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Abstract: This article deals with the social skills of children with visual impairment (VI) and 

their relationships with their typically developing peers.The purpose of this article is to 

compare the social skills of children with VIwith those of their peers, to explore the 

challenges that students with VIface, and to propose ways and methods that may improve 

them to some degree.In order to investigate this issue, a bibliographic review was carried out 

in scientific databases and interesting research from valid scientific journals was 

identified.The review showed that students with VI have poorer social skills and face more 

difficulties in communication and social interaction.It also emphasizes the importance of early 

intervention and the need to foster social skills in this student population with appropriate 

educational programs and with the cooperation of all stakeholders. 
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Πεξίιεψε: Τν παξόλ άξζξν αζρνιείηαη κε ηηο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο ησλ παηδηώλ κε νπηηθή 

αλαπεξία (ΟΑ) θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο ηππηθά αλαπηπζζόκελνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. 

Σθνπόο ηνπ άξζξνπ είλαη λα ζπγθξίλεη ηηο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο ησλ παηδηώλ κε ΟΑ κε απηέο 

ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο, λα δηεξεπλήζεη ηηο πξνθιήζεηο πνπ νη καζεηέο κε ΟΑ αληηκεησπίδνπλ 

θαη λα πξνηείλεη ηξόπνπο θαη κεζόδνπο πνπ ίζσο κπνξνύλ λα ηηο βειηηώζνπλ σο έλα βαζκό. 

Γηα ηε δηεξεύλεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο, πξαγκαηνπνηήζεθε βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθόπεζε ζε επηζηεκνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη εληνπίζηεθαλ ελδηαθέξνπζεο έξεπλεο 

από έγθπξα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. Από ηελ αλαζθόπεζε θάλεθε όηη νη καζεηέο κε ΟΑ 

έρνπλ θησρόηεξεο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο θαη αληηκεησπίδνπλ πεξηζζόηεξεο δπζθνιίεο ζηελ 

επηθνηλσλία θαη ζηελ θνηλσληθή ζπλδηαιιαγή. Επίζεο, ηνλίδεηαη ε ζεκαζία ηεο έγθαηξεο 

παξέκβαζεο θαη ε αλάγθε γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ ζην ζπγθεθξηκέλν 

καζεηηθό πιεζπζκό κε θαηάιιεια εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη κε ζπλεξγαζία όισλ ησλ 

εκπιεθόκελσλ πξνζώπσλ. 

Λέμεηο θιεηδηά: θνηλσληθέο δεμηόηεηεο, νπηηθή αλαπεξία, εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 
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Δηζαγωγή 

Σε παγθόζκην επίπεδν, ζύκθσλα κε ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Υγείαο, εθηηκάηαη όηη πεξίπνπ 

1,3 δηζεθαηνκκύξηα άλζξσπνη δνπλ κε θάπνηα κνξθή νπηηθήο αλαπεξίαο (visual 

impairment).Η OA επεξεάδεη ηελ θαλνληθή πνξεία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ θαζεκεξηλή 

δσή, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θηλεηηθόηεηαο, ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο 

απαζρόιεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο (Meza-de-Luna, Terven, Raducanu, & 

Salas, 2019). 

Λόγσ ησλ δηαθνξεηηθώλ ηξόπσλ πνπ επεξεάδεη ε ΟΑ ηελ όξαζε θαη ηα άηνκα, θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ε απνζαθήληζε θάπνησλ όξσλ ζρεηηθώλ κε ηελ ΟΑ. Η νπηηθή νμύηεηα 

αζρνιείηαη κε ην πόζν αθξηβείο ή επθξηλείο είλαη νη εηθόλεο (ζαθήλεηα), ελώ ην νπηηθό πεδίν 

έρεη ζρέζε κε ην ηη βιέπνπκε όηη ζπκβαίλεη ζην πιάη όηαλ θνηηάδνπκε απιά πξνο ηα εκπξόο 

(γλσζηή σο πεξηθεξεηαθή όξαζε). Η ΟΑ θαηαηάζζεηαη ζε δύν νκάδεο, ζηε καθξηλή ΟΑ 

(Distance vision impairment) θαη ζηελ θνληηλή ΟΑ (Near vision impairment), ζύκθσλα κε ηε 

Δηεζλή Ταμηλόκεζε International Classification of Diseases 11th Revision- ICD-11 (2018). Η 

καθξηλή ΟΑ δηαθξίλεηαη ζε ήπηα (νπηηθή νμύηεηα ρεηξόηεξε από 6/12), ζε κέηξηα (νπηηθή 

νμύηεηα ρεηξόηεξε από 6/18), ζε ζνβαξή (νπηηθή νμύηεηα ρεηξόηεξε από 6/60) θαη ζε 

ηπθιόηεηα (νπηηθή νμύηεηα ρεηξόηεξε από 3/60).  Η θνληηλή ΟΑ αθνξά ηελ παξνπζία 

θνληηλήο νπηηθήο νμύηεηαο ρεηξόηεξεο από N6 ή M.08 κε ηελ ππάξρνπζα δηόξζσζε 

(https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment).  Με 

βάζε ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Υγείαο, όζνλ αθνξά ηε καθξηλή όξαζε, 188,5 εθαηνκκύξηα 

άλζξσπνη έρνπλ ήπηα ΟΑ, 217 εθαηνκκύξηα έρνπλ κέηξηα έσο ζνβαξή ΟΑ θαη 36 

εθαηνκκύξηα άλζξσπνη είλαη ηπθινί. Όζνλ αθνξά ηελ θνληηλή όξαζε, 826 εθαηνκκύξηα 

άλζξσπνη δνπλ κε θνληηλή ΟΑ. 

Σε παγθόζκην επίπεδν, ζύκθσλα κε ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Υγείαο, νη θύξηεο αηηίεο ηεο 

ΟΑ είλαη ηα κε δηνξζσκέλα δηαζιαζηηθά ζθάικαηα, ν θαηαξξάθηεο, ε ζρεηηθή κε ηελ ειηθία 

εθθύιηζε ηεο σρξάο θειίδαο, ην γιαύθσκα, ε δηαβεηηθή ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα, ε 

αδηαθάλεηα ηνπ θεξαηνεηδνύο θαη ην ηξάρσκα. Πεξίπνπ ην 80% όισλ ησλ πξνβιεκάησλ 

όξαζεο παγθνζκίσο ζεσξείηαη όηη κπνξεί λα απνθεπρζεί. Η πιεηνςεθία ησλ αηόκσλ κε ΟΑ 

είλαη άλσ ησλ 50 εηώλ. 

Γηα ηελ Ειιάδα λνκηθά ηπθιόο, ζύκθσλα κε ην Άξζξν 1 ηνπ λόκνπ 958/1979, ζεσξείηαη 

εθείλνο, ν νπνίνο αθόκε θαη κε ηε ρξήζε δηνξζσηηθώλ θαθώλ έρεη νπηηθή νμύηεηα κηθξόηεξε 

ηνπ 1/20 ηεο θπζηνινγηθήο. Δελ κπνξεί δειαδή λα δηαθξίλεη από απόζηαζε ελόο κέηξνπ απηό 

πνπ έλα άηνκν κε θπζηνινγηθή όξαζε κπνξεί λα δηαθξίλεη από ηα 20. 

Τα παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ δπζιεηηνπξγίεο ζηελ όξαζε κπνξνύλ λα ηαμηλνκεζνύλ είηε 

ηαηξηθά, αλάινγα ην βαζκό ηεο νπηηθήο νμύηεηαο θαη ην εύξνο ηνπ νπηηθνύ πεδίνπ, είηε 

παηδαγσγηθά κε βάζε ηε ρξήζε ηεο όξαζεο γηα καζεζηαθνύο θαη εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο. 

