
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕIΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

«ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» 

 

 

 

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Η/ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ  

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

              ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 

 

 

 

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 1. ΜΑΓΔΑ ΝΙΚΟΛΑΡΑḮΖΗ 

ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

                                        2. ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ  

ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

                                        3. ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ               

ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΟΛΟΣ 2013 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:44:02 EEST - 54.219.128.100



1 
 

 

 

Βαθμολογία 

 

Αριθμητικά 

 

 

Ολογράφως 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:44:02 EEST - 54.219.128.100



2 
 

 

 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ………………………………………………………………….   σελ.5 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ …………………………………………………………………    σελ. 6 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ………………………………………………….…  σελ.7 

 

1. Νομοθετικό πλαίσιο……………………………………………………......... σελ.7 

 

2.Δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές………………………………….. σελ.8 

 

3.Υπηρεσίες που προσφέρει το Πανεπιστήμιο…………………………….         σελ.13 

 

4. Διδασκαλία μεταξύ συνομηλίκων – peer tutoring………………………         σελ.17 

 

5.Ερευνητικά δεδομένα εφαρμογής της διδασκαλίας μεταξύ συνομηλίκων σε 

φοιτητές χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες……………………………         σελ.19 

 

6. Ερευνητικά δεδομένα  από την εφαρμογή της διδασκαλίας μεταξύ συνομήλικων σε 

φοιτητές με αναπηρίες ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες……………………………………………………………………….    σελ.23 

 

7.Αναγκαιότητα της έρευνας ………………………………………………...   σελ. 26 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ………………………………………………σελ. 27 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:44:02 EEST - 54.219.128.100



3 
 

1. Στόχος της έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα ……………….………...   σελ. 27 

2. Συμμετέχοντες …………………………………………………………….. σελ. 28 

3. Μέθοδος συλλογής των δεδομένων ………………………………………. σελ.29 

4. Το εργαλείο της έρευνας …………………………………………………...σελ. 31 

5. Διαδικασία συλλογής των δεδομένων …………………………………….σελ. 31 

6. Ανάλυση των δεδομένων …………………………………………………..σελ. 32 

7. Εγκυρότητα και Αξιοπιστία ……………………………………………… σελ.35 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ……………………………………………………………σελ.37 

1. Συνεντεύξεις βοηθών …………………………………………………… σελ. 37 

2.Συνεντεύξεις των ΦμεΑ…………………………………………………   σελ. 92 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ…………………………………………………………… σελ. 122 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ………………………………………σελ.124 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ……………………………………………………………σελ.125 

Παράρτημα 1………………………………………………………………… σελ.130 

Παράρτημα 2  ………………………………………………………………. Σελ. 134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:44:02 EEST - 54.219.128.100



4 
 

 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

 

Για την ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά 

όλους όσους με υποστήριξαν για την συγγραφή της καθώς η βοήθεια τους ήταν 

πολύτιμη. 

  Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω την επιβλέπουσα καθηγήτρια κ. 

Νικολαραΐζη Μάγδα για την αμέριστη και πολύπλευρη βοήθεια που μου παρείχε καθ΄ 

όλη τη διάρκεια της διεκπεραίωσης της διπλωματικής εργασίας και τη συνεχή 

ενασχόληση της. Οι οδηγίες, οι παρατηρήσεις και οι προτροπές της ήταν ιδιαίτερα 

σημαντικές και βοηθητικές για εμένα. 

 Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες στην έρευνα, 

που πήραν μέρος στις συνεντεύξεις και δέχθηκαν να μοιραστούν μαζί μου τις 

εμπειρίες τους. 

 Τέλος, θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω την Αθανασία, Άρτεμις, Μόρφω 

και Σοφία για την πολύτιμη και έμπρακτη βοήθεια τους και την Μαρία, Νίκη, Τζίνα 

και Φιλίτσα για την συναισθηματική υποστήριξη που μου παρείχαν καθ’ όλη τη 

διάρκεια της φοίτησης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. 

 

 

Καλή ανάγνωση! 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 

Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των εμπειριών των 

φοιτητών που συμμετείχαν σε ένα πρόγραμμα διδασκαλίας/υποστήριξης μεταξύ 

συνομηλίκων. Συλλέχθηκαν δεδομένα με ημιδομημένες συνεντεύξεις από 19 φοιτητές 

που είχαν το ρόλο του βοηθού και από 10 φοιτητές με αναπηρία ή/και με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες που υποστηρίζονταν από τους συμφοιτητές-βοηθούς τους. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν πως οι βοηθοί αποκόμισαν συναισθηματικά και ακαδημαϊκά 

οφέλη, δήλωσαν ότι είναι ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και 

ανεπιφύλακτα θα πρότειναν σε συμφοιτητές τους να συμμετέχουν. Οι 

υποστηριζόμενοι φοιτητές σχολίασαν την ακαδημαϊκή και συναισθηματική 

υποστήριξη που τους παρείχαν οι βοηθοί, θεώρησαν τη βοήθεια τους πολύτιμη και 

τόνισαν πως δεν θα μπορούσαν μόνοι τους να αντεπεξέλθουν στις ακαδημαϊκές τους 

υποχρεώσεις.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες (ΑμεΑ)
1
 αποτελεί αναπόσπαστο δικαίωμα και το κράτος οφείλει με 

νομοθετικές ρυθμίσεις να διασφαλίζει την πρόσβαση τους από την προσχολική 

εκπαίδευση έως και την τριτοβάθμια εκπαίδευση.  

Η φοίτηση των ΑμεΑ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ξεκίνησε 

ετεροχρονισμένα σε σύγκριση με τη φοίτηση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση. Την δεκαετία του 60’ και 70’ στην Αμερική και στη Βρετανία ξεκίνησε 

η φοίτηση των ΑμεΑ στα τριτοβάθμια ιδρύματα και πανεπιστήμια. Τις τελευταίες 

δεκαετίες αυξήθηκε το ποσοστό φοίτησης των ΑμεΑ στην Αμερική, Βρετανία, 

Αυστραλία, Ισραήλ, Κύπρο και Ελλάδα λόγω των νομοθετικών ρυθμίσεων που έχουν 

γίνει σε αυτές τις χώρες (Leyser, 2000· Paul, 2000).  

Οι φοιτητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ
2
) 

χρειάζονται ειδικές εξειδικευμένες υπηρεσίες προκειμένου να ενταχθούν στην 

ακαδημαϊκή και κοινωνική ζωή του πανεπιστημίου (Kowalsky & Fresko, 2002) και οι 

νομοθετικές ρυθμίσεις στοχεύουν στην ομαλή πρόσβαση των ΦμεΑ στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στην Ελλάδα τη δεκαετία του 90’ άρχισαν τα πρώτα ΑμεΑ 

να φοιτούν στα πανεπιστήμια. 

Η παρούσα εργασία στοχεύει να διερευνήσει και να προβάλλει τις εμπειρίες 

των φοιτητών που συμμετείχαν σε ένα πρόγραμμα διδασκαλίας/υποστήριξης μεταξύ 

συνομηλίκων. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια σύντομη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση στην οποία περιγράφονται αρχικά οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 

ΦμεΑ στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στη συνέχεια περιγράφονται οι υπηρεσίες που 

προσφέρουν τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την ενίσχυση της πρόσβασης 

των ΦμεΑ και παρουσιάζεται αναλυτικά η μέθοδος της διδασκαλίας μεταξύ 

συνομηλίκων, καθώς βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της διπλωματικής. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο περιγράφονται ο στόχος της έρευνας και τα ερευνητικά ερωτήματα, τα 

χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, η μέθοδος, το εργαλείο και η διαδικασία 

συλλογής των δεδομένων και  η ανάλυση των δεδομένων. Στο τρίτο κεφάλαιο, 

                                                
1 Στην παρούσα εργασία ο όρος άτομα με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα 

αναφέρεται εν συντομία ΑμεΑ 
2 Στην παρούσα εργασία ο όρος φοιτητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα 

αναφέρεται εν συντομία ΦμεΑ 
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παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας και στο τέταρτο κεφάλαιο συζητούνται 

τα αποτελέσματα της έρευνας. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο, αναφέρονται οι 

περιορισμοί της παρούσας έρευνας και προτάσεις για μελλοντικές έρευνες. 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

1. Νομοθετικό πλαίσιο 

 

Στην Ελλάδα τη δεκαετία του ‘80 με τον νόμο 1143/1981 κατοχυρώνεται το 

δικαίωμα φοίτησης των ΑμεΑ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Έπειτα, μόλις το 2000 με προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ472Β΄/6.4.2000) τα άτομα με 

αναπηρίες και χρόνιες αναπηρίες εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το ποσοστό θέσεων στα ιδρύματα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης που καλύπτεται από ειδικές κατηγορίες είναι 3%. Ο τελευταίος νόμος 

του 2009 στο άρθρο 35 καθορίζει την εισαγωγή των υποψηφίων με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, αναπηρίες και χρόνια προβλήματα υγείας σε τριτοβάθμια 

ιδρύματα σε ποσοστό 5%, χωρίς να δώσουν πανελλήνιες γραπτές εξετάσεις, 

καταθέτοντας δικαιολογητικά πιστοποιώντας το είδος και το βαθμό της αναπηρίας 

τους. Ωστόσο, το κάθε πανεπιστημιακό τμήμα έχει το δικαίωμα, με αιτιολογημένη 

απόφαση, εγκεκριμένη από τη σύγκλητο, να απορρίψει φοιτητές που λόγω της φύσης 

της επιστήμης, είναι δυσχερής για αυτούς η φοίτηση στο τμήμα. (ΦΕΚ156/2009). 

Ακόμη, με το προεδρικό διάταγμα ΦΕΚ2544Β΄/30/12/2009, καθορίζεται ο τρόπος 

εξέτασης των μαθητών είτε γραπτά ή προφορικά και τα δικαιολογητικά που 

χρειάζεται να προσκομίσουν. 

Σε άλλες χώρες η φοίτηση των ΑμεΑ ξεκίνησε πολύ νωρίτερα συγκριτικά με 

την Ελλάδα. Στην Αυστραλία και στην Αμερική  νομοθετικές ρυθμίσεις από το 1970 

έως το 1990 καθορίζουν τη φοίτηση των ΑμεΑ  σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης 

(Fuller, Bradley & Healey, 2004· Komesaroff, 2005). Επίσης στο Ισραήλ με νόμους 

από το 1988 ρυθμίστηκε η φοίτηση των ΑμεΑ σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης σε 

δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα (Finn, 1999· Hutto & Thompson, 1995· 

Leyser et all, 2000). Στην Κύπρο η νομοθεσία του 2001 υπαγορεύει εκπαιδευτικές 

ρυθμίσεις για τη πρόσβαση των ΦμεΑ σε ιδιωτικά και δημόσια τριτοβάθμια ιδρύματα 

και περιγράφει προσαρμογές που πρέπει να εφαρμόσουν ως προς τη φυσική 
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πρόσβαση των φοιτητών, τον τρόπο αξιολόγηση και τα χρήση τεχνολογικών μέσων 

(Hadjikakou & Hartas, 2008). 

 

2. Δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της 

φοίτησης τους 

 

Οι ΦμεΑ αντιμετωπίζουν αρκετές δυσκολίες κατά τη διάρκεια της φοίτησης 

τους στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αρχικά, δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στο 

νέο εκπαιδευτικό πλαίσιο, αισθάνονται ανασφαλείς και διακατέχονται από άγχος και 

χαμηλή αυτοπεποίθηση. Επιπλέον, προτιμούν να μην ενημερώνουν για τις δυσκολίες 

που αντιμετωπίζουν ή να ζητούν βοήθεια ή και όταν επιλέγουν να ενημερώσουν τους 

διδάσκοντες και συμφοιτητές τους για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, δεν είναι σε 

θέση να περιγράψουν με σαφήνεια τις δυσκολίες τους. Έχουν συνηθίσει στην 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση να βρίσκονται σε μικρές ομάδες 

διδασκαλίας και να έχουν καθημερινή ανατροφοδότηση ενώ στο πανεπιστήμιο έχουν 

να συνεργαστούν με πολλά περισσότερα άτομα. Επιπλέον δυσκολεύονται να 

οργανώσουν το χρόνο για τη μελέτη τους (Brinckerhoff, 1996· Paul, 2000). 

Ακόμη, η φυσική πρόσβαση των φοιτητών με κινητικές αναπηρίες στους 

χώρους του πανεπιστημίου, αίθουσες, βιβλιοθήκη και λέσχη είναι προβληματική. 

Υπάρχει έλλειψη ανελκυστήρων, ραμπών και έξοδων κινδύνου για ΑμεΑ (Borland & 

James, 1999· Fuller, Healey, Bradley & Hall, 2004· Holloway, 2001·  Hopkins 2011· 

O’ Connor & Robinson, 1999· Tinklin & Hall, 1999). Οι φοιτητές με σοβαρά 

προβλήματα όρασης και οι βαρήκοοι/κωφοί φοιτητές χρειάζονται να καταβάλλουν 

περισσότερη προσπάθεια για να έχουν πρόσβαση στη γνώση καθώς οι διδάσκοντες 

δεν χρησιμοποιούν οπτικό υλικό για τους βαρήκοους/κωφούς φοιτητές και ακουστικό 

υλικό για τους τυφλούς φοιτητές. Επιπλέον, οι βαρήκοοι/κωφοί φοιτητές 

δυσκολεύονται να αξιοποιήσουν τα ακουστικά τους υπολείμματα εξαιτίας των 

θορύβων στις μεγάλες αίθουσες (Borland & James, 1999· Fuller, Healey, Bradley & 

Hall, 2004· Goode, 2007· Tinklin & Hall, 1999). 

Επιπροσθέτως, οι ΦμεΑ αναφέρουν αρνητικές εμπειρίες σχετικά με τη στάση 

των διδασκόντων ως προς την αναπηρία τους και τις δυνατότητες τους. Οι Beilke και 

Yssel (1999) ερεύνησαν τις εμπειρίες δέκα ΦμεΑ σχετικά με τη στάση των 

διδασκόντων προς αυτούς μέσα από συνεντεύξεις. Οι φοιτητές ανέφεραν ότι οι 

διδάσκοντες είχαν χαμηλές προσδοκίες για αυτούς, αμφισβητούσαν τις ικανότητες 
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τους και πολλές φορές τους κοιτούσαν με αυστηρό ύφος. Οι φοιτητές με εμφανείς 

αναπηρίες, όπως εγκεφαλική παράλυση, τετραπληγία και τύφλωση, ανέφεραν ότι οι 

διδάσκοντες τους αποθάρρυναν να παρακολουθήσουν το μάθημα τους, είτε 

αγνοώντας τους, είτε λέγοντας τους ότι δεν θα μπορέσουν να περάσουν το μάθημα. 

Οι φοιτητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, ανέφεραν ότι δυσκολεύτηκαν να 

πείσουν τους διδάσκοντες τους για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. 

O Carrington-Porter και οι συνεργάτες του (1994) πήραν συνεντεύξεις από 

οχτώ φοιτητές με σοβαρά προβλήματα όρασης. Οι φοιτητές σχολίασαν τις δυσκολίες 

που αντιμετώπιζαν ως προς τη μετακίνηση τους εντός και εκτός πανεπιστημίου καθώς 

δεν υπήρχαν ηχητικές σημάνσεις ή χάρτης με γραφή Braille για να βρίσκουν με 

ευκολία τις αίθουσες διδασκαλίας. Ακόμη, αναφέρθηκαν στην έλλειψη υλικού σε 

γραφή Braille στη βιβλιοθήκη. 

O Baron και οι συνεργάτες του (1996) και ο Holloway (2001) διερεύνησαν τις 

δυσκολίες που αντιμετώπισαν φοιτητές με κινητικές αναπηρίες και 

βαρηκοΐα/κώφωση. Οι φοιτητές σχολίασαν την έλλειψη μπαρών και ανελκυστήρων 

για τη πρόσβαση στους χώρους πανεπιστημίου και στη βιβλιοθήκη ενώ οι φοιτητές 

με βαρηκοΐα/κώφωση σχολίασαν της έλλειψη ηχομόνωσης στις αίθουσες 

διδασκαλίας, που τους δυσκόλευαν να ακούσουν όσα έλεγαν οι διδάσκοντες. 

Οι  Heiman και Precel (2003) σύγκριναν τις απόψεις 191 φοιτητών με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες και 190 φοιτητών χωρίς ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Οι 

φοιτητές συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια που αφορούσαν τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια της μελέτης και στην εξεταστική. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι οι φοιτητές με ειδικές μαθησιακές βίωναν περισσότερες δυσκολίες και 

αρνητικά συναισθήματα συγκριτικά με τους συμφοιτητές τους χωρίς ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες. Συγκεκριμένα, αφιέρωναν περισσότερο χρόνο για τη μελέτη 

και τη συγγραφή εργασιών. Ανέφεραν ότι προτιμούσαν να έχουν προφορικές 

επεξηγήσεις ή επεξηγήσεις με οπτικό υλικό σε μαθήματα που δεν κατανοούσαν Κατά 

τη διάρκεια γραπτής αξιολόγησης αισθανόντουσαν περισσότερο αγχωμένοι, νευρικοί 

και αβοήθητοι και θα ήθελαν να έχουν περισσότερο χρόνο στις γραπτές δοκιμασίες ή 

να εξετάζονται προφορικά.  

Μέσα από τη βιβλιογραφία προκύπτει ότι οι ανάγκες και οι δυσκολίες των 

φοιτητών διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος της αναπηρίας τους. Η Fuller και οι 

συνεργάτες της (2004a) ερεύνησαν, με ερωτηματολόγια, τις δυσκολίες που 

αντιμετώπισαν 173 φοιτητές με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κατά 
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τη φοίτηση τους στο πανεπιστήμιο. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν δυσκολίες στη 

μάθηση και στην αξιολόγηση τους. Οι φοιτητές με προβλήματα όρασης δεν 

μπορούσαν να κρατούν σημειώσεις διότι δεν είχαν μηχανή Braille και δεν έβλεπαν τις 

διαφάνειες και το οπτικό υλικό που χρησιμοποιούσε ο διδάσκων. Οι βαρήκοοι/κωφοί 

φοιτητές δεν μπορούσαν να κρατήσουν σημειώσεις, διότι δεν άκουγαν αυτά που 

έλεγαν οι διδάσκοντες και οι συμφοιτητές τους. Επίσης, υπήρξε έλλειψη συνεργασίας 

με τους διδάσκοντες καθώς δεν ήθελαν να ηχογραφείται η διάλεξη τους ή δεν ήταν 

ευέλικτοι με την ύλη των μαθημάτων. Οι φοιτητές με κινητικές αναπηρίες 

αντιμετώπισαν δυσκολίες στην πρόσβαση τους, στους χώρους του πανεπιστημίου 

λόγω έλλειψης ανελκυστήρων και επίσης γιατί υπήρχαν βαριές πόρτες. Οι φοιτητές 

με δυσλεξία και οι φοιτητές με σοβαρά προβλήματα όρασης  αντιμετώπισαν 

δυσκολίες στην αναζήτηση βιβλίων στη βιβλιοθήκη και το προσωπικό δεν ήταν 

πρόθυμο να τους βοηθήσει. Επίσης ανέφεραν ότι δεν υπήρχαν τα κατάλληλα 

λογισμικά στους υπολογιστές.  Σχετικά με την αξιολόγηση οι φοιτητές με δυσλεξία 

αντιμετώπισαν δυσκολίες στη συγγραφή και στην οργάνωση των εργασιών τους. 

Γενικά, όλοι οι φοιτητές ήταν αγχωμένοι και νευρικοί κατά τη διάρκεια της 

εξεταστικής και κυρίως στην προφορική εξέταση ενώ στη γραπτή εξέταση 

χρειάζονταν περισσότερο χρόνο. 

