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ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Η παρούσα διπλωματική μελέτη αφορά μια πρώτη ανάλυση των προκαταρκτικών
ευρημάτων από τη πιλοτική εφαρμογή του συστήματος εθελοντισμού για Φοιτητές με
Αναπηρία στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, το οποίο πραγματοποίησε η μονάδα
προσβασιμότητας φοιτητών με αναπηρία του πανεπιστημίου, με τη συμμετοχή και της
συγγράφουσας τη μελέτη και διήρκεσε ένα εξάμηνο.
Η μελέτη αυτή εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του αναπληρωτή καθηγητή του
τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, υπεύθυνου της Μονάδας προσβασιμότητας
και επόπτη της διπλωματικής μου εργασίας κ. Kουρουπέτρογλου Γιώργο.
Για το λόγο αυτό θα ήθελα πρώτα από όλους να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή μου
κ. Kουρουπέτρογλου, καθώς επίσης και την καθηγήτρια της Κλινικής Ψυχολογίας και
Διευθύντρια του Εργαστηρίου Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών του Πανεπιστημίου
Αθηνών κα. Καλαντζή -Αζίζι Αναστασία, για την αμέριστη και σημαντική βοήθεια και
καθοδήγησή τους για την ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας .
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την κ. Αριάδνη Βελισσαροπούλου, υπεύθυνη για το
πρόγραμμα εθελοντισμού της μονάδας προσβασιμότητας του Πανεπιστημίου Αθηνών, με τη
βοήθεια της οποίας πραγματοποιήθηκε η εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος, κυρίως του
τμήματος που αφορούσε τους φοιτητές με αναπηρία, καθώς επίσης και την κ. Αναστασία
Σοφιανοπούλου, υπεύθυνη για τη συμβουλευτική υποστήριξη των Φοιτητών με Αναπηρία,
για τη σημαντική καθοδήγηση και βοήθεια στη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας.
Τέλος, πώς θα μπορούσα να παραλείψω να ευχαριστήσω για την προθυμία τους, όλους τους
συμμετέχοντες στο πιλοτικό πρόγραμμα, τους εθελοντές και τους Φοιτητές με αναπηρίες,
χωρίς τους οποίους η διεξαγωγή του προγράμματος και της έρευνας αυτής θα ήταν αδύνατη,
αλλά και όσους με στήριξαν στην εκπόνηση αυτής της μελέτης.
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Περίληψη
Η παρούσα έρευνα αφορά την πιλοτική εφαρμογή ενός προγράμματος εθελοντικής
υποστήριξης Φοιτητών με Αναπηρία του πανεπιστημίου Αθηνών, όπου εθελοντές, κατά
κανόνα φοιτητές, υποστήριζαν φοιτητές με αναπηρία για ένα εξάμηνο. Στο στάδιο
προετοιμασίας, αναζητήθηκαν οι εθελοντές, χορηγήθηκαν ερωτηματολόγια για την
καταγραφή των αναγκών και των προβλημάτων, έγινε αντιστοίχιση εθελοντών με ΦμεΑ
και επιμορφωτικά σεμινάρια. Στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση των προβλημάτων
και αδυναμιών που προέκυψαν, η ανάλυση των βημάτων που ακολουθηθήκαν, έτσι ώστε
το πρόγραμμα αυτό να αποτελέσει μια μόνιμη υπηρεσία της μονάδας προσβασιμότητας
του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μέσω του πιλοτικού αυτού προγράμματος διερευνήθηκαν
τα εξής: α)τα επίπεδα άγχους των φοιτητών με αναπηρίες, συγκριτικά με τους εθελοντές.
Αυτό μελετήθηκε με τη χορήγηση του ερωτηματολόγιου μέτρησης άγχους «Beck Anxiety
Inventory» (Wikipedia,2011). β) Οι προσδοκίες αυτοαποτελεσματικότητας των φοιτητών
με αναπηρίες καθώς και των εθελοντών, με το ερωτηματολόγιο μέτρησης της
Αυτοαποτελεσματικότητας (Καραδήμας,

2006).

γ)

Η

Σύγκριση

του

επιπέδου

αυτοαποτελεσματικότητας των φοιτητών με αναπηρίες με φοιτητές χωρίς αναπηρίες, δ) Η
μεταβολή του επιπέδου αυτοαποτελεσματικότητας που είχαν οι φοιτητές πριν την έναρξη
του πιλοτικού προγράμματος και κατά τη λήξη αυτού. Στους φοιτητές με αναπηρία,
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διερευνήθηκε, με τη χορήγηση ενός αυτοσχέδιου ερωτηματολόγιου, η μαθησιακή τους
επίδοση και ο βαθμός βελτίωσης της μέσα από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, η
κοινωνική τους ζωή, το αίσθημα ικανοποίησης που λαμβάνουν από τις σπουδές τους, οι
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, το κατά πόσο τους ωφέλησε ένα τέτοιο πρόγραμμα κ.α.
Όσον αφορά τους εθελοντές, διερευνήθηκε το κατά πόσο τους ωφέλησε το πρόγραμμα
εθελοντισμού σε ποικίλους τομείς (όπως η αυτοεκτίμηση τους, η βελτίωση της
μαθησιακής τους επίδοσης, τα οφέλη που αποκόμισαν από το πρόγραμμα κ.α.) , οι
γνώσεις τους σχετικά με τα άτομα με αναπηρίες κ.α. Σημαντική θεωρείται η αξιολόγηση
της αποτελεσματικότητας ενός τέτοιου προγράμματος, στα πλαίσια λειτουργίας του
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, καθώς επίσης ο εντοπισμός των προβλημάτων,
δυσκολιών ή ατελειών που παρατηρήθηκαν κατά την πιλοτική εφαρμογή του, με σκοπό
την

αποφυγή τους στο μέλλον, αλλά και τη λειτουργία και τη βελτίωση του

προγράμματος. Τα κύρια αποτελέσματα της έρευνας είναι τα εξής: α) Δεν υπάρχουν
στατιστικά

σημαντικές

διαφορές

ανάμεσα

στα

επίπεδα

άγχους

και

αυτοαποτελεσματικότητας μεταξύ των φοιτητών με αναπηρίες και των εθελοντών. β)
Υπάρχει μία σημαντικά αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στην αυτοαποτελεσματικότητα και
το άγχος. γ) Παρατηρήθηκε ότι η αυτοαποτελεσματικότητα των φοιτητών με αναπηρίες
αυξήθηκε μέσω του προγράμματος. δ) Οι εθελοντές μαθαίνουν να σέβονται και όχι να
λυπούνται τους φοιτητές με αναπηρίες και να προσφέρουν βοήθεια σε αυτούς που το
χρειάζονται.
Summary
The current survey has as purpose the application of a pilot program in order to support
voluntary Students with Disabilities in University of Athens, where volunteers, students,
supported students with disabilities for one semester. Τhe main goal of this survey was to
examine the problems that came out, to analyze the steps that was followed, in order to
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make this program a stable program of the accessibility unit of University of
Athens.Through this pilot project investigated the following: a) the stress levels of
students with disabilities, compared with volunteers. This was studied by using a
questionnaire measuring anxiety «Beck Anxiety Inventory» (Wikipedia, 2011). Also, it
was investigated self-efficacy expectations of students with disabilities and volunteers
with a Questionnaire that measures Self-efficacy (Karadimas, 2006). Furthermore, we
compared both the self-efficacy among students with disabilities and students without
disabilities, and the levels of self-efficacy that students had before the start of the pilot
program and at the end of it. Students with disabilities also investigated, providing an
impromptu questionnaire, their learning performance and whether this has improved
through their participation in the program, their social life, their sense of satisfaction they
receive from their studies, the difficulties they face, whether such a program benefited
them, etc. As for volunteers, we investigated whether the volunteer program has benefited
them in a variety of sectors (such as self esteem, improvement of their learning
performance, the benefits gained from the program.) and their knowledge about
individuals with disabilities etc. Also it was evaluated whether it is effective such a
program and what could have been avoided in the future in order to improve the program.
The main results of the survey was: a) That there are no statistical important differences
between the levels of anxiety and self- efficacy between the students with and without
disabilities, b)There is an important negative correlation between self efficacy and
anxiety, c) There was noticed that self efficacy for students with disabilities was
important improved through the program and d) The volunteers learned to respect and not
to feel sorry for students with disabilities.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Για να διασαφηνιστεί η αναγκαιότητα της ύπαρξης ενός εθελοντικού προγράμματος
θεωρούμε απαραίτητη την αναφορά σε διάφορες έννοιες που αφορούν την εργασία, για να
γίνουν συγκρίσεις και για να γίνει κατανοητό το θέμα. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στα
άτομα με αναπηρίες γενικότερα, αλλά και στους φοιτητές με αναπηρίες ειδικότερα, στο
νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει, στη μάθηση των φοιτητών με αναπηρίες, στην κοινωνική
στήριξη, στο άγχος που αντιμετωπίζουν, στην αυτοαποτελεσματικότητα κ.α.. Στο γενικό
μέρος γίνεται αναφορά στα θεωρητικά ζητήματα που αφορούν την έρευνα, γίνεται
αποσαφήνιση των εννοιών, παρατίθονται και αποσαφηνίζονται οι βασικές έννοιες στις οποίες
βασίστηκε η έρευνα. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στα άτομα με αναπηρίες γενικότερα,
αλλά και στους φοιτητές με αναπηρίες ειδικότερα, στο νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει, στη
μάθηση των φοιτητών με αναπηρίες, στην κοινωνική στήριξη, στο άγχος που αντιμετωπίζουν
,στη αυτοαποτελεσματικότητα κ.α.. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στη διαδικασία με την
οποία εκτελείται η μάθηση, τόσο γενικότερα σε μαθητές και φοιτητές, όσο και σε φοιτητές με
αναπηρία. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στο άγχος και το στρες που βιώνουν οι φοιτητές με
αναπηρία, το οποίο μελετάται στη παρούσα έρευνα ώστε να διερευνηθεί αν ένα πρόγραμμα
εθελοντισμού μπορεί να μειώσει το άγχος τόσο των φοιτητών με αναπηρία όσο και των
εθελοντών, σύμφωνα με παλαιότερες έρευνες. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στην έννοια
της

αυτοαποτελεσματικότητας,

αλλά

και

στην

αλληλεπίδραση

άγχους

και

αυτοαποτελεσματικότητας, κάτι το οποίο θεωρείται πως επηρεάζει την επίδοση των
φοιτητών, και διερευνάται κατά πόσο ένα πρόγραμμα εθελοντικής υποστήριξης μπορεί να
βελτιώσει την αυτοαποτελεσματικότητα των φοιτητών με αναπηρία. Στη συνέχεια
αναφερόμαστε στη λειτουργία της μονάδας προσβασιμότητας και στο πιλοτικό πρόγραμμα το
οποίο θα αποτελέσει την καινούργια υπηρεσία της μονάδας προσβασιμότητας και
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εφαρμόστηκε σε συνεργασία με τη μονάδα. Επίσης γίνεται αναφορά στο σκοπό της έρευνας
αυτής, στα αποτελέσματα που προέκυψαν καθώς και στα συμπεράσματα.

2. Εισαγωγικές έννοιες
2. 1. Άτομα με αναπηρίες
2.1.1. Ιστορική αναδρομή
Από την αρχαιότητα έως σήμερα και σε όλους τους πολιτισμούς, εμφανίζονται αναφορές για
τα άτομα με αναπηρίες.

Η

αντιμετώπιση των ατόμων με αναπηρίες στους περισσότερους

αρχαίους πολιτισμούς ήταν « ο αφανισμός ή περιθωριοποίηση των ατόμων με αναπηρίες».
Διαδοχική κατάσταση

είναι ο οίκτος και η άμεση ή έμμεση εξάρτηση από τα άτομα που τα

φρόντιζαν. Στο σημερινό πολιτισμό έχει υιοθετηθεί η αντίληψη της απεξάρτησης και της
αυτοδύναμης κοινωνικής και οικονομικής τους παρουσίας. (Δελασσούδας, 2005a). Ο Pestalozzi
είναι ο πρώτος παιδαγωγός που ασχολήθηκε με την παιδαγωγική των ατόμων με προβλήματα
κώφωσης και ακοής (Δελασσούδας, 2005bd). Το 1829 ο Luisse Braille προσάρμοσε στις ανάγκες
των τυφλών ένα πρώην στρατιωτικό κώδικα γραφής, ο οποίος αργότερα ονομάστηκε «σύστημα
Braille». Ο 19ος αιώνας αποτελεί σταθμό στην ιστορία της ειδικής αγωγής λόγω του έργου ενός
γιατρού, του Jean Marc Gaspard Itard ο οποίος απέδειξε ότι ακόμα και ένα άτομο με βαριά
νοητική υστέρηση μπορεί να βοηθηθεί και να βελτιώσει τις δυνατότητες του, μέσω της ειδικής
εκπαίδευσης. Ως το τέλος του 20ου αιώνα είχαν πραγματοποιηθεί πολλές αλλαγές σχετικά με την
αντιμετώπιση και την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρίες. Ποτέ πριν στην ιστορία του
ανθρώπου δεν συνεργάστηκαν τόσοι πολλοί φορείς, υπηρεσίες και άτομα για την ανάπτυξη ενός
συγκεκριμένου κλάδου, όπως έγινε με την περίπτωση του κλάδου της Ειδικής αγωγής.
(Πολυχρονοπούλου, 2003).
Η ιστορία της ειδικής αγωγής στην Ελλάδα, αρχίζει μετά την επανάσταση του 1821. Το
1906 ιδρύθηκε στην Καλλιθέα-Αττικής, το πρώτο Ίδρυμα για τυφλά παιδιά ηλικίας πάνω από έξι
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ετών. Το 1923, ιδρύθηκε το πρώτο σχολείο για κωφά παιδιά το οποίο ως αρχικό σκοπό είχε την
εκπαίδευση των ορφανών κωφών που ήρθαν στην Ελλάδα μετά την Μικρασιατική καταστροφή.
Επιπλέον διάφοροι Έλληνες φιλάνθρωποι ίδρυσαν εκείνη την περίοδο νοσοκομεία, άσυλα και
σπίτια για παιδιά άρρωστα, φτωχά και «παραστρατημένα». Το 1936 ιδρύθηκε το ειδικό σχολείο
Καισαριανής, το οποίο ονομαζόταν «Πρότυπο σχολείο ανώμαλων και καθυστερημένων
παίδων». Μετά το 1950 αρχίζει ουσιαστικά η ανάπτυξη του κλάδου, με την ίδρυση
ιατροπαιδαγωγικών κέντρων, ιδρυμάτων για νοητικά καθυστερημένα παιδιά και κέντρα
εκπαίδευσης τους . (Πολυχρονοπούλου, 2003).

2.1.2. Νόμοι-Συντάγματα, που αφορούν την αναπηρία και τα δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρία.
Ο Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, που συντάχθηκε πριν από τη λήξη του
Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, διακήρυξε τη πίστη του στα θεμελιώδη ανθρώπινα
δικαιώματα. To 1948, τα Ηνωμένα Έθνη αναγνωρίζουν τη μόρφωση ως δικαίωμα όλων των
ανθρώπων και συνυπογράφουν «στην Οικουμενική Διακήρυξη των δικαιωμάτων του
ανθρώπου»(Γενική

Συνέλευση

Ηνωμένων

Εθνών,

Παρίσι,

1948

στο

ψυχολογική

συμβουλευτική φοιτητών Καλαντζή Αζίζι, 1996).
Τα μεταπολεμικά ευρωπαϊκά συντάγματα περιλαμβάνουν διατάξεις οι οποίες
διασφαλίζουν τις αρχές κοινωνικής δικαιοσύνης και την ισότητα των ευκαιριών (ΚαλτσόγιαΤουρναβίτη 2003). Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης το 1961, και η αναθεώρησή του το
1996 εξειδικεύει το περιεχόμενο των διατάξεων και περιλαμβάνει ειδικό άρθρο (15), το
οποίο αναφέρεται στο δικαίωμα «των προσώπων που μειονεκτούν σωματικά ή διανοητικά για
επαγγελματική εκπαίδευση και κοινωνική επαναπροσαρμογή» (Καλτσόγια-Τουρναβίτη
2003). To 1975, ψηφίστηκε στη Γαλλία ο περίφημος νόμος - πλαίσιο υπέρ των ατόμων με
αναπηρία (Α.μ.ε.Α) που προσδιορίζει και ρυθμίζει τα δικαιώματα τους. Από το 1983 έως το
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1992, ο ΟΗΕ προώθησε ένα πρόγραμμα με το οποίο υιοθέτησε την «Ομοιομορφία κανόνων
για ίσες ευκαιρίες για τους ανάπηρους» και είχε ως σκοπό την προστασία των ανθρώπινων
δικαιωμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο (1993, Γενική συνέλευση ΟΗΕ στο Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση και Ανάπηροι Φοιτητές, Ηellios II, 1996). Σημαντική «για την προαγωγή,
προστασία και διασφάλιση της πλήρους και ισότιμης απόλαυσης όλων των δικαιωμάτων του
ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών από όλα τα ΑμεΑ και τη προώθηση του
σεβασμού της εγγενούς αξιοπρέπειας» αποτελεί η σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των
Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στις 13.12.2006 κατά την 61η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης
του 2006 που επικυρώθηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2.1.3. Ελληνική νομοθεσία και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία
Όσον αφορά τα ελληνικά δρώμενα, με το νόμο 1143/81 έγινε μια πρώτη δειλή θεσμική
προσπάθεια ανάληψης ευθυνών για την εκπαίδευση των «αποκλινόντων εκ του φυσιολογικού
ατόμων», όπως αυτός ονομάζει τα άτομα με αναπηρίες. Με το νόμο πλαίσιο 1566/85 έγινε η
πρώτη σοβαρή θεσμική προσπάθεια ένταξης των ατόμων με αναπηρία στο εκπαιδευτικό
σύστημα της χώρας. Η ένταξη αυτή ωστόσο, δεν είναι ισότιμη με αυτή των μη ανάπηρων
ατόμων. Στη συνέχεια, με το νόμο 1351/83 (ΦΕΚ 56/83) «οι τυφλοί, οι κωφάλαλοι και οι
πάσχοντες από μεσογειακοί αναιμία μπορούν να εισέλθουν χωρίς εξετάσεις σε οποιοδήποτε
ΑΕΙ και ΤΕΙ, εκτός από τα τμήματα εκείνα τα οποία λόγω της φύσης των σπουδών είναι
δυσχερής η παρακολούθηση για αυτούς» (Καλαντζή –Αζίζι, 1996). Στη συνέχεια το 1990
εκδίδεται ένα διευκρινιστικό έγγραφο από το ΥΠΕΠΘ (Φ.151/Β3/675) όπου προστίθεται και
η κατηγορία των «φυσικώς αδυνάτων», οι οποίοι υποβάλλονται σε ειδικές εξετάσεις καθώς
και «οι πάσχοντες από δυσλεξία» οι οποίοι εξετάζονται προφορικά από ειδική επιτροπή
(Καλαντζή – Αζίζι, 1996). Με το νόμο 2817/2000 για την εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες έγινε η δεύτερη πιο σοβαρή, πιο ουσιαστική και πληρέστερη θεσμική
προσπάθεια ένταξης των ατόμων με αναπηρία στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Η
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αναθεώρηση της 6ης Απριλίου 2001 του συντάγματος της χώρας και η συμπερίληψη σε αυτό
της παρ. 6 του άρθρου 21 αναγνωρίζει ρητά στα άτομα με αναπηρία το δικαίωμα στην πλήρη
και ισότιμη κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική τους συμμετοχή.
Στη χώρα μας δεν υπάρχουν σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις για την Ανώτατη και
Ανώτερη Εκπαίδευση αναφορικά με τα άτομα με αναπηρίες, εκτός από το θέμα των
εισαγωγικών εξετάσεων που ρυθμίζεται με ειδικό νόμο. Την απουσία αυτής της νομοθετικής
πρόβλεψης, προσπάθησε να καλύψει το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων με την εγκύκλιο Φ142/Β3/7104/19-12-90 και την εγκύκλιο Φ142/β3/3800/69-1990. Η πρώτη αφορά τους φοιτητές με δυσλεξία και προβλέπει την προφορική εξέταση
τους. Οι φοιτητές αυτοί πρέπει να προσκομίζουν ειδική διαγνωστική έκθεση από την οποία
να φαίνεται ότι έχουν δυσλεξία

και όχι στοιχεία δυσλεξίας. Με τη δεύτερη εγκύκλιο

(Φ142/β3/3800/6-9-1990), συστήνεται στα ΑΕΙ και ΤΕΙ να φροντίζουν για την ειδική
ενημέρωση

για θέματα σπουδών και να φροντίζουν ώστε οι χώροι και οι διαδικασίες

εξέτασης να καλύπτουν τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες, περιλαμβανομένης και της
πρόβλεψης της συνοδείας και παροχής βοήθειας από προσωπικό του αντίστοιχου ιδρύματος ή
τους οικείους τους, σε όλα τα πανεπιστημιακά δρώμενα. Επίσης, ζητείται από τα παραπάνω
ιδρύματα να ενημερώνουν το Υπουργείο για τον αριθμό των ατόμων με ειδικές ανάγκες ανά
τμήμα και τις ανάγκες που προκύπτουν (Ματθαίου, 2003).
Σημαντική επίσης θεσμική και νομοθετική ρύθμιση αποτελεί ο Νόμος 3549/ 20 Μαϊου
2007 (ΦΕΚ 69) ο οποίος στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Άρθρο 12
Υπηρεσίες υποστήριξης − Σύμβουλοι σπουδών αναφέρει ότι σε κάθε Τμήμα προβλέπεται από
τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του οικείου Α.Ε.Ι. η σύσταση και λειτουργία
υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών και σπουδαστών με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών προς αυτούς, για την ομαλή μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, την υποστήριξη φοιτητών και σπουδαστών με αναπηρία ή φοιτητών και
σπουδαστών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και την επιτυχή περάτωση των σπουδών τους.
Έργο των Συμβούλων σπουδών είναι η καθοδήγηση και η παροχή κατευθύνσεων και
συμβουλών στους φοιτητές και σπουδαστές για την πρόοδο και την επιτυχή ολοκλήρωση των
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σπουδών τους. Τα μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. υποχρεούνται να συνδράμουν τους Συμβούλους
σπουδών στο έργο τους.

2.1.4. Προσδιορισμός των ατόμων με αναπηρίες
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο οργανισμό υγείας (Π.Ο.Υ), 2002, αναπηρία είναι «το
αποτέλεσμα οργανικών ή περιβαλλοντολογικών αιτιών, που δημιουργούν ένα σύνολο
εμποδίων σε σημαντικές περιοχές της ζωής, όπως η αυτοεξυπηρέτηση, η απασχόληση, η
εκπαίδευση, η ψυχαγωγία και η γενικότερη κοινωνική συμμετοχή». Είναι «οποιοσδήποτε
περιορισμός ή έλλειψη (που προκύπτει από μια βλάβη) ικανότητας προς εκτέλεση μιας
δραστηριότητας ή μέσα στο φάσμα δραστηριοτήτων που θεωρείται ομαλό για ένα ανθρώπινο
ον».

Δηλαδή, η αναπηρία δε θεωρείται πλέον ως η κατάσταση ενός ατόμου, αλλά το

αποτέλεσμα της σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στις δυνατότητες του με το εκάστοτε
περιβάλλον (Παγκόσμιος οργανισμός υγείας, 2002. οπ. αναφ. Κουρουπέτρογλου, 2004).
Σύμφωνα με το τρίτο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) υπέρ των ατόμων με
ειδικές ανάγκες, (Α.μ.ε.Α) (HELIOS II, 1993) ως Α.μ.ε.Α χαρακτηρίζονται τα άτομα «με
σοβαρές ανεπάρκειες, ανικανότητες ή μειονεξίες που οφείλονται σε σωματικές βλάβες,
συμπεριλαμβανομένων των βλαβών των αισθήσεων, ή σε διανοητικές ή ψυχολογικές βλάβες,
οι οποίες περιορίζουν ή αποκλείουν την εκτέλεση δραστηριότητας ή λειτουργίας, η οποία
θεωρείται κανονική για έναν άνθρωπο. Συγκεκριμένα ως άτομα με αναπηρία (Α.μ.ε.Α.),
θεωρούνται τα άτομα με αισθητηριακά προβλήματα (ακοής, όρασης), κινητικά (μυών,
ιστών), με χρόνιες οργανικές παθήσεις (νεφροπαθείς, καρδιοπαθείς), με ψυχοπνευματικά
προβλήματα (ψυχιατρικές νόσοι), με λοιμώδεις παθήσεις και με αυτισμό (Κρουσταλλάκης,
2003; Πολυχρονοπούλου, 2003).
Τα άτομα με αναπηρίες, (Α.μ.ε.Α) αποτελούν το 12% του πληθυσμού παγκοσμίως και
εκτιμάται ότι το 2030 το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί σε 17%.. Στην Ευρωπαϊκή ένωση, από τα
στατιστικά στοιχεία της Eurostat (στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) προκύπτει
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ότι το ποσοστό των ατόμων με «ειδικές ανάγκες» στα κράτη μέλη κυμαίνεται από 9,3% έως
15.2%, ενώ τα περισσότερα κράτη μέλη εκτιμούν ότι το ποσοστό των ΑμεΑ κυμαίνεται στο
12 % του πληθυσμού, ποσοστό το οποίο αντιστοιχεί σε 44 εκατομμύρια Ευρωπαίους Πολίτες
με αναπηρίες (Ελλάδα 9,3%). (Eurostat, disabled persons Statistical data, 1995, σελ 136-137).
Στη συνέχεια, θα αναφερθούμε σε κάθε κατηγορία με αναπηρίες ξεχωριστά, ώστε να
γίνει κατανοητό ποιοι ακριβώς θεωρούνται άτομα με αναπηρία γενικά και φοιτητές με
αναπηρία ειδικότερα. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τις αισθητηριακές αναπηρίες, στις
οποίες ανήκουν η μερική ή ολική απώλεια όρασης, η μερική ή ολική απώλεια ακοής και η
μερική ή ολική απώλεια ομιλίας. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τις γνωσιακές
λειτουργίες, η οποία περιλαμβάνει τις νοητικές λειτουργίες και την επικοινωνία. Η τρίτη
κατηγορία αφορά τις σωματικές αναπηρίες και σχετίζεται με την επιδεξιότητα , τη
μετακίνηση και τις σοβαρές ασθένειες. Η τελευταία κατηγορία αφορά στις πολλαπλές
αναπηρίες.

2.1.4.1. Αισθητηριακές αναπηρίες
Μερική ή ολική απώλεια όρασης
Τα άτομα με προβλήματα όρασης ταξινομούνται: α) σύμφωνα με το βαθμό της οπτικής
οξύτητας και του εύρους του οπτικού τους πεδίου (ιατρική ταξινόμηση), β)ανάλογα με τη
χρήση της όρασης για σκοπούς μάθησης και γενικότερα εκπαίδευσης (παιδαγωγική
ταξινόμηση) (Τσιμπούκη, 1972).
Τα άτομα με προβλήματα όρασης διακρίνονται σε άτομα με τύφλωση και σε μερικώς
βλέποντα. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) τυφλό νοείται κάθε άτομο
με οπτική οξύτητα λιγότερη από 1/20 στο καλύτερο μάτι. Επίσης, κάθε άτομο, που αν και
μπορεί να παρουσιάζει ικανοποιητική οπτική οξύτητα, η περιφερική του όραση είναι
περιορισμένη στις 10 μοίρες κεντρικά ή λιγότερο, θεωρείται άτομο με τύφλωση.
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Η ικανότητα όρασης ενός ατόμου καθορίζεται από την συνεκτίμηση της δυνατότητάς του
να αναγνωρίζει και να διαβάζει και ανάλογα με τις δυνατότητες του, διακρίνεται
διαφορετικός βαθμός αναπηρίας. Τα άτομα με ολική απώλεια όρασης παλαιότερα έπρεπε να
μάθουν να διαβάζουν με το σύστημα γραφής Braille και εξυπηρετούνταν με ακουστικές
μεθόδους, όπως τα ομιλούντα βιβλία. Σήμερα υπάρχουν υποστηρικτικές τεχνολογίες
πληροφορικής, όπως οθόνες Braille, διακόπτες και πληκτρολόγια, καθώς επίσης και ειδικό
λογισµικό υποστήριξης (www.access.uoa.gr).
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (2002), εκτιμήθηκε ότι το 2.6% του
παγκόσμιου πληθυσμού έχει προβλήματα όρασης. Συγκεκριμένα, εκτιμήθηκε ότι το 0,6% του
συνολικού πληθυσμού έχει τύφλωση, ενώ το ποσοστό στους μερικώς βλέποντες ανέρχεται
στο 2% του συνολικού πληθυσμού. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε
από τις νομαρχίες ο Πανελλήνιος σύνδεσμος Τυφλών, ο αριθμός των ατόμων με πλήρη ή
μερική απώλεια όρασης μέχρι το τέλος του 1990, ήταν 20.591.Τα άτομα με τύφλωση στην
Ελλάδα ανέρχονται στο 1% του συνολικού πληθυσμού.
Τα προβλήματα που τα άτομα με τύφλωση αντιμετωπίζουν στην καθημερινή ζωή τους
στις σύγχρονες πόλεις είναι πολυάριθμα, όπως οι άσχημες συνθήκες στα πεζοδρόμια, οι
δυσκολίες προσπέλασης στις διαβάσεις πεζών, η παραβίαση των δικαιωμάτων των πεζών από
τους οδηγούς, η έλλειψη ηχοσήμανσης στους φωτεινούς σηματοδότες, η έλλειψη
συστημάτων εκφώνησης πληροφοριών στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στους ανελκυστήρες
σε δημόσιους χώρους (Sperl, 2001). Οι περιορισμοί αυτοί έχουν αρνητική επίδραση στην
προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των τυφλών, περιορίζοντας τις ευκαιρίες τους για
πλουσιότερες εμπειρίες και δυσχεραίνοντας σημαντικά τις κοινωνικές τους σχέσεις. Επειδή
οι τυφλοί δεν μπορούν να μετακινηθούν ελεύθερα σε οποιοδήποτε μέρος επιθυμούν ή έχουν
ανάγκη να επισκεφθούν, δεν μπορούν να αναπτύξουν άλλες δεξιότητες και ικανότητες, και
έτσι παρεμποδίζεται η ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. (Sperl, 2001).
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Μερική ή ολική απώλεια ακοής
Η ελλειμματική ακοή ή η απώλεια ακοής είναι η ολική ή μερική μείωση της ικανότητας
εντοπισμού και κατανόησης ήχων και προκαλείται από ένα πλήθος βιολογικών ή
περιβαλλοντικών παραγόντων (Κυπριωτάκη, 1989). Η ικανότητα ακοής ενός ατόμου
καθορίζεται, από την συνεκτίμηση της ικανότητας για αποδοχή προφορικής διαπροσωπικής
επικοινωνίας και την αντίληψη ακουστικών σημάτων. Διεθνώς, κωφά ορίζονται τα άτομα
εκείνα, των οποίων δε λειτουργεί η αίσθηση της ακοής, διότι γεννήθηκαν με ελάχιστή ή
παντελή απουσία της ακουστικής αίσθησης ή την απώλεσαν κατά τη βρεφική ηλικία πριν το
2ο έτος, πριν δηλαδή εσωτερικεύσουν τα γλωσσικά τους πρότυπα (Κρουσταλλάκης, 2003).
Προκειμένου να δηλωθούν τα άτομα με κώφωση, χρησιμοποιούνται οι όροι βαρήκοος,
κωφός. Η βαρηκοΐα, δηλαδή η μείωση, η εξασθένηση της οπτικής οξύτητας, και η κώφωση
συνιστούν τις αισθητηριακές δυσλειτουργίες που αλλοιώνουν την ποιότητα και την ένταση
της ηχητικής αντίληψης. (Κρουσταλλάκης, 2003).
Οι συνέπειες της κώφωσης, ή της μερικής απώλειας της ακοής είναι ορατές σε όλους
τους τομείς της ζωής του ατόμου και επομένως και σε εκείνον της εκπαίδευσης του.
(Δελασσούδας, 2005). Μελέτες σε ομάδες κωφών παιδιών που έχουν κωφούς γονείς έδειξαν
ότι τα παιδιά αυτά απέκτησαν τη νοηματική γλώσσα ως πρώτη γλώσσα με τον ίδιο τρόπο που
αποκτούν τη φθογγόγλωσσα τα ακούοντα παιδιά. Έρευνες έχουν δείξει επίσης ότι οι κωφοί
έχουν τους ίδιους δεσμούς γλώσσας, κοινωνικής ταυτότητας και στάσης για την κοινότητα
τους όπως και άλλες γλωσσικές μειονότητες .

Μερική ή ολική απώλεια ομιλίας
Τα άτομα με προβλήματα στο λόγο και την ομιλία συμπεριλαμβάνονται σύμφωνα με το
ισχύον νομοθετικό πλαίσιο Ειδικής Αγωγής, στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
(Παπαδημητρίου & Βλασσοπούλου, 2010). Η αποτελεσματική γλωσσική και λεκτική
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ανάπτυξη προϋποθέτει την ύπαρξη πολλών ικανοτήτων. Είναι πολλές οι περιπτώσεις, στις
οποίες η λεκτική ανάπτυξη δεν ολοκληρώνεται φυσιολογικά, όπως για παράδειγμα, όταν
υπάρχει δυσκολία στη κίνηση των μυών που ελέγχουν το λόγο ή στην κατανόηση των όρων
μιας συζήτησης ή το νόημα μιας πρότασης (Παπαδημητρίου & Βλασσοπούλου, 2010).
Συχνά, η ολική απώλεια ομιλίας, η «αλαλία», αποτελεί αναπόφευκτη συνέπεια της
κώφωσης. Όταν διαταράσσεται η γλώσσα λόγω βλάβης στον φλοιό των εγκεφαλικών
ημισφαιρίων, δεν παρατηρείται γενικευμένη διαταραχή. Οι βλάβες σε διάφορες περιοχές του
φλοιού των εγκεφαλικών ημισφαιρίων διαταράσσουν συγκεκριμένες γλωσσικές λειτουργίες
(Kandel, Schwartz & Jessell, 2005).