Όζνλ αθνξά ηνλ ηαηξηθό νξηζκό ηεο ηπθιόηεηαο – κεξηθήο ηύθισζεο ζύκθσλα κε ηελ 

Ακεξηθάληθε Θαηξηθή Έλσζε, ηπθιό είλαη ην άηνκν ηνπ νπνίνπ ε θεληξηθή νπηηθή νμύηεηα 

δελ ππεξβαίλεη ηα 20/200 ή 2/20 ζην θαιύηεξν κάηη, ύζηεξα από ηελ θαιύηεξε δπλαηή 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment
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ηαηξηθή παξέκβαζε. Μεξηθώο βιέπνληα ζεσξνύληαη ηα άηνκα ησλ νπνίσλ ε νπηηθή νμύηεηα 

κε δηόξζσζε είλαη κεηαμύ 20/70 κε 20/200 ύζηεξα από ηελ θαιύηεξε δπλαηή ηαηξηθή 

παξέκβαζε.Όζνλ αθνξά ηνλ εθπαηδεπηηθό νξηζκό ηεο ηπθιόηεηαο – κεξηθήο ηύθισζεο, 

ηπθιά ζεσξνύληαη ηα άηνκα εθείλα, ηα νπνία ύζηεξα από ηελ θαιύηεξε δπλαηή ηαηξηθή 

παξέκβαζε, ιόγσ ησλ πξνβιεκάησλ όξαζεο είλαη απαξαίηεην λα δηδαρηνύλ κε ηε κέζνδν 

Braille ή κε αθνπζηηθέο κεζόδνπο. Μεξηθώο βιέπνληα είλαη όζα, ύζηεξα από ηελ θαιύηεξε 

δπλαηή ηαηξηθή παξέκβαζε κπνξνύλ λα δηαβάζνπλ θείκελα κε κεγάια ηππνγξαθηθά ζηνηρεία 

ή κε ηε βνήζεηα κεγεζπληηθώλ νξγάλσλ θαη ζπζθεπώλ (Παπαδόπνπινο, 2005). 

Γηα ηνπο καζεηέο κε ΟΑ, θακία θηινζνθία ππεξεζηώλ δελ είλαη πιήξεο εάλ θαιύπηεη κόλν 

αθαδεκατθέο αλάγθεο. Επνκέλσο, ε αλάπηπμε θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ, ζηελ αλαπηπμηαθή 

δηαδηθαζία ησλ παηδηώλ, είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή κε ηελ αλάπηπμε άιισλ δεμηνηήησλ (Salleh 

& Zainal, 2010).  Οη ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο, ηδηαίηεξα νη θνηλσληθέο αλάγθεο, ησλ παηδηώλ κε 

ΟΑ πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ζε θάζε πεξηβάιινλ από όινπο όζνπο εκπιέθνληαη ζηα 

θαζεκεξηλά πξνγξάκκαηα ησλ παηδηώλ (Salleh & Zainal, 2010). 

1. Γπζθνιίεο θαη εκπόδηα γηα ηνπο καζεηέο κε ΟΑ 

Οη νπηηθέο πιεξνθνξίεο είλαη θξίζηκεο γηα ηελ εθηέιεζε άηππσλ δξαζηεξηνηήησλ (Engel-

Yeger & Hamed-Daher, 2013). Οη βιέπνληεο ζπλήζσο έρνπλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο (π.ρ. 

ρεηξνλνκίεο πξνζώπνπ θαη ρεξηώλ, ζηάζεηο ζώκαηνο θ.ιπ.) πνπ ηνπο βνεζνύλ λα 

αμηνινγήζνπλ ηα ζηνηρεία κηαο ζπλνκηιίαο πνπ δελ είλαη δηαζέζηκα γηα ηνπο ηπθινύο (Meza-

de-Luna θ.ά., 2019). Από ηελ άιιε, ηα παηδηά κε ΟΑ δπζθνιεύνληαη λα πξνζαξκνζηνύλ ζην 

πεξηβάιινλ θαη σο εθ ηνύηνπ έρνπλ πεξηνξηζκνύο ζηελ απόθηεζε εκπεηξίαο κέζσ ηεο 

αιιειεπίδξαζεο κε ην πεξηβάιινλ (Salleh, Jelas, & Zainal, 2011. Salleh & Zainal, 

2010).Απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη δελ έρνπλ αλαηξνθνδόηεζε ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή 

ηνπο ζπκπεξηθνξά θαη ηηο εκπεηξίεο παηρληδηνύ (Salleh & Zainal, 2010) θαη ε κίκεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ άιισλ αλζξώπσλ είλαη δύζθνιε (Salleh θ.ά., 2011. Salleh & Zainal, 

2010). Επηπιένλ, κεξηθά παηδηά κε ΟΑ εκθαλίδνπλ ζηεξεόηππεο ζπκπεξηθνξέο ή ηδηνκνξθίεο 

θαη παξνπζηάδνπλ έλαεπξύ θάζκα ζπκπεξηθνξώλ, όπσο αλνηγόθιεηκα καηηώλ, θνύλεκα 

θεθαιηνύ, ρεηξνθξόηεκα, αλαπήδεζε (Salleh & Zainal, 2010). Φαίλεηαη όηη όζν πην νηθείν 

γίλεηαη ην παηδί κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ζε κηα ηάμε ή ην πεξηβάιινλ παηδηθήο θξνληίδαο, ηόζν 

πην δύζθνιν είλαη λα δηαηεξεζνύλ νη θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη 

ε παξέκβαζε ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ πξέπεη λα είλαη καθξνπξόζεζκε γηα λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή (Celeste, 2007).Οη επθαηξίεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ 

πεξηνξίδνληαη από ηελ ηθαλόηεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ γνλέσλ λα εληνπίδνπλ ζηόρνπο 

πνπ βαζίδνληαη ζε ξεαιηζηηθέο πξνζδνθίεο γηα ηα κεκνλσκέλα παηδηά θαη αξγόηεξα από ηνπο 

ίδηνπο ηνπο καζεηέο (Salleh θ.ά., 2011). 

ΟηGold, Shaw, θαη Wolffe (2010) δηεξεύλεζαλ ηηο θνηλσληθέο θαη ςπραγσγηθέο εκπεηξίεο 

Καλαδώλ λέσλ κε ΟΑ. Τν δείγκα απνηέιεζαλ 328 Καλαδνί ειηθίαο 15 θαη άλσ (131 ηπθινί 

θαη 197 κε ρακειή όξαζε). Γηα λα αμηνινγεζεί ν αληίθηππνο ηνπ επηπέδνπ ηεο ΟΑ ζηηο 
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θνηλσληθέο εκπεηξίεο, ζπγθξίζεθαλ νη εκπεηξίεο ησλ λεαξώλ πνπ ήηαλ ηπθινί θαη ησλ λέσλ κε 

ρακειή όξαζε. Οξηζκέλα από ηα εκπόδηα πνπ αληηκεηώπηζαλ νη λένη κε ΟΑ ήηαλ: ε ζηάζε 

ησλ ζπλνκειίθσλ, ε αλεζπρία γηα κε απνδνρή από ηνπο ζπλνκειίθνπο, αλεζπρίεο γηα ηηο 

πξνζσπηθέο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο, ε κεηαθνξά (όπσο ε αδπλακία νδήγεζεο), ηα ζηεξεόηππα 

γηα ηελ ηύθισζε, αλεζπρίεο όηη νη ηδηνζπγθξαζίεο ηεο ηύθισζεο (όπσο νη θηλήζεηο ησλ 

καηηώλ) ζα αλαζηάησλαλ ηνπο ζπλνκειίθνπο, πεξηνξηζκνί όηαλ ζα κπνξνύζαλ λα βγνπλ έμσ 

κε ηνπο θίινπο (πρ θησρή λπρηεξηλή όξαζε πνπ πεξηνξίδεη ηηο βξαδηλέο δξαζηεξηόηεηεο). 

Σύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θάλεθε όηη νη λένη κε ρακειή όξαζε βίσζαλ 

πεξηζζόηεξεο θνηλσληθέο πξνθιήζεηο από ό, ηη νη ηπθινί ζπλνκήιηθνί ηνπο. Οη λένη κε 

ρακειή όξαζε ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζνπλ πεξηζζόηεξεο πξνθιήζεηο απιώο θαη κόλν 

επεηδή εκπιέθνληαη πεξηζζόηεξν ζε δξαζηεξηόηεηεο, όπσο ηα ξαληεβνύ, θαη επεηδή είλαη πην 

πηζαλό λα έρνπλ βιέπνληεο θίινπο πνπ κπνξεί είηε λα ηνπο ζπκπεξηιάβνπλ είηε λα ηνπο 

απνθιείζνπλ από ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο. Μηα άιιε πηζαλόηεηα είλαη όηη άιινη 

αλακέλνπλ από απηνύο λα εθηεινύλ ζε επίπεδα ζπγθξίζηκα κε εθείλα ησλ βιεπόλησλ λέσλ, 

ίζσο επεηδή ε ΟΑ ηνπο κπνξεί λα κελ είλαη ηόζν πξνθαλήο ζε άιινπο, όπσο είλαη γηα ηνπο 

ηπθινύο λένπο. Επηπιένλ, νη λένη κε ρακειή όξαζε είλαη ζπρλά ζε ζέζε λα δνπλ ηη ηνπο 

ιείπεη θαη γλσξίδνπλ πόζν δηαθνξεηηθνί είλαη από ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο πνπ κπνξνύλ λα 

δνπλ θαιά. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη νη λεαξνί πνπ είλαη ηπθινί ή έρνπλ ρακειή όξαζε 

αζρνινύληαη ζύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πεξηζζόηεξν κε παζεηηθέο θαη κέηξηα θνηλσληθά 

αιιειεπηδξαζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο απ 'ό, ηη κε ηδηαίηεξα θνηλσληθά αιιειεπηδξαζηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο. Αθόκε, δελ δηαπηζηώζεθε όηη ηα επίπεδα θνηλσληθήο ζηήξημεο δηαθέξνπλ 

αλάινγα κε ην επίπεδν ηεο όξαζεο, ην θύιν ή ηελ ειηθία. Απηά ηα δεδνκέλα ππνδεηθλύνπλ 

όηη αθόκε θαη ηα ήπηα επίπεδα απώιεηαο όξαζεο κπνξεί λα πεξηνξίζνπλ ηε ζπκκεηνρή ζε 

νξηζκέλεο κνξθέο θνηλσληθώλ επθαηξηώλ. Καη νη δύν νκάδεο αληηκεησπίδνπλ μερσξηζηέο 

πξνθιήζεηο όζνλ αθνξά ηελ θνηλσληθή ζπκκεηνρή θαη ηελ έληαμε ζηηο θνηλόηεηεο ησλ 

ζπλνκειίθσλ ηνπο θαη θαίλεηαη όηη δηαηξέρνπλ θάπνην θίλδπλν θνηλσληθήο απνκόλσζεο. Τν 

εύξεκα όηη νη ηπθινί θαη νη αζζελείο κε ρακειή όξαζε δελ δηαθέξνπλ είηε ζηελ θιίκαθα 

ππνζηήξημεο είηε ζηνλ αξηζκό ησλ ζηελώλ θίισλ κπνξεί λα εμεγεζεί ελ κέξεη από ηελ 

εκθάληζε επθαηξηώλ ζην Δηαδίθηπν γηα λα ζπλαληεζνύλ θαη λα αιιειεπηδξάζνπλ κε θίινπο. 

Έλαο κεγάινο αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ ρξεζηκνπνίεζε online ρώξνπο, όπσο chat rooms θαη e-

mail, γηα λα επηθνηλσλήζεη κε θίινπο. Σπλνιηθά, πεξίπνπ ην 75% ησλ ζπκκεηερόλησλ 

δήισζαλ όηη θνηλσληθνπνηήζεθαλ ή έκεηλαλ ζε επαθή κέζσ ειεθηξνληθώλ κέζσλ. Τν 

εύξεκα όηη νη ηπθινί ζπκκεηέρνληεο ήηαλ πηζαλόηεξν από όζνπο έρνπλ ρακειή όξαζε λα 

ζπλαληήζνπλ λένπο αλζξώπνπο κέζσ ειεθηξνληθώλ κνξθώλ επηθνηλσλίαο κπνξεί λα 

εμεγεζεί από ηηο κεγαιύηεξεο πξνθιήζεηο πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ ζηελ έλαξμε 

πξνζσπηθώλ ζρέζεσλ. 

2. Κνηλωληθέο δεμηόηεηεο καζεηώλ κε ΟΑ θαη βιεπόληωλ καζεηώλ 

Οη θνηλσληθέο δεμηόηεηεο ησλ καζεηώλ κε ΟΑ θαίλεηαη από ηελ αλαζθόπεζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, όηη πζηεξνύλ ζε ζύγθξηζε κε απηέο ησλ ηππηθά 
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αλαπηπζζόκελσλ ζπλνκειίθσλ ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε έξεπλα ησλ Salleh θ.ά. (2011) 

ζθνπό είρε ηε δηεξεύλεζε ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ κεηαμύ ησλ καζεηώλ κε ΟΑ από ηηο 

πηπρέο ηεο βαζηθήο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο (basic social behavior), ησλ δηαπξνζσπηθώλ 

ζρέζεσλ θαη ηεο γλσζηηθήο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο (cognitive social behavior). Τν δείγκα 

απνηέιεζαλ 74 καζεηέο κε ΟΑ θαη 89 βιέπνληεο καζεηέο ειηθίαο 13 έσο 15 εηώλ από ηξία 

ζρνιεία δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηε Μαιαηζία. Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη νη 

καζεηέο κε ΟΑ είραλ κηθξόηεξν βαζκό ζηηο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο από ό, ηη νη βιέπνληεο 

καζεηέο. Τα ρακειόηεξα επίπεδα ήηαλ γηα ηε βαζηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, εηδηθά γηα ηηο 

δεμηόηεηεο γιώζζαο ηνπ ζώκαηνο. Σύκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, ππάξρεη αλάγθε παξέκβαζεο 

γηα ηελ αύμεζε ησλ επηπέδσλ απόθηεζεο θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηώλ κε ΟΑ θαη νη 

δεμηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζηάζε ηνπ ζώκαηνο, ην βιέκκα, ην θεθάιη θαη ηηο 

ρεηξνλνκίεο πξέπεη λα δηδάζθνληαη ζηνπο καζεηέο πξηλ αζρνιεζνύλ κε ηε γιώζζα ηνπ 

ζώκαηνο. 

