φιλοσοφία η Κοινωνική Παιδαγωγική με τη χρήση δημιουργικών, καινοτόμων 

και ευφάνταστων πρακτικών προτείνει εργαλεία δράσης και καινοτομίας σε κάθε τέτοια προσπάθεια.  

Σε αυτές τις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες εντάσσονται και οι μαθητές με αναπηρίες. Το βήμα 

προς την κοινωνική εξέλιξη όπως περιεγράφηκε παραπάνω βρίσκει πρόσφορο έδαφος στην 

συμπεριληπτική κουλτούρα με την παράλληλη φοίτηση μαθητών με ελλείμματα στα γενικά σχολεία 

με στόχο την άρση της περιθωριοποίησης και του κοινωνικού αποκλεισμού εντός και εκτός σχολείου. 

Οι μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες πλέον υποστηρίζονται στις γενικές τάξεις από 

εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης και για την εκπαίδευσή τους αξιοποιούνται διδακτικά 

εγχειρίδια προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες τους όπως τα βιβλία αμβλυώπων ή τα βιβλία σε 

Βraille τα οποία προτείνονται επίσημα από το Υπουργείο Παιδείας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής. Ωστόσο, ως εκπαιδευτικοί Γενικής και Ειδικής Αγωγής γινόμαστε συχνά μάρτυρες 

ακατάλληλων εκπαιδευτικών πρακτικών από τους εκπαιδευτικούς Γενικής Αγωγής. Αρκετοί 

εκπαιδευτικοί δεν φαίνονται επαρκώς επιμορφωμένοι σε ζητήματα ανίχνευσης των πρώιμων 

ενδείξεων στο Νηπιαγωγείο με σκοπό ο μαθητής να μην δέχεται έγκαιρη παρέμβαση ή να γίνεται 

αποδέκτης μη διαφοροποιημένων ή μη προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες του 

δραστηριοτήτων που σταδιακά των αποθαρρύνουν να προσπαθήσει να δρα ισότιμα με τους 

συνομηλίκους του. Εγείρεται λοιπόν το ερώτημα κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να 

αναγνωρίσουν τις δυσκολίες των μαθητών με αισθητηριακές αναπηρίες, να προλάβουν ενδείξεις ή 

να εφαρμόσουν καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές που σέβονται τη διαφορετικότητά τους και 

ωθούν προς την κοινωνική τους ενσωμάτωση; 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  Τα τελευταία χρόνια, στις σύγχρονες κοινωνίες παρατηρείται μία τάση υπεράσπισης των 

δικαιωμάτων των ατόμων με αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (Mohd Daud & Mohd Yusoff, 2015). 

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διοργάνωσε πρόσφατα παγκόσμια 

εκστρατεία με τίτλο «VISION 2020» με σκοπό την πρώιμη ανίχνευση προβλημάτων όρασης και την 

εκπαίδευση και κοινωνικοποίηση των ατόμων (Bourne et al., 2021). Επιπλέον, στις αρχές του 2022 

ο Δήμος Χαλανδρίου εγκαινίασε μία νέα υπηρεσία για δια ζώσης εξυπηρέτηση πολιτών με 

προβλήματα ακοής μέσω της νοηματικής γλώσσας (www.chalandri.gr, 2022). Γνωρίζοντας τα οφέλη 

της πρώιμης και έγκαιρης παρέμβασης των διαταραχών, το επιστημονικό ενδιαφέρον εστιάζεται στις 

πληθυσμιακές ομάδες νηπιακής και σχολικής ηλικίας με αισθητηριακές αναπηρίες. 

Έρευνες υπογραμμίζουν ότι η φοίτηση μαθητών με αισθητηριακές αναπηρίες στις κλασικές αίθουσες 

διδασκαλίας καταγράφεται ως ανεπιτυχής (Carter & Stephenson, 2012). Η βιβλιογραφική 

ανασκόπηση έχει δείξει ότι έχουν διεξαχθεί έρευνες για την καταγραφή απόψεων εκπαιδευτικών για 

την συμπερίληψη και την συνεκπαίδευση παιδιών με αναπηρίες και μαθητές τυπικής ανάπτυξης 

(Abbott, 2006; De Boer, 2011;Poon et al., 2014), αλλά λίγες από αυτές έχουν εστιάσει στις 

αισθητηριακές αναπηρίες (Thaver & Lim, 2014). Μάλιστα, η άνιση συμμετοχή των μαθητών με 

αισθητηριακές αναπηρίες στην εκπαιδευτική διαδικασία, η κοινωνική τους απομόνωση και η 

μειωμένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελούν μερικά από τα προβλήματα που εντοπίζονται 

στα γενικά σχολεία (Παπαδομανωλάκη & Απαλαγάκη, 2020). Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση 

προέκυψε ότι για θέματα αξιολόγησης των δυσκολιών των μαθητών με αισθητηριακές αναπηρίες και 

για κατάλληλες εκπαιδευτικές πρακτικές προς χρήση, υπάρχει δυσκολία στην επιλογή κατάλληλης 

πρακτικής ανά περίπτωση μαθητή (Bruce et al., 2017). Αυτός είναι και ο λόγος που στην παρούσα 

εργασία η διερεύνηση αυτών των δυσκολιών αποτελεί το βασικό ερευνητικό ερώτημα. Στην 

εκπαιδευτική πράξη, οι δάσκαλοι εστιάζουν σε πρακτικές δυσκολίες διαχείρισης χρόνου και 

προσωπικών αντικειμένων όπως μέσα ανάγνωσης, για τους μαθητές με προβλήματα όρασης (Björk 

& Fellenius, 2015). Σε αντίθεση με το παραπάνω, εντοπίστηκε η θετική ακαδημαϊκή επίδοση των 

μαθητών που χρησιμοποιούσαν Βraille αντί έντυπων βιβλίων αποδεικνύοντας την σημασία 

αναπροσαρμογής των εκπαιδευτικών μέσων ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών (Bardin & Lewis, 

2008). Ωστόσο, δεν εντοπίστηκαν αντίστοιχες αναφορές ούτε στην εγχώρια ούτε στην παγκόσμια 

βιβλιογραφία για τις απόψεις των νηπιαγωγών σχετικά με τις επιδόσεις  μαθητών με προβλήματα 

όρασης στις διάφορες  γνωστικές περιοχές και έτσι αυτό θα διερευνηθεί στην παρούσα εργασία. Στον 

κοινωνικό τομέα, η δυσκολία μίμησης της μη λεκτικής επικοινωνίας και των κατάλληλων 
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κοινωνικών συμπεριφορών φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά τη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων 

με αποτέλεσμα την κοινωνική απομόνωση και το μοναχικό παιχνίδι (Niwagaba, 2014). 

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις διαταραχές ακοής, τα ελλείμματα επικοινωνίας 

μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών με προβλήματα ακοής φάνηκε να επηρεάζουν τη διδασκαλία των 

μαθημάτων (Mohd Daud & Mohd Yusoff, 2015). Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί της γενικής τάξης 

δεν χρησιμοποιούν τη νοηματική γλώσσα (Anggraeni et al., 2020) ενώ δεν έχουν επάρκεια γνώσεων 

ως προς τον προσδιορισμό της αισθητηριακής βλάβης των μαθητών (Mohd Daud & Mohd Yusoff, 

2015). Τούτο δεν τους βοηθά στον σχεδιασμό μίας εκπαιδευτικής πρακτικής που να υποστηρίζει τις 

ανάγκες των μαθητών (Σαλβαράς, 2016).  Επιπλέον, οι νηπιαγωγοί εστιάζουν συχνότερα στα 

προβλήματα κοινωνικοποίησης και ανάπτυξης φιλικών σχέσεων των μαθητών με προβλήματα ακοής 

ενώ συχνά εντοπίζονται δυσκολίες σε προμαθηματικές έννοιες λόγω αδυναμίας να αποδοθούν αυτές 

με απλές χειρονομίες (Pagliaro & Kritzer, 2013). Από την άλλη, οι δάσκαλοι εντοπίζουν 

αδιαμφισβήτες δυσκολίες στη γλώσσα επικοινωνίας, ενώ η υποεπίδοση στα Μαθηματικά, τη Φυσική 

και άλλα μαθήματα που χρήζουν πρακτικής και υπολογιστικής σκέψης, προκύπτει από τις δυσκολίες 

στη γλώσσα (Mpofu & Chimhenga, 2013). Όπως διαφαίνεται, δεν έχουν προσδιοριστεί επαρκώς 

βιβλιογραφικά  οι δυσκολίες στα επιμέρους μαθήματα ούτε από τους δασκάλους ούτε από τους 

νηπιαγωγούς πέρα από μία απλή απόδοση αιτίας στα ελλείμματα επικοινωνίας ενώ δεν εντοπίζεται 

ελληνική βιβλιογραφία που να εστιάζει σε προβλήματα κοινωνικοποίησης των μαθητών με 

αισθητηριακές αναπηρίες στη γενική τάξη. 

 

 Επιπλέον, εντοπίζεται περιορισμένη βιβλιογραφία για την επάρκεια και την εφαρμογή 

εκπαιδευτικών μεθόδων που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί  για τη διδασκαλία των μαθητών 

καθώς η συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα δεν βρίσκεται συχνά στις γενικές τάξεις (Bruce et al., 

2017). Μάλιστα, υπογραμμίστηκε ότι ο εντοπισμός της κατάλληλης πρακτικής εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό από τις γνώσεις και τις δεξιότητες των αξιολογητών και αυτοί πρέπει να είναι ειδικά 

καταρτισμένοι προκειμένου να διαφοροδιαγνώσουν άλλες διαταραχές πέραν της κύριας. Άλλη 

έρευνα σχετικά με την καταλληλόλητα εκπαιδευτικών παρεμβάσεων για παιδιά Δημοτικού Σχολείου 

που έχουν αισθητηριακές αναπηρίες πραγματοποιήθηκε μέσα από μία ανθρωπιστική προσέγγιση που 

έλαβε υπόψη τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών (Odinokova, Gamanovich, & Dalivelya, 

2021). Από τη μελέτη εντοπίστηκε ερευνητικό κενό στην εξωσχολική δραστηριότητα των μαθητών 

που αυτή φαίνεται να επηρεάζει την επίδοση και την απόδοση των κεκτημένων του σχολείου. Ομοίως 

και στη μελέτη αυτή δεν δόθηκε δυνατότητα ανίχνευσης της έννοιας των αισθητηριακών αναπηριών 

από τους εκπαιδευτικούς και ούτε η διερεύνηση της θεώρησής τους σχετικά με το γενικότερο πλαίσιο 

της συμπερίληψης και του κοινωνικοπαιδαγωγικού οράματος. Πιο συγκεκριμένη έρευνα για τη 
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χρήση προσβάσιμων μέσων ενίσχυσης των αναγνωστικών δεξιοτήτων για μαθητές με αισθητηριακές 

αναπηρίες που φοιτούν σε γενικά σχολεία της Ισπανίας οδηγήθηκε στο συμπέρασμα ότι οι δάσκαλοι 

που είναι υπεύθυνοι για την υποστήριξη των μαθητών με κώφωση και προβλήματα όρασης 

συνίσταται να διδαχθούν περισσότερες και πιο σύγχρονες πρακτικές για να τις αξιοποιούν επαρκώς 

ως πρακτικές (Rodriguez & Díaz, 2017). Για τη χρήση της πολυαισθητηριακής μεθόδου σε μαθητές 

με πολλαπλές αναπηρίες συμπεριλαμβανομένων των αισθητηριακών αναπηριών πραγματοποιήθηκε 

σε ειδικά σχολεία στη Νότια Ουαλία της Αυστραλίας (Carter & Stephenson, 2012). Η μελέτη 

κατέδειξε το γεγονός ότι ακόμα και οι ειδικοί εκπαιδευτικοί δεν είχαν εκπαιδευτικό εξοπλισμό 

εφάμιλλο του φάσματος των αναπηριών των μαθητών με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται λύσεις 

«πασπαρτού» για αναπηρίες με παρόμοια χαρακτηριστικά.  Στην Ελλάδα ενδεικτικά έχουν διεξαχθεί 

έρευνες σχετικές με την κοινωνική δράση υποστήριξης των δασκάλων στους μαθητές με 

αισθητηριακές αναπηρίες (Βρούσια, 2018), για την κατανόηση εννοιών Φυσικής από μαθητές με 

οπτική αναπηρία (Καρρά, 2016), για τη διερεύνηση απόψεων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας για τη 

συμπερίληψη μαθητών με πολλαπλές αναπηρίες (Παπαστεργίου, 2017) και για τη χρήση νέων 

τεχνολογιών από μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες μέσα από τα μάτια των δασκάλων (Τσίτσικας & 

Φραντζή, 2022). Από τις έρευνες που ενδεικτικά παρατέθηκαν παραπάνω προκύπτει το ερευνητικό 

κενό στη βιβλιογραφία καταρχήν γιατί στη χώρα μας δεν έχει εντοπιστεί μελέτες για διερεύνηση 

απόψεων εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής για τις αισθητηριακές αναπηρίες. Επιπλέον, στην παρούσα 

μελέτη συμμετέχουν τόσο δάσκαλοι όσο και νηπιαγωγοί με σκοπό την σύγκριση της επάρκειας των 

γνώσεων και των μεθόδων τους αλλά και την καταγραφή της κοινωνικοπαιδαγωγικής τους 

φιλοσοφίας στο θέμα της διαφορετικότητας. 

Στην παρούσα έρευνα θα εφαρμόσουμε ποιοτική έρευνα με τη μέθοδο της ημιδομημένης 

συνέντευξης σε δώδεκα εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (πέντε νηπιαγωγούς και πέντε 

δασκάλους) που εργάζονται κατά το σχολικό έτος 2021- 2022 σε δημόσια σχολεία της Κεντρικής 

Μακεδονίας. Η έρευνα ως ποιοτική (όχι δειγματοληψία πιθανοτήτων) δεν αποσκοπεί στη γενίκευση 

των συμπερασμάτων για τον εκπαιδευτικό πληθυσμό της χώρας εφόσον γίνεται μέσα από 

συνεντεύξεις και κάτι τέτοιο θα περιόριζε την αξιοπιστία της.  Ωστόσο, η έρευνα επιδιώκει την 

καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης μεταξύ των συγκεκριμένων 12 συμμετεχόντων των οποίων 

τα λεγόμενα θα συζητηθούν και θα συγκριθούν μεταξύ τους και με τη βιβλιογραφία. Μέσω του 

μηχανισμού της εποικοδομητικής στρατηγικής επιδιώκουμε τη γνωστική σύγκρουση που θα επέλθει 

από τη συνειδητοποίηση των μη κατάλληλων πρακτικών τους και τελικά την εισαγωγή των νέων 

εφαρμόσιμων μεθόδων που θα τους γνωστοποιηθούν. Η νευροπλαστικότητα, η  δυνατότητα δηλαδή 

του εγκεφάλου να δημιουργεί νέες νευρωνικές συνδέσεις ή να αλλάζει παλιότερες έχει διττή συμβολή 
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στην παρούσα έρευνα (Vyshedskiy, 2016). Πρώτον, θα ωθήσει τους εκπαιδευτικούς να 

αυτοπαρατηρηθούν και να αναλογιστούν τι δεν γνωρίζουν και τι πρέπει να μάθουν. Δεύτερον, οι 

εκπαιδευτικοί θα είναι περισσότερο καταρτισμένοι να βοηθήσουν τους μαθητές με αισθητηριακές 

αναπηρίες να αξιοποιούν τον κοινωνικό τους εγκέφαλο και τη νευροπλαστικότητα για να «μαθαίνουν 

πως να μαθαίνουν» μέσω πρακτικών κατάλληλα προσαρμοσμένων στις ανάγκες τους. 

Στην παρούσα μελέτη αρχικά θα εστιάσουμε στις αρχές της Κοινωνική Παιδαγωγικής και 

θα τη διερευνήσουμε ως όρο μέσα από το ρόλο της στην κοινωνική αλλαγή και την Εκπαίδευση. Στο 

δεύτερο κεφάλαιο θα επιχειρηθεί η ανάλυση της Κοινωνικής Νευροεπιστήμης μέσα από τη συμβολή 

των Νευροεπιστημών γενικότερα, τη νευροπλαστικότητα και τον κοινωνικό εγκέφαλο. Έπειτα, στο 

τρίτο κεφάλαιο των αισθητηριακών αναπηριών, θα γίνει μία επικέντρωση στο ρόλο των αισθητήρων 

και στη νευροβιολογική βάση των αισθητηριακών αναπηριών. Έπειτα, στο τέταρτο κεφάλαιο θα γίνει 

εκτενής αναφορά στις συγκεκριμένες δυσκολίες που αναδύονται στο συγκεκριμένο μαθητικό 

πληθυσμό. Τέλος, το πέμπτο κεφάλαιο θα φιλοξενήσει πρακτικές διδασκαλίας που έχουν καταγράψει 

επιτυχία. Κρίνουμε ότι λόγω του ερευνητικού κενού για τη διερεύνηση απόψεων τόσο δασκάλων 

όσο και Νηπιαγωγών για θέματα αισθητηριακών αναπηριών δύναται να φωτίσει τις παρανοήσεις και 

να ωθήσει τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής να αναθεωρήσουν σχετικά με τη δυνατότητα 

διαφοροποίησης της διδασκαλίας τους. Πρωτοτυπία μάλιστα θεωρείται ότι είναι η παραχώρηση  

εκπαιδευτικού υλικού στους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα με προτάσεις, 

εννοιολογικούς όρους και σύγχρονες πρακτικές διδασκαλίας όπως θα προκύψουν από τη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση. Στην παρούσα μελέτη, με γνώμονα την Κοινωνική Παιδαγωγική, τα 

παραπάνω προβλήματα λειτουργούν ως ευκαιρίες για αλλαγή της ελλειμματικής συμπερίληψης των 

μαθητών με αισθητηριακές αναπηρίες στα γενικά σχολεία. 
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 

 

1.1  Εισαγωγή 

 
Στο πέρασμα των αιώνων, τα εθνικά κράτη φαίνεται να παραμένουν συχνά προσκολλημένα σε 

παρωχημένες κοινωνικοπολιτισμικές φιλοσοφίες ενώ ταυτόχρονα κατακλύζονται από νέα 

τεχνολογικά ή κοινωνικά πρότυπα (Úcar, 2021). Οι εκάστοτε συνθήκες της ιστορίας όπως η 

Βιομηχανική Επανάσταση, οι πολεμικές συρράξεις κ.λπ. έπληξαν καίρια τον κοινωνικό ιστό σε 

παγκόσμιο επίπεδο (Μυλωνάκου Κεκέ, 2013).  Επιπλέον, οι νέες κοινωνικές ροές που προέρχονται 

από την παγκοσμιοποίηση, τη φτώχεια, την καταπάτηση εθνοτικών ομάδων κ.λπ., καθιστούν τα 

κράτη ανέτοιμα να προστατεύσουν τόσο τα άτομα όσο και τις επιμέρους κοινωνικές ομάδες (Banks, 

2012). Τούτο έχει ως αποτέλεσμα τα κράτη αυτά να κατατρέχουν σε λύσεις ανάγκης ή επιβίωσης 

(Slade & Longden, 2015). Σε μία κατάσταση ανασφάλειας, αδικίας και ασυδοσίας, τα άτομα 

εστιάζουν στην προσωπική δράση και βελτίωση (Rothuizen & Harbo, 2017). Ωστόσο, συχνά οι 

κοινωνίες ακολουθούν νόμους που βοηθούν τα μέλη τους να βρουν έναν κοινό τόπο συνεννόησης 

(Kekes, 2006). Εάν κάποιο μέλος ασθενήσει ή βρεθεί εν μέσω μίας κακής εμπειρίας, θα επιδιώξει να 

επιβιώσει αξιοποιώντας μία κρυμμένη σκληρότητα που διανέμεται με ισότητα σε όλους (Úcar, 2021).   

Έτσι, οι σύγχρονες κοινωνίες ωθούν τους πολίτες να αμφισβητήσουν τα παραδοσιακά 

κοινωνικοπολιτικά πλαίσια που δεν επιφέρουν πρόοδο. Αυτό γίνεται με σκοπό τη θεσμοθέτηση 

εννοιών, πρακτικών και μεθοδολογιών που δύναται να βοηθήσουν τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 

να προσαρμοστούν στην κοινωνική πραγματικότητα που αλλάζει συνεχώς.  

 

        Mία δυναμική, καινοτόμα και δημιουργική αλλαγή βρίσκει εφαρμογή μέσα από την υιοθέτηση της 

φιλοσοφίας της Κοινωνικής Παιδαγωγικής (Touraine, 2013). Μέσα από τον δρόμο της 

συγκεκριμένης επιστήμης είναι εφικτό να αμφισβητηθούν ξεπερασμένες ιδέες που κατά περίπτωση 

αξιοποιούνται σήμερα ως δάνεια στοιχεία από τη βιομηχανική εποχή. Η Κοινωνική Παιδαγωγική 

στέκεται απέναντι σε κάθε κοινωνικό πλαίσιο ή ιδέα που θίγει ή δεν βελτιώνει μία υφιστάμενη 

κατάσταση (Dubet, 2013). Με τη ματιά αυτή επιδιώκεται η  συνεργασία και η κοινωνική ευθύνη 

όροι- κρηπιδώματα της Κοινωνικής Παιδαγωγικής. Η νέα ελπιδοφόρα επιστήμη σκοπεύει στην 

παρατήρηση των διαδικασιών της καθημερινής ζωής προκειμένου οι άνθρωποι να σταθούν σταδιακά 
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απέναντι σε ό,τι κλονίζει την αξιοπρέπεια και τον αυτοσεβασμό τους μέσα από τη δράση τους ως 

μέλη μίας ομάδας. Για τη διαμόρφωση μίας κοινωνικοπαιδαγωγικής δράσης δεν υπάρχει 

συγκεκριμένη συνταγή, αρκεί να υπάρχει γνώση των θεμελιωδών στοιχείων και της ιστορικής της 

εξέλιξης τα οποία θα παρατεθούν ακολούθως.  

1.2 Εννοιολογική προσέγγιση του όρου «Κοινωνική Παιδαγωγική» 

 

Όπως παρατέθηκε προηγουμένως, οι ιστορικές και κοινωνικές εξελίξεις αποτέλεσαν τις βασικές 

αιτίες γέννησης της Κοινωνικής Παιδαγωγικής, συνθέτοντας σταδιακά και τις προτεραιότητές της  

(Μυλωνάκου Κεκέ, 2013). Από το 1762 εντοπίζεται αναφορά στο κοινωνικό κεφάλαιο του Ρουσώ 

όμως επίσημα η Κοινωνική Παιδαγωγική χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον  Karl Mager 

(1810-58) και από τον Adolph Diesterweg (1790–1866) με πιθανή χρονολογία πρώτης αναφοράς το 

1850 (Rothuizen & Harbo, 2017). Άλλες αναφορές συνηγορούν για τη χρήση του όρου της 

«Κοινωνικής Παιδαγωγικής» το 1844 στη Γερμανία σε έργο του Karl Mager. Στο έργο αυτό 

υπογραμμίζεται η αξία της κοινωνικής κριτικής ως εφαλτήριο της κοινωνικοπαιδαγωγικής 

παρέμβασης (Μυλωνάκου Κεκέ, 2013). Στην πορεία των καιρών, οι χώρες χρησιμοποίησαν την 

έννοια της επιστήμης, τις αρχές και τις αξίες της με τρόπο που να «ταιριάζει» με την 

κοινωνικοπολιτισμική τους ταυτότητα, ενώ το όραμα έμεινε ίδιο (Hämäläinen&Eriksson, 2015). Το 

κοινό όραμα σχετίζονταν και σχετίζεται μέχρι και σήμερα με την σύνδεση πράξης και θεωρίας με 

σκοπό την αυτεξούσια ζωή με τρόπο ενσυναισθητικό, δημιουργικό και ισορροπημένων μεταξύ των 

διαφορετικών κοινωνικών ομάδων.  

Η επιστήμη αυτή λοιπόν τάσσεται υπέρ μία προβληματοκεντρικής θεώρησης με κοινωνικά ζητήματα 

που δεν εμφανίζονται ως προβλήματα αλλά ως ευκαιρίες για αλλαγή (Μυλωνάκου – Κεκέ, 2013). Η 

Κοινωνική Παιδαγωγική βασίζεται σε μία νοοτροπία ανάπτυξης εμπνέεται από τις προκλήσεις και 

τις μετατρέπει σε δημιουργικά κίνητρα δράσης (Dweck, 2017) με σκοπό την αυτοβελτίωση που 

δύναται να ξεκινήσει από την προσχολική ηλικία (Compagnoni et al., 2019). Η Κοινωνική 

Παιδαγωγική ως εκπαίδευση με την ευρύτατη έννοια (Eichsteller & Bradt, 2019), παρέχει μία 

ολιστική προσέγγιση για την αντιμετώπιση ζητημάτων με τρόπο διεπιστημονικό, στη λογική που το 

κάθε μέρος δύναται να συμβάλλει στην κοινή προσπάθεια (Mylonakou-Keke, 2015). Η επιστήμη 

αυτή χαρακτηρίζεται από σαφείς επιστημολογικές και μεθοδολογικές διαστάσεις όπως την 

αλληλεπίδραση θεωρίας και πράξης, την συμβολή του κοινού οράματος μεταξύ των συμμετεχόντων, 

τη συνεργατική δράση και τη δημιουργική σκέψη καθιστώντας το πλέον κατάλληλο εφόδιο για την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση κοινωνικών και παιδαγωγικών προβλημάτων (Mylonakou- Keke, 

2018). 
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Μετά την οικονομική κρίση που βίωσε η χώρα μας το 2008, άρχισαν να αναδύονται προβλήματα 

κοινωνικής και παιδαγωγικής χροιάς όπως η ανεργία, ο ρατσισμός κ.λπ. (Mylonakou-Keke, 2015α).  

Αναλυτικότερα την περίοδο 2002-2011, η Ελλάδα υπέστη μία ηθική, ψυχολογική και πολιτισμική 

κρίση που οδήγησε ακόμα και σε εμφάνιση βίαιων διαμαρτυριών. Τα σύγχρονα αυτά ζητήματα για 

τη χώρα μας που επηρέασαν την ψυχική ανθεκτικότητα του λαού πλήττουν καίρια την κοινωνική 

σταθερότητα των αξιακού συστήματος και προβάλλεται ως ύψιστης σημασίας η ανάγκη ενδελεχούς 

διερεύνησης των προτεραιοτήτων που μία οργανωμένη επιστήμη μπορεί να θέσει ( Cope & Kalantzis, 

2013). Οι συνέπειες των παραπάνω προβλημάτων επηρεάζουν τόσο το άτομο όσο και ομάδες ατόμων 

που εμφανίζουν σωματικές, ψυχολογικές, οικονομικές ή άλλου είδους δυσκολίες και 

χαρακτηρίστηκαν ως κοινωνικά ευπαθείς. Σύμφωνα με την συστημική θεωρία, το άτομο αποτελεί 

μέλος διάφορων κοινωνικών ομάδων τις οποίες επηρεάζει και από τις οποίες επηρεάζεται (Fox & 

Fox, 2018).  Μάλιστα, είναι κοινώς αποδεκτό ότι οι άνθρωποι εξελίσσονται μέσα από την επιδίωξη 

για ατομική και συλλογική πρόοδο ενώ το αίσθημα της κοινωνικής ευημερίας και της καλλιέργειας 

των συναισθηματικών τους δεξιοτήτων θωρακίζει την αυτοεκτίμηση του ατόμου. Έτσι κρίνεται 

αναγκαία η αξιοποίηση μία επιστήμης που να είναι σε θέση να προσεγγίσει ολιστικά τα 

πολυπαραγοντικά προβλήματα που προκύπτουν λόγω των συγκρούσεων των κοινωνικών αναγκών 

και των συμφερόντων.  

Μάλιστα, προκειμένου η Κοινωνική Παιδαγωγική να προσαρμοστεί ενεργά στις σύγχρονες 

ανάγκες που προκύπτουν επαναπροσδιορίζει χωροχρονικά την εκπαίδευση και χρησιμοποιεί τις 

Τεχνολογίες Πληροφοριών και τις Νευροεπιστήμες (Κουκουνάρας-Λιάγκης & Μυλωνάκου-Κεκέ, 

2020). Τόσο οι ΤΠΕ όσο και οι Νευροεπιστήμες αλλάζουν τα σύγχρονα περιβάλλοντα διαβίωσης και 

θέτουν πλέον ως αναγκαία τη χαρτογράφηση της εγκεφαλικής λειτουργίας. Άλλωστε, ο άνθρωπος 

ως μέρος του κοινωνικού συνόλου και μέσω της Κοινωνικής Νευροεπιστήμης εξετάζει τις 

νευροβιολογικές διεργασίες που αποδίδουν στην κοινωνικές συμπεριφορές (Porcelli et., 2019). 

Παρακάτω θα γνωρίσουμε την Κοινωνική Παιδαγωγική ως μία επιστήμη – εργαλείο για την 

υπέρβαση κοινωνικών εμποδίων. 

 

1.3   Η Κοινωνική Παιδαγωγική ως παγκόσμια επιστήμη της κοινωνικής αλλαγής 

 

Ο Friedich Adolph Diersterweg τάσσονταν υπέρ της διακίνησης του κοιμωνικοπαιδαγωγικού 

οράματος με σκοπό όλοι οι άνθρωποι να αποκτήσουν το κίνητρο αλλαγής (Μυλωνάκου Κεκέ, 2013). 

Με τον τρόπο αυτό οι κοινωνικές αλλαγές δύναται να τροποποιήσουν και να ωθήσουν στην 



20 
 

πληρότητα της συλλογικής και ατομικής τους ταυτότητας. Σε βάθος χρόνου, η επιστήμη της 

Κοινωνικής Παιδαγωγικής άρχισε να υιοθετείται τόσο από άτομα όσο και από ομάδες και να 

αντικατοπτρίζεται στις προσπάθειές τους για κοινωνική βελτίωση (Mylonakou-Keke, 2015). 

Παρακάτω θα παρατεθούν ενδεικτικές αναφορές από χώρες του παγκόσμιου χάρτη για τη θέση της 

Κοινωνικής Παιδαγωγικής μέσα από τη Συγκριτική Παιδαγωγική. Η Συγκριτική Παιδαγωγική που 

γεννήθηκε τον 19ο αιώνα αφορά την περιγραφή των ξένων συστημάτων μίας χώρας και την εύρεση 

ομοιοτήτων και διαφορών ως εργαλείων μίμησης και ενίσχυσης των ελλειμμάτων (Ματθαίου, 2012).  

Εστιάζοντας λοιπόν στον ρόλο της Κοινωνικής Παιδαγωγικής ως επιστήμη της κοινωνικής αλλαγής, 

εντοπίζουμε την περίπτωση της προηγμένης Φιλανδίας. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο το γεγονός ότι η 

Κοινωνική Παιδαγωγική στη Φιλανδία θεωρείται μία πρακτική δημοφιλούς εκπαίδευσης (popular 

education) που πρέπει να λάβει το σύνολο των πολιτών με σκοπό τη βελτίωση των τομέων 

κοινωνικής εργασίας και κοινωνικής φροντίδας (Hämäläinen&Eriksson, 2016). Στην ίδια χώρα η 

Κοινωνική Παιδαγωγική συμπλέει με την έννοια της εθνικής παιδαγωγικής και της δημιουργίας 

εθνικής ταυτότητας που δεν βρήκε πρόσφορο που φάνηκε να κλυδωνίζεται έπειτα από το 

μεταναστευτικό ζήτημα του 1970. 

Στη Ρωσία από τον 10ο κιόλας αιώνα η Κοινωνική Παιδαγωγική μέσα από τα μονοπάτια της εθνικής 

παιδείας εμφανιζόταν συνδεδεμένη με την Ορθόδοξη εκκλησία με σκοπό την υποστήριξη της εθνικής 

ταυτότητας. Έτσι, σημαντική βάση δόθηκε στην κάλυψη πρώτων αναγκών και επιβίωσης των 

ορφανών παιδιών (Μεγάλη Αικατερίνης μεταξύ 1729- 1796), ενώ μέχρι τον 19ο αιώνα έφτασε να 

προσελκύει υψηλές δεξιότητες γραμματισμού. Από την Οκτωβριανή Επανάσταση (1917) και έπειτα 

η κυριάρχηση της Σοβιετικής Ένωσης οδήγησε στην ανάληψη κοινωνικών ευθυνών από την 

εκκλησία ή τους εύπορους (Μυλωνάκου Κεκέ, 2013). Ωστόσο, παρά τα σύνθετα κοινωνικά, 

πολιτισμικά και οικονομικά ζητήματα που ανέκυψαν κατά τη Σοβιετική Ένωση, η Κοινωνική 

Παιδαγωγική έθεσε ισχυρές βάσεις για τη διαχείριση των αδύναμων κοινωνικών ομάδων όπως τα 

ορφανά, ενώ προάσπισε θεωρητικά τους συναισθηματικά και οικονομικά ευάλωτους πολίτες από 

επιθετικές και παραβατικές συμπεριφορές που είχαν απομείνει ως αναχρονιστικά κατάλοιπα  

(Hoferkova, 2016). Σήμερα, η Κοινωνική Παιδαγωγική εμφανίζεται στενά δεμένη με την Κοινωνική 

Εργασία και την ανοιχτή συνεργασία μέσα από την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της χώρας με την 

Εσθονία και τη Γερμανία. 

Από την άλλη πλευρά, στην Ιαπωνία η Κοινωνική Παιδαγωγική εμφανίζει μικρή διαδρομή και 

συγκεκριμένα από το 1870 οπότε και εντοπίζονται οι πρώτες προσπάθειες ανάπτυξης 

κοινωνικοπαιδαγωγικών προγραμμάτων ως επιδιώξεις Κοινωνικής Εκπαίδευσης (Kawano & Xiao, 

2016). Η ολοένα και αυξανόμενη καταγραφή ηλικιωμένου πληθυσμού υπογράμμισε ως επιτακτική 

την ανάγκη για φροντίδα και κοινωνική πρόνοια (Γερανταγωγική). Οι ανάγκες αυτές και άλλες που 
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σχετίζονταν με την κοινωνική ανάπτυξη κοινωνικών κοινοτήτων αποτέλεσαν αντικείμενο δράσης 

από το επίσημο κέντρο Κοινωνικής Εκπαίδευσης και Δράσης, το Kominkan. Το Kominkan αποτελεί 

ουσιαστικά μία εστία μάθησης της κοινότητας και μαζί με το κέντρο Fukushihiroba, θα σχεδιάσουν 

δραστηριότητες για ενίσχυση της δια βίου μάθησης για όλες τις ηλικιακές ομάδες της χώρας. 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί μία χαρακτηριστική περίπτωση κοινωνικής αλλαγής που 

πραγματοποιήθηκε μέσα από την κοινωνική και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 2013- 2016 στο 

Περού. Πιο αναλυτικά, μελέτη των Saavedra & Gutierrez (2020), κατέγραψε ότι το Περού κατέκτησε 

το έτος 2013 την τελευταία θέση στην PISA. Το δεδομένο αυτό φάνηκε να κινητοποιεί το κράτος 

του Περού να οργανώσει μία φιλόδοξη αλλαγή ως προς την επιλογή κατάλληλου διδακτικού 

προσωπικού, τη βελτίωση της ποιότητας μάθησης, τον σχεδιασμό εκπαιδευτικής αξιολόγησης και 

την εύρεση οικονομικών πόρων ενίσχυσης της καινοτόμου εκπαίδευσης. Η παραπάνω μεταρρύθμιση 

έλαβε υπόψη σημαντικά διαχρονικά προβλήματα του Περού όπως η παιδική φτώχεια που η διεθνής 

μελέτη YoungLives έχει αναγνωρίσει και μάχεται υπέρ της μείωσης της φτώχειας και ενίσχυσης της 

εκπαίδευσης επί σειρά 15 ετών (Guerrero&Rojas, 2016). Παρά τη φαινομενικά δύσκολή και 

πολύπλοκη κοινωνικοοικονομική κατάσταση της χώρας, το 2019 ανάδειξε και προσπάθεια 

διδασκαλίας και μάθησης νοσηλευόμενων ατόμων στη νευροχειρουργική πτέρυγα της Λίμα 

(Hospital Pedagogy). 

 

  Σε γενικές γραμμές, τα προβλήματα κοινωνικής και εκπαιδευτικής φύσης που προκύπτανε ανά τον 

κόσμο αντιμετωπίζονταν με αφομοίωση και θάρρος αρχικά, ενώ σταδιακά  οι δράσεις τους 

οργανώνονταν, διέπονταν από αρχές, μεθοδολογίες ως συνέπεια της θεωρητικοποίησης του 

οράματος (Μυλωνάκου Κεκέ, 2013). H αλληλοσυμπλήρωση των κοινωνικών και παιδαγωγικών 

σκοπών διαφάνηκε κατά τους αιώνες, όταν η Κοινωνική Παιδαγωγική αξιοποιήθηκε σαν πρακτική 

κοινωνικής δικαιοσύνης δίνοντας τις δυνατότητες σε μαθητές αλλά και παράλληλα στους καθηγητές 

τους να συνδημιουργήσουν εκπαιδευτικά περιβάλλοντα με την ενεργή κοινωνική δράση όλων όσοι 

αποτελούν μέλη της σχολικής κοινότητας (Knijnik & Luguetti, 2020). Ως συνδιοργανωτές στο 

σχολείο θα μάθουν να αποτελούν και μελλοντικά συνδιοργανωτές των κοινωνικών θεσμών και 

κανόνων που θα έχει ξεκινήσει από την συνειδητοποίηση της αξίας του κοινοτικού τρόπου μάθησης 

και διδασκαλίας. Με το αίσθημα του «ανήκειν» κάθε μέλος της ομάδας θα πιστέψει στην κοινωνική 

αλλαγή γιατί μέσα στον κοινωνικοπαιδαγωγικό μηχανισμό αλλαγής και βελτίωσης στον οποίο 

αποτελεί «γρανάζι» θα ξέρει που και πότε να επέμβει προκειμένου να αντιμετωπιστούν πολιτικά 

εμπόδια που θα προκύπτανε ως εμπόδια στη διδακτική σταδιοδρομία (Skeie, 2002). 

Έπειτα και μετά από πολλές παγκόσμιες και εθνικές προσπάθειες, η Κοινωνική Παιδαγωγική 

καταφέρει να εκλαμβάνεται ως μια επιστήμη με σαφείς αρχές και όχι ως μια ελεύθερη ιδέα για 
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αλλαγή (ThemPra’s Diamond Model - ThemPra Social Pedagogy, n.d.). Αποτελεί μία επιστήμη που 

απεικονίζει πολλαπλούς θεωρητικούς ορίζοντες, έχοντας λάβει υπόψη την Ιστορία των κοινωνικών 

συγκρούσεων (Hämäläinen, 2015). Έτσι την αντιλαμβανόμαστε και σαν όμορη επιστήμη με την 

Εκπαίδευση, την Ιστορία, την Ψυχολογία, την Κοινωνιολογία και πολλές άλλες που εξετάζουν βαθιά 

ψυχοσυναισθηματικά τις κοινωνικές ομάδες, τις κοινωνικές τους ταυτότητες και προβλέπουν τον 

τρόπο δράσης τους (Μυλωνάκου Κεκέ, 2013). Βασική προτεραιότητα της επιστήμης της Κοινωνικής 

Παιδαγωγική στέκεται η ενδυνάμωση της κοινωνίας μέσα από την ενδυνάμωση των παιδαγωγικών 

πρακτικών κάθε εκπαιδευτικής δομής του παγκόσμιου χάρτη (Santoianni, 2017). H  συσχέτιση με 

την Εκπαίδευση διαφαίνεται διαχρονικά μέσα από τον ρόλο της Εκπαίδευσης ως οργανωτικό 

στοιχείου του κοινωνικού συστήματος. Από την περίοδο του μεσαίωνα στην Ευρώπη μέχρι και την 

Αναγέννηση, τον Διαφωτισμό και τα σύγχρονα δημοκρατικά σχολεία, η Εκπαίδευση είχε το βάρος 

του «αφυπνιστή συνειδήσεων» για την κοινωνική ανάπτυξη και αλλαγή. Από την οργανωμένη και 

συστημική ανάλυση των κοινωνικών συστημάτων δύναται να αποδειχθεί ην δυναμική οικοδόμηση 

μίας κοινωνικής και παιδαγωγικής θεωρίας που θα κατευνάσει την ένταση ενός ατόμου απέναντι στις 

απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας κατά τη διαδιακασία κοινωνικοποίησής του λόγω του ότι το 

άτομο αυτό θα ανακουφίζει το μοναχικό αίσθημα του «εγώ» και θα το ανάγει στο αίσθημα του 

«εμείς» (Hämäläinen, 2015). 

Άλλωστε η πορεία των αιώνων αποδεικνύει ότι οι στυλοβάτες των προσπαθειών και όλοι όσοι 

συμμετείχαν ενεργά σε κοινωνικές δράσεις για ενίσχυση ακόμα και άρρωστων ή ευπαθών ομάδων, 

υποδείκνυαν πλέον ευαίσθητα αντανακλαστικά  σε τυχόν κοινωνικές, ψυχολογικές, γεωγραφικές, 

οικονομικές, γνωστικές και άλλες ανάγκες των ευπαθών ομάδων αλλά και όλου του κοινωνικού 

σώματος (Ledesma et al., 2019). Η μετάβαση από την απλή γνώση και ανίχνευση του προβλήματος 

στην πράξη άρχισε να γίνεται βίωμα και όσο οι οργανωμένες προσπάθειες κατάφερναν να επιφέρουν 

αποτέλεσμα, τόσο προτείνονταν επιπλέον ιδέες για βελτίωση των δράσεων (Mylonakou & Kekes, 

2007). Ως αποτέλεσμα αυτής της συνειδητοποίησης οι κοινωνικοπαιδαγωγικές ενέργειες άρχισαν να 

λαμβάνουν και προληπτικό χαρακτήρα και να αντιμετωπίζονται προβλήματα από την ρίζα τους πριν 

ξεσπάσουν και διαχυθούν συνέπειες (Μυλωνάκου Κεκέ, 2013). Από τους περίπου δύο πρώτους 

αιώνες πορείας της λοιπόν, η Κοινωνική Παιδαγωγική    απέδειξε στην πράξη ότι η βελτίωση της 

κοινωνίας πηγάζει από τη βελτίωση των επιστήμων που διερευνούν την κοινωνία. 
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1.4  Σύνοψη 

 

Ξεκινώντας με μία αναδρομή στη δράση και λειτουργία των εθνικών κρατών έγινε κατανοητή η τάση 

τους προς υιοθέτηση παραδοσιακών πρακτικών που δεν θα μπορούσαν να έχουν εφαρμογή στις νέες 

τεχνολογικές και κοινωνικές προοπτικές. Επιπλέον, η προβληματική του καταιγισμού και της 

παγκόσμιας κρίσης στον τομέα της υγείας και της οικονομίας ιδίως τα τελευταία έτη άφησε ανοιχτό 

το ενδεχόμενο να σταθούν ανέτοιμοι οι πολίτες και σε μελλοντικές ανάλογες καταλήξεις, καθώς δεν 

εντοπίστηκε η κατάλληλη οργανωμένη μεθοδολογία συλλογικής προσπάθειας. Από το διαχρονικό 

αυτό πρόβλημα δημιουργήθηκε ως επιτακτική η ανάγκη για εφαρμογή και άνθιση μίας επιστήμης 

που θα ανιχνεύει, θα προλαμβάνει και θα αντιμετωπίζει ειρηνικά τα προβλήματα μίας κοινωνίας και 

της εκπαίδευσης. Όπως φάνηκε από τις πρώτες προσπάθειες εφαρμογής της επιστήμης αυτής, μία 

κοινωνικοπαιδαγωγική δράση χρήζει σαφών κατευθύνσεων, επιστημολογικών μεθόδων και αρχών 

προκειμένου να συνταιριάξει όλα τα ετερόκλητα πολυπολιτισμικά στοιχεία της που δεν είναι άλλα 

από της διαφορετικής κοινωνικές ταυτότητες των ατόμων – πολιτών. Η διαφορετικότητά τους όμως 

φαντάζει ως ευκαιρία για πολυμορφία και για άκουσμα διαφορετικών φωνών που θα αγγίξουν κάθε 

εναλλακτική σκέψη και προοπτική έκβασης του κοινωνικού και εκπαιδευτικού σχεδίου. Με μία 

ματιά Συγκριτικής Παιδαγωγικής, από την προηγμένη Φιλανδία μέχρι το αναπτυσσόμενο Περού, 

προσπάθειες επιχειρηθήκαν σε επιμέρους τομείς της Κοινωνικής Παιδαγωγικής όπως η 

Γερανταγωγική, η Κοινωνική Εργασία και την Hospital Pedagogy. Παρά τις ιδιόμορφες συνθήκες 

και πολιτικές εξελίξεις της, οι χώρες αποδεικνύουν ισχυρά αντανακλαστικά, άλλες πολύ και άλλες 

λιγότερο, προς την κατάκτηση μίας εκπαίδευσης με υψηλές προδιαγραφές για τους πολίτες της. 

Στη χώρα μας και ειδικότερα κατά την περίοδο της κρίσης 2002 έως 2011 περίπου οι σύνθετες 

ψυχολογικές, οικονομικές επιπτώσεις που προέκυψαν από την παγκόσμια οικονομική κρίση, 

επηρέασαν την ψυχική ανθεκτικότητα των πολιτών, δημιουργώντας μία αλυσίδα αντιδράσεων σε 

όλους τους τομείς της ζωής τους. Πάνω στην συνθήκη αυτή, η Κοινωνική Παιδαγωγική βασισμένη 

στη νοοτροπία ανάπτυξης, την αυτοβελτίωση, τη δημιουργικότητα, τη φαντασία και τη μετατροπή 

του λάθους σε ευκαιρία για βελτίωση της σκέψης, επιδρά ως αναλγητική μέθοδος αντίδρασης. 

Έπειτα, γίνεται πια κατανοητό ότι η Κοινωνική Παιδαγωγική έρχεται ως μία επιστήμη κοινωνικής 

αλλαγής, που συμπαρασείρει τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές πρωτίστως να 

συνδημιουργήσουν τους ηθικούς κανόνες δράσης, τους άξονες και τη θεωρία όπου ο μηχανισμός θα 

συμπεριλαμβάνει όλα τα μέλη προκειμένου να έχουν το δικαίωμα της ισότιμης συμμετοχής στη 

διαμόρφωση της κοινωνίας. Σε επόμενα κεφάλαια επιδιώκεται μία προσέγγιση του ρόλου της 

Κοινωνικής Νευροεπιστήμης ως «καθρεπτική» και όμορη επιστήμη με την Κοινωνική Παιδαγωγική, 
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με σκοπό να τεκμηριωθεί η επιστημονική τους αρτιότητα ως αποδέκτες των ετερόκλητων 

κοινωνικών φωνών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

Τα τελευταία χρόνια, μελέτες ειδικών υγείας υπογραμμίζουν τα προβλήματα ναρκωτικών, 

αλκοόλ και οδηγικής συμπεριφοράς σε παιδιά και εφήβους, ως θέματα ύψιστης επιρροής για τη 

διαμόρφωση της κοινωνικής τους συμπεριφοράς (Steinberg, 2008). Επιπλέον, κατά τον World Health 

Organization (WHO, 2001), η υγεία αφορά μία κατάσταση τόσο κοινωνικής όσο και σωματικής και 

ψυχικής ευημερίας. Μάλιστα, η ψυχική υγεία αφορά τη λειτουργική φάση όπου το άτομο προσφέρει 

στον κοινωνικό του χώρο και εργάζεται παραγωγικά χωρίς ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές που να 

λειτουργούν ως εμπόδια (Vassiliadou, 2008).  Έτσι, γίνεται αντιληπτή η χρήση του όρου «υγεία» ως 

έναν όρο «ομπρέλα» που δεν φέρει αμιγώς ιατρική χροιά αλλά σχετίζεται και με την ψυχολογική 

φύση του ατόμου ως μέλος των διάφορων κοινωνικών ομάδων στις οποίες συμμετέχει μία 

διαφορετικό κοινωνικό ρόλο.  Οι αλληλεπιδράσεις με άλλες κοινωνικές ομάδες αποτελούν κινητήρια 

μοχλό για την «πλοήγηση» στον κοινωνικό κόσμο και την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων μέσω της 

μίμησης (Charpentier & O’Doherty, 2018).  

Στα πλαίσια αυτά, η μελέτη και η κατανόηση των μηχανισμών που διαπερνούν τις κοινωνικές 

γνωστικές διαδικασίες αφορά τους ειδικούς υγείας, ψυχολόγους και Νευροεπιστήμονες. Η 

πληρέστερη περιγραφή της  υγείας κάθε ατόμου λοιπόν απαιτεί μία διεπιστημονική ματιά που 

επιτυγχάνεται μέσα από μία ανοιχτή διεπιστημονική επικοινωνία και συνέργεια. Το κοινωνικό 

ενδιαφέρον για τα θέματα αυτά κινητοποίησε τον ιατρικό χώρο να μελετήσει τα πρότυπα ανάπτυξης 

του εγκεφάλου με σκοπό τη χαρτογράφηση των αλλαγών της δομής του.  Εστιάζοντας στην 

Εκπαίδευση, οι Νευροεπιστήμες έχουν συνδράμει ως προς τη διερεύνηση του τρόπου υποστήριξης 

των μαθητών με σκοπό τη βελτίωση των διαδικασιών μάθησης και μνήμης (Στεφανοπούλου, 

Τσατήρη & Κουμζής, 2019).  
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2.2 Οι Νευροεπιστήμες στην Εκπαίδευση και η Κοινωνική Νευροεπιστήμη 

Σε προηγούμενα κεφάλαια επιχειρήθηκε η σφαιρική θεωρητική παρουσίαση της Κοινωνικής 

Παιδαγωγικής ως επιστήμη στενά συνυφασμένη με την κοινωνία και τη δυναμική σχέση των 

κοινωνικών ομάδων. Ωστόσο, δεδομένου ότι η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στη διερεύνηση των 

απόψεων των εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής σχετικά με τις αισθητηριακές αναπηρίες, μας αφορά 

να εξετάσουμε παράλληλα και την επιστημονική οπτική των Νευροεπιστημών στην Εκπαίδευση. 

Κοινώς μας αφορά και γενικότερα πόσο οι Νευροεπιστήμες μπορούν να επιφέρουν θετικές αλλαγές 

και να ωθήσουν στη διεπιστημονική προσέγγιση μίας αναπηρίας με σκοπό την έγκυρη και αξιόπιστη 

διάγνωση και τελικά την πρώιμη και έγκαιρη παρέμβαση από τους εκπαιδευτικούς. 

 

Αναμφίβολα, οι Νευροεπιστήμες καλύπτουν έναν ευρύ διεπιστημονικό πεδίο που επιδιώκει τη 

μελέτη της Φυσιολογίας, της Ανατομίας αλλά και του τρόπου λειτουργίας του Νευρικού Συστήματος 

(Βλάχος, 2016). Επιπλέον, οι Νευροεπιστήμες καθώς παρατηρούν τις αλλαγές του Νευρικού 

Συστήματος εξηγούν τις συνέπειες που έχουν στην υγεία, την συμπεριφορά και την συνολική 

ανάπτυξη του ατόμου. Η τεχνολογική εξέλιξη των τελευταίων ετών μάλιστα φαίνεται να έχει 

συμβάλλει στην ερευνητική βελτίωση των Νευροεπιστημών. Η δομή και η εγκεφαλική 

λειτουργικότητα δύναται πλέον να διερευνηθούν invivo και να προλάβουν πρώιμες ενδείξεις 

νευρολογικών ή αναπτυξιακών διαταραχών (Allen et al., 2013). 

Ξεκινώντας, γνωρίζουμε ότι η Γνωσιακή Επιστήμη περιγράφει μέσα από διεπιστημονική 

συνέργεια τις λειτουργίες της νοημοσύνης και τη διαχείριση των πληροφοριών από τον εγκέφαλο οι 

οποίες θα μετασχηματιστούν μέσω της αντίληψης, της γλώσσας, της μνήμης κ.λπ. (Fosco et al., 

2020). Το γνωστικό σύστημα αναπαριστά την παραπάνω πληροφοριακή ροή και αναλαμβάνει την 

επεξεργασία της. Πιο συγκεκριμένα, η προσοχή για παράδειγμα ως νοητική λειτουργία, αποτελεί ένα 

κανάλι συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών οι οποίες διαμοιράζονται στους νευρώνες μέσω 

των νευροδιαβιβαστών (J et al., 2017). Το κανάλι αυτό έχει  περιορισμένη ικανότητα στη διαχείριση 

πληροφοριών λόγω των εξίσου περιορισμένων ερεθισμάτων που δύναται να δεχτεί. Έτσι, 

εξαναγκάζεται σε επιλεκτική επεξεργασία των ερεθισμάτων βάσει της σπουδαιότητάς τους. 

Συγκεκριμένα, το ερέθισμα, η ενέργεια δηλαδή που ενεργοποιεί έναν αισθητήρα αλλάζοντας το 

δυναμικό της μεμβράνης του, ανιχνεύεται από το αισθητηριακό σύστημα και κατόπιν μέσω της 

ανιούσας οδού ενημερώνεται το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. Οι νεοεισερχόμενες πληροφορίες 

αρχικά διατηρούνται στη βραχύχρονη μνήμη που έχει χωρητικότητα  7 ± 2 θέματα και διάρκεια 

μερικά λεπτά (Malaia & Wilbur, 2019)  και έτσι είναι απαραίτητο να ανακυκλωθούν για να 

μεταφερθούν στη μακρόχρονη μνήμη και να εγκατασταθούν εκεί ως γνώσεις.  Για τη μνήμη είναι 
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υπεύθυνος ο ιππόκαμπος του εγκεφάλου ο οποίος διασυνδέει τα διαφορετικά περιβαλλοντικά 

ερεθίσματα και κωδικοποιεί τη μακρόχρονη μνήμη (Kofler et al., 2019). Όπως υπογραμμίστηκε 

παραπάνω, η προσοχή δέχεται ερεθίσματα με τρόπο επιλεκτικό βάσει της σπουδαιότητάς τους. Έτσι, 

η προσοχή ενεργοποιείται κυρίως με ένα πολύ έντονο ερέθισμα που διεγείρει με σύνθετο τρόπο το 

αισθητηριακό σύστημα (Γενικό Σύστημα και Ειδικά Συστήματα: Οπτικό, Ακουστικό, Αιθουσαίο, 

Γευστικό και Οσφρητικό). Ένα ερέθισμα αυξημένης έντασης -για να αποφευχθεί ο εθισμός και να 

εκδηλωθεί αντίδραση- μπορεί να προσπεράσει τα πρώτα ανιχνευτικά στάδια επεξεργασίας και να 

μεταπηδήσει στο στάδιο της σύγκρισης της αναπαράστασης με τις μνημονικές αναπαραστάσεις που 

έχουν ήδη αποθηκευτεί. Οι συναρπαστικές πληροφορίες ενεργοποιούν το συμπαθητικό σύστημα και 

απελευθερώνεται επινεφρίνη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση γλυκόζης στο αίμα γεγονός που 

συσχετίζεται με την παγίωση της πληροφορίας στη μνήμη. Είναι αυτό που κατά τον Αλεξάνδρου 

(2016), ισχύει «Ξέρω σημαίνει θυμάμαι. “Το έχω ξαναδεί ” λέμε, “το έχω ξανακούσει ”, “το έχω 

ξανακάνει ”. Ή από την άλλη: “μοιάζει με αυτό που έχω δει, ακούσει, κάνει” » (σελ.3). Ωστόσο, το 

ερώτημα που ανακύπτει μετά την παραπάνω περιγραφή είναι η διαφοροποίηση της διαχείρισης των 

αισθητηριακών ερεθισμάτων στην περίπτωση που το άτομο εμφανίζει αισθητηριακές διαταραχές και 

τα εξωτερικά ερεθίσματα δεν ακολουθούν την ίδια οδό. 

 

Ο τρόπος που μπορεί να αναπτυχθεί ο εγκέφαλος μπορεί επίσης να μελετηθεί από 

νευροαπεικονιστικές και ηλεκτροφυσιολογικές πρακτικές και να υπογραμμίσουν αναπτυξιακές 

διαταραχές όπως ο αυτισμός (Βλάχος, 2016). Πιο αναλυτικά, διαταραχές που φέρουν 

νευροφυσιολογική ταυτότητα μπορούν να εντοπιστούν με νευροβιολογικές μεθόδους και να 

«μαρτυρήσουν» στους εκπαιδευτικούς ή στους γονείς αν οι ενδείξεις που παρατήρησαν στο παιδί 

έχουν νευροεπιστημονική αιτιολογία. Η μάθηση, η μνήμη και η ανάγνωση για παράδειγμα αποτελούν 

διαδικασίες που ενεργοποιούν τον εγκέφαλο ο οποίος δύναται να ελεγχθεί με ηλεκτροφυσιολογικές 

πρακτικές για να εντοπιστεί η ικανότητα αντίληψης ήχων και άλλων ερεθισμάτων από τον εγκέφαλο. 

Ειδικότερα ο γλωσσικός φλοιός που εντοπίζεται στον αριστερό οπίσθιο κατώτερο μετωπιαίο έλικα 

αλλά και στον αριστερό άνω κροταφικό έλικα μπορεί να παρατηρηθεί και να μελετηθούν οι 

αντιδράσεις του μετά από έκθεση σε ερεθίσματα. 

Λόγω την πρόσφατη αναγνώριση των Νευροεπιστημών στον εκπαιδευτικό χώρο ωθείται μία 

κατεύθυνση των εκπαιδευτικών για κατάρτισή τους σε θέματα γραμματισμού και γνωστικών 

λειτουργιών σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου (Ching & Wong, 2020). Ωστόσο, 

έχει εντοπιστεί η περιορισμένη κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε θέματα λειτουργίας της μνήμης και 

της μάθησης μέσα από την οπτική των Νευροεπιστημών, εις βάρος του πλήθους των παρανοήσεων 

που καταγράφηκαν για τον μηχανισμό μάθησης. Η επικέντρωση της προσοχής στους μηχανισμούς 
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του εγκεφάλου και τον μηχανισμό της μάθησης κατά την τρέχουσα περίοδο της «έξυπνης 

εκπαίδευσης» και της αυξημένης χρήσης των τεχνολογικών εργαλείων στις τάξεις, γίνεται σημείο 

εκκίνησης για την εύρεση κοινού τόπου αναφοράς της Εκπαίδευσης και της Νευροεπιστήμης (Cui & 

Zhang, 2021) .  Εντοπίζεται ότι κυρίως οι δάσκαλοι εμφανίζουν μία περιέργεια από την πρόσφατη 

άνοδο και χρήση από νέους εκπαιδευτικούς «έξυπνων» συσκευών μάθησης με την οπτική της 

ενεργοποίησης τμημάτων του εγκεφάλου. Όπως επιβεβαίωσε η παραπάνω έρευνα, οι δάσκαλοι 

Δημοτικών Σχολείων φάνηκαν ενθουσιασμένοι με την παρουσίαση σε αυτούς πορισμάτων για τη 

σύνδεση Γνωστικής Ψυχολογίας και Εκπαίδευσης και εξέφρασαν τη διάθεση επιπλέον επιμόρφωσης 

τους για θέματα Νευροεπιστημών. Παρακάτω θα αποσαφηνιστεί και εννοιολογικά η έννοια της 

Νευροεπιστήμης μέσα από το ρόλο της στο κοινωνικό σώμα. 

Ωστόσο, πέρα από τις εφαρμογές στη διάγνωση, οι Νευροεπιστήμες βοηθούν ειδικούς και 

εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν τη διαφορετική λειτουργικότητα του ατόμου και να προσαρμόσουν 

τελικά τις εκπαιδευτικές μεθόδους τους.  Για τους ψυχολόγους και ειδικούς ψυχικής υγείας, η 

ενσυναίσθηση αντιστοιχεί τόσο στις συναισθηματικές όσο και στις γνωστικές αντιδράσεις του 

ατόμου κατά την παρατήρηση των ενεργειών κάποιου άλλου (Elliott, Kratochwill, Littlefirld Cook, 

& Travers, 2008). Γίνεται λοιπόν λόγος για μία ικανότητα του ατόμου να ανιχνεύει επιθυμίες και 

σκέψεις και να εκφράζει συναισθήματα (Engen & Singer, 2013). Αναγνωρίζοντας την αξία της 

πολλαπλής επιστημονικής εστίασης σε γνώσεις και μηχανισμούς μάθησης, υπογραμμίζεται η 

συμβολή της Κοινωνικής Νευροεπιστήμης ως ένα διεπιστημονικό πεδίο που εστιάζει τόσο στη 

μελέτη όσο και στην αντίληψη των «διαδρομών» που ακολουθούν τα βιολογικά συστήματα 

προκειμένου να εκφράσουν συμπεριφορές και συναισθήματα (www.snspe.primedu.uoa.gr). Στο 

παραπάνω προστίθεται και η φύση του ανθρώπου ως «ζώον κοινωνικόν» κατά τον Αριστοτέλη, που 

ωθεί στην περαιτέρω διερεύνηση των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων. Οι κοινωνικές αυτές αλλαγές 

έχουν ως επακόλουθες αλλαγές στην εγκεφαλική δομή, το νευρικό σύστημα και άλλους μηχανισμούς 

που επιτυγχάνονται αέναα στη ζωή του ατόμου. 

2.3 Η συμβολή της νευροπλαστικότητας και του κοινωνικού εγκεφάλου  

Η διεπιστημονική συνέργεια της Κοινωνικής Παιδαγωγικής με την Κοινωνική Νευροεπιστήμη 

αποσαφηνίζει τον τρόπο με τον οποίο η νευροπλαστικότητα, η δυνατότητα δηλαδή του εγκεφάλου 

να αλλάζει μέσω μηχανισμών και συνάψεων (Lieff, 2016), αποτελεί την απάντηση για την παγιωμένη 

νοοτροπία στασιμότητας. Η νευροπλαστικότητα επομένως περιγράφει τις αλλαγές που 

πραγματοποιούνται στον εγκέφαλο σε όλη τη ζωή του ατόμου με τη δημιουργία νέων νευρώνων ή 

την αποκατάσταση νευρώνων που είχαν υποστεί βλάβη (Watson, 2018). Στην αποτελεσματικότητα 
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της νευροπλαστικότητας μάλιστα συμβάλλει και η μυελίνη μία λιπαρή ουσία που ωθεί προς την 

αύξηση ταχύτητας μετάδοσης των σημάτων για την επίτευξη της νευροπλαστικότητας (Vyshedskiy, 

2016). Ιδιαίτερα στην περίπτωση μαθητών με αισθητηριακές αναπηρίες που θα εστιάσουμε 

ακολούθως, η διεπιστημονική σύνδεση Κοινωνικής Παιδαγωγικής και Κοινωνικής Νευροεπιστήμης 

είναι απαραίτητη με σκοπό τη βελτίωση του τρόπου με τον οποίο τα άτομα με αισθητηριακές 

διαταραχές θα κατανοούν βιωματικά καταστάσεις, πράγματα και αντικείμενα από την πραγματική 

ζωή (Ιωαννίδη et al., n.d.), βάσει του κοινωνικού τους εγκέφαλου και της νευροπλαστικότητας. 

Όπως υποστηρίχθηκε παραπάνω κινητήρια μοχλός της Κοινωνικής Παιδαγωγικής είναι η αλλαγή η 

οποία επέρχεται μέσω της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της φαντασίας (Μυλωνάκου – 

Κεκέ, 2013). Αυτά με την σειρά τους ενεργοποιούν τον προμετωπιαίο φλοιό του εγκεφάλου λόγω 

των νέων, εξελιγμένων ή λανθασμένων ερεθισμάτων που φέρουν (Eagleman & Vaughn, 2021). 

Πλέον οι καινούργιες ή οι αναμορφωμένες συναπτικές συνδέσεις επιτρέπουν τη μάθηση και την 

υιοθέτηση μίας ευέλικτης συμπεριφοράς. Η  συνειδητοποίηση του μηχανισμού αλλαγής της 

συμπεριφοράς και των παγιωμένων στερεοτυπικών γνώσεων μέσω της νευροπλαστικότητας και με 

όχημα την Κοινωνική Παιδαγωγική μας ωθεί στην παρούσα μελέτη να αναζητήσουμε την εφαρμογή 

τους στο πρόβλημα της άνισης εκπαιδευτικής μεταχείρισης των μαθητών με αισθητηριακά 

προβλήματα στη γενική τάξη. Η γνωστική σύγκρουση θα ωφελήσει τη νευροπλαστικότητα και την 

σύναψη νέων νευρωνικών συνδέσεων, με αποτέλεσμα να καταλήξουμε στην εισαγωγή νέων 

γνώσεων και υιοθέτηση νέων διδακτικών μεθόδων. Πιο αναλυτικά, η νευροπλαστικότητα σχετίζεται 

με την ικανότητα του νευρικού συστήματος να εκπαιδεύει μία περιοχή του εγκεφάλου στο αντίθετο 

ημισφαίριο για κάποια λειτουργία που χάθηκε ή κινδυνεύει (El-Sayes et al., 2019). Έτσι, 

πραγματοποιείται αναγέννηση των νευρώνων και δημιουργία νέων συναπτικών συνδέσεων. Με τη 

νευροπλαστικότητα λοιπόν, ο εγκέφαλος ανακάμπτει μειώνοντας τις δυσκολίες που εμφανίζονται σε 

μαθητές με αναπηρίες. Αναζητούνται λοιπόν στρατηγικές διδασκαλίας που θα βοηθήσουν τους 

μαθητές με αναπηρίες να μετατρέπουν τις πληροφορίες σε γνώσεις. Σε ένα επόμενο επίπεδο είναι 

σημαντική η μεταγνώση, δηλαδή η αυτοπαρατήρηση των μαθητών για τον τρόπο που διαχειρίζονται 

τη γνώση προκειμένου να είναι σε θέση να οδηγηθούν στην αυτορρύθμιση και τελικά να «μάθουν 

πως να μαθαίνουν». Σαφώς και δεν υπάρχει ένας και μοναδικός τρόπος διδασκαλίας κατάλληλος για 

όλα τα παιδιά (Gargiulo, 2012). Κάθε μαθητής έχει έναν συγκεκριμένο μαθήτυπο, δηλαδή έναν τρόπο 

που προσλαμβάνει και επεξεργάζεται τα γνωστικά ερεθίσματα για παράδειγμα οπτικά, λεκτικά, 

επαγωγικά, στοχαστικά, σειριακά (Σαλβαράς, 2016). 
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Ο κοινωνικός εγκέφαλος περιγράφει τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές που το άτομο 

διαμορφώνει λόγω της αλληλεπίδρασης με τα υπόλοιπα μέρη του κοινωνικού συστήματος (Porcelli 

et., 2019). Το ερώτημα ωστόσο που αναδύεται είναι η διαδικασία μέσω της οποίας τελικά επέρχεται 

η αλλαγή του κοινωνικού εγκεφάλου.  H πρώτη αναφορά για τη διασύνδεση κοινωνικότητας και 

νοημοσύνης εντοπίστηκε βιβλιογραφικά από τον Humphrey που υποστήριξε ότι η κοινωνική ζωή 

των μελών μίας κοινωνίας ως μέλη και ανοιχτοί οργανισμοί για αλλαγές και επιρροές, απαιτεί 

πνευματικές ικανότητες. Ο επιστήμονας εμμέσως τονίζει τη μεταγνωστική ικανότητα του ατόμου να 

μάθει πως να μαθαίνει μέσα από την περιήγηση στις εγκεφαλικές του λειτουργίες. Το προφίλ αυτού 

του ατόμου επιζητά ένα όν αυτοπαρατηρητή και γνώστη των δυνατοτήτων της κοινωνικής του 

νοημοσύνης και της συναισθηματικής του νοημοσύνης. 

 Λαμβάνοντας υπόψη και τη Μακιαβελική θεωρία νοημοσύνης περί του πρωτεύοντα ρόλου της 

κοινωνικότητας ως κύριο μοχλό της ανώτερης νόησης των πρωτευόντων, εμφανίζονται δύο 

σημαντικά ερωτήματα. Πιο αναλυτικά, η κοινωνικότητα με την έννοια της ενεργής δράσης του 

ατόμου στο κοινωνικό σώμα, την συμμετοχή στις κοινωνικές ενέργειες και αποφάσεις και τον 

πολλαπλό ρόλο σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες ταυτόχρονα που επισύρει την εποικοδομητική 

εναλλαγή και των κοινωνικών του ταυτοτήτων, δεν είναι μαθηματικά και στατιστικά ακριβές να 

ποσοτικοποιηθεί και άρα πως τίθεται σε ερευνητική μέτρηση. 

Από τις πρόσφατες αλλά και από παλαιότερες έρευνες καθίσταται δεδομένο ότι οι κοινωνικές 

αναλύσεις για τη λειτουργία του κοινωνικού εγκέφαλου αποτυγχάνουν να αναδείξουν με ακρίβεια 

στα % την πραγματική κοινωνικότητα του ατόμου λόγου των υποκειμενικών κριτηρίων των ερευνών 

(Lockwood et al., 2020). Από την άλλη, οι συμπεριφορές που συμβαίνουν σε ένα κοινωνικό πλαίσιο, 

όπως το σχολείο καλούνται ως κοινωνικές συμπεριφορές και διαπερνιόνται από γνωστικές 

διεργασίες σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου, κυκλώματα ή κύτταρα που ενεργοποιούνται 

κάθε φορά σε συγκεκριμένα ερεθίσματα με αποτέλεσμα κάθε επόμενη φορά ο κοινωνικός εγκέφαλος 

να αντιδρά με τη μορφή μοτίβων συμπεριφοράς με συγκεκριμένες εκδηλώσεις σε συγκεκριμένες 

κοινωνικές συμπεριφορές. 
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2.4 Σύνοψη 

Όπως διαπιστώθηκε, η υγεία προσδιορίζει τον συνδυασμό σωματικής και ψυχικής ευημερίας ορισμός 

που υποστηρίζει ως απαραίτητη την σύμπραξη Νευροεπιστημών στην Εκπαίδευση ως μοχλό 

κοινωνικής και συναισθηματικής ολοκλήρωσης του ατόμου. Από την ανασκόπηση του κεφαλαίου 

φάνηκε το ευρύ φάσμα διεπιστημονικής κάλυψης των Νευροεπιστημών, από τις έρευνες 

Φυσιολογίας έως τη μελέτη λειτουργιών του Νευρικού Συστήματος. Η συμβολή τους είναι αναγκαία 

και στον τομέα της εκπαίδευσης λόγω της εξήγησης αλλαγών στο Νευρικό Σύστημα με τις 

παράλληλες αλλαγές στη συμπεριφορά του ατόμου. Μάλιστα, πλέον εντοπίζεται ραγδαία αύξηση σε 

invivo μελέτες για την πρόληψη νευρολογικών διαταραχών. Η Γνωσιακή Επιστήμη που αφορά 

έντονα τον εκπαιδευτικό κλάδο, λαμβάνει δάνεια στοιχεία από τις Νευροεπιστήμες για να εξηγήσει 

τις βασικές λειτουργίες μάθησης και μνήμης. Επιπλέον, εντοπίστηκε ότι ο εγκέφαλος τίθεται προς 

παρατήρηση για τις νευροαπεικονιστικές και ηλεκτροφυσιολογικές πρακτικές του και τα 

αποτελέσματα συμβάλλουν στη σφαιρική γνώση των ειδικών υγείας για τις αιτίες δημιουργίας 

διαταραχών και ανοίγουν τον δρόμο για την πρώιμη παρέμβαση. 