2.1.4.2. Γνωσιακές λειτουργίες
Νοητικές λειτουργίες
Η νοητική ικανότητα ενός ατόμου καθορίζεται από την συνεκτίμηση ενός αριθμού
δεξιοτήτων, που περιλαμβάνουν για παράδειγμα, την ανάγνωση, τη γραφή και τις
αριθμητικές πράξεις (www.access.uoa.gr). Σε αυτή τη κατηγορία περιλαμβάνονται τα άτομα
με δυσλεξία και άλλες μαθησιακές δυσκολίες, όπως η δυσαριθμησία, η ειδική μαθησιακή
δυσκολία που έχουν ορισμένα άτομα στα μαθηματικά. Η δυσλεξία αφορά διαταραχές της
ανάγνωσης οι οποίες μπορεί να είναι αναπτυξιακές ή επίκτητες (Kandel, et al , 2005).
Επικοινωνία
Η ικανότητα επικοινωνίας ενός ατόμου καθορίζεται, από την δυνατότητά του να κατανοεί
τα όσα λέγονται κατά τη διαπροσωπική επικοινωνία με άλλα άτομα και αναφέρεται σε κάθε
αμφίδρομη ροή πληροφοριών. Η επικοινωνία έχει δύο βασικές μορφές, τη λεκτική και τη μη
λεκτική. Λεκτική είναι κάθε προσπάθεια επικοινωνίας που κάνουμε χρησιμοποιώντας
λεκτικά σύμβολα (λέξεις και προτάσεις), ενώ μη λεκτική είναι η επικοινωνία που γίνεται με
το ύφος, τον τόνο, τη διάθεση, τις χειρονομίες και γενικά τη σωματική και συναισθηματική
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συμπεριφορά των ατόμων που επικοινωνούν (μη λεκτικά σύμβολα). (Παπαδημητρίου &
Βλασσοπούλου, 2010).
2.1.4.3. Σωματικές αναπηρίες
Οι σωματικές αναπηρίες διακρίνονται συνήθως σε κινητικές αναπηρίες και σε
περιπτώσεις σοβαρών προβλημάτων υγείας. Στις κινητικές αναπηρίες περιλαμβάνονται τα
ορθοπεδικά ή μυοσκελετικά προβλήματα και οι νευρολογικές μειονεξίες. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα αυτής της κατηγορίας αποτελεί η μυϊκή δυστροφία, όπου χαρακτηρίζεται από
αδυναμία ελέγχου των μυών.(Πολυχρονοπούλου, 2003).
Επιδεξιότητα
Η κινητική επιδεξιότητα ενός ατόμου καθορίζεται από την συνεκτίμηση της ικανότητας
του να πιάνει κάποιο αντικείμενο, να κρατάει, να μεταφέρει και να στριφογυρίζει
(www.access.uoa.gr).
Μετακίνηση
Η ικανότητα ενός ατόμου για μετακίνηση καθορίζεται από την ικανότητά του για
βηματισμό, την ικανότητά του να ανεβαίνει σκάλες, να σκαρφαλώνει, να σκύβει και να
ισορροπεί. Στην απώλεια της ικανότητας για μετακίνηση, οι φοιτητές χρησιμοποιούν είτε
αναπηρικό αμαξίδιο, είτε περπατητούρα (πι), είτε πατερίτσες (www.access.uoa.gr).
2.1.4.4. Σοβαρές ασθένειες
Σε αυτή τη κατηγορία περιλαμβάνονται τα άτομα που πάσχουν από σοβαρές
ασθένειες, που έχουν υποστεί εγχειρήσεις και κάνουν θεραπείες σε νοσοκομείο. Επίσης σε
αυτή τη κατηγορία θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν και οι νευρολογικές μειονεξίες, εκ των
οποίων συχνότερα συναντάται η επιληψία.
2.1.4.5. Πολλαπλές αναπηρίες
Με την έννοια «πολλαπλές αναπηρίες» ορίζεται η περίπτωση όπου στο ίδιο άτομο
συνυπάρχουν περισσότερες από μία από τις αναπηρίες που προαναφέρθηκαν. Οι Raynolds &
Fletches-Janzen (2000) αναφέρουν ότι άτομο με πολλαπλές αναπηρίες είναι αυτό στο οποίο
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συνυπάρχουν δύο ή περισσότερες αναπηρίες οι οποίες έχουν ως συνέπεια προβλήματα σε
λειτουργικούς τομείς της ζωής. Ο συνδυασμός πολλαπλών αναπηριών μπορεί να
περιλαμβάνει ακουστικές και οπτικές αναπηρίες, νοητική καθυστέρηση, μαθησιακές
δυσκολίες, προβλήματα λόγου, κινητικές αναπηρίες και πολλά άλλα (Salleh & Mohd Ali,
2010). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της κατηγορίας αποτελεί η κωφαλαλία και η
τετραπληγία.
2.1.5. Φοιτητές με αναπηρίες (ΦμεΑ) και Τριτοβάθμια εκπαίδευση
Οι φοιτητές, ανεξάρτητα από το αν είναι ανάπηροι ή όχι, ως άτομα και ως πολίτες, έχουν
όλα τα δικαιώματα, ατομικά, πολιτικά και κοινωνικά, που κατοχυρώνονται στο σύνταγμα και
φυσικά τα ειδικά δικαιώματα εκπαίδευσης (άρθρο 16 του Συντάγματος, παρ.2-4 &5) και
ειδικής προστασίας (άρθρο 21 του Συντάγματος, παρ. 1 & 3).
Σύμφωνα με το δελτίο πληροφοριών ειδικής αγωγής, στο σχολικό έτος 1992-1993 από
τους 14.136 μαθητές, που φοιτούσαν σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής μόνο 339
φοιτούσαν σε ειδικά γυμνάσια και ειδικά λύκεια και από αυτούς ένα μικρό μόνο μέρος
μπορούσε να διεκδικήσει θέση σε Πανεπιστήμιο η ΤΕΙ (Αλεξίου, 2005). Ο αριθμός των
ατόμων με ειδικές ανάγκες πλέον δεν είναι ευκαταφρόνητος, για παράδειγμα στο Ε.Κ.Π.Α
προκύπτει ότι το 1999 φοιτούσαν περισσότεροι από 600 φοιτητές με ειδικές ανάγκες. Τα
τελευταία χρόνια υπάρχει μια τάση αύξησης των φοιτητών με ειδικές ανάγκες ακόμα και στα
τμήματα των Θετικών Επιστημών (Κουρουπέτρογλου, 2003). Είναι σημαντικό να
εισέρχονται όσο το δυνατόν περισσότεροι ΦμεΑ στη Τριτοβάθμια εκπαίδευση γιατί με αυτό
τον τρόπο οι συμφοιτητές έρχονται σε καθημερινή επαφή μαζί τους και αυτό αποτελεί μία
δίοδο για να την αποδοχή τους στην μελλοντική επαγγελματική ζωή ως αυριανούς ενεργούς
πολίτες με δικαιώματα και υποχρεώσεις. Επίσης, αποκτούν ένα πτυχίο το οποίο τους
εφοδιάζει για την μελλοντική επαγγελματική αποκατάσταση, αλλά και τη ζωή τους
γενικότερα. Τέλος, με τη καθημερινή παρουσία τους στους πανεπιστημιακούς χώρους
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μπορούν να αποτελέσουν μία ομάδα «πίεσης», ώστε ο σχεδιασμός και η προσβασιμότητα των
χώρων αυτών να σέβεται σταδιακά όλο και περισσότερο τους φοιτητές αυτούς και να αρχίσει
να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους (Καστρινάκη,2005).
Πρέπει να αναφερθεί ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει ισότιμη ένταξη και αντιμετώπιση των
ατόμων με αναπηρία στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, γιατί δεν υπάρχει ισότιμη ένταξη και
αντιμετώπιση των ατόμων με αναπηρία στη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
(Αλεξίου, 2005). Η ακαδημαϊκή ένταξη των σπουδαστών με αναπηρίες είναι εξαιρετικά
δύσκολη, καθώς τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στερούνται της κατάλληλης
υποδομής, για να παρέχουν τις ιδιαίτερες υπηρεσίες που απαιτούν οι ειδικές ανάγκες των
συγκεκριμένων σπουδαστών (Μαυριγιαννάκη, 2003).
Η λογική της διάκρισης των Φ.μ.ε.Α από τους άλλους φοιτητές ως οπτική προσέγγισης
και διερεύνησης των σχέσεων, δεν συνάδει με το ακαδημαϊκό πνεύμα. Τέτοιου είδους
διακρίσεις αυξάνουν τις πιθανότητες της επανάληψης ή και επιδείνωσης των εμπειριών του
παρελθόντος (τραύματα, στιγματισμού, αποκλεισμού), τη συσσώρευση νέων αποτυχιών (μη
εξοικείωση με το περιβάλλον, αδυναμία κατανόησης της ύλης) και τη διαιώνιση της
περιθωριοποίησης τους (Καλλινικάκη, 2003). Οι άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις που
υφίστανται τα άτομα με ειδικές ανάγκες σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και
οικονομικής ζωής έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην εικόνα που διαμορφώνεται στη
κοινωνία για τα Α.μ.ε.Α (Κυριαζοπούλου, 2003).
Η συμμετοχή στο εκπαιδευτικό σύστημα συνιστά κριτήριο κοινωνικής ένταξης
αντιθετικό εκείνου του κοινωνικού αποκλεισμού. Ύψιστης σημασίας είναι η λειτουργία
καθενός τμήματος, καθεμιάς σχολής και Πανεπιστήμιου, ως μια κοινότητα επικοινωνίας,
συνεργασίας και ισότιμης συμμετοχής, που εξασφαλίζει τη συμμέτοχη όλων των
ενδιαφερομένων, ανεξάρτητα από το αν έχουν ή αν θα παρουσιάσουν στη πορεία κάποιας
μορφής αναπηρία (Καλλινικάκη 2003). Οι περισσότεροι από εκείνους που ολοκληρώνουν τη
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μέση εκπαίδευση ως μαθητές με ειδικές ανάγκες φτάνουν στο Πανεπιστήμιο με ελλιπή
εκπαίδευση και την προσδοκία ότι ως φοιτητές θα έχουν μία ανάλογη της προηγούμενης
ευνοϊκής αντιμετώπισης (Καλλινικάκη 2003).
Πρέπει να τονισθεί ότι οι πτυχιούχοι με αναπηρίες αντιμετωπίζουν οξύτατο πρόβλημα
επαγγελματικής αποκατάστασης, που οφείλεται κυρίως στην προκατάληψη των εργοδοτών
ότι η αναπηρία συνεπάγεται ανικανότητα προς εργασία (Σιδηροπούλου - Δημακάκου, 2003).
Το γεγονός αυτό επιτείνει την όποια απογοήτευση ή τα όποια ψυχολογικά προβλήματα των
φοιτητών / πτυχιούχων με αναπηρίες, καθώς αντιλαμβάνονται ότι παρά τους κόπους για την
ολοκλήρωση των σπουδών τους, η κοινωνία δεν τους αντιμετωπίζει ως ισότιμους με τους μη
ανάπηρους επιστήμονες (Σιδηροπούλου - Δημακάκου, 2003).

2.1.6. Φοιτητές με αναπηρίες (ΦμεΑ) και προσβασιμότητα στα Πανεπιστήμια.
Η αυξανόμενη εισροή φοιτητών με αναπηρίες στα ιδρύματα Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
οδήγησε αναπόφευκτα, στην αλλαγή του προφίλ των φοιτητών. Η αλλαγή αυτή σηματοδοτεί
και παράλληλα δημιουργεί την αναγκαιότητα προσαρμογής των Πανεπιστημίων σε μια νέα
πραγματικότητα, με αναφορά στη προσβασιμότητα των χώρων, στη διοίκηση και την
εκπαιδευτική διαδικασία. Η προσβασιμότητα στην κτιριακή υποδομή και στον περιβάλλοντα
χώρο αποτελεί μια από τις κυριότερες προϋποθέσεις ισότιμης συμμετοχής των φοιτητών με
αναπηρίες στην εκπαίδευση και στην πανεπιστημιακή ζωή ευρύτερα. Παράλληλα, η ίδια η
εκπαιδευτική διαδικασία φαίνεται να μην είναι προσαρμοσμένη στη νέα πραγματικότητα, με
αποτέλεσμα οι όποιες εφαρμοζόμενες υποστηρικτικές ενέργειες και δράσεις για τους
φοιτητές

με

αναπηρίες

να

αποτελούν

πρωτοβουλίες

ορισμένων

διδασκόντων.

(Μαυριγιαννάκη, 2003).
Σε έρευνα που διεξήχθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έγινε
σύγκριση ανάμεσα σε φοιτητές με αναπηρίες και σε φοιτητές χωρίς αναπηρίες όπου φάνηκε
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ότι οι φοιτητές με αναπηρίες δεν αισθάνονται ότι μειονεκτούν ή ότι αδυνατούν να
ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των μαθημάτων. Η μεγαλύτερη δυσκολία όμως που
αναφέρουν οι φοιτητές με αναπηρίες σε σχέση με τους φοιτητές χωρίς αναπηρίες, είναι στις
προφορικές ή γραπτές εξετάσεις. ανάλογα με το είδος της αναπηρίας ή πάθησης.
Διαπιστώθηκε επίσης, ότι οι φοιτητές με αναπηρίες έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για βοήθεια
από άλλους συμφοιτητές, εθελοντές επαγγελματίες, σε σχέση με τους φοιτητές χωρίς
αναπηρίες. Τέλος, τα χρόνια ολοκλήρωσης των σπουδών είναι περισσότερα για τους φοιτητές
με αναπηρίες σε σχέση με τους φοιτητές χωρίς αναπηρίες. (Μητσοπούλου, Ευκλείδη,
Κούρτης, Χρηστίδης, 2002).
Οι φοιτητές με αναπηρίες αντιμετωπίζουν προβλήματα που έχουν σχέση με την έλλειψη:
1)κατάλληλων προγραμμάτων σπουδών που να είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους,
2) ηλεκτρονικού εξοπλισμού που θα βοηθά στη μελέτη
3) ειδικά προσαρμοσμένων βιβλιοθηκών για τυφλούς και κινητικά ανάπηρους
4) προσβάσιμων κτιρίων
5)υπηρεσιών συμβουλευτικής και παροχής βοήθειας στην καθημερινή τους ζωή.
Ως συνέπεια αυτών των ελλείψεων οι περισσότεροι φοιτητές με αναπηρίες δεν μπορούν
να αντεπεξέλθουν στα προγράμματα των σπουδών, ενώ συγχρόνως δυσκολεύονται να
ανταποκριθούν στις παραδοσιακές μεθόδους εξετάσεων, των οποίων η προσαρμογή
επαφίεται στην κρίση και την ευαισθησία του κάθε εξεταστή. Παράλληλα, τίθεται το ζήτημα
ότι η πανεπιστημιακή κοινότητα συχνά δε γνωρίζει τα προβλήματα των φοιτητών με
αναπηρίες και έτσι ούτε το διδακτικό ούτε το διοικητικό προσωπικό είναι αρκετά
ευαισθητοποιημένο

ή/και

ενημερωμένο

για

να

τους

προσφέρει

ειδική

βοήθεια

(Κουρουπέτρογλου, 2003). Εδώ τίθεται και η ευθύνη της πολιτείας αλλά και των
Πανεπιστημίων, ώστε η διευκόλυνση εισαγωγής στο πανεπιστήμιο να συνοδεύεται από τη
δυνατότητα ουσιαστικών σπουδών (Ευκλείδη, 2005).
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Τα κυριότερα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι φοιτητές με αναπηρίες,
ανάλογα και με την αναπηρία τους, είναι:
Α) Η παροχή υπεύθυνης ενημέρωσης για τις σπουδές τους σε σχέση με την αναπηρία τους
πριν την είσοδο τους στο Πανεπιστήμιο, αλλά και κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους,
Β) Η διαπροσωπική επικοινωνία με τους καθηγητές και το διοικητικό προσωπικό,
Γ) Η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό και τις εκπαιδευτικές διαδικασίες,
Δ) Η πρόσβαση στις πληροφορίες, κυρίως μέσω υπολογιστών και
Ε) Η πρόσβαση στις κτιριακές εγκαταστάσεις.
Οι υποστηρικτικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών σε πολλές περιπτώσεις
μπορούν να δώσουν λύσεις ή να διευκολύνουν την αντιμετώπιση των προβλημάτων των
φοιτητών με ειδικές ανάγκες. Μερικές φορές οι λύσεις αυτές αποτελούν τον μοναδικό τρόπο
για να μπορέσουν οι φοιτητές με ειδικές ανάγκες να παρακολουθήσουν πανεπιστημιακές
σπουδές και ύστερα να σταδιοδρομήσουν επαγγελματικά. (Κουρουπέτρογλου, 2003).
Βασικά δικαιώματα των αναπήρων φοιτητών
(ιδεολογικό πλαίσιο προτάσεων, σύμφωνα με την ομάδα Εργασίας του Hellios II)


Δικαίωμα στην ισότητα ευκαιριών για όλους ως προς τη πρόσβαση σε σπουδές
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης



Δικαίωμα για μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση



Δικαίωμα επιλογής των σπουδών



Δικαίωμα επιλογής του Τριτοβάθμιου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος



Δικαίωμα της υπευθυνότητας του ατόμου για την επιλογή και παρακολούθηση των
μαθημάτων



Δικαίωμα για προσαρμογή των μαθημάτων



Δικαίωμα στη μεταφορά



Δικαίωμα στην ενημέρωση με την κατάλληλη υποστήριξη
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Δικαίωμα συμμετοχής στην ακαδημαϊκή και μη ακαδημαϊκή ζωή



Δικαίωμα σε όλες τις οικονομικές απαιτήσεις της ανεξάρτητης διαβίωσης

(Καλαντζή-Αζίζι, 2005)
Το Hellios II (93/96, Τομέας Εκπαίδευσης, ομάδα εργασίας 13) αναφέρεται σε μία ομάδα
εργασίας όπου είχε ως στόχο τη μελέτη και πρόταση παραμέτρων και προϋποθέσεων που να
εξασφαλίζουν την ισότιμη φοίτηση αναπήρων σε ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και
επρόκειτο για ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποια από τα
πορίσματα της ομάδας 13 του Hellios II είναι τα εξής:
α) Ο ανάπηρος φοιτητής πρέπει να έχει τη δυνατότητα της ελεύθερης επιλογής μεταξύ
των ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, γεγονός που συνεπάγεται τη πλήρη πρόσβαση σε
αυτά. Για να εξασφαλιστεί η ισότητα ευκαιριών και η πλήρης πρόσβαση στη Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση, πρέπει όλα τα ιδρύματα να υιοθετήσουν μία συνολική πολιτική και να
εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα με όλα τα μέσα. Η συνεχής έγνοια θα επιφέρει τη συμμετοχή,
την εκπαίδευση και τη συνεργασία όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.
β)Κάθε ανάπηρος φοιτητής θα τυγχάνει επιπλέον ιδιαίτερης και εξατομικευμένης προσοχής
γ) Οι τοπικές πρωτοβουλίες, που υπάρχουν σήμερα, πρέπει να υποστηριχθούν περισσότερο
από τις δημόσιες υπηρεσίες σε όλα τα επίπεδα. (Καλαντζή-Αζίζί, 2005).
Προκειμένου να είναι αποτελεσματική η φοίτησή στο Πανεπιστήμιο, πρέπει να παρέχονται
στους φοιτητές με αναπηρίες (κωφούς, τυφλούς, σωματικά ανάπηρους, δυσλεξικούς κ.λπ.)
πρέπει παρέχονται ειδικές διευκολύνσεις (Καλαντζή-Αζίζι, 2005):
Α) Κατά την περίοδο των σπουδών να ενημερώνονται από εντεταλμένο υπάλληλο των
γραμματειών των τμημάτων έγκαιρα για το πρόγραμμα, τον χρόνο και τον χώρο των
μαθημάτων, για κάθε μεταβολή που έχει σχέση με τη φοιτητική τους κατάσταση και γενικά
για κάθε θέμα που τους αφορά.
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Β) Κατά την περίοδο των εξετάσεων να εξετάζονται σε χώρους προσιτούς, να συνοδεύονται
αν χρειάζεται, στους χώρους των εξετάσεων από υπαλλήλους του Πανεπιστημίου ή δικά τους
πρόσωπα και να εξετάζονται με τους τρόπους που προβλέπονται ανάλογα με την περίπτωση
(λ.χ. ο τυφλός να γράφει σε ομιλούντα υπολογιστή κ.λπ.)
Γ) Σε όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους να υπάρχει καθηγητής, ή καθηγητές, στους
οποίους να απευθύνονται οι φοιτητές για να συζητούν τα προβλήματά τους και οι οποίοι
μπορούν να μεσολαβούν στις Πανεπιστημιακές Αρχές για την επίλυσή τους.
Η Καστρινάκη (2005) κάνει τις εξής προτάσεις για την διευκόλυνση των φοιτητών με
αναπηρίες στις σπουδές τους:


Να μαγνητοφωνούνται οι παραδόσεις ώστε οι φοιτητές με τύφλωση και με κινητικές
αναπηρίες που δεν μπορούν να πηγαίνουν συχνά στο πανεπιστήμιο, να μπορούν να
φοιτούν ισότιμα



Συγγράμματα και σημειώσεις να είναι πιο προσβάσιμα και να μην χρειάζεται οι ΦμεΑ να
πηγαίνουν σε διάφορα βιβλιοπωλεία για την εύρεση τους



Να ορίζεται εκ των προτέρων ο τρόπος και ο τόπος εξέτασης και η ανακοίνωση αυτή να
είναι προσβάσιμη για όλους τους Φ.μ.ε.Α ανεξαρτήτως αναπηρίας.



Διασφάλιση κάθε είδους πρόσβασης στις βιβλιοθήκες



Κτιριακή πρόσβαση και προσπελασιμότητα σε όλα τα επίπεδα



Εξασφάλιση της δυνατότητας ισότιμης φοίτησης στο βασικότερο πρακτικό θέμα, την
πρόσβαση στη γραφή.
Πολλοί προπτυχιακοί κυρίως φοιτητές είναι πιθανόν να αντιμετωπίσουν προβλήματα

κατά τη μετάβαση τους στη φοιτητική ζωή ή και στη διάρκεια των σπουδών τους (Καλαντζή,
1996).
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2.2. Εθελοντές: Προσδιορισμός της ομάδας των εθελοντών
Σε αυτή την ενότητα προσδιορίζεται η ομάδα των εθελοντών και γίνεται λειτουργική
περιγραφή των επιμέρους ενεργειών. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στους τρόπους με τους
οποίους μπορεί να γίνει η εύρεση εθελοντών, στην εκπαίδευση που πρέπει να γίνει πριν
αρχίσει η προσφορά της εθελοντικής εργασίας, στην επιλογή των εθελοντών καθώς και στις
ευθύνες τους.
2.2.1 Ορισμός του Εθελοντή και του Εθελοντισμού
«Εθελοντής» είναι ο πολίτης εκείνος που προσφέρει ανιδιοτελώς τον ελεύθερο χρόνο του, ή
τη γνώση του για χρήσιμες δράσεις προς όφελος άλλων (Αδάλογλου, 2002). Η διαφορά
ανάμεσα στον εκπαιδευμένο εθελοντή και στον εθελοντή με την παλαιά έννοια της
φιλανθρωπίας, είναι ότι ο εθελοντής προσφέρει εθελοντική εργασία όχι με οίκτο αλλά σε
άτομα που τα θεωρεί ισότιμα. Δεν θεωρεί ότι ο ίδιος είναι ανώτερος, ότι ξέρει περισσότερα,
ότι είναι «καλύτερος»
Ο εθελοντισμός σηματοδοτεί μια νέα στάση ζωής, μια διαφορετική αντίληψη για την
ανθρώπινη δημιουργία και για τον ρόλο του ανθρώπου στη κοινωνία (Αδάλογλου, 2002).
Σύμφωνα με τον Κανελλόπουλο (2002), ο εθελοντισμός νοείται ως μία μορφή αλληλεγγύης,
οργάνωσης και συμμετοχής σε υπαρκτές ανάγκες των ανθρώπων. Σύμφωνα με τον
Αδάλογλου (2002) «οι όροι εθελοντική δράση και Εθελοντική συμβολή αναφέρονται σε
εκείνα τα έργα και τους ρόλους που αναλαμβάνονται και εκτελούνται από τους πολίτες με
την ελεύθερη βούληση τους, δίχως οικονομικό αντίκρισμα, για κάποιον κοινωνικά ωφέλιμο
σκοπό».
Συχνά θεωρείται πως ο εθελοντισμός δεν έχει υλικά ανταλλάγματα, όμως μάλλον δεν
υπάρχει απόλυτη συμφωνία πάνω στο ζήτημα αυτό. Αρκετοί εκτιμούν πως, για λόγους που
εξυπηρετούν τη βιωσιμότητά της, η εθελοντική εργασία θα πρέπει να αμείβεται (Wikipedia,
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2010). Αρκετές φορές η αμοιβή πραγματοποιείται με έμμεσο τρόπο, παρέχοντας για
παράδειγμα στον εθελοντή δωρεάν διαμονή, διατροφή ή άλλες διευκολύνσεις.
Ο εθελοντισμός διαχωρίζεται σε επίσημο και ανεπίσημο. Ο επίσημος εθελοντισμός
αφορά την προσφορά, για παράδειγμα, προς μία μη κυβερνητική οργάνωση ή ένα ίδρυμα. Ο
ανεπίσημος εθελοντισμός αφορά την προσφορά σε προσωπικό κυρίως επίπεδο, βοηθώντας
για παράδειγμα κάποιον ηλικιωμένο στο δρόμο. Ιδιαίτερη απήχηση στις μέρες μας έχει μία
συγκεκριμένη μορφή εθελοντισμού, που απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε νέους και
συσχετίζεται με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, σε θέματα όπως η οικολογία, ο αθλητισμός
ή βοήθεια κοινωνικών ομάδων που αντιμετωπίζουν κάποια μορφή δυσκολίας (τοξικομανείς,
άτομα με ειδικές ανάγκες κ.α.) (Wikipedia, 2010).
2.2.2. Εθελοντισμός και σύγχρονη κοινωνία.
Θεωρείται ότι ο εθελοντισμός και η προσφορά υπηρεσιών προωθεί τη κοινωνική και
συναισθηματική

προσαρμογή

των

νέων

ατόμων.

Η

συμμετοχή

σε

εθελοντικές

δραστηριότητες εκπαιδεύει τους νέους, αυξάνει την αυτοεκτίμηση τους και διευρύνει τον
κοινωνικό τους κύκλο, τους βοηθά να αποκτούν γνώσεις και να ασκούνται σε ρόλους και
διαδικασίες που σχετίζονται με τον άνθρωπο –πολίτη και τους επιτρέπουν να αποκομίζουν τα
οφέλη της συμμετοχής στο κοινωνικό σύνολο (Τριλίβα, 2004).
Σε έρευνά του ο Larson (2000) υποδεικνύει την ύπαρξη σημαντικών συναφειών μεταξύ
αφενός της συμμετοχής σε εξωσχολικές δραστηριότητες και σε δραστηριότητες κοινοτικών
δράσεων και αφετέρου της σχολικής εργασίας, της αυτοαποτελεσματικότητας, της
ανεξαρτησίας, της αυτοκυριαρχίας και της λήψης αποφάσεων.
Σύμφωνα με τον Kirby (2001), οι νέοι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται σε
προγράμματα προσφοράς υπηρεσιών, σπάνια παρουσιάζουν αρνητικές συμπεριφορές.
Παράλληλα, οι δραστηριότητες προσφοράς υπηρεσιών στην κοινότητα ενός νεαρού ατόμου,
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μπορεί να συμβάλλουν στη δημιουργία ή τη βελτίωση

της αίσθησης του ότι και αυτό

ανήκει σε μία ανθρώπινη κοινότητα, ενθαρρύνοντας έτσι την υπευθυνότητα του.
2.2.3. Τα δικαιώματα του εθελοντή
Ο φορέας στον οποίο ο εθελοντής προσφέρει ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες του πρέπει να μην
παραγνωρίζει τα δικαιώματα του εθελοντή τα οποία είναι τα εξής:


Να αισθάνεται ασφαλής, σίγουρος και κυρίως οικεία.



Να έχει τη δυνατότητα να φύγει από το πρόγραμμα όποτε το θελήσει.



Να έχει ένα συγκεκριμένο καθήκον.



Να έχει το καθήκον του μια συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης. Θα ήταν αδύνατον ένας

εθελοντής να προσφέρει τον ελεύθερο χρόνο του χωρίς να ξέρει πότε θα σταματήσει.
( Wikipedia, 2010).
2.2.4. Οφέλη εθελοντισμού
(έργο Άλκηστις, οδηγός προσέγγισης εθελοντών, Νοέμβριος 2006)


Βελτίωση της αυτοεκτίμησης.



Βελτίωση των διαπροσωπικών του ικανοτήτων



Βελτίωση των δικών του σημειώσεων.



Βελτίωση ικανοτήτων και δεξιοτήτων μέσα από την οργανωμένη δράση.



Εργασία για έναν κοινωνικό σκοπό.



Απόκτηση καινούργιων φίλων και νέων εμπειριών



Δημιουργία ενός δικτύου αλληλεγγύης.



Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και δεξιοτήτων.



Βεβαίωση Εθελοντικής Συνεισφοράς



Ο εθελοντισμός μετράει θετικά στα πλαίσια των σπουδών
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(έργο Άλκηστις, οδηγός προσέγγισης εθελοντών, Νοέμβριος 2006), (Κοινωφελής Μη
κερδοσκοπική Οργάνωση Φίλων Του Καρκίνου, “ΜΕΙΝΕ ΔΥΝΑΤΟΣ”) .
2.2.5. Εθελοντισμός και ΦμεΑ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό
Στη συνέχεια γίνεται αναφορά σε αντίστοιχα προγράμματα που έλαβαν δράση τόσο στην
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, από το οποία συλλέξαμε ιδέες και μελετήσαμε πριν την
εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος


Στο

Πανεπιστήμιο

της

Washington

στις

ΗΠΑ

(University

of

Washington)

δημιουργήθηκε μία υπηρεσία όπου κάποιοι εθελοντές, οι οποίοι είναι σύμβουλοι σπουδών
και ονομάζονται «μέντορες», βοηθούν τους φοιτητές με αναπηρίες. Αυτοί οι εθελοντές είναι
σε αρκετές περιπτώσεις και οι ίδιοι με αναπηρίες και είναι είτε φοιτητές, είτε επαγγελματίες
διαφόρων ειδικοτήτων.


Στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα, υπάρχει ένα αντίστοιχο πρόγραμμα με εθελοντές οπού

φοιτητές βοηθούν συμφοιτητές τους.


Στο Πανεπιστήμιο της Virginia, έχει εκδοθεί ένας 45σέλιδος οδηγός που αναφέρει

αναλυτικά

τα δικαιώματα των φοιτητών με αναπηρίες, τη παροχή υποστηρικτικού και

εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλα προσαρμοσμένου στον κάθε φοιτητή, την εύκολη
πρόσβαση στο πανεπιστήμιο και τις επιπλέον παροχές όπως, εναλλακτικός τρόπος εξέτασης,
βοηθητική τεχνολογία τόσο στα μαθήματα, στα εργαστήρια όσο και στις εξετάσεις,
βοηθητικά μαθήματα, παράταση για την διεκπεραίωση εργασιών υπό συγκεκριμένες
συνθήκες, μεταφραστές, προτεραιότητα στις εγγραφές, κ.α. Στο πανεπιστήμιο αυτό υπάρχει
ειδικό γραφείο όπου απευθύνονται οι φοιτητές και δεν υπάρχει κάποιου είδους ηλεκτρονική
οργάνωση.


Στην Τουλούζη, στο Πανεπιστήμιο Paul Sabatier υπάρχει ένα ειδικό πρόγραμμα για

υποδοχή και παρακολούθηση σπουδών καθώς επίσης και την επαγγελματική ένταξη
αναπήρων φοιτητών.
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Στο Πανεπιστήμιο του Connecticut στην Αγγλία οι φοιτητές με αναπηρίες,

ενημερώνονται μέσω διαδικτύου στην ειδική ιστοσελίδα που υπάρχει για αυτούς, για τις
παροχές και τις διευκολύνσεις που τους προσφέρονται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
Επίσης οι φοιτητές αυτοί σε περίπτωση που χρειάζονται βοήθεια, για παράδειγμα στο
κράτημα σημειώσεων, επικοινωνούν οι ίδιοι

με την αρμόδια υπηρεσία. Η υπηρεσία

προσλαμβάνει κάποιον ή καθορίζει κάποιον φοιτητή από το πανεπιστήμιο για να καλύψει
την ανάγκη του φοιτητή. Επίσης, αν χρειάζεται κάποιον βοηθό για τη μετακίνηση, η ειδική
υπηρεσία του παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να βρει κάποιον ο ίδιος.


Στο Πανεπιστήμιο Louvain, στο Βέλγιο υπάρχουν διάφορα προγράμματα για Φ.μ.ε.Α

που αποσκοπούν στη μαθησιακή, ακαδημαϊκή και ψυχοκοινωνική ένταξη των φοιτητών
αυτών στο Πανεπιστήμιο. Ένα από αυτά είναι η συγκατοίκηση φοιτητών χωρίς αναπηρίες και
φοιτητών με αναπηρίες με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός δικτύου υποστήριξης που
διευκολύνει τους Φ.μ.ε.Α τόσο σε πρακτικά όσο και σε μαθησιακά θέματα. Για παράδειγμα,
οι φοιτητές προσφέρουν εθελοντικά τη βοήθεια τους σε βάρδιες για πρακτικά θέματα, όπως
το μαγείρεμα αλλά και για τη συλλογή σημειώσεων, την απομαγνητοφώνηση παραδόσεων,
τη μεταφορά στις αίθουσες διδασκαλίας κ.α. (Καλαντζή-Αζίζί, 1996).


Στο Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης στην Ισπανία, υπάρχει μία κοινωνική

υπηρεσία η οποία έχει ως στόχο την ακαδημαϊκή ένταξη των αναπήρων φοιτητών. Οι Φ.μ.εΑ
απευθύνονται στην υπηρεσία αυτή για οποιαδήποτε ανάγκη τους, και μέσα από ένα δίκτυο
αλληλεγγύης που έχει αναπτυχθεί, υπάρχει ο θεσμός της «εθελοντικής εργασίας» όπου
καλύπτει τις ανάγκες που παρουσιάζονται στους Φ.μ.ε.Α., όπως η μετακίνηση στο χώρο, η
πληροφόρηση για διαδικαστικά θέματα, η ένταξη τους σε δραστηριότητες του
Πανεπιστημίου, η χρήση τεχνολογιών πληροφορικής για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους
κ.α. (Καλαντζή-Αζίζί, 1996).
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Ένα πρόγραμμα εθελοντισμού, πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Στο

πρόγραμμα αυτό ζητούσαν εθελοντές για την σάρωση (σκανάρισμα) βασικών εγχειριδίων τα
οποία απευθύνονταν σε άτομα με ολική απώλεια όρασης. Η αναζήτηση αυτή έγινε με
ανάρτηση πρόσκλησης στους πίνακες ανακοινώσεων των σχολών. Στα πλαίσια του
προγράμματος διεξήχθη σεμινάριο ενημέρωσης για τον εθελοντισμό, τα χαρακτηριστικά του
εθελοντισμού και τις κατηγορίες του. Στη συνέχεια οι εθελοντές που επιλέχθηκαν, ανάλογα
με τις ώρες που είχαν διαθέσιμες, εκπαιδεύθηκαν και ξεκίνησε η διαδικασία της εθελοντικής
προσφοράς τους.


Ένα άλλο πρόγραμμα, είναι το πρόγραμμα παροχής βοήθειας για κωφούς και βαρήκοους

σπουδαστές στο ΤΕΙ Αθήνας, με τη πρωτοβουλία της κοινωνικής συμβουλευτικής
υπηρεσίας και τη χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας της Νέας Γενιάς. Ξεκίνησε με
την

εκπαίδευση

και

ευαισθητοποίηση

ομάδας

ακουόντων

σπουδαστών,

για

να

χρησιμοποιηθούν ως βοηθοί σπουδών σε φοιτητές με προβλήματα ακοής. Οι ανάγκες των
φοιτητών καλύπτονται μέσω της παροχής σημειώσεων και της διερμηνείας στην ελληνική
νοηματική γλώσσα (Σαρινοπούλου, 2003). Αξίζει να σημειωθεί ότι η αυξημένη προσέλευση
των βοηθών σπουδών συνδέεται και με τη λειτουργία σειράς μαθημάτων ελληνικής
νοηματικής γλώσσας που παραδόθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος. Οι συναντήσεις της
ομάδας κωφών – βαρήκοων σπουδαστών πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση Στις
συναντήσεις αυτές εντοπίζονται οι ατομικές ανάγκες τους και προσδιορίζονται οι ρόλοι των
βοηθών σπουδών. Επιδιώκεται η προώθηση της επίλυσης ομαδικών και ατομικών
προγραμμάτων και συναισθηματική υποστήριξη των μελών. Τα αποτελέσματα της
συστηματικής παρέμβασης και υποστήριξης σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο είναι η
ουσιαστική συμμετοχή των κωφών – βαρήκοων σπουδαστών στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Η σημαντική βελτίωση της επίδοσης είναι αποτέλεσμα όχι μόνο της υποστήριξης μέσα από
το πρόγραμμα αλλά και της ανάπτυξης της συνεργασία των κουφών σπουδαστών με τη
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παρουσία διερμηνέα. Ακόμα ενισχύθηκε η συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες των
τμημάτων. Αξιοσημείωτο είναι, ότι κατά τη διάρκεια του προγράμματος υπήρξαν εξάμηνα
που η πλειοψηφία των κωφών και βαρήκοων κατάφεραν να εξεταστούν επιτυχώς σχεδόν σε
όλα τα μαθήματα. (Σαρινοπούλου 2003).


