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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Η κοινωνική επάρκεια και προσαρμογή αποτελούν ένα ιδιαίτερα σημαντικό 

χαρακτηριστικό για κάθε μαθητή και κυρίως γι’ αυτούς που φοιτούν στο δημοτικό 

σχολείο, διότι βρίσκονται στο στάδιο ανάπτυξης της προσωπικότητας τους. Η 

κοινωνική επάρκεια συμβάλλει στην επικοινωνία των μαθητών είτε μέσω 

προφορικού είτε γραπτού λόγου, όμως δεν αποτελεί πάντα μια εύκολη υπόθεση 

μεταξύ των ατόμων. Ιδιαίτερα δύσκολη γίνεται, όταν πρόκειται για μαθητές που 

παρουσιάζουν προβλήματα με την ακοή τους, με μία δηλαδή από τις βασικότερες 

αισθήσεις του ατόμου. Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι να εξετάσει 

τις κοινωνικές δεξιότητες των κωφών/βαρήκοων μαθητών και να ερευνήσει το βαθμό 

που αυτοί μπορούν να αναπτύξουν διαπροσωπικές σχέσεις με τους ακούοντες 

συμμαθητές τους. Η άποψη αυτή εξετάζεται έμμεσα μέσα από τις εκτιμήσεις των 

εκπαιδευτικών των μαθητών. Ως ερευνητικό εργαλείο συλλογής δεδομένων 

χρησιμοποιείται το ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπληρώνεται από τους 

εκπαιδευτικούς των μαθητών και αποτελείται από ερωτήσεις 5-βαθμης κλίμακας 

κλειστού τύπου Likert. Από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, που αναλύονται 

τόσο σε επίπεδο περιγραφικής όσο και επαγωγικής στατιστικής, αξίζει να σημειωθεί 

ότι οι παράγοντες όπως το φύλο, η ηλικία και η σοβαρότητα της διαταραχής, δεν 

επηρεάζουν το βαθμό κοινωνικοποίησης των παιδιών με προβλήματα ακοής, ούτε 

υπάρχει διαφορά στο βαθμό ανάπτυξης των κοινωνικών τους δεξιοτήτων εντός και 

εκτός σχολικής αίθουσας. 

 

Λέξεις- κλειδιά: ενσωμάτωση, κώφωση, βαρηκοΐα, κοινωνικές δεξιότητες, κοινωνική 

επάρκεια 
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ABSTRACT 

 

It is widely accepted that socialization and adaptation are quite important 

features for every student, especially for those who attend elementary school, since 

they are in the process of developing their personality. Social competence contributes 

to the students' communication through their language either spoken or written 

speech, but is not always an easy affair between individuals. It is particularly difficult, 

when it comes to pupils with hearing problems, since hearing is considered to be one 

of the most basic human senses. The aim of this study is to examine the social skills 

of deaf / hearing loss students and to investigate the extent to which these students can 

develop interpersonal relationships with their listening classmates. This view is 

examined indirectly through the assessments of the students' teachers and the basic 

prerequisite is that the student attends a General Elementary School. Data collection is 

selected through a questionnaire, which it is used to be completed by the students' 

teachers and consists of Likert closed-type 5-degree scale questions. From the results 

of this research, which are analyzed at the level of descriptive and inductive statistics, 

it is worth mentioning that factors such as sex, age and severity level of the disorder 

do not affect the degree of socialization of children with hearing impairment, nor is 

there any difference in development of their social skills both during the course and 

during the break. 

 

Key- words:inclusion, deafness, hearing impairment, social skills, social competence 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Μία από τις πλέον σημαντικότερες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει 

η σύγχρονη κοινωνία είναι η εκπαίδευση και η κοινωνικοποίηση των μαθητών που 

παρουσιάζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αδυναμίες ή δυνατότητες σε εξαιρετικό 

βαθμό και μάλιστα δυσανάλογο με το επίπεδο της ηλικίας τους (Βλάχου & 

Παπαδημητρίου, 2004). Η άποψη αυτή συνάδει άρρηκτα με την όλο και περισσότερο 

επικρατούσα αντίληψη, ότι σε μια χώρα που κυριαρχεί η δημοκρατία, τα άτομα με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, επιβάλλεται να συμμετέχουν ισότιμα σε όλες τις 

πτυχές της κοινωνικής ζωής. Έτσι, όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

οδηγήθηκαν σε νέες κατευθύνσεις εκπαιδευτικής πολιτικής, με στόχο την κοινή 

εκπαίδευση όλων των μαθητών (Ζώνιου- Σιδέρη, 2011). 

Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στις οποίες, ενώ 

έχουν γίνει προσπάθειες για την πλήρη κοινωνική ενσωμάτωση μέσα στο σχολείο της 

γενικής εκπαίδευσης, φαίνεται πως οι ενέργειες αυτές βρίσκονται σε ένα επιφανειακό 

επίπεδο. Μία από αυτές τις περιπτώσεις είναι και οι μαθητές που παρουσιάζουν 

προβλήματα ακοής, οι οποίοι ενώ, πλέον έχουν το δικαίωμα της φοίτησης σε σχολεία 

τυπικής εκπαίδευσης, φαίνεται πως απομονώνονται κοινωνικά σε αυτό το σχολικό 

πλαίσιο και αδυνατώντας να συμμετάσχουν στις όποιες δραστηριότητες, καταλήγουν 

στο περιθώριο (Λαμπροπούλου & Παντελιάδου, 2000). 

Συνδυάζοντας λοιπόν τις έννοιες της βαρηκοΐας και της κώφωσης με τις 

επικοινωνιακές δεξιότητες ενός μαθητή, το εν λόγω ζήτημα κρίνεται σημαντικό για 

την περαιτέρω διερεύνηση του, ώστε να εξεταστεί ο βαθμός που τα παιδιά με 

προβλήματα ακοής έχουν αναπτύξει τις κοινωνικές τους δεξιότητες αλλά και να 

ελεγχθούν οι παράγοντες που ενδεχομένως επηρεάζουν την ανάπτυξη των 

κοινωνικών τους δεξιοτήτων, όπως μπορεί να είναι το φύλο, η ηλικία του μαθητή 

αλλά και ο βαθμός της σοβαρότητας της διαταραχής (Antia, Jones, Luckner,  

Kreimeyer&Reed, 2011). 

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι να εξετάσει τον βαθμό της 

κοινωνικοποίησης των μαθητών που παρουσιάζουν προβλήματα 

κώφωσης/βαρηκοΐας. Επιπλέον, στόχος είναι να διερευνηθεί και ο βαθμός που οι 
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κοινωνικές τους σχέσεις μπορούν να αναπτυχθούν και να βελτιωθούν σημαντικά 

μέσα από την αλληλεπίδραση με τους συμμαθητές τους στα πλαίσια της γενικής 

τυπικής εκπαίδευσης. Η εργασία απαρτίζεται από δύο μέρη, εκ των οποίων το πρώτο 

μέρος αποτελείται από τρία κεφάλαια, στα οποία γίνεται η βιβλιογραφική 

ανασκόπηση του θέματος και στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος, το εμπειρικό- 

ερευνητικό κομμάτι, περιγράφεται αναλυτικά η μεθοδολογία και γίνεται παρουσίαση 

και ανάλυση των ευρημάτων, αλλά και των συμπερασμάτων της παρούσας μελέτης. 

Αναλυτικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο, οι βιβλιογραφικές αναφορές εστιάζουν 

στο θεσμό της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και τη σημασία του, καθώς και τον 

τρόπο που με το πέρασμα των χρόνων οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

πέρασαν από το στάδιο της περιθωριοποίησης στο στάδιο της ενσωμάτωσης και της 

πλήρους ένταξής τους στο σχολικό περιβάλλον και ευρύτερα στην κοινωνία.  

Στη συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο, εξετάζεται η συγκεκριμένη ειδική 

εκπαιδευτική ανάγκη που αποτελεί και στόχο της παρούσας εργασίας, η οποία δεν 

είναι άλλη από τα προβλήματα ακοής. Πιο συγκεκριμένα, στο παρόν κεφάλαιο, 

γίνεται μνεία στους ορισμούς της «κώφωσης» και της «βαρηκοΐας», στα αίτια της 

εμφάνισής τους, στη διάγνωση αλλά και στα χαρακτηριστικά των μαθητών αυτών. 

Από τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν οι μαθητές αυτοί, οι περισσότερες 

αναφορές εξετάζουν τις δυνατότητες και τις αδυναμίες τους σε επικοινωνιακές και 

κοινωνικές δεξιότητες. Ακόμη, προσεγγίζονται οι τρόποι που μπορούν να 

αντιμετωπιστούν αυτές οι αδυναμίες στα πλαίσια της συμπεριληπτικής τους 

εκπαίδευσης, αλλά και με τη βοήθεια της τεχνολογίας.  

Έτσι, στη συνέχεια, ακολουθεί το τρίτο κεφάλαιο, το οποίο επικεντρώνεται 

στις κοινωνικές σχέσεις των μαθητών με προβλήματα ακοής και των τυπικώς 

αναπτυσσόμενων παιδιών.  Κατόπιν, αφού διασαφηνιστεί ο όρος «κοινωνική 

επάρκεια», αναλύεται ο βαθμός που η συμπεριληπτική εκπαίδευση μπορεί να 

συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη κοινωνικών και διαπροσωπικών σχέσεων των 

μαθητών με τους συνομηλίκους τους. Επιπλέον, γίνεται αναφορά σε έρευνες που 

έχουν εξετάσει το εν λόγω ζήτημα, σύμφωνα με τη σύγχρονη διεθνή και ελληνική 

βιβλιογραφία. 

Έπεται το δεύτερο μέρος της εργασίας, το εμπειρικό, στο οποίο 

παρουσιάζεται αναλυτικά η μεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας, το ερευνητικό 
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εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων, η ερευνητική 

διαδικασία που ακολουθήθηκε, καθώς και ο τρόπος ανάλυσης και επεξεργασίας των 

δεδομένων. Συγκεκριμένα, στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται μια εκτενής παρουσίαση 

των σκοπών και των ερευνητικών ερωτημάτων, της θεωρητικής μεθοδολογικής 

προσέγγισης (επιλογή της ερευνητικής μεθόδου, του μεθοδολογικού εργαλείου και 

της ανάλυσης των δεδομένων) και ακολουθεί διεξοδική περιγραφή του 

μεθοδολογικού σχεδιασμού, της διαδικασίας χορήγησης του ερωτηματολογίου και 

της επιλογής του δείγματος της έρευνας. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της παρούσας 

έρευνας όπως αυτά προκύπτουν έπειτα από την επεξεργασία τους, με σκοπό να 

αναλυθούν εκτενώς στο έκτο κεφάλαιο, τα ευρήματα της εργασίας, σχετικά με το υπό 

εξέταση θέμα. 

Το έβδομο κεφάλαιο έχει στόχο να εξαχθούν περιληπτικά τα συμπεράσματα 

της παρούσας έρευνας, τα οποία παρουσιάστηκαν, αναλυτικά, προηγουμένως. Στο 

τελευταίο αυτό κεφάλαιο περιλαμβάνονται ακόμη, οι περιορισμοί της παρούσας 

μελέτης καθώς και προτεινόμενες μελλοντικές ερευνητικές προτάσεις. 

Τέλος, παρατίθεται η συνολική ελληνική και διεθνής βιβλιογραφία που 

χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα ερευνητική προσπάθεια και το παράρτημα, όπου 

περιλαμβάνεται το ερωτηματολόγιο που χορηγήθηκε κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, 

παράλληλα με τη συνοδευτική επιστολή. 
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Α΄ΜΕΡΟΣ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 

Κεφάλαιο Πρώτο:  Ο θεσμός της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης 

1.1. Η καθιέρωση της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

 

Ο θεσμός της Ειδικής Αγωγής αποτελεί ένα σπουδαίο εγχείρημα στον τομέα 

της εκπαίδευσης και της ψυχολογίας, ο οποίος, αν και τα τελευταία χρόνια φαίνεται 

να εξελίσσεται σημαντικά, δεν αποτελεί πρωτοφανή έννοια για την πλειονότητα των 

ειδικών. Η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) αποτελεί, λοιπόν,μια σύνθετη 

προσπάθεια, που για κάποιους θεωρείται ένα νομοθετικά-κατευθυνόμενο εγχείρημα 

και για κάποιους άλλους αποτελεί μια κοινωνικό-πολιτική απόπειρα για τη μεταβολή 

της στάσης της κοινωνίας απέναντι στα άτομα που παρουσιάζουν κάποια «αναπηρία» 

(Heward, 2011). 

Η παροχή της δωρεάν και ισότιμης εκπαίδευσης αποτελεί ένα από τα 

θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, το οποίο καθιερώνεται και αναγνωρίζεται σε 

διεθνές επίπεδο. Μέσα από μια σειρά παγκόσμιων και εθνικών κειμένων που έχουν 

συνταχθεί από διάφορους οργανισμούς, η εκπαίδευση διαφαίνεται ως ένας 

πρωταρχικός θεσμός για την ενσωμάτωση όλων των μαθητών κάτω από την ίδια 

σχολική στέγη, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα για κοινωνική συνύπαρξη και 

εκπαίδευση μαθητών με ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Τέτοια κείμενα είναι 

η Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα(Ο.Η.Ε, 1948), η Σύμβαση 

για τα δικαιώματα του παιδιού, (Ο.Η.Ε., 1989) και το Σύνταγμα της Ελλάδος 

(άρθρο16). Άλλωστε, η UNESCO (1994), υποστηρίζει ότι στα σχολεία οφείλουν να 

εντάσσονται όλοι οι μαθητές, ανεξάρτητα από σωματικές, γλωσσικές, κοινωνικές ή 

εχθρικές διαφορές.Γι’ αυτό το λόγο, αποτελεί χρέος της εκπαιδευτικής πολιτικής κάθε 

χώρας, να βρει τον τρόπο για την επιτυχή εκπαίδευση όλων των μαθητών «σε ένα 

Σχολείο για Όλους»(Σούλης, 2002). Με άλλα λόγια, στόχος της πολιτείας είναι η 

προσβασιμότητα στη γνώση και η προσπελασιμότητα σε όλους τους χώρους 

εκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για 

εξασφάλιση ισότητας ευκαιριών (Wong, 1998). 

Ωστόσο, αυτό που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι ο όρος «ειδικές εκπαιδευτικές 
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ανάγκες» έχει περάσει από σημαντικές τροποποιήσεις και νομοθετικές 

μεταρρυθμίσεις για να καταφέρει να καθιερωθεί και να εδραιωθεί στα πλαίσια της 

ειδικής αγωγής και ενιαίας εκπαίδευσης των μαθητών. Γι’ αυτό το λόγο, η 

παρέμβαση των Διεθνών Οργανισμών και η ανάπτυξη Ευρωπαϊκών και Διεθνών 

Κινημάτων των Ατόμων με Αναπηρία είναι καταλυτικής σημασίας για την εξέλιξη 

της ειδικής αγωγής και σταδιακά καθιστούν την ένταξη στο επίκεντρο της 

εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής. Η κατάσταση όμως αυτή, αφενός οδηγεί σε 

μια ομοφωνία σχετικά με το δικαίωμα της κοινής εκπαίδευσης όλων, αφετέρου 

επικρατεί μία δυσπιστία για το πώς μπορεί αυτό να επιτευχθεί (Βλάχου & 

Παπαδημητρίου, 2004) . 

Εντούτοις, ένα από τα κυριότερα σημεία αντιπαραθέσεων στο πεδίο της 

διερεύνησης του φαινομένου της αναπηρίας αποτελεί η σαφήνεια του προσδιορισμού 

της. Συγκεκριμένα, ο καθορισμός της έννοιας της αναπηρίας παρουσιάζει αρκετά 

εμπόδια, καθώς η αναπηρία αποτελεί μία πολύπλοκη και πολυδιάστατη κατάσταση 

που επηρεάζεται από ένα σύμπλεγμα δυναμικών και παραγόντων μεταξύ των οποίων 

περιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά του ατόμου και το υφιστάμενο και διαχρονικά 

μεταβαλλόμενο κοινωνικό πλαίσιο που επικρατεί (Μιχαηλίδης, 2009).Αυτό σημαίνει 

ότι σε κάθε χρονική περίοδο τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζονται με διαφορετικό 

τρόπο, ενώ παράλληλα, ερμηνεύονται διαφορετικά οι επιπτώσεις της στην ζωή του 

ατόμου που την φέρει. Αυτή η πολυπλοκότητα κατανόησης της φύσης της αναπηρίας 

αποκρυσταλλώνεται μέσα από ένα πλήθος θεωρητικών προσεγγίσεων που 

συναντώνται τόσο στην ελληνική, όσο και στην διεθνή βιβλιογραφία (Λαμπροπούλου 

& Παντελιάδου, 2000). 

 Στα πλαίσια αυτά επικράτησαν δύο διαφορετικά μοντέλα-προσεγγίσεις, το 

ιατρικό-βιολογικό και το κοινωνικό, τα οποία προσεγγίζουν την αναπηρία μέσα από 

διαφορετικές οπτικές, με βάση τα κοινωνικά και ιστορικά δεδομένα της εκάστοτε 

χρονικής περιόδου και σε συμφωνία με την ιδεολογική βάση αυτών που 

ασχολήθηκαν με το ζήτημα της αναπηρίας. Στην ουσία εξελίσσεται μία μακροχρόνια 

αντιπαράθεση ανάμεσα στην βιολογική και την κοινωνική κατανόηση του ζητήματος 

(Γιακουμάκη, 2012). 
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1.2. Τα μοντέλα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

 

 1.2.1. Το ιατρικό μοντέλο 

 

Κατά καιρούς έχουν αποδοθεί διάφορες εννοιολογικές προσεγγίσεις γύρω από 

τον όρο «αναπηρία» οι οποίες επηρέασαν και κατεύθυναν ανάλογα την εκπαιδευτική 

πολιτική της εκάστοτε Πολιτείας και ευρύτερα του κοινωνικού συνόλου απέναντι 

στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και οι οποίες θα μπορούσαν να ταξινομηθούν 

σε δυο μεγάλες κατηγορίες;. εκείνη που αντιμετωπίζει την αναπηρία ως οργανική 

διαταραχή, η οποία αποδίδεται σε οργανικές παθολογίες και εκείνη που την 

αντιμετωπίζει ως κοινωνική κατάσταση (Λαμπροπούλου & Παντελιάδου, 2000). 

Η προσέγγιση του ιατρικού μοντέλου εντοπίζει και περιορίζει την αναπηρία 

στο άτομο. Με βάση το ιατρικό-βιολογικό μοντέλο, η αναπηρία γίνεται αντιληπτή 

μέσα από τη διάσταση της βιολογίας και ως εκ τούτου το άτομο με αναπηρία 

θεωρείται ότι έχει ανάγκη από ιατρική αντιμετώπιση, στόχος της οποίας είναι η 

αποκατάσταση της «ασθένειας ή βλάβης», η οποία μπορεί να παρασχεθεί μόνο από 

τους ειδικούς (Koch, 2001). Στο πλαίσιο του ιατρικού μοντέλου, το άτομο 

αντιμετωπίζεται ως άρρωστο ή ως «οργανικά διαταραγμένο» με μια συγκεκριμένη 

κατάσταση, την αναπηρία, και μετατρέπεται σε έναν παθητικό δέκτη, που πρέπει να 

διαχειριστεί το προσωπικό του πρόβλημα προσαρμόζοντας τη ζωή του σε αυτό 

(Ζώνιου-Σιδέρη, 2012).Η θεραπεία της βλάβης αποτελείμονόδρομο προς την 

«κανονική» λειτουργία και την ανεξαρτησία των ατόμων, και όσοι πιθανόν δεν 

θέλουν να συνεργαστούν για την αποκατάσταση, θεωρούνται αδιάφοροι, χωρίς 

κανένα κίνητρο (Haegele & Hodge, 2016): 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) ορίζει την αναπηρία ως βλάβη,  

απώλεια ή ανωμαλία στην ψυχολογική, σωματική δομή ή λειτουργία (Ζώνιου- 

Σιδέρη, 2011). Όταν αυτή η συγκεκριμένη ανωμαλία οδηγεί το άτομο σε δυσκολία ή 

ακόμα και αδυναμία εκτέλεσης κάποιας λειτουργίας, τότε αυτή η δυσκολία συνιστά 

πρόβλημα και φέρει σε δεινή θέση το άτομο, μη αφήνοντας το να ανταποκριθεί στον 

φυσιολογικό του ρόλο. Μια τέτοια κατάσταση που δυσκολεύει το άτομο στην 

επιτέλεση των φυσιολογικών λειτουργιών είναι και τα προβλήματα ακοής. Στην 

αντίληψη αυτή το περιβάλλον συνιστά ένα δεδομένο πλαίσιο μέσα στο οποίο τα 

άτομα με αναπηρία οφείλουν να συνταιριάξουν. Συνακόλουθα, η διαχείριση της 
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αναπηρίας ως ατομικό πρόβλημα, αποβλέπει στη θεραπεία ή στην προσαρμογή του 

ατόμου και στην αλλαγή της συμπεριφοράς του.(Ecoplan, 2008). 

Απόρροια της παραπάνω προσέγγισης, ήταν ο μονοδιάστατος 

προσανατολισμός των πολιτικών και της κοινωνίας, σε ιατρικές παρεμβάσεις οι 

οποίες αποσκοπούν στη θεραπεία, στην αποκατάσταση και στην προσαρμογή του 

ατόμου στο περιβάλλον του. (Ζώνιου- Σιδέρη, 2011). ). Ειδικότερα,  με βάση το 

ιατρικό μοντέλο ερμηνείας της αναπηρίας, στις περιπτώσεις των ατόμων με 

ακουστική απώλεια, ως ενδεδειγμένη λύση για την ενσωμάτωση αυτών στο 

κοινωνικό γίγνεσθαι, θεωρείται η αποκατάσταση της ακοής τους (Lane, 1995). Η 

απώλεια της ακοής ερμηνεύεται με όρους παθολογίας και υπό αυτό το πρίσμα η 

χρήση ακουστικών βοηθημάτων ή  κοχλιακών εμφυτευμάτων σε συνδυασμό με την 

παρακολούθηση προγραμμάτων λογοθεραπευτικής παρέμβασης μπορούν να 

διασφαλίσουν την αποκατάσταση του ατόμου, που αποτελεί και το βασικό 

ζητούμενο. Επιδίωξη σύμφωνα με αυτό το μοντέλο  είναι η διόρθωση της ακουστικής 

βλάβης ώστε να διασφαλιστεί η επικοινωνία του ατόμου με το κοινωνικό περιβάλλον 

(Moores, 2007).  

Επιπρόσθετα, αξίζει να παρατηρηθεί πως ακόμα και στη σημερινή εποχή, που 

κυριαρχεί το κοινωνικό μοντέλο ερμηνείας της αναπηρίας, διατηρούνται 

ιατροκατευθυνόμενες αντιλήψεις. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση του 

γονέων που τα παιδιά τους αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής και οι οποίοι 

απευθύνονται σε ειδικούς επαγγελματίες  με στόχο να επέλθει η ίαση της κώφωσης. 

Με αυτό τον τρόπο, εκτός από τη διαιώνιση τέτοιου είδους αντιλήψεων, ενισχύεται 

και η βιομηχανία παροχής υπηρεσιών στα άτομα με προβλήματα ακοής που 

υπόσχονται την πλήρη αποκατάστασή τους (Lane, 1995). 

Βέβαια, η υιοθέτηση του ιατρικού-ατομικού μοντέλου,όπου η ιατρική 

φροντίδα αντιμετωπίζεται ως το κύριο ζήτημα, οδηγεί συστηματικά στην 

ιδρυματοποίηση των ατόμων με αναπηρία.(Ecoplan, 2008).Είναι σημαντικό να 

επισημανθεί ότι η υιοθέτηση της ιατρικής θεώρησης για πολλά χρόνια συνέβαλε 

σημαντικά στην αποδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία, στοιχείου που 

αντανακλάται με ανάγλυφο τρόπο στον περιορισμένο έως και μηδαμινό ρόλο στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων για την “ θεραπεία” τους. Χαρακτηριστικό είναι ακόμα 

ότι αντιμετωπίζονται ως παθητικά αντικείμενα τα οποία χρήζουν παρέμβασης και 

αποκατάστασης (Βλάχου, Διδασκάλου, & Παπανάνου, 2012). Επί της ουσίας , κατά 
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τη διαδικασία της παρέμβασης το δυναμικό και ικανότητές τους δεν τύχαιναν 

ουσιαστικής προσοχής και αξιολόγησης από τη μεριά των ειδικών, οι οποίοι 

καλλιεργούσαν ένα αίσθημα εξάρτησης που λειτουργούσε ενισχυτικά στην 

προσωπική τους αποδυνάμωση. Με άλλα λόγια, η σωματοποίηση της αναπηρίας 

συνέβαλε στη νομιμοποίηση της κοινωνικής μειονεξίας των ατόμων αυτών, καθώς η 

σωματική λειτουργία ταυτίστηκε με την ανικανότητα για κοινωνική και πολιτική 

δράση(Reindal, 2009).   

Η κυρίαρχη θεώρηση της περιορισμένης λειτουργικότητας και ικανότητας 

διαφώτισε την διαμόρφωση των θεσμικών παρεμβάσεων και των πολιτικών σε 

θέματα που αφορούσαν τους ανάπηρους, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσής 

τους (Βλάχου, Διδασκάλου, & Παπανάνου, 2012).  Συνέπεια αυτής της κατάστασης 

είναι η δημιουργία παράλληλων δομών και ιδρυμάτων κοινωνικής πρόνοιας του 

Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών ή φιλανθρωπικών οργανώσεων, τα οποία 

παρείχαν ένα είδος ιατρικοκοινωνικής εκπαίδευσης και προστασίας στα άτομα με 

αναπηρία, που είχαν όμως σαν  αποτέλεσμα την απομόνωση αυτών των ατόμων από 

την υπόλοιπη κοινωνία. (Ζαφειράτου- Κολιούμπα, 1994). 

Αποτέλεσμα της αντίληψης αυτής, είναι η δημιουργία ενός ειδικού σχολείου,  

διαφορετικού από το γενικό σχολείο, το οποίο διακρίνεται κυρίως για το προνοιακό-

θεραπευτικό. και όχι τον παιδαγωγικό του προσανατολισμό. Πρόκειται, δηλαδή, για 

την παροχή μιας εκπαίδευσης, στην οποία τον πρώτο ρόλο διαδραματίζει η εκάστοτε 

νοητική, σωματική, αισθητηριακή, ψυχική ή συναισθηματική δυσκολία του ατόμου, 

ενώ η προσωπικότητα του ατόμου τοποθετείται σε δεύτερο πλάνο (Βεργιώτη, 2010).  

 

 

 1.2.2. Το κοινωνικό μοντέλο 

 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 το κοινωνικό μοντέλο αποτέλεσε μία 

δυναμική προσέγγιση και ερμηνεία της αναπηρίας. Η συγκρότηση του συγκεκριμένου 

μοντέλου πραγματοποιήθηκε στη βάση των ανεπαρκειών και της κριτικής που 

ασκήθηκε στο ιατρικό μοντέλο. Σχετικά με τη συγκρότηση του κοινωνικού μοντέλου 

θα πρέπει να παρατηρηθεί πως συνιστά μία προσέγγιση μέσα από την οποία 

αναδεικνύεται η επιστημολογική μετατόπιση από την εξατομικευμένη και 
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ιατρικοποιημένη προσέγγιση της αναπηρίας στη θεώρηση αυτής ως κοινωνική 

κατασκευή (Matthews, 2009· Καραγιάννη, 2009· Καραγιάννη & Ζώνιου-Σιδέρη, 

2006).  

Κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί πως στην οικοδόμηση του κοινωνικού 

μοντέλου συνέβαλαν με καταλυτικό τρόπο οι ομάδες των αναπήρων που σε διεθνές 

επίπεδο άρχισαν να διεκδικούν με όλο και πιο συστηματικό τρόπο τα δικαιώματά 

τους για ισότιμες ευκαιρίες στη ζωή (Βλάχου, Διδασκάλου, & Παπανάνου, 2012). Το 

μοντέλο αυτό δηλαδή, προέρχεται από το κίνημα ανθρώπων με σωματικές αναπηρίες 

(UPIAS) και αναπτύχθηκε στην Αγγλία το 1970 (Shakespeare & Watson, 2002). 

Επισήμαναν ακόμα πως στις περιπτώσεις που τα άτομα με αναπηρία, 

συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με ακουστική ανεπάρκεια, δεν έχουν τις ίδιες 

ευκαιρίες συμμετοχής στις ποικίλες δραστηριότητες της κοινωνικής ζωής, η ευθύνη 

βαραίνει αποκλειστικά την ίδια την κοινωνία. Κατά συνέπεια, η κοινωνία είναι αυτή 

που θα πρέπει να  αναδομηθεί και να αλλάξει, ώστε να προσαρμοστεί και να είναι σε 

θέση να ανταπεξέλθει στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία (Καραγιάννη, 2009). 

Από τα παραπάνω δηλαδή, προκύπτει ότι η αμφισβήτηση της κατανόησης της 

αναπηρίας ως μια αποκλειστικά βιολογικής κατάστασης, όπως αυτή προσεγγίζεται 

από το ιατρικό μοντέλο αναπηρίας, οδήγησε στην ανάπτυξη ενός κοινωνικού 

μοντέλου ερμηνείας της, εστιάζοντας το ενδιαφέρον του στην κριτική, του ως τότε 

κυρίαρχού του. Η ανεπάρκεια εντός του πλαισίου της κοινωνικής προσέγγισης όπως 

την καταγράφει ο Κουτάντος (2000) αποτελεί μία φυσιολογική ή ψυχολογική 

κατάσταση. Στον αντίποδα η αναπηρία αποτελεί κοινωνική καταπίεση και 

κατασκευή. Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω λειτουργούν οι παρατηρήσεις του 

Beudry (2016) σύμφωνα με τον οποίο η αναπηρία συνιστά ένα κοινωνικό φαινόμενο 

που προκαλείται από τις κυρίαρχες προκαταλήψεις και την κοινωνική καταπίεση και 

όχι από τις μεμονωμένες βλάβες που παρουσιάζει το άτομο. Υπό αυτό το πρίσμα η 

βλάβη γίνεται κατανοητή ως το ελαττωματικό εκείνο σκέλος στο ανθρώπινο σώμα, 

ενώ η αναπηρία εκλαμβάνεται ως ο αποκλεισμός που βιώνει το άτομο λόγω της 

βλάβης αυτής. Κατά συνέπεια, ο αποκλεισμός συνιστά το βασικό πρόβλημα το οποίο 

απορρέει από την κοινωνική αποτυχία να εκμηδενίσει τη βαρύτητα που δίνεται σε 

συγκεκριμένες  και μεμονωμένες βιολογικές λειτουργίες (Beudry, 2016). 
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Ο Oliver (1996), ισχυρίζεται ότι η κοινωνία είναι αυτή που περιθωριοποιεί 

τους ανθρώπους με κάποια σωματική αναπηρία ή βλάβη.  Γι’ αυτό, στο κοινωνικό 

μοντέλο προσέγγισης της αναπηρίας παύει να ενοχοποιείται το ίδιο το άτομο και η 

ευθύνη αναζητείται στην κοινωνία εφόσον πλέον η αναπηρία θεωρείται μία 

κοινωνική κατασκευή (Mitra, 2006). Με άλλα λόγια, το κοινωνικό μοντέλο επιδιώκει 

να καταστήσει σαφές ότι τα προβλήματα των ατόμων με αναπηρία προέρχονται από 

τη συλλογική αντίδραση της κοινωνίας στις αναπηρίες τους. Οι φραγμοί και οι κάθε 

είδους περιορισμοί που απορρέουν από τη διάκριση, επιβάλλουν, μεταξύ άλλων, 

συνθήκες ανεργίας, φτώχειας, απομόνωσης και εξάρτησης σε άλλους (Gallagher, 

Connor, Ferri, 2014) 

Είναι γεγονός, πως το κοινωνικό μοντέλο αναπηρίας αποτελεί σταθμό για την 

ιστορία της Ειδικής Αγωγής στην Αγγλία. Αρχικά, θεωρείται ότι υιοθετεί μια 

στρατηγική πολιτικής που έχει ως στόχο την απομάκρυνση όλων των ανεπιθύμητων 

εμποδίων. Για παράδειγμα, αν οι άνθρωποι με κάποια σωματική αναπηρία 

θεωρούνται ανάπηροι από την κοινωνία, τότε στόχος της Πολιτείας είναι να 

εξαλείψει αυτά τα εμπόδια και να προωθηθεί η έννοια της ενσωμάτωσης αυτών των 

ατόμων στην κοινωνία. Επιπρόσθετα, οι υποστηρικτές αυτού του μοντέλου, θεωρούν 

ότι αντί να επιδιώκεται η αποκατάσταση της βλάβης ή της σωματικής αναπηρίας του 

ατόμου, πρέπει να αλλάξει η ίδια η κοινωνία, ώστε να πάψουν να κυριαρχούν οι 

προκαταλήψεις και τα στερεότυπα (Shakespeare & Watson, 2002).  