Η έξεπλα ησλ Engel-Yeger & Hamed-Daher (2013) είρε ζθνπό ηε ζύγθξηζε ησλ κνξθώλ 

ζπκκεηνρήο ησλ παηδηώλ κε ΟΑ, ησλ παηδηώλ κε πξνβιήκαηα αθνήο θαη ησλ ηππηθώλ 

ζπλνκειίθσλ θαη ηελ εμέηαζε ησλ ζπζρεηηζκώλ κεηαμύ ηεο ζπκκεηνρήο θαη ησλ θνηλσληθν-

δεκνγξαθηθώλ παξακέηξσλ ζε θάζε νκάδα. Τν δείγκα απνηέιεζαλ 70 παηδηά ειηθίαο 6 έσο 

11 εηώλ από ην βόξεην Θζξαήι από ηα νπνία 25 είραλ πξνβιήκαηα αθνήο, 20  είραλ 

πξνβιήκαηα όξαζεο θαη 25 παηδηά ήηαλ ηππηθνί ζπλνκήιηθνη. Οη γνλείο ζπκπιήξσζαλ έλα 

δεκνγξαθηθό εξσηεκαηνιόγην, ελώ ζηνπο καζεηέο  ρνξεγήζεθε ην εξσηεκαηνιόγην «The 

Children’s Assessment of Participation and Enjoyment» σο ζπλέληεπμε από έλαλ 

εξγνζεξαπεπηή. Με βάζε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, ηα παηδηά κε πξνβιήκαηα αθνήο ή 

όξαζεο παξνπζίαζαλ ζεκαληηθά πεξηνξηζκέλε ζπκκεηνρή ζε ζύγθξηζε κε ηνπο ηππηθνύο 

ζπλνκειίθνπο, εθθξαζκέλα ζε κηθξόηεξν αξηζκό δξαζηεξηνηήησλ, ρακειόηεξε έληαζε 

ζπκκεηνρήο, πεξηζζόηεξεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ εθηεινύληαη ζην ζπίηη θαη κε θάπνηνλ άιιν. 

Ωζηόζν ε πεξηνξηζκέλε ζπκκεηνρή παξαηεξήζεθε ζε κεγαιύηεξν βαζκό ζηα παηδηά κε 

ΟΑ.Όζνλ αθνξά ηηο θνηλσληθνδεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο (ειηθία, εθπαίδεπζε ηεο κεηέξαο 

θαη θνηλσληθννηθνλνκηθό επίπεδν) απηέο ζπζρεηίζηεθαλ κε ηηο δηαζηάζεηο ζπκκεηνρήο θαη 

ζηηο δπν νκάδεο κειέηεο. Σε όιεο ηηο νκάδεο ε ειηθία ζπζρεηίζηεθε κε πεξηζζόηεξεο 

δξαζηεξηόηεηεο απηνβειηίσζεο πνπ εθηεινύληαη κόλεο ηνπο. Τα παηδηά κε πην κνξθσκέλεο 

κεηέξεο ζπκκεηείραλ πεξηζζόηεξν ζε δξαζηεξηόηεηεο απηνβειηίσζεο καδί κε θάπνηνλ άιιν. 

Η ηξέρνπζα κειέηε δηαπίζησζε επίζεο όηη κεηαμύ ησλ παηδηώλ κε ΟΑ, έλα πςειόηεξν 

θνηλσληθννηθνλνκηθό επίπεδν κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη θάπνην ξόιν ζηελ ελζάξξπλζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ παηδηνύ. Γηα παξάδεηγκα, ην θνηλσληθννηθνλνκηθό επίπεδν ζπζρεηίζηεθε κε 

πην ελεξγέο ζσκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ εθηεινύληαη ζην ζπίηη θαη κε πςειόηεξν επίπεδν 

απόιαπζεο. Σπλεπώο, νη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα όηη ηα παηδηά κε πξνβιήκαηα 

αθνήο ή όξαζεο θαίλεηαη λα έρνπλ πεξηνξηζκέλε ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηόηεηεο εθηόο 

ζρνιείνπ θαη όηη νη θνηλσληθνδεκνγξαθηθέο παξάκεηξνη όπσο ε ειηθία ηνπ παηδηνύ, ε 

εθπαίδεπζε ηεο κεηέξαο θαη ην νηθνγελεηαθό θνηλσληθννηθνλνκηθό επίπεδν κπνξεί λα 

επεξεάζνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνύ. 
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Η έξεπλα ησλ Tadić, Pring, θαη Dale (2010)ζθνπό είρε ηελ εμέηαζε ηεο παξνπζίαο ηεο 

γιώζζαο θαη ηεο θνηλσληθήο επηθνηλσλίαο παηδηώλ κε ΟΑ θαη θαλνληθή ιεθηηθή λνεκνζύλε. 

Τα πξνθίι ηνπο ζπγθξίζεθαλ κε εθείλα ησλ ηππηθά αλαπηπζζόκελσλ βιεπόλησλ παηδηώλ 

αλάινγεο ειηθίαο θαη ιεθηηθήο ηθαλόηεηαο. Τν δείγκα απνηέιεζαλ 15 παηδηά κε εθ γελεηήο 

ΟΑ θαη 26 βιέπνληα παηδηά ειηθίαο 6 έσο 12 εηώλ. Παξόιν πνπ ήηαλ ζπγθξίζηκα όζνλ 

αθνξά ηελ ειηθία θαη ηε ιεθηηθή λνεκνζύλε, ηα παηδηά κε ΟΑ παξνπζίαζαλ ζεκαληηθά 

θαιύηεξε απόδνζε από ηα βιέπνληα παηδηά ζε κηα ηππνπνηεκέλε δνθηκαζία γισζζηθήο 

ιεηηνπξγίαο. Ωο εξγαιεία ρξεζηκνπνηήζεθαλ κία ηππνπνηεκέλε γισζζηθή αμηνιόγεζε θαη 

γνληθέο αλαθνξέο θαζεκεξηλώλ θνηλσληθώλ θαη επηθνηλσληαθώλ ζπκπεξηθνξώλ. Σύκθσλα κε 

ηα απνηειέζκαηα,ηα παηδηά κε ΟΑ παξνπζίαζαλ ζεκαληηθά θησρόηεξεο θνηλσληθν-

επηθνηλσληαθέο δεμηόηεηεο από ό, ηη νη  βιέπνληεο ζπλνκήιηθνί ηνπο, βαζηδόκελνη ζε 

αλαθνξέο γνλέσλ, κε ηδηαίηεξε αδπλακία ζηε ρξήζε ηεο γιώζζαο γηα πξαγκαηνινγηθνύο θαη 

θνηλσληθνύο ζθνπνύο. Μάιηζηα έλα ζεκαληηθό πνζνζηό ησλ παηδηώλ κε ΟΑ έδεημε έλα 

επίπεδν θνηλσληθν-επηθνηλσληαθώλ δπζθνιηώλ ζπκβαηό κε ην επξύηεξν θάζκα ηνπ απηηζκνύ 

ζηα βιέπνληα παηδηά. Οη εξεπλεηέο ζπκπέξαλαλ όηη ππάξρνπλ ζπλερηδόκελεο θνηλσληθν-

επηθνηλσληαθέο θαη πξαγκαηνινγηθέο γισζζηθέο δπζθνιίεο ζε παηδηά κε εθ γελεηήο ΟΑ ζηε 

ζρνιηθή ειηθία, παξά ηηο θαιέο δηαλνεηηθέο ηνπο ηθαλόηεηεο θαη ηηο πξνεγκέλεο γισζζηθέο 

δεμηόηεηεο. 

