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Ο αυτοπροσδιορισμός είναι μία έννοια που αντανακλά την πεποίθηση ότι όλοι οι άνθρωποι με και
χωρίς ειδικές ανάγκες έχουν το δικαίωμα των προσωπικών επιλογών, της αυτονομίας και της
αυτοπραγμάτωσης για τη διασφάλιση μιας καλύτερης ποιότητας ζωής. Η έμφαση που δόθηκε αρχικά
στον αυτοπροσδιορισμό οφείλεται ως επί το πλείστον στην θεωρία της ενδυνάμωσης, και γι’ αυτό ο
αυτοπροσδιορισμός και η ενδυνάμωση χρησιμοποιήθηκαν συχνά ως συνώνυμοι όροι. Πιο
συγκεκριμένα, όμως, ο αυτοπροσδιορισμός συμβάλει στην ομαλή μετάβαση στην ενήλικη ζωή, στην
καλύτερη ποιότητα ζωής των ατόμων με ειδικές ανάγκες, στη δυνατότητα που δίνεται στα άτομα αυτά
να αποκτήσουν έλεγχο της ζωής τους αλλά και στη διευκόλυνσή τους στην κοινωνική ένταξη. Η
έννοια του αυτοπροσδιορισμού των ατόμων με ειδικές ανάγκες είναι μια προβληματική που απασχολεί
τα τελευταία χρόνια πολλούς ερευνητές τόσο σε επίπεδο εκπαίδευσης όσο και σε επίπεδο
συνεκπαίδευσης. Στα πλαίσια των προαναφερόμενων θέσεων η συγκεκριμένη συνθετική εργασία
διερευνά την διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με την έννοια του αυτοπροσδιορισμού στα άτομα με ειδικές
ανάγκες δίνοντας έμφαση ιδιαίτερα σε δύο σημεία:
•
στον αυτοπροσδιορισμό ως μορφωτικό αγαθό, και
•
στη συμβολή του αυτοπροσδιορισμού στην συνεκπαίδευση.
Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι για να ληφθεί υπόψη ο αυτοπροσδιορισμός ως μορφωτικό αγαθό θα
πρέπει να οριστεί σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης συμπεριφοράς και να εκτιμηθεί η
επίτευξή του μέσα από δια βίου μάθηση, ευκαιρίες και εμπειρίες. Πέρα από την αναγκαιότητα ένταξης
δραστηριοτήτων αυτοπροσδιορισμού στα αναλυτικά προγράμματα απαραίτητη είναι η συμμετοχή και
η ενημέρωση των γονέων και των εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν τον αυτοπροσδιορισμό. Η
δυνατότητα, που έχουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες να κάνουν ελεύθερες επιλογές πράξεων αποτέλεσε
μετά την δεκαετία του ‘80 σημείο αναφοράς για την ένταξή τους στη γενική εκπαίδευση. Σ’ αυτή την
εργασία θα αναλυθούν τα βασικά χαρακτηριστικά του αυτοπροσδιορισμού: η αυτονομία, η
αυτορρύθμιση, η αυτοπραγμάτωση και η ψυχολογική ενδυνάμωση. Παράλληλα θα γίνει αναφορά σε
περιπτώσεις κατηγοριών ατόμων με ειδικές ανάγκες, για παράδειγμα με νοητική καθυστέρηση, με
βαριές αναπηρίες κ. λπ.. Απώτερος σκοπός της εργασίας είναι να θέσει την προβληματική ως
πρόκληση και πρόσκληση για περαιτέρω μελέτη και έρευνα στον ελληνικό χώρο της ειδικής αγωγής.