Από το 1990 και έπειτα, η Ειδική Αγωγή φαίνεται να εισχωρεί σε μια 

καινούρια εποχή, όπου το πρόβλημα των ατόμων με αναπηρία δεν προέρχεται τόσο 

από φυσικούς ή νοητικούς πόρους, όσο από την αντίδραση της κοινωνίας για αυτά τα 

άτομα. Η ευθύνη λοιπόν επιρρίπτεται αποκλειστικά στην κοινωνία. Έτσι, ο αγώνας 

αυτών των ατόμων στοχεύει πρωτίστως στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους και 

στο δικαίωμα να «είναι διαφορετικοί και αυτή η διαφορετικότητα να είναι σεβαστή 

προς όλους» (Παντελιάδου & Λαμπροπούλου, 2000) 
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1.3. Από την περιθωριοποίηση στην ενσωμάτωση των παιδιών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες 

 

Μέσα από την ανάπτυξη αυτών των δύο μοντέλων, διαφαίνεται ότι το ζήτημα 

αρχίζει να παίρνει μεγάλες διαστάσεις και η ενσωμάτωση των παιδιών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες αποτελεί πρωταρχική απαίτηση και αναγκαιότητα. Η ένταξη 

των μαθητών ξεκίνησε από τις Η.Π.Α και πιο συγκεκριμένα, αποτέλεσε προσπάθεια 

των γονέων και των εκπαιδευτικών που έτυχε να έρθουν σε επαφή με μαθητές με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Βέβαια, αξίζει να αναφερθεί πως οι πρώτες 

προσπάθειες αναφέρονταν σε παιδιά που παρουσίαζαν κάποια μορφή νοητικής 

ανεπάρκειας και αργότερα, επεκτάθηκε σε όλες τις κατηγορίες των παιδιών με 

ιδιαίτερες ανάγκες (Λαμπροπούλου, 1999).  

Έτσι, το 1981, αρχίζει να ενθαρρύνεται και η φοίτηση των κωφών μαθητών 

στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης σε χώρες, όπως η Αγγλία, η Σκωτία και η Ουαλία. 

Τα σχολεία εξοπλίζονται με το απαραίτητο υλικό, ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν 

οι μαθητές σε αυτά και να εκπαιδευτούν κατάλληλα. Ωστόσο, οι πρώτες προσπάθειες 

φαίνεται να είναι αφενός σημαντικές για την εκπαιδευτική πορεία των μαθητών, 

αφετέρου όχι και τόσο ωφέλιμες γι αυτούς, αφού στόχος ήταν η ίδρυση και η φοίτηση 

τους σε ειδικά σχολεία με σκοπό την απόκτηση όλων εκείνων των εφοδίων 

προκειμένου να μπορέσουν αργότερα να ενσωματωθούν στην κοινωνία. Εντούτοις, 

σε μεταγενέστερο χρόνο διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές έτσι περιθωριοποιούνται 

σημαντικά και δεν είναι εφικτό να ενσωματωθούν στην κοινωνία της εκάστοτε 

χώρας(Knoors&Marschark, 2015). Συνεπώς, η τάση για «ένταξη» αποτέλεσε αιτία 

για πολλές αλλαγές που έγιναν τόσο στην ειδική όσο και στην γενική αγωγή, με 

αποτέλεσμα πλέον, με την έννοια της ένταξης ενός κωφού παιδιού γίνεται αναφορά 

στην τοποθέτηση του παιδιού σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο το οποίο ενθαρρύνει την 

επαφή και την αλληλεπίδραση με ακούοντα παιδιά της ηλικίας του (Λαμπροπούλου, 

1999).  

Γι’ αυτό το λόγο, σύντομα εισάγεται ένας νέος όρος, αυτός της 

«ενσωμάτωσης», ο οποίος αποτελεί μια άλλη μορφή ένταξης. Για παράδειγμα, ο όρος 

αυτός υποστηρίζει ότι ο μαθητής θα μπορέσει να βελτιωθεί όταν θα τοποθετηθεί σε 

έναν χώρο που θα βρίσκεται μαζί με μαθητές τυπικής ανάπτυξης. Ωστόσο, τα 
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μαθήματα και το εκπαιδευτικό υλικό που θα του παρέχεται θα είναι πιο 

εξατομικευμένο και ο μαθητής θα παρακολουθεί πολλά μαθήματα σε άλλη αίθουσα 

στον ίδιο όμως σχολικό χώρο. Η εκπαιδευτική πολιτική της ένταξης είχε ως 

αποτέλεσμα να ιδρυθούν ειδικές τάξεις και να δημιουργηθούν εναλλακτικές μορφές 

υποστήριξης των κωφών παιδιών μέσα σε σχολεία γενικής αγωγής (Moores, 2007).  

 

1.4. Εννοιολογική διασάφηση των όρων «ένταξη» και «ενσωμάτωση» 

 

Είναι αλήθεια πως ο τρόπος που ο κοινωνικός ιστός διαχειρίζεται τα άτομα με 

ειδικές ανάγκες είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τις εκπαιδευτικές παροχές και 

δυνατότητες, που προσφέρονται στα άτομα αυτά (Βάσιος, Στεργιούλης & Σαρρής, 

2006). Η νομοθεσία περί της ειδικής αγωγής συγκροτείται και διατυπώνεται για 

πρώτη φορά στην Ελλάδα με τον Αναγκαστικό Νόμο 453/1937, ο οποίος 

προσδιορίζει την έννοια της νοητικής καθυστέρησης σε παιδιά, που μέχρι τότε 

θεωρούνταν πως υπολείπονταν έναντι των άλλων μαθητών (Ζώνιου- Σιδέρη, 2011). 

Η σημαντική αλλαγή, όμως έρχεται με τον Νόμο 1143/1981 με τον οποίο το 

Υπουργείο Παιδείας αναλαμβάνει τη συστηματική ευθύνη για την ένταξη και την 

εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες (Στασινός, 1991).  

Γίνεται, επομένως, αντιληπτό ότι η ελληνική νομοθεσία εκτός από την 

εκπαίδευση θέτει και την έννοια της ένταξης. Η ένταξη αφορά την απόλυτη 

ενσωμάτωση ενός ή περισσοτέρων παιδιών με ειδικές ανάγκες στις δραστηριότητες 

και ενέργειες ενός συνόλου (Ζώνιου- Σιδέρη, 2011). Ο Κυπριωτάκης (2001) θεωρεί 

ότι η ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες ξεκινά από το κοινό σχολείο και 

σημαίνει διαδικασίες ποικίλων μορφών κοινής ζωής και μάθησης, οι οποίες 

συντελούν στην αποβολή προκαταλήψεων, ενώ παράλληλα θέτουν τις βάσεις για τη 

μετέπειτα κοινωνική ενσωμάτωσή τους, σε ένα κοινό κόσμο ζωής και εργασίας.Για 

να θεωρείται η ένταξη επιτυχής και ολοκληρωμένη, θα πρέπει να συντελείται η 

συνύπαρξη μεταξύ των παιδιών αυτών με τους λοιπούς μαθητές, χωρίς να 

πραγματοποιείται οποιαδήποτε μορφή διάκρισης ή προβληματικής συμπεριφοράς. Με 

άλλα λόγια, η ένταξη είναι προϋπόθεση της ενσωμάτωσης (Τσιναρέλης, 1991, όπως 

παρατίθεται στο Λιοδάκης, 2000).  Ως εκ τούτου η ενσωμάτωση αποβλέπει στην 

ισότιμη εκπαίδευση όλων των παιδιών, πράγμα που σημαίνει πως δεν διαχωρίζεται 
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ούτε υπέρ των μαθητών με ειδικές ανάγκες ούτε των υπόλοιπων παιδιών. Εν ολίγοις,η 

ενσωμάτωση υπονοεί την αποδοχή ενός ατόμου ή μίας ομάδας με τη διατήρηση των 

δικών του ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, αλλά και την πλήρη αφομοίωσή του στο 

πλαίσιο μίας ήδη υπάρχουσας ομάδας (Ζώνιου- Σιδέρη, 2011). 

Παρόλο που, όπως τεκμηριώθηκε προηγουμένως, οι δύο όροι «ένταξη» και 

«ενσωμάτωση»έχουν σημασιολογικές διαφορές, στην ελληνική βιβλιογραφία, 

ιδιαίτερα για τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συναντώνται ως ταυτόσημοι 

(Ζώνιου- Σιδέρη, 2011). 

Με παρόμοιο τρόπο χρησιμοποιείται και ο όρος «ενσωμάτωση» (inclusion) 

στην ξένη βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα, εφιστά την προσοχή στην ποιότητα του 

γενικού σχολικού πλαισίου στο σύνολό του και για όλα τα παιδιά, και όχι μόνο για τα 

άτομα με ειδικές ανάγκες (Lewis, 1995). Με άλλα λόγια, σύμφωνα με τους Forest και 

Pearpoint, (1992), κάτω από την έννοια της«ενσωμάτωσης»νοείται η συνύπαρξη του 

ενός με τον άλλο (Lewis, 1995). Αυτή η συνύπαρξη δημιουργεί ένα νέο σύνολο, το 

οποίο περιλαμβάνει τα στοιχεία των δύο προηγούμενων, όμως με καλύτερη 

οργάνωση και έχει σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση μια καλύτερη ποιότητα 

(Lewis, 1995). Αντίθετα, ο όρος «ένταξη» (integration) χρησιμοποιείται για να 

περιγράψει  την τοποθέτηση από ένα ειδικό σε ένα γενικό περιβάλλον. Η ένταξη ως 

τοποθέτηση παραβλέπει τις ποιοτικές διαδικασίες μετάβασης από ένα διαχωρισμένο 

σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα και μπορεί απλά να θεωρηθεί ως διάσπαση σε μια 

νέα μορφή (Lewis, 1995). 
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1.5. Η σημασία της ενσωμάτωσηςστους μαθητές του Δημοτικού 

 

Σε διεθνές επίπεδο, μέσα από την ανασκόπηση των βιβλιογραφικών 

δεδομένων διαπιστώνεται ότι η ενσωμάτωση, και πιο συγκεκριμένα  η έννοια και το 

περιεχόμενο της, αποτελεί ένα ιδιαίτερα σύνθετο, πολύπλοκο και παράλληλα 

αμφιλεγόμενο ζήτημα,  γεγονός που έχει επιφέρει στην επιστημονική και 

εκπαιδευτική κοινότητα έντονη συζήτηση (Liasidou, 2012). Η υφιστάμενη 

αντιπαράθεση είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την ασάφεια και την σύγχυση που 

εντοπίζεται στο ελληνικό συγκείμενο σε μία προσπάθεια να αποδοθούν στην 

ελληνική γλώσσα οι όροι inclusion  και  inclusive education. Σε γενικές γραμμές θα 

πρέπει να παρατηρηθεί ότι κάποιοι ερευνητές της ειδικής αγωγής αποδίδουν τον όρο 

αυτό ως συνεκπαίδευση ή συμπερίληψη, ενώ κάποιοι άλλοι αναγνωρίζουν ως 

καταλληλότερο τον όρο ενσωμάτωση (Αγγελίδης & Χατζησωτηρίου, 2013). 

Ο αγγλικός όρος  «inclusive education»,που στα ελληνικά μπορεί να αποδοθεί 

ως η «εκπαίδευση του μη αποκλεισμού ή συμπεριληπτική εκπαίδευση» (Ζώνιου- 

Σιδέρη, 2011), χαρακτηρίζεται από μία ολιστική χροιά, διότι επιχειρεί να αναδείξει 

πως οι μαθητές, ανεξάρτητα από τα ατομικά τους χαρακτηριστικά, θα πρέπει να 

εκπαιδεύονται στο ίδιο σχολικό περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις 

(Qvortrup & Qvortrup, 2018. McMaster, 2013). Υπό αυτό το πρίσμα το εκπαιδευτικό 

σύστημα θα πρέπει να είναι ενιαίο και να στηρίζεται στις αρχές της ισότιμης 

μεταχείρισης και της ισονομίας. Ωστόσο,  κρίνεται σκόπιμο να παρατηρηθεί ότι  η 

μετάφραση των αγγλικών όρων στην ελληνική γλώσσα, όπως σημειώθηκε και 

παραπάνω έχει εγείρει προβληματισμούς και συζητήσεις, που αντανακλώνται με 

ανάγλυφο τρόπο στην ορολογία που αξιοποιείται αλλά και στις ιδεολογικές 

συνιστώσες που υποκρύπτονται πίσω από τους όρους (Liasidou, 2012). 

Στην προηγούμενη ενότητα έγινε μία προσπάθεια να αναδειχθούν οι βασικές 

διαφοροποιήσεις ανάμεσα στην ενσωμάτωση και την ένταξη. Στο σημείο αυτό είναι 

σημαντικό να επισημανθεί πως η έννοια της ενσωμάτωσης, ως απόδοση του όρου 

inclusion, αναδεικνύει σε όλο της το φάσμα το δικαίωμα  του κάθε παιδιού  να 

λαμβάνει ίσες ευκαιρίες στη μάθηση(Angelides, Stylianou & Gibbs, 2006). Στην 

πράξη το γενικό σχολείο θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο 

λειτουργεί, προκειμένου όλοι οι μαθητές να έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν 
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γνώσεις και να καλλιεργήσουν ακαδημαϊκές, κοινωνικές και συναισθηματικές 

δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να ενσωματωθούν ομαλά στο κοινωνικό 

γίγνεσθαι (Kuglemas, 2006.  McMaster, 2013). Αξιοπρόσεκτο είναι ακόμα πως η 

έννοια της ενσωμάτωσης (inclusion) θα πρέπει να διατρέχει και να κυριαρχεί στη 

διαδικασία καθορισμού των αναλυτικών προγραμμάτων αλλά και ολόκληρου του 

εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς δεν παραπέμπει στην απλή τοποθέτηση των 

παιδιών στο σχολείο, αλλά εξετάζει τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες  μπορούν 

να εκπαιδευτούν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο οι μαθητές, προκειμένου να 

εξυπηρετηθούν οι ανάγκες τους, όποιες και αν είναι αυτές (Angelides, 2008). 

Η εφαρμογή δηλαδή, της ενσωμάτωσης προϋποθέτει ριζικές αλλαγές και 

αναδιαμόρφωση των υφιστάμενων σχολικών δομών, ώστε να διαμορφωθούν οι 

κατάλληλες συνθήκες εντός του σχολικού περιβάλλοντος προκειμένου το σχολείο να 

μπορέσει να ανταποκριθεί επαρκώς στις διαφοροποιημένες ανάγκες των μαθητών. Η 

κάθε σχολική μονάδα θα πρέπει να βρίσκεται σε μια συνεχή διαδικασία επανεξέτασης 

των εφαρμοζόμενων πρακτικών σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά του σχολείου 

(Qvortrup & Qvortrup, 2018). Διαπιστώνεται πως το ζήτημα της ετοιμότητας του 

σχολείου αποτελεί κομβικό στοιχείο για την ενσωμάτωση. Με βάση τη διεθνή 

βιβλιογραφία καθίσταται εμφανές πως η ενσωμάτωση παραπέμπει στη διαδικασία 

εκείνη μέσω της οποίας επιδιώκεται με συστηματικό τρόπο η ενίσχυση του 

εκπαιδευτικού συστήματος, δια μέσω της αναθεώρησης του τρόπου με τον οποίο 

αυτό είναι οργανωμένο (Erten & Savage, 2012.  Qvortrup & Qvortrup, 2018).  

Η ενσωμάτωση είναι συνδεδεμένη με τη δημιουργία ενός ενοποιημένου και 

αναδιαρθρωμένου εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο δύναται να ανταποκριθεί με 

αποτελεσματικό τρόπο στις πολλαπλές και διαφορετικές ανάγκες του μαθητικού 

δυναμικού και παράλληλα να παρέχει σε αυτούς τις απαραίτητες δομές και την 

απαιτούμενη υποστήριξη (Angelides, Stylianou & Gibbs, 2006.McMaster, 2013). Η 

ανάγκη διαμόρφωσης ενός νέου εκπαιδευτικού συστήματος και νέων εκπαιδευτικών 

πρακτικών εντός του πλαισίου της ενσωμάτωσης όπως επίσης, ο επαναπροσδιορισμός 

της κυρίαρχης σχολικής κουλτούρας, δεν θα πρέπει να εξεταστούν αποκομμένα από 

την ανάγκη να προσαρμοστεί το σχολείο στις ανάγκες των μαθητών και όχι να 

προσαρμοστούν οι μαθητές στα χαρακτηριστικά του σχολείου (Erten & Savage, 2012. 

Rombo, 2007). 
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Είναι προφανές ότι η ενσωμάτωση θέτει προβληματισμούς και εγείρει το 

ερώτημα εάν μπορεί να εφαρμοστεί σε έναν κόσμο που κυριαρχεί ο κοινωνικός 

αποκλεισμός και η περιθωριοποίηση. έννοιες οι οποίες μπορεί να μεταβάλλονται 

ιστορικά, ωστόσο συνδέονται άμεσα με την κοινωνική δικαιοσύνη και την ισότητα 

(Ζώνιου Σιδέρη, 2012). Η ενσωμάτωση απαιτεί ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα 

παρέχει μια ποιοτική εκπαίδευση σε όλους τους μαθητές, ακόμη και σε αυτούς που 

ανήκουν σε κάποια ευάλωτη ομάδα, αδιαφορώντας για την ατομική διαφορετικότητα 

(Liasidou, 2012). 

Στα πλαίσια της ενσωμάτωσης, λοιπόν, παρέχεται στους εκπαιδευτικούς και 

στους μαθητές υποστήριξη για την ενεργό συμμετοχή τους στη διαμόρφωση ενός 

ενταξιακού περιβάλλοντος μέσα από την ενημέρωση και την ανάπτυξη παράλληλων 

και κοινών δραστηριοτήτων. Η διεπιστημονική συνεργασία για τη διάγνωση και την 

υποστήριξη των μαθητών είναι απαραίτητη και συμβάλλει στην κατάρτιση του 

εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης  και το σχεδιασμό των λοιπών 

παρεμβάσεων προς όφελος των μαθητών και των οικογενειών τους (Ζώνιου-Σιδέρη, 

2011). Προκειμένου λοιπόν, να εξασφαλιστεί η βασική προϋπόθεση της 

ενσωμάτωσης όλων των μαθητών η πολιτεία δεσμεύεται να κατοχυρώνει και να 

αναβαθμίζει διαρκώς τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της ειδικής αγωγής και να μεριμνά 

για την παροχή δωρεάν δημόσιας παιδείας στους αναπήρους όλων των ηλικιών και 

για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες (Ν. 3699/2008/άρθρο 1,2). Μελετώντας την 

ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα τον τελευταίο νόμο για την Ειδική Αγωγή και 

Εκπαίδευση Ατόμων με Αναπηρία ή με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

(Ν.3699/2008) διαπιστώνει κανείς ότι πραγματοποιείται αλλαγή στα εννοιολογικά 

ζητήματα που προϋπήρχαν και συγκεκριμένα, όπου στη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος 

«ειδική αγωγή» αντικαθίσταται με τον όρο «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση». (Ν. 

3699/2008/ άρθρο 1).  

Η ενσωμάτωση φαίνεται να ευδοκιμεί στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

και μάλιστα μέσα από αυτήν, πολλοί μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

φοιτούν πλέον σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης, καθιστώντας δυνατή τη 

συναναστροφή τους και την ανάπτυξη γνωστικών, κοινωνικών και επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων τους. Η πληθώρα των κατηγοριών των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών 

έχει οδηγήσει στην εξέλιξη της εκπαίδευσης και στην προσπάθεια για παροχή μιας 

ποιοτικής διδασκαλίας. Μία από αυτές τις κατηγορίες λοιπόν, είναι και αυτή που 
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αναφέρεται στους μαθητές με προβλήματα ακοής και στην προσπάθεια της 

δημιουργίας ενός ομαδοσυνεργατικού κλίματος μέσα στην τάξη προκειμένου να 

αναπτυχθούν όλες οι απαραίτητες δεξιότητες που θα συμβάλουν στη μετέπειτα 

κοινωνική τους ενσωμάτωση (Mittler, 2012). 

Συνοψίζοντας λοιπόν το πρώτο κεφάλαιο, διαπιστώνεται ότι η Ειδική αγωγή 

και εκπαίδευση είναι ένας θεσμός, ο οποίος επικρατεί εδώ και χρόνια και μέσα από 

αυτόν γίνονται εντατικές προσπάθειες, ώστε να φτάσουν οι κοινωνίες σε ένα σημείο 

που θα αποδέχονται τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και οι μαθητές θα 

μπορούν να φοιτήσουν και να αναπτυχθούν όλοι στο«Σχολείο για Όλους»(Σούλης, 

2002). Στόχος λοιπόν της εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι η πλήρης ενσωμάτωση 

όλων των μαθητών και η φοίτηση στα γενικά σχολεία ανεξάρτητα από την 

εθνικότητα, τις αδυναμίες ή τις ιδιαιτερότητές τους. 
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Κεφάλαιο δεύτερο: Η ενσωμάτωση των μαθητών με προβλήματα 

ακοής στη γενική εκπαίδευση 

2.1. Ορισμός και εννοιολογική αποσαφήνιση της ακοής 

 

Η ακοή αποτελεί μια από τις πλέον βασικές αισθήσεις του ανθρώπου και είναι 

σύνηθες, οι άνθρωποι που αναπτύσσονται σε φυσιολογικούς ρυθμούς, να 

δυσκολεύονται να εκτιμήσουν την τεράστια σημασία της αίσθησης της ακοής 

(Heward, 2011). Οι όροι «βαρήκοος» και «κωφός» χρησιμοποιούνται όταν θέλουμε 

να περιγράψουμε τα προβλήματα ακοής που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι. Οι όροι 

αυτοί διαφέρουν μεταξύ τους, με βάση τα κριτήρια τα οποία αξιολογούνται. Η 

διαφοροποίηση μεταξύ των όρων αυτών  έγκειται στην ιδεολογική τοποθέτηση του 

ενδιαφερόμενου σε ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση, την κοινωνική ένταξη 

και αποκατάσταση των ατόμων με προβλήματα ακοής(Αλεξάνδρου, 1986). 

Σύμφωνα με τον ιατρικό ορισμό, η απώλεια της ακοής χαρακτηρίζεται από 

ήπια έως βαριά και μπορεί να ταξινομηθεί με βάση τον βαθμό της απώλειας, ο οποίος 

μπορεί να διαφέρει από άτομο σε άτομο. Από την άλλη, ο εκπαιδευτικός ορισμός 

εστιάζει στην ικανότητα του ατόμου να χρησιμοποιεί την ακοή του με τέτοιο τρόπο, 

ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσει το λόγο για να μάθει την ορθή χρήση της 

γλώσσας και να μην υπάρχουν αρνητικές επιδράσεις ως προς την ακαδημαϊκή του 

επίδοση (Λαμπροπούλου,Χατζηκακού, &Βλάχου, 2003).   

Γι’ αυτό το λόγο, στα πλαίσια της κατηγοριοποίησης των προβλημάτων της 

ακοής, υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες εκ των οποίων η μια αναφέρεται στην 

κώφωση και η άλλη αναφέρεται στα προβλήματα της ακοής. Έτσι, «η κώφωση αφορά 

σε μια ακουστική βλάβη, η οποία είναι τόσο σοβαρή ώστε το παιδί να μην είναι σε θέση να 

επεξεργαστεί γλωσσικές πληροφορίες μέσω της ακοής, με ή χωρίς ενίσχυση και αυτή επηρεάζει 

αρνητικά την εκπαιδευτική του επίδοση» (Heward, 2011:357). Ενώ, «τα προβλήματα της 

ακοής» αναφέρονται σε κάποια ακουστική βλάβη είτε προσωρινή είτε κυμαινόμενη, 

η οποία επηρεάζει αρνητικά την ακαδημαϊκή επίδοση ενός παιδιού, ωστόσο μπορεί 

να επεξεργαστεί κάποιες από τις γλωσσικές πληροφορίες (Λαμπροπούλου, &συν., 

2003). 



[26] 

 

Υιοθετείται συγκεκριμένη ορολογία από τους ειδικούς στον χώρο της 

διάγνωσης και της παρέμβασης των ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής 

κι αυτό συμβάλλει στην ανάπτυξη εξειδικευμένων προγραμμάτων παρέμβασης αλλά 

και το κατάλληλο εκπαιδευτικό σύστημα για το παιδί, μέσα στο οποίο θα 

αναδεικνύονται αξίες, όπως η αλληλοαποδοχή και ο σεβασμός της διαφορετικότητας 

και έτσι θα ενισχυθεί η ομαλή ένταξη του παιδιού μέσα στην κοινωνία (Ζώνιου-

Σιδέρη, 2011).Ωστόσο,  το σημείο που θα πρέπει να παρατηρηθεί ότι οι εκπαιδευτικοί 

στην πράξη έρχονται αντιμέτωποι με δυσκολίες απέναντι στην αποτελεσματική 

υποστήριξη των παιδιών με ακουστική ανεπάρκεια. Σε αυτό συμβάλλει το γεγονός 

ότι το ακουομετρικό αποτέλεσμα δεν αποτελεί το μοναδικό κριτήριο βάσει του 

οποίου  μπορεί να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα 

παιδί με ακουστική απώλεια. Για το λόγο αυτό κρίνεται  σκόπιμη και αναγκαία 

υιοθέτηση πιο λειτουργικών και εκπαιδευτικών κριτηρίων που συνδέουν το βαθμό 

ακουστικής απώλειας με την ομιλία αλλά και γενικότερα με την ανάπτυξη των 

γλωσσικών δεξιοτήτων(Ζώνιου-Σιδέρη, 2011).  «Από την παιδαγωγική η μεγάλη 

βαρηκοΐα που εγγίζει τα όρια της πλήρης κώφωσης εκλαμβάνεται μεν σαν 

υπολειμματική ακοή, πλην όμως σε ότι αφορά την αγωγή του παιδιού ( λογοθεραπεία, 

μάθηση) εκλαμβάνεται σαν κώφωση » (Αλεξάνδρου, 1986: 22). 

Συνοπτικά, η βασική διάκριση μεταξύ των δύο κατηγοριών είναι ότι ένα παιδί 

θα χαρακτηριστεί «κωφό», όταν αυτό είτε φοράει ακουστικά, είτε όχι, δεν είναι σε 

θέση να αντιληφθεί την ομιλία μόνο με την ακοή του. Χρησιμοποιεί κυρίως το οπτικό 

κανάλι για να κατανοήσει και να επικοινωνήσει με τους συνομιλητές του (όπως είναι 

η χειλεανάγνωση, η νοηματική γλώσσα και η γραπτή γλώσσα). Η ακουστική απώλεια 

ενός παιδιού στις περιπτώσεις αυτές είναι από 70 decibel και πάνω(decibelείναι η 

μονάδα μέτρησης της έντασης του ήχου). Αντίθετα, ένα παιδί μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως «βαρήκοο», όταν αυτό είτε φοράει ακουστικά είτε όχι, 

δυσκολεύεται να αντιληφθεί την ομιλία μόνο με την ακοή του(Λαμπροπούλου & 

συν.,2003). Πάραυτα, είναι σε θέση να αντιληφθεί το μεγαλύτερο ποσοστό των 

πληροφοριών της ομιλίας μέσα από την αίσθηση της ακοής. Η ακουστική βλάβη στις 

περιπτώσεις αυτές είναι από 35-69 decibel (Σταυροπούλου, 2013).Η διαφοροποίηση 

ανάμεσα σε βαρήκοα και κωφά άτομα με βάση το επίπεδο απώλειας της ακοής 

αποτελεί αναγκαίο όρο στη διαγνωστική διαδικασία. Επιπλέον, καλό είναι να 

αποφευχθεί η αντιμετώπιση των ατομικών περιπτώσεων σε προγράμματα 
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εκπαίδευσης και παρέμβασης με μοναδικό γνώμονα τον βαθμό απώλειας της 

ακοής(Λαμπροπούλου & συν.,2003). Με άλλα λόγια, το ακουομετρικό αποτέλεσμα 

δε βοηθά πάντα στην ταξινόμηση του ατόμου στην κατηγορία του κωφού ή 

βαρήκοου, αφού πρέπει να συνυπολογιστούν και παράγοντες όπως η καλλιέργεια  

υπολειμματικής ακοής και η αξιοποίηση του ακουστικού βοηθήματος (Ζαφειράτου- 

Κολιούμπα, 1994). 

Η παιδική βαρηκοΐα είναι ένας όρος ο οποίος εκφράζει την απώλεια ακοής σε 

παιδιά η οποία είναι εκ γενετής ή επίκτητη. Όταν η πρώτη διάγνωση είναι μόνο αυτή 

χωρίς να συνοδεύεται από άλλα προβλήματα όπως επί παραδείγματι χαμηλή 

νοημοσύνη, τότε συναντώνται διαταραχές ή προβλήματα στην ανάπτυξη της ομιλίας 

και της επικοινωνίας με την ομιλούμενη γλώσσα με βάση τον βαθμό απώλειας της 

ακοής. (Ηλιάδης, Μεταξάς, Ψηφίδης,  1993) Η ανάπτυξη της ομιλίας είναι κάτι το 

οποίο επιτυγχάνεται με την ειδική παρέμβαση. Στην παιδική κώφωση, η εκμάθηση 

της ομιλούμενης γλώσσας είναι εξαιρετικά δύσκολη γιατί ελάχιστα στοιχεία της 

ομιλίας έχουν τη δυνατότητα να γίνουν αντιληπτά (Knoors&Marschark, 2015). Η 

ανάπτυξη τόσο της γλώσσας όσο και της ομιλίας σε κωφά παιδιά γίνεται και μέσω 

των συμπληρωματικών οδών όπως η οπτική και απτική οδός που είναι αναπόσπαστο 

τμήμα της ειδικής παρέμβασης που ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις (Ηλιάδης 

& συν., 1993).  

 

2.2. Χαρακτηριστικά συμπτώματα της βαρηκοΐας 

 

 Αρκετά φαίνεται να είναι τα συμπτώματα της βαρηκοΐας, τα οποία χρήζουν 

ιδιαίτερης προσοχής, προκειμένου να καταστεί εφικτή  η έγκαιρη διάγνωση της από 

γονείς, εκπαιδευτικούς ή τους ειδικούς επιστήμονες. Βέβαια, αξιοσημείωτο είναι το 

γεγονός ότι τα συμπτώματα αυτά διαφέρουν από ηλικία σε ηλικία και σε κάθε 

ηλικιακό στάδιο, ο ενήλικας θα πρέπει να εστιάσει στα συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά, ώστε να κατανοήσει το ουσιαστικό πρόβλημα που χρειάζεται 

θεραπευτική αντιμετώπιση (Heward, 2011). 

 Επεξηγηματικά, στα βρέφη της ηλικίας από 6 έως και 12 μηνών, οι υπόνοιες 

για προβλήματα βαρηκοΐας μπορούν να δημιουργηθούν εξαιτίας του γεγονότος ότι τα 
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βρέφη δεν βγάζουν φθόγγους όταν έρχονται αντιμέτωποι με ένα ερέθισμα (οπτικό, 

απτικό ή ακουστικό) και επίσης, δεν απολαμβάνουν παιχνίδια που δημιουργούν 

εσκεμμένα θόρυβο. Τέλος, ένα ακόμη χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι ότι αυτά δεν 

θα προσπαθήσουν να βαβίσουν και θα παρατηρηθεί καθυστέρηση ως προς την 

βάδισή τους (Picard, 2004). 

 Στην ηλικία των 2 – 3 ετών, οι σοβαρές ενδείξεις για προβλήματα βαρηκοΐας 

αναφέρονται στην καθυστέρηση ή την ανυπαρξία της ομιλίας, το φτωχό λεξιλόγιο και 

κατά συνέπεια τον μη σχηματισμό προτάσεων. Στο επόμενο ηλικιακό στάδιο, αυτό 

της προσχολικής ηλικίας, διαπιστώνεται ότι τα παιδιά θέτουν συνεχόμενα και κατ’ 

επανάληψη ερωτήματα, όπως «τι;» κατά τη συνομιλία των άλλων που βρίσκονται 

γύρω του (Musani,Rauf,, Ahsan,, &Khan, 2011). 

Ακόμη, στις μεγαλύτερες ηλικίες χαρακτηριστικά συμπτώματα αποτελούν η 

απομόνωση, η αντικοινωνικότητα και τα μαθησιακά προβλήματα. Συνήθως υπάρχουν 

κακές επιδόσεις στα μαθήματα ενώ η ομιλία τους γίνεται ξαφνικά μονότονη και 

άρρυθμη. Από τα προαναφερόμενα, αυτό που προκύπτει είναι η ποικιλομορφία των 

συμπτωμάτων που εξαρτώνται άμεσα από την ηλικία και από το αν η βαρηκοΐα είναι 

εκ γενετής ή επιγενόμενη. Αυτό που απαιτείται είναι η ενημέρωση των γονέων και 

των εκπαιδευτικών ώστε το παιδί να λάβει έγκαιρα την κατάλληλη στήριξη (Heward, 

2011). 