Η Fuller και οι συνεργάτες της (2004b) ερεύνησαν τις δυσκολίες 20 φοιτητών 

με δυσλεξία, πολλαπλές αναπηρίες, κώφωση/βαρηκοΐα, κινητικές αναπηρίες, νοητική 

καθυστέρηση και χρόνια προβλήματα υγείας (επιληψία, διαβήτη, άσθμα), σχετικά με 

την διαδικασία μάθησης και αξιολόγησης, που εφαρμόζεται στο πανεπιστήμιο. Η 

έρευνα πραγματοποιήθηκε με ομαδική συνέντευξη  των τεσσάρων έως έξι  ατόμων. 

Οι βαρήκοοι/κωφοί φοιτητές ανέφεραν ότι δυσκολεύονταν να κρατήσουν σημειώσεις 

γιατί οι διδάσκοντες μιλούσαν είτε πολύ γρήγορα είτε σιγά ή δεν μπορούσαν 

ταυτόχρονα να ακούν, να σημειώνουν και να διαβάζουν τις σημειώσεις που έγραφε ο 

διδάσκων στον πίνακα. Επίσης, ανέφεραν ότι δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν 

τη συζήτηση μεταξύ διδάσκοντα και συμφοιτητών, με αποτέλεσμα να μην κάνουν 

διευκρινιστικές ερωτήσεις ή να συμμετέχουν και αυτοί στη συζήτηση. Κατά την 

διάρκεια της εξεταστικής όλοι οι φοιτητές αντιμετώπισαν με άγχος και νευρικότητα 

τη διαδικασίας της εξέτασης, λόγω της δυσκολίας αφομοίωσης  της ύλης και λόγω 

του μειωμένου χρόνου. Τέλος, οι φοιτητές με δυσλεξία, με νοητική καθυστέρηση και 

χρόνια προβλήματα υγείας ανέφεραν ότι αισθάνονταν άβολα όταν έπρεπε οι ίδιοι να 

ενημερώσουν το διδακτικό προσωπικό και τους συμφοιτητές για τις εκπαιδευτικές 
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τους ανάγκες, όπως για την προφορική εξέταση, τη δυσκολία στο κράτημα 

σημειώσεων και τη διάθεση περισσότερου χρόνου  κατά τη διάρκεια της εξέτασης, 

γιατί αρκετές φορές εισέπρατταν απροθυμία από τους διδάσκοντες για τη κάλυψη των 

αναγκών τους. 

Ο Komesaroff (2005) ανέδειξε τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν δύο 

βαρήκοων/κωφών φοιτητριών, κατά τη διάρκεια φοίτησης τους σε παιδαγωγικό 

τμήμα. Οι φοιτήτριες ανέφεραν ότι το πανεπιστήμιο δεν τους παρείχε διερμηνείς σε 

όλα τα μαθήματα, γεγονός που τις δυσκόλεψε στην παρακολούθηση των μαθημάτων. 

Οι διδάσκοντες δεν ήταν ενήμεροι για τις ανάγκες που είχαν κατά τη διάρκεια της 

παράδοσης, καθώς μιλούσαν πολύ γρήγορα με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να 

κάνουν χειλεανάγνωση. Επίσης, δεν γνώριζαν το ρόλο του διερμηνέα και όταν 

προέκυπτε κάποιο θέμα, μιλούσαν μόνο μαζί του, χωρίς να ζητούν τη γνώμη των 

φοιτητριών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών και της πρακτικής άσκησης οι κωφές 

φοιτήτριες ήθελαν  να ασχοληθούν με την εκπαίδευση κωφών μαθητών αλλά οι 

διδάσκοντες δεν δέχθηκαν και τις αποθάρρυναν να ασχοληθούν στο μέλλον με την 

εκπαίδευση κωφών μαθητών. Υπήρξαν ακόμη δυσκολίες σχετικά με το κράτημα 

σημειώσεων από τους συμφοιτητές τους, διότι οι σημειώσεις δεν ήταν πάντα 

ολοκληρωμένες και σαφείς.  

Ο Hyde και οι συνεργάτες του (2009) σε έρευνα τους εξέτασαν με 

συνεντεύξεις τις εμπειρίες  72 βαρήκοων και κωφών φοιτητών, στο Πανεπιστήμιο 

Griffith. Οι φοιτητές εξέφρασαν τις απόψεις τους σχετικά με την υποστηρικτική 

βοήθεια που τους παρείχε το πανεπιστήμιο για την διευκόλυνση της επικοινωνίας. 

Επίσης, αναφέρθηκαν στις προκλήσεις που αντιμετώπισαν. Σχετικά με την πρόσβαση 

στο αναλυτικό πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι ενώ το πανεπιστήμιο τους 

παρείχε διερμηνέα και σημειώσεις για τα μαθήματα, οι διερμηνείς δεν ήταν πάντα 

διαθέσιμοι και οι σημειώσεις που τους έδιναν οι συμφοιτητές τους, συχνά ήταν 

αναξιόπιστες και ελλιπείς. Έπειτα, κάποιοι ανέφεραν πως οι διδάσκοντες δεν ήταν 

ενήμεροι για τις ανάγκες τους, μιλούσαν χαμηλόφωνα και γρήγορα και με γυρισμένη 

την πλάτη. Επιπλέον, οι αίθουσες δεν είχαν τη κατάλληλη ηχομόνωση και υπήρχαν 

ακουστικά ερεθίσματα, που τους αποσπούσαν την προσοχή. Σχετικά με τις 

κοινωνικές εμπειρίες, αρκετοί βαρήκοοι/κωφοί φοιτητές ανέφεραν ότι 

δυσκολεύτηκαν να αναπτύξουν σχέσεις με ακούοντες συμφοιτητές καθώς οι 

διερμηνείς δεν ήταν διαθέσιμοι να υποστηρίξουν τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις 
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μεταξύ των φοιτητών αλλά και γιατί υπήρχε έντονος θόρυβος στους χώρους των 

φοιτητών. 

Οι Stampoltzis και Polychronopoulou (2009) ερεύνησαν με ημιδομημένες 

συνεντεύξεις τις εμπειρίες 16 φοιτητών με δυσλεξία, που φοιτούσαν σε ελληνικά 

πανεπιστήμια. Αναφορικά με τη συνεργασία με τους διδάσκοντες μερικοί φοιτητές 

ανέφεραν ότι οι ίδιοι ενημέρωναν τους διδάσκοντες για τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν ως δυσλεκτικοί και οι περισσότεροι διδάσκοντες τους έδιναν τη 

δυνατότητα να εξεταστούν προφορικά. Ωστόσο υπήρξαν και φοιτητές που δεν ήθελαν 

να ενημερώνουν για τις δυσκολίες είτε γιατί πίστευαν ότι δεν διαφέρουν σε τίποτα 

από τους συμφοιτητές τους είτε γιατί θεωρούσαν ότι δεν έχουν να κερδίσουν κάτι από 

αυτό. Επιπλέον, οι δυσκολίες που περιέγραψαν σε σχέση με τις ακαδημαϊκές τους 

υποχρεώσεις  αφορούν την οργάνωση και συγγραφή των εργασιών, κατά τη διάρκεια 

των γραπτών εξετάσεων χρειάζονται περισσότερο χρόνο και αγχωνόντουσαν λόγω 

των πολλών ορθογραφικών τους λαθών. Επίσης, στις προφορικές εξετάσεις μερικοί 

δυσκολεύτηκαν στην οργάνωση του προφορικού λόγου. Τέλος, όλοι οι φοιτητές 

επεσήμαναν ότι διακατέχονταν από χαμηλή αυτοπεποίθηση και αυτοαντίληψη, 

ένιωθαν ότι δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις 

και κάποιοι ανέφεραν δυσκολίες στη δημιουργία φιλικών σχέσεων. 

 Ο Brandt (2011) σε έρευνα του ανέδειξε τις εμπειρίες ΦμεΑ κατά τη 

φοίτηση τους στο πανεπιστήμιο. Δεκαεννέα φοιτητές με σοβαρά προβλήματα 

όρασης, με βαρηκοΐα/κώφωση, με κινητικά προβλήματα, δυσλεξία και πολλαπλές 

αναπηρίες έδωσαν συνεντεύξεις με ερωτήσεις που αφορούσαν την φυσική και τη 

μαθησιακή τους πρόσβαση στο πανεπιστήμιο. Οι φοιτητές με δυσλεξία ανέφεραν ότι 

το διδακτικό προσωπικό δεν ήταν ενήμερο για τις ανάγκες τους και συχνά τους 

ενημέρωναν εκείνοι για τις ανάγκες που είχαν κατά τη διάρκεια συγγραφής εργασιών 

και για την προετοιμασία της εξεταστικής. Σε σχέση με τις ακαδημαϊκές τους 

υποχρεώσεις οι φοιτητές ανέφεραν ότι κατέβαλλαν σημαντική προσπάθεια σε 

ομαδικές εργασίες, έτσι ώστε να μην υπάρξει καθυστέρηση στην παράδοση των 

εργασιών και να νιώσουν ότι προσέφεραν κατά τον ίδιο τρόπο με τους συμφοιτητές 

τους. Οι φοιτητές με σοβαρά προβλήματα όρασης επισήμαναν δυσκολίες στη χρήση 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως το να προμηθεύονται ηλεκτρονικές σημειώσεις και η 

παράδοση ομιλούντων βιβλίων ή σε γραφή Braille γίνονταν ετεροχρονισμένα. Οι 

φοιτητές με βαρηκοΐα/κώφωση ανέφεραν δυσκολίες κατά τη διάρκεια της παράδοσης 

των μαθημάτων, όπου δεν μπορούσαν να κάνουν χειλεανάγνωση, είτε γιατί οι 
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διδάσκοντες μιλούσαν με γυρισμένη την πλάτη, είτε γιατί κάλυπταν το στόμα τους 

όταν μιλούσαν. Επιπλέον, κάποιοι φοιτητές ζήτησαν να έχουν τις σημειώσεις των 

μαθημάτων πριν την παράδοση, αλλά οι διδάσκοντες δεν ήταν πάντα πρόθυμοι να τις 

δίνουν. Όλοι οι φοιτητές κατέβαλλαν μεγαλύτερη προσπάθεια και χρόνο για τις 

ακαδημαϊκές υποχρεώσεις και ειδικότερα οι φοιτητές με χρόνια προβλήματα υγείας 

που έλλειπαν συχνά από τα μαθήματα. 

 Ο Hopkins (2011) ερεύνησε τις εμπειρίες έξι φοιτητών, με προβλήματα 

όρασης, ακοής και με κινητικές αναπηρίες. Οι φοιτητές με κινητικές αναπηρίες 

ανέφεραν δυσκολίες πρόσβασης στις αίθουσες λόγω έλλειψης μπαρών. Οι φοιτητές 

με σοβαρά προβλήματα όρασης ανέφεραν ότι κατά την είσοδό τους στο 

πανεπιστήμιο, αφιέρωσαν αρκετό χρόνο να μάθουν τους χώρους του πανεπιστημίου 

και της εστίας και η απόκτηση βιβλίων σε γραφή Braille ήταν μια χρονοβόρα και 

κοπιαστική διαδικασία.  Οι βαρήκοοι/κωφοί φοιτητές περιέγραψαν δυσκολίες κατά 

τη διάρκεια της παράδοσης των μαθημάτων σε αμφιθέατρα, όπου δεν μπορούσαν να 

κάνουν χειλεανάγνωση καθώς οι διδάσκοντες μιλούσαν σιγά και γρήγορα, δεν είχαν 

διερμηνέα και τυπωμένες σημειώσεις. Όλοι οι φοιτητές ανέδειξαν την έλλειψη 

σταθερότητας και συνέπειας που διέκρινε το διδακτικό προσωπικό. Σε κάποια 

μαθήματα οι διδάσκοντες ήταν ενήμεροι για τις ανάγκες τους και τους έδιναν 

διαφάνειες ή διαφοροποιημένες σημειώσεις πριν το μάθημα, ενώ σε άλλα μαθήματα 

δεν τους τροφοδοτούσαν εγκαίρως με το κατάλληλο υλικό και έπρεπε να τους 

υπενθυμίζουν συνεχώς για τις ανάγκες που είχαν. 

 

 

3. Υπηρεσίες για την ενίσχυση της πρόσβασης στα ιδρύματα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης 

 

Οι νομοθετικές ρυθμίσεις των τελευταίων χρόνων στοχεύουν στη βελτίωση 

των υπηρεσιών που προσφέρονται από τα πανεπιστήμια για τη φοίτηση των ΦμεΑ.  

Συγκεκριμένα έχουν γίνει προσπάθειες από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα για 

ρυθμίσεις στη φυσική πρόσβαση, στην πρόσβαση στη γνώση και στη τεχνολογία, 

στην εξεταστική και προσφέρονται υπηρεσίες συμβουλευτικής, ψυχολογικής, 

εκπαιδευτικής υποστήριξης και επαγγελματικού προσανατολισμού. Επίσης, παρέχουν 

διαφοροποιημένο εκπαιδευτικό υλικό όπως βιβλία σε γραφή Braille, ηχογραφημένα 
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βιβλία και συσκευές για κράτημα σημειώσεων (Finn, 1999· Hutto & Thompson, 

1995).  

Αναφορικά με την φυσική πρόσβαση αρκετά πανεπιστημιακά ιδρύματα έχουν 

διαμορφώσει τις απαραίτητες υποδομές για την διασφάλιση της προσβασιμότητας 

των ΦμεΑ στους χώρους του πανεπιστημίου. Η δομή του εξωτερικού χώρου μπορεί 

να περιλαμβάνει χώρο για στάθμευση αυτοκινήτων, μεγάλα πεζοδρόμια, ηχητικές 

σηματοδοτήσεις και φανάρια, ράμπες και μεγάλες σε εύρος πόρτες, μεγάλους 

ανελκυστήρες, ταμπέλες με ανακοινώσεις σε χρώματα αντίθεσης, προσαρμοσμένες 

τουαλέτες με υποδοχή για αναπηρικό αμαξίδιο και εξοπλισμό για έναν κινητικά 

ανάπηρο φοιτητή (Chard & Couch, 1998). 

Αναφορικά με τις υποστηρικτικές υπηρεσίες, η Orsini-Jones (2005) και οι 

συνεργάτες της περιέγραψαν τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, που εφάρμοσε το 

πανεπιστήμιο Coventry  για έναν τυφλό φοιτητή. Ένας σύμβουλος καθηγητής 

συζητούσε με τον φοιτητή για τις ανάγκες που είχε στα μαθήματα ξένων γλωσσών, 

έπειτα συμβούλεψε τους καθηγητές για τις εκπαιδευτικές  προσαρμογές  και 

εκπαίδευε φοιτητές-βοηθούς που θα υποστήριζαν τον τυφλό φοιτητή. Πριν διεξαχθεί 

το μάθημα στέλνονταν οι διαφάνειες των μαθημάτων, με επεξηγήσεις, ηλεκτρονικά 

στο φοιτητή. Ο φοιτητής είχε εγκατεστημένο ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή του, 

(JAWS for Windows
3
) με το οποίο μπορούσε να διαβάσει τις ηλεκτρονικές 

σημειώσεις. Επίσης, οι συμφοιτητές - βοηθοί του μετέτρεπαν σε γραφή Braille τα 

φύλλα εργασίας και τα διαγωνίσματα ή μετέτρεπαν εικόνες σε απτικές «εικόνες». 

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων ο φοιτητής κρατούσε σημειώσεις σε ηλεκτρονική 

μηχανή Braille (BrailleNotePK
4
). Οι διδάσκοντες μιλούσαν δυνατά και καθαρά και 

πάντα περιέγραφαν τις εικόνες που έδειχναν στην τάξη, χρησιμοποιώντας όλες τις 

αισθήσεις και ο φοιτητής, αν ήθελε μπορούσε να ηχογραφήσει τις διαλέξεις. 

Επιπλέον, αναφορικά με την ύλη των μαθημάτων και την εξέταση, ζητούνταν από 

τους εκδοτικούς οίκους τα βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή, η γραπτή δοκιμασία 

δίνονταν σε γραφή Braille, όπου υπήρχε οπτικό υλικό περιγράφονταν γραπτά και 

τέλος του δίνονταν περισσότερο χρόνο για την εξέταση. 

                                                
3  Το JAWS for Windows είναι λογισμικό ανάγνωσης οθόνης και συνδυάζεται με συσκευή εκτύπωσης 

σε Braille 
4 Το PK BrailleNote είναι μια μηχανή Braille που συνδυάζει υψηλής ευκρίνειας οθόνη Braille  με σαφή 

ανταποκριτή ομιλίας και διαθέτει ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο. 
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Η Whyte και οι συνεργάτες της (2008) παρουσίασαν ένα πρόγραμμα 

ψυχολογικής υποστήριξης, που εφαρμόζονταν σε έναν κωφό φοιτητή κατά τη 

διάρκεια φοίτησης του στο πανεπιστήμιο. Ο φοιτητής δυσκολευόταν να 

επικοινωνήσει με τους ακούοντες συμφοιτητές, είχε λίγες  έως καθόλου φιλικές 

σχέσεις του και γενικά χαρακτηρίζονταν από  χαμηλή αυτοπεποίθηση, άγχος και είχε 

επεισόδια «ίλιγγου», με αποτέλεσμα να χρειάζεται ιατρική περίθαλψη. Το 

πανεπιστήμιο του παρείχε έναν κωφό σύμβουλο, ο οποίος δημιούργησε μία 

ψυχοεκπαιδευτική παρέμβαση προκειμένου  ο φοιτητής να κατανοήσει τα αρνητικά 

συναισθήματα που είχε και πού οφείλονταν και να τα αντιμετωπίσει. Επιπλέον, τον 

εκπαίδευσε ως προς την κουλτούρα των Κωφών και του έμαθε την αμερικάνικη 

νοηματική γλώσσα. Τα αποτελέσματα, ήταν ότι ο φοιτητής αύξησε την 

αυτοπεποίθηση του και την αυτοεικόνα του, σταμάτησε να έχει επεισόδια «ίλιγγου», 

θέλει να συνεχίσει τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο και πλέον ήταν θετικό να 

δημιουργήσει φιλίες. 

Οι Hadjikakou και Hartas (2008) περιέγραψαν την υποδομή των 

πανεπιστημιακών τμημάτων στη Κύπρο για τη φυσική πρόσβαση των φοιτητών με 

κινητικές αναπηρίες. Υπάρχουν ειδικοί χώροι στάθμευσης των οχημάτων, 

ανελκυστήρες που να χωρούν αμαξίδια, τουαλέτες ΑμεΑ, ράμπες και προσωπικό 

υπεύθυνο για παροχή βοήθειας στη μετακίνηση. Αναφορικά με τη πρόσβαση στο 

διαδίκτυο, όλοι οι φοιτητές έχουν υπολογιστή στη βιβλιοθήκη με το προσωπικό τους 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Προσφέρεται υποστηρικτική τεχνολογία, όπως 

FMsystems
5
, μαγνητόφωνο, μεγεθυντικό φακό, ειδικά πληκτρολόγια, λογισμικά 

ανάγνωσης. Στην εξεταστική δίνεται περισσότερος χρόνος και δίνεται η δυνατότητα 

για προφορική εξέταση αντί για γραπτή. Επιπλέον, προσφέρονται υπηρεσίες 

συμβουλευτικής, ψυχολογική, επαγγελματικής υποστήριξης 

Επιπλέον, οι Hyde και οι συνεργάτες τους (2009) περιέγραψαν τα τεχνολογικά 

βοηθήματα που προσέφερε το πανεπιστήμιο σε βαρήκοους/κωφούς φοιτητές. Τα 

τεχνολογικά βοηθήματα περιελάμβαναν hearing aids, FM aids, induction loops
6
 και 

telephone-typewriters
7
. 