Εισαγωγή
Σ’ αυτή την εργασία θα γίνει παρουσίαση της έννοιας και της συμβολής του
αυτοπροσδιορισμού στην ειδική παιδαγωγική. Πρόκειται για μια θεματική που στη διεθνή
βιβλιογραφία έχει μελετηθεί και διερευνηθεί τόσο σε επίπεδο αξιολόγησης όσο και σε
επίπεδο παρέμβασης. Στον ελληνικό χώρο όμως δεν έχει γίνει ακόμα συστηματική μελέτη και
έρευνα. Η θεωρία του αυτοπροσδιορισμού των ατόμων με ειδικές ανάγκες αποτελεί ένα από

τα φλέγοντα ζητήματα της ειδικής παιδαγωγικής στα πλαίσια εκπαίδευσης και
συνεκπαίδευσης. Ο αυτοπροσδιορισμός διασφαλίζει το αναφαίρετο δικαίωμα του ατόμου να
αποφασίζει για τον εαυτό του και τη ζωή του και είναι ένας όρος στενά συνδεδεμένος με την
ποιότητα ζωής. Ο αυτοπροσδιορισμός είναι κάτι παραπάνω από επιλογές και αναφέρεται σε
ένα πλήθος συμπεριφορών που περιλαμβάνουν την επίλυση προβλημάτων, τη λήψη
αποφάσεων, την αυτό-αποτελεσματικότητα και άλλα. Η Αμερικανική Ένωση για τη Νοητική
Καθυστέρηση αναγνωρίζει τον αυτοπροσδιορισμό ως μια από τις πολλές διαστάσεις της
«ποιότητας ζωής» για τα άτομα με νοητική καθυστέρηση (Schalock, 1996) καθώς σύμφωνα
με έρευνες(Wehmeyer, Schwartz, 1998; Lachapelle et al, 2005) ο αυτοπροσδιορισμός
σχετίζεται θετικά με την ποιότητα ζωής των ατόμων με νοητική καθυστέρηση. Σύμφωνα με
τον Schalock (2004) (Wehmeyer/ Schwartz, 1998), η ποιότητα ζωής είναι μια σύνθετη έννοια
με πολλές προοπτικές και συντίθεται από τις εξής οχτώ βασικές διαστάσεις: συναισθηματική
ευημερία, διαπροσωπικές σχέσεις, υλικό ευ ζην, προσωπική ανάπτυξη, φυσικό ευ ζην,
αυτοπροσδιορισμός, κοινωνική ένταξη, δικαιώματα. Αυτές οι διαστάσεις προσδιορίζουν το
πλαίσιο της πραγμάτωσης μιας ποιοτικής ζωής που βασίζεται σε καλύτερες συνθήκες
διαβίωσης μέσα σε λειτουργικά περιβάλλοντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε
ατόμου. Τα περιβάλλοντα αυτά θα πρέπει να προάγουν τη μάθηση μέσω της συνεργασίας και
να επιτρέπουν στους μαθητές να επιλέξουν τι, πότε, πώς, πού και γιατί θα μάθουν (Sands/
Kozleski/ French, 1999).
Η θεωρία του αυτοπροσδιορισμού
Η θεωρία του αυτοπροσδιορισμού βασίζεται στη θεωρία της ενδυνάμωσης και στην αρχή της
κανονικότητας (Wehmeyer/ Schwartz, 1998). Πρόκειται για κινήματα που αναπτύχθηκαν στη
δεκαετία του ’70 και ’80 με σκοπό τη διασφάλιση του δικαιώματος κάθε ανθρώπου να μιλά
για τον εαυτό του, να ελέγχει τη ζωή του αλλά και να μπορεί να ζει υπό «κανονικές»
συνθήκες διαβίωσης. Μιλώντας για τον αυτοπροσδιορισμό θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι
δεν πρόκειται απλά για μια ικανότητα αλλά για μια ανάγκη κάθε ανθρώπινης ύπαρξης.
Διάφοροι ερευνητές προσπάθησαν να δώσουν ένα λειτουργικό ορισμό του
αυτοπροσδιορισμού αλλά έχει καταστεί αρκετά δύσκολο καθώς κάποιοι αντιμετωπίζουν τον
αυτοπροσδιορισμό ως παρέμβαση και κάποιοι άλλοι ως αποτέλεσμα. Ορισμένοι συγγραφείς
(Faw/ Davis/ Peck, 1996) αναφέρονται στον αυτοπροσδιορισμό ως την ικανότητα να επιλέγει
κανείς κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι επιλογές του να καθορίζουν τις πράξεις του, ενώ από
κάποιους άλλους (Haelewyck/ Bara/ Lachapelle, 2005) περιγράφεται ως οι απαραίτητες
δεξιότητες που καθιστούν κάποιον ικανό να αποκτήσει έλεγχο της ζωής του άμεσα, κάνοντας
ελεύθερες επιλογές ανεπηρέαστος από εξωτερικούς παράγοντες.