 

2.2.1 Τύποι ακουστικής απώλειας 

 

Εισαγωγικά θα πρέπει να παρατηρηθεί ότι για την περιγραφή της ακουστικής 

ανεπάρκειας ένα από τα κριτήρια που αξιοποιούνται είναι ο βαθμός σοβαρότητας 

όπως επίσης αξιοποιούνται το κριτήριο από του χρόνου ή  της ηλικίας κατά την οποία 

εμφανίζεται. (Στασινός, 2013).  Σχετικά με το κριτήριο του χρόνου αξίζει να 

σημειωθεί πως το κέντρο βάρους εστιάζει στο αν η ακουστική απώλεια είναι 

συγγενής, δηλαδή αν είναι παρούσα κατά τη γέννηση ή  αν αυτή συνέβη λίγο μετά τη 

γέννηση του παιδιού (Στασινός, 2013). Στην πρώτη περίπτωση χαρακτηρίζεται ως 

προγλωσσική ακουστική ανεπάρκεια ή  κώφωση ενώ στη δεύτερη περίπτωση 

χαρακτηρίζεται ως μεταγλωσσική ακουστική ανεπάρκεια ή  κώφωση. Η εν λόγω 

διάκριση παραπέμπει στο αν η ακουστική απώλεια συντελέσθηκε πριν ή μετά την 
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ανάπτυξη των οικείων δεξιοτήτων διότι η εκάστοτε περίπτωση απαιτεί διαφορετική 

παιδαγωγική μεταχείριση εφόσον είναι διαφορετικές οι εκπαιδευτικές ανάγκες των 

παιδιών (Heward, 2011). 

Σε μία προσπάθεια ανάδειξης των βασικών τύπων ακουστικής απώλειας 

αναφορά αξίζει να γίνει σε ένα πρώτο επίπεδο στην  διάκριση που παραθέτει στο 

βιβλίο του ο Heward (2011). Ειδικότερα, επισημαίνεται πως δύο είναι οι βασικοί 

τύποι βαρηκοΐας, δηλαδή η βαρηκοΐα αγωγιμότητας και η  νευροαισθητήρια 

βαρηκοΐα. Από την άλλη μεριά, ο Στασινός (2013)  και ο  Κρουσταλάκης (2006)  

διακρίνουν τρία βασικά είδη ακουστικής απώλειας τα οποία είναι α) η ακουστική 

απώλεια τύπου αγωγιμότητας, β) την ακουστική απώλεια τύπου αντιλήψεως ή 

αισθητικονευρική ακουστική απώλεια γ) την ακουστική απώλεια μικτού τύπου. Η 

διάκριση αυτή σε τρεις βασικούς τύπους ακουστικής απώλειας καταγράφεται και από 

τους Alshuaib, Al-Kandari και  Hasan (2015) όπως επίσης από τους Cunningham και 

Tucci (2017). Δύο πιο σπάνια είδη που καταγράφονται  είναι η ακουστική αγνωσία 

και η δυσακουσία (Ζαφειράτου- Κολιούμπα, 1994). 

α. Κατά τη βαρηκοΐα αγωγιμότητας ή επαφής, όπως αλλιώς ονομάζεται, τα 

ηχητικά κύματα, λόγω βλάβης του έξω και μέσου αυτιού, αδυνατούν να φθάσουν στο 

ακουστικό νεύρο (Κρουσταλάκης, 2006).Η αγώγιμη ακουστική απώλεια 

συνυφαίνεται όπως επισημαίνει ο Στασινός (2013) με προβλήματα τα οποία 

συνδέονται με την αγωγή ή  τη μεταβίβαση των ηχητικών παλμών στο εσωτερικό του 

αυτιού. Με άλλα λόγια, πρόκειται για μία ακουστική απώλεια η οποία προέρχεται 

από ανωμαλίες και επιπλοκές στη λειτουργία του εξωτερικού ή του μέσου 

αυτιού(Alshuaib, Al-Kandari &  Hasan, 2015). Συγκεκριμένα, το εξωτερικό ή μέσο 

αυτί (πτερύγιο, ακουστικός πόρος, τύμπανο, σφύρα, άκμονας, αναβολέας) μπορεί να 

προσβληθεί από διάφορες ασθένειες, όπως είναι η κυψελίδα, δυσπλασίες, ωτίτιδες, ή 

ακόμη και διάτρηση τυμπάνου, που έχουν ως συνέπεια την ακινητοποίηση του 

αναβολέα –ωτοσκλήρυνση και δυσχεραίνουν την ακουστική 

λειτουργία.Επεξηγηματικά, ο ήχος δε μπορεί να μεταδοθεί αποτελεσματικά και η 

ηχητική ενέργεια είναι αδύνατη ή χαμηλή.  

Η απώλεια ακοής σ’ αυτή την περίπτωση σπάνια ξεπερνά τα 60 με 70 dB, 

πολύ λίγο επηρεάζει τη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού και μπορεί να βελτιωθεί με 

ακουστικά (Ζαφειράτου- Κολιούμπα, 1994). Αν το υπόλοιπο ακουστικό σύστημα 

είναι  άθικτο, η βαρηκοΐα αγωγιμότητας μπορεί συχνά να διορθωθεί μέσω 
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χειρουργείου ή  άλλης αντιμετώπισης. Δεν θα πρέπει να παραληφθεί πως τα 

ακουστικά βαρηκοΐας συνήθως ωφελούν τα άτομα με αυτού του τύπου ακουστική 

απώλεια (Heward, 2011). 

 

 β. Στη βαρηκοΐα αντίληψης (ή νευροαισθητήρια ή αισθητικονευρική 

ακουστική απώλεια)έχουμε μία βλάβη στο όργανο του Corti, στο έσω, δηλαδή, αυτί ή 

στο ακουστικό νεύρο (Αλεξάνδρου, 1986). Ο συγκεκριμένος τύπος ακουστικής 

απώλειας συνδέεται με κάποια βλάβη η οποία προκαλείται στις ακουστικές νευρικές 

ίνες ή  σε άλλους εμπλεκόμενους αισθητικούς μηχανισμούς στο εσωτερικό του 

αυτιού. Κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί πως ένα σημαντικό ακουστικό όργανο, ο 

κοχλίας, μετατρέπει τα φυσικά χαρακτηριστικά του ήχου στις αντίστοιχες νευρικές 

πληροφορίες τις οποίες επεξεργάζεται και ερμηνεύει ο εγκέφαλος (Στασινός, 2013. 

Alshuaib, et. al, 2015). Αυτό σημαίνει ότι μία ενδεχόμενη ανεπαρκής λειτουργία του 

συγκεκριμένου οργάνου μπορεί να έχει ως συνέπεια ο ήχος να μεταφέρεται με 

διαστρεβλωμένο τρόπο στον εγκέφαλο ή  να μη μεταφέρεται καν.(Cunningham & 

Tucci, 2017). 

 Ο ήχος στην περίπτωση αυτή φτάνει στο εσωτερικό ους, αλλά λόγω κάποιας 

βλάβης εκεί δεν μπορεί να γίνει αντιληπτός. Επαναδιατυπώνοντας, προκαλείται 

κάποια διαταραχή από το εσωτερικό του αυτιού καθώς τα ηχητικά κύματα κινούνται 

κανονικά ενώ το έσω αυτί παρουσιάζει αδυναμία στο να συλλάβει τις δονήσεις ή 

αδυνατεί να τις στείλει στον εγκέφαλο (Λαμπροπούλου & συν., 2003).   Μία 

νευροαισθητηριακή απώλεια ακοής τέτοιου τύπου έχει σαν αιτία την κληρονομική 

δυσπλασία του κοχλιακού νεύρου, βλάβη του ακουστικού νεύρου ή του οργάνου 

Corti, λόγω μηνιγγίτιδας ή ερυθράς της μητέρας κατά την εγκυμοσύνη 

(Κρουσταλάκης, 2006).Επειδή στις βαρηκοΐες αντιλήψεως η απώλεια ακοής είναι 

μεγάλη το μόνο που ενδείκνυται για την εκπαίδευση των παιδιών αυτών είναι η 

εξειδικευμένη αγωγή και λογοθεραπεία με βοηθήματα όπως η χειλεανάγνωση και η 

ελληνική νοηματική γλώσσα (Αλεξάνδρου, 1986). 

 γ. Η ακουστική απώλεια μικτού τύπου αφορά σε βλάβη και των δύο 

συστημάτων, αγωγής και αντιλήψεως (Ζαφειράτου- Κολιούμπα, 1994) ). Πρόκειται 

για το πιο σοβαρό τύπο ακουστικής ανεπάρκειας (Στασινός, 2013) 
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 δ.  Σχετικά με την ακουστική αγνωσία μπορεί να αναφερθεί ότι ο ασθενής  

αδυνατεί να αναγνωρίσει και να κατανοήσει τα ακουστικά ερεθίσματα. Με άλλα 

λόγια, το άτομο, λόγω βλάβης της λειτουργίας του κεντρικού νευρικού συστήματος, 

όχι μόνο αδυνατεί να αντιληφθεί την ομιλία και γενικά τους ήχους αλλά και να 

καθορίσει από πού προέρχονται (Ζαφειράτου- Κολιούμπα, 1994) 

 ε. Τέλος, στη δυσακουσία το άτομο αδυνατεί να διαφοροποιήσει τα ακουστικά 

ερεθίσματα και ούτε μπορεί να διακρίνει ήχους και λέξεις (Ζαφειράτου- Κολιούμπα, 

1994). 

 

 

2.2.2 Προσδιορισμός βαθμού βαρηκοΐας 

 

 Ο καθορισμός του βαθμού βαρηκοΐας στο χώρο της Ιατρικής διαφέρει από 

αυτόν της Ειδικής Παιδαγωγικής. Σύμφωνα με τους Bonninghaus&Roser (n.d.), που 

βασίζονται στον ιατρικό καθορισμό της βαρηκοΐας και τη διαχωρίζουν ανάλογα με 

την ποσοστιαία απώλεια ακοής, υπάρχουν πέντε διαβαθμίσεις προβλημάτων ακοής 

(Αλεξάνδρου, 1986). Ειδικότερα, η φυσιολογική ακοή μας δίνει ένα αμελητέο 

ποσοστό απώλειας της τάξης του 0-20%. Τα προβλήματα αρχίζουν με την ελαφριά 

βαρηκοΐα, όπου υπάρχει ποσοστιαία απώλεια ακοής 20-40%. Ακολουθεί η μέση 

βαρηκοΐα, στην οποία κατατάσσουν απώλεια 40-60%. Η απουσία ακοής με 

ποσόστωση 60-80% εντάσσεται στην υψηλή βαρηκοΐα, ενώ αυτή που τείνειστα όρια 

της κώφωσης στο 80-95%. Και τέλος η πλήρη 100% κώφωση, όπου δεν υφίσταται 

λειτουργία της ακοής (Ζαφειράτου- Κολιούμπα, 1994). 

 Βέβαια, ο βαθμός ακουστικής απώλειας έχει ιδιαίτερη σημασία και για την 

εκπαίδευση. Έτσι, οKirk (n.d.) κατηγοριοποιεί τις δυσκολίες ακοής ανάλογα με την 

ένταση του ήχου για ικανότητα αντίληψης της ομιλίας (Ζαφειράτου- Κολιούμπα, 

1994). Με 0- 26 dBπροσδιορίζεται το φυσιολογικό επίπεδο ακοής, και ακολουθεί η 

ήπια βαρηκοΐα σε ένταση 27-40 dB. Στην μέτρια απουσία η ένταση κυμαίνεται 

μεταξύ 41-55 dB, ενώ στη μέτρια προς σοβαρή στα 56- 70 dB.Η περίπτωση της 

σοβαρής βαρηκοΐας, όπου ο πάσχων ακούει μόνο κοντινούς και δυνατούς θορύβους 
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σημειώνεται στα 71- 90 dB. Στην τέλεια κώφωση η ένταση του ήχου για αντίληψη 

ξεπερνάει τα 91 dB (Ζαφειράτου- Κολιούμπα, 1994).  

 

2.3. Χαρακτηριστικά μαθητών που παρουσιάζουν προβλήματα με την ακοή τους 

 

Η ένταξη των βαρήκοων μαθητών έχει ως απώτερο σκοπό την πλήρη 

ενσωμάτωση του μαθητή στην κοινωνία πρώτα του σχολείου και έπειτα στην 

ευρύτερη κοινωνία που θα συναντήσει εκτός σχολικού περιβάλλοντος και 

οικογένειας. Όμως, έχει παρατηρηθεί ότι ενώ πολλές φορές η ιδέα της ένταξης έχει 

θετικά οφέλη στους μαθητές, το ίδιο παιδί αντιμετωπίζει συνήθως πολλά προβλήματα 

μέσα στο σχολείο, με βασικότερα αυτά που αναφέρονται στην έλλειψη επικοινωνίας 

και αλληλεπίδρασης με τους ακούοντες συμμαθητές του (VanGent, Goedhart,  

Treffers,2011). 

Γι’ αυτό, ενώ η έννοια αυτή αποσκοπεί στην πλήρη ενσωμάτωση του παιδιού 

στο σχολικό περιβάλλον και την ισότιμη αντιμετώπιση από συμμαθητές και 

εκπαιδευτικούς, απόρροια της ένταξης πολλές φορές μπορεί να είναι η απλή 

συνύπαρξη με τους ακούοντες συμμαθητές για λίγες ώρες στον προαύλιο χώρο ή σε 

κάποια λιγοστά μαθήματα (Λαμπροπούλου, 1999). Άλλωστε, έχει επισημανθεί από 

τους ερευνητές ότι πολλές φορές μέσα στο ενταξιακό περιβάλλον το κωφό παιδί 

αισθάνεται ότι είναι το μόνο που διαφέρει είτε εξαιτίας της διαφορετικής ομιλίας του, 

είτε εξαιτίας των ακουστικών ή ακόμη και επειδή δυσκολεύεται να επικοινωνήσει με 

τα υπόλοιπα παιδιά. Πολλοί υποστηρίζουν πως η κοινότητα των κωφών δεν γίνεται 

σεβαστή μέσα στο πλαίσιο αυτό, αφού δεν δύναται να αναδειχτούν τα ιδιαίτερα 

γλωσσικά και πολιτισμικά τους χαρακτηριστικά. Συνεπώς, δημιουργείται μια 

κατάσταση, στην οποία δεν αναδεικνύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αλλά 

αντίθετα, αποτελούν ένα καίριο στοιχείο διαχωρισμού (Νικολαραΐζη, 2008).  

Ένα βασικό χαρακτηριστικό των μαθητών με προβλήματα βαρηκοΐας είναι ότι 

παρουσιάζουν έλλειψη μοντέλων- προτύπων για μίμηση , τα οποία θα μπορούσαν να 

αποτελέσουν θετικά πρότυπα. Αντίθετα, αυτή η έλλειψη μπορεί να περιορίσει 

σημαντικά την δυνατότητα της επιλογής φίλων. Επιπλέον, η συμμετοχή τους μέσα 
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στην τάξη είναι συνήθως ελάχιστη και η επικοινωνία με τον δάσκαλο  καθίσταται 

δύσκολη (Kondaurova, Bergeson, &Dilley, 2012). 

Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορούν να δημιουργήσουν δυσκολίες στην 

ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης, της προσωπικότητας, της ταυτότητας και της 

κοινωνικής συμπεριφοράς του μαθητή, η οποία αναπόφευκτα θα οδηγήσει στην 

απομόνωση του στο σχολικό περιβάλλον και στη δημιουργία προβλημάτων 

ψυχολογικής και κοινωνικής φύσης. Άλλωστε, για να θεωρηθεί η ενσωμάτωση ενός 

παιδιού με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες επιτυχημένη, βασική προϋπόθεση είναι να 

μπορεί αυτή να βασιστεί στην καλή διάθεση των ειδικών, των γονέων και κυρίως των 

εκπαιδευτικών, προκειμένου να τεθούν οι κατάλληλοι στόχοι προς επίτευξη και να 

δημιουργηθεί ένα κλίμα αλληλεπίδρασης με όλα τα μέλη της κοινότητας, τόσο του 

μαθητή με τους ακούοντες συμμαθητές του όσο και του μαθητή με τον εκπαιδευτικό 

της τάξης (Νικολαραΐζη, 2008).  

Παρόλα αυτά, υπάρχουν άλλοι ερευνητές, οι οποίοι αμφισβητούν τα 

προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά την προσπάθεια για την επίτευξη της 

ένταξης των μαθητών και επισημαίνουν ότι αυτή μπορεί να εφαρμοστεί στα πλαίσια 

της γενικής τυπικής εκπαίδευσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 

προσπάθεια για την υποστήριξη των προγραμμάτων τα οποία παρέχουν στους 

μαθητές την δυνατότητα για κοινωνική επαφή και αλληλεπίδραση με τους ακούοντες 

συνομηλίκους τους. Απόρροια αυτής της κατάστασης είναι να μπορέσουν οι μαθητές  

να προσαρμοστούν στην κοινωνία των ακουόντων εκτός σχολικού και οικογενειακού 

πλαισίου. Άλλωστε, το σχολικό περιβάλλον αποτελεί έναν χώρο πλούσιο σε 

ερεθίσματα και αυτό μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην ακαδημαϊκή πρόοδο των 

παιδιών (Heward, 2011).   
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2.4. Αντιμετώπιση προβλημάτων ακοής με τη βοήθεια συστημάτων ενίσχυσης 

ήχου 

 

 Παρά το γεγονός ότι οι ενδείξεις και τα χαρακτηριστικά συμπτώματα είναι 

πολλά και κυρίως αισθητά από την τόσο μικρή ηλικία του παιδιού, επόμενο ήταν να 

σχεδιαστούν και να κατασκευαστούν πολλά τεχνολογικά βοηθήματα, με σκοπό την 

ενίσχυση του ήχου στους μαθητές με προβλήματα βαρηκοΐας (Heward, 2011). 

 

2.4.1 Τύποι ακουστικών βαρηκοΐας 

 

 Το πιο συνηθισμένο βοήθημα είναι τα ακουστικά, τα οποία ποικίλουν 

και σκοπός τους είναι να ενισχύεται ο ήχος, ώστε ένα μήνυμα να φτάνει στον δέκτη 

(άτομο με πρόβλημα βαρηκοΐας) πιο δυνατά και χωρίς αλλοιώσεις. Τα ακουστικά 

είναι πολλών ειδών, με κυριότερες δύο κατηγορίες τα φορητάκαι τα επιτραπέζια 

(Ζαφειράτου- Κολιούμπα, 1994). Από τα φορητά ακουστικάκάποια είναι 

οπισθοωτιαία, άλλα ενδοωτιαία, άλλα προσαρμοζόμενα σε γυαλιά, ενώ μια ακόμη 

κατηγορία είναι τα ακουστικά σώματος.Ο μηχανισμός τους είναι ίδιος και 

αποτελούνται από μικρόφωνο, ενισχυτή, μετασχηματιστή και πηγή τροφοδοσίας. Τον 

ίδιο μηχανισμό, με ασύρματο σύστημα μετάδοσης ήχου δια μαγνητικού πεδίουή 

φορητού πομπού FM, συνδεδεμένο με τα ακουστικά των μαθητών χρησιμοποιούν και 

τα επιτραπέζια ακουστικά, που διακρίνονται με τη σειρά τους σε ατομικά ή ομαδικά 

(Ζαφειράτου-Κολιούμπα).Αυτά χρησιμοποιούνται μέσα στην τάξη για τη βελτίωση 

της επίδοσης του μαθητή κατά την εκπαιδευτική διαδικασία και αποτελούνται από 

δύο μέρη, τον πομπό που φοράει ο εκπαιδευτικός και τον δέκτη που φοράει το παιδί 

και έτσι ενισχύεται η επικοινωνία τους (Heward, 2011).  

Στα ακουστικά σώματος ή τσέπης, όπως αλλιώς ονομάζονται, λόγω του 

μικρού μεγέθους τους το μικρόφωνο και ο ενισχυτής τοποθετούνται σε μία θήκη που 

βρίσκεται κοντά στο στέρνο, ενώ ο δέκτηςσυνδέεται με τον ενισχυτή με καλώδιο και  

εφάπτεται στον έξω ακουστικό πόρο (Ζαφειράτου- Κολιούμπα,1994). Όσον αφορά τα 

ακουστικά που εφαρμόζονται πίσω από το πτερύγιο του αυτιού αξίζει να σημειωθεί 

«ότι ο ήχος μεταφέρεται στον έξω ακουστικό πόρο με λεπτό πλαστικό σωληνάκι που καταλήγει 

σε βύσμα» (Ζαφειράτου- Κολιούμπα, 1994: 36). Με παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και 
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τα ακουστικά που τοποθετούνται στο σκελετό γυαλιών, ενώ αξιοσημείωτο είναι το 

γεγονός ότι τα ενδοωτιαία, που τοποθετούνται μέσα στην κόγχη του πτερυγίου είναι 

μικροσκοπικά (Ζαφειράτου- Κολιούμπα,1994). 

Ωστόσο, είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι καλό είναι να γίνονται συχνοί 

έλεγχοι ως προς τη λειτουργία τους και ως προς τον βαθμό της αλλοίωσης ή του 

συντονισμού του ήχου με τα μηνύματα που δέχεται το άτομο (Skarzynski, et. al, 

2010). 

 

2.4.2 Κοχλιακά εμφυτεύματα 

 

Ένα άλλο βοήθημα ενίσχυσης ήχου είναι τα κοχλιακά εμφυτεύματα, τα οποία 

μπορούν να γίνουν με τη χειρουργική εμφύτευση της συσκευής στα αυτιά του 

ατόμου. Το κοχλιακό εμφύτευμα ενεργοποιεί νευρικές ίνες του ακουστικού νεύρου με 

ηλεκτροακουστικά ερεθίσματα, τα οποία μεταδίδονται στον εγκέφαλο και γίνονται 

αντιληπτά ως ακουστικά ερεθίσματα. (Ζαφειράτου- Κολιούμπα, 1994). Ο μηχανισμός 

τους αποτελείται από μικρόφωνο, επεξεργαστή λόγου, δύο πηνία (εσωτερικό, 

εξωτερικό) και τα ηλεκτρόδια. Ωστόσο, για το κοχλιακό εμφύτευμα είναι απαραίτητο 

να υπάρχει σε μεγάλο βαθμό η βαρηκοΐα, η οποία δεν μπορεί να βελτιωθεί μέσα από 

τη χρήση των ακουστικών και να γίνει απαραίτητα ο έλεγχος για την ύπαρξη των 

επιζώντων ακουστικών κυττάρων ώστε να διασωθούν μετά την επέμβαση 

(Zeng,Rebscher,Harrison,Sun,&Feng, 2008). Αξίζει να σημειωθεί ότι «το όλο 

μηχάνημα δεν είναι ακουστικό. Δεν επιτρέπει τη διάκριση του λόγου, αλλά μπορεί να κάνει 

ευκολότερη την επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους» (Ζαφειράτου- Κολιούμπα, 

1994:38). Τα μέγιστα οφέλη παρατηρούνται στους κωφούς μεταγλωσσικούς ενήλικες 

(AmericanAcademyofOtolaryngology, 2015) 

2.5 Βοηθώντας το παιδί στην τάξη 

 

Τόσο ο εκπαιδευτικός, όσο και οι συμμαθητές του παιδιού καλό είναι να 

αποφεύγουν τις υπερβολικές κινήσεις του στόματος αλλά και τις ημιτελείς προτάσεις 

για τον λόγο ότι μπορούν να οδηγήσουν το βαρήκοο παιδί σε εσφαλμένες αντιλήψεις. 

Για να βοηθηθεί στη χειλεανάγνωση, καλό είναι να αποφεύγουν να στέκονται με την 
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πλάτη τους γυρισμένη στο παράθυρο και σε κάθε πηγή φωτός (Λαμπροπούλου, 

2001). Οι χειρονομίες χρειάζεται να είναι φυσικές και όχι υπερβολικές, καθώς η 

υπερβολή είθισται να αποβαίνει διασπαστική και ο βαρήκοος μαθητής να βρίσκεται 

σε σύγχυση. Μιλάμε με απλές και μικρές προτάσεις. Μιλάμε αργά και με ευκρίνεια. 

Να συνδυάζονται πράξεις με λέξεις, εκφράσεις χειλιών και προσώπου με 

συναισθήματα. Να δίνονται στο παιδί κίνητρα ενθαρρύνοντας τη συμπεριφορά 

του(Λαμπροπούλου, 2001). Τεχνικά βοηθήματα ,όπως ο προβολέας στην τάξη διότι ο 

δάσκαλος μιλά και τον βλέπει όλη η τάξη, κάτι που βοηθά και τον βαρήκοο μαθητή 

(Moores, 2007). Βοηθητικές καθίστανται και οι οπτικές νύξεις, όπως να δείχνει ο 

δάσκαλος τα αντικείμενα ή σημεία για τα οποία κάνει λόγο ή να σχηματίζει 

διαγράμματα για την παρουσίαση, αλλά και τη σύνδεση σημείων δημιουργώντας 

γνωστικούς χάρτες ή χάρτες ιδεών (Moores, 2007). 

Ο συνδυασμόςαπτικών και οπτικών μεθόδων διδασκαλίας, όπως είναι οι 

γραπτές οδηγίες αλλά και οι περιλήψεις των διδακτικών ενοτήτων, είναι ιδιαίτερα 

βοηθητικός, ειδικότερα όταν συνοδεύεται από μια καλή προφορική παρουσίαση. Η 

απουσία ενδιαφέροντος ή η δύσκολη συμπεριφορά ενός βαρήκοου παιδιού μέσα στην 

τάξη είναι φυσική απόρροια της αδυναμίας κατανόησης αυτών που γίνονται μέσα 

στην τάξη,καθώς η εκμάθηση του λόγου και της ομιλίας αποτελεί μια χρονοβόρα και 

επίπονη διαδικασία (Heward, 2011). Ένα άτομο με δυσκολίες ακοής, αδυνατεί να 

παρακολουθεί ένα έντυπο υλικό (χάρτες ή διαγράμματα) και παράλληλα να 

συμμετέχει στην προφορική παράδοση του μαθήματος, οπότε ο δάσκαλος πρέπει να 

αλλάξει την τεχνική του. Μπορεί να τον βοηθήσει ένας συμμαθητής του που θα είναι 

δίπλα του ή μια δασκάλα – βοηθός κατά την ώρα της διδακτικής δραστηριότητας 

(Gaustad, 2000). Επιπλέον, υπάρχει πρόβλημα του μαθητή στην προσέγγιση του 

ήχου, οπότε καλό είναι ο δάσκαλος να επαναλαμβάνει κάθε ερώτηση και κάθε 

απάντηση μέσα στην τάξη. Ο ίδιος κατά τη λήξη του μαθήματος, καλό είναι να 

γράφει στον πίνακα τα βασικά σημεία του μαθήματος και να τα δίνει γραπτώς στο 

μαθητή για εξάσκηση στο σπίτι (Moores, 2007).  

Η χειλεανάγνωση είναι,επίσης, κάτι πολύ δύσκολο και κουραστικό. Καλό 

είναι τα γλωσσικά μαθήματα να γίνονται τις πρωινές ώρες για να είναι ο μαθητής 

ξεκούραστος. Πρέπει να υπάρχει ησυχία στην τάξη και τα ακουστικά του βαρήκοου 

μαθητή να μη παρουσιάζουν αδυναμίες. Ο Ειδικός δάσκαλος είναι αναγκαίος. Έχει 

την ικανότητα και δυνατότητα να διαφοροποιεί και να εξατομικεύει το μαθησιακό 
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πρόγραμμα το οποίο υλοποιεί η τάξη για το βαρήκοο παιδί το οποίο χρειάζεται 

επιπλέον μαθησιακή στήριξη εκτός τάξης (Λαμπροπούλου, 2001) Τέλος, χρήσιμοι 

έως απαραίτητοι είναι κοινωνικοί ενισχυτές όπως ένα μειδίαμα του δασκάλου ή ένα 

φιλικό χτύπημα στον ώμο.   

Στην επικοινωνία με το παιδί, καλό είναι  (Moores, 2007):  

-να νιώθει ασφάλεια, αποδοχή και αγάπη 

-να του ανατίθενται δραστηριότητες  

-να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες  

-να αποφεύγεται ο οίκτος και η υπερπροστατευτικότητα 

-να του παρέχονται όλα εκείνα τα φυσιολογικά ερεθίσματα που θα του 

επιτρέψουν την προσαρμογή στο περιβάλλον 

-να έχει τη συμπεριφορά από το οικείο περιβάλλον, όπως και τα παιδιά που 

δεν έχουν προβλήματα ακοής.  

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε ότι για την πλήρη ενσωμάτωση ενός 

μαθητή με προβλήματα ακοής στη σχολική τάξη, ο εκπαιδευτικός οφείλει να κάνει 

και ορισμένες τροποποιήσεις στο μαθησιακό περιβάλλον της τάξης. Ειδικότερα, είναι 

βασικό ο μαθητής να έχει άμεση οπτική επαφή τόσο με το δάσκαλο όσο και με τους 

υπόλοιπους μαθητές της τάξης. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη διάταξη των 

θρανίων σε ημικύκλιο, με προτεινόμενη θέση αυτή απέναντι από το δάσκαλο με 

περιστρεφόμενη καρέκλα, για πλήρη ορατότητα του στόματος (Λαμπροπούλου, 

2004).Επιπροσθέτως, απαραίτητος είναι ο κατάλληλος φωτισμός, με την πηγή φωτός 

να βρίσκεται πίσω από το μαθητή. Για όσα παιδιά έχουν υπολειμματική ακοή καλό 

είναι να κάθονται μακριά από πηγές θορύβου, ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν τις 

χρήσιμες για αυτούς ακουστικές πληροφορίες. Συνεπώς, τα παράθυρα και η πόρτα 

πρέπει να είναι κλειστά κατά τη διδασκαλία, να τοποθετούνται ηχομονωτικά υλικά 

στους τοίχους και κάτω από τις καρέκλες και τα θρανία ελαστικά ή πλαστικά 

αυτοκόλλητα, για να βελτιωθεί η ακουστική της τάξης (Λαμπροπούλου, και συν., 

2003). 



[38] 

 

Αφού ο εκπαιδευτικός κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στο περιβάλλον της 

τάξης, είναι απαραίτητο να προσαρμόσει και τη διδασκαλία του, δημιουργώντας ένα 

εξατομικευμένο διαφοροποιημένο πρόγραμμα, βασισμένο βέβαια στο ΑΠΣ – 

ΔΕΠΠΣγια το μαθητή με δυσκολίες ακοής. Παρακάτω αναλύονται οι βασικές πτυχές 

της διαφοροποιημένης διδασκαλίας που οφείλει να εφαρμόσει ο δάσκαλος της τάξης, 

σε συνεργασία με τον ειδικό παιδαγωγό, εάν υπάρχει.  

 

2.5.1 Διαφοροποιημένη Διδασκαλία 

 

 Με τον όρο «διαφοροποίηση» νοείται η αποτελεσματική  παροχή μαθησιακών 

ευκαιριών σε ετερογενείς τάξεις μαθητών που προσπαθούν να επιτύχουν οι 

εκπαιδευτικοί μέσω της τροποποίησης της καθημερινής διδασκαλίας (Αργυρόπουλος, 

2013). Σύμφωνα με τους Tomlinson καιEidson, (2003) υπάρχουν τέσσερεις κύριες 

περιοχές στην τάξη τις οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί, ώστε να 

επιτύχουν τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας. Αυτές οι περιοχές σχετίζονται με το 

περιεχόμενο, τη διαδικασία, την παραγωγή  και επίδειξη των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων και τέλος, το περιβάλλον μάθησης (Tomlinson&Eidson, 2003). 

 Αναλυτικότερα, το περιεχόμενο της μάθησης αφορά το «Τι» χρειάζεται να 

μάθει το παιδί και τον τρόπο με τον οποίο θα του παρουσιαστεί η καινούρια 

πληροφορία, όπως διαφοροποιημένο υλικό ανάγνωσης, ορθογραφίας, λεξιλογίου, 

παρουσίασης ιδεών, οπτικοακουστικά μέσα (Νάνου, 2013). Επιπλέον, είναι 

σημαντικό στο σχεδιασμό της διαφοροποίησης περιεχομένου, να λαμβάνονται υπόψη 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μαθητή,  όπως είναι η ετοιμότητά του, τα 

ενδιαφέροντα και το προφίλ μάθησής του(Tomlinson&Eidson, 2003). 

 Η διαφοροποίηση της μαθησιακής διαδικασίας αναφέρεται στους 

διαφορετικούς τρόπους, τους οποίους μπορεί να επιλέξει ο μαθητής, ώστε να 

οδηγηθεί στην απόκτηση της γνώσης (Αργυρόπουλος, 2013). Με άλλα λόγια, είναι το 

«Πώς» θα το μάθουν (Σαλβαράς, 2016), με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, ο οποίος 

τους υποστηρίζει  να συνδέσουν τη νέα πληροφορία με προϋπάρχουσες γνώσεις 

(Αργυρόπουλος, 2013). Ορισμένες αποτελεσματικές στρατηγικές διαφοροποίησης 

της διαδικασίας μάθησης είναι, μεταξύ άλλων, η συζήτηση σε ομάδες, η 

αλληλοδιδακτική μέθοδος και οι διαφοροποιημένες, ως προς το χρόνο και το επίπεδο 
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δυσκολίας, εργασίες που δίνονται από τους εκπαιδευτικούς(Tomlinson&Eidson, 

2003).  

  Βέβαια, όσον αφορά τα μαθησιακά αποτελέσματα, το « τι έμαθαν» είναι 

εξίσου σημαντικό με το «πώς θα μας δείξουν ότι το έμαθαν» (Σαλβαράς, 2016). Η 

διαφοροποίηση έγκειται σε μία πληθώρα δυνατοτήτων από τις οποίες οι μαθητές 

μπορούν να επιλέξουν τον τρόπο που θα επιδείξουν την κατακτημένη γνώση τους 

(Tomlinson&Eidson, 2003). Τέτοιες επιλογές μπορεί να είναι η σύνθεση αφίσας, η 

δραματοποίηση μιας ιστορίας και η προφορική ή γραπτή παρουσίαση (Νάνου, 2013). 