                                                
5 Τα Fm systems ή aids λειτουργούν σαν μικροί ραδιοφωνική σταθμοί. Αποτελείται από ένα πομπό  
που συνδέεται με μικρόφωνο και ένα δέκτη. Ο διδάσκοντας φοράει τον πομπό και μικρόφωνο, ενώ ο 

φοιτητής φοράει το δέκτη. Έχουν την ικανότητα να αυξάνουν την ένταση της ομιλίας του διδάσκοντα 

και α μειώνουν το θόρυβο της τάξης. 
6 Τα Induction loops ονομάζονται ως βροχοί επαγωγικής ακουστικής συχνότητας, πρόκειται για μια 

συσκευή με καλώδια που εγκαθίσταται σε ένα δωμάτιο ή σε ένα κτίριο και λειτουργεί σε συνδυασμό 

με ακουστικά βαρηκοΐας . Το βαρήκοο άτομο κάθεται κοντά στη συσκευή και τα ακουστικά 
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Η Chanock (2009) σε έρευνα της περιέγραψε την εκπαιδευτική υποστήριξη 

που παρείχε μία σύμβουλος μάθησης σε μεταπτυχιακή φοιτήτρια με σοβαρά 

προβλήματα όρασης και βαρηκοΐα/κώφωση. Η σύμβουλος εκπαίδευσης  διοργάνωνε 

εβδομαδιαίες συνεδρίες με την φοιτήτρια και τον διερμηνέα της. Στις πρώτες 

συναντήσεις στόχος ήταν η φοιτήτρια να μιλήσει για τις εργασίες που έχει και τις 

υποχρεώσεις αλλά  και να πει που χρειάζεται υποστήριξη. Η σύμβουλος κρατούσε 

σημειώσεις για το τι ειπώθηκε και έπειτα έστελνε ηλεκτρονικό μήνυμα, στη 

φοιτήτρια που υποστήριζε  χρησιμοποιώντας ένα λογισμικό Braille, υπενθυμίζοντας 

στη φοιτήτρια τι ειπώθηκε και με αναλυτικές οδηγίες για την εκπόνηση των εργασιών 

και το υλικό που θα χρειαστεί. Επίσης, τα σημαντικά σημεία των οδηγιών μπορεί να 

ήταν υπογραμμισμένα ή με έντονα γράμματα ή έντονο χρώμα. Τα αποτέλεσμα ήταν 

ότι η φοιτήτρια βελτίωσε τους βαθμούς της, άλλαξε την μέθοδο με την οποία διάβαζε 

για τις εργασίες της, άρχισε να διαβάζει με κριτική ματιά και να επανεξετάζει την 

βιβλιογραφία και τις πηγές που χρησιμοποιούσε. 

O Enjevin (2009) παρουσίασε τις εκπαιδευτικές πρακτικές που 

χρησιμοποίησαν οι διδάσκοντες  για έναν τυφλό φοιτητή. Αρχικά, δημιουργήθηκε μια 

ομάδα βοηθών από συμφοιτητές, οι οποίοι τον υποστήριζαν κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος. Μιλούσαν δυνατά και καθαρά αναφέροντας το όνομα τους στον φοιτητή 

για να τους αναγνωρίζει, περιέγραφαν το οπτικό υλικό που έδειχναν οι διδάσκοντες 

και συναντιόντουσαν μετά τα μαθήματα με τον διδάσκοντα και τον ΦμεΑ για να 

συζητήσουν για ότι τον απασχολούσε. Το διδακτικό υλικό προσαρμόζονταν σε γραφή 

Braille ή ηχογραφούνταν ή στέλνονταν ηλεκτρονικά στο φοιτητή και το διάβαζε με 

το λογισμικό Jaws for windows. Επιπλέον έδιναν απαντήσεις σε προφορικές 

ασκήσεις, χρησιμοποιώντας όλοι οι φοιτητές το λογισμικό qwizom
8
, που έδινε τη 

δυνατότητα να ακουστούν όλες οι απαντήσεις. Επίσης, προσαρμόστηκε για τον 

φοιτητή το λογισμικό WimbaCreate
9
 για την δημιουργία μιας ιστοσελίδας, και του 

                                                                                                                                       
λαμβάνουν τα ηλεκτρομαγνητικό πεδία που εκπέμπονται από τη συσκευή και ενισχύουν τον ήχο του 

ομιλητή.  
7 Συσκευή τηλεφώνου με οθόνη και πληκτρολόγιο, την οποία πρέπει να έχουν και οι δυο συνομιλητές. 

Τα βαρήκοα άτομα πληκτρολογούν το μήνυμα , το οποίο μετατρέπεται σε ηχητικά σήματα, τα οποία 

μεταδίδονται μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 
8 Το Qwizdom είναι λογισμικό που συνδυάζεται με το Microsoft Office Powerpoint. Επιτρέπει στον 

χρήστη να δημιουργήσει μια διαδραστική παρουσίαση διαφανειών. 

 
9
 Το WimbaCreate είναι λογισμικό που μετατρέπει έγγραφα του Microsoft Word σε περιεχόμενο 

online. Από ένα έγγραφο του Word, μπορεί να δημιουργηθεί μια σειρά από ιστοσελίδες που 

περιλαμβάνει πλοήγηση και διαδραστικές λειτουργίες. 
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έδωσαν οδηγίες πώς να το χρησιμοποιήσει. Αναφορικά με την εξέταση των 

μαθημάτων, εξετάζονταν σε ξεχωριστή αίθουσα και του έδιναν περισσότερο χρόνο.  

   H Orsini-Jones (2009) παρουσίασε τις εμπειρίες τριών φοιτητών με σοβαρά 

προβλήματα όρασης κατά την φοίτηση τους στο Πανεπιστήμιο Coventry. 

Πραγματοποιήθηκαν ημιδομημένες συνεντεύξεις με τους τρεις συμμετέχοντες, τους 

βοηθούς τους και τους διδάσκοντες. Οι θεματικές των συνεντεύξεων περιλάμβαναν: 

απόψεις για την διδασκαλία των ξένων γλωσσών, τον τρόπο αξιολόγησης, τις 

εμπειρίες και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν. Οι διδάσκοντες ανέφεραν 

προβλήματα με το διδακτικό υλικό, κάποιοι θεώρησαν ότι δεν είναι κατάλληλοι να 

διδάξουν σε φοιτητές με προβλήματα όρασης, ότι χρειάζεται να μάθουν Braille ή ότι 

τα λεξικά που χρησιμοποιούσαν δεν συνοδεύονταν από cd-rom και δεν μπορούσαν να 

τα τροποποιήσουν, ωστόσο κάποιοι διδάσκοντες κατάφεραν να τροποποιήσουν το 

διδακτικό υλικό, παρέχοντας ηλεκτρονικές σημειώσεις. Οι φοιτητές με σοβαρά 

προβλήματα όρασης ανέφεραν ότι οι βοηθοί τους κρατούσαν σημειώσεις κατά τη 

διάρκεια των μαθημάτων, τις οποίες έστελναν ηλεκτρονικά. Στην εξεταστική τους 

δίνονταν περισσότερος χρόνος και τα θέματα ήταν σε γραφή Braille. Ακόμη, τους 

δόθηκε η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό  VoLP
10

 (Voice Over 

Internet Protocol, το οποίο διάβαζε τις ηλεκτρονικές σημειώσεις και τις μετέφραζε 

και σε άλλη γλώσσα. Οι βοηθοί ανέφεραν δυσκολίες αναφορικά με τη παροχή των 

βιβλίων σε ηλεκτρονική μορφή από τους εκδοτικούς οίκους. 

Ο Brett(2010) σε έρευνα του περιέγραψε τις υποστηρικτικές υπηρεσίες που 

προσφέρονταν σε βαρήκοους/κωφούς φοιτητές, σε πανεπιστήμιο της Αυστραλίας, 

κατά τη διάρκεια παράδοσης των μαθημάτων. Οι διδάσκοντες φρόντιζαν οι φοιτητές 

να κάθονται στα μπροστινά καθίσματα και υπήρχε στις αίθουσες ένα ακουστικό 

ηλεκτρονικό κύκλωμα, (audio loop) το οποίο ενίσχυε την ομιλία του διδάσκοντα. 

Ακόμη, τους παρέχονταν σημειώσεις και διερμηνείς σε όλα τα μαθήματα.  

 

4. Διδασκαλία μεταξύ συνομηλίκων – peer tutoring 

 

Μια ακόμη υποστηρικτική υπηρεσία που προσφέρουν τα πανεπιστημιακά 

ιδρύματα είναι η διδασκαλία μεταξύ συνομηλίκων, που αποτελεί μια μέθοδος 

διδασκαλίας στην οποία συμμετέχουν άνθρωποι από παρόμοιες κοινωνικές ομάδες, οι 

                                                
10  Το VoLP  είναι λογισμικό διαθέσιμο στο διαδίκτυο που δίνει τη δυνατότητα μετάφρασης σε πολλές 

γλώσσες 
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οποίοι δεν είναι επαγγελματίες εκπαιδευτικοί, και έχουν τη θέληση να βοηθήσουν ο 

ένας τον άλλον με το στόχο την προσωπική μάθηση (Barron & Foot, 1991· 

Fresko,1996· Topping, 1996· Topping,1998). Η διδασκαλία μεταξύ συνομηλίκων 

εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπου συμμετείχαν 

μαθητές με τυπική ανάπτυξη και μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ωστόσο 

τις τελευταίες δεκαετίες εφαρμόζεται και στη τριτοβάθμια εκπαίδευση (Cohen, A. 

Kulik & C. Kulik, 1982· Topping, 1996). 

Το πρόγραμμα μπορεί να εφαρμόζεται με ένα φοιτητή, που αναλαμβάνει το 

ρόλο του βοηθού και συνηθίζεται να έχει πολύ καλές ακαδημαϊκές επιδόσεις ή να 

διαθέτει κάποια χαρακτηριστικά, όπως ευαισθησία, υπομονή, υπευθυνότητα και 

αφοσίωση (Topping, 1996· Kowalsky & Fresko, 2002) ή να έχει ισχυρές 

διαπροσωπικές δεξιότητες, όπως η δημιουργία φιλικής σχέσης, η επικοινωνία και η 

δημιουργία ομάδας (Ching & Chang-Chen, 2011).  Μερικές φορές δύο βοηθοί μπορεί 

αναλαμβάνουν μια ομάδα  δύο έως τριών φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

ή να εφαρμόζεται με ένας προς έναν αντιστοίχιση, ένας βοηθός να υποστηρίζει έναν 

φοιτητή. Η διδασκαλία μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιονδήποτε χώρο, μπορεί να 

εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια του μαθήματος ή μετά τα μαθήματα. Η συμμετοχή στο 

πρόγραμμα μπορεί να είναι εθελοντική ή υποχρεωτική και μπορεί να διαρκέσει 

μερικούς μήνες ή ένα με δύο ακαδημαϊκά έτη (Fresko, 1996). 

Φοιτητές ή τελειόφοιτοι φοιτητές ή μεταπτυχιακοί, οι οποίοι αναλαμβάνουν 

το ρόλο του βοηθού εκπαιδεύονται από το διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου, 

τους παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό και πληροφορίες για να βελτιώσουν τις διδακτικές 

τους δεξιότητες. Συνήθως, υπάρχουν ένας ή δύο υπεύθυνοι διδάσκοντες που 

αναλαμβάνουν την οργάνωση και τη σωστή εφαρμογή του προγράμματος, 

διδασκαλία μεταξύ συνομηλίκων (Baron & Foot, 1991· Ching & Chang-Chen, 2011· 

Topping 1998).  Οι υποστηριζόμενοι φοιτητές, μπορεί να είναι φοιτητές με χαμηλές 

ακαδημαϊκές επιδόσεις ή φοιτητές με αναπηρίες ή και με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες. Στόχος είναι η αυτονομία του φοιτητή και η ενεργή εμπλοκή του στις 

ακαδημαϊκές υποχρεώσεις (Topping,1996). 

Τα oφέλη που αποκομίζουν όσοι συμμετέχουν στην διδασκαλία μεταξύ 

συνομηλίκων, μπορεί να είναι ακαδημαϊκά, κοινωνικά, συναισθηματικά (Topping 

1996). Οι Arco-Tirado και οι συνεργάτες του (2011) αναφέρουν ότι η διδασκαλία 

μεταξύ συνομηλίκων παρέχει υποστήριξη στους φοιτητές για να αντιμετωπίσουν τις 
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ακαδημαϊκές και κοινωνικές προκλήσεις που συναντούν κατά τη φοίτησή τους στην 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση.  

 

5. Ερευνητικά δεδομένα εφαρμογής της διδασκαλίας μεταξύ συνομηλίκων 

σε φοιτητές χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

 

    Ο Colvin (2007) παρουσίασε σε έρευνα του ένα πρόγραμμα διδασκαλίας 

μεταξύ συνομηλίκων, που εφαρμοζόταν για ενάμιση χρόνο  στο πανεπιστημίου Utah. 

Συμμετείχαν 25 βοηθοί, 25 υποστηριζόμενοι φοιτητές και δύο διδάσκοντες, που 

ανέλαβαν την εκπαίδευση των βοηθών, διδάσκοντας τους παιδαγωγικές θεωρίες, 

αρχές και δεξιότητες. Στο τέλος της εφαρμογής του προγράμματος οι διδάσκοντες, οι 

βοηθοί και οι υποστηριζόμενοι φοιτητές έδωσαν  συνεντεύξεις, σχετικά με το ρόλο 

του βοηθού, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα από τη συμμετοχή τους στο 

υποστηρικτικό πρόγραμμα. Οι απαντήσεις των βοηθών και των υποστηριζόμενων ως 

προς το ρόλο του βοηθού, ποίκιλαν επειδή για πρώτη φορά συμμετείχαν σε τέτοιο 

πρόγραμμα. Κάποιοι φοιτητές ζητούσαν συνεχή υποστήριξη από τον βοηθό τους, για 

να κάνουν τις εργασίες τους, ενώ κάποιοι άλλοι ελάχιστες φορές χρειάστηκαν την 

βοήθεια τους.  Από την άλλη μεριά κάποιοι βοηθοί θεώρησαν  ότι δεν είναι 

απαραίτητος ο ρόλος τους καθώς  η βοήθεια που προσέφεραν ήταν στα πλαίσια της 

φιλικής σχέσης που είχαν αναπτύξει με τους συμφοιτητές τους. Όσον αφορά την 

εμπειρία που βίωσαν οι βοηθοί συμμετέχοντας στο πρόγραμμα, θεώρησαν ότι έπρεπε 

να είχαν αφιερώσει περισσότερο χρόνο για την υποστηρικτική διδασκαλία που 

προσέφεραν. Επιπλέον, ένιωθαν συνεχώς την ανάγκη να προσδιορίζουν τη θέση και 

το ρόλο τους, στις συναντήσεις με τους φοιτητές. Οι διδάσκοντες ήταν 

ευχαριστημένοι από την συμμετοχή τους στο υποστηρικτικό πρόγραμμα  και από τη 

συνεργασία τους με τους βοηθούς, αλλά θεώρησαν ότι θα έπρεπε να είχαν αφιερώσει 

περισσότερο χρόνο στην εκπαίδευση των βοηθών. 

 O Lasssegard (2008) σε έρευνα του σε πανεπιστήμια της Ιαπωνίας, όπου 

εφαρμοζόταν η  διδασκαλία μεταξύ συνομηλίκων, αξιολόγησε την 

αποτελεσματικότητα αυτής του προγράμματος. Δώδεκα  απόφοιτοι, μεταπτυχιακοί 

και διδακτορικοί φοιτητές υποστήριζαν δεκαπέντε πρωτοετείς μεταπτυχιακούς και 

διδακτορικούς φοιτητές διαφόρων εθνικοτήτων και στο τέλος της υποστηρικτικής 

περιόδου, έδωσαν ημιδομημένες συνεντεύξεις οι βοηθοί και οι υποστηριζόμενοι. Οι 

συνεντεύξεις αναφέρονταν στο περιεχόμενο της διδασκαλίας, στις απόψεις για τη 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:44:02 EEST - 54.219.128.100



20 
 

σχέση μεταξύ βοηθού και υποστηριζόμενων φοιτητών, στα ωφέλη που αποκόμισαν, 

στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν και τις προτάσεις τους για την καλύτερη εφαρμογή 

του προγράμματος. Οι απαντήσεις που έδωσαν οι βοηθοί και οι υποστηριζόμενοι ως 

προς το περιεχόμενο της υποστήριξης και το ρόλο των βοηθών, διέφεραν πάρα πολύ 

μεταξύ τους. Η υποστήριξη περιλάμβανε την προετοιμασία για εξετάσεις μαθημάτων, 

την κατανόηση της Γιαπωνέζικης γλώσσας, την καθημερινή διαβίωση των φοιτητών 

και την ψυχολογική υποστήριξη. Ως προς το χρόνο και το εύρος των συναντήσεων με 

τους βοηθούς, οι περισσότεροι φοιτητές ήταν ευχαριστημένοι και ανέφεραν ότι οι 

βοηθοί ήταν ανά πάσα στιγμή διαθέσιμοι για αυτούς, ωστόσο υπήρξαν και κάποιοι 

φοιτητές που ανέφεραν ότι οι βοηθοί δεν αφιέρωσαν χρόνο για συναντήσεις. Ως προς 

την επικοινωνία και προς το είδος της σχέσης, οι περισσότεροι φοιτητές ανέφεραν ότι 

ανέπτυξαν φιλική σχέση με τους βοηθούς και δεν αντιμετώπισαν κάποιο πρόβλημα 

επικοινωνίας, αλλά υπήρξαν και κάποιοι που δυσαρεστήθηκαν με τους βοηθούς, γιατί 

δεν τους βοήθησαν αρκετά στην κοινωνική τους δικτύωση. Οι περισσότεροι φοιτητές 

ωφελήθηκαν από την υποστήριξη που τους προσέφεραν οι βοηθοί και κυρίως οι 

φοιτητές που υποστηρίζονταν από βοηθούς ίδιας εθνικότητας με αυτούς. Οι απόψεις 

των βοηθών ως προς την επικοινωνία και το είδος της σχέσης, ήταν ότι δεν 

αντιμετώπισαν καμία δυσκολία στην επικοινωνία τους με τους φοιτητές, τους 

υποστήριζαν με φιλική διάθεση, αλλά δεν θεώρησαν ότι μπορούσαν να γίνουν φίλοι, 

γιατί  έπρεπε κάποιες φορές να ασκήσουν αρνητική κριτική ως προς αυτούς, κάτι που 

δεν μπορούσαν να το κάνουν αν τους είχαν φίλους. Αρκετοί βοηθοί θεώρησαν ότι δεν 

είχαν τις κατάλληλες δεξιότητες για να βοηθήσουν αποτελεσματικά τους φοιτητές, 

όμως αυτοί που είχαν σπουδάσει σε άλλες χώρες ανέφεραν με περισσότερη 

αυτοπεποίθηση ότι ήταν ικανοί να παρέχουν υποστήριξη. Επίσης, θεώρησαν ότι  δεν 

είχαν την κατάλληλη εκπαίδευση από τους  συμβούλους, καθηγητές. Σχολίασαν ότι 

ωφελήθηκαν από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, ότι ένιωσαν ικανοποιημένοι 

παρέχοντας βοήθεια και ήταν ευκαιρία να εξασκήσουν την αγγλική γλώσσα. Κατά 

την γνώμη τους οι αλλοδαποί φοιτητές χρειάζονται υποστήριξη για να ανταποκριθούν 

στα ακαδημαϊκά τους καθήκοντα. Οι προτάσεις που έκαναν οι βοηθοί για την 

βελτίωση του προγράμματος ήταν να καθορίζονται με ακρίβεια τα καθήκοντα τους,  

να εκπαιδεύονται  πριν αναλάβουν τα καθήκοντα τους και να υπάρχει περισσότερη 

επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των βοηθών. 