Ο Wehmeyer (1995, 1999), εστιάζοντας στον αυτοπροσδιορισμό ως εκπαιδευτικό
αποτέλεσμα ή ως αποτέλεσμα ενηλικίωσης, διατύπωσε το λειτουργικό μοντέλο του
αυτοπροσδιορισμού και ανέπτυξε ένα εργαλείο αξιολόγησης «The Arc’s Self-determination
Scale». Σύμφωνα με τον Wehmeyer ο αυτοπροσδιορισμός αναφέρεται στις στάσεις και στις
ικανότητες που είναι απαραίτητες για να ενεργήσει κανείς ως αιτιακός μεσάζων στη ζωή του
κάνοντας επιλογές και παίρνοντας αποφάσεις. Ο Wehmeyer και οι συνεργάτες του ερεύνησαν
την επίδραση της νοημοσύνης και του περιβάλλοντος στην ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού
και ανέπτυξαν το λειτουργικό μοντέλο του αυτοπροσδιορισμού (Wehmeyer, 1999). Το
συγκεκριμένο μοντέλο βασίζεται στις αρχές της ψυχολογίας και της παιδαγωγικής
θεωρώντας ότι κάθε άτομο έχει το αδιαμφισβήτητο δικαίωμα του αυτοκαθορισμού, των
επιλογών, των προτιμήσεων και της καλύτερης ποιότητας ζωής. Το λειτουργικό μοντέλο του
αυτοπροσδιορισμού αναπτύχθηκε εξαρχής για τα άτομα με νοητική καθυστέρηση και
αναπτυξιακές διαταραχές, παρ’ όλα αυτά είναι εφαρμόσιμο και σε άλλες κατηγορίες ατόμων
με ειδικές ανάγκες (μαθησιακές δυσκολίες, κινητικές αναπηρίες) καθώς και σε άτομα τυπικής
ανάπτυξης. Τρεις είναι οι πρωταρχικοί παράγοντες που συμβάλουν στην εμφάνιση του
αυτοπροσδιορισμού: α) η ατομική ικανότητα, όπως επηρεάζεται από τη μάθηση και την
ανάπτυξη, β) η ευκαιρία, όπως επηρεάζεται από το περιβάλλον και τις εμπειρίες, και γ) τα
συστήματα υποστήριξης και οι προσαρμογές (Wehmeyer, 2001, 160-161). Το περιεχόμενο
του αυτοπροσδιορισμού ορίστηκε από τους Field, Martin, Miller, Ward, Wehmeyer (1998, 2)
ως «ο συνδυασμός δεξιοτήτων, γνώσεων, αυτορρυθμιζόμενης και αυτόνομης συμπεριφοράς.

Η κατανόηση των δυνατοτήτων και των περιορισμών ενός ατόμου μαζί με την πεποίθηση της
ικανότητας και της αποτελεσματικότητάς του είναι απαραίτητα για τον αυτοπροσδιορισμό.
Δρώντας στη βάση αυτών των δεξιοτήτων και στάσεων, τα άτομα έχουν μεγαλύτερη
ικανότητα να πάρουν τον έλεγχο της ζωής τους».
Τα βασικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Wehmeyer/ Kelchner/
Richards/ 1996; Wehmeyer/ Schwartz, 1998; Wehmeyer/ Sands/ Doll/ Palmer, 1997; Agran,
1997; Wehmeyer/ Schalock, 2001), που χαρακτηρίζουν ένα άτομο με αυτοπροσδιορισμό
είναι:
•
Η αυτονομία που αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να δρα ανεξάρτητα σύμφωνα
με τις προτιμήσεις και τις επιλογές του και είναι αποτέλεσμα προσωπικής διαδικασίας. Το
άτομο με αυτόνομη συμπεριφορά έχει αναπτύξει ικανότητες αυτοεξυπηρέτησης,
αυτοδιαχείρισης, διαχείρισης ελεύθερου χρόνου, κοινωνικές και επαγγελματικές και
γενικότερα έχει αναπτύξει αξίες και αρχές σύμφωνα με τις οποίες δρα και επικοινωνεί.
•
Η αυτορρύθμιση που αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να εξετάζει, να διερευνά
τις συνθήκες και τις συμπεριφορές του περιβάλλοντος προκειμένου να αποφασίζουν πώς θα
ενεργούν, και να αξιολογούν κατά πόσο τα αποτελέσματα των πράξεών τους είναι επιθυμητά
και κατά περίπτωση να αναθεωρούν. Οι δεξιότητες που υπόκεινται στην κατάκτηση της
αυτορρύθμισης είναι η αυτοπαρατήρηση, η αυτοαξιολόγηση και η αυτοενίσχυση.
•
Η ψυχολογική ενδυνάμωση που αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να έχει την
αντίληψη του ελέγχου λαμβάνοντας υπόψη τη γνώση (προσωπική αποτελεσματικότητα), την
προσωπικότητα (τόπος ελέγχου), και τα κίνητρα (Zimmerman, 1990). Τα άτομα με
ψυχολογική ενδυνάμωση δρουν με βάση την πεποίθηση ότι έχουν τον έλεγχο των
σημαντικών συνθηκών, που μπορούν να οδηγήσουν στην επίτευξη του επιθυμητού
αποτελέσματος, όπως επίσης και ότι έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να το πετύχουν.
•
Η αυτοπραγμάτωση που αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να γνωρίζει και να
κατανοεί τον εαυτό του. Στην αυτοπραγμάτωση υφίσταται μια ολοκληρωμένη γνώση του
εαυτού, των δυνατοτήτων και των περιορισμών και το άτομο μπορεί να ενεργεί
επωφελούμενο από αυτή τη γνώση. Η γνώση αυτή διαμορφώνεται από το ίδιο το άτομο με
βάση την αλληλεπίδραση και την αξιολόγηση, αλλά και την ανατροφοδότηση που λαμβάνει
από τα σημαντικά πρόσωπα αναφοράς στην καθημερινή του ζωή.