 Τέλος, η διαφοροποίηση του μαθησιακού περιβάλλοντος είναι ζωτικής 

σημασίας για την επιτυχία της διδασκαλίας. Το περιβάλλον της τάξης πρέπει να είναι 

ευέλικτο, ώστε να υποστηρίζει όλους τους μαθητές(Tomlinson&Eidson, 2003). Για 

παράδειγμα, η αναδιοργάνωση της τάξης σε χωροταξικό επίπεδο για επιλογή 

ανάμεσα σε ατομική ή ομαδική εργασία και η τοποθέτηση εργασιών μαθητών σε 

εμφανές σημείο μέσα στην τάξη, πιθανόν να αυξήσουν τα κίνητρα μάθησης 

παρέχοντας θετικά μαθησιακά αποτελέσματα (Αργυρόπουλος, 2013). 

 

 

2.5.2 Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Ειδική Αγωγή  

  

Βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης 

είναι η διαφοροποίηση της διδασκαλίας. Η αναγκαιότητα της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας είναι αυτονόητη, αν ληφθεί υπόψη η ανομοιογένεια του μαθητικού 

πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή 

και αναπηρίες. Συγκεκριμένα, για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή 

και αναπηρίες, η διαφοροποιημένη διδασκαλία εμπλουτίζεται και αποσαφηνίζεται 

ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και με τις εκπαιδευτικές πρακτικές που 

θεωρούνται σημαντικές για την πρόσβασή τους στο αναλυτικό πρόγραμμα 

(Νικολαραΐζη, 2013). Με άλλα λόγια, ο εκπαιδευτικός της τάξης σε συνεργασία με 

τον ειδικό παιδαγωγό σχεδιάζει τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, ώστε να 

ανταποκρίνεται στις μαθησιακές ανάγκες όλων των μαθητών, αλλά κυρίως των 

εχόντων ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Με αυτό τον τρόπο, προσφέρεται σε αυτούς 
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άρτια διδασκαλία, μέσα από την οποία επιτυγχάνεται τελικά πρόσβαση σε ένα ενιαίο 

αναλυτικό πρόγραμμα. 

 

2.5.3  Τα Εκπαιδευτικά Λογισμικά της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας 

 

Σε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης, πέρα από τη διαφοροποίηση 

της διδασκαλίας, σπουδαίο ρόλο παίζει η χρήση των λογισμικών. Παραμύθια όπως 

και μικρές ιστορίες με κινούμενες εικόνες και νοηματική γλώσσα, είναι ένας τρόπος 

παρέμβασης για την αφομοίωση των εννοιών και της σημασίας των λέξεων και ιδεών 

στα παιδιά με προβλήματα ακοής. Το λογισμικό δύναται να χωριστεί σε επιμέρους 

ενότητες ώστε η νοηματική απόδοση μιας εικόνας ή ενός κειμένου να είναι πιο 

εύληπτη στα παιδιά, χωρίς να προκαλούνται να αφομοιώσουν ένα μεγάλο όγκο 

πληροφοριών και δεδομένων που θα τους επιφέρει σύγχυση και αναστάτωση 

(Κουρμπέτης& Χατζοπούλου, 2010). Η επικοινωνιακή ικανότητα καθίσταται εφικτή 

από την παροχή έντυπου εκπαιδευτικού υλικού, ειδικού για παιδιά με προβλήματα 

ακοής, το οποίο υλικό διατίθενται και σε cdrom, από το οποίο τα παιδιά μπορούν να 

μαθαίνουν και στο σπίτι, πέρα από τη σχολική τάξη.  

  Η τεχνολογική εξέλιξη μέσα από τους υπολογιστές προάγει την καλλιέργεια 

δεξιοτήτων των παιδιών εφόσον η χρήση ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή για τα 

παιδιά συνδυάζει τον παιδαγωγικό με τον ψυχαγωγικό χαρακτήρα της 

δραστηριότητας. Τα παιδιά μαθαίνουν από το νηπιαγωγείο ήδη να χρησιμοποιούν τον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσω του οποίου χρησιμοποιούνται λογισμικά τα οποία σε 

συνδυασμό με τη Νοηματική γλώσσα, αποδίδουν νοήματα τα οποία εύκολα γίνονται 

αντιληπτά από τα παιδιά (Bruder, 2010). Μέσα από τα λογισμικά αυτά, το παιδί έχει 

τη δυνατότητα να κατακτήσει τη γνώση εμπλουτίζοντας το λεξιλόγιό του και 

διευρύνοντας τη σκέψη του πάνω σε ιδέες και έννοιες. Γλώσσα, ιστορία, μαθηματικά, 

γεωγραφία μέσω των λογισμικών προγραμμάτων, δίνουν στο παιδί τις απαραίτητες 

γνώσεις πάνω στα γνωστικά αντικείμενα τα οποία καλείται να οικειοποιηθεί.  

Οι μεθοδολογικές αρχές, οι θεματικές ενότητες αλλά και οι προτεινόμενες 

δραστηριότητες του λογισμικού αναπτύσσονται με βάση τα πρόσφατα Αναλυτικά 

προγράμματα Σπουδών της ΕΝΓ όπως αυτά ορίζονται από το Παιδαγωγικό 
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Ινστιτούτο υιοθετώντας σε όλα τα επίπεδα γλωσσικής επικοινωνίας με τον μαθητή 

την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, χωρίς την ταυτόχρονη χρήση του γραπτού ή 

προφορικού λόγου. Το λογισμικό έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει την 

εξατομικευμένη διδασκαλία για την πιο αποδοτική επαφή του μαθητή με το γνωστικό 

αντικείμενο και τη διδακτική δραστηριότητα, μπορεί να αξιοποιηθεί σε τάξεις 

ένταξης καθώς και σε περιβάλλοντα συνδιδασκαλίας με λίγους μαθητές αλλά και σε 

ειδικά σχολεία Κωφών (Κουρμπέτης, & συν., 2004). Η λειτουργική δομή του 

λογισμικού συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού κι από 

τους μαθητές αλλά και από τους δασκάλους τους με βάση τις ανάγκες οι οποίες 

διαμορφώνουν τη διάρθρωση του εκπαιδευτικού χρόνου για την παρουσίαση της νέας 

διδακτικής ύλης, την επανάληψη των μαθησιακών αντικειμένων που έχουν ήδη 

διδαχθεί, τον έλεγχο βαθμού κατανόησης και εμπέδωσης , την αξιολόγηση του 

επιπέδου κατάκτησης ανά μαθητή και τέλος την ενεργοποίηση των ομαδικών 

συμπληρωματικών δραστηριοτήτων στην τάξη (Κουρμπέτης, & συν., 2004). 

Το λογισμικό «ΔΙΟΛΚΟΣ» αποτελεί ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον για την 

εξοικείωση στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή με πλήρη ορολογία στην Ελληνική 

Νοηματική γλώσσα, στα Ελληνικά και τα Αγγλικά. Ο σκοπός του σχεδιασμού του 

είναι να καταστήσει δυνατή την τεχνογνωσία  των κωφών και βαρήκοων ατόμων στις 

έννοιες εκείνες οι οποίες συνθέτουν τα πρώτα στάδια της εκπαίδευσης στη χρήση των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών (Κουρμπέτης& Χατζοπούλου, 2010). Για κάθε θεματική 

ενότητα, προσφέρεται σύντομη εισαγωγή στο γνωστικό αντικείμενο στην ΕΝΓ. Το 

εκπαιδευτικό λογισμικό υποστηρίζεται από τα επεξηγηματικά βίντεο για κάθε λήμμα, 

ώστε να καθίσταται αντιληπτό το λειτουργικό περιεχόμενο των όρων ενώ για κάθε 

επιλεγμένο όρο προσφέρεται η δυνατότητα παρουσίασης της χρήσης του στο πλαίσιο 

όλων των θεματικών ενοτήτων στις οποίες απαντάται (Κουρμπέτης& Χατζοπούλου, 

2010) 

 Η ανάπτυξη της ορολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην ΕΝΓ, 

στηρίζεται σε μεθοδολογία της δημιουργίας των όρων με βάση τις λεξικολογικές 

δομές οι οποίες χαρακτηρίζουν τη φυσική γλώσσα της Κοινότητας κωφών της 

Ελλάδας. Τα βασικά γνωρίσματα αποτελούν η παρουσίαση ορολογίας στην ΕΝΓ με 

τη χρήση των βίντεο, η τρίγλωσση αντιστοίχιση των όρων σε ΕΝΓ, Ελληνικά και 

Αγγλικά, η κάλυψη των επτά θεματικών ενοτήτων χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, 

τα εκπαιδευτικά βίντεο λειτουργίας ηλεκτρονικού υπολογιστή για όλες τις θεματικές 
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ενότητες (Τσιναρέλης, 2011). Επίσης, στα κύρια χαρακτηριστικά συγκαταλέγεται η 

αναζήτηση των όρων ανά θεματική ενότητα με την κύρια χειρομορφή σχηματισμού 

του όρου (ΕΝΓ) ή αλφαβητικά (ελληνικά και αγγλικά), η σύντομη παρουσίαση των 

εκπαιδευτικών ενοτήτων σε ΕΝΓ και ελληνικά αλλά και οι οδηγίες πλοήγησης σε 

ΕΝΓ και ελληνικά (Τσιναρέλης, 2011). 

 

 

2.6 Συστήματα επικοινωνίας στην εκπαίδευση κωφών 

 

 Η επικοινωνία του κωφού παιδιού με το περιβάλλον του, οικογενειακό και 

σχολικό, καθώς και η εκπαίδευσή του μπορεί να επιτευχθεί με διάφορες μεθόδους, με 

κυριότερες την προφορική, ολική ή σύνθετη και τη δίγλωσση εκπαίδευση 

(Ζαφειράτου- Κολιούμπα, 1994). 

 

2.6.1 Η προφορική μέθοδος 

 

 Σύμφωνα με την προφορική μέθοδο (oralmethod), το κωφό άτομο 

προσεγγίζεται με βάση το ιατρικό μοντέλο αναπηρίας (Κουρμπέτης &Χατζοπούλου, 

2010). Ειδικότερα, αυτή η μέθοδος προσήκει στον τρόπο επικοινωνίας των 

ακουόντων, καθώς κατά την εφαρμογή της η διδασκαλία του κωφού παιδιού γίνεται 

μόνο μέσω της ομιλίας, με τη βοήθεια συστημάτων ενίσχυσης της υπολειμματικής 

ακοής, χωρίς την οποιαδήποτε διαμεσολάβηση χειρονομιών ή νοημάτων. Ονομάζεται 

αλλιώς γερμανική ή μέθοδος Heinicke (Κρουσταλάκης, 2006). Η χρήση και η 

καλλιέργεια της υπολειμματικής ακοής και η ανάπτυξη ομιλίας είναι τα σημεία, στα 

οποία δίνεται έμφαση.Αυτό είναι το «μοντέλο μονο-αισθητηριακής προσέγγισης» της 

προφορικής μεθόδου (Moores, 2007). Από την άλλη μεριά, υπάρχει και το «μοντέλο 

της πολύ-αισθητηριακής προσέγγισης», στο οποίο κατά τηγλωσσική διδασκαλία, 

πέρα από τη χρήση της υπολειμματικής ακοής, επιτρέπεται η χειλεανάγνωση και η 

χρήση της γραφής, ως οπτικού κώδικα εύκολα προσβάσιμου στα κωφά παιδιά, αλλά 

και η χρήση φυσικής γλώσσας- ομιλίας (Κουρμπέτης & Χατζοπούλου, 2010). 
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 Ωστόσο, παρόλα τα θετικά στοιχεία που έχει η προφορική μέθοδος, δε 

φαίνεται να συμβάλει από μόνη της στη γλωσσική εξέλιξη των κωφών μαθητών 

(Κρουσταλάκης, 2006). Με άλλα λόγια, ως προς γλωσσικό μηχανισμό και τα 

συνολικά ακαδημαϊκά επιτεύγματα που κατακτώνται, δεν πετυχαίνει τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα (Κουρμπέτης & Χατζοπούλου, 2010). 

 

2.6.2 Ολική Επικοινωνία 

 

 Με τη μέθοδο ολικής ή «ταυτόχρονης επικοινωνίας», επιδιώκεται ο 

συνδυασμός οποιουδήποτε μέσου ή τρόπου μπορεί να χρησιμοποιήσει ο μαθητής με 

προβλήματα ακοής, ώστε να αποκτήσει γνώσεις και να επικοινωνήσει 

αποτελεσματικά με τους γύρω του ( Κουρμπέτης & Χατζοπούλου, 2010). Γίνεται 

ταυτόχρονη χρήση ομιλίας, χειλεανάγνωσης, γραπτού λόγου, δακτυλικού αλφαβήτου 

ή και νοηματικής γλώσσας, η οποία ενεργοποιεί όλα τα φυσικά κανάλια (οπτικό-

ακουστικό-φωνητικό), ώστε να επιτευχθεί τελικά ολοκληρωμένη επικοινωνία 

(Κρουσταλάκης, 2006). 

 Ως προς την αποτελεσματικότητα της μεθόδου υπάρχει μεγάλη ανομοιογένεια 

στα ευρήματα των ερευνών. Αναμφισβήτητο είναι, όμως, το γεγονός ότι η χρήση 

νοηματικής μεθόδου, που σχετίζεται με θέματα γλωσσικής ανάπτυξης, συμβάλει  

θετικά στον προφορικό λόγο των παιδιών και γενικότερα στα υψηλά ακαδημαϊκά 

επιτεύγματα (Ζαφειράτου- Κολιούμπα, 1994).  

 

  

2.6.3Η δίγλωσση εκπαίδευση κωφών 

 

Η δίγλωσση εκπαίδευση αποτελεί τη σύγχρονη εκπαιδευτική τάση για τους 

κωφούς και τους βαρήκοους μαθητές. Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων 

δεκαετιών οι αρχές της δίγλωσσης εκπαίδευσης έχουν ευρεία εφαρμογή στα σχολεία 

των κωφών. Η τάση αυτή διαμορφώθηκε με την εξέλιξη της ερευνητικής 

δραστηριότητας για την Ελληνική Νοηματική γλώσσα η οποία στην ουσία κατέρριψε 

τα στερεότυπα για την «κατωτερότητά» τους και ειδικά με την ανάπτυξη της 
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κοινωνιογλωσσικής έρευνας και συνειδητοποίησης στις κοινότητες των Κωφών 

(Κουρμπέτης&Χατζοπούλου, 2010). Η δίγλωσση εκπαίδευση δίνει λύση στο ζήτημα 

της εκπαίδευσης των κωφών από το ιατροπαθολογικό μοντέλο και το τοποθετεί σε 

γλωσσικά, πολιτισμικά και εκπαιδευτικά πλαίσια. Οι έρευνες οι οποίες έχουν 

διεξαχθεί ως τώρα είναι αρκετά θετικές για την αποδοτικότητα και λειτουργικότητα 

των προγραμμάτων αυτών. Στη δίγλωσση εκπαίδευση των κωφών παιδιών 

αναγνωρίζεται ως πρώτη γλώσσα η Νοηματική γλώσσα και ως δεύτερη γλώσσα η 

ελληνική και κυρίως η γραπτή. Ένα από τα πιο σημαντικά αποτελέσματα των 

προγραμμάτων της δίγλωσσης εκπαίδευσης των κωφών παιδιών είναι η γρήγορη 

πρόοδος του επιπέδου τους στον γραμματισμό (Κουρμπέτης, 1999). 

Άλλοι παράγοντες οι οποίοι ενθαρρύνουν την επικράτηση της δίγλωσσης 

εκπαίδευσης στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα είναι η αναγνώριση των 

νοηματικών γλωσσών σε πολλές χώρες ως ισότιμων με τις ομιλούμενες γλώσσες. Η 

εμπειρία αλλά και η ερευνητική δραστηριότητα στον χώρο των δίγλωσσων 

προγραμμάτων εκπαίδευσης κωφών έχει εντρυφήσει στις ιδιαιτερότητες τις οποίες 

παρουσιάζει η διγλωσσία στην εφαρμογή της στους μαθητές μέχρι έξι ετών. Οι 

ιδιαιτερότητες αυτές έχουν εξέχοντα ρόλο ώστε να μπορούμε να αναφερόμαστε στη 

«διγλωσσία των κωφών μαθητών» (Τσιναρέλης, 2011). Θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά 

υπόψη ότι η εξασφάλιση των συνθηκών της πραγματικής διγλωσσίας απαιτεί την 

κατάλληλη υποδομή και στο σχολικό αλλά και στο κοινοτικό πλαίσιο.  

Ύστερα από την αναγνώριση της ΕΝΓ στο νόμο 2817/2000 ως επίσημης 

γλώσσας των Κωφών, τα νέα αναλυτικά προγράμματα των κωφών στην Ελλάδα 

ακολουθούν τη φιλοσοφία της δίγλωσσης εκπαίδευσης για Κωφούς 

(SignBilingualism). Η ΕΝΓ αναγνωρίζεται ως η πρώτη γλώσσα της εκπαίδευσής 

τους. Συνεπώς, τα κωφά παιδιά εκτίθενται σε ένα πλούσιο γλωσσικό περιβάλλον και 

ειδικά στη νοηματική γλώσσα ως πλήρη και φυσική γλώσσα, κάτι το οποίο έχει ως 

φυσική απόρροια την απόκτηση μιας γλώσσας εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό 

την γλωσσική, γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη που αντιστοιχεί 

στην κάθε ηλικία (Λαμπροπούλου&συν., 2003). 

 

 



[45] 

 

2.6.4 Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα 

 

Η ελληνική Νοηματική γλώσσα (ΕΝΓ) είναι η φυσική γλώσσα της κοινότητας 

των κωφών στην Ελλάδα. Η ιδιαιτερότητά της σε σχέση με αυτό που ο περισσότερος 

κόσμος έχει συνηθίσει να ονομάζει «γλώσσα» είναι το γεγονός ότι η γραμματική της, 

δηλαδή το σύστημα των κανόνων βάσει των οποίων διαρθρώνεται ο λόγος και 

επιτυγχάνεται η επικοινωνία, δεν είναι προφορικό, αλλά οπτικο-κινησιακό (Κατή, 

2000). Η ΕΝΓ λέγεται ελληνική για τον λόγο ότι χρησιμοποιείται στην Ελλάδα από 

Έλληνες νοηματιστές, κάτι το οποίο δε σημαίνει ότι προέρχεται από την ομιλούμενη 

ελληνική γλώσσα. Πρόκειται όμως για ένα αυτόνομο γλωσσικό σύστημα το οποίο 

δύναται να μελετηθεί και να αναλυθεί, όπως κάθε άλλη φυσική γλώσσα. Τα 

γλωσσικά μέσα τα οποία χρησιμοποιεί, για να διατυπώσει τις έννοιες αλλά και για να 

δημιουργήσει μορφολογία και σύνταξη, στηρίζονται στην κίνηση των χεριών, στη 

στάση ή στην κίνηση του σώματος αλλά και στις εκφράσεις του προσώπου 

(Κουρμπέτης &Χατζοπούλου,2010). Οι βασικές μονάδες του λόγου, τις οποίες η 

επιστήμη της γλωσσολογίας ονομάζει γλωσσικά σημεία της ΕΝΓ, ονομάζονται 

νοήματα τα οποία μπορούν να έχουν λεξική ή γραμματική σημασία, όπως τα 

μορφήματα και οι λέξεις στις φυσικές γλώσσες. Τα νοήματα καλό είναι να μη 

συγχέονται με το δακτυλικό αλφάβητο, το οποίο απλά είναι ένας τρόπος μεταγραφής 

του ελληνικού αλφαβήτου (Κουρμπέτης, 1999). 
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2.6.5 Η Μέθοδος Rochester 

 

 Είναι η μέθοδος που συνδυάζει την προφορική μέθοδο και το δακτυλικό 

αλφάβητο. Με τη χειλεανάγνωση γίνεται η λήψη της πληροφορίας και ενισχύεται με 

ακουστικά και το δακτυλικό αλφάβητο (Κρουσταλάκης, 2006).Στη συγκεκριμένη 

μέθοδο η δακτυλογραφή πραγματοποιείται στον αέρα με τη χρήση του δακτυλικού 

αλφαβήτου. Κατά τη δακτυλογραφή  το χέρι που γράφει στον αέρα είναι μπροστά και 

πάνω από το στήθος του ομιλητή, κινούμενο από τα αριστερά προς τα δεξιά. Το 

ελληνικό δακτυλικό αλφάβητο χρησιμοποιείται για την παρουσίαση των 24 

γραμμάτων του ελληνικού αλφαβήτου με κινήσεις αλλά και καθορισμένα σχήματα 

των χεριών και των δακτύλων. Η γνώση του δακτυλικού αλφαβήτου επιτρέπει στο 

άτομο να γράψει στον αέρα  δημιουργώντας συγκεκριμένα σχήματα δακτύλων για 

την αναπαράσταση κάθε γράμματος μιας ελληνικής λέξης (Ξουβερούδη, 2012). 

 

 

2.6.6CuedSpeech 

 

Είναι ένα σύστημα, που με προσαρμογές των χεριών σε σημεία μπροστά από 

το στόμα και το φάρυγγα, σε οχτώ διαφορετικούς σχηματισμούς απεικονίζει τους 

ήχους των συμφώνων και με τις τέσσερις θέσεις του χεριού να δείχνουν τους ήχους 

των φωνηέντων (Ζαφειράτου- Κολιούμπα, 1994).Το σύστημα αυτό σχεδιάστηκε από 

τον Orin Cornett και συνοδεύει την παραγωγή ομιλίας σε πραγματικό χρόνο. Το Cued 

Speech έχει προσαρμοστεί σε 63 γλώσσες και διαλέκτους. Το βασικό χαρακτηριστικό 

του συγκεκριμένου συστήματος είναι πως είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να 

παρέχει στα παιδιά με ακουστική ανεπάρκεια ένα πλήρες, ξεκάθαρο φωνολογικό 

μήνυμα το οποίο στηρίζεται αποκλειστικά στην παροχή οπτικών πληροφοριών 

(Leybaert & LaSasso, 2010).  

Το σύστημα του Cornett παρέχει ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις 

φωνολογικές αντιθέσεις μέσω μιας καθαρά οπτικής εισόδου. Ο Cornett υπέθεσε πως 

αν οι φωνητικές αναπαραστάσεις μπορούσαν να τεθούν υπό επεξεργασία με βάση 

ενωτικά καθορισμένο σύστημα, η γλωσσική ανάπτυξη όσο και οι υπόλοιπες 

γνωστικές ικανότητες που εξαρτώνται από τις γλωσσικές θα μπορούσαν να 
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αναπτυχθούν με ισοδύναμο τρόπο στα παιδιά με ακουστική ανεπάρκεια (Leybaert & 

LaSasso, 2010). 

 

 

http://www.cuedspeech.org/cued-speech/international-cue-charts 

 

Το Cued Speech μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε κατανοεί μια 

ομιλούμενη ( προφορική) γλώσσα, έχει την ικανότητα να κινήσει τα χείλη του (με ή 

χωρίς φωνή) και παράλληλα να ελέγξει τα χέρια του σε μία προσπάθεια να 

σχηματίσει με τη βοήθεια αυτών τα φωνήεντα γύρω από το πρόσωπο. (Reynolds, 

2007). Αξίζει να σημειωθεί πως δεν απαιτείται καθόλου χρήση της ομιλίας. Αντίθετα, 

βασική προϋπόθεση για την αξιοποίηση του συγκεκριμένου συστήματος αποτελούν ο 

συνδυασμός σωστών κινήσεων των χεριών μαζί με την κατάλληλη τοποθέτησή τους 

μπροστά από τη στοματική κοιλότητα, τα οποία είναι απαραίτητα για να μεταδώσουν 

το πλήρες μήνυμα. Τέλος, θα πρέπει να παρατηρηθεί πως το συγκεκριμένο σύστημα 

δεν αποτελεί γλώσσα αλλά είναι ένα μέσο με τη βοήθεια του οποίου το άτομο με 

ακουστική ανεπάρκεια μπορεί να αναπαραστήσει μία ομιλούμενη γλώσσα και να 

επικοινωνήσει με την κοινωνικό περίγυρο (Reynolds, 2007). 

 

 

 

http://www.cuedspeech.org/cued-speech/international-cue-charts
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Συνοψίζοντας το δεύτερο κεφάλαιο, διαπιστώνεται ότι οι μαθητές που 

παρουσιάζουν προβλήματα με την ακοή τους αποτελούν μια κοινωνική ομάδα που 

φαίνεται να είναι αρκετά ευάλωτη, αφού δεν είναι λίγες οι φορές που αισθάνονται ότι 

βρίσκονται στο περιθώριο. Οι μαθητές με προβλήματα βαρηκοΐας παρουσιάζουν 

αρκετές αδυναμίες τόσο ως προς το ακαδημαϊκό τους επίπεδο, κυρίως όμως οι 

αδυναμίες τους έγκεινται στην έλλειψη των κοινωνικών τους δεξιοτήτων, οι οποίες 

δεν μπορούν να τους οδηγήσουν στην ανάπτυξη της κοινωνικής τους επάρκειας. 

Έτσι, οι μαθητές παρουσιάζουν λίγες φιλικές σχέσεις και προτιμούν να μείνουν στην 

απομόνωση ακόμη και κατά τη διάρκεια του διαλείμματος παρά να συναναστραφούν 

και να αλληλεπιδράσουν με τους συμμαθητές τους. Οι παράγοντες που φαίνεται να 

επηρεάζουν σημαντικά στον βαθμό κοινωνικοποίησης των μαθητών αυτών είναι 

πολλοί και πρόκειται να εξεταστούν παρακάτω. 
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Κεφάλαιο Τρίτο: Αδυναμίες των μαθητών με προβλήματα ακοής στο 

κοινωνικό τους περιβάλλον 

3.1. Εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου «κοινωνική επάρκεια» 

 

 Όπως διαπιστώνεται από τα παραπάνω, οι βασικότερες αδυναμίες των 

μαθητών που παρουσιάζουν προβλήματα βαρηκοΐας περιστρέφονται γύρω από την 

αδυναμία τους για επικοινωνία και κατ’ επέκταση τη δημιουργία φίλων. Οι αδυναμίες 

αυτές μπορούν να περιγραφούν μέσα από τον όρο «κοινωνική ανεπάρκεια», ο οποίος, 

παρά το γεγονός ότι είναι ευρέως διαδομένος καλό είναι να αποσαφηνιστεί 

εννοιολογικά. Συνεπώς, η «κοινωνική επάρκεια» θεωρείται µία σύνθετη και  

πολυδιάστατη έννοια, η οποία ορίζεται ως η ικανότητα του ατόμου να αλληλεπιδρά 

αποτελεσματικά µε το περιβάλλον (Arnold & Lindner-Müller, 2012). 

 Μέσα από αυτήν λοιπόν, διαπιστώνεται ο βαθμός που ένα άτομο έχει την 

ικανότητα να θέτει και να επιτυγχάνει ατοµικούς στόχους στα πλαίσια της κοινωνικής 

του αλληλεπίδρασης διατηρώντας ομαλές και φιλικές διαπροσωπικές σχέσεις για 

μεγάλο χρονικό διάστηµα και µέσα σε διαφορετικά πλαίσια (Rubin & Rose- Krasnor, 

1992). Επιπλέον, σημαντικό είναι να εξεταστεί και ο βαθμός που το άτομο έχει την 

ικανότητα να εφαρμόζει κατάλληλες και αποδεκτές κάθε φορά συμπεριφορές, 

σύμφωνα με το κοινωνικά πρότυπα της εκάστοτε κοινωνίας, χωρίς να προκαλεί κακό 

σε κανέναν (Schneider, 1993).  

 Ένα από καίρια κριτήρια που χρησιμοποιείται για να εκτιμηθεί ο βαθμός της 

κοινωνικής επάρκειας ενός ατόμου είναι οι σχέσεις του µε τους συνομηλίκους, οι 

συµπεριφορές που παρουσιάζει κατά την συναναστροφή του με άλλους, όπως η 

φιλικότητα, η συνεργασία, ή ο σεβασµός στους κανόνες της οµάδας. Επιπρόσθετα, 

αυτή εξετάζεται ως προς τον βαθμό που το άτομο παρουσιάζει την ικανότητα να 

αλληλεπιδρά με τους γύρω του και να επιτυγχάνει βραχυπρόθεσμους και 

μακροπρόθεσμους στόχους, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του (Liben, 2013). 

 Μέσα λοιπόν από την εξέταση και την εκτίμηση της κοινωνικής επάρκειας, το 

παιδί μπορεί να προσαρμοστεί κοινωνικά στα διάφορα περιβάλλοντα απ’ όπου 

δέχεται και τα ανάλογα ερεθίσματα. Η κοινωνική του προσαρμογή αναφέρεται στο 
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επίπεδο όπου το παιδί στοχεύει στην επίτευξη των κατάλληλων κοινωνικών στόχων, 

προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται κάθε φορά στις προσδοκίες των 

γονέων, των εκπαιδευτικών και της κοινωνίας. Τα περισσότερα παιδιά επιτυγχάνουν 

αυτό το επίπεδο της κοινωνικής προσαρμογής σε ικανοποιητικό βαθμό και δεν 

παρουσιάζουν σοβαρές δυσκολίες ως προς αυτό. Αλλά όταν προκύπτουν δυσκολίες, 

το παιδί θεωρείται συχνά ως  «διαφορετικό» και μπορεί να απορριφθεί ή να 

απομονωθεί από τους συμμαθητές του κοινωνικά (Liben, 2013). 

 

3.2. Κοινωνικές δεξιότητες και αδυναμίες των μαθητών με προβλήματα ακοής 

 

Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητώνμε προβλήματα ακοής 

είναι οι επιδράσεις που μπορεί να υπάρξουν στις επικοινωνιακές και γλωσσικές 

δεξιότητες τους. Πολλοί είναι οι παράγοντες οι οποίοι μπορεί να επηρεάσουν 

σημαντικά ένα παιδί στο βαθμό της ακαδημαϊκής τους επίδοσης, στην κοινωνική και 

τη συναισθηματική του λειτουργία. Σε αυτούς τους παράγοντες συγκαταλέγονται ο 

βαθμός της βαρηκοΐας ενός μαθητή, η ηλικία έναρξης της εκδήλωσης της βαρηκοΐας, 

η στάση και η συμπεριφορά των γονέων και αδελφών μέσα στην οικογένεια, η 

παρουσία ή η απουσία άλλων αναπηριών και οι ευκαιρίες που δόθηκαν στο παιδί 

ώστε να κατακτήσει τη γλώσσα είτε μέσω του λόγου είτε και μέσω άλλων νοημάτων 

(Schirmer, 2004). 

 Επιπρόσθετα, οι μαθητές με βαρηκοΐα συχνά παρουσιάζουν ένα φτωχότερο 

λεξιλόγιο συγκριτικά με τους συνομηλίκους τους που θεωρούνται τυπικά 

αναπτυσσόμενοι και όσο το παιδί μεγαλώνει, διογκώνεται και το μεταξύ τους αυτό 

χάσμα. Τα παιδιά, τα οποία χαρακτηρίζονται με απώλεια ακοής μαθαίνουν 

συγκεκριμένες λέξεις, όπως δέντρο, τρέχω, βιβλίο ευκολότερα από τις λέξεις, οι 

οποίες αναφέρονται σε αφηρημένες έννοιες, όπως το πριν, μετά, αγάπη, ζήλια. Οι 

δυσκολίες που παρουσιάζουν στην εκμάθηση της γραμματικής και του λεξιλογίου 

είναι πολλές και επομένως είναι συχνό φαινόμενο να παρατηρούνται λάθη στη χρήση 

των ρηματικών τύπων και στη χρήση του πληθυντικού αριθμού των ουσιαστικών 

(Heward, 2011). Επιπλέον, οι κωφοί μαθητές πολλές φορές δυσκολεύονται να 

διακρίνουν τις ερωτήσεις από τις δηλώσεις και γι’ αυτό πολλές φορές παρουσιάζουν 
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αδυναμίες στη διατύπωση μιας πρότασης με ολοκληρωμένο νόημα. Προτιμούν να 

γράψουν σύντομες προτάσεις, οι οποίες πολλές φορές δεν έχουν την κατάλληλη 

οργάνωση και δομή, ωστόσο είναι πιθανό να βγαίνει νόημα από αυτό που θέλουν να 

εκφράσουν μέσα από την πρότασή τους (Heward, 2011). 

Οι ερευνητές όμως έχουν διαπιστώσει ότι οι μεγαλύτερες δυσκολίες ενός 

παιδιού με προβλήματα ακοής εντοπίζονται στον τομέα της κοινωνικοποίησής του 

και της σύναψης των διαπροσωπικών τους σχέσεων με τους συνομηλίκους του 

(Batten, Oakes,&Alexander, 2013). Η βαρηκοΐα μπορεί να επηρεάσει την 

συμπεριφορά και την κοινωνικό-συναισθηματική ανάπτυξη ενός παιδιού και είναι 

σύνηθες να παρατηρείται ότι οι μαθητές με προβλήματα σχετικά με την απώλεια της 

ακοής τους να αναφέρουν ότι νιώθουν απομονωμένοι και να δηλώνουν ότι δεν έχουν 

φίλους στο σχολείο (Heward, 2011). Ωστόσο, η κοινωνική λειτουργικότητα ενός 

μαθητή με προβλήματα βαρηκοΐας φαίνεται να σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τον 

βαθμό της απώλειας της ακοής, αφού τα προβλήματα κοινωνικοποίησης φαίνεται να 

είναι ισχυρότερα στους μαθητές που χαρακτηρίζονται από τον ήπιο ή μέτριο βαθμό 

βαρηκοΐας, σε αντίθεση με τους μαθητές που χαρακτηρίζονται από βαριά βαρηκοΐα 

(ASHA, 2007). 