Οι Salerno-Kennedy (2010) σε έρευνα τους παρουσίασαν εμπειρίες φοιτητών 

από την συμμετοχή τους σε ένα πρόγραμμα διδασκαλίας μεταξύ συνομηλίκων, στο 
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τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Cork. Δεκαοχτώ τεταρτοετείς φοιτητές  της 

Ιατρικής ανέλαβαν το ρόλο του διδάσκοντα-βοηθού και δίδαξαν σε 42 μικρότερους 

φοιτητές ένα εργαστηριακό μάθημα. Αρχικά, οι βοηθοί εκπαιδεύτηκαν και στη 

συνέχεια εφάρμοσαν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους στους φοιτητές υπό την 

καθοδήγηση του υπεύθυνου καθηγητή. Στο τέλος της εφαρμογής του προγράμματος 

24 φοιτητές και εφτά βοηθοί συμπλήρωσαν φύλλα ανατροφοδότησης. Η ανάλυση 

των φύλλων, έδειξε ότι η πλειοψηφία των υποστηριζόμενων φοιτητών ανέφερε ότι οι 

βοηθοί ήταν πολύ καλά προετοιμασμένοι για την διδασκαλία του μαθήματος, ήταν 

προσιτοί προς αυτούς, τους έδιναν κατάλληλες απαντήσεις στις ερωτήσεις τους και 

συνεχή ανατροφοδότηση. Ωστόσο, οι υποστηριζόμενοι φοιτητές θα ήθελαν να είχε 

αφιερωθεί περισσότερος χρόνος για εξάσκηση στις δεξιότητες που τους είχαν διδάξει 

οι βοηθοί, έτσι ώστε να είναι ικανοί στο μέλλον να εφαρμόσουν αυτές τις δεξιότητες 

σε έναν πραγματικό ασθενή. Οι βοηθοί ανέφεραν ότι με τη συμμετοχή τους στο 

πρόγραμμα, εμπλούτισαν τις γνώσεις τους και τις δεξιότητες τους, κάτι που θα τους 

ωφελήσει στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Θεώρησαν ότι προετοιμάστηκαν 

πολύ καλά από τους υπεύθυνους καθηγητές τους και ότι ήταν μια καλή ευκαιρία να 

ανανεώσουν τις δικές τους ιατρικές γνώσεις. Θα ήθελαν να συμμετάσχουν ξανά σε 

ένα τέτοιο πρόγραμμα και θα το πρότειναν ανεπιφύλακτα και σε άλλους συμφοιτητές 

τους.  

Οι Ching και Chang-Chen (2011), πραγματοποίησαν μια έρευνα στην εστία 

του Πανεπιστημίου της Ταιβάν κατά τη διάρκεια του 2007 έως το 2009, η οποία  είχε 

ως στόχο να αξιολογήσει το πρόγραμμα διδασκαλίας μεταξύ συνομήλικων, που 

εφαρμοζόταν από δώδεκα βοηθούς καθημερινά σε συμφοιτητές τους, που 

αντιμετώπιζαν δυσκολίες με τις σπουδές τους. Δημιουργήθηκαν χώροι εκπαίδευσης 

στην εστία, όπως ο χώρος διδασκαλίας της ξένης γλώσσας, ο χώρος συζήτησης, ο 

χώρος διαχείρισης ηλεκτρονικών υπολογιστών και ο χώρος για συμβουλευτική 

υποστήριξη. Οι βοηθοί και οι υποστηριζόμενοι φοιτητές έδωσαν ημιδομημένες 

συνεντεύξεις σχετικά με τα κίνητρα τους για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, τις 

θετικές εμπειρίες που αποκόμισαν, το μέγεθος της ικανοποίησης τους  και τις 

δυσκολίες που αντιμετώπισαν. Επίσης, συλλέχθηκαν δεδομένα από φύλλα 

ανατροφοδότησης που συμπλήρωναν οι βοηθοί μετά από κάθε συνάντηση, με τους 

υποστηριζόμενους. Τα φύλλα περιείχαν πληροφορίες σχετικά με το  σχεδιασμό των 

διδασκαλιών, τις δυσκολίες που προέκυψαν και την επίλυση τους, τα οφέλη που 

αποκόμισαν από το ρόλο τους ως βοηθοί και προτάσεις για τη βελτίωση του 
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προγράμματος. Τα αποτελέσματα από την ανάλυση των φύλλων ανατροφοδότησης 

και των ημιδομημένων συνεντεύξεων έδειξαν ότι οι βοηθοί ενίσχυσαν την 

αυτοπεποίθηση τους και τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, αύξησαν τις επικοινωνιακές 

τους δεξιότητες και  τις δεξιότητες για ομαδική συνεργασία και απέκτησαν γνώσεις 

από τη συμμετοχή τους στο υποστηρικτικό πρόγραμμα. Επιπλέον, οι βοηθοί 

αφιέρωναν αρκετό χρόνο να ψάχνουν για απαντήσεις στις ερωτήσεις των 

υποστηριζόμενων, που προέκυπταν κατά τη διάρκεια της υποστήριξης, αλλά 

θεώρησαν ότι «άξιζε τον κόπο». Οι υποστηριζόμενοι γενικά ήταν ικανοποιημένοι από 

τη υποστήριξη που τους παρείχαν οι βοηθοί τους, ήθελαν να συζητούν μαζί τους για 

τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν στο Πανεπιστήμιο και ανεπιφύλακτα  θα πρότειναν  

το υποστηρικτικό πρόγραμμα και σε άλλους συμφοιτητές τους. 

  Οι Arco-Tirado και οι συνεργάτες του (2011) σε έρευνα τους, εξέτασαν την 

αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας μεταξύ συνομηλίκων, που εφαρμοζόταν σε 

πανεπιστήμιο της Ισπανίας, με στόχο να αποτραπεί η αποτυχία και να αυξηθούν οι 

ακαδημαϊκές επιδόσεις των πρωτοετών φοιτητών. Συμμετείχαν 40 τελειόφοιτοι 

φοιτητές και διδακτορικοί φοιτητές που παρείχαν υποστήριξη σε 100 πρωτοετείς 

φοιτητές. Πραγματοποιήθηκε πείραμα με πειραματική ομάδα, που αποτελούταν από 

50 πρωτοετείς φοιτητές και 20 διδάσκοντες-βοηθοί  και η ομάδα ελέγχου από 50 

φοιτητές και 20 βοηθούς. Η πειραματική ομάδα διδάχθηκε δεξιότητες που 

αφορούσαν την αυτόνομη μάθηση, γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές  και 

κοινωνικές δεξιότητες. Και οι δυο ομάδες συμπλήρωσαν κλίμακες πριν και μετά την 

εφαρμογή του προγράμματος, με ερωτήσεις που αφορούσαν τις συνήθειες του για την 

μελέτη, τις γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές που χρησιμοποιούν και τις 

επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπήρχε στατιστικά 

σημαντική διαφορά στην αύξηση της ακαδημαϊκής προόδου των φοιτητών που ήταν 

στην πειραματική ομάδα σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Τα αποτελέσματα για τη 

χρήση γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών στην πειραματική ομάδα, ήταν 

ότι υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά στην αύξηση των γνωστικών και 

μεταγνωστικών στρατηγικών των μαθητευόμενων και των βοηθών   σε σύγκριση με 

την ομάδα ελέγχου, κυρίως στον σχεδιασμό της μελέτης και στη χρήση μαθησιακού  

υλικού. Επίσης, υπήρξε στατιστική σημαντική διαφορά  ως προς τις γνωστικές, 

μεταγνωστικές στρατηγικές και κοινωνικές δεξιότητες των βοηθών, που αυξήθηκαν 

κατά τη διάρκεια του προγράμματος. 
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6. Ερευνητικά δεδομένα  εφαρμογής της διδασκαλίας μεταξύ συνομήλικων 

σε φοιτητές με αναπηρίες ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

 

     Οι Rich και Gentile (1995) σε έρευνα τους παρουσίασαν την εφαρμογή 

προγράμματος διδασκαλίας μεταξύ συνομηλίκων, σε ένα κολλέγιο του Μανχάταν.  

Στην έρευνα τους συμμετείχαν μια φοιτήτρια με μαθησιακές δυσκολίες που 

υποστηριζόταν  σε ένα μάθημα, από έναν μεγαλύτερο φοιτητή με μαθησιακές 

δυσκολίες και έναν ειδικό διδάσκων που ήταν υπεύθυνος για τη διδασκαλία 

στρατηγικών μάθησης και την παροχή ανατροφοδότησης και στους δύο φοιτητές. 

 Στο τέλος της υποστηρικτικής μεθόδου οι δύο φοιτητές  κατέθεσαν  τις εμπειρίες 

τους από τη συμμετοχή τους. Ο φοιτητής - βοηθός ανέφερε ότι ενισχύθηκε η 

αυτοπεποίθηση του και ότι μπορούσε πλέον να κατανοεί καλύτερα τα συναισθήματα 

και τα μη λεκτικά μηνύματα των συμφοιτητών του που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. 

Επίσης, ένιωσε ότι κατανόησε το περιεχόμενο του μαθήματος, σε μεγαλύτερο βαθμό. 

Η φοιτήτρια που υποστηριζόταν ανέφερε ότι κατανόησε καλύτερα το μάθημα και 

επίσης έμαθε πολύτιμες στρατηγικές που μπορούσε να τις εφαρμόζει και σε άλλα 

μαθήματα στη συνέχεια των σπουδών της.  

   Οι Zwart και Kallemeyn (2001) παρουσίασαν το πρόγραμμα διδασκαλία 

μεταξύ συνομηλίκων, που εφαρμόστηκε σε φοιτητές με Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής και Μαθησιακές Δυσκολίες, με στόχο την ενίσχυσης της 

αυτοαποτελεσματικότητας τους και την καλλιέργεια των μαθησιακών δεξιοτήτων 

τους. Η έρευνα διεξήχθη με πείραμα, 22 φοιτητές αποτέλεσαν την πειραματική 

ομάδα, στην οποία κάθε φοιτητής υποστηρίζονταν από έναν μεγαλύτερο βοηθό-

φοιτητή και 20 φοιτητές αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου, που δεν λάμβαναν κάποια 

υποστήριξη. Όλοι οι  συμμετέχοντες συμπλήρωσαν  πριν και μετά την υποστηρικτική 

περίοδο, σταθμισμένες κλίμακες αυτοαποτελεσματικότητας και μαθησιακών 

δεξιοτήτων. Η σύγκριση των κλιμάκων έδειξε ότι οι φοιτητές που συμμετείχαν στην 

πειραματική ομάδα ενίσχυσαν την αυτοαποτελεσματικότητας τους και μείωσαν το 

άγχος τους. Επίσης, απέκτησαν κίνητρα για μάθηση, έμαθαν να διαχειρίζονται το 

χρόνο για τη μελέτη τους, να εντοπίζουν τις κύριες ιδέες των μαθημάτων τους  και  να 

προετοιμάζονται για τις εξετάσεις με περισσότερη οργάνωση.  
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   Οι   Kowalsky και Fresko (2002)  πραγματοποίησαν μια έρευνα, που  είχε ως 

στόχο να ερευνήσει την αποτελεσματικότητα  της διδασκαλίας μεταξύ συνομήλικων, 

που εφαρμόστηκε σε φοιτητές με σοβαρά προβλήματα όρασης και φοιτητές με 

μαθησιακές δυσκολίες, κατά τη διάρκεια φοίτησης τους σε πανεπιστήμιο του Ισραήλ. 

Στην έρευνα συμμετείχαν εφτά φοιτητές-βοηθοί, οι οποίοι υποστήριζαν  πέντε 

φοιτητές με προβλήματα όρασης  και πέντε φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες.  Στο 

τέλος της υποστηρικτικής περιόδου, οι βοηθοί και οι ΦμεΑ  έδωσαν ημιδομημένες 

συνεντεύξεις, όπου κατέθεσαν τι εμπειρίες τους και τις σκέψεις τους  σχετικά με το 

πρόγραμμα υποστήριξης. Η ανάλυση των συνεντεύξεων ως προς το περιεχόμενο και 

την έκταση της διδασκαλίας, έδειξε ότι οι βοηθοί παρείχαν υποστήριξη στους 

φοιτητές με προβλήματα όρασης, σχετικά με το κράτημα σημειώσεων και το 

διδακτικό οπτικό υλικό, ενώ τους φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες τους 

υποστήριξαν  στην εκμάθηση δεξιοτήτων μελέτης και οργάνωσης. Μεταξύ των ΦμεΑ 

και των βοηθών, δημιουργήθηκαν φιλικές σχέσεις.  

Επίσης, οι  βοηθοί  των φοιτητών με σοβαρά προβλήματα όρασης και των 

φοιτητών με μαθησιακές δυσκολίες ήταν ικανοποιημένοι  από τη συμμετοχή τους στο 

πρόγραμμα διδασκαλίας μεταξύ συνομήλικων. Ανέφεραν ότι  βίωσαν  θετικές 

εμπειρίες υποστηρίζοντας άλλους ανθρώπους και  αντιμετωπίζοντας τις δυσκολίες 

που προέκυψαν. Επιπλέον,   τους δόθηκε η ευκαιρία να κάνουν επανάληψη το 

διδακτικό υλικό και να το αφομοιώνουν καλύτερα. Συγκεκριμένα, οι βοηθοί των 

φοιτητών με μαθησιακές δυσκολίες, που ήταν όλοι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί, 

αποκόμισαν πλεονεκτήματα σχετικά με την επαγγελματική τους πορεία, δηλαδή 

γνώσεις για την φύση των μαθησιακών δυσκολιών και πώς να τις αντιμετωπίζουν. 

Σχετικά με τους ΦμεΑ, οι φοιτητές με σοβαρά προβλήματα όρασης και οι φοιτητές με 

μαθησιακές δυσκολίες ήταν ευχαριστημένοι από  την υποστήριξη που τους παρείχαν 

οι βοηθοί και θεώρησαν την βοήθεια τους απαραίτητη, για να ανταποκριθούν στις 

ακαδημαϊκές τους  υποχρεώσεις. Οι  δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι βοηθοί και οι 

ΦμεΑ, ήταν η έλλειψη οικειότητας και η ύπαρξη αμηχανίας κατά τις πρώτες 

συναντήσεις μεταξύ τους. Συγκεκριμένα,  οι βοηθοί  κυρίως των φοιτητών με 

μαθησιακές δυσκολίες, δεν ήταν εξοικειωμένοι με  τις δυσκολίες  τους και 

αισθανόντουσαν άβολα. Επίσης, κάποιοι βοηθοί  στην ομάδα των μαθησιακών 

δυσκολιών δυσκολεύονταν να θέσουν όρια στη παροχή υποστήριξης με αποτέλεσμα 

οι ΦμεΑ να εξαρτιόνται πλήρως από αυτούς. Ωστόσο, οι βοηθοί δεν θέλησαν να 

ζητήσουν τη βοήθεια του διδάσκοντα στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, διότι 
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θεωρούσαν ότι μπορούν να τις αντιμετωπίσουν μόνοι τους και σε αυτό συνέβαλε η 

φιλική σχέση που ανέπτυξαν με τους ΦμεΑ . Ωστόσο πρότειναν ότι θα έπρεπε να 

εκπαιδεύονται για περισσότερο χρονικό διάστημα και να εξειδικεύονται σε κάθε 

αναπηρία. Οι φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες σε σύγκριση με τους φοιτητές με 

προβλήματα όρασης, δυσκολεύτηκαν περισσότερο  να περιγράψουν τις ανάγκες τους 

στους βοηθούς τους. Ακόμη, οι φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες θεωρούσαν ότι οι 

συμφοιτητές τους στο πανεπιστήμιο έχουν αρνητική άποψη για αυτούς και 

θεωρούσαν  ότι αναζητούν έναν εύκολο δρόμο για να ανταποκριθούν στις 

υποχρεώσεις τους, για αυτό τον λόγο ήθελαν η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα να 

είναι μυστική. 

 Η Vogel  και οι συνεργάτες της (2007) περιέγραψαν ένα πρόγραμμα 

διδασκαλίας  μεταξύ συνομηλίκων, που εφαρμόζονταν σε εικοσιπέντε πανεπιστήμια 

του Ισραήλ, με φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες.  Στην έρευνα συμμετείχαν 316 

βοηθοί -φοιτητές που παρείχαν ατομική υποστήριξη σε 234 συμφοιτητές τους με 

μαθησιακές δυσκολίες.   Συμπλήρωσαν ανώνυμα  ερωτηματολόγια με ανοιχτές 

ερωτήσεις ή σε μορφή κλίμακας του Likert. Τα ερωτηματολόγια  επικεντρώθηκαν σε 

πέντε θεματικές: οι ανάγκες των ΦμεΑ, οι δυσκολίες που προέκυψαν κατά την 

εφαρμογή του προγράμματος, οι διδακτικές δραστηριότητες, η σημαντικότητα των 

κοινών εμπειριών μελέτης και η ικανοποίηση από το πρόγραμμα. Οι απόψεις των 

βοηθών- φοιτητών σε αυτές τις θεματικές συγκρίθηκαν με τις απόψεις των 

υποστηριζόμενων φοιτητών. Ως προς το είδος και το περιεχόμενο της υποστήριξης, 

τόσο οι βοηθοί όσο και οι ΦμεΑ ανέφεραν ότι αφιέρωσαν αρκετό χρόνο για την 

προετοιμασία των εξετάσεων, τη συγγραφή εργασιών και  την επανάληψη του 

διδακτικού υλικού. Τόσο οι βοηθοί όσο και οι ΦμεΑ ήταν ικανοποιημένοι από τη 

συμμετοχή τους στο πρόγραμμα καθώς το  βαθμολόγησαν υψηλά στα 

ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν. Επίσης, ήταν ευχαριστημένοι με τη σχέση που 

ανέπτυξαν μεταξύ τους κατά τη διάρκεια του υποστηρικτικού προγράμματος και 

ανεπιφύλακτα θα το πρότειναν σε άλλους συμφοιτητές τους. Επιπλέον,  ήταν 

σημαντικό και για τις δυο ομάδες, το γεγονός ότι παρακολουθούσαν τα ίδια 

μαθήματα και για  τους ΦμεΑ περισσότερο  σημαντικό ότι βρισκόντουσαν στις ίδιες 

τάξεις. Οι  δυσκολίες που αντιμετώπισαν  οι ΦμεΑ και οι βοηθοί ήταν παρόμοιες. 

Θεώρησαν ότι τα ελλείμματα στη προσοχή και συγκέντρωση, ήταν η πιο σημαντική 

δυσκολία, αλλά και  το διδακτικό υλικό που ήταν στην αγγλική γλώσσα, επίσης 

δυσκόλεψε και τις δύο ομάδες.  Η μόνη δυσκολία, που ανέφεραν οι ΦμεΑ αλλά  όχι 
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οι βοηθοί ήταν τα ελλείμματα στην μνήμη.  Ως προς τις δυσκολίες που προέκυψαν 

κατά τη διάρκεια του υποστηρικτικού προγράμματος, οι βοηθοί ανέφεραν ότι δεν 

είχαν επαρκείς δεξιότητες για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ΦμεΑ, καθώς οι 

ΦμεΑ δυσκολεύονταν να περιγράψουν τις ανάγκες τους. Επιπλέον, οι ΦμεΑ ήταν πιο 

διστακτικοί στη δημιουργία φιλικής σχέσης με τους βοηθούς τους.  