Αυτά τα τέσσερα χαρακτηριστικά ονομάζονται «βασικά» γιατί αναφέρονται στη
δράση του ατόμου που τα εμπεριέχει σε κάποιο βαθμό. Ο βαθμός στον οποίο ένα άτομο
δύναται να αποκτήσει αυτά τα χαρακτηριστικά εξαρτάται από διάφορους παράγοντες
(περιβαλλοντικούς και προσωπικούς) και διαφοροποιείται ανάλογα με τις υπάρχουσες
συνθήκες (Wehmeyer/ Schalock, 2001). Αυτοί οι παράγοντες που επηρεάζουν τη
διαμόρφωση του αυτοπροσδιορισμού είναι:
•
η οικογένεια: κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, εκπαίδευση και επάγγελμα γονέων,
σχέσεις των μελών της οικογένειας,
•
το σχολείο: κατάρτιση προσωπικού, ετοιμότητα προσωπικού, και
•
το παιδί: ηλικία, φύλο, επίπεδο νοητικής καθυστέρησης.
Στο σχήμα 1 απεικονίζονται οι παράγοντες που οδηγούν και επηρεάζουν την
ανάδυση του αυτοπροσδιορισμού στο άτομο, με έμφαση στο άτομο με νοητική καθυστέρηση.
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Σχετικός Αυτοπροσδιορισμός
Σχήμα 1: Ανάδυση του αυτοπροσδιορισμού (Wehmeyer, 1999, 62)

Σύμφωνα με τις διάφορες έρευνες, συστάθηκαν τα ακόλουθα συστατικά στοιχεία των
ερευνητικών μοντέλων για τον αυτοπροσδιορισμό: 1) η δυνατότητα επιλογών, 2) η λήψη
αποφάσεων, 3) η επίλυση προβλημάτος, 4) ο καθορισμός και η επίτευξη στόχων, 5) η
αυτοπαρατήρηση, αυτοαξιολόγηση και αυτοενίσχυση, 6) η αυτό-αποτελεσματικότητα, 7) η
αυτογνωσία και η κατανόηση του εαυτού, 8) η αυτό-υπεράσπιση 9) η ανεξαρτησία, η
ανάληψη ρίσκων και η ασφάλεια, 10) η αυτό-εκπαίδευση και τέλος, 11) το εσωτερικό σημείο
ελέγχου (Wehmeyer, 1995, 1999).
Προκειμένου να αξιολογηθεί και να εκτιμηθεί η κατάκτηση δεξιοτήτων
αυτοπροσδιορισμού αναπτύχθηκαν διάφορες κλίμακες αξιολόγησης και εκτίμησης, όπως οι:
•
Self Determination Scale
•
Self-determination Skills, Attitudes and Knowledge evaluation Scale-Adult Edition
•
Minnesota Opportunities and Exercise of Self Determination Scale Adult Edition
AIR Self-determination Scale
•
Arc’s Self determination Scale
•
Hopelessness Scale for children
Παράλληλα δόθηκε έμφαση και στην προσωπική εκτίμηση και άποψη κάθε ατόμου
για τη θέση, το ρόλο του και τις προσδοκίες του μέσα στην κοινωνία. Έτσι τα εργαλεία
αξιολόγησης δεν βασίζονται μόνο σε κλίμακες αξιολόγησης, σε παρατηρήσεις και
ερωτηματολόγια αλλά και στην διερεύνηση της προσωπικής εκτίμησης που αναφέρεται στην

υποκειμενική διάσταση. Ένα τέτοιο ερωτηματολόγιο που σχετίζεται περισσότερο με το
επίπεδο της προσωπικής ικανοποίησης είναι το Quality of Student Life Questionnaire.