Ως αποτέλεσμα της συνεισφοράς των Νευροεπιστημών στην εκπαίδευση, αιτιολογείται και η ανάγκη 

διεπιστημονικής συνεργασίας μεταξύ Κοινωνικής Παιδαγωγικής και Κοινωνικής Νευροεπιστήμης. 

Στα παραπάνω κεφάλαια αποσαφηνίστηκε η έννοια της νευροπλαστικότητας που αφορά την αλλαγή 

των νευρωνικών συνάψεων με σκοπό την ικανότητα του κοινωνικού εγκέφαλου του ατόμου – 

πολιτικού όντος, να επιδιώκει την πολυπόθητη κοινωνική αλλαγή. Έτσι παρουσιάστηκε η επίτευξη 

της νευροπλαστικότητας μέσα από τη Μακιαβελική θεωρία νοημοσύνης και την συμβολή της 

κοινωνικότητας του ατόμου. Στο επόμενο κεφάλαιο, θα εστιάσουμε πιο συγκεκριμένα σε διαταραχές 

που δύναται να αξιολογηθούν με νευροεπιστημονική ματιά και να αντιμετωπιστούν με 

διεπιστημονική σύμπραξη Κοινωνικής Παιδαγωγικής και Κοινωνικής Νευροεπιστήμης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 

3.1 Εισαγωγή 

 

Οι μαθητές με αναπηρίες κατά τους εκπαιδευτικούς θεωρούνται οι μαθητές με δυσκολίες στη 

μάθηση και στην προσαρμογή στο σχολικό περιβάλλον ως αποτέλεσμα κάποιας αισθητηριακής 

ή σωματικής βλάβης (Σαλβαράς, 2016). Ένας μαθητής λοιπόν με διαγνωσμένη αναπηρία δεν 

μπορεί να κάνει ισότιμη αξιοποίηση των εκπαιδευτικών ευκαιριών στο γενικό σχολείο εάν δεν 

υπάρξει από την πλευρά του σχολείου μία προσαρμογή στις ανάγκες του. Μάλιστα, μαθητές με 

αναπηρία σε πιο πρόσφατη αναφορά, χαρακτηρίζονται όσοι εμφανίζουν για μεγάλο ή για όλο το 

μέρος τη σχολικής τους ζωής, δυσκολίες νοητικής, κινητικής, αναπτυξιακής, νευροψυχικής ή 

αισθητηριακής φύσης (Βαθρακογιάννη, Πιτσαδιώτη & Χαλιώτη, 2020). Οι μαθητές με αναπηρία 

ή άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εμφανίζουν προβλήματα όρασης -όπως οι τυφλοί ή 

αμβλύωπες μαθητές, προβλήματα ακοής -όπως οι κωφοί ή βαρήκοοι, κινητικά προβλήματα, 

διαταραχές λόγου ή ομιλίας, δυσλεξία, δυσαριθμησία κ.λπ. που ανήκουν στις ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές και άλλες αναπηρίες (NOMOΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 

4452/2017)  (ΦΕΚ 17/τ.Α’/15-02-2017) Πηγή: www.especial.gr). Εστιάζοντας στις 

αισθητηριακές αναπηρίες στις φυσικές δηλαδή βλάβες όρασης και ακοής, οι μαθητές διαφέρουν 

από τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης ως προς την αισθητηριακή πρόσληψη των ερεθισμάτων 

αλλά και ως προς τη διαχείριση και έκφραση των πληροφοριών (Σαλβαράς, 2016). Θεωρώντας 

ότι οι μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες πρέπει να συμμετέχουν ισότιμα σε κάθε εκπαιδευτική 

δράση, γίνεται αντιληπτή η σημασία οριοθέτησης της αναπηρίας και η υιοθέτηση διδακτικών 

παραινέσεων από τους εκπαιδευτικούς του γενικού σχολείου. Για να μεταβούμε όμως σε 

ζητήματα εφαρμογής κατάλληλων πρακτικών είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε και κατά πόσο οι 

εκπαιδευτικοί είναι επιμορφωμένοι σε θέματα Αγωγής Υγείας (Μαυρικάκη,  Γκούβρα, Κυρίδης 

& Γκόλια, 2005). Οι αισθητηριακές αναπηρίες όπως θα περιγράψουμε ακολούθως έχουν ιατρική 

βάση και οφείλουμε να τις εξετάσουμε από διεπιστημονική σκοπιά. 

3.2 Η νευροβιολογική βάση των αισθήσεων 

Στο παρόν κεφάλαιο θα εξεταστούν με μία περισσότερο νευροβιολογική οπτική οι αισθήσεις και ο 

τρόπος που οι αισθητήρες λειτουργούν για να υπάρχει μία διεπιστημονική αρτιότητα προσέγγισης 
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του θέματος. Εστιάζοντας σε μία νευροβιολογική βάση των αισθητηριακών αναπηριών οφείλουμε 

να υπογραμμίσουμε τη Νευροβιολογία ως μια επιστήμη με πολλές διαστάσεις και ενδιαφέροντα για 

τις φυσιολογικές νευρωνικές ιδιότητες, τους νευροδιαβιβαστές κ.λπ (Chai et al., 2018). Ωστόσο, η 

επιστήμη αυτή διερευνά επιπλέον και τη μετάδοση και επεξεργασία σωματοαισθητηριακών 

ερεθισμάτων που μας αφορά στα πλαίσια της παρούσας εργασίας.  

Η πληροφορία- ερέθισμα μπορεί να εισαχθεί από το εξωτερικό περιβάλλον στο κεντρικό νευρικό 

σύστημα μέσω πέντε διαφορετικών αισθητικών συστημάτων: το σωματοαισθητικό, το οσφρητικό, 

το γευστικό, το ακουστικό και το οπτικό (Κυριαζή, 2020). Τα αισθητικά συστήματα περιλαμβάνουν 

αρχικά τους αισθητικούς αποδοχείς που είναι αντίστοιχοι των συστημάτων. Πιο αναλυτικά, βασικοί 

αισθητικοί υποδοχείς είναι οι οσφρητικοί, γευστικοί, πίεσης, αφής, ιδιοδεκτικότητας, θερμοκρασίας, 

φωτοϋποδοχείς, πόνου, γευστικοί και σηματοδότησης.  Το αισθητικό σύστημα ή αισθητήριο 

σύστημα αποτελεί τμήμα του Νευρικού Συστήματος και αποτελείται από τους αισθητικούς υποδοχείς 

οι οποίοι λαμβάνουν ερεθίσματα από το εσωτερικό ή εξωτερικό περιβάλλον, τις νευρικές οδούς οι 

οποίες μεταφέρουν ερεθίσματα από τους υποδοχείς στον εγκέφαλο και εκείνες τις περιοχές-τμήματα 

του εγκεφάλου τα οποία είναι υπεύθυνα για την επεξεργασία και την αποκωδικοποίηση των 

πληροφοριών (Fritzsch , Elliott & Pavlínková, 2019). Τα αισθητήρια συστήματα στην περιφέρεια 

αλλά και οι νευρώνες αυτών στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα αναπτύσσουν συγκεκριμένες συνδέσεις 

προκειμένου να επιτευχθεί η ορθή αισθητηριακή επεξεργασία. Οι πληροφορίες που θα τεθούν υπό 

επεξεργασία από κάποιο αισθητικό σύστημα μπορεί να οδηγούν σε συνειδητή ή όχι αντίληψη του 

ερεθίσματος. Ανεξάρτητα από το εάν η πληροφορία είναι ή όχι συνειδητή καλείται αισθητική 

πληροφορία. Τέλος,  πληροφορία ονομάζεται η αίσθηση - ακόμη και αν δε φτάνει στο επίπεδο της 

συνείδησης με την κατανόηση της αίσθησης από το άτομο να ονομάζεται αντίληψη. 

 Η ανίχνευση του εσωτερικού περιβάλλοντος και του εξωτερικού κόσμου και η μετέπειτα ενημέρωση 

του οργανισμού γίνεται διαμέσου νευρικών μηχανισμών οι οποίοι μεταφέρουν τις αντίστοιχες 

πληροφορίες (Vander, Sherman, Luciano & Τσακόπουλος, 2001). Αρχικό στάδιο αυτής της 

διαδικασίας είναι ο μετασχηματισμός των ερεθισμάτων σε κλιμακωτά δυναμικά (δυναμικό 

αισθητήρα) και στη συνέχεια σε δυναμικά ενέργειας στις νευρικές ίνες. Το πρότυπο δυναμικών 

ενέργειας σε συγκεκριμένες νευρικές ίνες αποτελεί έναν κώδικα μεταφοράς πληροφοριών σχετικά 

με τον κόσμο, ο οποίος αναπαρίσταται συμβολικά. 

Η νευρική δραστηριότητα ξεκινά στο όριο μεταξύ Νευρικού Συστήματος και εξωτερικού 

περιβάλλοντος από τους αισθητικούς υποδοχείς (Σιώρη, 2016). Από τη στιγμή που κάποιοι υποδοχείς 

απαντούν σε μεταβολές του εσωτερικού περιβάλλοντος, ο «εξωτερικός κόσμος» ως προς τους 
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αισθητικούς υποδοχείς μπορεί να σημαίνει για παράδειγμα διάταση ενός αιμοφόρου αγγείου. Οι 

πληροφορίες σχετικά με το εξωτερικό αλλά και το εσωτερικό περιβάλλον του οργανισμού υπάρχουν 

σε διαφορετικές μορφές ενέργειας: πίεση, θερμοκρασία, φως, ηχητικά κύματα κ.λπ. (Vander, 

Sherman, Luciano & Τσακόπουλος, 2001) . Οι υποδοχείς του περιφερικού άκρου των προσαγωγών 

νευρώνων μετατρέπουν αυτές τις μορφές ενέργειας σε κλιμακωτά δυναμικά τα οποία μπορούν να 

γεννήσουν δυναμικά ενέργειας που τελικά θα μεταφερθούν στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Οι 

υποδοχείς, που καλούνται αισθητήρες, μπορούν να είναι είτε οι ίδιες οι εξειδικευμένες απολήξεις των 

προσαγωγών νευρώνων ή διαφορετικά κύτταρα τα οποία επηρεάζουν τις τελικές απολήξεις των 

προσαγωγών νευρώνων.  

Ανεξάρτητα από την αρχική μορφή ενέργειας, οι πληροφορίες από τους αισθητήρες οι οποίοι φέρουν 

σε επαφή το νευρικό σύστημα με το εξωτερικό περιβάλλον πρέπει να μεταφραστούν στη γλώσσα 

των κλιμακωτών δυναμικών ή των δυναμικών ενέργειας (Fritzsch , Elliott & Pavlínková, 2019). Η 

ενέργεια εκείνη που θα ενεργοποιήσει τον εκάστοτε αισθητήρα καλείται ερέθισμα και 

μετασχηματίζεται σε ηλεκτρική απάντηση μέσω της μορφομετατροπής ερεθίσματος που είναι και η 

πρώτη απαραίτητη βαθμίδα όλων των αισθητικών αντιλήψεων. Παρακάτω θα παρουσιάσουμε πιο 

αναλυτικά πληροφορίες για κάθε αίσθηση. 

 

Σωματική αίσθηση (Αφή, πίεση, θερμοκρασία, πόνος, κίνηση)  

Η αισθητική λειτουργία του δέρματος και των υποκείμενων ιστών επιτελείται από μία πληθώρα 

αισθητήρων ευαίσθητων σε ποικίλα ερεθίσματα (Blanche et.al., 2002). Η διαμεσολάβηση των 

πληροφοριών για τη σωματική αίσθηση διεξάγεται μέσω ειδικών και μη ειδικών ανιουσών οδών που 

κατόπιν δημιουργίας χιάσματος καταλήγουν στο οπίσθιο τμήμα του εγκεφάλου (Vander, Sherman, 

Luciano & Τσακόπουλος, 2001) .  

Στις σωματικές αισθήσεις περιλαμβάνονται η αφή-πίεση, η αίσθηση της τοποθέτησης της θέσης του 

σώματος και της κίνησης, η θερμοκρασία και ο πόνος (Γιακουμογιαννάκη & Σταμοπούλου, 2016). 

Ταχέως προσαρμοζόμενοι μηχανοαισθητήρες του δέρματος δίνουν γένεση σε αισθήσεις όπως η 

δόνηση, η αφή και η κίνηση, ενώ από την άλλη μεριά οι βραδέως προσαρμοζόμενοι αισθητήρες 

σχετίζονται με τη δημιουργία αίσθησης της πίεσης. Οι αισθητήρες του δέρματος με περιορισμένο 

αισθητηριακό πεδίο συμμετέχουν στον υπό λεπτομέρεια διαχωρισμό του χώρου ενώ αυτοί με το 

μεγαλύτερο αισθητηριακό πεδίο αποδίδουν με ακρίβεια μικρότερη ως προς το χώρο την αίσθηση της 

αφής-πίεσης. Ο ενδοατράκτιος διατακτικός αισθητήρας έχει εξέχοντα ρόλο για την αίσθηση της 

θέσης και την κιναισθησία (Vander, Sherman, Luciano & Τσακόπουλος, 2001). Οι αισθητήρες του 
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ψυχρού είναι ευαίσθητοι στη μείωση θερμοκρασίας ενώ του θερμού στην αύξηση αυτής. Η ιστική 

βλάβη που συνεπάγεται τη μετέπειτα απελευθέρωση χημικών παραγόντων ως απόκριση του 

ανοσοποιητικού συστήματος διεγείρουν ειδικούς αισθητήρες αντίληψης του πόνου. Τέλος, η 

εξαρτώμενη από διέγερση αναλγησία διαδερμική διέγερση του νεύρου (TENS) καθώς και μέθοδοι 

όπως ο βελονισμός ελέγχουν τον πόνο με αναστολή εκπομπών στις οδούς του πόνου.  

Όραση 

Το διερχόμενο φως καθορίζεται από το μήκος κύματος και τη συχνότητα (Σιακαβέλλας, 2002). Όταν 

το φως προσπίπτει στον αμφιβληστροειδή του οφθαλμού εστιάζεται στα κωνία και τα ραβδία. Το 

σχήμα του φακού μεταβάλλεται προκειμένου διευκολύνει την προσαρμογή της όρασης σε κοντινές 

και μακρινές αποστάσεις ωστόσο με την πάροδο της ηλικίας η επερχόμενη σκλήρυνση του φακού 

δυσχεραίνει την παραπάνω διαδικασία. Οι φωτοχρωστικές των κωνίων και των ραβδίων 

αποτελούνται από την οψίνη (πρωτεϊνικό στοιχείο) και τη ρετινάλη (χρωμοφόρο) (Πλαΐνης, 

Τσιλιμπάρης & Παλλήκαρης, 2007). Η διαφορετική οψίνη που υπάρχει στους φωτοαισθητήρες 

καθιστά κάθε έναν εξ’ αυτών ευαίσθητο σε διαφορετικά μήκη κύματος. Όταν το φως προσπίπτει στα 

χρωμοφόρα, η φωτεινή δομή προκαλεί αλλαγή της στερεοδομής τους, που διεγείρει την αγωγή 

φωτεινών ερεθισμάτων με αποτέλεσμα την απόφραξη διαύλων Na+ και επακόλουθη υπερπόλωση 

των φωτοαισθητήρων που ακολουθείται από μείωση της απελευθερούμενης απελευθέρωσης 

νευροδιαβιβαστών (Vander, Sherman, Luciano & Τσακόπουλος, 2001). Τα ραβδία και τα κωνία 

συνάπτονται με τα δίπολα κύτταρα τα οποία με τη σειρά τους έρχονται σε επαφή τα γεγγλιακά, οι 

άξονες των οποίων σχηματίζουν τα οπτικά νεύρα που οδηγούν στον εγκέφαλο. Η κωδικοποίηση στο 

οπτικό σύστημα πραγματοποιείται με παράλληλες οδούς όπου διαφορετικές πλευρές των οπτικών 

πληροφοριών (χρώμα, μορφή, κίνηση, βάθος) διαφοροποιούνται η μία από την άλλη. Τα χρώματα 

που αντιλαμβανόμαστε σχετίζονται με το μήκος κύματος με διαφορετικά μήκη κύματος να 

διεγείρουν ισχυρότερα μία από τις τέσσερις φωτοχρωστικές των κωνίων. Οι κινήσεις του ματιού 

ελέγχονται από σκελετικούς μύες που αποτρέπουν την προσαρμογή των αισθητήρων ώστε το σημείο 

προσαρμογής να εστιάζεται στην ωχρά κηλίδα ανεξάρτητα από τις κινήσεις της κεφαλής.   

Ακοή 

Η ηχητική ενέργεια μεταδίδεται με τις κινήσεις των κυμάτων πίεσης η συχνότητα των οποίων 

καθορίζει τον τόνο του ήχου ενώ το εύρος τους την ένταση αυτών (Κοντογιάννης, 2012). Τα ηχητικά 

κύματα εισέρχονται από τον έξω ακουστικό πόρο και προσπίπτουν επάνω στον τυμπανικό υμένα, 

προκαλώντας τη δόνησή του. Η κινούμενη μεμβράνη προκαλεί κίνηση των τριών οσταρίων του 

μέσου ωτός και ο αναβολέας μεταδίδει τη δόνηση στη μεμβράνη της ωοειδούς θυρίδας. Από εκεί 
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γίνεται μετάδοση στο υγρό της αισθουσαίας κλίμακας με επακόλουθες δονήσεις στα τοιχώματα του 

κοχλιακού πόρου εξαιτίας της μετάδοσης των κυμάτων στο υγρό.  

Καθώς η βασική μεμβράνη δονείται τα τριχοφόρα κύτταρα του οργάνου του Corti μετακινούνται σε 

σχέση με την καλυπτήρια μεμβράνη ενώ η μετακίνηση των τριχιδίων των τριχοφόρων κυττάρων 

διεγείρει την απελευθέρωση νευροδιαβιβαστών οι οποίοι με τη σειρά τους ενεργοποιούν τους 

υποδοχείς που βρίσκονται στις περιφερικές απολήξεις των προσαγωγών νευρικών ινών (Κόκοτας, 

2011).  

Χημικές αισθήσεις (Γεύση, όσφρηση) 

Οι αισθητήρες ή οι υποδοχείς της γεύσης βρίσκονται στους γευστικούς κάλυκες οι οποίοι είναι 

διάσπαρτοι στη στοματική κοιλότητα και ιδιαίτερα στη γλώσσα (Μαγόπουλος, 2012). Οι 

διαφορετικοί τύποι γευστικών υποδοχέων λειτουργούν με διαφορετικούς μηχανισμούς. Οι οδοί της 

γεύσης στο κεντρικό νευρικό σύστημα προβάλλουν στο βρεγματικό λοβό κοντά στον 

σωματοαισθητηριακό φλοιό του εγκεφάλου.  

Οι γευστικοί αισθητήρες οι οποίοι αποτελούν τμήμα των προσαγωγών οσφρητικών νευρώνων, 

εντοπίζονται στο ανώτερο τμήμα της ρινικής κοιλότητας (Vander, Sherman, Luciano & 

Τσακόπουλος, 2001) . Τα οσφρητικά μόρια, μόλις διαλυθούν στη βλέννα η οποία περιβρέχει τους 

αισθητικούς αισθητήρες προσδένονται σε ειδικούς υποδοχείς-θέσης πρόσδεσης πρωτεϊνών με κάθε 

οσφρητικό κύτταρο-υποδοχέα να φέρει να φέρει έναν από τους σχεδόν 1000 τύπους υποδοχέων. Οι 

πληροφορίες διέρχονται από τους οσφρητικούς βολβούς στον οσφρητικό φλοιό, μέρος του 

μεταιχμιακού συστήματος, ενός τμήματος του εγκεφάλου που σχετίζεται με το συναίσθημα, την 

πρόληψη τροφής κά.  

 

3.3 Αισθητηριακές αναπηρίες: Ιατρικό και κoινωνικό μoντέλo αναπηρίας 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, Άτομα με Ειδικές Ανάγκες δεν είναι όσοι 

εμφανίζουν κάποιου είδους μειονεξία που ξεκινάει από φυσική ή από κάποια άλλη νοητική βλάβη 

(Laylatul Zakia & Yamtinah, n.d.). Έτσι, τα άτομα με αναπηρίες θεωρούνται όσοι έχουν νοητική 

υστέρηση, αισθητηριακές αναπηρίες, κινητικές αναπηρίες, διαταραχές λόγου και ομιλίας, 

μαθησιακές δυσκολίες, ΔΕΠ-Υ, νευροψυχικές διαταραχές, σύνθετες συναισθηματικές δυσκολίες και 

ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω αναπηρίες 

αλλάζουν συνεχώς τόσο στην ελληνική όσο και στην ξένη βιβλιογραφία και δεν υπάρχουν 

διαχρονικά σταθεροί όροι για να προσδιορίσουν τις διαταραχές. Έτσι, προκύπτει η προβληματική 
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των διαφορετικών κατηγοριοποιήσεων και διαφορετικής καταγραφής συμπτωμάτων στα 

διαφορετικά εγχειρίδια διάγνωσης ή ταξινόμησης (π.χ. ICD-10, DSM-5 κ.λπ.). Γενικότερα, οι 

αναπηρίες προσδιορίζουν ένα σύνολο καταστάσεων που συνδέονται με σωματική, μαθησιακή, 

γλωσσική ή συμπεριφορική βλάβη (Zablotsky et al., 2019). Με τον παραπάνω ορισμό συμφωνεί και 

παλαιότερη αναφορά που διαπιστώνει ότι σε μία γενική της προσέγγιση, η αναπηρία χαρακτηρίζεται 

ως μία λειτουργική βλάβη, συγγενής ή επίκτητη που προκύπτει από αρρώστια ή κάποιο ατύχημα 

(Πολυχρονοπούλου, 2012). Ωστόσο, ανεξάρτητα από την σοβαρότητα και τη φύση της διαταραχής, 

εάν το άτομο δεν ταυτίσει την αναπηρία του με μία μειονεξία είναι δυνατόν να τη διαχειριστεί 

εποικοδομητικά. Πρόσφατη έρευνα υπογράμμισε την αύξηση των παιδιών που διαγνώστηκαν με 

αναπηρίες μεταξύ των ετών 2009-2017. Στην Ελλάδα από το 1989 ο Γιάννης Ποντίκης όρισε την 

αναπηρίας ως μία αίσθηση ή ένα μέλος σώματος που λείπουν από κάποιον άνθρωπο. Η αναπηρία 

προσεγγίζεται μέσα από το κοινωνικό ή μέσα από το ιατρικό μοντέλο ανάλογα με τον κλάδο 

εφαρμογής και θεραπείας της. Πιο αναλυτικά, το κοινωνικό μοντέλο εξετάζει τις ειδικές ανάγκες 

μέσα από την ύπαρξη πολιτισμικών, κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών φραγμών που τίθενται 

στο ίδιο το άτομο. Από την άλλη πλευρά, το ιατρικό μοντέλο εκφράζει τις αναπηρίες ως συνέπειες 

μίας βλάβης. Έτσι, το ιατρικό μοντέλο έχει ως αφετηρία την απόκλιση από το αναμενόμενο και 

επιδιώκει τη διόρθωση μέσω θεραπείας. Εντούτοις, στον ιατρικό κλάδο η αναπηρία προσδιορίζεται 

εξ ολοκλήρου ως μία λειτουργική βλάβη εγγενούς ή επίκτητης που εμφανίστηκε από κάποιο ατύχημα 

ή υπήρχε από τη γέννηση του ατόμου (Zablotsky et al., 2019). Η έγκαιρη και έγκυρη μέτρηση και η 

κατάλληλη κατηγοριοποίηση των αναπηριών βοηθούν στην καταγραφή επιπολασμού και ως 

συνέπεια στην περιγραφή των δυσκολιών. Ωστόσο, όπως καταγράψαμε παραπάνω οι αλλαγές που 

συχνά παρατηρούνται στα διαγνωστικά κριτήρια δυσκολεύουν στην καταγραφή των περιστατικών 

και στην πρόταση συγκεκριμένων θεραπευτικών υπηρεσιών. 

 Οι αισθητηριακές αναπηρίες ωστόσο σχετίζονται με φυσικές βλάβες στις αισθήσεις της όρασης και 

της ακοής και εκδηλώνονται με τη δυσκολία στην αισθητηριακή είσοδο πληροφοριών, το 

περιορισμένο ή ελλειμματικό οπτικό και ακουστικό κανάλι αλλά και στη δυσκολία 

αποκωδικοποίησης των ερεθισμάτων (Σαλβαράς, 2016). Έρευνα που διενεργήθηκε στη Σιγκαπούρη 

το 2004 μελέτησε τις γνώσεις 1538 εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής σχετικά με την επάρκεια των 

γνώσεων τους σχετικά με τις αναπηρίες και ερωτήθηκαν και για τις αισθητηριακές αναπηρίες (Thaver 

& Lim, 2014). Η ανάλυση των δεδομένων φανέρωσε ότι οι εκπαιδευτικοί με ελάχιστοι ή καθόλου 

προϋπηρεσία είχαν ελάχιστη γνώση σχετικά με τον προσδιορισμό των αισθητηριακών αναπηριών 

και δεν ήταν ιδιαίτερα πρόθυμοι να τους εντάξουν στο γενικό περιβάλλον της τάξης.  Παρομοίως, 

βρέθηκε ότι η πλειονότητα εκπαιδευτικών της γενικής τάξης δεν γνωρίζουν τη νοηματική γλώσσα 
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(Anggraeni et al., 2020) ενώ δεν έχουν επάρκεια γνώσεων ως προς τον προσδιορισμό της 

αισθητηριακής βλάβης των μαθητών (Mohd Daud & Mohd Yusoff, 2015). Κατά τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας, οι αισθητηριακές αναπηρίες χωρίζονται στις αισθητηριακές αναπηρίες ακοής που 

περιλαμβάνουν τους κωφούς και βαρήκοους και στις αισθητηριακές αναπηρίες όρασης που 

περιλαμβάνουν τους τυφλούς και αμβλύωπες ασθενείς (Bruce et al., 2017). Ο νόμος 2817/2000 που 

υπογραμμίζεται στο ειδικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ) του Υπουργείου Παιδείας και 

του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για μαθητές με προβλήματα ακοής για την Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση, υποστηρίζει την  φοίτηση των μαθητών με ειδικές ανάγκες στα κοινά σχολεία, σε 

Τμήματα Ένταξης, σε Ειδικά Σχολεία και άλλες σχολικές δομές (ΥΠΕΠΘ & Ινστιτούτο, 2004). Στα 

πλαίσια αυτά δύναται να εφαρμοστούν οι βασικές αρχές της ειδικής αγωγής όπως η ισότιμη 

πρόσβαση στην εκπαίδευση και η συμμετοχή όλων των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Εντούτοις, η έλλειψη πρόσφατων στοιχείων για τον αριθμό και την ποιότητα αναγκών στο χώρο της 

Ειδικής Αγωγής καθώς και η μη κατάλληλη προσαρμογή των ΑΠΣ στις ιδιαίτερες ανάγκες των 

μαθητών στέκονται ως εμπόδια στην συμπεριληπτική φιλοσοφία. Κατά τον Γερμανό φιλόσοφο 

Εμμανουήλ Καντ, τα προβλήματα όρασης μπορεί να οδηγήσει σε απομάκρυνση των ανθρώπων από 

αντικείμενα. Από την άλλη μεριά, το προβλήματα ακοής θα μπορούσαν να απομακρύνουν τους 

ανθρώπους μεταξύ τους (Η Αίσθηση Της Ακοής Και η Λειτουργία Της-Μάιος: Μήνας Ακοής - Health 

News, n.d.). Παρακάτω θα περιγράψουμε πιο αναλυτικά τις διαταραχές κάθε αίσθησης και θα 

εξάγουμε συμπεράσματα σχετικά με τα είδη και τις δυσκολίες τους. 

 

3.4 Διαταραχές ακοής 

3.4.1 Φυσιολογία του οργάνου ακοής 

Από την εμβρυική κιόλας ηλικία είναι αναμενόμενο να αναπτυχθεί η αίσθηση της ακοής και από την 

16η κιόλας εβδομάδα κύησης οπόταν το έμβρυο αρχίζει να ακούει τους πρώτους ανεπαίσθητους 

ήχους από το εξωτερικό περιβάλλον αλλά και το εσωτερικό περιβάλλον όπως τον χτύπο της καρδιάς 

της μητέρας (“Anatomy of Human Ear,” 2021). Στην ακοή βασίζεται ένα μεγάλο μέρος της 

επικοινωνίας των ανθρώπων με την έννοια της μετάδοσης ηχητικών μηνυμάτων ή της μετάδοσης 

απόψεων και πληροφοριών. Το αυτί κατέχει τον ρόλο της αποστολής ηχητικών πληροφοριών και 

κυμάτων στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα.  
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Το ακουστικό σύστημα επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά του αυτιού και την συγκεκριμένη 

φυσιολογία του (Stoessel et al., 2016). Πιο συγκεκριμένα, το εξωτερικό τμήμα του αυτιού, το 

τύμπανο με την μεμβράνη  και το εσωτερικό τμήμα του αυτιού αποτελούν βασικά στοιχεία της 

ακοής. Στο εσωτερικό τμήμα του αυτιού υπάρχουν τρία οστά που είναι υπεύθυνα για τη μηχανική 

μεταφορά της διέγερσης του κοχλία. Στο σημείο αυτό επιτυγχάνεται η μετατροπή της μηχανικής 

διέγερσης σε έναν νευρικό ερεθισμό από τα τριχίδια του εσωτερικού κοχλία. Τα ευαίσθητα αυτά 

τριχίδια ενεργοποιούνται από ένα φάσμα συχνοτήτων με 24 ζώνες. Σε ορισμένες περιπτώσεις και 

συγκεκριμένα στην περίπτωση διαταραχών, η παραπάνω διαδικασία δεν επιτυγχάνεται ομαλά. 

 Δηλαδή, η λειτουργία της ακοής ξεκινάει από το εξωτερικό τμήμα του αυτιού, το πτερύγιο το οποίο 

συγκεντρώνει ουσιαστικά τα ηχητικά ερεθίσματα και αυτά μεταφέρονται στον ακουστικό πόρο του 

αυτιού (Εικόνα 1 ). 

 

Εικόνα 1: Anatomy of human ear, Ear anatomy: MedlinePlus Medical Encyclopedia Image. (n.d.). Retrieved March 

14, 2022, from https://medlineplus.gov/ency/imagepages/1092.htm 

 

Αφού τα ηχητικά κύματα έχουν μεταφερθεί πια εσωτερικά αυτά χτυπούν το τύμπανο το οποίο 

πάλλεται. Οι δονήσεις που δημιουργούνται μεταφέρονται μέσω των τριών οσταρίων στον κοχλία. Ο 

κοχλίας έχει υγρό ενώ μάλιστα κατέχει κάποια τριχωτά κύτταρα που είναι υπερευαίσθητα και εκεί 

τα κύματα ήχου γίνονται νευρικές ώσεις. Οι νευρικές ώσεις που έχουν παραχθεί οδηγούνται στο 

ακουστικό κέντρο του εγκεφάλου με σκοπό εκεί τα δεχθούν επεξεργασία τα νευρικά σήματα και να 

κατανοήσουμε την πληροφορία. 
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3.4.2 Η Νευροβιολογική βάση της βαρηκοΐας και της κώφωσης 

Όπως υπογραμμίστηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, στις αισθητηριακές αναπηρίες ακοής 

συμπεριλαμβάνονται η κώφωση και η βαρηκοΐα (Schilder et al., 2019). O πληθυσμός των κωφών ή 

βαρήκοων μαθητών είναι ποικίλος καθώς εξαρτάται από το βαθμό απώλειας ακοής, από τον τύπο 

απώλειας ακοής και από την χρονική περίοδο εμφάνισης της απώλειας ακοής (Bruce et al., 2017). 

Ξεκινώντας με την εννοιολογική αποσαφήνιση των όρων «Κωφός» και «βαρήκοος», προσδιορίζουμε 

τον πρώτο, ως το άτομο που φοράει ή όχι ακουστικά και δεν είναι σε θέση να αντιληφθεί την ομιλία 

μέσω της ακοής (Sherrill, 1998). Από την άλλη, ο βαρήκοος αφορά το άτομο που εμφανίζει 

δυσκολίες στην αντίληψη ομιλίας μέσω του αυτιού αλλά η επικοινωνία δεν εμποδίζεται πλήρως και 

έτσι κατανοεί μεγάλο όγκο πληροφοριών (Davidson & Randhawa, 2020). Τούτο φέρει επιπτώσεις 

όχι μόνο στην επικοινωνιακή λειτουργικότητα του ατόμου αλλά και στην εκπαιδευτική του επίδοση 

(Davidson & Randhawa, 2020; Lim & Chew, 2018). Ωστόσο, στα πλαίσια του σχολείου οι παραπάνω 

δυσκολίες των μαθητών με προβλήματα ακοής θα μπορούσαν να υποστηριχθούν μέσω κατάλληλων 

πρακτικών διδασκαλίας και εκμάθησης Νοηματικών Γλωσσών (στο εξής: ΝΓ) όπως θα παρουσιαστεί 

ακολούθως. 

Βαρηκοΐα  

Στην περίπτωση της βαρηκοΐας (21 Db έως 95 Db στους ήχους συχνοτήτων από την ουδό 

ακοής Hearing Threshold Level- HTL) γίνεται διαχωρισμός σε τρεις κατηγορίες και έχουμε είτε 

τη βαρηκοΐα αντίληψης ή νευροαισθητηρική, είτε τη βαρηκοΐα αγωγής ή αγωγιμότητα;, είτε τη 

μικτή μορφή (Dolezal, 2019) (Εικόνα 2). Στην πρώτη περίπτωση για τη διαταραχή ευθύνεται μία 

βλάβη στα τριχωτά κύτταρα του κοχλία που είναι υπεύθυνα για τη μεταφορά των ηχητικών 

ερεθισμάτων στο ακουστικό νεύρο όπως αναφέραμε. Αποτελεί επομένως συνέπεια βλάβης του 

μηχανισμού αντίληψης των ήχων για τον κοχκλία και το ακουστικό νεύρο. Μπορεί να εμφανιστεί 

σε κοχλιακές ή οπισθοκοχλιακές διαταραχές της ακουστικής οδού. Η βαρηκοΐα αντίληψης 

διακρίνεται σε επίκτητη και συγγενή καθώς μπορεί να εμφανιστεί από κληρονομικούς 

παράγοντες (π.χ. μεγαλοκυτττταρικός ιός, σακχαρώδης διαβήτης) αλλά μπορεί να δημιουργηθεί 

και λόγω περιγεννητικών αιτιών όπως η πρόωρη γέννηση είτε όπως πρόσφατα εντοπίστηκε από 

την ιογενή λοίμωξη του COVID-19 (Koumpa et al., 2020).  Στην κατηγορία της βαρηκοΐας 

αγωγής εντοπίζεται βλάβη στο ηχομεταγωγικό σύστημα του αυτιού δηλαδή στο τύμπανο ή στα 

τρία ακουστικά οστάρια. Αυτός ο τύπος βαρηκοίας μπορεί να θεραπευτεί με φάρμακα ή με 
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χειρουργικό τρόπο. Τέλος, στην περίπτωση της μικτής βαρηκοΐας ενυπάρχουν βλάβες και από τις 

δύο παραπάνω κατηγορίες. Γενικότερα με τον όρο βαρηκοΐα νοείται η περιορισμένη ακουστκή 

ικανότητα του ατόμου και η σταδιακή απώλεια ακοής αποτελεί την συχνότερη μορφή βαρηκοΐας που 

ονομάζεται πρεσβυακουσία (Σταγιόπουλος, 2016). Για τα άτομα άνω των 65 η βαρηκοΐα συναντάται 

σε ποσοστό περίπου 33% με το ποσοστό να ανεβαίνει για τους άνω των 75 (Pittman et al., 2021). Ως 

βασικές αιτίες βαρηκοΐας βιβλιογραφικά εντοπίζονται οι φλεγμονές του μέσου αυτιού, η υψηλή 

συγκέντρωση κυψελίδας στο αυτί, η οξεία ωτίτιδα, οι επαναλαμβανόμενες ωτίτιδες και οι 

τραυματισμοί του τυμπάνου που δύναται να οδηγήσουν σε διάτρηση. Επιπλέον, το χολοστεάτωμα 

αποτελεί πολλές στρώσεις δέρματος που μπορεί να εισαχθούν στο αυτί και να διαβρώσουν τα οστά, 

πιέζοντας το προσωπικό νεύρο ώσπου να παραλύσει καθιστώντας την χειρουργική επέμβαση 

αναγκαία. Τα άτομα με βαρηκοΐα συχνά μπερδεύουν τους ήχους μεταξύ τους, εμφανίζουν δυσκολίες 

στη διάκριση των συμφώνων μεταξύ τους, ακούν σε μεγάλη ένταση τηλεόραση ή οποιοδήποτε άλλη 

ηχητική πληροφορία, ζητούν από άλλα άτομα να μιλήσουν πιο δυνατά κ.λπ. Προκειμένου να 

διαγνωστεί ένα άτομο με βαρηκοΐα απαιτείται κλινική εξέταση και συγκεκριμένα ωτομικροσκόπηση 

που αποτελεί μία εξέταση του αυτιού από ωτορινολαρυγγολόγο με οπτικό μικροσκόπιο ή τυπικό 

έλεγχο ακοής όπως ακουόγραμμα, τυμπανόγραμμα ή ηχητικά αντανακλαστικά (Koumpa et al., 

2020). Η έγκαιρη διάγνωση βαρηκοΐας μπορεί να προλάβει ένα μεγαλύτερο πρόβλημα ακοής στο 

μέλλον αφού μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα ακουστικό βαρηκοΐας που να στέλνει στο ακουστικό 

κέντρο ηχητικά σήματα που χωρίς αυτό δεν θα στέλνονταν. Έτσι, το κέντρο του εγκεφάλου που είναι 

υπεύθυνο για την επεξεργασία των ήχων αφυπνίζεται και καθιστά το άτομο αντανακλαστικά ενεργό.  

Η βαρηκοΐα που εμφανίζεται από την πρώτη παιδική ηλικία (4%-5% επί του γενικού πληθυσμού) 

δύναται να θεωρηθεί αιτία για την καθυστέρηση της γλωσσικής ανάπτυξης του παιδιού, 

υπογραμμίζοντας την ανάγκη έγκαιρης διάγνωσης και παρέμβασης. 

 

Εικόνα 2: Ποσοτική ταξινόμηση ακουστικής ικανότητας 
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Από τα πιο γνωστά τεχνολογικά ιατρικά μέσα παρέμβασης της βαρηκοΐας θεωρούνται τα 

ακουστικά βαρηκοΐας και τα κοχλιακά εμφυτεύματα (CA & AU, 2004). Φυσικά η χρήση και η 

εφαρμογή τους σχετίζεται με τον τύπο βαρηκοΐας, όπως διαχωρίστηκε παραπάνω αλλά και από το 

βαθμό βαρηκοΐας (dB). Το ακουστικό βαρηκοΐας τοποθετείται εξωτερικά του αυτιού και σκοπός 

είναι να ενισχύσει τα ακουστικά υπολείμματα του ατόμου (Εικόνα 3). Το ακουστικό μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από άτομα με βαρηκοΐα αντίληψης ή νευροαισθητηριακού τύπου ή βαρήκοους 

με βαθμό ακουστικής ικανότητα από τον μέσο όρο και πάνω. 

 

Εικόνα 3: Ακουστικό βαρηκοΐας  

Από την άλλη, το κοχλιακό εμφύτευμα τοποθετείται χειρουργικά ως εμφύτευμα στο 

ακουστικό σύστημα και συγκεκριμένα στον κοχλία, ενώ μπορεί να ενεργοποιηθεί με ένα 

εξωτερικό μηχανισμό έξω από το αυτί (Εικόνα 4). Το κοχλιακό εμφύτευμα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από άτομο με βαρηκοΐα αντίληψης ή νευροαισθητητιασκού τύπου ή σε 

περίπτωση μεγάλης βαρηκοΐας που φτάνει σχεδόν σε επίπεδο κώφωσης. 

 

                      Εικόνα 4: Κοχλιακό εμφύτευμα 
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Κώφωση 

 Από την άλλη, όπως φαίνεται και από τον πίνακα (Εικόνα 2,) η κώφωση αποτελεί μία σοβαρή 

βλάβη ακοής συνήθως πάνω από 95 Db, σε σημείο που η διαδικασία γλωσσικής πληροφορίας με την 

διαμεσολάβηση της ακουστικής οδού διαταράσσεται έντονα. Ωστόσο, πρόσφατες έρευνες έχουν 

αναδείξει σύγχρονες βιοτεχνολογικές και φαρμακευτικές μεθόδους και θεραπείες για καταπολέμηση 

διαταραχών του εσωτερικού τμήματος του αυτιού και της κεντρικής ακοής (Schilder et al., 2019). Οι 

θεραπείες αυτές βασίζονται σε φάρμακα, γονίδια ή κύτταρα για την προστασία από την πλήρη 

απώλεια της ακοής αλλά και την αποκατάσταση και αναγέννηση του αυτιού. Βέβαια, από τα νέα 

προϊόντα βιοτεχνολογίας που μελετώνται και σχετίζονται με την πρόληψη κατά της εμφάνισης 

διαταραχών ακοής κανένα δεν έχει κυκλοφορήσει επίσημα και τα περισσότερα βρίσκονται σε φάση 

δοκιμής. Έχει υπογραμμιστεί ότι οι κλινικοί γιατροί είναι σημαντικό να εμπλέκονται στη φροντίδα 

των ασθενών, να μελετούν ξεχωριστά το ιστορικό του κάθε ασθενή με σκοπό να κατανοείται 

ουσιαστικά ο μηχανισμός δράσης της διαταραχής και να μην προτείνονται φάρμακα που διατηρούν 

τη διαταραχή ενώ άλλα φάρμακα θα την απέτρεπαν.   

Σε κάθε περίπτωση που αξιοποιούνται είτε φαρμακευτικά μέσα είτε τεχνολογικά εργαλεία, 

καθίσταται αναγκαία η γλωσσική αλλά και η ακουστική εκπαίδευση των παιδιών (Κυριαφίνης, 

2005). Ο τακτικός ακουστικός έλεγχος απαιτείται για την αξιολόγηση της οργανικής και 

ακοοολογικής ικανότητας των ατόμων με σκοπό να επιτυγχάνονται οι κατάλληλες διορθωτικές 

ενέργειες που θα βοηθούν το άτομο κατά προτεραιότητα να διατηρεί τη φυσική ακουστική του 

ικανότητα  

3.5 Διαταραχές όρασης 

3.5.1 Φυσιολογία του οργάνου όρασης 

Η όραση ή εναλλακτικά οπτική αντίληψη αποτελεί μία σημαντική αίσθηση για τον άνθρωπο 

δεδομένου ότι το 30% περίπου του εγκεφάλου ασχολείται με τις διαδικασίες συγκέντρωσης και 

διαχείρισης των οπτικών ερεθισμάτων (Downie et al., 2021). Το αισθητήριο όργανο της όρασης, το 

μάτι αποτελεί ένα στρογγυλό βολβό με τοίχωμα τριών χιτώνων. Πιο αναλυτικά, ο πρώτος και 

σκληρότερος χιτώνας είναι το λευκό μέρος που φαίνεται εξωτερικά, ο δεύτερος χιτώνας είναι ο 

χοριοειδής, ενώ ο τρίτος χιτώνας που εντοπίζεται εσωτερικά του ματιού είναι ο αμφιβληστροειδής 

(Εικόνα 5). Η ίριδα είναι το χρωματιστό μέρος του ματιού, στη μέση της οποίας εντοπίζεται μία οπή 

που καλείται κόρη. Η βασική λειτουργία της ίριδας είναι η συστολή και η διαστολή της ανάλογα με 
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την ποσότητα φωτός που συγκεντρώνει. Συγκεκριμένα, όταν η ποσότητα φωτός που εμπίπτει είναι 

μικρή τότε η κόρη διαστέλλεται με σκοπό την μεγαλύτερη συγκέντρωση φωτός. Αντίθετα, κατά την 

είσοδο μεγάλης ποσότητας φωτός, η κόρη συστέλλεται προκειμένου να περιοριστεί η άσκοπη 

είσοδος φωτός. 

Το φως αποτελεί το βασικό αντικείμενο της οπτικής αντίληψης και η επεξεργασία του συνδυάζεται 

με την συγκέντρωση πολλαπλών οπτικών ερεθισμάτων ταυτόχρονα (Wilson, 2021). Όταν το φως 

εμπίπτει στον οφθαλμό, ο κερατοειδής και ο φακός προσπαθούν να εστιάσουν το φως για να 

σχηματιστεί είδωλο  πάνω στον αμφιβληστροειδή (Mohan et al., 2019). Στην εστίαση του φωτός 

βοηθά ο κερατοειδής ο οποίος κατέχει τον ρόλο του φακού και μοιάζει με ένα διάφανες και λεπτό 

εξωτερικό στρώμα σαν περίβλημα.  Ακολούθως, τα ραβδία και τα κωνία (οι φωτοϋποδοχείς του 

αμφιβληστροειδή) μετατρέπουν την ενέργεια που έχει του φως σε ηλεκτρικό σήμα. Κατόπιν, το 

ηλεκτρικό αυτό σήμα είναι πλέον έτοιμο να μεταδοθεί με τα οπτικά νεύρα στους οπτικούς φλοιούς 

του εγκεφάλου. Πιο απλά, οι ακτίνες φωτός περνούν σε πρώτη φάση από τον κερατοειδή χιτώνα και 

έπειτα από την κόρη. Στην συνέχεια, οι ακτίνες διαπερνούν το μάτι και καταλήγουν  στο πίσω μέρος 

του, στον αμφιβληστροειδή χιτώνα που αποτελείται από πολλά νευρικά κύτταρα. Τα εν λόγω 

κύτταρα δια μέσου των οπτικών νεύρων αποστέλλουν μηνύματα στον εγκέφαλό μας και το κέντρο 

του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία του οπτικού ερεθίσματος εκκινεί τις 

διαδικασίες. Το οπτικό νεύρο μοιάζει με ένα λεπτό καλώδιο με περισσότερες από 1.000.000 νευρικές 

ίνες. Τόσο ο αμφιβληστροειδής όσο και το οπτικό νεύρο θεωρούνται άκρως απαραίτητα στοιχεία για 

την επικοινωνία του ματιού με τον εγκέφαλο καθώς χωρίς αυτήν την επικοινωνία δεν θα ήταν εφικτή 

η αίσθηση της όρασης. 

 

Εικόνα 5: Ανατομία και Φυσιολογία οφθαλμού 
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Το Περιφερειακό και το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα έχουν ως επιμέρους τμήμα τους το οπτικό 

σύστημα που στοχεύει στην αποκωδικοποίηση ενός οπτικού ερεθίσματος. Αρχικά, το ανθρώπινο 

μάτι αντιλαμβάνεται μία εικόνα ως ένα ενιαίο σύνολο. Ωστόσο, η οπτική πληροφορία αποτελείται 

από επιμέρους και πολλαπλά σημεία με διαφορετικά χαρακτηριστικά σχημάτων και χρωμάτων. 

Σύμφωνα με τον Vyshedskiy (2016), ο ανθρώπινος εγκέφαλος δύναται να δημιουργήσει μία εικόνα 

και να δημιουργήσει νοητικές αναπαραστάσεις ή οπτικές συνάψεις με σκοπό την εκπαίδευση για 

κοινωνική αλλαγή. Ο εγκέφαλος μπορεί να δημιουργήσει μία εικόνα που μπορεί να μην την έχει 

ξαναδεί, διαδικασία σύνθετη που απαιτεί συντονισμό διαφορετικών εγκεφαλικών λειτουργιών (El-

Sayes et al., 2019). Το αριστερό μέρος του εγκεφάλου είναι ικανό να επεξεργαστεί τα οπτικά 

ερεθίσματα του δεξιού οπτικού πεδίου και αντιστοίχως το ίδιο συμβαίνει για το δεξί ημισφαίριο του 

εγκεφάλου. Μία νέα εικόνα προκύπτει από την συναρμολόγηση επιμέρους εικόνων που έχουν 

αποτελέσει αντικείμενο επεξεργασίας από τον εγκέφαλο παλιότερα (Vyshedskiy, 2016). Τα διάφορα 

οπτικά σήματα που δέχεται ο εγκέφαλος για την σύσταση ενός αντικειμένου επιτυγχάνεται μέσα από 

την διασύνδεση των νευρώνων εντός του νευρωνικού δικτύου. Όποιοι νευρώνες ενεργοποιούνται 

ταυτόχρονα καταφέρνουν να συνδεθούν ενώ απωθούνται όσοι νευρώνες είναι ανενεργοί.  

Λόγω της μεγάλης σημασίας που έχει η όραση στην κοινωνική ζωή του ανθρώπου και στην επιβίωση, 

το μάτι προστατεύεται από τις οφθαλμικές κοιλότητες του κρανίου που βρίσκεται, από τα βλέφαρα 

που εμποδίζουν την είσοδο ξένων σωμάτων, τα φρύδια που κρατούν σταγόνες ιδρώτα μακριά από τα 

μάτια, το δάκρυ που εξάγεται από τον δακρυϊκό αδένα και αποτελεί φυσικό φραγμό για τον 

πολλαπλασιασμό μικροβίων κ.λπ. (Horwood et al., 2005). Παρακάτω θα εστιάσουμε σε 

συνηθισμένες διαταραχές όρασης που δύναται να διαγνωστούν και σε μαθητές προσχολικής και 

πρώτης σχολικής ηλικίας. 

 

3.5.2  H Νευροβιολογική βάση της τύφλωσης και αμβλυπωπίας 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 285 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως 

εμφανίζουν προβλήματα όρασης και μάλιστα από αυτούς τα 39 εκατομμύρια είναι τυφλοί (Szabó et 

al., 2018). Επιπλέον, 10.000.000 άνθρωποι στην Νέα Υόρκη υπολογίζεται από το Αμερικανικό  

Ίδρυμα Τύφλωσης ότι έχουν προβλήματα όρασης (Albouys-Perrois et al., 2018). Η διαταραχή 

όρασης σύμφωνα με την ίδια πηγή περιλαμβάνει τόσο τις περιπτώσεις που έχουν περιορισμένη ή 

χαμηλό επίπεδο όρασης ή ολική απώλεια όρασης. Από την άλλη μεριά, όπως προαναφέρθηκε, τα 

άτομα μικρότερης ή εφηβικής ηλικίας δεν αναμένεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα όρασης εάν 
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δεν συντρέχουν ιατρικοί λόγοι ή κάποιο ατύχημα. Ωστόσο, για την αποτελεσματικότερη οργάνωση 

των υπηρεσιών φροντίδας των προβλημάτων όρασης είναι απαραίτητο να συλλέγονται 

επιδημιολογικά δεδομένα από όλο τον κόσμο παρά το γεγονός ότι σε χώρες χαμηλού εισοδήματος η 

διαδικασία δύναται να συναντήσει εμπόδια (Szabó et al., 2018). Λόγω του ότι την περασμένη 

δεκαετία, τα πρώιμα σημάδια προβλημάτων όρασης δεν ανιχνεύονταν, οι διαταραχές επιδεινώνονταν 

φτάνοντας σε σημείο να μην διορθώνονται. Πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε τυχαίο 

δείγμα 2298 παιδιών ηλικίας 5 έως 11 και αξιολόγησε την οπτική τους οξύτητα, εντόπισε μικρά ή 

μεγαλύτερα προβλήματα όρασης σε 78 παιδιά (Williams et al., 2021). Η ίδια έρευνα υπογράμμισε 

πως το 3% παιδιών Δημοτικού εμφανίζουν προβλήματα όρασης ενώ περίπου το 1% αυτών 

παραμένουν αδιάγνωστα καθώς δεν γίνονται αντιληπτά ούτε από γονείς ούτε από εκπαιδευτικούς 

κατά τη φοίτησή τους. Επιπλέον, 14 εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο υπολογίζεται ότι είναι τυφλά 

βιώνοντας περιορισμένη κοινωνικοποίηση με στοιχεία που εντόπισαν πολλά περιστατικά νοσηλείας 

ακόμα και θνησιμότητας (Solebo et al., 2017). Άλλη πρόσφατη έρευνα, πρότεινε την εφαρμογή 

προγραμμάτων ελέγχου όρασης εντός σχολείου, κατόπιν παρότρυνσης εκπαιδευτικών (Yong et al., 

2020). Η πρόταση προέκυψε λόγω του εντοπισμού μεγάλου βιβλιογραφικού κενού για τον εντοπισμό 

και παρέμβαση μαθητών με προβλήματα όρασης από εκπαιδευτικούς. Μάλιστα διατυπώθηκε ότι ο 

έγκαιρος έλεγχος όρασης στο σχολείο μπορεί να περιορίσει τις πιθανότητες μείωσης ή ολικής 

απώλειας όρασης λόγω της άμεσης παρέμβασης και ορισμένα εμπόδια να περιοριστούν. Έτσι, το 

2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διοργάνωσε μία εκστρατεία κινητοποίησης με τίτλο 

«VISION 2020» με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση προβλημάτων όρασης πριν αυτά 

αποβούν μοιραία για την υγεία, την εκπαίδευση και την αυτοεξυπηρέτηση του ατόμου (Bourne et al., 

2021). Στην εκστρατεία αυτή η Ουγγαρία συμμετείχε ενεργά με έρευνα για τον επιπολασμό και τις 

αιτίες οπτικής αναπηρίας και τύφλωσης του πληθυσμού της. Όπως εντοπίστηκε ο επιπολασμός της 

τύφλωσης αυξάνονταν εκθετικά με την ηλικία ενώ σε άτομα μεγαλύτερων ηλικιών άλλες κοινές 

οπτικές διαταραχές ήταν ο καταρράκτης και το γλαύκωμα.  

Το ανθρώπινο μάτι προσομοιάζει με έναν φακό που έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει οπτικά 

ερεθίσματα, να τα συλλέγει, να τα επεξεργάζεται και τελικά να δημιουργεί ένα ενιαίο κεντρικό 

αποτέλεσμα (Visual Impairment (for Teens) - Nemours KidsHealth, n.d.). Στην κάμερα η προβολή 

της εικόνας αποτυπώνεται στο φιλμ ενώ στο ανθρώπινο μάτι τον αντίστοιχο ρόλο κατέχει ο 

αμφιβληστροειδής. Το μέρος αυτό του ματιού αποτελεί ουσιαστικά ένα ευαίσθητο στο φως λεπτό 

στρώμα που βρίσκεται στο πίσω μέρος του ματιού (Mohan et al., 2019). Το φως που εισέρχεται στο 

μάτι από την κόρη ανιχνεύεται από το έγχρωμο μέρος του, την ίριδα που την περιβάλλει. Σε έντονο 

φως η κόρη του ματιού συστέλλεται και διαστέλλεται κατά την περιορισμένη είσοδο του φωτός, 
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όπως υπογραμμίστηκε και παραπάνω. Έτσι, όταν το φως εισέρχεται στο μάτι, ο αμφιβληστροειδής 

δημιουργεί νευρικά σήματα και τα στέλνει κατά μήκος του οπτικού νεύρου (Downie et al., 2021). Η 

παραπάνω διαδικασία επιτυγχάνεται σε μια φυσιολογική περίπτωση όρασης χωρίς τυχόν διαταραχές. 

Ωστόσο, υπάρχουν  άνθρωποι διαφόρων ηλικιών που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης όπως για 

παράδειγμα μια δυσκολία να διαβάσουν μικρά γράμματα ή να διαβάσουν από μεγάλη απόσταση. Στα 

πλαίσια της παρούσας εργασίας θα εστιάσουμε σε εκ γενετής ή σε επίκτητες διαταραχές όρασης που 

υπάρχουν σε παιδιά νηπιακής  ή σχολικής ηλικίας.  

Αμβλυωπία 

Η αμβλυωπία αφορά μία κατάσταση περιορισμένης οπτικής οξύτητας ενός ματιού που δεν έχει άλλες 

ανατομικής φύσης βλάβες, η οποία δεν μπορεί να βελτιωθεί με γυαλιά όρασης (Kraus & Culican, 

2018). Στον γενικό πληθυσμό περίπου το 5% εντοπίζεται με αμβλυωπία  στο ένα μάτι ή σπανιότερα 

αμφοτερόπλευρα. Το άτομο με αμβλυωπία εμφανίζει οπτική οξύτητα περίπου 0,5 στα 10 η οποία 

ωστόσο μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά εάν διαγνωστεί πριν τα 7 έτη ζωής (Papageorgiou 

et al., 2019). Βασική θεραπευτική μέθοδος της αμβλυωπίας έχει οριστεί η αυξανόμενη οπτική 

διέγερση με απόφραξη, ατροπίνη ή διαθλαστική προσαρμογή. Κατά την προσπάθεια οπτική 

διόρθωσης υπάρχουν ερευνητές που υποστηρίζουν την παράλληλη χρήση γυαλιών όρασης (Park et 

al., 2004) και άλλοι υποστηρίζουν τη διαφοροποίηση των μεθόδων κατά περίπτωση (Lamprogiannis 

et al., 2020). Άλλες προσεγγίσεις συνηγορούν υπέρ της χρήσεις γυαλιών ακόμα και αν η θεραπεία 

ξεκίνησε πριν τα 7 έτη ζωής του παιδιού. Ωστόσο νέες τεχνολογικές εξελίξεις υποστηρίζουν ότι τα 

βιντεοπαιχνίδια και η ψηφιακή τεχνολογία (laptop, iPod, iPad, Oculus Rift) γενικότερα μπορούν να 

επιδράσουν θετικά στην αντιμετώπιση της διαταραχής όρασης (Lamprogiannis et al., 2020). 

Τύφλωση 

 Για τον όρο της τύφλωσης, κάθε χώρα φαίνεται να χρησιμοποιεί δικούς της ορισμούς. Για τη χώρα 

μας, νομικά τυφλός  θεωρείται το άτομο που ακόμα και αν χρησιμοποιεί διορθωτικούς φακούς, η 

οπτική του οξύτητα δεν ξεπερνά το 1/20. Από την άλλη, ένα παιδί χαρακτηρίζεται ως μερικώς βλέπον 

εάν η οπτική του ικανότητα κυμαίνεται από 20/70 έως 20/200 με τη χρήση των φακών. Είναι χρήσιμο 

να διευκρινίσουμε ότι η τύφλωση μπορεί να είναι επίκτητη ή εκ γενετής και ότι η οπτική οξύτητα - 

η ευκρίνεια δηλαδή της κεντρικής όρασης-  μετριέται με δοκιμασίες ανάλογες της αναπτυξιακής 

ηλικίας του ατόμου (Πολυχρονοπούλου, 2012). Γενικότερα, τα περισσότερα προβλήματα όρασης 

προκύπτουν από βλάβες στους φακούς αλλά και στον αμφιβληστροειδή χιτώνα (Mohan et al., 2019). 

Ωστόσο, πρόσφατα έχουν εντοπιστεί βλάβες που σχετίζονται με την αδυναμία του εγκεφάλου να 
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διακρίνει χρώματα, για παράδειγμα το σύνδρομο της εγκεφαλικής δυσχρωματοψίας. Επιπλέον, σε 

βλάβες του αμφιβληστροειδή χιτώνα ανήκουν αμφιβληστροπάθειες και άλλες βλάβες στα οπτικά 

κύτταρα. Αυτού του είδους οι βλάβες επιδρούν στη διέγερση της επιφάνειας του χιτώνα σε 

διαφορετικά σημεία και έτσι προκύπτει μία ατελής εικόνα. Άλλες τραυματικές βλάβες δύναται να 

ευθύνονται σε εκφύλιση της ωχράς κηλίδας με αποτέλεσμα να δημιουργείται μία σκοτεινή εικόνα. 

Η ταξινόμηση των διαταραχών όρασης γίνεται με βάση τον βαθμό της όρασής  αλλά και των απτικών 

ή ακουστικών εργαλείων που αξιοποιούνται για την εκπαιδευτική διαδικασία (Nyman, Innes & 

Heward, 2017). Έτσι, η εκπαιδευτική ταξινόμηση χωρίζεται στις κατηγορίες μέτρια οπτικής 

μειονεξίας, σοβαρής και βαριάς.  Έτσι, οι διαταραχές όρασης ταξινομούνται σε αυτές κατά τις οποίες 

το άτομο εμφανίζει χαμηλό επίπεδο όρασης και κάνει χρήση του αλφάβητου των βλεπόντων, οπτικών 

βοηθημάτων και μπορεί γενικά να αντλήσει ερεθίσματα από το περιβάλλον του, ενώ  αυτές όπου το 

άτομο έχει χαμηλά επίπεδα οπτικής οξύτητας έως καθόλου και χρησιμοποιεί το σύστημα Braille ή 

άλλης υποστηρικτικής τεχνολογίας (Ιωαννίδη & Καρβέλας, 2018). Με την παραπάνω θέση συμφωνεί 

και πιο πρόσφατη αναφορά που υπογραμμίζει ότι οι διαταραχές όρασης δύναται να 

κατηγοριοποιηθούν σε αυτές όπου το άτομο έχει χαμηλή όραση με αποτέλεσμα να είναι σε θέση να 

χρησιμοποιεί το κλασικό αλφάβητο των βλεπόντων, ενώ υπάρχουν και τα άτομα που το ποσοστό 

όρασής τους είναι ελάχιστο ή καθόλου και χρησιμοποιούν σύστημα Braille (Ιωαννίδη et al., n.d.). Ο 

παραπάνω διαχωρισμός βοηθά στον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής τους προσέγγισης. Παρακάτω θα 

παρουσιαστούν επιμέρους δυσκολίες που οι μαθητές με προβλήματα όρασης αντιμετωπίζουν κατά 

τη φοίτηση στο γενικό σχολείο. 

 

3.6 Σύνοψη 

Στο παρόν κεφάλαιο εξετάστηκαν με νευροεπιστημονική και νευροβιολογική ματιά οι αισθητηριακές 

αναπηρίες. Αρχικά, προσδιορίστηκε εννοιολογικά ο όρος «αναπηρία» και ορίστηκε τι ακριβώς 

περιλαμβάνει και πως διαχωρίζεται μεταξύ αισθητηριακής και σωματικής βλάβης. Ακολούθως 

επιχειρήθηκε μία νευροβιολογική παρουσίαση της λειτουργίας των βασικών μας αισθήσεων. 

Συγκεκριμένα, περιεγράφηκε η μετάδοση και η επεξεργασία σωματοαισθητηριακών ερεθισμάτων 

και πως η πληροφορία- ερέθισμα εισάγεται από το κεντρικό νευρικό σύστημα μέσο των πέντε 

αισθητικών συστημάτων. Στην συνέχεια, έγινε μία σύντομη ανάλυση των σταδίων καταγραφής και 

πορείας των ερεθισμάτων και επικεντρωθήκαμε στη λειτουργία της κάθε αίσθησης. Ξεκινώντας με 

την σωματική αίσθηση έγινε αναφορά στον διαχωρισμό σε αφή, πίεση, θερμοκρασία, πόνο και 
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κίνηση και στον τρόπο που οι μηχανοαισθητήρες του δέρματος ευθύνονται για μία αντίστοιχη 

σωματική αντίδραση (π.χ. ο ενδοτράκτιος διατακτικός αισθητήρας ευθύνεται για την κιναισθησία).  

Έπειτα, η όραση ως αίσθηση επηρεάζεται από την ταχύτητα και την ποιότητα επεξεργασίας του 

διερχόμενου φωτός όμως υπογραμμίστηκε ότι οι κινήσεις του ματιού αλληλοεπιδρούν με 

σκελετικούς μύες. Για την αίσθηση της ακοής τεκμηριώθηκε ο τρόπος με τον οποίο η ηχητική 

ενέργεια μεταδίδεται μέσω κυμάτων με τρόπο σύνθετο που εξαρτάται από την συχνότητα, τον τόνο 

και το εύρος του ήχου. Τέλος, οι χημικές αισθήσεις που αφορούν τη γεύση και την όσφρηση 

εξαρτώνται από τους υποδοχείς της γεύσης, δηλαδή τους γευστικούς κάλυκες που βρίσκονται 

διάσπαρτοι στη στοματική κοιλότητα.  

Στο επόμενο υποκεφάλαιο διαχωρίστηκε το μοντέλο περιγραφής των αισθητηριακών αναπηριών σε 

ιατρικό και κοινωνικό. Πιο αναλυτικά, το κοινωνικό μοντέλο εξετάζει το άτομο που επωμίζεται 

πολιτισμικές και κοινωνικές συνέπειες λόγω της αναπηρίας του, ενώ το ιατρικό αποβλέπει στη 

διόρθωση της «βλάβης» μέσω θεραπείας. Έτσι, ακολούθως εστιάσαμε ξεχωριστά στις διαταρχές 

ακοής και στις διαταραχές όρασης. Για τις διαταραχές ακοής παρουσιάστηκε η Φυσιολογία του 

οργάνου ακοής και ο τρόπος λειτουργίας του με βάσει τα ακουστικά ερεθίσματα με σκοπό να 

παρουσιαστούν οι δυσλειτουργίες της βαρηκοΐας και της κώφωσης από νευροβιολογική σκοπιά στο 

επόμενο υποκεφάλαιο. Αντίστοιχα, αφού εξετάστηκε η Φυσιολογία του οργάνου όρασης και ο 

τρόπος που αναγνωρίζει και διαχειρίζεται τα οπτικά ερεθίσματα, αποσαφηνίστηκαν οι 

δυσλειτουργίες όρασης και διαχωρίστηκαν οι κατηγορίες αμβλυωπίας και τύφλωσης.  Ακολούθως, 

θα επικεντρωθούμε στις δυσκολίες που προκύπτουν σε μαθητές με αυτές τις αισθητηριακές 

αναπηρίες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΕΣ 

ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 

4.1 Εισαγωγή 

 

      Όπως υπογραμμίστηκε σε προηγούμενα κεφάλαια οι μαθητές προσχολικής και σχολικής ηλικίας 

διαφέρουν από τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης της ίδιας ηλικίας λόγω των αισθητηριακών 

αναπηριών (Bourne et al., 2021). Έτσι γίνεται άμεσα αντιληπτό πως η εκάστοτε διαταραχή δύναται 

να επιφέρει αλλαγές στον τρόπο που οι μαθητές ζουν, κοινωνικοποιούνται, αλληλοεπιδρούν και 

μαθαίνουν. Στην παρούσα εργασία εστιάζουμε στους εναλλακτικούς τρόπους εκπαίδευσης των 

μαθητών με διαταραχές των αισθήσεων και για να εντοπιστούν αυτές απαιτείται να εντοπιστούν οι 

συγκεκριμένες δυσκολίες που αναδύονται στους μαθητές κατά τη φοίτησή τους στη γενική τάξη. 

Πριν προχωρήσουμε στην παράθεση και περιγραφή των δυσκολιών για κάθε διαταραχή αίσθησης 

κρίνουμε σκόπιμο να προσεγγίσουμε την αλληλεπίδραση ερεθισμάτων με τις γνωστικές λειτουργίες 

μαθητών τυπικής ανάπτυξης σχολικής και προσχολικής ηλικίας προκειμένου να εντοπιστούν 

αργότερα ευκολότερα τα ελλείμματα του υπό εξέταση πληθυσμού.  

Σε επόμενα κεφάλαια θα περιγράφουν οι δυσκολίες μαθητών σχολικής και προσχολικής ηλικίας με 

διαταραχές όρασης και ακοής. Αρχικά θα εστιάσουμε στις συναισθηματικές δυσκολίες που είναι 

πιθανό να επέλθουν κατά την αλλαγή του σχολικού – κοινωνικού περιβάλλοντος του μαθητή. Στο 

επόμενο υποκεφάλαιο θα επιχειρηθεί η προσέγγιση των μαθητών με διαταραχές ακοής κατά τη 

φοίτηση στη γενική τάξη. Στο τελευταίο υποκεφάλαιο θα γίνει και αντίστοιχη αναφορά για τις 

δυσκολίες μαθητών με διαταραχές όρασης κατά τη φοίτηση στη γενική τάξη. 

 

4.2 Συναισθηματικές δυσκολίες μαθητών με αισθητηριακές αναπηρίες και η 

μετάβασή τους στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

 

 Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό, μαθητές με κάθε είδους αναπηρία δύναται να εμφανίσουν κάποιες 

δυσκολίες ειδικότερα στην προσχολική και σχολική ηλικία όπου το σχολείου εκλαμβάνεται ως ένα 
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νέο κοινωνικό περιβάλλον χωρίς  τα οικεία πρόσωπα. Ιδίως κατά τη μετάβαση στο  Νηπιαγωγείο 

αλλά και στο Δημοτικό, οι ακαδημαϊκές απαιτήσεις αλλά και οι κοινωνικές ισορροπίες αλλάζουν 

ωθώντας τα παιδιά να υιοθετήσουν τον ρόλο του ανεξάρτητου μαθητή που δρα ατομικά σε ένα 

πλουραλιστικό περιβάλλοντα χώρο (Crivello, 2011; McConachie, 2018). Τα οικεία πρόσωπα και οι 

«σημαντικοί άλλοι» αλλάζουν ρόλο στην καθημερινότητά του και έτσι ο μαθητής προσπαθεί να 

καλύψει το ρήγμα συνέχειας που βιώνει μέσα από τη βελτίωση της ικανότητας προσαρμογής που 

δημιουργείται (Βούλγαρης & Ματσαγγούρας, 2007) .  

Εστιάζοντας στην εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου «μετάβαση», η έννοια «transition» 

σχετίζεται με την προαγωγή από τάξη σε τάξη, ενώ η έννοια «transfer» προσδιορίζει τη μετάβαση 

από μία βαθμίδα σε μία άλλη (Βούλγαρης & Ματσαγγούρας, 2007· Φαρσάρη, 2018). Η μετάβαση 

λοιπόν αυτή σε κάθε περίπτωση σηματοδοτεί για τον μαθητή άγχος και ανασφάλεια που 

βιβλιογραφικά εντοπίζεται ως «σοκ μετάβασης» από το γνωστό, ασφαλές περιβάλλον στο αβέβαιο 

υπογραμμίζοντας την ανάγκη για υποστήριξη του μαθητή κατά τη διαχείριση των ατομικών 

μηχανισμών προσαρμογής (Δημητριάδου, 2011). Για τους μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες δεν 

υπάρχουν επαρκή ερευνητικά δεδομένα που να καταγράφουν τις συναισθηματικές αποκρίσεις τους 

κατά τη μετάβαση στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ωστόσο, έρευνα της τελευταίας πενταετίας 

υποστηρίζει την σημασία συνεργασίας μαθητή με κώφωση, του γονέα του και του εκπαιδευτικού με 

σκοπό η λειτουργική επικοινωνία τους να λειτουργήσει ως πρότυπο μίμησης και να ενθαρρύνει την 

επικοινωνία του κωφού μαθητή με τους ακούοντες συμμαθητές του (Curle et al., 2017). Είναι γεγονός 

ότι τα παλαιότερα χρόνια κυριαρχούσε μία προσπάθεια απομόνωσης και απόρριψής των ατόμων με 

αισθητηριακά προβλήματα λόγω της δυσκολίας επικοινωνίας με άτομα τυπικής ανάπτυξης (CA & 

AU, 2004). Ωστόσο και στην σύγχρονη εποχή, ειδικότερα οι μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες 

τείνουν να παρουσιάζουν αυξημένες δυσκολίες κατά την κοινωνικοποίησή τους (Bourne et al., 2021) 

και την σύναψη ισορροπημένων σχέσεων τόσο με συνομήλικους όσο και με άτομο μεγαλύτερης 

ηλικίας όπως γονείς και εκπαιδευτικούς (Bartolomé-Villar et al., 2016). 