Η κειέηε ησλ Pfeiffer & Pinquart (2011) ζπλέθξηλε ηηο πξνζπάζεηεο ειέγρνπ ζε ζρέζε κε δύν 

αλαπηπμηαθνύο ζηόρνπο (δηαηήξεζε ζρέζσλ κε ζπλνκειίθνπο θαη αλάπηπμε ξνκαληηθώλ 

ζρέζεσλ) ζε εθήβνπο κε ΟΑ θαη βιέπνληεο ζπλνκειίθνπο. Τν δείγκα απνηέιεζαλ 158 έθεβνη 

κε ΟΑ θαη 158 βιέπνληεο ζπλνκήιηθνη ειηθίαο 12 έσο 19 εηώλ ζηε Γεξκαλία. Οη έθεβνη κε 

ΟΑ δελ δηέθεξαλ από ηνπο βιέπνληεο ζπλνκειίθνπο ζηελ πξνζπάζεηα ειέγρνπ ζε ζρέζε κε 

ηε δηαηήξεζε ζρέζεσλ κε ηελ νκόηηκε νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ, αιιά ήηαλ ιηγόηεξν 

δξαζηήξηνη ζηε δηακόξθσζε ξνκαληηθώλ ζρέζεσλ. 

Η έξεπλα ησλ Ozkubat & Ozdemir (2014) ζθνπό είρε ηε ζύγθξηζε ησλ θνηλσληθώλ 

δεμηνηήησλ 5 νκάδσλ παηδηώλ: παηδηά κε ΟΑ πνπ θνηηνύλ ζε ζπκπεξηιεπηηθά ζρνιεία, παηδηά 

κε ΟΑ πνπ θνηηνύλ ζε ζρνιεία γηα ηπθινύο, παηδηά κε λνεηηθή αλαπεξία πνπ θνηηνύλ ζε 

ζπκπεξηιεπηηθά ζρνιεία, παηδηά κε λνεηηθή αλαπεξία πνπ παξαθνινπζνύλ μερσξηζηά εηδηθά 

ζρνιεία θαη ηππηθά αλαπηπζζόκελα παηδηά. Τν δείγκα απνηέιεζαλ 169 παηδηά ειηθίαο 7 έσο 

12 εηώλ από δεκόζηα δεκνηηθά ζρνιεία ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. Οη θνηλσληθέο δεμηόηεηεο 

ησλ παηδηώλ αμηνινγήζεθαλ από ηνπο δαζθάινπο ηνπο (138 δάζθαινη).Με βάζε ηα 

απνηειέζκαηα βξέζεθε όηη ηα παηδηά κε ΟΑ θαη ηα παηδηά κε δηαλνεηηθέο δηαηαξαρέο είραλ 

θησρόηεξεο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο από ηα ηππηθά αλαπηπζζόκελα παηδηά. Επηπιένλ, 

βξέζεθαλ ζεκαληηθέο νκαδηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ παηδηώλ πνπ θνηηνύλ ζε 

ζπκπεξηιεπηηθά ζρνιεία θαη ησλ παηδηώλ πνπ παξαθνινπζνύλ εηδηθά ζρνιεία. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηα παηδηά κε ΟΑ θαη ηα παηδηά κε δηαλνεηηθέο δηαηαξαρέο πνπ θνηηνύζαλ ζε 

ζπκπεξηιεπηηθά ζρνιεία είραλ πςειόηεξεο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο από ηα παηδηά πνπ 

παξαθνινπζνύζαλ μερσξηζηά εηδηθά ζρνιεία. Οη εξεπλεηέο ζπκπέξαλαλ όηη ε ζπλεθπαίδεπζε 
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κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηεπθόιπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ θνηλσληθώλ 

δεμηνηήησλ ζηελ παηδηθή ειηθία. 

Σηε κειέηε ησλ Zebehazy & Smith (2011) εξεπλήζεθαλ κεξηθνί από ηνπο παξάγνληεο πνπ 

έρνπλ έλαλ πηζαλό αληίθηππν ζηηο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο ησλ αηόκσλ κε ΟΑ όπσο νη 

ππεξεζίεο, ε ύπαξμε ελόο πξνζσπηθνύ βνεζνύ ή ελόο εθπαηδεπηή (in-class paraeducator) 

ζηελ ηάμε, ε ζπκκεηνρή ζε εμσζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ε ζπκκεηνρή ζε ακεηβόκελε 

εξγαζία θαη ε ειηθία εκθάληζεο ηεο ΟΑ. Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ όηη ε 

ζπκκεηνρή ζε εμσζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ακεηβόκελεο εξγαζηαθέο εκπεηξίεο θαζώο θαη 

ε ειηθία εκθάληζεο ηεο ΟΑ ζρεηίζηεθαλ ζεκαληηθά κε ηηο δηαθνξέο ζηηο βαζκνινγίεο ησλ 

ζπκκεηερόλησλ. Σπλεπώο, θάλεθε όηη είλαη ζεκαληηθή ε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ κε ΟΑ ζε 

εμσζρνιηθέο θαη εξγαζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη εκπεηξίεο. 

Η κειέηε ησλ Jessup, Bundy, Broom, θαη Hancock (2017) δηεξεύλεζε ηηο θνηλσληθέο 

εκπεηξίεο ζην γπκλάζην καζεηώλ κε ΟΑ.Εμεηάζηεθαλ:(α) ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν νη θνηλσληθά 

εληαγκέλνη καζεηέο κε ΟΑ αηζζάλνληαη, β) νη εζσηεξηθέο ηδηόηεηεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο 

θαη (γ) νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αίζζεζε ηεο ζπκπεξίιεςεο. Τν δείγκα 

απνηέιεζαλ 12 καζεηέο γπκλαζίνπ κε ΟΑ (3 εθ ησλ νπνίσλ είραλ πξόζζεηεο αλαπεξίεο) 

ειηθίαο 13 έσο17 εηώλ ζηελ Απζηξαιία. Τα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ 

θαη ζπλέληεπμεο. Τν λα κελ θάλεηο ηίπνηα βαζκνινγήζεθε πην αξλεηηθά  από ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο θαη πεξηγξάθεθε σο ζπαηάιε ρξόλνπ. Αληίζεηα, νη δξαζηεξηόηεηεο εθηόο 

ηάμεο βαζκνινγήζεθαλ πην ζεηηθά. Σηνπο ηξεηο ζπκκεηέρνληεο κε πξόζζεηεο αλαπεξίεο, 

θάλεθε όηη ε παξνπζία απηήο ηεο πξόζζεηεο αλαπεξίαο επεξέαζε αξλεηηθά ηελ αίζζεζε ηεο 

ζπκπεξίιεςεο, ηελ ηνπνζέηεζε, ηελ απόιαπζε θαη ηε κνλαμηά. Σπλνιηθά, θάλεθε όηη όζν 

πεξηζζόηεξν απηνί νη καζεηέο αληηιακβάλνληαη όηη ηαηξηάδνπλ, ηόζν πην επράξηζηε θαη 

ιηγόηεξν κνλαρηθή ήηαλ ε εκπεηξία ηνπο ζην ζρνιείν. Αλ θαη νη πεξηζζόηεξνη καζεηέο 

έλησζαλ εληαγκέλνη, ππήξρε κηα νκάδα καζεηώλ, θπξίσο καζεηέο κε πξόζζεηεο αλαπεξίεο, 

πνπ αγσλίζηεθαλ θνηλσληθά, αηζζάλζεθαλ κνλαμηά, όηη δελ είλαη εληαγκέλνη θαη όηη δελ 

ηαίξηαδαλ.Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ θάλεθαλ λα πεξηιακβάλνπλ κεγαιύηεξν βαζκό επηινγήο ή 

ειεπζεξίαο πεξηγξάθεθαλ πην ζεηηθά από ζπλήζεηο ή ππνρξεσηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ελώ νη 

δξαζηεξηόηεηεο κε έλαλ κόλν θίιν σο παξέα δελ βαζκνινγήζεθαλ ηόζν ζεηηθά όζν εθείλεο 

κε κηα νκάδα θίισλ (εθηόο από ην θαγεηό) ή κε καζεηέο ζε άιιεο ηάμεηο. Οη καζεηέο 

αλέθεξαλ ηε κνλαμηά πεξίπνπ ην έλα ηξίην ηνπ ρξόλνπ, αλ θαη πνηέ δελ αλέθεξαλ όηη ήηαλ 

εληειώο κόλνη. Δελ βξέζεθε θακία ζρέζε κεηαμύ θύινπ θαη κνλαμηάο, αιιά πξνζδηνξίζηεθε 

όηη ην λα κελ θάλεηο ηίπνηα θαη ην λα ηξσο απνηεινύλ δξαζηεξηόηεηεο ζηηο νπνίεο νη καζεηέο 

αηζζάλζεθαλ πην κόλνη. Τν θαγεηό κε κηα νκάδα θίισλ ήηαλ επίζεο κνλαρηθό γηα κεξηθνύο. 