Εθελοντική βοήθεια από φοιτητές προς φοιτητές, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο: Οι

περίπου 60 φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής, βοηθoύν εθελοντικά δεκάδες συμφοιτητές
τους με κινητικές δυσκολίες. Συνοδεύουν στο μάθημα έναν συμφοιτητή τους που κινείται με
αμαξίδιο, κρατούν σημειώσεις ή ηχογραφούν την παράδοση για εκείνον που δεν μπορεί να
παρακολουθήσει. Το πρόγραμμα ξεκίνησε πριν από πέντε χρόνια και φέτος συμμετέχουν σ'
αυτό και σύμβουλοι σπουδών. Το πρόγραμμα συντονίζεται από μια γραμματεία που φέρνει
σε επαφή τους φοιτητές και δεν χρηματοδοτείται. Οι φοιτητές με κινητικά ή άλλα
προβλήματα, για να επιτύχουν στις σπουδές τους χρειάζονται βοήθεια που μόνο οι
συμφοιτητές τους μπορούν να παρέχουν. Πραγματοποιούνται σεμινάρια για το πώς φοιτητές
και διοικητικό προσωπικό μπορούν να βοηθούν τα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα
όρασης, κινητικά και επικοινωνίας. Παλαιότερη έρευνα του ΑΠΘ είχε δείξει ότι το 76% των
φοιτητών με αναπηρίες θεωρούν πολύ σημαντική την έγκυρη πληροφόρηση σε θέματα
σπουδών. Οι περισσότεροι αξιολογούν ως θετική τη στάση των άλλων φοιτητών, αλλά το 1/3
αποδίδει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην έλλειψη ενημέρωσης και συνεργασίας των
καθηγητών. Παρά τα προβλήματα, όμως, σε ποσοστό 87% είναι αισιόδοξοι για το μέλλον.


Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών η πρώτη τεκμηριωμένη δράση παροχής βοήθειας ήταν το

πρόγραμμα κατάρτισης Βοηθών Σπουδών«Horizon» για Κωφούς Φοιτητές και αποτέλεσε την
πρώτη δραστηριότητα μέσα από τη κοινοτική πρωτοβουλία Horizon (1992- 1993). Στο
πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν 15 φοιτήτριες εθελόντριες και 10 -18 Κωφοί Φοιτητές. Μέσω
του προγράμματος αυτού καταρτίστηκαν θεωρητικά και πρακτικά φοιτητές στην κινηματική
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γλώσσα, ως βασικό «εργαλείο» για την επικοινωνία με τους Κωφούς Φοιτητές. Στη συνέχεια,
οι εθελοντές ήρθαν σε επαφή με τους κωφούς φοιτητές και ανάπτυξαν σχέσεις μαζί τουςώστε
να αποτελέσουν μια ομάδα «ευαισθητοποιημένων φοιτητών» οι οποίοι θα μπορούσαν να
κατανοήσουν τα προβλήματα των φοιτητών αυτών, να ενισχύσουν τη κοινωνική τους
συμμετοχή και να τους διευκολύνουν στις μαθησιακές δυσχέρειες που αντιμετώπιζαν
(Πρόγραμμα Horizon,1992-1993).


Στο

Πανεπιστήμιο

Αθηνών

με

πρωτοβουλία

του

εργαστηρίου

Ψυχολογικής

Συμβουλευτικής Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών, του τμήματος Φιλοσοφίας,
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας πραγματοποιήθηκε μία δράση για τους φοιτητές με αναπηρίες
όπου εθελοντές βοήθησαν φοιτητές με αναπηρίες. Σε εθελοντές που τους ενδιέφερε να
συμμετάσχουν διανεμήθηκε υλικό για μελέτη και διοργανώθηκαν μηνιαίες συναντήσεις. Στην
επόμενη φάση ανακοινώθηκε στους χώρους της φιλοσοφικής σχολής η επίσημη έναρξη τους
προγράμματος και τη συνέχεια, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία δήλωσης συμμετοχής των
ατόμων με αναπηρία που επιθυμούσαν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, οι διοργανωτές
προσπάθησαν να συνδυάσουν σε ομάδες των δύο ατόμων τους βοηθούς φοιτητές και τους
βοηθούμενους, ανάλογα με τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες. Η εμπειρία από την
υλοποίηση του προγράμματος έδειξε ότι ήταν απαραίτητος ο συνεχής συντονισμός για να
λειτουργήσει η εθελοντική ομάδα, δεδομένου ότι παρακωλύονταν από διάφορους
αστάθμητους παράγοντες (αργίες, απεργίες). Αυτό το οποίο αναδείχθηκε μέσω του
προγράμματος

ήταν

η

ανάγκη

των

φοιτητών

να

συνεχίσουν

το

πρόγραμμα

(Μπακομήτρου,2005). Το πρόγραμμα αυτό συνεχίστηκε ως πρόγραμμα συνεργατικής
προετοιμασίας για τις εξετάσεις, για το διάστημα από το Μάρτιο του 2009 έως τον Ιούνιο του
2010, σε πιλοτική φάση, και απευθύνθηκε σε φοιτητές του Προγράμματος Ψυχολογίας. Στο
πρόγραμμα αυτό εθελοντές φοιτητές βοηθούν τους συμφοιτητές τους με αναπηρία σε θέματα
σπουδών και φοίτησης με στόχο την καλύτερη ένταξη των Φ.μ.ε.Α. Οι εθελοντές στο
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πρόγραμμα αυτό χωρίζονται, ανάλογα με το έτος φοίτησης και τα μαθήματα εξέτασης σε
ζευγάρια με κάθε Φ.μ.ε.Α. (Σοφιανοπούλου, 2010).

3.

Αποσαφήνιση

των

βασικών

εννοιών

(μάθηση,

άγχος,

αυτοαποτελεσματικότητα, κοινωνική ζωή κ.α.).
3.1 Διαδικασία μάθησης σε φοιτητές με αναπηρία
Με τον όρο μάθηση εννοούμε μια σχετικά μόνιμη μεταβολή της συμπεριφοράς που είναι
αποτέλεσμα άσκησης και εμπειρίας. Ο γενικός ορισμός της μάθησης περιλαμβάνει τα εξής
τρία χαρακτηριστικά: α) Η μάθηση είναι αλλαγή συμπεριφοράς προς το καλύτερο ή το
χειρότερο, β) Είναι η αλλαγή που συντελείται μέσα από την άσκηση και την εμπειρία.
Αποκλείονται έτσι οι αλλαγές που οφείλονται σε έμφυτες γενετικές δυνάμεις που προκαλούν
την ανάπτυξη και γ) Η μάθηση είναι σχετικά μόνιμη, διαρκεί ένα αρκετά μεγάλο χρονικό
διάστημα. Όταν οι ψυχολόγοι αναφέρονται στη μάθηση εννοούν το μνημονικό ίχνος ή ίχνη
που θα διαρκέσουν από εβδομάδες ή μήνες έως ολόκληρη τη ζωή (Παγοροπούλου, 2002).
Σύμφωνα με τη θεωρία επεξεργασίας της πληροφορίας, η οποία κατέχει κυρίαρχη θέση
στις σύγχρονες γνωστικές προσεγγίσεις, η μάθηση περιλαμβάνει την επεξεργασία και
αποθήκευση πληροφοριών και πραγματοποιείται με τη βοήθεια τριών μνημονικών δομών:
της αισθητηριακής, της εργαζόμενης και της μακρόχρονης μνήμης (Anderson, 1995).
Μέχρι πρόσφατα η προσοχή ήταν στραμμένη στο πως λειτουργεί ο νους στην
επεξεργασία, οργάνωση και αποδοχή πληροφοριών. Έρευνες στους τρόπους με τους οποίους
οι άνθρωποι επεξεργάζονται τις πληροφορίες αποσαφήνισαν πολλές πλευρές της γνωστικής
λειτουργίας .Η αποτελεσματική πνευματική λειτουργία απαιτεί πολύ περισσότερα από την
απλή κατανόηση της γνώσης και την αιτιολόγηση των λειτουργιών για συγκεκριμένες
δραστηριότητες (Bandura, 1995). Στη κοινωνική γνωστική θεωρία το άτομο πρέπει να
αναπτύξει ικανότητες

σχετικές με τα κίνητρα, τα κοινωνικά πρότυπα της πνευματικής
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λειτουργίας όπως και τις γνωστικές πλευρές. Αυτό προϋποθέτει την επιρροή του εαυτού σε
κάθε πλευρά της μαθησιακής διαδικασίας (Bandura 1995). Ο Zimmerman (1990)
δημιούργησε ένα μοντέλο ακαδημαϊκού ελέγχου του εαυτού. Έδειξε ότι όσοι έχουν καλό
έλεγχο του εαυτού τους επιτυγχάνουν περισσότερο ακαδημαϊκά, από όσους δεν έχουν. Οι
ικανότητες ελέγχου του εαυτού δεν θα συμβάλουν σημαντικά αν ο μαθητής δε αφήνει τον
εαυτό του να εφαρμόσει τις ικανότητες του εν όψει δυσκολιών και αγχογόνων παραγόντων.
Όσο υψηλότερες είναι οι πεποιθήσεις των μαθητών για την αποτελεσματικότητα τους να
ελέγχουν τα κίνητρα τους και τις μαθησιακές τους ικανότητες τόσο πιο σίγουροι είναι στην
αποτελεσματικότητα τους να κατακτήσουν ακαδημαϊκά αντικείμενα. (Zimmerman, Bandura,
&Martinez-Pons, 1992).
1.7.Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στο άγχος και το στρες που βιώνουν οι φοιτητές με
αναπηρία, το οποίο μελετάται στη παρούσα έρευνα ώστε να διερευνηθεί αν ένα πρόγραμμα
εθελοντισμού μπορεί να μειώσει το άγχος τόσο των φοιτητών με αναπηρία όσο και των
εθελοντών, σύμφωνα με παλαιότερες έρευνες.
1.7.3.2. Η έννοια του άγχους και του στρες. Το άγχος των φοιτητών με αναπηρία και των
εθελοντών – φοιτητών.
Το άγχος αναφέρεται ως ένα είδος δυσάρεστης συγκίνηση και πρόκειται για ένα διάχυτο,
άσχημο, συχνά ασαφές συναίσθημα που εκδηλώνεται με φόβο, ένταση και ανησυχία και
συχνά συνοδεύεται από σωματικά συμπτώματα. Υπάρχουν βέβαια και άλλα είδη δυσάρεστων
συγκινήσεων όπως η θλίψη ή ο θυμός, το άγχος όμως διαχωρίζεται από αυτά διότι συνδέεται
πάντοτε με έναν απειλητικό κίνδυνο (Καραδήμας, 2005). Όταν το άτομο έρθει αντιμέτωπο με
κάποια δοκιμασία και αισθανθεί ότι κάποια πτυχή της ύπαρξής του κινδυνεύει, νιώθει άγχος.
Επομένως, ο όρος «άγχος» αναφέρεται στη σχετική ψυχική διάθεση και μόνο, στην
αντίδραση δηλαδή του ατόμου σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς στρεσογόνους παράγοντες
(Καραδήμας, 2005). Ως άγχος γενικά ορίζεται μία μαθημένη αντίδραση του οργανισμού σε
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κατάσταση κινδύνου (Euler,1983). Πρόκειται για μία δυσάρεστη συναισθηματική κατάσταση
που εκδηλώνεται ως αντίδραση σε προκλήσεις ή κινδύνους του περιβάλλοντος (Lazarus,
1991). To άτομο όταν αισθάνεται άγχος κατακλύζεται από αρνητικά συναισθήματα ότι κάτι
συμβαίνει ή θα συμβεί και δεν θα μπορέσει να το ελέγξει. Το άγχος εκφράζεται σωματικά,
ψυχολογικά και συμπεριφοριστικά και οφείλεται σε οικογενειακούς παράγοντες, εμπειρίες
μάθησης, γενετική προδιάθεση, ιδιοσυγκρασία κ.α. (Μπίμπου –Νάκου, 2004). Το άγχος όμως
σε κάποιες περιπτώσεις, λειτουργεί προληπτικά ως προειδοποίηση για κάποιο επερχόμενο
κίνδυνο ή ως κινητοποίηση (Lazarus, 1991).
Το άγχος μπορεί να αποτελεί στοιχείο της προσωπικότητας κάθε ανθρώπου ή να
εμφανίζεται περιστασιακά και εκδηλώνεται τόσο με ψυχικά όσο και με σωματικά
συμπτώματα, ιδιαίτερα από το Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα.
To στρες έχει άμεση σχέση με το άγχος και νοείται ως η διαδικασία κατά την οποία ένα
γεγονός οδηγεί το άτομο στην εκτίμηση του πώς θα αντιμετωπίσει το γεγονός αυτό, το οποίο
κατά συνέπεια επηρεάζει τη συμπεριφορά του (Παπαϊωάννου, Θεοδωράκης, & Γούδας,
2003). Ο ορισμός του στρες που χρησιμοποιείται περισσότερο, είναι αυτός που έχει
διατυπωθεί από τον Lazarus και Folkman (1984α) και ορίζει το στρες ως «...απαιτήσεις
(εσωτερικές ή εξωτερικές) που σύμφωνα με την εκτίμηση του ατόμου θέτουν σε δοκιμασία ή
και ξεπερνούν τις διαθέσιμες δυνατότητές του» (σ.283). Ο Lazarus (1991) και οι συνεργάτες
του (Lazarus & Folkman 1984) θεωρούν ότι ανάμεσα στην ενέργεια και στη στρεσογόνα
αντίδραση, μεσολαβεί η γνωστική εκτίμηση του ατόμου. H γνωσιακή εκτίμηση εξαρτάται
από τη φύση της στρεσογόνου κατάστασης ή του περιβάλλοντος και από ενδοπροσωπικούς
παράγοντες (Kaplan, 1996). Έτσι, όταν ένα άτομο αισθάνεται ότι οι προσωπικές του δυνάμεις
και ικανότητες δεν επαρκούν για να ανταπεξέλθει στις συγκεκριμένες απαιτήσεις του
περιβάλλοντός του, αρχίζει να βιώνει έντονο στρες. Η αντιμετώπιση του στρες ερμηνεύεται
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ως η προσπάθεια, γνωστική και συμπεριφοριστική των ατόμων, να αντιμετωπίσουν ένα
ερέθισμα άγχους (Lazarus &Folkman, 1984).
Επομένως, συγκρίνοντας το στρες με το άγχος, προκύπτει η κάτωθι αναπαράσταση με
την οποία αυτά λειτουργούν ως εξής (Σχήμα 1): Το στρεσογόνο ερέθισμα κινητοποιεί τον
εγκέφαλο- διαδικασία στρες- και έτσι το άτομο βιώνει ένα συναίσθημα που είναι το άγχος
(Βάρβογλη, 2006). Επομένως, ο όρος «στρες» αναφέρεται στη διαδικασία που περιλαμβάνει
τόσο τα στρεσογόνα ερεθίσματα όσο και τις ψυχικές, σωματικές και κοινωνικές αντιδράσεις
του ατόμου (Καραδήμας, 2005).
Σχήμα 1: Αναπαράσταση λειτουργίας στρες και άγχους.
Πηγή: Βάρβογλη, 2006

Στρεσογόνο ερέθισμα

Αίσθημα απειλήςΚινητοποίηση

Άγχος

Διαδικασία στρες

Oι φοιτητές θεωρούνται μία κοινωνική ομάδα, στην οποία διακρίνονται υψηλά επίπεδα
στρες, κάτι το οποίο επηρεάζει την ψυχική τους υγεία (Akandere,&Tekin, 2002). Αρκετές
έρευνες έχουν δείξει ότι κάποιοι παράγοντες όπως, οικονομικοί, ακαδημαϊκοί κλπ. αποτελούν
πηγές χρόνιου στρες για τους φοιτητές, διότι δεν διαθέτουν αποτελεσματικές στρατηγικές για
να τους αντιμετωπίσουν (Giacobbi et al., 2007). Υπάρχουν συστηματικές μαρτυρίες ότι το
σχολείο –κατ’επεκταση και το πανεπιστήμιο- αποτελεί πηγή άγχους για τα παιδιά και τους
νέους και ότι οι διαταραχές άγχους καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό τη σχολική επιτυχία ή
αποτυχία (Poulou&Norwich,2000). Σε κάποιες περιπτώσεις οι φοιτητές με αναπηρίες
αποφασίζουν να μην γνωστοποιήσουν την ύπαρξη κάποιας αναπηρίας τους, ιδίως όταν αυτή
δεν είναι εμφανής. Σε αυτή τη περίπτωση, οι φοιτητές εμφανίζουν μεγάλο βαθμό άγχους για
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μια νέα αρχή στη πανεπιστημιακή κοινότητα, λόγω του ότι δεν ξέρουν πώς να ανταπεξέλθουν
στις υψηλές απαιτήσεις του, άγνωστου για εκείνους, ακαδημαϊκού περιβάλλοντος (Getzel &
Briel, 2006).
Έχει διαφανεί ότι η γνωστική εκτίμηση και η εκτίμηση των χαρακτηριστικών του άγχους,
έχουν άμεση σχέση με το άγχος των φοιτητών κατά τις εξετάσεις (Zeidner, 1994). Oι
Folkman & Lazarus (1985) διαπίστωσαν ότι ακόμα και στην περίπτωση που η βαθμολογία
του φοιτητή είναι καλή, η γνωστική εκτίμηση και οι στρατηγικές αντιμετώπισης θεωρούνται
σε μεγάλο ποσοστό, αιτίες θετικών ή αρνητικών συναισθημάτων τα οποία βιώνουν οι
φοιτητές. Οι Raffety, Smith & Ptacek (1997) βρήκαν ότι οι εκτιμήσεις που αποτελούν
πρόκληση βοηθούν στη δημιουργία άγχους το οποίο είναι προσαρμοστικό, ενώ οι απειλητικές
ή βλαβερές εκτιμήσεις δημιουργούν εξουθενωτικό άγχος, το οποίο σχετίζεται με αποφυγή και
με χαμηλή επίδοση.
3.3. Αυτοαποτελεσματικότητα
3.3.1.Η έννοια της αυτοαποτελεσματικότητας
Η αυτοαποτελεσματικότητα κατέλαβε κεντρική θέση τα τελευταία είκοσι χρόνια στην
εκπαιδευτική και ψυχολογική έρευνα και θεωρείται ότι συνέβαλλε σημαντικά στην παρούσα
εκπαιδευτική ψυχολογία.. Σύμφωνα με τον Bandura η αυτοαποτελεσματικότητα αναφέρεται
στις «εκτιμήσεις του ατόμου αναφορικά με την ικανότητα του να οργανώσει και να εκτελέσει
ένα σχέδιο δράσης για την επίτευξη προκαθορισμένων επιπέδων επίδοσης» (Bandura 1986,
σελ. 391; Zimmerman, 1995, σελ. 218). Ο Bandura (1977a, 1992) ορίζει επίσης, την
αυτοαποτελεσματικότητα ως την προσδοκία της ικανότητας ενός ατόμου να οργανώσει τη
συμπεριφορά του, με τρόπο ο οποίος θα επιφέρει θετικές συνέπειες για τον ίδιο. Η έννοια της
αυτοαποτελεσματικότητας δεν υποδηλώνει τις πραγματικές ικανότητες που μπορεί να έχει
ένα άτομο, αλλά το βαθμό της πίστης του ατόμου στις ικανότητές του (Bandura, 1977b,
1981).
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Οι πεποιθήσεις για την αποτελεσματικότητα του ατόμου επηρεάζουν τον τρόπο με τον
οποίο οι άνθρωποι σκέφτονται, αισθάνονται και κινητοποιούν τον εαυτό τους. H
αντιλαμβανόμενη αυτοαποτελεσματικότητα που σχετίζεται με την ακαδημαϊκή επίδοση,
ορίζεται με βάση τις προσωπικές κρίσεις για τις ικανότητες ενός ατόμου να οργανώσει και να
εκτελέσει με επιτυχία τα μαθήματα και να διατηρήσει σταθερή την ακαδημαϊκή του επίδοση
παρά τις δυσκολίες που μπορεί να παρουσιάζονται (Schunk, 1989). Σε ακαδημαϊκό πλαίσιο η
αισιόδοξη αποτελεσματικότητα θεωρείται απαραίτητη για την προσπάθεια σε άγνωστα έργα
ή για την εκμάθηση καινούργιων εννοιών (Klassen, 2006).
Ο Bandura (1977) επισήμανε επίσης, ότι η αυτοαποτελεσματικότητα επηρεάζει τις
επιλογές που κάνουν οι άνθρωποι, τον τρόπο που συμπεριφέρονται, το πόσο προσπαθούν και
την ελαστικότητα τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να διαλέγουν δραστηριότητες οι οποίες
είναι πιο κοντά στις δυνατότητες τους και να αποφεύγουν τις πιο δύσκολες. Επίσης, όσο
υψηλότερη αυτοαποτελεσματικότητα έχουν, τόσο περισσότερη προσπάθεια θα καταβάλλουν
σε ένα έργο (Bandura 1986). Η υψηλή αυτοαποτελεσματικότητα σχετίζεται, με τη ρύθμιση
της διαδικασίας του στρες, με υψηλότερη αυτοεκτίμηση, καλύτερη φυσική κατάσταση και
προσαρμογή και ανάκαμψη από χρόνιες ασθένειες (Bandura, 1997, Kuijer & de Ridder,
2003). Επιπρόσθετα, η χαμηλή αυτοαποτελεσματικότητα σχετίζεται με περισσότερα
συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης (Kashdan &Roberts, 2004).
Σύμφωνα με τη κοινωνική γνωστική θεωρία, υπάρχουν τέσσερεις κύριες πηγές
πληροφορίας που δημιουργούν την αυτοαποτελεσματικότητα: οι εμπειρίες που σχετίζονται με
την άρτια εκμάθηση, οι εμπειρίες που βασίζονται σε μη ενεργές γνώσεις , οι εμπειρίες που
βασίζονται στη παρατήρηση και τη μάθηση και τέταρτον σε κρίσεις που σχετίζονται με τη
συναισθηματική διέγερση (Bandura, 1995). Οι εμπειρίες που βασίζονται σε βαθειά γνώση,
αποτελούν τη πιο σημαντική πηγή δημιουργίας της αποτελεσματικότητας. (Bandura,1997,
Palmer, 2006), διότι συντελούν στην ικανότητα του ατόμου να επιστρατεύει οτιδήποτε
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χρειάζεται για να επιτύχει (Bandura, 1982; Gist, 1989). H δεύτερη πηγή δημιουργίας
αυτοαποτελεσματικότητας προέρχεται από τις εμπειρίες που οφείλονται στη παρατήρηση και
ονομάζονται έμμεσες, (Bandura, 1997) γιατί τα άτομα αποκτούν πληροφορίες για τις
ικανότητες τους παρατηρώντας άλλους και ιδίως συνομηλίκους τους (Schunk, 1987). H
κοινωνική

πειθώ

είναι

η

τρίτη

πηγή

που

βοηθά

τα

άτομα

να

αποκτήσουν

αυτοαποτελεσματικότητα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω πληροφοριών που τους πείθουν και
επιβεβαιώνουν την ικανότητα τους να εκτελέσουν μία δραστηριότητα (Schunk, 1987). Η
τέταρτη πηγή προέρχεται από τη φυσιολογική, συναισθηματική και ψυχολογική κατάσταση
του ατόμου. Μία θετική διάθεση δυναμώνει την αυτοαποτελεσματικότητα κάποιου, ενώ μία
άσχημη, την αποδυναμώνει (Pajares 1997).
3.3.2. Αυτοαποτελεσματικότητα και εκπαίδευση
Τις τελευταίες δεκαετίες η αυτοαποτελεσματικότητα έχει ληφθεί σοβαρά υπόψη στην
εκπαιδευτική έρευνα Πολλές έρευνες έχουν εξετάσει την επιρροή που έχει η
αυτοαποτελεσματικότητα των μαθητών στα κίνητρά τους και κατά τη διαδικασία της
μάθησης (Bouffard - Bouchard 1990; Schunk, 2003;Zimmerman, Bandura &Martinez Pons,
1992). Σύμφωνα με αυτές τις έρευνες, η αυτοαποτελεσματικότητα επηρεάζει τα κίνητρα και
τη γνώση, υπό την έννοια της επιρροής στα ενδιαφέροντα των μαθητών, στην επιμονή τους
σε ένα έργο, στους στόχους που θέτουν, στις επιλογές που κάνουν και στη χρήση γνωστικών
και μεταγνωστικών στρατηγικών. Έχοντας υπόψη τη σχέση μεταξύ επίτευξης και
αυτοαποτελεσματικότητας, έχουν γίνει έρευνες και στα τρία επίπεδα εκπαίδευσης και σε
μαθητές με διαφορετικά επίπεδα ικανοτήτων. Αυτές οι έρευνες δείχνουν τα άμεσα και
έμμεσα αποτελέσματα της αυτοαποτελεσματικότητας στα επιτεύγματα τους. (BouffardBouchard 1990; Lane, Lane & Kyprianoy 2004, Pajares&Miller, 1994, Schunk 2003).
Οι Lent & Hackett (1987) διαπίστωσαν σε έρευνα τους ότι τα άτομα με αναπηρίες μπορεί
να έχουν λιγότερη πρόσβαση σε πηγές που δημιουργούν την αυτοαποτελεσματικότητα και
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αυτή η μειωμένη πρόσβαση μπορεί να επηρεάσει τις πεποιθήσεις αυτοαποτελεσματικότητας
αυτών των ατόμων. Οι Hampton & Mason (2003) βρήκαν ότι οι πηγές αποτελεσματικότητας
για τη μάθηση στους μαθητές με αναπηρίες ήταν σημαντικά συσχετισμένες με τις
πεποιθήσεις αυτοαποτελεσματικότητας, κάτι το οποίο επηρέαζε την ακαδημαϊκή τους
επίδοση. Οι μαθητές που είχαν περισσότερες πηγές για αποτελεσματικότητα, είχαν
υψηλότερες πεποιθήσεις αυτοαποτελεσματικότητας και υψηλότερη ακαδημαϊκή επίδοση
Σύμφωνα με έρευνες, ο αποτελεσματικότερος τρόπος για να αλλάξουν οι πεποιθήσεις για
την αυτοαποτελεσματικότητα των φοιτητών με αναπηρίες αναφορικά με την ακαδημαϊκή
τους επίδοση επιτυγχάνεται μέσω των προτύπων. Τα πρότυπα πρέπει να είναι μαθητές ή
συμφοιτητές που να έχουν όμοια χαρακτηριστικά με αυτούς. (Bandura, 1995; Rosenthal &
Zimmerman, 1978).
Σύμφωνα με έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί κρίνεται αναγκαίο, τα ιδρύματα της
ανώτατης εκπαίδευσης να επικεντρώσουν στην ανάπτυξη της αυτοαποτελεσματικότητας των
φοιτητών. Βέβαια, πλήθος παραγόντων μπορεί να έχουν ήδη προκαλέσει στους φοιτητές
χαμηλή αυτοαποτελεσματικότητα, από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
λόγω επαναλαμβανόμενων αρνητικών εμπειριών (Dinther et al, 2010). Έρευνες έχουν δείξει
ότι όσο υψηλότερη είναι η αντιλαμβανόμενη αποτελεσματικότητα ενός ατόμου για επιτυχία
στις εκπαιδευτικές απαιτήσεις τόσο πιο πολλές επιλογές επαγγελματικές νοιώθει πως έχει και
τόσο πιο πολύ ενδιαφέρον έχει για αυτές (Betz &Hackett, 1981).
Οι φοιτητές με αναπηρίες χρειάζονται ικανότητες αυτοπροσδιορισμού και αυτοδιάθεσης
για να την προσαρμογή και παραμονή τους στο πανεπιστήμιο με επιτυχία. Αυτές οι
ικανότητες είναι προσωπικές και διαπροσωπικές και σχετίζονται με την αποδοχή

της

αναπηρίας, τον τρόπο που αυτή επηρεάζει τη μάθηση τους και τη κατανόηση της
αναγκαιότητας παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών (Eaton & Coull, 1999 ; Getzel & Mc
Manus 2005).Οι φοιτητές με αναπηρίες, σε έρευνα που διεξήχθηκε σε 40 φοιτητές με
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αναπηρίες, αναφέρουν ότι αυτές οι ικανότητες είναι απαραίτητες για τους ίδιους προκειμένου
να ενταχθούν ομαλά στο κοινωνικό σύνολο, να ζητήσουν βοήθεια, να αντιμετωπίσουν τα
όποια εμπόδια και να γνωρίζουν τι είδους βοήθεια χρειάζονται, τι μπορούν να διαχειριστούν
μόνοι τους και τι όχι, να επιλύσουν προβλήματα (Getzel & Thoma, 2008).
3.3.3. Η σχέση μεταξύ άγχους και αυτοαποτελεσματικότητας
Κατά τον Bandura (1982) «οι προσδοκίες αυτοαποτελεσματικότητας αναφέρονται σε
αξιολογήσεις που κάνει το άτομο, για τον βαθμό επιτυχίας του στην εκτέλεση μιας πράξης
που απαιτείται, προκειμένου να αντιμετωπίσει μελλοντικές καταστάσεις» (σ.129). H
αυτοαποτελεσματικότητα διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στο καθορισμό της συμπεριφοράς και
των λειτουργιών, αφού περιορίζει το αντιλαμβανόμενο άγχος σε μία κατάσταση και κατά
συνέπεια στα αισθήματα που βιώνει το άτομο (Karademas, Kalantzi – Azizi, 2004).
Η μείωση του άγχους μέσω της αυτοαποτελεσματικότητας, μπορεί να επιτευχθεί με τη
βοήθεια συμπεριφοριστικών μοντέλων που μπορούν να μετατρέψουν τα απειλητικά
περιβάλλοντα σε ασφαλή. Σε αυτή τη περίπτωση οι πεποιθήσεις για την αποτελεσματικότητα
ελέγχουν το στρες και το άγχος μέσω της επίδρασης συμπεριφορών διαχείρισης αυτών των
καταστάσεων . Όσο μεγαλύτερη είναι η αίσθηση αποτελεσματικότητας, τόσο περισσότερο το
άτομο ανταπεξέρχεται σε προβληματικές καταστάσεις που προκαλούν στρες και επιτυγχάνει
τη μετατροπή αυτών των καταστάσεων σε ευκολότερες για αυτούς και λιγότερο αγχογόνες.
Αυτό είναι πιο εύκολο να γίνει ομαδικά παρά ατομικά. H κοινωνική στήριξη και οι
κοινωνικές σχέσεις μειώνουν το άγχος που βιώνει ένα άτομο (Bandura, 1995).
Oι Brissette, Scheier και Carver (2002) σε έρευνα τους σε φοιτητές διαπίστωσαν ότι
υψηλά επίπεδα αισιοδοξίας σχετίζονταν με μικρή αύξηση στο άγχος και τη κατάθλιψη, όπου
η κοινωνική στήριξη χρησίμευε ως υποστηρικτικός παράγοντας. H αποτελεσματικότητα
παίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των μαθητών και φοιτητών. Η πεποίθηση των ίδιων στην
ικανότητα τους να κατακτήσουν ακαδημαϊκές δραστηριότητες, επηρεάζει το επίπεδο του
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ενδιαφέροντος τους, την ακαδημαϊκή τους επίδοση και

την προετοιμασία τους για

διαφορετικά επαγγέλματα. Η χαμηλή αίσθηση αποτελεσματικότητας στην επίτευξη των
ακαδημαϊκών απαιτήσεων, αυξάνει τη τάση για άγχος επίδοσης (Hackett, 1995 ; Schunk
1989). Έρευνα των Meece, Wigfield & Eecles (1990), έδειξε ότι οι ακαδημαϊκές επιτυχίες και
αποτυχίες,

προκαλούν

άγχος

μέσω

των

συνεπειών

της

αντιλαμβανόμενης

αυτοαποτελεσματικότητας. Δηλαδή, αν οι αποτυχίες αποδυναμώνουν την αίσθηση των
μαθητών για αποτελεσματικότητα, αυτοί αγχώνονται με τις σχολικές απαιτήσεις.
3.4. Κοινωνική ζωή φοιτητών με αναπηρίες, κοινωνική στήριξη , ποιότητα ζωής
3.4.1 Κοινωνικοποίηση και φοιτητές με αναπηρία
H κοινωνικοποίηση είναι το σύνολο των διαδικασιών με τις οποίες το άτομο,
εσωτερικεύει τις αξίες, τους τρόπους συμπεριφοράς, τη κοινωνική οργάνωση και τη θέση του
σε αυτή και, γενικότερα, τα στοιχεία του πολιτισμού που μεταβιβάζει η μια γενιά στην άλλη
(Τσαούσης, 1997). Παρόλη την αναγκαιότητα κοινωνικής συμβίωσης των ανθρώπων, μέσω
των δυνατοτήτων που προσφέρει η εργασία και η συμμετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι, τα
άτομα με αναπηρία, για διάφορους λόγους, δεν έχουν ίσες ευκαιρίες ούτε στη κατάλληλη
προετοιμασία για εργασία, ούτε αναλογική συμμετοχή στα κοινά. (Δελασσούδας, 2005). Η
κοινωνικοποίηση των ατόμων με αναπηρία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις
που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες, με σκοπό την ένταξη και την ενεργητική τους
συμμετοχή στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή της κοινωνίας (Βλάχου &
Παπαδημητρίου, 2004).
3.4.2. Κοινωνική στήριξη
Ως κοινωνική στήριξη ορίζεται ο βαθμός κάλυψης των βασικών αναγκών ενός ατόμου,
μέσω της αλληλεπίδρασης του με τους άλλους. H κοινωνική στήριξη αποτελεί βασικό
στοιχείο της δομής του κοινωνικού συστήματος (Schwarzer & Leppin, 1991) και
περιλαμβάνει τη συναισθηματική στήριξη, την παροχή πληροφοριών, την υλική και
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ψυχολογική βοήθεια και τη συντροφιά. ). O Gottlieb (1996) υποστηρίζει ότι δεν είναι όλα τα
είδη της κοινωνικής στήριξης βοηθητικά και αυτό εξαρτάται από στρεσογόνους παράγοντες
και από το είδους της βοήθειας που παρέχεται. Σε έρευνα του Rhodes, 2004, αναφέρεται ότι
τα άτομα που έχουν υποστήριξη και

συμπαράσταση από οικογένεια ή φίλους, έχουν

καλύτερη υγεία και ανακάμπτουν γρηγορότερα από προβλήματα υγείας, σε σύγκριση με
άτομα που δεν διαθέτουν αυτή την υποστήριξη. Σε έρευνα που διεξήχθη σε φοιτητές,
διαπιστώθηκε ότι κατά τη περίοδο των

εξετάσεων,

οι

συμμετέχοντες θεωρούν ως

σημαντική βοήθεια τη παροχή συμβουλών και συγκεκριμένων πληροφοριών και όχι τη
συναισθηματική στήριξη ή τη συνεργασία.
3.4.3. Ποιότητα ζωής και εκπαίδευσης
Σε ότι αφορά στη ποιότητα ζωής, ο τρόπος διαβίωσης ενός ανθρώπου προσδιορίζεται από
τα θετικά ή αρνητικά χαρακτηριστικά του, σε σύγκριση με τα θεωρούμενα ως πρότυπα
χαρακτηριστικά του τρόπου διαβίωσης ενός άλλου ανθρώπου. Όμως, ο προσδιορισμός αυτός
στηρίζεται σε προσδοκίες βάσει εμπειριών, σε παροδικές επιδράσεις, αλλά και σε αδυναμία
πολλές φορές προσδιορισμού των βιούμενων ή των επιθυμητών (Δελασσούδας, 2005). Για
την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία θα πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη ορισμένες γενικές αρχές, οι οποίες συνδέονται τόσο με τις διαφορετικές υποκειμενικές
απόψεις και τις κοινωνικές απαιτήσεις όσο και με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ατόμων
με αναπηρία (Moss, 1994). H ποιότητα, ως χαρακτηριστικό παρεχόμενων υπηρεσιών,
αποτιμάται από τον βαθμό και τον τρόπο ικανοποίησης των αναγκών του αποδέκτη των
υπηρεσιών (Δελασσούδας, 2005). Η ποιότητα της εκπαίδευσης βρίσκεται σε άμεση
συνάρτηση με την ποιότητα ζωής ενός ατόμου με αναπηρία. Στο σχολικό περιβάλλον η
ποιότητα συνδέεται συχνά με την αποτελεσματικότητα, γεγονός το οποίο επιτρέπει τον
δανεισμό ή την επιλογή μιας σειράς θεωρητικών μοντέλων, τα οποία αναπτύχθηκαν κατά τη
διερεύνηση της μεταβλητής της σχολικής αποτελεσματικότητας (Δελασσούδας, 2005).
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Tα τελευταία χρόνια υπήρξε μια τεράστια ώθηση στην αναγνώριση της σπουδαιότητας
προαγωγής της συναισθηματικής ανάπτυξης, η οποία θεωρείται ότι συμπληρώνει την
παραδοσιακή εκπαίδευση (Gardner, 1993). Ο Goleman, (1998) υποστηρίζει ότι η
συναισθηματική ανάπτυξη και η κοινωνική επιδεξιότητα προϋποθέτει την αυτογνωσία, την
αυτοκυριαρχία στη λήψη αποφάσεων και την ικανότητα προσφοράς και δημιουργίας.
3.4.4. Αρνητικά στερεότυπα και αναπηρία
Η βιβλιογραφία γενικά αναφέρει ότι σε διάφορες κοινωνικές καταστάσεις και σε
ανθρώπους που δεν γνωρίζονται καλά μεταξύ τους, παρατηρείται ότι τα μη ανάπηρα άτομα
έχουν διαφορετική συμπεριφορά σε άτομα που έχουν κάποια αναπηρία, αισθάνονται δηλαδή
λιγότερο