Στο σύνολο τους όμως, αυτό που διαπιστώνεται είναι ότι οι μαθητές αυτοί θα 

εμφανίσουν συμπεριφορικές δυσκολίες στο σχολείο και σε κοινωνικές καταστάσεις ή 

εκδηλώσεις σε αρκετά μεγαλύτερο βαθμό από τα ακούοντα παιδιά (Denham, 2009). 

Απόρροια αυτής της κατάστασης είναι ότι τα παιδιά και οι ενήλικες με βαρηκοΐα 

συχνά εκφράζουν αισθήματα κατάθλιψης, απόσυρσης και απομόνωσης. Τα 

συμπτώματα αυτά είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την αλληλεπίδραση του παιδιού ή 

του ενήλικα με βαρηκοΐα με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας του, με τους φίλους 

του αλλά και με τη στάση που διατηρούν οι άλλοι απέναντι στο παιδί ως προς τον 

τρόπο ομιλίας και επικοινωνίας του. Γι’ αυτό άλλωστε εντύπωση προκαλεί το 

γεγονός ότι τα κωφά παιδιά από κωφούς γονείς θεωρείται ότι παρουσιάζουν 

υψηλότερα επίπεδα κοινωνικής ωριμότητας σε σύγκριση με τα κωφά παιδιά που 

προέρχονται από ακούοντες γονείς. Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι η πλειοψηφία των 

παιδιών με προβλήματα ακοής, προτιμούν να συνάπτουν διαπροσωπικές σχέσεις με 

τους μαθητές που παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά με τους ίδιους, παρά με τους 

ακούοντες συμμαθητές τους (Vaccari&Marschark, 1997). 
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Η ικανότητα του παιδιού να δημιουργεί ομαλές και φιλικές σχέσεις με τους 

συνομηλίκους του, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την κοινωνική του επάρκεια. 

Άλλωστε, υποστηρίζεται ότι όταν ένα παιδί το οποίο υστερεί ως προς τις κοινωνικές 

του δεξιότητες, προσπαθεί να αλληλεπιδράσει με κάποιο άλλο το οποίο μάλιστα 

διαθέτει και μια πληθώρα δεξιοτήτων, μπορεί σταδιακά να αρχίσει και το πρώτο να 

παρουσιάζει αυτές τις δεξιότητες. Έτσι, όταν το παιδί θα αλληλεπιδράσει με άλλο 

παιδί, το οποίο φαίνεται να παρουσιάζει περισσότερες κοινωνικές δεξιότητες τότε με 

τον τρόπο του καθοδηγεί και το άλλο παιδί να γίνει το ίδιο κοινωνικό (Rose- Krasnor, 

1997). 

Κατά αυτόν τον τρόπο, υποστηρίζεται πως ένα παιδί που παρουσιάζει 

προβλήματα βαρηκοΐας και δεν έχει ενταχθεί πλήρως σε ακαδημαϊκό και κοινωνικό 

επίπεδο μέσα στο σχολικό περιβάλλον ενός γενικού σχολείου, μπορεί να επηρεαστεί 

από τους συνομηλίκους του και σταδιακά να ενισχύσει κοινωνικές και 

επικοινωνιακές δεξιότητες. Άλλωστε, η ικανότητα των μαθητών που παρουσιάζουν 

προβλήματα βαρηκοΐας να επικοινωνούν με τους εκπαιδευτικούς και τους 

συμμαθητές τους είναι ένα σημαντικό στοιχείο για την ακαδημαϊκή τους επιτυχία. Η 

επικοινωνία αυτή, όχι μόνο η επικοινωνία του παιδιού με τον εκπαιδευτικό της τάξης 

αλλά και η επικοινωνία του μαθητή με τους συμμαθητές αποτελεί κομβικό σημείο για 

τη διαδικασία τη μάθησης και της ανάπτυξης του παιδιού (Antia, etal., 2010).  

Οι μαθητές που έχουν ενταχθεί στα σχολεία τυπικής εκπαίδευσης, θα πρέπει 

να συμμετέχουν στην τάξη και στις όποιες δραστηριότητες στον ίδιο βαθμό που  

συμμετέχουν και οι υπόλοιποι συμμαθητές τους. Αυτό βέβαια μπορεί να επιτευχθεί 

μέσα από τις εντατικές προσπάθειες του εκπαιδευτικού να δημιουργεί 

δραστηριότητες και να διαμορφώνει μέσα στην τάξη του ένα ομαδοσυνεργατικό 

κλίμα, στο οποίο θα μπορούν όλοι οι μαθητές να συμμετέχουν ισότιμα στη 

διαδικασία της μάθησης (Heward, 2011). 
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3.3. Έρευνες για τις κοινωνικές σχέσεις αλληλεπίδρασης μεταξύ μαθητών με 

προβλήματα ακοής και μαθητών τυπικής εκπαίδευσης 

 

Οι μαθητές που χαρακτηρίζονται ως κωφοί ή βαρήκοοι αποτελούν μια 

εξαιρετικά ετερογενή ομάδα που χρήζουν ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Ωστόσο, 

ο κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να λάβει υπόψη του τρία σημαντικά ζητήματα και να 

γνωρίζει ότι το κάθε παιδί που λαμβάνει διάγνωση οποιουδήποτε προβλήματος ακοής 

παρουσιάζει τα δικά του συμπεριφορικά χαρακτηριστικά και το δικό του επίπεδο 

ακαδημαϊκής επίδοσης και δεν υπάρχει ένα μέσο επίπεδο το οποίο μπορεί να 

θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό για όλα τα παιδιά που χαρακτηρίζονται με αυτήν τη 

διαταραχή (Heward, 2011). 

 Στην προσπάθεια να εξεταστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την 

κοινωνική αλληλεπίδραση των κωφών ή βαρήκοων μαθητών πολλοί είναι οι 

ερευνητές που έχουν καταλήξει σε διαφορετικά συμπεράσματα. Σε έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε σε μαθητές σχολικής ηλικίας βρέθηκε ότι το φύλο δεν επηρεάζει 

καθόλου την κοινωνικοποίηση των μαθητών (Moores, 2007). Πιο πρόσφατα 

ευρήματα, όμως, υποστηρίζουν πως ο παράγοντας του φύλου και της ηλικίας είναι 

δύο σημαντικοί παράγοντες που σχετίζονται σημαντικά με την κοινωνική 

αλληλεπίδραση του ατόμου. Συνεπώς, έχει βρεθεί πως τα μεγαλύτερα σε ηλικία 

παιδιά παρουσιάζουν ένα υψηλότερο κοινωνικό «στάτους» και διατηρούν εύκολα 

φιλικές σχέσεις με τους συνομηλίκους τους (Martin&Bat-Chava, 2003). 

 Παρόμοια είναι και τα ευρήματα μιας άλλης έρευνας που πραγματοποιήθηκε 

σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών, όπου διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά που φοιτούν σε 

μεγαλύτερες τάξεις επισυνάπτουν ευκολότερα φιλικές σχέσεις με τους ακούοντες 

συμμαθητές τους (Wauters&Knoors, 2007). Αναφορικά με το φύλο μελέτες έδειξαν 

ότι τελικά αυτό σχετίζεται με το βαθμό της κοινωνικής επάρκειας ενός κωφού ή 

βαρήκοου μαθητή, υποστηρίζοντας ότι τα κορίτσια έχουν πιο αναπτυγμένη κοινωνική 

συμπεριφορά, είναι περισσότερα συζητήσιμα από τα αγόρια και γίνονται πιο εύκολα 

αποδεκτά από τον κοινωνικό τους περίγυρο, σε αντίθεση με τα αγόρια τα οποία 

εύκολα θα εκδηλώσουν αντικοινωνικές συμπεριφορές και επιθετικότητα (Martin, 

Bat-Chava, Lalwani, &Waltzman, 2010· Wolters, Knoors, Cillessen, &Verhoeven, 

2011). 



[55] 

 

 Τέλος, ένας επιπλέον παράγοντας που φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά το 

βαθμό της κοινωνικότητας ενός μαθητή είναι ο βαθμός της σοβαρότητας της 

διαταραχής (Antia, et al., 2011). Οι ερευνητές έχουν διαπιστώσει μεγάλες διαφορές 

ανάμεσα στους μαθητές που έχουν ολική απώλεια της ακοής και σε αυτούς που έχουν 

μερική απώλεια, με τους πρώτους να αντιμετωπίζουν σοβαρότερα επικοινωνιακά 

προβλήματα (Bat-Chava, Martin, &Kosciw, 2005·Most, Ingber,&Heled-Ariam, 

2011·Wolters, etal., 2011).  

Μείζονα ρόλο στην κοινωνικοποίηση ενός ατόμου θεωρείται ότι 

διαδραματίζει το εκπαιδευτικό πλαίσιο, το οποίο συμβάλλει σημαντικά στη 

διαμόρφωση της ταυτότητας ενός κωφού παιδιού. Η κοινωνική πρόοδος ενός παιδιού 

διαπιστώνεται μέσα από τις φιλικές του σχέσεις και την κοινωνική αλληλεπίδραση 

κυρίως με τους συνομηλίκους του. Οι κοινωνικές σχέσεις βοηθούν στο να μάθει το 

παιδί να διαπραγματεύεται, να διαχειρίζεται τις διαφωνίες, να είναι διακριτικό και να 

αναπτύσσει επικοινωνιακές δεξιότητες που το βοηθούν στην καθημερινότητα του 

(Antia, etal., 2011). Οι ερευνητές καταλήγουν ότι ο σημαντικότερος παράγοντας που 

επηρεάζει την κοινωνικοποίηση των κωφών ή βαρήκοων μαθητών είναι ο βαθμός της 

σοβαρότητας της διαταραχής. Γι’ αυτό και εξετάζοντας μαθητές πριν και μετά από 

την ενσωμάτωση του κοχλιακού εμφυτεύματος, διαπιστώνεται ότι ο βαθμός της 

κοινωνικής τους επάρκειας και προσαρμογής είναι μεγάλος(Antia, et al., 2011). 

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη Δανία, και συμμετείχαν 334 παιδιά, 

εξετάστηκαν σε κάποιες κλίμακες που μετρούσαν το επίπεδο της επικοινωνίας και 

της κατάκτησης της γλώσσας, τόσο της νοηματικής όσο και της ομιλουμένης. Αυτό 

που διαπιστώθηκε είναι ότι τα παιδιά τα οποία χρησιμοποιούσαν μόνο τη νοηματική 

γλώσσα και ήταν κωφά αντιμετώπιζαν τέσσερις φορές μεγαλύτερες κοινωνικές 

δυσκολίες προσαρμογής από τα ακούοντα. Αντίθετα, όσο παιδιά γνώριζαν και 

χρησιμοποιούσαν και τις δύο γλώσσες αντιμετώπιζαν λιγότερες δυσκολίες σχετικά με 

την κοινωνική τους προσαρμογή και επάρκεια πλησιάζοντας το βαθμό της 

κοινωνικοποίησης ενός ακούοντος παιδιού (Dammeyer, 2010). Παρόμοια είναι και τα 

αποτελέσματα άλλων μελετών, που συμπέραναν ότι τα παιδιά που έχουν κοχλιακό 

εμφύτευμα παρουσιάζουν μια σχετικά καλά αναπτυγμένη κοινωνική πρόοδο 

συγκριτικά με τα κωφά παιδιά (Punch&Hyde, 2011· Spencher, Tomblin, &Gantz,  

2012).  
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Παρά το γεγονός ότι πολλές έρευνες έχουν ασχοληθεί με την πρόοδο 

(ακαδημαϊκή και κοινωνική) των βαρήκοων μαθητών, φαίνεται πως δεν έχει καταστεί 

εφικτό να παρουσιαστεί μια σαφής εικόνα για το ποιο από αυτά αποτελεί το 

καταλληλότερο πλαίσιο εκπαίδευσης για τους κωφούς μαθητές (Λαμπροπούλου, 

2005). Πολλοί ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα πως η συμβολή της 

συμπεριληπτικής εκπαίδευσης αποτελεί καταλυτικό παράγοντα για την ενίσχυση και 

τη βελτίωση των κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών (Μoores, 

2007· Stinson & Kluwin, 2003). 

Ωστόσο, μέσα από την μελέτη σχετικών ερευνών, μπορεί εύκολα να 

διαπιστωθεί το γεγονός ότι υπάρχουν τέσσερις παράγοντες, οι οποίοι μπορούν να 

επηρεάσουν σημαντικά το ακαδημαϊκό και κοινωνικό επίπεδο των μαθητών. Αυτοί οι 

παράγοντες μπορεί να είναι γενετικοί (π.χ. φύλο, ηλικία, εθνικότητα, βαθμός 

βαρηκοΐας, περίοδος εμφάνισης της), περιβαλλοντικοί παράγοντες (π.χ. οικογένεια, 

ακουστική κατάσταση μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, το μορφωτικό και 

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο των γονέων, η έγκαιρη εκπαιδευτική παρέμβαση που 

έχει προσφερθεί στους γονείς, προσδοκίες που έχουν για το παιδί τους, καθώς και το 

μέγεθος της οικογένειας) (Luckner, Slike, & Johnson, 2012). Οι επόμενοι δύο 

παράγοντες αναφέρονται στην διδακτική πράξη, η οποία αναφέρεται στον χρόνο που 

αφιερώνει ο μαθητής για τα μαθήματα του και στην ποιότητα της διδασκαλίας που 

του παρέχεται και στις στάσεις και τις προσδοκίες που έχουν οι εκπαιδευτικοί για 

αυτούς τους μαθητές. Στο επίπεδο της τάξης, η επίδοση του μαθητή εξετάζεται σε 

δύο στοιχεία, στην ακαδημαϊκή του επίδοση αλλά και στην κοινωνική του 

ενσωμάτωση (Heward, 2011). 

Οι ερευνητές Hadjikakou, Petridou και Stylianou (2008), διεξήγαγαν έρευνα 

με σκοπό να διερευνήσουν τις απόψεις των μαθητών που παρουσιάζουν προβλήματα 

με την ακοή τους, των γονιών τους αλλά και των εκπαιδευτικών τους σχετικά με τον 

βαθμό που έχουν καταφέρει να ενσωματωθούν στα πλαίσια της γενικής εκπαίδευσης. 

Στόχος τους ήταν να εξετάσουν τον βαθμό που οι μαθητές μπορούν να 

επικοινωνήσουν και να αλληλεπιδράσουν με τους συνομηλίκους τους. Τα 

αποτελέσματα της έρευνα έδειξαν ότι όλες οι ομάδες που εξετάστηκαν (παιδιά, 

γονείς, καθηγητές, διευθυντές) θεωρούν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών με 

προβλήματα βαρηκοΐας που φοιτούν σε σχολεία γενικής αγωγής έχουν ενσωματωθεί 
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επαρκώς σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, βρέθηκε σημαντική συσχέτιση της 

κοινωνικής και ακαδημαϊκής ενσωμάτωσης με τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες 

καθώς και συσχέτιση μεταξύ αυτών των δυο, δηλαδή της κοινωνικής και 

ακαδημαϊκής ενσωμάτωσης.  

 Όπως προαναφέρθηκε, η κοινωνική ενσωμάτωση ενός μαθητή με προβλήματα 

βαρηκοΐας διαπιστώνεται από τον βαθμό που ο μαθητής έχει φίλους και μπορεί να 

αλληλεπιδράσει μαζί τους, ώστε να αισθανθεί ότι είναι αποδεκτός από το κοινωνικό 

σύνολο. Οι μαθητές οι οποίοι παίρνουν μέρος σε δραστηριότητες, συμμετέχουν μέσα 

στο μάθημα και μπορούν να δημιουργήσουν φιλικές σχέσεις με τους συνομηλίκους 

τους, θεωρούνται κοινωνικά ενσωματωμένοι στο πλαίσιο της γενικής εκπαίδευσης 

και μάλιστα η κοινωνική τους επάρκεια φαίνεται ότι αναπτύσσεται ομαλά 

(Hadjikakou, etal, 2008). Ωστόσο, το ζήτημα αυτό δεν αποτελεί μια εύκολη υπόθεση 

και γι’ αυτό το λόγο, το θέμα της κοινωνικής ενσωμάτωσης των μαθητών με 

προβλήματα βαρηκοΐας έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές, οι οποίοι προσπαθούν 

να εξετάσουν το εν λόγω ζήτημα μέσα από τον βαθμό της κοινωνική τους αποδοχής 

και αλληλεπίδρασης. 

Όπως προαναφέρθηκε, οι έρευνες οι οποίες μελετούν την κοινωνική 

ενσωμάτωση των μαθητών με προβλήματα βαρηκοΐας μέσα στα γενικά σχολεία, 

προσεγγίζουν το θέμα κυρίως μέσα από τις παραμέτρους της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης, της κοινωνικής αποδοχής και των κοινωνικών σχέσεων των κωφών 

παιδιών (Hadjikakou, etal, 2008). Αναφορικά, με την κοινωνική τους αλληλεπίδραση, 

σύμφωνα με τους Antia, Kreimeyer και Reed (2010), διαμέσου παρατηρήσεων σε 

δημοτικά σχολεία, διαπιστώνεται ότι οι μαθητές με διαφορετικό βαθμό απώλειας 

ακοής που φοιτούν μέσα σε ενταξιακά πλαίσια, αλληλεπιδρούν πολύ σπάνια με τους 

ακούοντες συμμαθητές τους και προτιμούν να αλληλεπιδράσουν με τους συμμαθητές 

τους που παρουσιάζουν και αυτοί παρόμοια προβλήματα. Ωστόσο, ακόμη και αυτή η 

αλληλεπίδραση που είχαν οι μαθητές με άλλους μαθητές με προβλήματα βαρηκοΐας, 

βρέθηκε να βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα συγκριτικά με αυτήν είχαν οι μαθητές 

τυπικής ανάπτυξης μεταξύ τους.  

Σε άλλη έρευνα, οι ερευνητές Antia, etal.,(2011), αναφέρουν πως τα παιδιά με 

προβλήματα βαρηκοΐας κατά τη διάρκεια του μαθήματα προτιμούσαν να μην 
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συμμετέχουν σε δραστηριότητες και σπάνια εμπλέκονταν και συμμετείχαν σε 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με τους συμμαθητές τους.  

Σε άλλη έρευνα που διεξήχθη από τους Αγγελίδη και Αράβη (2007), βρέθηκε 

ότι αναφορικά με την κοινωνική τους ενσωμάτωση και τις διαπροσωπικές τους 

σχέσεις, τα παιδιά που παρουσιάζουν προβλήματα βαρηκοΐας και φοιτούν μέσα στα 

σχολεία γενικής αγωγής βιώνουν την απομόνωση και τη μοναξιά. Η έρευνα 

πραγματοποιήθηκε μέσα από τη διαδικασία της παρατήρησης και βρέθηκε ότι οι 

μαθητές παρουσίαζαν σοβαρές δυσκολίες ως προς την επικοινωνία τους με τους 

ακούοντες συμμαθητές τους, γεγονός που οδηγούσε στη δημιουργία συναισθημάτων 

αμηχανίας και στη μείωση της αυτοπεποίθησής τους. Η δυσκολία της επικοινωνίας με 

τα υπόλοιπα παιδιά του σχολείου, φέρει ως αποτέλεσμα να δυσκολεύονται οι μαθητές 

να αναπτύξουν κοινωνικές σχέσεις με τους συμμαθητές τους, με αποτέλεσμα να 

παρατηρούνται καταστάσεις κοινωνικής απομόνωσης και βίωση αρνητικών 

συναισθημάτων. Έτσι, οι μαθητές μπορεί να αποκτήσουν χαμηλά επίπεδα 

αυτοεκτίμησης και να αισθανθούν ότι βρίσκονται στο κοινωνικό περιθώριο. 

Το γεγονός αυτό αποτελεί μια κατάσταση, η οποία θα πρέπει να ληφθεί 

σοβαρά υπόψη, καθώς η κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών με προβλήματα 

βαρηκοΐας επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες και συνεπώς, δεν εξελίσσεται με 

τον ίδιο τρόπο και τον ίδιο ρυθμό που εξελίσσεται στου μαθητές της τυπικής 

ανάπτυξης (Battenetal., 2013). Το κυριότερο πρόβλημα φαίνεται να έγκειται στο 

γεγονός ότι οι μαθητές αυτοί έχουν αρκετά περιορισμένες κοινωνικές σχέσεις και 

αλληλεπιδράσεις, οι οποίες ξεκινούν από το οικογενειακό τους περιβάλλον και 

συνεχίζουν μέσα στο σχολικό πλαίσιο (Moores, 2007).  

Συμπερασματικά, διαπιστώνεται ότι ένα μεγάλο μέρος των ερευνητών έχουν 

προσπαθήσει να εξάγουν συμπεράσματα σχετικά με την ανάπτυξη των κοινωνικών 

δεξιοτήτων των κωφών και των βαρήκοων μαθητών. Αρκετοί είναι οι παράγοντες 

που φαίνεται να επηρεάζουν το βαθμό της κοινωνικοποίησης ενός μαθητή που έχει 

λάβει τη σχετική με τη βαρηκοΐα διάγνωση, με σημαντικότερους το φύλο, την ηλικία 

και το βαθμό της σοβαρότητας της διαταραχής. Ωστόσο, οι περισσότερες έρευνες 

φαίνεται να απευθύνονται είτε στους ίδιους τους μαθητές είτε στο οικογενειακό 

περιβάλλον του παιδιού, το οποίο αποτελεί αναμφισβήτητα το πρώτο περιβάλλον 

μέσα στο οποίο το παιδί αναπτύσσεται, αλληλεπιδρά και κοινωνικοποιείται. 
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Εντύπωση όμως προκαλεί το γεγονός ότι δεν έχουν διεξαχθεί πολλές έρευνες που 

εξετάζουν αυτά τα χαρακτηριστικά στο δεύτερο μεγαλύτερο κοινωνικό περιβάλλον 

του μαθητή, το οποίο δεν είναι άλλο από το σχολείο στο οποίο φοιτά. 

Συνεπώς, διαπιστώνεται ότι η ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος 

και του εν λόγω ζητήματος είναι μεγάλη και η επιστημονική κοινότητα χρειάζεται να 

εμπλουτιστεί από έρευνες που θα γίνουν μέσα στο πραγματικό περιβάλλον 

κοινωνικοποίησης του παιδιού. Ακόμη, λίγες φαίνεται να είναι και οι έρευνες που 

έχουν διεξαχθεί στην Ελλάδα για το συγκεκριμένο ζήτημα και γι’ αυτό η 

συγκεκριμένη έρευνα αναμένεται να ενισχύσει τις προηγούμενες έρευνες, να 

επαληθεύσει ή να επιβεβαιώσει απόψεις που έχουν διατυπωθεί για το βαθμό 

κοινωνικοποίησης ενός κωφού ή βαρήκοου ατόμου μέσα από τις εκτιμήσεις των 

εκπαιδευτικών τους που παρατηρούν το παιδί καθημερινά τόσο κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος, όσο και κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Με άλλα λόγια, η εξέταση 

των σημαντικότερων παραγόντων ως προς την κοινωνικοποίηση των παιδιών με 

προβλήματα ακοής, που δεν είναι άλλοι από το φύλο, την ηλικία και τη σοβαρότητα 

της διαταραχής, αλλά και η συλλογή δεδομένων από ένα δείγμα στο οποίο δεν έχει 

διεξαχθεί προηγουμένως σχετική έρευνα με το συγκεκριμένο ερευνητικό εργαλείο, το 

ερωτηματολόγιο, καθιστά τη συγκεκριμένη έρευνα πρωτότυπη. Θα ήταν παράλειψη 

να μην αναφέρουμε ότι η παρούσα έρευνα, διεξήχθη Πανελλαδικά και περιέλαβε 

όλους τους μαθητές με προβλήματα ακοής, που φοιτούν στα γενικά δημοτικά σχολεία 

της χώρας. Έτσι, υπήρξε η δυνατότητα συμμετοχής όλων των εκπαιδευτικών τόσο 

γενικής, όσο και ειδικής αγωγής, ώστε να δοθεί μία πιο σφαιρική εικόνα επί του 

θέματος. 

Σκοπός λοιπόν της συγκεκριμένης έρευνας είναι να εξετάσει τις κοινωνικές 

δεξιότητες που παρουσιάζει ένα παιδί το οποίο έχει διαγνωστεί με προβλήματα που 

αφορούν στην απώλεια της ακοής του και επομένως ανήκουν στην κατηγορία των 

κωφών ή των βαρήκοων παιδιών που φοιτούν σε γενικά δημοτικά σχολεία της χώρας. 
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Β΄ΜΕΡΟΣ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 
 

Κεφάλαιο τέταρτο: Η παρούσα έρευνα 

4.1 Σκοπός της μελέτης 

 

 Όπως προαναφέρθηκε, σκοπός της παρούσας ερευνητικής πρότασης είναι να 

εξεταστούν οι κοινωνικές σχέσεις που παρουσιάζουν οι μαθητές με προβλήματα 

ακοής, που φοιτούν σε γενικά δημοτικά σχολεία της χώρας, με τους συμμαθητές τους, 

μέσα από τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών των μαθητών. Επιπλέον στόχοι είναι να 

εξεταστούν οι παράγοντες που σχετίζονται με το βαθμό κοινωνικοποίησης ενός 

παιδιού, το οποίο θα διερευνηθεί με βάση το φύλο, την ηλικία και το βαθμό της 

σοβαρότητας της διαταραχής. 

 

4.2 Ερευνητικές υποθέσεις 

 

 Ύστερα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, διαπιστώνεται ότι οι ερευνητές 

που έχουν ασχοληθεί με το συγκεκριμένο ζήτημα είναι αρκετοί και οι περισσότεροι 

από αυτούς έχουν καταλήξει περίπου στα ίδια συμπεράσματα. Έτσι λοιπόν, 

παρακάτω διατυπώνονται οι ερευνητικές υποθέσεις της παρούσας εργασίας, ώστε να 

διευκρινιστεί τι ακριβώς πρόκειται να εξεταστεί μέσα από τις εκτιμήσεις των 

εκπαιδευτικών των κωφών ή των βαρήκοων μαθητών που φοιτούν σε γενικά 

δημοτικά σχολεία της χώρας. 

 Αρχικά, διαπιστώθηκε ότι ένας από τους παράγοντες που φαίνεται να 

επηρεάζει τους μαθητές ως προς την ανάπτυξη των κοινωνικών τους δεξιοτήτων είναι 

το φύλο του μαθητή. Οι ερευνητές έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα κορίτσια 

έχουν περισσότερο αναπτυγμένες τις κοινωνικές τους δεξιότητες συγκριτικά με τα 

αγόρια της αντίστοιχης ηλικίας, καθώς τα πρώτα χαρακτηρίζονται από μια προ-

κοινωνική συμπεριφορά από την πρώιμη ακόμη αναπτυξιακή τους ηλικία (Martin, 
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etal., 2010; Wolters, etal., 2011). Επομένως, η πρώτη ερευνητική υπόθεση που 

διατυπώνεται είναι η εξής: «Τα κορίτσια θα παρουσιάσουν υψηλότερες κοινωνικές 

δεξιότητες (ηγετικές ικανότητες, διαπροσωπική επικοινωνία και συνεργασία με 

συνομηλίκους) από τα αγόρια αντίστοιχης ηλικίας». 

 Ένας ακόμη παράγοντας που πρόκειται να εξεταστεί είναι ο παράγοντας της 

ηλικίας των κωφών ή βαρήκοων μαθητών, όπου οι προηγούμενοι ερευνητές έχουν 

καταλήξει ότι επηρεάζει σημαντικά η ηλικία στο βαθμό της κοινωνικοποίησης των 

μαθητών με τους μεγαλύτερους να αναπτύσσουν περισσότερες φιλικές σχέσεις από 

τους μικρότερους (Martin&Bat-Chava, 2003; Wauters&Knoors, 2007). Επομένως, η 

ερευνητική υπόθεση που διατυπώνεται είναι η εξής: «Τα μεγαλύτερα σε ηλικία παιδιά 

του δημοτικού (10-12 ετών) θα παρουσιάζουν υψηλότερες κοινωνικές δεξιότητες από 

τα μικρότερα παιδιά του δημοτικού (7-9 ετών)». 

 Ο σημαντικότερος όμως παράγοντας που διαπιστώθηκε ότι επηρεάζει την 

κοινωνικοποίηση των κωφών ή βαρήκοων ατόμων είναι ο βαθμός της σοβαρότητας 

της διαταραχής τους, με τα κωφά παιδιά να είναι λιγότερο κοινωνικοποιημένα, με 

λιγότερους φίλους και με δυσκολίες ως προς τη συνεργασία τους με τον κοινωνικό 

τους περίγυρο (Antia, etal., 2011; Dammeyer, 2010; Punch&Hyde, 2011; Spencer, 

etal., 2012). Επομένως, η υπόθεση που διατυπώνεται είναι η εξής: «Τα παιδιά που 

παρουσιάζουν ολική απώλεια ακοής θεωρούνται λιγότερο κοινωνικοποιημένα από τα 

παιδιά που παρουσιάζουν μερική απώλεια ακοής ή διαθέτουν κάποιο κοχλιακό 

εμφύτευμα». 

 Τέλος, επειδή οι μαθητές κοινωνικοποιούνται τόσο μέσα στην σχολική 

αίθουσα κατά τη διάρκεια του μαθήματος όσο και έξω από αυτήν κατά τη διάρκεια 

του διαλείμματος, η επόμενη ερευνητική υπόθεση που διατυπώνεται είναι μηδενική 

υπόθεση και υποστηρίζει ότι: «Δεν υπάρχει διαφορά στο βαθμό της ανάπτυξης των 

κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών που παρουσιάζουν προβλήματα με την ακοή τους 

εντός και εκτός σχολικής αίθουσας». 

 Συνεπώς, διαπιστώνεται ότι τα αποτελέσματα θα προκύψουν μέσα από την 

εξέταση τριών ανεξάρτητων μεταβλητών, το φύλο του παιδιού, την ηλικία και το 

βαθμό της σοβαρότητας της διαταραχής, τα οποία θα εξεταστούν και θα 
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συσχετιστούν με την εξαρτημένη μεταβλητή της έρευνας που είναι η κοινωνική 

επάρκεια των μαθητών μέσα από τις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών τους. 

 Επομένως, στην εν λόγω έρευνα ως ανεξάρτητες μεταβλητές ορίζονται το 

φύλο, η ηλικία και ο βαθμός σοβαρότητας της διαταραχής, τα οποία αποτελούν τρεις 

παράγοντες που φαίνεται να συμβάλλουν σημαντικά στο βαθμό κοινωνικοποίησης 

ενός κωφού ή βαρήκοου μαθητή με τους ακούοντες συνομηλίκους τους. Ωστόσο, 

είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι η εξαρτημένη μεταβλητή είναι η κοινωνική 

επάρκεια των κωφών ή βαρήκοων μαθητών, η οποία πρόκειται να εξεταστεί με βάση 

τους παραπάνω παράγοντες. Αναλυτικότερα, οι τρεις ανεξάρτητες μεταβλητές θα 

ελεγχθούν η κάθε μία ξεχωριστά σε σχέση με την εξαρτημένη μεταβλητή, ώστε να 

εξαχθούν τα ανάλογα συμπεράσματα. Όπως διαπιστώθηκε και παραπάνω, η κάθε 

ερευνητική υπόθεση πραγματεύεται  μια μεταβλητή ,με την πρώτη να αναφέρεται στο 

φύλο, τη δεύτερη στην ηλικία και την τρίτη στο βαθμό σοβαρότητας της διαταραχής.  

Η εξαρτημένη μεταβλητή, που αναφέρεται στην κοινωνικοποίηση ενός κωφού 

ή βαρήκοου μαθητή, στην παρούσα έρευνα ορίζεται ως η σχέση ενός κωφού ή 

βαρήκοου μαθητή με τους ακούοντες συνομηλίκους τους, το οποίο θα εξεταστεί σε 

δύο διαφορετικά κοινωνικά πλαίσια μέσα στο σχολικό περιβάλλον των μαθητών, 

δηλαδή πρώτα κατά τη διάρκεια του μαθήματος και έπειτα κατά τη διάρκεια του 

διαλείμματος. Στην εν  λόγω έρευνα η κοινωνική επάρκεια ενός μαθητή πρόκειται να 

ελεγχθεί μέσα από τρεις κλίμακες-παράγοντες που σύμφωνα με προηγούμενους 

ερευνητές αποτελούν το βασικό συστατικό της κοινωνικής επάρκειας ενός μαθητή. 