Ειδικότερα στην περίπτωση των μαθητών με διαταραχές όρασης, πρόσφατη έρευνα τόνισε ότι η 

βλεμματική επαφή αποτελεί βασικό σημείο της κοινωνικής προσοχής και για τον λόγο αυτό 

μελέτησαν την αναγνώριση εκφράσεων φόβου, χαράς και ηρεμίας από μαθητές με φυσιολογική 

όραση, με στραβισμό, και με αμβλυωπία (Chow et al., 2021). Γενικότερα, οι μη λεκτικές ενδείξεις 

αποτελούν αναγκαία χαρακτηριστικά για την αναγνώριση των συναισθημάτων των άλλων ατόμων , 

όπως για παράδειγμα οι χειρονομίες ή ακόμα και η στάση σώματος (Dabre, 2014). Τα αποτελέσματα 

υπέδειξαν μία μικρή δυσκολία για τους αμβλύωπες μαθητές στην επεξεργασία συναισθηματικών 

εκφράσεων του προσώπου με προέκταση στη μίμηση του αντίστοιχου συναισθήματος. Άλλη έρευνα, 

εξέτασε τη συμπεριφορική έκφραση (χειρονομίες, εκφράσεις προσώπου, προσωδία) σε σχέση με την 
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εγκεφαλική λειτουργία σε μαθητές ηλικίας 3 έως 12 ετών με τύφλωση και διαπίστωσε ότι η ηλικία 

παίζει καθοριστικό ρόλο στην συναισθηματική έκφραση των παιδιών και στην ικανότητα ρύθμισης 

των συναισθημάτων τους (Chennaz et al., 2022). Πιο αναλυτικά, υποστηρίχθηκε ότι τα παιδιά με 

τύφλωση ή σημαντικά ελλείματα όρασης  είχαν χαμηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη σε σχέση 

με τα παιδιά φυσιολογικής ανάπτυξης. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης, μία έρευνα που διερεύνησε 

τον συναισθηματικό δεσμό των μαθητών με αισθητηριακές αναπηρίες με τους γονείς και τους 

εκπαιδευτές τους (Mohamed & Ahmed, 2021). Τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώνουν την 

εξαρτητική σχέση με τους γονείς ή άτομα που κατέχουν τον ρόλου του φροντιστή τους, όπως 

εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι, ειδικοί θεραπευτές. Η συναισθηματικά αστάθεια που δύναται να προκύψει 

από την ανάγκη αυτόνομης και ανεξάρτητης δράσης τους έχει εντοπίσει την έκφραση 

συναισθημάτων φόβου και άγχους σε παιδιά ηλικίας 9 έως 12 ετών. Παλαιότερα, ερευνητές τόνισαν 

την αναγκαιότητα της παράλληλης συμβουλευτικής υποστήριξης μαθητών, γονέων και των 

εκπαιδευτών τους με σκοπό τη διαχείριση αρνητικών συναισθημάτων, την έκφραση θετικών 

συναισθημάτων, την ανάγκη της βελτίωσης της αυτοεκτίμησης και της προσήλωσης στον στόχο, 

παιδιών με αισθητηριακές αναπηρίες (Kyzar et al., 2018; Wolsey, 2017). 

Για την περίπτωση των συναισθηματικών δυσκολιών των μαθητών με διαταραχές ακοής, έρευνα έχει 

μελετήσει την αναγνώριση συναισθημάτων, την ενσυναίσθηση και την έκφραση των συναισθημάτων 

τους σε σχέση με την ικανότητά τους να διατηρούν διαπροσωπικές φιλικές σχέσεις και να 

εξωτερικεύουν τις σκέψεις τους (Tsou et al., 2021). Όπως διαφάνηκε, η αναγνώριση συναισθημάτων 

και η θετική έκφραση αυτών δεν σχετίζεται με την κοινωνικοποίησή τους ενώ αντίθετα οι αρνητικές 

τους εκφράσεις συνδέονται με την χαμηλή κοινωνική τους ικανότητα. Με το παραπάνω εύρημα 

συμφωνεί και παλαιότερη μελέτη που εντόπισε ότι τα κωφά παιδιά αναγνωρίζουν τα συναισθήματα 

της ευτυχίας, θυμού, λύπης και φόβου, ωστόσο έχουν μία μειωμένη ικανότητα να διαχειριστούν τα 

προσωπικά τους συναισθήματα σε αρνητικές καταστάσεις, γεγονός που σημαίνει την ανάγκη 

ανάπτυξης στρατηγικών αυτορρύθμισης (Rieffe, 2012). Tον υψηλό βαθμό ενσυναίσθησης σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας με μέτρια έως σοβαρή απώλεια ακοής ανάφερε και άλλη έρευνα παρά το 

περιορισμένο λεξιλόγιο που χρησιμοποίησαν για να αποδώσουν τα συναισθήματα τους σε σχέση με 

τα νήπια φυσιολογικής ανάπτυξης (Laugen et al., 2016). Τέλος, αξίζει να υπογραμμιστεί ότι η 

αποδοχή των μαθητών με προβλήματα ακοής από τους συνομιλήκους τους ωθεί στην ψυχική τους 

ευημερία γεγονός που υποστηρίζει την ανάγκη άρσης των συναισθηματικών εμποδίων (Wolters et 

al., 2012). 

Στα επόμενα υποκεφάλαια θα επικεντρωθούμε σε δυσκολίες ακαδημαϊκής χροιάς και διαπροσωπικής 

επικοινωνίας των μαθητών με αισθητηριακές αναπηρίες στα πλαίσια της γενικής τάξης. 
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4.3 Δυσκολίες μαθητών με διαταραχές ακοής κατά τη φοίτηση στη γενική τάξη 

Τα τελευταία χρόνια το ποσοστό των μαθητών με κώφωση που φοιτά στα γενικά σχολεία αυξάνεται 

στα πλαίσια διάχυσης της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης (Angelides & Aravi, 2006). Γενικότερα, 

στις σύγχρονες κοινωνίες έχει παρατηρηθεί μία τάση υπεράσπισης των δικαιωμάτων των ατόμων με 

προβλήματα ακοής (Mohd Daud & Mohd Yusoff, 2015). Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι φορές που η 

ένταξη κωφών παιδιών στις κλασικές αίθουσες διδασκαλίας περιεγράφηκε ως ανεπιτυχής (CA & 

AU, 2004).  

Ακαδημαϊκή επίδοση  

Στο σημείο αυτό πρέπει φυσικά να υπογραμμιστεί ότι η σύγκριση της ακαδημαϊκής επίδοσης των 

μαθητών με προβλήματα ακοής σε σύγκριση με τους ακούοντες συμμαθητές τους δεν λαμβάνει 

υπόψη τη χρήση της νοηματικής γλώσσας, θεωρώντας ότι η πλειοψηφία των δασκάλων γενικής δεν 

την χρησιμοποιούν. Σε περίπτωση που οι μαθητές με προβλήματα ακοής διδάσκονται και 

επικοινωνούν στη νοηματική, τα ερευνητικά δεδομένα διαφοροποιούνται αλλά δεν μας αφορούν στα 

πλαίσια της παρούσας εργασίας. Έτσι με τον όρο ακαδημαϊκή επίδοση στο σημείο αυτό εννοούμε τη 

γενική παρουσία και το πως μπορεί ο μαθητής να ανταπεξέλθει στην παρακολούθηση μαθημάτων.  

 Έτσι λοιπόν, για τις ακαδημαϊκές δυσκολίες που υποδεικνύουν οι δάσκαλοι έχουν υπογραμμιστεί ως 

πρόκληση για τους μαθητές με προβλήματα ακοής, τα μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος 

που σχετίζονται με τη Γλώσσα (Mpofu & Chimhenga, 2013).  Πιο πρόσφατη έρευνα εντόπισε 

αδυναμίες των μαθητών με προβλήματα ακοής στις Φυσικές Επιστήμες λόγω δυσκολίας γλωσσικής 

κατανόησης αφηρημένων εννοιών, εξαιτίας της αδυναμίας του δασκάλου να απλοποιήσει τις 

προτάσεις που χρησιμοποιεί και λόγω της ανεπάρκειας εξειδικευμένων πρακτικών εκπαίδευσης για 

κωφούς μαθητές (Laylatul Zakia & Yamtinah, n.d.) Έτσι, προκύπτουν όπως φαίνεται συχνά 

παρανοήσεις καθιστώντας τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών μία πρόκληση για τους 

δασκάλους. Καθώς το πρόβλημα αυτό εντοπίζεται σε παγκόσμια κλίμακα, οι αλλαγές που 

επιχειρούνται στις πιο αναπτυγμένες χώρες γίνονται με αργό ρυθμό (Mukhopadhyay & Moswela, 

2010). Στις αναπτυσσόμενες χώρες η προσοχή στρέφεται στη διάγνωση και αποκατάσταση και δεν 

έχουν στραφεί ακόμα στη λογική της συμπερίληψης των μαθητών με αναπηρίες στη γενική τάξη 

οπότε και η διαφοροποίηση σε συγκεκριμένα μαθήματα δεν έχει απασχολήσει μέχρι τώρα 

βιβλιογραφικά τις χώρες αυτές. Στην πράξη διαφαίνεται ότι η δυσκολία οριοθέτησης της φυσικής 
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βλάβης στέκεται εμπόδιο στον σχεδιασμό μίας εκπαιδευτικής πρακτικής κατάλληλης για τα φυσικά 

ελλείμματα του μαθητή (Σαλβαράς, 2016). Μάλιστα, παρόμοια έρευνα που μελέτησε τη φοίτηση των 

κωφών μαθητών στα γενικά σχολεία ανέδειξε τη δυσκολία των εκπαιδευτικών να προσδιορίσουν το 

είδος αισθητηριακής αναπηρίας του μαθητή (Mohd Daud & Mohd Yusoff, 2015). Λόγω της 

υποστήριξης των μαθητών στις γενικές τάξεις από κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό, οι 

εκπαιδευτικοί γενικής επαναπαύονται και δεν επιμορφώνονται καταλλήλως.  

 Επιπλέον, πέρα των Φυσικών Επιστημών, σε μαθητές με προβλήματα ακοής εντοπίζονται δυσκολίες 

σε μαθήματα που χρειάζονται υπολογιστική σκέψη όπως στα Μαθηματικά και στη Γεωμετρία και 

γενικότερα στην επίλυση προβλήματος (Pagliaro & Kritzer, 2013). Άλλωστε δεν μπορούμε να 

παραβλέψουμε ότι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί για την κατανόηση εννοιών και φαινομένων 

σχετικά με το Περιβάλλον ή τη Φυσική, υπογράμμισε ότι δεν έχουν εντοπιστεί ερευνητικά δεδομένα 

αναφορικά με το μηχανισμό κατανόησης από τους μαθητές των περιβαλλοντικών θεμάτων 

(Μαυρικάκη, 2005). Ιδιαίτερα όταν για την κατανόηση των φαινομένων αυτών εμπλέκονται και 

κοινωνικοί παράγοντες, τότε αυξάνεται η πολυπλοκότητα των εννοιών. Τέλος, πέρα από τη χρήση 

της νοηματικής γλώσσας, έρευνες υπογραμμίζουν ότι μαθητές με κοχλιακά εμφυτεύματα αποδίδουν 

τόσο καλά όσο και οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης (SW, 2001). Εντούτοις, έρευνα υποστήριξε πως 

αν και οι κωφοί μαθητές φάνηκε να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στα ακαδημαϊκά μαθήματα, οι 

επιδόσεις τους στο γενικό σχολείο ήταν υψηλότερες σε σχέση με τις επιδόσεις κωφών μαθητών σε 

σχολεία κωφών (Angelides & Aravi 2006). 

Για την περίπτωση των μαθητών προσχολικής ηλικίας, η βιβλιογραφία για τη διερεύνηση των 

ακαδημαϊκών τους επιδόσεων είναι φανερά πιο περιορισμένη σε σχέση με τη βιβλιογραφία για τους 

μαθητές Δημοτικού.  Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι στο Νηπιαγωγείο η επίδοση δεν είναι εύκολα 

μετρήσιμη μέσω τεστ όπως στο Δημοτικό ενώ τα παιδιά είναι ακόμα γλωσσικά ανώριμα (Geers et 

al., n.d.). Ωστόσο, έρευνα του Moog Center for Deaf Education για τον έλεγχο της πρώιμης 

παρέμβασης στον προφορικό λόγο και στον αλφαβητισμό κωφών ή βαρήκοων μαθητών σχολικής 

και προσχολικής ηλικίας αποσαφήνισε την αναγκαιότητα της άμεσης εκπαιδευτικής υποστήριξης.  

Πιο αναλυτικά, τα ευρήματα τόνισαν ότι οι γλωσσικές επιδόσεις κωφών μαθητών Δημοτικού (8-14 

ετών) είναι σημαντικά χαμηλότερες από τις γλωσσικές επιδόσεις κωφών μαθητών Νηπιαγωγείου (4 

έως 6 ετών) όπως αναμένεται από την αναπτυξιακή τους ηλικία. Αναφορικά με τα επιμέρους 

μαθήματα του σχολείου, επί δεκαετίες αποδεικνύεται μία υποεπίδοση των μαθητών με προβλήματα 

ακοής στα μαθηματικά (Pagliaro & Kritzer, 2013). Μάλιστα, οι δυσκολίες σε προμαθηματικές 

έννοιες, στη γεωμετρία και σε υπολογιστικούς τρόπους συλλογιστικής ξεκινούν από την προσχολική 
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ηλικία με αποτέλεσμα τα κενά στη μάθηση να τους ακολουθούν στο Δημοτικό γενικεύοντας τα 

ελλείματα αυτά σε όμορα μαθήματα όπως Φυσική, Χημεία και Βιολογία (Achmetli et al., 2019).  

Ειδικότερα τα Μαθηματικά αποτελούν ένα πεδίο εκπαίδευσης που απαιτεί από τους μαθητές κριτική, 

συστηματική, λογική και παράλληλα δημιουργική σκέψη. Από αυτά θα διαπιστώναμε ότι η 

κατανόηση Μαθηματικών θα ήταν μία απλή διαδικασία εφόσον εμπλέκονται κυρίως σχήματα και 

αριθμοί χωρίς ιδιαίτερους συνδυασμούς και σύμβολα. Όμως η διδασκαλία τους σε σχολικά πλαίσια 

έχει προϋπόθεση την αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού και μαθητή και την ανάκληση από μνήμης των 

σχημάτων και αριθμών που οι μαθητές Νηπιαγωγείου παρατηρούν στο περιβάλλον τους. Στο σημείο 

αυτό λοιπόν γίνεται πιο σύνθετη η εκπαίδευση των μαθητών νηπιαγωγείου που προσπαθούν 

ταυτόχρονα να κατανοήσουν νοηματικά τον νηπιαγωγό και να ταυτίσουν την εικόνα μίας 

μαθηματικής αναπαράστασης με αυτό που οι ίδιοι έχουν παρατηρήσει ήδη από την εμπειρία τους. 

Διαπροσωπικές σχέσεις 

Όπως έχει εντοπιστεί βιβλιογραφικά, οι κοινωνικές σχέσεις των κωφών ή βαρήκοων μαθητών με 

ακούοντες μαθητές φυσιολογικής ανάπτυξης βοηθά στην καλλιέργεια θετικής αυτοεκτίμησης και 

στη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων αμφότερων (Wauters & Knoors, 2008).  Ωστόσο, οι κωφοί 

μαθητές αλληλεπιδρούν περισσότερο μεταξύ τους λόγω της δυνατότητας αξιοποίησης της 

νοηματικής γλώσσας, σε σχέση με την αλληλεπίδραση με ακούοντες μαθητές με τους οποίους η 

επικοινωνία εμφανίζει συχνά παρερμηνείες και φτάνει σε ορισμένες περιπτώσεις να μην καθίσταται 

εφικτή τους  (Kluwin et al., 2002). Από την άλλη η στάση των γονέων των κωφών μαθητών ως προς 

την «ανοιχτότητα» στην κοινωνικοποίηση των παιδιών τους επιδρά σημαντικά στη σύναψη φιλικών 

σχέσεων με συνομιλήκους τους (Schick et al., 2012). Οι ακούοντες συνομήλικοι φαίνεται συχνά να 

επιδιώκουν με δική τους πρωτοβουλία την επικοινωνία και επιδεικνύουν μια ευαισθητοποιημένη 

στάση ιδιαίτερα μετά το πέρας των πρώτων δύο μηνών συνεκπαίδευσης. Από την άλλη μεριά, οι 

νηπιαγωγοί εντοπίζουν εντονότερα τη δυσκολία ανάπτυξης κοινωνικού δικτύου των κωφών ή 

βαρήκοων μαθητών εντός της γενικής τάξης λόγω ελλιπούς κοινωνικής επικοινωνίας (Mohd Daud 

& Mohd Yusoff, 2015). 

Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι φορές που η μελέτη αλληλεπίδρασης κωφών και ακουόντων μαθητών 

ανέδειξε ότι οι δεύτεροι συχνά απομονώνονται κατά τη φοίτησή τους στο γενικό σχολείο 

(Λαμπροπούλου, 1997· Nikolaraizi & Hadjikakou, 2006). Όπως προέκυψε από ερευνητικά 

ευρήματα, βασική τροχοπέδη στη ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων με συνομήλικους ήταν η 

δυσκολία στην επικοινωνία (Al-shammari et al., 2014.). Επιπρόσθετα, οι κωφοί μαθητές 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την σύναψη φιλικών σχέσεων και ιδιαίτερα τα αγόρια που φαίνεται 
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να αντιμετωπίζουν ισχυρότερα εμπόδια αποκλεισμού σε σχέση με τα κορίτσια (Wolters et al., 2012). 

Παρά τις παραπάνω δυσκολίες, υπογραμμίστηκε ότι στα γενικά σχολεία οι κωφοί μαθητές μπορεί 

μεν να καλούνται να αντιμετωπίσεις προκαταλήψεις και ελλείμματα επικοινωνίας, σε βάθος όμως 

χρόνου κινητοποιούνται και «πιέζονται» εποικοδομητικά να συμμετέχουν σε κοινωνικές περιστάσεις 

με ακούοντες, γεγονός που τους καθιστά περισσότερο κοινωνικά ευέλικτους (Most, Ingber & Heled-

Ariam, 2012). 

Από την άλλη μεριά, τα ελλείμματα επικοινωνίας υπογραμμίστηκαν ως εμπόδιο και για ορισμένους 

δασκάλους γενικών σχολείων κατά τη διδασκαλία και το διαμοιρασμό της ύλης σε κωφούς μαθητές 

(Κοτσάνη & Δόικου-Αυλίδου, 2015). Ειδικότερα στην περίπτωση των νηπίων που καλούνται να 

μεταβούν στο Δημοτικό, έχουν εντοπιστεί βιβλιογραφικά ευρήματα για την δυσκολία επικοινωνίας 

των κωφών μαθητών με τους εκπαιδευτικούς της γενικής τάξης (Curle et al., 2017). Η 

συναισθηματική αβεβαιότητα για τη μετάβαση σε ένα νέο σχολικό περιβάλλον με περισσότερες 

απαιτήσεις σε συνδυασμό με την περιορισμένη διαφοροποιημένη διδασκαλία των δασκάλων γενικής 

εκπαίδευσης με τρόπο που να μην απομονώνει τους κωφούς μαθητές, φαίνεται να επιδρά αρνητικά 

στη μεταξύ τους επικοινωνία. Σε τέτοιες μάλιστα περιπτώσεις όπου επιπλέον επιβαρυντικοί 

παράγοντες δυσκολεύουν την αλληλεπίδραση εκπαιδευτικών και μαθητών, έχει προταθεί η 

εφαρμογή της συστημικής προσέγγισης επικοινωνίας με την συνεργασία των γονέων για την 

εξομάλυνση του συναισθηματικού χάσματος. 

Με την παραπάνω οπτική επικοινωνίας συμφωνεί και έρευνα των που έδειξε ότι οι κωφοί μαθητές 

που φοιτούν σε γενικές τάξεις αν και ανάφεραν θετικές εμπειρίες από τη φοίτησή τους, τόνιζαν 

έντονα τα συναισθήματα αμηχανίας και αποξένωσης που προκύπτανε από την επικοινωνία με τους 

εκπαιδευτικούς τους, η οποία συχνά οδηγούσε στη μειωμένη τους αυτοπεποίθηση και σπανιότερα σε 

σχολική διαρροή (Angelides & Aravi , 2007). Οι ίδιοι μαθητές δήλωσαν ότι οι εκπαιδευτικές 

πρακτικές των εκπαιδευτικών τους τους έκανε να νιώθουν οι ίδιοι εμπόδια και τους αποθάρρυνε να 

αναπτύξουν σχέσεις μαζί τους. Ένας σημαντικός δείκτης συμπερίληψης των κωφών μαθητών σε 

γενικό σχολείο αποδείχτηκε η ικανότητα των δασκάλων να ενισχύουν το κλίμα αποδοχής 

(Nikolaraizi & Hadjikakou, 2006). Η περίπτωση αυτή φάνηκε να ισχύει ιδιαίτερα όπου οι δάσκαλοι 

είχαν παρακολουθήσει επιμορφωτικά προγράμματα για μεθόδους ενίσχυσης κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης  
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Προσβασιμότητα- υποστηρικτική τεχνολογία 

Ενδιαφέρον έχει ωστόσο να ερευνηθεί κατά πόσο οι μαθητές με αναπηρίες γίνονται σεβαστοί 

έμπρακτα από το ελληνικό σχολείο και οι δυσκολίες τους δεν θεωρούνται εμπόδιο για την ελληνική 

κοινωνία. Το Αυτοτελές Τμήμα Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρία (ΑΜΕΑ) που υπάγεται στο 

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών της χώρας μας είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση 

ενεργειών σχετικών με την εξασφάλιση προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία (www.ggde.gr.). 

Επιπλέον, σκοπός του εν λόγω Τμήματος είναι να προωθηθούν μέτρα για τη βελτίωση συνθηκών 

διαβίωσης σε κάθε δομή δράσης των ατόμων. Μελέτες των σχολικών κηρίων, των διαδρομών 

μετακίνησής και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιούν έχουν αναδείξει φυσικά εμπόδια 

όπως απότομα σκαλοπάτια, βαριές πόρτες, αρχιτεκτονικούς φραγμούς, ανισόπεδο έδαφος εντός και 

εκτός σχολείου, απότομες ράμπες ή παντελή έλλειψη αυτών κ.λπ. Τα παραπάνω φγενικό σχολείο 

φυσικά μη εφικτή. Ο όρος λοιπόν της «προσβασιμότητας» καθιστά έναν τεχνικό όρο που εξετάζει 

την φυσική, τεχνολογική και τεχνητή καταλληλότητα του περιβάλλοντος πρόσβασης των ΑμεΑ 

(ΕΣΑµεΑ, 2008). Στην περίπτωση των μαθητών με προβλήματα ακοής δεν εντοπίζονται ιδιαίτερα 

εμπόδια στη μετακίνησή τους στον χώρο. 

Μία δυσκολία που αναδείχθηκε κατά τη φοίτηση των μαθητών με προβλήματα ακοής στα γενικά 

σχολεία ήταν τα υλικοτεχνικά προβλήματα και ο μη  εξειδικευμένος εκπαιδευτικός εξοπλισμός των 

μαθητών με προβλήματα ακοής (Laylatul Zakia & Yamtinah, n.d.). Για παράδειγμα, τα έντυπα βιβλία 

χαρακτηρίζονται από γλωσσική έκφραση που δεν συνάδει γραμματικά ή συντακτικά με τη γλώσσα 

που χρησιμοποιούν οι κωφοί μαθητές που είναι συνήθως η νοηματική γλώσσα. Επιπλέον εμπόδια 

στην συμμετοχή και κατανόηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η μειωμένη ικανότητα των 

εκπαιδευτικών να διαφοροποιήσουν τα εκπαιδευτικά τους εργαλεία για να αποδίδουν παράλληλα τον 

λόγο τους στους κωφούς μαθητές (Angelides & Aravi, 2007). Τα ακουστικά- ενισχυτές ή τα κοχλιακά 

εμφυτεύματα που χρησιμοποιούνται ανάλογα με την περίπτωση ακουστικής οξύτητας αναδείχθηκαν 

ως σημαντικά βοηθήματα που ενισχύουν την ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στην εκπαιδευτική 

πράξη, όπως παρουσιάστηκε αναλυτικά σε προηγούμενο κεφάλαιο (CA & AU, 2004). Εντούτοις, οι 

εκπαιδευτικοί δεν φαίνονται εξοικειωμένοι με τέτοιου είδους τεχνολογία προκειμένου να την 

αξιοποιήσουν στην εκπαιδευτική πράξη όπως συνδυασμός κοχλιακού εμφυτεύματος με 

χειλεανάγνωση (Marschark, Lang, & Albertini, 2002). 
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4.4. Δυσκολίες μαθητών με διαταραχές όρασης κατά τη φοίτηση στη γενική τάξη 

Ακαδημαϊκή επίδοση  

Πρόσφατη έρευνα σε παιδιά δημοτικού διερεύνησε προβλήματα όρασης που δεν είχαν ανιχνευθεί 

και τα αποτελέσματα υπογράμμισαν ότι κατά μέσο όρο σε κάθε τάξη υπήρχε ένα τουλάχιστον παιδί 

με έλλειμμα όρασης (Williams et al., 2021). Κατά τον Sharma (2021) η ακαδημαϊκή επίδοση 

αποτελεί ένα πολύ συγκεκριμένο είδος επιτυχίας σε μια εργασία μαθητή ή σε ένα συγκεκριμένο 

επίπεδο επάρκειας μίας σχολικής εργασίας. Έτσι, από τους εκπαιδευτικούς επιδιώκεται η μέτρηση 

αποτελεσματικότητας της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης. Έτσι για τους τυφλούς ή αμβλύωπες μαθητές 

είναι κατανοητό ότι δεν μπορούν να εξεταστούν με τη γραπτή δοκιμασία όπως οι βλέποντες μαθητές 

και οι εξετάσεις προσαρμόζονται με προφορική μέθοδο. Εστιάζοντας στην ακαδημαϊκή διαδικασία, 

έρευνες που διερεύνησαν τις δυσκολίες μαθητών με προβλήματα όρασης υπογράμμισαν πως οι 

δάσκαλοι εντοπίζουν ως κυριότερες δυσκολίες την αδυναμία των παιδιών με διαταραχές όρασης να 

ολοκληρώνουν τις εργασίες τους σε προκαθορισμένα όρια και να διαχειριστούν με ευκολία τα 

προσωπικά τους αντικείμενα (Björk & Fellenius, 2015). Παρομοίως σε άλλη έρευνα, δάσκαλοι 

παρατηρούν μια αργοπορία των μαθητών κατά την αντιγραφή από τον πίνακα και την προσπάθεια 

να διαχωρίσουν γράμματα από μακριά ή τη δυσκολία ανάγνωσης βιβλίου από κοντινή απόσταση 

(Lueck et al., 2019). Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις εκπαιδευτικών που συχνά δεν παρατηρούν 

τέτοιου είδους περιπτώσεις και εστιάζουν σε συνέπειες των δυσκολιών όρασης όπως ότι το παιδί 

λόγω απροσεξίας ή υπερκινητικότητας προσκρούει σε αντικείμενα ή καθυστερεί να ολοκληρώσει τις 

εργασίες του επειδή δεν ενδιαφέρεται. Το παραπάνω υπογραμμίζει ως απαραίτητη την σημασία 

εφαρμογής της διαφορικής διάγνωσης, μίας πολυσύνθετης δηλαδή διαδικασίας όπου διάφορες 

επιστημονικές ειδικότητες εξετάζουν το άτομο και αποκλείουν πιθανές διαταραχές ώσπου να 

εντοπιστεί η βασική διαταραχή που δίνει παρόμοιες ενδείξεις με άλλες (Στασινός, 2016). Επιπλέον, 

δεν πρέπει να λησμονούμε ότι και η συνεχής ματαίωση του μαθητή να ανταποκριθεί στα μη 

κατάλληλα ζητούμενα οδηγεί σταδιακά στην ακαδημαϊκή του παραίτηση. Το παραπάνω υποδηλώνει 

την ανεπαρκή ενημέρωση των δασκάλων των γενικών σχολείων σχετικά με τη διαφορετική 

αντιμετώπιση που χρειάζονται αυτοί οι μαθητές καθώς καταβάλλουν κόπο και χρόνο για να 

ανταπεξέλθουν χωρίς αυτό να αναγνωρίζεται (Ευθυμίου, 2007).  

Οι εκπαιδευτικοί στις γενικές τάξεις διαμορφώνουν τον χώρο για βλέποντες μαθητές κρεμώντας 

εκπαιδευτικό υλικό όπως πόστερς, κανόνες, φωνολογικούς κανόνες και ετικέτες και άλλο υλικό που 

βοηθούν την επαναφορά στη μνήμη του υλικού που έμαθαν (Bardin, 2006) κάτι που δεν ευνοεί τους 
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μη βλέποντες μαθητές. Βέβαια, έρευνα απόδειξε την ισότιμη συμμετοχή των μαθητών στα μαθήματα 

μέσω braille χωρίς να απαιτούνται τα έντυπα βιβλία ή οι οπτικές ενδείξεις (Bardin & Lewis, 2008). 

Άλλη έρευνα υποστήριξε τις θετικές επιδόσεις μαθητών στην πληροφορική εάν αυτοί 

χρησιμοποιούσαν ήδη υποστηρικτική τεχνολογία στην καθημερινότητά τους (Jaskova, 2013) 

Ωστόσο, έντονα περιορισμένη είναι η βιβλιογραφία σχετικά με τις επιδόσεις των μαθητών με 

προβλήματα όρασης για επιμέρους σχολικά μαθήματα του Δημοτικού.  

Για την περίπτωση της επίδοσης νηπίων με προβλήματα όρασης εφόσον δεν εξετάζονται με 

προφορικές ή άλλου είδους δοκιμασίες στο γενικό σχολείο, αξιολογούμε τον βαθμό συμμετοχής τους 

σε συζητήσεις στην ομάδα και την αποτελεσματικότητας διατήρησης στη μνήμη εκπαιδευτικών 

πληροφοριών που άκουσαν (Workman, 1986). Έτσι, θετικά φαίνεται να είναι τα στοιχεία που 

εντοπίστηκαν για την συμμετοχή των μαθητών η οποία συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική τους 

συμμετοχή και την ένταξη σε ομάδες συνομήλικων (Crocker & Orr, 1996). Τέλος, οφείλουμε να 

υπογραμμίσουμε ότι το ζήτημα της επίδοσης μαθητών προσχολικής ηλικίας στη γενική τάξη 

ελάχιστα έχει ερευνηθεί, δεν εντοπίστηκαν πρόσφατες αναφορές και καμία αναφορά δεν βρέθηκε 

στον εγχώριο ερευνητικό χώρο. 

Διαπροσωπικές σχέσεις 

Έχει τεκμηριωθεί ότι οι διαταραχές όρασης σχετίζονται με τις διαταραχές επικοινωνίας και 

ακολούθως με δυσκολίες στη λήψη, παραγωγή, κατανόηση και έκφραση λεκτικών ή μη 

πληροφοριών (Skarżyński & Piotrowska, 2012). Μάλιστα, οι παραπάνω δυσκολίες δύναται να 

προκαλέσουν μακροπρόθεσμα αρνητικές επιπτώσεις στην εκπαιδευτική, κοινωνική και ψυχολογική 

κατάσταση παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Πιο αναλυτικά, oι μαθητές με προβλήματα 

όρασης φαίνεται να υπολείπονται στην αισθητηριακή πρόσληψη των πληροφοριών καθώς έχουν 

περιορισμένο οπτικό πεδίο παρουσιάζοντας ελλειμματική οπτική κωδικοποίηση (Σαλβαράς, 2016). 

Έτσι, αναφορικά με την κοινωνική τους συμπεριφορά, στην παιδική ηλικία οι μαθητές με οπτική 

ανεπάρκεια εμφανίζουν καθυστέρηση στην καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων (στερεοτυπικές 

κινήσεις, έλλειψη εκφραστικότητας κ.λπ.) λόγω της έλλειψης δυνατότητας να μιμηθούν οπτικά τη 

συμπεριφορά και τις κινήσεις συνομηλίκων τους (Sozzi, Nardone & Schieppati, 2020). Ως συνέχεια 

αυτού, τα παιδιά δεν έχουν τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσουν μία ακατάλληλη συμπεριφορά τους 

παίρνοντας ανατροφοδότηση από κατάλληλες συμπεριφορές. Τέλος, έρευνα που μελέτησε την ηθική 

κρίση παιδιών ηλικίας 6 έως 8, εντόπισε τον αργό ρυθμό ανάπτυξης ηθικής κρίσης σε τυφλά παιδιά 

λόγω των περιορισμένων ευκαιριών για υιοθέτηση κοινωνικών ρόλων και λόγω των μειωμένων 

ευκαιριών κοινωνικής συμμετοχής (Niwagaba, 2014). Περιστατικά λεκτικής και σωματικής 
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κακοποίησης, χλευασμός, ρατσισμός και περιθωριοποίηση εντοπίστηκαν σε εφηβικές και όχι σε 

παιδικές ηλικίες εντός του γενικού σχολείου (Axford et al., 2020). Γενικότερα βέβαια, περιστατικά 

βίας και bullying στα σχολεία της χώρας μας έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας 

γεγονός που συνδέεται με αιτίες σχετιζόμενες με την οικονομική κρίση και τις συνέπειες αυτής όπως 

την ανασφάλεια των γονέων και τον κλονισμό των υγιών σχέσεων με τα παιδιά τους (Μylonakou – 

Keke, 2015). 

Από την άλλη, οι νηπιαγωγοί εντοπίζουν εντονότερα την κοινωνική απόρριψη των παιδιών με 

οπτικές αναπηρίες καθώς αυτά «παρεξηγούνται» και παραμερίζονται κατά τη διάρκεια του 

συμβολικού ή υποκριτικού παιχνιδιού  (Skellenger, Rosenblum, & Jager, 1997). Μάλιστα, όταν το 

κοινό παιχνίδι μεταξύ τυφλών και βλεπόντων παιδιών επιδιώκεται υπό προϋποθέσεις, είναι σύντομο 

και «μηχανικό». Τα νήπια με προβλήματα όρασης φαίνεται να παραιτούνται γρήγορα από κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις και επιλέγουν μοναχικές δραστηριότητες (Niwagaba, 2014). Όπως φαίνεται, οι 

νηπιαγωγοί εστιάζουν στα προβλήματα κοινωνικοποίησης και ανάγκης κοινωνικής και 

συναισθηματικής υποστήριξης των μαθητών με αναπηρίες (Τσαγκαλίδου, 2016). Με το παραπάνω 

συμφωνεί και παλιότερη έρευνα που τονίζει την ανάγκη συναισθηματικής ενίσχυσης των νηπίων με 

προβλήματα όρασης από τους νηπιαγωγούς τους, καθώς αυτά εκφοβίζονται 30%- 40% περισσότερο 

από τα νήπια τυπικής ανάπτυξης (Horwood et. al., 2005). 

Για τις σχέσεις των μαθητών με προβλήματα όρασης με τους εκπαιδευτικούς της γενικής τάξης, 

μελέτη εντόπισε ότι οι προσπάθειες συμπερίληψης των δασκάλων ευαισθητοποιούν τους μαθητές, 

κάνοντάς τους να βιώνουν ένα κλίμα αποδοχής (Kent-Walsh & Light, 2009). Δάσκαλοι που 

εφάρμοσαν εναλλακτικές μεθόδους εκπαίδευσης με την αξιοποίηση δράσεων σωματογνωσίας, 

πολυαισθητηριακά παιχνίδια και γλωσσικά παιχνίδια φάνηκαν να επιδρούν θετικά στην προσωπική 

ανάπτυξη των μαθητών ενισχύοντας τη διάθεση για αλληλεπίδραση με τους μαθητές. Άλλη έρευνα 

που διερεύνησε τις αντιλήψεις των μελών της σχολικής κοινότητας για την συνεκπαίδευση μαθητών 

με τη χρήση εναλλακτικών τρόπος επικοινωνίας κατέληξε στην αναγκαία συνεργασία γονέων και 

εκπαιδευτικών για την ενδυνάμωση των σχέσεων των μαθητών με τους εκπαιδευτικούς και με άλλους 

μαθητές (Soto et al., 2009). 

Προσβασιμότητα – υποστηρικτική τεχνολογία 

Αρκετές μελέτες έχουν διενεργηθεί για τις στάσεις εκπαιδευτικών γενικής αγωγής για τις μαθησιακές 

δυσκολίες γενικότερα (Αϊβαλή κ.α., 2011 ·Κωφίδου & Μαντζίκος, 2016 ·Μπέκου, 2020). Όμως, 

έχουν εντοπιστεί και μελέτες εστιασμένες στη διαφοροποίηση της διδασκαλίας εκπαιδευτικών 
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ειδικής αγωγής για την εκπαίδευση ατόμων με αισθητηριακές αναπηρίες (Βαγενά & Σταθοπούλου, 

2016 · Μιχαήλ, 2016). Όπως προκύπτει, ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι οι γνώσεις, η 

ευαισθητοποίηση και οι στάσεις δασκάλων και νηπιαγωγών λειτουργούν υποστηρικτικά στην 

κοινωνική αλληλεπίδραση των μαθητών καθώς αυτό είναι το πρώτο βήμα πριν την εφαρμογή 

πρακτικών διδασκαλίας (Björk & Fellenius, 2015). Από την άλλη, είναι δεδομένο ότι δεν αρκεί η 

ευαισθητοποίηση αλλά απαιτείται αξιολόγηση της επάρκειας των εκπαιδευτικών πρακτικών να 

διευθετήσουν με πρωτοβουλία τους ζητήματα προσβασιμότητας και δυσκολίας διαχείρισης της 

υποστηρικτικής τεχνολογίας για τους μαθητές με προβλήματα όρασης. Όπως αναφέρθηκε 

προηγουμένως, η προσβασιμότητα αφορά έναν τεχνικό όρο που εξετάζει εάν ένας χώρος είναι 

κατάλληλος για τη δράση και επιβίωση ενός ατόμου ΑμεΑ. Ιδιαίτερα στην περίπτωση των μαθητών 

με προβλήματα όρασης των οποίων συχνά η μετακίνηση δεν είναι ανεξάρτητη απαιτούνται 

προβλέψεις για ένα ασφαλές και σωστά συντηρημένο σχολικό κτήριο χωρίς εμπόδια, με τουαλέτες 

ΑμεΑ, ελαφριές πόρτες κ.λπ. Ωστόσο, έρευνες συνηγορούν για αδυναμία εφαρμογής 

συμπεριληπτικών πρακτικών λόγω κακού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και παραμέλησης (Ευσταθίου, 

2007 ; Τζουβελέκης, 2016). 

4.5  Συμπερίληψη μαθητών με αισθητηριακές αναπηρίες: Το πρόβλημα 

εφαρμογής της στο γενικό σχολείο 

Οι αρχές της Κοινωνικής Παιδαγωγικής και οι επιστημολογικές και μεθοδολογικές της 

διαστάσεις όπως περιεγράφηκαν παραπάνω, φαίνεται να  συμπορεύονται και να επικοινωνούν 

«ανοιχτά» με τη συμπεριληπτική σχολική κουλτούρα. Η συμπερίληψη σχετίζεται με την επιδίωξη 

για συνεκπαίδευση και συνδιδασκαλία μαθητών με ειδικές ανάγκες με τους μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης εντός του γενικού σχολείου με τρόπο ισότιμο (Αγγελίδης, 2011). Ωστόσο, παρά το 

γεγονός ότι πολλά εκπαιδευτικά συστήματα παγκοσμίως επιδιώκουν την προώθηση της 

συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, εντούτοις η εκπαιδευτική ανισότητα αποτελεί ένα σύγχρονο 

κοινωνικοπαιδαγωγικό πρόβλημα (Mylonakou- Keke, 2018).  

Σε προσπάθεια διασαφήνισης των όρων ενσωμάτωση, ένταξη και συμπερίληψη θα διαπιστώναμε 

ότι η στρατηγική της ενσωμάτωσης που εφαρμόζεται τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μας 

υπογράμμισε ως επιτακτική την ανάγκη λειτουργίας ειδικών σχολείων και τάξεων για την 

υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Stasinos & Simos, 2018). Προχωρώντας ένα 

βήμα παρακάτω στην προσπάθεια παροχής ίσων ευκαιριών κατά τη μαθησιακή διαδικασία, 

συναντούμε το μοντέλο της ένταξης (Αγγελίδης, 2011) που επιτρέπει την καλλιέργεια κοινωνικών 



62 
 

συναλλαγών όλων των μαθητών και την συνδιαμόρφωση της ατομικής κοινωνικής τους 

ταυτότητας (Jacob & Olisaemeka, 2016). Εντούτοις, ο περιορισμός των μαθητών σε τμήματα 

ένταξης, ειδικά σχολεία κ.λπ. στιγματίζει και αποκλείει τους μαθητές από τους οποίους 

αφαιρούνται ισότιμες ευκαιρίες εκπαίδευσης (Αγγελίδης, 2011). Έτσι, φτάνουμε στην ανάγκη 

εφαρμογής μία συμπεριληπτικής και ολικής εκπαίδευσης όπου όλοι οι μαθητές θα μπορούν να 

φοιτούν σε σχολείο της γειτονιάς τους (Σαλβαράς, 2016) και να εμπλέκονται στην συνεργατική 

μάθηση δουλεύοντας σε μικρές ομάδες που προωθούν την γλωσσική αλληλεπίδραση και την 

συνεργασία (Χατζησωτηρίου, 2013). Στη νέα αυτή φιλοσοφία της συμπερίληψης  τα σχολεία 

δεσμεύονται για την ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος με κοινές αξίες σεβασμού, δικαιοσύνης, 

ισότητας και εκτίμησης στην ποικιλομορφία (Florian & Camedda, 2019) θυμίζοντας έντονα το 

κοινωνικοπαιδαγωγικό όραμα.  

Ωστόσο, πριν από τις συμπεριληπτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών ανακύπτει το ερώτημα 

του κατά πόσο το ίδιο το σχολείο είναι συμπεριληπτικό και έχει υιοθετήσει γενικότερα μία 

συμπεριληπτική κουλτούρα (Κασσανδρινού, 2019). Έρευνα που διερεύνησε την άποψη των 

εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής για την συνεκπαίδευση έδειξε ότι υπήρχαν αμφίθυμα συναισθήματα 

και εξέφρασαν την προτίμηση για φοίτηση των μαθητών με αναπηρίες σε Ειδικά Σχολεία (Thaver 

& Lim, 2014). Ενώ ήταν δεκτικοί στην ένταξη μαθητών με κοινωνικές δυσκολίες, δεν ήταν 

θετικοί για να συμπεριλάβουν μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες στο γενικό περιβάλλον. Πιο 

αναλυτικά, οι μαθητές με αναπηρίες για να έχουν μία ποιοτική σχολική ζωή χρειάζεται να 

καλύπτονται όχι μόνο βιολογικές συνιστώσες αλλά και περιβαλλοντικές. Υπάρχουν σχολεία που 

δημιουργούν λειτουργικά προβλήματα στους μαθητές με αναπηρία δυσχεραίνοντας την ισότιμη 

πρόσβαση στην κοινωνική ζωή και στην ακαδημαϊκή επίδοση (Laylatul Zakia & Yamtinah, n.d.). 

Σε γενικότερες γραμμές η αυτόνομη διαβίωση και πρόσβαση στις εκπαιδευτικές διαδικασίες 

καλύπτεται εννοιολογικά από τον όρο «προσβασιμότητα». Αν και το κράτος έχει προβλέψει για 

τη φοίτηση μαθητών με αναπηρίες στο γενικό σχολείο, όπως για παράδειγμα τη λειτουργία 

Τμήματος Ένταξης εντός αυτού, δεν έχει μεριμνήσει για την κατασκευή ράμπας σε περίπτωση 

φοίτησης μαθητής σε αναπηρικό αμαξίδιο όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο 

(ΕΣΑµεΑ, 2008). Η αυτόνομη διαβίωση των μαθητών με αναπηρίες συνεπάγεται και 

περιβαλλοντικές, χωροταξικές ενέργειες και κατάλληλο εξοπλισμό. Ο μη κατάλληλος κτιριακός 

σχεδιασμός, έλλειψη ειδικής τουαλέτας ΑΜΕΑ, οι κακότεχνες υποδομές, η απουσία συντήρησης 

παλαιών αιθουσών, τα φυσικά εμπόδια όπως τα σκαλοπάτια, ανισόπεδη πρόσβαση, βαριές πόρτες 

κ.α. δημιουργούν φραγμούς στην εφαρμογή της συμπερίληψης ακόμα και αν οι πρακτικές των 

εκπαιδευτικών συνηγορούν για το αντίθετο. Τα προβλήματα εγκαταστάσεων επιπλέον δύναται 
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να αποθαρρύνουν τον μαθητή με αναπηρία λόγω της ανασφάλειας που θα αισθάνεται κατά τη 

μετακίνησή του στον σχολικό χώρο, οδηγώντας από μόνη της σε περιθωριοποίηση και 

αποκλεισμό. 

Από την άλλη, το ερώτημα που ανακύπτει κατά την εφαρμογή συμπεριληπτικών πρακτικών 

σχετίζεται με το κατά πόσο καλύπτονται και υποστηρίζονται έμπρακτα οι εκπαιδευτικές ανάγκες 

όλων των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Benedict et al., 2011) σε μία τάξη δομημένη 

με υποστηρικτικά και διαδραστικά μέσα (Watts, 2017). Σαφέστερα, καθώς το δημογραφικό προφίλ 

των σύγχρονων εκπαιδευτικών συστημάτων αλλάζει προς την υιοθέτηση της συμπερίληψης, 

ερευνάται κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί είναι προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν διάφορες πτυχές 

της διαφορετικότητας (Χατζησωτηρίου, 2013). Ο απολογισμός του Oyler (2006) από τη δράση της 

ομάδας μελέτης συμπερίληψης που συντάχθηκε από το Πανεπιστήμιο της Columbia εντόπισε την 

κατοχή θεωρητικών γνώσεων σε βάρος των τεχνικών και πρακτικών. Αφορμή για την εκπαίδευση 

των εκπαιδευτικών στις αισθητηριακές αναπηρίες αποτέλεσε ο εντοπισμός προβλημάτων 

συμπεριφοράς, ανεπαρκούς επικοινωνίας με τους γονείς των μαθητών, κοινωνικής απομόνωσης των 

μαθητών και οι χαμηλές επιδόσεις ανάγνωσης και γραφής των μαθητών.  

Εντούτοις, ακόμα και πιο πρόσφατες μελέτες (Florian & Camedda, 2020; Naraian, 2017; Villegas 

et. al., 2017) υπογράμμισαν ως μεγαλύτερο έλλειμμα των εκπαιδευτικών την αδυναμία 

διαφοροποίησης της διδασκαλίας τους μέσω ευέλικτων και κατάλληλων προγραμμάτων 

συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Με το παραπάνω εύρημα συμφωνεί και έρευνα των Luckner and 

Carter (2001) που αναφέρει την ανάγκη πρακτικής εμπειρίας των δασκάλων μικρών μαθητών. Στη 

χώρα μας, κατά τον Στασινό (2013), η φοίτηση ενός μαθητή με προβλήματα όρασης ή ακοής στη 

γενική τάξη δεν αποτελεί εύκολο εγχείρημα. Σαφέστερα, η διδασκαλία των μαθητών με 

αισθητηριακές αναπηρίες απαιτεί ιδιαίτερη εξειδίκευση από την πλευρά του εκπαιδευτικού 

προκειμένου να  αναπτυχθούν οι κατάλληλες επικοινωνιακές δεξιότητες από τον μαθητή.  

Εντούτοις, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι δεν έχουν εντοπιστεί μελέτες για τη διδασκαλία 

εκπαιδευτικών γενικής αγωγής στις τάξεις των οποίων φοιτούν μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες 

που υποστηρίζονται από ειδικούς εκπαιδευτικούς σε Τμήμα Ένταξης ή με Παράλληλη Στήριξη. Η 

περιορισμένη βιβλιογραφία οφείλεται στο ότι οι μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες δεν 

εντοπίζονται συχνά στις τάξεις του γενικού σχολείου και έτσι στις πειραματικές μελέτες για τις 

πρακτικές εκπαιδευτικών που εφαρμόζονται για τη διδασκαλία τους δεν είναι εύκολο να εντοπιστεί 

δείγμα (Κωφίδου & Μαντζίκος, 2016). Επομένως, ο χαμηλός επιπολασμός των μαθητών με 
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αισθητηριακές αναπηρίες έχει οδηγήσει σε μη τεκμηριωμένες πρακτικές καθώς οι εκπαιδευτικοί 

δεν έχουν εμπειρία για τη διαχείριση αυτών των μαθητών (Bruce et al., 2017).  

Επιπλέον, δεν πρέπει να λησμονούμε την προσπάθεια εξίσωσης ευκαιριών για τους 

ανθρώπους με αναπηρίες που οροθετήθηκαν από τον ΟΗΕ το 1993 (ΕΣΑμεΑ, 2008). Αναλυτικά, 

ο κανόνας 3 για την αποκατάσταση των ατόμων ορίζει την σημασία των υπηρεσιών 

αποκατάστασης των ατόμων. Ο κανόνας  διατείνεται υπέρ της ανάγκης ανεξάρτητης διαβίωσης 

των αναπήρων και ισότιμης πρόσβασής τους σε χώρους επικοινωνίας και πρόσβασης. 

Ακολούθως, ο κανόνας 6 αναφέρεται στην άμεση πρόσβαση σε χώρους εκπαίδευσης των 

αναπήρων  και στην επιδίωξη φοίτησης στη γενική τάξη των μαθητών με αναπηρίες. Τέλος 

ενδεικτικά αναφέρεται και ο κανόνας 19 για την εκπαίδευση προσωπικού με σκοπό να 

εκπαιδεύουν και να εξυπηρετούν σε υπηρεσίες άτομα με αναπηρίες. Ως εφαρμογή του τελευταίου 

κανόνα ενδιαφέρουσα εξέλιξη στη χώρα μας είναι η πρόσφατη υπηρεσία των ΚΕΠ του Δήμου 

Χαλανδρίου για δια ζώσης εξυπηρέτηση ατόμων με προβλήματα ακοής μέσω νοηματικής 

γλώσσας. (Δια ζώσης εξυπηρέτηση στη νοηματική στα ΚΕΠ του Δήμου Χαλανδρίου – Για πρώτη 

φορά στη χώρα μας, 2021).  Έτσι, υπογραμμίζεται ως επιτακτική η ανάγκη διερεύνησης των 

απόψεων και των πρακτικών δασκάλων και νηπιαγωγών για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 

οι μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες στο γενικό σχολείο.  

Από την παραπάνω διερεύνηση επιδιώκουμε τη γνωστική σύγκρουση που θα επέλθει στους 

εκπαιδευτικούς μέσω του μηχανισμού της εποικοδομητικής στρατηγικής λόγω της 

συνειδητοποίησης των μη κατάλληλων πρακτικών που εφαρμόζουν. 

4.6 Σύνοψη 

Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρήθηκε μία διεξοδική παρουσίαση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι 

μαθητές με τις αισθητηριακές αναπηρίες της όρασης και της ακοής κατά τη φοίτηση τους σε γενικές 

τάξεις Δημοτικού και Νηπιαγωγείου. Αρχικά, έγινε αναφορά στις συναισθηματικές δυσκολίες όπου 

αφιερώθηκε ξεχωριστό κεφάλαιο. Αυτό έγινε καθώς ο παράγοντας αυτό συσχετίζεται θετικά με όλες 

τις υπόλοιπες δυσκολίες που θα παρουσιαστούν παρακάτω. Η μετάβαση τους στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση αποτελεί ένα σοκ και εγείρει αισθήματα άγχους, αγωνίας και στεναχώριας. Για τους 

μαθητές με αναπηρίες αισθήσεων καταγράφεται σημαντική δυσκολία στην κοινωνικοποίηση λόγω 

της έλλειψης βλεμματικής επαφής στην περίπτωση των προβλημάτων όρασης και λόγω μη κοινού 

γλωσσικού κώδικα επικοινωνίας στην περίπτωση των προβλημάτων ακοής. Τα παραπάνω φαίνεται 

να αποθαρρύνουν τους μαθητές με αναπηρίες να εκφραστούν συναισθηματικά και να 
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αυτορρυθμίσουν τα αρνητικά τους συναισθήματα. Προχωρώντας στις δυσκολίες μαθητών με 

διαταραχές ακοής παρατηρήθηκαν ακαδημαϊκές δυσκολίες από τους δασκάλους σε μαθήματα 

Γλώσσας αλλά και σε μαθήματα Φυσικών Επιστημών ως απόρροια των γλωσσικών αδυναμιών. 

Παρόμοια ευρήματα εντοπίστηκαν και για τους μαθητές προσχολικής ηλικίας με εντοπισμό 

υποεπίδοσης σε προμαθηματικές έννοιες. Οι διαπροσωπικές σχέσεις τόσο κωφών ή βαρήκοων 

μαθητών όσο και τυφλών ή αμβλυώπων, Δημοτικού και Νηπιαγωγείου με τους συμμαθητές τους 

φάνηκαν να μην επηρεάζονται όσο χρησιμοποιούνταν «κοινή γλώσσα» και όσο οι μαθητές με 

αναπηρία συμμετείχαν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι διαπροσωπικές σχέσεις με τους 

εκπαιδευτικούς τους εντοπίστηκε βιβλιογραφικά ότι επηρεάζονται από τον βαθμό εφαρμογής 

συμπεριληπτικών πρακτικών και της ύπαρξης ισότιμης κατανομής κινήτρων συμμετοχής στη 

μάθηση. Το θέμα της προσβασιμότητας στις σχολικές δομές βρέθηκε να επηρεάζει κατά κύριο λόγο 

τους μαθητές με προβλήματα όρασης κυρίως λόγω του εντοπισμού ακατάλληλων και μη ασφαλών 

σχολικών κτιρίων. Τέλος, τεκμηριώθηκε η αναγκαιότητα της συμπεριληπτικής κουλτούρας και 

τονίστηκε η σημασία κοινής υιοθέτησης της τόσο από τον εκπαιδευτικό της τάξης όσο και από όλους 

όσοι αποτελούν ενεργά μέλη στην σχολική κοινότητα. Παρακάτω θα παρουσιαστούν ορισμένες 

πρακτικές που εφαρμόζονταν παλιότερα και άλλες σύγχρονες και καινοτόμες που στοχεύουν στην 

άρση των παραπάνω εμποδίων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 

 

5.1 Εισαγωγή 

      Αναμφίβολα οι μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες είναι μία πληθυσμιακή ομάδα που χρήζει 

ποικίλων, δημιουργικών και πολυαισθητηριακών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων. Το ερώτημα που 

ανακύπτει ωστόσο είναι το κατά πόσο μπορούν οι εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης να 

προσαρμόσουν τις εκπαιδευτικές πρακτικές τους με σκοπό να βελτιώσουν τη φωνολογική επίγνωση 

ή τις μαθηματικές ικανότητες μαθητών με αισθητηριακές διαταραχές. Παρακάτω θα εστιάσουμε 

ενδεικτικά στη φωνολογική επίγνωση λόγω της επιπλέον δυσκολίας που παρουσιάζει η εκμάθησή 

της λόγω της διαφορετικής γλώσσας επικοινωνίας που χρησιμοποιούν οι μαθητές με αισθητηριακές 

διαταραχές. 

Πιο αναλυτικά, η Γλωσσολογία αποτελεί την Επιστήμη που διερευνά τη γλώσσα, τον τρόπο που 

κατακτάται αλλά και τον τρόπο χρήσης της (Ζαχάκου, 2017). Όλα τα γλωσσικά συστήματα 

αναλύονται σε Φωνολογικό, Μορφοσυντακτικό, Σημασιολογικό και Πραγματολογικό επίπεδο (Lim 

& Chew, 2018). Συγκεκριμένα, η Φωνολογία μελετά τη λειτουργική σχέση των φθόγγων εντός του 

γλωσσικού συστήματος και συγκεκριμένα του φωνολογικού συστήματος (Ζαχάκου, 2017). Σύμφωνα 

με την Πολυχρονοπούλου (2012), η φωνολογική επίγνωση αφορά την «ικανότητα αναγνώρισης των 

διακριτών μερών του προφορικού λόγου και του χειρισμού αυτών των φωνολογικών μερών» (σελ. 

614).  Το παιδί μαθαίνει σταδιακά ότι αρχικά οι λέξεις μπορούν να αναλυθούν ή να συντεθούν σε 

ακολουθία διακριτών φωνημάτων και έπειτα σε ακολουθία συλλαβών (Aidinis & Nunes, 2001). Ως 

μεταγλωσσική ικανότητα ξεκινά από την ικανότητα κατάτμησης των λέξεων σε συλλαβές από την 

ηλικία των τεσσάρων και συνεχίζει με την κατάτμηση μίας λέξης  σε φωνήματα περίπου έναν χρόνο 

αργότερα (Πολυχρονοπούλου, 2012). Τέλος, έρευνες υπογραμμίζουν την μεγαλύτερη ευχέρεια των 

παιδιών να αναλύσουν τις λέξεις σε συλλαβές σε σχέση με την ανάλυση των λέξεων αυτών σε 

γράμματα (Aidinis & Nunes, 2001). Η φωνολογική επίγνωση αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα 
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πρόγνωσης της προόδου των μαθητών στην φάση απόκτησης του γραμματισμού ενώ συμβάλλει και 

στην ικανότητα παραγωγής γραπτού λόγου και ανάγνωσης. Η ανάπτυξη του γραμματισμού στα 

παιδιά ξεκινά από απλούς φωνολογικούς κανόνες (Petitto et al., 2004) πριν φτάσει σε σύνθετους 

ορθογραφικούς κανόνες αξιοποιώντας παράλληλα ανάλογες φωνολογικές στρατηγικές (Aidinis, 

1998). Μάλιστα, η φωνολογική επίγνωση ορίζεται ως η βασική προϋπόθεση για την εκμάθηση 

ανάγνωσης και θα πρέπει να εκτιμάται ήδη από την προσχολική ηλικία για να είναι έτοιμο το παιδί 

να καλλιεργήσει τις αναγνωστικές δεξιότητες (Πολυχρονοπούλου, 2012).  Προς την κατεύθυνση 

αυτή φαίνεται να συμβάλουν οι εργασίες για εκμάθηση γραμμάτων και ρίμας στους μαθητές 

προσχολικής ηλικίας (Aidinis & Nunes, 2001).  Για την ανάπτυξη του γραμματισμού με τρόπο 

δημιουργικό, έρευνα έχει εντοπίσει τη σημαντική συνεισφορά της αφήγησης ως παιδαγωγικό 

εργαλείο στις σχολικές πρακτικές (Kapsala & Mavrikaki, 2020). Πιο αναλυτικά, με τον όρο 

«αφήγηση» νοείται η διαδικασία όπου κάποιος μεταφέρει σε κάποιον άλλον ή σε μία ομάδα ατόμων 

μία ιστορία με τρόπο αυτολεξεί ή σε ελεύθερο λόγο (Yilmaz & Siğirtmaç, 2020). Τα ευρήματα της 

έρευνας αυτής ανέδειξαν την αφήγηση για τους μαθητές ως μία επαρκή μέθοδο για διδασκαλία. 

 Στις περιπτώσεις των αισθητηριακών ελλειμμάτων οι μαθητές ωθούνται να μάθουν με εναλλακτικές 

φωνολογικές στρατηγικές (Σαλβαράς, 2016). Άλλωστε, έχει σημασία η παρέμβαση να ξεκινήσει το 

ταχύτερο δυνατό καθώς από 3 έως 9 ετών σημειώνεται η μέγιστη μεταβολική δραστηριότητα του 

εγκεφάλου για μία περισσότερο αποτελεσματική επιδιόρθωση βλαβών των λειτουργικών κέντρων 

του (Koutsouleris et al., 2018).   Η εκτίμηση της φωνολογικής επίγνωσης δύναται να γίνει  με 

διάφορες τεχνικές και ανάλογα με το αισθητηριακό έλλειμμα, όπως αναγνώριση των φωνημάτων 

μίας λέξης με σωστή σειρά, με φωνημική κατάτμηση μιας λέξης σε συλλαβές, με ενημερότητα 

αρχικής ή τελικής συλλαβής κ.λπ. (Aidinis & Nunes, 2001). Παρακάτω θα πραγματοποιηθεί μία 

ενδελεχής αναφορά συγκεκριμένα σε πρακτικές για κάθε αισθητηριακή αναπηρία. 

 

5.2 Πρακτικές διδασκαλίας και εκπαιδευτικά εργαλεία για μαθητές με 

διαταραχές ακοής 

5.2.1 Παραδοσιακοί μέθοδοι εκπαίδευσης κωφών 

Στο  «ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ (2004) για κωφούς και βαρήκοους στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» και στο 

πιο πρόσφατο «Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας» (2018), 

παρουσιάζονται ενδελεχώς διδακτικές πρακτικές για όλα τα μαθήματα και τις θεματικές περιοχές 
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στα οποία επιδιώκεται να εκπαιδευτεί ο μαθητής. Επιπλέον,  παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες για 

τους κωφούς και βαρήκοους μαθητές και τις μεθόδους εκπαίδευσής τους που έχουν δοκιμαστεί στο 

βάθος χρόνων. Πιο συγκεκριμένα, ο προφορμισμός αφορά την μέθοδο που χρησιμοποιεί τα 

υπολείμματα ακοής προκειμένου να αναπτυχθεί η ομιλούμενη γλώσσα του ατόμου (Λαμπροπούλου, 

1997). Η έντονη αμφισβήτηση της μεθόδου οδήγησε στην ανάπτυξη της μεθόδου ολικής 

επικοινωνίας στην οποία αξιοποιείται κάθε δυνατό μέσο εκπαίδευσης προκειμένου να προωθηθεί η 

επικοινωνία. Ωστόσο, η γενικότητα και η πολυσημία του όρου δεν βοήθησαν την μεθοδική και 

οριοθετημένη εκπαιδευτική διαδικασία με αποτέλεσμα να φτάσουμε στην παγίωση της πλέον 

σύγχρονης και αποδεκτής τάσης, της δίγλωσσης εκπαίδευσης. Σαφώς και η διγλωσσία διαχωρίζεται 

σε ατομικό και σε ομαδικό ή κοινωνικό φαινόμενο και έτσι χρησιμοποιούνται οι όροι «ατομική 

διγλωσσία» και «κοινωνική διγλωσσία» (Baker, 2001). Η φιλοσοφία των ανθρώπων για μία γλώσσα 

είναι δυνατόν να επηρεάσει τη γλωσσική της διατήρηση, αποκατάσταση, μετακίνηση ή και να 

επιφέρει το γλωσσικό της θάνατο σε επίπεδο κοινωνικό (Μαλιγκούδη & Κωτοπούλου, 2019). Η 

διγλωσσία δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το άτομο μιλάει δύο γλώσσες αλλά μπορεί τη δεύτερη 

γλώσσα να τη μιλάει περιορισμένα. Έτσι, διαχωρίζεται η επάρκεια από τη χρήση κάνοντας λόγω για 

διαφοροποίηση στο βαθμό και τη λειτουργία. Αναφορικά με τη διγλωσσία στην περίπτωση των 

κωφών, η ομιλούμενη γλώσσα χρησιμοποιείται ως δεύτερη και ως πρώτη θεωρείται η φυσική 

γλώσσα των Κωφών, δηλαδή η νοηματική γλώσσα (Moores et al., 2001)  Έτσι, οι μαθητές 

εξασκούνται στην χρήση μηχανισμών της φυσικής τους γλώσσας και κατόπιν της ομιλούμενης, της 

νέας ελληνικής αποκλειστικά και μόνο στην γραπτή της μορφή (Mertzani, 2006). Σε παγκόσμιο 

επίπεδο, τα περισσότερα προγράμματα που προετοιμάζουν εκπαιδευτικούς να υποστηρίξουν μαθητές 

με αισθητηριακές αναπηρίες, εστιάζουν σε «πολλαπλές αναπηρίες» και δεν εξειδικεύονται στις 

συγκεκριμένες ανάγκες μαθητών με διαταραχές όρασης ή ακοής με εξαίρεση το «Deaf Education 

Teachers Preparation Programs» (Benedict et al., 2011).  

Επιπλέον, από το 1999 είχαν εντοπιστεί βιβλιογραφικά τα ευεργετικά εκπαιδευτικά αποτελέσματα 

που προέκυψαν από την συνεκπαίδευση κωφών και βαρήκοων μαθητών στη γενική τάξη ως 

πρακτική (Gaustad, 1999). Μάλιστα, οι επικοινωνιακές και μετα-επικοινωνιακές στρατηγικές που 

προωθούν τη αλληλεπίδραση κωφών και τυπικών μαθητών διευκόλυναν την ομαλή ένταξη των 

πρώτων (CA & AU, 2004).  Ακόμα και στην εγχώρια βιβλιογραφία μάλιστα, αναδεικνύονται τα 

οφέλη της συνεκπαίδευσης όχι μόνο μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας  αλλά και με την εστίαση 

στη συνεργασία σχολείου, οικογένειας, μαθητών και όλων όσοι επηρεάζουν το σχολείο ως κοινωνικό 

σύστημα (Mylonakou & Kekes, 2006).   
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5.2.2 Ιστορική εξέλιξη των Νοηματικών Γλωσσών  

Στο έργο Κρατύλος του Πλάτωνα (422 π.Χ.)  γίνεται για πρώτη φορά αναφορά στη χρήση της 

Νοηματικής Γλώσσας (στο εξής: ΝΓ) όταν ο Σωκράτης διερωτάται: «αν δεν είχαμε φωνή και ομιλία, 

δεν θα προσπαθούσαμε να συνεννοηθούμε με νεύματα των χεριών, του κεφαλιού και του σώματος;» 

(www.noimatiki-kratilos.gr). Κατόπιν, η θεωρία ότι η γλώσσα προέρχεται από τη μίμηση και την 

τροποποίηση των φυσικών ήχων που δύνανται να αποδοθούν μέσω χειρονομιών εντοπίζεται κατά το 

1871 στο βιβλίο The Descent of Man (Marshall Graves, 2004; Stavrakaki et al., 2011). Ομοίως μέσω 

της μίμησης μαθαίνει πρωτίστως το παιδί από τη μητέρα, ενώ κατόπιν αρχίζει να καταλαβαίνει τους 

άλλους ανθρώπους σταδιακά (Petitto, 2014). Όσον αφορά στο ρόλο που διαδραματίζουν οι 

εκφράσεις του προσώπου στην ανθρώπινη επικοινωνία, ήδη από το 1878 ο Νίτσε υπογράμμισε την 

ακούσια κίνηση των μυών ενός προσώπου που παρακολουθεί ένα άλλο πρόσωπο να κινείται 

(Corballis, 2009). Έτσι, το πρόσωπο διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο για τη  μετάβαση από τη 

χειρονομία στην ομιλία (Dabre & Dholay, 2014) καθώς σε αυτό επικεντρώνεται κυρίως η προσοχή 

των χρηστών των ΝΓ και περιφερειακά στον κορμό και στα χέρια του συν-νοηματιστή 

(Rodomagoulakis et al., 2011). Η φύση των ΝΓ συνάδει με την οπτική και κινησιακή ικανότητα 

έκφρασης των κωφών καθώς αυτοί χρησιμοποιούν και αντιλαμβάνονται τον κόσμο μέσω της όρασης 

κυρίως λόγω της περιορισμένης πρόσβασης στον ακουστικό δίαυλο (Modrijan, 2016; Ortega & 

Morgan, 2015). Στις ΝΓ χρησιμοποιούνται χειρονομίες, εκφράσεις του προσώπου και 

αναπαραστάσεις δράσεων με κανονικότητες με σαφή δομή, κανόνες και σημασιολογία οι οποίες 

αντιστοιχούν με τις ομιλούμενες γλώσσες, αναπτύχθηκαν αυθόρμητα κατά τις συναθροίσεις κωφών 

και καλύπτουν ανάγκες επικοινωνίας και διατήρησης της παράδοσής τους (Lillo-Martin & Sandler, 

2008; Oliveira et al., 2019). 

 Εστιάζοντας την ματιά μας αιώνες πίσω στην αρχαία Ελλάδα, δεν υπάρχει κανένα δείγμα 

προσπάθειας εκπαίδευσης κωφών καθώς θεωρούνταν ότι η μόρφωσή τους ήταν ακατόρθωτη 

(Sapountzaki, 2015). Σε ένα μεταγενέστερο στάδιο, κατά τον 20ο αιώνα τα σχολεία αξιοποίησαν την 

προφορική μέθοδο ενώ έξω μόνο από τα σχολεία χρησιμοποιήθηκε άτυπα η Ελληνική Νοηματική 

Γλώσσα (στο εξής: ΕΝΓ). Στα σχολεία Κωφών εισήχθη επίσημα η επικοινωνία μέσω ΕΝΓ το 1984, 

ενώ το 1990 σημαντικές αλλαγές προς την δίγλωσση εκπαίδευση έγινε από το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών 

υπό την διεύθυνση του δρ. Κουρμπέτη Βασίλη.  
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5.2.3 Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) ως εργαλείο εκπαίδευσης και επικοινωνίας 

Τα τελευταία χρόνια φαίνεται πως αρχίζει η προσπάθεια παγίωσης της φιλοσοφίας 

διαφοροποίησης της διδασκαλίας με χρήση πρακτικών, μεθόδων, μέσω και υλικών που να ωθούν 

την ένταξη του μαθητή χωρίς να του στερείται το δικαίωμα ίσης συμμετοχής και πρόσβασης στη 

γνώση (Γκύρτης, 2016). Επιπλέον δεν θα μπορούσαμε να παραβλέψουμε την πρακτική της 

διαφοροποίησης της διδασκαλίας ως μία σύγχρονη και καινοτόμο διδακτική μεθοδολογία 

(Βαλιαντή, 2013).Οι εκπαιδευτικοί κατά την επιδίωξη βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των 

μεθόδων τους αναζητούν τρόπους που να αγγίζουν τις διαφοροποιημένες ανάγκες των μαθητών. 

Στη βάση μάλιστα της κοινωνικοπαιδαγωγικής φιλοσοφίας όπου επιτάσσεται μία δίκαιη, ισότιμη 

και αντισταθμιστική αγωγή, ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να προσαρμόσει τις πρακτικές και τα 

εκπαιδευτικά του εργαλεία στα ενδιαφέροντα και το μαθησιακό προφίλ των μαθητών και όχι οι 

μαθητές να προσπαθήσουν οι ίδιοι να προσαρμοστούν στην προκατασκευασμένη γνώση 

(Mylonakou-Keke, 2015). 

Σύμφωνα με τον νόμο 2817/2000, γλώσσα των κωφών αποτελεί η ΕΝΓ, που αποτελεί την 

φυσική τους γλώσσα και μία εκ των πολλών νοηματικών γλωσσών παγκοσμίως (ΥΠΕΠΘ, 2004). 