Απηό κπνξεί λα αληαλαθιά ηελ πνηόηεηα ησλ νκαδηθώλ ζρέζεσλ. Οη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ 

ζην ζπκπέξαζκα όηη νη καζεηέο κε ΟΑ πξέπεη λα εξγαζηνύλ ζθιεξά γηα λα δηαηεξήζνπλ ηελ 

ηζνηηκία κε ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη νη θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο δσήο ζπρλά 

ρξεηάδνληαη πεξηζζόηεξν ρξόλν. Ίζσο ε ελέξγεηα θαη ν ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θάιπςε 

ησλ αλαγθώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία, θαζώο θαη ηηο αθαδεκατθέο εξγαζίεο αθήλνπλ 
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ιίγν ρξόλν θαη ελέξγεηα γηα λα επηθεληξσζνύλ ζηελ αλάπηπμε ή ηε δηαηήξεζε ησλ 

θνηλσληθώλ ζπλδέζεσλ. 

Η κειέηε ησλ Caballo θαη Verdugo (2007) κειέηεζε ηελ επίδξαζε ηεο ΟΑ ζηελ πνηόηεηα ηεο 

ζπκκεηνρήο ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο.Σηε κειέηε ζπκκεηείραλ εθαηόλ 

είθνζη νθηώ καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, εθ ησλ νπνίσλ νη 64 

είραλΟΑ. Οη άιινη 64 ζπκκεηέρνληεο ήηαλ βιέπνληεο ίδηνπ θύινπ, ειηθίαο θαη 

θνηλσληθννηθνλνκηθνύ επηπέδνπ. Οη ειηθίεο θαη ησλ δύν νκάδσλ θπκαίλνληαλ από 4 έσο 18 

εηώλ. Η αλάιπζε έδεημε όηη ε παξνπζία ηεο ΟΑαπνηειεί έλαλ ζεκαληηθό παξάγνληα 

πξόβιεςεο ηεο πνηόηεηαο ηεο ζπκκεηνρήο ζε αιιειεπηδξάζεηο έλα πξνο έλα θαη κεγαιύηεξσλ 

νκάδσλ. Παξ 'όια απηά, ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο όπσο ιεθηηθέο 

δεμηόηεηεο, γιώζζα ηνπ ζώκαηνο, δεμηόηεηεο παηρληδηνύ, δεμηόηεηεο ζπλεξγαζίαο θαη 

έθθξαζε θαη αλαγλώξηζε ζπλαηζζεκαηηθώλ δεμηνηήησλ πνπ ζπκβάιινπλ πεξηζζόηεξν ζηελ 

πνηόηεηα ησλ θνηλσληθώλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμύ ησλ παηδηώλ. 

3. Πξνϋπνζέζεηο απνηειεζκαηηθώλ παξεκβάζεωλ γηα καζεηέο κε ΟΑ 

Οη παξεκβάζεηο ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη ιακβάλνληαο ππόςε ηα ειιείκκαηα ησλ 

θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ θαη ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κέζσ ηεο επίζεκεο κάζεζεο. Οη 

εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα εθπαηδεύνληαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνηεηλόκελσλ παξεκβάζεσλ 

γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο (Salleh θ.ά., 2011. Salleh & Zainal, 

2010). Είλαη ζεκαληηθό νη θνηλσληθέο δεμηόηεηεο λα αλαπηύζζνληαη ζηα παηδηά ελώ 

βξίζθνληαη ζε λεαξή ειηθία (Celeste, 2006. Salleh & Zainal, 2010). Οη καζεηέο κε ΟΑ ζα 

πξέπεη λα επαλαιακβάλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά πνπ παξαηεξείηαη θαη λα ιακβάλνπλ 

αλαηξνθνδόηεζε από άιινπο γηα λα βειηηώζνπλ ηηο θνηλσληθέο ηνπο δεμηόηεηεο (Salleh θ.ά., 

2011).Αμίδεη λα ζεκεησζεί αθόκε όηη νη παξεκβάζεηο θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ πξέπεη λα είλαη 

ζπλεξγαηηθέο, δειαδή λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, νη εθπαηδεπηηθνί θαη 

νη εηδηθνί θαη λα δηεμάγνληαη καθξνπξόζεζκα (Celeste, 2007). 

Οη Yildiz θαη Duy (2013) δηεξεύλεζαλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ελόο ςπρνεθπαηδεπηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο δηαπξνζσπηθώλ επηθνηλσληαθώλ δεμηνηήησλ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

ελζπλαίζζεζεο θαη ησλ επηθνηλσληαθώλ δεμηνηήησλ ησλ εθήβσλ κε ΟΑ. Τν δείγκα 

απνηέιεζαλ 16 εθήβνη ζε δεκνηηθό ζρνιείν γηα ΟΑ ζηε λνηηναλαηνιηθή Τνπξθία. Τν δείγκα 

ρσξίζηεθε ζε 2 νκάδεο (πεηξακαηηθή θαη ειέγρνπ). Τα επίπεδα ελζπλαίζζεζεο ησλ 

ζπκκεηερόλησλ κεηξήζεθαλ κε ηελ θιίκαθα KA-Sİ Empathic Tendency Scale for Children 

and Adolescents θαη νη δεμηόηεηεο επηθνηλσλίαο κεηξήζεθαλ κε ηελ θιίκαθα Communication 

Skills Evaluation Scale. Τα κέηξα ηεο κειέηεο απαληήζεθαλ από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηξεηο 

θνξέο: θαηά ηελ έλαξμε ησλ νκαδηθώλ ζπλεδξηώλ, ζην ηέινο ησλ ζπλεδξηώλ θαη ηέζζεξηο 

κήλεο κεηά ην θιείζηκν ησλ ζπλεδξηώλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ρσξίζηεθαλ ηπραία ζε κία από ηηο 

νκάδεο. Ελώ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα εθηέζεθαλ ζε εθπαίδεπζε πάλσ ζε 

δηαπξνζσπηθέο επηθνηλσληαθέο δεμηόηεηεο γηα 9 ζπλεδξίεο, ηα κέιε ηεο νκάδαο ειέγρνπ δελ 

έιαβαλ θακία ζεξαπεία. Όζνλ αθνξά ηνπο ζηόρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ςπρνεθπαίδεπζεο 
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απηνί ήηαλ: βαζηθέο γλώζεηο ηεο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο, θαηαλόεζε ησλ ζπλεπεηώλ ηεο 

αλαπνηειεζκαηηθήο αθξόαζεο θαη ηεο ελεξγνύ αθξόαζεο, παξαηήξεζε θαηαζηξνθηθώλ θαη 