Έτσι, για να εντοπιστεί ο βαθμός της κοινωνικοποίησης ενός μαθητή θα εξεταστεί ο 

βαθμός που έχει αναπτύξει κάποιες από τις δεξιότητες του. Αυτές αφορούν στις 

ηγετικές δεξιότητες, στις επικοινωνιακές δεξιότητες και στις δεξιότητες συνεργασίας 

με τους συνομηλίκους του, τα οποία πρώτα θα υποβληθούν σε εξέταση στο βαθμό 

που έχουν αναπτυχθεί και παρατηρούνται από τον εκπαιδευτικό κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος και έπειτα κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. 
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Κεφάλαιο Πέμπτο: Μέθοδος της έρευνας 

5.1 Σχεδιασμός της ερευνητικής μελέτης 

 

 Η συγκεκριμένη έρευνα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως περιγραφική 

έρευνα, η οποία διεξήχθηκεμε τη μέθοδο της επισκόπησης. Μέσα από την 

επισκόπηση παράγονται ποικίλες πληροφορίες και έτσι είναι εύκολο να συλλεχθούν 

στοιχεία τόσο για τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού, όσο και για την εξέταση των 

διάφορων συσχετίσεων που μπορεί να προκύψουν μέσα από την ανάλυση των 

απαντήσεων των συμμετεχόντων (Cohen, Manion, &Morrison,2008). 

Η επιλογή της συγκεκριμένης μεθοδολογίας έγινε γιατί σκοπός της είναι να 

εξεταστεί η συμπεριφορά και η στάση των μαθητών με προβλήματα ακοής και 

επομένως η επισκόπηση κρίνεται ως την πιο κατάλληλη μέθοδο για την μετέπειτα 

ανάλυση των δεδομένων. Η έρευνα θα εστιάσει στη συμπεριφορά των κωφών/ 

βαρήκοων μαθητών, μέσα από τις απαντήσεις και τις απόψεις των εκπαιδευτικών 

τους. Επιπλέον στόχος είναι να εξεταστούν τυχόν συσχετίσεις μεταξύ της 

συμπεριφοράς ενός μαθητή και της ηλικίας, του φύλου του παιδιού αλλά και το 

βαθμό της σοβαρότητας της διαταραχής αυτής. 

 

5.2 Δειγματοληψία –Συμμετέχοντες 

 

 Πληθυσμός, δηλαδή όλοι οι δυνητικοί ερωτώμενοι, είναι οι εκπαιδευτικοί 

Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι εργάζονται με μαθητές που φοιτούν σε γενικά 

δημοτικά σχολεία της χώρας. Δείγμα, δηλαδή η ομάδα των συμμετεχόντων της 

παρούσας έρευνας είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται με μαθητές που 

παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα ακοής και που φοιτούν στα γενικά δημοτικά σχολεία 

της χώρας. Βασική προϋπόθεση είναι ότι τα παιδιά έχουν ήδη διαπιστώσει ή και 

λάβει τη διάγνωση σχετικά με προβλήματα βαρηκοΐας ή με τη διαταραχή της 

κώφωσης, από κάποιον αρμόδιο φορέα, όπως είναι τα ΚΕΔΔΥ της χώρας ή κάποιον 

ιατρικό φορέα. Οι μαθητές που χαρακτηρίζονται από προβλήματα κώφωσης ή 
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βαρηκοΐας είναι ηλικίας 6-12 ετών και φοιτούν κανονικά στο δημοτικό σχολείο 

τυπικής εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί αφορούν είτε σε εκπαιδευτικούς γενικής 

εκπαίδευσης, είτε σε εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης είτε σε εκπαιδευτικούς 

τμημάτων ένταξης που για το τρέχον σχολικό έτος εργάζονται με μαθητές που 

χαρακτηρίζονται από προβλήματα κώφωσης ή βαρηκοΐας.  

 Για την εύρεση και τη συλλογή όσο το δυνατόν μεγαλύτερου δείγματος, η 

μέθοδος της δειγματοληψίας που χρησιμοποιήθηκε ήταν η μέθοδος της 

χιονοστιβάδας. Στην περίπτωση της δειγματοληψίας της χιονοστιβάδας επιλέγονται 

άτομα που παρουσιάζουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία 

ενδιαφέρουν τον ερευνητή και αυτά τα άτομα φέρνουν σε επαφή τον ερευνητή με 

άλλα άτομα με τα ίδια χαρακτηριστικά (Νόβα-Καλτσούνη, 2006). 

Ο λόγος της επιλογής αυτής της δειγματοληψίας είναι γιατί πρόκειται για μια 

ομάδα παιδιών που δεν είναι εύκολα προσεγγίσιμη από τον ερευνητή. Επομένως, 

εθεωρείτο ότι ο ένας εκπαιδευτικός που εργάζεται με παιδιά με αυτήν τη διαταραχή, 

θα έφερνε τον ερευνητή σε επαφή με άλλους παρόμοιους εκπαιδευτικούς, ώστε να 

συλλεχθεί ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα για την έκβαση της παρούσας έρευνας. Εν 

τέλει, από τα 79 δημοτικά σχολεία γενικής αγωγής που πανελλαδικά φοιτούσαν 

μαθητές με προβλήματα ακοής κατά το σχολικό έτος 2018-2019, δέχτηκαν να 

συμμετάσχουν στην παρούσα έρευνα τα 73. Από αυτά τελικά απάντησαν στα 

ερωτηματολόγια συνολικά 47 εκπαιδευτικοί.  

 

5.3 Μέσα συλλογής δεδομένων 

 

 Το ερευνητικό εργαλείοπου χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα για τη 

συλλογή των δεδομένων ήταν το δομημένο ερωτηματολόγιο, το οποίο απευθυνόταν 

στους εκπαιδευτικούς αυτών των μαθητών και σκοπός του ήταν να εξεταστούν μέσω 

αυτών, οι κοινωνικές σχέσεις και οι συμπεριφορές μεταξύ των μαθητών τόσο κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος, όσο και κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. 
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Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε ότι η αποτελεσματικότητα μιας 

έρευνας συνδέεται άμεσα με το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε σ’ αυτήν. 

Ένα εργαλείο είναι έγκυρο «όταν μπορεί να αποδώσει τη θεωρητική έννοια για την 

οποία κατασκευάστηκε» και αξιόπιστο «όταν μπορεί να δώσει τα ίδια αποτελέσματα σε 

επαναλαμβανόμενες μετρήσεις κάτω από τις ίδιες συνθήκες και με τους ίδιους 

συμμετέχοντες» (Νόβα-Καλτσούνη, 2006: 55). Κατ’ επέκταση η πιλοτική εφαρμογή 

του ερωτηματολογίου για τον έλεγχο των σφαλμάτων μέτρησης του ερευνητικού 

εργαλείου είναι δείγμα αξιοπιστίας και εγκυρότητας, καθώς ελέγχεται η εγκυρότητα 

του περιεχομένου του, η πρακτικότητα του ερωτηματολογίου και η επαλήθευση ότι 

μετράει αυτό, για το οποίο κατασκευάστηκε να μετρήσει (Παπαναστασίου & 

Παπαναστασίου, 2005). 

Το ερωτηματολόγιο που κατασκευάστηκε είναι δομημένο σε τρεις άξονες. 

Στον πρώτο άξονα παρατίθενται τρεις ερωτήσεις κλειστού τύπου που αφορούν σε 

κάποιες πληροφορίες για τον εκπαιδευτικό που θα συμμετάσχει στην έρευνα και 

αυτές αναφέρονται στο φύλο του εκπαιδευτικού (άντρας- γυναίκα), στα έτη 

προϋπηρεσίας του και στην ειδικότητα του (εκπαιδευτικός γενικής εκπαίδευσης, 

εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης και εκπαιδευτικός τμήματος ένταξης), ώστε να 

ελεγχθεί αν οι προσωπικές εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών διαφέρουν με βάση τα 

παραπάνω. Στη συνέχεια, σκοπός είναι να συλλεχθούν κάποιες πληροφορίες σχετικά 

με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των μαθητών, όπως είναι το φύλο (αγόρι- 

κορίτσι), η ηλικία και η τάξη φοίτησης του (Α΄- ΣΤ Δημοτικού) αλλά και κάποιες 

πληροφορίες σχετικά με τη διάγνωση που έχει λάβει ο μαθητής από τους αρμόδιους 

φορείς, ώστε να εξεταστεί αν παίζει ρόλο ο βαθμός της σοβαρότητας της διαταραχής. 

Από αυτόν τον άξονα αναμένεται να συλλεχθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για 

τους μέσους όρους και τη συχνότητα που θα εμφανίσει το δείγμα μας ως προς τις 

τρεις ανεξάρτητες μεταβλητές που μας ενδιαφέρουν στην έρευνα, ώστε να 

διαπιστωθεί αν είναι εφικτό να προχωρήσουμε σε περαιτέρω αναλύσεις αναφορικά με 

το φύλο των μαθητών, την ηλικία και το βαθμό σοβαρότητας της διαταραχής. 

Στον δεύτερο άξονα του ερωτηματολογίου ακολουθούν 3 ερωτήσεις      5-

βαθμης κλίμακας κλειστού τύπου Likert σχετικά με τη συμπεριφορά του μαθητή και 

τη συναναστροφή του με τους υπόλοιπους μαθητές κατά τη διάρκεια του μαθήματος 

και των ομαδικών εργασιών. Η κάθε ερώτηση αναφέρεται σε μία κλίμακα της 
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κοινωνικής επάρκειας του μαθητή. Οι κλίμακες αφορούν σε τρεις παράγοντες που 

πρέπει να υπολογιστούν και να ληφθούν υπόψη για να μετρηθεί ο βαθμός της 

κοινωνικοποίησης ενός μαθητή. Αυτές είναι οι ηγετικές δεξιότητες ή αλλιώς 

δεξιότητες διεκδίκησης (6 ερωτήσεις), που αποτελούν την πρώτη ερώτηση του 

δεύτερου άξονα, η διαπροσωπική του επικοινωνία (14 ερωτήσεις), που αποτελεί τη 

δεύτερη ερώτηση και η τρίτη ερώτηση αναφέρεται στο βαθμό συνεργασίας του 

μαθητή με τους συνομηλίκους του (5 ερωτήσεις).  

Αντίστοιχα, στον τρίτο άξονα του ερωτηματολογίου οι ερωτήσεις αφορούν 

στη συμπεριφορά του εν λόγω μαθητή κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, ώστε να 

εντοπιστεί ο βαθμός που ο μαθητής προτιμάει να κάνει παρέα με τους υπόλοιπους 

συμμαθητές ή αν προτιμάει περισσότερο μοναχικές δραστηριότητες. Οι κλίμακες 

είναι ίδιες με αυτές του προηγούμενου άξονα, δηλαδή στην πρώτη ερώτηση είναι οι 

ηγετικές δεξιότητες ή αλλιώς δεξιότητες διεκδίκησης (6 ερωτήσεις), στη δεύτερη η 

διαπροσωπική του επικοινωνία (14 ερωτήσεις) και στην τρίτη ο βαθμός συνεργασίας 

του μαθητή με τους συνομηλίκους του (4 ερωτήσεις). Το ερωτηματολόγιο 

παρατίθεται αναλυτικά στο Παράρτημα Β στο τέλος της εργασίας. 

 

 

 

5.4 Διαδικασία 

 

 Για τον σκοπό της διεξαγωγής της έρευνας ήταν απαραίτητο να ληφθεί πρώτα 

η σχετική άδεια από το Υπουργείο Παιδείας, ώστε να καταστεί εφικτή η υλοποίηση 

της. Το ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε στους εκπαιδευτικούς των μαθητών, ωστόσο 

κρίθηκε απαραίτητο να δοθεί η πλήρης και η κατάλληλη ενημέρωση σε όλους τους 

συμμετέχοντες για το σκοπό της έρευνας.  

 Το ερωτηματολόγιο αυτό κατασκευάστηκε αποκλειστικά και μόνο για τη 

διεξαγωγή της έρευνας και ήταν απαραίτητο να εξεταστεί ως προς την εγκυρότητα 

και την αξιοπιστία του. Γι’ αυτό, αφού ολοκληρώθηκε η διατύπωση του, 
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εφαρμόστηκε πρώτα πιλοτικά, ώστε να εξεταστεί ο βαθμός που αυτό ήταν κατανοητό 

αλλά και να χρονομετρηθεί ως προς τη διάρκεια που χρειάστηκε να αφιερώσει ο κάθε 

εκπαιδευτικός για τη συμπλήρωσή του. 

 Οι ερωτήσεις κλειστού τύπου Likert που περιλαμβάνονται στους δύο άξονες 

του ερωτηματολογίου προέρχονται από το εργαλείο Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής 

παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας.  Σκοπός αυτού του εργαλείου είναι να 

εξετάσει το παιδί ως προς την κοινωνική και συναισθηματική του επάρκεια κατά τη 

διάρκεια της προσχολικής και σχολικής ηλικίας (Χατζηχρήστου, Πολυχρόνη,  

Μπεζεβέγκης, Μυλωνάς, 2007). Το εργαλείο αυτό θεωρείται τόσο αξιόπιστο, όσο και 

έγκυρο καθώς αποτελεί ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον ειδικό 

για κάθε αξιολόγηση ενός παιδιού ως προς αυτούς τους τομείς.  Επιπλέον, έχει 

χρησιμοποιηθεί και σε παρόμοια έρευνα που διεξήχθη για τον σκοπό αυτό 

(Κουτουλιάνου, 2017). 

 Ωστόσο, στα πλαίσια της παρούσας έρευνας το εργαλείο αυτό μπορεί να 

αποτέλεσε το κύριο μέρος του ερωτηματολογίου, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε 

αυτούσιο παρά μόνο το μέρος που αναφερόταν στην κοινωνική επάρκεια του μαθητή, 

το οποίο χωρίστηκε σε τρεις κλίμακες, τις ηγετικές δεξιότητες/ δεξιότητες 

διεκδίκησης, τη διαπροσωπική επικοινωνία και τη συνεργασία του μαθητή με τους 

συνομηλίκους του. Συνεπώς, από το σύνολο των 105 ερωτήσεων, στο 

ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκαν οι 26 ερωτήσεις που αφορούσαν στην κοινωνική 

επάρκεια του μαθητή.  

 Οι ερωτήσεις αυτές κωδικοποιήθηκαν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που 

προτείνεται από τους ερευνητές του εργαλείου. Έτσι, από την 5-βαθμη κλίμακα 

(Καθόλου, Λίγο, Μέτρια, Πολύ, Πάρα Πολύ), η κάθε επιλογή  αντιστοιχούσε σε έναν 

αριθμό. Αναλυτικότερα για την απάντηση Καθόλου ο μαθητής συγκέντρωνε 1 βαθμό, 

για την απάντηση Λίγο ο μαθητής συγκέντρωνε 2 βαθμούς, για την επιλογή Μέτρια 

συγκέντρωνε 3 βαθμούς, 4 βαθμούς για την επιλογή Πολύ και 5 βαθμούς για την 

επιλογή Πάρα πολύ σε κάθε μια από τις προτάσεις του ερωτηματολογίου. Στο τέλος, 

οι βαθμοί αυτοί αθροίστηκαν και έτσι προέκυψε ο βαθμός της κοινωνικής τους 

επάρκειας ως προς τις 3 κλίμακες, σύμφωνα με την αξιολογητική κατηγορία που 

πρότειναν οι κατασκευαστές του εργαλείου. Αναλυτικότερα αναφέρεται ότι ο 

μαθητής που συγκεντρώνει στο σύνολο 20-30 βαθμούς χαρακτηρίζεται από πολύ 
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χαμηλή κοινωνική επάρκεια. Ο μαθητής που συγκεντρώνει 35-40 βαθμούς στο 

σύνολο χαρακτηρίζεται από χαμηλή κοινωνική επάρκεια, 45-60 μέση κοινωνική 

επάρκεια, 65-70 υψηλή κοινωνική επάρκεια και 75-80 πολύ υψηλή κοινωνική 

επάρκεια (Χατζηχρήστου και συν., 2007). 

 

Κεφάλαιο Έκτο: Τεχνικές Ανάλυσης Δεδομένων 

 

 Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό SPSSv24. 

Για την ανάλυση και την παρουσίαση των ευρημάτων χρησιμοποιήθηκαν τόσο 

δείκτες περιγραφικής στατιστικής όσο και δείκτες επαγωγικής 

στατιστικής.Αναλυτικότερα, για την περιγραφή των δημογραφικών στοιχείων του 

δείγματος των εκπαιδευτικών και μαθητών, αλλά και για την παρουσίαση των 

δεδομένων σχετικά με την συμπεριφορά των μαθητών κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος και κατά τη διάρκεια του διαλείμματος χρησιμοποιήθηκαν περιγραφικά 

μέτρα όπως η συχνότητα (ν) και το ποσοστό (%).Παρόλο που, όπως προαναφέρθηκε, 

το ερωτηματολόγιο προέρχεται από ερωτήσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί ξανά σε 

προηγούμενη έρευνα, τα αποτελέσματα κωδικοποιήθηκαν και η αξιοπιστία των 

διαστάσεων του εργαλείου αξιολογήθηκε από τον συντελεστή α (alpha) του 

Cronbach, για κάθε άξονα ξεχωριστά.Τιμές του συντελεστή άνω του 0.7 είναι ένδειξη 

υψηλής αξιοπιστίας. Έτσι, ο ερευνητής μπορεί να οδηγηθεί σε περισσότερο αξιόπιστα 

αποτελέσματα και εφόσον ο δείκτης είναι υψηλός, το ερωτηματολόγιο θα μπορούσε 

να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον και σε άλλες παρόμοιες μελέτες από άλλους ερευνητές 

(Ρούσσος & Τσαούσης, 2011). 

Μέσα από την περιγραφική στατιστική στόχος ήταν να εξαχθεί ένα πρώτο 

συμπέρασμα από τους μέσους όρους των απαντήσεων σχετικά με τις ανεξάρτητες 

μεταβλητές, οι οποίες ήταν το φύλο του παιδιού, η ηλικία και ο βαθμός απώλειας της 

ακοής του. Στη συνέχεια, οι μέσοι όροι εξετάστηκανμε τη χρήση της ανάλυσης των t-

test, ώστε να εντοπιστεί αν οι οποιεσδήποτε διαφορές στους μέσους όρους των 

απαντήσεων, θεωρούνται στατιστικά σημαντικές.Συγκεκριμένα, υπολογίσθηκαν τα 

συνολικά σκορ αναφορικά με τις κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών (ηγετικές, 
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επικοινωνιακές και συνεργασίας με συνομηλίκους) τόσο κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος όσο και κατά τη διάρκεια του διαλλείματος. Η εξαγωγή των σκορ έγινε 

υπολογίζοντας την μέση τιμή των δηλώσεων των αντίστοιχων διαστάσεων. Η 

σύγκριση μεταξύ δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια του μαθήματος και κατά τη διάρκεια 

του διαλλείματος έγινε με χρήση του ελέγχου t-test για 2 εξαρτημένα δείγματα καθώς 

είχουμε συγκρίσεις εντός ομάδων (within-subjects comparisons). Για την σύγκριση 

ως προς το φύλο (2 επίπεδα: αγόρι/κορίτσι) και ως προς την ηλικιακή ομάδα (2 

επίπεδα: Έως 9, 10 και άνω)  χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος t-test για 2 ανεξάρτητα 

δείγματα καθώς είχουμε συγκρίσεις μεταξύ ομάδων (between-groupscomparisons). 

Επιπλέον, για την σύγκριση ως προς τη σοβαρότητα της διαταραχής  (4 επίπεδα: 

Προβλήματα κώφωσης, Ήπια βαρηκοΐα, Μέτρια βαρηκοΐα, Σοβαρή ή βαριά 

βαρηκοΐα) χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση διακύμανσης για 3 ή περισσότερα 

ανεξάρτητα δείγματα. 

 Ενώ, τέλος, εφόσον σκοπός ήταν να μελετηθούν οι συσχετίσεις μεταξύ των 

ανεξάρτητων μεταβλητών και των εξαρτημένων, χρησιμοποιήθηκε και η μέθοδος της 

ανάλυσης συσχέτισης Pearson, ώστε να διευκρινιστούν οι συσχετίσεις που μπορεί 

ενδεχομένως να υπήρχαν μεταξύ των εξαρτημένων και των ανεξάρτητων μεταβλητών 

(Ρούσσος & Τσαούσης, 2011). 

 

Κεφάλαιο Έβδομο: Ζητήματα Ηθικής Δεοντολογίας 

 

 Κάθε ερευνητής κατά τη διάρκεια της εκπόνησης μιας έρευνας οφείλει να 

προβληματιστεί για τα ζητήματα δεοντολογίας που μπορεί να προκύψουν κατά τη 

διεκπεραίωση της. Αρχικά, οφείλει να εξασφαλίσει την προστασία των δικαιωμάτων 

κάθε συμμετέχοντα μέσα από τη συνειδητή συναίνεση του για τη συμμετοχή του 

στην έρευνα, ώστε να αντιληφθεί ότι είναι ελεύθερος να εκφράσει τις απόψεις του. 

Επιπλέον, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει 

από τη διαδικασία οποτεδήποτε το θελήσει ή ακόμη και σε περίπτωση που κρίνει ότι 

με κάποιον τρόπο προσβάλλονται τα προσωπικά ή τα πνευματικά του 

δικαιώματα.Συνεπώς, θα πρέπει να παρέχεται πλήρης ενημέρωση για τον σκοπό και 

το φορέα της έρευνας και η συμμετοχή του να είναι προσωπική του επιλογή (Νόβα- 
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Καλτσούνη, 2006).Στη συγκεκριμένη μελέτη, η συνειδητή συναίνεση χρήζει 

ιδιαίτερης σημασίας, διότι αναφέρεται σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται με παιδιά 

τα οποία έχουν λάβει διάγνωση σχετικά με τα προβλήματα της ακοής τους. 

Επομένως, ήταν απαραίτητη η διευκρίνιση και η σωστή ενημέρωση για τον σκοπό 

της έρευνας και για την κατηγορία των μαθητών στην οποία αναφέρεται, ώστε να 

αποφευχθούν τυχόν παρερμηνείες από την πλευρά των εκπαιδευτικών σχετικά με τη 

διάγνωση του παιδιού. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί πως ήταν σημαντικό να 

συμπληρωθεί από τους εκπαιδευτικούς η διάγνωση που είχε λάβει το παιδί, καθώς 

σκοπός δεν ήταν να γίνει διάγνωση από τον ερευνητή ούτε να βασιστεί η έρευνα σε 

προσωπικές εικασίες του εκπαιδευτικού, αλλά να εξετάσει το βαθμό 

κοινωνικοποίησης ενός παιδιού το οποίο έχει ήδη αποδειχθεί ότι παρουσιάζει 

προβλήματα με την ακοή του. 

Η έρευνα είναι ποσοτική (ως εργαλείο συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε 

το ερωτηματολόγιο), με αποτέλεσμα να παρέχεται αυτόματα μια αποστασιοποίηση 

του ερευνητή από τον συμμετέχοντα, η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου να είναι 

αντικειμενική και να βασίζεται καθαρά στις προσωπικές εκτιμήσεις του 

εκπαιδευτικού, χωρίς να ελλοχεύει ο κίνδυνος ότι ο συμμετέχων θα επηρεαστεί από 

κάποιον εξωτερικό παράγοντα (Cohen et al., 2008). 

Για τη διεξαγωγή της έρευναςμερικά από τα ερωτηματολόγια εκτυπώθηκαν 

και στάλθηκαν στους εκπαιδευτικούςείτε ταχυδρομικά είτε μοιράστηκαν 

αυτοπροσώπως από τον ερευνητή. Άλλα, στάλθηκαν ηλεκτρονικά ύστερα από 

ενημέρωση των Διευθυντών των σχολικών μονάδων και τη συγκατάθεση των 

εκπαιδευτικών να συμμετάσχουν στην έρευνα. Μαζί με το ερωτηματολόγιο 

επισυνάφθηκε και η συνοδευτική επιστολή προς τους εκπαιδευτικούς, όπου 

εξηγήθηκε με κάθε λεπτομέρεια ο σκοπός της έρευνας, δόθηκαν οδηγίες για τη 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και επιβεβαιώθηκε ότι πρόκειται να 

εξασφαλιστεί η ανωνυμία και η εμπιστευτικότητα σχετικά με τα στοιχεία που 

συλλέχθηκα μέσα από αυτή τη διαδικασία (Παράρτημα Α). 
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Κεφάλαιο Όγδοο: Προτεινόμενη Δημοσιοποίηση Αποτελεσμάτων 

 

 Η παρούσα μελέτη οδηγήθηκε σε ιδιαίτερα ενδιαφέροντα αποτελέσματα, που 

πρόκειται να ενισχύσουν την ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία. Άλλωστε, ο χώρος της 

ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης αποτελεί πλέον αντικείμενο ενδιαφέροντος πολλών 

ερευνητών και επομένως οποιαδήποτε έρευνα θα μπορούσε να αξιοποιηθεί 

κατάλληλα και να οδηγηθεί στη δημοσίευση της είτε σε κάποιο έγκυρο επιστημονικό 

περιοδικό είτε μέσα από την παρουσίαση της εν λόγω μελέτης σε κάποια ημερίδα ή 

συνέδριο. 

 

Κεφάλαιο Ένατο: Χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμός 

 
 Η συγκεκριμένη εργασία υλοποιήθηκε εντός έξι μηνών. Αρχικά, αξίζει να 

αναφερθεί πως η διαδικασία της διεξαγωγής της εν λόγω μελέτης ξεκίνησε από τη 

χορήγηση των ερωτηματολογίων, Επομένως, χρειάστηκανπερίπου δύο μήνες, στους 

οποίους έλαβε χώρα όλη η κατάλληλη προετοιμασία της έρευνας και ξεκίνησαν να 

συλλέγονται τα στοιχεία από προηγούμενες μελέτες και έρευνες, ώστε να γίνει η 

συγγραφή του θεωρητικού μέρους μέσα από την πρόσφατη και έγκυρη ανασκόπηση 

της βιβλιογραφίας. Στη διάρκεια αυτή το ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε σε δύο 

εκπαιδευτικούς πιλοτικά, ώστε να ελεγχθεί ο βαθμός καταλληλότητας και 

κατανόησης του και να διορθωθεί σε περίπτωση τυχόν ασαφειών και σφαλμάτων. 

Στη συνέχεια, διανεμήθηκε σε εκπαιδευτικούς που εργάζονταν σε δημοτικά σχολεία 

της χώρας, για να ξεκινήσει η συλλογή των δεδομένων και αυτά κωδικοποιήθηκαν  

άμεσα, ώστε να είναι έτοιμα για την μετέπειτα ανάλυση τους. Η χρονική διάρκεια 

αυτής της φάσης διήρκησε 3 μήνες περίπου, αφού απαιτείτο η έγκριση από το 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, χωρίς όμως να χρειαστεί 

περισσότερος χρόνος, μιας και συγκεντρώθηκε ένας ικανοποιητικός αριθμός 

δείγματος (Ν>20).  

Μετά το πέρας των 5 μηνών για τη συλλογή των δεδομένων, χρειάστηκε 

περίπου 1 μήνας για να γίνει η ανάλυση των αποτελεσμάτων μέσα από τη χρήση του 
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SPSS. Στη διάρκεια αυτού του μήνα υλοποιήθηκε τόσο η ανάλυση των δεδομένων, 

όσο και η συγγραφή των ανάλογων αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων, που στόχο 

είχε να συσχετίσει τα ευρήματα της παρούσας ερευνητικής εργασίας με αυτά των 

προηγούμενων ερευνητών, ώστε να εντοπιστεί ο βαθμός που κάποια από τα από τα 

αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν ή όχι και να επισημανθούν τα νέα ευρήματα που 

προέκυψαν από την παρούσα εργασία. 

 Τέλος, πρέπει να γίνει λόγος και για τον πρόχειρο χρηματικό προϋπολογισμό, 

καθώς για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, χρειάστηκε κάποια να σταλούν 

ταχυδρομικά στους εκπαιδευτικούς. Επομένως, υπολογίστηκε τόσο το κόστος των 

προσωπικών μετακινήσεων που προέκυψαν, ώστε να γίνει η κατάλληλη επαφή με 

τους εκπαιδευτικούς, όσο και το κόστος των εκτυπώσεων των ερωτηματολογίων τα 

οποία μετέπειτα διανεμήθηκαν αυτοπροσώπως είτε στάλθηκαν ταχυδρομικά σε 

κάποια σχολεία έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία και συγκατάθεση των ίδιων των 

εκπαιδευτικών και του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Το συνολικό κόστος ανήλθε 

στο ποσό των 200 ευρώ. 
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Κεφάλαιο Δέκατο:  Αποτελέσματα έρευνας 

 

10.1. Δημογραφικά στοιχεία εκπαιδευτικών 

 

Στον Πίνακα 1 δίνονται τα αποτελέσματα για τα δημογραφικά στοιχεία των 

εκπαιδευτικών που έδωσαν τις απαντήσεις σχετικά με τις κοινωνικές δεξιότητες των 

μαθητών  με δυσκολίες ακοής. Συνολικά στην έρευνα συμμετείχαν 41 (87.2%) 

γυναίκες και 6 (12.8%) άντρες εκπαιδευτικοί. Επιπρόσθετα, το 36.2% (ν=17) των 

εκπαιδευτικών του δείγματος ήταν εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης, το 59.6% 

(ν=28) ήταν εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης και το 4.3% (ν =2) ήταν 

εκπαιδευτικοί σε τμήματα ένταξης. 

 

 
Πίνακας 1.Δημογραφικά στοιχεία εκπαιδευτικών  

 ν % 

Φύλο Άντρας 6 12.8% 

Γυναίκα 41 87.2% 

Ειδικότητα Εκπαιδευτικός γενικής εκπαίδευσης 17 36.2% 

Εκπαιδευτικός σε τμήμα ένταξης 2 4.3% 

Εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης 28 59.6% 

 

 

10.2. Δημογραφικά στοιχεία μαθητών 

 

 

Εν συνεχεία, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών των 47 μαθητών  που συμμετείχαν στην έρευνα. Από τον Πίνακα 2 

προκύπτει ότι τα 20 (42.6%) από τα 47 παιδιά ήταν αγόρια και τα 27 (57.4%) ήταν 

κορίτσια. Αναφορικά με την τάξη φοίτησης προέκυψε ότι το 23.4% (ν=11) των 

μαθητών  φοιτούσε στην Γ τάξη, το 21.3% (ν=10) στην Α τάξη, το 19.1% (ν=9) στην 

Δ τάξη, το 17% (ν=8) στην Β τάξη, το 17% (ν=8) στην ΣΤ τάξη και το 2.1% (ν=1) 

στην Ε τάξη. 
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Πίνακας 2. Αποτελέσματα για το φύλο και την τάξη φοίτησης των μαθητών   

 ν % 

 Φύλο παιδιού Αγόρι 20 42.6% 

Κορίτσι 27 57.4% 

 Τάξη φοίτησης Α 10 21.3% 

Β 8 17.0% 

Γ 11 23.4% 

Δ 9 19.1% 

Ε 1 2.1% 

ΣΤ 8 17.0% 

 

Στο Διάγραμμα 1 παρουσιάζεται αναλυτικά η ηλικιακή κατανομή των 47 

μαθητών. Η μέση ηλικία του δείγματος ήταν ίση με 9.38 έτη (ΤΑ1=1.96) με το εύρος 

των ηλικιών να κυμαίνεται μεταξύ 6 και 13 ετών. Συνολικά 28 (59.6%) μαθητές ήταν 

ηλικίας έως και 9 ετών και 19 (40.4%) μαθητές ήταν ηλικίας 10 ετών και άνω.  

 

 

 
Διάγραμμα 1. Ηλικιακή κατανομή μαθητών   

 

                                                           
1ΤΑ=Τυπική Απόκλιση 
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Τα αποτελέσματα αναφορικά με το αν τα παιδιά έχουν παραπεμφθεί σε 

αξιολόγηση ή έχουν λάβει διάγνωση από κάποιον ειδικό φορέα ή επαγγελματία ειδικό 

δίνονται στον Πίνακα 3. Το 93.6% (ν=44) των μαθητών  έχουν παραπεμφθεί σε 

αξιολόγηση ενώ το 91.5% (ν=43) έχουν λάβει διάγνωση από κάποιον ειδικό φορέα ή 

επαγγελματία ειδικό.  

 
Πίνακας 3. Αποτελέσματα για το αν έχουν παραπεμφθεί σε αξιολόγηση ή έχουν λάβει 

διάγνωση από κάποιον ειδικό φορέα ή επαγγελματία ειδικό 

 

Ναι Όχι 

ν % ν % 

Έχει παραπεμφθεί το παιδί σε 

αξιολόγηση; 
44 93.6% 3 6.4% 

Έχει λάβει διάγνωση από 

κάποιον ειδικό φορέα (πχ 

ΚΕΔΔΥ) ή από κάποιον 

επαγγελματία ειδικό; 

43 91.5% 4 8.5% 

 

Στο Διάγραμμα 2 δίνονται τα αποτελέσματα σχετικά με την σοβαρότητα της 

κατάστασης των μαθητών. Από τα 47 παιδιά που συμμετείχαν στην έρευνα τα 21 

(44.7%) είχαν σοβαρή ή βαριά βαρηκοΐα και τα 14 (29.8%) είχαν προβλήματα 

κώφωσης. Μικρότερο ποσοστό των παιδιών είχαν ήπια (ν=5, 10.6%) ή μέτρια (ν=7, 

14.9%) βαρηκοΐα.   