άνετα με ανάπηρους συνομήλικους τους από ότι

με μη ανάπηρους

(Berry&Meyer,1995; Elliot & Frank, 1990; Fichten & Amsel 1986;Gibbons, 1986; Yuker,
1992). Σύμφωνα με την έρευνα των Fichten, Amsel, Robillard,Sabourin & Wright (1997) το
άγνωστο και το διαφορετικό αποτελούν μία εξήγηση της αιτίας που οι φοιτητές δεν νοιώθουν
άνετα απέναντι σε συνομήλικους τους που έχουν κάποια αναπηρία. Επίσης, η ίδια έρευνα
έδειξε ότι τα μη ανάπηρα άτομα αναζητούν, μέσω της επαφής μαζί τους, περισσότερες
πληροφορίες για άτομα που έχουν κάποια αναπηρία από ότι για άτομα που δεν έχουν. .Άλλες
έρευνες έχουν δείξει ότι οι μη ανάπηροι αντιδρούν στις εμφανείς αναπηρίες συνήθως με
νευρικότητα, αμηχανία, φόβο και άγχος. (Ζωνίου-Σιδέρη, 1998).
Η έρευνα του Jackman, (1983), έδειξε ότι τα μη ανάπηρα σωματικά, άτομα έχουν
αρνητική στάση απέναντι στα σωματικά ανάπηρα. H επαφή με αυτά τα άτομα συχνά
αποφεύγεται και συνήθως αυτό οφείλεται σε άγχος και αμηχανία (Snyder, Kleck, Strenta &
Mentzer, 1979). Οι Fichten & Amsel (1986) διαπίστωσαν ότι τα αρνητικά στερεότυπα που
υπάρχουν για τα ανάπηρα άτομα οφείλονται στην αρνητική στάση απέναντι τους, στην
έλλειψη επικοινωνίας και επαφής και σχετίζονται με την ύπαρξη κοινωνικού άγχους στα μη
ανάπηρα. Πολλά μη ανάπηρα άτομα αναφέρουν ότι νοιώθουν συμπόνια απέναντι στα άτομα
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με αναπηρίες, υπό την έννοια ότι είναι άτομα εξαρτημένα, διότι χρειάζονται τη βοήθεια των
άλλων. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι ακόμα και η επαφή με τα άτομα με αναπηρίες, δεν
συνεπάγεται την απουσία στερεοτύπων απέναντί τους (Fichten & Amsel, 1986).
Δραστηριότητες όπως η παροχή βοήθειας, φαίνεται να μην έχουν μεγάλη επίδραση στην
αλλαγή των στάσεων απέναντι τους (Fichten, Hines & Amsel, 1985). Αυτό που φαίνεται να
βοηθά στην αλλαγή των στάσεων και των στερεοτύπων των φοιτητών απέναντι στους
συμφοιτητές τους με αναπηρίες, είναι η εκτεταμένη επαφή μαζί τους ως ίσοι (Bender, 1981) .
Οι ίδιοι οι φοιτητές με αναπηρίες σε έρευνα αναφέρουν ότι η δημιουργία σχέσεων με
συνομήλικους και συμφοιτητές, η εύρεση υποστήριξης στο πανεπιστήμιο και η είσοδος σε
ομάδες και ομαδικές δραστηριότητες, είναι μερικοί τρόποι με τους οποίους δημιουργούν το
υποστηρικτικό τους σύστημα και το οποίο τους βοηθά στην ομαλή ένταξη τους και φοίτηση
τους στο πανεπιστήμιο (Getzel & Thoma, 2008).
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο για τους φοιτητές με
αναπηρίες, διαπιστώθηκε ότι,. φαίνεται να απευθύνονται για βοήθεια περισσότερο στους
συμφοιτητές τους παρά στους καθηγητές τους, ότι συναντούν μεγάλες δυσκολίες στην
παρακολούθηση των μαθημάτων και στις υποχρεώσεις της σχολής τους και υποστηρίζονται
κυρίως από τους γονείς τους (για τη μετακίνηση), τους συμφοιτητές (για τη μελέτη) ή
ορισμένους εθελοντές (Μητσοπούλου, Ευκλείδη, Κούρτης, Χρηστίδης, 2002).
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4. Πιλοτική εφαρμογή του συστήματος εθελοντισμού στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών.
4.1. Μονάδα προσβασιμότητας φοιτητών με αναπηρία του πανεπιστημίου Αθηνών.
4.1.1.Λειτουργία της μονάδας
Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) λειτουργεί η μονάδα προσβασιμότητας, η οποία έχει
ως στόχο την ισότιμη πρόσβαση των φοιτητών με αναπηρίες στις ακαδημαϊκές σπουδές,
μέσω

της

παροχής

προσαρμογών

στο

περιβάλλον,

υποστηρικτικών

τεχνολογιών

πληροφορικής και υπηρεσιών πρόσβασης. Ιδρύθηκε το 2006 με αποφάσεις της
Πανεπιστημιακής Συγκλήτου και του Πρυτανικού Συμβουλίου.
Η μονάδα απαρτίζεται από την επιτροπή προσβασιμότητας, η οποία είναι υπεύθυνη για
τη λειτουργία της μονάδας. Επίσης, υπάρχουν και σύμβουλοι καθηγητές, οι οποίοι είναι
υπεύθυνοι να υποστηρίζουν τους ΦμεΑ κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Η μονάδα
εξυπηρετεί καθημερινά περισσότερους από 420 φοιτητές µε αναπηρία. Ο σχεδιασμός των
υπηρεσιών που παρέχονται από τη μονάδα βασίζεται στην ανάλυση των αναγκών που έχουν
οι φοιτητές με αναπηρίες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Ο κύριος στόχος είναι η
προσβασιμότητα και παρέχεται ένα πλήθος υποστηρικτικών υπηρεσιών, οι οποίες
οργανώνονται σε 3 κατευθυντήριες γραμμές βάσει της εγγύτητας τους στους φοιτητές: α)Οι
υπηρεσίες προσβασιμότητας που απευθύνονται κατευθείαν στους Φ.μ.ε.Α, β) οι υπηρεσίες
προσβασιμότητας που απευθύνονται στο περιβάλλον τους και γ) οι υπηρεσίες που προωθούν
την προσβασιμότητα (Kouroupetroglou, Pino, Kacorri, 2011).
4.1.2.Προσφορά υπηρεσιών
Βάσει των τριών κατευθυντηρίων γραμμών που προαναφέρθηκαν, οι υπηρεσίες της μονάδας
προσβασιμότητας είναι οι εξής:
Α) Υπηρεσίες προσβασιμότητας που απευθύνονται άμεσα στους Φ.μ.ε.Α
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Οι υπηρεσίες αυτές σχετίζονται με συγκεκριμένες ανάγκες των Φ.μ.ε.Α και έχουν άμεση
επίδραση στη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, στη διαπροσωπική τους
επικοινωνία με συμφοιτητές τους και καθηγητές, στην αλληλεπίδραση τους με το
ακαδημαικό περιβάλλον και στην πρόσβαση τους στο χώρο του πανεπιστημίου:
Οι υπηρεσίες αυτές είναι οι εξής:


Καταγραφή των αναγκών των φοιτητών με αναπηρίες.

Η πρώτη επαφή των Φ.μ.ε.Α με τη μονάδα προσβασιμότητας γίνεται μέσω της καταγραφής
των αναγκών που έχουν. Η υπηρεσία αυτή έχει ως στόχο τη συστηματική και αναλυτική
καταγραφή των αναγκών τους και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν. Οι φοιτητές
πληροφορούνται για την υπηρεσία αυτή κατά την εγγραφή τους στο πανεπιστήμιο ή και πριν
από αυτή. Ενθαρρύνονται να συμπληρώνουν το έντυπο αυτό, το οποίο παρέχεται σε όλκες τις
προσβάσιμες μορφές (χειρόγραφα, ηλεκτρονικά, ακουστικά, με Braille) και μπορεί να
κατατεθεί με ποικίλους τρόπους (ηλεκτρονικά, τηλεφωνικά , μέσω φαξ).


Αξιολόγηση των ικανοτήτων των φοιτητών με αναπηρίες (ΦμεΑ)

Μετα τη μελέτη του εντύπου καταγραφής αναγκών των Φ.μ.ε.α εκπαιδευμένο προσωπικό
συζητά μαζί τους τις πιθανές διευκολύνσεις που εξυπηρετεί τον καθένα από τους φοιτητές και
μελετούν τα κύρια εμπόδια κατά τις σπουδές. Ο κύριος στόχος αυτής της υπηρεσίας είναι η
εξατομικευμένη παροχή βοήθειας στον κάθε φοιτητή με αναπηρία


Προσφορά ατομικών υποστηρικτικών τεχνολογιών ανάλογα με το είδος της αναπηρίας

Η υπηρεσία αυτή προσφέρει τις υποστηρικτικές τεχνολογίες μέσω υπολογιστών στοχεύει να
αυξήσει τις ικανότητες των Φ.μ.ε.Α με στόχο την ισότιμη συμμετοχή στα ακαδημαικά
δρώμενα


Υπηρεσία μεταφοράς

Η υπηρεσία μεταφοράς προσφέρει την μετακίνηση από το σπίτι ως το πανεπιστήμιο και πίσω
για φοιτητές με κινητικά προβλήματα. Οι φοιτητές κάνουν αίτηση στην αρχή του εξαμήνου,
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και η μεταφορά γίνεται με ειδικά διαμορφωμένα οχήματα που μπορεί να μεταφέρει αμαξίδια,
από εξειδικευμένο προσωπικό. Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπηρεσία προσβάσιμου εκπαιδευτικού
υλικού.


Υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης

Η Υπηρεσία ψυχολογικής συμβουλευτικής των ΦμεΑ, σκοπός της οποίας αποτελεί η παροχή
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και συμβουλευτικής στους Φοιτητές με Αναπηρία που φοιτούν
σε όλες τις Σχολές και τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η ατομική συμβουλευτική
προσφέρεται στο χώρο του Εργαστηρίου Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών από την
Ψυχολόγο της Μονάδας Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία (access.uoa.gr.).


Υπηρεσία διαμεταγωγής για τους φοιτητές με απώλεια ακοής,

Με την υπηρεσία αυτή επιτυγχάνεται η απομακρυσμένη, ή πρόσωπο-με-πρόσωπο
διαπροσωπική

επικοινωνία

με

μέλη

της

πανεπιστημιακής

κοινότητας,

μέσω

κειμενοτηλεφώνων, εικονοτηλεφώνων και διερμηνείας της Ελληνικής νοηματικής γλώσσας
καθώς και παροχή τεχνογνωσίας.
Β)Υπηρεσίες προσβασιμότητας εφαρμοσμένες στο περιβάλλον των φοιτητών
Οι υπηρεσίες αυτές σχετίζονται με τις ειδικές τροποποιήσεις στο περιβάλλον των Φ.μ.ε.Α , οι
οποίες απαιτούνται για να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα των φοιτητών στους
πανεπιστημιακούς χώρους. Οι υπηρεσίες αυτές είναι οι εξής:


Υπηρεσία προσβασιμότητας κτιρίων

Το προσωπικό της υπηρεσίας αυτής αξιολογεί την φυσική προσβασιμότητα των κτιρίων
στους πανεπιστημιακούς χώρους και επιθεωρεί τα κτίρια και το εξωτερικό δομημένο
περιβάλλον με στόχο την διασφάλιση υψηλού επιπέδου φυσικής πρόσβασης στους χώρους
στα άτομα με αναπηρία. Επίσης, προτείνει την προσθήκη ειδικών μέσων κατά τη δημιουργία
νέων κτιρίων, όπως ράμπες, ανσασέρ και προσβάσιμες τουαλέτες, είδικές σημάνσεις για
άτομα με απώλεια όρασης, χαμηλών επιτοίχιων καρτοτηλεφώνων και υδροψυκτών, θέσεων
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στάθμευσης αυτοκινήτων ΑμεΑ) καθώς και ηχητικής σήμανσης (με χρήση τηλεχειριστηρίου)
στους φωτεινούς σηματοδότες και ειδικούς διαδρόμους πλοήγησης στα πεζοδρόμια γύρω από
τα κτίρια του Πανεπιστημίου Αθηνών για τα άτομα με απώλεια όρασης.


Προσβάσιμοι σταθμοί εργασίας στις βιβλιοθήκες και υπηρεσία εργαστηρίων

Η υπηρεσία αυτή παρέχει εξειδικεύσεις, εγκαταστάσεις και τεχνική υποστήριξη στις
βιβλιοθήκες του πανεπιστημίου με ειδικό υλικό για Φ.μ.ε.Α, καθώς και εναλλακτικούς
τρόπους πρόσβασης στους υπολογιστές, οι οποίοι περιλαμβάνουν, αναγνώριση φωνής,
αναγνώστες οθόνης, μετατροπή σε Braille κ.α. Με τα μέσα αυτά γίνεται εφικτή η πρόσβαση
στους φοιτητές με απώλεια όρασης και κινητικές αναπηρίες στα άνω άκρα στις συλλογές των
βιβλιοθηκών σε οποιαδήποτε μορφή είναι αυτές (έντυπη, ηλεκτρονική, ακουστική).
Πρόσβαση στις υπηρεσίες του Διαδικτύου.


Υπηρεσία καθοδήγησης

Μέσω αυτής της υπηρεσίας παρέχεται καθοδήγηση και ενημέρωση για τις υπηρεσίες που
παρέχονται στους φοιτητές με αναπηρίες, ΄ώστε όλοι οι φοιτητές να αντιμετωπίζονται δίκαια
κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει την διασφάλιση κατά τις
εξετάσεις ειδικών μέσων που διευκολύνουν την εξέταση τους, όπως ειδικούς υπλογιστές,
βοηθούς γραφής και ανάγνωσης, επιπλέον χρόνο, εναλακτικούς χώρους εξέτασης. Επίσης
περιλαμβάνει καθοδήγηση για την παραγωγή προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού.


Υπηρεσία εκπαίδευσης προσωπικού και εθελοντών

Η μονάδα προσβασιμότητας αναλαμβάνει την εκπαίδευση του προσωπικού που
αλληλεπιδρά με τους φοιτητές, ώστε να είναι ενημερωμενη για θέματα προσβασιμότητας
τους, να γνωρίζουν εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας μαζί τους, τρόπους για να τους
παρέχουν υποστήριξη
Γ) Υπηρεσία που προωθεί τη προσβασιμότητα
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Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν την προσπαθείa προώθησης των ζητημάτων πρόσβασης
στη κοινότητα και αυτό επιτυγχάνεται με ποικίλους τρόπους, όπως έρευνες, διαλέξεις,
συνέδρια, μέσω του διαδικτύου κ.α.


Υπηρεσία εκτίμησης της προσβασιμότητας του διαδικτύου

Η υπηρεσία αυτή παρέχει προσβάσιμες ιστοσελίδες σε θέματα πανεπιστημιακού
περιεχομένου


Υπηρεσία εκδηλώσεων, η οποία αναλαμβάνει εκδηλώσεις κοινωνικές και ανεπίσημες
μεστόχο τη προώθηση των ζητημάτων πρόσβασης, της μονάδας και του
πανεπιστημίου



Υπηρεσία η οποία φροντίζει τη συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες και σεμινάρια
σχετικά με την αναπηρία και τη προσβασιμότητα.



Υπηρεσία έρευνας, η οποία διοργανώνει η συμμετέχει σε έρευνες οι οποίες
σχετίζονται με την ισότιμη πρόσβαση των Φ.μ.ε.Α στα πανεπιστημιακά δρώμενα

(Kouroupetroglou, Pino, Kacorri, 2011).
4.1.3. Διαθέσιμη τεχνολογία
Οι τεχνολογίες που διαθέτει η μονάδα είναι:
Υποστηρικτικές τεχνολογίες πληροφορικής – ειδικές περιφερειακές συσκευές, όπως
οθόνες Braille, διακόπτες και πληκτρολόγια – καθώς και ειδικό λογισµικό, όπως συνθέτες
οµιλίας και µεγεθυντές οθόνης. Ένα μικρό ποσοστό των υποστηρικτών αναπτύσσεται στο
εργαστήριο Φωνής και Προσβασιµότητας, όπως συστήµατα μετατροπής κειµένου σε οµιλία,
τα συστήµατα επιτάχυνσης γραφής µε εικονικά πληκτρολόγια κ.ά., καθώς επίσης,
τροποποιήσεις, όπως η προσθήκη της ελληνικής γλώσσας ή του ελληνικού συστήματος
Braille. Σημαντική προσπάθεια αποτελεί η οργάνωση και ανάπτυξη µια πρότυπης
ιστοσελίδας

διάθεσης δωρεάν λογισµικού ανοικτού κώδικα για ΑµΕΑ (http://

access.uoa.gr/fs).
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4.2. Πιλοτική εφαρμογή του συστήματος εθελοντισμού
4.2.1. Λόγοι δημιουργίας του προγράμματος
Λόγω των προβλημάτων τόσο σε επίπεδο πρόσβασης, όσο και σε επίπεδο φοίτησης
γενικότερα των φοιτητών με αναπηρία στα ελληνικά πανεπιστήμια κρίθηκε απαραίτητος ο
σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός τέτοιου προγράμματος. Το πιλοτικό πρόγραμμα διεξήχθη
σε συνεργασία με την Μονάδα Προσβασιμότητας του Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία είναι
υπεύθυνη για τους φοιτητές με αναπηρίες και συγκεκριμένα με τη νεοσυσταθείσα Υπηρεσία
Εθελοντισμού (http://access.uoa.gr/Unit%20Volunteerism.htm).
Επιπλέον, επειδή είναι ελάχιστες ως μηδαμινές οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί ως
προς αυτή τη κατεύθυνση, θεωρήθηκε αναγκαία η μελέτη και αξιολόγησης της
αποτελεσματικότητας του προγράμματος, στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής εργασίας.
H πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος δημιουργήθηκε στα πλαίσια λειτουργίας της
μονάδας προσβασιμότητας του Πανεπιστημίου Αθηνών και στην οποία, εθελοντές φοιτητές
θα βοηθούν συμφοιτητές τους με αναπηρίες, με στόχο την ισότιμη πρόσβαση των ΦμεΑ στα
Πανεπιστημιακά δρώμενα. Η πιλοτική εφαρμογή του συστήματος αυτού, καθώς επίσης και
τα προκαταρκτικά ευρήματα της παρούσας εργασίας, πιστεύουμε πως θα βοηθήσουν στην
κατεύθυνση της δημιουργίας μίας μόνιμης υπηρεσίας του Πανεπιστημίου.
4.2.2. Πίνακες καταγραφής των αναγκών των ΦμεΑ
Κατά την έναρξη του προγράμματος για την καταγραφή των αναγκών των ΦμεΑ και την
αναζήτηση εθελοντών στη σωστή κατεύθυνση, οι οποίοι θα μπορούν να καλύψουν τις
ανάγκες των φοιτητών, σχεδιάστηκαν πίνακες κατά περίπτωση αναπηρίας. Στους πίνακες
αυτούς αναγράφονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κάθε ΦμεΑ και η βοήθεια που
χρειάζεται από τον εθελοντή, με σκοπό την διερεύνηση των προβλημάτων τους αλλά και την
προτεινόμενη καλύτερη βοήθεια που μπορεί να του παραχθεί.
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4.2.2.1. Φοιτητές με μερική και ολική απώλεια όρασης
Η προτυποποίηση, η προσαρμοστικότητα στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε χρήστη και η
πλοηγησιμότητα, αποτελούν τρεις παράγοντες-κλειδιά για την αποτελεσματική πρόσβαση.
Αυτές οι τρεις έννοιες μπορούν να συνδυαστούν για να παρέχουν στους τυφλούς και στα
άτομα με προβλήματα όρασης μια δυνατότητα ευέλικτης προσαρμογής στις ιδιαίτερες
ανάγκες (Sperl, 2001).
Ο πίνακας που παρατίθεται απεικονίζει τις δυσκολίες/ περιορισμούς που αντιμετωπίζουν
οι φοιτητές με ολική ή με μερική απώλεια όρασης και οι οποίες μπορούν να εξυπηρετηθούν
από εθελοντές (σε διαφορετικό βαθμό, ανάλογα με το αν πρόκειται για μερική ή ολική
απώλεια όρασης):
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Πίνακας 1: Ολική απώλεια όρασης
Δυσκολία/
περιορισμός

Βοήθεια από
εθελοντή

Πρόσβασης
στους χώρους
της σχολής
και
προσανατολι
σμού
(Η δυσκολία
αυτή συχνά
αντιμετωπίζε
ται τις πρώτες
μέρες στη
σχολή ή όταν
ξεκινούν τα
μαθήματα
νέου
εξαμήνου σε
διαφορετικές
αίθουσες)

Κατά τη
διάρκεια του
μαθήματος σε
ότι γράφεται
στον πίνακα
ή στην οθόνη

Στην
καταγραφή
σημειώσεων
κατά τη
διάρκεια του
μαθήματος
(στις
περιπτώσεις
που οι
φοιτητές
γράφουν
αργά)

Συγγραφής
εργασιών και
γραπτές
εξετάσεις

Πρόσβασης
στο έντυπο
εκπαιδευτικό
υλικό, και
στο
βοηθητικό
έντυπο
εκπαιδευτικό
υλικό

Δυσκολία
κατά τη
διάρκεια των
εργαστηρίων

Στη
μετακίνηση
στους χώρους
της σχολής,
είτε καθ’ όλη
τη διάρκεια
του
εξαμήνου,
είτε τις
πρώτες μέρες
¹.

Αν είναι
γνώστης της
γραφής
Braille,
μεταφορά
όσων
αναγράφοντα
ι στον πίνακα
σε Braille.
Αν δεν
γνωρίζει τη
γραφή Braille
μπορεί να
μεταφέρει
προφορικά ή
ηχογραφημέν
α στον
φοιτητή τα
όσα
γράφονται
στον πίνακα.

Μπορεί να
βοηθάει στη
καταγραφή
τους όποτε
χρειάζεται ο
φοιτητής, σε
γραφή
Braille.

Βοήθεια από
τον εθελοντή
στη
συγγραφή
εργασιών και
κατά τη
διάρκεια των
εξετάσεων.

Προφορική
μεταφορά
από
εθελοντές του
υλικού που
χρειάζεται ο
φοιτητής
όταν αυτό δεν
είναι
προσαρμοσμέ
νο σε κάποια
προσβάσιμη
για το
φοιτητή
μορφή, π.χ.,
μεταφορά του
βιβλίου σε
ακουστική ή
άλλη
προσβάσιμη
μορφή

Βοήθεια κατά
τη διάρκεια
των
εργαστηρίων
στις σχετικές
διαδικασίες,
ανάλογα με
τη σχολή και
το είδος των
εργαστηρίων
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Πίνακας 2: Μερική απώλεια όρασης
*Δυσκολία/ περιορισμός

Δυσκολία στα
αναγραφόμενα στον
πίνακα ή στην οθόνη,
κυρίως όταν ο φοιτητής
βρίσκεται μακριά από τον
πίνακα/οθόνη

Βοήθεια από εθελοντή

Βοήθεια σε αυτές τις
περιπτώσεις μόνο.

Οι φοιτητές αναφέρουν
ότι μπορούν να
χρησιμοποιούν Η/Υ αλλά
σε κάποιες περιπτώσεις η
χρήση πρέπει να είναι
περιορισμένη λόγω
πονοκεφάλων και
ζαλάδων και
δυσκολεύονται στη
συγγραφή εργασιών αλλά
και στη παρακολούθηση
όταν πρόκειται για
εργαστήρια που
περιλαμβάνουν Η/Υ
Στη συγγραφή εργασιών
και στα εργαστήρια Η/Υ.

Ανάγνωση βιβλίων από
βιβλιοθήκη

Aνάγνωση βιβλίων όταν
οι ίδιοι δυσκολεύονται.
Δηλαδή να τα διαβάζουν
οι εθελοντές. Η
ανάγνωση αυτή μπορεί να
ηχογραφείται, ώστε, το
υλικό να είναι διαθέσιμο
και σε άλλους φοιτητές
με παρόμοιες δυσκολίες

1. Στην περίπτωση της μετακίνησης, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι ονομάζονται Εκπαιδευτές κινητικότητας και
προσανατολισμού, όπου είναι εξειδικευμένοι σε αυτόν το τομέα και εθελοντικά εκπαιδεύουν τα άτομα με απώλεια όρασης
και τα βοηθούν στην εξοικείωση τους στο χώρο. Σε αυτή τη περίπτωση τα άτομα με απώλεια όρασης δεν χρειάζονται
συνοδό- εθελοντή.

4.2.2.2. Φοιτητές με μερική ή ολική απώλεια ακοής
Οι κωφοί φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στα ελληνικά πανεπιστήμια παρόλο που δεν
αποτελούν ομοιογενή πληθυσμό όσον αφορά τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις, τη στάση τους
απέναντι στη κώφωση, τη γνώση και χρήση νοηματικής, έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό τη
δυσκολία τους στην επικοινωνία (Χατζοπούλου, 2005). Στον χώρο του πανεπιστημίου ήδη
εντοπίζεται έντονο το πρόβλημα της φοίτησης των κωφών φοιτητών. Οι φοιτητές αυτοί, για
να μπορέσουν ανεμπόδιστα και με επιτυχία να παρακολουθήσουν τις πανεπιστημιακές
παραδόσεις, χρειάζονται διερμηνείς (Καλατζή-Αζίζη, Α., 1996, σελ. 216). Αντιμετωπίζουν
επίσης σοβαρά προβλήματα στην επικοινωνία τους με τις γραμματειακές και άλλες υπηρεσίες
του πανεπιστήμιου, στις παραδόσεις των μαθημάτων, στις γραπτές και προφορικές εξετάσεις
και στην επαφή τους με καθηγητές και συμφοιτητές (Χατζοπούλου, 2005).
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Οι φοιτητές με ολική ή μερική απώλεια ακοής αντιμετωπίζουν τους εξής
περιορισμούς/δυσκολίες και μπορούν να τους παραχθούν οι εξής βοήθειες από εθελοντές:
Πίνακας 3: Ολική/μερική απώλεια ακοής
Δυσκολία/ περιορισμός

Χειλεανάγνωσης και
κατανόησης του τι λέει ο
καθηγητής κατά τη
διάρκεια των
παραδόσεων/εργαστηρίων

Εκμάθησης Η/Υ. Πρέπει
να του δείξει κάποιος
γνώστης της νοηματικής

Δυσκολία επικοινωνίας
με τα αρμόδια όργανα
του ΕΚΠΑ και με
συμφοιτητές

Βοήθεια από εθελοντή

Κατά τη διάρκεια της
παράδοσης στο τι λέει ο
καθηγητής. Ως λύση από
τους ΦμεΑ αναφέρεται η
ύπαρξη ενός διερμηνέα
νοηματικής γλώσσας για
διευκόλυνση
επικοινωνίας,. Σε
περίπτωση που δεν
μπορούν να βρεθούν
αρκετοί εθελοντές
γνώστες της νοηματικής,
κάποιος άλλος εθελοντής,
θα καταγράφει αυτά που
λέει ο καθηγητής ώστε να
τα διαβάζει ο φοιτητής ή
θα ηχογραφεί τις
παραδόσεις και θα τις
μεταφέρει στη συνέχεια
γραπτώς μετά το πέρας
του μαθήματος.

Εθελοντής γνώστης της
νοηματικής γλώσσας για
εκμάθηση χειρισμού Η/Υ
από ΦμεΑ

Γνώστες νοηματικής,
ώστε να διευκολύνουν
την επικοινωνία.

4.2.2.3. Φοιτητές με μερική ή ολική απώλεια ομιλίας
Τα προβλήματα λόγου-ομιλίας μπορεί να επηρεάσουν όχι μόνο την ικανότητα του
ατόμου για λεκτική επικοινωνία αλλά και τη συμπεριφορά και κοινωνικοποίηση του, τη
ψυχοσυναισθηματική του ισορροπία και την προσπάθειά του για μάθηση (Κουμπιάς &
Φουστάνα, 2003).

Πίνακας 4: Ολική/Μερική απώλεια ομιλίας
Δυσκολία/
περιορισμός

Δυσκολία επικοινωνίας με καθηγητές και συμφοιτητές και με αρμόδια όργανα του ΕΚΠΑ

Βοήθεια
εθελοντή

Εθελοντές, που θα βοηθούν στην επικοινωνία, διατύπωση αποριών και ότι άλλο θέλουν να
πουν, σε περίπτωση που η απώλεια ομιλίας είναι η μοναδική αναπηρία του ΦμεΑ.
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4.2.2.4. Φοιτητές με προβλήματα που σχετίζονται με τις νοητικές λειτουργίες.
Οι φοιτητές με δυσλεξία, δυσαριθμησία κλπ. αντιμετωπίζουν εμπόδια πρόσβασης στην
εκπαίδευση τους και χρειάζονται τεχνικά βοηθήματα, αλλά και ψυχολογική υποστήριξη για
να τα ξεπεράσουν (Αλεξίου,2005).

Πίνακας 5: Νοητικές λειτουργίες (Προβλήματα δυσλεξίας / Μαθησιακές
δυσκολίες)
Δυσκολία/
περιορισμός

Στο γραπτό λόγο στη
καταγραφή σημειώσεων

Στις γραπτές εργασίες και εξετάσεις

Βοήθεια από
εθελοντή

Να κρατά σημειώσεις στο
μάθημα.

Αν οι γραπτές εργασίες δεν μπορούν να αντικατασταθούν με
προφορικές, ένας εθελοντής θα τις μεταφέρει γραπτά.

4.2.2.5. Φοιτητές με δυσκολίες στην επικοινωνία
Συχνά το πρόβλημα αυτό συνυπάρχει με κάποια άλλη αναπηρία και μπορεί να οφείλεται
σε διάσπαση προσοχής ή σε κάποια νευρολογική βλάβη (Παπαδημητρίου & Βλασσοπούλου,
2010).
Πίνακας 6: Διαταραχές στην επικοινωνία
Δυσκολία/
περιορισμός

Βοήθεια
από
εθελοντή

Δυσκολία κατανόησης, η οποία σε κάποιες
περιπτώσεις συνυπάρχει με κάποια άλλη αναπηρία,
συχνά δυσκολία ακοής, οι φοιτητές δυσκολεύονται
να κατανοήσουν τι πρέπει να κάνουν στις εργασίες
που αναλαμβάνουν και χρειάζονται επεξηγήσεις
για όσα λέει ο καθηγητής μέσα στην αίθουσα
Βοηθά κατά τη συγγραφή εργασιών ή επεξηγεί
μετά το μάθημα τα όσα ειπώθηκαν και βοηθά στην
κατανόηση των θεμάτων στις εξετάσεις.

Πρόβλημα κατανόησης λόγω διάσπασης
προσοχής ή οποία ή υπάρχει ως διαταραχή
ή προήλθε από νευρολογικές βλάβες, από
φάρμακα λόγω κάποιας ασθένειας. Οι
φοιτητές έχουν τις δυσκολίες που
αναφέρθηκαν στην προηγούμενη στήλη.
Αντίστοιχη βοήθεια με την προηγούμενη

4.2.2.6. Φοιτητές με σωματικές αναπηρίες
Οι σωματικές αναπηρίες των φοιτητών μπορεί να είναι προσωρινές ή μόνιμες, σταθερές ή
εκφυλιστικές, και μπορεί να επηρεάζουν ένα μέρος μόνο ή και ολόκληρο το σώμα. Για τους
φοιτητές με κινητικές αναπηρίες, πρόσβαση σημαίνει να μπορούν να κινούνται άνετα με το
αμαξίδιο τους στις αίθουσες διδασκαλίας, στη βιβλιοθήκη, στα εργαστήρια και γενικά στο
πανεπιστημιακό χώρο (Αλεξίου, 2005). Στη συνέχεια μελετάται η επιδεξιότητα και η
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ικανότητα του ατόμου για μετακίνηση, καθώς αυτές είναι οι κύριες αιτίες που παρεμποδίζουν
τη φοίτηση και στις περιπτώσει αυτές ο Φ.μ.ε.Α χρειάζεται υποστήριξη.
Πίνακας 7: Προβλήματα επιδεξιότητας
Δυσκολία/
περιορισμός

Βοήθεια από
εθελοντή

Στη καταγραφή σημειώσεων
κατά τη διάρκεια του
μαθήματος, ιδίως όταν αυτές
υπαγορεύονται γρήγορα αν και
σε κάποιες περιπτώσεις δεν
μπορούν καθόλου να
κρατήσουν σημειώσεις.
Να κρατάει σημειώσεις για τον
φοιτητή, ή απλώς να βοηθάει
στις περιπτώσεις που δε
προλαβαίνει.

Στη συγγραφή
εργασιών/γραπτών
εξετάσεων

Μεταφέροντας γραπτά τις
εργασίες του φοιτητή καθ’
υπαγόρευση ή κατά τη
διάρκεια των εξετάσεων.

Δυσκολία στο χειρισμό
αντικειμένων, (π.χ., να κάνει
συνδέσεις στους υπολογιστές).
Δυσκολία στη χρήση Η/Υ, ιδίως
όταν η αναπηρία είναι στα άνω
άκρα, ή στα εργαστήρια όταν
πρόκειται για θετικές σχολές
Βοηθά κατά τη διάρκεια των
εργαστηρίων τον φοιτητή στα
πρακτικά θέματα, όπου ο ίδιος
αδυνατεί.

Στην περίπτωση που οι φοιτητές αντιμετωπίζουν προβλήματα στη μετακίνηση,
χρησιμοποιούν είτε αναπηρικό αμαξίδιο, είτε περπατητούρα (πι), είτε πατερίτσες. Συνήθως
έχουν κάποιο συνοδό μαζί τους, κατά κανόνα κάποιον συγγενή τους, όχι μόνο για τη
μεταφορά στο πανεπιστήμιο αλλά και για τη μετακίνηση τους μέσα σε αυτό, όπως για
παράδειγμα στο ασανσέρ, διότι οι χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου δεν φτάνουν να πατήσουν
τα κουμπιά. Ένας εθελοντής συνοδός μπορεί να βοηθήσει στην κατεύθυνση αυτή.
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Πίνακας 8: Προβλήματα μετακίνησης
Δυσκολία/
περιορισμός

Προβλήματα πρόσβασης στο εργαστήριο, στη
βιβλιοθήκη, στο κυλικείο στις τουαλέτες, στις
σκάλες, κατά περίπτωση.

Δυσκολία πρόσβασης
στα διάφορα
βιβλιοπωλεία όπου
διανέμονται τα βιβλία
της σχολής για τη
συλλογή τους

Δυσκολία να
κατέβουν ή να
ανέβουν οι
ΦμεΑ στο
ειδικό
αυτοκίνητο του
πανεπιστημίου,

Βοήθεια από
εθελοντή

Υποστήριξη/βοήθεια στη μετακίνηση στους
χώρους της σχολής σε καθημερινή βάση και τη
μεταφορά στη σχολή αν αυτό είναι εφικτό.