πγηώλ κνξθώλ επηθνηλσλίαο, ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ δηθνύ ηνπο ζηπι επηθνηλσλίαο, 

παξαηήξεζε θαη ακθηζβήηεζε ησλ δπζιεηηνπξγηθώλ ζηάζεσλ πνπ εκπνδίδνπλ ηελ απην-

απνθάιπςε, ρξήζε ηεο θαηάιιειεο απην-απνθάιπςεο, ρξήζε πεξηζζόηεξσλ κελπκάησλ, 

ελίζρπζε δεμηνηήησλ ελζπλαίζζεζεο, θαηαλόεζε ηνπ όηη νη άλζξσπνη κπνξεί λα απνδίδνπλ 

δηαθνξεηηθέο έλλνηεο ζε έλα γεγνλόο θαη παξαγσγή δηαθνξεηηθώλ ζπλαηζζεκαηηθώλ 

απαληήζεσλ. Παξόιν πνπ δελ ππήξραλ δηαθνξέο ζηηο δύν νκάδεο, νη βαζκνινγίεο ησλ 

ζπκκεηερόλησλ ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα ζηα δύν κέηξα ζπγθξηηηθά κε απηέο ηεο νκάδαο 

ειέγρνπ βειηηώζεθαλ ζεκαληηθά.  Η αλάιπζε έδεημε επνκέλσο ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ 

ςπρν-επαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ αύμεζε ησλ επηπέδσλ ελζπλαίζζεζεο θαη ησλ 

δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο ησλ εθήβσλ κε ΟΑ.  Οη εξεπλεηέο ζπκπέξαλαλ όηη νη καζεηέο κε 

ΟΑ κπνξνύλ λα σθειεζνύλ ζεκαληηθά από ηέηνηα νκαδηθά έξγα. 

Επίζεο, νη Meza-de-Luna θ.ά. (2019), παξνπζίαζαλ ζηελ έξεπλά ηνπο έλαλ βνεζό θνηλσληθήο 

επίγλσζεο (Social-Aware Assistant), ν νπνίνο παξέρεη ζηνπο αλζξώπνπο κε πξνβιήκαηα 

όξαζεο ηε δπλαηόηεηα λα βειηηώζνπλ ηηο ζπλνκηιίεο ηνπο πξόζσπν κε πξόζσπν. Τν 

ζύζηεκα απνηεινύληαλ από έλα αληηιεπηηθό ζηνηρείν (πνπ αληηπξνζσπεύεηαη από έμππλα 

γπαιηά κε κηα ελζσκαησκέλε βηληενθάκεξα) θαη έλα ζηνηρείν αλάδξαζεο (πνπ 

αληηπξνζσπεύεηαη από κηα απηηθή δώλε). Σηε δώλε ππήξρε έλα εμεηδηθεπκέλν ειεθηξνληθό 

θύθισκα ζην θέληξν ηεο θαη δύν κηθξνί δνλεηηθνί θηλεηήξεο ηνπνζεηεκέλνη ζε θάζε πιεπξά 

ηεο. Όηαλ εληνπηδόηαλ κηα ρεηξνλνκία θεθαιήο, ν ππνινγηζηήο έζηειλε εληνιή Bluetooth ζηε 

δώλε, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο απνθσδηθνπνηνύζε ηελ εληνιή θαη ελεξγνπνηνύζε έλαλ από 

ηνπο δύν κηθξνύο δνλεηηθνύο θηλεηήξεο γηα ηελ παξνρή αλαηξνθνδόηεζεο ζηνλ ρξήζηε. Ο 

εμνπιηζκόο δνθηκάζηεθε ζε έλα πεξηβάιινλ πξνζνκνησκέλνπ ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ, όπνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ζπλνκηιία πξόζσπν κε πξόζσπν κεηαμύ ελόο ηπθινύ (πνπ παξέζηεζε 

ηνλ μελαγό) θαη ελόο αηόκνπ κε όξαζε (πνπ παξέζηεζε ηνλ ηνπξίζηα). Η αιιειεπίδξαζε είρε 

δηάξθεηα ηξηώλ ιεπηώλ. Κάζε ηνπξίζηαο είρε δύν ζπλνκηιίεο κε έλαλ δηαθνξεηηθό μελαγό. Ο 

έλαο από ηνπο μελαγνύο θνξνύζε νιόθιεξν ηνλ εμνπιηζκό (ζπλζήθε 1) θαη ν άιινο όρη 

(ζπλζήθε 0). Οη μελαγνί ζηε ζπλζήθε 0 ρξεζηκνπνίεζαλ παξόκνηα γπαιηά αιιά δελ 

ιάκβαλαλ αλαηξνθνδόηεζε. Μεηά ην πείξακα, νη ζπκκεηέρνληεο αμηνιόγεζαλ ηελ 

ηθαλνπνίεζή ηνπο γηα ηελ αιιειεπίδξαζε ρξεζηκνπνηώληαο έλα γξαπηό εξσηεκαηνιόγην θαη 

κηα εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε. Με βάζε ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο δελ ππήξραλ δηαθνξέο 

ζηελ ηθαλνπνίεζε ηεο ζπλνκηιίαο, όπσο έγηλε αληηιεπηή από ηνπο ηνπξίζηεο, γηα ηηο 

πεξηπηώζεηο πνπ ν μελαγόο θνξνύζε ηνλ εμνπιηζκό ή όρη. Μηα εμήγεζε γηα ην εύξεκα απηό 

ζα κπνξνύζε λα είλαη ην γεγνλόο όηη νη πεξηζζόηεξνη βιέπνληεο δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε 

ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ηπθινύο θαη δελ μέξνπλ ηη λα πεξηκέλνπλ από κηα ηέηνηα 

ζπδήηεζε. Σπλνιηθά, ηα ηπθιά άηνκα θάλεθαλ ελζνπζηαζκέλα κε ηε ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνύ 

ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή γηα κεγαιύηεξεο ρξνληθέο πεξηόδνπο θαη νξηζκέλνη εμέθξαζαλ 

απμεκέλε εκπηζηνζύλε γηα λα αιιειεπηδξάζνπλ κε βιέπνληεο. 
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Σπκπεξάζκαηα/Σπδήηεζε 

Αθόκε θαη κε άζηθηε ιεθηηθή λνεκνζύλε θαη αλώηεξεο δνκηθέο γισζζηθέο δεμηόηεηεο, ηα 

παηδηά κε εθ γελεηήο ΟΑ θαίλεηαη όηη δηαηξέρνπλ θίλδπλν θνηλσληθν-επηθνηλσληαθώλ 

δπζθνιηώλ(Tadić θ.ά., 2010). Τα άηνκα κε ΟΑ δηαηξέρνπλ κεγαιύηεξν θίλδπλν απ 'ό, ηη νη 

βιέπνληεο λένη γηα θνηλσληθή απνκόλσζε θαη κνλαμηά (Engel-Yeger & Hamed-Daher, 2013. 

Gold θ.ά., 2010), ζπκκεηέρνπλ πεξηζζόηεξν ζε δξαζηεξηόηεηεο ζην ζπίηη θαη εμαξηώληαη από 

ηνπο ελήιηθεο ζε κεγαιύηεξν βαζκό. Από ηηο  έξεπλεο δηαπηζηώζεθε όηη νη καζεηέο κε ΟΑ 

έρνπλ ρακειόηεξεο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο από ηνπο βιέπνληεο ζπλνκειίθνπο ηνπο (Engel-

Yeger & Hamed-Daher, 2013. Ozkubat & Ozdemir, 2014. Salleh θ.ά., 2011. Tadić θ.ά., 2010) 

θαη αληηκεησπίδνπλ πεξηζζόηεξεο πξνθιήζεηο (Gold θ.ά., 2010).  