 
Διάγραμμα 2. Αποτελέσματα σχετικά με τη σοβαρότητα της κατάστασης των μαθητών  
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Τέλος, στον Πίνακα 4 δίνονται τα αποτελέσματα σχετικά με το κατά πόσο τα 

παιδιά του δείγματος είχαν κοχλιακό εμφύτευμα ή τους είχε γίνει τοποθέτηση 

ακουστικού βοηθήματος. Στην πλειοψηφία των παιδιών του δείγματος είχε γίνει 

τοποθέτηση ακουστικού βοηθήματος (ν=31, 66%) ενώ στο 44.7% (ν=21) των παιδιών 

είχε γίνει τοποθέτηση κοχλιακού εμφυτεύματος.  

Πίνακας 4. Αποτελέσματα για το αν υπάρχει κοχλιακό εμφύτευμα ή υπάρχει τοποθέτηση 

ακουστικού βοηθήματος 

 

Ναι Όχι 

ν % ν % 

1. Υπάρχει κοχλιακό 

εμφύτευμα;  
21 44.7% 26 55.3% 

2. Υπάρχει τοποθέτηση 

ακουστικού βοηθήματος;  
31 66.0% 16 34.0% 

 

 

10.3. Περιγραφικά αποτελέσματα για την συμπεριφορά των μαθητών κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος 

 

Στην τρίτη ενότητα του κεφαλαίου δίνονται τα περιγραφικά αποτελέσματα 

σχετικά με τις κοινωνικές δεξιότητες των 47 μαθητών κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος. Επιπρόσθετα, για κάθε διάσταση των κοινωνικών δεξιοτήτων 

υπολογίσθηκε ο συντελεστής αξιοπιστίας α του Cronbach μέσω του οποίου 

αξιολογήθηκε η αξιοπιστία του εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε. Τιμές του 

συντελεστή α μεταξύ 0.6 και 0.7 δείχνουν μια αποδεκτή αξιοπιστία, τιμές μεταξύ 0.7 

και 0.8 δείχνουν πολύ καλή αξιοπιστία και άνω του 0.9 δείχνουν μια πολύ υψηλή 

αξιοπιστία. 

 Στον Πίνακα 5 δίνονται τα αποτελέσματα για τις 6 ερωτήσεις που σκοπό είχαν 

να αξιολογήσουν τις ηγετικές δεξιότητες των μαθητών με δυσκολίες ακοής κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος. Η συνολική διάσταση των 6 ερωτήσεων εμφάνιζε πολύ 

υψηλή αξιοπιστία (α=0.917). Επιπρόσθετα, από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών 

σχετικά με τους μαθητές με δυσκολίες ακοής προέκυψε ότι το 59.6% (ν=28) των 

μαθητών καθόλου ή σπάνια επιλέγονται ως αρχηγοί κατά τη διάρκεια διάφορων 

ομαδικών εργασιών και το 46.8% (ν=22) των μαθητών σπάνια ή καθόλου 
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επιβάλλονται στα άλλα παιδιά κατά τη διάρκεια ενός έργου. Παρόμοια, ένα 

σημαντικό ποσοστό μαθητών δε λέει τη γνώμη του, όταν χρειάζεται για να δοθεί 

λύση για τη διεκπεραίωση μιας άσκησης ή μιας εργασίας (ν=17, 36.2%) και 

αντιμετωπίζει δυσκολίες στο να λέει τη δική του άποψη σε πολλά θέματα και να την 

εκφράζει χωρίς δισταγμό (ν=18, 38.3%). 

 
Πίνακας 5. Περιγραφικά αποτελέσματα των 6 δηλώσεων που αξιολογούν τις ηγετικές 

δεξιότητες/ δεξιότητες διεκδίκησης των μαθητών  με δυσκολίες ακοής 

 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

ν % ν % ν % ν % ν % 

1. Παίρνει εύκολα 

αποφάσεις, όταν 

χρειαστεί για τη 

διεκπεραίωση ενός 

έργου που ανατίθεται 

από τον εκπαιδευτικό 

4 8.5% 10 21.3% 17 36.2% 14 29.8% 2 4.3% 

2. Λέει τη γνώμη του, όταν 

χρειάζεται για να δοθεί 

λύση για τη 

διεκπεραίωση μιας 

άσκησης ή μιας 

εργασίας 

10 21.3% 7 14.9% 15 31.9% 10 21.3% 5 10.6% 

3. Όταν θέλει κάτι το 

ζητάει 
0 0.0% 4 8.5% 9 19.1% 13 27.7% 21 44.7% 

4. Επιβάλλεται στα άλλα 

παιδιά κατά τη διάρκεια 

ενός έργου 

7 14.9% 15 31.9% 17 36.2% 6 12.8% 2 4.3% 

5. Έχει τη δική του άποψη 

σε πολλά θέματα και την 

εκφράζει χωρίς δισταγμό 

6 12.8% 12 25.5% 7 14.9% 16 34.0% 6 12.8% 

6. Συχνά επιλέγεται ως 

αρχηγός κατά τη 

διάρκεια διάφορων 

ομαδικών εργασιών 

18 38.3% 10 21.3% 14 29.8% 5 10.6% 0 0.0% 

Συντελεστής αξιοπιστίας κλίμακας α=0.917 

 

 Στον Πίνακα 6 δίνονται τα αποτελέσματα για τις 14 ερωτήσεις που σκοπό 

είχαν να αξιολογήσουν τις επικοινωνιακές δεξιότητες των μαθητών με δυσκολίες 

ακοής κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Η συνολική διάσταση των 14 ερωτήσεων 

εμφάνιζε πολύ υψηλή αξιοπιστία (α=0.945). Επιπρόσθετα, από τις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών σχετικά με τους μαθητές με δυσκολίες ακοής για τις επικοινωνιακές 

δεξιότητες τους προέκυψε ότι το 72.3% (ν=34) σε πολύ ή πάρα πολύ μεγάλο βαθμό 

κατανοεί και ανταποκρίνεται κατάλληλα σε αρνητικές και θετικές καταστάσεις, το 

68.1% (ν=32) σε πολύ ή πάρα πολύ μεγάλο βαθμό είναι συζητήσιμο όταν ειπωθεί 
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κάτι από τον εκπαιδευτικό ή από κάποιο συμμαθητή του και το 70.2% (ν=33) των 

παιδιών είναι πολύ ή πάρα πολύ κοινωνικά. Επιπρόσθετα, η πλειοψηφία των παιδιών 

με προβλήματα ακοής τους αρέσει πολύ ή πάρα πολύ να συμμετέχουν κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος (ν=27, 57.4%) και να συνεργάζονται (ν=27, 57.5%) ή να 

συνεργάζονται με περισσότερα παιδιά (ν=27, 57.4%).  Τέλος, ένα σημαντικό 

ποσοστό παιδιών ζητάει βοήθεια με ευγενικό τρόπο όταν χρειάζεται (ν=29, 61.7%), 

προσφέρει τη βοήθεια του στα άλλα παιδιά (ν=31, 65.9%), συμμετέχει σε ομαδικές 

δραστηριότητες (ν=27, 57.4%) και απαντάει όταν τον ρωτούν κάτι (ν=31, 66%). 

 

Πίνακας 6. Περιγραφικά αποτελέσματα των 14 δηλώσεων που αξιολογούν τις 

επικοινωνιακές δεξιότητες των μαθητών  με δυσκολίες ακοής 

 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

ν % ν % ν % ν % ν % 

1. Δείχνει να κατανοεί και 

ανταποκρίνεται 

κατάλληλα σε αρνητικές 

και θετικές καταστάσεις 

(πχ έπαινος, επίπληξη) 

1 2.1% 6 12.8% 6 12.8% 18 38.3% 16 34.0% 

2. Είναι συζητήσιμο, 

«παίρνει από λόγια» 

όταν ειπωθεί κάτι από 

τον εκπαιδευτικό ή από 

κάποιο συμμαθητή του 

1 2.1% 3 6.4% 11 23.4% 18 38.3% 14 29.8% 

3. Του αρέσει να 

συμμετέχει κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος 

1 2.1% 5 10.6% 14 29.8% 18 38.3% 9 19.1% 

4. Του αρέσει να 

συνεργάζεται 

1 2.1% 4 8.5% 15 31.9% 20 42.6% 7 14.9% 

5. Προτείνει ιδέες όταν 

χρειάζεται να δοθεί λύση 

σε ένα πρόβλημα 

10 21.3% 12 25.5% 14 29.8% 8 17.0% 3 6.4% 

6. Τα περισσότερα παιδιά 

συνεργάζονται μαζί του 

1 2.1% 11 23.4% 8 17.0% 16 34.0% 11 23.4% 

7. Έχει πολλούς/ές 

φίλους/ες 

0 0.0% 10 21.3% 11 23.4% 15 31.9% 11 23.4% 

8. Δείχνει ενδιαφέρον για 

τις ιδέες άλλων μαθητών  

5 10.6% 12 25.5% 16 34.0% 8 17.0% 6 12.8% 

9. Ακούει κατά τη διάρκεια 

μιας συζήτησης, είναι 

καλός ακροατής 

3 6.4% 16 34.0% 14 29.8% 10 21.3% 4 8.5% 

10. Είναι κοινωνικό παιδί 1 2.1% 6 12.8% 7 14.9% 15 31.9% 18 38.3% 

11. Ζητάει βοήθεια με 

ευγενικό τρόπο όταν 

χρειάζεται 

3 6.4% 6 12.8% 9 19.1% 22 46.8% 7 14.9% 

12. Προσφέρει τη βοήθεια 

του στα άλλα παιδιά 

4 8.5% 6 12.8% 6 12.8% 19 40.4% 12 25.5% 
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13. Συμμετέχει σε ομαδικές 

δραστηριότητες 

0 0.0% 10 21.3% 10 21.3% 12 25.5% 15 31.9% 

14. Απαντάει όταν τον 

ρωτούν κάτι 

0 0.0% 9 19.1% 7 14.9% 20 42.6% 11 23.4% 

Συντελεστής αξιοπιστίας κλίμακας α=0.945 

 

 

 

 Τέλος, στον Πίνακα 7 δίνονται τα αποτελέσματα για τις 5 ερωτήσεις που 

σκοπό είχαν να αξιολογήσουν τις δεξιότητες συνεργασίας των μαθητών με δυσκολίες 

ακοής με άλλους συμμαθητές τους κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Η συνολική 

διάσταση των 5 ερωτήσεων εμφάνιζε πολύ υψηλή αξιοπιστία (α=0.932). 

Επιπρόσθετα, από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τους μαθητές με 

δυσκολίες ακοής προέκυψε ότι ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών συμμετέχουν σε 

πολύ ή πάρα πολύ μεγάλο βαθμό σε μια δραστηριότητα που έχει ήδη ξεκινήσει 

(ν=24, 51%), ανταποκρίνεται πολύ ή πάρα πολύ θετικά όταν πρόκειται για μια 

ομαδική δραστηριότητα (ν=26, 55.4%), επιθυμούν σε πολύ ή πάρα πολύ μεγάλο 

βαθμό να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις ή ομαδικά έργα (ν=29, 61.7%) και 

συνεργάζεται σε πολύ ή πάρα πολύ μεγάλο βαθμό με τους συνομηλίκους του σε 

ομαδικές δραστηριότητες (ν=27, 57.4%).  

 

Πίνακας 7. Περιγραφικά αποτελέσματα των 5 δηλώσεων που αξιολογούν τις δεξιότητες 

συνεργασίας με συνομηλίκους των μαθητών  με δυσκολίες ακοής 

 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

ν % ν % ν % ν % ν % 

1. Συμμετέχει σε μια 

δραστηριότητα που έχει 

ήδη ξεκινήσει 

1 2.1% 13 27.7% 9 19.1% 19 40.4% 5 10.6% 

2. Συμμετέχει σε 

συζητήσεις κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος 

8 17.0% 14 29.8% 11 23.4% 9 19.1% 5 10.6% 

3. Ανταποκρίνεται θετικά 

όταν πρόκειται για μια 

ομαδική δραστηριότητα 

0 0.0% 10 21.3% 11 23.4% 13 27.7% 13 27.7% 

4. Επιθυμεί να συμμετέχει 

σε εκδηλώσεις ή 

ομαδικά έργα 

3 6.4% 8 17.0% 7 14.9% 10 21.3% 19 40.4% 

5. Συνεργάζεται με τους 

συνομηλίκους του σε 

ομαδικές 

δραστηριότητες 

2 4.3% 7 14.9% 11 23.4% 15 31.9% 12 25.5% 

Συντελεστής αξιοπιστίας κλίμακας α=0.932 
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10.4. Περιγραφικά αποτελέσματα για την συμπεριφορά των μαθητών κατά τη 

διάρκεια του διαλείμματος 

 

Στην τρίτη ενότητα του κεφαλαίου δίνονται τα περιγραφικά αποτελέσματα 

σχετικά με τις κοινωνικές δεξιότητες των 47 μαθητών κατά τη διάρκεια του 

διαλείμματος. Επιπρόσθετα, για κάθε διάσταση των κοινωνικών δεξιοτήτων 

υπολογίσθηκε ο συντελεστής αξιοπιστίας α του Cronbach. 

 Στον Πίνακα 8 δίνονται τα αποτελέσματα για τις 6 ερωτήσεις που σκοπό είχαν 

να αξιολογήσουν τις ηγετικές δεξιότητες των μαθητών με δυσκολίες ακοής κατά τη 

διάρκεια του διαλείμματος. Η συνολική διάσταση των 6 ερωτήσεων εμφάνιζε πολύ 

υψηλή αξιοπιστία (α=0.916). Επιπρόσθετα, από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών 

σχετικά με τους μαθητές με δυσκολίες ακοής προέκυψε ότι το 53.2% (ν=25) των 

μαθητών καθόλου ή σπάνια επιλέγονται ως αρχηγοί κατά τη διάρκεια διάφορων 

παιχνιδιών και το 42.5% (ν=20) των μαθητών σπάνια ή καθόλου επιβάλλονται στα 

άλλα παιδιά κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού. Παρόμοια, ένα σημαντικό ποσοστό 

μαθητών δε λέει τη γνώμη του, όταν χρειάζεται για να δοθεί λύση κατά τη διάρκεια 

για τη μιας συζήτησης ή ενός παιχνιδιού (ν=18, 38.3%). Αντίθετα, ένα σημαντικό 

ποσοστό μαθητών έχει τη δική του άποψη σε πολλά θέματα και την εκφράζει χωρίς 

δισταγμό σε πολύ ή πάρα πολύ μεγάλο βαθμό (ν=25, 53.1%) και παίρνουν εύκολα 

αποφάσεις, όταν πρόκειται για τη διεξαγωγή ενός παιχνιδιού (ν=24, 51.1%). 

 
Πίνακας 8. Περιγραφικά αποτελέσματα των 6 δηλώσεων που αξιολογούν τις ηγετικές 

δεξιότητες/ δεξιότητες διεκδίκησης των μαθητών  με δυσκολίες ακοής 

 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

ν % ν % ν % ν % ν % 

1. Παίρνει εύκολα 

αποφάσεις, όταν 

πρόκειται για τη 

διεξαγωγή ενός 

παιχνιδιού 

4 8.5% 11 23.4% 8 17.0% 17 36.2% 7 14.9% 

2. Λέει τη γνώμη του, όταν 

χρειάζεται για να δοθεί 

λύση κατά τη διάρκεια 

μιας συζήτησης ή ενός 

παιχνιδιού 

6 12.8% 12 25.5% 6 12.8% 16 34.0% 7 14.9% 

3. Όταν θέλει κάτι το 

ζητάει 
0 0.0% 4 8.5% 14 29.8% 16 34.0% 13 27.7% 
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4. Επιβάλλεται στα άλλα 

παιδιά κατά τη διάρκεια 

ενός παιχνιδιού 

8 17.0% 12 25.5% 15 31.9% 6 12.8% 6 12.8% 

5. Εκφράζει την άποψη του 

χωρίς δισταγμό 
3 6.4% 10 21.3% 9 19.1% 16 34.0% 9 19.1% 

6. Συχνά επιλέγεται ως 

αρχηγός κατά τη 

διάρκεια ενός παιχνιδιού 

17 36.2% 8 17.0% 14 29.8% 6 12.8% 2 4.3% 

Συντελεστής αξιοπιστίας κλίμακας α=0.916 

 

 Στον Πίνακα 9 δίνονται τα αποτελέσματα για τις 14 ερωτήσεις που σκοπό 

είχαν να αξιολογήσουν τις επικοινωνιακές δεξιότητες των μαθητών με δυσκολίες 

ακοής κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Η συνολική διάσταση των 14 ερωτήσεων 

εμφάνιζε πολύ υψηλή αξιοπιστία (α=0.958). Επιπρόσθετα, από τις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών σχετικά με τους μαθητές με δυσκολίες ακοής για τις επικοινωνιακές 

δεξιότητες τους προέκυψε ότι το 66% (ν=31) σε πολύ ή πάρα πολύ μεγάλο βαθμό 

κατανοεί και ανταποκρίνεται κατάλληλα σε αρνητικές και θετικές καταστάσεις, στο 

70.2% (ν=33) σε πολύ ή πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τους αρέσει να είναι με άλλους 

ανθρώπους, στο 57.4% (ν=21) σε πολύ ή πάρα πολύ μεγάλο βαθμό  τους αρέσει να 

γνωρίζουν άλλους ανθρώπους και το 63.8% (ν=30) των παιδιών είναι πολύ ή πάρα 

πολύ αρεστά/συμπαθητικά στα υπόλοιπα παιδιά. Τέλος, ένα σημαντικό ποσοστό 

παιδιών ζητάει βοήθεια με ευγενικό τρόπο όταν χρειάζεται (ν=28, 59.5%), προσφέρει 

τη βοήθεια του στα άλλα παιδιά (ν=29, 61.7%), συμμετέχει και στηρίζει τα άλλα 

παιδιά σε δύσκολες καταστάσεις (ν=21, 44.7%) και απαντάει όταν τον ρωτούν κάτι 

(ν=26, 55.3%). 

 

Πίνακας 9. Περιγραφικά αποτελέσματα των 14 δηλώσεων που αξιολογούν τις 

επικοινωνιακές δεξιότητες των μαθητών  με δυσκολίες ακοής 

 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

ν % ν % ν % ν % ν % 

1. Δείχνει να κατανοεί και 

ανταποκρίνεται 

κατάλληλα σε αρνητικές 

και θετικές καταστάσεις 

(π.χ. έπαινος, επίπληξη) 

2 4.3% 6 12.8% 8 17.0% 20 42.6% 11 23.4% 

2. Του αρέσει να γνωρίζει 

άλλους ανθρώπους 

3 6.4% 6 12.8% 11 23.4% 16 34.0% 11 23.4% 

3. Του αρέσει να κάνει 

παρέα με άλλα παιδιά 

από άλλες τάξεις 

4 8.5% 6 12.8% 18 38.3% 11 23.4% 8 17.0% 
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4. Έχει καλές ιδέες όταν 

χρειάζεται να δοθεί λύση 

σε ένα πρόβλημα που 

δημιουργήθηκε κατά τη 

διάρκεια ενός παιχνιδιού 

8 17.0% 13 27.7% 17 36.2% 8 17.0% 1 2.1% 

5. Τα περισσότερα παιδιά 

τον συμπαθούν 

0 0.0% 3 6.4% 14 29.8% 15 31.9% 15 31.9% 

6. Έχει πολλούς/ές 

φίλους/ες 

3 6.4% 6 12.8% 13 27.7% 16 34.0% 9 19.1% 

7. Δείχνει ενδιαφέρον για 

ιδέες άλλων παιδιών 

2 4.3% 11 23.4% 19 40.4% 10 21.3% 5 10.6% 

8. Του αρέσει να είναι με 

άλλους ανθρώπους 

1 2.1% 6 12.8% 7 14.9% 21 44.7% 12 25.5% 

9. Ακούει κατά τη διάρκεια 

μιας συζήτησης, είναι 

καλός ακροατής 

1 2.1% 18 38.3% 17 36.2% 8 17.0% 3 6.4% 

10. Είναι κοινωνικό παιδί 2 4.3% 5 10.6% 11 23.4% 12 25.5% 17 36.2% 

11. Ζητάει βοήθεια με 

ευγενικό τρόπο όταν 

χρειάζεται 

2 4.3% 7 14.9% 10 21.3% 23 48.9% 5 10.6% 

12. Προσφέρει τη βοήθεια 

του στα άλλα παιδιά 

2 4.3% 7 14.9% 9 19.1% 20 42.6% 9 19.1% 

13. Συμμετέχει και στηρίζει 

τα άλλα παιδιά σε 

δύσκολες καταστάσεις 

3 6.4% 11 23.4% 12 25.5% 15 31.9% 6 12.8% 

14. Απαντάει όταν τον 

ρωτούν κάτι 

2 4.3% 8 17.0% 11 23.4% 15 31.9% 11 23.4% 

Συντελεστής αξιοπιστίας κλίμακας α=0.958 

 

 Τέλος, στον Πίνακα 10 δίνονται τα αποτελέσματα για τις 5 ερωτήσεις που 

σκοπό είχαν να αξιολογήσουν τις δεξιότητες συνεργασίας των μαθητών με δυσκολίες 

ακοής με άλλους συμμαθητές τους κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Η συνολική 

διάσταση των 4 ερωτήσεων εμφάνιζε πολύ υψηλή αξιοπιστία (α=0.952). 

Επιπρόσθετα, από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τους μαθητές με 

δυσκολίες ακοής προέκυψε ότι ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών συμμετέχουν σε 

πολύ ή πάρα πολύ μεγάλο βαθμό σε μια δραστηριότητα που έχει ήδη ξεκινήσει 

(ν=25, 53.2%), ανταποκρίνεται πολύ ή πάρα πολύ θετικά όταν τα άλλα παιδιά τα 

καλούν σε δραστηριότητες/ αθλήματα (ν=34, 72.4%), και συνεργάζεται σε πολύ ή 

πάρα πολύ μεγάλο βαθμό με τους συνομηλίκους του σε ομαδικές δραστηριότητες/ 

αθλήματα (ν=30, 63.8%).  

 

Πίνακας 10. Περιγραφικά αποτελέσματα των 5 δηλώσεων που αξιολογούν τις δεξιότητες 

συνεργασίας με συνομηλίκους των μαθητών  με δυσκολίες ακοής 

 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

ν % ν % ν % ν % ν % 
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1. Συμμετέχει σε μια 

δραστηριότητα που έχει 

ήδη ξεκινήσει 

0 0.0% 13 27.7% 9 19.1% 19 40.4% 6 12.8% 

2. Καλεί τα υπόλοιπα 

παιδιά στο παιχνίδι 
5 10.6% 8 17.0% 11 23.4% 18 38.3% 5 10.6% 

3. Ανταποκρίνεται θετικά 

όταν τα άλλα παιδιά τον 

καλούν σε 

δραστηριότητες/ 

αθλήματα 

3 6.4% 4 8.5% 6 12.8% 21 44.7% 13 27.7% 

4. Συνεργάζεται με τους 

συνομηλίκους του σε 

ομαδικές 

δραστηριότητες/ 

αθλήματα 

2 4.3% 8 17.0% 7 14.9% 18 38.3% 12 25.5% 

Συντελεστής αξιοπιστίας κλίμακας α=0.952 

 

 

10.5. Σύγκριση κοινωνικών δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια του μαθήματος και 

κατά τη διάρκεια του διαλείμματος 

 

Στην συνέχεια υπολογίσθηκαν τα συνολικά σκορ αναφορικά με τις κοινωνικές 

δεξιότητες των μαθητών (ηγετικές, επικοινωνιακές και συνεργασίας με 

συνομηλίκους) τόσο κατά τη διάρκεια του μαθήματος όσο και κατά τη διάρκεια του 

διαλείμματος. Η σύγκριση μεταξύ δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια του μαθήματος και 

κατά τη διάρκεια του διαλείμματος έγινε με χρήση του ελέγχου t-test για 2 

εξαρτημένα δείγματα καθώς έχουμε συγκρίσεις εντός ομάδων (within-

subjectscomparisons). Τα αποτελέσματα δίνονται διαγραμματικά στο Διάγραμμα 3. 

Από την ανάλυση προέκυψε ότι οι μαθητές με προβλήματα ακοής είχαν μέτριες 

ηγετικές ικανότητες τόσο κατά τη διάρκεια του μαθήματος (ΜΟ=2.96, ΤΑ= 0.94) 

όσο και κατά τη διάρκεια του διαλείμματος (ΜΟ=3.11, ΤΑ= 1.01) με την διαφορά να 

μην είναι στατιστικά σημαντική; t(46)=-1.941, p=0.058>0.05.  

Επιπρόσθετα, από την ανάλυση προέκυψε ότι οι μαθητές με προβλήματα 

ακοής είχαν μέτριες προς υψηλές επικοινωνιακές δεξιότητες τόσο κατά τη διάρκεια 

του μαθήματος (ΜΟ=3.5, ΤΑ= 0.84) όσο και κατά τη διάρκεια του διαλείμματος 

(ΜΟ=3.41, ΤΑ= 0.87) με την διαφορά να μην είναι στατιστικά σημαντική; 

t(46)=1.770, p=0.083>0.05.  Τέλος,  οι μαθητές με προβλήματα ακοής είχαν μέτριες 

προς υψηλές δεξιότητες συνεργασίας  με συνομηλίκους τόσο κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος (ΜΟ=3.4, ΤΑ=1.05) όσο και κατά τη διάρκεια του διαλείμματος 
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(ΜΟ=3.51, ΤΑ=1.06) με την διαφορά να μην είναι στατιστικά σημαντική και σε αυτή 

την περίπτωση; t(46)=-1.166, p=0.250>0.05. 

Από τα παραπάνω αποτελέσματα παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές με 

προβλήματα ακοής είχαν μέτριες ηγετικές δεξιότητες, μέτριες προς υψηλές 

επικοινωνιακές δεξιότητες και μέτριες προς υψηλές δεξιότητες συνεργασίας  με 

συνομηλίκους τόσο κατά τη διάρκεια του μαθήματος όσο και κατά τη διάρκεια του 

διαλείμματος. 

 
Διάγραμμα 3. Αποτελέσματα δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια του μαθήματος και κατά τη 

διάρκεια του διαλείμματος 

 

10.6. Κοινωνικές δεξιότητες κατά τη διάρκεια του μαθήματος και κατά τη 

διάρκεια του διαλείμματος ως προς το φύλο, την ηλικία και τη σοβαρότητα της 

διαταραχής των μαθητών 

 

Στην τελευταία ενότητα του κεφαλαίου δίνονται τα αποτελέσματα σχετικά με 

την σύγκριση των δεξιοτήτων των παιδιών κατά τη διάρκεια του μαθήματος και κατά 

τη διάρκεια του διαλείμματος ως προς το φύλο, την ηλικία και τη σοβαρότητα της 

διαταραχής. Για την σύγκριση ως προς το φύλο (2 επίπεδα: αγόρι/κορίτσι) και ως 

προς την ηλικιακή ομάδα (2 επίπεδα: Έως 9, 10 και άνω)  χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος 

t-test για 2 ανεξάρτητα δείγματα καθώς έχουμε συγκρίσεις μεταξύ ομάδων (between-

groupscomparisons). Επιπλέον, για την σύγκριση ως προς τη σοβαρότητα της 

διαταραχής  (4 επίπεδα: Προβλήματα κώφωσης, Ήπια βαρηκοΐα, Μέτρια βαρηκοΐα, 
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Σοβαρή ή βαριά βαρηκοΐα) χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση διακύμανσης για 3 ή 

περισσότερα ανεξάρτητα δείγματα. 

Στον Πίνακα 11 δίνονται τα αποτελέσματα του ελέγχου t-test για 2 

ανεξάρτητα δείγματα για τις κοινωνικές δεξιότητες κατά τη διάρκεια του μαθήματος 

και κατά τη διάρκεια του διαλείμματος ως προς το φύλο των μαθητών. Από την 

ανάλυση των δεδομένων δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφοροποίηση σε καμία από 

τις διαστάσεις των δεξιοτήτων τόσο κατά τη διάρκεια του μαθήματος όσο και κατά τη 

διάρκεια του διαλείμματος; p>0.05 σε όλες τις περιπτώσεις. Τα αποτελέσματα αυτά 

δείχνουν ότι τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια έχουν ισοδύναμες κοινωνικές 

δεξιότητες κατά τη διάρκεια του μαθήματος όσο και κατά τη διάρκεια του 

διαλείμματος 

 

Πίνακας 11. Σύγκριση κοινωνικών δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια του μαθήματος και κατά τη 

διάρκεια του διαλείμματος ως προς το φύλο των μαθητών 

 

Φύλο παιδιού 

t p Αγόρι Κορίτσι 

ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ 

Ηγετικές δεξιότητες (τάξη) 3.20 .89 2.78 .95 1.543 0.547 

Επικοινωνιακές δεξιότητες 

(τάξη) 
3.57 .72 3.45 .93 0.499 0.620 

Δεξιότητες συνεργασίας με 

συνομηλίκους (τάξη) 
3.37 .90 3.42 1.17 -0.167 0.868 

Ηγετικές δεξιότητες 

(διάλλειμα) 
3.42 .82 2.89 1.08 1.821 0.075 

Επικοινωνιακές δεξιότητες 

(διάλλειμα) 
3.54 .63 3.32 1.02 0.863 0.393 

Δεξιότητες συνεργασίας με 

συνομηλίκους (διάλλειμα) 
3.70 .83 3.36 1.19 1.087 0.283 

 

Τα αποτελέσματα του Πίνακα 11 δίνονται και διαγραμματικά στο Διάγραμμα 4. 
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Διάγραμμα 4. Αποτελέσματα δεξιοτήτων ως προς το φύλο των μαθητών 

 

Στον Πίνακα 12 δίνονται τα αποτελέσματα του ελέγχου t-test για 2 

ανεξάρτητα δείγματα για τις κοινωνικές δεξιότητες κατά τη διάρκεια του μαθήματος 

και κατά τη διάρκεια του διαλείμματος ως προς την ηλικία των μαθητών. Από την 

ανάλυση των δεδομένων δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφοροποίηση σε καμία από 

τις διαστάσεις των δεξιοτήτων τόσο κατά τη διάρκεια του μαθήματος όσο και κατά τη 

διάρκεια του διαλείμματος; p>0.05 σε όλες τις περιπτώσεις. Τα αποτελέσματα αυτά 

δείχνουν ότι τα παιδία έχουν ισοδύναμες κοινωνικές δεξιότητες κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος όσο και κατά τη διάρκεια του διαλείμματος ανεξάρτητα από την ηλικιακή 

ομάδα τους. 

 
Πίνακας 12. Σύγκριση κοινωνικών δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια του μαθήματος και κατά τη 

διάρκεια του διαλείμματος ως προς την ηλικία των μαθητών 

 

Ηλικία 

t p Έως 9 10 και άνω 

ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ 

Ηγετικές δεξιότητες (τάξη) 2.97 .99 2.94 .89 0.112 0.911 

Επικοινωνιακές δεξιότητες 

(τάξη) 
3.50 .88 3.50 .80 -0.025 0.980 

Δεξιότητες συνεργασίας με 

συνομηλίκους (τάξη) 
3.46 1.09 3.31 1.02 0.505 0.616 
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Ηγετικές δεξιότητες 

(διάλλειμα) 
3.08 1.08 3.17 .92 -0.295 0.769 

Επικοινωνιακές δεξιότητες 

(διάλλειμα) 
3.35 .95 3.51 .75 -0.619 0.539 

Δεξιότητες συνεργασίας με 

συνομηλίκους (διάλλειμα) 
3.52 1.17 3.49 .90 0.097 0.923 

 

Τα αποτελέσματα του Πίνακα 12 δίνονται και διαγραμματικά στο Διάγραμμα 5. 

 

 
Διάγραμμα 5. Αποτελέσματα δεξιοτήτων ως προς την ηλικία των μαθητών 

 

 

Τέλος, στον Πίνακα 13 δίνονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης 

ANOVA για τις κοινωνικές δεξιότητες κατά τη διάρκεια του μαθήματος και κατά τη 

διάρκεια του διαλείμματος ως προς την σοβαρότητα της κατάστασης των μαθητών. 