Να αναλάβει να βοηθά
τον φοιτητή στη
συλλογή των βιβλίων
του από τα διάφορα
βιβλιοπωλεία.

Να βοηθά ένας
εθελοντής
συνοδός στην
είσοδο και
έξοδο από το
αυτοκίνητο

4.2.2.7. Φοιτητές με σοβαρές ασθένειες.
Πρόσβαση για αυτούς τους φοιτητές, σημαίνει υποστήριξη στα μαθήματα, στα
εργαστήρια, στις ανακοινώσεις κτλ. σε περίπτωση απουσίας, λόγω της ασθένειας τους και της
συχνής νοσηλείας.

Πίνακας 9: Σοβαρές ασθένειες
Δυσκολία/ περιορισμός

Στη συστηματική
παρακολούθηση των
μαθημάτων, ιδίως όταν
πρόκειται για θετικές
σχολές, οπού υπάρχουν
εργαστήρια

Βοήθεια από εθελοντή

Να παρακολουθεί και να
δίνει σημειώσεις στον
φοιτητή ή να
προμηθεύεται σημειώσεις
από συμφοιτητές.

Χρήση του Η/Υ μετά από
εγχειρήσεις ή σοβαρές
ασθένειες. Σε κάποιες
ασθένειες συνίσταται
περιορισμένη χρήση Η/Υ
από τον γιατρό ή και
καθόλου χρήση. Όποτε
παρατηρείται δυσκολία
στη συγγραφή εργασιών
και χρήση Η/Υ στα
εργαστήρια.
Στη συγγραφή των
εργασιών μεταφέροντας
τις εργασίες στον
υπολογιστή
Υποστήριξη του φοιτητή
στα μαθήματα που
υπάρχουν τέτοια
εργαστήρια, δουλεύοντας
αυτός στον Η/Υ.

Δυσκολία παραλαβής
συγγραμμάτων ιδίως όταν
αυτό γίνεται από
διαφορετικά
βιβλιοπωλεία

Παραλαβή βιβλίων και
παράδοση στο εθελοντή
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4.2.2.8. Φοιτητές με πολλαπλές αναπηρίες.
O Rogow (2005) αναφέρει ότι η συνύπαρξη αναπηριών, όπως οπτικών και κινητικών,
θέτει πολλά εμπόδια στην ικανότητα ενός ατόμου να ανακαλύψει και να αλληλεπιδράσει
μέσα στο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της
κατηγορίας αποτελεί η κωφαλαλία και η τετραπληγία.

Πίνακας 10: Πολλαπλές αναπηρίες
Δυσκολία/
περιορισμός

Μετακίνηση
στους χώρους
της σχολής

Συγγραφή
εργασιών/καταγραφή
σημειώσεων

Βοήθεια από
εθελοντή

Ύπαρξη
συνοδού για
μετακίνηση σε
όλους τους
χώρους της
σχολής,

Κατά τη διάρκεια των
μαθημάτων στη
καταγραφή σημειώσεων
και συγγραφή εργασιών

Δυσκολία στην παρακολούθηση των
μαθημάτων λόγω της φύσης της αναπηρίας. Σε
κάποιες περιπτώσεις όπου η μόνιμη κατοικία
είναι στην επαρχία και η οικογένεια τους
βρίσκεται εκεί, δεν μπορούν να μείνουν μόνοι
στη πόλη που σπουδάζουν. Σε αυτές τις
περιπτώσεις οι φοιτητές αναφέρουν ότι δεν
μπορούν να προμηθευτούν τα συγγράμματα
και τις σημειώσεις για τα μαθήματα
Ύπαρξη ενός εθελοντή που θα παίρνει τις
σημειώσεις των μαθημάτων και τα
συγγράμματα και θα τα αποστέλλει
ηλεκτρονικά καθώς και ανακοινώσεις,
ημερομηνίες εξετάσεων κτλ.

Συνεχίζοντας τη μελέτη, θα προσδιορίσουμε τις ομάδες εθελοντών οι οποίοι δύνανται να
συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας στα πλαίσια του Πανεπιστημίου,
όπως αυτό που πραγματοποιήθηκε στη παρούσα έρευνα.

4.3.Προσδιορισμός της ομάδας εθελοντών στο πρόγραμμα
4.3.1. Φοιτητές
Σε ένα εθελοντικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου, οι εθελοντές μπορεί να είναι
προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι θα βοηθούν τους φοιτητές ΦμεΑ κατά
κύριο λόγο με θέματα της σχολής τους. Οι εθελοντές μπορεί να είναι είτε φοιτητές του ίδιου
τμήματος με τους ΦμεΑ, είτε φοιτητές διαφορετικών τμημάτων. Σε κάποιες περιπτώσεις
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όμως, όπως για παράδειγμα στα εργαστήρια, θα ήταν προτιμότερο οι εθελοντές να φοιτούν
στο ίδιο τμήμα με τους ΦμεΑ. Παρά το ότι οι ανάγκες των ΦμεΑ είναι κοινές, υπάρχουν
περιπτώσεις σχολών όπου οι ανάγκες τους διαφέρουν κατά περίπτωση. Αυτό που
διαφοροποιεί πιθανόν περισσότερο τις ανάγκες, είναι τα εργαστήρια στις θετικές, ιατρικές
και πολυτεχνικές σχολές, όπου σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται οι εθελοντές να φοιτούν
στο ίδιο τμήμα με τους ΦμεΑ.
4.3.2.Μη φοιτητές
Λέγοντας μη φοιτητές, εννοούμε τους εξωτερικούς εθελοντές, δηλαδή τα άτομα εκείνα τα
οποία προσφέρουν εθελοντική εργασία αλλά δεν ανήκουν στην πανεπιστημιακή κοινότητα..
Οι εξωτερικοί εθελοντές θα μπορούσαν να βοηθούν τους φοιτητές σε θέματα που δεν
απαιτούν εξειδικευμένη γνώση, όπως π.χ., μετακίνηση στους χώρους της σχολής, ή στην
παραλαβή συγγραμμάτων (όπως προαναφέρεται και στον πίνακα). Σημαντική ομάδα
εξωτερικών εθελοντών αποτελεί η κατηγορία των εθελοντών οι οποίοι μπορεί να μην έχουν
γνώσεις σχετικά με τα μαθήματα, αλλά να έχουν εξειδικευμένες γνώσεις, όπως γνώση της
γραφής Braille ή της νοηματικής γλώσσας ή γνώσεις υπολογιστών, ή πτυχιούχοι των
αντίστοιχων με τους ΦμεΑ σχολών του πανεπιστημίου
4.3.3. Εθελοντές ΦμεΑ
Μια τελευταία κατηγορία εθελοντών μπορεί να αποτελέσουν άλλοι φοιτητές με
αναπηρίες, ή ακόμα και απόφοιτοι αντίστοιχων σχολών, οι οποίοι μπορεί να βοηθούν τους
φοιτητές ΦμεΑ σε διάφορους από τους τομείς που προαναφέρθηκαν, ανάλογα με τις
δυνατότητες και τις γνώσεις που διαθέτουν. Το πλεονέκτημα αυτής τη κατηγορίας των
εθελοντών βρίσκεται στο γεγονός ότι, οι εθελοντές αυτοί επειδή κατανοούν σε μεγαλύτερο
βαθμό τις ανάγκες των φοιτητών Φμεα, μπορούν να βοηθήσουν σε κάποιες περιπτώσεις πιο
αποτελεσματικά από τους υπόλοιπους εθελοντές.
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4.4. Είδη εθελοντικής εργασίας
Τα είδη εθελοντικής εργασίας συγκεντρωτικά και όχι ανά είδος αναπηρίας, όπως προκύπτουν
από τις ανάγκες των Φ.μ.ε.Α, είναι τα εξής: (Virginia tech, 2009)


Υποστήριξη στη συγγραφή σημειώσεων ( περιπτώσεις με προβλήματα όρασης,
μαθησιακές δυσκολίες, πολλαπλές αναπηρίες, φοιτητές με κινητικά προβλήματα, σοβαρές
ασθένειες)
Ο εθελοντής κρατάει καθαρές και κατανοητές σημειώσεις κατά τη διάρκεια των

μαθημάτων, τις οποίες δίνει στους φοιτητές με τα προβλήματα που προαναφέρθηκαν.. Στην
περίπτωση των φοιτητών με μερική απώλεια όρασης, συνήθως δεν χρειάζεται καταγραφή
των σημειώσεων από τον εθελοντή καθ’ όλη τη διάρκεια των παραδόσεων, αλλά μόνο σε
περιπτώσεις που δεν προλαβαίνουν να καταγράψουν κάτι, ή σε περίπτωση που γράφουν
αργά, οπότε ο εθελοντής πρέπει να σημειώνει ή απλώς να βοηθά των φοιτητή με τις
σημειώσεις του.
Στην περίπτωση των φοιτητών με μαθησιακές δυσκολίες, ο εθελοντής σε συνεννόηση με
τον φοιτητή, κρατά είτε όλες τις σημειώσεις του μαθήματος, είτε σε ορισμένες περιπτώσεις,
τα τμήματα στα οποία ο φοιτητής δυσκολεύεται. Σε κάποιες περιπτώσεις, ο φοιτητής με
μαθησιακές δυσκολίες πιθανόν να μη χρειάζεται κράτημα σημειώσεων από τον εθελοντή,
αλλά απλώς βοήθεια στην οργάνωση τους ώστε αυτές να είναι κατανοητές.
Στην περίπτωση των φοιτητών με κινητικά προβλήματα, βοήθεια στη καταγραφή
σημειώσεων χρειάζονται οι φοιτητές που έχουν αναπηρία στα άνω άκρα ή προβλήματα στην
επιδεξιότητα των χεριών. Σε αυτή τη περίπτωση ο εθελοντής θα κρατάει όλες τις σημειώσεις
που χρειάζεται ο φοιτητής, ή όταν δεν προλαβαίνει, ανάλογα με την περίπτωση.
Στην περίπτωση των φοιτητών που έχουν κάποια σοβαρή ασθένεια και αδυνατούν να
παρακολουθούν συστηματικά τα μαθήματα, ο εθελοντής μπορεί να παρακολουθεί και να
δίνει τις σημειώσεις των μαθημάτων τις οποίες θα μελετά ο φοιτητής στο σπίτι.
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Στην περίπτωση των φοιτητών με πολλαπλές αναπηρίες, ο εθελοντής θα κρατάει όλες τις
σημειώσεις που ο φοιτητής χρειάζεται κατά τη διάρκεια των παραδόσεων. Σε κάποια
μαθήματα τα οποία είναι εξειδικευμένα (π.χ., μαθηματικά) ο εθελοντής πρέπει να είναι στην
ίδια ή σε παρεμφερή σχολή, ή να είναι πτυχιούχος αυτής της σχολής, έτσι ώστε να μπορεί να
καταγράφει σωστά τις σημειώσεις (π.χ., σωστή καταγραφή των τύπων).
Στον τομέα της καταγραφής σημειώσεων είναι προτιμότερο να υπάρχουν 2-3 εθελοντές
για κάθε μάθημα, οι οποίοι θα εναλλάσσονται σε περίπτωση απουσίας κάποιου. Τις
σημειώσεις των εθελοντών μπορεί να παραλαμβάνει είτε ο ίδιος ο ΦμεΑ, είτε η υπηρεσία
εθελοντών, η οποία θα τα αναρτά στο διαδίκτυο ή θα τα στέλνει μέσω mail στον φοιτητή.


Μεταφορά των σημειώσεων σε προσβάσιμη για τον ΦμεΑ μορφή

Οι φοιτητές με προβλήματα ακοής δεν χρειάζονται απλώς κράτημα σημειώσεων, όπως στις
περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν, αλλά χρειάζονται έναν εθελοντή που να τους βοηθά να
κατανοούν τα λεγόμενα από τον καθηγητή, καθ’ όλη τη διάρκεια της παράδοσης αλλά και
κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι ΦμεΑ κάνουν χειλανάγνωση
αλλά δεν είναι αυτό εφικτό πάντα. Ως λύση αναφέρεται από τους ΦμεΑ, η ύπαρξη ενός
διερμηνέα νοηματικής γλώσσας. Οι εθελοντές δεν μπορούν να μεταφράσουν επίσημα τη
νοηματική γλώσσα, μπορούν όμως να καταγράφουν όσο το δυνατόν περισσότερα, από την
παράδοση, ώστε να τα διαβάζει ο ΦμεΑ. Μία άλλη εναλλακτική πρόταση, είναι να ηχογραφεί
ο εθελοντής τις παραδόσεις και να τις μεταφέρει γραπτώς μετά το πέρας του μαθήματος, είτε
χειρόγραφα είτε μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.


Μεταφορά από τον πίνακα/οθόνη και μετατροπή προσβάσιμη μορφή

Στην περίπτωση των φοιτητών με ολική απώλεια όρασης, ο εθελοντής ηχογραφεί τις
σημειώσεις του από τον πίνακα/οθόνη ή τις μετατρέπει σε άλλο σχετικό οπτικό υλικό.
Συγκεκριμένα, αν ο εθελοντής είναι γνώστης της γραφής Braille, μεταφέρει ταυτόχρονα με τη
παράδοση τα όσα γράφονται στον πίνακα, στη γλώσσα αυτή. Εναλλακτικά, αν δεν γνωρίζει
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τη Braille μεταφέρει προφορικά στον φοιτητή τα όσα γράφονται, ώστε να τα καταγράφει ο
ίδιος ο φοιτητής στη γλώσσα αυτή. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, ο εθελοντής
μπορεί να σημειώνει τα όσα γράφονται και μετά το πέρας του μαθήματος να τα διαβάζει στον
φοιτητή ή να τα μεταφέρει σε προσβάσιμη μορφή, ή απλά να του τα υπαγορεύει κατά τη
διάρκεια του μαθήματος και εκείνος να τα μεταφέρει στον φορητό υπολογιστή του
κατευθείαν.
Στην περίπτωση των φοιτητών με μερική απώλεια όρασης, ο φοιτητής δυσκολεύεται να
διαβάσει τα όσα αναγράφονται στον πίνακα ή στην οθόνη, μόνο όταν βρίσκεται σε μεγάλη
απόσταση από αυτόν, έτσι ο εθελοντής μεταφέρει τα αναγραφόμενα μόνο σε αυτή τη
περίπτωση.


Μετακίνηση στη Σχολή/αίθουσες

Όπως προαναφέρθηκε στους φοιτητές με προβλήματα όρασης, η εκπαίδευση στη
μετακίνηση μπορεί να γίνεται από εκπαιδευτές κινητικότητας και προσανατολισμού κατά τις
πρώτες μέρες των εξαμήνων. Συγκεκριμένα, ο εθελοντής βοηθά τους φοιτητές με
προβλήματά όρασης στη μετακίνηση τους στη σχολή, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Αυτό
σημαίνει ότι μπορεί να χρειάζονται βοήθεια μόνο τις πρώτες μέρες που ξεκινάνε τα μαθήματα
ώστε να μάθουν τους χώρους και να προσανατολιστούν - για τους πρωτοετείς φοιτητές - είτε
στην αρχή κάθε εξαμήνου όπου αλλάζουν αίθουσες μαθημάτων.
Σε φοιτητές με κινητικά προβλήματα ή αναπηρίες, χρειάζεται ένας εθελοντής καθ’ όλη τη
διάρκεια της χρονιάς για να τους βοηθά στη μετακίνηση τους στις αίθουσες, στις σκάλες,
στο κυλικείο, στο ασανσέρ κτλ. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την
υπηρεσία μεταφοράς φοιτητών του πανεπιστημίου Αθηνών, ώστε να υπάρχει και κάποιος
εθελοντής συνοδός

στο αυτοκίνητο της μονάδας προσβασιμότητας του Πανεπιστημίου

Αθηνών, το οποίο μεταφέρει τους Φ.μ.ε.Α από το σπίτι τους στο πανεπιστήμιο.
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 Παραλαβή συγγραμμάτων
Ο εθελοντής παραλαμβάνει τα βιβλία από διάφορα βιβλιοπωλεία που τα διανέμουν και τα
παραδίδει στους φοιτητές που αδυνατούν να πάνε οι ίδιοι, όπως σε άτομα με κινητικές
αναπηρίες, απώλεια όρασης, πολλαπλές αναπηρίες, σοβαρές ασθένειες κλπ.
 Ενημέρωση
Ενημερώνει φοιτητές που έχουν προβλήματα υγείας ή ακόμα και άλλες αναπηρίες και
απουσιάζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα ή προσωρινά, σε θέματα που αφορούν τη σχολή,
όπως ανακοινώσεις, συγγράμματα, ημερομηνίες εξετάσεων, σημειώσεις, έκτακτο εργαστήριο
ή μάθημα, αναβολή μαθήματος/εργαστηρίου κτλ. Παράλληλα τους αποστέλλει και
σημειώσεις των μαθημάτων. Η αποστολή σημειώσεων μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά,
χωρίς να γνωρίζεται ο φοιτητής με τον εθελοντή. Επίσης, ένας εθελοντής μπορεί να αναλάβει
την ηλεκτρονική ενημέρωση και να αποστέλλει το υλικό σε περισσότερους από έναν φοιτητή,
όταν για κάποιους λόγους απουσιάζουν. Στην περίπτωση της ενημέρωσης, θα ερωτάται ο
κάθε ΦμεΑ αν προτιμά αυτό να γίνεται μέσω προσωπικής επαφής ή από απόσταση, σε
περίπτωση που επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος.


Συγγραφή εργασιών
Καταγράφει κυρίως τις εργασίες που υπαγορεύουν οι φοιτητές με οπτικά, ή κινητικά

προβλήματα (αναπηρία στα άνω άκρα) και με μαθησιακές δυσκολίες. Συγκεκριμένα, οι
φοιτητές με προβλήματα όρασης χρειάζονται κάποιον εθελοντή που να μεταφέρει τις
εργασίες από τη γλώσσα Braille, σε γραπτό λόγο. Σε άλλες περιπτώσεις, όπου οι γραπτές
εργασίες δεν μπορούν να αποφευχθούν, οι εθελοντές σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα,
μεταφέρουν γραπτά αυτά που τους υπαγορεύουν οι φοιτητές. Στην περίπτωση αυτή, θα
θέλαμε να προτείνουμε την δημιουργία μίας ομάδας εθελοντών με γνώσεις της γραφής
Braille. Η ομάδα αυτή εκτός από την παροχή

βοήθειας στους άλλους εθελοντές στη
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μεταφορά σε γλώσσα Braille, μπορεί να τους βοηθά και να μαθαίνουν σταδιακά τη γλώσσα
αυτή.


Βοηθός μελέτης

Βοηθά όποιον ΦμεΑ το ζητήσει είτε στη μελέτη του για τις εξετάσεις, είτε σε κάποια
εργαστήρια. Όπως προαναφέρθηκε σε αυτή τη περίπτωση οι εθελοντές θα πρέπει να είναι είτε
συμφοιτητές των ΦμεΑ, είτε απόφοιτοι των ίδιων σχολών, είτε φοιτητές μεγαλύτερων ετών,
ώστε να έχουν γνώσεις σχετικές με το μάθημα. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, ο ΦμεΑ να
μπορεί, σε συνεννόηση με τη γραμματεία της σχολής του, να έχει κάποιο άτομο που να το
βοηθάει, ανάλογα με την ανάγκη του.


Χρήση Η/Υ/εκμάθηση χειρισμού

Οι εθελοντές που έχουν γνώσεις υπολογιστών, μπορούν να βοηθήσουν κάποιον φοιτητή
ΦμεΑ ο οποίος δεν έχει το σχετικό λογισμικό που είναι προσαρμοσμένο στην αναπηρία του,
καθώς επίσης στην χρήση του Η/Υ και στη πλοήγηση στο Internet. Ένας εθελοντής μπορεί
επίσης να βοηθήσει και στην εκμάθηση χειρισμού του Η/Υ, όπως για παράδειγμα στη
περίπτωση όπου ο φοιτητής είναι κωφός και ο εθελοντής είναι γνώστης της νοηματικής.


Μεταφορά βιβλίων/σημειώσεων σε προσβάσιμη μορφή

Βοηθά στη μεταφορά σε ηλεκτρονική μορφή των συγγραμμάτων που χρησιμοποιούν οι
φοιτητές με μερική ή ολική απώλεια όρασης ώστε να είναι προσβάσιμα σε αυτούς. Επίσης
κάποιοι εθελοντές μπορεί να βοηθούν στη βάση δεδομένων της βιβλιοθήκης, αλλά και στη
διαμόρφωση βιβλίων, περιοδικών και άρθρων για φοιτητές με οπτικές και κινητικές
δυσκολίες.


Επικοινωνία με γνώση νοηματικής

Ο εθελοντής- γνώστης της νοηματικής, μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην
εκπαίδευση και την κοινωνικοποίηση του φοιτητή με ολική ή μερική απώλεια ακοής και με
απώλεια ομιλίας, κυρίως στην επικοινωνία του με τους καθηγητές και τους συμφοιτητές του
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κατά τη διάρκεια των μαθημάτων αλλά και κατά τις εξετάσεις, για διατύπωση αποριών,
ερωτήσεων κ.α.


Βοήθεια σε εργαστήρια

Ο εθελοντής βοηθά τους ΦμεΑ των θετικών σχολών σε πρακτικά θέματα εργαστηρίου που
αδυνατούν οι ίδιοι να ανταποκριθούν πλήρως. Συγκεκριμένα, ο εθελοντής μπορεί να βοηθά
φοιτητές με προβλήματα επιδεξιότητας στα άνω άκρα ή με πολλαπλές αναπηρίες, οι οποίοι
δεν μπορούν να κάνουν κάποιες συνδέσεις π.χ. στους υπολογιστές ή σε κάποιο πείραμα
Φυσικής ή Χημείας στο εργαστήριο και σε κάποια άλλα πρακτικά ζητήματα, όπως στις
κλινικές κλπ.


Φροντιστήριο σε μαθήματα της σχολής

Ο εθελοντής βοηθά στα μαθήματα τους φοιτητές, που δυσκολεύονται στην κατανόηση
κάποιων μαθημάτων, επειδή έχουν μαθησιακές δυσκολίες ή διάσπαση προσοχής λόγω
κάποιων ασθενειών. Αυτό πρέπει να γίνεται από κάποιον εθελοντή, ο οποίος θα είναι είτε
συμφοιτητής του ΦμεΑ είτε θα έχει εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα σε προηγούμενο έτος.


Επικοινωνία/συζήτηση

Οι φοιτητές ΦμεΑ εκτός από την βοήθεια στα μαθήματα έχουν ανάγκη να επικοινωνήσουν
και να ανταλλάξουν απόψεις με άλλους φοιτητές. Τους περισσότερους ΦμεΑ και ιδίως
αυτούς που έχουν προβλήματα όρασης, ακοής και ομιλίας, θα διευκόλυνε ή ύπαρξη ενός
εθελοντή, που θα τους βοηθά να μιλήσουν, να επικοινωνήσουν, να πάνε κάποια βόλτα, κτλ.
Σε αυτή τη περίπτωση μπορούν να δημιουργηθούν ομάδες των 3-4 φοιτητών, όπου ένας
εθελοντής θα είναι υπεύθυνός για την ομάδα αυτή κυρίως σε ζητήματα της επικοινωνίας.
Πιστεύουμε ότι αυτός είναι ένας τρόπος να αισθανθούν οι φοιτητές ΦμεΑ ενταγμένοι σε μία
μικροκοινωνία του Πανεπιστημίου και όχι ξεκομμένοι από αυτό .
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Εθελοντής συνοδός

Θα διευκόλυνε τους ΦμεΑ η ύπαρξη ενός εθελοντή συνοδού κατά τη διάρκεια της μεταφοράς
με το ειδικό αυτοκίνητο μεταφοράς, ο οποίος θα βοηθά τον φοιτητή κατά την ανάβαση και
κατάβαση από το αυτό, τόσο στο σπίτι όσο και στη σχολή. Ο εθελοντής αυτός δεν χρειάζεται
να είναι φοιτητής, αλλά οποιοσδήποτε.

4.5. Σχεδιασμός/ Διαδικασία του προγράμματος
Η έρευνα αυτή αποτελεί ως επί το πλείστον μια ποιοτική έρευνα. Οι ποιοτικές μέθοδοι
συλλογής,

συμπεριλαμβάνουν

παρατήρηση,

συνέντευξη,

μελέτη

περίπτωσης,

και

ανασκόπηση τεκμηρίων, που στηρίζονται στην άμεση πληροφόρηση κάτω από φυσικές
συνθήκες (Σαχίνη, 1991).
Ο σχεδιασμός του προγράμματος και της έρευνας περιείχε την εύρεση και τη δημιουργία
των κατάλληλων ερωτηματολογίων για το σκοπό της παρούσας έρευνας και την δημιουργία
όλων των εντύπων που συμπλήρωσαν οι συμμετέχοντες καθώς και των εγχειριδίων και των
εγγράφων που δόθηκαν σε αυτούς.
4.6. Στάδια υλοποίησης του προγράμματος
4.6.1. Επιλογή φοιτητών με αναπηρία
Η πρώτη φάση αφορούσε την αναζήτηση φοιτητών με αναπηρίες. H εύρεση των
φοιτητών με αναπηρία επετεύχθη, από τη λίστα του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Έπειτα από
τηλεφωνική επικοινωνία, τους εξηγήθηκε η διαδικασία του προγράμματος και κάποιοι
συμφώνησαν να συμμετέχουν σε αυτό. Με τη διαδικασία αυτή δημιουργήθηκε η πρώτη
ομάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους φοιτητές με
αναπηρίες (Φ.μ.ε.Α), έγιναν από το χώρο του Πανεπιστημίου, ώστε να διασφαλιστεί η
εχεμύθεια και η εμπιστευτικότητα για τα στοιχεία αυτά. Οι Φ.μ.ε.Α στη συνέχεια,
συμπλήρωσαν τις φόρμες εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι οποίες έγιναν είτε μέσω τηλεφωνικής
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επικοινωνίας είτε μέσω προσωπικής επαφής, σε συνεργασία με την υπεύθυνη του
προγράμματος εθελοντισμού.. Στις φόρμες αυτές συμπλήρωσαν το είδος της βοήθειας που
χρειάζονται αναλυτικά, τις μέρες και τις ώρες καθώς και τα μαθήματα στα οποία χρειάζονται
βοήθεια.
Οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρθηκαν στους φοιτητές με αναπηρίες είναι οι εξής:
κράτημα σημειώσεων, μεταφορά των σημειώσεων του μαθήματος σε ηλεκτρονική
προσβάσιμη μορφή (στο word με μεγάλα γράμματα), μεταφορά των όσων αναγράφονται
στον πίνακα/ οθόνη, βοήθεια στη μετακίνηση στη σχολή/ αίθουσες (εκτός από τη συνοδεία
στις τουαλέτες), εύρεση σημειώσεων σε περίπτωση απουσίας, συλλογή συγγραμμάτων,
ενημέρωση για θέματα που αφορούν σημαντικές ανακοινώσεις.
4.6.2. Επιλογή και εκπαίδευση εθελοντών
Παράλληλά, έγινε η αναζήτηση εθελοντών. Στο παρόν πρόγραμμα, η εύρεση εθελοντών
πραγματοποιήθηκε αρχικά μέσω αφισών, οι οποίες σχεδιάστηκαν και τοιχοκολλήθηκαν σε
χώρους του πανεπιστημίου (γραμματείες, αμφιθέατρα, πίνακες ανακοινώσεων, στάσεις
λεωφορείων κ.α.), με παρουσιάσεις ενημερωτικές για το πρόγραμμα σε αμφιθέατρα κατά την
έναρξη του εξαμήνου, με ανάρτηση στο site της μονάδας προσβασιμότητας του
πανεπιστημίου Αθηνών, μέσω ανθρώπων που έχουν λάβει μέρος σε παλαιότερα
προγράμματα εθελοντισμού και μέσω της προφορικής διάδοσης. Η διαδικασία της εύρεσης
των εθελοντών ξεκίνησε αρχές Σεπτέμβρη 2010 και ολοκληρώθηκε μέσα Οκτώβρη 2010.
Στη συνέχεια, αφού ολοκληρώθηκε η αναζήτηση των συμμετεχόντων, συμπληρώθηκαν
οι φόρμες εκδήλωσης ενδιαφέροντος τόσο από τους φοιτητές με αναπηρίες όσο και από τους
εθελοντές. Στις φόρμες αυτές οι φοιτητές με αναπηρίες δήλωναν μεταξύ άλλων το είδος της
βοήθειας που χρειάζονται, τα μαθήματα στα οποία χρειάζονται βοήθεια, τις ημέρες, τις ώρες
κ.α. Οι εθελοντές, στην αντίστοιχοι φόρμα, δήλωναν τις ώρες που είναι διαθέσιμοι, τα
μαθήματα που παρακολουθούν, το είδος της βοήθειας που προτιμούν να παρέχουν κ.α.
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Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής, ακολούθησε η προετοιμασία και η
εκπαίδευση των εθελοντών. Μετά την συμπλήρωση της φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος
των εθελοντών ακολούθησε η διαδικασία της εκπαίδευσης τους, από τη μονάδα
προσβασιμότητας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι εθελοντές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες και
η εκπαίδευση τους διήρκεσε δύο ημέρες, με διάρκεια 6 ωρών (μία ημέρα για την κάθε
ομάδα). Οι εθελοντές εκπαιδεύθηκαν σε θέματα που αφορούσαν τις αναπηρίες και τους
τρόπους προσέγγισης των φοιτητών με αναπηρία. Επιπλέον, όσοι εθελοντές επιθυμούσαν,
εκπαιδεύθηκαν για τρεις ώρες επιπλέον, από εδικές εκπαιδεύτριες κινητικότητας για άτομα
με απώλεια όρασης, στις τεχνικές συνοδείας των ατόμων αυτών.
Επιπλέον την ημέρα της διεξαγωγής της εκπαίδευσης, πριν από την έναρξη του
εξαμήνου, δόθηκαν στους εθελοντές τα ερωτηματολόγια τα οποία αφορούσαν τους ίδιους,
(ερωτηματολόγιο αυτοσχέδιο, ερωτηματολόγιο αυτοαποτελεσματικότητας και μέτρησης
άγχους). Επίσης, τους δόθηκε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο, το οποίο αφορούσε την
αξιολόγηση της εκπαίδευσης, ένα εγχειρίδιο γνωριμίας με την αναπηρία, τα οφέλη του
εθελοντή και τα καθήκοντα του.
4.6.3. Αντιστοίχιση εθελοντών και ΦμεΑ
Στη συνέχεια της διαδικασίας, ακολούθησε αντιστοίχιση ανάμεσα στους φοιτητές με
αναπηρίες και στους εθελοντές, διαδικασία αρκετά δύσκολη και χρονοβόρα λόγω του ότι
έπρεπε να γίνει αντιστοίχιση ένα προς έναν. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε μια αρχική
αντιστοίχιση, βασισμένη στις ανάγκες του φοιτητή με τις ανάγκες που επιθυμεί να
εξυπηρετήσει ο εθελοντής και έγινε αναζήτηση για την εύρεση διαθέσιμου εθελοντή, την ίδια
μέρα και ώρα που χρειάζεται ο φοιτητής Φ.μ.ε.Α τη βοήθεια. Πρώτη προτεραιότητα δόθηκε
στην εύρεση φοιτητών από το ίδιο τμήμα και κατά προτίμηση αυτών που παρακολουθούν το
ίδιο μάθημα με το φοιτητή με αναπηρία. Στις περιπτώσεις που αυτό δεν ήταν εφικτό,
βρέθηκαν εθελοντές οι οποίοι παρακολουθούσαν εθελοντικά το μάθημα και κρατούσαν
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σημειώσεις. Επίσης, δόθηκε έμφαση στο να μην ξεπερνούν οι ώρες εθελοντικής βοήθειας,
τις ώρες που είχαν δηλώσει οι εθελοντές ότι είναι διαθέσιμοι. Για τις ανάγκες της
αντιστοίχισης δημιουργήθηκε ένας πίνακας όπου καταχωρήθηκαν οι φοιτητές με αναπηρίες
και οι εθελοντές, ανάλογα με τις ανάγκες του Φ.μ.ε.Α και τη διαθεσιμότητα του εθελοντή.
Παράλληλα με την αντιστοίχιση, υπήρχε τηλεφωνική επικοινωνία με τους εθελοντές ώστε να
επιβεβαιωθεί ότι είναι διαθέσιμοι για όσα τους ανατέθηκαν.
4.6.4. Υπογραφή συμβολαίων και διατήρηση ημερολογίου
Αφού ολοκληρώθηκε η φάση της αντιστοίχισης, υπογράφηκαν συμβόλαια ανάμεσα
στους εθελοντές και τους Φ.μ.ε.Α, στα οποία δεσμεύονταν οι εθελοντές, να παρέχουν τη
βοήθεια που τους ανατέθηκε και να τη διεκπεραιώσουν ως το τέλος του εξαμήνου. Οι
εθελοντές και οι φοιτητές υπέγραψαν ένα συμφωνητικό εθελοντικής υποστήριξης.
Παράλληλα τους δόθηκε ένας κώδικας δεοντολογίας και τα καθήκοντα που έχει ένας
εθελοντής και ένας φοιτητής με αναπηρίες. Η υπογραφή των συμβολαίων καθώς και η
έναρξη του πιλοτικού προγράμματος καθυστέρησε αρκετά, λόγω εξωτερικών απρόοπτων
γεγονότων (καταλήψεις, απεργίες) τα οποία κατέστησαν δύσκολή τη πρώτη επαφή ανάμεσα
σε φοιτητές με αναπηρίες και εθελοντές. Κατά τη διάρκεια του πιλοτικού προγράμματος, οι
εθελοντές κρατούσαν ημερολόγιο όπου κατέγραφαν τυχόν δυσκολίες που αντιμετώπισαν, τις
εντυπώσεις και ότι άλλο θεωρούσαν σημαντικό στα πλαίσια του προγράμματος.
4.6.5. Εκπαιδευτικό υλικό και μέσα συλλογής δεδομένων
Στους εθελοντές δόθηκαν κατά την εκπαίδευση τους εγχειρίδια τα οποία αφορούν την
αναπηρία, για ενημέρωση τους, καθώς και ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης για την
εκπαίδευση που τους παρεσχέθη, πριν από την έναρξη του προγράμματος. Οι φοιτητές με
αναπηρίες και οι εθελοντές, συμπλήρωσαν φόρμες εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στις οποίες
καλούνταν να δώσουν τα στοιχεία τους, τα μαθήματα που παρακολουθούν και το είδος της
βοήθειας που επιθυμούσαν να λάβουν ή να παρέχουν, αντίστοιχα.
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Για την ανάλυση των δεδομένων, χορηγήθηκαν στους φοιτητές με αναπηρία και στους
εθελοντές τρία ερωτηματολόγια πριν την έναρξη του εξαμήνου . Μετά τη λήξη του εξαμήνου
χορηγήθηκαν άλλα δύο ερωτηματολόγια στους φοιτητές με αναπηρία και ένα στους
εθελοντές. Η διαδικασία συλλογής των πρώτων ερωτηματολογίων, ξεκίνησε στις 5 Νοέμβρη
και ολοκληρώθηκε τέλη Νοέμβρη, λόγω κάποιων τεχνικών δυσκολιών. Τα ερωτηματολόγια
που χορηγήθηκαν μετά τη λήξη του εξαμήνου συμπληρώθηκαν από 30 Ιανουαρίου ως 10
Φεβρουαρίου, μόλις ολοκληρώθηκε η διαδικασία της εθελοντικής υποστήριξης.
4.6.6.Ερωτηματολόγια
Η συμπλήρωση έγινε είτε σε ατομική συνάντηση, είτε τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά,
ανάλογα με το ποιο τρόπο θεωρούσε

καταλληλότερο κα τι

διευκόλυνε τον εκάστοτε

φοιτητή. Αναλυτικά τα ερωτηματολόγια τα οποία χορηγήθηκαν είναι τα εξής:
1. Το Ερωτηματολόγιο Μέτρησης της Αυτοαποτελεσματικότητας (Καραδήμας, 2006),
σχεδιάστηκε και σταθμίστηκε από τον συγγραφέα και χορηγήθηκε έπειτα από γραπτή
συγκατάθεση του ιδίου. Στο ερωτηματολόγιο αυτό συμπεριλήφθηκαν θέματα σχετικά:


Με την αποτελεσματικότητα λήψης μίας απόφασης ή μίας εναλλακτικής της, όταν

ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα,


Με την χάραξη σχεδίων,



Με τη διατήρηση της ψυχραιμίας και την ικανότητα διεκπεραίωσης γεγονότων,



Με τη διατήρηση της καθημερινότητας ακόμα και στο ενδεχόμενο αντιμετώπισης ενός

σημαντικού προβλήματος και άλλα.
Tο

ερωτηματολόγιο

αυτοαποτελεσματικότητας.