Από ηελ αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαίλεηαη επίζεο,απαξαίηεηε ε αλάγθε παξέκβαζεο 

γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε ΟΑ (Salleh θ.ά., 2011. Salleh & 

Zainal, 2010). Οη θνηλσληθέο δεμηόηεηεο απαηηνύλ θαηάξηηζε θαη πξέπεη λα θαιιηεξγνύληαη 

θαζ 'όιε ηε δηάξθεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ ρξόλσλ ησλ καζεηώλ κε ΟΑ (Salleh θ.ά., 2011. 

Salleh & Zainal, 2010).Κξίλεηαη επνκέλσο επηηαθηηθή ε παξνρή εθπαηδεπηηθώλ 

πξνγξακκάησλ γηα παηδηά κε ΟΑ, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνώζεζε ζρεηηθώλ 

δεμηνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα πξνιεθζνύλ ειιείκκαηα, λα απμεζεί ε πνηόηεηα ησλ θνηλσληθώλ 

ηνπο ζρέζεσλ θαη λα απνθεπρζεί ε θνηλσληθή απνκόλσζε (Caballo & Verdugo, 2007).Τα 

παηδηά ζα πξέπεη λα δηδάζθνληαη ζπζηεκαηηθά πώο λα αλαπηύζζνπλ ζρέζεηο κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπο θαη ηνπο αλζξώπνπο γύξσ ηνπο κέζσ θαηάιιεισλ εθθξάζεσλ ηνπ 

πξνζώπνπ θαη επαθήο κε ηα κάηηα, ηεο ζηάζεο ηνπ ζώκαηνο, ηεο ρξήζεο ζεκάησλ 

(ρεηξνλνκηώλ) θαη ηνπ θαηάιιεινπ ηόλνπ ηεο θσλήο (Salleh & Zainal, 2010). 

Οη θνξείο παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο θαη νη ππεύζπλνη γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζα πξέπεη λα 

θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηεο γηα ηελ έγθαηξε εμέηαζε ησλ αηζζεηεξηαθώλ πξνβιεκάησλ, λα 

ελζαξξύλνπλ ηελ έγθαηξε παξέκβαζε όηαλ απαηηείηαη θαη λα πξαγκαηνπνηνύλ 

πεξηβαιινληηθέο θπζηθέο θαη πξνζσπηθέο πξνζαξκνγέο γηα ηε βειηίσζε ηεο ζπκκεηνρήο θαη 

ηεο έληαμεο ηνπ παηδηνύ ζηελ θνηλσλία.Η παξέκβαζε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί κηα 

ζπλνιηθή πξννπηηθή θαη λα ιακβάλεη ππόςε ηα πξόηππα ζπκκεηνρήο ηνπ παηδηνύ ζηηο 

ζρνιηθέο θαη ηηο εθηόο ζρνιείνπ δξαζηεξηόηεηεο (Engel-Yeger & Hamed-Daher, 2013). Ο 

Celeste (2006) ηνλίδεη όηη πξέπεη λα αμηνινγνύληαη νη ζπκπεξηθνξέο παηρληδηνύ ησλ παηδηώλ 

θαη νη θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο θαη πξέπεη λα παξέρεηαη έλα δνκεκέλν ζρέδην 

παξέκβαζεο. Οη επαγγεικαηίεο ζηνλ ηνκέα απηό πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπλ ζηξαηεγηθέο πνπ 

ιεηηνπξγνύλ θαη λα παξέρνπλ ζπλεπή θαη καθξνπξόζεζκε ππνζηήξημε ζε παηδηά κε ΟΑ. 

Όιεο νη πιεπξέο, εηδηθά νη δάζθαινη κε ηε ζπλεξγαζία θαη ππνζηήξημε γνλέσλ θαη 

δηεπζπληώλ ζρνιείσλ, πξέπεη λα ζρεδηάζνπλ λα απμήζνπλ ην επίπεδν θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ 

κεηαμύ ησλ καζεηώλ κε ΟΑ (Salleh θ.ά., 2011. Salleh & Zainal, 2010).  Οη εθπαηδεπηηθνί ζα 

κπνξνύζαλ λα εθπαηδεύζνπλ επηπιένλ θαη ηνπο βιέπνληεο καζεηέο ζε κηα πξνζπάζεηα λα 

θαηαλνήζνπλ θαιύηεξα ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο κε ΟΑ (Gold θ.ά., 2010). Γηα λα 

ππνζηεξίμνπλ ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ κε ΟΑ, νη εθπαηδεπηηθνί, νη γνλείο θαη 
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άιινη παξνρείο θξνληίδαο θαη νη ζπλνκήιηθνη ρξεηάδνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν 

εξκελείαο ησλ δεμηνηήησλ ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ αλαγλώξηζε ησλ πξνζπαζεηώλ ησλ παηδηώλ 

λα αιιειεπηδξάζνπλ (Celeste, 2006). 

Εθηόο ησλ παξαπάλσ, ηα δηδαθηηθά ζηπι, ηα εθπαηδεπηηθά πιηθά θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζηόρνη 

πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαη λα ηξνπνπνηνύληαη, ώζηε λα ηαηξηάδνπλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

καζεζηαθέο αλάγθεο θαη ηθαλόηεηεο ηνπ παηδηνύ (Salleh & Zainal, 2010).Τέινο, ε παξνπζία 

ελόο εθπαηδεπηή (paraeducator)  ζα κπνξνύζε λα ππνζηεξίμεη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ 

καζεηώλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο ή λα εληζρύζεη ηε ρξήζε θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ ηνπο 

εάλ νη παξεκβάζεηο έρνπλ ξπζκηζηεί ζσζηά (Zebehazy & Smith, 2011). 

Μειινληηθνί πξνζαλαηνιηζκνί 

Από ηελ αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, θαίλεηαη όηη απαηηείηαη ζπκπιεξσκαηηθή έξεπλα 

γηα ηελ δηεξεύλεζε παξαγόλησλ πνπ κπνξνύλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρία ησλ θνηλσληθώλ 

δεμηνηήησλ ησλ καζεηώλ κε ΟΑ θαη πεξαηηέξσ απνζαθήληζε ησλ ζεκαληηθώλ κεηαβιεηώλ 

πνπ επεξεάδνπλ ηηο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο ησλ παηδηώλ κε ΟΑ. Αθόκε, θαίλεηαη όηη 

απαηηείηαη πεξαηηέξσ κειέηε γηα λα δηεξεπλεζεί ν αληίθηππνο ησλ ηζηόηνπσλ θνηλσληθήο 

δηθηύσζεο ζηε δσή ησλ καζεηώλ κε ΟΑ θαη ν βαζκόο ζηνλ νπνίν νη επθαηξίεο θνηλσληθήο 

δηθηύσζεο κέζσ ηνπ Δηαδηθηύνπ κπνξνύλ λα κεηώζνπλ ην ρξόλν πνπ νη καζεηέο απηνί 

μνδεύνπλ ζηελ πξνζσπηθή θνηλσληθνπνίεζε. Τέινο, απαηηείηαη πεξηζζόηεξε έξεπλα γηα ηηο 

επηδξάζεηο ηεο ζπλεθπαίδεπζεο θαη γηα ηε ζύγθξηζε ησλ πξνζπαζεηώλ πνπ θαηαβάιινπλνη 

καζεηέο κε ΟΑ ζε εληαμηαθά θαη μερσξηζηά ζρνιηθά πεξηβάιινληα. 
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