Το ερώτημα που τίθεται σε σχέση με όλο το προαναφερόμενο πλαίσιο και εφόσον ο
αυτοπροσδιορισμός είναι ένα εκπαιδευτικό αποτέλεσμα είναι: κατά πόσο αποτελεί
μορφωτικό αγαθό και σε ποια στοιχεία του θα πρέπει να δοθεί έμφαση για την εφαρμογή ενός
εκπαιδευτικού προγράμματος;
Ο αυτοπροσδιορισμός ως μορφωτικό αγαθό
Συνήθως η έννοια του αυτοπροσδιορισμού σχετίζεται με την εφηβική και ενήλικη ζωή, παρ’
όλα αυτά και σε μικρότερη ηλικία (προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία) θα πρέπει τα
παιδιά να έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες που θα οδηγήσουν στην
ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού, καθώς σύμφωνα με τις αρχές της αναπτυξιακής
ψυχολογίας η πρώιμη παιδική ηλικία είναι πιο πρόσφορη για μάθηση. Υπάρχουν ενδείξεις
στη συμπεριφορά των παιδιών προσχολικής ηλικίας που φανερώνουν ότι τα παιδιά ήδη από
την ηλικία αυτή εμφανίζουν στοιχεία αυτοπροσδιορισμού. Τα παιδιά στην προσχολική ηλικία
αναγνωρίζουν τις ανάγκες τους, έχουν προτιμήσεις και σύμφωνα με αυτές κάνουν τις
επιλογές τους. Βέβαια οι επιλογές τους έχουν πιο προσωπική διάσταση που σχετίζεται με την
ικανοποίηση των προσωπικών τους αναγκών. Παρ’ όλα αυτά η δυνατότητα που δίνεται στα
παιδιά να κάνουν επιλογές και να εκφράσουν τις προτιμήσεις τους λειτουργεί σε αρχικό
στάδιο ως ενισχυτικός παράγοντας για την ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού (Tiger et al,
2006). Ο Wehmeyer (2001) αναφέρει ότι ο αυτοπροσδιορισμός είναι χαρακτηριστικό της
εφηβείας και της ενηλικίωσης γιατί αποτελεί μέρος της διαδικασίας της διαμόρφωσης
προσωπικής ταυτότητας και του εαυτού μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο. Τα παιδιά
μικρότερης ηλικίας λόγω κοινωνικών και αναπτυξιακών χαρακτηριστικών δεν μπορούν να
χαρακτηριστούν ως αυτοπροσδιοριζόμενα αλλά παρ’ όλα αυτά η εκπαίδευσή τους θα πρέπει
να εστιάζεται σε αυτή την κατεύθυνση. Οι Doll, Sands, Wehmeyer, Palmer (1996) για την
ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού πρότειναν δραστηριότητες οι οποίες πρέπει ανάλογα με
την ηλικία να διαφοροποιούνται.
«Προσχολική Ηλικία
o
να δίνονται στους μαθητές ευκαιρίες να κάνουν επιλογές, να τα διδάσκουν πώς να
ασκούν έλεγχο και ότι οι περισσότερες επιλογές έχουν περιορισμένες εναλλακτικές,
o
να προάγουν τις πρώιμες δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, να τα ενθαρρύνουν να
σκέφτονται φωναχτά, όταν τους απευθύνουν απλά προβλήματα,
o
να δίνουν στους μαθητές ανατροφοδότηση σε σχέση με τα αποτελέσματα των
επιλογών τους ώστε να αρχίσουν να διδάσκονται τα παιδιά τη σχέση ανάμεσα στην επιλογή
και στις συνέπειες, και
o
να διδάσκουν στους μαθητές πώς να αξιολογούν τη δουλειά τους σε σχέση με ένα
σταθερό αποτέλεσμα ώστε τα παιδιά να αρχίσουν να αναπτύσσουν δεξιότητες
αυτοδιαχείρισης.
Σχολική ηλικία
o
να διδάσκουν στους μαθητές να αναλύουν συστηματικά τις πιθανές εναλλακτικές
λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά οφέλη και μειονεκτήματα προκειμένου να συμμετέχουν σε
απλές αποφάσεις και να εξετάζουν παλιότερες αποφάσεις για να προσδιορίσουν εάν οι
συνέπειες είχαν προβλεφθεί ή ήταν επιθυμητές,
o
να προπονηθούν οι μαθητές στο σχεδιασμό και στην πραγμάτωση των προσωπικών
και ακαδημαϊκών στόχων, συμπεριλαμβάνοντας και την αναγνώριση σταδίων για την
επίτευξη των στόχων και εξασφαλίζοντας υποστήριξη για τη διαχείριση της προόδου, και
o
να ενθαρρυνθούν οι μαθητές στην αξιολόγηση της απόδοσης έργου και στην εύρεση
δικών τους τρόπων για βελτίωση και αύξηση της απόδοσης.
Εφηβική ηλικία
o
να ενθαρρυνθούν οι μαθητές στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν τις καθημερινές
τους δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου των ακαδημαϊκών στόχων, των μετασχολικών
εκδηλώσεων, προγραμμάτων, κ. λπ.,
o
να δοθεί έμφαση στη σύνδεση ανάμεσα σε στόχους τους οποίους θέτουν οι μαθητές
και στις καθημερινές αποφάσεις και επιλογές που κάνουν, και να διδαχθούν να χωρίζουν

μακροπρόθεσμους
σκοπούς
σε
βραχυπρόθεσμους
στόχους»
(http://www.ericdigests.org/2003-3/self.htm).
Όπως διαφαίνεται ο αυτοπροσδιορισμός έχει θετική επίδραση στη διαδικασία της
ενηλικίωσης και της μετάβασης από το σχολείο στο επάγγελμα. Με βάση αυτές τις
διαπιστώσεις ο αυτοπροσδιορισμός είναι μορφωτικό αγαθό και ως εκπαιδευτικό αποτέλεσμα
θα πρέπει να «διδάσκεται» μέσα από συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα. Η έρευνα
έχει δείξει ότι διδάσκονται συγκεκριμένες δεξιότητες, όπως θα διαπιστωθεί παρακάτω, ενώ
συγχρόνως δεν έχει διερευνηθεί η έννοια του αυτοπροσδιορισμού σε όλες οι περιπτώσεις
ειδικών αναγκών.