αυτό
Ο

διερευνά
πρώτος

τρεις
αφορά

παράγοντες
την

μέτρησης

της

αυτοαποτελεσματικότητα

προσαρμοστικότητας, η οποία σχετίζεται με την ικανότητα που πιστεύει το άτομο πως έχει
να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις αρνητικές συνέπειες μίας στρεσογόνας κατάστασης.
Περιλαμβάνει 7 ερωτήσεις (π.χ. παραμένω ήρεμος όταν αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα κ.α.)
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και έχει ιδιοτιμή 2.75 και αξιοπιστία με το δείκτη cronbach a = 0,79. Ο δεύτερος παράγοντας
διερευνά

την αυτοαποτελεσματικότητα που σχετίζεται με τη λύση προβλημάτων και

αναφέρεται στο βαθμό ικανότητας του ατόμου να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά και να
λύσει ένα πρόβλημα σε μία αγχογόνα κατάσταση (π.χ. είμαι ικανός να σχεδιάζω μια πράξη)
και έχει ιδιοτιμή 4,26 και αξιοπιστία με το δείκτη cronbach a = 0,90. Τέλος ο τρίτος
παράγοντας αφορά την αυτοαποτελεσματικότητα επίγνωσης, η οποία σχετίζεται με την
ικανότητα του ατόμου να ορίσει ένα πρόβλημα, την αναγνώριση των αιτιών του, αλλά και τις
πιθανές λύσεις του (π.χ. είμαι ικανός να αναγνωρίζω τις αιτίες ενός προβλήματος) και έχει
ιδιοτιμή 2,19 και αξιοπιστία με το δείκτη cronbach a = 0,67. (Karademas, 2005). Οι
συμμετέχοντες κλήθηκαν να βαθμολογήσουν αυτές τις προτάσεις με μία κλίμακα τύπου
Likert από το 1 (καθόλου) ως το 4 (πολύ). Οι ερωτήσεις που περιλαμβάνονται σε κάθε
παράγοντα

υπολογίζονται

αθροιστικά

για

κάθε

έναν

παράγοντα

ξεχωριστά.

Το

ερωτηματολόγιο αυτό χορηγήθηκε στους φοιτητές με αναπηρίες και στους εθελοντές πριν
από την έναρξη του εξαμήνου. Επιπλέον, στους φοιτητές με αναπηρίες χορηγήθηκε μετά τη
λήξη του εξαμήνου το ίδιο ερωτηματολόγιο ξανά, ώστε να διαπιστωθούν τυχόν αλλαγές στα
επίπεδα αυτοαποτελεσματικότητα τους, οι οποίες να οφείλονται στην εφαρμογή του
πιλοτικού προγράμματος
2. Το Ερωτηματολόγιο Μέτρησης του Άγχους (Beck Anxiety Inventory, ΒΑΙ) είναι το
δεύτερο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση άγχους (Beck, Epstein,
Brown, & Steer, 1988). Πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο πολλαπλής επιλογής με 21
ερωτήματα αυτοαξιολόγησης, όπου ο συμμετέχων σημειώνει σε τι βαθμό βίωσε το κάθε ένα
από αυτά που αναφέρονται, την τελευταία εβδομάδα. To ερωτηματολόγιο αυτό έχει υψηλή
εσωτερική συνέπεια (α= 0,92) και η συσχέτιση μεταξύ της κάθε ερώτησης με το σύνολο
ποικίλει από 0,30 έως 0,71 με μέσο όρο 0,6. Επίσης, έχει καλή ταυτόχρονη και διακρίνουσα
εγκυρότητα. Η κλίμακα άγχους BAI έχει μέγιστη τιμή 63. Από 0-7 θεωρείται ότι το άτομο
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έχει κατώτερα επίπεδα άγχους, από 8-15 ότι έχει ήπιο βαθμό άγχους, από 16-25 μέτριο άγχος
και από 26-63 έντονο άγχος. Στο ερωτηματολόγιο αυτό οι ερωτήσεις υπολογίζονται
αθροιστικά για το σύνολο του ερωτηματολογίου.
Πίνακας 11: Βαθμοί άγχους σύμφωνα με το ΒΑΙ
0-7

Κατώτερα επίπεδα άγχους

8-15

Ήπιο άγχος

16-25

Μέτριο άγχος

26-63

Έντονο άγχος
Formatted: Bullets and Numbering

2.
Το ερωτηματολόγιο αυτό χορηγήθηκε σε εθελοντές και φοιτητές με αναπηρίες μόνο στην
αρχή του εξαμήνου. Θεωρήθηκε σκόπιμο να μη δοθεί και πάλι μετά τη λήξη διότι
αστάθμητοι παράγοντες, όπως το άγχος για τις εξετάσεις, πιθανόν να επηρέαζαν τα
αποτελέσματα, σύμφωνα με τα ευρήματα ερευνών σε φοιτητές κατά τη περίοδο εξετάσεων.
3. Άλλα ερωτηματολόγια τα οποία χορηγήθηκαν είναι τα εξής:
3.1. Το ερωτηματολόγιο Φ.μ.ε.Α πριν την έναρξη του πιλοτικού προγράμματος. Επρόκειτο
για ένα μη σταθμισμένο, αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο που αφορά Φ.μ.ε.Α..Αυτό χορηγήθηκε
πριν από την έναρξη του προγράμματος και περιέχει ερωτήσεις όπως οι δυσκολίες που
συναντούν στη πρόσβαση, στη σχολή και στην παρακολούθηση μαθημάτων, τη δυσκολία που
αντιμετωπίζουν στην ολοκλήρωση των σπουδών τους, τις απόψεις τους για τη βελτίωση του
προγράμματος εθελοντισμού, τη βοήθεια που τους παρέχεται από συμφοιτητές τους κ.α.
3.2. Το ερωτηματολόγιο Φ.μ.ε.Α μετά τη λήξη του πιλοτικού προγράμματος. Επρόκειτο και
πάλι για ένα μη σταθμισμένο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του προγράμματος για Φ.μ.ε.Α,
το οποίο αποτελούνταν από ερωτήσεις, οι οποίες σχετίζονταν με τη συχνότητα
παρακολούθησης, με το τι πιστεύουν ότι βελτιώθηκε με το πρόγραμμα, αν έχουν λιγότερο
άγχος όταν πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο κ.α.
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5.3.3. Όσον αφορά στους εθελοντές, χορηγήθηκε το ερωτηματολόγιο εθελοντών πριν την
έναρξη του εξαμήνου. Το μη σταθμισμένο αυτό ερωτηματολόγιο περιείχε ερωτήσεις για να
διαπιστωθεί αν οι εθελοντές έχουν κάποια γνώση γύρω από τα άτομα με αναπηρίες και τον
εθελοντισμό, αν θα τους ωφελήσει τους ίδιους στις σπουδές τους, πως βλέπουν τα άτομα με
αναπηρίες κ.α.
6.3.4. Το ερωτηματολόγιο εθελοντών μετά τη λήξη του πιλοτικού προγράμματος. Πρόκειται
και πάλι για ένα μη σταθμισμένο ερωτηματολόγιο το οποίο χορηγήθηκε μετά τη λήξη του
εξαμήνου και αποτελεί αξιολόγηση του προγράμματος για εθελοντές. Αυτό περιείχε
ερωτήσεις σχετικά με το αν τους ωφέλησε το πρόγραμμα, με την αλλαγή της στάσης τους
γύρω από τα άτομα με αναπηρίες κ.α.
Τα τέσσερα αυτοσχέδια ερωτηματολόγια χρησιμοποιήθηκαν για ποιοτικές μετρήσεις μόνο,
δηλαδή για συγκρίσεις ανάμεσα σε φοιτητές και εθελοντές αλλά και για τη διαπίστωση
διαφορών σε στάσεις και απόψεις μετά την ολοκλήρωση του πιλοτικού προγράμματος.
Όλα τα αυτοσχέδια ερωτηματολόγια περιέχουν ερωτήσεις τύπου Likert, ερωτήσεις
πολλαπλής επιλογής, κλειστού τύπου ερωτήσεις αλλά και ανοιχτού τύπου. Όλα τα
ερωτηματολόγια και τα έγγραφα, παρατίθενται στο παράρτημα.
4.7. Συμμετέχοντες στο πιλοτικό πρόγραμμα
Οι συμμετέχοντες στην έρευνα, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: εθελοντές και φοιτητές με
αναπηρίες. Οι τελικοί συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ήταν 24 άτομα. Οι 9 ήταν φοιτητές με
αναπηρίες και οι 15 εθελοντές.
Στο πρόγραμμα δήλωσαν ενδιαφέρον αρχικά 11 φοιτητές και συμμετείχαν στο
πρόγραμμα 9. Από τους 9 φοιτητές που συμμετείχαν, οι πέντε φοιτούν στη Φιλοσοφική
Σχολή, οι δύο στη Πληροφορική, οι δύο στη Νομική, και ένας στη σχολή Νηπιαγωγών
(ΤΕΑΠΗ). Από αυτούς που φοιτούν στη Φιλοσοφική Σχολή, τρείς φοιτούν στο Πρόγραμμα
Ψυχολογίας, ένας στο Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) και ένας
στο Τμήμα Φιλολογίας. Οι Φ.μ.ε.Α επιλέχθηκαν με βάσει το κριτήριο να μην είναι πρωτοετής
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φοιτητές. Το έτος σπουδών στο οποίο βρίσκονται κυμαίνεται από το 3ο έτος ως επι πτυχίω.
Συγκεκριμένα, δύο φοιτητές βρίσκονται στο 3ο έτος, πέντε στο 4ο και δύο φοιτητές επί
πτυχίω, οι δε ηλικίες τους κυμαίνονται από 19 έως 25 ετών. Οι 5 ήταν άνδρες και οι 4
γυναίκες.
Πίνακας 12: Ποσοστά Φ.μ.ε.Α ανά σχολή φοίτησης
ΦμεΑ κατά σχολή φοίτησης

11%
22%
11%
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΠΨ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
22%
34%

Πίνακας 13: Ποσοστά Φ.μ.ε.Α κατά είδος αναπηρίας
ΦμεΑ κατά είδος αναπηρίας

11%

11%

11%

11%

Μερική απώλεια όρασης
Ολική απώλεια όρασης
Πολλαπλές αναπηρίες
Κινητικές αναπηρίες

11%

11%

Κώφωση
Τετραπληγία
Σκλήρυνση κατά πλάκας

34%
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Οι φοιτητές που συμμετείχαν, καλύπτουν όλο το φάσμα των αναπηριών που
προαναφέρθηκαν: Ένας με μερική απώλεια όρασης, ένας με ολική απώλεια όρασης, ένας
με πολλαπλές αναπηρίες (κινητική αναπηρία και χρόνια ασθένεια), τρείς με κινητικές
αναπηρίες, ένας με κώφωση, ένας με τετραπληγία και ένας με χρόνια ασθένεια (σκλήρυνση
κατά πλάκας). Οι Φ.μ.ε.Α επιλέχθηκαν με βάσει το κριτήριο να μην είναι πρωτοετής
φοιτητές.
Όσον αφορά τους εθελοντές, αρχικά εκδήλωσαν ενδιαφέρον 30 και ο τελικός αριθμός
των εθελοντών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ήταν 15. Η επιλογή των εθελοντών έγινε με
κριτήριο να μην είναι πρωτοετής, να είναι στην ίδια σχολή κατά προτίμηση με τους φοιτητές
με αναπηρία και να δείχνουν συνέπεια. Οι πρωτοετείς εθελοντές που δήλωσαν συμμετοχή,
απορρίφθηκαν, διότι θεωρήθηκε ότι δεν είναι ακόμα εξοικειωμένοι με τους χώρους του
πανεπιστημίου και τα πανεπιστημιακά δρώμενα. Επίσης απορρίφτηκαν αρκετοί εθελοντές
λόγω έλλειψης συνέπειας στις διαδικασίες πριν την έναρξη της εφαρμογής του πιλοτικού
προγράμματος (δεν ήρθαν στην προγραμματισμένη ημερομηνία για την εκπαίδευση, ενώ
είχαν δηλώσει συμμετοχή) ή απορρίφθηκαν στη συνέχεια λόγω της ακύρωσης της
προγραμματισμένης συνάντησης με τους φοιτητές με αναπηρίες. Κάποιοι από αυτούς που
απορρίφτηκαν αρχικά, εκδήλωσαν επιθυμία και συμμετείχαν ως δευτερεύοντες βοηθοί, όπως
για παράδειγμα, διευκόλυναν τους εθελοντές φοιτητές παρέχοντας τους τις σημειώσεις τους
σε μαθήματα που παρακολουθούσαν και τα οποία συνέπιπταν με εκείνα των φοιτητών με
αναπηρίες. Από τους εθελοντές 2 είναι απόφοιτοι κάποιας σχολής του Ε.Κ.Π.Α, ένας είναι
υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ένας είναι μεταπτυχιακός φοιτητής του
Ε.Κ.Π.Α. και οι υπόλοιποι 11 είναι προπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου. Οι σχολές
φοίτησης των προπτυχιακών φοιτητών είναι: δύο στη Νομική, δύο στη Πληροφορική, τρείς
στο Πρόγραμμα Ψυχολογίας, ένας στο Τμήμα Φιλολογίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας,
ένας

στο Μαθηματικό, ένας

στο Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της
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Επιστήμης και ένας στο Νηπιαγωγών. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας από τους εθελοντές είναι
και ο ίδιος φοιτητής με αναπηρία. Οι ηλικίες τους κυμαίνονται από 19 έως 33 ετών, όπου
ένας μόνο είναι 33 ετών, ένας 29, 4 είναι 19, δύο είναι 23, ένας είναι 25, δύο είναι 22 , ένας
είναι 21 και τρείς είναι 20. Το έτος σπουδών στο οποίο βρίσκονται οι προπτυχιακοί φοιτητές
είναι: τέσσερεις στο 2ο , δύο επί πτυχίο, ένας στο 4ο και τέσσερεις στο 3ο .
Πίνακας 14: Ποσοστό εθελοντών ανά τμήμα φοίτησης
Εθελοντές κατά σχολή

7%

7%

13%

7%

7%

7%
13%
19%

7%
13%

Απόφοιτοι ΕΚΠΑ

Υποψήφιοι Διδάκτορικού

Νομική

Μεταπτυχ. Φοιτητές

Πληροφορική

Πρόγραμμα Ψυχολογίας

ΦΠΨ

Μαθηματικό

ΜΙΘΕ

Νηπιαγωγός

Πίνακας 15: Ηλικίες εθελοντών
Ηλικία εθελοντών

20%
27%
19
20
21
13%

22
23
25-33
20%
13%
7%
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4.8. Στόχοι της παρούσας μελέτης και του προγράμματος, ερευνητικές υποθέσεις
Λόγω των προβλημάτων τόσο σε επίπεδο πρόσβασης, όσο και σε επίπεδο φοίτησης
γενικότερα των φοιτητών με αναπηρία στα ελληνικά πανεπιστήμια κρίθηκε απαραίτητος ο
σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός τέτοιου προγράμματος. Επειδή είναι ελάχιστες ως
μηδαμινές οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί ως προς αυτή τη κατεύθυνση, θεωρήθηκε
αναγκαία η μελέτη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Προγράμματος.
Στόχοι της εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος εθελοντικής υποστήριξης αποτελούν
τα εξής:


Η ανάπτυξη κατάλληλων συνθηκών για τους φοιτητές με αναπηρίες, ώστε να έχουν ίσες

δυνατότητες και ευκαιρίες στην εκπαίδευση, να παρέχεται σε αυτούς η δυνατότητα να
σπουδάσουν, να παρακολουθήσουν τα μαθήματα και να κοινωνικοποιηθούν,
συναναστρεφόμενοι με τους συμφοιτητές τους.


Η φοίτηση των φοιτητών με αναπηρία να γίνει ευκολότερη



Η προσφορά στους φοιτητές με αναπηρία μίας καλύτερης ποιότητας ακαδημαϊκής

φοίτησης, η βελτιώσει της ποιότητα της ζωής τους, η ανεξαρτητοποίηση τους.


Η προετοιμασία για μία μόνιμη υπηρεσία του Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από τον

εντοπισμό αδυναμιών και ελλείψεων στην πιλοτική φάση, θα σχεδιαστεί η οριστική μορφή
λειτουργίας του προγράμματος.
Οι ερευνητικές υποθέσεις της παρούσας έρευνας είναι οι εξής:
1. Η αυτοαποτελεσματικότητα θα αυξηθεί στους Φ.μ.ε.Α μετά τη λήξη του πιλοτικού
προγράμματος.
2. Το αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητας είναι χαμηλότερο στους φοιτητές που έχουν
κάποια αναπηρία, σε σύγκριση με αυτούς που δεν έχουν.
3. Το άγχος των φοιτητών με αναπηρία θα είναι υψηλότερο από αυτό των υπόλοιπων
φοιτητών.
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4. Θα υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ του άγχους και της αυτοαποτελεσματικότητας,
όσο δηλαδή θα μειώνεται το άγχος θα αυξάνεται η αυτοαποτελεσματικότητα και αντίστροφα.
4.9. Στατιστική ανάλυση
Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το σύστημα διαχείρισης και ανάλυσης
δεδομένων SPSS 17.0 for Windows. Η καταχώρηση και η ανάλυση των δεδομένων έγινε από
την ερευνήτρια με τη βοήθεια κατάλληλων εγχειριδίων (Γναρδέλλης, 2006

;

Howitt & Cramer,2003 ; Ρούσσος, Τσαούσης, 2006 ).

5. Αποτελέσματα
5.1. Προσδοκίες Αυτοαποτελεσματικότητας Φ.μ.ε.Α και εθελοντών
Για να συγκριθεί η αυτοαποτελεσματικότητα φοιτητών με αναπηρία και εθελοντών
χρησιμοποιήσαμε το μη παραμετρικό κριτήριο Mann- Whitney (U) για δύο ανεξάρτητα
δείγματα:
U (13, 8) = - 0,254 , n.s
To αποτέλεσμα αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα
στην αυτοαποτελεσματικότητα των φοιτητών με αναπηρία και των εθελοντών. Άρα η
ερευνητική μας υπόθεση απορρίπτεται και πρέπει να δεχθούμε τη μηδενική υπόθεση
(πίνακας 16). Ηο = Η αυτοαποτελεσματικότητα Φ.μ.ε.Α και εθελοντών είναι ίση.
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Πίνακας 16: Σύγκριση αυτοαποτελεσματικότητας Φ.μ.εΑ και εθελοντών με το μη
παραμετρικό κριτήριο Mann- Whitney U

autoapotelesmati
kotita
Κριτήριο Mann-Whitney U

48,500

Κριτήριο Wilcoxon W

84,500

Τιμή Z

-,254

Σημαντικότητα

,799
Άθροισμα των
θέσεων
συμμετέχοντες

Αυτοαποτελεσματικότ εθελοντές

Δείγμα (Ν)

Μέση θέση
13

11,27

146,5

8

10,56

84,5

ητα
Φ.μ.ε.Α

Διάγραμμα 1: Σύγκριση των τιμών αυτοαποτελεσματικότητας σε σχέση με τους
συμμετέχοντες.

Στο διάγραμμα 1, αυτό που μπορούμε να διαπιστώσουμε είναι ότι οι απαντήσεις των
φοιτητών με αναπηρία έχουν πολύ μεγαλύτερη απόκλιση σε σχέση με αυτές των εθελοντών.
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Αντίστοιχα, και στη σύγκριση των τριών παραμέτρων της αυτοαποτελεσματικότητας, σε
καμία από τις τρεις δεν βρέθηκε να υπάρχει κάποια στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα
σε εθελοντές και Φ.μ.εΑ. όσον αφορά τις απαντήσεις τους.
5.2. Σύγκριση αυτοαποτελεσματικότητας φοιτητών με αναπηρία πριν την έναρξη και μετά
τη λήξη του πιλοτικού προγράμματος.
Για τη σύγκριση της αυτοαποτελεσματικότητας πριν την έναρξη και μετά τη λήξη του
πιλοτικού, προκειμένου να διαπιστώσουμε αν παρουσιάστηκαν διαφορές στα επίπεδα
αυτοαποτελεσματικότητας μετά τη λήξη του προγράμματος, χρησιμοποιήθηκε το μη
παραμετρικό κριτήριο Wilcoxon (T) για εξαρτημένα δείγματα. Σε αυτή τη περίπτωση τα
αποτελέσματα είναι στατιστικώς σημαντικά όποτε δεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση και
απορρίπτουμε τη μηδενική.
T(8) = -1,96 p= 0,05
Η1= Η αυτοαποτελεσματικότητα των φοιτητών με αναπηρία θα αυξηθεί μετά τη λήξη του
πιλοτικού προγράμματος.
Tα αποτελέσματα της σύγκρισης αυτής αναγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν:

Πίνακας 17: Σύγκριση αυτοαποτελεσματικότητας Φ.μ.ε.Α πριν την έναρξη και μετά τη λήξη του
προγράμματος

Δείγμα
Αυτοαποτελεσματικότητ

8

α πριν &
αυτοαποτελεσματικότητ
α μετά
Αυτοαποτελεσμα
τικότητα πριν &
αυτοαποτελεσμα
τικότητα μετά.
Τιμή Z

-1,963

a
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Σημαντικότητα σε έλεγχο

,050

διπλής κατεύθυνσης

Η συσχέτιση είναι σημαντική σε επίπεδο ρ< 0,05

3.3.5.3. Άγχος Φ.μ.ε.Α και εθελοντών
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Για τη σύγκριση των επιπέδων του άγχους ανάμεσα σε εθελοντές και Φ.μ.ε.Α
χρησιμοποιήθηκε το μη παραμετρικό κριτήριο Mann- Whitney U για ανεξάρτητα δείγματα.
Ούτε σε αυτή τη περίπτωση είναι στατιστικώς σημαντική η διαφορά μεταξύ Φ.μ.ε.Α και
εθελοντών, επομένως πρέπει να απορρίψουμε την ερευνητική υπόθεση και να δεχθούμε τη
μηδενική. Tα αποτελέσματα αυτά φαίνονται και από τον πίνακα 13 και το διάγραμμα 2.
U (13, 8) = -1,234 , n.s
Ηο = το άγχος των φοιτητών με αναπηρία και των εθελοντών δεν διαφέρει σημαντικά.

Πίνακας 18: Σύγκριση Άγχους εθελοντών και Φ.μ.ε.Α

Άθροισμα των θέσεων
Συμμετέχοντες
Άγχος

Δείγμα( N)

Εθελοντές
Φ.μ.ε.Α

Μέση θέση
13

9,69

126

8

13,13

105

άγχος
Κριτήριο Μαnn-Whitney U

35,000

Τιμή Z

-1,234

Σημαντικότητα σε έλεγχο

,217

διπλής κατεύθυνσης.
Ακριβής σημαντικότητα

,238a
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Διάγραμμα 2: Οι τιμές του άγχους σε σχέση με τους συμμετέχοντες

Από το διάγραμμα 2 διαπιστώνεται ότι και σε αυτή τη περίπτωση το εύρος των απαντήσεων των
φοιτητών με αναπηρίες είναι πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με αυτό των εθελοντών.

3.4.5.4. Συσχέτιση άγχους - αυτοαποτελεσματικότητας
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Προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει σχέση ανάμεσα στην αυτοαποτελεσματικότητα των
φοιτητών γενικότερα (ανεξαρτήτου αναπηρίας) και στο άγχος τους, χρησιμοποιήσαμε τον
δείκτη συσχέτισης pearson r.
r(19)= - 0,51, p<,05
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Πίνακας 19: συσχέτιση άγχους και αυτοαποτελεσματικότητας
αυτοαποτελεσματικότητα
Αυτοαποτελεσματικότητα

Συσχέτιση με τον δείκτη

Άγχος

1

-,514

*

Pearson r
Σημαντικότητα

,017

Δείγμα (N)
Άγχος

Συσχέτιση με τον δείκτη

21

21

*

1

-,514

Pearson r
Σημαντικότητα

,017

Δείγμα (N)

21

21

*. H συσχέτιση είναι σημαντική σε επίπεδο p<0,05

Από τα προηγούμενα φαίνεται ότι υπάρχει μία σημαντικά αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στην
αυτοαποτελεσματικότητα

και

το

άγχος.

Δηλαδή,

όσο

αυξάνεται

το

αίσθημα

αυτοαποτελεσματικότητας μειώνεται το άγχος στους φοιτητές (εναλλακτική υπόθεση).
Επομένως, δεχόμαστε την ερευνητική υπόθεση και απορρίπτουμε την μηδενική.

5.5. Ερωτηματολόγια εθελοντών και ΦμεΑ
3.5.5.5.1 Αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο εθελοντών πριν την έναρξη του πιλοτικού προγράμματος
Όσον αφορά στο αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο των εθελοντών που δόθηκε πριν την έναρξη
του εξαμήνου βρέθηκαν τα εξής:
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 Κανένας από τους εθελοντές δεν θεωρεί ότι δεν είναι καθόλου ενημερωμένος για τη
χρησιμότητα του εθελοντισμού, το 15, 4% θεωρεί ότι είναι ελάχιστα, το 38,5 % θεωρεί ότι
είναι μέτρια και το 46,2% θεωρεί ότι είναι πολύ.
 Το 53, 8% των εθελοντών αναφέρουν ότι γνωρίζουν φοιτητές με αναπηρίες στο
πανεπιστήμιο, ενώ το 46,2% αναφέρει ότι δεν γνωρίζει.
 Το 46,2 % των εθελοντών που πήραν μέρος στο πρόγραμμα αναφέρουν ότι έχουν στο
συγγενικό ή φιλικό περιβάλλον άτομα με αναπηρίες και το 53,8 % αναφέρει ότι δεν έχει.
Αντίστοιχα, οι Φ.μ.ε.Α, το 50 % αναφέρει ότι έχει στο συγγενικό ή φιλικό περιβάλλον άτομα
με αναπηρίες, ενώ το υπόλοιπο 50 % αναφέρει ότι δεν έχει.
 Όσον αφορά τις διευκολύνσεις που θεωρούν οι εθελοντές ότι υπάρχουν στα πανεπιστήμια
για τους Φ.μ.ε.Α, το 23,1 % θεωρεί ότι υπάρχουν αυτόματες πόρτες στα σημεία εισόδου, το
61,5% θεωρεί ότι υπάρχουν ράμπες, το 84,6 % θεωρεί ότι υπάρχουν ασανσέρ, κάνεις δεν
πιστεύει ότι υπάρχει ειδική σήμανση στους χώρους του πανεπιστημίου, και το 30, 8 % θεωρεί
ότι τα εργαστήρια , οι βιβλιοθήκες και τα αμφιθέατρα είναι προσβάσιμα. Επίσης, ένα 15,4 %
πιστεύει ότι δεν παρέχεται καμία διευκόλυνση για τους Φ.μ.ε.Α στους χώρους του
πανεπιστημίου. Αντίστοιχα οι Φ.μ.ε.Α κατά 100% πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν αυτόματες
πόρτες στα σημεία εισόδου, το 100% ότι υπάρχουν ράμπες και ασανσέρ, το 25% ότι υπάρχει
ειδική σήμανση, το 62,5 % θεωρεί ότι οι βιβλιοθήκες, τα εργαστήρια και τα αμφιθέατρα είναι
προσβάσιμα και κανείς δεν πιστεύει ότι δεν παρέχεται καμία διευκόλυνση.

Πίνακας 20: Διευκολύνσεις που παρέχονται στους Φ.μ.ε.Α
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Διευκολύνσεις ΑΜΕΑ
120,00%
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Ποσοστό

100,00%
80,00%
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61,50%

60,00%
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25%
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0%
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0%

0,00%
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Ράμπες

Ασανσέρ

Ειδική Σήμανση

Προσβασιμότητα
σε χώρους

Καμία
διευκόλυνση

ΕΘΕΛ

23,10%

61,50%

84,60%

0%

30,80%

15,40%

ΦΜΕΑ

0%

100%

100%

25%

62,50%

0%

Είδος Διευκόλυνσης

 Το 76,9% των εθελοντών αναφέρει πως έχει κάποια ενημέρωση στην υποστήριξη ατόμων
με αναπηρίες, ενώ το 23,1% αναφέρει πως δεν έχει .
 Μόνο το 15,4% αναφέρει πως έχει εργαστεί εθελοντικά σε κάποια οργάνωση στο
παρελθόν.
 Το 61, 5 % θεωρεί ότι ο εθελοντής με το έργο του αποκτά αξίες σημαντικές για τη ζωή του,
το 92,3 % ότι βελτιώνει τον εαυτό του, το 61,5 % ότι αποκτά γνώσεις που θα τον βοηθήσουν
στην εργασία του στο μέλλον και ότι αποκτά δεξιότητες και τέλος, το 69,2 % ότι μαθαίνει να
λειτουργεί σαν ομάδα και να μοιράζεται κοινές αξίες. Επίσης οι εθελοντές συμπλήρωσαν
στις παρατηρήσεις τα εξής: Ο εθελοντής με το έργο του νοιώθει ότι προσφέρει, μαθαίνει να
σέβεται και όχι να λυπάται τους φοιτητές με αναπηρίες, έρχεται αντιμέτωπος με το ίδιο το
πρόβλημα, προσφέρει βοήθεια σε αυτούς που το χρειάζονται.

Πίνακας 21: Οφέλη εθελοντών
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Λειτουργεί σαν
ομάδα

 Οι συμμετέχοντες αναφέρουν πως θα ήθελαν να γίνουν εθελοντές γιατί : Το 53,8 %
πιστεύει στις αξίες του εθελοντισμού γενικά, το 69,2 % γιατί θα ήθελε να προσφέρει τη
βοήθεια του σε φοιτητές με αναπηρία, το 53,8 % θα ήθελε να βοηθήσει στη προσπάθεια
ένταξης τους, το 61,5 % επιθυμεί να κατανοήσει τις ανάγκες των φοιτητών με αναπηρία, το
92, 3 % του αρέσει να προσφέρει σε συνανθρώπους του που θεωρεί πως χρειάζονται τη
βοήθεια του και το 30, 8 % από κοινωνικό ενδιαφέρον.
Πίνακας 22: Λόγοι του να εργαστεί κάποιος εθελοντικά
Λόγοι του να γίνει κάποιος εθελοντής

100,00%
80,00%
60,00%
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53,80%

69,20%

53,80%

61,50%
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ενδιαφέρον
30,80%
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 Όσον αφορά τις σπουδές τους, τo 38,5 % θεωρεί ότι η εθελοντική υποστήριξη φοιτητών με
αναπηρία θα βοηθήσει και τους ίδιους στη πιο συχνή παρακολούθηση των μαθημάτων, στη
βελτίωση του γνωστικού τους ενδιαφέροντος, στο να κρατάνε καλύτερες σημειώσεις, ενώ το
30,8 % πιστεύει ότι δεν θα τους βοηθήσει σε τίποτα από τα παραπάνω. Επίσης οι εθελοντές
πρόσθεσαν στις παρατηρήσεις ότι θα τους βοηθήσει η εθελοντική υποστήριξη στο να είναι
πιο συνεπείς στην ώρα έναρξης των μαθημάτων και θα τους προσφέρει πείρα για τη
μελλοντική επαγγελματική ζωή. Μετά τη λήξη του εξαμήνου το 46,2% θεωρεί ότι τους
βοήθησε να παρακολουθούν πιο συχνά τα μαθήματα, το 7,7% στη βελτίωση του γνωστικού
ενδιαφέροντος, το 46,2% στο να κρατάνε καλύτερες σημειώσεις και το 38,5% σε τίποτα από
τα παραπάνω.

Πίνακας 23: Οφέλη εθελοντών στις σπουδές
Άποψη των εθελοντών πριν και μετά

Ποσοστό
50,00%

46,20%

46,20%

45,00%
40,00%

38,50%

38,50%

38,50%

35,00%

38,50%
30,80%

30,00%

ΠΡΙΝ

25,00%

ΜΕΤΑ

20,00%
15,00%
7,70%

10,00%
5,00%
0,00%
πιο συχνή
παρακολούθηση των
μαθημάτων

βελτίωση του
γνωστικού τους
ενδιαφέροντος

να κρατάνε καλύτερες
σημειώσεις

σε τίποτα από τα
παραπάνω

 Όσον αφορά στα κοινωνικά οφέλη που θα αποκομίσουν οι εθελοντές, το 23,1 % θεωρεί ότι
το πρόγραμμα εθελοντισμού θα βοηθήσει τους ίδιους στη βελτίωση της κοινωνικής τους
ζωής, το 46,2 % στην αυτοεκτίμηση τους, το 15,4% στο να αποκτήσουν περισσότερους
φίλους, το 92,3 % στο να αποκτήσουν εμπειρίες και το 15,4 % σε τίποτα από τα παραπάνω.
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Επίσης, ένας εθελοντής έχει προσθέσει ότι θα συνεισφέρει στο να γίνει σωστός άνθρωπος.
Μετά τη λήξη του πιλοτικού προγράμματος, το 23,1 % πιστεύει ότι τους βοήθησε στη
βελτίωση της κοινωνικής του ζωής, το 38,5% στην αυτοεκτίμηση τους, το 23,1% στο να
αποκτήσουν περισσότερους φίλους, το 53,8% να αποκτήσουν εμπειρίες και
30,8% σε τίποτα από τα παραπάνω.

Πίνακας 24: Κοινωνικά οφέλη εθελοντών

92,30%

53,80%

46,20%
38,50%
23,10%
23,10%

ΠΡΙΝ
ΜΕΤΑ

23,10%
15,40%

15,40%

τίποτα από τα
παραπάνω

να αποκτήσουν
εμπειρίες

να αποκτήσουν
περισσότερους
φίλους

0

αυτοεκτίμηση

100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
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ζωής
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κοινωνικά οφέλη που θα αποκομίσουν οι εθελοντές

 Το 76,9 % των εθελοντών θέλησε να συμμετέχει στο πρόγραμμα για να βοηθήσει τους
φοιτητές με αναπηρίες στις σπουδές τους, το 30,8 % για να πάρει κάποια βεβαίωση, το 38,5
% γιατί πιστεύει ότι θα τους βοηθήσει στις σπουδές τους, το 7,7% γιατί γνωρίζει κάποιους
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φοιτητές με αναπηρίες και θέλει να τους βοηθήσει ή γιατί έχει κάποιο συγγενή με αναπηρία
και το 76,95% γιατί του αρέσει να προσφέρει. Οι Φ.μ.ε.Α αναφέρουν ότι οι εθελοντές θα
συνεργάζονταν μαζί τους για τους εξής λόγους : Το 87,5 % επειδή έχουν ιδιαίτερες
ευαισθησίες και επειδή έχουν διάθεση προσφοράς, το 62,5 % γιατί πιστεύει ότι έχουν
προσωπική φιλία ή έχουν στην οικογένεια τους κάποιο άτομο με αναπηρίες το 37,5 % επειδή
πιστεύουν ότι θέλουν να πάρουν κάποια βεβαίωση, και μόνο το 25 % επειδή θα τους
βοηθήσουν στις σπουδές τους. Αντίστοιχα μετά τη λήξη του εξαμήνου οι Φ.μ.ε.Α αναφέρουν
ότι το 75% ότι τους βοήθησαν επειδή έχουν ιδιαίτερες ευαισθησίες και διάθεση προσφοράς,
το 62,5% επειδή θέλουν να τους βοηθήσουν στις σπουδές τους, το 50% επειδή έχουν στην
οικογένεια τους κάποιον Φ.με.Α, το 37,5% επειδή έχουν προσωπική φιλία με κάποιον Φ.με.Α
και το 25% επειδή θέλουν να πάρουν κάποια βεβαίωση.