Οι Hadjikakou και Hartas (2008) ανέδειξαν τις εμπειρίες δέκα φοιτητών με 

προβλήματα όρασης, προβλήματα ακοής, δυσλεξία και κινητικές αναπηρίες και 

τεσσάρων βοηθών, σε έρευνα τους σε πανεπιστήμιο της Κύπρου. Οι βοηθοί ανέφεραν 

ότι δεν είχαν το χρόνο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων να υποστηρίζουν τους 

φοιτητές και δυσκολεύονταν στη προσαρμογή των σημειώσεων. Αναφορικά με την  

εξεταστική οι φοιτητές με προβλήματα όρασης ανέφεραν ότι δεν δόθηκαν τα θέματα 

σε γραφή Braille ή με μεγεθυμένη γραμματοσειρά. Οι κωφοί φοιτητές ανέφεραν ότι 

οι εξεταστές δεν μετέφρασαν τα θέματα στη κυπριακή νοηματική γλώσσα και δεν 

μιλούσαν αργά ώστε να κάνουν χειλεανάγνωση. Οι φοιτητές με δυσλεξία 

δυσκολεύτηκαν να ανταποκριθούν στις γραπτές εξετάσεις, να οργανώσουν το γραπτό 

κείμενο  και να διαχειριστούν το χρόνο.  

 

7. Αναγκαιότητα της έρευνας 

 

Μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προκύπτει ότι οι ΦμεΑ 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά τη φοίτηση τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αν 

αφορικά με την φυσική τους πρόσβαση στους χώρους των πανεπιστημίων και την 

πρόσβασή τους στη γνώση. Ενώ, αρκετά πανεπιστημιακά ιδρύματα σε χώρους του 

εξωτερικού  έχουν μεριμνήσει με νομοθετικές ρυθμίσεις την δημιουργία 

υποστηρικτών υπηρεσιών και τη διάθεση τεχνολογικών μέσων, δεν υπάρχει συνέχεια 

και σταθερότητα σε όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. 

Οι ΦμεΑ χρειάζεται να καταβάλλουν μεγαλύτερη προσπάθεια για να 

ανταπεξέλθουν στις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις συγκριτικά με τους συμφοιτητές 

τους (Holloway, 2001˙ Hyde et all,2009˙ Komesaroff, 2005). Επομένως, η ανάγκη 

υποστήριξης από την πλευρά του εκπαιδευτικού προσωπικού και της παροχής 

υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα σημαντική για αυτούς. Η διδασκαλία μεταξύ συνομήλικων 

είναι μία μέθοδος υποστήριξης των φοιτητών με ή χωρίς ειδικές ανάγκες και/ή 

αναπηρίες, ΦμεΑ και προσφέρει ποικίλα οφέλη τόσο στους φοιτητές που παρέχουν 
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υποστήριξη όσο και στους υποστηριζόμενους φοιτητές (Kowalsky & Fresko, 2002˙ 

Rich & Gentile, 1995˙ Vogel, Fresko & Wertheim, 2007˙  Zwart & Kallemeyn, 2001). 

Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας εξετάζουμε περεταίρω τις εμπειρίες των 

φοιτητών που συμμετείχαν σε ένα πρόγραμμα διδασκαλίας μεταξύ συνομηλίκων. 

Παρόμοιες έρευνες στο ελλαδικό χώρο δεν έχουν πραγματοποιηθεί ενώ οι διεθνείς 

έρευνες εστιάζουν συνήθως σε συγκεκριμένες αναπηρίες ενώ στην έρευνα μας όπως 

περιγράφεται στην πορεία της διπλωματικής συμμετέχουν φοιτητές με διαφορετικές 

αναπηρίες. 

 

    

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

    1. Στόχος της έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα  

 

Ο στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι εμπειρίες των 

φοιτητών που συμμετείχαν σε ένα πρόγραμμα διδασκαλίας μεταξύ συνομηλίκων. Οι 

φοιτητές, που ανέλαβαν το ρόλο του ΄΄βοηθού΄΄ όσο και οι φοιτητές με αναπηρίες ή 

και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) έδωσαν συνεντεύξεις με στόχο να  

διερευνηθεί το περιεχόμενο της υποστήριξης, οι εμπειρίες και τα οφέλη που 

αποκόμισαν καθώς και οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια της 

εφαρμογής του προγράμματος. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα και για τις δύο ομάδες συμμετεχόντων ήταν τα εξής:  

 

 Ποιο ήταν το περιεχόμενο της υποστήριξης  που παρείχαν οι βοηθοί στους 

ΦμεΑ; 

 Ποιες ήταν οι εμπειρίες που αποκόμισαν οι βοηθοί και οι ΦμεΑ από τη 

συμμετοχή τους στο υποστηρικτικό πρόγραμμα; 

 Ποια οφέλη αποκόμισαν οι βοηθοί και οι ΦμεΑ κατά τη διάρκεια της 

υποστηρικτικής διαδικασίας και γιατί; 

 Ποιες δυσκολίες συνάντησαν οι βοηθοί και οι ΦμεΑ κατά τη διάρκεια της 

υποστηρικτικής διαδικασίας και γιατί; 
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2. Συμμετέχοντες  

 

         Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν 19 φοιτητές που είχαν το ρόλο του βοηθού 

και δέκα ΦμεΑ, που είχαν το ρόλο των υποστηριζόμενων φοιτητών. Αναφορικά με το 

φύλο όλοι οι  βοηθοί ήταν γυναίκες και από τους  υποστηριζόμενους φοιτητές, οι 

εφτά ήταν γυναίκες (70%)  και τρεις ήταν άντρες (30%) (Πίνακας 1). 

        Αναφορικά με το είδος της αναπηρίας, ένα άτομο από τους 10 συμμετέχοντες 

ένα άτομο είχε ειδικές δυσκολίες μάθησης (10%), δύο άτομα σοβαρά προβλήματα 

όρασης (20%), τρία άτομα βαρηκοΐα/κώφωση (30%), ένα άτομο κινητική αναπηρία 

(10%) και τρία άτομα κινητική αναπηρία και μαθησιακές δυσκολίες (30%) (Πίνακας 

2). 

        Αναφορικά με το έτος σπουδών που βρίσκονταν οι συμμετέχοντες, 12 από τους 

19 βοηθούς βρίσκονταν στο πρώτο έτος σπουδών (63,15 %), πέντε βρίσκονταν στο 

τρίτο έτος (26,31%) και δύο στο τέταρτο έτος (10,52 %)  (Πίνακας 3). Από τους 

συμμετέχοντες ΦμεΑ, οκτώ από τους δέκα βρίσκονταν στο πρώτο έτος (80%), ένας 

βρίσκονταν στο τρίτο έτος (10%) και ένας στο τέταρτο έτος (10%) (Πίνακας 3). 

Πίνακας 1 

Δημογραφικά στοιχεία φοιτητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Φύλο % 

Άντρες 3 30% 

Γυναίκες 7 70% 

Σύνολο 10 100% 
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Πίνακας 2 

Είδος αναπηρίας ή/και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών  

 Άντρες Γυναίκες Σύνολο % 

Ειδικές Δυσκολίες 

μάθησης 

1  1 10% 

Σοβαρά προβλήματα 

όρασης 

 2 2 20% 

Βαρηκοΐα/ κώφωση 1 2 3 30% 

Κινητική αναπηρία 1  1 10% 

Κινητική αναπηρία και 

μαθησιακές δυσκολίες 

 3 3 30% 

Σύνολο 3 7 10 100% 

 

 

Πίνακας 3 

Έτος σπουδών των βοηθών και των ΦμεΑ 

 

 

 

 

3. Μέθοδος συλλογής των δεδομένων  

 

      Για τη μελέτη των εμπειριών των φοιτητών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα 

΄΄πρόσβαση΄΄ επιλέχθηκε η ποιοτική έρευνα. Σύμφωνα με τον Ιωσηφίδη (2008, 

σελ.21): «η ποιοτική έρευνα στοχεύει στην αποκάλυψη σχέσεων και συσχετίσεων 

Έτος Σπουδών Βοηθοί ΦμεΑ % (βοηθοί) %(ΦμεΑ) 

1
ο
 έτος σπουδών 12 8 63,15% 80% 

2
ο
 έτος σπουδών 5 1 26,31% 10% 

4
ο
 έτος σπουδών 2 1 10,52% 10% 

Σύνολο 19 10 100 100% 
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ανάμεσα στα κοινωνικά υποκείμενα και κοινωνικές ομάδες, την περιγραφή, ανάλυση 

και κατανόηση κοινωνικών διαδικασιών, τη διατύπωση ή αναδιατύπωση υποθέσεων 

και θεωρητικών θέσεων για το κοινωνικό γίγνεσθαι και τη διακρίβωση κοινωνικών 

σχέσεων, θέσεων και ρόλων». 

      Οι μέθοδοι συλλογής των δεδομένων που ανήκουν στην ποιοτική έρευνα είναι 

οι συνεντεύξεις, η παρατήρηση και τα γραπτά κείμενα (Αβραμίδης & Καλύβα, 2006˙ 

Patton, 1990). Η συνέντευξη σύμφωνα με τους Αβραμίδη και Καλύβα (σελ. 183, 

2006) «είναι μια διαπροσωπική συνάντηση και ένας σκόπιμος διάλογος, στη διάρκεια 

του οποίου ο συνεντευξιαστής συγκεντρώνει πληροφορίες για το 

συνεντευξιαζόμενο». Επιπλέον, προσφέρει τη δυνατότητα στον ερευνητή να 

πληροφορηθεί για ενέργειες που είναι δύσκολο να παρατηρηθούν. Επιτρέπει επίσης 

την πρόσβαση σε απόψεις, στάσεις και αντιλήψεις που δεν είναι εύκολο να 

αναδειχθούν μέσα από την παρατήρηση. 

      Υπάρχουν τέσσερα είδη συνεντεύξεων η δομημένη,  η ημι-δομημένη, η μη-

δομημένη συνέντευξη και η εστιασμένη συνέντευξη. Η δομημένη συνέντευξη 

αποτελείται από ερωτήσεις που είναι αυστηρά καθορισμένες  και παρουσιάζονται με 

τον ίδιο ενιαίο τρόπο σε όλους τους συνεντευξιαζόμενους. Οι ερωτήσεις είναι 

προκαθορισμένες τόσο ως προς το περιεχόμενο τους, όσο και ως προς τη σειρά με 

την οποία ακολουθεί η μία την άλλη.  (Cohen & Manion, 1997· Denzin & Lincoln, 

2003· Ιωσηφίδης, 2008) Οι συνεντευξιαζόμενοι μπορεί να παρανοήσουν τις 

ερωτήσεις που τους θέτουν και να μην έχουν την ευκαιρία να διευκρινίσουν τι 

συμβαίνει. Οι ερευνητές προετοιμάζουν τις ερωτήσεις νωρίτερα και τις διαβάζουν 

στο συνεντευξιαζόμενο. Το πλεονέκτημα τους είναι ότι μας επιτρέπουν να 

συγκρίνουμε καλύτερα τις απαντήσεις που δίνουν διαφορετικά άτομα (Αβραμίδης & 

Καλύβα, 2006). Η ημι - δομημένη συνέντευξη χρησιμοποιείται για να σχηματίσουμε 

μια πιο λεπτομερή καταγραφή των ιδεών, στάσεων και αντιλήψεων ενός ατόμου για 

ένα συγκεκριμένο θέμα, καθώς διαθέτει μεγαλύτερη ευελιξία. Οι ερωτήσεις έχουν 

διαμορφωθεί με στόχο να καθοδηγούν και όχι να υπαγορεύουν τη συζήτηση και 

παρουσιάζονται με μεγαλύτερη ευελιξία στη σειρά και στο περιεχόμενο  ανάλογα με 

τον ερωτώμενο (Ιωσηφίδης, 2008). Η μη-δομημένη συνέντευξη είναι μια πιο 

ελεύθερη συζήτηση με το συνεντευξιαζόμενο για διάφορα ζητήματα.  Ο 

συνεντευξιαστής ετοιμάζει μια λίστα με τα θέματα που τον ενδιαφέρουν αλλά η 

συνέντευξη επικεντρώνεται σε αυτά που ενδιαφέρουν τον ερωτώμενο. οι μη 

δομημένες συνεντεύξεις προσφέρουν πάρα πολύ εις βάθος πληροφορίες για ένα 
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άτομο και μπορούν να αποτελέσουν ιδέες για μελλοντικές έρευνες (Αβραμίδης & 

Καλύβα, 2006· Denzin & Lincoln, 2003).  Η εστιασμένη συνέντευξη στοχεύει στην 

ανάδειξη των εμπειριών ατόμων  που έχουν συμμετάσχει σε μια συγκεκριμένη 

κοινωνική κατάσταση. Ο ερευνητής δημιουργεί έναν οδηγό για τη συνέντευξη, 

προσδιορίζει τις θεματικές ενότητες έρευνας και τις υποθέσεις που καθορίζουν τα 

σημαντικά στοιχεία. Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων δίνουν τη δυνατότητα στον 

ερευνητή να ελέγξει την εγκυρότητα των υποθέσεων του αλλά να εισάγει νέες 

υποθέσεις με βάση τις απαντήσεις που δεν είχε προβλέψει (Cohen & Manion, 1997). 

      Για τη συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιήθηκε η εστιασμένη συνέντευξη 

καθώς όλοι οι συμμετέχοντες συμμετείχαν στο πρόγραμμα ΄΄ διδασκαλία μεταξύ 

συνομηλίκων΄΄ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ερωτήθηκαν για τις εμπειρίες που 

βίωσαν κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. 

 

4. Το εργαλείο της έρευνας  

 

      Διαμορφώθηκαν δύο οδηγοί συνέντευξης ένας για τους συμμετέχοντες 

΄΄βοηθούς΄΄ και ένας για τους συμμετέχοντες ΦμεΑ. Οι οδηγοί συνέντευξης των 

διαμορφώθηκαν με βάση τη μελέτη της υπάρχουσας βιβλιογραφίας. Οι οδηγοί 

περιλάμβαναν τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων, έξι θεματικές ενότητες 

με 28 κύριες ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου και 55 υποερωτήσεις. Οι 

θεματικές ενότητες ήταν: Είδος υποστήριξης, ο ρόλος του βοηθού, Συνεργασία, 

Θετικές εμπειρίες, Δυσκολίες, Προτάσεις και αλλαγές. Η θεματική ενότητα «Είδος 

υποστήριξης» περιελάμβανε τις ερωτήσεις Α1- Α16, η θεματική ενότητα «ρόλος του 

βοηθού» περιλάμβανε τις ερωτήσεις Β1-Β4, η θεματική ενότητα «Συνεργασία» 

περιλάμβανε τις ερωτήσεις Γ1-Γ14, η θεματική ενότητα «Θετικές εμπειρίες» 

περιλάμβανε τις ερωτήσεις Δ1-Δ4, η θεματική ενότητα «δυσκολίες» περιελάμβανε τις 

ερωτήσεις Ε1-Ε2 και η θεματική ενότητα «προτάσεις και αλλαγές» περιελάμβανε τις 

ερωτήσεις Ζ1-Ζ2(βλ. Παράρτημα 1 και 2) 

 

5. Διαδικασία συλλογής των δεδομένων  

 

      Η διαδικασία συλλογής δεδομένων διήρκησε δύο μήνες από το Μάϊο μέχρι 

τον Ιούνιο του 2012. Στάλθηκαν ηλεκτρονικά μηνύματα στους συμμετέχοντες, με τα 

οποία προσκαλούνταν να δώσουν μία συνέντευξη αναφορικά με τις εμπειρίες τους 
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στο πρόγραμμα: ΄΄ διδασκαλία μεταξύ συνομηλίκων΄΄. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν 

και τηλεφωνικές συνομιλίες με όσους δεν απάντησαν άμεσα στα ηλεκτρονικά 

μηνύματα. Στα ηλεκτρονικά μηνύματα και στις τηλεφωνικές συνομιλίες οι 

συμμετέχοντες ρωτούνταν εάν επιθυμούν να συμμετέχουν στην έρευνα καθώς και για 

την ημέρα και το χρόνο που είναι διαθέσιμοι να συναντηθούν με την ερευνήτρια.  

      Πραγματοποιήθηκαν 27 συνεντεύξεις και δύο τηλεφωνικές συνεντεύξεις. Το 

εύρος διάρκειας των συνεντεύξεων των βοηθών ήταν από 13 έως 65 λεπτά (Μ.Ο. 

25.95 ) και το εύρος διάρκειας συνεντεύξεων των υποστηριζόμενων φοιτητών ήταν 

από 14 έως 47 λεπτά. (Μ.Ο. 28.93). ο μέσος όρος και των δύο ομάδων είναι 26.98 

λεπτά. 

 

6. Ανάλυση των δεδομένων  

 

Για την ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις, 

αναπτύχθηκαν κατηγορίες, στις οποίες στηρίχθηκαν τα δεδομένα. Σύμφωνα με τον 

Dey (1993) για τη δημιουργία κατηγοριών ανάλυσης υπάρχουν τρεις διαφορετικές 

προσεγγίσεις, η τμηματική προσέγγιση, η ολιστική και η συνδυαστική. Στη 

τμηματική προσέγγιση (bit by bit analysis) ο ερευνητής εξετάζει με λεπτομέρεια το 

κάθε στοιχείο που προκύπτει από τα δεδομένα, έτσι ώστε να αναπτύξει πτυχές που 

μπορεί να είναι σχετικές με την ανάλυση. Στόχος της τμηματικής ανάλυσης είναι η 

παραγωγή θεωρίας που θεμελιώνεται αποκλειστικά από τα δεδομένα. Στη ολιστική 

προσέγγιση (holistic approach) ο ερευνητής διαμορφώνει αρχικά κατηγορίες 

βασισμένος σε μια γενική κατανόηση των δεδομένων και στη συνέχεια καταγράφει 

μια πιο λεπτομερή εικόνα των κατηγοριών. Οι ευρείες κατηγορίες διαμορφώνονται 

μέσα από μια γενική θεώρηση των δεδομένων, όπου στη συνέχεια αναλύονται σε 

υποκατηγορίες. Η ολιστική προσέγγιση επιλέγεται από τον ερευνητή, όταν έχει σαφή 

εικόνα του θέματος που ερευνά και όταν στοχεύει τα αποτελέσματα της έρευνας να 

εμπλουτίσουν τους υπάρχοντες θεωρητικούς προβληματισμούς παρά να παράγει μια 

νέα θεωρία.  Τέλος, στη συνδυαστική προσέγγιση (middle- order approach) ο 

ερευνητής αναπτύσσει μεσαίες κατηγορίες ανάλυσης, οι οποίες απορρέουν από τις 

ευρείες κατηγορίες που έχει διαμορφώσει με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα της 

έρευνας του και προκύπτουν και υποκατηγορίες, οι οποίες προκύπτον από τα 

δεδομένα.  
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Στη συγκεκριμένη έρευνα επιλέχθηκε η συνδυαστική προσέγγιση για την 

ανάλυση των δεδομένων, διότι στόχος της έρευνας δεν ήταν η παραγωγή θεωρίας από 

τα ίδια δεδομένα, όπως πρεσβεύει η τμηματική προσέγγιση, αλλά στόχος είναι ο 

εμπλουτισμός των υπαρχόντων ερευνητικών δεδομένων για τις εμπειρίες των 

φοιτητών που συμμετέχουν στη μέθοδο διδασκαλίας μεταξύ συνομηλίκων και η 

παραγωγή κατηγοριών και υποκατηγοριών, κάτι που δεν προσφέρει η ολιστική 

προσέγγιση.  

Σύμφωνα με τον Dey (1993) η διαδικασία της κατηγοριοποίησης  

περιλαμβάνει αρχικά την απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων και έπειτα την 

κατηγοριοποίηση των δεδομένων σε ευρείες και μεσαίες κατηγορίες. Στη συνέχεια 

γίνεται ανάλυση των μεσαίων κατηγοριών σε δεύτερο επίπεδο και έτσι σχηματίζονται 

οι υποκατηγορίες.  