Εκπαιδευτικά προγράμματα για τον αυτοπροσδιορισμό
Λαμβάνοντας υπόψη τη θεωρία και τις έρευνες γύρω από τον αυτοπροσδιορισμό κατανοεί
κανείς πόσο σημαντική είναι και η άμεση σύνδεση με την πράξη. Η προαγωγή του
αυτοπροσδιορισμού έχει αναγνωριστεί ανάμεσα στις «καλές πρακτικές» (best practices) για
την εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα πρέπει να
περιλαμβάνουν ένα πλήθος προσαρμογών και να δίνουν έμφαση στην οικογένεια και στην
κοινότητα. Γι’ αυτό το σχολείο θα πρέπει να ενθαρρύνει την εμπλοκή των γονέων στο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ενίσχυση του αυτοπροσδιορισμού. Είναι σημαντικό οι
προσπάθειες που γίνονται στο σχολείο να συνεχίζονται και στο σπίτι προκειμένου να
διασφαλίζεται η συνοχή για την επίτευξη του αποτελέσματος αλλά και η γενίκευση και
άμεση σύνδεση των εμπειριών του οικογενειακού με το σχολικό περιβάλλον. Η επιτυχία ενός
προγράμματος επηρεάζεται από τις μεθόδους και τις στρατηγικές διδασκαλίας καθώς και από
την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Οι διάφορες έρευνες (Wehmeyer/ Schwartz 1998;
Wehmeyer/ Agran/ Hughes, 2000b; Thoma/ Baker/ Saddler, 2002) έχουν δείξει ότι παρ’ όλο
που οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν θετικά σε θεωρητικό επίπεδο τη σημασία του
αυτοπροσδιορισμού πολύ σπάνια όμως συμπεριλαμβάνουν στόχους αντίστοιχους στα
εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα. Αυτό, σύμφωνα πάντα με τους
προαναφερθέντες ερευνητές, οφείλεται πιθανότατα στην έλλειψη εξοικείωσης με τα
συγκεκριμένα προγράμματα και στην ελλιπή κατάρτιση σε θέματα στρατηγικών διδασκαλίας
του αυτοπροσδιορισμού. Τέτοιες μέθοδοι και στρατηγικές είναι: μαθητοκεντρικές
στρατηγικές μάθησης, αυτοπαρατήρηση και αυτοκαταγραφή, αυτοκαθοδήγηση,
αυτοαξιολόγηση ή αυτοκριτική, αυτοενίσχυση, παιχνίδι ρόλων.
Στον πίνακα 1 δίνονται επιγραμματικά κάποια ενδεικτικά προγράμματα για τον
αυτοπροσδιορισμό. Κάθε πρόγραμμα δίνει έμφαση σε διαφορετικά στοιχεία του
αυτοπροσδιορισμού και βασίζεται σε μια διαφορετική φιλοσοφία όσον αφορά στη δομή, στην
εφαρμογή και στην αξιολόγηση. Τα αναφερόμενα προγράμματα έχουν εφαρμοσθεί και
αξιολογηθεί στην πράξη και έχει για το καθένα ξεχωριστά αναγνωρισθεί η αξία και η
συμβολή του στην ενίσχυση του αυτοπροσδιορισμού. Τα προγράμματα αυτά δίνουν ιδιαίτερη
σημασία στη δημιουργία και επίτευξη στόχων, στην επίλυση προβλήματος, στην έκφραση
των επιλογών, και στη λήψη αποφάσεων για την προσωπική ζωή. Πέρα από τις αρχές που
ακολουθεί κάθε πρόγραμμα προτείνεται και η εφαρμογή εξατομικευμένου εκπαιδευτικού
προγράμματος ανάλογα με την περίπτωση του μαθητή.
Πίνακας 1: Εκπαιδευτικά προγράμματα για τον αυτοπροσδιορισμό
Περιλαμβάνει τρεις φάσεις:
Self determined learning
Βάλε στόχο
model instruction
Ανέλαβε δράση
(Wehmeyer, Palmer,
Προσάρμοσε το στόχο ή το σχέδιο
Agran, Mithaug & Martin,
Σε κάθε μια από τις φάσεις παρουσιάζεται ένα πρόβλημα προς
2000)
λύση για το οποίο μπαίνουν τέσσερα ερωτήματα:
Αναγνώριση
του προβλήματος,
των πιθανών λύσεων,
των πιθανών εμποδίων και
των συνεπειών της πιθανής λύσης.