Από την ανάλυση των δεδομένων δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφοροποίηση σε 

καμία από τις διαστάσεις των δεξιοτήτων τόσο κατά τη διάρκεια του μαθήματος όσο 

και κατά τη διάρκεια του διαλείμματος; p>0.05 σε όλες τις περιπτώσεις. Τα 

αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι τα παιδιά έχουν ισοδύναμες κοινωνικές δεξιότητες 

κατά τη διάρκεια του μαθήματος όσο και κατά τη διάρκεια του διαλείμματος 

ανεξάρτητα από την σοβαρότητα της κατάστασης τους. 
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Πίνακας 13. Σύγκριση κοινωνικών δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια του μαθήματος και κατά τη 

διάρκεια του διαλείμματος ως προς την σοβαρότητα της κατάστασης των μαθητών 

 

Προβλήματα

κώφωσης 

Ήπια 

βαρηκοΐα 

Μέτρια 

βαρηκοΐα 

Σοβαρή ή βαριά 

βαρηκοΐα F p 

ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ 

Ηγετικές δεξιότητες 

(τάξη) 
3.06 .98 3.07 .71 2.88 .90 2.89 1.02 0.122 0.946 

Επικοινωνιακές 

δεξιότητες (τάξη) 
3.51 .93 3.86 .66 3.49 .57 3.41 .91 0.366 0.778 

Δεξιότητες 

συνεργασίας με 

συνομηλίκους (τάξη) 

3.66 1.04 3.60 .84 3.17 .91 3.26 1.16 0.562 0.643 

Ηγετικές δεξιότητες 

(διάλλειμα) 
3.20 .82 3.77 .79 3.02 .85 2.93 1.18 0.992 0.406 

Επικοινωνιακές 

δεξιότητες 

(διάλλειμα) 

3.46 .83 3.96 .36 3.22 .62 3.32 1.03 0.850 0.474 

Δεξιότητες 

συνεργασίας με 

συνομηλίκους 

(διάλλειμα) 

3.68 .90 4.05 .51 3.18 .80 3.37 1.29 0.898 0.450 

 

Τα αποτελέσματα του Πίνακα 13 δίνονται και διαγραμματικά στο Διάγραμμα 6. 
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Διάγραμμα 6. Αποτελέσματα δεξιοτήτων ως προς τη σοβαρότητα της κατάστασης των 

μαθητών 
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Κεφάλαιο Ένδέκατο: Συζήτηση- Συμπεράσματα 

  

 

11.1  Τα Συμπεράσματα της παρούσας έρευνας 

 

Γενικότερος σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των 

κοινωνικών σχέσεων μεταξύ παιδιών με προβλήματα ακοής και των ακουόντων 

συμμαθητών τους και κατ’ επέκταση,πόσο αυτές οι κοινωνικές σχέσεις επηρεάζουν 

την ενσωμάτωσή τους στο γενικό δημοτικό σχολείο. Πιο συγκεκριμένα, επιμέρους 

στόχοι ήταν να εξεταστούν οι παράγοντες που σχετίζονται με το βαθμό 

κοινωνικοποίησης ως προς το φύλο, την ηλικία, αλλά και τη σοβαρότητα της 

διαταραχής. Επιπλέον, επιχειρήθηκε ο εντοπισμός τυχόν διαφορών ως προς το βαθμό 

ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών με δυσκολίες ακοής εντός και εκτός 

σχολικής αίθουσας.  

Αρχικά, συμφωνώντας με τα αποτελέσματα των Αγγελίδη και Αράβη (2007) 

και Morres (2007), προκύπτει ότι τα παιδιά με προβλήματα ακοής παρουσιάζουν 

προβλήματα κοινωνικοποίησης. Τα εν λόγω μάλιστα προβλήματα εκφράζονται με 

διαφορετικούς τρόπους, όπως η μη έκφραση της γνώμης ή η μη επιλογή τους ως 

αρχηγοί κατά τη  διάρκεια τους παιχνιδιού. 

Βέβαια στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι παρά τα προαναφερθέντα 

προβλήματα, τα εν λόγω παιδιά ανταποκρίνονται θετικά σε ομαδικές δραστηριότητες, 

επιδιώκοντας την συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις. Το ανωτέρω έρχεται σε πλήρη 

αντίθεση με τα συμπέρασμα των Antia, Jones, Luckner, Kreimeyer, και Reed (2011), 

οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα παιδιά με προβλήματα ακοής αποφεύγουν τις ομαδικές 

δραστηριότητες και το παιχνίδι. 

Ένα ακόμη συμπέρασμα το οποίο επιβεβαιώνει προγενέστερη έρευνα 

(Moores, 2007), έχει να κάνει με το φύλο. Ειδικότερα, μεταξύ των παιδιών με 

προβλήματα ακοής, δεν παρατηρείται κάποια διαφοροποίηση στις κοινωνικές 

δεξιότητες που να οφείλεται στο φύλο, είτε πρόκειται για δραστηριότητες εντός 

σχολικής αίθουσας, είτε εκτός. Σαφέστερα, η πρώτη ερευνητική υπόθεση σύμφωνα 

με την οποία τα κορίτσια έχουν υψηλότερες κοινωνικές δεξιότητες από ότι τα αγόρια, 
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δεν επιβεβαιώθηκε από τα ευρήματα αυτής της έρευνας. Απεναντίας, βρέθηκε ότι το 

φύλο δεν επηρεάζει τις κοινωνικές σχέσεις μεταξύ παιδιών με προβλήματα ακοής και 

των ακουόντων συμμαθητών τους. 

Αντιθέτως, η κατάσταση διαφέρει όσον αφορά την ηλικία. Πιο συγκεκριμένα, 

από την εκπονηθείσα έρευνα προέκυψε ότι τα παιδιά με προβλήματα ακοής 

παρουσιάζουν ισοδύναμες κοινωνικές δεξιότητες ανεξαρτήτως ηλικίας. Ως προς τον 

παράγοντα της ηλικίας δεν εντοπίστηκαν διαφορές ανάμεσα στα μικρότερα και 

μεγαλύτερα παιδιά του δημοτικού με δυσκολίες ακοής σχετικά με τις κοινωνικές τους 

δεξιότητες. Κατά συνέπεια, η δεύτερη ερευνητική υπόθεση ότι τα μεγαλύτερα σε 

ηλικία παιδιά παρουσιάζουν υψηλότερες κοινωνικές δεξιότητες, δεν επαληθεύτηκε.Το 

εν λόγω συμπέρασμα έρχεται σε αντίθεση με τις έρευνες των Martin και Bat-Chava 

(2003), Wauters και Knoors (2007), οι οποίες κατέληξαν στο πόρισμα ότι τα 

μεγαλύτερα σε ηλικία παιδιά με πρόβλημα ακοής, παρουσιάζουν περισσότερο 

ανεπτυγμένη κοινωνική συμπεριφορά από τα μικρότερα. 

Όσον αφορά την ανεξάρτητη μεταβλητή της σοβαρότητας της διαταραχής που 

υποθέσαμε ότι τα παιδιά με ολική απώλεια ακοής είναι λιγότερο κοινωνικοποιημένα, 

επίσης, απορρίφθηκε, καθώς οι κοινωνικές δεξιότητες ήταν ισοδύναμες, ανεξάρτητα 

από τη σοβαρότητα της κατάστασής τους. Τέλος, θα ήταν παράλειψη να μην 

αναφέρουμε ότι δεν υπάρχει διαφορά στο βαθμό ανάπτυξης των κοινωνικών 

δεξιοτήτων των παιδιών που παρουσιάζουν προβλήματα ακοής τόσο κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος, όσο και κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.  

Συνοψίζοντας μπορούμε να επισημάνουμε ότι η ενσωμάτωση των παιδιών με 

προβλήματα ακοής στο γενικό σχολείο είναι ένα ζήτημα καίριας σημασίας, που 

άπτεταιμεγάλης σοβαρότητας και υπευθυνότητας, τόσο από την πλευρά των γονέων, 

όσο κι από την πλευρά των εκπαιδευτικών αλλά και της κοινωνίας εν γένει. Αφενός, 

τα παιδιά επωφελούνται σε κάποιο βαθμό σε επίπεδο προόδου, αφετέρου, και η 

κοινωνική τους ανάπτυξη είναι εξίσου σημαντική και δεν θα πρέπει σε καμία 

περίπτωση να παραμελείται. Στο πλαίσιο αυτό κατανοούμε ότι το γενικό σχολείο 

οφείλει να κάνει κάποιες τροποποιήσεις στο χώρο του προκειμένου να επιτευχθεί η 

αρμονική ενσωμάτωσή τους. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί γενικών τάξεων όταν 

έχουν στη τάξη τους κάποιο κωφό/ βαρήκοο  παιδί καλό είναι να προσαρμόζουν και 

να διαφοροποιούν τη διδασκαλία τους ώστε να μην αποκλείουν το παιδί από τη 
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συμμετοχή του στις δραστηριότητες της τάξης. Ακριβέστερα, σε κάθε περίπτωση 

χρειάζεται γνώση, ενημέρωση και κατάρτιση.Επιπλέον,η εκμάθηση Ελληνικής 

Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τα ακούοντα 

παιδιά μπορεί να βοηθήσει στην επικοινωνία και αλληλεπίδρασή τους με το μαθητή 

με προβλήματα ακοής. Εξάλλου, με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών αλλά 

και το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών, η ΕΝΓ ως πρώτη 

γλώσσα διδασκαλίας για τα κωφά και βαρήκοα παιδιά ανάγεται σε πραγματικό 

αρωγό για διαύλους επικοινωνίας παρέχοντας μαθησιακή στήριξη στα παιδιά 

αυτά.Έτσι, διευκολύνεται σε μεγάλο βαθμό η συμμετοχή του κωφού παιδιού σε κάθε 

δραστηριότητα εντός και εκτός σχολικής τάξης και αυξάνεται η κοινωνική του 

επάρκεια.  

Παράλληλα, η παροχή ειδικών υπηρεσιών και η τοποθέτηση ειδικών 

παιδαγωγώνγια παράλληλη στήριξη στην τάξη κρίνεται αναγκαία.Σε περιπτώσεις που 

δεν υπάρχει ειδικός παιδαγωγός στη σχολική αίθουσα, η παρακολούθηση του 

Τμήματος Ένταξηςείναι αυτή που συμβάλλει θετικά στην πρόοδο των μαθητών, αλλά 

και τους ενισχύει ψυχολογικά.Παραγωγικά αποτελέσματα σε επίπεδο επικοινωνίας 

και μάθησης προκύπτουν και σε ήπιες περιπτώσεις δυσκολιών, που συνήθως 

ξεπερνιούνται με τη χρήση ακουστικών βαρηκοΐας ή και κοχλιακών 

εμφυτευμάτων.Εν κατακλείδι, η ενσωμάτωση των παιδιών με προβλήματα ακοής στο 

γενικό δημοτικό σχολείο είναι βαρύνουσας σημασίας, καθώς όχι μόνο αναπτύσσονται 

κοινωνικές σχέσεις με τους ακούοντες συμμαθητές τους, αλλά και μέσα από τα 

διαφοροποιημένα αναλυτικά προγράμματαπετυχαίνουντους μαθησιακούς στόχους, 

εμφαίνοντας έτσι στην ανάγκη τους για ίσες ευκαιρίες μάθησης και αξιοποίησης των 

δυνατοτήτων τους. 
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11.2 Περιορισμοί 

 

Το μικρό μέγεθος του δείγματος, η περιορισμένη συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών αλλά και το γεγονός ότι η αξιολόγηση των κοινωνικών δεξιοτήτων δεν 

έγινε από κάποιο ανεξάρτητο παρατηρητή αποτελούν περιορισμούς της 

συγκεκριμένης ερευνητικής προσπάθειας, καθιστώντας μη ασφαλή τη γενίκευση των 

αποτελεσμάτων της. 

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι εκπαιδευτικοί των παιδιών αυτών, έχουν τις 

δικές του ιδέες και αντιλήψεις για το υπό μελέτη φαινόμενο. Συγκεκριμένα, η 

αξιολόγηση των κοινωνικών δεξιοτήτων έγινε από τους εκπαιδευτικούς των παιδιών 

με προβλήματα ακοής, οι οποίοι μπορούν να αντιληφθούν  με τη δική τους 

υποκειμενική οπτική το νόημα μόνο συγκεκριμένων όψεων της πραγματικότητας, 

είτε για τις ανάγκες της καθημερινής ζωής, είτε από την οπτική μιας συγκεκριμένης 

θεωρητικής σκοπιάς ή μεθόδου. Με άλλα λόγια, πρέπει να επισημανθεί ότι τα 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας προέρχονται από τις απαντήσεις εκπαιδευτικών, 

μεταξύ των οποίων και κάποιων γενικής αγωγής, οι οποίοι μπορεί να μην έχουν 

επαρκείς γνώσεις και κατάρτιση για το υπό εξέταση θέμα. Η διαπίστωση αυτή, καθώς 

και η προσωπική γνωριμία με τους συμμετέχοντες αποτέλεσε περιορισμούς της 

έρευνας, πιθανώς επηρεάζοντας, τα αποτελέσματά της. 

 

 

11.3 Μελλοντικές ερευνητικές προτάσεις 

 

Η παρούσα έρευνα εστίασε στις σχέσεις παιδιών με προβλήματα ακοής  και 

των συνομηλίκων τυπικής ανάπτυξης. Μελλοντικές έρευνες μπορεί να διεξαχθούν για 

τον εντοπισμό αποτελεσματικών τεχνικών παρέμβασης, ώστε να βοηθήσουν τα 

παιδιά να αναπτύξουν ολοένα και περισσότερο τις σχέσεις με τους συνομηλίκους και 

το φιλικό δίκτυο. Ακόμη,ενδιαφέρον παρουσιάζει η διεύρυνση της έρευνας σε 

μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπροσθέτως θα μπορούσε να δοθεί 

μεγαλύτερη έμφαση σε σημεία διαφοροποίησης μεταξύ της παρούσας έρευνας και 

της βιβλιογραφίας, όπως η ύπαρξη σχέσης μεταξύ ηλικίας και 

κοινωνικοποίησης.Ενδιαφέρον, επιπλέον, θα είχε να διερευνηθεί το πώς τα παιδιά με 

προβλήματα ακοής αξιολογούν τα ίδια τη σχέση τους με τους ακούοντες συμμαθητές 
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τους, και μάλιστα με τη χρήση διαφορετικών εργαλείων, όπως ερωτηματολόγιο ή 

συνέντευξη. Θα μπορούσε, επίσης, να γίνει κάποιου είδους σύγκριση ανάμεσα στις 

απαντήσεις των παιδιών με προβλήματα ακοής και στους ακούοντες συνομηλίκους 

τους, ώστε να προκύψουν πιο έγκυρα και αξιόπιστα αποτελέσματα. Παρομοίως, 

δύναται να γίνει σύγκριση των απόψεων των εκπαιδευτικών για το ίδιο παιδί με 

δυσκολίες ακοής, με σκοπό να αξιολογηθούν οι απαντήσεις τους. Όσο πιο όμοια είναι 

τα αποτελέσματα, τόσο πιο αξιόπιστες θεωρούνται.Τέλος, η εν λόγω έρευνα θα 

μπορούσε να εφαρμοσθεί και σε περιπτώσεις παιδιών που αντιμετωπίζουν άλλες 

αισθητηριακές διαταραχές, όπως προβλήματα όρασης. Η διεξαγωγή ερευνών προς 

αυτή την κατεύθυνση θα βοηθήσει να γίνουν καλύτερα κατανοητές οι κοινωνικές 

σχέσεις μεταξύ παιδιών με δυσκολίες ακοής και των τυπικά αναπτυσσόμενων 

συνομηλίκων τους. Με αυτό τον τρόπο και δεδομένου ότι η υπόθεση αυτή απασχολεί 

ιδιαίτερα την επιστημονική κοινότητα, αναμένεται η συμβολή των ευρημάτων της 

στην προώθηση της ενσωμάτωσης των παιδιών με προβλήματα ακοής στο Γενικό 

Δημοτικό σχολείο. 
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Παράρτημα Α 

 

Συνοδευτική επιστολή 

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες εκπαιδευτικοί, 

 

Ονομάζομαι Μυλωνά Αγγελική και εκπονώ την παρούσα ερευνητική εργασία 

στα πλαίσια του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην «Ειδική 

Αγωγή» του Πανεπιστημιου Κρήτης, με θέμα «Οι κοινωνικές δεξιότητες κωφών ή 

βαρήκοων μαθητών που φοιτούν σε γενικά δημοτικά σχολεία της χώρας και η 

συνεργασία τους με τους ακούοντες συμμαθητές τους. 

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι να διαπιστωθεί ο βαθμός 

που ένα παιδί, το οποίο έχει διαγνωστεί με προβλήματα ακοής, είτε μερικής απώλειας 

της ακοής τους είτε με ολική κώφωση, μπορεί να επισυνάψει διαπροσωπικές σχέσεις 

με τους ακούοντες συμμαθητές του. Το παραπάνω θα εξεταστεί μέσα από τις απόψεις 

των εκπαιδευτικών των μαθητών και θα ελεγχθεί ο βαθμός κοινωνικοποίησης τους 

τόσο κατά τη διάρκεια του μαθήματος όσο και κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. 

Επιπλέον στόχοι είναι να εξεταστούν αν υπάρχουν διαφορές ως προς το βαθμό 

κοινωνικοποίησης ενός κωφού/ βαρήκοου μαθητή και το φύλο, την ηλικία ή τη 

σοβαρότητα της διαταραχής του. 

Για τον σκοπό λοιπόν αυτό, έχει κατασκευαστεί το παρακάτω 

ερωτηματολόγιο το οποίο αποτελείται από κλειστού τύπου ερωτήσεις και θα 

αποσταλεί είτε ταχυδρομικά είτε ηλεκτρονικά μέσω e-mail, ώστε να απαντηθεί από 

εσάς τους ίδιους και να εξαχθεί ένα πρώτο συμπέρασμα για το εν λόγω θέμα. Το 

ερωτηματολόγιο αποτελείται από τρία μέρη, όπου στο πρώτο οι ερωτήσεις αφορούν 

κάποια στοιχεία και πληροφορίες για το παιδί και τη σοβαρότητα της διαταραχής με 

την οποία έχει διαγνωστεί, στο δεύτερο οι ερωτήσεις αφορούν στη συμπεριφορά του 

παιδιού κατά τη διάρκεια του μαθήματος και στο τρίτο μέρος οι ερωτήσεις είναι 

παρόμοιες αλλά αφορούν τη κοινωνική του συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του 

διαλείμματος. 

Όλα τα στοιχεία αυτά θα παραμείνουν ανώνυμα και εμπιστευτικά και αμέσως 

μετά το πέρας της ανάλυσης των αποτελεσμάτων, τα ερωτηματολόγια θα 

καταστραφούν. Η συμμετοχή είναι εθελοντική και ο χρόνος που επιδιώκεται να 

αφιερωθεί από εσάς αναμένεται πως δε θα ξεπεράσει τα 15 λεπτά για τη συμπλήρωση 

του. 
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Θα σας ήμουν ευγνώμων για τη συμμετοχή σας και την πολύτιμη βοήθεια 

σας, καθώς χωρίς αυτή η εν λόγω ερευνητική εργασία είναι αδύνατο να 

διεκπεραιωθεί. 

Με εκτίμηση, 

Μυλωνά Αγγελική 

angemylona@edc.uoc.gr 
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Παράρτημα Β 

Ερωτηματολόγιο  
 

Α. Δημογραφικά στοιχεία 

Για τον εκπαιδευτικό: 

Φύλο:  Άντρας     Γυναίκα 

Έτη προϋπηρεσίας:…………… 

Ειδικότητα (παρακαλώ επιλέξετε ένα από τα παρακάτω): 

Εκπαιδευτικός γενικής εκπαίδευσης 

Εκπαιδευτικός σε τμήμα ένταξης    

Εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης 

Για το παιδί: 

Φύλο:  Αγόρι     Κορίτσι 

Ηλικία (σε έτη):………………. 

Τάξη φοίτησης:  Α’ Δημοτικού   Δ’ Δημοτικού 

     Β’ Δημοτικού     Ε’ Δημοτικού 

     Γ’ Δημοτικού      ΣΤ’ Δημοτικού 

Έχει παραπεμφθεί το παιδί σε αξιολόγηση; 

Ναι    Όχι 

Έχει λάβει διάγνωση από κάποιον ειδικό φορέα (π.χ. ΚΕΔΔΥ) ή από κάποιον 

επαγγελματία ειδικό; 

Ναι          Όχι 

Εάν ναι, παρακαλώ παρακάτω όπως περιγράψετε τη διάγνωση που έχει λάβει το 

παιδί: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Παρακαλώ σημειώστε παρακάτω στον χαρακτηρισμό που αντιπροσωπεύει 

καλύτερα το παιδί: 

Προβλήματα κώφωσης 
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Ήπια βαρηκοΐα 

Μέτρια βαρηκοΐα 

Σοβαρή ή βαριά βαρηκοΐα  

Υπάρχει κοχλιακό εμφύτευμα; Εάν ναι, γνωρίζετε από πότε; 

Ναι     Όχι 

Από πότε;……… 

Υπάρχει τοποθέτηση ακουστικού βοηθήματος; Εάν ναι, γνωρίζετε από πότε; 

Ναι     Όχι 

Από πότε;……… 

Β. Συμπεριφορά του μαθητή κατά τη διάρκεια του μαθήματος 

1. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι το παιδί έχει αναπτύξει ηγετικές δεξιότητες ή 

αλλιώς δεξιότητες διεκδίκησης, οι οποίες διαφαίνονται κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος; 

(Στις ερωτήσεις που ακολουθούν παρακαλώ όπως σημειώσετε ένα Χ στο αντίστοιχο 

κουτάκι για καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις) 

Ηγετικές δεξιότητες/ δεξιότητες 

διεκδίκησης 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 

Παίρνει εύκολα αποφάσεις, όταν 

χρειαστεί για τη διεκπεραίωση ενός 

έργου που ανατίθεται από τον 

εκπαιδευτικό 

     

Λέει τη γνώμη του, όταν χρειάζεται 

για να δοθεί λύση για τη 

διεκπεραίωση μιας άσκησης ή μιας 

εργασίας 

     

Όταν θέλει κάτι το ζητάει      

Επιβάλλεται στα άλλα παιδιά κατά 

τη διάρκεια ενός έργου 

     

Έχει τη δική του άποψη σε πολλά 

θέματα και την εκφράζει χωρίς 

δισταγμό 

     

Συχνά επιλέγεται ως αρχηγός κατά 

τη διάρκεια διάφορων ομαδικών 

εργασιών 

     

 

2. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι το παιδί έχει αναπτύξει τις επικοινωνιακές του 

δεξιότητες, οι οποίες διαφαίνονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος; 
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(Στις ερωτήσεις που ακολουθούν παρακαλώ όπως σημειώσετε ένα Χ στο αντίστοιχο 

κουτάκι για καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις) 

Διαπροσωπική επικοινωνία Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 

Δείχνει να κατανοεί και 

ανταποκρίνεται κατάλληλα σε 

αρνητικές και θετικές καταστάσεις 

(π.χ. έπαινος, επίπληξη) 

     

Είναι συζητήσιμο, «παίρνει από 

λόγια» όταν ειπωθεί κάτι από τον 

εκπαιδευτικό ή από κάποιο 

συμμαθητή του 

     

Του αρέσει να συμμετέχει κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος 

     

Του αρέσει να συνεργάζεται      

Προτείνει ιδέες όταν χρειάζεται να 

δοθεί λύση σε ένα πρόβλημα 

     

Τα περισσότερα παιδιά 

συνεργάζονται μαζί του 

     

Έχει πολλούς/ές φίλους/ες      

Δείχνει ενδιαφέρον για τις ιδέες 

άλλων παιδιών 

     

Ακούει κατά τη διάρκεια μιας 

συζήτησης, είναι καλός ακροατής 

     

Είναι κοινωνικό παιδί      

Ζητάει βοήθεια με ευγενικό τρόπο 

όταν χρειάζεται 

     

Προσφέρει τη βοήθεια του στα 

άλλα παιδιά 

     

Συμμετέχει σε ομαδικές 

δραστηριότητες 

     

Απαντάει όταν τον ρωτούν κάτι      

 

3. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι το παιδί συνεργάζεται με τους συμμαθητές του 

κατά τη διάρκεια του μαθήματος; 

(Στις ερωτήσεις που ακολουθούν παρακαλώ όπως σημειώσετε ένα Χ στο αντίστοιχο 

κουτάκι για καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις) 

 

Συνεργασία με συνομηλίκους 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 

Συμμετέχει σε μια δραστηριότητα 

που έχει ήδη ξεκινήσει 

     

Συμμετέχει σε συζητήσεις κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος 

     

Ανταποκρίνεται θετικά όταν 

πρόκειται για μια ομαδική 

δραστηριότητα 
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Επιθυμεί να συμμετέχει σε 

εκδηλώσεις ή ομαδικά έργα 

     

Συνεργάζεται με τους 

συνομηλίκους του σε ομαδικές 

δραστηριότητες 

     

 

Γ. Συμπεριφορά του μαθητή κατά τη διάρκεια του διαλλείματος 

1. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι το παιδί έχει αναπτύξει ηγετικές δεξιότητες ή 

αλλιώς δεξιότητες διεκδίκησης, οι οποίες διαφαίνονται κατά τη διάρκεια του 

διαλείμματος; 

(Στις ερωτήσεις που ακολουθούν παρακαλώ όπως σημειώσετε ένα Χ στο αντίστοιχο 

κουτάκι για καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις) 

Ηγετικές δεξιότητες/ δεξιότητες 

διεκδίκησης 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 

Παίρνει εύκολα αποφάσεις, όταν 

πρόκειται για τη διεξαγωγή ενός 

παιχνιδιού 

     

Λέει τη γνώμη του, όταν χρειάζεται 

για να δοθεί λύση κατά τη διάρκεια 

μιας συζήτησης ή ενός παιχνιδιού 

     

Όταν θέλει κάτι το ζητάει      

Επιβάλλεται στα άλλα παιδιά κατά 

τη διάρκεια ενός παιχνιδιού 

     

Εκφράζει την άποψη του χωρίς 

δισταγμό 

     

Συχνά επιλέγεται ως αρχηγός κατά 

τη διάρκεια ενός παιχνιδιού 

     

 

2. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι το παιδί έχει αναπτύξει τις επικοινωνιακές του 

δεξιότητες, οι οποίες διαφαίνονται κατά τη διάρκεια του διαλείμματος; 

(Στις ερωτήσεις που ακολουθούν παρακαλώ όπως σημειώσετε ένα Χ στο αντίστοιχο 

κουτάκι για καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις) 

Διαπροσωπική επικοινωνία Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 

Δείχνει να κατανοεί και 

ανταποκρίνεται κατάλληλα σε 

αρνητικές και θετικές καταστάσεις 

(π.χ. έπαινος, επίπληξη) 

     

Του αρέσει να γνωρίζει άλλους 

ανθρώπους 

     

Του αρέσει να κάνει παρέα με άλλα 

παιδιά από άλλες τάξεις 

     

Έχει καλές ιδέες όταν χρειάζεται να      
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δοθεί λύση σε ένα πρόβλημα που 

δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια 

ενός παιχνιδιού 

Τα περισσότερα παιδιά τον 

συμπαθούν 

     

Έχει πολλούς/ές φίλους/ες      

Δείχνει ενδιαφέρον για ιδέες άλλων 

παιδιών 

     

Του αρέσει να είναι με άλλους 

ανθρώπους 

     

Ακούει κατά τη διάρκεια μιας 

συζήτησης, είναι καλός ακροατής 

     

Είναι κοινωνικό παιδί      

Ζητάει βοήθεια με ευγενικό τρόπο 

όταν χρειάζεται 

     

Προσφέρει τη βοήθεια του στα 

άλλα παιδιά 

     

Συμμετέχει και στηρίζει τα άλλα 

παιδιά σε δύσκολες καταστάσεις 

     

Απαντάει όταν τον ρωτούν κάτι      

 

3. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι το παιδί συνεργάζεται με τους συμμαθητές του 

κατά τη διάρκεια του διαλείμματος; 

(Στις ερωτήσεις που ακολουθούν παρακαλώ όπως σημειώσετε ένα Χ στο αντίστοιχο 

κουτάκι για καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις) 

 

Συνεργασία με συνομηλίκους 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 

Συμμετέχει σε μια δραστηριότητα 

που έχει ήδη ξεκινήσει 

     

Καλεί τα υπόλοιπα παιδιά στο 

παιχνίδι 

     

Ανταποκρίνεται θετικά όταν τα 

άλλα παιδιά τον καλούν σε 

δραστηριότητες/ αθλήματα 

     

Συνεργάζεται με τους 

συνομηλίκους του σε ομαδικές 

δραστηριότητες/ αθλήματα 

     

 

Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και  

την πολύτιμη βοήθεια σας!!! 

 

 


	ΠΕΡΙΛΗΨΗ
	ABSTRACT
	ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
	Με την ολοκλήρωση της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας, αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες σε όλους εκείνους οι οποίοι συνέβαλαν στην πραγματοποίησή της.
	Αρχικά, ευχαριστώ θερμά την επιβλέπουσα καθηγήτριά μου, κυρία Κυπριωτάκη Μαρία, για την επίβλεψη και υποστήριξη της διπλωματικής μου εργασίας και τους συνεπόπτες καθηγητές κύριο Μανωλίτση Γεώργιο και κυρία Μαρκοδημητράκη Μαρία για όλες τις πολύτιμες κ...
	Ιδιαιτέρως, τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς για την πολύτιμη και καθοριστική συμβολή τους στη διεξαγωγή της έρευνας, καθώς δίχως τη δική τους συμμετοχή η έρευνα αυτή δε θα είχε υλοποιηθεί.
	Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια μου για την αμέριστη βοήθεια  και υποστήριξή τους.
	ΕΙΣΑΓΩΓΗ
	Α΄ΜΕΡΟΣ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
	Κεφάλαιο Πρώτο:  Ο θεσμός της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης
	1.1. Η καθιέρωση της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
	1.2. Τα μοντέλα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
	1.2.1. Το ιατρικό μοντέλο
	1.2.2. Το κοινωνικό μοντέλο

	1.3. Από την περιθωριοποίηση στην ενσωμάτωση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
	1.4. Εννοιολογική διασάφηση των όρων «ένταξη» και «ενσωμάτωση»
	1.5. Η σημασία της ενσωμάτωσηςστους μαθητές του Δημοτικού
	Κεφάλαιο δεύτερο: Η ενσωμάτωση των μαθητών με προβλήματα ακοής στη γενική εκπαίδευση
	2.1. Ορισμός και εννοιολογική αποσαφήνιση της ακοής
	2.2. Χαρακτηριστικά συμπτώματα της βαρηκοΐας
	2.2.1 Τύποι ακουστικής απώλειας
	2.2.2 Προσδιορισμός βαθμού βαρηκοΐας

	2.3. Χαρακτηριστικά μαθητών που παρουσιάζουν προβλήματα με την ακοή τους
	2.4. Αντιμετώπιση προβλημάτων ακοής με τη βοήθεια συστημάτων ενίσχυσης ήχου
	2.4.1 Τύποι ακουστικών βαρηκοΐας
	2.4.2 Κοχλιακά εμφυτεύματα

	2.5 Βοηθώντας το παιδί στην τάξη
	2.5.1 Διαφοροποιημένη Διδασκαλία
	2.5.2 Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Ειδική Αγωγή
	2.5.3  Τα Εκπαιδευτικά Λογισμικά της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας

	2.6 Συστήματα επικοινωνίας στην εκπαίδευση κωφών
	2.6.1 Η προφορική μέθοδος
	2.6.2 Ολική Επικοινωνία
	2.6.3Η δίγλωσση εκπαίδευση κωφών
	2.6.4 Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα
	2.6.5 Η Μέθοδος Rochester
	2.6.6CuedSpeech

	Κεφάλαιο Τρίτο: Αδυναμίες των μαθητών με προβλήματα ακοής στο κοινωνικό τους περιβάλλον
	3.1. Εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου «κοινωνική επάρκεια»
	3.2. Κοινωνικές δεξιότητες και αδυναμίες των μαθητών με προβλήματα ακοής
	3.3. Έρευνες για τις κοινωνικές σχέσεις αλληλεπίδρασης μεταξύ μαθητών με προβλήματα ακοής και μαθητών τυπικής εκπαίδευσης
	Β΄ΜΕΡΟΣ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ
	Κεφάλαιο τέταρτο: Η παρούσα έρευνα
	4.1 Σκοπός της μελέτης
	4.2 Ερευνητικές υποθέσεις
	Κεφάλαιο Πέμπτο: Μέθοδος της έρευνας
	5.1 Σχεδιασμός της ερευνητικής μελέτης
	5.2 Δειγματοληψία –Συμμετέχοντες
	5.3 Μέσα συλλογής δεδομένων
	5.4 Διαδικασία
	Κεφάλαιο Έκτο: Τεχνικές Ανάλυσης Δεδομένων
	Κεφάλαιο Έβδομο: Ζητήματα Ηθικής Δεοντολογίας
	Κεφάλαιο Όγδοο: Προτεινόμενη Δημοσιοποίηση Αποτελεσμάτων
	Κεφάλαιο Ένατο: Χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμός
	Κεφάλαιο Δέκατο:  Αποτελέσματα έρευνας
	10.1. Δημογραφικά στοιχεία εκπαιδευτικών
	10.2. Δημογραφικά στοιχεία μαθητών

	10.3. Περιγραφικά αποτελέσματα για την συμπεριφορά των μαθητών κατά τη διάρκεια του μαθήματος
	10.4. Περιγραφικά αποτελέσματα για την συμπεριφορά των μαθητών κατά τη διάρκεια του διαλείμματος
	10.5. Σύγκριση κοινωνικών δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια του μαθήματος και κατά τη διάρκεια του διαλείμματος
	10.6. Κοινωνικές δεξιότητες κατά τη διάρκεια του μαθήματος και κατά τη διάρκεια του διαλείμματος ως προς το φύλο, την ηλικία και τη σοβαρότητα της διαταραχής των μαθητών
	Κεφάλαιο Ένδέκατο: Συζήτηση- Συμπεράσματα
	11.1  Τα Συμπεράσματα της παρούσας έρευνας
	11.2 Περιορισμοί
	11.3 Μελλοντικές ερευνητικές προτάσεις

	Βιβλιογραφία
	Νόμοι
	Παράρτημα Α
	Παράρτημα Β