Πίνακας 25: Λόγοι συμμετοχής στο πρόγραμμα
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 Στους εθελοντές δόθηκε ένας πίνακας όπου διερευνήθηκαν οι στάσεις τους για τους
φοιτητές με αναπηρίες πριν την έναρξη του εξαμήνου και μετά τη λήξη του, στον οποίο
διαπιστώνουμε ότι υπάρχει αλλαγή των στάσεων των εθελοντών και των απόψεων τους για
τους Φ.μ.ε.Α. Οι εθελοντές στον πίνακα αυτόν απάντησαν τα εξής:
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Πίνακας 26:Ερώτηση: Νομίζω πως οι Φ.μ.εΑ δυσκολεύονται να ολοκληρώσουν τις
σπουδές τους στο πανεπιστήμιο
Ποσοστό πριν την

Ποσοστό μετά τη λήξη του

έναρξη του πιλοτικού

πιλοτικού
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συμφωνώ

Σύνολο

Πίνακας 27:Ερώτηση: επιθυμώ να βοηθήσω τους φοιτητές που έχουν κάποια
αναπηρία
Ποσοστό πριν την

Ποσοστό μετά τη λήξη του

έναρξη του πιλοτικού

πιλοτικού
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Πίνακας 28: Ερώτηση: Αισθάνομαι συμπόνια για τους φοιτητές με αναπηρία
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Πίνακας 29: Ερώτηση Θαυμάζω τους Φ.μ.ε.Α που σπουδάζουν
Ποσοστό πριν την

Ποσοστό μετά τη λήξη του

έναρξη του πιλοτικού

πιλοτικού

0

0

Διαφωνώ κάπως

7,7

15,4

Ούτε διαφωνώ ούτε

23,1

23,1

Συμφωνώ κάπως
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46,2

Συμφωνώ απόλυτα
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15,4

Σύνολο
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100,0

Διαφωνώ απόλυτα
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Πίνακας 30: Ερώτηση: Νοιώθω αμηχανία όταν βλέπω κάποιον συμφοιτητή μου με
αναπηρία
Ποσοστό πριν την

Ποσοστό μετά τη λήξη του

έναρξη του πιλοτικού

πιλοτικού

Διαφωνώ απόλυτα

15,4

30,8

Διαφωνώ κάπως

30,8
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Ούτε διαφωνώ ούτε

15,4

23,1
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Συμφωνώ απόλυτα
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Πίνακας 31: Ερώτηση: Δεν ξέρω πως θα πρέπει να φερθώ σε κάποιον συμφοιτητή
μου με αναπηρία
Ποσοστό πριν την

Ποσοστό μετά τη λήξη του

έναρξη του πιλοτικού

πιλοτικού

Διαφωνώ απόλυτα

23,1

53,8

Διαφωνώ κάπως

23,1

23,1

Ούτε διαφωνώ ούτε

7,7

23,1

Συμφωνώ κάπως

30,8

0

Συμφωνώ απόλυτα

15,4

0

Σύνολο

100,0

100,0

συμφωνώ
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Πίνακας 32: Ερώτηση: Πρέπει να υπάρχει ειδική μέριμνα για τους Φ.μ.ε.Α στο
Πανεπιστήμιο σε όλα τα επίπεδα
Ποσοστό πριν την

Ποσοστό μετά τη λήξη του

έναρξη του πιλοτικού

πιλοτικού
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Πίνακας 33: Ερώτηση: Δεν ξέρω πώς να προσεγγίσω έναν φοιτητή με αναπηρία
χωρίς να τον προσβάλλω
Ποσοστό πριν την

Ποσοστό μετά τη λήξη του

έναρξη του πιλοτικού

πιλοτικού
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0
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0
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συμφωνώ
Συμφωνώ κάπως
Συμφωνώ απόλυτα
Σύνολο
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Πίνακας 34: Ερώτηση: Δεν υπάρχουν κατάλληλες υποδομές για τους Φ.μ.ε.Α στο
Πανεπιστήμιο
Ποσοστό πριν την

Ποσοστό μετά τη λήξη του

έναρξη του πιλοτικού

πιλοτικού

Διαφωνώ απόλυτα

0

0

Διαφωνώ κάπως

0

0

7,7

15,4

Συμφωνώ κάπως

84,6

30,8

Συμφωνώ απόλυτα

7,7

53,8

100,0

100,0

Ούτε διαφωνώ ούτε
συμφωνώ

Σύνολο

5.5.2. Αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο εθελοντών μετά τη λήξη του πιλοτικού
 Το 100% των εθελοντών πιστεύει ότι η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα τους ωφέλησε/
βοήθησε κατά κάποιο τρόπο . Αντίστοιχα, το 75,% των Φ.μ.ε.Α απάντησε ότι τους ωφέλησε
και το 25% ότι δεν ξέρει.
Πίνακας 35: Ερώτηση: Σας βοήθησε η συμμετοχή στο πρόγραμμα;
Σας βοήθησε η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα;
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 Το 100 % των εθελοντών και το 87,5 % των Φ.μ.ε.α αναφέρουν ότι είναι ικανοποιημένοι
από τη συνεργασία τους με τη μονάδα προσβασιμότητας του πανεπιστημίου
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 . Το 69,2 % αναφέρει πως είναι ευχαριστημένο από τη συνεργασία του με τους συμφοιτητές
του. Αντίστοιχα, το 75,% των Φ.μ.ε.Α αναφέρει πως είναι ευχαριστημένο με τη συνεργασία
του με τους εθελοντές.
 Το 84,6% των εθελοντών δηλώνει ικανοποιημένο από την εκπαίδευση που έλαβε όσον
αφορά τα χαρακτηριστικά της κάθε αναπηρίας
 Το 30,8 % των εθελοντών και το 25% των Φ.μ.ε.Α

αναφέρει ότι περίμενε κάτι

διαφορετικό από το πρόγραμμα
 Το 92,3% των εθελοντών και το 75 % των Φ.μ.ε.Α ότι θα ήθελε να συνεχιστεί το
πρόγραμμα και τα επόμενα εξάμηνα
 Το 7,7% των εθελοντών και το 50% των Φ.μ.ε.Α ότι το πρόγραμμα συνέβαλλε στο να
πηγαίνει πιο ευχάριστα στα μαθήματα
 Το 69,2 % θεωρεί ότι άλλαξε η άποψη του για τα άτομα με αναπηρίες μέσω της
συμμετοχής του στο πρόγραμμα, το 15,38 % ότι δεν ξέρει και τέλος το 15,38% ότι δεν
άλλαξε η άποψη του
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Διάγραμμα 3 : Αλλαγή απόψεων για τα άτομα με αναπηρία

5.5.3.Αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο Φ.μ.ε.Α πριν την έναρξη του πιλοτικού
 Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των Φ.μ.ε.Α στα μαθήματα που έχουν περάσει είναι 7,2.
 Οι Φ.μ.ε.Α αναφέρουν ότι οι δυσκολίες που συναντούν κατά την παρακολούθηση των
μαθημάτων είναι οι εξής: το 50 % αναφέρει ότι δεν ακούγεται ο καθηγητής, το 50 % ότι δεν
είναι ευκρινής ο πίνακας, το 12,5% ότι η αίθουσα δεν είναι προσβάσιμη, το 62,5 % ότι δεν
μπορούν να κρατάνε σημειώσεις και το 37,5% ότι παρουσιάζεται οπτικοακουστικό υλικό το
οποίο δεν είναι σε προσβάσιμη μορφή. Να επισημάνουμε εδώ ότι το είδος της δυσκολίας που
αναφέρουν ότι συναντούν οι φοιτητές έχει άμεση σχέση με την αναπηρία τους, οπότε τα
ποσοστά αυτά είναι σχετικά. Ως επιπλέον δυσκολίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχει συνοδός.
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Πίνακας 36: Δυσκολίες Φ.μ.ε.Α κατά τη παρακολούθηση μαθημάτων
Δυσκολίες κατά την παρακολούθηση των μαθημάτων από ΦμεΑ
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η αίθουσα δεν είναι
προσβάσιμη

δεν μπορούν να
κρατάνε σημειώσεις

οπτικοακουστικό
υλικό το οποίο δεν
είναι σε προσβάσιμη
μορφή

 Στην ερώτηση για το αν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τους προκαλούν άγχος όταν
πρόκειται να παρακολουθήσουν κάποιο μάθημα στη σχολή το 87,5% αναφέρει ότι τους
προκαλεί. Μετά τη λήξη του εξαμήνου το 50 % αναφέρει ότι το πρόγραμμα βοήθησε ώστε να
έχουν λιγότερο άγχος κατά τη παρακολούθηση μαθημάτων.

Πίνακας 37: Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζεις σου προκαλούν άγχος στη
παρακολούθηση μαθημάτων;
Πριν την έναρξη του πιλοτικού

Μετά τη λήξη του πιλοτικού

Ναι

87,5

50

Όχι

12,5

37,5

Δεν

0

12,5

100,0

100,0

ξέρω
Σύνολο

 Το 50 % των Φ.μ.ε.Α αναφέρει ότι έχει φίλους στο πανεπιστήμιο, οι οποίοι τον/την κάνουν
να νοιώθει πιο άνετα όταν πηγαίνει στη σχολή.
 Το 87,5 % των ερωτηθέντων αναφέρει ότι τους αρέσει να πηγαίνουν στη σχολή.
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 το 62,5 % αναφέρει ότι δεν δυσκολεύεται να ολοκληρώσει τις σπουδές του.
 Το 75 % αναφέρει ότι χρησιμοποιεί υπολογιστή, εκ των οποίων, το 62,5 % αναφέρει ότι
χρησιμοποίει υπολογιστή καθημερινά. Το 100% αναφέρει ότι χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, εκ
των οποίων το 75% αναφέρει ότι χρησιμοποιεί καθημερινά και το 25% εβδομαδιαία.


Οι Φ.μ.ε.Α πιστεύουν ότι με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα εθελοντισμού θα

παρακολουθούν συχνότερα τα μαθήματα (87,5 %), θα βελτιώσουν την επίδοση τους στα
μαθήματα (75%), θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση και μετακίνηση στους χώρους του
πανεπιστημίου και ότι θα αποκτήσουν φίλους (37,5%).

Πίνακας 38: Τι βελτιώθηκε από το πρόγραμμα για τους Φ.μ.ε.Α
Τι πιστεύουν τελικά ότι βελτιώθηκε με τη συμμετοχή τους στο
πρόγραμμα

37,50%
θα παρακολουθούν συχνότερα
τα μαθήματα
87,50%

75%

θα βελτιώσουν την επίδοση
τους
θα έχουν ευκολότερη
πρόσβαση και μετακίνηση και
θα αποκτήσουν φίλους

 Το 37,5 % των ΦμεΑ πιστεύει ότι με τη βοήθεια ενός εθελοντή θα βελτιώσει την επίδοση
του στα μαθήματα. Όσον αφορά τη βελτίωση της μαθησιακής επίδοσης το 25 % αναφέρει ότι
βελτιώθηκε η επίδοση του μέσω του πιλοτικού προγράμματος, άλλο ένα 25% ότι δεν ξέρει
και το 50% ότι δεν βελτιώθηκε.
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Διάγραμμα 4: Βελτίωση μαθησιακής επίδοσης

 Οι λόγοι που θέλουν οι Φ.μ.εΑ να συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι οι εξής: επιθυμούν να
συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα που τους αφορά (100%), για να ολοκληρώσουν τις σπουδές
τους (87,5 %), για να γίνει πιο εύκολη η πρόσβαση τους στο πανεπιστήμιο (75%), για να
βελτιώσουν την απόδοση τους στα μαθήματα (75%) και για να κάνουν νέους φίλους (62,5 %)
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Πίνακας 39: Λόγοι συμμετοχής Φ.μ.ε.Α στο πρόγραμμα
Οι λόγοι που θέλουν οι ΦμεΑ να συμμετέχουν στο
πρόγραμμα

62,50%

100%

75%
87,50%
75%
να συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα που τους αφορά
για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους
για να γίνει πιο εύκολη η πρόσβαση τους στο πανεπιστήμιο
για να βελτιώσουν την απόδοση τους στα μαθήματα
για να κάνουν νέους φίλους

5.5.4. Αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο Φ.μ.ε.Α μετά τη λήξη του πιλοτικού προγράμματος
 Όσον αφορά την ποιότητα ζωής το 87,% θεωρεί ότι δεν βελτιώθηκε και ένα 12,5%
αναφέρει ότι δε γνωρίζει.
 Το 62,5 % των Φ.μ.ε.Α αναφέρει ότι το πρόγραμμα βοήθησε στην ανάπτυξη/βελτίωση των
κοινωνικών δεξιοτήτων
 Το 25%αναφέρει ότι το πρόγραμμα βοήθησε στην βελτίωση της αυτοεκτίμησης τους
 Το 50% αναφέρει ότι μέσα από το πρόγραμμα έκανε νέες γνωριμίες και φιλίες.
 Το 62,5% αναφέρει ότι τον βοήθησε να πηγαίνει πιο συχνά στη σχολή του και ότι η
πρόσβαση στο πανεπιστήμιο και στους χώρους του έγινε πιο εύκολη μέσω της βοήθειας των
εθελοντών.
 Το 50% αναφέρει ότι η φοίτηση και οι εξετάσεις φαίνονται πιο εύκολα.
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6 . Συζήτηση –Συμπεράσματα
6.1. Σύνοψη ευρημάτων
Η αυτοαποτελεσματικότητα ανάμεσα σε φοιτητές με αναπηρία και εθελοντές δεν φάνηκε
να διαφέρει σημαντικά. Συνεπώς, η υπόθεση (αρ. 2) ότι οι φοιτητές με αναπηρία έχουν
χαμηλότερο αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητας από ότι οι συμφοιτητές τους χωρίς
αναπηρία, δεν επιβεβαιώθηκε. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με ευρήματα αντίστοιχων ερευνών
στο εξωτερικό (Wilczenski & Gillespie-Silver, 1991). Βέβαια, εδώ πρέπει να τονιστεί ότι οι
περισσότερες έρευνες έχουν διεξαχθεί στη πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Είναι πιθανό η υψηλή αυτοαποτελεσματικότητα των Φ.μ.ε.Α να οφείλεται στο γεγονός ότι
κατάφεραν να εισέλθουν στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και να παραμείνουν σε αυτή. Οι
φοιτητές με αναπηρίες χρειάζονται ικανότητες αυτοπροσδιορισμού και αυτοδιάθεσης για να
προσαρμοστούν και να παραμείνουν στο πανεπιστήμιο με επιτυχία . (Eaton & Coull, 1999 &
Getzel, Mc Manus & Briel, 2004). Επίσης, υποθέτουμε ότι οι φοιτητές που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα, δεδομένου ότι προσφέρθηκαν εθελοντικά να συμμετέχουν, έχουν υψηλό κίνητρο.
Παρά το γεγονός ότι η αυτοαποτελεσματικότητα των φοιτητών με αναπηρία ήταν σχετικά
υψηλή, φαίνεται ότι μέσω του πιλοτικού προγράμματος αυξήθηκε ακόμα περισσότερο.
Επομένως, η ερευνητική υπόθεση (αρ.1) επιβεβαιώθηκε. Αυτό έρχεται σε συμφωνία με
παλαιότερες έρευνες, οι οποίες αναφέρουν ότι η αυτοαποτελεσματικότητα βελτιώνεται όταν
χρησιμοποιείται κάποιο πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση
με συνομηλίκους δηλαδή την επαφή με άτομα που μπορούν να λειτουργήσουν σαν πρότυπα
για τους ίδιους (Dinther et al, 2010, Bandura, 1995; Rosenthal & Zimmerman, 1978).
Όσον αφορά την ερευνητική υπόθεση (αρ.3) ότι το άγχος των φοιτητών με αναπηρία και
των εθελοντών θα διαφέρει, δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά. Βέβαια, εδώ
πρέπει να σημειωθεί ότι ο μέσος όρος άγχους των εθελοντών κυμαίνεται στα κατώτερα
επίπεδα άγχους, ενώ ο μέσος όρος των φοιτητών με αναπηρία κυμαίνεται στα επίπεδα ήπιου
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βαθμού άγχους. Υπάρχουν έρευνες οι οποίες δείχνουν ότι οι φοιτητές έχουν υψηλά επίπεδα
άγχους σε σύγκριση με άλλες ομάδες (Akandere, &Tekin, 2002· Giacobbi et al. 2007· Poulou
& Norwich, 2000), ενώ δεν εντοπίστηκαν αντίστοιχες έρευνες, οι οποίες να συγκρίνουν το
άγχος των φοιτητών με αναπηρία και χωρίς αναπηρίες.
Στην παρούσα έρευνα επιβεβαιώθηκε η γενικότερη αντίληψη που επικρατεί, ότι, δηλαδή,
η αυτοαποτελεσματικότητα συνδέεται άμεσα με το άγχος και το επηρεάζει (ερευνητική
υπόθεση

αρ.

4).

Αυτό

που

βρέθηκε

είναι

ότι

όσο

αυξάνεται

το

αίσθημα

αυτοαποτελεσματικότητας μειώνεται το άγχος στους φοιτητές. Το εύρημα αυτό έρχεται σε
συμφωνία με πλήθος ερευνών που έχουν γίνει, οι οποίες αναφέρουν ότι όσο μεγαλύτερο είναι
το αίσθημα αποτελεσματικότητας, τόσο λιγότερο άγχος έχει το άτομο και τόσο καλύτερα
ανταπεξέρχεται σε αγχογόνες καταστάσεις (Bandura, 1995; Hackett, 1995, Schunk, 1989 ;
Meece, Wigfield & Eecles,1990).
6.2.Άλλα ευρήματα
Όσον αφορά τους εθελοντές, που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα, οι περισσότεροι από
τους μισούς αναφέρουν ότι έχουν στο συγγενικό ή φιλικό περιβάλλον τους άτομα με
αναπηρίες. Το ποσοστό αυτό είναι αντίστοιχο με εκείνο των φοιτητών με αναπηρίες. Το
εύρημα αυτό πιθανόν να υποδεικνύει ότι ο παράγοντας αυτός αποτέλεσε κίνητρο για τη
συμμετοχή των εθελοντών στο πρόγραμμα.
Οι Φ.μ.ε.Α θεωρούν ότι σε γενικές γραμμές αρκετοί χώροι του Πανεπιστημίου, όπως τα
εργαστήρια, οι βιβλιοθήκες και τα αμφιθέατρα, είναι σε μεγάλο βαθμό προσβάσιμα, ενώ οι
εθελοντές πιστεύουν ή ότι δεν παρέχεται καμία διευκόλυνση, ή ότι η μόνη διευκόλυνση που
παρέχεται στους φοιτητές με αναπηρίες, είναι οι ράμπες και τα ασανσέρ.
Η πλειονότητα των εθελοντών θεωρεί ότι ο εθελοντής με το έργο του βελτιώνει τον
εαυτό του. Ένα μεγάλο ποσοστό επίσης, θεωρεί ότι ο εθελοντής αποκτά αξίες σημαντικές για
τη ζωή του, δεξιότητες, ομαδικό πνεύμα και γνώσεις που θα τον βοηθήσουν στην εργασία του
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στο μέλλον. Κάποιοι εθελοντές επεσήμαναν ότι μέσω του εθελοντισμού νοιώθουν ότι
προσφέρουν βοήθεια σε αυτούς που τη χρειάζονται και μαθαίνουν να σέβονται και όχι να
λυπούνται τους φοιτητές με αναπηρίες. Αυτό συμφωνεί με την έρευνα της Τριλίβα (2004),
όπου αναφέρει ότι ο εθελοντισμός ισχυροποιεί τις ακαδημαϊκές και διαπροσωπικές
ικανότητες των μαθητών, τους βοηθά στην κατανόηση της πραγματικής αξίας της
διαφορετικότητας και στην αντίληψη των ιδιαίτερων αναγκών των άλλων.
Οι συμμετέχοντες αναφέρουν πως θα ήθελαν να γίνουν εθελοντές γιατί πιστεύουν στις
αξίες του εθελοντισμού γενικά, γιατί επιθυμούν να προσφέρουν βοήθεια σε φοιτητές με
αναπηρία

στη προσπάθεια ένταξης τους, και για να κατανοήσουν τις ανάγκες τους. Το

100% των εθελοντών πιστεύει ότι η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα τους ωφέλησε/ βοήθησε
κατά κάποιο τρόπο. Όσον αφορά στα κοινωνικά οφέλη που αποκόμισαν οι εθελοντές, σε
μεγάλο ποσοστό πιστεύουν ότι η συμμετοχή στο πρόγραμμα συνεισφέρει στην αύξηση της
αυτοεκτίμηση και στην απόκτηση εμπειριών. Επίσης, ένας εθελοντής έχει προσθέσει ότι η
συμμετοχή του θα συνεισφέρει στο να γίνει σωστός άνθρωπος. Μετά τη λήξη του πιλοτικού
προγράμματος, οι εθελοντές θεωρούν ότι όντως η συμμετοχή τους βελτίωσε τη κοινωνική
τους ζωή, αύξησε την αυτοεκτίμηση τους και συνετέλεσε στην απόκτηση εμπειριών. Τα
ευρήματα αυτά έρχονται σε συμφωνία με αντίστοιχες έρευνες όπου αναφέρουν ότι η
συμμετοχή σε εθελοντικές δραστηριότητες αυξάνει την αυτοεκτίμηση και διευρύνει τον
κοινωνικό κύκλο (Τριλίβα, 2004).
Μετά

το πέρας του πιλοτικού προγράμματος το μεγαλύτερο ποσοστό (70 %) των

εθελοντών αναθεώρησε την αντίληψη που είχε σχετικά με τη δυσκολία ολοκλήρωσης των
σπουδών για τους Φ.μ.ε.Α. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 69% των εθελοντών θαυμάζει τους
Φ.μ.ε.Α που σπουδάζουν πριν την έναρξη του πιλοτικού, και το 61 % μετά τη λήξη αυτού.
Ένας άλλος παράγοντας που αναθεωρήθηκε είναι το αίσθημα συμπόνιας και αμηχανίας προς
τους φοιτητές με αναπηρία. Πριν την έναρξη το 68% ανέφερε ότι αισθάνεται συμπόνια και το
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39% ότι αισθάνεται αμηχανία για τους Φ.μ.εΑ, ενώ μετά τη λήξη μόνο το 15,4% ανέφερε ότι
αισθάνεται συμπόνια και μόνο το 7,7% ότι αισθάνεται αμηχανία. Μεγάλη μεταβολή
παρατηρήθηκε επίσης, σε απόψεις των εθελοντών που είχαν πριν την έναρξη του πιλοτικού,
όπως το ότι δεν ξέρουν πως θα πρέπει να φερθούν σε κάποιον συμφοιτητή του με αναπηρία
και πώς να τον προσεγγίσουν χωρίς να τον προσβάλλουν. Συγκεκριμένα, πριν την έναρξη του
πιλοτικού προγράμματος το 46% ανέφερε ότι δεν ξέρει πώς να φερθεί σε έναν συμφοιτητή
του με αναπηρία και το 31% ότι δεν ξέρει πώς να τον προσεγγίσει χωρίς να τον προσβάλει.
Ενώ, μετά τη λήξη του προγράμματος κανείς δεν αισθάνεται κάτι από αυτά. Αυτό φαίνεται
και από την απάντηση των ίδιων των εθελοντών στην ερώτηση για το αν θεωρούν ότι άλλαξε
η άποψη τους για τα άτομα με αναπηρίες μέσω της συμμετοχής του στο πρόγραμμα, όπου το
70 % απάντησε θετικά σε αυτό. Οι απόψεις που είχαν οι εθελοντές πριν την έναρξη του
προγράμματος, φαίνεται να συμφωνεί με παλαιότερη βιβλιογραφία, η οποία αναφέρει ότι,
ανάμεσα σε ανθρώπους που δεν γνωρίζονται καλά, τα άτομα που δεν είναι ανάπηρα φέρονται
διαφορετικά σε άτομα που έχουν κάποια αναπηρία, είναι λιγότερο άνετα με ανάπηρους
συνομήλικους τους από ότι με μη ανάπηρους και έχουν αρνητικές σκέψεις όταν πρέπει να
αλληλεπιδράσουν με άτομα που έχουν κάποια φυσικά εμπόδια (Berry&Meyer,1995;Elliot &
Frank, 1990; Fichten &amsel 1986;Gibbons, 1986; Yuker , 1992). Έρευνες έχουν δείξει ότι οι
μη ανάπηροι αντιδρούν στις εμφανείς αναπηρίες συνήθως με νευρικότητα, αμηχανία, φόβο,
άγχος, συμπόνια κ.α. και η επαφή με αυτά τα άτομα συχνά αποφεύγεται (Snyder, Kleck,
Strenta & Mentzer, 1979; Ζωνίου-Σιδέρη, 1998; Fichten & Amsel, 1986). Όσον αφορά στην
αλλαγή των στάσεων που παρατηρήθηκε, αυτή φαίνεται να έρχεται σε συμφωνία με
παλαιότερες έρευνες που αναφέρουν ότι αυτό που φαίνεται να βοηθά στην αλλαγή των
στάσεων είναι η εκτεταμένη επαφή με άτομα με αναπηρίες και η συνεργασία (Bender, 1981;
Fichten & Amsel 1986).
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Η πλειοψηφία των εθελοντών και των Φ.μ.ε.Α ανέφερε ότι θα ήθελε να συνεχιστεί το
πρόγραμμα και τα επόμενα εξάμηνα, κάτι το οποίο έχει βρεθεί και σε άλλα αντίστοιχα
προγράμματα (Μπακομήτρου ,2005).
Μόνο το 7,7% των εθελοντών αναφέρει ότι το πρόγραμμα συνέβαλλε στο να πηγαίνει πιο
ευχάριστα στα μαθήματα, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των Φ.μ.εΑ είναι 50%. Όσον αφορά
στη βελτίωση της ακαδημαϊκής επίδοσης, το ποσοστό των εθελοντών που απάντησε θετικά,
είναι πολύ μικρό. Το εύρημα αυτό έρχεται σε αντίφαση με άλλες έρευνες, που αναφέρουν ότι
ένα πρόγραμμα εθελοντισμού συμβάλει στη βελτίωση της ακαδημαϊκής επίδοσης
(Fredrickson, 2000 ; Lyubomirsky, 2001).
Ένα μεγάλο ποσοστό των Φ.μ.ε.Α αναφέρει ότι δεν δυσκολεύεται γενικά, να
ολοκληρώσει τις σπουδές του. Αναφέρουν όμως, ότι οι κυριότερες δυσκολίες που συναντούν
κατά την παρακολούθηση των μαθημάτων είναι ότι δεν ακούγεται ο καθηγητής, δεν είναι
ευκρινής ο πίνακας, δεν μπορούν να κρατάνε σημειώσεις, παρουσιάζεται οπτικοακουστικό
υλικό το οποίο δεν είναι σε προσβάσιμη μορφή και δεν υπάρχει συνοδός. Αντίστοιχες
έρευνες έχουν δείξει ότι οι Φ.μ.εΑ αντιμετωπίζουν εμπόδια στην εκπαίδευση τους, εκ των
οποίων σημαντικότερα είναι η έλλειψη κατανόησης και συνεργασίας με τη διοίκηση, τις
γραμματείες, τους καθηγητές και τους συμφοιτητές τους, την έλλειψη υποστηρικτικής
βοήθειας και τη μη προσβασιμότητα στα κτίρια. (West, Kregel, Getzel, Ming, Ipsen, &
Martin 1993). Παλαιότερες έρευνες αναφέρουν ότι οι φοιτητές με αναπηρίες δυσκολεύονται
πολύ να παρακολουθήσουν τα μαθήματα στη σχολή (Μητσοπούλου, Ευκλείδη, Κούρτης,
Χρηστίδης, 2002).
Οι περισσότεροι φοιτητές αναφέρουν ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τους προκαλούν
άγχος όταν πρόκειται να παρακολουθήσουν κάποιο μάθημα στη σχολή, ενώ μετά τη λήξη του
εξαμήνου, το 50 % αναφέρει ότι το πρόγραμμα συνέβαλλε θετικά στη μείωση του άγχους
κατά τη παρακολούθηση.
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Οι Φ.μ.ε.Α πιστεύουν ότι με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα εθελοντισμού θα
παρακολουθούν συχνότερα τα μαθήματα, θα βελτιώσουν την επίδοση τους, θα έχουν
ευκολότερη πρόσβαση και μετακίνηση στους χώρους του πανεπιστημίου και θα αποκτήσουν
φίλους.
Οι λόγοι που θέλουν οι Φ.μ.εΑ να συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι οι εξής: επιθυμούν να
συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα που τους αφορά (100%), για να ολοκληρώσουν τις σπουδές
τους (87,5 %), για να γίνει πιο εύκολη η πρόσβαση τους στο πανεπιστήμιο (75%), για να
βελτιώσουν την απόδοση τους στα μαθήματα (75%) και για να κάνουν νέους φίλους (62,5 %)
Μεγάλο ποσοστό των Φ.μ.ε.Α πιστεύει ότι το πρόγραμμα εθελοντισμού τους ωφέλησε με
κάποιο τρόπο, αλλά δεν βελτίωσε τη ποιότητα ζωής τους. Συνέβαλλε όμως, στην ανάπτυξη
των κοινωνικών δεξιοτήτων, στην βελτίωση της αυτοεκτίμησης τους, στο να πηγαίνουν πιο
συχνά στη σχολή, στη πρόσβαση στους χώρους του πανεπιστημίου, στη φοίτηση και στις
εξετάσεις. Αυτό συμφωνεί με αντίστοιχες έρευνες που αναφέρουν ότι η δημιουργία σχέσεων
με συνομήλικους και συμφοιτητές, η εύρεση υποστήριξης στο πανεπιστήμιο και η είσοδος σε
ομάδες και ομαδικές δραστηριότητες, είναι μερικοί τρόποι με τους οποίους δημιουργούν το
υποστηρικτικό τους σύστημα και το οποίο τους βοηθά στην ομαλή ένταξη τους και φοίτηση
τους στο πανεπιστήμιο (Getzel & Thoma, 2008).
Εν κατακλείδι, μπορούμε να πούμε ότι το πρόγραμμα φαίνεται να βοήθησε σε αρκετούς
τομείς τους φοιτητές με αναπηρίες, αλλά και τους ίδιους τους εθελοντές, διαφάνηκε η έντονη
ανάγκη τους να συνεχιστεί το πρόγραμμα και στα επόμενα εξάμηνα και να αποτελέσει μία
μόνιμη υπηρεσία. Βέβαια, για να επιφέρει το πρόγραμμα μεγαλύτερα οφέλη, θα μπορούσε να
είχε εφαρμοστεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, στα πλαίσια του εξαμήνου, κάτι το οποίο
το αναφέρουν και οι ίδιοι οι συμμετέχοντες. Στην παρούσα έρευνα αυτό δεν κατέστη εφικτό
λόγω αστάθμητων παραγόντων, όπως οι καταλήψεις και οι απεργίες, καθώς επίσης ότι η
διαδικασία εκπαίδευσης, αντιστοίχισης αλλά και συνάντησης των εθελοντών με τους
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φοιτητές, αποδείχθηκε μία αρκετά χρονοβόρα και δύσκολη διαδικασία. Επειδή το πρόγραμμα
αυτό είναι πιλοτικό, δεν υπήρχε προηγούμενη εμπειρία με αποτέλεσμα ορισμένες διαδικασίες
να καθυστερήσουν περισσότερο, όπως για παράδειγμα, η εύρεση εθελοντών και η
αντιστοίχιση τους με τους φοιτητές με αναπηρίες. Δεδομένου ότι γνωστοποιήθηκε η
εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος, πιστεύουμε ότι στα επόμενα εξάμηνα θα είναι πιο
εύκολη η εύρεση και η προσέγγιση τόσο των φοιτητών με αναπηρία όσο και των εθελοντών.
Επίσης, όσον αφορά την αντιστοίχιση, κατασκευάστηκε ηλεκτρονικό σύστημα αντιστοίχισης,
με το οποίο εισάγοντας τα δεδομένα πραγματοποιείται αυτόματα ηλεκτρονική αντιστοίχιση.
Αυτό πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια αντίστοιχης διπλωματικής και θα εφαρμοστεί στην
μόνιμη υπηρεσία εθελοντικής υποστήριξης που θα λειτουργήσει στα επόμενα εξάμηνα.
6.3. Περιορισμοί έρευνας/ Προβλήματα που προέκυψαν
Όσον αφορά, τα προβλήματα που προέκυψαν κατά το σχεδιασμό του προγράμματος
μπορούμε να συνοψίσουμε στα εξής: Η εύρεση των εθελοντών διήρκησε αρκετά μεγάλο
χρονικό διάστημα και ίσως να χρειαζόταν περισσότερη δημοσίευση έτσι ώστε να βρεθούν
αμεσότερα μεγαλύτερος αριθμός εθελοντών. Ένας σημαντικός αριθμός εθελοντών, ενώ είχε
δηλώσει συμμετοχή τελικά δεν παρευρέθη στην προγραμματισμένη εκπαίδευση, με
αποτέλεσμα να μειωθεί αρκετά ο αριθμός των εθελοντών. Επίσης, η διαδικασία της
αντιστοίχισης διήρκησε περισσότερο από το αναμενόμενο, προέκυψαν πολλά τεχνικά
εμπόδια στον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η αντιστοίχιση με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η
έναρξη του προγράμματος. Επίσης, κάποια ζητήματα τα οποία είχαν ανατεθεί στους
εθελοντές τελικά αποφάσισαν πως δεν μπορούν να τα διεκπαιρεώσουν με αποτέλεσμα να
χρειάζεται συνεχώς να αλλλάζει η αντιστοίχιση.Τέλος, επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό την
διεξαγωγή του πιλοτικού προγράμματος οι απεργίες και οι καταλήψεις τόσο στο
πανεπιστήμιο όσο και στα μέσα μαζικής μεταφοράς εκείνο το χρονικό διάστημα, με
αποτέλεσμα οι φοιτητές να μην μπορούν να παρευρεθούν στη πρώτη συνάντηση για την
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υπογραφή των συμφωνητικών, αλλά και στη συνέχεια να μην παρακολουθούν τα μαθήματα,
έτσι ώστε να είναι εφικτή η προσφορά εθελοντικής εργασίας.
Όσον αφορά τους περιορισμούς της παρούσας έρευνας, πρέπει να αναφέρουμε καταρχήν
ότι τα αποτελέσματα της παρούσης μελέτης αφορούν αποκλειστικά και μόνο τους
συμμετέχοντες σε αυτή και δεν είναι δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων και γενικεύσεων.
Αυτό οφείλεται στο ιδιαίτερα μικρό δείγμα, λόγω του ότι επρόκειτο για πιλοτικό πρόγραμμα
και σκοπός του προγράμματος δεν ήταν αποκλειστικά η εξαγωγή συμπερασμάτων για το
άγχος και την αυτοαποτελεσματικότητα, αλλά η εφαρμογή ενός προγράμματος το οποίο θα
επηρεάσει θετικά τους φοιτητές στο πανεπιστήμιο, σε όλους αυτούς τους τομείς που
προαναφέρθησαν και θα συμβάλει σημαντικά στην ουσιαστική ένταξη των Φ.μ.ε.Α στα
πανεπιστημιακά δρώμενα. Επίσης, δεδομένης της έλλειψης προηγούμενων παρόμοιων
ερευνών στο χώρο, η συγκεκριμένη έρευνα αποτελεί μια πρώτη αποτύπωση ορισμένων
χαρακτηριστικών που σχετίζονται με το άγχος και την αυτοαποτελεσματικότητα και τη
βελτίωση τους μέσω ενός προγράμματος παρέμβασης. Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι τα
συμπεράσματα από αυτή την έρευνα είναι καλό να αντιμετωπίζονται με επιφυλακτικότητα.
Όσον αφορά το άγχος, όπως έχει προαναφερθεί εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την
αλληλεπίδραση των ιδιαίτερων συνθηκών του περιβάλλοντος με τη γενικότερη δομή του
ανθρώπινου παράγοντα και επομένως τα συμπεράσματα από αυτό δεν μπορούν να
θεωρούνται ασφαλή (Bandura, 1977; Lazarus, 1991)
Ένας άλλος περιορισμός είναι ότι οι απαντήσεις συλλέχθηκαν αποκλειστικά με
ερωτηματολόγια τα οποία βασίζονταν στην αυτοαναφορά των συμμετεχόντων, οι οποίοι
ενδέχεται να ήταν επιφυλακτικοί ως προς τις απαντήσεις τους ή να απαντούσαν προς την
κατεύθυνση του κοινωνικά επιθυμητού.
Επίσης, τα αποτελέσματα πιθανόν να μην είναι τόσο αξιόπιστα λόγω του γεγονότος ότι το
πρόγραμμα δεν εφαρμόστηκε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να μπορούμε να
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εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα από αυτό. Στην έρευνα χρησιμοποιήσαμε αυτοσχέδια
ερωτηματολόγια τα οποία όπως προαναφέρθηκε, χρησιμοποιήθηκαν μόνο για ποιοτικές
συγκρίσεις γιατί δεν είναι σταθμισμένα και κατασκευάστηκαν για τις ανάγκες της παρούσας
έρευνας. Επομένως δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για γενικεύσεις και εξαγωγή
συμπερασμάτων.
6.4. Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα
Ένα θέμα που θα μπορούσε να μελετηθεί περαιτέρω, είναι η επίδραση της
αυτοαποτελεσματικότητας