Επομένως, για τις συνεντεύξεις των βοηθών διαμορφώθηκαν  και 

καθοδηγήθηκαν μέσα από τις θεματικές ενότητες του οδηγού συνέντευξης τέσσερις 

ευρείες κατηγορίες, «Είδος Υποστήριξης», «Συνεργασία», «Εμπειρίες- 

Συναισθήματα» και «Προτάσεις». Η ευρεία κατηγορία «Είδος υποστήριξης» 

χωρίζεται σε έξι μεσαίες κατηγορίες: «Υποστήριξη κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος», «Σημειώσεις», «Εργασίες», «Εξεταστική», «Ενημέρωση για αλλαγές 

ώρας ή αίθουσας», «Θέματα διαχείρισης σπουδών», «Μετακίνηση», «Κοινωνική 

δικτύωση». Η ευρεία κατηγορία «Συνεργασία» χωρίζεται σε τέσσερις μεσαίες 

κατηγορίες «Συνεργασία βοηθών-ΦμεΑ», «Συνεργασία μεταξύ βοηθών- 

διδασκόντων», «Συνεργασία βοηθών- γραμματείας» και «Συνεργασία μεταξύ των 

βοηθών» Η ευρεία κατηγορία «Εμπειρίες- Συναισθήματα» χωρίζεται σε μια μεσαία 

κατηγορία «Απόψεις για το ρόλο του βοηθού». Τέλος η ευρεία κατηγορία 

«Προτάσεις» χωρίζεται στη μεσαία κατηγορία «Βελτίωση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών για την υποστήριξη των ΦμεΑ» (Πίνακας 5). 
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Πίνακας 5 

Κατηγορίες ανάλυσης δεδομένων από τις συνεντεύξεις των βοηθών 

 

Ευρείες κατηγορίες Μεσαίες κατηγορίες 

 

 

 

Είδος Υποστήριξης 

Υποστήριξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος 

Σημειώσεις 

Εργασίες 

Εξεταστική 

Eνημέρωση για αλλαγές ώρας ή αίθουσας 

Κοινωνική δικτύωση 

 

Συνεργασία 

Συνεργασία βοηθών-ΦμεΑ 

Συνεργασία μεταξύ βοηθών-διδασκόντων  

Συνεργασία των βοηθών-γραμματείας 

Συνεργασία μεταξύ των βοηθών 

Εμπειρίες- Απόψεις των βοηθών για το ρόλο τους 
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Για τις συνεντεύξεις των ΦμεΑ διαμορφώθηκαν και καθοδηγήθηκαν μέσα από 

τις θεματικές ενότητες του οδηγού συνέντευξης τέσσερις ευρείες κατηγορίες: «Είδος 

Υποστήριξης», «Συνεργασία», «Εμπειρίες- Συναισθήματα» και «Προτάσεις». Η 

ευρεία κατηγορία «Είδος υποστήριξης» χωρίζεται σε έξι υποκατηγορίες: 

«Υποστήριξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος», «Σημειώσεις», «Εργασίες», 

«Εξεταστική», «Θέματα διαχείρισης σπουδών», Μετακίνηση», «Κοινωνική 

δικτύωση». Η ευρεία κατηγορία «Συνεργασία» χωρίζεται σε τρεις μεσαίες κατηγορίες 

«Συνεργασία ΦμεΑ- βοηθών», «Συνεργασία ΦμεΑ- διδασκόντων», «Συνεργασία 

ΦμεΑ-γραμματείας», Η ευρεία κατηγορία «Εμπειρίες- Συναισθήματα» χωρίζεται σε 

μια μεσαία κατηγορία «Απόψεις των ΦμεΑ για το ρόλο των βοηθών». Τέλος η ευρεία 

κατηγορία «Προτάσεις» χωρίζεται στη μεσαία κατηγορία «Βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών για την υποστήριξη των ΦμεΑ» (Πίνακας 6). 

 

Πίνακας 6 

Κατηγορίες ανάλυσης δεδομένων από τις συνεντεύξεις των ΦμεΑ 

 

Ευρείες κατηγορίες Μεσαίες κατηγορίες 

 

 

 

Είδος υποστήριξης 

Υποστήριξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος 

Σημειώσεις 

Εργασίες 

Εξεταστική 

Θέματα διαχείρισης σπουδών 

Μετακίνηση 

Κοινωνική δικτύωση 

 

Συνεργασία 

Συνεργασία ΦμεΑ- βοηθών 

Συνεργασία ΦμεΑ- διδασκόντων 

Συνεργασία ΦμεΑ-γραμματείας 

Εμπειρίες- Απόψεις των ΦμεΑ για το ρόλο των βοηθών 

Συναισθήματα 

Προτάσεις Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών για την υποστήριξη των 

ΦμεΑ 
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Συναισθήματα 

Προτάσεις Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών για την 

υποστήριξη των ΦμεΑ 

 

 

7.Εγκυρότητα και Αξιοπιστία  

 

Στη ποιοτική κοινωνική έρευνα η έννοια της ερευνητικής εγκυρότητας 

αναφέρεται στο βαθμό αντιστοίχισης των ερευνητικών σκοπών, υποθέσεων και 

ερωτημάτων με τα αποτελέσματα της ερευνητικής διαδικασίας. Αναφέρεται δηλαδή 

στο κατά πόσο η ανάλυση και η ερμηνεία των δεδομένων που έχουν συλλέγει, 

ανταποκρίνονται στα ερευνητικά ερωτήματα (Ιωσηφίδης, 2008). Υπάρχουν δύο 

μορφές εγκυρότητας η εσωτερική και η εξωτερική εγκυρότητα (Denzin & Lincoln, 

2003). Η εξωτερική εγκυρότητα αναφέρεται στη δυνατότητα γενίκευσης των 

αποτελεσμάτων μιας έρευνας (Αβραμίδης & Καλύβα, 2006· Miles & 

Huberman,1994). Η εσωτερική εγκυρότητα αναφέρεται στο εργαλείο, τα δεδομένα, 

τα αποτελέσματα και την ερμηνεία τους και στο βαθμό που η ερμηνεία των 

δεδομένων αντανακλά με ακρίβεια τη περιγραφή τους (Cohen & Manion, 1997).  

Η έννοια της αξιοπιστίας στη ποιοτική κοινωνική έρευνα αναφέρεται στο 

βαθμό συνέπειας της ερευνητικής διαδικασίας καθώς και στο βαθμό κατά τον οποίο 

τα αποτελέσματα έχουν ευρύτερη αξία και σημασία, αναφέρεται στο βαθμό που οι 

διαδικασίες της έρευνας και τα παραγόμενα πορίσματα μπορεί να επαναληφθούν 

(Cohen & Manion, 1997). Ωστόσο, σύμφωνα με τους Αβραμίδη και Καλύβα (2006, 

σελ. 185) «Η συνέντευξη στερείται εξ ορισμού αξιοπιστίας, επειδή είναι φύσει αδύνατο 

να επαναληφθεί με ακρίβεια η δυναμική αλληλεπίδραση που παρατηρήθηκε αρχικά 

ανάμεσα σε δύο άτομα.».  

Στη παρούσα έρευνα για τον έλεγχο λοιπόν της αξιοπιστίας της ανάπτυξης 

ευρείων, μεσαίων κατηγοριών και υποκατηγοριών επιλέχθηκε ο έλεγχος συμφωνίας 

τους μεταξύ δύο ερευνητών. Οι δυο ερευνητές κατηγοριοποιούν τα δεδομένα και 

έπειτα τα συγκρίνουν μεταξύ τους και σημειώνουν το ποσοστό συμφωνία και 

διαφωνίας τους. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των συμφωνιών διαιρέθηκε με το άθροισμα 

των συμφωνιών και διαφωνιών για κάθε ευρεία και μεσαία κατηγορία και 

πολλαπλασιάστηκε με το 100 (Robson, 2007).  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:44:02 EEST - 54.219.128.100



37 
 

                      αριθμός συμφωνιών * 100 

Αριθμός συμφωνιών + αριθμός διαφωνιών       

 

Στις συνεντεύξεις των βοηθών το αρχικό ποσοστό συμφωνιών για τις ευρείες 

κατηγορίες ήταν 60%, για τις μεσαίες κατηγορίες ήταν 40% και για τις 

υποκατηγορίες 50%. Στις συνεντεύξεις των ΦμεΑ το αρχικό ποσοστό συμφωνιών για 

τις ευρείες κατηγορίες ήταν 60%, για τις μεσαίες κατηγορίες ήταν 40% και για τις 

υποκατηγορίες 40%. Μετά από συζήτηση και σχολιασμό των διαφωνιών από τους 

δύο ερευνητές, έγιναν τροποποιήσεις, αλλαγές και συγχωνεύσεις στις μεσαίες 

κατηγορίες και υποκατηγορίες και το τελικό ποσοστό συμφωνιών ανήλθε στο 95%. 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Α. Συνεντεύξεις βοηθών 

1. Είδος υποστήριξης 

1.1.Υποστήριξη κατά τη διάρκεια των μαθημάτων 

Οι βοηθοί περιέγραψαν τον τρόπο με τον οποίο υποστήριζαν τους ΦμεΑ κατά 

τη διάρκεια των μαθημάτων. Όλοι οι βοηθοί ανέφεραν ότι κρατούσαν σημειώσεις σε 

αυτά που έλεγαν οι διδάσκοντες και με βάση τις διαφάνειες που οι διδάσκοντες 

παρουσίαζαν. 

 «Κρατούσα τις σημειώσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος……  Σημείωνα και τις  

διαφάνειες αλλά ήταν και αυτά που έλεγε προφορικά ο διδάσκων, που δεν τα έγραφε 

στις διαφάνειες και πίστευα ότι θα βοηθούσαν.» (β4)  

«Της είχα δώσει δικές μου σημειώσεις, της είχα δώσει όταν ήταν να δώσει το μάθημα 

της Γλωσσολογίας, που είχα μαζεμένη όλη την ύλη, αυτό για να τη βοηθήσω. (β6) 
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«Η ίδια δεν μπορούσε να κρατήσει σημειώσεις, κρατούσα εγώ και γενικά ο γραπτός της 

λόγος δεν υπάρχει πάρα πολύ, είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο.»(β7) 

«Κρατούσα σημειώσεις πάνω στις διαφάνειες. Αυτό έκανα και μόνο κρατούσα κάποια 

λόγια που μπορεί να έλεγε ο διδάσκων, που δεν καταλάβαινα και εγώ από πριν.»(β8) 

«Απλά, το θέμα είναι ότι λίγο στις σημειώσεις γράφει αργά και του τις δίνω εγώ δεν 

υπάρχει πρόβλημα….. Μου λέει, ρε παιδί μου, ότι αυτό το τελευταίο μάθημα δεν το 

πρόλαβα αν μπορείς να μου το δώσεις και του το βγάζω μια φωτοτυπία.»(β9) 

«Ότι απλά θέλει να της δίνω τις σημειώσεις γιατί δεν μπορεί να κρατάει την ώρα του 

μαθήματος και με δύο λόγια αν δεν μπορεί να καταλάβει πάνω στις σημειώσεις. 

(β10)………. Κρατούσα εγώ σημειώσεις από το μάθημα, με βάση τις διαφάνειες που 

μας έδειχνε ο διδάσκων.»(β10) 

«Κρατούσα σημειώσεις και μετά τις καθαρόγραφα και του τις έδινα……… Κρατούσα 

σημειώσεις αυτά που έλεγε ο διδάσκων.. … Οτιδήποτε θεωρούσα σημαντικό, κρατούσα 

σημειώσεις και τις ερωτήσεις των συμφοιτητών. (β15) 

«Τις περισσότερες φορές αυτό γινότανε, κρατούσα σημειώσεις αυτά που έλεγε η 

διδάσκουσα, αν και στη Γλωσσολογία είχαμε ένα ζήτημα με αυτό γιατί η καθηγήτρια 

είχε στηριχθεί περισσότερο στις διαφάνειες… δηλαδή διάβαζε τις διαφάνειες,…. έδινε 

κάποια εξήγηση… αυτό… δηλαδή ήταν οι διαφάνειες αυτό που έπρεπε να διαβάσουμε 

Στην Ψυχολογία;… που τον υποστηρίζω τώρα; Στην Ψυχολογία δεν έχουμε καθόλου 

διαφάνειες, οπότε είναι ότι υπάρχει μέσα από το… μέσα από την αίθουσα, οπότε οι 

σημειώσεις μου είναι καθαρά προσωπικές.»(β16) 

«Κρατάω σημειώσεις και τις διαφάνειες του μαθήματος, κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος αλλά και τις σημειώσεις της καθηγήτριας ή των συμφοιτητών μας, ό,τι 

παραπάνω πληροφορίες….. Να έγγραφα τις διαφάνειες που μας έδειχναν οι 

διδάσκοντες, και συγχρόνως επειδή γενικά υπήρχε πολλή συζήτηση στο μάθημα 

προλάβαινα να γράφω και τις διαφάνειες και κάτι πιο σημαντικά από αυτά που 

λέμε…… , γράφω σε σημειώσεις ότι λένε οι υπόλοιποι συμφοιτητές, αν θεωρήσω κάτι 

πολύ σημαντικό.»(β17) 

«Ε, ήμουν μαζί με τον Αργύρη κατά τη διάρκεια του μαθήματος, κρατούσα, κρατούσα 

σημειώσεις….. Κάποιες σημειώσεις ήταν αντιγραφή των διαφανειών που έδειχνε ο 

διδάσκων……  Στις σημειώσεις κρατούσα τα σημαντικά από αυτά που έλεγε ο 

καθηγητής και μετά του έστελνα με e-mail τις σημειώσεις.» (β18) 
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Επιπλέον, εννέα από τους 19 βοηθούς παρακολουθούσαν τα μαθήματα μαζί 

με τους ΦμεΑ και τους υποστήριζαν μέσα στο μάθημα. Για παράδειγμα,  έλυναν 

απορίες και επεξηγούσαν  ότι οι ΦμεΑ δεν κατανοούσαν.. 

«Καθόμαστε μαζί στα μαθήματα, ό,τι χρειαστεί, ας πούμε, δηλαδή μπορεί κάτι να μην 

το ακούσει, ας πούμε, από το διδάσκοντα γιατί είμαστε σε κάτι αίθουσες που είναι 

μεγάλες και έχουμε κάποιο πρόβλημα με την επικοινωνία ή, ας πούμε, αν δεν το 

ακούσει θα της το πω εγώ περιληπτικά και μετά θα της το εξηγήσω, αν χρειαστεί μετά 

το μάθημα. Εεεε τι άλλο; Αυτό νομίζω.»(β3) 

«Όταν ήμουν μαζί της στα μαθήματα, προσπαθούσα λίγο, ήτανε κοντά μου, να επεξηγώ 

αν χρειαζόταν κάτι, γιατί γενικά, ήμουν της άποψης ότι πρέπει να παρακολουθεί, επειδή 

έχει το θέμα ότι ’’χάνεται΄΄ κατά τη διάρκεια του μαθήματος πολύ εύκολα, δηλαδή 

αποσπάται η προσοχή της, οπότε προσπαθούσα λίγο να την κρατάω συγκεντρωμένη, 

ώστε να………    Της έλεγα ας πούμε, να ας πούμε τώρα: «άκουσες τι είπε;», να της 

εξηγήσω λίγο παραπάνω αν κάτι δεν καταλάβαινε ή να δούμε λίγο τι λένε οι διαφάνειες, 

για να καταλάβει που πάει το πράγμα, γιατί γενικά αν κάτι δεν καταλάβαινε κατά τη 

διαδικασία της επεξήγησης, σταματούσε να ακούει, δηλαδή χανόταν και ήταν λίγο:  

«εντάξει δεν κατάλαβα, οπότε άστο δεν πειράζει»……. Γενικά όχι δεν ήταν πρόθυμη 

πάρα πολύ να ζητήσει από μόνη της επεξήγηση, επειδή ήμαστε μεγάλο τμήμα και 

υπάρχει αυτό να σηκώσεις το χέρι σου, σε κάποιο θέμα να ρωτήσεις, ήτανε λίγο ναι…… 

είχε λίγο το θέμα, οπότε γενικά προσπαθούσα εγώ αν κάτι καταλάβαινα ότι χάνεται, να 

της επεξηγώ για να παρακολουθεί την πορεία.»(β7)     

Δύο βοηθοί σχολίασαν πως περιέγραφαν το οπτικό υλικό που παρουσίαζαν οι 

διδάσκοντες σε διαφάνειες τους ή κατά τη διάρκεια προβολής ταινίας.  

«Σε προβολές ταινιών κατά τη διάρκεια του μαθήματος προσπαθώ  να  περιγράψω  τα  

πάντα και  τι  φοράει  ο  καθένας. Εντάξει  είναι  λίγο δύσκολο γιατί  κι  εγώ πρώτη  

φορά το  κάνω,  αλλά  προσπαθώ.»(β13) 

«Συνήθως  επενέβαινα  εγώ όποτε χρειαζόταν, γιατί  αν  ας  πούμε  ο  καθηγητής μας  

έδειχνε μια εικόνα  και  δεν  υπήρχε  η  ανάλογη τόσο  ενισχυμένη  περιγραφή  της  

εικόνας,  λόγω  του ότι  το  ακροατήριο  ήταν  στην  πλειοψηφία βλέποντες, 

παρενέβαινα  και της  έλεγα ότι  υπάρχει  μια εικόνα  που δείχνει  αυτό κι αυτό. …. μια  

φορά στο μάθημα Πληροφορικής και  συγκεκριμένα   από  ότι θυμάμαι   ήταν  μια  

εικόνα  που  έδειχνε  τα  εικονικά  περιβάλλοντα,  δηλαδή  μπαίνοντας  μέσα στο  σπίτι 

πως  μπορεί να  ανάψει το  φως  με  την  προτίμησή  μας ή  οι  βιντεοκάμερες να  

δείχνουν  το  δωμάτιο  που θέλουμε και  τέτοια. Ήταν μια  εικόνα  που έδειχνε  έναν  
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άνθρωπο και  αυτή  την  αλληλεπίδραση,  έναν  άνθρωπο και  βελάκια με  τις  

συσκευές. Κι εγώ  της  εξήγησα  την   εικόνα  και  μαζί με αυτά που έλεγε ο 

διδάσκοντας, τα  αντιλήφθηκε.»(β14) 

Συνοψίζοντας, όλοι οι βοηθοί (100%) δήλωσαν ότι κρατούσαν σημειώσεις 

κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, εννέα (47,3%) δήλωσαν ότι έδιναν επεξηγήσεις 

στους ΦμεΑ κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και δύο (10,5%) περιέγραφαν στους 

ΦμεΑ το οπτικό υλικό που έδειχναν οι διδάσκοντες σε διαφάνειες ή σε ταινίες. 

(Πίνακας 1) 

 

Πίνακας 1 

Υποστήριξη κατά τη διάρκεια των μαθημάτων 

Υποκατηγορίες Συμμετέχοντες (Ν=19) 

% 

Καταγραφή σημειώσεων 19 100% 

Επεξηγήσεις και λύση αποριών κατά τη διάρκεια 

των μαθημάτων 

9 47,3% 

Περιγραφή οπτικού υλικού 2 10,5% 

 

 

 

 

1.2.Σημειώσεις 

Οι βοηθοί παρείχαν στους ΦμεΑ σημειώσεις και οι 15 από τους 19 τις 

έστελναν ηλεκτρονικά. Μια βοηθός έστελνε ταχυδρομικώς τις σημειώσεις σε ένα 

ΦμεΑ που διέμενε σε μακρινή πόλη. 