Στην περίπτωση λοιπόν των ατόμων με προβλήματα ακοής η ομιλούμενη γλώσσα 

χρησιμοποιείται ως δεύτερη, λόγω των περιορισμών πρόσβασης στον ακουστικό δίαυλο, ενώ ως 

πρώτη θεωρείται η φυσική γλώσσα των κωφών, η Νοηματική Γλώσσα (στο εξής: ΝΓ) (Knoors 

& Marschark, 2012 ; Κουρμπέτης, 1999 ; ΥΠΕΠΘ & Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2004). Αρχικά, η 

ΕΝΓ ήταν απαγορευμένη γλώσσα στα πρώτα έτη εμφάνισής της, περί τα 90 έτη πριν, πλέον όμως 

αναδύεται ως το πλέον βασικό εργαλείο εκπαίδευσης που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας. Πλέον όμως αποτελεί ένα προσβάσιμο εργαλείο που 

αξιοποιεί την οπτική φύση και λειτουργία του εγκεφάλου των Κωφών. Η δομή του ΑΠΣ για την 

ΕΝΓ που ξεκινάει από το Νηπιαγωγείο και φτάνει ως το Γυμνάσιο, εμφανίζει διαφοροποιήσεις 

σχετικά με εφαρμογές του προφορικού και του γραπτού λόγου αλλά και ως προς το περιεχόμενο, 

τις θεματικές, τη μέθοδο διδασκαλίας και ορισμένες προτεινόμενες δραστηριότητες (ΥΠΕΠΘ, 

2004). Τα παραπάνω στοιχεία προτείνονται με σκοπό την εκτίμηση της γλωσσικής ικανότητας 

από τους εκπαιδευτικούς που αφορά μία εσωτερική και διανοητική αναπαράσταση του 

γλωσσικού υπόβαθρου που φέρει καθαρά υποκειμενικά στοιχεία (Baker, 2001). Οι περισσότεροι 

κωφοί έχουν ακούοντες γονείς, κατέχουν ελλιπείς γνώσεις αλλά και περιορισμένη φωνολογική 

ενημερότητα, γεγονός που τονίζει την ανάγκη διδασκαλίας της γραμματικής ΕΝΓ και της 
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γενικότερης αξιολόγησης του γλωσσικού επιπέδου (ΥΠΕΠΘ, 2004). Επιπλέον, η διδασκαλία 

λεξιλογίου είναι απαραίτητο εργαλείο για την ταυτόχρονη ενίσχυση του γραπτού λόγου στα 

ελληνικά. Άλλωστε, η γραμματική και το λεξιλόγιο χρειάζεται να εξελίσσονται ταυτόχρονα 

προκειμένου να βελτιωθεί η αναγνωστική ικανότητα και κατά συνέπεια η ακαδημαϊκή επιτυχία των 

κωφών μαθητών. Επιπλέον, πέρα της επιλογής μεθόδου διδασκαλίας (π.χ. εξατομικευμένη, 

συνεργατική), που εφαρμόζεται ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού, 

δύναται να αξιοποιηθεί επιπλέον διδακτικό υλικό, έντυπο, ηλεκτρονικό κ.λπ., όπως βίντεο, 

τηλεόραση, προβολέας διαφανειών). Στη γενική τάξη, η χρήση της νοηματικής γλώσσας ή άλλων 

μεθόδων επικοινωνίας δεν χρησιμοποιούνται συνήθως από δασκάλους και νηπιαγωγούς και έτσι 

οποιοδήποτε πρόγραμμα επιμόρφωσης που βασίζεται στη θεωρία, πέφτει στο κενό (Anggraeni et al., 

2020). Όμως, η επικοινωνία μέσω της ΕΝΓ φαίνεται εφικτή ακόμα και σε ακούοντα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας που την κατέκτησαν επαρκώς ως δεύτερη ξένη γλώσσα και κατάφεραν να την 

χρησιμοποιήσουν με επικοινωνιακό τρόπο (Σαπουντζάκη κ.α., 2012). 

Σύμφωνα με την Sapountzaki (2015), η ΕΝΓ εμφανίζει δύο γεωγραφικές παραλλαγές στη χώρα 

μας μία για τα νότια και μία για τα κεντρικά- βόρεια, που όμως δεν φέρουν τόσες ισχυρές 

διαφοροποιήσεις προκειμένου να θεωρηθούν διαφορετικοί διάλεκτοι. Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί μία 

τάση των μεγαλύτερων σε ηλικία Κωφών να χρησιμοποιούν μία περισσότερο αυτόνομη δομή της 

γλώσσας αυτής σε αντίθεση με τους νεότερους κωφούς των οποίων η γλώσσα επηρεάζεται τόσο σε 

επίπεδο λεξιλογίου, όσο και σε σημασιολογικό και συντακτικό επίπεδο από την ομιλούμενη. 

Επιπλέον, η ΕΝΓ έλαβε επιρροές από περιοχές των Νοτίων Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής.   

Εξετάζοντας τη δομή της ΕΝΓ, εντοπίζεται η μορφο-φωνολογική ομοιότητά της με άλλες 

ευρωπαϊκές νοηματικές γλώσσες. Η παραπάνω διαπίστωση είχε υπογραμμιστεί ακόμα και 16 έτη 

νωρίτερα από τον Κουρμπέτη (1999) ο οποίος έκανε λόγο για ιεραρχική δομή στη φωνολογία, 

μορφολογία και σαφή συντακτική δομή. Πέρα από την λεξικοποίηση των όρων, χρησιμοποιείται ένα 

σύνολο δομημένων κανόνων που είναι εφικτό να αποτελέσουν αντικείμενο διδασκαλίας στα σχολεία 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας μας όπως θα διαπιστώσουμε παρακάτω.  

5.2.4 Καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές διαφοροποίησης διδασκαλίας  

Η χρήση των ΤΠΕ στο σχολείο αποτελεί σήμερα μία διαδεδομένη μέθοδο διδασκαλίας 

(Μαργαρίτη & Μπράτιτσης, 2014). Στο Νηπιαγωγείο η ψηφιακή αφήγηση για παράδειγμα 

αποδεικνύεται ως ένα βοηθητικό εργαλείο για τη διδασκαλία Φυσικών Επιστημών δίνοντας τη 

δυνατότητα ανάπτυξης του ψηφιακού γραμματισμού σε ομάδες μαθητών με μαθησιακά ελλείμματα 

(Yilmaz & Siğirtmaç, 2020). Σε τεχνολογία XML, ένα εικονικό ανθρωποειδές δίνει γλωσσικές 
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εντολές για την καταγραφή της φωνολογίας των λημμάτων και μία κεντρική βάση δεδομένων 

ανάλυσης των λημμάτων χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση εκπαιδευτικών σεναρίων (Rafael et 

al., 2013). Επιπλέον, γραφικά STEM μέσω πολυαισθητηριακών συσκευών tablet φαίνεται να 

βοηθούν μαθητές με προβλήματα όρασης που αντιλαμβάνονται πληροφορίες μέσω ήχων και 

δονήσεων (Hahn et al., 2019). Η παραπάνω πλατφόρμα με μερικές τροποποιήσεις δύναται να 

χρησιμοποιηθεί και σε άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης όπως το Νηπιαγωγείο. 

Έτσι και η χρήση ψηφιακής τεχνολογίας για την εκμάθηση της ΕΝΓ κατά τις πρώτες τάξεις 

του Δημοτικού έχει διερευνηθεί σε κοινωνικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο μέσω μίας πλατφόρμας 

(Σαπουντζάκη, Ευθυμίου & Φωτεινέα, 2007). Στην παραπάνω λογική, η επικοινωνία μέσω ΕΝΓ 

έχει φανεί εφικτή σε ακούοντα νήπια που προσπάθησαν να την αξιοποιήσουν ως δεύτερη γλώσσα 

και να την χρησιμοποιήσουν με επικοινωνιακό τρόπο (Beazidou et. al 2013; Σαπουντζάκη κ.α., 

2012). Μάλιστα, η εφαρμογή εκπαιδευτικού σχεδιασμού που να καλλιεργεί δύο γλώσσες με 

τρόπο παιγνιώδη και οικείο στα ακούοντα νήπια,  προβάλλεται ως επιτακτική καθώς ελάχιστα 

έχει διερευνηθεί η συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα ιδίως στη χώρα μας (Beazidou et. al 2013) 

αλλά και διεθνώς (Davidson & Randhawa, 2020; Lim & Chew, 2018;  Μodrijan, 2016). Από τα 

παραπάνω, διαπιστώνεται η σημασία της παράλληλης αξιοποίησης της ΕΝΓ για τα ακούοντα 

νήπια ως δεύτερη γλώσσα και για τα κωφά ή βαρήκοα παιδιά ως πρώτη γλώσσα επικοινωνίας.   

Με λογισμικά για ψηφιοποίηση βίντεο-λεξιλογίων όπως το «ΝΟΗΜΑ» (Ευθυμίου & 

Φωτεινέα, 2004), το ψηφιακό λεξικό sign1st, το λογισμικό «Μαθαίνω τα Νοήματα» (ΥΠΕΠΘ 

2004), το τρίγλωσσο λογισμικό «ΔΙΟΛΚΟΣ» κ.λπ.), όλα τα παιδιά θα συνεκπαιδεύονται 

δημιουργικά στη γενική τάξη. Ωστόσο, η μη εφαρμογή τελικά των τεχνολογικών εργαλείων 

εκμάθησης νοηματικής για μαθητές με προβλήματα ακοής δε συνάδει με την συνολική εξέλιξη 

της τεχνολογίας επικοινωνίας (Anggraeni et al., 2020). Πέρα από την εκμάθηση της γλώσσας 

επικοινωνίας, τα tablet ή άλλες συσκευές τεχνολογίας (Gecu-Parmaksiz & Delialioğlu, 2019) 

έχουν φανεί ιδιαίτερα βοηθητικά για τη διδασκαλίας των εννοιών του χρόνου, της αλληλουχίας 

και των μαθηματικών εννοιών στα παιδιά προσχολικής ηλικίας με προβλήματα ακοής (Zhou et 

al., 2020). Πιο αναλυτικά, η δημιουργία ή η εφαρμογή θεραπευτικών και εκπαιδευτικών 

παρεμβάσεων με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, παιχνιδιών (Papanastasiou et. al, 2018) και 

μέσα ανάπτυξης γραμματισμού με χρήση επαυξημένης πραγματικότητας (Almutairi & Al-

Megren, 2017) φαίνεται να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των μαθητών με αισθητηριακές 

αναπηρίες. Η χρήση των ΤΠΕ μπορεί να επιτύχει αποτελεσματικές αλλαγές ακόμα και στη 

φυσική δραστηριότητα, στη συμπεριφορά, στην προσοχή, στην αυτορρύθμιση και σε άλλους 

τομείς (Papanastasiou et. al, 2018). Τέλος, στο http://prosvasimo.iep.edu.gr υπάρχει αναρτημένο 

υλικό από το ΙΕΠ με εκπαιδευτικό υλικό, λογισμικά, online λεξικά στην ΕΝΓ, ψηφιακό 
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αποθετήριο ιστοριών στην ΕΝΓ, εικονόλεξα, σκίτσα, παιδικά παρμύθια με απόδοση στην ΕΝΓ, τα 

Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής, γραμματοσειρές χειρομορφών στην ΕΝΓ και πλήθος 

άλλων δυνατοτήτων.  

Στη νέα ψηφιακή εποχή, όπως αποτυπώθηκε παραπάνω, το πλήθος των οπτικοακουστικών 

μηνυμάτων, επιζητά τον πολυγραμματισμό, την ικανότητα αντίληψης δηλαδή των ποικίλων μορφών 

ενός μηνύματος βασισμένου στους διαφορετικούς σημειωτικούς τρόπους έκφρασης όπως τη γραφή, 

την ομιλία και την εικόνα (Μπακιρτζής, 2002). Το παιχνίδι αποτελεί μία ουσιαστική δραστηριότητα 

για τη γνωστική, κοινωνική, συναισθηματική, κινητική και γλωσσική ανάπτυξη κατά την πρώιμη 

παιδική ηλικία  (Grazzani & Brockmeier, 2019; Lino & Parente, 2018). Σύμφωνα με τη θεωρία των 

100 γλωσσών έκφρασης του Reggio Emilia τα παιδιά εκφράζουν σκέψεις και ιδέες με διαφορετικούς 

τρόπους όπως μέσω γραπτής, προφορικής και νοηματικής γλώσσας (Mitchiner et al., 2018). 

Επιπλέον, το παιχνίδι ορίζεται ως μία ευέλικτη δραστηριότητα που αξιοποιεί όλες τις αισθήσεις για 

την κατάκτηση του πρώιμου γραμματισμού και εμπνέεται από πραγματικές κοινωνικές καταστάσεις. 

Έτσι, προωθείται η καλλιέργεια των γλωσσικών δεξιοτήτων που εκφράζονται μέσω οπτικών, 

γραφικών και συμβολικών γλωσσών, των 100 γλωσσών με τις οποίες τα παιδιά γεννιούνται και 

δύναται να καλλιεργήσουν εάν τους δοθούν οι κατάλληλες εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Όλοι οι μαθητές 

λοιπόν έχουν μια έμφυτη κλίση στο πολυαισθητηριακό παιχνίδι και μπορούν να διδαχτούν τη 

νοηματική γλώσσα ενώ ακούν, βλέπουν, μιλούν και πράττουν ταυτόχρονα (Ellis & Blashki, 2007). 

Η παραπάνω προοπτική δίνει βήμα για την συνεκπαίδευση μαθητών με προβλήματα ακοής με τους 

ακούοντες μαθητές μέσω του πολυαισθητηριακού παιχνιδιού και μέσω της αξιοποίησης της ΕΝΓ και 

από τους δύο πληθυσμούς. 

 

 

5.3 Πρακτικές διδασκαλίας και εκπαιδευτικά εργαλεία για μαθητές με 

διαταραχές όρασης 

5.3.1  Διδακτικά σχολικά εγχειρίδια για αμβλύωπες μαθητές 

Όπως αναδείχθηκε και παραπάνω, σε βάθος χρόνων έχουν καταγραφεί προσπάθειες για ένταξη 

μαθητών με αναπηρίες στο σύγχρονο σχολείο. Σύμφωνα με τους  Booth, Ainscow, Black-Hawkins, 

& Shaw (2000), η φιλοσοφία της ενταξιακής αλλά και της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης ώθησε στην 

καταχώρηση ίσων ευκαιριών και ίσης συμμετοχής με αποτέλεσμα η σύμβαση δικαιωμάτων του ΟΗΕ 

να κυρώνεται για πολλές πλέον χώρες (Γκυρτής, 2016). Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση των 
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μαθητών με τύφλωση ή αμβλυωπία, η διαφοροποίηση στη χρήση εναλλακτικών σχολικών 

εγχειριδίων αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τη συμμετοχή του μαθητή στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Συχνά απλές πρακτικές του εκπαιδευτικού μπορούν να ενισχύσουν την συμμετοχή του 

μαθητή και να μην τον αποθαρρύνουν οδηγώντας τον σε εγκατάλειψη της προσπάθειας. Ωστόσο, 

σύμφωνα με τη διαδικτυακή σελίδα KidsHealth (Visual Impairment (for Teens) - Nemours 

KidsHealth, n.d.) οι εκπαιδευτικοί παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας συχνά αγνοούν 

βασικές αιτίες που δημιουργούν τα προβλήματα όρασης. 

Το υλικό και οι πρακτικές που δύναται να χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση μαθητών με 

προβλήματα όρασης εξαρτώνται από το επίπεδο όρασης του μαθητή (Γκυρτής, 2016). Ανάλογα 

δηλαδή με το αν αυτός ανήκει στους «μαθητές με χαμηλή όραση», στους «μερικώς βλέποντες» ή 

στους αμβλύωπες μαθητές και οι εκπαιδευτικοί δεν εστιάζουν στο αν τα ελλείμματα οφείλονται σε 

οφθαλμικές παθήσεις όπως, στραβισμό, γενετικές ανωμαλίες ή  και τραυματισμούς στον εγκέφαλο 

και στο μάτι. Σύμφωνα με τον World Heal Organization (2011), τα άτομα με χαμηλή όραση 

δυσκολεύονται σε καθημερινές δραστηριότητες και αυτό καθιστά συχνά μη λειτουργική την 

αυτοεξυπηρέτηση τους την στιγμή που δεν είναι εφικτή η βελτίωση της όρασης τους σε τυπική με 

γυαλιά οράσεως ή φακούς (Γκυρτής, 2016). Ωστόσο, οι μαθητές με χαμηλή όραση ωθούνται να 

χρησιμοποιούν γυαλιά, φακούς επαφής, μεγεθυντικούς φακούς και οπτικές συσκευές για να είναι σε 

θέση να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Gogate et al., 2014). Τα παιδιά με 

αμβλυωπία μπορούν να δουν σε διαφορετικές αποστάσεις σε σχέση με ένα παιδί με τυπική όραση 

και συγκεκριμένα ο αμβλύωπας διακρίνει ένα οπτικό ερέθισμα σε 20 μέτρα σε σχέση με το άτομο με 

τυπική όραση που θα το διακρίνει στα 200 μέτρα. Για την εγχώρια εκπαίδευση και τα  σχολικά 

εγχειρίδια, αμβλύωπες είναι οι μαθητές που είναι σε θέση να αναγνώσουν ένα κείμενο με 

μεγενθυσμένη γραφή και με την παράλληλη αξιοποίηση μεγεθυντικού φακού, ενώ μπορούν να 

γράψουν και με τον συμβατικό τρόπο των βλεπόντων.  Αναλογιζόμενοι ότι στη βιβλιογραφία 

(Γκυρτής & Κουρμπέτης, 2008) οι αμβλύωπες αναγνωρίζεται όσοι έχουν οπτική οξύτητα 2 στα 7, η 

σχολική ζωή των μαθητών χωρίς τις ανάλογες εκπαιδευτικές προσαρμογές από τους εκπαιδευτικούς 

Γενικής Αγωγής θα καθίσταται πρακτικά δύσκολη.  

 Συνεπώς, για την περίπτωση των αμβλυώπων μαθητών απαιτείται η προσαρμογή των σχολικών 

εγχειρίδιων. Τόσο στην περίπτωση της Πρωτοβάθμιας όσο και για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 

υπάρχουν αναρτημένα διαδικτυακά από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), στο 

http://prosvasimo.iep.edu.gr, εκπαιδευτικό υλικό, πολυμεσικό υλικό και βιβλία για μαθητές 

προβλήματα όρασης από την Α’ Δημοτικού έως και τη Γ΄ Λυκείου. Όπως αναφέρεται στη σελίδα 
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αυτή από τον Σεπτέμβριο του 2016 γίνεται διασκευή και προσαρμογή από τον Διόφαντο βιβλία για 

μαθητές με χαμηλή όραση, μερικών βλέποντες και αμβλύωπες μαθητές. Τα βιβλία έχουν 

κατασκευαστεί με μεγεθυσμένους χαρακτήρες (18 μέχρι 38 στιγμές), έντονη μορφή (bold) και 

γραμματοσειρές φιλικές προς τους χρήστες όπως Arial ή Verdana. Φυσικά η επιλογή του κατάλληλου 

βιβλίου πραγματοποιείται μετά τον  προσδιορισμό της οπτικής οξύτητας του μαθητή. Το παραπάνω 

συνεπάγεται τον εντοπισμό του προβλήματος από ειδικούς. Για να θεωρηθεί ένα κείμενο ή 

οποιοδήποτε εκπαιδευτικό υλικό  προσβάσιμο στους αμβλύωπες μαθητές θα πρέπει να τηρούνται 

κάποιες απαραίτητες προδιαγραφές.  

5.3.2 Η γραφή Braille 

Η γραφή Βraille αποτελεί ένα σύστημα εξογκωμένων κουκίδων που μπορούν να διαβάσουν από 

άτομα με τύφλωση ή με χαμηλή όραση χρησιμοποιώντας τα δάχτυλα τους πάνω στις κουκίδες αυτές 

(Awad et al., 2020). Οι θεραπευτές ή όσοι υποστηρίζουν την εκπαίδευση του ατόμου που 

χρησιμοποιεί Βraille δύναται να διαβάσει τις κουκίδες με τα μάτια. Βέβαια, η γραφή Βraille δεν 

αποτελεί είδος γλώσσας όπως τα Αγγλικά για παράδειγμα, αλλά καθιστά έναν κώδικα για ανθρώπους 

σε όλο τον κόσμο που τον αξιοποιούν ως μέσο αλφαβητισμού τους. Τα σύμβολα της γραφής αυτής 

σχηματίζονται μέσα σε ένα κελί ή  αλλιώς εξάστιγμο που όταν όλες οι κουκίδες είναι αποτυπωμένες 

φαίνονται σαν δύο παράλληλες σειρές κουκίδων σε μικρή απόσταση ή μια με την άλλη, που κάθε 

σειρά έχει 3 κουκίδες σχηματισμένες. Έτσι οι 3 κουκίδες της μιας σειράς και οι 3 της άλλης σειράς 

αιτιολογούν την ονομασία του κάθε κελιού-χώρου σχηματισμού γράμματος, ως εξάστιγμο. 

Ξεκινώντας από την πρώτη σειρά  αριστερά μετρούμε τη θέση των κουκίδων από πάνω προς τα κάτω 

από το 1 έως το 3. Συνεχίζοντας στη δίπλα σειρά ή αρίθμηση προχωράει από το 4 έως το 6.  Με τον 

συνδυασμό των  κουκίδων είναι εφικτό να προκύψουν  64 διαφορετικές αναπαραστάσεις για να 

αποδώσουν γράμματα, αριθμούς, σημεία στίξης ή σημειολογικά στοιχεία όπως π.χ. την αλλαγή μέσα 

στην πρόταση από αγγλικά σε ελληνικά. Τη γραφή Βraille εφηύρε ο Γάλλος   Luis Braille το 1809  

που φοιτούσε στο Εθνικό Ινστιτούτο Τυφλών Νέων στο Παρίσι. 

Με βάση τη γραφή Βraille, τα τελευταία έτη έχουν παρουσιαστεί καινοτόμες προτάσεις 

εναλλακτικής χρήσης της γραφής λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο αποτελεσματικότερης μάθησης των 

ατόμων με προβλήματα όρασης (Hsu, 2020). Για παράδειγμα, η μετατροπή ομιλίας σε γραφή Βraille 

και το αντίστροφο (Kaur et al., 2020) ή η δημιουργία βιβλίων Βraille για ενήλικες είναι πολύ 

περισσότερο διαδεδομένη παγκόσμιων σε σχέση με την έκδοση παιδικών βιβλίων σε Βraille. 

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια ολοένα και μεγαλύτερη διάχυση της γραφής Βraille σε 
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προϊόντα της καθημερινότητας όπως η αποτύπωση της σε τρόφιμα ή φάρμακα. Μία σημαντική 

νέα πρόταση χρωματικού κώδικα της γραφής αυτής παρουσιάστηκε τον τελευταίο χρόνο σε 

πρόσφατη έρευνα του κρατικού Πανεπιστημίου του Ρίο Ντε Τζανέιρο (Almeida et al., 2021). 

Συγκεκριμένα, οι ερευνητές αναφέρουν ότι τα άτομα με προβλήματα όρασης αποτελεί μία ομάδα 

ευρέως μεγέθους στην οποία ανήκουν όσοι έχουν τύφλωση ή χαμηλό επίπεδο όρασης. Το χρώμα 

αποτελεί ένα από τα βασικότερα στοιχεία που συμμετέχουν στη μετάδοση οπτικών ερεθισμάτων 

και η απουσία του δύναται να επηρεάσει την οπτική πληροφορία ιδίως στην περίπτωση των 

ατόμων με προβλήματα όρασης. Έτσι, οι ερευνητές μελέτησαν τα χρώματα και τους 

διαφορετικούς χρωματικούς τόνους που μπορούν να καταστήσουν έναν κώδικα braille πιο 

ευανάγνωστο στους χρήστες. Μία άλλη πρωτοτυπία εντοπίστηκε στο σύστημα μετάφρασης 

Βraille μέσα από το Transformer ένα εργαλείο μετάφρασης βιβλίων ανοιχτού κώδικα 

Tensor2Tensor με αξιοποίηση νευρωνικής μηχανικής μετάφρασης (Kawabe,  Shimomura & Seto, 

2021). Όπως κάθε έντυπο υλικό μπορεί να παραχθεί με διάφορους τρόπους, έτσι και η γραφή 

Βraille μπορεί να αποτυπωθεί με γραφομηχανές, εκτυπωτή ή απτά εργαλεία γραφής (Hsu, 2020). 

Για παράδειγμα, μια πλάκα γραφής με κοινότητες για τα κελιά του εξάστιγμου μπορεί να 

αποτυπώσει τα γράμματα με τη χρήση γραφίδες που να πιέζει στα κατάλληλα σημεία το χαρτί. 

Ωστόσο, η πιο διαδεδομένη μέθοδος γραφής είναι η Βraillewriter, μια μηχανή με έξι μόνο 

πλήκτρα, τρία στη μια πλευρά στη μέση ένα backspace και τρία πλήκτρα στην άλλη πλευρά. 

Γενικότερα η εξέλιξη των τεχνολογικών εργαλείων και υπολογιστών έχει φανεί και από την 

αυξανόμενη πλέον δημιουργία και εφαρμογή σύγχρονων λογισμικών γραφής Βraille σε όλο τον 

κόσμο. 

Για τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς έχουν παρατεθεί ειδικά Αναλυτικά Προγράμματα 

Σπουδών για μαθητές με προβλήματα όρασης που μπορούν να εφαρμοστούν στα κοινά σχολεία 

Πρωτοβάθμιας, στη γενική τάξη από τον εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης με ειδίκευση στη 

Braille ή σε κατάλληλα στελεχωμένα Τμήματα Ένταξης (Κουρμπέτης, 2016). Στο γενικό σχολείο 

δίνεται η δυνατότητα εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης με γνώσεις και επάρκεια braille.  

5.3.3 Εκπαιδευτικές πρακτικές προσαρμογής και διαφοροποίησης της διδασκαλίας  

Προσαρμογή χώρου και στρατηγικών διδασκαλίας 

Οι προσαρμογές των εκπαιδευτικών πρακτικών φυσικά εφαρμόζονται βάσει του βαθμού 

προβλήματος όρασης καθώς δεν μπορεί να αντιμετωπίσει με τις ίδιες πρακτικές ένας μαθητής με 

τύφλωση και ένας μαθητής με στραβισμό (Boster et al., 2021). Το εκπαιδευτικό περιβάλλον θα 
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πρέπει να διαμορφώνεται κατάλληλα για να υποστηρίξει λειτουργικά τον μαθητή. Εντούτοις, έχει 

εντοπιστεί η περιορισμένη γνώση των δασκάλων της γενικής τάξης τόσο για την αξιοποίηση των 

Ειδικών Αναλυτικών Προγραμμάτων όσο και για την ανάγκη διαφοροποίησης τη διδασκαλίας βάσει 

των ιδιαίτερων αναγκών των μαθητών με προβλήματα όρασης (McConachie, 2018). Άλλη έρευνα 

διατείνεται υπέρ της αξιόλογης και πλήρους αξιοποίησης εργαλείων για υποστήριξη μαθητών με 

προβλήματα όρασης στη γενική τάξη (Niwagaba, 2014). Μάλιστα, η εξατομικευμένη-

διαφοροποιημένη διδασκαλία αποτελεί ισχυρό εφόδιο για την άρση της συναισθηματικής 

ανασφάλειας του μαθητή να συνεργαστεί με τον δάσκαλο (Σαλβαράς, 2016).  Τέλος, το Νηπιαγωγείο 

έχει σαφείς στόχους ως προς τον γραμματισμό και την κοινωνικοποίηση και συχνά οι νηπιαγωγοί 

της γενικής τάξης δεν εμφανίζουν ευελιξία για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε μαθητές με 

προβλήματα όρασης (Αϊβαλή κ.α., 2011). 

Ωστόσο, ο σχεδιασμός ενός εξατομικευμένου προγράμματος διδασκαλίας και εκπαίδευσης οφείλει 

να  λαμβάνει υπόψη  τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τον εκάστοτε μαθήτυπο (Mpofu & 

Chimhenga, n.d.). Ενδεικτικά, η αλλαγή στη θέση για να βρίσκεται ο μαθητής πιο κοντά στον 

εκπαιδευτικό και να ακούει καλύτερα βοηθά καθώς η ακοή αντισταθμίζει σε ορισμένες περιπτώσεις 

το έλλειμμα όρασης (Σαλβαράς, 2016). Επιπλέον ο μαθητής θα μπορούσε να βρίσκεται κοντά στον 

πίνακα ή σε κάποιον άλλο πίνακα αναφοράς ή να μετακινηθούν οι οπτικές πληροφορίες προς τη θέση 

του. Άλλη έρευνα τάσσεται προς την ίδια κατεύθυνση υποστηρίζοντας την τοποθέτηση των μαθητών 

σε θέσης που έχουν καλή οπτική γωνία και την σημασία εκτύπωσης των φύλλων εργασίας με χρήση 

μεγάλης γραμματοσειράς (Chen et al., 2014). Άλλη χρήσιμη πρακτική είναι η μαγνητοφώνηση 

σημαντικών φράσεων ή λέξεων-κλειδιών του εκπαιδευτικού με σκοπό την επανάληψη στο σπίτι 

χωρίς την επιβάρυνση διασπαστικών ήχων (Vroblick, 2020). Καινοτόμο παράδειγμα αποτελεί η 

Carnegie Library του Pittsburgh’s που ανακηρύχθηκε  σαν η Νational Network Library of the Year 

από την National Library Service of the Library of Congress (Eικόνα 6). 
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Εικόνα 6: Στούντιο ηχογράφησης βιβλίων για κωφούς μαθητές στο Carnegie Library του Pittsburgh’s 

 Η αλλαγή του φωτισμού από χαμηλό σε πιο έντονο θα βοηθούσαν κατάλληλα για την προσαρμογή 

των ματιών του στα οπτικά ερεθίσματα χωρίς να κουράζεται τόσο γρήγορα (Shin et al., 2021). 

Μάλιστα, η ίδια πρόσφατη έρευνα ανάδειξε τη χρήση έγχρωμου φωτεινού  εκπαιδευτικού υλικού ως 

συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές με προβλήματα όρασης που μαθαίνουν μέσω της 

εναλλαγής των χρωμάτων. Συγκεκριμένα το σύστημα Tactile-Color χρησιμοποιεί απτικά σύμβολα 

και τα συνδυάζει με τα βασικά χρώματα (μπλε, κίτρινο, κόκκινο) φωτός 2,5 UV για να προκύψουν 

πληροφορίες (Εικόνα 7). 

 

Εικόνα 7: Tactile-Color System for Accessibility of Color Education 
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 Μία ακόμη σημαντική προέκταση των δυσκολιών όρασης είναι ο περισσότερος χρόνος που 

χρειάζεται η συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα προκειμένου να προσαρμοστεί και να αυτορυθμιστεί 

για να ανταπεξέλθει ισότιμα σε μία δραστηριότητα με τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης (Σαλβαράς, 

2016). Για το λόγο αυτό απαιτείται επιπλέον χρόνος για εργασίες ή και τεστ. Τέλος, σε προηγούμενο 

κεφάλαιο έγινε αναφορά στα εμπόδια προσβασιμότητας του σχολικού κτιρίου αλλά ο εκπαιδευτικός 

μεμονωμένα δεν μπορεί να παρέμβει στο πρόβλημα αυτά (Senjam et al., 2021). Μπορεί όμως να 

διαμορφώσει τις αίθουσες πληροφορικής, θετικών επιστημών ή γυμναστικής για να εξοπλιστούν με 

υποστηρικτική τεχνολογία όπως μπαστούνι κίνησης ή γραφίδες Braille. Ωστόσο, θα μπορούσε να 

επιλεχθεί η τάξη φοίτηση του μαθητή να είναι όσο ασφαλής δύναται με άνετους διάδρομους κίνησης, 

χωρίς εμπόδια, μεγάλα έπιπλα και αντικείμενα-παγίδες για τραυματισμό. 

Πολυαισθητηριακή έκφραση 

Ακολούθως, όπως σημειώθηκε και στην περίπτωση των διαταραχών ακοής, η καλλιέργεια των 

γλωσσικών δεξιοτήτων επιτυγχάνεται μέσω της φιλοσοφίας των 100 γλωσσών του Reggio Emilia 

όπου τα παιδιά καλλιεργούν με τις κατάλληλες εκπαιδευτικές ευκαιρίες για πολυαισθητηριακό 

παιχνίδι (Grazzani & Brockmeier, 2019; Lino & Parente, 2018). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η 

αντιληπτική και εκφραστική προφορική γλώσσα μπορούν να προωθηθούν με την εκμάθηση 

ρυθμικών παιχνιδιών με τα χέρια  (Petitto et al., 2004;  ΥΠΕΠΘ & Παιδαγωγικό Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο, 2004). Έτσι λοιπόν, ως δημιουργικά εκπαιδευτικά εργαλεία για την προσχολική και την 

σχολική ηλικία έχουν αναδειχθεί οι πολυαισθητηριακές δραστηριότητες καθώς δίνουν ευκαιρίες 

επικοινωνίας και γλωσσικής ανάπτυξης με την αξιοποίηση του πολυαισθητηριακού τρόπου μάθησης 

των παιδιών (Mueller, 2013; Τζιφόπουλος & Μπίκος, 2016). Στην ίδια λογική, στον συνδυασμό 

δηλαδή της πολυαισθητηριακής έκφρασης και των τεχνολογιών, κυμαίνεται η σύγχρονη 

βιβλιογραφία για τις πρακτικές ενταξιακής εκπαίδευσης μαθητών με προβλήματα όρασης ακαδημαικ 

Πρόσφατη μελέτη ανέδειξε την σημασία που είχε η εμπειρία ενός εξειδικευμένου ειδικού 

εκπαιδευτικού  κατά τη διδασκαλία μαθητή με χαμηλό επίπεδο όρασης (Mendonça et al., 2021). 

Μάλιστα, η πολύπλευρη αξιοποίηση των αισθήσεων του μαθητή είναι απαραίτητη προκειμένου να 

αποφευχθούν ελλείμματα στην κινητική ανάπτυξη, στην κοινωνική αλληλεπίδραση και στην 

συμπεριφορά λόγω της μεμονωμένης χρήσης μίας αίσθησης όπως η ακοή.  

Νέες Τεχνολογίες και καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές 

Τα λογισμικά οθόνης που μετατρέπουν τον προφορικό λόγο σε γραπτό κείμενο, η ανάπτυξη 

ακουστικών δεξιοτήτων και η καλλιέργεια δεξιοτήτων κινητικότητας αποτελούν ορισμένες επιπλέον 
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πρακτικές που θα βοηθούσαν τον μαθητή με προβλήματα όρασης εντός της γενικής τάξης 

(McConachie, 2018). Όμως, μελέτες αναγνώρισαν την σημασία του επανασχεδιασμού 

Προγραμμάτων Σπουδών για μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες με τη χρήση ΤΠΕ και τη 

διεπιστημονική συνεργασία, ως επιπλέον εφόδια για την συμπερίληψη μαθητών προσχολικής και 

σχολικής ηλικίας στην εκπαιδευτική διαδικασία (Benedict et al., 2011; Bruce et. Al, 2008 ). 

Επιπλέον, αναφορικά με τις καθημερινές συνθήκες διαβίωσης, η εξάσκηση στην προσωπική 

φροντίδα και στη χρήση μέσων όπως τηλέφωνο, ρολόι κ.λπ., δύναται να υποστηρίξει την αυτονομία 

του μαθητή (Πολυχρονοπούλου, 2012). Σαφώς δεν θα πρέπει να λησμονήσουμε τις νέες, 

δημιουργικές και καινοτόμες προσπάθειες που έχουν σημειωθεί στον τομέα των τεχνολογιών με νέες 

βοηθητικές συσκευές, βοηθήματα εκμάθησης ή και μεγεθυντικούς φακούς ή γυαλιά για ανάγνωση 

βιβλίων (Lueck et al., 2019). Για μαθητές των οποίων η όραση εμφανίζεται αρκετά περιορισμένη ή 

υπάρχει διάγνωση πλήρους τύφλωσης τότε τα ηχητικά βιβλία ή οι ηχοϊστορίες μπορούν να 

αποδώσουν ένα διδακτικό αντικείμενο. Η περίπτωση της ηχητικών βιβλίων μπορεί να βοηθήσει και 

σε περιστατικά πολλαπλών αναπηριών όπου οι μαθητές εκτός από διαταραχές όρασης έχουν και 

κινητικές αναπηρίες.  

5.4 Συστημική προσέγγιση: Συνεργασία οικογένειας- σχολείου 

Στα προηγούμενα κεφάλαια εστιάσαμε σε πρακτικές που εφαρμόζει κατά κύριο λόγο ο 

εκπαιδευτικός της γενικής τάξης σε συνεργασία με τον ίδιο τον μαθητή. Εντούτοις, δεν μπορούμε 

να παραβλέψουμε ούτε την ιδιαίτερη σχέση που αναπτύσσουν οι μαθητές με αναπηρία με την 

οικογένειά τους, ούτε και την σημασία της συνεργασίας οικογένειας και σχολείου για την 

ισορροπημένη και ολόπλευρη εκπαίδευση του μαθητή. Το κοινωνικοπαιδαγωγικό όραμα ωθεί 

προς την συνεργασία των επιμέρους υποομάδων δράσης και για την αλληλεπίδραση σχολείου 

και οικογένειας, η πρωτοβουλία ξεκινά από το σχολείο (Μυλωνάκου–Κεκέ, 2017). Η συνεργασία 

μεταξύ σχολείου, οικογένειας και κοινότητας αποτελεί μία σημαντική προτεραιότητα που βοηθά 

στην συναισθηματική, κοινωνική αλλά και γνωστική ανάπτυξη όλων των συμμετεχόντων αλλά 

και στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και του σχολικού κλίματος. 

Τα τελευταία χρόνια, διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις μάχονται υπέρ της προστασίας των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ευπαθών ομάδων (Δαμανάκης, 2005). Ο κύριος σκοπός για τις 

δράσεις αυτές είναι η απαρέγκλιτη πίστη στην ατομική ταυτότητα του κάθε ατόμου. Εντούτοις, 

η ταχύτητα ανάπτυξη και διεύρυνση της ανθρωπιστικής προσπάθειας για την προάσπιση αυτή 

φαίνεται να οδήγησε σε αλόγιστη χρήση και αξιοποίηση του όρου «ταυτότητα» με αποτέλεσμα 
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να αναπτυχθεί μία εσφαλμένη νοοτροπία γύρω από τους όρους της διαφορετικότητας και της 

ετερότητας (Brudacker & Cooper 2000). Όπως υπογραμμίστηκε ποικιλοτρόπως σε προηγούμενα 

κεφάλαιο, το σύγχρονο πλουραλιστικό σχολείο φιλοξενεί πλέον μαθητές με διαφορετικές 

ταυτότητες, ιδιαιτερότητες και ανάγκες. Τούτο έχει οδηγήσει στην συνεχόμενη καλλιέργεια 

ενσυναίσθησης στους εκπαιδευτικούς μέσω της γλώσσας και της επικοινωνίας που αυτό διαπερνά 

και τα σχολικά προγράμματα, τα σχολικά εγχειρίδια και την κουλτούρα του συνόλου της 

εκπαιδευτικής κοινότητας (Calise, 2020). Έτσι, ο τρόπος χρήσης της γλώσσας στην επικοινωνία 

μεταξύ των ετερόκλητων στοιχείων επηρεάζει τις σχέσεις και την ικανότητα απόκτησης γνώσεων  

Για την αντιμετώπιση προβλημάτων απομόνωσης ή βίας κατά των μαθητών, έρευνες 

τεκμηριώνουν την ανάγκη συνεργασίας των «σημαντικών άλλων» γύρω από το παιδί (Γιώτσα, 2014). 

Όπως περιγράψαμε η δημιουργία της ατομικής ταυτότητας του παιδιού, διέρχεται μέσα από την 

κατασκευή της κοινωνικής του ταυτότητας και των διαπροσωπικών σχέσεων που αναπτύσσει με τις 

υπόλοιπες κοινωνικές υποομάδες του κοινωνικού περιβάλλοντος στο οποίο δρα (Santoianni, 2017). 

Επομένως, οι συμμετέχοντες στη ζωή του μαθητή είναι απαραίτητο να συνομιλούν αέναα, ανοιχτά 

και δημιουργικά για την πρόληψη προβλημάτων και την αντιμετώπιση όσων εντοπίζονται. Για τη 

δημιουργία δράσεων στη σχολική κοινότητα απαιτούνται οι αρχές της συνεξέλιξης, η ανάπτυξη 

συνεργασίας, η αξιοποίηση του συγκινησιακού κλίματος, η επικοινωνία με «οδηγό» την εμπειρία  

και η εστίαση στο θετικό με την ενσωμάτωση των εμφανιζόμενων αλλαγών (Πολέμη- Τοδούλου, 

2010).  

Η πρώτη μονάδα επιρροής του μαθητή είναι η υποομάδα της οικογένειας, η πρώτα ομάδα δράσης 

του από τη στιγμή της γέννησής του (Κυρίδης, 2010). Από το 1950 περίπου κιόλας η Συστημική 

θεωρία της οικογένειας εμφανίστηκε στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επιστημονικό χάρτη, 

τονίζοντας την ουσία της εστίασης παράλληλα σε πολλές ομάδες δράσης και επιρροής (Γιώτσα et 

al., 2015). Πλέον πλήθος προγραμμάτων σπουδών και πρακτικών προτείνουν την συνεργασία 

σχολείου και οικογένειας με σκοπό όχι μόνο τη γνωστική αλλά και την συναισθηματική και 

κοινωνική ανάπτυξη όλων των μαθητών με τρόπο ίσο και δίκαιο (Ζηλιασκοπούλου, 2014). 

Αντιλαμβανόμενοι τις συναισθηματικές δυσκολίες, όπως εντοπίσαμε στο παραπάνω σχετικό 

κεφάλαιο που εμφανίζουν οι μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες κατά τη φοίτησή τους στο γενικό 

σχολείο, αναδύεται ως ουσιαστική η εφαρμογή της συστημικής προσέγγισης ως πρακτική 

κοινωνικοσυναισθηματικής υποστήριξης του μαθητή. Οι μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες 

αισθάνονται συχνά ανασφάλεια για τα ελλείμματα επικοινωνίας με τους συμμαθητές αλλά και με 

τους εκπαιδευτικούς τους, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που τα κτηριακά προβλήματα των σχολείων 
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ωθούν σε περιορισμένη προσβασισμότητα, στερώντας τους το δικαίωμα της ισότιμης πρόσβασης 

στη γνώση. Αρχικά, η γενική θεωρία συστημάτων του  Ludvig von Bertalanffy περιγράφει μία 

ολιστική προσέγγιση όπου το άτομο ως μέλος της οικογένειάς του ανήκει παράλληλα και σε μία 

μεγαλύτερη ομάδα την κοινότητα, σε μία ακόμα μεγαλύτερη ομάδα την κοινωνία και στη 

μεγαλύτερη ομάδα, την ανθρωπότητα (Βασιλείου, 1987). Με βάση τη θεωρία αυτή, η Συστημική 

Προσέγγιση συνηγορεί για την οπτική της ομάδας μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κυκλικών 

σχέσεων και αλληλοσυσχετίσεων. Η γενική θεωρία των συστημάτων δύναται να χρησιμοποιηθείς 

το σχολικό περιβάλλον με στόχο την πρώιμη αντιμετώπιση ελλειμμάτων και δυσκολιών 

επικοινωνίας (Γιώτσα, 2014).  Άλλωστε καθώς το σχολείο είναι εκτός από περιβάλλον μάθησης 

και εκπαιδευτικής δράσης, ένα σύστημα αλληλεπίδρασης μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών κ.λπ. 

τα μικρότερα υποσυστήματα όπως ο σύλλογος γονέων για παράδειγμα συνυπάρχουν και 

ανταλλάσσουν δυναμικά απόψεις μέσα από την υγιή διεκδίκηση των συμφερόντων τους 

(επίκεντρο ομόκεντρων κύκλων του οικολογικού μοντέλου του Brofenbrenner). Η υγιής και 

λειτουργική επικοινωνία επιχειρείται μέσα από κυκλικό τρόπο και όχι γραμμικό, δηλαδή μέσα 

από την αναζήτηση του «πως» και όχι του «γιατί». Με μία τέτοια συμπεριληπτική και 

κοινωνικοπαιδαγωγική φιλοσοφία οι μαθητές με αναπηρίες γίνονται συμμέτοχοι στην κοινωνική 

ζωή βελτιώνοντας την αυτοεκτίμησή τους και νιώθοντας ενεργά μέλη της σχολικής ζωής και 

ελεύθεροι πολίτες με δικαιώματα στο μέλλον. 

Οφείλουμε ωστόσο να αναφέρουμε ότι δεν είναι λίγες οι φορές που παρά την επιδίωξη για 

εφαρμογή συστημικών πρακτικών, οι γονείς των μαθητών με αναπηρία δεν μπορούν ή δεν 

επιδιώκουν την συνεργασία με το σχολείο (Pisula & Porębowicz-Dörsmann, 2017). Γονείς με 

ασταθή Ψυχική Υγεία, στρες ή απλά έλλειψη ενδιαφέροντος για ανοιχτό διάλογο με τους 

εκπαιδευτικούς (Ang & Loh, 2019), διαφαίνονται ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη πρακτικών 

συνεργασίας και συστημικής θεωρίας. Σύμφωνα με το διαγενεαλογικό μοντέλο του Bowen 

βιωματικές δράσεις μπορούν να σχεδιαστούν για την εφαρμογή προγραμμάτων συστημικής 

επικοινωνίας εντός των γενικών σχολείων όπου φοιτούν μαθητές με αισθητηριακές ή άλλου 

τύπου αναπηρίες. Πιο αναλυτικά, η οικογένεια εμφανίζει αλληλοσυνδεόμενους δεσμούς και τα 

μέλη της εμφανίζουν ομοιότητες ως προς την σκέψη, το συναισθηματικό επίπεδο και την 

συμπεριφορά (Goldenberg & Goldenberg, 2000). Απώτερος σκοπός της εφαρμογής της 

συστημικής επικοινωνίας στο σχολείο είναι η αποτριγωνοποίηση των μελών της (Γιώτσα, 2015). 

Η διαφοροποίηση του εαυτού του κάθε μέλους αποτελεί ουσιαστικά μία επιδίωξη για 

«απεξάρτηση» από μία συγχωνευμένη μάζα. Τα τρίγωνα φανερώνουν τις εσωτερικές διαδικασίες 

συσχέτισης και αποκατάστασης που αποσκοπεί σε μία ισορροπία για το δυαδικό σύστημα. Ως 
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συνέπεια η είσοδος ενός τρίτου ατόμου στη δυάδα που βρίσκεται σε κατάσταση απειλής, είναι εφικτό 

να εξομαλύνει την συσσωρευμένη ένταση. Βασιζόμενοι στον παραπάνω μηχανισμό της 

διαγενεαλογικής προσέγγισης, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να επιδιώκουν την συνεργασία με 

τους γονείς μέσω ατομικών ή ομαδικών συναντήσεων προκειμένου να συζητηθούν ζητήματα 

διαφοροποίησης του κάθε μέλους (Γιώτσα, 2014). Κοινώς προτείνεται η γονεϊκή εμπλοκή για 

δραστηριοποίηση των γονέων σε θέματα που αφορούν τα παιδιά τους ως μέλη της σχολικής ζωής 

(Μυλωνάκου–Κεκέ, 2017). Για τους γονείς μαθητών με αναπηρίες οι οποί συχνά νιώθουν αισθήματα 

ενοχής για τις δυσκολίες που «προκαλεί» το παιδί, ματαίωσης για τη δική τους δυναμική ή στρες, η 

προώθηση της εμπλοκής τους θα τους «έδινε λόγο» ως συνδημιουργούς αλλά θα τους έδινε τη 

δυνατότητα να εκπαιδευτούν οι ίδιοι στο να παρατηρούν τη συμπεριφορά και την εκπαίδευση του 

παιδιού τους. Οι εκπαιδευτικοί μετά την καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας 

μπορούν να «δείξουν» στους γονείς μέσα από ομαδικές δράσεις πως μπορούν και οι ίδιοι σε άλλες 

ομάδες δράσης της οικογένειας, να λειτουργούν σε δυάδες, έπειτα σε τετράδες ή σε ολομέλεια τελικά 

(Πολέμη- Τοδούλου, 2010). Κάθε συμμετέχοντας θα ωφεληθεί από την ενίσχυση της δυναμικής του 

ζευγαριού, συνεχίζοντας ακολούθως σε πιο σύνθετες σχέσεις τετράδας αξιοποιώντας τη λειτουργική 

επικοινωνία που κατάφερε να καλλιεργήσει στη δυάδα. Έτσι, οι γονείς έμμεσα εκπαιδεύονται από 

τους εκπαιδευτικούς πως να εκπαιδεύσουν το παιδί τους και πως να επαναφέρουν την ισορροπία 

στην οικογένεια που μπορεί να διαταράχθηκε από  συνεχείς συγκρούσεις. Ο ρόλος λοιπόν του 

σχολείου είναι να στέκεται «ανοιχτό στην οικογένεια» αλλά με προκαθορισμένες και ελεγχόμενες 

προσκλήσεις να αποφασίζει και να θέτει όρια στις δράσεις της οικογένειας (Μυλωνάκου–Κεκέ, 

2017) . 

Σε κάθε περίπτωση όλοι όσοι συμμετέχουν στην κατασκευή της ατομικής ταυτότητας του μαθητή με 

αναπηρίες είναι σημαντικό να αντιλαμβάνονται τα οφέλη της βελτίωσης των 

κοινωνικοσυναισθηματικών του δεξιοτήτων. Οι πρακτικές διδασκαλίας οφείλουν να διαπνέονται από 

πρακτικές ενσυναίσθησης για να θωρακίσουν με τρόπο δυναμικό και κυκλικό όλους τους 

συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Σε κάθε περίπτωση ο εκπαιδευτικό γενικής τάξης πρέπει πρωτίστως να επιδιώκει από μόνος του να 

προσεγγίζει τα ελλείμματα και να μην παραιτείται παραγκωνίζοντας τον μαθητή. Οφείλει να 

αντιμετωπίζει το «πρόβλημα» σας ευκαιρία για αλλαγή στα πλαίσια της κοινωνικοπαιδαγωγικής 

φιλοσοφίας εστιάζοντας στα οφέλη της διαφορετικότητας και της πολυμορφίας του σχολικού 

πληθυσμού (Μυλωνάκου Κεκέ, 2013). Όπως διαφάνηκε η ύπαρξη βιβλιογραφικού κενού ή η 

ασυμφωνία πηγών σχετικά με τις δυσκολίες και τις πρακτικές διδασκαλίας που αφορούν μαθητές με 
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αισθητηριακές αναπηρίες, αναδύονται ως προβλήματα για την εφαρμογή της συμπερίληψης. Στην 

παρούσα εργασία τα παραπάνω εμπόδια αποτέλεσανμε τρόπο δημιουργικό ευκαιρίες δράσης και 

έρευνας.   

5.5 Σύνοψη 

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας διαπιστώθηκε ότι στο χώρο της ελληνικής εκπαίδευσης δεν 

έχουν εκπονηθεί έρευνες που να μετρούν τις απόψεις δασκάλων και νηπιαγωγών για τις 

αισθητηριακές αναπηρίες μαθητών στο γενικό σχολείο. Επιπλέον, υπογραμμίστηκε ότι ο χαμηλός 

επιπολασμός των μαθητών με αισθητηριακές αναπηρίες στο γενικό σχολείο και συνεπώς η έλλειψη 

εμπειρίας διαχείρισης τέτοιων περιπτώσεων μαθητών φαίνεται να οδηγεί σε εφαρμογή μη 

κατάλληλων πρακτικών αλλά και γενικότερα σε περιορισμένη γνώση των εκπαιδευτικών για θέματα 

αισθητηριακών αναπηριών. Μάλιστα, το υψηλό ποσοστό μαθητών με αισθητηριακές αναπηρίες που 

παραμένουν αδιάγνωστοι έθεσε ως επιτακτική την ανάγκη για πρώιμη διερεύνηση (από την 

προσχολική ηλικία) του είδους δυσκολιών που προκύπτουν κατά τη φοίτηση. Συγκεκριμένα, οι 

μελέτες μαρτύρησαν την αδυναμία διαφοροποίησης της διδασκαλίας των εκπαιδευτικών και την 

απουσία προσαρμοστικότητας τους με γνώμονα την συμπεριληπτική κουλτούρα.  

Έτσι, η εκπαιδευτική συμπερίληψη τίθεται στο επίκεντρο της κοινωνικοπαιδαγωγικής στοχοθεσίας 

της παρούσας εργασίας. Η διερεύνηση τόσο των δυσκολιών των μαθητών αλλά και ο εντοπισμός 

τυχόν ελλειμάτων των εκπαιδευτικών αποτελούν την προβληματοκεντρική θεώρηση - αφετηρία για 

το παρόν κοινωνικοπαιδαγωγικό ενέργημα. Σαν αναδρασιακός βρόχος η θεωρία (π.χ. είδη 

αισθητηριακών αναπηριών) θα αλληλεπιδρά με την πράξη (π.χ. πρακτικές διδασκαλίας 

εκπαιδευτικών) τα οποία αναμένεται να αποτελέσουν κίνητρο ενεργοποίησης των εκπαιδευτικών για 

την επιδίωξη βελτίωσης και αλλαγής του τρόπου που αντιμετωπίζουν την ευπαθή ομάδα (μαθητές 

με αισθητηριακές αναπηρίες) με σκοπό την ισότιμη πρόσβασή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Κρίνουμε ως αναγκαία την αλλαγή των εκπαιδευτικών πρακτικών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών 

με σκοπό την κοινοποίηση στους συμμετέχοντες στην έρευνα νέων, δημιουργικών και καινοτόμων 

προτάσεων διδασκαλίας (π.χ. συνεκπαίδευση κωφών και ακουόντων μαθητών με ΕΝΓ, 

πολυαισθητηριακά βιωματικά παιχνίδια, ψηφιακά λογισμικά κ.λπ.). Μέσω του μηχανισμού της 

νευροπλαστικότητας και του μοντέλου εποικοδομητικής διδακτικής στρατηγικής - εννοιολογικής 

αλλαγής (Καριώτογλου κ.α., 2012) θα επιτευχθεί η κοινωνική αλλαγή της παγιωμένης και 

παραδοσιακής μεθόδου διδασκαλίας που αναπόφευκτα οδηγεί στον εκπαιδευτικό αποκλεισμό 

κοινωνικά ευπαθών ομάδων. Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά οι φάσεις της εποικοδομητικής 

στρατηγικής - εννοιολογικής αλλαγής: 
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1ον Φάση ανάδειξης των αρχικών απόψεων των εκπαιδευτικών (βιβλιογραφική ανασκόπηση) 

2ον Φάση δοκιμασίας των απόψεων (συνέντευξη) 

3ον Φάση καταγραφής των αποτελεσμάτων (θεματική ανάλυση συνεντεύξεων) 

4ον Φάση εφαρμογής επιστημονικού προτύπου (εμπλουτισμός των γνώσεων των εκπαιδευτικών- 

κοινοποίηση υλικού με κατάλληλες εκπαιδευτικές πρακτικές). 

Τέλος, κρίθηκε εξίσου αναγκαία η αναφορά σε πρακτικές ενίσχυσης των συναισθηματικών 

δεξιοτήτων όλων όσοι συμμετέχουν και επηρεάζουν την εκπαίδευση του μαθητή με αναπηρίες. Μέσα 

από τη Συστημική Προσέγγιση, την κυκλική και ανοιχτή επικοινωνία των μελών των 

υποσυστημάτων καθένας θα αποκτήσει φωνή, θα αντιμετωπιστεί ισότιμα και θα συνδημιουργεί μέσω 

της συνεργασίας οικογένειας και σχολείου. Η εκπαίδευση του μαθητή με αναπηρίες λοιπόν δεν 

επιτυγχάνεται μόνο μέσα από την εφαρμογή εκπαιδευτικών πρακτικών αλλά και μέσα από πρακτικές 

ενίσχυσης της ενσυναίσθησης των γονέων, των μαθητών, των εκπαιδευτικών και όλης της σχολικής 

κοινότητας παράλληλα. 

 

Στο επόμενο κεφάλαιο ακολουθεί το ερευνητικό μέρος της εργασίας με τη μετάβαση από τη 

θεωρία στην πράξη, κατά τη φιλοσοφία της Κοινωνικής Παιδαγωγικής και τον οργανωμένο 

σχεδιασμό για την αντιμετώπιση του κοινωνικοπαιδαγωγικού προβλήματος της μη ισότιμης 

πρόσβασης των μαθητών με αισθητηριακές αναπηρίες στο γενικό σχολείο. 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Ταυτότητα και Σχεδιασμός  της Έρευνας 

 

6.1 Ταυτότητα της έρευνας 

 

6.1.1 Αναγκαιότητα έρευνας 

 

Σε προηγούμενα κεφάλαια έχουμε επισημάνει ότι η παρούσα μελέτη επιδιώκει να διερευνήσει 

τις απόψεις των δασκάλων και των νηπιαγωγών για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές 

με αισθητηριακές αναπηρίες στο γενικό σχολείο. Η διεξαγωγή της μελέτης αυτής λοιπόν κρίνεται 

ως αναγκαία εφόσον διαπιστώθηκε ερευνητικό κενό για παρόμοιες μελέτες που να σχετίζονται 

με τον τρόπο που τόσο οι δάσκαλοι όσο και οι νηπιαγωγοί αντιλαμβάνονται τις αισθητηριακές 

αναπηρίες.  

Στα σύγχρονα σχολεία, τα τελευταία χρόνια επιδιώκεται η μετάβαση από τις έννοιες της 

ένταξης και της ενσωμάτωσης στη συμπερίληψη των μαθητών με αναπηρίες στο γενικό σχολείο, 

το «σχολείο της γειτονιάς τους» (Σαλβαράς, 2016). Η παρούσα μελέτη ακολουθεί τη φιλοσοφία 

αυτής της μετάβασης υπογραμμίζοντας την σημασία εφαρμογής αντισταθμιστικών πρακτικών 

όπως η διαφοροποίηση της διδασκαλίας, η συνεκπαίδευση, η Συστημική Προσέγγιση, οι ΤΠΕ 

και η πολυαισθητηριακή μέθοδος από τους εκπαιδευτικούς Γενικής Αγωγής.  

Η ολοένα και αυξανόμενη φοίτηση των μαθητών με αναπηρία στις γενικές τάξεις με την 

υποστήριξη εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης ή την παράλληλη φοίτησή του σε Τμήμα 

Ένταξης (Bourne et al., 2021) καθιστά σαφές ότι όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί Γενικοί 

Αγωγής καλούνται να υποστηρίξουν μαθητές με αναπηρίες εντός της τάξης τους (Κωφίδου & 

Μαντζίκος, 2016).  Μάλιστα, ο εντοπισμός βιβλιογραφικών δεδομένων σχετικά με την ανάγκη 

πρώιμης παρέμβασης όπως για παράδειγμα η αναφορά ότι  η πριν τα 7 έτη διάγνωση της 

αμβλυωπίας μπορεί να αντιμετωπιστεί (Papageorgiou et al., 2019), ωθούν στην ανάγκη 

κινητοποίησης των εκπαιδευτικών για παρατήρηση των μαθητών. 

Πέρα όμως της υποστήριξης που καλούνται να εφαρμόσουν μετά τη διάγνωση των δυσκολιών 

του μαθητή, ανακύπτει το ερώτημα του κατά πόσο οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί Γενικής 

Αγωγής είναι σε θέση να αναγνωρίσουν ενδείξεις αισθητηριακών αναπηριών οι οποίες δεν είναι 
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πάντα εύκολα «ορατές». Εντοπίστηκαν πολλές έρευνες για γνώσεις περί «αισθητηριακών 

αναπηριών» (Soukup & Feinstein, 2007; Thaver & Lim, 2014) αλλά όχι στη χώρα μας, ενώ 

βρέθηκαν μελέτες και για εκπαιδευτικές πρακτικές και στη χώρα μας (Μαργαρίτη & Μπράτιτσης, 

2014· Σαπουντζάκη, Ευθυμίου & Φωτεινέα, 2007). Τέλος, εντοπίστηκαν απόψεις περί εφαρμογής 

συμπερίληψης στις Γενικές Τάξεις μέσα από τις απόψεις εκπαιδευτικών Δημοτικού (Florian & 

Camedda, 2019) αλλά όχι Νηπιαγωγείου. Με τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι εντοπίζεται 

ερευνητικό κενό στη διερεύνηση δυσκολιών μαθητών και συγκεκριμένα με αισθητηριακές 

αναπηρίες, από εκπαιδευτικούς και συγκεκριμένα από δασκάλους και νηπιαγωγούς Γενικής Αγωγής. 

Κλείνοντας οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι η παρούσα μελέτη κρίνεται ως αναγκαία και 

καινοτόμα καθώς στο τελευταίο της στάδιο- βάσει του μηχανισμού της εποικοδομητικής 

στρατηγικής επιδιώκουμε τη γνωστική σύγκρουση. Η γνωστική σύγκρουση υποθέσαμε ότι θα 

προκύψει από την απόκλιση των ήδη εφαρμόσιμων εκπαιδευτικών πρακτικών από κατάλληλες 

εκπαιδευτικές πρακτικές που κρίνονται δόκιμες από ειδικούς επιστήμονες. Έτσι, θα προκύψει 

πρόταση από την ερευνήτρια διαφοροποιημένων πρακτικών και εκπαιδευτικών εργαλείων όπως 

προέκυψαν από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση. Η παραπάνω φιλοσοφία διατυπώνεται στο πλαίσιο  

της διεπιστημονικής συνέργειας Κοινωνικής Παιδαγωγικής (συμπερίληψη μαθητών με 

αισθητηριακές αναπηρίες στο γενικό σχολείο, διαφοροποίηση κ.λπ) και Κοινωνικής 

Νευροεπιστήμης (εποικοδομητική στρατηγική για νέες νευρωνικές συνδέσεις- νευροπλαστικότητα 

λόγω προτάσεων συμπεριληπτικών πρακτικών στους εκπαιδευτικούς). 

 

 

6.1.2 Σκοπός  

 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των απόψεων δασκάλων και νηπιαγωγών που 

εργάζονται κατά το σχολικό έτος 2021- 2022 σε δημόσια σχολεία για τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες στο γενικό σχολείο. 

 

 

6.1.3 Ερευνητικά ερωτήματα 

 

Με βάση τον παραπάνω σκοπό της έρευνας και το ερευνητικό κενό που προέκυψε από την 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, στην παρούσα μελέτη τίθενται τα παρακάτω ερευνητικά 

ερωτήματα: 
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1. Τι είδους δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι μαθητές με αισθητηριακές   αναπηρίες; 

Α. κατά τους νηπιαγωγούς 

Β. κατά τους δασκάλους 

2. Έχουν οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί επαρκείς γνώσεις για τις αισθητηριακές αναπηρίες ; 

3. Τι εκπαιδευτικές πρακτικές προτείνουν οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί ώστε να ελαχιστοποιηθούν 

οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες στο γενικό σχολείο; 

4. Πως μπορεί να εφαρμοστεί η εκπαιδευτική συμπερίληψη μαθητών με αισθητηριακές αναπηρίες 

στο γενικό σχολείο κατά τη γνώμη των δασκάλων και των νηπιαγωγών; 

 

 

6.2 Μεθοδολογία έρευνας 

 

6.2.1  Πληθυσμός - Δείγμα  

Λόγω της φύσης των ερευνητικών ερωτημάτων κρίθηκε ως καταλληλότερη η επιλογή της ποιοτικής 

ερευνητικής μεθόδου. Ωστόσο και σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να τονιστεί- κατά τα 

ερευνητικά θεωρητικά πρότυπα της Mertens (2009), ότι η έρευνα δεν αποσκοπεί στη γενίκευση των 

αποτελεσμάτων στο γενικό πληθυσμό αλλά σε μία αρχική πρώτη καταγραφή του ζητήματος 

προκειμένου αυτή να αποτελέσει προπομπό μίας επόμενης μελέτης στο μέλλον με  πιθανή 

τριγωνοποίηση και μεγαλύτερο δείγμα.  

Στην παρούσα ποιοτική έρευνα θα συλλεχθούν δεδομένα μέσα από 12 ημιδομημένες συνεντεύξεις 

σε δασκάλους (6) και νηπιαγωγούς (6).  

Τα υποκείμενα της έρευνας δηλαδή τα άτομα που έλαβαν μέρος στις συνεντεύξεις ήταν 6 νηπιαγωγοί 

και 6 δάσκαλοι που εργάζονταν κατά τη σχολική χρονιά 2021- 2022 σε δημόσια σχολεία της 

Κεντρικής Μακεδονίας. Πραγματοποιήθηκε βολική δειγματοληψία σκοπιμότητας καθώς το δείγμα 

επιλέχθηκε από τον ερευνητή υποκειμενικά με σκοπό τα υποκείμενα της έρευνας να εντοπιστούν 

εύκολα αλλά και να υπάρχουν στο δείγμα εκπαιδευτικοί με διαφορετικά χαρακτηριστικά (π.χ. 5 

δάσκαλοι και 5 νηπιαγωγοί χωρίς εξειδίκευση ή σπουδές στην Ειδική Αγωγή).  Επιπλέον, επιδιώξαμε 

το δείγμα να είναι αντιπροσωπευτικό σχετικά με το σύνολο των δασκάλων και εκπαιδευτικών της 

χώρας και έτσι επιλέχθηκαν εκπαιδευτικοί από διάφορες ηλικιακές ομάδες, από τους οποίους κάποιοι 

εν γνώσει μας είχαν περαιτέρω επιμορφώσεις. Επίσης, επιλέχθηκαν κάποιοι έμπειροι και κάποιοι 
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λιγότερο έμπειροι εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία σε χωριά ή μεγαλύτερες πόλεις. Αναφορικά με το 

φύλο των συμμετεχόντων, για την περίπτωση των δασκάλων με ιδιαίτερη προσπάθεια καταφέραμε 

3 από τους 10 να είναι άντρες, ενώ δεν εντοπίσαμε άντρες νηπιαγωγούς διαθέσιμους για συνέντευξη. 

Το μέγεθος του δείγματος ορίστηκε με τον κορεσμό δεδομένων. 

 

6.2.2 Τρόπος συλλογής δεδομένων και ερευνητικά εργαλεία 

Ως μέσο συλλογής δεδομένων της παρούσας ποιοτικής έρευνας επιλέχθηκε η ημιδομημένη 

συνέντευξη για 12 εκπαιδευτικούς. Η ημιδομημένη συνέντευξη επιλέχθηκε με σκοπό να 

περιλαμβάνει συγκεκριμένες ερωτήσεις κλειστού τύπου για να εξασφαλίσουμε απαντήσεις όλων στα 

ερευνητικά μας ερωτήματα, ενώ ταυτόχρονα έγιναν και ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή διευκρινιστικές 

για πληρέστερη κατανόηση των απαντήσεων που δόθηκαν από τις ερωτήσεις κλειστού τύπου.  

Η ερευνήτρια συνάντησε τους συμμετέχοντες κατόπιν ραντεβού στο σχολείου όπου η ίδια εργάζεται 

ή η ίδια επισκέπτονταν τον χώρο εργασίας τους κατά περίπτωση.  Με άδειά των συμμετεχόντων 

ηχογραφήθηκαν μέσω κινητού τηλεφώνου οι απαντήσεις τους και ακολούθησε σταδιακή 

απομαγνητοφώνηση και καταγραφή των απαντήσεών τους. Κατά την συνέντευξη επιδιώχθηκε 

καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης και άνετης ατμόσφαιρας.  

Το πρωτόκολλο συνέντευξης περιλαμβάνει ερωτήσεις ανοικτού τύπου και χωρίζεται σε τέσσερα 

μέρη. Το πρώτο μέρος (ερωτήσεις 1 έως 4- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) αποτελείται από ερωτήσεις κλειστού 

τύπου που στόχο έχουν να καταγράψουν πληροφορίες σχετικά με  στα δημογραφικά δεδομένα. 

Για το πρώτο και βασικό ερευνητικό ερώτημα (ερωτήσεις 9 έως 12) διερευνάται το είδος των 

δυσκολίων που έχουν οι μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες κατά τους νηπιαγωγούς και τους 

δασκάλους.  

Για το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα (ερωτήσεις 5 έως 8) γίνονται ερωτήσεις που στοχεύουν να 

διερευνηθεί ο βαθμός γνωστικής επάρκειας των εκπαιδευτικών για τις αισθητηριακές αναπηρίες 

(είδη και πρακτικές). Η επάρκεια θα προσδιοριστεί από την σύγκλιση των απαντήσεων με τη δόκιμη 

βιβλιογραφία . Π.χ. Ερώτηση: «Γνωρίζετε τι είναι οι αισθητηριακές αναπηρίες; με απάντηση: 

«προβλήματα-διαταραχές όρασης» και «προβλήματα-διαταραχές ακοής» θεωρείται ορθή και 

πλήρης. Καθώς περιλαμβάνει και τα δύο είδη διαταραχών. Στις απαντήσεις των συμμετεχόντων 

γίνονται δεκτές οι συνώνυμες λέξεις ή οι περιφραστικές επεξηγήσεις (π.χ. «δεν βλέπουν», «δεν 

ακούν»). 
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        Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα (13 και 14) στοχεύει στην ανάδειξη ή υιοθέτηση πρακτικών που 

εφαρμόζουν ή θα εφάρμοζαν οι εκπαιδευτικοί στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν τους μαθητές με 

αισθητηριακές αναπηρίες στη γενική τάξη.  

 Για το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα(ερωτήσεις 15 έως 19) τίθενται ερωτήσεις εφόσον για να 

μελετηθεί η εμπειρία του εκπαιδευτικού για την εφαρμογή εκπαιδευτικής συμπερίληψης μαθητών με 

αισθητηριακές αναπηρίες ως εξής: Π.χ. Ερώτηση: Έχετε συμμετάσχει ποτέ σε κάποιο πρόγραμμα ή 

εκδήλωση με θέμα την Ειδική Αγωγή ή τις αισθητηριακές αναπηρίες. 

6.2.3 Κριτήρια αξιοπιστίας και εγκυρότητας της έρευνας  

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας των Παπαναστασίου & Παπαναστασίου (2014), 

στην παρούσα μελέτη επιδιώκεται η εγκυρότητα επιδιώκοντας την κάλυψη του σκοπού για τον οποίο 

η μελέτη πραγματοποιήθηκε. Κρίνουμε ότι λόγω της επιλογής των συνεντεύξεων ως εργαλείο 

μέτρησης σε μικρό δείγμα του πληθυσμού για μία απλή καταγραφή των απόψεων των 

συγκεκριμένων εκπαιδευτικών - όχι για επιδίωξη γενικευσιμότητας, η έρευνα έχει πιθανότητες να 

προσεγγίζει ικανοποιητικό  βαθμό εγκυρότητας. Ωστόσο, αναγνωρίζεται ότι στην ποιοτική έρευνα 

καθίσταται δύσκολη η αξιολόγηση τόσο της αξιοπιστίας όσο και της εγκυρότητας καθώς αυτά 

εξαρτώνται από παράγοντες όπως οι συνθήκες πραγματοποίησης της έρευνας, η αλληλεπίδραση του 

συνεντευξιαζόμενου με τον ερευνητή κ.λπ.  

 Η εκτενής περιγραφή του σχεδιασμού της έρευνας αλλά και η απομαγνητοφώνηση των 

συνεντεύξεων με την κωδικοποίηση και την κατηγοριοποίηση τους σε θέματα πραγματοποιήθηκε με 

σκοπό να παρέχουμε την ευκαιρία σε άλλους ερευνητές να έχουν πρόσβαση στις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών. 