στους

φοιτητές

μετά

από

την

εφαρμογή

αντίστοιχου

προγράμματος σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Επίσης, θα μπορούσε να μελετηθεί
συγκριτικά το άγχος και η αυτοαποτελεσματικότητα σε φοιτητές, με αναπηρίες και χωρίς σε
μεγαλύτερο δείγμα ατόμων, ώστε τα αποτελέσματα να είναι πιο έγκυρα και αξιόπιστα. Ένας
άλλος παράγοντας που θα μπορούσε να μελετηθεί, είναι το άγχος των φοιτητών με αναπηρία
και των εθελοντών πριν την έναρξη και μετά τη λήξη ενός αντίστοιχου προγράμματος,
προβλέποντας βέβαια κάποιους παράγοντες, όπως το αυξημένο άγχος των φοιτητών κατά
την εξεταστική περίοδο, έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν ένα τέτοιο πρόγραμμα θα μπορούσε να
συμβάλει στη μείωση του άγχους των φοιτητών.
Ενδιαφέρον θα ήταν να μελετηθούν και επιμέρους ζητήματα που θίξαμε, όπως η αύξηση
της επίδοσης, της ικανοποίησης, η βελτίωση της κοινωνικής ζωής κ.α.. στους φοιτητές με
αναπηρίες έπειτα από την εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος, το οποίο θα διαρκέσει για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και θα αξιολογηθεί με ένα σταθμισμένο ή τουλάχιστον
προσαρμοσμένο ερωτηματολόγιο.
Παρόλο που πολλές έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι φοιτητές με αναπηρίες στη τριτοβάθμια εκπαίδευση, ελάχιστες έρευνες
έχουν διεξαχθεί σχετικά με τους τρόπους βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επιπλέον
είναι πολύ σημαντικό να μελετηθεί πώς οι ίδιοι οι φοιτητές με αναπηρία εκτιμούν την
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κατάσταση και τις προσπάθειες που γίνονται, πώς βιώνουν την κατάσταση που επικρατεί στα
πανεπιστήμια και τι προτάσεις κάνουν για μία θετική αλλαγή (West, Kregel, Getzel, Ming,
Ipsen, & Martin, 1993).
Συμπερασματικά, αναφέρεται ότι χρειάζεται μια συνεχής προσπάθεια ώστε να
προσφέρεται η δυνατότητα στους ΦμεΑ να πετύχουν τους στόχους τους. Θα πρέπει να
υπάρχει δράση σε συλλογικό επίπεδο διότι πολλές φορές οι Φ.μ.ε.Α προσπαθώντας να
αντιμετωπίσουν μόνοι τα προβλήματα τους, δεν αξιοποιούν τις δυνατότητες που υπάρχουν,
δεν βελτιώνουν τις συνθήκες των σπουδών τους, αλλά και της κοινωνικής ζωής τους, στο
πλαίσιο του Πανεπιστημίου (Ευκλείδη 2005).
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8.Παράρτημα
8.1. Ερωτηματολόγιο εθελοντών πριν την έναρξη του πιλοτικού προγράμματος
1. Θεωρείς ότι
εθελοντισμού;

είσαι

ενημερωμένος/η

για

τη

χρησιμότητα

του

 Καθόλου
 Ελάχιστα
 Μέτρια
 Πολύ
2. Γνωρίζεις φοιτητές στο Πανεπιστήμιο με αναπηρίες;
 ΝΑΙ
 ΟΧΙ
3. Έχεις στο συγγενικό σου ή φιλικό περιβάλλον κάποιο άτομο με αναπηρία;
 ΝΑΙ
 ΟΧΙ
4. Ποιες διευκολύνσεις στα άτομα με αναπηρία θεωρείς ότι υπάρχουν στα
κτήρια του Πανεπιστημίου;
(μπορείς να επιλέξεις περισσότερες από μία)
 Αυτόματες πόρτες στα σημεία εισόδου
 Ράμπες
 Ασανσέρ
 Ειδική σήμανση
 Προσβασιμότητα σε εργαστήρια, βιβλιοθήκες,
αμφιθέατρα
 Καμία διευκόλυνση
5. Έχετε κάποια ενημέρωση, ή προσωπική εμπειρία στην υποστήριξη ατόμων με
αναπηρία (στη μετακίνηση, στις σπουδές κ.α);
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ΝΑΙ

ΟΧΙ

6. Συμμετέχεις τώρα σε κάποια εθελοντική οργάνωση;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αν ναι σε τι είδους εθελοντική οργάνωση;
……………………………………………………………………………
7. Έχεις εργαστεί εθελοντικά στο παρελθόν;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αν ναι σε τι είδους εθελοντική οργάνωση;
……………………………………………………………………………
8. Ποια από τις παρακάτω φράσεις εκφράζει καλύτερα την άποψη σου για τον
εθελοντισμό σε άτομα με αναπηρίες;
(Μπορείς να επιλέξεις όσες απαντήσεις σε αντιπροσωπεύουν).
Ο Εθελοντής με το έργο του:
 Αποκτά αξίες σημαντικές για τη ζωή του.
 Βελτιώνει τον εαυτό του, κατανοώντας τα
προβλήματα των ΦμεΑ και αποκτώντας νέες εμπειρίες.
 Αποκτά γνώσεις που θα τον βοηθήσουν
στην εργασία του, στο μέλλον.
 Αποκτά δεξιότητες.
 Μαθαίνει να λειτουργεί σαν ομάδα και
να μοιράζεται κοινές αξίες.
 Άλλο ……………………………………………………………
9. Ποια από τις παρακάτω φράσεις περιγράφει
καλύτερα την άποψη σου;

(Μπορείς να επιλέξεις περισσότερες από μία απαντήσεις).
Θα ήθελα να γίνω εθελοντής γιατί:
 Πιστεύω στις αξίες του εθελοντισμού γενικά
 Θα ήθελα να προσφέρω τη βοήθεια μου σε
φοιτητές με αναπηρία.
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 Θα ήθελα να βοηθήσω στη προσπάθεια ένταξης
τους στα Πανεπιστημιακά δρώμενα.
 Προσπαθώ να να κατανοήσω τις ανάγκες των
φοιτητών με αναπηρία .
 Μου αρέσει να προσφέρω σε συνανθρώπους μου
που θεωρώ πως χρειάζονται τη βοήθεια μου.
 Από κοινωνικό ενδιαφέρον.
10. Σε ποια θέματα πιστεύεις ότι η εθελοντική υποστήριξη φοιτητών με
αναπηρίες θα σε βοηθήσει να βελτιώσεις και τις δικές σου σπουδές;
 Πιο συχνή παρακολούθηση μαθημάτων
 Βελτίωση του γνωστικού σας ενδιαφέροντος.
 Να κρατάτε καλύτερες σημειώσεις.
 Τίποτα από τα παραπάνω
 Άλλο…………
11. Πιστεύεις ότι η εθελοντική υποστήριξη προς τους ΦμεΑ θα σε βελτιώσει:
 Στη κοινωνική σου ζωή
 Στην αυτοεκτίμηση σου
 Να αποκτήσεις περισσότερους φίλους
 Να αποκτήσεις εμπειρίες
 Τίποτα από τα παραπάνω
 Άλλο ……….
12. Για ποιο λόγο θέλεις να συμμετέχεις εθελοντικά στο πρόγραμμα;
 Για να βοηθήσω φοιτητές με αναπηρίες
στις σπουδές τους
 Για να πάρω κάποια βεβαίωση.
 Γιατί θα με βοηθήσει στις σπουδές μου
 Γιατί γνωρίζω/έχω φίλους κάποιους φοιτητές
με αναπηρίες και θέλω να τους βοηθήσω.
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 Γιατί έχω συγγενή με αναπηρία.
 Χωρίς κάποιον ιδιαίτερο λόγο
 Γιατί μου αρέσει να προσφέρω
 Άλλο

13. Σημείωσε στις προτάσεις που ακολουθούν σε ποιο βαθμό συμφωνείς ή
διαφωνείς με αυτήν.
Η κλίμακα είναι από 0- όπου διαφωνώ έως το 4- συμφωνώ απόλυτα .
0.
1.
2.Ούτε
3.
4.
Διαφωνώ Διαφωνώ συμφωνώ Συμφω Συμφω
κάπως
ούτε
νώ
νώ
διαφωνώ κάπως απόλυτ
α
Νομίζω πως οι
ΦΜΕΑ δυσκολεύονται
να ολοκληρώσουν τις
σπουδές τους στο
πανεπιστήμιο.
Επιθυμώ να βοηθήσω
τους φοιτητές που
έχουν
κάποια
αναπηρία.
Αισθάνομαι συμπόνια
για τους φοιτητές με
αναπηρία
Θαυμάζω τους ΦμεΑ
που σπουδάζουν.
Νοιώθω αμηχανία
όταν βλέπω κάποιο
συμφοιτητή μου με
αναπηρία.
Δεν ξέρω πως θα
πρέπει να φερθώ σε
κάποιον συμφοιτητή
μου με αναπηρία
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Πρέπει να υπάρχει
ειδική μέριμνα για
τους ΑΜΕΑ στο
Πανεπιστήμιο σε όλα
τα επίπεδα
Δεν ξέρω πώς να
προσεγγίσω έναν
φοιτητή με αναπηρία
χωρίς να τον
προσβάλλω
Δεν υπάρχουν
κατάλληλες υποδομές
για τους Φμεα στο
Πανεπιστήμιο
14. Γράψε κάποια παρατήρηση σχετικά με το πρόγραμμα:
………………………………………………………………………………………………….
Σας ευχαριστούμε θερμά για τον πολύτιμο χρόνο σας και τη συμβολή σας.

6.2. Ερωτηματολόγιο εθελοντών μετά τη λήξη του
πιλοτικού προγράμματος
Αξιολόγηση του προγράμματος
1. Ημερομηνία όπου ολοκληρώθηκε ή σταμάτησε η δραστηριότητα:
 Φοιτητής α: ____________________
 Φοιτητής β: ____________________
 Φοιτητής γ:_____________________
 Φοιτητής δ:_____________________
 Φοιτητής ε:_____________________
2.Σημείωσε σε ποιόν/ποιους τομείς παρείχατε εθελοντική δραστηριότητα :
Ολοκληρωμένη
δραστηριότητα
ΦμεΑ(1)

Επιλογή

Έναρξη

Λήξη

Ολικώς Μερικ
ώς

Βοήθεια
στη
Μετακίνησ
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η εντός
Σχολής
Βοήθεια
στη
Μετακίνησ
η εκτός
Σχολής
Υποστήριξ
η σε
περίπτωση
απουσίας
Βοήθεια
στο
αμφιθέατρ
ο ή στο
εργαστήρι
ο
Μετατροπ
ή υλικού
του
μαθήματος
σε
προσβάσιμ
η μορφή
Συγγραφή
εργασιών
και Χρήση
Η/Υ
Ολοκληρωμένη δραστηριότητα
ΦμεΑ(2)

Επιλογή

Έναρξη

Λήξη

Ολικώς Μερικ
ώς

Βοήθεια
στη
Μετακίνησ
η εντός
Σχολής
Βοήθεια
στη
Μετακίνησ
η εκτός
Σχολής
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Υποστήριξ
η σε
περίπτωση
απουσίας
Βοήθεια
στο
αμφιθέατρ
ο ή στο
εργαστήρι
ο
Μετατροπ
ή υλικού
του
μαθήματος
σε
προσβάσιμ
η μορφή
Συγγραφή
εργασιών
και Χρήση
Η/Υ
Παρακαλώ απαντήστε στο ερωτηματολόγιο που ακολουθεί
σημειώνοντας με ένα Χ στο αντίστοιχο πλαίσιο
ΝΑΙ ΟΧΙ

ΔΕΝ
ΞΕΡΩ/ΔΕ
Ν

3

Πιστεύετε ότι η συμμετοχή

ΑΠΑΝΤΩ

σας στο πρόγραμμα σας
ωφέλησε/ βοήθησε κατά
κάποιον τρόπο;
4

Είστε ευχαριστημένοι από
τη συνεργασία σας με τη
Μονάδα Προσβασιμότητας;

5

Είστε ικανοποιημένοι από
τη συνεργασία σας με τους
συμφοιτητές σας;
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6

Είστε ικανοποιημένοι από
την εκπαίδευση που λάβατε
όσον αφορά τα
χαρακτηριστικά της κάθε
αναπηρίας;

7

Αναμένατε κάτι
διαφορετικό από το
πρόγραμμα;

8

Θα ήθελα να συνεχιστεί το
πρόγραμμα και σε επόμενα
εξάμηνα

9

Θεωρείς ότι το πρόγραμμα
σε βοήθησε να πηγαίνεις
πιο ευχάριστα στα
μαθήματα;

10. Σε ποια από τα παρακάτω πιστεύετε ότι η εθελοντική βοήθεια που
προσφέρατε βοηθήσε ώστε να βελτιώσετε και τις δικές σας σπουδές;
 Πιο συχνή παρακολούθηση μαθημάτων
 Βελτίωση του γνωστικού σας ενδιαφέροντος.
 Να κρατάτε καλύτερες σημειώσεις.
 Τίποτα από τα παραπάνω
 Άλλο…………
11. Πιστεύετε ότι η εθελοντική υποστήριξη προς τους ΦμεΑ σας βελτίωσε:
 Στη κοινωνική σας ζωή
 Στην αυτοεκτίμηση σας
 Να αποκτήσετε περισσότερους φίλους
 Να αποκτήσετε εμπειρίες
 Τίποτα από τα παραπάνω
 Άλλο ……….
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12. Η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα θεωρείτε ότι άλλαξε την άποψη σας
για τα άτομα με αναπηρίες
 Ναι
 Όχι
 Δεν ξέρω
13. Σημείωσε στις προτάσεις που ακολουθούν σε ποιο βαθμό συμφωνείς ή
διαφωνείς με αυτήν.
Η κλίμακα είναι από 0- όπου διαφωνώ έως το 4- συμφωνώ απόλυτα
0.
1.
2.
3.
4.
Διαφων Διαφων
Ούτε
Συμφ Συμφ
ώ
ώ
συμφω
ωνώ
ωνώ
κάπως
νώ
κάπως απόλ
ούτε
υτα
διαφων
ώ
Νομίζω πως οι
ΦΜΕΑ
δυσκολεύονται να
ολοκληρώσουν τις
σπουδές τους στο
πανεπιστήμιο.
Επιθυμώ
να
βοηθήσω
τους
φοιτητές που έχουν
κάποια αναπηρία.
Αισθάνομαι
συμπόνια για τους
φοιτητές με
αναπηρία
Θαυμάζω
τους
ΦμεΑ
που
σπουδάζουν.
Νοιώθω αμηχανία
όταν βλέπω κάποιο
συμφοιτητή μου με
αναπηρία.
Δεν ξέρω πως θα
πρέπει να φερθώ σε
κάποιον
συμφοιτητή μου με
αναπηρία
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Πρέπει να υπάρχει
ειδική μέριμνα για
τους ΑΜΕΑ στο
Πανεπιστήμιο σε
όλα τα επίπεδα
Δεν ξέρω πώς να
προσεγγίσω έναν
φοιτητή με
αναπηρία χωρίς να
τον προσβάλλω
Δεν υπάρχουν
κατάλληλες
υποδομές για τους
Φμεα στο
Πανεπιστήμιο
13. Τι σας άρεσε στο πρόγραμμα/ συνεργασία;
.......................................................................................................
............................................................................................. ....
14. Τι δεν σας άρεσε στο πρόγραμμα/ συνεργασία;
......................................................................
15. Τι κερδίσατε εσείς προσωπικά από τη συνεργασία σας με τους
συμφοιτητές σας και τη Μονάδα?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
16.Υπάρχει κάτι το οποίο θα θέλατε να βελτιωθεί για τη περαιτέρω
εφαρμογή του προγράμματος;
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Σας ευχαριστούμε θερμά για τον πολύτιμο χρόνο σας και τη συμβολή σας

6.3.ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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1.

Έχετε στο συγγενικό ή φιλικό περιβάλλον άτομα με αναπηρίες;

 Ναι
 Όχι
 Δεν ξέρω/δεν απαντώ
2.
Παρακαλώ σημειώστε τον αριθμό των μαθημάτων που έχετε περάσει ως
τώρα
σε
σχέση
με
τον
συνολικό
αριθμό
μαθημάτων:
________________________
3.
Ποιος είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας σας ως τώρα:
_________________________
4.
Ποιες διευκολύνσεις στα άτομα με αναπηρία θεωρείς ότι υπάρχουν στα
κτήρια του Πανεπιστημίου;
(μπορείς να επιλέξεις περισσότερες από μια)
Αυτόματες πόρτες στα σημεία εισόδου
 Ράμπες
 Ασανσέρ
 Ειδική σήμανση
 Προσβασιμότητα στα εργαστήρια,
βιβλιοθήκες, αμφιθέατρα
 Καμία διευκόλυνση

5. Ποιες είναι οι δυσκολίες που συναντάς
κατά την παρακολούθηση των μαθημάτων;
 Δεν ακούγεται ο καθηγητής
 Δεν είναι ευκρινής ο πίνακας
 H αίθουσα δεν είναι προσβάσιμη
δεν υπάρχουν κατάλληλα καθίσματα/Θρανία
 Δεν μπορώ να κρατώ σημειώσεις και
να παρακολουθώ ταυτόχρονα
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 Παρουσιάζεται υλικό (ακουστικό ή οπτικό) που δεν είναι σε προσβάσιμη μορφή.

 Άλλο: _________________________________________

6. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζεις σου προκαλούν
άγχος όταν πρόκειται να παρακολουθήσεις
κάποιο μάθημα στη σχολή;
 Ναι
 Όχι
 Δεν ξέρω/δεν απαντώ
7. Έχεις φίλους στο Πανεπιστήμιο, που σε κάνουν να
νιώθεις άνετα όταν πηγαίνεις στη σχολή;
 Ναι
 Όχι
 Δεν ξέρω/ δεν απαντώ
8.

Σου αρέσει γενικά να πηγαίνεις στη σχολή σου;

 Ναι
 Όχι
 Δεν ξέρω/ δεν απαντώ
9. Νιώθεις ότι δυσκολεύεσαι να ολοκληρώσεις τις σπουδές σου;
 Ναι
 Όχι
 Δεν ξέρω/ δεν απαντώ
Aν ναι, ποια θεωρείς τη μεγαλύτερη δυσκολία στις σπουδές;
_______________________________________________
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10. Χρησιμοποιείς υπολογιστή:
 Ναι
 Όχι
Αν ναι κάθε πότε;
 Καθημερινά
 Εβδομαδιαία
 Μια φορά το μήνα
 Σπάνια
11. Χρησιμοποιείς το διαδίκτυο :
 Ναι
 Όχι

Αν ναι κάθε πότε;
 Καθημερινά
 Εβδομαδιαία
 Μια φορά το μήνα
 Σπάνια
12. Τι πιστεύεις ότι μπορεί να βελτιωθεί από τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα
εθελοντισμού:
 Η συχνότερη παρακολούθηση του μαθήματος
Ναι

όχι

 Η επίδοση μου στα μαθήματα
Ναι

όχι

 Να αποκτήσω φίλους
Ναι

όχι

 Ευκολότερη πρόσβαση και μετακίνηση στους χώρους του Πανεπιστημίου.
Ναι

όχι

 Άλλο: _________________________________
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13. Πιστεύεις ότι με τη βοήθεια ενός συμφοιτητή σου θα
βελτιώσεις την επίδοσή σου στα μαθήματα;
 Ναι
 Όχι
 Ίσως
 Δεν ξέρω

14. Γιατί θέλετε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα;
 Για να γίνει πιο εύκολη η πρόσβαση μου στο πανεπιστήμιο
Ναι

όχι

 Για να βελτιώσω την απόδοση μου στα μαθήματα
Ναι

όχι

 Για να ολοκληρώσω τις σπουδές μου.
Ναι


όχι

Θα ήθελα να συμμετέχω σε ένα πρόγραμμα που με αφορά.
Ναι

όχι

 Για να κάνω νέους φίλους
Ναι

όχι

 Άλλο:
____________________________________________________________
__________________________________
15. Γιατί πιστεύεις ότι κάποιος φοιτητής θα ήθελε να συνεργαστεί εθελοντικά
μαζί σου;
 Γιατί έχει ιδιαίτερες ευαισθησίες
 Γιατί έχει διάθεση προσφοράς
 Για να πάρει κάποια βεβαίωση συμμετοχής
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σε πρόγραμμα
 Γιατί έχει προσωπική φιλία με κάποιον ΦμεΑ
 Γιατί έχει στην οικογένεια του κάποιο ΑμεΑ
 Γιατί θα με βοηθήσει στις σπουδές μου
 Χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο
 Άλλο:
____________________________________________________________
__________________________________
16. Τι άλλο θα ήθελες να σου προσφέρει το πρόγραμμα εθελοντισμού
στο
Πανεπιστήμιο;
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________
17.
Γράψε κάποια παρατήρηση:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________

Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και τη βοήθεια σας, η οποία είναι
πολύτιμη για όλους μας.

6.4. Ερωτηματολόγιο Φ.μ.ε.Α μετά τη λήξη του πιλοτικού προγράμματος
1. Ημερομηνία όπου σταμάτησε ή συμπληρώθηκε η δραστηριότητα:
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Εθελοντής α): _____________________
Εθελοντής β):______________________
Εθελοντής γ): ______________________
2. Σημείωσε σε ποιόν/ποιους τομείς σου προσφέρθηκε εθελοντική εργασία :
Ολοκληρωμένη δραστηριότητα
Εθελοντής

Επιλογή

Έναρξη

Λήξη

Ολικώς

Μερικώς

(1)
Βοήθεια στη
Μετακίνηση
εντός
Σχολής
Βοήθεια στη
Μετακίνηση
εκτός
Σχολής
Υποστήριξη
σε
περίπτωση
απουσίας
Βοήθεια στο
αμφιθέατρο
ή στο
εργαστήριο
Μετατροπή
υλικού του
μαθήματος
σε
προσβάσιμη
μορφή
Συγγραφή
εργασιών
και Χρήση
Η/Υ
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Ολοκληρωμένη δραστηριότητα
Εθελοντής
(2)

Επιλογή

Έναρξη

Λήξη

Ολικώς

Μερικώς

Βοήθεια στη
Μετακίνηση
εντός
Σχολής
Βοήθεια στη
Μετακίνηση
εκτός
Σχολής
Υποστήριξη
σε
περίπτωση
απουσίας
Βοήθεια στο
αμφιθέατρο
ή στο
εργαστήριο
Μετατροπή
υλικού του
μαθήματος
σε
προσβάσιμη
μορφή
Συγγραφή
εργασιών
και Χρήση
Η/Υ
Παρακαλώ απαντήστε στο ερωτηματολόγιο που ακολουθεί, σημειώνοντας Χ,
στο αντίστοιχο πλαίσιο
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ΝΑ
Ι

ΟΧΙ

ΔΕΝ

Formatted: Centered

ΞΕΡΩ/ΔΕΝ
ΑΠΑΝΤΩ

3.

Πιστεύετε ότι η συμμετοχή

Formatted: Font: 12 pt

σας στο πρόγραμμα σας
ωφέλησε/ βοήθησε κατά
κάποιον τρόπο;
4.

Θεωρείτε ότι το πρόγραμμα

Formatted: Font: 12 pt, Greek
(Greece)

βοήθησε στη βελτίωση της

Formatted: Font: 12 pt

μαθησιακής σας επίδοσης;
5.6

Πιστεύετε ότι η συμμετοχή

Formatted: Font: 12 pt, Greek
(Greece)

σας στο πρόγραμμα βελτίωσε

Formatted: Font: 12 pt

τη ποιότητα της ζωής σας;
6.7

Είστε ευχαριστημένοι από τη

Formatted: Font: 12 pt, Greek
(Greece)

συνεργασία σας με τη Μονάδα

Formatted: Font: 12 pt

Προσβασιμότητας του
Πανεπιστημίου;
7.

Είστε ικανοποιημένοι από τη

8

συνεργασία σας με τους

Formatted: Indent: Left: 0 cm
Formatted: Font: 12 pt

εθελοντές;
(Αν οι εθελοντές με τους
οποίους συνεργαστήκατε ήταν
περισσότεροι από ένας,
παρακαλώ σημειώστε για τον
κάθε ένα ξεχωριστά).
8.9

Πιστεύετε ότι το πρόγραμμα

Formatted: Font: 12 pt, Greek
(Greece)
Formatted: Font: 12 pt
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σας βοήθησε να έχετε
λιγότερο άγχος όσον αφορά τα
μαθήματα σας;
9.1

Πιστεύετε ότι το πρόγραμμα

Formatted: Font: 12 pt

0

σας βοήθησε στην ανάπτυξη/

Formatted: Font: 12 pt, Greek
(Greece)

βελτίωση των κοινωνικών σας
δεξιοτήτων;
10.

Αναμένατε κάτι διαφορετικό

Formatted: Font: 12 pt

1

από το πρόγραμμα;

Formatted: Font: 12 pt, Greek
(Greece)

11.

Θεωρείτε ότι το πρόγραμμα

Formatted: Font: 12 pt

2

βοήθησε στη βελτίωση της

Formatted: Font: 12 pt, Greek
(Greece)

αυτοεκτίμησής σας;

12.

Μέσα από το πρόγραμμα έκανα

Formatted: Font: 12 pt

3

νέες γνωριμίες/φιλίες

Formatted: Font: 12 pt, Greek
(Greece)

13.

Θα ήθελα να συνεχιστεί το

Formatted: Font: 12 pt

4

πρόγραμμα και σε επόμενα

Formatted: Font: 12 pt, Greek
(Greece)

εξάμηνα
14.

Θεωρείς ότι το πρόγραμμα σε

Formatted: Font: 12 pt

5

βοήθησε να πηγαίνεις πιο

Formatted: Font: 12 pt, Greek
(Greece)

ευχάριστα στη σχολή σου
15.

Θεωρείς ότι το πρόγραμμα σε

Formatted: Font: 12 pt

6

βοηθήσει να πηγαίνεις πιο

Formatted: Font: 12 pt, Greek
(Greece)

συχνά στη σχολή σου
16.

Η πρόσβαση σου στα

Formatted: Font: 12 pt

7

Πανεπιστημιακά δρώμενα

Formatted: Font: 12 pt, Greek
(Greece)
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έγινε πιο εύκολη με τη βοήθεια
των εθελοντών;
17.

18.

19.

Χρησιμοποιώ συχνότερα το

Formatted: Font: 12 pt, Greek
(Greece)

διαδίκτυο

Formatted: Font: 12 pt

Η φοίτηση και οι εξετάσεις μου

Formatted: Font: 12 pt, Greek
(Greece)

φαίνονται πιο εύκολα

Formatted: Font: 12 pt

Η πρόσβαση στους χώρους του

Formatted: Font: 12 pt

πανεπιστημίου είναι πιο
εύκολη

1820. Γιατί πιστεύεις ότι τελικά οι φοιτητές συνεργάστηκαν
σου;

εθελοντικά μαζί

Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Font: 12 pt

 Γιατί έχουν ιδιαίτερες ευαισθησίες

Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Font: 12 pt

 Γιατί έχουν διάθεση προσφοράς

Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Font: 12 pt

 Για να πάρουν κάποια βεβαίωση συμμετοχής
σε πρόγραμμα

Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Font: 12 pt

 Γιατί έχουν προσωπική φιλία με κάποιον ΦμεΑ
 Γιατί έχουν στην οικογένεια του κάποιο ΑμεΑ

Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Font: 12 pt

 Γιατί θα με βοηθήσουν στις σπουδές μου

Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Font: 12 pt

 Χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο
 Άλλο:
____________________________________________________________
__________________________________
1921.. Τι σας άρεσε περισσότερο στο πρόγραμμα/ συσυνεργασία;
____________________________________________________________

Formatted: Font: 12 pt, Bold
Formatted: Font: 12 pt, Bold
Formatted: Font: Bold

____________________________________________________________

Formatted: Font: 12 pt, Bold

____________________________________________;………….…………………………

Formatted: Font: 12 pt, Bold

……………
.......................................................................................................................................................
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Formatted: Font: Bold

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
............................................................................

220. Τι δεν σας άρεσε στο πρόγραμμα/ συνεργασία;

Formatted: Font: 12 pt, Bold
Formatted: Font: 12 pt, Bold

......................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________

231.Παρακαλώ σημειώστε αν υπάρχουν κάποιες άλλες ανάγκες, οι οποίες δεν

Formatted: Font: 12 pt, Bold
Formatted: Font: 12 pt, Bold

καλύφθηκαν από το πρόγραμμα:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………._____________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________
224. Υπάρχει κάτι άλλο στα πλαίσια του πιλοτικού προγράμματος που θα θέλατε

Formatted: Font: 12 pt, Bold

να βελτιωθεί;
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________

Formatted: Font: 12 pt, Bold

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
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253. Υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες σας που οι εθελοντές και το πρόγραμμα
δεν έλαβαν υπόψη;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
____________________________________________________________
__________________________________________________

Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και τη βοήθεια σας, η οποία
πολύτιμη για όλους μας.

είναι
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6.5. Ερωτηματολόγιο Άγχους ΒΑΙ
Παρακάτω υπάρχει ένας κατάλογος συνηθισμένων συμπτωμάτων άγχους. Παρακαλούμε
διαβάστε προσεκτικά το κάθε σύμπτωμα του καταλόγου. Προσδιορίστε πόση ενόχληση σας
προκάλεσε το κάθε σύμπτωμα κατά τη διάρκεια της ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΜΕΡΑΣ, σημειώνοντας ένα Χ στον
κύκλο της αντίστοιχης στήλης δίπλα από κάθε σύμπτωμα.

ΕΝΟΧΛΗΣΗ
ΚΑΜΙΑ

ΗΠΙΑ
(Δεν με ενόχλησε
πολύ)

1.

Μουδιάσματα ή μυρμηγκιάσματα

2.

Αίσθημα ζέστης

3.

Τρέμουλο στα πόδια

4.

Αδυναμία χαλάρωσης

5.

Φόβος ότι θα συμβεί το χειρότερο

6.

Ζαλάδα ή αίσθηση ιλίγγου

7.

Δυνατοί ή γρήγοροι χτύποι
στην καρδιά

8.

Αίσθημα αστάθειας

9.

Τρομοκρατημένος/η

ΜΕΤΡΙΑ ΕΝΤΟΝΗ
(Ήταν πολύ (Μπορούσα
δυσάρεστο
να το αντέξω
αλλά μπορούσα
μόλις και
να το αντέξω)
μετά βίας)

10. Νευρικός/ή
11. Αίσθημα πνιγμού ή ασφυξίας
12. Τρέμουλο στα χέρια
13. Τρεμούλιασμα του σώματος
14. Φόβος απώλειας ελέγχου
15. Δυσκολία στην αναπνοή
16. Φόβος θανάτου
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17. Φοβισμένος/η
18. Δυσπεψία ή ενοχλήσεις στην
κοιλιακή χώρα
19. Λιποθυμία
20. Κοκκίνισμα στο πρόσωπο
21. Εφίδρωση (όχι λόγω ζέστης)

6.6. Ερωτηματολόγιο Αυτοαποτελεσματικότητας
Σας παρακαλώ να διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω ερωτήσεις και να απαντήσετε σύμφωνα με την προσωπική
σας εκτίμηση. Αναφέρονται στο κατά πόσο καλά μπορεί ένα άτομο να αντιμετωπίσει μια δυσκολία ή ένα αρνητικό
γεγονός, καθώς και να ξεπεράσει ή αντιμετωπίσει τις συνέπειες τους. Σημειώστε σε κύκλο τον αριθμό που δείχνει
πόσο επαρκώς μπορείτε να ανταποκριθείτε σε αυτό που λέει η κάθε ερώτηση.
Καθόλου ή
ελάχιστα

Κάπως

Αρκετά

Πολύ

1. Πόσο ικανός-ή είστε να οργανώσετε το χρόνο σας ώστε να αντιμετωπίσετε
τις ανάγκες που προκύπτουν από κάποιο πρόβλημα;
1

2

3

4

2. Πόσο καλά μπορείτε να εφαρμόσετε μια απόφαση για να επιλύσετε ένα
πρόβλημα;

1

2

3

4

3. Πόσο εύκολα μπορείτε να σκεφτείτε πιθανές λύσεις για να ξεπεράσετε μια
δυσκολία;
1

2

3

4

4. Πόσο καλά μπορείτε να ελέγξετε τον εαυτό σας και να ενεργήσετε με
ψυχραιμία όταν αντιμετωπίζετε μια δύσκολη κατάσταση;

1

2

3

4

5. Πόσο ικανός-ή είστε να προβείτε στις κατάλληλες ενέργειες ώστε να
επιλύσετε ή να αντιμετωπίσετε ένα πρόβλημα που σας απασχολεί;

1

2

3

4

6. Σε ποιο βαθμό μπορείτε να σχεδιάσετε /προγραμματίσετε ενέργειες που θα
δώσουν λύση σε ένα πρόβλημα ή δυσκολία;
1

2

3

4

7. Πόσο ικανός-ή είστε να προσδιορίσετε τι είναι αυτό που σας απασχολεί
κάθε στιγμή;

1

2

3

4

8. Πόσο ικανός-ή είστε να προσδιορίσετε τα αίτια ενός προβλήματος;

1

2

3

4

9. Πόσο καλά γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε, πώς, δηλαδή, να
συμπεριφερθείτε, ώστε να ξεπεράσετε ένα πρόβλημα;

1

2

3

4

10. Πόσο μπορείτε να βασιστείτε στον εαυτό σας και τις ικανότητές σας, ώστε
να αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα;
1

2

3

4

11. Σε ποιο βαθμό μπορείτε να αποφύγετε άσκοπες ενέργειες στο χειρισμό
ενός προβλήματος ή μιας δυσκολίας;

1

2

3

4

12. Πόσο εύκολα μπορείτε να ακολουθήσετε τους συνήθεις ρυθμούς σας μετά
τη μεσολάβηση ενός προβλήματος;

1

2

3

4

13. Σε ποιο βαθμό επαρκούν οι σωματικές σας δυνάμεις για να αντέξετε τις
συνέπειες ενός προβλήματος;

1

2

3

4

14. Σε ποιο βαθμό επαρκεί η ψυχική σας αντοχή για να αντέξετε τις συνέπειες
ενός προβλήματος (π.χ., έντονο άγχος, θλίψη, θυμός, επιθετικότητα κ.ά.);

1

2

3

4
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15. Σε ποιο βαθμό μπορείτε να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας ενώπιον των
αρνητικών συνεπειών ενός προβλήματος ή μιας δυσκολίας;

1

2

3

4

16. Πόσο καλά θεωρείτε ότι μπορείτε γενικά να αντέξετε τις αρνητικές
συνέπειες ενός σοβαρού προβλήματος ή μιας άσχημης κατάστασης;

1

2

3

4

17. Πόσο καλά θεωρείτε ότι μπορείτε γενικά να αντέξετε τις αρνητικές
συνέπειες ενός σοβαρού προβλήματος ή μιας άσχημης κατάστασης ακόμα
και όταν αυτές γίνουν εξαιρετικά δυσάρεστες;

1

2

3

4
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