«Φροντίζω να της δοθούν διαφάνειες ή κάποιες σημειώσεις, της δίνω και δικές μου 

σημειώσεις από άλλες χρονιές για να τη βοηθήσουν γιατί δεν παρακολουθεί………. Από 

τα μαθήματα που έχω πάει εγώ, έχω σημειώσεις δικές μου από άλλες χρονιές, και της 

στέλνω αυτές τις σημειώσεις.……..  Με courier, τις στέλνω τις σημειώσεις……..  Ναι, 

ναι στο τετράδιο κρατάω σημειώσεις ή κάποιες φίλες μου που έχουν μαθήματα της ή 

συνεννοούμαι για να πάρω κάποιες άλλες σημειώσεις ας πούμε και είναι στον 

υπολογιστή……….  Ναι, και κάποιες άλλες που, ξέρω εγώ, παίρνω από άλλα παιδιά, 
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γιατί εκτυπωμένες, ξέρω εγώ, από αυτές που μου δίνουν οι καθηγητές, πάω 

εκτυπώνω.»(β1) 

«Της έδινα και τις δικές μου σημειώσεις…….. Κατέβαζα τις σημειώσεις που είχαν 

αναρτήσει οι διδάσκοντες στο e-learn, τις έστελνα ηλεκτρονικά και της μεγέθυνε μόνη 

της η Κυριακή, έβλεπε  ποια  ήταν  η  επιλογή  που  την  είχα  δείξει,  μεγέθυνε  και  τα  

έβλεπε (β2) 

«Θα τις κρατήσω τις σημειώσεις, θα δώσω τις σημειώσεις στη Μελίνα μετά θα τις δει 

μόνη της μες στο Σαββατοκύριακο, και έπειτα την επόμενη εβδομάδα θα τις 

συζητήσουμε ό,τι έχει απορίες, ό,τι θέλει να βρεθούμε να τις συζητήσουμε. (β3) 

«Του έστελνα ηλεκτρονικά τις σημειώσεις….. Οι τωρινές σημειώσεις του διδάσκοντα 

ήτανε στο Word, στον υπολογιστή σε αυτό το εξάμηνο που απλά τις μοίραζε σε όλους 

και του είπα που να πάει να τις πάρει.» (β19) 

Πέντε από τους 19 βοηθούς κατέγραφαν τις σημειώσεις στο τετράδιο με 

αναλυτικό τρόπο και τις επεξεργάζονταν χειρόγραφα προσθέτοντας σχεδιαγράμματα 

ή υπογραμμίζοντας τα πιο σημαντικά. 

«Έγραφα τις σημειώσεις στο τετράδιο μου και υπογράμμιζα   στις  σημειώσεις  τα  πιο  

σημαντικά  που  νόμιζα  ότι  ήταν  για  μένα, υπογράμμιζα τις σημειώσεις με 

χρωματιστό μαρκαδοράκι.»(β2) 

«Σε ένα χαρτί έκανα το διάγραμμα του μαθήματος.  Σε χαρτί, δηλαδή, πως ξεκίνησε και 

μετά πως πήγε και στα άλλα μέρη δηλαδή να τα συνδέσει το τελευταίο με το πρώτο, να 

καταλάβει τη σύνδεση. Με βάση τις διαφάνειες των διδασκόντων έφτιαχνα το 

διάγραμμα.» (β8) 

«Έκανα κάποιες τροποποιήσεις στις σημειώσεις στο τετράδιο, έγραφα περισσότερες 

εξηγήσεις και τις συζητούσαμε……….. να γράψω πιο αναλυτικά κάποια πράγματα 

δηλαδή πράγματα, που άκουγα εγώ μες στο μάθημα, δηλαδή τα σημείωνα με κάποιο 

τρόπο, η Χριστίνα δεν είχε καταφέρει να ακούσει τη συγκεκριμένη διευκρίνιση ας πούμε 

και την έγραφα μετά. »(β10) 

Παράλληλα,  εφτά από τους 19 βοηθούς επεξεργάζονταν τις σημειώσεις στον 

υπολογιστή είτε σε μορφή word είτε σε μορφή PowerPoint και τις εμπλούτιζαν με 

σχεδιαγράμματα. 

«Εγώ τις γράφω τις σημειώσεις μεσ’ στο PowerPoint και τις στέλνω……. Μπορεί να 

κάνω μία μίξη με τις σημειώσεις, αλλά αν δω ότι οι  σημειώσεις του διδάσκοντα είναι 

ίδιες με τις δικές μου, όταν θα πει κάτι και τα δείξει στα slights  ή οτιδήποτε, θα τις 

στείλω μαζί.» (β3) 
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«Έγραφα στον υπολογιστή  και του τις έστελνα ηλεκτρονικά ……, Παρασκευή έχουμε το 

μάθημα. Μέσα στο σαββατοκύριακο προσπαθώ να τις έχω περάσει στον υπολογιστή και 

του τις στέλνω………. έγραφα αυτά που θεωρούσα πιο σημαντικά απλώς τα μαύριζα ή 

τα έγραφα με κεφαλαία γράμματα για να τα καταλάβει. Κατά πόσο το καταλάβαινε δεν 

ξέρω……. Ναι. έβαζα τίτλους στις σημειώσεις. Ναι τίτλους και με βάση τις διαφάνειες 

και με βάση αυτό που έλεγε.» (β15) 

 «Έγραφα στον υπολογιστή τις σημειώσεις  και τις επεξεργαζόμουν, αυτό… σε κάποιους 

τίτλους, έκανα κάποια σχεδιαγράμματα, όσο μπορούσε να γίνει ας πούμε αυτό σε κάθε 

παράγραφο ……….. Σχεδιάγραμμα απλού τύπο …… απλά ας πούμε κάποιους τίτλους 

και που ανήκει… τα παρακλάδια ίσως να του έγραφα… κάποια… τελίτσες ας πούμε, 1 

2 3, επικεφαλίδες.»(β16) 

«Συνήθως ναι τις γράφω στον υπολογιστή σε PowerPoint ή τα γραφώ πρώτα στο χέρι 

για να έχω ένα σχεδιάγραμμα και μετά τα περνάω σε PowerPoint….. τα διαγράμματα, 

τα ‘κανα σε μορφή σημειώσεων, δηλαδή είτε με βελάκια έγραφα το βασικό και έβαζα 

μετά βελάκια για να είναι πιο ευκολονόητο ή καμιά φορά το ανέλυα περισσότερο. 

Αναλόγως την περίπτωση ας πούμε. »(β17) 

«Έπρεπε τις σημειώσεις που κρατούσα εγώ στο μάθημα να τις οργανώνω και να του τις 

στέλνω και οποιεσδήποτε απορίες υπήρχαν σχετικά με την εξεταστική, την ύλη, 

οτιδήποτε να με ενημερώνει….. Μετά στο σπίτι τις οργάνωνα σε διαγράμματα. Αρχικά 

έβρισκα θέματα, οτιδήποτε άνηκε στο ίδιο θέμα έβαζα έναν τίτλο για να τον κατατοπίζει 

λίγο και μετά έγραφα αναλυτικά τις σημειώσεις που είχα, όπου μπορούσε να υπάρξει 

διάγραμμα, του έφτιαχνα τέλος πάντων ένα διάγραμμα ή υπογράμμιζα σημαντικά 

στοιχεία σύμφωνα με τον καθηγητή… Στον υπολογιστή, στον υπολογιστή σε Word 

έφτιαχνα τις σημειώσεις και τις έστελνα ηλεκτρονικά….. Συνήθως τα διαγράμματα 

ήτανε  ήτανε… παραδείγματος χάρη ήταν η Παιδαγωγική και υπήρχαν ορισμένες 

θεωρίες οπότε έγραφα σε κάθε κουτάκι κάθε θεωρία και από κάτω με 1,2,3 τις ανέλυα 

από τα πάνω. Ε, και μετά άρχισα σιγά - σιγά να βάζω όλο και περισσότερα 

διαγράμματα, να υπογραμμίζω με κόκκινο τις σημαντικές λέξεις που έπρεπε να ξέρει….. 

υπογραμμίζω τα σημαντικά πράγματα σύμφωνα με τον καθηγητή εννοείται….. Φτιάχνω 

οπτικές σημειώσεις με τα διαγράμματα, Λόγω μαθήματος… ε, οτιδήποτε εικόνες και 

τέτοια υπάρχουνε βέβαια ήδη μέσα στο βιβλίο οπότε παραπέμπει εκεί και μπορεί να 

κοιτάξει κάτι.» (β19) 

Ακόμη, έξι από τους 19 βοηθούς επεξεργάζονταν τις σημειώσεις κατά τέτοιο 

τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των φοιτητών με προβλήματα όρασης. 
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Η επεξεργασία των σημειώσεων περιλάμβανε την πληκτρολόγηση στον υπολογιστή 

χωρίς τόνους και σημεία στίξης και την αποστολή τους στον υπεύθυνο διδάσκοντα 

για εκτύπωση σε γραφή Braille. 

 «Μετά  τα  μαθήματα  επεξεργαζόμουν  τις σημειώσεις στον  υπολογιστή  ή  κάτι  που  

έπρεπε  να  της  φτιάξουμε  σε   Braille……… αυτά  που  μας  δείχνουν  στις  

διαφάνειες  και αυτά που μας λένε οι διδάσκοντες τα γράφω στο τετράδιο και έπειτα 

στο word, αφαιρώντας τα σημεία στίξης, και μετά τα δίνω  στον  κύριο Μακρή  να  τα  

φτιάξει  σε  Braille.» (β11) 

«Συνήθως  μετατρέπουμε τις σημειώσεις  από  PDF  σε  Word και από  Word  

βγάζουμε  τα  λάθη  για  να γίνει  σε  Braille….. Αναλαμβάνω να επεξεργαστώ τις 

σημειώσεις και να τις στείλω εγκαίρως για μετατροπή στον κύριο Μακρή»(β12) 

«Στο  μάθημα  της  πληροφορικής  επειδή  η  ύλη  δεν  ήταν  από  βιβλίο  ήταν  από  

παρουσιάσεις  σε  PowerPoint, τις  έπαιρνα από το e-class, τις  μετέτρεπα σε word    

και  μετά  τις  έστελνα  στον  κύριο  Μακρή  και  τις  εκτύπωνε  σε  Braille. Στο  

μάθημα  «Αγωγή  Υγείας»  η  διδάσκουσα  ως  εξεταστέα  ύλη  δίνει ένα  πακέτο   

σημειώσεων, το  οποίο   μου  το έδωσε  ηλεκτρονικά,  το  επεξεργάστηκα  δηλαδή  

έβγαλα  βουλίτσες, τα  bullets   και  όσα δυσκολεύουν  τον εκτυπωτή  και  τους  τόνους,  

και το  έστειλα κι αυτό και εκτυπώθηκε.» (β14) 

Επιπροσθέτως, όπου υπήρχαν εικόνες, οι βοηθοί τις περιέγραφαν και τις 

έδιναν στον υπεύθυνο διδάσκοντα για μετατροπή σε ανάγλυφη μορφή. 

 

«Κάποιες φορές στις διαφάνειες των διδασκόντων προσθέτω επιπλέον πράγματα. Για  

παράδειγμα  υπήρχαν  κάποιες  εικόνες,  κάποια  σχεδιαγράμματα  με την  κεντρική  

μονάδα   επεξεργασίας, πώς  αυτή  αλληλεπιδρά  με  άλλα μηχανήματα του  υπολογιστή. 

Κάποια  σχήματα  τα  μετατρέψαμε σε    ανάγλυφες  εικόνες, αλλά  κάποια άλλα… Δεν  

μπορούσαμε  όλα,  οπότε  αυτά  που  δε  μετατράπηκαν  έπρεπε  να  τα  περιγράψω,  να  

πω  ότι  παρακάτω  έχουμε  ένα  σχήμα   που μας  δείχνει  αυτό  κι  αυτό.  Οπότε  

κάποια στιγμή  χρειάστηκε  αυτό………. έτσι  όπως  μετέτρεπα  τις  διαφάνειες  σε  

word  εκεί  μέσα  έβαζα  εμβόλιμο  το σημείο  στο  οποίο περιέγραφα  τι  δείχνει. Ας  

πούμε είχε κείμενο,  είχε  την  εικόνα  κι  εγώ  μετά  το  κείμενο  έβαζα  ένα  δικό μου  

κειμενάκι  αντί  της  εικόνας  στο  οποίο περιέγραφα  τι   δείχνει  η  εικόνα.» (β14) 

Έξι από τους 19 βοηθούς ανέφεραν ότι προέκυψαν δυσκολίες κατά τη 

διάρκεια της επεξεργασίας των σημειώσεων. Αντιμετώπισαν δυσκολίες στη 
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μεγέθυνση των σημειώσεων στο τυπογραφείο και στη μετατροπή των σημειώσεων σε 

γραφή Braille, γιατί ήταν μια χρονοβόρα διαδικασία. 

«Είχαμε  πει  να  κάνουμε  ένα βιβλίο  ή  σημειώσεις  στο  πανεπιστήμιο  εδώ  στο  

τυπογραφείο,  αλλά  δε   μας  το  έκαναν……. είχε  δουλειά κυρίως  τώρα  δεν  ξέρω,  

δεν  μπορούσε  γενικότερα… δεν  είχε  μελάνι… πολλούς  λόγους  μας  είχε  πει. Μας  

είχε  πει  ο υπεύθυνος από το τυπογραφείο ότι  γενικά  δε  γίνεται. Δεν   το  κάνουν  

αυτό, τη μεγέθυνση των σημειώσεων.» (β2) 

«Ε, όχι απλά είχαμε καθυστερήσει λίγο. Είχε καθυστερήσει στο πρώτο εξάμηνο οπότε 

ήταν περισσότερες οι σημειώσεις που έπρεπε να γραφτούν για να τις στείλω και είχε 

πάρει αρκετό χρόνο.»(β19) 

 Οι βοηθοί εκτός από την επεξεργασία των σημειώσεων, βρίσκονταν με τους 

ΦμεΑ μετά τα μαθήματα για να τους δώσουν επεξηγήσεις και διευκρινήσεις 

αναφορικά με τις σημειώσεις. Η βοηθός που παρείχε εξ’ αποστάσεως υποστήριξη, 

έδινε τηλεφωνικές επεξηγήσεις. 

«Σχεδόν κάθε μέρα, μιλούσαμε στο τηλέφωνο. Έχει τύχει και μισάωρο για να λύσουμε 

απορίες ή σαραντάλεπτο, ξέρω εγώ, έχει τύχει και πέντε δέκα λεπτά να πούμε κάποια 

διαδικαστικά μόνο………. Κάθεται τις διαβάζει, ξέρω εγώ, και με παίρνει τηλέφωνο 

και μου λέει μετά, ότι ξέρω εγώ, «τι εννοείς εδώ πέρα;» και εγώ της εξηγώ τι γράφω 

και σε σύγκριση με το μάθημα, δηλαδή, εννοούσε αυτό ο καθηγητής εκεί πέρα και στο 

βιβλίο, ξέρω εγώ,  άμα δεις μιλάει για αυτό. Να υπάρχει μία σύνδεση, να 

καταλάβει.»(β1) 

 

«Τις βλέπει τις σημειώσεις που της στέλνω, θα κρατήσει κάποιες σημειώσεις σε κάποια 

σημεία που τα θεωρεί δυσνόητα και δεν μπορεί, ας πούμε, να τα αναλύσει μόνη της, θα 

επικοινωνήσουμε μαζί, θα βρεθούμε, και θα τα συζητήσουμε τις ημέρες που έρχεται στα 

μαθήματα.. Ναι συζητάμε τις απορίες της, ή θα κάνουμε κάποια επανάληψη πάνω στα 

μαθήματα, ή κάτι που δεν το έχει καταλάβει από τα προηγούμενα, ας πούμε, μαθήματα 

μπορεί να κάνουμε κάποιες ... να λύσουμε κάποιες απορίες…….. Της λύνω τις απορίες 

της δίνοντας παραδείγματα ή μπορεί εκείνη την ώρα μπορεί να τα σημειώσουμε κιόλας 

σε σημεία που μπορεί να έχει πρόβλημα. Θα της πω εγώ, με δικά μου λόγια, πως το 

εννοούσα αυτό που  έγραψα, και μετά μπορεί να το σημειώσει και δίπλα, ανάλογα.» 

(β3) 

«Οι συναντήσεις μας συνήθως έχουν το σκοπό της επεξήγησης των όσων έχουν ειπωθεί 

στο τελευταίο μάθημα. Γι αυτό το λόγο φρόντιζα να έχω σημειώσεις από το μάθημα για 
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να μπορούμε να συζητήσουμε πάνω σε αυτές. Μετά τις διαλέξεις των διδασκόντων 

προγραμματιζόταν συνάντηση με τη φοιτήτρια ενώ εκείνη στο διάστημα που είχε 

μεσολαβήσει είχε διαβάσει τις διαφάνειες. Στη συνάντηση γινόταν συνδυασμός  αυτών 

που είχε μελετήσει η φοιτήτρια με αυτά που είχα σημειώσει εγώ από το μάθημα και 

αυτά που ανέφερε η καθηγήτρια. Στη συνέχεια γινόταν συζήτηση πάνω στα σημεία που 

δεν είχε κατανοήσει  και γινόταν εκτενέστερη μελέτη πάνω σε αυτά και όπου αλλού η 

φοιτήτρια έβρισκε ότι δυσκολευόταν.» (β8) 

«Συνήθως συναντιόμαστε με τα χειρόγραφα, συζητάμε λίγο, πιο πολύ όμως τα δυσνόητα 

κομμάτια, τα πιο δύσκολα και μετά….. Ναι, ή συνήθως εγώ του λέω ότι αυτό είναι ένα 

σημαντικό ή δύσκολο κομμάτι ξέρω γω… και μετά τις απορίες του….. προφορικά. Του 

έδινα επεξηγήσεις. Δεν του έγραφα ερωτήσεις που είχαμε πει.»  (β17) 

«Μου έλεγε τις απορίες του και του της εξηγούσα προφορικά……  Είχα μπροστά το 

λάπτοπ, του διάβαζα τις σημειώσεις και τότε μου ερχόντουσαν και απ’ τα… ας πούμε 

στα παραδείγματα για να τα καταλάβει αυτά που γράφω, θυμόμουν τι παράδειγμα είχε 

δώσει η καθηγήτρια και του το έλεγα. Του εξηγούσα….. Πάει μπροστά από τον 

υπολογ… το λάπτοπ και εξηγώ τις σημειώσεις….»(β18) 

Ακόμη,  τρεις από τους 19 βοηθούς κατά τη διάρκεια των συναντήσεων με 

τους ΦμεΑ έλυναν ασκήσεις με βάση τις σημειώσεις, σε μαθήματα που το 

απαιτούσαν. 

«Κάναμε κάποιες έξτρα ασκήσεις που είχα ζητήσει από την καθηγήτρια. ………….. Ας 

πούμε στην Γλωσσολογία, έπρεπε να κάνουμε κάποιες ασκήσεις. Και εγώ πέρα από 

αυτές που κάναμε μέσα στην αίθουσα, κάναμε παραπάνω με τον Αποστόλη για να 

εξασκηθεί……. κάναμε γραπτά τις ασκήσεις, ο φοιτητής έπρεπε να τις απαντήσει 

γραπτά και της έλεγχα αν είναι σωστές.» (β4) 

«Στο  χειμερινό  εξάμηνο που  είχαμε  τα μαθηματικά εκεί ήταν που τη  βοηθούσα  

περισσότερο  σε  ασκήσεις  και   τέτοια,  γιατί  τα  υπόλοιπα  μαθήματα  δεν  

προσφέρονταν  τόσο  για  ασκήσεις……. ναι,  ναι μας έδινε ο διδάσκων τις ασκήσεις. 