Πρόγραμμα των
Περιλαμβάνει πέντε θέματα:

Haelewyck, Bara,
Lachapelle (2005)

Steps to Selfdetermination Curriculum
των Hoffman & Field
(Malian/ Nevin, 2002)

Πρόγραμμα των Abery et
al (Malian/ Nevin, 2002)

Πρόγραμμα των Faw,
Davis & Peck (1996)

Γνώρισε τον εαυτό σου
Εκτίμησε τον εαυτό σου
Σχεδίασε
Ανέλαβε δράση
Βιώσε τα αποτελέσματα και μάθε
Περιλαμβάνει 16 διδακτικές ενότητες σχετικά με: τη
δημιουργία δυνατοτήτων, επιλογών και στόχων, το
σχεδιασμό βημάτων και δραστηριοτήτων, τις πρωτοβουλίες
και το ξεπέρασμα εμποδίων, την υποστήριξη από φίλους και
τα μοντέλα ρόλων για τον αυτοπροσδιορισμό, την
κατηγορηματική επικοινωνία και τη διαπραγμάτευση, την
επίλυση συγκρούσεων και τη μελλοντική πορεία.
Περιλαμβάνει 10 στοιχεία: αυτεπίγνωση, αυτοεκτίμηση,
αντιλήψεις προσωπικού ελέγχου, αξίες, στοχοθεσία,
κατηγορηματική επικοινωνία, επιλογές, συνειδητοποίηση
του προσωπικού οράματος, επίλυση προβλημάτων και
προσωπική υπεράσπιση. Επίσης στοιχεία οικογενειακής
εκπαίδευσης και υποστήριξης: σχεδιασμός προσωπικού
μέλλοντος,
διενέργεια
οικογενειακών
συναντήσεων,
εξισορρόπηση
αξιών
της
οικογένειας
και
του
αυτοπροσδιορισμού, υποστήριξη των επιλογών, ενίσχυση
της επίλυσης προβλημάτων, συνειδητοποίηση του
προσωπικού οράματος, ενδυνάμωση της προσωπικής
υπεράσπισης και δημιουργία δεσμών με την κοινότητα.
Αφορά την έκφραση προτιμήσεων, τη χρήση άμεσων και
σχετικών ερωτήσεων (για πληροφόρηση), την καταγραφή,
αναφορά και περίληψη των απαντήσεων και τη λήψη μιας
απόφασης βασισμένη στα δεδομένα.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Literature Circles (Blum/ Lipsett/ Yocom, 2002) έχει ως στόχο
την ενθάρρυνση των μαθητών να αναπτύξουν ικανότητες ανάλυσης και επεξεργασίας
λογοτεχνικών κειμένων στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης. Απώτερος σκοπός είναι μέσα από
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και ιδεών να ενισχυθούν οι μαθητές στις κοινωνικές
δεξιότητες (διαπροσωπικές σχέσεις, αυτοεκτίμηση, συνεργασία, επίλυση προβλήματος, λήψη
απόφασης, ψυχολογική ενδυνάμωση). Κάθε κύκλος περιλαμβάνει μέχρι 6 μαθητές το
ανώτερο και προτείνεται η παρουσία και δεύτερου εκπαιδευτικού για τους μαθητές με
δυσκολίες. Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του προγράμματος έδειξαν ότι οι μαθητές
βελτιώθηκαν στις αναγνωστικές τους ικανότητες και ενισχύθηκαν στον τομέα της
αυτοεκτίμησης και του αυτοπροσδιορισμού. Σύμφωνα με την παραπάνω έρευνα αλλά και
άλλες έρευνες (Copeland et al, 2002, Palmer et al, 2003 και 2004, Wehmeyer et al 2003,
Zhang 2001) έχει αποδειχθεί ότι η εξάσκηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε δεξιότητες
αυτοπροσδιορισμού συμβάλει θετικά στην ένταξή τους μέσα στη γενική τάξη. Έτσι πέρα από
το πλαίσιο της εκπαίδευσης (γενικής και ειδικής) σημαντική είναι η συμβολή του
αυτοπροσδιορισμού στη συνεκπαίδευση και στην κοινωνική ένταξη. Αλλά και αντιστρόφως
διάφορες έρευνες (Schalock/ Keith, 1993; Stancliffe/ Wehmeyer, 1995) έχουν δείξει ότι ο
αυτοπροσδιορισμός είναι σε πιο καλό επίπεδο όταν τα άτομα ζουν σε περισσότερο ενταγμένα
κοινωνικά περιβάλλοντα παρά όταν τα άτομα ζούσαν σε προστατευμένα περιβάλλοντα.
Ένα σημαντικό δεδομένο για την επιλογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι το
είδος της αναπηρίας. Έτσι μεγάλη διαφοροποίηση παρατηρείται στην ενίσχυση του
αυτοπροσδιορισμού σε σχέση με το βαθμό της νοητικής καθυστέρησης. Στα άτομα με
ελαφρά και μέτρια νοητική καθυστέρηση μπορεί να δοθεί περισσότερη έμφαση σε όλους
τους εκπαιδευτικούς στόχους για την ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού ενώ στα άτομα με
βαριά νοητική καθυστέρηση θα δοθεί έμφαση σε ορισμένα στοιχεία του αυτοπροσδιορισμού.