 Στο Παράρτημα Α σημειώνεται το πρωτόκολλο της συνέντευξης με τις συγκεκριμένες 

ερωτήσεις που θέσαμε στους εκπαιδευτικούς και στο Παράρτημα Β παραθέσαμε τις 

απομαγνητοφωνήσεις όλων των συνεντεύξεων προκειμένου να καθίσταται εύκολος ο εντοπισμός 

επιπλέον πληροφοριών πέρα των σχολίων της ανάλυσης των αποτελεσμάτων. 
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6.2.4 Χρονοδιάγραμμα 

                                        Δραστηριότητες                                                Έναρξη                 Λήξη 

Επιλογή θέματος 21/7/2021  

Ορισμός επιβλέπουσας καθηγήτριας 20/9/2021  

Υποβολή υπομνήματος εργασίας 11/10/2021  

Συμφωνία με τον/την επιβλέποντα/ουσα, ανάρτηση στην 

η- τάξη και τελική έγκριση του θέματος από ΣΕ και ΕΔΕ 
1/11/2021 12/02/2022 

Πραγματοποίηση της έρευνας 15/02/2022 18/02/2022 

Συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας 29/9/2021 25/03/2022 

Ολοκλήρωση της Διπλωματικής Εργασίας 20/03/2022  

Παρουσίαση/Υποστήριξη της εργασίας 28/04/2022  

 

6.2.5 Τρόπος ανάλυσης δεδομένων 

Η θεματική ανάλυση των συνεντεύξεων κρίθηκε ότι θα βοηθούσε στην οργάνωση και στην 

ομαδοποίηση των δεδομένων με σκοπό να εξαχθούν συμπεράσματα (Maguire & Delahunt, 2017). 

Στόχος είναι να επιλεχθούν τα σημεία – κλειδιά των απαντήσεων  για να συσχετιστούν με τα 

ερευνητικά ερωτήματα, να εντοπίσουμε τα βασικά θέματα και να κατηγοριοποιήσουμε τις 

απαντήσεις των συμμετεχόντων.  

Για την θεματική ανάλυση της παρούσας έρευνας βασιστήκαμε στη μεθοδολογία των Braun και 

Clarke (six steps process of thematic analysis) (Braun & Clarke, 2006). Αρχικά, στο πρώτο βήμα η 

ερευνήτρια διάβασε αρκετέ φορές τις απομαγνητοφωνήσεις (οικειοποίηση με δεδομένα) και 

ακολούθως σημειώθηκαν οι αρχικές ιδέες (π.χ. σαν δυσκολίες εντοπίστηκαν συχνές αναφορές για 

προβλήματα επικοινωνίας με συμμαθητές, οπότε σημειώθηκε σαν πιθανός κωδικός). Δηλαδή έγινε 

μετεγγραφή της συνέντευξης και η χρήση κατάλληλης σημειογραφίας, δημιουργήθηκαν οι αρχικοί 

κωδικοί (δεύτερο βήμα), έγινε αναζήτηση θεμάτων (τρίτο βήμα) και ακολούθησε η αναθεώρηση 

αυτών (τέταρτο βήμα). Έτσι, λοιπόν παρουσιάζονται κωδικοποιημένες οι απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών για να αναδειχθούν οι θεματικές ενότητες που αναδύθηκαν. Στο πέμπτο βήμα, 

χρειάστηκε να ονομαστούν τα θέματα και να αποσαφηνιστεί τι θα περιλαμβάνεται σε κάθε θέμα. 
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Τέλος, περάσαμε στην παραγωγή της ανάλυσης των δεδομένων αναλύοντας μία- μία ερώτηση 

ξεκινώντας από τον πρώτο εκπαιδευτικό από τον οποίο πήραμε συνέντευξη (Ε1), συνεχίσαμε στον 

δεύτερο εκπαιδευτικό (Ε2) κ.λπ. Οι πρώτοι 6 εκπαιδευτικοί (Ε1-Ε6) είναι οι νηπιαγωγοί και οι 

επόμενοι (Ε7-Ε12) είναι οι δάσκαλοι. 

Ακολούθως, οι απαντήσεις κατηγοριοποιήθηκαν στα ερευνητικά ερωτήματα και προχωρήσαμε στην 

κωδικοποίηση που προέκυψε από την ερμηνεία των απαντήσεων και στην σημείωση των 

εννοιολογικών προσδιορισμών δίπλα στην απάντηση. Οι κωδικοί ενοποιήθηκαν σε θέματα και 

ελέγχθηκε αν βγαίνει νόημα σε σχέση με τους αρχικούς κωδικούς. Σε ορισμένα σημεία χρειάστηκε 

αλλαγή ή προσθήκη θέματος (π.χ. «Συναισθηματική έκφραση (σε)» όπου η ψυχική ευαλωτότητα δεν 

μπορούσε να ενταχθεί σε υπάρχον κωδικό). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Αποτελέσματα  της Έρευνας- Ανάλυση των 

ερευνητικών δεδομένων 

 

7.1 Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες 

κατά τους νηπιαγωγούς και τους δασκάλους 

Σε κάθε ερευνητικό ερώτημα ο τρόπος που θα γίνεται η ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων  είναι 

να παρουσιάζονται πρώτα οι απόψεις των νηπιαγωγών για κάθε κωδικό και έπειτα το ίδιο θα 

επιτυγχάνεται για τους δασκάλους. Τούτο επιχειρείται γιατί όπως θα υπογραμμιστεί και στο 

κεφάλαιο της σύνθεσης των αποτελεσμάτων, υπάρχουν αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις σε αρκετά 

σημεία μεταξύ των δύο εκπαιδευτικών ομάδων και κρίνουμε ενδιαφέρουσα τη συγκριτική 

απεικόνιση. 

Για το πρώτο και βασικό ερευνητικό ερώτημα: «Τι είδους δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι μαθητές με 

αισθητηριακές αναπηρίες;», οι απαντήσεις τους κατηγοριοποιήθηκαν σε πέντε κωδικούς οι οποίοι 

είναι: Σχέσεις και επικοινωνία με συνομήλικους (σεσ), Σχέσεις και επικοινωνία με εκπαιδευτικούς 

(σεε), Ακαδημαϊκή επίδοση (αε), Προσβασιμότητα - υποστηρικτική τεχνολογία (πτ) και 

Συναισθηματική έκφραση (βλ. Παράρτημα ΙΙ). 

Αρχικά παρουσιάζονται οι απόψεις των νηπιαγωγών και ξεκινώντας με τον κωδικό  «Σχέσεις και 

επικοινωνία με συνομήλικους (σεσ)» εντοπίστηκε ότι νηπιαγωγοί που τάσσονται υπέρ των πιθανών 

δυσκολιών των μαθητών με αισθητηριακές αναπηρίες με τους συμμαθητές τους που έχουν τυπική 

ανάπτυξη. Για παράδειγμα: Ε1: «Με τους φίλους τους αν δεν τους ακούν ίσως εγκαταλείπουν και 

χάνεται κάπως η επαφή τους. Εννοώ ότι δημιουργούνται προβλήματα στις σχέσεις με τα υπόλοιπα 

παιδιά». 

Ε2: «Στο Νηπιαγωγείο πάντα εύκολα διακρίνονται τα θέματα στην κοινωνικοποίηση, με ποιο παιδάκι 

ή παιδάκια κάνει παρέα, αν παίζει μόνο του, αν επικοινωνεί με τρόπο υγιή, να βγαίνει νόημα, να το 

βλέπεις χαρούμενο» 

Ε2: «Θα υποθέσω ναι αλλά με επιφύλαξη για το χρονικό διάστημα που θα συμβεί αυτό. Θέλει λίγο 

χρόνο για να βρεθεί ένας δίαυλος επικοινωνίας…» 

Ε4: «…Τώρα αν δεν παίζουν λόγω δυσκολίας επικοινωνίας στη γλώσσα, δεν νομίζω αυτό να γίνεται 

επειδή δεν θέλουν να παίξουν με το παιδάκι. Απλά είναι μία πρακτική δυσκολία» και συνέχισε στην 

ερώτηση «Οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης συνεργάζονται ομαλά με μαθητές με αισθητηριακές 
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αναπηρίες για εκπαιδευτικούς σκοπούς;» :, λέγοντας «…Θεωρώ ότι δεν έχουν καμία 

ένσταση…αντίρρηση τέλος πάντων για συνεργασία.». 

Ε5: «…Όμως και στις παρέες τους. Η επικοινωνία είναι το Α και το Ω.» και συνεχίζει παρακάτω 

λέγοντας «Παίζουν ίσως πιο πολύ με αδύναμους μαθητές. Προνήπια, μαθητές πρόσφυγες…που η 

γλώσσα τους δεν είναι ιδιαίτερα εξελιγμένη..». 

Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι που δεν θεωρούν την ύπαρξη αισθητηριακών δυσκολιών ως 

τροχοπέδη για τη λειτουργική επικοινωνία μαθητών με προβλήματα όρασης ή ακοής με τους 

συμμαθητές τους.. Ενδεικτικά αναφέρουμε: Ε3: «νομίζω ότι δεν θα δυσκολευόταν στις παρέες» 

Ε6: «Υποθέτω ναι όπως με κάθε άλλο παιδάκι που έχει ελλείμματα». 

Ε7: « Ναι μπορούν να συνεργάζονται ομαλά και ο εκπαιδευτικός παίζει σημαντικό ρόλο». 

Για τον κωδικό «Σχέσεις και επικοινωνία με εκπαιδευτικούς (σεε)» από τις απαντήσεις των 

νηπιαγωγών» ανακύπτουν ζητήματα λειτουργικής επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς όπου 

διαφαίνεται η υπόθεση της λειτουργικής συνύπαρξης και εξήγησης των αναγκών και επιθυμιών των 

παιδιών με αισθητηριακές αναπηρίες. Για παράδειγμα, η Ε1: φυσικά δυσκολευόμαστε και εμείς να 

καταλάβουμε τι χρειάζονται. Παρακάτω η ίδια εκπαιδευτικός συνεχίζει λέγοντας : «ίσως νιώθουν σαν 

να μην μιλάμε την ίδια «γλώσσα». 

Ε4: «Καλά εννοείται ότι θα αντιμετώπιζαν και  θέματα μέσα στο σχολείο γιατί και στο Νηπιαγωγείο 

είναι που είναι μικρά και ακόμα κάποια δεν αυτοεξυπηρετούνται, φαντάσου να έχουν και θέματα 

επικοινωνίας. Δηλαδή πως να ζητάνε βοήθεια από τους εκπαιδευτικούς στην τουαλέτα π.χ. Δύσκολο…» 

Για τον κωδικό Ακαδημαϊκή επίδοση (αε) οι νηπιαγωγοί στάθηκαν και στη θετική συσχέτιση της 

ύπαρξης αισθητηριακών δυσκολιών με την ακαδημαϊκή ανέλιξη του παιδιού. Συγκεκριμένα για τον 

τομέα της γλωσσικής ανάπτυξης: 

Ε2: «και γνωστικά μένει πίσω. Η επικοινωνία είναι άκρως σημαντική για τη μάθηση και κρίνω δύσκολο 

τον εμπλουτισμό λεξιλογίου για παράδειγμα». Ωστόσο ο ίδιος εκπαιδευτικός ανάφερε παρακάτω «είναι 

κάπως σχετικό (η χαμηλή επίδοση) γιατί και ο κάθε μαθητής έχει τον ρυθμό του. Άλλοι από νωρίς 

παίρνουν μπρος και άλλοι μετά τα Χριστούγεννα». 

Επίσης: Ε3: «Στις δραστηριότητές μας, σε ασκήσεις, κινητικά (παιχνίδια)…» 

Ε5: «…ειδικά στο Δημοτικό αυτά θα συσσωρευτούν». 

 

Ειδικότερα για τον τομέα της Γλώσσας, από εκπαιδευτικό αναφέρθηκε ως πιθανό αναδυόμενο 

πρόβλημα  το εξής : Ε4: «Κοίτα, σίγουρα χρειάζονται μία παραπάνω προσπάθεια φαντάζομαι. Θα 

μοχθούσαν τώρα για κάτι που στους υπόλοιπους θα ήταν το νορμάλ. Θεωρώ στο κομμάτι της γλωσσικής 

τους εκπαίδευσης παίζεται το δύσκολο. Αφηρημένες έννοιες πιο πολύ, «ελευθερία», «ειρήνη», αν 

κάποιο παιδάκι δεν ακούει ειδικά, δεν ξέρω πως θα μπορούσαμε να τις μεταφέρουμε». 
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Ε5: «Δυσκολίες στον γλωσσικό τομέα πρωτίστως. Αφού εκεί βασίζεται η επικοινωνία έτσι κι’ αλλιώς. 

Βασικά στη φωνολογική επίγνωση. Από ποια φωνούλα αρχίζει η λέξη ας πούμε. Αν δεν ακούει καθαρά 

το παιδάκι θα δυσκολευτεί. Επίσης και γνωστικά θα υπάρχουν θέματα γιατί ίσως να μην ακούει όσα 

διδάσκεται. Να του λέω ας πούμε να πιάσει ένα χρώμα και να πιάνει άλλο ενώ ξέρει τα χρώμα. Άρα 

αντιληπτικά μάλλον το πρόβλημα είναι». 

 

Ακολούθως, για τον κωδικό «Προσβασιμότητα - υποστηρικτική τεχνολογία (πτ)» αναδείχθηκε το 

πρόβλημα ελλείψεων υλικοτεχνικού εξοπλισμού στα σχολεία:  

Ε2: «…Εγώ φέτος δεν έχω καν υπολογιστή στην τάξη. Υπάρχουν προβλήματα στα δημόσια σχολεία». 

Επίσης, νηπιαγωγοί αναφέρουν τη δυνατότητα πρόσβασης μαθητών με αναπηρία σε δομές Ειδικής 

Αγωγής όπως  Ε3: «Όμως έχει το γειτονικό Νηπιαγωγείο Τμήμα Ένταξης». 

Ε6: «Όμως θα είχαν και δυσκολίες να κινηθούν μέσα στο σχολείο. Δεν θεωρώ το ελληνικό σχολείο 

έτοιμο για να υποστηρίξει τέτοια παιδιά. Εδώ και για εμάς υπάρχουν θέματα που λες «από που να 

αρχίσω;». Βρύσες ψηλές για τα παιδιά, τουαλέτες για μεγάλους αντί παιδικές» 

Τέλος, για τον κωδικό «Συναισθηματική έκφραση» οι μισοί από τους συμμετέχοντες νηπιαγωγούς 

εντόπισαν πλήθος δυσκολιών όπως: 

Ε4: «Ε σίγουρα κάποια κοινωνικά ελλείμματα, εσωστρέφεια…στην κοινωνικοποίηση θα χρειάζεται 

περισσότερη δουλειά και γενικά θα μιλούσα για την ενίσχυση ψυχικής τους ανθεκτικότητας». 

Ε6: «…Ε μετά από αυτά (ελλείψεις σχολικού κτηρίου) και το παιδάκι θα ζορίζεται συναισθηματικά» 

και συνεχίζει διαπιστώνοντας την πιθανότητα παραίτησης του μαθητή από την εκπαιδευτική διαδικασία 

, «Ναι γιατί έχουν διαφορετικούς ρυθμούς και αν δεν τα βοηθήσεις παραιτούνται». 

 

Ομοίως για την περίπτωση των δασκάλων, στον κωδικό «Σχέσεις και επικοινωνία με συνομήλικους 

(σεσ)» μία διατάραξη στις σχέσεις μεταξύ συνομιλήκων παρουσιάζεται από έναν δάσκαλο ως 

συνέπειας της ματαίωσης του μαθητή να ανταπεξέλθει στην καθημερινή σχολική ζωή. Ε7: « Όπως 

και να’ χει διαταράσσεται η καθημερινότητα του παιδιά και στη σχολική ζωή του τα ίδια. Όταν το παιδί 

δυσκολεύεται- γενικά το λέω αυτό, σε κάθε διαταραχή και όχι μόνο στις αισθητηριακές- δεν αντιδρά 

και με μεγάλη χαρά, δεν θα παίζει το ίδιο».  

Τα διαπροσωπικά προβλήματα στις σχέσεις με συμμαθητές αναφέρθηκαν ως συνέπεια των 

προβλημάτων επικοινωνίας από την Ε8: «…Είναι ο βασικός τρόπος επικοινωνίας και με τους φίλους 

τους. Άρα και εκεί χρειάζεται κάποια διασύνδεση για να αλληλοεπιδρούν αλλιώς υπάρχει διάσπαση στις 

παρέες υποθέτω» και συνεχίζει λέγοντας «Ζητούν βοήθεια από τους εκπαιδευτικούς υποθέτω και 

συνεργάζονται με παρότρυνση». 
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Δυσκολίες συνεννόησης και με συμμαθητές και με άλλους εκπαιδευτικούς υπογράμμισε ο Ε9: «Οι 

μαθητές με τους άλλους μαθητές και με τους εκπαιδευτικούς». 

Παρομοίως και η Ε10 τόνισε την συσχέτιση των ελλειμμάτων επικοινωνίας με την αρνητική επιρροή 

που αυτή έχει στις διαπροσωπικές σχέσεις των συμμαθητών. Ενδεικτικά αναφέρουμε το απόσπασμα 

«…Υπάρχει και αντίκτυπο στις παρέες με τον τρόπο αυτό. Θα απομακρύνεται σιγά σιγά αν κουράζεται 

με αυτήν την κατάσταση ». Παρακάτω όμως η ίδια εκπαιδευτικός αποσαφήνισε ότι οι δυσκολίες που 

ενδεχομένως προκύψουν μεταξύ των μαθητών, μπορεί να επιλυθούν στο πέρας της χρονιάς 

«Ενδέχεται στην αρχή της χρονιάς μόνο… Μετά «δένουν», γεγονός ελπιδοφόρο για την πεποίθηση 

εκπαιδευτικού που δεν δέχεται μοιρολατρικά μία κατάσταση αλλά ελπίζει στην σταδιακή 

εξομάλυνση. 

Για τον κωδικό «Σχέσεις και επικοινωνία με εκπαιδευτικούς (σεε)» από πλευράς διαπροσωπικών 

σχέσεων με εκπαιδευτικούς, υποστηρίχθηκε από δάσκαλο ότι μπορεί να υπάρχει και μία σχέση 

εξάρτησης λόγω της ανάγκης υποστήριξης που μπορεί να επιδιώκει ο μαθητής  Ε7: «…θα δένεται με 

τους γονείς περισσότερο και με τη δασκάλα ίσως να νιώθω εξαρτημένο ως πρόσωπο αναφοράς η 

δασκάλα, ο δάσκαλος». Παρομοίως για την Ε8 : «…Βλέπω και το παιδάκι που έχει παράλληλη. Είναι 

πάνω στη δασκάλα συνέχεια». 

Ακολούθως για τον κωδικό «Ακαδημαϊκή επίδοση (αε)», στην περίπτωση των δασκάλων φαίνεται 

ότι η ακαδημαϊκή επίδοση έχει συχνή αναφορά στα λεγόμενά τους και τουλάχιστον συχνότερη από 

τις αντίστοιχες δηλώσεις των νηπιαγωγών. Για παράδειγμα, Ε7: «Γενικά στο ακαδημαϊκό κομμάτι θα 

δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στους ρυθμούς του μαθητή τυπικής ανάπτυξης, από πλευράς ύλης 

καταρχήν. Είναι άλλος ο ρυθμός αλλά υποθέτω ότι αν η διαταραχή είναι μεγάλης έκτασης θα έχει λάβει 

ήδη παρέμβαση».  Παρομοίως ο Ε8 : «Δηλαδή στη Γλώσσα σίγουρα αφού ο μαθητής χρησιμοποιεί 

νοηματική, χρειάζεται η βοήθεια από την συνάδερφο ειδικής παράλληλης για να ανταποκριθεί. Δεν θα 

μπορεί να ανταπεξέλθει στη νέα ελληνική. Παρομοίως και για τους μαθητές με προβλήματα ακοής, η 

Γλώσσα βάλλεται…». 

Για δυσκολίες τόσο σε μαθήματα γλώσσας, όσο και σε «θετικά» μαθήματα κάνει λόγο η Ε8: 

«Φαντάζομαι ναι…και στα μαθήματα γλώσσας -άμεσα ή έμμεσα όταν χρησιμοποιείται- και στα 

φυσικομαθηματικά κ.λπ». Εστιάζοντας στη Γλώσσα και σε έννοιες και διαδικασίες γύρω από αυτήν, 

αναφέρθηκε από τον Ε10:  «Εικάζω ναι και δεν ξέρω νοηματικά στη Γλώσσα ας πούμε πως θα γίνονται 

αντιληπτές έννοιες όπως συνώνυμα- αντώνυμα, οικογένειες λέξεων… ορθογραφία μετά». 

Γενικότερα προβλήματα γύρω από τα ελλείμματα ακοής σε μαθητή για το εμπόδιο συμμετοχής στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, την κοινωνικοποίησή του αλλά και προβλήματα αδρής και λεπτής 

κινητικότητας, ανάφερε η Ε10 χαρακτηριστικά «Για τους μαθητές με θεματάκια στην όραση θα έλεγα 

ότι πρέπει να έρθουν πολύ κοντά να δουν, ίσως να δυσκολεύονται να φορέσουν τα παπούτσια ας 
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πούμε… όπου χρειάζονται μικροκινήσεις και λεπτή κινητικότητα…και στην αδρή κινητικότητα ίσως 

όμως. Δεν θα ήμουν και περίεργη αν άκουγα ότι μπουρδουκλωνόταν σε χαλιά ή σε έπιπλα. …Αντίστοιχα 

αν ο μαθητής δεν φοράει ακουστικό και δεν έχει υποστηριχτεί με κάποιο μέσο, δεν θα μπορεί να 

συμμετέχει σε συζητήσεις, δεν θα ακούει τον δάσκαλο για να συμμετέχει στο μάθημα, τραγούδια, τις 

παρέες του ». 

Σημαντικό και ενδιαφέρον έχει να τονίσουμε ότι η ίδια εκπαιδευτικός που αν και η νεότερη του 

δείγματος, έχει σπουδές στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία και παραλληλίζοντας τόνισε μεν τις 

δυσκολίες μαθητή με αισθητηριακές αναπηρίες αλλά τόνισε και τη σημασία της πρώιμης και 

εύστοχης παρέμβασης «… Υπάρχουν πολλά αν και θέλει προϋποθέσεις μωρέ για να σου το πω αυτό. 

Δηλαδή αν είναι σε τάξη Ένταξης, αν κάνει μαθήματα εκτός (σχολείου) συνεδρίες δηλαδή. Από ποια 

ηλικία τα ξεκίνησε αυτά. Πάντως και για ψυχοπαθολογίες λέμε για πρώιμη παρέμβαση». 

Άλλος εκπαιδευτικός έδωσε και την εκδοχή γενικότερης δυσκολίας να «προλάβει» τους υπόλοιπους 

και την ομάδα του Ε10: «Θα αποσπάται η προσοχή τους.. Μαθησιακές θα έχουν κιόλας όχι λόγω 

κάποιου ιατρικού θέματος αλλά εικάζω ότι με τούτα και με τ’ άλλα θα κουράζονται να προλάβουν τους 

άλλους». 

Έπειτα, για τον κωδικό «Προσβασιμότητα - υποστηρικτική τεχνολογία (πτ)» όπως και στην 

περίπτωση των νηπιαγωγών, έτσι και για τους δασκάλους, παρόλο που οι μαθητές είναι ηλικιακά 

μεγαλύτεροι και ενδεχομένως έχουν περισσότερο καλλιεργημένη τη δεξιότητα αυτοεξυπηρέτησης, 

διαφαίνονται τα εμπόδια των κτιριακών σχολικών υποδομών που καλούνται απαγορευτικά για 

μαθητές με αναπηρίες. Πιο συγκεκριμένα, υπογραμμίζεται πως  Ε7: «…και στην τουαλέτα ή στην 

αυλή δεν ξέρω -ανάλογα με το βαθμό θέματος- πόσο μπορούν να βγουν μόνοι τους και να κινηθούν. 

Οι μεγαλύτερες τάξεις είναι και πιο πάνω συνήθως άρα θα υπάρχουν και σκάλες.. Τώρα για ακοή, 

πάλι αντίστοιχα εμπόδια».  

Για θέματα κινητικότητας στο χώρο. Η Ε10, έκανε αναφορά για τους μαθητές με προβλήματα όρασης 

και ζητήματα κινησιολογίας στο χώρο. Συγκεκριμένα: «Για τους μαθητές με θεματάκια στην όραση 

θα έλεγα ότι πρέπει να έρθουν πολύ κοντά να δουν, ίσως να δυσκολεύονται να φορέσουν τα παπούτσια 

ας πούμε… όπου χρειάζονται μικροκινήσεις και λεπτή κινητικότητα…και στην αδρή κινητικότητα ίσως 

όμως. Δεν θα ήμουν και περίεργη αν άκουγα ότι μπουρδουκλωνόταν σε χαλιά ή σε έπιπλα».  

Κλείνοντας για τον κωδικό «Συναισθηματική έκφραση (σε)», η ψυχολογική επίπτωση των 

αισθητηριακών διαταραχών διαφάνηκαν και σε λεγόμενα δασκάλων: Ε7: «…Πιστεύω ότι 

ενδεχομένως δίνει την εικόνα εσωστρέφειας». Έμμεσα από τα λεγόμενα του Ε10 εντοπίστηκε μία 

εσωστρέφεια και μία μοναχικότητα των μαθητών με αναπηρίες και όχι για τους μαθητές με 

αισθητηριακές αναπηρίες συγκεκριμένα δήλωσε «…Τα άλλα τα παιδιά της Ειδικής -εξαρτάται και 

από την περίπτωση- είναι λίγο μόνα στα διαλείμματα και έρχονται τα άλλα και μας λένε «Κύριε δεν τον 
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παίζουν τον Χ». Κάθεται ο μαθητής μόνος και αν δεν πάει η δασκάλα μένει μόνος. Νομίζω ζορίζονται 

με τους πολλούς και προτιμούν τη μοναξιά». 

 

7.2 Η επάρκεια νηπιαγωγών και δασκάλων για τις αισθητηριακές αναπηρίες 

 

Για το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα: «Έχουν οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί επαρκείς γνώσεις για 

τις αισθητηριακές αναπηρίες;», εντοπίστηκαν οι κωδικοί:  Γνωστική επάρκεια (γε) και Επάρκεια 

ανίχνευσης ενδείξεων (εαδ). Ακολούθως, ξεκινούμε με την παρουσίαση των απόψεων νηπιαγωγών. 

Αναλυτικότερα,  για τον κωδικό «Γνωστική επάρκεια (γε)», στο δείγμα εντοπίστηκαν νηπιαγωγοί 

που προσπάθησαν να οριοθετήσουν εννοιολογικά τις αισθητηριακές αναπηρίες μέσω υπόθεσης. 

Ωστόσο φάνηκε ότι δεν ήταν εφικτό να ταυτιστούν μόνο με τις δύο βασικές αισθήσεις και βρέθηκε 

παρανόηση και γενίκευση με το σύνολο των αισθήσεων του ανθρώπινου σώματος: 

      Ε1: « (…) σχετίζεται με τις αισθήσεις, κάποια προβλήματα με τις αισθήσεις. Ακριβώς δεν ξέρω 

αλλά φαντάζομαι για παράδειγμα να μην μπορεί ο άνθρωπος να δει σωστά, να ακούσει σωστά. Τώρα 

για τις υπόλοιπες αισθήσεις δεν ξέρω ακριβώς. Ίσως να σχετίζεται με την αφή; Και οι κωφάλαλοι 

μάλλον μπαίνουν στην κατηγορία αυτή.». Αντίστοιχα, άλλη περίπτωση το προσδιόρισε ετυμολογικά 

αναφέροντας : Ε5: «Είναι για προβλήματα με την όραση, να μην βλέπει σε σημείο να μην μπορεί να 

εξυπηρετηθεί. Το ίδιο και για την ακοή. Βαρηκοΐα ας πούμε.  ». 

Υπήρχαν νηπιαγωγοί που οριοθέτησαν ορθά τον όρο των αισθητηριακών αναπηριών 

προσδιορίζοντας τις δύο αισθήσεις και δίνοντας επιπλέον εκδοχές των αναπηριών: 

Ε2: «Αφορά προβλήματα όρασης και ακοής από όσο γνωρίζω. Όχι μόνο να μην υπάρχει καθόλου η 

αίσθηση…να…υπάρχει περιορισμός. Μειωμένη όραση, βαρηκοΐα, τέτοιες υποπεριπτώσεις». 

Ε3: «… σχετίζεται με κάποια θέματα ακοής και στην όραση. Δυσκολίες…Ιατρικής φύσης δηλαδή». 

Ε4: «Είναι διαταραχές στις ανθρώπινες αισθήσεις θεωρώ. Αν δεν μπορεί κάποιος να αντιληφθεί 

ερεθίσματα με τις αισθήσεις. Αν δεν κάνω λάθος είναι για την οπτική…εεε όραση και για την ακοή». 

Ε6: «Είναι διαταραχές στην αίσθηση της όρασης και της ακοής. Αλλά γενικά από όσο ξέρω δεν είναι… 

είναι και αλλά θέματα. Βασικά εντάσσεται στις διαταραχές αυτές νομίζω και ο στραβισμός, οι 

αμβλύωπες». 

Η ερώτηση για προηγούμενη εμπειρία με μαθητή με αισθητηριακή αναπηρία τέθηκε καθώς 

θεωρητικά συμβάλλει σε μεγαλύτερη εξοικείωση και γνωστική επάρκεια με τις διαταραχές. Στην 

περίπτωση αυτή, η εκπαιδευτικός φαίνεται πως όχι μόνο δεν έχει επάρκεια σχετικά με την νοηματική 

οριοθέτηση των αισθητηριακών διαταραχών, αλλά έχει και παρανόηση σχετικά με το τι αυτές 

περιλαμβάνουν: Ε1: «Ναι είχα προνήπιο με γυαλάκια.» 
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Για τον κωδικό «Επάρκεια ανίχνευσης ενδείξεων (εαδ)», οι νηπιαγωγοί διέκριναν ενδείξεις 

δυσκολιών όρασης σε ικανοποιητικό βαθμό: 

Ε1: « (…) Εεε, ότι θα έκλεινε τα μάτια; …» 

Ε2: «…να δυσκολεύεται να προχωρήσει μόνο του ή να σκοντάφτει σε έπιπλα, αντικείμενα, για την 

περίπτωση της όρασης» 

Ε3: «…μία διστακτικότητα. Εκ των υστέρων κατάλαβα ότι έφερνε πολύ κοντά στα μάτια της τα χαρτιά 

να διαβάσει, τα βιβλία. Στην αυλή επίσης έτρεχε πολύ αργά και έβαζε τα χέρια της μπροστά σαν 

προστασία κάπως. Οι γονείς δεν είχαν καταλάβει και μου είπαν ότι «είναι λίγο φοβισμένη». 

Ε4: «…Τώρα για την όραση…για προβλήματα αισθητηριακά στην όραση ..δεν θα έβλεπαν κοντά ή 

μακριά. Νομίζω στο Δημοτικό έχω ακούσει ότι δασκάλα κατάλαβε για ένα παιδάκι ότι δεν έβλεπε επειδή 

έκλεινε πολύ τα μάτια για αν δει στον πίνακα». 

Ε5: «…Θυμάμαι που είχα κάποια στιγμή ένα παιδάκι που καθόταν κοντά στον πίνακα και έβλεπε για 

τις εργασίες όλα καλά. Όταν τους άλλαξα ομάδες και πήγε λίγο πιο πίσω κατάλαβα ότι δυσκολευόταν 

και έκανε μπροστά το κεφάλι για να δει. ». 

Ε6: «…δεν θα έβλεπαν μακριά…». 

Για περιπτώσεις περιορισμών στην ακοή, υπογραμμίστηκαν θέσεις όπως: 

Ε1: «…δεν θα ακούει αν του δίνω τον λόγο να μιλήσει ή αν οι φίλοι του το φωνάζουν και τέτοια » 

Ε2: « Αν τώρα δεν άκουγε καλά αν του μιλούσαμε και ζητούσε να το πούμε ξανά». 

Ε2: «Τώρα έχεις ένα παιδάκι που βλέπεις ότι δεν γυρνάει στο όνομά του, σε κοιτάει επιμελώς για να 

διαβάσει τα χείλη σου..» 

Ε4: «Για τους μαθητές με πρόβλημα στην ακοή.. θα είχαν θέματα να ακούσουν ίσως χαμηλούς ήχους 

και να μην γυρνάνε όταν τους φωνάζουν, θα είχαν θέματα με τον ρυθμό στην μουσική». 

Ε5: «…μιλούσε δυνατά και θυμάμαι κάποια στιγμή που τους μιλούσα πολύ χαμηλόφωνα στην παρεούλα 

για να κάνουμε ένα μουσικοκινητικό. Μου λέει «Κυρία δεν σε ακούω όταν μιλάς έτσι». Δηλαδή για την 

ακοή φαντάζομαι ότι παίζει ρόλο η ένταση». 

Ε6: «…θα ζητούσαν να τους επαναλάβουν ό,τι δεν άκουσαν. Ίσως ας πούμε… ας πούμε θα τους 

φώναζες και δεν θα γυρνούσαν… » 

 

Συνεχίζοντας με την παρουσίαση των απόψεων των δασκάλων στον κωδικό «Γνωστική επάρκεια 

(γε)» εντοπίστηκαν συμμετέχοντες που δηλώνουν εύστοχα και σχετικά επαρκώς την εννοιολογική 

σημασία των «αισθητηριακών αναπηριών». Για παράδειγμα ο Ε7 υπογραμμίζει : «Είναι κάποια 

ελλείμματα και προβλήματα ας πούμε στις αισθήσεις της ακοής και της όρασης. Υπάρχει ένα μεγάλο 

εύρος βέβαια. Δεν είναι άσπρο- μαύρο, βλέπω-δεν βλέπω. Υπάρχουν κάποιοι που είναι λειτουργικοί 
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και τα καταφέρνουν ανεξάρτητα χωρίς βοήθεια και άλλοι  που θέλουν ειδικό εξοπλισμό κ.λπ.». Βέβαια 

δεν πρέπει να μην αναγνωρίσουμε ότι ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός διαθέτει πρόσφατες σπουδές 

στην Ειδική Αγωγή σε μεταπτυχιακό επίπεδο. 

Μία ανάλογη εύστοχη και πλήρη απάντηση που μάλιστα συνδύασε και την έννοια της 

λειτουργικότητας του ατόμου λόγω του όρου «αναπηρία» ήταν η Ε10 που απάντησε «Είναι 

αναπηρίες των αισθήσεων και συγκεκριμένα νομίζω ότι μιλάμε για τα άτομα που έχουν ελλείμματα 

όρασης και ακοής και δεν είναι «λειτουργικά» ας πούμε».  

 

Άλλοι από τους δασκάλους εμφανίστηκαν κάπως αβέβαιοι για το πως οροθετούνται οι αισθητηριακές 

αναπηρίες. Πιο συγκεκριμένα, Ε8: «Νομίζω αφορά την όραση και την ακοή. Εεε ναι ακοή. Ε;». 

Παρομοίως Ε9: «Νομίζω είναι για τους μαθητές που δεν βλέπουν καλά, ε; Έχουν μυωπία, 

αμβλυωπία…». 

Τέλος ο Ε12 χρησιμοποίησε τον όρο «κωφάλαλος», έναν όρο αδόκιμο και μη ορθό για τον 

προσδιορίσμό της αναπηρίας. Συγκεκριμένα, διατύπωσε «Είναι για τους μαθητές τους κωφάλαλους 

θεωρώ, τους τυφλούς…». 

Για τον κωδικό «Επάρκεια ανίχνευσης ενδείξεων (εαδ)», η ικανότητα ανίχνευσης των ενδείξεων 

παρουσιάστηκε από έναν δάσκαλο ως ένα κράμα πολλών παραγόντων όπως η επιπλέον επιμόρφωση, 

η εμπειρία και ο επαγγελματισμός. Σαφέστερα, αναφέρθηκε, Ε7: «Πιστεύω ότι είναι ανάλογα. 

Υπάρχουν παράγοντες που βοηθούν. Αν…αν ο δάσκαλος έχει κάποιες γνώσεις, έχει κάποια εμπειρία 

προηγούμενη και βασικά αν θέλει και να βοηθήσει, έχει «μάτι ενεργό», τότε ειδικά για τα (προβλήματα) 

όρασης μπορεί να τα εντοπίσει». 

Ματαίωση για τη δυνατότητα ανίχνευσης των ενδείξεων διαφάνηκαν στον εκπαιδευτικό Ε9: «Ε9: 

Δεν νομίζω ότι μπορούν. Δυσκολίες ναι, μαθησιακές αλλά όχι αισθητηριακές». Προς την παραπάνω 

οπτική κλίνει και ο Ε12 ο οποίες κρίνει τον εντοπισμό των ενδείξεων ως ικανότητα των 

εκπαιδευτικών που το έχουν συναντήσει ξανά στην εκπαιδευτική τους πορεία και ο ίδιος ανάφερε 

«Σαν γενικής; Ε είναι σπάνιο να το έχουμε συναντήσει στην καριέρα μας για να ξέρουμε δυσκολίες 

θαρρώ».  

Επίσης η χαμηλή επίδοση εμφανίζεται ως συνέπεια άλλων παραγόντων και συγκεκριμένα Ε8: «Θα 

με έβαζε σε υποψίες ίσως η αργοπορία τους, θα θέλουν ίσως περισσότερη ώρα να επεξεργαστούν τα 

πράγματα, να γράψουν να διαβάσουν, ανάλογα με το πρόβλημα. Ίσως γενικότερα δεν πετυχαίνουν και 

ψηλούς βαθμούς…»  

Ξεκινώντας για ενδείξεις διαταραχών όρασης, υπάρχει εύστοχη τοποθέτηση και αναφορά τους όπως 

: Ε7: «Υποθέτω ότι στην περίπτωση των μαθητών με προβλήματα όρασης, οι μαθητές δεν βλέπουν καλά 

στον πίνακα, ίσως να μην αναγνωρίζουν φυσιογνωμίες και φιγούρες…και στην τουαλέτα ή στην αυλή 
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δεν ξέρω -ανάλογα με το βαθμό θέματος- πόσο μπορούν να βγουν μόνοι τους και να κινηθούν. Οι 

μεγαλύτερες τάξεις είναι και πιο πάνω συνήθως άρα θα υπάρχουν και σκάλες..». 

Παρατηρήθηκαν και επιφανειακές απαντήσεις όπως Ε9: «Ίσως να ζητούν να κάθονται μπροστά ας 

πούμε…Θα το παρακολουθούσα σε βάθος ημερών για να βγάλω συμπέρασμα και μετά θα έλεγα στους 

γονείς να ψαχτούν». 

Για τον Ε8: «…Ε όσοι δεν βλέπουν καλά ας πούμε υποθέτω ότι θα χρειάζονται ώρα για να δουν και 

να ξαναδούν μία πρόταση, ένα κείμενο, τον πίνακα». 

Αναφορικά με ενδείξεις προβλημάτων ακοής Ε7: «…Ίσως να μιλάνε πιο δυνατά αλλά όταν το 

πρόβλημα είναι μεγάλο χρησιμοποιούν νοηματική». Παρομοίως ο Ε8: «…Όσοι δεν ακούν ίσως μιλάνε 

δυνατά; Σαν τους ηλικιωμένους τώρα έκανα ένα παραλληλισμό». 

Σε πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης, δόθηκαν απαντήσεις όπως Ε9 «…Θα το παρακολουθούσα σε 

βάθος ημερών για να βγάλω συμπέρασμα και μετά θα έλεγα στους γονείς να ψαχτούν». 

 

7.3. Πρακτικές για να ελαχιστοποιηθούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 

μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες στο γενικό σχολείο 

 

Για το ερευνητικό ερώτημα «Τι θα μπορούσε να γίνει (πρακτικές) ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες στο γενικό σχολείο;», 

εντοπίστηκαν δύο κατηγορίες: Μέθοδοι διδασκαλίας (μδ) και Εκπαιδευτικά εργαλεία (εα). 

Ακολούθως, ξεκινούμε με τις απόψεις των νηπιαγωγών. 

Για τον κωδικό «Μέθοδοι διδασκαλίας (μδ)» αρχικά, θα ήταν αξιοσημείωτο να αναφερθούμε στην 

παρανόηση των εκπαιδευτικών μεταξύ «πρακτικές» και «εργαλεία». Πιο αναλυτικά, κατά την 

ερώτηση που τέθηκε «Ποιες μέθοδοι διδασκαλίας θα εφαρμόζατε για να ελαχιστοποιηθούν οι 

δυσκολίες μαθητών με αισθητηριακές δυσκολίες στο γενικό σχολείο; » πολλοί εκπαιδευτικοί 

ανάφεραν εργαλεία και στην επόμενη ερώτηση «Κατά τη γνώμη σας ποια εκπαιδευτικά εργαλεία ή 

αντικείμενα θα ήταν χρήσιμα στους μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες;», επαναλάμβαναν τα ίδια. 

Για παράδειγμα Ε3: «Ε3: Αυτά που σου είπα.. Τεχνολογίες, κίνηση, μουσική». 

Από τα συμφραζόμενα νηπιαγωγών προκύπτει η σημασία εξατομικευμένης υποστήριξης και 

συνεκπαίδευσης μέσα στη γενική τάξη. Όπως διαφαίνεται, η εκπαιδευτικός υποστηρίζει την ανάγκη 

προσαρμογής της διδασκαλίας και ο σεβασμός στο διαφορετικό ρυθμό μάθησης μαθητή με 

αισθητηριακή αναπηρία: 

Ε2: «Θέλει επανάληψη και να πάει ο εκπαιδευτικός από πάνω να επιμείνει, να του πιάσει το χεράκι, 

να του δείξει ξανά, να το πάρει παραπέρα.»  
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Ε2: «Πιστεύω ότι εάν εργάζονται μαζί με τους μαθητές φυσιολογικής ανάπτυξης, εάν δέχθηκαν πρώιμη 

παρέμβαση, εάν είχαν κατάλληλες μεθόδους κ.λπ., τότε πιστεύω ότι μια χαρά μπορεί να ακολουθήσει ο 

μαθητής με δυσκολίες» 

Ε2: «Συνεκπαίδευση, συμπερίληψη σε ό,τι αφορά τη μάθηση, πολυαισθητηριακά παιχνίδια, μουσική 

αγωγή». 

Αρκετά ενθαρρυντικό αποτελεί το γεγονός ότι νέα νηπιαγωγός με επιμόρφωση στην Εκπαιδευτική 

Ψυχολογία έκανε χρήση νέων όρων – ορόσημο για την συμπεριληπτική εκπαίδευση όπως Ε4: 

«Συνεκπαίδευση, αποδοχή γιατί επειδή είναι και θέμα συναισθηματικής έκφρασης και συναισθηματικής 

ασφάλειας του μαθητή, χρειάζεται να νιώσει ότι το περιβάλλον τον αγκαλιάζει και δεν τον παραμερίζει. 

Η ίδια εκπαιδευτικός σε επόμενη ερώτηση έμμεσα υπογραμμίζει ως μέθοδο γενικής χρήσης στο 

Νηπιαγωγείο την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία Ε4: «…ουσιαστική μάθηση μέσα από τις ομάδες…» 

Ε6: «Μέσα από οργανωμένα παιχνίδια μαθαίνουμε στο Νηπιαγωγείο και στο ελεύθερο παιχνίδι ακόμα, 

στις γωνιές…» 

Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας αναφέρφθηκε από νηπιαγωγό ως βοηθητική για τους 

μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες: Ε5: «Πιστεύω μέσα από συνεργασία σε ομάδες είναι το 

κατάλληλο. Για να νιώθουν ασφάλεια...». Η ίδια νηπιαγωγός υπογράμμισε έμμεσα και τη 

δασκαλοκεντρική προσέγγιση ως προτεινόμενη: «…Επίσης και ο δάσκαλος πρέπει να οδηγεί τον 

μαθητή. Να του δείχνει να έχει ωραίες ιδέες και να κάνει ενδιαφέρον μάθημα».  

Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας επιπλέον αναφέρθηκε έμμεσα ως βοηθητική για την άρση 

εμποδίων : Ε5: «πρέπει εμείς να διαφοροποιούμε τη διδασκαλία». 

Ενδιαφέρουσα κρίναμε και την πρόταση μίας νηπιαγωγού για βοηθό του μαθητή με δυσκολία άλλο 

μαθητή, Ε6:  «Επίσης θα έβαζα και βοηθό για το παιδάκι που θα ήθελε βοήθεια για να μάθει μέσα 

από τη μίμηση και να νιώθει και το άλλο παιδάκι…να εξελιχθεί ..να βελτιωθεί η αυτοεκτίμησή του». 

Ο εκπαιδευτικός Ε10 έδωσε έμμεσα κάποιες προτάσεις διαφοροποίησης της διδασκαλίας του με 

προσαρμογές στις ανάγκες των μαθητών όπως «Να κάθονται κοντά μου, να μιλάω δυνατά, να 

επαναλαμβάνω, να δίνω παραπάνω χρόνο να τελειώσουν την ορθογραφία, τα τεστ γενικά. Ίσως να 

έδινα και λιγότερες ασκήσεις στο σπίτι». 

 

Για τον κωδικό «Εκπαιδευτικά εργαλεία (εα)», οι νηπιαγωγοί φαίνεται συχνά να αξιοποιούν τα 

παραμύθια και τα παιχνίδια ως εργαλεία για δραστηριότητες και έτσι αυτά προτείνονται και για τους 

μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες. Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά: 

Ε1: «Θα βοηθούσαν σίγουρα τα παιχνίδια, σε ό,τι δουλεύουμε το παιχνίδι για την ηλικία αυτή είναι 

λυτρωτικό. Από εκεί και πέρα συγκεκριμένα παραμύθια για να τα προσαρμόσουν δηλαδή στις αισθήσεις 

που χρησιμοποιούν». 
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Ε4: «…Αλλά γενικά μέσα από το παιχνίδι στο Νηπιαγωγείο, τουβλάκια για μαθηματικά, με αφή για 

τυφλούς μαθητές ας πούμε.». 

Ε5: «Σίγουρα κινητικά παιχνίδια εμπιστοσύνης και ενδυνάμωσης της ομαδούλας, προσανατολισμός 

στον χώρο». 

Θέση στην εκπαιδευτική διαδικασία φάνηκαν να έχουν υλικά τεχνολογίας όπως:  

Ε2: «Τεχνολογίες σίγουρα, Νέες Τεχνολογία, έχουν φανεί πολλά οφέλη. 3d βιβλία, ψηφιακά…ψηφιακή 

αφήγηση και εξοπλισμός όπως διαδραστικοί πίνακες, όλα αυτά βέβαια ανάλογα με την αναπηρία. 

Επίσης, υπάρχουν και ακουστικά βαρηκοΐας, πέρα από το εκπαιδευτικό υλικό του σχολείου.». 

Ε3: «Θα βοηθούσε πιστεύω η συναισθηματική αγωγή, τα κινητικά (παιχνίδια), ο υπολογιστής…» 

Ε4: «Έχω παρακολουθήσει πρόσφατα από ιδιωτικό φορέα σεμινάριο για τη ρομποτική και τα οφέλη 

για τον αυτισμό. Στην εισαγωγή αναφέρθηκαν προτάσεις γενικά για εφαρμογή στην Ειδική Αγωγή. 

Υπάρχει και ένα ρομποτάκι beebot που χρησιμοποιείται…». Από την άλλη, με επιφυλάξεις για τη 

χρήση τεχνολογικών εργαλείων, φάνηκε να είναι Ο Ε1Ο που αναγνώρισε έμμεσα μία κατάχρηση 

στην αξιοποίηση τους αναφέροντας «Ο υπολογιστής.. Το tablet που βλέπω ας πούμε «κολλάει» ο 

μαθητής. Τώρα οι μαθητές βοηθιούνται με αυτά. Κάποτε δεν τα είχαμε και σαν τα βιβλία τίποτα δεν 

είναι ίδιο. Είναι λίγο η άμεση, εύκολη λύση».  

Ενώ γενικότερα αναφέρθηκε και ο απαιτούμενος και προβλεπόμενος- ιατρικής φύσης -εξοπλισμός 

για μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες, όπως: Ε5: «Ε από αντικείμενα νομίζω για τα παιδιά με τις 

αναπηρίες υπάρχουν ας πούμε ακουστικά, γυαλιά για την όραση κ.λπ.». Η Ε10 παρομοίως υποστήριξε 

τα ιατρικής φύσης εργαλεία και αντικείμενα και χαρακτηριστικά τόνισε «… Σίγουρα κοχλιακό 

εμφύτευμα, ακουστικό, γυαλιά, νοηματική τέτοια». 

Στην πράξη τα εκπαιδευτικά εργαλεία που προτείνονται και από το Υπουργείο Παιδείας, δηλαδή η 

Braille και η Νοηματική, αναφέρθηκαν από νέα ηλικιακά νηπιαγωγό, Ε4: «Έπειτα, από όσο γνωρίζω 

τα παιδιά με προβλήματα όρασης μαθαίνουν Braille και τα παιδιά με προβλήματα ακοής, νοηματική». 

Ε6: «…Τώρα γενικά σε εξοπλισμό νομίζω υπάρχουν ειδικά γυαλιά, μηχανές braille, η Νοηματική 

Γλώσσα για τους κωφούς». 

 

Ακολουθούν οι απόψεις των δασκάλων για το ίδιο ερευνητικό ερώτημα. Έτσι για τον κωδικό 

«Μέθοδοι διδασκαλίας (μδ)», υπέρ της συνεκπαίδευσης συνηγορούν εκπαιδευτικοί όπως ο Ε7: « 

Είναι πιστεύω η συνεκπαίδευση αυτό που μάθαμε εμείς τουλάχιστον και έχει τη φιλοσοφία της 

συμμετοχής όλων με ίσα δικαιώματα. Βάσει αυτού, συνδιδασκαλία και συμμετοχή των μαθητών στο 

χτίσιμο της εκπαιδευτικής διαδικασίας». Μάλιστα από το παραπάνω απόσπασμα φαίνεται και η 

σημασία της μαθητοκεντρικής προσέγγισης της διδασκαλίας. Ο μαθητής φαίνεται συμμέτοχος και 

συνδιοργανωτής. 
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Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και πολύ λεπτομερείς αναφορές εκπαιδευτικού Γενικής με σπουδές στην 

Ειδική Αγωγή όπου προτείνονται οργανωμένες ενέργειες υποστήριξης του μαθητή με αναπηρίες στο 

γενικό σχολείο, Ε7: «Επίσης χρειάζεται και συνεργασία εκπαιδευτικού Γενικής και Ειδικής αν υπάρχει 

μαθητής παράλληλης στήριξης για παράδειγμα. Να μπει, να σχεδιαστεί ένα βραχυχρόνιο πρόγραμμα με 

στόχους, να εξεταστεί ο μαθητής από το ΚΕΔΑΣΥ…». 

Για συνεργασία και ανακαλυπτική μέθοδο έκανε λόγο ο Ε9: «Συνεργασία, ανακάλυψη, αυτά βοηθούν 

σε γενικές γραμμές όλους». 

Για τον κωδικό «Εκπαιδευτικά εργαλεία (εα)», για τους μαθητές με προβλήματα ακοής αναφέρθηκε 

η νοηματική γλώσσα από τον Ε7: «Ε κοίτα τώρα ανάλογα με τις δυνατότητες του μαθητή (…) η 

νοηματική γλώσσα. Γίνονται δηλαδή και διορισμοί…προσλήψεις αναπληρωτών με επάρκεια για να 

δοθούν στους μαθητές». 

Όπως και στην περίπτωση των νηπιαγωγών υπήρχαν δάσκαλοι που ανάφεραν και παρανόησαν 

εκπαιδευτικά εργαλεία ως πρακτικές διδασκαλίας, π.χ. Ε8: «Για όραση υπάρχει η γλώσσα τυφλών η 

braille εξ’ όσων γνωρίζω. Πάντως για το παιδί της παράλληλης χρησιμοποιούν τη νοηματική με κάποια 

βίντεο με λέξεις που βλέπουν σε βίντεο και κάνουν το ίδιο». 

Για προβλήματα όρασης αναφέρθηκε η braille από τον Ε7 και από τον Ε12 έγινε αναφορά μάλλον 

για τα βιβλία αμβλυώπων που διατίθενται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικές και δήλωσε 

χαρακτηριστικά «…για τυφλούς δακτυλογραφούν σε μηχανές τώρα που το λες. Στο σχολείο 

υπάρχουν βιβλία στο ίντερνετ». 

Τα τεχνολογικά εργαλεία φαίνεται να κατέχουν και στην περίπτωση των δασκάλων εξέχουσα θέση 

μεταξύ των εκπαιδευτικών εργαλείων, π.χ. Ε7: «Μετά είναι τα γυαλιά, τα τεχνολογικά μέσα σίγουρα 

κ.λπ.». 

Γενικότερα για τις αισθητηριακές αναπηρίες χωρίς συγκεκριμένη αναφορά στο είδος μίας 

συγκεκριμένης αναπηρίας, διατυπώθηκε από τον Ε9: «Εργαλεία που χρησιμοποιούμε εμείς όπως 

καταλαβαίνω έτσι.. Φωτοτυπίες για ασκήσεις, βιβλία, ιστορίες.Ο υπολογιστής που κάνουν στην 

τεχνολογία..» 

 

7.4. Η αποτελεσματική εφαρμογή της εκπαιδευτικής συμπερίληψης μαθητών με 

αισθητηριακές αναπηρίες στο γενικό σχολείο 

 

 Για το ερευνητικό ερώτημα «Στο Δημοτικό ή στο Νηπιαγωγείο επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερα 

η εκπαιδευτική συμπερίληψη μαθητών με αισθητηριακές αναπηρίες;», εντοπίστηκαν οι κωδικοί:. 
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Συμπεριληπτική κοινότητα (σκ), Συμπεριληπτική κουλτούρα(σκ), Κοινωνικοπαιδαγωγική 

φιλοσοφία (κφ) και Αυτοεξέλιξη εκπαιδευτικών (αε). Ξεκινούμε και πάλι για τους νηπιαγωγούς. 

 Για τον κωδικό «Συμπεριληπτική κοινότητα (σκ)», ένα σχολείο και η σχολική κοινότητά συνολικά 

για να θεωρηθούν συμπεριληπτικά οφείλουν να διαπνέονται από αρχές ισότιμης πρόσβασης στη 

γνώση για τους μαθητές και αυτό να λειτουργεί σαν όραμα που να ξεκινάει από τον διευθυντή 

σχολείου ή Εκπαίδευσης και να αναγεννάται μεταξύ των εκπαιδευτικών. Ειδικότερα, κάποια σχολεία 

έχουν τις προδιαγραφές λειτουργίας Τμήματος Ένταξης ή περιστασιακά και ανάλογα με τις ανάγκες, 

να υπάρχει εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης. Αυτά θα βοηθούσαν ακόμα πιο εύκολα στη 

διατήρηση και καλλιέργεια της συμπεριληπτικής κουλτούρας στο σχολείο. Περιπτώσεις λειτουργίας 

τους αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων: Ε1: «Αυτό που είμαι τα τελευταία χρόνια δεν έχει ένταξης (Τμήμα). 

Έχει τύχει όμως να ακούσω για παράλληλη στήριξη για αγόρι με αυτισμό». 

Ε5: «Ναι το παιδάκι με τη βαρηκοΐα που σου είπα πήγε σε Τμήμα Ένταξης σε γειτονικό Νηπιαγωγείο». 

Ε6: «Συνεργαζόμαστε κάθε χρόνο με το ΚΕΔΔΥ…ΚΕΔΑΣΥ. Για πρώιμη παρέμβαση δυσκολιών από 

το Νηπιαγωγείο. Τώρα κιόλας αυτές τις μέρες συμπληρώνουμε φόρμες για επαναφοίτηση των μαθητών 

με δυσκολίες. Εγώ όχι προσωπικά, Εννοώ είναι οι προθεσμίες. Εγώ έφτιαξα μία αξιολόγηση μαθητή 

μου για θέματα κοινωνικοποίησης και άλλα μαθησιακά. Αλλά είμαστε σε στενή συνεργασία εννοώ και 

μας κάνουν συχνά επιμορφώσεις». 

Τέλος, μία παρόμοια ματαίωση που διαφάνηκε από τους Νηπιαγωγούς για τη δυνατότητα 

υποστήριξης των μαθητών με αισθητηριακές αναπηρίες από το δάσκαλο γενικής, διατυπώθηκε από 

τον Ε12 που χαρακτηριστικά υποστήριξε: «Από ειδικό δάσκαλο, ναι. Από το δάσκαλο γενικής, μπα. 

Θέλει σαφή πράγματα να λειτουργήσει το προγράμματα». 

Ενδιαφέρουσα αναδεικνύεται η θέση εκπαιδευτικού που τονίζει το δίκτυο σχέσεων και την 

συνεργασία οικογένειας και εκπαιδευτικού για τη διαμόρφωση κλίματος συμπερίληψης: 

Ε2: «Αν εμείς σαν δάσκαλοι και παραδείγματα για τα παιδιά καλλιεργήσουμε το κλίμα της ομάδας, της 

αλληλοβοήθειας, του σεβασμού, όλες αυτές τις αξίες, δεν θα διαλέγουν φίλο. Θα συνυπάρχουν σωστά 

και όμορφα. Όμως δεν ξεκινάει όλα από το σχολείο, είναι και η στάση των γονιών. Είναι σφαιρική 

προσπάθεια, όλοι πρέπει να συνεργαστούμε και να υπάρχει κοινή γραμμή.». 

Εντοπίστηκαν και περιπτώσεις συνεργασίας μεταξύ σχολείων: 

Ε3: «Έχουν γίνει πολλά ναι. Συνεργαστήκαμε με το Τμήμα Ένταξης φέτος τα Χριστούγεννα και 

ανταλλάξαμε ευχές και ένα αστεράκι από το «Make a wish». Τώρα κάνουμε μία επιμόρφωση από το 

ΙΕΠ, σεμινάρια από την Πρωτοβάθμια…πολλά και κινείται πολύ το πράγμα τελευταία. Είναι 

ελπιδοφόρο αυτό». 

Ε4: «Θέλει εμείς οι ίδιοι να αποτελέσουμε παράδειγμα και να εμπνεύσουμε. Να συνεργαστούμε εμείς 

οι ίδιοι με τους γονείς, με τις συναδέρφους..». 
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Για τον κωδικό «Συμπεριληπτική κουλτούρα(σκ), η συμπεριληπτική κουλτούρα αποτελεί για τον 

κάθε εκπαιδευτικό η νοοτροπία που έχει απέναντι στην ιδέα της συμπερίληψης και της συνύπαρξης 

και υγιούς αλληλεπίδρασης των μαθητών τυπικής ανάπτυξης με τους μαθητές με αισθητηριακές 

αναπηρίες. Υπάρχουν λοιπόν εκπαιδευτικοί που από τα  λεγόμενά τους καθίσταται δύσκολη η 

διαχείριση των μαθητών από τους ίδιους επειδή δεν έχουν τα προσόντα και έτσι δεν μπορούν να τους 

εντάξουν στην ομάδα της τάξης. Όπως για παράδειγμα: 

Ε1: «Θα χρειαζόταν ειδικός επιστήμονας κορίτσι μου. Υπάρχουν της ειδικής αγωγής από όσο ξέρω και 

κάνουν συχνά προσλήψεις για διάφορα παιδάκια. Εκείνοι θα ξέρουν. Ό,τι και να διαβάσουμε εμείς το 

βρίσκω επίφοβο». 

Ε6: « Ναι. .ας πούμε εμείς στο σχολείο σαν εκπαιδευτικοί… είμαστε και γενικής δεν είμαστε σε θέση 

να χρησιμοποιήσουμε κάτι εναλλακτικό από ό,τι χρησιμοποιούμε για τους άλλους μαθητές…» 

Υπάρχουν ορισμένα σημεία όπου στα λεγόμενα εκπαιδευτικών εμφανίζεται μία θετική στάση 

απέναντι στην συμπεριληπτική κουλτούρα όπως: 

Ε1: Για όλα τα παιδάκια πρέπει να υπάρχουν ευκαιρίες για το γενικό σχολείο. 

Ε2: «ο κάθε μαθητής έχει τον ρυθμό του…» 

Ε4: «Γιατί να ιδρυματοποιηθεί; Το σχολείο πρέπει να μην κάνει εξαιρέσεις και διακρίσεις.» 

 Μάλιστα υπάρχουν και εκπαιδευτικοί που φαίνεται να εφαρμόζουν δράσεις συμπερίληψης για 

προσέγγιση της διαφορετικότητας, όπως:  

Ε1: «Ναι γιατί στο Νηπιαγωγείο κάνουμε κιόλας για τις φυλές του κόσμου, για τη διαφορετικότητα για 

τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες » 

Ε2: «…Αν είναι υπεύθυνος ο εκπαιδευτικός, μαθαίνει κι’ αυτός, συζητά, συνδιαμορφώνει το 

πρόγραμμα του μαθητή». 

Ε2: «Έχουμε εργαστεί σε project, έχουμε γράψει με προηγούμενη τάξη παραμύθι για κορίτσι με κινητική 

αναπηρία, το ζωγραφίσαμε, το ηχογραφήσαμε, το παρουσιάσαμε στους γονείς». 

Ε3: «Είναι αγαπημένα project αυτά. Αυτά και ό,τι έχει σχέση με πλανήτες, διάστημα κ.λπ., πάντα 

τρελαίνονται και είναι συγκινείσαι με τα διαμάντια που βγαίνουν». 

Υπάρχουν νηπιαγωγοί που υποστηρίζουν τη δυνατότητα υποστήριξης των μαθητών με 

αισθητηριακές αναπηρίες μόνο από επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς όπως για παράδειγμα, Ε4: 

«Με διάγνωση και πρόβλημα μεγάλο όχι. Δεν θα ήταν σε γενικό σχολείο νομίζω. Θα είχε καμία 

παράλληλη στήριξη ή σε Ειδικό σχολείο» και μάλιστα ένας εκπαιδευτικός υποστήριξε τη θέση του 

χωρίς να διαφαίνεται τάση για προσπάθεια ανίχνευσης από πλευράς τους (ματαίωση). Για 

παράδειγμα: 

Ε1: «Δεν πιστεύω ότι αν δεν είσαι εκπαιδευμένος κατάλληλα γίνεται αυτό.» 



107 
 

να δίνουν βοήθεια, υποστήριξη οι εκπαιδευτικοί της Γενικής Αγωγής πιστεύω ότι αυτό δύσκολα 

γίνεται». 

Για τον κωδικό «Κοινωνικοπαιδαγωγική φιλοσοφία (κφ), η κοινωνικοπαιδαγωγική φιλοσοφία 

τέθηκε σαν ξεχωριστός κωδικός καθώς μας αφορά πέρα από τα πλαίσια της γενικής ιδέας 

συμπερίληψης να ανιχνευθούν και επιμέρους αρχές της Κοινωνικής Παιδαγωγικής. Όπως φαίνεται 

παρακάτω όλοι ανεξαιρέτως οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί φάνηκαν θετικά προσκείμενοι στην 

επιστήμη της Κοινωνικής Παιδαγωγικής όπως τους περιεγράφηκε από το χωρίο («Η Κοινωνική 

Παιδαγωγική ως επιστήμη, συνδέθηκε με συλλογικές  προσπάθειες προσώπων και ομάδων για την 

αντιμετώπιση εκπαιδευτικών και κοινωνικών προβλημάτων. Στους στόχους της σύγχρονης 

Κοινωνικής Παιδαγωγικής εντάσσονται η ένταξη ατόμων με μειωμένες δυνατότητες και ο σεβασμός 

στο διαφορετικό») στην Η συμπερίληψη αποτελεί έναν γενικότερο όρο ενώ η Κοινωνική 

Παιδαγωγική έχει σαφείς αρχές και σε ορισμένα λεγόμενα των συμμετεχόντων διαφάνηκαν: 

Ε1: «Για όλα τα παιδάκια πρέπει να υπάρχουν ευκαιρίες για το γενικό σχολείο» 

Ε1: «…Όμως τα παιδιά παίζουν όλα μαζί και μας θυμίζουν και εμείς τι πρέπει να κάνουμε». 

Ε2: «Σίγουρα, δεν το συζητώ. Φαίνεται το ενδιαφέρον όταν επεξεργαζόμαστε θέματα για σεβασμό των 

λαών, για τους πρόσφυγες κ.λπ.…» 

Ε3: «Εξαιρετικό αυτό. Πόσο χαίρομαι που τα όνειρα και τα δικά μας και των παιδιών μπορούν να 

πάρουν σώμα. Ακούω πολλά νέα παιδιά (συναδέρφους) να λένε ότι κάνουν τέτοια μαθήματα. Πρέπει 

να δείχνουμε στα παιδιά τον δρόμο για το «μαζί»». 

Εκπαιδευτικός υπογράμμισε έμμεσα το κοινωνικοπαιδαγωγικό νόημα και τη φιλοσοφία αποδοχής 

αναφέροντας Ε4: «…χρειάζεται να νιώσει ότι το περιβάλλον τον αγκαλιάζει και δεν τον παραμερίζει» 

και η ίδια παρακάτω επανάλαβε «…Το σχολείο πρέπει να μην κάνει εξαιρέσεις και διακρίσεις» και η 

ίδια σε επόμενη ερώτηση απάντησε: «…Βλέπεις ότι συναισθάνονται και ίσως μερικά (παιδιά) με 

μεγαλύτερη αντίληψη και ωριμότητα λίγο επηρεάζονται αρνητικά.». 

Όπως υπογραμμίστηκε από άλλον εκπαιδευτικό, η Κοινωνική Παιδαγωγική λειτουργεί 

αντιπροσωπευτικά στην τάξη μέσα από την αλληλοβοήθεια και την συνεργασία σε ομάδες. Πιο 

συγκεκριμένα:Ε5: « Η συνεργασία και οι ομάδες για εμένα λειτουργούν κατά κόρον στο 

Νηπιαγωγείο γιατί τα παιδιά βλέπουν το ένα με το άλλο και αλληλοβοηθιούνται. Αυτό γίνεται 

πραγματικά στην κοινωνία. Σέβονται όποιον θέλει βοήθεια. Ποτέ δεν λένε «όχι, δεν βοηθάω» ας 

πούμε.» 

Ε6: «Έχουν ενδιαφέρον μωρέ ναι. Διαφορετικότητα επεξεργαζόμαστε στην τάξη συχνά γιατί ακουμπά 

και στα συναισθήματα. Βοηθάει να ενδυναμώνουν τα συναισθήματά τους. Φέτος έχουμε τρία 

προσφυγόπουλα στο σχολείο και αγγίξαμε το θέμα από τον Σεπτέμβριο μαζί με την άλλη τάξη δίπλα. 

Κάναμε ένα μεγάλο καράβι, ζωγράφισαν τον εαυτό τους και ταξιδεύουν όλοι μαζί πια σε ένα ταξίδι 
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κοινό». Και συνεχίζει παρακάτω λέγοντας Ε6: «Την ένταξη παλεύουμε και εμείς. Για όλα τα παιδιά 

ανεξάρτητα από τη διαφορετικότητα τους». 

Κάποιοι βέβαια εξέφρασαν αντιρρήσεις και προβληματισμούς σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής 

της στα σύγχρονα σχολεία: 

Ε1: «Σίγουρα, θα μπορούσε. Με προσπάθεια βέβαια χρόνων. Δεν γίνονται αυτά από τη μία μέρα στην 

άλλη κορίτσι μου» 

Ε2: «Θα μπορούσαμε να δώσουμε έμπρακτα ευκαιρίες για συνεργασία μαθητών με αναπηρίες με 

μαθητής φυσιολογικής ανάπτυξης…» 

 

Τέλος, για τον κωδικό «Αυτοεξέλιξη εκπαιδευτικών (αε)» φάνηκε ότι η δια βίου μάθηση έχει 

αναδείξει τα σημαντικά της οφέλη στο σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τη γνώση και 

εφαρμογή νέων, καινοτόμων και δημιουργικών προτάσεων που δύναται να αξιοποιηθούν σε 

διάφορες θεματικές και για διάφορες κοινωνικές ταυτότητες μαθητών. Σε ορισμένους συμμετέχοντες 

στην έρευνα εκπαιδευτικούς αναδείχθηκε η σημασία προσπάθειας αυτοεξέλιξης και έμμεσα 

υπογραμμίζεται η προσπάθεια για υιοθέτηση μίας συμπεριληπτικής κουλτούρας σε περιπτώσεις 

εκπαιδευτικών που φαίνεται να το επιδιώκουν από προσωπική βούληση: 

Ε4: «Δεν θα έλεγα ότι εκπαιδευτικός με εμπειρία και ενδιαφέρον για τη δουλειά του δεν θα μπορούσε 

να δει ότι κάτι πάει αλλιώς… Επίσης όμως τάσσομαι 1000% υπέρ και της δια βίου μόρφωσης. 

Χρειάζονται και επιπλέον σπουδές. Καλή και η εμπειρία όμως κάποιοι έχουν γνώσεις που δεν συνάδουν 

με τη θεωρία και τις επιστήμες.», η ίδια παρακάτω εμπλούτισε τα επιχειρήματα υπέρ της δικής της 

επιμόρφωσης: «Έχω παρακολουθήσει πρόσφατα από ιδιωτικό φορέα σεμινάριο για τη ρομποτική και 

τα οφέλη για τον αυτισμό»., ενώ κατέληξε συμπερασματικά: «…Επιμόρφωση χρειάζεται στους γενικής 

(εκπαιδευτικής) για να υποστηρίξουν κάθε μαθητή». 

Ε6: «Πρέπει να έχουμε παραπάνω γνώσεις. Εγώ ίσως έμαθα πράγματα τώρα λόγω του μεταπτυχιακού. 

Μου άρεσε και γενικά η Ειδική (Αγωγή) δίνει πράγματα και στη Γενική. Δεν ξέρω αν αυτό είναι εύκολο 

και για συναδέρφους μεγαλύτερης ηλικίας». 

 

Μάλιστα και πιο ειδικά, η αυτοεξέλιξη και η επιθυμία για δια βίου μόρφωση των εκπαιδευτικών 

θεωρείται ένας σημαντικός δείκτης για την επιδίωξη των εκπαιδευτικών να βελτιώνονται σε 

ζητήματα ιδιαιτεροτήτων μαθητών. Ωστόσο φαίνεται πως υπάρχουν εκπαιδευτικοί που ακολουθούν 

ίσως «υποχρεωτικά» την παρακολούθηση σχετικών επιμορφώσεων, όπως: 

Ε1: «Σεμινάρια που κάνει κάθε χρόνο το ΠΕΚΕΣ» και για τον Ε10: «Δεν έχει τύχει αλλά Ναι.. κυρίως 

οι διευθυντές εκπαίδευσης που διοργανώνουν κάποια.. πως το λένε… σεμινάρια, ημερίδες τα 

απογεύματα». 
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Ολοκληρώνοντας την ενδελεχή παρουσίαση των απόψεων των εκπαιδευτικών, με τους δασκάλους 

και τον κωδικό «Συμπεριληπτικό κοινότητα (σκ)», φάνηκε ότι όπως και στην περίπτωση των 

Νηπιαγωγείων εντοπίστηκαν προδιαγραφές λειτουργίας Τμήματος Ένταξης ή για εκπαιδευτικός 

παράλληλης στήριξης. Για παράδειγμα Ε7: «Παράλληλη στήριξη, ναι. Φέτος αλλά όχι για 

αισθητηριακές αναπηρίες» και Ε8 που αναφέρει την ύπαρξη εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης για 

μαθητή με προβλήματα ακοής για τον οποίο χρησιμοποιείται η νοηματική γλώσσα. Συγκεκριμένα 

διατυπώνει Ε8: «Εγώ όχι. Σε δίπλα τμήμα ναι. Υπάρχει φέτος κιόλας μαθητής που έχει παράλληλη 

στήριξη και μιλάνε με την συνάδερφο ειδικής στη νοηματική». Όπως φαίνεται και από την 

εκπαιδευτικό Ε9 που δήλωσε «Το δικό μας δεν έχει Τμήμα Ένταξης όμως κατά καιρούς είχαμε 

εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα έχουμε όλο και περισσότερους 

εκπαιδευτικούς παράλληλης. Είναι καλό αυτό για να βοηθιούνται οι μαθητές αυτοί από εξειδικευμένα 

άτομα», τα τελευταία χρόνια φαίνεται να υπάρχει μία αυξανόμενη τάση στα δημόσια σχολεία της 

χώρας μας για πιστώσεις σε εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και συγκεκριμένα παράλληλης 

στήριξης. Το γεγονός αυτό είναι πραγματικά ελπιδοφόρο για την απόϊδρυματοποίηση και στοίβαξη 

των μαθητών σε Ειδικά Σχολεία. 

Συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών  του ίδιου σχολείου και μεταξύ σχολείων διαφάνηκε στον 

εκπαιδευτικό Ε7: «Είχα κάνει την πρώτη χρονιά μου γιορτή το καλοκαίρι για τη διαφορετικότητα σε 

σχέση με τις φυλές του κόσμου. Είχα λάβει μέρος σε ένα συνεργατικό δίκτυο σχολείων όλη η Α’ 

Δημοτικού και το συνδέσαμε με Γεωγραφία, Εικαστικά κ.λπ.». Επιπλέον, το δίκτυο συνεργασίας 

μεταξύ εκπαιδευτικών, διευθυντή και γονέα διεύρυνε η Ε10 που έκανε λόγο για την ανάγκη της 

ψυχικής ισορροπίας του μαθητή με την ενεργή και λειτουργική παρουσία των «σημαντικών άλλων» 

στη ζωή του «…Αλλά είναι για μένα, κατά τη γνώμη απαραίτητο να συνεργαστούν πρωτίστως όλοι όσοι 

είναι κοντά στα παιδιά που έχουν ανάγκη. Εκπαιδευτικός, διευθυντής, γονέας να έχουν έναν ανοιχτό 

διάλογο, οι γονείς να περνούν χρόνο με το παιδί και οι δύο, να υπάρχει μία ισορροπία. Συλλογικά.» 

 

Κάποιοι δάσκαλοι εμφανίστηκαν συγκρατημένοι για τη βοήθεια που μπορούν οι ίδιοι να προσφέρουν 

στους μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες και πιο αναλυτικά η εκπαιδευτικός Ε8: «Χρειάζεται 

επιμόρφωση για να γίνει αυτό. Υπάρχουν συνάδερφοι με εξειδίκευση και δεν το βρίσκω σωστό να 

μπούμε στα χωράφια τους. Είναι και λίγο… Ίσως κάνουμε κακό αντί για καλό». 

Στον κωδικό «Συμπεριληπτική κουλτούρα (σκ)», κατά τους δασκάλους, οι μαθητές μπορούν να 

συνεργάζονται ομαλά και αυτό εξαρτάται από την έμπνευση και κατεύθυνση που οι ίδιοι θα 

εμφυσήσουν στα παιδιά. Συγκεκριμένα: Ε7: «ο εκπαιδευτικός παίζει σημαντικό ρόλο για να μην 

προάγει ανισότητες και να δείχνει πως να υποστηρίζει ο ένας τον άλλον». 
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Υπήρχαν και διαπιστώσεις σχετικά με την εφαρμογή και προώθηση συμπεριληπτικής κουλτούρας 

μέσα από τη διδασκαλία και διατυπώθηκε Ε8: «Έχουν φέρει και το κωφό παιδί της διπλανής τάξης 

ως θέμα για συζήτηση. Ρωτάνε «Κυρία δεν μας μιλάει, δεν μας ακούει;». Επίσης έχει τύχει να κάνουμε 

και για τα δικαιώματα της UNICEF κείμενο στη Γλώσσα και το δικαίωμα στη διαφορετικότητα. Το 

αντιλαμβάνονται και το συζητούν ώριμα». 

Μία όχι και τόσο συμπεριληπτική κουλτούρα εμφανίστηκε σε μερικούς εκπαιδευτικούς με υιοθέτηση 

φιλοσοφίας της ετερότητας Ε9: «Κάνουν υποομάδες ξες…με ξένα παιδάκια και με αυτά κάνουν παρέα 

στα διαλείμματα». Η ίδια εκπαιδευτικός στην ερώτηση «Κατά τη γνώμη σας οι μαθητές με 

αισθητηριακές αναπηρίες μπορούν να λαμβάνουν κατάλληλη υποστήριξη στο γενικό σχολείο;», φάνηκε 

με εξομολογητική διάθεση να επιδιώκει την καταγραφή προβλημάτων του εκπαιδευτικού 

συστήματος που σχετίζεται με το άγχος και το burn out των εκπαιδευτικών. Κατόπιν των νέων 

εκπαιδευτικών δεδομένων και την ανάθεση πλήθος διοικητικής φύσης υποχρεώσεων, η 

εκπαιδευτικός υπογραμμίζει και αιτιολογεί την αδυναμία υποστήριξης των μαθητών με αναπηρίες 

από τον εκπαιδευτικό Γενικής Αγωγής. Εστιάζοντας σε αυτό, η Ε9 διατυπώνει «Με όλα αυτά πια που 

έχουν να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί, αξιολογήσεις, χαρτούρα, γραφειοκρατικά, έντυπα covid, 

ιχνηλάτηση, Εργαστήρια Δεξιοτήτων…τι να σου πω ρε κορίτσι μου. Λυπάμαι που το λέω και είμαστε 

άξιοι της μοίρας μας αλλά ψάχνουμε να φορτώσουμε τις πραγματικές μας ευθύνες που είναι το 

εκπαιδευτικό κομμάτι σε άλλους όπως τους λογοθεραπευτές. Έχω ακούσει και εκπαιδευτικό Γενικής 

Αγωγής να ζητάει από μαμά να φέρει η ίδια ιδιωτικά δασκάλα για παράλληλη». Ωστόσο, η ίδια 

εκπαιδευτικός σχετικά με ερώτηση για συμμετοχή σε κάποιο πρόγραμμα η εκδήλωση με θέμα την 

Ειδική Αγωγή ή τις Αισθητηριακές Αναπηρίες, δεν φάνηκε ιδιαίτερα ενεργοποιημένη, ούτε φάνηκε 

να αντιλαμβάνεται τη σχετικότητα των εκδηλώσεων με την Ειδική Αγωγή, εφόσον οι δράσεις στις 

οποίες έλαβε μέρος θα χαρακτηρίζονταν περισσότερο ως κοινωνικές δράσεις. 

Τέλος, μία επίσης όχι και τόση συμπεριληπτική οπτική εστιάζεται και στον Ε12 ο οποίος κλίνει προς 

τη θεώρηση φοίτησης των μαθητών με αναπηρία σε Ειδικά Σχολεία και Τμήματα Ένταξης. Το 

απόσπασμα που το υποδηλώνει είναι «Στην τάξη μου, όχι. Εγώ είμαι δάσκαλος στη Γενική. Δεν 

πηγαίνουν σε Ειδικά Σχολεία ή στην Ένταξη;». 

 

Για τον κωδικό «Κοινωνικοπαιδαγωγική φιλοσοφία (κφ)», η κοινωνικοπαιδαγωγική φιλοσοφία σε 

ένα ευρύτερο πλαίσιο υποστηρίζεται από τα σχολεία όπως δηλώθηκε μέσα από τη διαφορετικότητα 

και το σεβασμό σε αυτήν, όπως Ε7: «Ενδιαφέρονται για τη διαφορετικότητα. Όσο περνάνε τα χρόνια 

εξελίσσεται το θέμα και έχει θέση σε όλες τις βαθμίδες όχι μόνο για ΑΜΕΑ, αλλά και για σεξουαλικό 

προσανατολισμό, μεταναστευτικό κ.λπ.». Ο ίδιος συνέχισε δηλώνοντας για την Κοινωνική 

Παιδαγωγική: «Ακούγεται πραγματικά εξαιρετικό και μου ακούγεται σαν «μπούσουλας» και «σανίδα» 
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για όσα σου είπα. Συνεργασία μεταξύ μαθητών, μεταξύ σχολείων, εκπαιδευτικών- μαθητών κ.λπ. Τα 

παιδιά αν τους δείξεις ότι εσύ συνεργάζεσαι θα συνεργαστούν και θα βοηθήσουν στην ένταξη των 

διαφορετικών». 

Η Κοινωνική Παιδαγωγική αναδύεται ως παράδειγμα προς μίμηση για τα σχολεία από την Ε8: 

«Γενικά αυτό προσπαθούμε να εφαρμόσουμε και στα σχολεία. Να λειτουργούν ομαδικά και να 

συνεργάζονται. Τα Χριστούγεννα βγαίνουν όμορφες συζητήσεις για συνεργασία, αλληλολοβοήθεια και 

είναι μία αφορμή ενδεικτική». 

Θετικοί προς τη διαφορετικότητα ανιχνεύονται οι μαθητές σύμφωνα με τα λεγόμενα της 

εκπαιδευτικού Ε9 που χαρακτηριστικά αναφέρει «Έχουν ναι φυσικά. Όλοι οι μαθητές λέω έχουν. Ή 

έστω οι περισσότεροι». Από την άλλη μεριά η ίδια εκπαιδευτικός φάνηκε να έχει μία σύγχυση σχετικά 

με την οριοθέτηση ζητημάτων Ειδικής Αγωγής κάτι που φαίνεται και στην ερώτηση ««Η Κοινωνική 

Παιδαγωγική ως επιστήμη, συνδέθηκε με συλλογικές  προσπάθειες προσώπων και ομάδων για την 

αντιμετώπιση εκπαιδευτικών και κοινωνικών προβλημάτων. Στους στόχους της σύγχρονης Κοινωνικής 

Παιδαγωγικής εντάσσονται η ένταξη ατόμων με μειωμένες δυνατότητες και ο σεβασμός στο 

διαφορετικό». Σύμφωνα με τα παραπάνω, κατά τη γνώμη σας, η Κοινωνική Παιδαγωγική θα μπορούσε 

να έχει εφαρμογή στη διδασκαλία μαθητών με αισθητηριακές αναπηρίες στο γενικό σχολείο; ΑΝ ΝΑΙ, 

με ποιον τρόπο;» όπου δίνει την απάντηση «Η ένταξη και η συνεργασία πάντα ζητούμενα θα είναι. 

Την επιστήμη που είπες δεν τη γνωρίζω αλλά σχετίζεται με την Ειδική Αγωγή αντιλαμβάνομαι». Η 

πεποίθησή μας αυτή είχε ξεκινήσει και από προηγούμενη ερώτηση για τις δράσεις στις οποίες έλαβε 

μέρος για τον τομέα Ειδικής Αγωγής και απάντησε «Δεν έχει τύχει πέρα από συνεργασίες με το 

κοινωνικό παντοπωλείο και επίσκεψη μια φορά σε τμήμα ειδικής αγωγής». Κοινώς υπάρχει μία 

παρανόηση για δράσεις που αγγίζουν τους δύο τομείς -Κοινωνική Παιδαγωγική και Ειδική Αγωγή- 

που αν και όμορες επιστήμες έχουν διαφορετική στοχοθεσία. 

Η Ε10 παραχώρησε μία άκρως σημαντική εκδοχή της διαφορετικότητας μέσα από τα μάτια μίας 

μαθήτριας. Η εκπαιδευτικός φάνηκε να αναγνωρίζει τους μαθητές ως έτοιμους και ανοιχτούς να 

ακούσουν αν και ο κόσμος στην πορεία της ζωής τους τους επηρεάζει με τον τρόπο που στο πρώτο 

κεφάλαιο της εργασίας μας διαφάνηκε η δυναμική σχέση των κοινωνικών ομάδων. Συγκεκριμένα, η 

εκπαιδευτικός δήλωσε «Μεγάλο, ναι. Δεν βλέπουν όπως εμείς το πράμα. Ξεκινούν tabula rasa και 

εμείς τους δείχνουμε τον πόλεμο, την ειρήνη, τον ρατσισμό. Σήμερα μία μαθήτρια μου λέει «Κύρια 

οι μεγάλοι κάνετε πόλεμο στην Ουκρανία ». 

Για τον κωδικό «Αυτοεξέλιξη εκπαιδευτικών (αε)», δάσκαλοι επιπλέον εντοπίστηκαν θετικά 

προσκείμενοι στην περαιτέρω επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα σε θέματα Ειδικής 

Αγωγής λόγω της σημασίας καθορισμού σφαιρικών γνώσεων σε τυχόν ελλείμματα των μαθητών. 

Πιο αναλυτικά, ο Ε7 : «…Ωστόσο θα έλεγα ότι γνώσεις Ειδικής Αγωγής λίγο πολύ πρέπει να έχουν 
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όλοι οι δάσκαλοι γιατί κάτι μπορεί να ξεκινάει από μικρή δυσκολία μέχρι κάποια διαταραχή που χρήζει 

διάγνωσης».  

  

Ωστόσο, για κάποιους η αυτοεξέλιξη επιχειρήθηκε για άλλους λόγους και συγκεκριμένα εντοπίστηκε 

και η δασκάλα Ε8 που τεκμηρίωσε τις πρόσφατες επιπλέον επιμορφώσεις που έλαβε σε υπολογιστές 

και αγγλικά , λόγω «Για τις κρίσεις στελεχών εκπαίδευσης». Αρκετά θερμής τις δηλώσεις της περί 

σημασίας αυτοεξέλιξης των εκπαιδευτικών ήταν η Ε10 που διατύπωσε χαρακτηριστικά «Αν ο 

εκπαιδευτικός προσπαθεί συνεχώς και έχει τα μάτια του «εκεί», ναι μπορεί να υποστηρίξει τον μαθητή. 

Όμως δυστυχώς και λυπάμαι που το λέω έχω ακούσει και μέσα από συζητήσεις πολλούς συναδέρφους 

να μιλάνε για άλλους και να κατηγορούν που έχουν μείνει οι μέθοδοί τους 30 χρόνια πίσω. Πως να 

γίνει τώρα; 2022. Πρέπει να δούμε τις μας γίνεται και να έχει την ευθύνη του ο καθένας. Όποιος το 

κάνει από υποχρέωση δεν θεωρείται αξιόπιστος δάσκαλος». Η ίδια συσχέτισε τη δυνατότητα εστίασης 

και υποστήριξης των μαθητών με αναπηρία με τη δια βίου μόρφωση, την υπευθυνότητα και τον 

επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Συζήτηση 

 

8.1 Σύνθεση αποτελεσμάτων 

Η παρούσα έρευνα είχε ως σκοπό τη διερεύνηση των απόψεων δασκάλων και νηπιαγωγών Γενικής Αγωγής 

για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες στις γενικές τάξεις. Πιο 

συγκεκριμένα, αρχικά επιδιώχθηκε να εστιάσουμε σε δυσκολίες αναφορικά με την ακαδημαϊκή επίδοση των 

μαθητών, τις σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές τους και τις συναισθηματικές δυσκολίες 

καθώς αυτές οι θεματικές είχαν  εντοπιστεί στην αρχική μας βιβλιογραφική ανασκόπηση. Ωστόσο, μετά τη 

διενέργεια των συνεντεύξεων εντοπίστηκαν αρκετές αναφορές για εμπόδια προσβασιμότητας και έτσι 

επιπλέον αναζητήσαμε σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές και προστέθηκε σαν θεματική «προσβασιμότητας 

και κίνησης στον χώρο» στις ήδη τέσσερις υπάρχουσες. 

 

Βασικό ερευνητικό ερώτημα: Τι είδους δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι μαθητές με 

αισθητηριακές   αναπηρίες; 

Α. κατά τους νηπιαγωγούς 

Β. κατά τους δασκάλους 

Εστιάζοντας στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα για τις δυσκολίες που εντοπίζουν οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί 

θα επιχειρήσουμε μία εκτενή αναφορά καθώς αποτελεί και το βασικό ερευνητικό ερώτημα της παρούσας 

έρευνας. Ξεκινώντας λοιπόν για την ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών με αισθητηριακές αναπηρίες, οι 4 

από τους 6 νηπιαγωγούς συσχέτισαν θετικά τις αισθητηριακές δυσκολίες με τις ακαδημαϊκές δυσκολίες 

ερώτηση. Συγκεκριμένα, στην ερώτηση «Διαφοροποιούνται οι επιδόσεις των μαθητών με αισθητηριακές 

αναπηρίες σε σχέση με τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης;», οι νηπιαγωγοί εντόπισαν δυσκολίες για τους 

μαθητές με προβλήματα ακοής να ακολουθήσουν την ομάδα σε γραπτές δραστηριότητες και για τους μαθητές 

με προβλήματα όρασης γλωσσικά ελλείμματα σε αφηρημένες έννοιες και ελλείμματα στη φωνολογική τους 

επίγνωση. Μάλιστα, στην ερώτηση «Διαφοροποιούνται οι επιδόσεις των μαθητών με αισθητηριακές 

αναπηρίες σε σχέση με τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης;» 5 από τους 6 νηπιαγωγούς εμφανίστηκαν μεν 

θετικοί αλλά εξέφρασαν και έναν δισταγμό για τη «μέτρηση» της επίδοσης στο Νηπιαγωγείο. Συγκεκριμένα, 

2 κιόλας από αυτούς τεκμηρίωσαν τη διαφοροποίηση στο ότι χρειάζονται περισσότερη και πιο εξειδικευμένη 

εκπαιδευτική υποστήριξη από τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης. Τέλος, 2 νηπιαγωγοί ανάφεραν και 

προβλήματα στην κατανόηση αριθμών και σχημάτων από τυφλούς μαθητές. Στην περίπτωση των δασκάλων, 

στην ερώτηση «Τι είδους δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες   κατά τη γνώμη 

σας;», όλοι (6/6) έκαναν αναφορά για αργό ρυθμό των μαθητών με αισθητηριακές αναπηρίες, ενώ 4 στους 6 

τόνισαν δυσκολίες σε μαθήματα Γλώσσας. Για δυσκολία στην κατανόηση εννοιών μάλιστα έναν λόγο 2 
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δάσκαλοι ενώ αναφέρθηκε και η δυσκοία διατήρησης στη μνήμη ορθογραφίας από μαθητές με προβλήματα 

όρασης. 

Έτσι, από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις διαταραχές όρασης, εντύπωση προκαλεί ότι το 1 % 

μαθητών Δημοτικού με διαταραχές όρασης παραμένουν αδιάγνωστοι από εκπαιδευτικούς ή γονείς (Williams 

et al., 2021), γεγονός που υπογραμμίζει τη δυσκολία διάκρισης της φυσικής αυτής βλάβης που δύναται να 

εγείρει μία σειρά εκπαιδευτικών, κοινωνικών και άλλων προβλημάτων. Μάλιστα,  έχουν εντοπιστεί οι 

επιπτώσεις της οπτικής ανεπάρκειας κατά την επικοινωνία των μαθητών αλλά και στο σύνολο της 

εκπαιδευτικής και κοινωνικής τους ζωής (Skarżyński & Piotrowska, 2012). Τα ευρήματα για γλωσσικά 

ελλείμματα που εντοπίσαμε στην παρούσα έρευνα συμφωνούν με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση όπου ναι 

μεν εντοπίστηκαν άκρως περιορισμένα δεδομένα όμως έρευνα για κωφούς μαθητές Νηπιαγωγείου τόνισε την 

σημασία της έγκαιρης παρέμβασης για ανάπτυξη του αλφαβητισμού τους λόγω των χαμηλών τους επιδόσεων 

(Geers et al., n.d). Επιπλέον από την ανασκόπηση προέκυψαν και δεδομένα για δυσκολία διαχείρισης 

προμαθηματικών εννοιών, γεωμετρίας και υπολογιστικής σκέψης (Pagliaro & Kritzer, 2013) αλλά και 

υποεπίδοση σε όμορα επιστημονικά επίπεδα όπως  Φυσική και Βιολογία (π.χ. αλλαγή καταστάσεων ύλης) 

(Achmetli et al., 2019).  Οι μελέτες που βρέθηκαν για δασκάλους ανέδειξαν γλωσσικά προβλήματα 

κατανόησης αφηρημένων εννοιών (π.χ. ειρήνη) (Mpofu & Chimhenga, 2013) και άρα συμφωνούν με 

ευρήματα της παρούσας έρευνας, αλλά και καθυστέρηση κατανόησης μαθηματικών και γεωμετρικών όρων 

(Pagliaro & Kritzer, 2013). 

Ακολούθως ως προς τις δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις με συνομήλικους, οι νηπιαγωγοί -κυρίως- 

στην ερώτηση «Οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης συνεργάζονται ομαλά με μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες 

για εκπαιδευτικούς σκοπούς;», ξεκαθάρισαν στην πλειονότητά τους (5 στους 6) ζητήματα λειτουργικής 

επικοινωνίας και εποικοδομητικής συνύπαρξης λόγω δυσκολίας στην επικοινωνία. Συγκεκριμένα, όρισαν πως 

οι μαθητές με αναπηρίες εγκαταλείπουν και απομονώνονται όταν χάνεται η επαφή. Από την άλλη πλευρά, 

στην ερώτηση «Διαφοροποιείται το δίκτυο διαπροσωπικών σχέσεων των μαθητών με αισθητηριακές 

αναπηρίες σε σχέση με το αντίστοιχο δίκτυο των μαθητών τυπικής ανάπτυξης;», 3 από αυτούς ταυτόχρονα 

διατύπωσαν ότι οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης δεν ξεχωρίζουν τη διαφορετικότητα και καλούν τους μαθητές 

με αναπηρίες να παίξουν μαζί. Τη δυσκολία ανάπτυξης κοινωνικού δικτύου φίλων μεταξύ κωφών ή βαρήκοων 

μαθητών εντοπίστηκε και στη βιβλιογραφία λόγω της ελλιπούς κοινωνικής επικοινωνίας (Al-shammari et al., 

2014; Mohd Daud & Mohd Yusoff, 2015). Όμως και για τους μαθητές με προβλήματα όρασης βρέθηκε -κατά 

τη γνώμη νηπιαγωγών- ότι χρειάζονται την συναισθηματική υποστήριξη των συμμαθητών τους (Τσαγκαλίδου, 

2016), ότι «παρεξηγούνται» (Skellenger, Rosenblum, & Jager, 1997) και ότι παραμερίζονται σε μοναχικό 

παιχνίδι όταν τίθενται προϋποθέσεις και κανόνες στα παιχνίδια (Niwagaba, 2014).  

Οι δάσκαλοι από την άλλη μεριά δεν φάνηκε να εστιάζουν τόσο έντονα σε αυτήν τη δυσκολία (3 από τους 6) 

αν και οι 3 από αυτούς διαπίστωσαν το αντίκτυπο που έχει στις παρέες του γιατί οι μαθητές με αισθητηριακές 

αναπηρίες ενδέχεται να μην προβάλλουν σχεδόν ποτέ την πρωτοβουλία να πλησιάσουν οι ίδιοι τους άλλους 
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με αποτέλεσμα να εγκαταλείπουν την προσπάθεια και οι μαθητές φυσιολογικής ανάπτυξης. Από την άλλη η 

βιβλιογραφία, για τους δασκάλους ανάδειξε δυσκολίες στη λήψη αποφάσεων, στην παραγωγή και στην 

έκφραση λεκτικών ή μη πληροφοριών αποτελούν εμπόδια για την καλλιέργεια εποικοδομητικών σχέσεων των 

μαθητών με προβλήματα όρασης (Skarżyński & Piotrowska, 2012). Για την ίδια ομάδα μαθητών εντοπίστηκε 

καθυστέρηση στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων λόγω της έλλειψης μιμητικής έκφρασης και αντίληψης 

της γλώσσας σώματος των άλλων (Sozzi, Nardone & Schieppati, 2020). Τέλος, στη βιβλιογραφία εντοπίστηκε 

μέχρι και αναφορά από δασκάλους για σωματική κακοποίηση, χλευασμό και ρατσιστική επίθεση μαθητών με 

προβλήματα όρασης (Axford et al., 2020). 

Για την θεματική «σχέσεις και επικοινωνία με εκπαιδευτικούς» είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι προέκυψε 

από τα λεγόμενα των ίδιων των εκπαιδευτικών καθώς δεν υπήρχε σχετική ερώτηση όπως στην περίπτωση των 

διαπροσωπικών σχέσεων με συμμαθητές που υπήρχε η ερώτηση «Οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης 

συνεργάζονται ομαλά με μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες για εκπαιδευτικούς σκοπούς;». Έτσι, δύο 

νηπιαγωγοί ανάφεραν ότι δυσκολεύονται να καταλάβουν τι χρειάζονται και το γεγονός της μικρής ηλικίας και 

της δυσκολίας αυτοεξυπηρέτησης πιέζει τους μαθητές ειδικά όταν δεν μπορούν λεκτικά να ζητήσου βοήθεια. 

Αντίστοιχα οι δάσκαλοι διατύπωσαν μία σχέση εξάρτησης του μαθητή με τους γονείς και με τον εκπαιδευτικό 

Ειδικής Αγωγής όταν υπάρχει. Από την άλλη μεριά, στη βιβλιογραφική ανασκόπηση τα δεδομένα συγκλίνουν 

με τα ευρήματα της παρούσας έρευνας στο γεγονός της εξάρτησης και του συναισθηματικού δεσίματος του 

μαθητή με αναπηρία με τους γονείς ή τους θεραπευτές τους (Mohamed & Ahmed, 2021). Επιπλέον, οι 

δάσκαλοι γενικών σχολείων εξέφρασαν  δυσκολία διαμοιρασμού της ύλης και ανάπτυξης ενός «άβολου» 

συναισθήματος προς τους κωφούς μαθητές (Κοτσάνη & Δόικου-Αυλίδου, 2015) αλλά και καλλιέργεια 

αμηχανίας, και αποξένωσης από την πλευρά των μαθητών με αναπηρίες για τους εκπαιδευτικούς τους που 

οδηγούν σε εκδήλωση ανάγκης να εγκαταλείψουν το σχολείο (Angelides&Aravi,2007). Επιπλέον, 

αναφέρθηκαν δυσκολίες συναισθηματικής αλληλεπίδρασης μαθητών – εκπαιδευτικών κατά τη μετάβαση στο 

Δημοτικό (Curle et al., 2017). Ωστόσο, την περίπτωση μαθητών με προβλήματα όρασης διαφάνηκαν 

περισσότερες αναφορές σε προσπάθειες συμπερίληψης και ευαισθητοποίησης για προσέγγιση των μαθητών 

από τους δασκάλους (Kent-Walsh & Light, 2009), μερικά από τα οποία που χρησιμοποίησαν πρακτικές 

σωματογνωσίας και πολυασιθητηριακή έκφραση βοήθησαν στην ενδυνάμωση των σχέσεων (Soto et al., 

2009). 

Αναφορικά με τις συναισθηματικές δυσκολίες που δύναται να εμφανίσουν οι μαθητές με αισθητηριακές 

αναπηρίες κατά τη φοίτηση σου τους σε γενικές τάξεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι νηπιαγωγοί στην 

παρούσα έρευνα εντόπισαν ένα συναισθηματικό «κράτημα», εσωστρέφεια, παραίτηση μετά από αίσθημα 

αποτυχίας σε κοινωνικές περιστάσεις. Στην περίπτωση των δασκάλων μόνο δύο από αυτούς διαπίστωσαν 

εσωστρεφείς συμπεριφορές και ότι πολλοί μαθητές φανερά κατηφείς προτιμούν να μένουν μόνοι στα 

διαλείμματα. Ωστόσο,  πιο πλούσια και λεπτομερή είναι τα ευρήματα της βιβλιογραφίας με αναφορές σε 

προσπάθειες απομόνωσης και απόρριψης μαθητών με αισθητηριακά προβλήματα λόγω δυσκολιών 

επικοινωνίας (CA & AU, 2004), μειωμένη βούληση για κοινωνικοποίηση (Bourne et al., 2021), δυσκολία 
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αναγνώρισης συναισθηματικών εκφράσεων του προσώπου και φατικής έκφρασης οι οποίες βελτιώνονται με 

την πάροδο της ηλικίας (βελτίωση άνω των 8 ετών) (Chennaz et al., 2022). Επιπλέον, συναισθηματική 

ανισορροπία και ψυχική αστάθεια διαφάνηκε σε μαθητές με αισθητηριακά προβλήματα ως προς το βίωμα 

αισθημάτων φόβου και την εκδήλωση αγχωδών διαταραχών (Mohamed & Ahmed, 2021). Ωστόσο, οι 

εφαρμογές συμβουλευτικής υποστήριξης σε δύο έρευνες υπογράμμισαν τα θετικά οφέλη και την ανάγκη για 

βελτίωση της αυτοεκτίμησης και την επιμονής στον στόχο για να μην εγκαταλείπουν εύκολα αναπηρίες 

(Kyzar et al., 2018; Wolsey, 2017). Βέβαια, παιδιά προσχολικής ηλικίας με απώλεια ακοής διαπιστώθηκαν με 

υψηλό βαθμό ενσυναίσθησης (Tsou et al., 2021) και με ικανότητα αναγνώρισης των βασικών συναισθημάτων  

ευτυχίας, θυμού, λύπης και φόβου ειδικότερα για τα παιδιά που χρησιμοποιούν τη νοηματική γλώσσα αν και 

χρήζουν εκπαίδευσης σε θέματα ανάπτυξης στρατηγικών αυτορρύθμισης (Rieffe, 2012). 

Στην παρούσα έρευνα οι νηπιαγωγοί σχετικά με την προσβασιμότητα και την υποστηρικτική τεχνολογία 

υποστήριξαν ελλείψεις βασικών τεχνολογικών εργαλείων όπως του υπολογιστή, βρύσες ψηλές για τα παιδιά 

και τουαλέτες μεγάλων αντί για παιδικές. Οι δάσκαλοι εντόπισαν κτιριακά προβλήματα που θα ήταν πιθανώς 

μη ασφαλή για αυτόνομη κίνηση μαθητών με αισθητηριακά προβλήματα και έκαναν λόγο για έλλειψη ράμπας 

σε πολυώροφα Δημοτικά που εξυπηρετούνται αποκλειστικά από σκάλες. 

Ωστόσο, αρκετές έρευνες υπογράμμισαν εξίσου την αδυναμία εφαρμογής συμπεριληπτικών πρακτικών με 

κακό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και παραμέληση κτιρίων (Ευσταθίου, 2007 ; Τζουβελέκης, 2016). Επιπλέον, 

η φοίτηση μαθητών με προβλήματα ακοής δεν θα ήταν εύκολη σύμφωνα με έρευνα λόγω μη εξειδικευμένου 

εκπαιδευτικού εξοπλισμού (Laylatul Zakia & Yamtinah, n.d.) αλλά ούτε και η φοίτηση μαθητών με 

προβλήματα όρασης λόγω μη διαφοροποιημένων εκπαιδευτικών λογισμικών όπως ειδικά έγχρωμα βιβλία για 

αμβλύωπες (Angelides & Aravi, 2007) αλλά και λόγω της ανεπάρκειας των εκπαιδευτικών να αξιοποιήσουν 

τέτοιου είδους τεχνολογία παράλληλα με τη διδασκαλία τους (π.χ. συνδυασμο΄ς κοχλιακού εμφυτεύματος με 

χειλεανάγνωση) (Marschark, Lang, & Albertini, 2002). 

 

 Ερευνητικό ερώτημα 2: Έχουν οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί επαρκείς γνώσεις για τις 

αισθητηριακές αναπηρίες ; 

Αναφορικά με την επάρκεια γνώσεων των εκπαιδευτικών για τις αισθητηριακές αναπηρίες, στην 

ερώτηση «Γνωρίζετε τι είναι οι αισθητηριακές αναπηρίες;» θα λαμβάναμε ως δόκιμες απαντήσεις 

που θα έκαναν αναφορά σε «προβλήματα», «ελλείμματα» ή ότι συνώνυμα εννοούσαν δυσκολίες και 

στις δύο αισθήσεις. Οπότε και απαντήσεις που ανάφεραν μία από τις δύο αισθήσεις δεν κρίθηκαν ως 

επαρκείς. Ωστόσο, 5 νηπιαγωγοί εντόπισαν ορθά τα ελλείμματα στις δύο αισθήσεις, μία νηπιαγωγός 

έκανε αναφορά μόνο για προβλήματα όρασης, ενώ δύο επιπλέον ανάφεραν τους όρους 

«τυφλοκωφοί» και «κωφάλαλοι» που δεν κρίνονται δόκιμοι πλέον από τη βιβλιογραφία. Από τους 

δασκάλους, πέντε εντόπισαν τις δύο αισθήσεις, ενώ εντοπίστηκαν και δύο παρερμηνείες για αναφορά 
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σε «μυωπία» και «όλες οι αισθήσεις του ανθρώπου».  Κατά την ερώτηση, «Είχατε ποτέ στην τάξη 

σας μαθητή με αισθητηριακή αναπηρία;», 2 νηπιαγωγοί απάντησαν θετικά και ένας από αυτούς 

ανάφερε τη φοίτηση μαθητή με γυαλιά, ενώ και 1 δάσκαλος απάντησε θετικά με έναν ακόμα να 

δηλώνει ότι φοιτούσε μαθητής με κώφωση σε διπλανή τάξη. Από τα παραπάνω φαίνεται ότι οι 

εκπαιδευτικοί δεν έχουν ιδιαίτερη εμπειρία με μαθητή με αισθητηριακή αναπηρία ενώ οι 3 

εκπαιδευτικοί (2 νηπιαγωγοί και 1 δάσκαλος) που είχαν εμπειρία φάνηκε να δίνουν πιο δόκιμες 

απαντήσεις κατά τον προσδιορισμό της βλάβης όπως για παράδειγμα «είναι προβλήματα ακοής και 

όρασης», «τύφλωση και κώφωση». Η επάρκεια των εκπαιδευτικών σχετικά με τον προσδιορισμό των 

αισθητηριακών αναπηριών αναδύθηκε και από την ερώτηση «Ποιες φυσικές (σωματικές) ενδείξεις 

θα σας έβαζαν σε σκέψεις για πιθανές αισθητηριακές διαταραχές ενός μαθητή και τι θα κάνατε για 

να το διερευνήσετε;». Οι περισσότερες (περίπου 9 στις 12) απαντήσεις των εκπαιδευτικών φάνηκε 

να εστιάζουν σε γενικότερες δυσκολίες που είναι συνέπειες των αισθητηριακών αναπηριών και όχι 

στα άμεσα ελλείμματα που προκύπτουν από τη νευροβιολογική φύση της διαταραχής. Δηλαδή, οι 

εκπαιδευτικοί ανιχνεύουν προβλήματα αργοπορίας στην ολοκλήρωση εργασιών, αναφέρουν ότι οι 

μαθητές σηκώνονται από την καρέκλα τους, ότι πέφτουν πάνω σε αντικείμενα ή ότι μιλάνε δυνατά. 

Επομένως, οι περισσότεροι δεν αναφέρουν ξεκάθαρα δυσκολίες που αποδίδονται στην ιατρική χροιά 

της διαταραχής αλλά διαπιστώνουν ελλείμματα που θα μπορούσαν να συνδέονται και με άλλες 

διαταραχές ή δυσκολίες όπως ΔΕΠ-Υ, μαθησιακές δυσκολίες.  

 

Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση προέκυψε έρευνα που υποστήριξε την ικανότητα των δασκάλων 

να προσδιορίσουν προβλήματα κώφωσης και όρασης αλλά χρειάζονται επιπλέον πρακτική για να 

ανιχνεύουν έγκαιρα τις ελλείψεις και να προετοιμάζονται (Soukup & Feinstein 2007). Πιο πρόσφατη 

έρευνα, έκανε αναφορά ότι το 54% των δασκάλων που ρωτήθηκαν για την ετοιμότητα να 

αναγνωρίζουν ενδείξεις φάνηκαν ανέτοιμοι, ενώ όσοι είχαν και παραπάνω από δέκα χρόνια 

προϋπηρεσίας φάνηκε να μην έχουν παρακαταθήκη με περιεχόμενο έτοιμο για προσαρμογή για 

τέτοιες περιπτώσεις μαθητών (Poon et al., 2014). Επίσης βρέθηκε ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

της γενικής τάξης δεν γνωρίζουν τη νοηματική γλώσσα (Anggraeni et al., 2020) ενώ δεν έχουν 

επάρκεια γνώσεων ως προς τον προσδιορισμό της αισθητηριακής βλάβης των μαθητών (Mohd Daud 

& Mohd Yusoff, 2015). Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας συγκλίνουν περισσότερο με τα 

παραπάνω δεδομένα και υπογραμμίζουν ναι μεν την ικανότητα των περισσότερων δασκάλων και 

νηπιαγωγών να προσδιορίζουν εννοιολογικά τις αισθητηριακές αναπηρίες αλλά δυσκολεύονται να 

προσδιορίζουν τις ενδείξεις πρώιμα. Σε αντίθεση με τα παραπάνω ευρήματα, έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε στη Σιγκαπούρη το 2004 και μελέτησε τις γνώσεις  εκπαιδευτικών Γενικής 

Αγωγής σχετικά με την επάρκεια των γνώσεων τους για  τις αναπηρίες και ερωτήθηκαν και για τις 
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αισθητηριακές αναπηρίες (Thaver & Lim, 2014). Τέλος, δεδομένα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί με 

ελάχιστοι ή καθόλου προϋπηρεσία είχαν ελάχιστη γνώση σχετικά με τον προσδιορισμό των 

αισθητηριακών αναπηριών και δεν ήταν ιδιαίτερα έτοιμοι και θετικοί στο να εντάξουν τους μαθητές 

με αισθητηριακές αναπηρίες στην γενική τάξη στο γενικό περιβάλλον της τάξης (Guardino, 2015).   

 

 

3. Τι εκπαιδευτικές πρακτικές θα μπορούσαν να γίνουν ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι δυσκολίες 

που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες στο γενικό σχολείο; 

Στην παρούσα μελέτη το ερευνητικό ερώτημα για τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών πρακτικών, 

διαχωρίστηκε σε καταγραφή μεθόδων διδασκαλίας και εκπαιδευτικών εργαλείων όπως προέκυψε 

από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών. Ενδιαφέρον έχει να υπογραμμίσουμε ότι υπήρχε μία διάχυτη 

συγκεχυμένη άποψη σχετικά με τον προσδιορισμό των «εκπαιδευτικών πρακτικών» καθώς ενώ άλλοι 

ανάφεραν την ομαδοσυνεργατική ως μέθοδο, ταυτόχρονα ανάφεραν και τα παραμύθια ή τα κινητικά 

παιχνίδια.  Ως μεθόδους διδασκαλίας οι νηπιαγωγοί έκαναν αναφορά σε συνεκπαίδευση, 

διαφοροποίηση και προσαρμογή της διδασκαλίας, σε εξατομικευμένη υποστήριξη, 

πολυαισθητηριακή μέθοδο, ομαδοσυνεργατική, δασκαλοκεντρική προσέγγιση, και βοηθό μαθητή σε 

μαθητή με αισθητηριακές αναπηρίες. Ωστόσο, οι περισσότεροι (4 από τους 6) μέσα σε όσες 

πρακτικές προσδιόρισαν ανάφεραν την ομαδοσυνεργατική. Από την άλλη, οι δάσκαλοι δεν στάθηκαν 

τόσο συχνά σε αυτήν την πρακτική. Συγκεκριμένα, οι δάσκαλοι υποστήριξαν πρακτικές 

συνεκπαίδευσης, μαθητοκεντρική προσέγγιση, οργανωμένες ενέργειες για υποστήριξη μαθητή (π.χ. 

γνωμοδότηση από ΚΕΔΑΣΥ). Επιπρόσθετα, ως εκπαιδευτικά εργαλεία οι νηπιαγωγοί μίλησαν για 

παραμύθια, παιχνίδια και κυρίως ομαδικά, υλικά τεχνολογίας όπως 3d βιβλία, ψηφιακή αφήγηση, 

διαδραστικούς πίνακες, ιατρικής φύσης εξοπλισμό όπως ακουστικά, κοχλιακό εμφύτευμα αλλά και 

από 2 νηπιαγωγούς προτάθηκαν η Braille και η Νοηματική. Σχετικά, με τους δασκάλους αναφορές 

έγιναν κυρίως σε ειδικά βιβλία όπως για αμβλύωπες μαθητές, Βraille, ακουστικά βαρηκοΐας, 

νοηματική γλώσσα, ιστορίες από τον υπολογιστή ακόμα και φωτοτυπίες. Η αναφορά των παραπάνω 

εργαλείων αποδεικνύει μία μεγαλύτερη καινοτομία και δημιουργικότητα χρήσης εκπαιδευτικών 

εργαλείων από τους νηπιαγωγούς.  

Στην παγκόσμια βιβλιογραφία εντοπίστηκε έρευνα που τόνισε την ανάγκη σύστασης για εφαρμογή 

πιο σύγχρονων εκπαιδευτικών πρακτικών για υποστήριξη μαθητών με προβλήματα όρασης σε 

Γενικά Δημοτικά Σχολεία της Ισπανίας (Rodriguez & Díaz, 2017). Με την παραπάνω έρευνα φάνηκε 

να συμφωνεί και άλλη μελέτη που μέτρησε ότι το 54% των δασκάλων με παραπάνω από δέκα χρόνια 

προϋπηρεσίας δεν στάθηκαν έτοιμοι να αξιοποιήσουν σύγχρονο υλικό για να προσαρμόζεται στις 

ανάγκες των μαθητών με αισθητηριακές αναπηρίες (Poon et al., 2014) . Άλλη έρευνα υπογράμμισε 
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την αδυναμία χρήσης πολυαισθητηριακών μεθόδων λόγω έλλειψης εκπαιδευτικού εξοπλισμού σε 

σχολεία της Νότιας Ουαλίας της Αυστραλίας (Carter & Stephenson, 2012). Ωστόσο, δεν 

εντοπίστηκαν αρκετές σύγχρονες έρευνες στη χώρα μας που να εξετάζουν τις πρακτικές των 

εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για υποστήριξη μαθητών με αναπηρίες στη γενική τάξη 

δεν εντοπίστηκαν λόγω της μη συχνής φοίτησής τους στις γενικές τάξεις (Κωφίδου & Μαντζίκος, 

2016). Μερικές μόνο έρευνες ανέδειξαν την πρακτική συνεκπαίδευσης κωφών και ακουόντων 

μαθητών (Beazidou et. al 2013; Σαπουντζάκη κ.α., 2012), την πολυαισθητηριακή μέθοδο για τυφλούς 

μαθητές (Ιωαννίδη & Καρβέλας, 2018). Μάλιστα, από το 1999 είχαν εντοπιστεί  τα ευεργετικά οφέλη 

της συνεκπαίδευσης κωφών ή βαρήκοων μαθητών με τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης λόγω των 

επικοινωνιακών και μετα-επικοινωνιακών δεξιοτήτων που μπορούν να καλλιεργηθούν και για τις 

δύο ομάδες (Gaustad, 1999).  Τέλος, τα ΑΠΣ των Γενικών Τάξεων τόνισαν ως βοηθητικά εργαλεία 

τα βιβλία αμβλυώπων και το πολυμεσικό υλικό με νοηματική απόδοση από το Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Όμως καμία έρευνα δεν εντοπίστηκε για την καταγραφή απόψεων των 

εκπαιδευτικών για χρήση αυτού του υλικού σε μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες στις γενικές 

τάξεις. Επιπλέον, έχει διαφανεί και η αξιόλογη χρήση της νοηματικής από ακούοντα νήπια καθώς 

φαίνεται να μαθαίνουν καλύτερα με πολυτροπικές και πολυαισθητηριακές μεθόδους (Beazidou et. al 

2013; Σαπουντζάκη κ.α., 2012). Με την χρησιμότητα αξιοποίησης της νοηματικής άλλωστε φάνηκε 

να συμφωνούν και 4 εκπαιδευτικοί της παρούσας έρευνας. Άλλωστε. με τον νόμο 2817/2000 του 

Ειδικού Αναλυτικού Προγράμματος για μαθητές με προβλήματα ακοής, υποστηρίζεται η εκμάθηση 

νοηματικής ακόμα και στη γενική τάξη.  Όμως, στη χώρα μας δεν έχει εντοπιστεί επίσημα 

εκπαιδευτικός σχεδιασμός για καλλιέργεια των δύο γλωσσών παράλληλα στη γενική τάξη (Beazidou 

et. al 2013) ούτε όμως και σε διεθνές επίπεδο (Davidson & Randhawa, 2020; Lim & Chew, 2018;  

Μodrijan, 2016). Πέρα όμως από την εκμάθηση νοηματικής από κωφούς και ακούοντες μαθητές 

παράλληλα ως πρακτική διδασκαλίας, εκπαιδευτικά λογισμικά (Papanastasiou et. al, 2018), μέσα 

επαυξημένης πραγματικότητας (Almutairi & Al-Megren, 2017), διαδραστικά βιβλία ψηφιακής 

αφήγησης, και διδακτικές παραινέσεις (π.χ. ομιλία με αργό ρυθμό, γνωστικοί χάρτες) (Σαλβαράς, 

2016) έχουν μεν προταθεί αλλά δεν έχει εντοπιστεί πρακτικά σε βιβλιογραφία η εφαρμογή τους στην 

εγχώρια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Από την άλλη, η ανάγκη και η ροπή των νηπίων για πολυγραμματισμό και πολυαισθητηριακή 

έκφραση φαίνεται να βοηθά ως εναλλακτική πρακτική τους μαθητές με προβλήματα όρασης 

(Grazzani & Brockmeier, 2019; Lino & Parente, 2018). Επιπλέον, οι ΤΠΕ και η κινητική έκφραση 

επιδρούν θετικά στην νοητική και αισθητηριακή έκφραση των παιδιών εμποδίζοντας την 

μονόπλευρη αξιοποίηση της ακοής (Ιωαννίδη & Καρβέλας, 2018). Χρήσιμες διδακτικές παραινέσεις 
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για την υποστήριξη μαθητών με μερική ή ολική απώλεια όρασης (Σαλβαράς, 2016) , Ειδικά 

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (McConachie, 2018) και τεχνολογικά εργαλεία έχουν φανεί 

ιδιαίτερα χρήσιμα και υποστηρικτικά στην εκπαιδευτική πράξη (Niwagaba, 2014) χωρίς όμως να έχει 

εντοπιστεί η εφαρμογή τους στη χώρα μας και χωρίς να έχουμε πληροφορίες για το κατά πόσο οι 

εκπαιδευτικοί στη χώρα μας γνωρίζουν έστω την ύπαρξή τους. Ιδιαίτερα οι νηπιαγωγοί εμφάνισαν 

λιγότερη ευελιξία σχετικά με τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας τους (Αϊβαλή κ.α., 2011). Το 

παραπάνω εύρημα δεν συμφωνεί με τα δεδομένα της παρούσας έρευνας όπου οι νηπιαγωγοί φάνηκε 

να αναφέρουν συχνότερα δράσεις πολυαισθητηριακής έκφρασης και συνδυασμό μεθόδων ως πιθανές 

πρακτικές για την εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητή με αισθητηριακή αναπηρία.  

 

4. Στο Δημοτικό ή στο Νηπιαγωγείο επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερα η εκπαιδευτική 

συμπερίληψη μαθητών με αισθητηριακές αναπηρίες; 

Το τέταρτο και τελευταίο ερευνητικό ερώτημα σχετίζεται με την εφαρμογή της εκπαιδευτικής 

συμπερίληψης στις γενικές τάξεις Νηπιαγωγείων Δημοτικών. Σε παραπάνω κεφάλαιο έγινε ειδική 

μνεία για την συμπερίληψη, την ιστορική της εξέλιξη, τον τρόπο υιοθέτησης και την εφαρμογή της. 

Έγινε λοιπόν σαφές ότι η συμπερίληψη δεν είναι κάτι που μπορεί να τεθεί ως πρόταση υιοθέτησης  

αυτόματα από ένα άτομο. Αυτός είναι και ο λόγος που εξετάστηκε ξεχωριστά από τις εκπαιδευτικές 

πρακτικές. Η συμπερίληψη αποτελεί έναν σημαντικό πυλώνα της Κοινωνικής Παιδαγωγικής για την 

υποστήριξη των ευάλωτων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων  όπως οι μαθητές με αισθητηριακές 

αναπηρίες. Η καταγραφή λοιπόν των απόψεων των εκπαιδευτικών υποθέσαμε ότι θα παρέχει 

χρήσιμες πληροφορίες για την κοινωνικοπαιδαγωγική φιλοσοφία των εκπαιδευτικών. Το σχολείο ως 

ένα κοινωνικό σύστημα που ωθεί σε συνεργασία άτομα από διαφορετικούς ρόλους και θέσεις (π.χ. 

δάσκαλος, μαθητής, διευθυντής, κοινότητα, γονείς) καλλιεργεί μια έννοια σχολική κουλτούρα όταν 

για αυτήν συνεργάζονται όλοι. Ωστόσο, για την καλλιέργεια της έννοιας κουλτούρας προϋπόθεση 

είναι και η υιοθέτηση της κουλτούρας του εκπαιδευτικού που θα εξεταστεί ξεχωριστά καθώς 

διαφέρει η προσπάθεια εφαρμογής της συμπερίληψης στην τάξη από την προσπάθεια εφαρμογής της 

συμπερίληψης στο σχολείο. Τέλος, στην τελευταία ερώτηση της συνέντευξης οι εκπαιδευτικοί 

ερωτώνται πια ξεκάθαρα για την Κοινωνική Παιδαγωγική και αναμένουμε την τοποθέτηση τους.  

Στην παρούσα έρευνα λοιπόν κρίνουμε ως πρωτότυπο το γεγονός ότι εξετάζουμε τη γενική τάξη ως 

κοινωνικό σύστημα που σύμφωνα με τις αρχές της συστημικής θεωρίας της Κοινωνικής 

Παιδαγωγικής περιλαμβάνει κοινωνικά ευπαθή άτομα (μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες) των 

οποίων οι δυσκολίες δεν αποτελούν εμπόδιο αλλά ευκαιρία για βελτίωση και αλλαγή του συνολικού 

σχολικού συστήματος μέσω της εφαρμογής συμπερίληψης και συνεκπαίδευσης με τους μαθητές 
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τυπικής ανάπτυξης. Η αλλαγή αυτή θα επέλθει μέσω της νευροπλαστικότητας, της δυνατότητας 

δηλαδή του (κοινωνικού) εγκεφάλου να δημιουργεί νέες συνάψεις (νέες πρακτικές διδασκαλίας) ή 

να αλλάζει ήδη υπάρχουσες (παγιωμένες και παρωχημένες πρακτικές διδασκαλίας). Αυτός είναι και 

ο λόγος που κρίθηκε σκόπιμη η θεματική «αυτοεξέλιξη εκπαιδευτικών» που φαινομενικά δεν 

συνάδει με την εκπαιδευτική συμπερίληψη αλλά αναφέρθηκε από πολλούς εκπαιδευτικούς κατά την 

αναφορά τους στις συμπεριληπτικές πρακτικές όπως θα δούμε και παρακάτω όπου θα αναλυθεί. Η 

διεπιστημονική συνέργεια Κοινωνικής Παιδαγωγικής και Κοινωνικής Νευροεπιστήμης αποτελεί μία 

σύγχρονη καινοτομία με παγκόσμια ακαδημαϊκή εμβέλεια που θα συνεισφέρει με τρόπο ολιστικό και 

αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση της εκπαιδευτικής ανισότητας του υπό εξέταση 

κοινωνικοπαιδαγωγικού προβλήματος. Η παρούσα εργασία δεν θα σταθεί απλά στον εντοπισμό της 

ελλιπούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για τα είδη και τις πρακτικές διδασκαλίας αλλά θα 

προχωρήσει από τη θεωρία στην πράξη προς την υλοποίηση του κοινωνικοπαιδαγωγικού οράματος 

της συμπερίληψης με δημιουργικές προτάσεις διδασκαλίας και σύμμαχο την νευροπλαστικότητα του 

κοινωνικού εγκεφάλου.  

Στη θεματική λοιπόν της «συμπεριληπτικής κοινότητας» κατηγοριοποιήθηκαν οι απαντήσεις 

εκπαιδευτικών που πρότειναν την συνεργασία του εκπαιδευτικού με τον διευθυντή, τον εκπαιδευτικό 

Ειδικής Αγωγής, τα ΚΕΔΑΣΥ κ.λπ. Συγκεκριμένα, 3 από τους νηπιαγωγούς έκαναν αναφορά για 

Τμήμα Ένταξης στην περιοχή τους, εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης και συνεργασία με ΚΕΔΑΣΥ 

κατά την ερώτηση «Το σχολείο που διδάσκετε τώρα ή άλλο σχολείο που εργαζόσασταν παλιότερα 

είχε Τμήμα Ένταξης ή εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης για μαθητές με αισθητηριακές 

αναπηρίες;». Επιπλέον όμως έγιναν και αναφορές για την συνεργασία και των γονέων με τους 

εκπαιδευτικούς από 3 νηπιαγωγούς. Αντίστοιχες αναφορές για τη λειτουργία και υποστήριξη 

μαθητών με αναπηρίες από τα Τμήματα Ένταξης και από εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης 

έγιναν από τους δασκάλους με μία επιπλέον προσθήκη από 2 δασκάλους για την συνεργασία μεταξύ 

των σχολείων. Έτσι, κατά την ερώτηση «Κατά τη γνώμη σας οι μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες 

μπορούν να λαμβάνουν κατάλληλη υποστήριξη στο γενικό σχολείο;», στην πλειονότητά τους οι 

εκπαιδευτικοί τάσσονται υπέρ της λειτουργίας των ειδικών εκπαιδευτικών δομών. Επιπρόσθετα, με 

τη θεματική «συμπεριληπτική κουλτούρα» συμπεριλάβαμε όσες απαντήσεις δόθηκαν αποκλειστικά 

για τη φιλοσοφία συμπερίληψης του ίδιου του εκπαιδευτικού όπου οι εκπαιδευτικοί  φάνηκαν θετικοί 

για τον σχεδιασμό συμπεριληπτικών πρακτικών αλλά και κάποιοι φάνηκαν διστακτικοί θέτοντας ως 

επιχείρημα τις μειωμένες γνώσεις τους.  Αυτός ήταν και ο λόγος που δημιουργήθηκε και η θεματική 

«αυτοεξέλιξη εκπαιδευτικών» καθώς πολλοί από αυτούς την όρισαν ως βασικό παράγοντα – 

προϋπόθεση για την εφαρμογή καινοτόμων και δημιουργικών δράσεων. Αναφέρθηκε λοιπόν ότι είναι 

καλή η εμπειρία αλλά χρειάζονται και γνώσεις για τη νέα τάξη πραγμάτων. Ειδικότερα, 3 
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εκπαιδευτικοί συσχέτισαν την μεγάλη ηλικία των εκπαιδευτικών με την έλλειψη δια βίου μόρφωσης 

και την υιοθέτηση συμπεριληπτικής κουλτούρας.  Επίσης, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (10 στους 

12) τάχθηκαν υπέρ της υγιούς συνεργασίας των μαθητών τυπικής ανάπτυξης με τους μαθητές με 

αισθητηριακές αναπηρίες απαντώντας θετικά στην ερώτηση «Οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης έχουν 

μαθησιακό ενδιαφέρον για θέματα διαφορετικότητας; ΑΝ ΝΑΙ, με ποιο τρόπο εκδηλώνουν το 

ενδιαφέρον τους αυτό;». Έτσι, δόθηκαν απαντήσεις για ερωτήσεις των μαθητών τυπικής ανάπτυξης 

για θέματα διαφορετικότητας με συχνή αναφορά στους πρόσφυγες. Οι εκπαιδευτικοί ανάφεραν ότι 

ίσως χρειάζονται λίγο χρόνο προσαρμογής για να βρουν έναν τρόπο επικοινωνίας αλλά τελικά τα 

παιδιά δεν ξεχωρίζουν τον διαφορετικό ως κάτι κατώτερο και έχουν ενδιαφέρον για να το 

προσεγγίσουν. Τέλος, σχετικά με την ερώτηση «Η Κοινωνική Παιδαγωγική ως επιστήμη, συνδέθηκε 

με συλλογικές  προσπάθειες προσώπων και ομάδων για την αντιμετώπιση εκπαιδευτικών και 

κοινωνικών προβλημάτων. Στους στόχους της σύγχρονης Κοινωνικής Παιδαγωγικής εντάσσονται η 

ένταξη ατόμων με μειωμένες δυνατότητες και ο σεβασμός στο διαφορετικό». Σύμφωνα με τα 

παραπάνω, κατά τη γνώμη σας, η Κοινωνική Παιδαγωγική θα μπορούσε να έχει εφαρμογή στη 

διδασκαλία μαθητών με αισθητηριακές αναπηρίες στο γενικό σχολείο; ΑΝ ΝΑΙ, με ποιον τρόπο;», 

όλοι οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν θετικά προσκείμενοι στην επιστήμη αυτή. Μάλιστα. 3 από αυτούς 

δήλωσαν εξοικειωμένοι με την έννοια της Κοινωνικής Παιδαγωγικής λόγω πρόσφατων σπουδών ή 

επειδή κάπου το είχαν ακούσει σε ακαδημαϊκό πλαίσιο. Μάλιστα, όλοι πάλι στάθηκαν θετικοί στην 

εφαρμογή και αξιοποίηση στο γενικό σχολείο με προτάσεις για συλλογικές δράσεις των τμημάτων 

Ειδικής και Γενικής Αγωγής, με ομαδοσυνεργατικές δράσεις κ.λπ. 

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αρχικά ορίστηκε ότι ο περιορισμός των μαθητών σε 

Τμήματα Ένταξης, Ειδικά Σχολεία κ.λπ. στιγματίζει τους μαθητές οι οποίοι στερούνται ισότιμων 

εκπαιδευτικών ευκαιριών (Αγγελίδης, 2011). Τα γενικά σχολεία κατά την συμπεριληπτική ιδέα 

δεσμεύονται για την ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος με κοινές αξίες σεβασμού (Florian & Camedda, 

2019). Προέκυψε λοιπόν το ερώτημα του κατά πόσο ένα σχολείο είναι συμπεριληπτικό πραγματικά 

ή κατ’ επίφαση (Κασσανδρινού, 2019). Σχετική έρευνα για την συνεκπαίδευση μαθητών με 

αναπηρίες με μαθητές τυπικής ανάπτυξης απόδειξε ότι υπήρχαν αμφίθυμα συναισθήματα και οι 

εκπαιδευτικοί εξέφρασαν την προτίμηση για φοίτηση των μαθητών με αναπηρίες σε Ειδικά Σχολεία 

(Thaver & Lim, 2014), κάτι που ταιριάζει και με τα ευρήματα της παρούσας έρευνας. Δηλαδή ενώ 

οι εκπαιδευτικοί ήταν δεκτικοί στην ένταξη μαθητών με δυσκολίες, από την άλλη μεριά  δεν ήταν 

θετικοί στη φοίτησή τους στο γενικό σχολείο.  

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση εντόπισε απόψεις εκπαιδευτικών για επιτακτική λειτουργία Ειδικών 

Σχολείων και τάξεων για την υποστήριξη μαθητών με αναπηρίες (Stasinos & Simos, 2018). Σε ένα 

τέτοιο περιβάλλον οι εκπαιδευτικοί όρισαν αξίες σεβασμού, δικαιοσύνης, ισότητας και εκτίμησης 
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στη διαφορετικότητα (Florian & Camedda, 2019), αξίες που διατυπώθηκαν και από εκπαιδευτικούς 

που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα. Ωστόσο, έρευνα εντόπισε  θεωρητικές γνώσεις εις βάρος 

τεχνικών και πρακτικών (Oyler, 2006). Προς αυτήν την κατεύθυνση άλλες έρευνες  υπογράμμισαν 

δυσκολία εκπαιδευτικών για διαφοροποίηση της διδασκαλίας (Florian & Camedda, 2020; Naraian, 

2017; Villegas et. al., 2017) αλλά και άλλη έρευνα των Luckner and Carter (2001) που τονίζει ως 

απαραίτητη την  πρακτική εμπειρία των δασκάλων μικρών μαθητών σε θέματα διαφοροποίησης και 

αξιοποίησης ετερόκλητων πληθυσμιακών ομάδων.  

 

 

8.2 Συζήτηση 

Από τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα, οι μισοί ήταν νηπιαγωγοί (5) και οι άλλοι 

μισοί (5) δάσκαλοι κατόπιν προσπάθειας διατήρησης ισορροπίας του δείγματος και ισότιμης 

πρόσβασης σε πληροφορίες. Μετά το πέρας των πρώτων συνεντεύξεων και την πρώτη προσπάθεια 

κατηγοριοποίησης των απαντήσεων, η ερευνήτρια διαπίστωσε ότι στο δείγμα των δασκάλων υπήρχε 

αξιοσημείωτη απόκλιση μεταξύ των απαντήσεων νεότερων και μεγαλύτερων ηλικιακά 

εκπαιδευτικών σχετικά με την επάρκεια και την ανίχνευση δυσκολιών μαθητών με αισθητηριακές 

αναπηρίες. Έτσι, κατευθυνόμενα και συνειδητά επιδιώχθηκε μία ακόμα συνέντευξη από έναν 

εκπαιδευτικό μεγαλύτερης ηλικίας (Ε12) και μάλιστα διευθυντή προκειμένου να ενισχυθεί και ο 

κωδικός της συμπεριληπτικής σχολικής κοινότητας. Για τη διατήρηση ισορροπίας του αριθμού 

δείγματος, πραγματοποιήθηκε και μία συνέντευξη σε νηπιαγωγό ηλικίας κοντά στο μέσο όρο ηλικιών 

των νηπιαγωγών που ήδη είχαν λάβει μέρος στις συνεντεύξεις (Ε6). 

Σχετικά με την επάρκεια σε σχέση με επιμόρφωση πέρα του βασικού πτυχίου, ενδεικτικά 

αναφέρουμε ότι στις περιπτώσεις Ε2, Ε4, Ε7 και Ε10 που είναι και οι ηλικιακά μικρότεροι 

εκπαιδευτικοί που έλαβαν μέρος στις συνενετεύξεις, όλοι έχουν μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή ή 

σε όμορη επιστήμη (Εκπαιδευτική Ψυχολογία). Έτσι, η  ύπαρξη περαιτέρω εκπαίδευσης σε σχέση 

με το βασικό πτυχίο φάνηκε να έχει θετική συσχέτιση με τη γνωστική επάρκεια για τις αισθητηριακές 

αναπηρίες. 

Ακολούθως αναφορικά με την επάρκεια σε σχέση με επαφή με προγενέστερη περίπτωση 

μαθητή όπως παρατηρήθηκε από τις απαντήσεις, εκπαιδευτικοί που είχαν την εμπειρία από μαθητή 

στην τάξη τους με κάποιο αισθητηριακό πρόβλημα, φάνηκε να έχουν μεγαλύτερη γνωστική επάρκεια 

και φάνηκαν και πιο επαρκείς για την ανίχνευση ενδείξεων στο μέλλον. Για παράδειγμα, η Ε3 που 

ανάφερε : « (παρατήρησα) μία διστακτικότητα. Εκ των υστέρων κατάλαβα ότι έφερνε πολύ κοντά στα 

μάτια της τα χαρτιά να διαβάσει, τα βιβλία. Στην αυλή επίσης έτρεχε πολύ αργά και έβαζε τα χέρια της 
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μπροστά σαν προστασία κάπως». Σε επόμενη ερώτηση απάντησε: «Τώρα μετά από αυτά που είδα από 

αυτήν την μικρούλα από τότε πάντα κάνω δεύτερη σκέψη και παρατηρώ πιο…έντονα…στοχευμένα αν 

κάποιο κάνει κάτι από αυτά.» 

Από τους 12 συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, οι 5 είχαν οι ίδιοι ή συνάδερφός διπλανής τάξης μαθητή 

με αισθητηριακή αναπηρία γεγονός που υπογραμμίζει και αυτό με την σειρά του την σημασία 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών γενικής. Επομένως, παρά τον μικρό επιπολασμό για φοίτηση 

μικρού αριθμού μαθητών με αισθητηριακές αναπηρίες στη γενική τάξη που εντοπίστηκε στη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση (Κωφίδου & Μαντζίκος, 2016), από την παρούσα έρευνα δεν διαφάνηκε 

ως σπάνιο γεγονός. Βέβαια όπως έχουμε επανειλημμένως τονίσει το δείγμα μας ήταν ενδεικτικό και 

δεν μπορούμε να γενικεύσουμε τα δεδομένα παρά να παρατηρήσουμε τις αποκλίσεις από την 

υφιστάμενη βιβλιογραφία. Χρήσιμο λοιπόν θα ήταν οι εκπαιδευτικοί να είναι σε θέση ετοιμότητας 

και επάρκειας όχι μόνο να τα ανιχνεύσουν αλλά και να διαφοροποιήσουν τη διδασκαλία τους για να 

τα υποστηρίξουν εντός της γενικής τάξης. 

Για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών με επιπλέον επιμόρφωση στις περιπτώσεις Ε2, Ε4, Ε5, Ε6, 

Ε7 και Ε10, οι επιπλέον επιμορφώσεις ανώτερες των σεμιναρίων φάνηκε να επιδρούν θετικά στην 

επάρκεια σχετικά τόσο με την εννοιολογική οριοθέτηση των αισθητηριακών αναπηριών, όσο και με 

τις ανιχνεύσιμες ενδείξεις τους. Ενδιαφέρουσα είναι και η οπτική του Ε4 που ούσα νέα εκπαιδευτικός 

με μεταπτυχιακό και χωρίς εμπειρία, διατείνεται υπέρ της σημασίας τόσο για διδακτική εμπειρία όσο 

και για επιπλέον μόρφωση σε επίπεδο μεταπτυχιακού. Πιο συγκεκριμένα, ο Ε4 διαπιστώνει «Δεν θα 

έλεγα ότι εκπαιδευτικός με εμπειρία και ενδιαφέρον για τη δουλειά του δεν θα μπορούσε να δει ότι κάτι 

πάει αλλιώς… Επίσης όμως τάσσομαι 1000% υπέρ και της δια βίου μόρφωσης. Χρειάζονται και 

επιπλέον σπουδές. Καλή και η εμπειρία όμως κάποιοι έχουν γνώσεις που δεν συνάδουν με τη θεωρία 

και τις επιστήμες». 

Ωστόσο όπως διαφάνηκε οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε επιμορφώσεις που οργανώνει το 

Υπουργείο Παιδείας για την Ειδική Αγωγή: Ε5: «Συνδέομαι στις τηλεδιασκέψεις από το ΙΕΠ. 

Κάνουν τώρα μία επιμόρφωση για την Ειδική Αγωγή». 

Εντοπίστηκε μεταξύ άλλων και μόνιμη δασκάλα (Ε8) που πρόσφατα ολοκλήρωσε τις σπουδές της 

σε υπολογιστές και αγγλικά και όταν ερωτήθηκε γιατί το επιδίωξε απάντησε «Για τις κρίσεις στελεχών 

εκπαίδευσης». 

 

Δημογραφικά στοιχεία 

Από το δείγμα των 12 εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα, οι 3 ήταν άντρες και ήταν όλοι 

δάσκαλοι ενώ κανένας άντρας νηπιαγωγός δεν συμμετείχε. Σαν συνολική αίσθηση, το φύλο δεν 
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φάνηκε να επηρεάζει τα δεδομένα έντονα αν και αυτό δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εύρημα μόνο 

με 3 συμμετέχοντες.  

Ωστόσο, ενδιαφέρον έχει ο συσχετισμός της επάρκειας γνώσεων για τις αισθητηριακές αναπηρίες σε 

σχέση με την επιμόρφωση (μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος). Από τις 6 νηπιαγωγούς οι 4 έχουν 

κάνει ή ολοκληρώνουν αυτήν την περίοδο κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα (οι 2 μεταπτυχιακό 

Ειδικής Αγωγής και οι άλλες δύο μεταπτυχιακό Περιβαλλοντικής Αγωγής και Εκπαιδευτικής 

Ψυχολογίας). Οι άλλες δύο νηπιαγωγοί (οι μεγαλύτερες ηλικιακά) που δεν έχουν κάποιο 

μεταπτυχιακό ανάφεραν επιμόρφωση ή σεμινάριο. Ωστόσο, ενδιαφέρουσα είναι η παρατήρηση ότι 

οι νηπιαγωγοί με σπουδές στην Ειδική Αγωγή φάνηκαν περισσότερο εξοικειωμένοι με τη χρήση 

δόκιμων όρων, τη χρήση καινοτόμων -ειδικά τεχνολογικών- εργαλείων, ενώ και 2 από αυτές 

γνώριζαν λόγω σπουδών και για τη δράση της Κοινωνικής Παιδαγωγικής.   

Αντίστοιχα, για τους δασκάλους 2 ανάφεραν την παρακολούθηση μεταπτυχιακού (ο ένας Ειδικής 

Αγωγής και ο άλλος Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας). Δεν είναι τυχαίο ότι οι δύο αυτοί εκπαιδευτικοί 

είναι οι μικρότεροι ηλικιακά και εργάζονται με εργασιακή σύμβαση αναπληρωτή. Δύο από τους 

δασκάλους δεν ανάφεραν καθόλου επιμόρφωση ενώ από τους άλλους δύο ο ένας ξεκαθάρισε την 

συμμετοχή του σε επιμόρφωση λόγω του καθεστώτος κρίσεων στελεχών και η άλλη δασκάλα 

ανάφερε την επιμόρφωση στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων. 

Κλείνοντας, ενδιαφέρον έχει να παρατηρήσουμε ότι συσχετίζοντας την ηλικία των εκπαιδευτικών με 

τον εντοπισμό δυσκολιών την μαθητών με αισθητηριακές αναπηρίες κατά τη φοίτηση τους στο 

γενικό σχολείο διαπιστώνεται ότι δεν εφικτό να εξαχθεί σαφές συμπέρασμα. Υπήρχαν περιπτώσεις 

εκπαιδευτικών όπου αν και ήταν μεγαλύτερης ηλικίας, η εμπειρία τους με περίπτωση μαθητή με 

αισθητηριακή αναπηρία φάνηκε χρήσιμη στον εντοπισμό και στην ετοιμότητα να εντοπίσουν 

ενδείξεις στο μέλλον. Σε άλλη περίπτωση ωστόσο η μεγάλη ηλικία του εκπαιδευτικού σε συνδυασμό 

με την έλλειψη επιπλέον επιμόρφωσης σε θέματα ειδικής αγωγής δεν φάνηκε να βοηθάει στον 

εντοπισμό δυσκολιών. Συνοψίζοντας, οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν ιδιαίτερη εμπειρία με μαθητή με 

αισθητηριακή αναπηρία, Ωστόσο, οι 3 εκπαιδευτικοί (2 νηπιαγωγοί και 1 δάσκαλος) που είχαν 

εμπειρία φάνηκε απάντησαν με πιο δόκιμους όρους κατά τον προσδιορισμό της βλάβης όπως για 

παράδειγμα «είναι προβλήματα ακοής και όρασης», «τύφλωση και κώφωση» 

Σαν συνολικότερο συμπέρασμα τόσο για τους μαθητές με προβλήματα όρασης όσο για τους μαθητές 

με προβλήματα ακοής, οι δάσκαλοι εστιάζουν στις ακαδημαϊκές δυσκολίες και παραβλέπουν τις 

κοινωνικές και ψυχολογικές επιπτώσεις της κοινωνικής απομόνωσης. Στον αντίποδα οι νηπιαγωγοί 

παραβλέπουν τα εμπόδια μάθησης και εμμένουν στη μη αποδοχή των μαθητών με οπτική και 

ακουστική ανεπάρκεια. 
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8.3 Περιορισμοί έρευνας 

Στην παρούσα έρευνα κρίθηκε αρχικά ότι οι συνθήκες πραγματοποίησης των συνεντεύξεων λόγω 

covid- 19 θα ήταν ένας περιορισμός αλλά επειδή δεν έγινε lockdown, ήταν ένας φόβος που δεν 

επιβεβαιώθηκε. Επίσης, αναζητήθηκαν και εντοπίστηκαν εκπαιδευτικοί από το σχολείο όπου 

εργάζεται η ερευνήτρια, από το συστεγαζόμενο Δημοτικό Σχολείο και από γειτονικό Νηπιαγωγείο 

γεγονός που δεν έδωσε τη δυνατότητα για συμμετοχή εκπαιδευτικών από διαφορετικά σχολικά 

περιβάλλοντα και δομές (π.χ πόλεις,  Μουσικά Σχολεία). 