Για παράδειγμα όσον αφορά στην έννοια της μετάβασης για τα άτομα με ελαφρά/ μέτρια

νοητική καθυστέρηση οι στόχοι περιλαμβάνουν την αυξημένη ανεξαρτησία και αυτονομία,
την ικανοποίηση επαγγελματικών επιδιώξεων, τις ευκαιρίες διαβίωσης στην κοινότητα και
τις αυξημένες κοινωνικές διασυνδέσεις και στηρίξεις. Για τα άτομα με βαριά νοητική
καθυστέρηση η μετάβαση περιλαμβάνει την αλλαγή από τις υπηρεσίες του σχολείου ειδικής
αγωγής στο σύστημα υπηρεσιών για ενήλικες. Επιπλέον τα άτομα με σοβαρή/ βαριά νοητική
καθυστέρηση μπορούν να εξασκηθούν σε δεξιότητες αυτοπροσδιορισμού που σχετίζονται με
τον αυτοέλεγχο και την αυτοδιαχείριση όπως να εκφράζουν προτιμήσεις, να κάνουν επιλογές
(Wehmeyer/ Agran/ Hughes, 1998).
Συμπεράσματα
Το ερευνητικό ενδιαφέρον για τον αυτοπροσδιορισμό στο διεθνή χώρο είναι μεγάλο. Στον
ελληνικό χώρο η πιλοτική έρευνα των Σούλη και Φλωρίδη (2000) κατέδειξε το πλεόνασμα
εξάρτησης και απομόνωσης των ατόμων με νοητική καθυστέρηση. Ένα πολιτισμικό
χαρακτηριστικό της ελληνικής κοινωνίας είναι ο θεσμός της οικογένειας και ο καταλυτικός
ρόλος της στην αυτονομία, στον αυτοπροσδιορισμό και στην ποιότητα ζωής των ατόμων με
νοητική καθυστέρηση. Το θέμα του αυτοπροσδιορισμού ακόμα είναι παρθένο στην ελληνική
εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα.
Το εκπαιδευτικό σύστημα μέσα από την διαμόρφωση ειδικού αναλυτικού
προγράμματος και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα που σχετίζονται με τον
αυτοπροσδιορισμό μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη ποιότητα ζωής των ατόμων με ειδικές
ανάγκες. Παράλληλα η κατάκτηση συμπεριφορών και ικανοτήτων που χαρακτηρίζουν από
ένα άτομο με ειδικές ανάγκες ως αυτοπροσδιοριζόμενο άτομο συμβάλει στην ενίσχυση της
ενεργής συμμετοχής των ατόμων αυτών στην εκπαιδευτική διαδικασία και τους καθιστά
«συνδιαμορφωτές» στη λήψη αποφάσεων και στο σχεδιασμό της προσωπικής κοινωνικής
τους ζωής. Η απόκτηση και η εξάσκηση δεξιοτήτων στον τομέα του αυτοπροσδιορισμού
καθιστά τα άτομα με ειδικές ανάγκες πιο λειτουργικά στην καθημερινή τους ζωή. Ειδικά
στην περίπτωση των ατόμων με νοητική καθυστέρηση το γεγονός ότι μπορούν να μάθουν να
έχουν αυτοέλεγχο και να διαχειρίζονται τη συμπεριφορά τους, να κάνουν επιλογές, να
εκφράζουν τις προτιμήσεις τους, βοηθά τους γονείς να αντιληφθούν τις δυνατότητες των
παιδιών τους και τα ίδια τα παιδιά να ενισχυθούν θετικά από το οικείο περιβάλλον. Για τα
άτομα με ειδικές ανάγκες ο αυτοπροσδιορισμός είναι ένα θεμελιώδες αποτέλεσμα καθώς για
τον καθένα η έννοια του αυτοπροσδιορισμού μπορεί να λάβει μια διαφορετική διάσταση σε
προσωπικό και συλλογικό επίπεδο. Όπως αναφέρει και ο Kennedy ως άτομο με κινητική
αναπηρία (2000):
«Το χαρακτηριστικό που ορίζει τη διαδικασία του αυτοπροσδιορισμού είναι ο χώρος
που έχεις για να ριψοκινδυνέψεις και να κάνεις λάθη».
Η διερεύνηση του αυτοπροσδιορισμού και ο καθορισμός δεικτών που θα καθορίζουν
την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τον αυτοπροσδιορισμό και την αξιολόγηση
αυτών των προγραμμάτων αποτελεί επιτακτική ανάγκη και μια πρόκληση για την ειδική
παιδαγωγική στην Ελλάδα.
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