Επιπλέον, όπως υπογραμμίσαμε στη βιβλιογραφία το ποσοστό φοίτησης μαθητών με αισθητηριακές 

αναπηρίες στο γενικό σχολείο είναι μικρό και έτσι καθίσταται δύσκολος ο εντοπισμός εκπαιδευτικών 

με αντίστοιχη εμπειρία. Ωστόσο, η παρούσα έρευνα σκοπεύει όχι μόνο στην ανάδειξη μη 

κατάλληλων πρακτικών που εφαρμόστηκαν ήδη αλλά και στη διερεύνηση της ετοιμότητας 

εκπαιδευτικών να εφαρμόσουν στο μέλλον όσα ξέρουν πριν την κοινοποίηση των νέων πρακτικών. 

Κοινώς η έρευνα έχει επιπλέον προληπτικό και παρεμβατικό χαρακτήρα. 

Τέλος, καθώς πρόκειται για μια μεταπτυχιακή εργασία με περιορισμένο εύρος χρόνου 

πραγματοποίησης της έρευνας αναγκαστήκαμε να περιοριστούμε σε ένα μικρό δείγμα υποκειμένων 

που μας περιορίζει τη δυνατότητα γενίκευσης. Έτσι, ο περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων λόγω 

επιλογής της συνέντευξης ως μέθοδο έρευνας δεν δίνει την ευκαιρία για γενίκευση των 

συμπερασμάτων αλλά από την άλλη βοηθά να εξετάσουμε μεμονωμένα και εις βάθος τα 

εκπαιδευτικά προφίλ νηπιαγωγών και δασκάλων και να τα συγκρίνουμε μεταξύ τους. Ένας ακόμα 

περιορισμός της έρευνας ήταν η δυσκολία να εντοπιστούν άντρες νηπιαγωγοί με σκοπό να υπάρχει 

μία ισορροπία και αντιστοιχία με τους δύο άντρες δασκάλους που συμμετείχαν στην έρευνα.  

Σε κάθε περίπτωση τηρήθηκαν θέματα ηθικής και δεοντολογίας και εφαρμόστηκε ό,τι προβλέπει ο 

κανονισμός του ΔΠΜΣ του ΕΚΠΑ για τήρηση εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων, 

συμμετοχή των υποκειμένων έρευνας αυτοβούλως κ.λπ. 

 

8.4 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Αναμφίβολα η παρούσα εργασία αποτέλεσε μία πρώτη διερευνητική προσέγγιση και καταγραφή των 

απόψεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τις αισθητηριακές αναπηρίες. 

Εστιάσαμε τόσο σε νηπιαγωγούς όσο και σε δασκάλους με σκοπό να συγκρίνουμε τις δυσκολίες που 

κάθε ειδικότητα διακρίνει, την γνωστική τους επάρκειας και τις εκπαιδευτικές τους πρακτικές. Τα 

αποτελέσματα ανέδειξαν την εστίαση των νηπιαγωγών κυρίως σε συναισθηματικές δυσκολίες σε 

σχέση με τους δασκάλους που υπογραμμίζουν περισσότερα ακαδημαϊκά ελλείμματα. Ενδιαφέρον 
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λοιπόν θα είχε σε μία επόμενη έρευνα να διερευνηθούν ξεχωριστά για τους δασκάλους και ξεχωριστά 

για τους νηπιαγωγούς οι δυσκολίες για κάθε αισθητηριακή διαταραχή καθώς δεν κατέστη εφικτή η 

σύνδεση συγκεκριμένης ακαδημαϊκής δυσκολίας με κάποια διαταραχή (π.χ. Τι δυσκολίες 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές Δημοτικού με κώφωση στο μάθημα των μαθηματικών;). Επιπλέον, 

αναδύθηκε και μία συγκεχυμένη άποψη από πλευράς εκπαιδευτικών για το τι θεωρείται εκπαιδευτική 

μέθοδος και τι εκπαιδευτικό εργαλείο. Άλλοι εκπαιδευτικοί ανάφεραν ως μέθοδο την 

ομαδοσυνεργατική και άλλοι τα παραμύθια, τα κινητικά παιχνίδια κ.λπ. Θα είχε λοιπόν ενδιαφέρον 

να διερευνηθούν περαιτέρω οι πρακτικές που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί στους μαθητές με 

αισθητηριακές αναπηρίες για το αν αυτές εφαρμόζονται οργανωμένα και συνειδητά με στόχους, 

μέθοδο και εργαλεία ή αν εφαρμόζονται αυθόρμητα και αποσπασματικά ενδεχομένως μη κατάλληλες 

δραστηριότητες. Σε γενικές γραμμές όσο εξετάστηκαν θα είχε ενδιαφέρον να εξεταστούν ξεχωριστά 

για κάθε ηλικιακή ομάδα και για κάθε διαταραχή και σίγουρα με μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων. 

Ωστόσο, η παρούσα μελέτη εντόπισε την ανάγκη των εκπαιδευτικών για περαιτέρω επιμόρφωση σε 

σχέση με τον εντοπισμό των πρώιμων ενδείξεων των διαταραχών και σε σχέση με την επιλογή και 

εφαρμογή των κατάλληλων συμπεριληπτικών εκπαιδευτικών πρακτικών διαφοροποιημένα για τον 

κάθε μαθητή. 
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Παράρτημα Ι 

Ερωτήσεις συνεντεύξεων 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

1. Ποια είναι η χρονολογία γεννήσεώς σας; 

2. Ποιο είναι το βασικό πτυχίο των σπουδών σας; 

3. Διαθέτετε κάποιο μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό τίτλο; 

4. Πόσα έτη προϋπηρεσίας έχετε; 

5. Γνωρίζετε τι είναι οι αισθητηριακές αναπηρίες; 

6. Είχατε ποτέ στην τάξη σας μαθητή με αισθητηριακή αναπηρία; 

7. Ποιες φυσικές (σωματικές) ενδείξεις θα σας έβαζαν σε σκέψεις για πιθανές αισθητηριακές 

διαταραχές ενός μαθητή και τι θα κάνατε για να το διερευνήσετε; 

8. Κατά τη γνώμη σας είναι εύκολο να εντοπιστούν τυχόν αισθητηριακές δυσκολίες από τον 

εκπαιδευτικό της γενικής τάξης;     

9. Τι είδους δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες   κατά τη γνώμη σας; 

10. Διαφοροποιούνται οι επιδόσεις των μαθητών με αισθητηριακές αναπηρίες σε σχέση με τους μαθητές 

τυπικής ανάπτυξης;  

11. Διαφοροποιείται το δίκτυο διαπροσωπικών σχέσεων των μαθητών με αισθητηριακές αναπηρίες σε 

σχέση με το αντίστοιχο δίκτυο των μαθητών τυπικής ανάπτυξης 

12. Οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης συνεργάζονται ομαλά με μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς; 

13. Ποιες πρακτικές διδασκαλίας θα εφαρμόζατε για να ελαχιστοποιηθούν οι δυσκολίες μαθητών με 

αισθητηριακές δυσκολίες στο γενικό σχολείο;   

14. Κατά τη γνώμη σας ποια εκπαιδευτικά εργαλεία ή αντικείμενα θα ήταν χρήσιμα στους μαθητές με 

αισθητηριακές αναπηρίες; 

15. Το σχολείο που διδάσκετε τώρα ή άλλο σχολείο που εργαζόσασταν παλιότερα είχε Τμήμα Ένταξης 

ή εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης για μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες; 

16. Κατά τη γνώμη σας οι μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες μπορούν να λαμβάνουν κατάλληλη 

υποστήριξη στο γενικό σχολείο; 

17. Οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης έχουν μαθησιακό ενδιαφέρον για θέματα διαφορετικότητας;ΑΝ ΝΑΙ, 

με ποιο τρόπο εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους αυτό; 

18. Έχετε συμμετάσχει ποτέ  σε κάποιο πρόγραμμα ή εκδήλωση με θέμα την Ειδική Αγωγή ή τις 

Αισθητηριακές Αναπηρίες; 
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19. «Η Κοινωνική Παιδαγωγική ως επιστήμη, συνδέθηκε με συλλογικές  προσπάθειες προσώπων και 

ομάδων για την αντιμετώπιση εκπαιδευτικών και κοινωνικών προβλημάτων. Στους στόχους της 

σύγχρονης Κοινωνικής Παιδαγωγικής εντάσσονται η ένταξη ατόμων με μειωμένες δυνατότητες και 

ο σεβασμός στο διαφορετικό». Σύμφωνα με τα παραπάνω, κατά τη γνώμη σας, η Κοινωνική 

Παιδαγωγική θα μπορούσε να έχει εφαρμογή στη διδασκαλία μαθητών με αισθητηριακές αναπηρίες 

στο γενικό σχολείο; ΑΝ ΝΑΙ, με ποιον τρόπο; 
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Παράρτημα ΙΙ 

Θεματική ανάλυση: Μεθοδολογία Braun και Clarke- Six steps process of 

thematic analysis) (Braun & Clarke, 2006) 

Θεματικές ενότητες για: «Δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με αισθητηριακές   

αναπηρίες» 

Σχέσεις και 

επικοινωνία με 

συνομήλικους 

(σεσ) 

 

Σχέσεις και 

επικοινωνία με 

εκπαιδευτικούς 

(σεε) 

 

Ακαδημαϊκή 

επίδοση (αε) 

 

Προσβασιμότητα 

- κίνηση στο χώρο 

(πκ) 

 

Συναισθηματική 

έκφραση(σε) 

 

Θεματικές ενότητες για «Επάρκεια γνώσεων δασκάλων και νηπιαγωγών για τις 

αισθητηριακές αναπηρίες» 

Γνωστική επάρκεια (γε) 

 

Επάρκεια ανίχνευσης ενδείξεων (εαδ) 

 

Θεματικές ενότητες για : «Εκπαιδευτικές πρακτικές που προτείνουν οι δάσκαλοι και 

οι νηπιαγωγοί για περιορισμό δυσκολιών μαθητών με αισθητηριακές αναπηρίες» 

Μέθοδοι διδασκαλίας (μδ) 

 

Εκπαιδευτικά εργαλεία (εα) 

 

 

Θεματικές ενότητες για «Εκπαιδευτική συμπερίληψη μαθητών με αισθητηριακές 

αναπηρίες στο γενικό σχολείο» 

Συμπεριληπτική 

κοινότητα (σκ) 

Συμπεριληπτική 

κουλτούρα(σκ) 

Κοινωνικοπαιδαγωγικ

ή φιλοσοφία (κφ) 

 

Αυτοεξέλιξη 

εκπαιδευτικών (αε) 
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Αντιστοιχία ερωτήσεων συνέντευξης με χρωματική απεικόνιση θεματικών 

ενοτήτων 

 Δυσκολίες μαθητών με αισθητηριακές αναπηρίες (ερευνητικό ερώτημα 1) 

5. Ερευνήτρια: Τι είδους δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες   

κατά τη γνώμη σας; 

6. Ερευνήτρια: Διαφοροποιούνται οι επιδόσεις των μαθητών με αισθητηριακές αναπηρίες σε 

σχέση με τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης;  

7. Ερευνήτρια: Διαφοροποιείται το δίκτυο διαπροσωπικών σχέσεων των μαθητών με 

αισθητηριακές αναπηρίες σε σχέση με το αντίστοιχο δίκτυο των μαθητών τυπικής ανάπτυξης 

8. Ερευνήτρια: Οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης συνεργάζονται ομαλά με μαθητές με 

αισθητηριακές αναπηρίες για εκπαιδευτικούς σκοπούς; 

 Eπάρκεια γνώσεων (ερευνητικό ερώτημα 2) 

9. Γνωρίζετε τι είναι οι αισθητηριακές αναπηρίες; 

10. : Είχατε ποτέ στην τάξη σας μαθητή με αισθητηριακή αναπηρία; 

11. Ποιες φυσικές (σωματικές) ενδείξεις θα σας έβαζαν σε σκέψεις για πιθανές αισθητηριακές 

διαταραχές ενός μαθητή και τι θα κάνατε για να το διερευνήσετε; 

12. Κατά τη γνώμη σας είναι εύκολο να εντοπιστούν τυχόν αισθητηριακές δυσκολίες από τον 

εκπαιδευτικό της γενικής τάξης;     

 Εκπαιδευτικές πρακτικές (ερευνητικό ερώτημα 3) 

13. Ερευνήτρια: Ποιες πρακτικές διδασκαλίας θα εφαρμόζατε ή έχετε εφαρμόσει για την 

εκπαίδευση μαθητή με αισθητηριακή αναπηρία στη γενική τάξη; 

14. Ερευνήτρια: Κατά τη γνώμη σας ποια εκπαιδευτικά εργαλεία ή αντικείμενα θα ήταν χρήσιμα 

στους μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες; 

 Εκπαιδευτική συμπερίληψη (ερευνητικό ερώτημα 4) 

15. Ερευνήτρια: Το σχολείο που διδάσκετε τώρα ή άλλο σχολείο που εργαζόσασταν παλιότερα 

είχε Τμήμα Ένταξης ή εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης για μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες; 

16. Ερευνήτρια: Κατά τη γνώμη σας οι μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες μπορούν να 

λαμβάνουν κατάλληλη υποστήριξη στο γενικό σχολείο; 



151 
 

17. Ερευνήτρια: Οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης έχουν μαθησιακό ενδιαφέρον για θέματα 

διαφορετικότητας; ΑΝ ΝΑΙ, με ποιο τρόπο εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους αυτό; 

18. Ερευνήτρια: Έχετε συμμετάσχει ποτέ  σε κάποιο πρόγραμμα ή εκδήλωση με θέμα την Ειδική 

Αγωγή ή τις Αισθητηριακές Αναπηρίες; 

19. Ερευνήτρια: «Η Κοινωνική Παιδαγωγική ως επιστήμη, συνδέθηκε με συλλογικές  

προσπάθειες προσώπων και ομάδων για την αντιμετώπιση εκπαιδευτικών και κοινωνικών 

προβλημάτων . Στους στόχους της σύγχρονης Κοινωνικής Παιδαγωγικής εντάσσονται η ένταξη 

ατόμων με μειωμένες δυνατότητες και ο σεβασμός στο διαφορετικό». Σύμφωνα με τα παραπάνω, 

κατά τη γνώμη σας, η Κοινωνική Παιδαγωγική θα μπορούσε να έχει εφαρμογή στη διδασκαλία 

μαθητών με αισθητηριακές αναπηρίες στο γενικό σχολείο; ΑΝ ΝΑΙ, με ποιον τρόπο; 
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Απομαγνητοφώνηση συνεντεύξεων 

Συνέντευξη 1 

Συνεντευξιαζόμενος: Ε1 

Φύλο: Γυναίκα 

Κείμενο  Κωδικοί 

Ερευνήτρια : Ποια είναι η 

χρονολογία γεννήσεώς σας; 

Ε1: Εεε το 70’ γεννήθηκα. Είμαι 52. 

Ερευνήτρια: Ποιο είναι το βασικό 

πτυχίο των σπουδών σας; 

Ε1: Νηπιαγωγός σπούδασα. 

Ερευνήτρια: Διαθέτετε κάποιο 

μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό τίτλο; 

Ε1: Όχι κάτι από αυτά. Έκανα όμως 

πρόσφατα κάτι σεμινάρια του 

Υπουργείου για υπολογιστές. 

Ερευνήτρια: Πόσα έτη προϋπηρεσίας 

έχετε; 

Ε1: Τώρα φέτος είμαι..28…στον 28ο 

χρόνο. 

      Ερευνήτρια: Γνωρίζετε τι είναι οι 

αισθητηριακές αναπηρίες; 

      Ε1:Όπως το ακούω σχετίζεται με τις 

αισθήσεις, κάποια προβλήματα με τις 

αισθήσεις. Ακριβώς δεν ξέρω αλλά 

φαντάζομαι για παράδειγμα να μην 

μπορεί ο άνθρωπος να δει σωστά, να 

ακούσει σωστά. Τώρα για τις 

υπόλοιπες αισθήσεις δεν ξέρω 

ακριβώς. Ίσως να σχετίζεται με την 

αφή; Και οι κωφάλαλοι μάλλον 

μπαίνουν στην κατηγορία αυτή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γνωστική επάρκεια (γε) 
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Ερευνήτρια: Είχατε ποτέ στην 

τάξη σας μαθητή με αισθητηριακή 

αναπηρία;΅ 

Ερευνήτρια: Είχατε ποτέ στην τάξη 

σας μαθητή με αισθητηριακή αναπηρία; 

Ε1:Ναι είχα προνήπιο με γυαλάκια. 

Ερευνήτρια: Ποιες φυσικές 

(σωματικές) ενδείξεις θα σας έβαζαν σε 

σκέψεις για πιθανές αισθητηριακές 

διαταραχές ενός μαθητή και τι θα κάνατε 

για να το διερευνήσετε; 

Ε1: Φυσικές όταν λες; 

Ερευνήτρια: Πως θα το διακρίνατε 

από σωματικές ενδείξεις του μαθητή. 

Ε1: Για την περίπτωση με το 

πρόβλημα το οπτικό…Εεε, ότι θα 

έκλεινε τα μάτια; Ξες..να είναι κάπως 

μισόκλειστα όπως όταν προσπαθούμε να 

ακούσουμε με προσοχή. Αν τώρα δεν 

ακούει καλά το παιδάκι ε δεν θα 

ακούει αν του δίνω τον λόγο να μιλήσει 

ή αν οι φίλοι του το φωνάζουν και 

τέτοια… 

Ερευνήτρια: Κατά τη γνώμη σας 

είναι εύκολο να εντοπιστούν τυχόν 

αισθητηριακές δυσκολίες από τον 

εκπαιδευτικό της γενικής τάξης;     

Ε1: Δεν πιστεύω ότι αν δεν είσαι 

εκπαιδευμένος κατάλληλα γίνεται 

αυτό. Τώρα εντάξει αν είναι κάτι πολύ 

έντονο, ναι. Μπορούμε να αντιληφθούμε 

δυσκολίες αλλά δεν ξέρουμε πάντα που 

οφείλονται. Θέλει χρόνο… 

 

 

 

 
 

 

 

Γνωστική επάρκεια (γε) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Επάρκεια ανίχνευσης ενδείξεων 

(εαδ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Επιδίωξης αυτοβελτιώσης (εα) 
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Ερευνήτρια: Τι είδους δυσκολίες 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές με 

αισθητηριακές αναπηρίες   κατά τη 

γνώμη σας; 

Ε1: Με τους φίλους τους αν δεν 

τους ακούν ίσως εγκαταλείπουν και 

χάνεται κάπως η επαφή τους. Εννοώ 

ότι δημιουργούνται προβλήματα στις 

σχέσεις με τα υπόλοιπα παιδιά και 

φυσικά δυσκολευόμαστε και εμείς να 

καταλάβουμε τι χρειάζονται. Επίσης, 

πιστεύω και στα μαθηματικά ίσως να 

έχουν θέματα.  

Ερευνήτρια: Διαφοροποιούνται οι 

επιδόσεις των μαθητών με 

αισθητηριακές αναπηρίες σε σχέση με 

τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης;  

Ε1: Υποθέτω ότι θα δυσκολεύονται 

περισσότερο σε εργασίες και θα θέλουν 

άτομο από πάνω τους. 

Ερευνήτρια: Διαφοροποιείται το 

δίκτυο διαπροσωπικών σχέσεων των 

μαθητών με αισθητηριακές αναπηρίες σε 

σχέση με το αντίστοιχο δίκτυο των 

μαθητών τυπικής ανάπτυξης 

Ε1: Ε σίγουρα...κοίτα έχουν πολλές 

δυσκολίες και ίσως νιώθουν σαν να μην 

μιλάμε την ίδια «γλώσσα». Δεν θα 

νιώθουν και το περιβάλλον οικείο και 

δε  ξέρω ας πούμε στις γωνιές αν 

μπορούν να ακολουθούν τους 

υπόλοιπους…να κάθονται μόνα τους; 

 

 

 

 

 
Σχέσεις και επικοινωνία με 

συνομήλικους (σεσ 

 

 
 

 

 

Σχέσεις και επικοινωνία με 

εκπαιδευτικούς (σεε) 

Ακαδημαϊκή επίδοση (αε) 

 

 

 

 

 
 

 

Ακαδημαϊκή επίδοση (αε) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχέσεις και επικοινωνία με 

εκπαιδευτικούς (σεε) 

Προσβασιμότητα- υποστηρικτική 

τεχνολογία (πτ) 

Σχέσεις και επικοινωνία με 

συνομήλικους (σεσ) 
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Ερευνήτρια: Οι μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης συνεργάζονται ομαλά με 

μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς; 

Ε1: Να αυτό! Υποθέτω τώρα πάλι 

ότι θα είναι μαγκωμένοι. 

Ερευνήτρια: Ποιες πρακτικές 

διδασκαλίας θα εφαρμόζατε για να 

ελαχιστοποιηθούν οι δυσκολίες μαθητών 

με αισθητηριακές δυσκολίες στο γενικό 

σχολείο;   

Ε1:Εγώ; Θα χρειαζόταν ειδικός 

επιστήμονας κορίτσι μου. Υπάρχουν 

της ειδικής αγωγής από όσο ξέρω και 

κάνουν συχνά προσλήψεις για διάφορα 

παιδάκια. Εκείνοι θα ξέρουν. Ό,τι και 

να διαβάσουμε εμείς το βρίσκω 

επίφοβο.  

Ερευνήτρια: Κατά τη γνώμη σας ποια 

εκπαιδευτικά εργαλεία ή αντικείμενα θα 

ήταν χρήσιμα στους μαθητές με 

αισθητηριακές αναπηρίες; 

Ε1: Θα βοηθούσαν σίγουρα τα 

παιχνίδια, σε ό,τι δουλεύουμε το 

παιχνίδι για την ηλικία αυτή είναι 

λυτρωτικό. Από εκεί και πέρα 

συγκεκριμένα παραμύθια για να τα 

προσαρμόσουν δηλαδή στις αισθήσεις 

που χρησιμοποιούν. 

Ερευνήτρια: Το σχολείο που 

διδάσκετε τώρα ή άλλο σχολείο που 

εργαζόσασταν παλιότερα είχε Τμήμα 

Ένταξης ή εκπαιδευτικό παράλληλης 

 

 

 
Σχέσεις και επικοινωνία με 

συνομήλικους (σεσ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Συμπεριληπτική κουλτούρα(σκ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εκπαιδευτικά εργαλεία (εα) 
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στήριξης για μαθητές με αισθητηριακές 

αναπηρίες; 

Ε1: Αυτό που είμαι τα τελευταία 

χρόνια δεν έχει ένταξης (Τμήμα). Έχει 

τύχει όμως να ακούσω για παράλληλη 

στήριξη για αγόρι με αυτισμό. 

Ερευνήτρια: Κατά τη γνώμη σας οι 

μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες 

μπορούν να λαμβάνουν κατάλληλη 

υποστήριξη στο γενικό σχολείο; 

Ε1: Για όλα τα παιδάκια πρέπει να 

υπάρχουν ευκαιρίες για το γενικό 

σχολείο. Απλά αν εννοείς να δίνουν 

βοήθεια, υποστήριξη οι εκπαιδευτικοί 

της Γενικής Αγωγής πιστεύω ότι αυτό 

δύσκολα γίνεται και δεν ξέρω αν 

υπάρχει και η δυνατότητα και νομικά ας 

πούμε [γέλιο αμηχανίας]. 

Ερευνήτρια: Οι μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης έχουν μαθησιακό ενδιαφέρον 

για θέματα διαφορετικότητας; ΑΝ ΝΑΙ, 

με ποιο τρόπο εκδηλώνουν το 

ενδιαφέρον τους αυτό; 

Ε1: Ναι γιατί στο Νηπιαγωγείο 

κάνουμε κιόλας για τις φυλές του 

κόσμου, για τη διαφορετικότητα για 

τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. 

Τα παιδιά έχουν πάντα ιδέες…όμορφες. 

Ερευνήτρια: Έχετε συμμετάσχει ποτέ  

σε κάποιο πρόγραμμα ή εκδήλωση με 

θέμα την Ειδική Αγωγή ή τις 

Αισθητηριακές Αναπηρίες; 

 

 

 

 

Συμπεριληπτικό κοινότητα (σκ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Κοινωνικοπαιδαγωγική φιλοσοφία 

(κφ) και Συμπεριληπτική 

κουλτούρα(σκ) 

Συμπεριληπτική κουλτούρα(σκ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμπεριληπτική κουλτούρα(σκ) 
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Ε1: Σεμινάρια που κάνει κάθε χρόνο 

το ΠΕΚΕΣ. 

Ερευνήτρια: «Η Κοινωνική 

Παιδαγωγική ως επιστήμη, συνδέθηκε με 

συλλογικές  προσπάθειες προσώπων και 

ομάδων για την αντιμετώπιση 

εκπαιδευτικών και κοινωνικών 

προβλημάτων. Στους στόχους της 

σύγχρονης Κοινωνικής Παιδαγωγικής 

εντάσσονται η ένταξη ατόμων με 

μειωμένες δυνατότητες και ο σεβασμός 

στο διαφορετικό». Σύμφωνα με τα 

παραπάνω, κατά τη γνώμη σας, η 

Κοινωνική Παιδαγωγική θα μπορούσε 

να έχει εφαρμογή στη διδασκαλία 

μαθητών με αισθητηριακές αναπηρίες 

στο γενικό σχολείο; ΑΝ ΝΑΙ, με ποιον 

τρόπο; 

Ε1: Σίγουρα, θα μπορούσε. Με 

προσπάθεια βέβαια χρόνων. Δεν 

γίνονται αυτά από τη μία μέρα στην 

άλλη κορίτσι μου. Όμως τα παιδιά 

παίζουν όλα μαζί και μας θυμίζουν και 

εμείς τι πρέπει να κάνουμε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Κοινωνικοπαιδαγωγική φιλοσοφία 

(κφ) 
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Συνέντευξη 2 

Συνεντευξιαζόμενος :Ε2 

Φύλο: Γυναίκα 

Κείμενο Κωδικοί 

Ερευνήτρια: Ποια είναι η χρονολογία 

γεννήσεώς σας; 

Ε2: Είμαι γεννημένο το 1988. 34 χρονών 

είμαι δηλαδή. 

        Ερευνήτρια: Ποιο είναι το βασικό πτυχίο 

των σπουδών σας; 

        Ερευνήτρια: Ποιο είναι το βασικό πτυχίο 

των σπουδών σας; 

Ε2: Τελείωσα το Τμήμα Νηπιαγωγών της 

Φλώρινας. 

      Ερευνήτρια: Διαθέτετε κάποιο 

μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό τίτλο; 

Ε2: Ναι, έχω κάνει μεταπτυχιακό στην 

Ειδική Αγωγή. 

 Ερευνήτρια: Πόσα έτη προϋπηρεσίας 

έχετε; 

Ε2: Έχω δουλέψει 4 χρόνια σε ιδιωτικό 

σχολείο και τα τελευταία 4 είμαι σε 

δημόσια. 

     Ερευνήτρια: Γνωρίζετε τι είναι οι 

αισθητηριακές αναπηρίες; 

Ε2: Αφορά προβλήματα όρασης και 

ακοής από όσο γνωρίζω. Όχι μόνο να 

μην υπάρχει καθόλου η 

αίσθηση…να…υπάρχει περιορισμός. 

Μειωμένη όραση, βαρηκοΐα, τέτοιες 

υποπεριπτώσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γνωστική επάρκεια (γε) 
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 Ερευνήτρια: Είχατε ποτέ στην τάξη σας 

μαθητή με αισθητηριακή αναπηρία; 

Ε2: Όχι, δεν έχει τύχει. 

Ερευνήτρια: Ποιες φυσικές (σωματικές) 

ενδείξεις θα σας έβαζαν σε σκέψεις για 

πιθανές αισθητηριακές διαταραχές ενός 

μαθητή και τι θα κάνατε για να το 

διερευνήσετε; 

Ε2: Θεωρώ ότι διακρίνεται από μικρά 

απλά πράγματα. Για παράδειγμα να 

δυσκολεύεται να προχωρήσει μόνο του 

ή να σκοντάφτει σε έπιπλα, αντικείμενα, 

για την περίπτωση της όρασης. Αν 

τώρα δεν άκουγε καλά αν του 

μιλούσαμε και ζητούσε να το πούμε 

ξανά. Τέτοια. Κοίτα, αν είναι και 

μεγαλύτερο το πρόβλημα φαίνεται 

γρήγορα και οι ενδείξεις θα είναι και 

εντονότερες. 

 

      Ερευνήτρια: Κατά τη γνώμη σας είναι 

εύκολο να εντοπιστούν τυχόν 

αισθητηριακές δυσκολίες από τον 

εκπαιδευτικό της γενικής τάξης;  

Ε2: Κάποια κάνουν μπαμ..Τώρα έχεις 

ένα παιδάκι που βλέπεις ότι δεν γυρνάει 

στο όνομά του, σε κοιτάει επιμελώς για 

να διαβάσει τα χείλη σου.. Ε δεν θεωρώ 

ότι είναι πια τόσο περίπλοκο. Είναι και οι 

περιπτώσεις που είναι σε αρχικό στάδιο, 

δεν υπάρχει έντονο πρόβλημα και εντάξει 

εκεί το καταλαβαίνω.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επάρκεια ανίχνευσης ενδείξεων 

(εαδ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επάρκεια ανίχνευσης ενδείξεων 

(εαδ) 
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       Ερευνήτρια: Τι είδους δυσκολίες 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές με 

αισθητηριακές αναπηρίες   κατά τη γνώμη 

σας; 

Ε2: Στο Νηπιαγωγείο πάντα εύκολα 

διακρίνονται τα θέματα στην 

κοινωνικοποίηση, με ποιο παιδάκι ή 

παιδάκια κάνει παρέα, αν παίζει μόνο 

του, αν επικοινωνεί με τρόπο υγιή, να 

βγαίνει νόημα, να το βλέπεις χαρούμενο. 

Αν έχει δυσκολίες ζορίζεται και 

απομονώνεται. Πέρα από αυτό, και 

γνωστικά μένει πίσω. Η επικοινωνία 

είναι άκρως σημαντική για τη μάθηση 

και κρίνω δύσκολο τον εμπλουτισμό 

λεξιλογίου για παράδειγμα. Ας πούμε 

ότι δεν καταλαβαίνει τις οδηγίες στον 

χρόνο των άλλων; Θέλει επανάληψη και 

να πάει ο εκπαιδευτικός από πάνω να 

επιμείνει, να του πιάσει το χεράκι, να 

του δείξει ξανά, να το πάρει παραπέρα. 

Θέλει δουλειά. 

       Ερευνήτρια: Διαφοροποιούνται οι 

επιδόσεις των μαθητών με αισθητηριακές 

αναπηρίες σε σχέση με τους μαθητές 

τυπικής ανάπτυξης;  

Ε2: Εεε..μμμ..επίδοση με την έννοια του 

βαθμού εφόσον δεν υπάρχει στο 

Νηπιαγωγείο είναι κάπως σχετικό γιατί 

και ο κάθε μαθητής έχει τον ρυθμό του. 

Άλλοι από νωρίς παίρνουν μπρος και 

άλλοι μετά τα Χριστούγεννα. Πιστεύω 

ότι εάν εργάζονται μαζί με τους μαθητές 
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φυσιολογικής ανάπτυξης, εάν δέχθηκαν 

πρώιμη παρέμβαση, εάν είχαν 

κατάλληλες μεθόδους κ.λπ., τότε 

πιστεύω ότι μια χαρά μπορεί να 

ακολουθήσει ο μαθητής με δυσκολίες. 

      Ερευνήτρια: Διαφοροποιείται το δίκτυο 

διαπροσωπικών σχέσεων των μαθητών με 

αισθητηριακές αναπηρίες σε σχέση με το 

αντίστοιχο δίκτυο των μαθητών τυπικής 

ανάπτυξης; 

Ε2: Αν εμείς σαν δάσκαλοι και 

παραδείγματα για τα παιδιά 

καλλιεργήσουμε το κλίμα της ομάδας, 

της αλληλοβοήθειας, του σεβασμού, 

όλες αυτές τις αξίες, δεν θα διαλέγουν 

φίλο. Θα συνυπάρχουν σωστά και 

όμορφα. Όμως δεν ξεκινάει όλα από το 

σχολείο, είναι και η στάση των γονιών. 

Είναι σφαιρική προσπάθεια, όλοι 

πρέπει να συνεργαστούμε και να 

υπάρχει κοινή γραμμή. 

 

Ερευνήτρια: Οι μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης συνεργάζονται ομαλά με 

μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς; 

Ε2: Θα υποθέσω ναι αλλά με 

επιφύλαξη για το χρονικό διάστημα που 

θα συμβεί αυτό. Θέλει λίγο χρόνο για να 

βρεθεί ένας δίαυλος επικοινωνίας. Έχω 

δει μαθητή με αυτισμό που κατάφερε να 

επικοινωνήσει με νοήματα με τα άλλα 
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παιδιά στην προσπάθειά του να τον 

αφήσουν να παίξει στα τουβλάκια. 

Ερευνήτρια: Ποιες πρακτικές 

διδασκαλίας θα εφαρμόζατε για να 

ελαχιστοποιηθούν οι δυσκολίες μαθητών 

με αισθητηριακές δυσκολίες στο γενικό 

σχολείο;   

Ε2: Σαν μέθοδο εννοείς γενικότερα; 

Ερευνήτρια: Ναι, το πλαίσιο 

διδασκαλίας. 

Ε2: Συνεκπαίδευση, συμπερίληψη 

σε ό,τι αφορά τη μάθηση, 

πολυαισθητηριακά παιχνίδια, μουσική 

αγωγή. 

Ερευνήτρια: Κατά τη γνώμη σας ποια 

εκπαιδευτικά εργαλεία ή αντικείμενα θα 

ήταν χρήσιμα στους μαθητές με 

αισθητηριακές αναπηρίες; 

Ε2: Τεχνολογίες σίγουρα, Νέες 

Τεχνολογία, έχουν φανεί πολλά οφέλη. 

3d βιβλία, ψηφιακά…ψηφιακή 

αφήγηση και εξοπλισμός όπως 

διαδραστικοί πίνακες, όλα αυτά βέβαια 

ανάλογα με την αναπηρία. Επίσης, 

υπάρχουν και ακουστικά βαρηκοΐας, 

πέρα από το εκπαιδευτικό υλικό του 

σχολείου. Όλα βοηθούν.  

 

Ερευνήτρια: Το σχολείο που 

διδάσκετε τώρα ή άλλο σχολείο που 

εργαζόσασταν παλιότερα είχε Τμήμα 

Ένταξης ή εκπαιδευτικό παράλληλης 
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στήριξης για μαθητές με αισθητηριακές 

αναπηρίες; 

Ε2: Ναι, σε διπλανή τάξη. Σε άλλη 

συνάδερφο. 

Ερευνήτρια: Κατά τη γνώμη σας οι 

μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες 

μπορούν να λαμβάνουν κατάλληλη 

υποστήριξη στο γενικό σχολείο; 

Ε2: Με κλειστά μάτια σου λέω ναι. Όμως 

παίζει ρόλο και ο εκπαιδευτικός γενικής. 

Δεν τα περιμένουμε όλα από την 

παράλληλη (στήριξη) για να φύγει το 

βάρος από πάνω μας!  Αν είναι 

υπεύθυνος ο εκπαιδευτικός, μαθαίνει 

κι’ αυτός, συζητά, συνδιαμορφώνει το 

πρόγραμμα του μαθητή. 

Ερευνήτρια: Οι μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης έχουν μαθησιακό ενδιαφέρον 

για θέματα διαφορετικότητας; ΑΝ ΝΑΙ, 

με ποιο τρόπο εκδηλώνουν το ενδιαφέρον 

τους αυτό; 

Ε2: Σίγουρα, δεν το συζητώ. 

Φαίνεται το ενδιαφέρον όταν 

επεξεργαζόμαστε θέματα για σεβασμό 

των λαών, για τους πρόσφυγες κ.λπ. Δεν 

έχουν πρόβλημα για παράδειγμα να 

κάνουν ρόλο «διαφορετικού» σε 

δραματοποίηση. 

Ερευνήτρια: Έχετε συμμετάσχει ποτέ  

σε κάποιο πρόγραμμα ή εκδήλωση με 

θέμα την Ειδική Αγωγή ή τις 

Αισθητηριακές Αναπηρίες; 
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Ε2: Έχουμε εργαστεί σε project, 

έχουμε γράψει με προηγούμενη τάξη 

παραμύθι για κορίτσι με κινητική 

αναπηρία, το ζωγραφίσαμε, το 

ηχογραφήσαμε, το παρουσιάσαμε στους 

γονείς. 

Ερευνήτρια: «Η Κοινωνική 

Παιδαγωγική ως επιστήμη, συνδέθηκε με 

συλλογικές  προσπάθειες προσώπων και 

ομάδων για την αντιμετώπιση 

εκπαιδευτικών και κοινωνικών 

προβλημάτων . Στους στόχους της 

σύγχρονης Κοινωνικής Παιδαγωγικής 

εντάσσονται η ένταξη ατόμων με 

μειωμένες δυνατότητες και ο σεβασμός 

στο διαφορετικό». Σύμφωνα με τα 

παραπάνω, κατά τη γνώμη σας, η 

Κοινωνική Παιδαγωγική θα μπορούσε να 

έχει εφαρμογή στη διδασκαλία μαθητών 

με αισθητηριακές αναπηρίες στο γενικό 

σχολείο; ΑΝ ΝΑΙ, με ποιον τρόπο; 

Ε2: Φυσικά και γνωρίζω για την 

Κοινωνική Παιδαγωγική, την έχω 

πολυσυναντήσει και σε βιβλιογραφία. Θα 

μπορούσαμε να δώσουμε έμπρακτα 

ευκαιρίες για συνεργασία μαθητών με 

αναπηρίες με μαθητής φυσιολογικής 

ανάπτυξης. Απλά ξες και εσύ ότι όλα 

όμορφα και καλά αλλά από άποψη 

κονδυλίων και χρηματοδοτήσεων δεν μας 

επιτρέπονται πολλά. Τι καλά θα ήταν να 

μπορούσαμε να συνεργαστούμε με άλλα 

σχολεία π.χ. να στέλνουμε υλικό, να μας 
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στέλνουν. Εγώ φέτος δεν έχω καν 

υπολογιστή στην τάξη. Υπάρχουν 

προβλήματα στα δημόσια σχολεία. 

 

 

 

Συνέντευξη 3 

Συνεντευξιαζόμενος :Ε3 

Φύλο: Γυναίκα 

Κείμενο Κωδικοί 

Ερευνήτρια: Ποια είναι η χρονολογία 

γεννήσεώς σας; 

Ε3: Στα 48 μπήκα προχθές 

[γέλιο]…Του ’74 είμαι. 1974. 

        Ερευνήτρια: Ποιο είναι το βασικό πτυχίο 

των σπουδών σας; 

Ε3:Είμαι νηπιαγωγός. Με αυτό δουλεύω. 

Έχω τελειώσει και Θεολογία. Δεν το έχω 

χρησιμοποιήσει όμως. Απλά με αυτό 

ξεκίνησα και μετά συνέχισα Ακαδημία. 

      Ερευνήτρια: Διαθέτετε κάποιο 

μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό τίτλο; 

Ε3: Όχι μεταπτυχιακό αλλά έχω κάνει 

πέρσι ένα σεμινάριο διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης. Βασικά για την εκπαίδευση 

προσφύγων. 

      Ερευνήτρια: Πόσα έτη προϋπηρεσίας 

έχετε; 

Ε3: Δουλεύω 24 χρόνια. Όχι πάντα 

μέσα σε τάξη. Έχω κάνει και αποσπάσεις 

σε Πανεπιστήμιο. 
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     Ερευνήτρια: Γνωρίζετε τι είναι οι 

αισθητηριακές αναπηρίες; 

Ε3:Αν δεν κάνω λάθος.. Ελπίζω να μη 

πω ό,τι να’ ναι τώρα, σχετίζεται με 

κάποια θέματα ακοής και στην όραση. 

Δυσκολίες…Ιατρικής φύσης δηλαδή. 

      Ερευνήτρια: Είχατε ποτέ στην τάξη σας 

μαθητή με αισθητηριακή αναπηρία; 

Ε3: Είχα κάποτε… πριν 5 χρόνια περίπου 

που φαινόταν από την αρχή ότι κάτι δεν 

πάει καλά. 

Ερευνήτρια: Μπορείτε να δώσετε 

περισσότερες πληροφορίες; 

Ε3: Ναι ναι... Εεε…Τον πρώτο μήνα δεν 

κατάλαβα κάτι παρά μόνο μία 

διστακτικότητα. Εκ των υστέρων 

κατάλαβα ότι έφερνε πολύ κοντά στα 

μάτια της τα χαρτιά να διαβάσει, τα 

βιβλία. Στην αυλή επίσης έτρεχε πολύ 

αργά και έβαζε τα χέρια της μπροστά 

σαν προστασία κάπως. Οι γονείς δεν 

είχαν καταλάβει και μου είπαν ότι 

«είναι λίγο φοβισμένη». 

Ν 

 

     Ερευνήτρια: Ποιες φυσικές (σωματικές) 

ενδείξεις θα σας έβαζαν σε σκέψεις για 

πιθανές αισθητηριακές διαταραχές ενός 

μαθητή και τι θα κάνατε για να το 

διερευνήσετε; 

Ε3: Τώρα μετά από αυτά που είδα από 

αυτήν την μικρούλα από τότε πάντα 

κάνω δεύτερη σκέψη και παρατηρώ 
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πιο…έντονα…στοχευμένα αν κάποιο 

κάνει κάτι από αυτά. 

      Ερευνήτρια: Κατά τη γνώμη σας είναι 

εύκολο να εντοπιστούν τυχόν 

αισθητηριακές δυσκολίες από τον 

εκπαιδευτικό της γενικής τάξης;    

Ε3: Σίγουρα κάποια είναι οφθαλμοφανή. 

Ίσως χρειάζεται να περάσει λίγος καιρός, 

μην πεις και τίποτα στους γονείς που δεν 

ισχύει. Είναι σοβαρό όταν μιλάμε για 

υγεία. Εντάξει θέλει διαχείριση.  

       Ερευνήτρια: Τι είδους δυσκολίες 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές με 

αισθητηριακές αναπηρίες   κατά τη 

γνώμη σας; 

Ε3:Δεν ξέρω για ακοή να σου πω αλλά 

υποθέτω ότι δεν θα ακούν όταν τους 

μιλάνε; [έκφραση απορίας]. Νομίζω 

φοράνε ακουστικό βέβαια. Πάντως για 

την περίπτωση των παιδιών που δεν 

βλέπουν -επίσης εξαρτάται από το πόσο- 

σίγουρα θα υπάρχει ένα «κράτημα» 

(σφίγγει γροθιές) και νομίζω ότι θα 

έρχονται κοντά για να μιλάνε σε 

κάποιον. 

       Ερευνήτρια: Διαφοροποιούνται οι 

επιδόσεις των μαθητών με 

αισθητηριακές αναπηρίες σε σχέση με 

τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης;  

Ε3:Σίγουρα χρειάζονται περισσότερη 

προσπάθεια για να ανταπεξέλθουν.  

Ερευνήτρια: Σε ποιους τομείς – 

μαθήματα; 
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Ε3: Στις δραστηριότητές μας, σε 

ασκήσεις, κινητικά (παιχνίδια)… 

      Ερευνήτρια: Διαφοροποιείται το δίκτυο 

διαπροσωπικών σχέσεων των μαθητών 

με αισθητηριακές αναπηρίες σε σχέση με 

το αντίστοιχο δίκτυο των μαθητών 

τυπικής ανάπτυξης; 

Ε3: Μπα δεν το πιστεύω αυτό. Τώρα αν 

εντάξει είναι τόσο μεγάλο το θέμα και το 

παιδί δυσκολεύεται να λειτουργήσει 

μόνο του π.χ, οκ. Όμως νομίζω ότι δεν 

θα δυσκολευόταν στις παρέες. 

Ερευνήτρια: Οι μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης συνεργάζονται ομαλά με 

μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς; 

Ε3: Ναι κανονικά! 

Ερευνήτρια: Ποιες πρακτικές 

διδασκαλίας θα εφαρμόζατε για να 

ελαχιστοποιηθούν οι δυσκολίες μαθητών 

με αισθητηριακές δυσκολίες στο γενικό 

σχολείο;   

Ε3: Θα βοηθούσε πιστεύω η 

συναισθηματική αγωγή, τα κινητικά 

(παιχνίδια), ο υπολογιστής… 

Ερευνήτρια: Κατά τη γνώμη σας ποια 

εκπαιδευτικά εργαλεία ή αντικείμενα θα 

ήταν χρήσιμα στους μαθητές με 

αισθητηριακές αναπηρίες; 

Ε3: Αυτά που σου είπα.. 

Τεχνολογίες, κίνηση, μουσική. 

Ερευνήτρια: Το σχολείο που 

διδάσκετε τώρα ή άλλο σχολείο που 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχέσεις και επικοινωνία με 

συνομήλικους (σεσ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκπαιδευτικά εργαλεία (εα) 
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εργαζόσασταν παλιότερα είχε Τμήμα 

Ένταξης ή εκπαιδευτικό παράλληλης 

στήριξης για μαθητές με αισθητηριακές 

αναπηρίες; 

Ε3: Τώρα όχι. Το κοριτσάκι που σου 

είπαν πριν δεν χρειάστηκε παράλληλη. 

Φόρεσε γυαλιά. Όμως έχει το γειτονικό 

Νηπιαγωγείο Τμήμα Ένταξης. 

Ερευνήτρια: Κατά τη γνώμη σας οι 

μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες 

μπορούν να λαμβάνουν κατάλληλη 

υποστήριξη στο γενικό σχολείο; 

Ερευνήτρια: Οι μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης έχουν μαθησιακό ενδιαφέρον 

για θέματα διαφορετικότητας; ΑΝ ΝΑΙ, 

με ποιο τρόπο εκδηλώνουν το 

ενδιαφέρον τους αυτό; 

Ε3: Δεν το συζητώ. Είναι 

αγαπημένα project αυτά. Αυτά και ό,τι 

έχει σχέση με πλανήτες, διάστημα 

κ.λπ., πάντα τρελαίνονται και είναι 

συγκινείσαι με τα διαμάντια που 

βγαίνουν. 

Ερευνήτρια: Έχετε συμμετάσχει ποτέ  

σε κάποιο πρόγραμμα ή εκδήλωση με 

θέμα την Ειδική Αγωγή ή τις 

Αισθητηριακές Αναπηρίες; 

Ε3: Έχουν γίνει πολλά ναι. 

Συνεργαστήκαμε με το Τμήμα 

Ένταξης φέτος τα Χριστούγεννα και 

ανταλλάξαμε ευχές και ένα αστεράκι 

από το «Make a wish». Τώρα κάνουμε 

μία επιμόρφωση από το ΙΕΠ, 
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σεμινάρια από την 

Πρωτοβάθμια…πολλά και κινείται 

πολύ το πράγμα τελευταία. Είναι 

ελπιδοφόρο αυτό. 

Ερευνήτρια: «Η Κοινωνική 

Παιδαγωγική ως επιστήμη, συνδέθηκε με 

συλλογικές  προσπάθειες προσώπων και 

ομάδων για την αντιμετώπιση 

εκπαιδευτικών και κοινωνικών 

προβλημάτων . Στους στόχους της 

σύγχρονης Κοινωνικής Παιδαγωγικής 

εντάσσονται η ένταξη ατόμων με 

μειωμένες δυνατότητες και ο σεβασμός 

στο διαφορετικό». Σύμφωνα με τα 

παραπάνω, κατά τη γνώμη σας, η 

Κοινωνική Παιδαγωγική θα μπορούσε 

να έχει εφαρμογή στη διδασκαλία 

μαθητών με αισθητηριακές αναπηρίες 

στο γενικό σχολείο; ΑΝ ΝΑΙ, με ποιον 

τρόπο; 

Ε3: Εξαιρετικό αυτό. Πόσο χαίρομαι που 

τα όνειρα και τα δικά μας και των 

παιδιών μπορούν να πάρουν σώμα. 

Ακούω πολλά νέα παιδιά (συναδέρφους) 

να λένε ότι κάνουν τέτοια μαθήματα. 

Πρέπει να δείχνουμε στα παιδιά τον 

δρόμο για το «μαζί». 

 

 

 

 

 

 Συνέντευξη 4 
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Συνεντευξιαζόμενος :Ε4 

Φύλο: Γυναίκα 

Κείμενο Κωδικοί 

Ερευνήτρια: Ποια είναι η χρονολογία 

γεννήσεώς σας; 

Ε4: Γεννήθηκα το 1992. 

        Ερευνήτρια: Ποιο είναι το βασικό πτυχίο 

των σπουδών σας; 

Ε4: Τελείωσα Νηπιαγωγός. 

 

      Ερευνήτρια: Διαθέτετε κάποιο 

μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό τίτλο; 

Ε4: Ναι, έχω κάνει μεταπτυχιακό στην 

Εκπαιδευτική Ψυχολογία και ένα 

σεμινάριο στη Διαπολιτισμική 

Εκπαίδευση. Για την ώρα [γέλιο]. 

      Ερευνήτρια: Πόσα έτη προϋπηρεσίας 

έχετε; 

Ε4: Φέτος εργάζομαι για πρώτη φορά σε 

σχολείο. Έχω επαφή… παλιότερα από 

την πρακτική μου αλλά και από Ιδιωτικό 

Νηπιαγωγείο άλλη μία χρονιά. 

     Ερευνήτρια: Γνωρίζετε τι είναι οι 

αισθητηριακές αναπηρίες; 

Ε4: Είναι διαταραχές στις ανθρώπινες 

αισθήσεις θεωρώ. Αν δεν μπορεί 

κάποιος να αντιληφθεί ερεθίσματα με 

τις αισθήσεις. Αν δεν κάνω λάθος είναι 

για την οπτική…εεε όραση και για την 

ακοή. 

      Ερευνήτρια: Είχατε ποτέ στην τάξη σας 

μαθητή με αισθητηριακή αναπηρία; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γνωστική επάρκεια (γε) 
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Ε4:Εννοείς για μεγάλο πρόβλημα; Γιατί 

είχαμε παιδάκι στον Παιδικό (σταθμό) με 

γυαλιά…είχε πολλούς βαθμούς. 

Ερευνήτρια: Ναι γενικά για 

αισθητηριακή αναπηρία αν είχες ποτέ 

μαθητή. 

Ε4: Με διάγνωση και πρόβλημα 

μεγάλο όχι. Δεν θα ήταν σε γενικό 

σχολείο νομίζω. Θα είχε καμία 

παράλληλη στήριξη ή σε Ειδικό 

σχολείο. 

     Ερευνήτρια: Ποιες φυσικές (σωματικές) 

ενδείξεις θα σας έβαζαν σε σκέψεις για 

πιθανές αισθητηριακές διαταραχές ενός 

μαθητή και τι θα κάνατε για να το 

διερευνήσετε; 

Ε4:Για τους μαθητές με πρόβλημα 

στην ακοή.. θα είχαν θέματα να 

ακούσουν ίσως χαμηλούς ήχους και να 

μην γυρνάνε όταν τους φωνάζουν, θα 

είχαν θέματα με τον ρυθμό στην 

μουσική. Τώρα για την όραση…για 

προβλήματα αισθητηριακά στην 

όραση … δεν θα έβλεπαν κοντά ή 

μακριά. Νομίζω στο Δημοτικό έχω 

ακούσει ότι δασκάλα κατάλαβε για ένα 

παιδάκι ότι δεν έβλεπε επειδή έκλεινε 

πολύ τα μάτια για αν δει στον πίνακα. 

      Ερευνήτρια: Κατά τη γνώμη σας είναι 

εύκολο να εντοπιστούν τυχόν 

αισθητηριακές δυσκολίες από τον 

εκπαιδευτικό της γενικής τάξης;     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμπεριληπτική κουλτούρα(σκ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επάρκεια ανίχνευσης ενδείξεων (εαδ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτοεξέλιξη εκπαιδευτικών (αε) 
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Ε4: Δεν θα έλεγα ότι εκπαιδευτικός με 

εμπειρία και ενδιαφέρον για τη 

δουλειά του δεν θα μπορούσε να δει ότι 

κάτι πάει αλλιώς… Επίσης όμως 

τάσσομαι 1000% υπέρ και της δια βίου 

μόρφωσης. Χρειάζονται και επιπλέον 

σπουδές. Καλή και η εμπειρία όμως 

κάποιοι έχουν γνώσεις που δεν 

συνάδουν με τη θεωρία και τις 

επιστήμες. 

       Ερευνήτρια: Τι είδους δυσκολίες 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές με 

αισθητηριακές αναπηρίες   κατά τη 

γνώμη σας; 

Ε4: Ε σίγουρα κάποια κοινωνικά 

ελλείμματα, εσωστρέφεια…στην 

κοινωνικοποίηση θα χρειάζεται 

περισσότερη δουλειά και γενικά θα 

μιλούσα για την ενίσχυση ψυχικής τους 

ανθεκτικότητας. Καλά εννοείται ότι θα 

αντιμετώπιζαν και  θέματα μέσα στο 

σχολείο γιατί και στο Νηπιαγωγείο 

είναι που είναι μικρά και ακόμα 

κάποια δεν αυτοεξυπηρετούνται, 

φαντάσου να έχουν και θέματα 

επικοινωνίας. Δηλαδή πως να ζητάνε 

βοήθεια από τους εκπαιδευτικούς στην 

τουαλέτα π.χ. Δύσκολο… 

       Ερευνήτρια: Διαφοροποιούνται οι 

επιδόσεις των μαθητών με 

αισθητηριακές αναπηρίες σε σχέση με 

τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συναισθηματικές έκφραση 

 

 

 

 

 

 

 

Σχέσεις και επικοινωνία με 

εκπαιδευτικούς (σεε) 
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Ε4: Η επίδοση…Τώρα στο 

Νηπιαγωγείο…Ε ναι. Κοίτα, σίγουρα 

χρειάζονται μία παραπάνω 

προσπάθεια φαντάζομαι. Θα 

μοχθούσαν τώρα για κάτι που στους 

υπόλοιπους θα ήταν το νορμάλ. 

Θεωρώ στο κομμάτι της γλωσσικής 

τους εκπαίδευσης παίζεται το 

δύσκολο. Αφηρημένες έννοιες πιο 

πολύ, «ελευθερία», «ειρήνη», αν 

κάποιο παιδάκι δεν ακούει ειδικά, δεν 

ξέρω πως θα μπορούσαμε να τις 

μεταφέρουμε. 

      Ερευνήτρια: Διαφοροποιείται το δίκτυο 

διαπροσωπικών σχέσεων των μαθητών 

με αισθητηριακές αναπηρίες σε σχέση με 

το αντίστοιχο δίκτυο των μαθητών 

τυπικής ανάπτυξης; 

Ε4: Δίκτυο..Εεε…Δεν ξεχωρίζουν οι 

μαθητές σε γενικές γραμμές. Τώρα αν 

δεν παίζουν λόγω δυσκολίας 

επικοινωνίας στη γλώσσα, δεν νομίζω 

αυτό να γίνεται επειδή δεν θέλουν να 

παίξουν με το παιδάκι. Απλά είναι μία 

πρακτική δυσκολία. 

Ερευνήτρια: Οι μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης συνεργάζονται ομαλά με 

μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς; 

Ε4: Είναι αυτό που σου είπα για τις 

σχέσεις τους πριν. Θεωρώ ότι δεν έχουν 

καμία ένσταση…αντίρρηση τέλος 

πάντων για συνεργασία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακαδημαϊκή επίδοση (αε) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχέσεις και επικοινωνία με 

συνομήλικους (σεσ) 
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Ερευνήτρια: Ποιες πρακτικές 

διδασκαλίας θα εφαρμόζατε για να 

ελαχιστοποιηθούν οι δυσκολίες μαθητών 

με αισθητηριακές δυσκολίες στο γενικό 

σχολείο;   

Ε4: Συνεκπαίδευση, αποδοχή γιατί 

επειδή είναι και θέμα 

συναισθηματικής έκφρασης και 

συναισθηματικής ασφάλειας του 

μαθητή, χρειάζεται να νιώσει ότι το 

περιβάλλον τον αγκαλιάζει και δεν τον 

παραμερίζει. Έπειτα, από όσο γνωρίζω 

τα παιδιά με προβλήματα όρασης 

μαθαίνουν Braille και τα παιδιά με 

προβλήματα ακοής, νοηματική.  

 

Ερευνήτρια: Κατά τη γνώμη σας ποια 

εκπαιδευτικά εργαλεία ή αντικείμενα θα 

ήταν χρήσιμα στους μαθητές με 

αισθητηριακές αναπηρίες; 

Ε4: Έχω παρακολουθήσει 

πρόσφατα από ιδιωτικό φορέα 

σεμινάριο για τη ρομποτική και τα 

οφέλη για τον αυτισμό. Στην εισαγωγή 

αναφέρθηκαν προτάσεις γενικά για 

εφαρμογή στην Ειδική Αγωγή. 

Υπάρχει και ένα ρομποτάκι beebot που 

χρησιμοποιείται. Αλλά γενικά μέσα 

από το παιχνίδι στο Νηπιαγωγείο, 

τουβλάκια για μαθηματικά, με αφή για 

τυφλούς μαθητές ας πούμε. 

Ερευνήτρια: Το σχολείο που 

διδάσκετε τώρα ή άλλο σχολείο που 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχέσεις και επικοινωνία με 

συνομήλικους (σεσ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέθοδοι διδασκαλίας (μδ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκπαιδευτικά εργαλεία (εα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκπαιδευτικά εργαλεία (εα) 
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εργαζόσασταν παλιότερα είχε Τμήμα 

Ένταξης ή εκπαιδευτικό παράλληλης 

στήριξης για μαθητές με αισθητηριακές 

αναπηρίες; 

Ε4: Όχι για την ώρα. 

Ερευνήτρια: Κατά τη γνώμη σας οι 

μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες 

μπορούν να λαμβάνουν κατάλληλη 

υποστήριξη στο γενικό σχολείο; 

Ε4: Φυσικά! Επιμόρφωση χρειάζεται 

στους γενικής (εκπαιδευτικής) για να 

υποστηρίξουν κάθε μαθητή. Γιατί να 

ιδρυματοποιηθεί; Το σχολείο πρέπει να 

μην κάνει εξαιρέσεις και διακρίσεις. 

Ερευνήτρια: Οι μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης έχουν μαθησιακό ενδιαφέρον 

για θέματα διαφορετικότητας; ΑΝ ΝΑΙ, 

με ποιο τρόπο εκδηλώνουν το 

ενδιαφέρον τους αυτό; 

Ε4: Ναι έχουν.. κάνουν ερωτήσεις 

και κάπως ενδιαφέρονται για τις 

δραστηριότητες Συναισθηματικής 

Αγωγής. Βλέπεις ότι συναισθάνονται και 

ίσως μερικά (παιδιά) με μεγαλύτερη 

αντίληψη και ωριμότητα λίγο 

επηρεάζονται αρνητικά. 

Ερευνήτρια: Τι εννοείς «αρνητικά»; 

Ε4: Στεναχωριούνται… 

Ερευνήτρια: Έχετε συμμετάσχει ποτέ  

σε κάποιο πρόγραμμα ή εκδήλωση με 

θέμα την Ειδική Αγωγή ή τις 

Αισθητηριακές Αναπηρίες; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινωνικοπαιδαγωγική φιλοσοφία 

(κφ) 
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Ε4: Στο μεταπτυχιακό είχαμε 

«δάνεια» μαθήματα από το Τμήμα 

Επιστημών Αγωγής της Ειδικής 

(Αγωγής). Έχουμε κάνει διάφορα από 

παρακολουθήσεις συνεδρίων ας πούμε, 

Ερευνήτρια: «Η Κοινωνική 

Παιδαγωγική ως επιστήμη, συνδέθηκε με 

συλλογικές  προσπάθειες προσώπων και 

ομάδων για την αντιμετώπιση 

εκπαιδευτικών και κοινωνικών 

προβλημάτων. Στους στόχους της 

σύγχρονης Κοινωνικής Παιδαγωγικής 

εντάσσονται η ένταξη ατόμων με 

μειωμένες δυνατότητες και ο σεβασμός 

στο διαφορετικό». Σύμφωνα με τα 

παραπάνω, κατά τη γνώμη σας, η 

Κοινωνική Παιδαγωγική θα μπορούσε 

να έχει εφαρμογή στη διδασκαλία 

μαθητών με αισθητηριακές αναπηρίες 

στο γενικό σχολείο; ΑΝ ΝΑΙ, με ποιον 

τρόπο; 

Ε4: Ιδανικό ακούγεται, όμως νομίζω 

ότι συνάδερφοι χωρίς ενδιαφέρον για 

ουσιαστική μάθηση μέσα από τις 

ομάδες, δεν θα το…θα έμενε «στα 

χαρτιά» που λέμε. Θέλει εμείς οι ίδιοι 

να αποτελέσουμε παράδειγμα και να 

εμπνεύσουμε. Να συνεργαστούμε εμείς 

οι ίδιοι με τους γονείς, με τις 

συναδέρφους..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέθοδοι διδασκαλίας (μδ) 

 

 

 

 

Συμπεριληπτική κοινότητα (σκ) 
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Συνέντευξη 5 

Συνεντευξιαζόμενος :Ε5 

Φύλο: Γυναίκα 

Κείμενο Κωδικοί 

 

Ερευνήτρια: Ποια είναι η χρονολογία 

γεννήσεώς σας; 

Ε5: Είμαι γεννημένη το 1982. Στα 40 

μπήκα. 

        Ερευνήτρια: Ποιο είναι το βασικό πτυχίο 

των σπουδών σας; 

Ε5: Τελείωσα νηπιαγωγός στο 

Αριστοτέλειο και συνέχισα Διδασκαλείο. 

      Ερευνήτρια: Διαθέτετε κάποιο 

μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό τίτλο; 

Ε5: Έχω κάνει μεταπτυχιακό με θέμα το 

Περιβάλλον. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση  

Είναι.. Για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Πολύ 

ενδιαφέρον… 

      Ερευνήτρια: Πόσα έτη προϋπηρεσίας 

έχετε; 
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Ε5: Ε…στάσου τώρα (υπολογίζει). Έχω 

χάσει το μέτρημα [γέλιο]. Είμαι.. ναι…18 

χρόνια φέτος. 18ος χρόνος φέτος. 

     Ερευνήτρια: Γνωρίζετε τι είναι οι 

αισθητηριακές αναπηρίες; 

Ε5: Αναπηρίες; Βασικά εφόσον είναι 

αισθητηριακές λογικά αφορά ακοή και 

όραση. Είναι και κάτι ακόμα; 

Ερευνήτρια: Αναφέρετε ό,τι θεωρείτε 

σωστό. 

Ε5: Είναι για προβλήματα με την όραση, 

να μην βλέπει σε σημείο να μην μπορεί να 

εξυπηρετηθεί. Το ίδιο και για την ακοή. 

Βαρηκοΐα ας πούμε.  

      Ερευνήτρια: Είχατε ποτέ στην τάξη σας 

μαθητή με αισθητηριακή αναπηρία; 

Ε5: Ναι είχαμε νήπιο με βαρηκοΐα. 

Φορούσε ακουστικό αλλά μετά από λίγο 

καιρό πήγε σε Τμήμα Ένταξης. Είχαμε 

κάνει διαδικασία ολόκληρη γιατί 

χρειαζόταν εξειδίκευση.  

     Ερευνήτρια: Ποιες φυσικές (σωματικές) 

ενδείξεις θα σας έβαζαν σε σκέψεις για 

πιθανές αισθητηριακές διαταραχές ενός 

μαθητή και τι θα κάνατε για να το 

διερευνήσετε; 

Ε5: Ναι.. ας πούμε τώρα που το λέω.. το 

νήπιο αυτό που σου λέω μιλούσε δυνατά 

και θυμάμαι κάποια στιγμή που τους 

μιλούσα πολύ χαμηλόφωνα στην παρεούλα 

για να κάνουμε ένα μουσικοκινητικό. Μου 

λέει «Κυρία δεν σε ακούω όταν μιλάς έτσι». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γνωστική επάρκεια (γε) 
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Δηλαδή για την ακοή φαντάζομαι ότι παίζει 

ρόλο η ένταση. 

 

      Ερευνήτρια: Κατά τη γνώμη σας είναι 

εύκολο να εντοπιστούν τυχόν 

αισθητηριακές δυσκολίες από τον 

εκπαιδευτικό της γενικής τάξης;   

Ε5:Πιστεύω ας πούμε ότι υπάρχουν 

πράγματα που φαίνονται εύκολα και 

κάποια που θέλουν χρόνο. Θυμάμαι που 

είχα κάποια στιγμή ένα παιδάκι που 

καθόταν κοντά στον πίνακα και έβλεπε 

για τις εργασίες όλα καλά. Όταν τους 

άλλαξα ομάδες και πήγε λίγο πιο πίσω 

κατάλαβα ότι δυσκολευόταν και έκανε 

μπροστά το κεφάλι για να δει.   

       Ερευνήτρια: Τι είδους δυσκολίες 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές με 

αισθητηριακές αναπηρίες   κατά τη γνώμη 

σας; 

Ε5: Δυσκολίες στον γλωσσικό τομέα 

πρωτίστως. Αφού εκεί βασίζεται η 

επικοινωνία έτσι κι’ αλλιώς. Βασικά στη 

φωνολογική επίγνωση. Από ποια 

φωνούλα αρχίζει η λέξη ας πούμε. Αν δεν 

ακούει καθαρά το παιδάκι θα 

δυσκολευτεί. Επίσης και γνωστικά θα 

υπάρχουν θέματα γιατί ίσως να μην 

ακούει όσα διδάσκεται. Να του λέω ας 

πούμε να πιάσει ένα χρώμα και να πιάνει 

άλλο ενώ ξέρει τα χρώμα. Άρα 

αντιληπτικά μάλλον το πρόβλημα είναι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επάρκεια ανίχνευσης ενδείξεων 

(εαδ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακαδημαϊκή επίδοση (αε) 
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Όμως και στις παρέες τους. Η 

επικοινωνία είναι το Α και το Ω.  

       Ερευνήτρια: Διαφοροποιούνται οι 

επιδόσεις των μαθητών με αισθητηριακές 

αναπηρίες σε σχέση με τους μαθητές 

τυπικής ανάπτυξης;  

Ε5: Βάσει τω προβλημάτων που σου είπα 

και πριν θεωρώ ότι ειδικά στο Δημοτικό 

αυτά θα συσσωρευτούν. 

      Ερευνήτρια: Διαφοροποιείται το δίκτυο 

διαπροσωπικών σχέσεων των μαθητών με 

αισθητηριακές αναπηρίες σε σχέση με το 

αντίστοιχο δίκτυο των μαθητών τυπικής 

ανάπτυξης; 

Ε5: Παίζουν ίσως πιο πολύ με αδύναμους 

μαθητές. Προνήπια, μαθητές 

πρόσφυγες…που η γλώσσα τους δεν είναι 

ιδιαίτερα εξελιγμένη. 

Ερευνήτρια: Οι μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης συνεργάζονται ομαλά με 

μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς; 

Ε5: Συνεργάζονται όταν χρειάζεται και 

απαιτείται. Δεν είναι πασπαρτού αυτό που 

σου λέω για τις δυσκολίες. Υπάρχουν 

περιπτώσεις και περιπτώσεις.  

Ερευνήτρια: Ποιες πρακτικές 

διδασκαλίας θα εφαρμόζατε για να 

ελαχιστοποιηθούν οι δυσκολίες μαθητών 

με αισθητηριακές δυσκολίες στο γενικό 

σχολείο;   

Ε5: Πιστεύω μέσα από συνεργασία σε 

ομάδες είναι το κατάλληλο. Για να 

Σχέσεις και επικοινωνία με 

συνομήλικους (σεσ) 
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νιώθουν ασφάλεια. Επίσης και ο 

δάσκαλος πρέπει να οδηγεί τον μαθητή. 

Να του δείχνει να έχει ωραίες ιδέες και να 

κάνει ενδιαφέρον μάθημα. 

 

Ερευνήτρια: Κατά τη γνώμη σας ποια 

εκπαιδευτικά εργαλεία ή αντικείμενα θα 

ήταν χρήσιμα στους μαθητές με 

αισθητηριακές αναπηρίες; 

Ε5: Σίγουρα κινητικά παιχνίδια 

εμπιστοσύνης και ενδυνάμωσης της 

ομαδούλας, προσανατολισμός στον χώρο. 

Ε από αντικείμενα νομίζω για τα παιδιά 

με τις αναπηρίες υπάρχουν ας πούμε 

ακουστικά, γυαλιά για την όραση κ.λπ. 

Ερευνήτρια: Το σχολείο που διδάσκετε 

τώρα ή άλλο σχολείο που εργαζόσασταν 

παλιότερα είχε Τμήμα Ένταξης ή 

εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης για 

μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες; 

Ε5: Ναι το παιδάκι με τη βαρηκοΐα 

που σου είπα πήγε σε Τμήμα Ένταξης σε 

γειτονικό Νηπιαγωγείο. 

Ερευνήτρια: Κατά τη γνώμη σας οι 

μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες 

μπορούν να λαμβάνουν κατάλληλη 

υποστήριξη στο γενικό σχολείο; 

Ε5: Φυσικά. Δεν το συζητώ. Απλά 

πρέπει εμείς να διαφοροποιούμε τη 

διδασκαλία. 

Ερευνήτρια: Οι μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης έχουν μαθησιακό ενδιαφέρον 

για θέματα διαφορετικότητας; ΑΝ ΝΑΙ, με 
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ποιο τρόπο εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους 

αυτό; 

Ε5: Σίγουρα ενδιαφέρονται και 

σέβονται κιόλας. 

Ερευνήτρια: Έχετε συμμετάσχει ποτέ  

σε κάποιο πρόγραμμα ή εκδήλωση με θέμα 

την Ειδική Αγωγή ή τις Αισθητηριακές 

Αναπηρίες; 

Ε5: Συνδέομαι στις τηλεδιασκέψεις από 

το ΙΕΠ. Κάνουν τώρα μία επιμόρφωση για 

την Ειδική Αγωγή. 

Ερευνήτρια: «Η Κοινωνική 

Παιδαγωγική ως επιστήμη, συνδέθηκε με 

συλλογικές  προσπάθειες προσώπων και 

ομάδων για την αντιμετώπιση 

εκπαιδευτικών και κοινωνικών 

προβλημάτων . Στους στόχους της 

σύγχρονης Κοινωνικής Παιδαγωγικής 

εντάσσονται η ένταξη ατόμων με μειωμένες 

δυνατότητες και ο σεβασμός στο 

διαφορετικό». Σύμφωνα με τα παραπάνω, 

κατά τη γνώμη σας, η Κοινωνική 

Παιδαγωγική θα μπορούσε να έχει 

εφαρμογή στη διδασκαλία μαθητών με 

αισθητηριακές αναπηρίες στο γενικό 

σχολείο; ΑΝ ΝΑΙ, με ποιον τρόπο; 

Ε5: Η συνεργασία και οι ομάδες για εμένα 

λειτουργούν κατά κόρον στο 

Νηπιαγωγείο γιατί τα παιδιά βλέπουν το 

ένα με το άλλο και αλληλοβοηθιούνται. 

Αυτό γίνεται πραγματικά στην κοινωνία. 

Σέβονται όποιον θέλει βοήθεια. Ποτέ δεν 

λένε «όχι, δεν βοηθάω» ας πούμε. 
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Συνέντευξη 6 

Συνεντευξιαζόμενος :Ε6 

Φύλο: Γυναίκα 

Κείμενο Κωδικοί 

 

Ερευνήτρια: Ποια είναι η χρονολογία 

γεννήσεώς σας; 

Ε6: Γεννήθηκα το 1986..38 δηλαδή 

χρονών. 

        Ερευνήτρια: Ποιο είναι το βασικό πτυχίο 

των σπουδών σας; 

Ε6: Νηπιαγωγός τελείωσα στο 

Αριστοτέλειο. 

      Ερευνήτρια: Διαθέτετε κάποιο 

μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό τίτλο; 

Ε6: Ωχ.. ε ναι τώρα κάνω ένα 

μεταπτυχιακό. Δεν το έχω τελειώσει 

ακόμα όμως. Γράφω διπλωματική. 

Συμπάσχω [γέλιο]. 

Ερευνήτρια: Σε ποιον τομέα είναι το 

μεταπτυχιακό; 

Ε6: Στην Ειδική. Ειδική Αγωγή. 

      Ερευνήτρια: Πόσα έτη προϋπηρεσίας 

έχετε; 

Ε6: Δουλεύω 11 χρόνια. 

     Ερευνήτρια: Γνωρίζετε τι είναι οι 

αισθητηριακές αναπηρίες; 
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Ε6: Είναι διαταραχές στην αίσθηση 

της όρασης και της ακοής. Αλλά 

γενικά από όσο ξέρω δεν είναι… είναι 

και αλλά θέματα. Βασικά εντάσσεται 

στις διαταραχές αυτές νομίζω και ο 

στραβισμός, οι αμβλύωπες. Για ακοή 

λίγο ζορίζομαι να σου πω παραπάνω 

[γέλιο]. 

 

      Ερευνήτρια: Είχατε ποτέ στην τάξη σας 

μαθητή με αισθητηριακή αναπηρία; 

Ε6:Σε βαθμό μεγάλο.. πρόβλημα ας 

πούμε να θέλει βοήθεια από ειδικό, όχι. 

Εντάξει μυωπία, μαθητή με γυαλιά, ναι 

είχα. 

     Ερευνήτρια: Ποιες φυσικές (σωματικές) 

ενδείξεις θα σας έβαζαν σε σκέψεις για 

πιθανές αισθητηριακές διαταραχές ενός 

μαθητή και τι θα κάνατε για να το 

διερευνήσετε; 

Ε6:Δεν ξέρω σίγουρα αλλά εφόσον 

λέμε για διαταραχές όρασης ρε παιδί 

μου… δεν θα έβλεπαν μακριά, θα 

ζητούσαν να τους επαναλάβουν ό,τι δεν 

άκουσαν. Ίσως ας πούμε… ας πούμε 

θα τους φώναζες και δεν θα 

γυρνούσαν. Αυτά μου ‘ ρχόνται τώρα.. 

      Ερευνήτρια: Κατά τη γνώμη σας είναι 

εύκολο να εντοπιστούν τυχόν 

αισθητηριακές δυσκολίες από τον 

εκπαιδευτικό της γενικής τάξης;    

Ε6: Εύκολο.. Δεν ξέρω τώρα πως 

εκλαμβάνει το «εύκολο» ο καθένας και τι 
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τελικά καταλαβαίνει. Αν υπάρχει 

παιδάκι που δεν βλέπει στον πίνακα, 

εντάξει δεν είναι και τόσο δύσκολο να το 

«πιάσεις» ρε παιδί μου. Τώρα κάτι που 

θέλει διάγνωση και δεν έχει ξεκάθαρα 

δείγματα, φαντάζομαι θέλει ειδικό 

επιστήμονα. 

       Ερευνήτρια: Τι είδους δυσκολίες 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές με 

αισθητηριακές αναπηρίες   κατά τη 

γνώμη σας; 

Ε6: Εννοείς εκπαιδευτικά; Εεε..σε θέμα 

γνώσης; 

Ερευνήτρια; Γενικά τι δυσκολίες θα 

εντόπιζες. 

Ε6: λίγο πολύ σε όλα. Το ένα φέρνει το 

άλλο. Γνωστικά ας πούμε θα 

δυσκολευόταν να «πιάσει» κάποιες 

δύσκολες έννοιες τύπου τακτικός 

αριθμός ή χρονικοί όροι π.χ. χθες, 

μεθαύριο. Όμως θα είχαν και 

δυσκολίες να κινηθούν μέσα στο 

σχολείο. Δεν θεωρώ το ελληνικό 

σχολείο έτοιμο για να υποστηρίξει 

τέτοια παιδιά. Εδώ και για εμάς 

υπάρχουν θέματα που λες «από που να 

αρχίσω;». Βρύσες ψηλές για τα παιδιά, 

τουαλέτες για μεγάλους αντί παιδικές. 

Ε μετά από αυτά και το παιδάκι θα 

ζορίζεται συναισθηματικά. 

       Ερευνήτρια: Διαφοροποιούνται οι 

επιδόσεις των μαθητών με 
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αισθητηριακές αναπηρίες σε σχέση με 

τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης;  

      Ερευνήτρια: Διαφοροποιείται το δίκτυο 

διαπροσωπικών σχέσεων των μαθητών 

με αισθητηριακές αναπηρίες σε σχέση με 

το αντίστοιχο δίκτυο των μαθητών 

τυπικής ανάπτυξης; 

Ε6: Ναι γιατί έχουν διαφορετικούς 

ρυθμούς και αν δεν τα βοηθήσεις 

παραιτούνται. 

Ερευνήτρια: Οι μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης συνεργάζονται ομαλά με 

μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς; 

Ε6: Υποθέτω ναι όπως με κάθε 

άλλο παιδάκι που έχει ελλείμματα. 

Ερευνήτρια: Ποιες πρακτικές 

διδασκαλίας θα εφαρμόζατε για να 

ελαχιστοποιηθούν οι δυσκολίες μαθητών 

με αισθητηριακές δυσκολίες στο γενικό 

σχολείο;   

Ε6: Μέσα από οργανωμένα 

παιχνίδια μαθαίνουμε στο 

Νηπιαγωγείο και στο ελεύθερο 

παιχνίδι ακόμα, στις γωνιές. Επίσης θα 

έβαζα και βοηθό για το παιδάκι που θα 

ήθελε βοήθεια για να μάθει μέσα από 

τη μίμηση και να νιώθει και το άλλο 

παιδάκι…να εξελιχθεί ..να βελτιωθεί η 

αυτοεκτίμησή του. 

Ερευνήτρια: Κατά τη γνώμη σας ποια 

εκπαιδευτικά εργαλεία ή αντικείμενα θα 
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ήταν χρήσιμα στους μαθητές με 

αισθητηριακές αναπηρίες; 

Ε6: Εκπαιδευτικά; Ή εννοείς γενικά 

από εξοπλισμό του; 

Ερευνήτρια: Ό,τι πιστεύεις ότι θα 

βοηθούσε. 

Ε6: Ναι...ας πούμε εμείς στο 

σχολείο σαν εκπαιδευτικοί… είμαστε 

και γενικής δεν είμαστε σε θέση να 

χρησιμοποιήσουμε κάτι εναλλακτικό 

από ό,τι χρησιμοποιούμε για τους 

άλλους μαθητές. Τώρα γενικά σε 

εξοπλισμό νομίζω υπάρχουν ειδικά 

γυαλιά, μηχανές braille, η Νοηματική 

Γλώσσα για τους κωφούς. 

Ερευνήτρια: Το σχολείο που 

διδάσκετε τώρα ή άλλο σχολείο που 

εργαζόσασταν παλιότερα είχε Τμήμα 

Ένταξης ή εκπαιδευτικό παράλληλης 

στήριξης για μαθητές με αισθητηριακές 

αναπηρίες; 

Ε6: Όχι, δεν ξέρω άλλες περιπτώσεις. 

Ερευνήτρια: Κατά τη γνώμη σας οι 

μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες 

μπορούν να λαμβάνουν κατάλληλη 

υποστήριξη στο γενικό σχολείο; 

Ε6: Υποστήριξη στο σχολείο 

ναι..Από εμάς εννοείς; Τους γενικής; 

Ερευνήτρια: Ναι αυτό. 

Ε6: Πιστεύω και κρίνω λίγο δύσκολο 

ότι θα είναι. Πρέπει να έχουμε παραπάνω 

γνώσεις. Εγώ ίσως έμαθα πράγματα 

τώρα λόγω του μεταπτυχιακού. Μου 
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άρεσε και γενικά η Ειδική (Αγωγή) 

δίνει πράγματα και στη Γενική. Δεν 

ξέρω αν αυτό είναι εύκολο και για 

συναδέρφους μεγαλύτερης ηλικίας. 

Ερευνήτρια: Οι μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης έχουν μαθησιακό ενδιαφέρον 

για θέματα διαφορετικότητας; ΑΝ ΝΑΙ, 

με ποιο τρόπο εκδηλώνουν το 

ενδιαφέρον τους αυτό; 

Ε6: Έχουν ενδιαφέρον μωρέ ναι. 

Διαφορετικότητα επεξεργαζόμαστε 

στην τάξη συχνά γιατί ακουμπά και 

στα συναισθήματα. Βοηθάει να 

ενδυναμώνουν τα συναισθήματά τους. 

Φέτος έχουμε τρία προσφυγόπουλα 

στο σχολείο και αγγίξαμε το θέμα από 

τον Σεπτέμβριο μαζί με την άλλη τάξη 

δίπλα. Κάναμε ένα μεγάλο καράβι, 

ζωγράφισαν τον εαυτό τους και 

ταξιδεύουν όλοι μαζί πια σε ένα ταξίδι 

κοινό. 

Ερευνήτρια: Έχετε συμμετάσχει ποτέ  

σε κάποιο πρόγραμμα ή εκδήλωση με 

θέμα την Ειδική Αγωγή ή τις 

Αισθητηριακές Αναπηρίες; 

Ε6: Συνεργαζόμαστε κάθε χρόνο με 

το ΚΕΔΔΥ…ΚΕΔΑΣΥ. Για πρώιμη 

παρέμβαση δυσκολιών από το 

Νηπιαγωγείο. Τώρα κιόλας αυτές τις 

μέρες συμπληρώνουμε φόρμες για 

επαναφοίτηση των μαθητών με 

δυσκολίες. Εγώ όχι προσωπικά, Εννοώ 

είναι οι προθεσμίες. Εγώ έφτιαξα μία 
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αξιολόγηση μαθητή μου για θέματα 

κοινωνικοποίησης και άλλα 

μαθησιακά. Αλλά είμαστε σε στενή 

συνεργασία εννοώ και μας κάνουν 

συχνά επιμορφώσεις. 

Ερευνήτρια: «Η Κοινωνική 

Παιδαγωγική ως επιστήμη, συνδέθηκε με 

συλλογικές  προσπάθειες προσώπων και 

ομάδων για την αντιμετώπιση 

εκπαιδευτικών και κοινωνικών 

προβλημάτων . Στους στόχους της 

σύγχρονης Κοινωνικής Παιδαγωγικής 

εντάσσονται η ένταξη ατόμων με 

μειωμένες δυνατότητες και ο σεβασμός 

στο διαφορετικό». Σύμφωνα με τα 

παραπάνω, κατά τη γνώμη σας, η 

Κοινωνική Παιδαγωγική θα μπορούσε 

να έχει εφαρμογή στη διδασκαλία 

μαθητών με αισθητηριακές αναπηρίες 

στο γενικό σχολείο; ΑΝ ΝΑΙ, με ποιον 

τρόπο; 

Ε6: Την ένταξη παλεύουμε και 

εμείς. Για όλα τα παιδιά ανεξάρτητα 

από τη διαφορετικότητα τους. 
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Συνέντευξη 7 

Συνεντευξιαζόμενος :Ε7 

Φύλο: Άνδρας 

Κείμενο Κωδικοί 

Ερευνήτρια: Ποια είναι η χρονολογία 

γεννήσεώς σας; 

Ε7: Είμαι γεννημένος το 1990. 32 ετών 

είμαι. 

        Ερευνήτρια: Ποιο είναι το βασικό πτυχίο 

των σπουδών σας; 

Ε7: Έχω τελειώσει Παιδαγωγικό 

Τμήμα…Δασκάλων. Στη Θεσσαλονίκη. 

Με 10% ήμουν γιατί πέρασα Φυσικό 

στην αρχή…άσχετο [γέλιο]. 

      Ερευνήτρια: Διαθέτετε κάποιο 

μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό τίτλο; 

Ε7: Ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό 

Ειδικής Αγωγής πριν κάποιους μήνες και 

γενικά θα ήθελα να το προχωρήσω. Θα 

το σκεφτόμουν για διδακτορικό απλά 

αντιλαμβάνεσαι… θέλω λίγο χρόνο 

πρώτα να ξεκουραστώ. Με ενδιαφέρει 

όμως ο τομέας. Θέλω να συνεχίσω το 

θέμα της διπλωματικής μου για την 

ακρίβεια. Ωστόσο θα έλεγα ότι γνώσεις 

Ειδικής Αγωγής λίγο πολύ πρέπει να 

έχουν όλοι οι δάσκαλοι γιατί κάτι 

μπορεί να ξεκινάει από μικρή 
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δυσκολία μέχρι κάποια διαταραχή που 

χρήζει διάγνωσης. 

      Ερευνήτρια: Πόσα έτη προϋπηρεσίας 

έχετε; 

Ε7: Δουλεύω σαν αναπληρωτής τέσσερα 

χρόνια τώρα. Τέσσερις σχολικές χρονιές. 

     Ερευνήτρια: Γνωρίζετε τι είναι οι 

αισθητηριακές αναπηρίες; 

Ε7: Είναι κάποια ελλείμματα και 

προβλήματα ας πούμε στις αισθήσεις 

της ακοής και της όρασης. Υπάρχει 

ένα μεγάλο εύρος βέβαια. Δεν είναι 

άσπρο- μαύρο, βλέπω-δεν βλέπω. 

Υπάρχουν κάποιοι που είναι 

λειτουργικοί και τα καταφέρνουν 

ανεξάρτητα χωρίς βοήθεια και άλλοι  

που θέλουν ειδικό εξοπλισμό κ.λπ. 

      Ερευνήτρια: Είχατε ποτέ στην τάξη σας 

μαθητή με αισθητηριακή αναπηρία; 

Ε7: Όχι, δεν έχει είχα ποτέ μαθητή με 

αισθητηριακή αναπηρία σε μη 

λειτουργικό βαθμό.  

     Ερευνήτρια: Ποιες φυσικές (σωματικές) 

ενδείξεις θα σας έβαζαν σε σκέψεις για 

πιθανές αισθητηριακές διαταραχές ενός 

μαθητή και τι θα κάνατε για να το 

διερευνήσετε; 

Ε7: Εντάξει είναι θέμα διάγνωσης όπου 

τότε παρατηρείς μάλλον πιο 

συγκεκριμένα την περίπτωση. Υποθέτω 

ότι στην περίπτωση των μαθητών με 

προβλήματα όρασης, οι μαθητές δεν 

βλέπουν καλά στον πίνακα, ίσως να 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γνωστική επάρκεια (γε) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επάρκεια ανίχνευσης ενδείξεων (εαδ) 
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μην αναγνωρίζουν φυσιογνωμίες και 

φιγούρες…και στην τουαλέτα ή στην 

αυλή δεν ξέρω -ανάλογα με το βαθμό 

θέματος- πόσο μπορούν να βγουν μόνοι 

τους και να κινηθούν. Οι μεγαλύτερες 

τάξεις είναι και πιο πάνω συνήθως άρα 

θα υπάρχουν και σκάλες.. Τώρα για 

ακοή, πάλι αντίστοιχα εμπόδια. Ίσως 

να μιλάνε πιο δυνατά αλλά όταν το 

πρόβλημα είναι μεγάλο χρησιμοποιούν 

νοηματική. Απλά εδώ νομίζω 

τουλάχιστον δεν υπάρχει πρόβλημα 

τραυματισμού. 

      Ερευνήτρια: Κατά τη γνώμη σας είναι 

εύκολο να εντοπιστούν τυχόν 

αισθητηριακές δυσκολίες από τον 

εκπαιδευτικό της γενικής τάξης;     

Ε7: Πιστεύω ότι είναι ανάλογα. 

Υπάρχουν παράγοντες που βοηθούν. 

Αν…αν ο δάσκαλος έχει κάποιες 

γνώσεις, έχει κάποια εμπειρία 

προηγούμενη και βασικά αν θέλει και 

να βοηθήσει, έχει «μάτι ενεργό», τότε 

ειδικά για τα (προβλήματα) όρασης 

μπορεί να τα εντοπίσει. 

       Ερευνήτρια: Τι είδους δυσκολίες 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές με 

αισθητηριακές αναπηρίες   κατά τη 

γνώμη σας; 

Ε7: Γενικά στο ακαδημαϊκό κομμάτι 

θα δυσκολεύεται να προσαρμοστεί 

στους ρυθμούς του μαθητή τυπικής 

ανάπτυξης, από πλευράς ύλης 

 

 

 

 

Προσβασιμότητα - υποστηρικτική 

τεχνολογία (πτ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επάρκεια ανίχνευσης ενδείξεων (εαδ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακαδημαϊκή επίδοση (αε) 
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καταρχήν. Είναι άλλος ο ρυθμός αλλά 

υποθέτω ότι αν η διαταραχή είναι 

μεγάλης έκτασης θα έχει λάβει ήδη 

παρέμβαση.  

       Ερευνήτρια: Διαφοροποιούνται οι 

επιδόσεις των μαθητών με 

αισθητηριακές αναπηρίες σε σχέση με 

τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης;  

Ε7: Θα έλεγα πάλι για το κομμάτι της 

πρώιμης παρέμβασης. Αν δέχεται την 

κατάλληλη υποστήριξη, αν χρησιμοποιεί 

γυαλιά ας πούμε κ.λπ. τότε θα έχει 

επέλθει μία εξισορρόπηση και δεν θα 

διαφοροποιείται. Υπάρχουν όμως πολλά 

παραθυράκια και δεν φτάνει μόνο ο 

δάσκαλος να πει τι βλέπει ή οι ειδικοί. 

Πρέπει να το «τρέξουν» και οι γονείς. 

      Ερευνήτρια: Διαφοροποιείται το δίκτυο 

διαπροσωπικών σχέσεων των μαθητών 

με αισθητηριακές αναπηρίες σε σχέση με 

το αντίστοιχο δίκτυο των μαθητών 

τυπικής ανάπτυξης;  

Ε7: Όπως και να’ χει διαταράσσεται η 

καθημερινότητα του παιδιά και στη 

σχολική ζωή του τα ίδια. Όταν το παιδί 

δυσκολεύεται- γενικά το λέω αυτό, σε 

κάθε διαταραχή και όχι μόνο στις 

αισθητηριακές- δεν αντιδρά και με 

μεγάλη χαρά, δεν θα παίζει το ίδιο. 

Πιστεύω ότι ενδεχομένως δίνει την 

εικόνα εσωστρέφειας, θα δένεται με 

τους γονείς περισσότερο και με τη 

δασκάλα ίσως να νιώθω εξαρτημένο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχέσεις και επικοινωνία με 

συνομήλικους (σεσ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συναισθηματική έκφραση (σε) 

 

 

Σχέσεις και επικοινωνία με 

εκπαιδευτικούς (σεε) 
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ως πρόσωπο αναφοράς η δασκάλα, ο 

δάσκαλος. 

Ερευνήτρια: Οι μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης συνεργάζονται ομαλά με 

μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς; 

Ε7: Ναι μπορούν να συνεργάζονται 

ομαλά και ο εκπαιδευτικός παίζει 

σημαντικό ρόλο για να μην προάγει 

ανισότητες και να δείχνει πως να 

υποστηρίζει ο ένας τον άλλον. 

Ερευνήτρια: Ποιες πρακτικές 

διδασκαλίας θα εφαρμόζατε για να 

ελαχιστοποιηθούν οι δυσκολίες μαθητών 

με αισθητηριακές δυσκολίες στο γενικό 

σχολείο;   

Ε7: Είναι πιστεύω η 

συνεκπαίδευση αυτό που μάθαμε εμείς 

τουλάχιστον και έχει τη φιλοσοφία της 

συμμετοχής όλων με ίσα δικαιώματα. 

Βάσει αυτού, συνδιδασκαλία και 

συμμετοχή των μαθητών στο χτίσιμο 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Επίσης χρειάζεται και συνεργασία 

εκπαιδευτικού Γενικής και Ειδικής αν 

υπάρχει μαθητής παράλληλης 

στήριξης για παράδειγμα. Να μπει, να 

σχεδιαστεί ένα βραχυχρόνιο 

πρόγραμμα με στόχους, να εξεταστεί ο 

μαθητής από το ΚΕΔΑΣΥ… 

Ερευνήτρια: Κατά τη γνώμη σας ποια 

εκπαιδευτικά εργαλεία ή αντικείμενα θα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχέσεις και επικοινωνία με 

συνομήλικους (σεσ) 

 

Συμπεριληπτική κουλτούρα (σκ) 
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ήταν χρήσιμα στους μαθητές με 

αισθητηριακές αναπηρίες; 

Ε7: Ε κοίτα τώρα ανάλογα με τις 

δυνατότητες του μαθητή, είναι η 

braille ένας τρόπος, η νοηματική 

γλώσσα. Γίνονται δηλαδή και 

διορισμοί…προσλήψεις 

αναπληρωτών με επάρκεια για να 

δοθούν στους μαθητές. Μετά είναι τα 

γυαλιά, τα τεχνολογικά μέσα σίγουρα 

κ.λπ. Αυτά μου’ ρχονται τώρα [γέλιο]. 

Ερευνήτρια: Το σχολείο που 

διδάσκετε τώρα ή άλλο σχολείο που 

εργαζόσασταν παλιότερα είχε Τμήμα 

Ένταξης ή εκπαιδευτικό παράλληλης 

στήριξης για μαθητές με αισθητηριακές 

αναπηρίες; 

Ε7: Παράλληλη στήριξη, ναι. 

Φέτος αλλά όχι για αισθητηριακές 

αναπηρίες. 

Ερευνήτρια: Κατά τη γνώμη σας οι 

μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες 

μπορούν να λαμβάνουν κατάλληλη 

υποστήριξη στο γενικό σχολείο; 

Ε7: Ναι βέβαια. Με τους τρόπους 

που είπαν και πριν. 

Ερευνήτρια: Οι μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης έχουν μαθησιακό ενδιαφέρον 

για θέματα διαφορετικότητας; ΑΝ ΝΑΙ, 

με ποιο τρόπο εκδηλώνουν το 

ενδιαφέρον τους αυτό; 

Ε7: Ενδιαφέρονται για τη 

διαφορετικότητα. Όσο περνάνε τα 

 

 

 

 

 

 

 

Εκπαιδευτικά εργαλεία (εα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμπεριληπτικό κοινότητα (σκ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



197 
 

χρόνια εξελίσσεται το θέμα και έχει 

θέση σε όλες τις βαθμίδες όχι μόνο για 

ΑΜΕΑ, αλλά και για σεξουαλικό 

προσανατολισμό, μεταναστευτικό 

κ.λπ. 

Ερευνήτρια: Έχετε συμμετάσχει ποτέ  

σε κάποιο πρόγραμμα ή εκδήλωση με 

θέμα την Ειδική Αγωγή ή τις 

Αισθητηριακές Αναπηρίες; 

Ε7: Είχα κάνει την πρώτη χρονιά 

μου γιορτή το καλοκαίρι για τη 

διαφορετικότητα σε σχέση με τις 

φυλές του κόσμου. Είχα λάβει μέρος σε 

ένα συνεργατικό δίκτυο σχολείων όλη 

η Α’ Δημοτικού και το συνδέσαμε με 

Γεωγραφία, Εικαστικά κ.λπ.  

Ερευνήτρια: «Η Κοινωνική 

Παιδαγωγική ως επιστήμη, συνδέθηκε με 

συλλογικές  προσπάθειες προσώπων και 

ομάδων για την αντιμετώπιση 

εκπαιδευτικών και κοινωνικών 

προβλημάτων . Στους στόχους της 

σύγχρονης Κοινωνικής Παιδαγωγικής 

εντάσσονται η ένταξη ατόμων με 

μειωμένες δυνατότητες και ο σεβασμός 

στο διαφορετικό». Σύμφωνα με τα 

παραπάνω, κατά τη γνώμη σας, η 

Κοινωνική Παιδαγωγική θα μπορούσε 

να έχει εφαρμογή στη διδασκαλία 

μαθητών με αισθητηριακές αναπηρίες 

στο γενικό σχολείο; ΑΝ ΝΑΙ, με ποιον 

τρόπο; 

Κοινωνικοπαιδαγωγική φιλοσοφία 

(κφ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμπεριληπτικό κοινότητα (σκ) 
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Ε7: Ακούγεται πραγματικά 

εξαιρετικό και μου ακούγεται σαν 

«μπούσουλας» και «σανίδα» για όσα 

σου είπα. Συνεργασία μεταξύ 

μαθητών, μεταξύ σχολείων, 

εκπαιδευτικών- μαθητών κ.λπ. Τα 

παιδιά αν τους δείξεις ότι εσύ 

συνεργάζεσαι θα συνεργαστούν και θα 

βοηθήσουν στην ένταξη των 

διαφορετικών. 

 

Κοινωνικοπαιδαγωγική φιλοσοφία 

(κφ) 

 

 

Συνέντευξη 8 

Συνεντευξιαζόμενος :Ε8 

Φύλο: Γυναίκα 

Κείμενο Κωδικοί 

Ερευνήτρια: Ποια είναι η χρονολογία 

γεννήσεώς σας; 

Ε8: Λοιπόν μάλιστα…έχω γεννηθεί 

το 1971. Είμαι 51 χρονών…Για να μην 

υπολογίζεις [γέλιο]. 

        Ερευνήτρια: Ποιο είναι το βασικό πτυχίο 

των σπουδών σας; 

Ε8: Έχω τελειώσει Ακαδημία και 

δουλεύω σαν δασκάλα αλλά έχω κάνει 

τελευταία κάποιες επιμορφώσεις και 

ξένες γλώσσες. 

Ερευνήτρια: Τώρα θα σας ρωτούσα για 

αυτό. 

Ε8:; Σε πρόλαβα!  

Ερευνήτρια: Διαθέτετε κάποιο 

μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό τίτλο; 
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Ε8: Α όχι κάτι από αυτά… Επάρκεια 

στους υπολογιστές πήρα και πήρα και το 

lower στα Αγγλικά πρόσφατα. 

Ερευνήτρια: Ποιος ο λόγος; 

Ε8: Για τις κρίσεις στελεχών 

εκπαίδευσης. 

      Ερευνήτρια: Πόσα έτη προϋπηρεσίας 

έχετε; 

Ε8: Εργάζομαι 28 χρόνια τώρα. Αμέ… 

     Ερευνήτρια: Γνωρίζετε τι είναι οι 

αισθητηριακές αναπηρίες; 

Ε8: Νομίζω αφορά την όραση και την 

ακοή. Εεε ναι ακοή. Ε; 

      Ερευνήτρια: Είχατε ποτέ στην τάξη σας 

μαθητή με αισθητηριακή αναπηρία; 

Ε8: Εγώ όχι. Σε δίπλα τμήμα ναι. 

Υπάρχει φέτος κιόλας μαθητής που 

έχει παράλληλη στήριξη και μιλάνε με 

την συνάδερφο ειδικής στη νοηματική. 

     Ερευνήτρια: Ποιες φυσικές (σωματικές) 

ενδείξεις θα σας έβαζαν σε σκέψεις για 

πιθανές αισθητηριακές διαταραχές ενός 

μαθητή και τι θα κάνατε για να το 

διερευνήσετε; 

Ε8:Θα με έβαζε σε υποψίες ίσως η 

αργοπορία τους, θα θέλουν ίσως 

περισσότερη ώρα να επεξεργαστούν τα 

πράγματα, να γράψουν να διαβάσουν, 

ανάλογα με το πρόβλημα. Ίσως 

γενικότερα δεν πετυχαίνουν και 

ψηλούς βαθμούς. Ε όσοι δεν βλέπουν 

καλά ας πούμε υποθέτω ότι θα 

χρειάζονται ώρα για να δουν και να 

 

 

 

 

 

Αυτοεξέλιξη εκπαιδευτικών (αε) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γνωστική επάρκεια (γε) 
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ξαναδούν μία πρόταση, ένα κείμενο, 

τον πίνακα. Όσοι δεν ακούν ίσως 

μιλάνε δυνατά; Σαν τους ηλικιωμένους 

τώρα έκανα ένα παραλληλισμό. Δεν 

ξέρω αν στέκει. 

      Ερευνήτρια: Κατά τη γνώμη σας είναι 

εύκολο να εντοπιστούν τυχόν 

αισθητηριακές δυσκολίες από τον 

εκπαιδευτικό της γενικής τάξης;     

Ε8:Δεν θα έλεγα ότι είναι εφικτό αυτό 

για εμάς. 

       Ερευνήτρια: Τι είδους δυσκολίες 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές με 

αισθητηριακές αναπηρίες   κατά τη 

γνώμη σας; 

Ε8: Πέρα από την αργοπορία που είπα 

γενικά στα μαθήματα. Δηλαδή στη 

Γλώσσα σίγουρα αφού ο μαθητής 

χρησιμοποιεί νοηματική, χρειάζεται η 

βοήθεια από την συνάδερφο ειδικής 

παράλληλης για να ανταποκριθεί. Δεν 

θα μπορεί να ανταπεξέλθει στη νέα 

ελληνική. Παρομοίως και για τους 

μαθητές με προβλήματα ακοής, η 

Γλώσσα βάλλεται. Είναι ο βασικός 

τρόπος επικοινωνίας και με τους 

φίλους τους. Άρα και εκεί χρειάζεται 

κάποια διασύνδεση για να 

αλληλοεπιδρούν αλλιώς υπάρχει 

διάσπαση στις παρέες υποθέτω. 

       Ερευνήτρια: Διαφοροποιούνται οι 

επιδόσεις των μαθητών με 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακαδημαϊκή επίδοση (αε) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχέσεις και επικοινωνία με 

συνομήλικους (σεσ) 
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αισθητηριακές αναπηρίες σε σχέση με 

τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης;  

Ε8:Φαντάζομαι ναι…και στα 

μαθήματα γλώσσας -άμεσα ή έμμεσα 

όταν χρησιμοποιείται- και στα 

φυσικομαθηματικά κ.λπ. 

      Ερευνήτρια: Διαφοροποιείται το δίκτυο 

διαπροσωπικών σχέσεων των μαθητών 

με αισθητηριακές αναπηρίες σε σχέση με 

το αντίστοιχο δίκτυο των μαθητών 

τυπικής ανάπτυξης; 

Ε8:Ναι ναι διαφοροποιείται για τον λόγο 

που σου είπα κιόλας. Βλέπω και το 

παιδάκι που έχει παράλληλη. Είναι 

πάνω στη δασκάλα συνέχεια. 

Ερευνήτρια: Οι μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης συνεργάζονται ομαλά με 

μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς; 

Ε8: Ανάλογα. Ζητούν βοήθεια από 

τους εκπαιδευτικούς υποθέτω και 

συνεργάζονται με παρότρυνση. 

Ερευνήτρια: Ποιες πρακτικές 

διδασκαλίας θα εφαρμόζατε για να 

ελαχιστοποιηθούν οι δυσκολίες μαθητών 

με αισθητηριακές δυσκολίες στο γενικό 

σχολείο;   

Ε8: Για όραση υπάρχει η γλώσσα 

τυφλών η braille εξ’ όσων γνωρίζω. 

Πάντως για το παιδί της παράλληλης 

χρησιμοποιούν τη νοηματική με 

κάποια βίντεο με λέξεις που βλέπουν σε 

βίντεο και κάνουν το ίδιο. 
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Σχέσεις και επικοινωνία με 

εκπαιδευτικούς (σεε) 
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Ερευνήτρια: Κατά τη γνώμη σας ποια 

εκπαιδευτικά εργαλεία ή αντικείμενα θα 

ήταν χρήσιμα στους μαθητές με 

αισθητηριακές αναπηρίες; 

Ε8: Α! Ναι αυτά που είπα ίσως είναι 

μερικά. 

Ερευνήτρια: Το σχολείο που 

διδάσκετε τώρα ή άλλο σχολείο που 

εργαζόσασταν παλιότερα είχε Τμήμα 

Ένταξης ή εκπαιδευτικό παράλληλης 

στήριξης για μαθητές με αισθητηριακές 

αναπηρίες; 

Ε8:Ναι το παιδί που σου είπα. 

Ερευνήτρια: Κατά τη γνώμη σας οι 

μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες 

μπορούν να λαμβάνουν κατάλληλη 

υποστήριξη στο γενικό σχολείο; 

Ε8: Από τον δάσκαλο της Γενικής 

Αγωγής εννοείς; 

Ερευνήτρια: Ναι 

Ε8: Χρειάζεται επιμόρφωση για να 

γίνει αυτό. Υπάρχουν συνάδερφοι με 

εξειδίκευση και δεν το βρίσκω σωστό 

να μπούμε στα χωράφια τους. Είναι 

και λίγο… Ίσως κάνουμε κακό αντί 

για καλό. 

Ερευνήτρια: Οι μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης έχουν μαθησιακό ενδιαφέρον 

για θέματα διαφορετικότητας;ΑΝ ΝΑΙ, 

με ποιο τρόπο εκδηλώνουν το 

ενδιαφέρον τους αυτό; 

Ε8: Έχουν φέρει και το κωφό παιδί 

της διπλανής τάξης ως θέμα για 
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συζήτηση. Ρωτάνε «Κυρία δεν μας 

μιλάει, δεν μας ακούει;». Επίσης έχει 

τύχει να κάνουμε και για τα 

δικαιώματα της UNICEF κείμενο στη 

Γλώσσα και το δικαίωμα στη 

διαφορετικότητα. Το αντιλαμβάνονται 

και το συζητούν ώριμα.  

Ερευνήτρια: Έχετε συμμετάσχει ποτέ  

σε κάποιο πρόγραμμα ή εκδήλωση με 

θέμα την Ειδική Αγωγή ή τις 

Αισθητηριακές Αναπηρίες; 

Ε8: Έχω κάνει σεμινάριο για τους 

μετανάστες πρόσφατα. Όχι για 

αναπηρίες και Ειδική Αγωγή βασικά. 

Ερευνήτρια: «Η Κοινωνική 

Παιδαγωγική ως επιστήμη, συνδέθηκε με 

συλλογικές  προσπάθειες προσώπων και 

ομάδων για την αντιμετώπιση 

εκπαιδευτικών και κοινωνικών 

προβλημάτων. Στους στόχους της 

σύγχρονης Κοινωνικής Παιδαγωγικής 

εντάσσονται η ένταξη ατόμων με 

μειωμένες δυνατότητες και ο σεβασμός 

στο διαφορετικό». Σύμφωνα με τα 

παραπάνω, κατά τη γνώμη σας, η 

Κοινωνική Παιδαγωγική θα μπορούσε 

να έχει εφαρμογή στη διδασκαλία 

μαθητών με αισθητηριακές αναπηρίες 

στο γενικό σχολείο; ΑΝ ΝΑΙ, με ποιον 

τρόπο; 

Ε8: Γενικά αυτό προσπαθούμε να 

εφαρμόσουμε και στα σχολεία. Να 

λειτουργούν ομαδικά και να 
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συνεργάζονται. Τα Χριστούγεννα 

βγαίνουν όμορφες συζητήσεις για 

συνεργασία, αλληλολοβοήθεια και 

είναι μία αφορμή ενδεικτική. 

 

 

 

Συνέντευξη 9 

Συνεντευξιαζόμενος :Ε9 

Φύλο: Γυναίκα 

Κείμενο Κωδικοί 

Ερευνήτρια: Ποια είναι η χρονολογία 

γεννήσεώς σας; 

Ε9: Το 1979 γεννήθηκα 

        Ερευνήτρια: Ποιο είναι το βασικό πτυχίο 

των σπουδών σας; 

Ε9: Δασκάλων έχω τελειώσει. 

      Ερευνήτρια: Διαθέτετε κάποιο 

μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό τίτλο; 

Ε9: Μόνο την επιμόρφωση για τις 

θεματικές…τα εργαστήρια δεξιοτήτων. 

      Ερευνήτρια: Πόσα έτη προϋπηρεσίας 

έχετε; 

Ε9:Φέτος είναι ο 19ος χρόνος εργασίας 

μου. 

     Ερευνήτρια: Γνωρίζετε τι είναι οι 

αισθητηριακές αναπηρίες; 

Ε9: Νομίζω είναι για τους μαθητές που 

δεν βλέπουν καλά, ε; Έχουν μυωπία, 

αμβλυωπία… 

      Ερευνήτρια: Είχατε ποτέ στην τάξη σας 

μαθητή με αισθητηριακή αναπηρία; 

Ε9: Δεν είχα ποτέ κάποιον με 

πρόβλημα αξιοσημείωτο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γνωστική επάρκεια (γε) 
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     Ερευνήτρια: Ποιες φυσικές (σωματικές) 

ενδείξεις θα σας έβαζαν σε σκέψεις για 

πιθανές αισθητηριακές διαταραχές ενός 

μαθητή και τι θα κάνατε για να το 

διερευνήσετε; 

Ε9: Ίσως να ζητούν να κάθονται 

μπροστά ας πούμε…Θα το 

παρακολουθούσα σε βάθος ημερών για 

να βγάλω συμπέρασμα και μετά θα 

έλεγα στους γονείς να ψαχτούν. 

     Ερευνήτρια: Κατά τη γνώμη σας είναι 

εύκολο να εντοπιστούν τυχόν 

αισθητηριακές δυσκολίες από τον 

εκπαιδευτικό της γενικής τάξης;     

Ε9: Δεν νομίζω ότι μπορούν. Δυσκολίες 

ναι, μαθησιακές αλλά όχι 

αισθητηριακές. 

       Ερευνήτρια: Τι είδους δυσκολίες 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές με 

αισθητηριακές αναπηρίες   κατά τη 

γνώμη σας; 

Ε9: Να υποθέσω ότι έχουμε θέμα στη 

συνεννόηση; 

Ερευνήτρια: Ποιος δυσκολεύεται να 

συνεννοηθεί με ποιόν; 

Ε9: Οι μαθητές με τους άλλους μαθητές 

και με τους εκπαιδευτικούς. 

       Ερευνήτρια: Διαφοροποιούνται οι 

επιδόσεις των μαθητών με 

αισθητηριακές αναπηρίες σε σχέση με 

τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης;  

Ε9: Θωρώ πως ναι. Δεν είναι το ίδιο. 
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      Ερευνήτρια: Διαφοροποιείται το δίκτυο 

διαπροσωπικών σχέσεων των μαθητών 

με αισθητηριακές αναπηρίες σε σχέση με 

το αντίστοιχο δίκτυο των μαθητών 

τυπικής ανάπτυξης; 

Ε9: Κάνουν υποομάδες ξες…με ξένα 

παιδάκια και με αυτά κάνουν παρέα 

στα διαλείμματα. 

Ερευνήτρια: Οι μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης συνεργάζονται ομαλά με 

μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς; 

Ε9: Όπως σου είπα πριν. Δεν έχω να 

προσθέσω κάτι άλλο. 

Ερευνήτρια: Ποιες πρακτικές 

διδασκαλίας θα εφαρμόζατε για να 

ελαχιστοποιηθούν οι δυσκολίες μαθητών 

με αισθητηριακές δυσκολίες στο γενικό 

σχολείο;   

Ε9: Συνεργασία, ανακάλυψη, αυτά 

βοηθούν σε γενικές γραμμές όλους. 

Ερευνήτρια: Κατά τη γνώμη σας ποια 

εκπαιδευτικά εργαλεία ή αντικείμενα θα 

ήταν χρήσιμα στους μαθητές με 

αισθητηριακές αναπηρίες; 

Ε9: Εργαλεία που χρησιμοποιούμε 

εμείς όπως καταλαβαίνω έτσι.. 

Φωτοτυπίες για ασκήσεις, βιβλία, 

ιστορίες. Ο υπολογιστής που κάνουν 

στην τεχνολογία.. 

Ερευνήτρια: Το σχολείο που 

διδάσκετε τώρα ή άλλο σχολείο που 

εργαζόσασταν παλιότερα είχε Τμήμα 
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Ένταξης ή εκπαιδευτικό παράλληλης 

στήριξης για μαθητές με αισθητηριακές 

αναπηρίες; 

Ε9: Το δικό μας δεν έχει Τμήμα 

Ένταξης όμως κατά καιρούς είχαμε 

εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης. 

Τα τελευταία χρόνια μάλιστα έχουμε 

όλο και περισσότερους εκπαιδευτικούς 

παράλληλης. Είναι καλό αυτό για να 

βοηθιούνται οι μαθητές αυτοί από 

εξειδικευμένα άτομα. 

Ερευνήτρια: Κατά τη γνώμη σας οι 

μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες 

μπορούν να λαμβάνουν κατάλληλη 

υποστήριξη στο γενικό σχολείο; 

Ε9: Με όλα αυτά πια που έχουν να 

αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί, 

αξιολογήσεις, χαρτούρα, 

γραφειοκρατικά, έντυπα covid, 

ιχνηλάτηση, Εργαστήρια 

Δεξιοτήτων…τι να σου πω ρε κορίτσι 

μου. Λυπάμαι που το λέω και είμαστε 

άξιοι της μοίρας μας αλλά ψάχνουμε 

να φορτώσουμε τις πραγματικές μας 

ευθύνες που είναι το εκπαιδευτικό 

κομμάτι σε άλλους όπως τους 

λογοθεραπευτές. Έχω ακούσει και 

εκπαιδευτικό Γενικής Αγωγής να 

ζητάει από μαμά να φέρει η ίδια 

ιδιωτικά δασκάλα για παράλληλη.  

Ερευνήτρια: Οι μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης έχουν μαθησιακό ενδιαφέρον 

για θέματα διαφορετικότητας; ΑΝ ΝΑΙ, 
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με ποιο τρόπο εκδηλώνουν το 

ενδιαφέρον τους αυτό; 

Ε9: Έχουν ναι φυσικά. Όλοι οι 

μαθητές λέω έχουν. Ή έστω οι 

περισσότεροι. 

Ερευνήτρια: Έχετε συμμετάσχει ποτέ  

σε κάποιο πρόγραμμα ή εκδήλωση με 

θέμα την Ειδική Αγωγή ή τις 

Αισθητηριακές Αναπηρίες; 

Ε9: Δεν έχει τύχει πέρα από 

συνεργασίες με το κοινωνικό 

παντοπωλείο και επίσκεψη μια φορά 

σε τμήμα ειδικής αγωγής. 

Ερευνήτρια: «Η Κοινωνική 

Παιδαγωγική ως επιστήμη, συνδέθηκε με 

συλλογικές  προσπάθειες προσώπων και 

ομάδων για την αντιμετώπιση 

εκπαιδευτικών και κοινωνικών 

προβλημάτων. Στους στόχους της 

σύγχρονης Κοινωνικής Παιδαγωγικής 

εντάσσονται η ένταξη ατόμων με 

μειωμένες δυνατότητες και ο σεβασμός 

στο διαφορετικό». Σύμφωνα με τα 

παραπάνω, κατά τη γνώμη σας, η 

Κοινωνική Παιδαγωγική θα μπορούσε 

να έχει εφαρμογή στη διδασκαλία 

μαθητών με αισθητηριακές αναπηρίες 

στο γενικό σχολείο; ΑΝ ΝΑΙ, με ποιον 

τρόπο; 

Ε9: Η ένταξη και η συνεργασία 

πάντα ζητούμενα θα είναι. Την 

επιστήμη που είπες δεν τη γνωρίζω 
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αλλά σχετίζεται με την Ειδική Αγωγή 

αντιλαμβάνομαι. 
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Συνέντευξη 10 

Συνεντευξιαζόμενος :Ε10 

Φύλο: Γυναίκα 

Κείμενο Κωδικοί 

Ερευνήτρια: Ποια είναι η χρονολογία 

γεννήσεώς σας; 

Ε10: Είμαι 28 χρονών. Α! Ε η 

χρονολογία.. το 1994 γεννήθηκα. 

        Ερευνήτρια: Ποιο είναι το βασικό πτυχίο 

των σπουδών σας; 

Ε10: Έχω τελειώσει το Τμήμα 

δασκάλων στη Θεσσαλονίκη. 

Παιδαγωγικό Δημοτικής δηλαδή. 

      Ερευνήτρια: Διαθέτετε κάποιο 

μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό τίτλο; 

Ε10: Έχω μεταπτυχιακό στην 

Εκπαιδευτική Ψυχολογία, ναι. 

      Ερευνήτρια: Πόσα έτη προϋπηρεσίας 

έχετε; 

Ε10: 4η φορά με παίρνουν σαν 

αναπληρώτρια απλά δεν δουλεύω από 

την πρώτη φάση τον Σεπτέμβριο.. 

Οκτώβριο, Νοέμβριο…κάπου εκεί 

ξεκινάω. 

     Ερευνήτρια: Γνωρίζετε τι είναι οι 

αισθητηριακές αναπηρίες; 

Ε10: Είναι αναπηρίες των 

αισθήσεων και συγκεκριμένα νομίζω 

ότι μιλάμε για τα άτομα που έχουν 

ελλείμματα όρασης και ακοής και δεν 

είναι «λειτουργικά» ας πούμε. 
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      Ερευνήτρια: Είχατε ποτέ στην τάξη σας 

μαθητή με αισθητηριακή αναπηρία; 

Ε10: Με αισθητηριακή αναπηρία… 

όχι. 

     Ερευνήτρια: Ποιες φυσικές (σωματικές) 

ενδείξεις θα σας έβαζαν σε σκέψεις για 

πιθανές αισθητηριακές διαταραχές ενός 

μαθητή και τι θα κάνατε για να το 

διερευνήσετε; 

Ε10: Για τους μαθητές με θεματάκια 

στην όραση θα έλεγα ότι πρέπει να 

έρθουν πολύ κοντά να δουν, ίσως να 

δυσκολεύονται να φορέσουν τα 

παπούτσια ας πούμε… όπου χρειάζονται 

μικροκινήσεις και λεπτή 

κινητικότητα…και στην αδρή 

κινητικότητα ίσως όμως. Δεν θα ήμουν 

και περίεργη αν άκουγα ότι 

μπουρδουκλωνόταν σε χαλιά ή σε 

έπιπλα. Αντίστοιχα αν ο μαθητής δεν 

φοράει ακουστικό και δεν έχει 

υποστηριχτεί με κάποιο μέσο, δεν θα 

μπορεί να συμμετέχει σε συζητήσεις, δεν 

θα ακούει τον δάσκαλο για να 

συμμετέχει στο μάθημα, τραγούδια, τις 

παρέες του. Υπάρχει και αντίκτυπο 

στις παρέες με τον τρόπο αυτό. Θα 

απομακρύνεται σιγά σιγά αν 

κουράζεται με αυτήν την κατάσταση. 

      Ερευνήτρια: Κατά τη γνώμη σας είναι 

εύκολο να εντοπιστούν τυχόν 

αισθητηριακές δυσκολίες από τον 

εκπαιδευτικό της γενικής τάξης;    
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Ε10: Σημάδια και δείγματα μπορεί να 

δει ο καθένας.  

       Ερευνήτρια: Τι είδους δυσκολίες 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές με 

αισθητηριακές αναπηρίες   κατά τη 

γνώμη σας; 

Ε10: Αυτά..ε να συνεννοηθεί με τους 

δασκάλους, με τα παιδιά τα άλλα, να 

συμμετέχει ισάξια στο μάθημα… 

       Ερευνήτρια: Διαφοροποιούνται οι 

επιδόσεις των μαθητών με 

αισθητηριακές αναπηρίες σε σχέση με 

τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης;  

Ε10: Αν… αν… αν… Υπάρχουν πολλά 

αν και θέλει προϋποθέσεις μωρέ για να 

σου το πω αυτό. Δηλαδή αν είναι σε 

τάξη Ένταξης, αν κάνει μαθήματα 

εκτός (σχολείου) συνεδρίες δηλαδή. 

Από ποια ηλικία τα ξεκίνησε αυτά. 

Πάντως και για ψυχοπαθολογίες λέμε 

για πρώιμη παρέμβαση. 

      Ερευνήτρια: Διαφοροποιείται το δίκτυο 

διαπροσωπικών σχέσεων των μαθητών 

με αισθητηριακές αναπηρίες σε σχέση με 

το αντίστοιχο δίκτυο των μαθητών 

τυπικής ανάπτυξης; 

 Ε10: Ενδέχεται στην αρχή της χρονιάς 

μόνο… Μετά «δένουν». 

Ερευνήτρια: Οι μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης συνεργάζονται ομαλά με 

μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς; 
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 Ε10: Ναι δεν έχουν θέμα νομίζω.. 

Είναι ανοιχτοί εκατέρωθεν.  

Ερευνήτρια: Ποιες πρακτικές 

διδασκαλίας θα εφαρμόζατε για να 

ελαχιστοποιηθούν οι δυσκολίες μαθητών 

με αισθητηριακές δυσκολίες στο γενικό 

σχολείο;   

Ε10: Με τις αισθήσεις, τις ομάδες… 

Ερευνήτρια: Κατά τη γνώμη σας ποια 

εκπαιδευτικά εργαλεία ή αντικείμενα θα 

ήταν χρήσιμα στους μαθητές με 

αισθητηριακές αναπηρίες; 

Ε10: Αντικείμενα; Σίγουρα 

κοχλιακό εμφύτευμα, ακουστικό, 

γυαλιά, νοηματική τέτοια.. 

Ερευνήτρια: Το σχολείο που 

διδάσκετε τώρα ή άλλο σχολείο που 

εργαζόσασταν παλιότερα είχε Τμήμα 

Ένταξης ή εκπαιδευτικό παράλληλης 

στήριξης για μαθητές με αισθητηριακές 

αναπηρίες; 

Ε10: Όχι και αν και ακούω ότι 

παίρνουν πολλούς σε εμένα δεν έχει 

τύχει. Σε Νηπιαγωγείο δίπλα έχουμε 

όμως. 

Ερευνήτρια: Κατά τη γνώμη σας οι 

μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες 

μπορούν να λαμβάνουν κατάλληλη 

υποστήριξη στο γενικό σχολείο; 

Ε10: Αν ο εκπαιδευτικός 

προσπαθεί συνεχώς και έχει τα μάτια 

του «εκεί», ναι μπορεί να υποστηρίξει 

τον μαθητή. Όμως δυστυχώς και 
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λυπάμαι που το λέω έχω ακούσει και 

μέσα από συζητήσεις πολλούς 

συναδέρφους να μιλάνε για άλλους και 

να κατηγορούν που έχουν μείνει οι 

μέθοδοί τους 30 χρόνια πίσω. Πως να 

γίνει τώρα; 2022. Πρέπει να δούμε τις 

μας γίνεται και να έχει την ευθύνη του 

ο καθένας. Όποιος το κάνει από 

υποχρέωση δεν θεωρείται αξιόπιστος 

δάσκαλος. 

Ερευνήτρια: Οι μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης έχουν μαθησιακό ενδιαφέρον 

για θέματα διαφορετικότητας; ΑΝ ΝΑΙ, 

με ποιο τρόπο εκδηλώνουν το 

ενδιαφέρον τους αυτό; 

Ε10: Μεγάλο, ναι. Δεν βλέπουν όπως 

εμείς το πράμα. Ξεκινούν tabula rasa 

και εμείς τους δείχνουμε τον πόλεμο, 

την ειρήνη, τον ρατσισμό. Σήμερα μία 

μαθήτρια μου λέει «Κύρια η μεγάλοι 

κάνετε πόλεμο στην Ουκρανία.  

 

Ερευνήτρια: Έχετε συμμετάσχει ποτέ  

σε κάποιο πρόγραμμα ή εκδήλωση με 

θέμα την Ειδική Αγωγή ή τις 

Αισθητηριακές Αναπηρίες; 

Ε10: Εκδήλωση όχι και λόγω covid 

δεν επιτρέπονταν και οι συναθροίσεις 

στα σχολεία. Έχω παρακολουθήσει 

σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή όμως αν 

σου κάνει [γέλιο]. 

Ερευνήτρια: «Η Κοινωνική 

Παιδαγωγική ως επιστήμη, συνδέθηκε με 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινωνικοπαιδαγωγική φιλοσοφία 
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συλλογικές  προσπάθειες προσώπων και 

ομάδων για την αντιμετώπιση 

εκπαιδευτικών και κοινωνικών 

προβλημάτων . Στους στόχους της 

σύγχρονης Κοινωνικής Παιδαγωγικής 

εντάσσονται η ένταξη ατόμων με 

μειωμένες δυνατότητες και ο σεβασμός 

στο διαφορετικό». Σύμφωνα με τα 

παραπάνω, κατά τη γνώμη σας, η 

Κοινωνική Παιδαγωγική θα μπορούσε 

να έχει εφαρμογή στη διδασκαλία 

μαθητών με αισθητηριακές αναπηρίες 

στο γενικό σχολείο; ΑΝ ΝΑΙ, με ποιον 

τρόπο; 

Ε10: [σκέφτεται]… Εεε. Στα πλαίσια 

αυτά και με αυτούς τους στόχους 

γίνονται κατά καιρούς. Αλλά είναι για 

μένα, κατά τη γνώμη απαραίτητο να 

συνεργαστούν πρωτίστως όλοι όσοι 

είναι κοντά στα παιδιά που έχουν 

ανάγκη. Εκπαιδευτικός, διευθυντής, 

γονέας να έχουν έναν ανοιχτό διάλογο, 

οι γονείς να περνούν χρόνο με το παιδί 

και οι δύο, να υπάρχει μία ισορροπία. 

Συλλογικά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμπεριληπτικό κοινότητα (σκ) 
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Συνέντευξη 11 

Συνεντευξιαζόμενος :Ε11 

Φύλο: Άνδρας 

Κείμενο Κωδικοί 

Ερευνήτρια: Ποια είναι η χρονολογία 

γεννήσεώς σας; 

Ε11: Γεννηθείς το ‘ 68. 

        Ερευνήτρια: Ποιο είναι το βασικό πτυχίο 

των σπουδών σας; 

Ε11: Δάσκαλος είμαι, δασκάλων. 

      Ερευνήτρια: Διαθέτετε κάποιο 

μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό τίτλο; 

Ε11: Όχι, όχι. 

      Ερευνήτρια: Πόσα έτη προϋπηρεσίας 

έχετε; 

Ε11: 31 συναπτά έτη δεσποινίς μου! 

     Ερευνήτρια: Γνωρίζετε τι είναι οι 

αισθητηριακές αναπηρίες; 

Ε11: όλες οι αισθήσεις του ανθρώπου 

να… φοράει γυαλιά ο μαθητής, να μην 

ακούει κανονικά.  

      Ερευνήτρια: Είχατε ποτέ στην τάξη σας 

μαθητή με αισθητηριακή αναπηρία; 

Ε11: Ναι πολλές φορές. Φέτος φοιτά και 

μαθήτρια με παράλληλη στήριξη. Έχουν 

tablet με την κοπέλα την εκπαιδευτικό 

και διαβάζουν από’ κει.  

     Ερευνήτρια: Ποιες φυσικές (σωματικές) 

ενδείξεις θα σας έβαζαν σε σκέψεις για 

πιθανές αισθητηριακές διαταραχές ενός 

μαθητή και τι θα κάνατε για να το 

διερευνήσετε; 
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Ε11: Δεν ξέρω τώρα γιατί μεγάλο 

πρόβλημα να σκεφτώ δεν έχω δει. Ας 

φανταστώ δεσποινίς ότι… κλίνουν προς 

τα μπρος στο βιβλίο να διαβάσουν, 

κλείνουν, ανοιγοκλείνουν τα μάτια για 

να κεντράρουν. Εσύ μάλλον θα τα ξες 

καλύτερα…  

      Ερευνήτρια: Κατά τη γνώμη σας είναι 

εύκολο να εντοπιστούν τυχόν 

αισθητηριακές δυσκολίες από τον 

εκπαιδευτικό της γενικής τάξης;     

Ε11: Ναι, αν τους δούμε σε σχέση με 

τους άλλους μόνο αλλά εμείς τώρα μόνο 

έτσι επιφανειακά θα τα κρίνουμε. 

       Ερευνήτρια: Τι είδους δυσκολίες 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές με 

αισθητηριακές αναπηρίες   κατά τη 

γνώμη σας; 

Ε11: Θα αποσπάται η προσοχή τους.. 

Μαθησιακές θα έχουν κιόλας όχι λόγω 

κάποιου ιατρικού θέματος αλλά 

εικάζω ότι με τούτα και με τ’ άλλα θα 

κουράζονται να προλάβουν τους 

άλλους. 

       Ερευνήτρια: Διαφοροποιούνται οι 

επιδόσεις των μαθητών με 

αισθητηριακές αναπηρίες σε σχέση με 

τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης;  

Ε11: Εικάζω ναι και δεν ξέρω 

νοηματικά στη Γλώσσα ας πούμε πως 

θα γίνονται αντιληπτές έννοιες όπως 

συνώνυμα- αντώνυμα, οικογένειες 

λέξεων… ορθογραφία μετά. Αυτά πως 
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να διδαχθούν. Εγώ το χέρι μου δεν το 

βάζω στη φωτιά ότι είμαι ο κατάλληλος 

να σου πω! 

      Ερευνήτρια: Διαφοροποιείται το δίκτυο 

διαπροσωπικών σχέσεων των μαθητών 

με αισθητηριακές αναπηρίες σε σχέση με 

το αντίστοιχο δίκτυο των μαθητών 

τυπικής ανάπτυξης; 

Ε11: Νομίζω κάνουν τις κλίκες τους, 

τις παρέες τους γράψε καλύτερα. Τα 

άλλα τα παιδιά της Ειδικής -εξαρτάται 

και από την περίπτωση- είναι λίγο 

μόνα στα διαλείμματα και έρχονται τα 

άλλα και μας λένε «Κύριε δεν τον 

παίζουν τον Χ». Κάθεται ο μαθητής 

μόνος και αν δεν πάει η δασκάλα μένει 

μόνος. Νομίζω ζορίζονται με τους 

πολλούς και προτιμούν τη μοναξιά. 

Είναι λίγο λογικό. 

Ερευνήτρια: Οι μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης συνεργάζονται ομαλά με 

μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς; 

Ε11: Ε αυτό που σου είπα, φειδωλά.  

Ερευνήτρια: Ποιες πρακτικές 

διδασκαλίας θα εφαρμόζατε για να 

ελαχιστοποιηθούν οι δυσκολίες μαθητών 

με αισθητηριακές δυσκολίες στο γενικό 

σχολείο;   

Ε11: Να κάθονται κοντά μου, να 

μιλάω δυνατά, να επαναλαμβάνω, να 

δίνω παραπάνω χρόνο να τελειώσουν 

την ορθογραφία, τα τεστ γενικά. Ίσως 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συναισθηματική έκφραση (σε) 
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να έδινα και λιγότερες ασκήσεις στο 

σπίτι. 

Ερευνήτρια: Κατά τη γνώμη σας ποια 

εκπαιδευτικά εργαλεία ή αντικείμενα θα 

ήταν χρήσιμα στους μαθητές με 

αισθητηριακές αναπηρίες; 

Ε11: Ο υπολογιστής.. Το tablet που 

βλέπω ας πούμε «κολλάει» ο μαθητής. 

Τώρα οι μαθητές βοηθιούνται με αυτά. 

Κάποτε δεν τα είχαμε και σαν τα 

βιβλία τίποτα δεν είναι ίδιο. Είναι λίγο 

η άμεση, εύκολη λύση.  

Ερευνήτρια: Το σχολείο που 

διδάσκετε τώρα ή άλλο σχολείο που 

εργαζόσασταν παλιότερα είχε Τμήμα 

Ένταξης ή εκπαιδευτικό παράλληλης 

στήριξης για μαθητές με αισθητηριακές 

αναπηρίες; 

Ε11: Α..Ουουου..Πάμπολλοι. Μία 

μαθήτρια ήταν και στην τάξη μου πριν 3 

χρόνια. Να τώρα το πρωτάκι που σου 

είπα και πολλοί τελευταία έχουν 

εκπαιδευτικό Παράλληλης (στήριξης). 

Ερευνήτρια: Κατά τη γνώμη σας οι 

μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες 

μπορούν να λαμβάνουν κατάλληλη 

υποστήριξη στο γενικό σχολείο; 

Ε11: Αν υπάρχει συνάδερφος 

Ειδικής. 

Ερευνήτρια: Οι μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης έχουν μαθησιακό ενδιαφέρον 

για θέματα διαφορετικότητας;ΑΝ ΝΑΙ, 
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με ποιο τρόπο εκδηλώνουν το 

ενδιαφέρον τους αυτό; 

Ε11: Υπάρχει κοντά μας camp 

προσφύγων και έχουμε κάθε χρόνο τους 

«γράφουν» οι κοινωνικοί λειτουργοί. 

Τους δέχονται καλά. Δεν έχουν 

περιέργειες.  

Ερευνήτρια: Έχετε συμμετάσχει ποτέ  

σε κάποιο πρόγραμμα ή εκδήλωση με 

θέμα την Ειδική Αγωγή ή τις 

Αισθητηριακές Αναπηρίες;  

Ε11: Δεν έχει τύχει αλλά Ναι.. 

κυρίως οι διευθυντές εκπαίδευσης που 

διοργανώνουν κάποια.. πως το λένε… 

σεμινάρια, ημερίδες τα απογεύματα. 

Ερευνήτρια: «Η Κοινωνική 

Παιδαγωγική ως επιστήμη, συνδέθηκε με 

συλλογικές  προσπάθειες προσώπων και 

ομάδων για την αντιμετώπιση 

εκπαιδευτικών και κοινωνικών 

προβλημάτων. Στους στόχους της 

σύγχρονης Κοινωνικής Παιδαγωγικής 

εντάσσονται η ένταξη ατόμων με 

μειωμένες δυνατότητες και ο σεβασμός 

στο διαφορετικό». Σύμφωνα με τα 

παραπάνω, κατά τη γνώμη σας, η 

Κοινωνική Παιδαγωγική θα μπορούσε 

να έχει εφαρμογή στη διδασκαλία 

μαθητών με αισθητηριακές αναπηρίες 

στο γενικό σχολείο; ΑΝ ΝΑΙ, με ποιον 

τρόπο; 

Ε11: Όλα τα παιδιά θα τα βοηθούσε 

αυτό και θα γινόταν ωραίες δράσεις ναι. 
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Συνέντευξη 12 

Συνεντευξιαζόμενος :Ε12 

Φύλο: Άνδρας 

Κείμενο Κωδικοί 

Ερευνήτρια: Ποια είναι η χρονολογία 

γεννήσεώς σας; 

Ε12: Το 1964 είναι. Ετών 58! 

        Ερευνήτρια: Ποιο είναι το βασικό πτυχίο 

των σπουδών σας; 

Ε12: Δάσκαλος είμαι. Αυτό έχω 

σπουδάσει στην Παιδαγωγική Ακαδημία 

Ηρακλείου. 

      Ερευνήτρια: Διαθέτετε κάποιο 

μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό τίτλο; 

Ε12: Όχι δεν έχω. 

      Ερευνήτρια: Πόσα έτη προϋπηρεσίας 

έχετε; 

Ε12: 33 έτη φέτος είναι, με τη φετινή 

χρονιά ναι [υπολογίζει]. 

     Ερευνήτρια: Γνωρίζετε τι είναι οι 

αισθητηριακές αναπηρίες; 

Ε12: Είναι για τους μαθητές τους 

κωφάλαλους θεωρώ, τους τυφλούς… 

      Ερευνήτρια: Είχατε ποτέ στην τάξη σας 

μαθητή με αισθητηριακή αναπηρία; 

Ε12: Στην τάξη μου, όχι. Εγώ είμαι 

δάσκαλος στη Γενική. Δεν πηγαίνουν 

σε Ειδικά Σχολεία ή στην Ένταξη; 

     Ερευνήτρια: Ποιες φυσικές (σωματικές) 

ενδείξεις θα σας έβαζαν σε σκέψεις για 
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πιθανές αισθητηριακές διαταραχές ενός 

μαθητή και τι θα κάνατε για να το 

διερευνήσετε; 

Ε12: Οι κωφάλαλοι μιλούν; Νομίζω με 

νοήματα μιλούν. Κάποιοι έχω ακούσει 

ότι κάνουν κάποιες κραυγές. ́ Άρα γενικά 

αν κάποιος δεν ακούει καλά ίσως 

φωνάζει να ακούγεται. 

      Ερευνήτρια: Κατά τη γνώμη σας είναι 

εύκολο να εντοπιστούν τυχόν 

αισθητηριακές δυσκολίες από τον 

εκπαιδευτικό της γενικής τάξης;  

Ε12: Σαν γενικής; Ε είναι σπάνιο να 

το έχουμε συναντήσει στην καριέρα 

μας για να ξέρουμε δυσκολίες θαρρώ.    

       Ερευνήτρια: Τι είδους δυσκολίες 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές με 

αισθητηριακές αναπηρίες   κατά τη 

γνώμη σας; 

Ε12: Ακαδημαϊκές είναι  κυρίως. Στις 

παραδόσεις των μαθημάτων οι δάσκαλοι 

θα πρέπει να βρίσκουν τρόπους 

ευφάνταστους. 

       Ερευνήτρια: Διαφοροποιούνται οι 

επιδόσεις των μαθητών με 

αισθητηριακές αναπηρίες σε σχέση με 

τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης;  

Ε12: Ανάλογα με το ζητούμενο. Θα τους 

συγκρίνουμε με τους υπόλοιπους… 

Νομίζω δεν συγκρίνεται και είναι 

ανόμοια. Κρίμα.  

      Ερευνήτρια: Διαφοροποιείται το δίκτυο 

διαπροσωπικών σχέσεων των μαθητών 
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με αισθητηριακές αναπηρίες σε σχέση με 

το αντίστοιχο δίκτυο των μαθητών 

τυπικής ανάπτυξης; 

Ε12: Σίγουρα θα επηρεάζονται οι 

σχέσεις καλή μου… 

Ερευνήτρια: Οι μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης συνεργάζονται ομαλά με 

μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς; 

Ε12: Αν υπάρχουν σαφείς 

κατευθύνσεις και παρότρυνση από τους 

εκπαιδευτικούς, ναι. 

Ερευνήτρια: Ποιες πρακτικές 

διδασκαλίας θα εφαρμόζατε για να 

ελαχιστοποιηθούν οι δυσκολίες μαθητών 

με αισθητηριακές δυσκολίες στο γενικό 

σχολείο;   

Ε12: Σίγουρα βιβλία για 

κωφάλαλους και για τυφλούς 

δακτυλογραφούν σε μηχανές τώρα που 

το λες. Στο σχολείο υπάρχουν βιβλία 

στο ίντερνετ. 

Ερευνήτρια: Κατά τη γνώμη σας ποια 

εκπαιδευτικά εργαλεία ή αντικείμενα θα 

ήταν χρήσιμα στους μαθητές με 

αισθητηριακές αναπηρίες; 

Ε12: Αυτά τα βιβλία νομίζω και τις 

μηχανές. Δεν ξέρω άλλο να πω την 

αλήθεια καλή μου. 

Ερευνήτρια: Το σχολείο που 

διδάσκετε τώρα ή άλλο σχολείο που 

εργαζόσασταν παλιότερα είχε Τμήμα 

Ένταξης ή εκπαιδευτικό παράλληλης 
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στήριξης για μαθητές με αισθητηριακές 

αναπηρίες; 

Ε12: Παράλληλες έχουμε συχνά 

πυκνά. Εμείς Τμήμα Ένταξης δεν 

έχουμε. Πηγαίνουν μαθητές με 

αισθητηριακές αναπηρίες σε γενικές 

τάξεις; 

Ερευνήτρια: Ναι, συμβαίνει αυτό. 

Ε12: Μάλιστα. Να!  

Ερευνήτρια: Κατά τη γνώμη σας οι 

μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες 

μπορούν να λαμβάνουν κατάλληλη 

υποστήριξη στο γενικό σχολείο; 

Ε12: Από ειδικό δάσκαλο, ναι. Από 

το δάσκαλο γενικής, μπα. Θέλει σαφή 

πράγματα να λειτουργήσει το 

προγράμματα. 

Ερευνήτρια: Οι μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης έχουν μαθησιακό ενδιαφέρον 

για θέματα διαφορετικότητας; ΑΝ ΝΑΙ, 

με ποιο τρόπο εκδηλώνουν το 

ενδιαφέρον τους αυτό; 

Ε12: Για διαφορετικές ικανότητες; 

Γενικά τους αρέσει μεν να κάνουν ότι και 

οι φίλοι τους αλλά όποιο παιδί έχει κάτι 

διαφορετικά, ειδικά στις πρώτες τάξεις 

μας, δεν θα το έλεγα ότι το… δεν είναι 

πρόβλημα και εμπόδιο. 

Ερευνήτρια: Έχετε συμμετάσχει ποτέ  

σε κάποιο πρόγραμμα ή εκδήλωση με 

θέμα την Ειδική Αγωγή ή τις 

Αισθητηριακές Αναπηρίες; 
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Ε12: Τα τελευταία χρόνια γίνονται 

πολλά από την Πρωτοβάθμια και να 

μάθουμε να φτιάχνουμε Περιγραφική 

Αξιολόγηση για να παραπέμπονται 

μαθητές στα ΚΕΔΑΣΥ. 

Ερευνήτρια: «Η Κοινωνική 

Παιδαγωγική ως επιστήμη, συνδέθηκε με 

συλλογικές  προσπάθειες προσώπων και 

ομάδων για την αντιμετώπιση 

εκπαιδευτικών και κοινωνικών 

προβλημάτων . Στους στόχους της 

σύγχρονης Κοινωνικής Παιδαγωγικής 

εντάσσονται η ένταξη ατόμων με 

μειωμένες δυνατότητες και ο σεβασμός 

στο διαφορετικό». Σύμφωνα με τα 

παραπάνω, κατά τη γνώμη σας, η 

Κοινωνική Παιδαγωγική θα μπορούσε 

να έχει εφαρμογή στη διδασκαλία 

μαθητών με αισθητηριακές αναπηρίες 

στο γενικό σχολείο; ΑΝ ΝΑΙ, με ποιον 

τρόπο; 

Ε12: Συλλογικές για τις 

αισθητηριακές; Δεν μπορώ να σκεφτώ 

κάτι συγκεκριμένο. 
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