Ας  πούμε  αν  είχαμε  κάποιες  ασκήσεις  και δεν  καταλάβαινε ή μου  έλεγε  

«δυσκολεύομαι»  τις  τα εξηγούσα  ξανά, της  έδινα  και  δικά  μου  παραδείγματα… 

Ναι,  ναι ήταν ασκήσεις για να τις λύσουμε στο σπίτι,  για  αυτές   τις  ασκήσεις  μιλάω. 

Για  αυτές  που  ήταν  μες  στο  μάθημα  κυρίως, νομίζω… τώρα  δε  θυμάμαι  κιόλας,  

αλλά  κυρίως  προσπαθούσε  μόνη  της και  όταν  έβλεπα  ότι  δεν μπορεί ή  χρειαζόταν 

κάτι    ρωτούσα……. όταν  δεν  καταλάβαινε κάτι  πρώτα της  το  εξηγούσα  εγώ.  

Λύναμε  κάποια,  όχι  αυτά  που μας  έβαζε  η  καθηγήτρια,  έβαζα  εγώ  άλλα  
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παραδείγματα που  τα  λύναμε  μαζί………. Γραπτά παραδείγματα της έδινα, σαν  τις  

ασκήσεις,  και  μετά  έκανε  τις  ασκήσεις  μόνη  της. Τις  έβλεπα εγώ βέβαια για  να  

δω  αν  τις  έχει καταλάβει. Εντάξει  όχι  ότι είμαι  και  καθηγήτρια για  να  ξέρω  τις  

λεπτομέρειες  αλλά  ότι  μπορούσα.» (β5) 

Επίσης, στο τέλος των συναντήσεων, εφτά από τους 19 βοηθούς έλεγχαν τη 

κατανόηση των σημειώσεων κάνοντας είτε προφορικές ερωτήσεις ανοιχτού ή 

κλειστού τύπου στους ΦμεΑ. 

«Της έκανα ερωτήσεις κατανόησης και προσπαθούσα γενικά λίγο να δω που είμαστε 

και τι καταλαβαίνει δηλαδή, όχι μόνο επεξηγούσαμε αλλά προσπαθούσα να γυρίζω 

πίσω, να κάνω συνδέσεις, να τη ρωτάω για να βλέπω και αυτή τι καταλαβαίνει γιατί 

εντάξει της έλεγα και έβλεπα κάποια πράγματα αν τα καταλαβαίνει καλύτερα, αλλά 

πολλές φορές μου έλεγε: «ναι, ναι το κατάλαβα» και πηγαίναμε παρακάτω αλλά εγώ 

ένιωθα ότι δεν ήταν αρκετά κατανοητό, οπότε ναι γύριζα πίσω να δω.» (β7) 

«Στη Ψυχολογία… Είχα μπει στη διαδικασία να κάνω κάποιες ερωτήσεις αλλά οι 

ερωτήσεις ήταν κατανόησης… δηλαδή  ήταν σαν να του γράφω ουσιαστικά τίτλους μες 

το σχήμα ερωτήσεων, σε ένα άλλο χαρτί , όχι πάνω από την παράγραφο… Γραπτές… 

ήτανε στον υπολογιστή αυτές…… Α, όχι δεν έπρεπε να απαντήσει γραπτά, ήταν και 

κάποια σος, μας είχε δώσει και κάποια σος η καθηγήτρια και στο τέλος αυτό είχα κάνει 

βασικά, είχα μετατρέψει τα σος σε ερωτήσεις ουσιαστικά και έλεγα που γίνεται… ήταν η 

ερώτηση… ήταν ακριβώς το ίδιο πράγμα μόνο που ήταν σε μορφή ερωτήσεως και λέω 

κάτσε να μπορέσω να δω τις απαντήσεις πώς θα πάει ας πούμε… να δούμε αυτό, τι έχει 

καταλάβει……   Του είπα  δες το και εσύ και τα σος να ξέρεις αυτά θα …πάνω κάτω θα 

πρέπει να διαβαστούνε.»(β16) 

«Έλεγχα την κατανόηση των σημειώσεων με ερωτήσεις κατανόησης, που δεν 

απαιτούσαν κριτική σκέψη. Του έκρυβα το λάπτοπ και τον ρωτούσα. Διάφορα για τις 

σημειώσεις που είχαμε κάνει πιο πριν.»(β18) 

«Έφτιαχνα  μόνη μου ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα των σημειώσεων , έβαζα το 

κεντρικό θέμα σαν ερώτηση……. Όχι, ήταν ερωτήσεις που έπρεπε να απαντήσει 

προφορικά… Απλά ήθελε ο ίδιος να μπορεί στο τέλος των σημειώσεων αν μπορεί να 

απαντήσει στις ερωτήσεις να αισθάνεται ότι πραγματικά τις καταλαβαίνει οπότε 

γίνονταν έτσι……. ερωτήσεις ανάπτυξης κυρίως του έβαζα……A, οι ερωτήσεις 

κατανόησης ήταν με βάση το θέμα κυρίως, θέμα των υποενοτήτων που του είχα στις 

σημειώσεις. Για τις ασκήσεις προσπαθούσα να έχει διαβάθμιση, να υπάρχουν λίγο πιο 

εύκολες, μετά σε πιο μέτριο επίπεδο, σε πιο δύσκολο να νιώθει και εκείνος ότι… να μην 
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είναι μόνο δύσκολο ώστε να νιώθει άσχημα μετά, ότι δεν τα καταφέρνω και αυτά… 

ήταν ανάπτυξης οι περισσότερες. Τώρα σε μερικές μπορούσε να χρησιμοποιήσει και 

λίγο την κρίση του γιατί ήταν στο πρώτο μάθημα που ήταν Παιδαγωγική. Υπήρχε αυτή η 

δυνατότητα. Τώρα είναι καθαρά… ή είναι σωστό ή είναι λάθος.» (β19) 

 «Εκτός από το δεύτερο εξάμηνο που τώρα του φτιάχνω κάποιες ασκήσεις ως φυλλάδιο 

σωστού – λάθους και συμπλήρωσης κενών που τις στέλνω ηλεκτρονικά, μου τις στέλνει 

απαντημένες και τις στέλνει να τις διορθώσω αργότερα και ότι απορίες έχει….. οι 

ασκήσεις συμπλήρωσης κενών είναι με βάση τις σημειώσεις…….. Ηλεκτρονικά του 

στέλνω ασκήσεις σωστού- λάθους και αντιστοίχισης και εκείνος μου στέλνει  τις 

απαντήσεις και τις ξαναγυρίζω πάλι με… το σωστό… ότι λάθη έχει κάνει διορθωμένα 

και έτσι σε παρένθεση το λόγο για τον οποίο είναι έτσι……. Του έβαζα ερωτήσεις στην 

αρχή πάνω στις σημειώσεις και τώρα στο δεύτερο εξάμηνο του βάζω ασκήσεις. Το 

συζητήσαμε μαζί, μου είπε ότι τον βολεύει να έχει τέτοιες ασκήσεις.»(β19) 

Συνοψίζοντας, οι 19 βοηθοί (100%) παρείχαν σημειώσεις και διαφάνειες 

στους ΦμεΑ, πέντε (26,3) από τους 19 επεξεργάζονταν τις σημειώσεις που 

κρατούσαν  χειρόγραφα προσθέτοντας σχεδιαγράμματα και άλλα οπτικά βοηθήματα 

και εφτά (36,8%) από τους 19 τις επεξεργάζονταν ηλεκτρονικά, έξι (31,5%) από τους 

19 επεξεργάζονταν τις σημειώσεις για φοιτητές με σοβαρά προβλήματα όρασης και 

έξι (31,5%) από τους 19 αντιμετώπισαν δυσκολίες στην επεξεργασία των 

σημειώσεων. Τέλος, τρεις από τις 19 (15,7%) έλυναν ασκήσεις με βάση τις 

σημειώσεις και εφτά από τους 19 (36,84%) έλεγχαν την κατανόηση των σημειώσεων 

με ερωτήσεις και ασκήσεις (Πίνακας 2).   

Πίνακας 2  

Σημειώσεις  

Υποκατηγορίες Συμμετέχοντες (Ν=19) % 

Παροχή σημειώσεων-διαφανειών 

 

19 100% 

Επεξεργασία των σημειώσεων στο τετράδιο 5 26,3% 

Επεξεργασία  των σημειώσεων στον 

υπολογιστή 

7 36,8% 

Επεξεργασία των σημειώσεων για τους 

φοιτητές με προβλήματα όρασης 

6 31,5% 
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1.3.Εργασίες  

Οι βοηθοί υποστήριζαν τους ΦμεΑ σε ατομικές και σε ομαδικές εργασίες. Δύο 

βοηθοί από τους δέκα ανέλαβαν μια εργασία με τους ΦμεΑ και χώρισαν μεταξύ τους 

τις ενότητες της εργασίας που θα αναλάβει ο καθένας. 

«Μας δίνει ο διδάσκων το θέμα, μας λέει, ας πούμε, τι θέλει ο διδάσκων σαν 

υποενότητες, ας πούμε, του θέματος, θα μπούμε στη διαδικασία να τις χωρίσουμε   τις 

υποενότητες, ας πούμε, ποιες είναι της εργασίας. Θα τις χωρίσουμε ποιες θα αναλάβω 

εγώ ποιες θα αναλάβει, ας πούμε, η Κατερίνα γιατί παίρνουμε μαζί εργασίες και μετά 

θα ψάξουμε να βρούμε ποια βιβλία είναι με βάση αυτό το θέμα, θα τα βρούμε στον 

υπολογιστή της βιβλιοθήκης, στη βιβλιοθήκη θα μπούμε, ναι.» (β3) 

«Η εργασία της πρακτικής ήταν χωρισμένη σε κεφάλαια, η καθηγήτρια μας έδωσε τη 

βιβλιογραφία, οπότε είχαμε συμφωνήσει η καθεμία να αναλάβει ένα κεφάλαιο η μία ένα 

κεφάλαιο η άλλη και να τα ενώσουμε στο τέλος.» (β10) 

Ακόμη, έξι βοηθοί υποστήριξαν τους ΦμεΑ στο σχεδιασμό και στη δομή της 

εργασίας. Έδιναν οδηγίες για το θέμα και το περιεχόμενο των εργασιών. 

«Καθίσαμε  και  τα  είδαμε  λίγο μαζί  κάποια  πράγματα. Έτσι  λίγο  μια  δομή  να  της  

δώσω.  Γιατί δεν  είχε  ξανακάνει  εργασία  γενικά  δεν  ήξερε   πώς  ήταν……. εξ  

αρχής  τα  πάντα έπρεπε να κάνει στην εργασία. Δηλαδή  να κάνει  μια δομή,  στόχοι  

όλα αυτά το  θέμα  έπρεπε να το  διαλέξει  η ίδια  πάλι,  στο  μάθημα  ας  πούμε τον  

τίτλο του  θέματος  κι  αυτά   τα  είδαμε  λίγο  μαζί……… καθίσαμε  και  κοιτάξαμε  

περίπου  τις  σας   ζήτησε η  καθηγήτρια για  την  εργασία. Μου είπε  πάνω-κάτω  

περίπου  τι  ήξερε. Της  είπα  προτεινόμενα  θέματα  που  θα  μπορούσαμε  να  δούμε 

επιλέξαμε  το θέμα και  μετά  της  είπα  λίγο τη  δομή,  γιατί και εγώ   όταν  ήρθα  στο  

Δυσκολίες στην επεξεργασία των σημειώσεων 

 

6 31,5% 

Λύση ασκήσεων με βάση τις σημειώσεις 3 15,7% 

Έλεγχος κατανόησης σημειώσεων με 

ερωτήσεις και ασκήσεις 

 

7 36,84% 
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Πανεπιστήμιο  δεν  ήξερα  πως  πρέπει  να  κάνουμε  μια  εργασία. Τα  είδαμε  έτσι.» 

(β2) 

«Χρειάστηκε τώρα σε αυτό το εξάμηνο που μας πέρασε, σε αυτήν την εργασία για τις 

συστημικές προσεγγίσεις για την οικογένεια, όπου ουσιαστικά κάτσαμε μαζί και 

φτιάξαμε ένα πλάνο του τι θα γράψει για την εργασία…… διάβαζε η Έλενα και στα 

κομμάτια που βρίσκαμε δυσκολίες, εξηγούσαμε και τα λοιπά δεν χρειάστηκε να 

κρατήσουμε πάρα πολλές σημειώσεις, ε εντάξει εγώ είχε ένα τυπικό πρόχειρο χαρτί που 

κάναμε λίγο το σχεδιάγραμμα, του πως θα πάει η εργασία αλλά ως εκεί δεν είχε…… και 

μετά γράψαμε  ένα κομμάτι, μετά έγινε αυτό, οπότε.» (β7) 

Αναφορικά με την αναζήτηση της βιβλιογραφίας, τρεις από τους δέκα 

βοηθούς σχολίασαν πως είτε έβρισκαν μόνοι τους τη βιβλιογραφία είτε σε 

συνεργασία με τους ΦμεΑ αναζητώντας την μαζί στο διαδίκτυο και στη βιβλιοθήκη. 

«Ψάχνουμε στον υπολογιστή μαζί τα βιβλία από τη βιβλιοθήκη βλέπουμε τι είναι και το 

μόνο που κάνω εγώ πάω και τα παίρνω απλά και μετά να της τα δώσω ποια είναι να 

μοιραστούμε…..  ψάχνουμε μαζί στο internet  είτε στην βιβλιοθήκη και έπειτα θα δούμε 

ποια βιβλία θα αποφασίσουμε μαζί ότι ταιριάζουν στην εργασία.»(β3) 

«Τη βιβλιογραφία τη ψάχναμε μόνες  μας, μαζί στο  ίντερνετ. Δεν την έδωσε  κάποιος.» 

(β5) 

 

«Εγώ έβρισκα το υλικό, είτε από το internet είτε από βιβλία στη βιβλιοθήκη. Σε εμάς 

τουλάχιστον, παραμύθια και τέτοια. Τα παίρναμε μαζί, τα φτιάχναμε με τη Μαρία 

ανάλογα με τα βήματα που είχαμε.» (β8) 

Δύο βοηθοί βοήθησαν τους ΦμεΑ στη μετάφραση της βιβλιογραφίας, διότι οι 

ΦμεΑ δεν είχαν γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

«Στη Μουσική Παιδαγωγική μας είχε αναθέσει μία εργασία που έπρεπε να 

μεταφράσουμε από τα αγγλικά στα ελληνικά πάρα πολλά κεφάλαια. Εκεί πέρα επίσης 

και τον βοήθησα, και αυτό ήταν περισσότερο με mail, τον βοήθησα…….  Μετέφρασα 

από τα αγγλικά στα ελληνικά κάποια κομμάτια που δεν μπορούσε... του μετάφρασα 

κάποια κομμάτια δεν το μετέφρασα όλο. Μου λέει: «αυτό το κομμάτι δεν το μπορώ», 

λέω: «εντάξει, θα το μεταφράσω εγώ»… Και του τα έδινα και τα συνέθετε μόνος του, 

του ‘λεγα εδώ πέρα χρειάζεται να τα συνθέσει μόνος του πρόσεχε τη μετάφραση στο 

google, του είχα γράψει σημειώσεις, του λέω επίσης πρόσεχε τα ονόματα γιατί άλλα 

μεταφράζονται αγγλικά άλλα μεταφράζονται ελληνικά και έτσι.» (β4) 
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«Συναντιόμασταν  όταν  για  κάποια  εργασία  χρειαζόταν  βοήθεια  είτε   σε  

υπολογιστές  είτε  σε  μετάφραση  και  τέτοια……. Σε εργασία χρειάστηκε να τη 

βοηθήσω, όταν οι  πηγές  είναι  γραμμένες  στα  αγγλικά  συναντιόμαστε  και  κάνουμε  

τη  μετάφραση.  Βασικά  εγώ  την  κάνω  τη  μετάφραση. Απλά  εγώ  της  τα  λέω  αυτή 

τα   γράφει,  βγαίνουν  ίσως  και  κάποιες  απορίες  και  λέμε  πράγματα. Αλλά  κυρίως  

κάνω  εγώ  τη  μετάφραση  και  μετά  της  τη  δίνω  για  να  μπορέσει  να  τη   

χρησιμοποιήσει. Δεν έχει γνώσεις Αγγλικών……..  κοινές  εργασίες  όχι  δεν  είχαμε. 

Ατομικές  εργασίες  που  είχε  ήταν  κυρίως  αυτά  με τις  πηγές  στα  αγγλικά  που  

χρειαζόταν   βοήθεια  γιατί  δεν  υπήρχαν  βιβλία  στα  ελληνικά οπότε δεν  μπορούσε  

να  αντλήσει  πληροφορίες.» (β5) 

Οι βοηθοί υποστήριζαν τους ΦμεΑ στη συγγραφή των εργασιών, τέσσερις 

βοηθοί πληκτρολόγησαν στον υπολογιστή εργασίες των ΦμεΑ και έδιναν οδηγίες για 

τη χρήση του υπολογιστή. 

«Έπρεπε να κάνουμε μια εργασία στην  πληροφορική,  να συμπληρώσουμε ένα 

ερωτηματολόγιο, θα  έπαιρνε  μια  μονάδα από  αυτή  την  εργασία. Να  

συμπληρώσουμε  σχετικά  με… έδινε  κάποιους όρους αν  γνωρίζω  ή  δε  γνωρίζω,  

γνωρίζω  πολύ ……..   της  τις  διάβαζα  εγώ τις ερωτήσεις, μου  έλεγε  αν  ήξερε  ή   

αν  γνώριζε  κάτι. Της  τα  πατούσα  εγώ, τις επιλογές.»(β2) 

 

«Στη  συγγραφή  της εργασίας δεν  είχε  κανένα  πρόβλημα  δε  μου  είχε  ζητήσει  καμία  

βοήθεια,  τα  καταφέρνει  πολύ  καλά.  Το  μόνο  πρόβλημα  είναι  με  τον υπολογιστή  

μερικές  φορές  μπορεί   να  μη  γνωρίζει  καλά  κάποιο  πρόγραμμα  και  να με  

ρωτήσει  πως  το  κάνουν  αυτό,  τέτοια  πράγματα. Στο  PowerPoint  νομίζω  ήτανε  

και  στο    word    κάποια  στιγμή, που με ρώτησε πως χρησιμοποιούνται.» (β5) 

«Τις εργασίες της πληκτρολογώ εγώ, μου τις λέει και τις γράφω……….  μου ζήτησε 

κάποια στιγμή βοήθεια σε εργασία που είχε για ένα μάθημα Εικαστικών και έπρεπε να 

τη γράψει, οπότε τη βοήθησα στο γράψιμο.»(β7)   

«Στον υπολογιστή την έγραφα εγώ. Δηλαδή ξέραμε ότι πρώτο βήμα είναι η εισαγωγή, 

ας το πούμε, παίρναμε αυτό, αυτό και αυτό, μου έλεγε η Μαρία, της έλεγα εγώ πως θα... 

και αυτά και μετά τα δείχναμε στα κορίτσια γιατί βρισκόμασταν όλοι μαζί και άμα 

υπήρχαν αντιρρήσεις τα διορθώναμε. »(β8) 

Τον έλεγχο των εργασιών σχολίασαν τέσσερις από τους δέκα βοηθούς, οι 

οποίοι κατά τη διάρκεια της συγγραφής διόρθωναν συντακτικά και εκφραστικά λάθη. 
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«Χρειάζεται, ας πούμε, θα γράψει το δικό της το κομμάτι στην εργασία η Κατερίνα, 

όπως και εγώ τα δικά μου, και μετά θα μου ζητήσει να το ελέγξω να δω αν είναι 

εντάξει, αν έχει κάποιο εκφραστικό λάθος, κάτι. Θα το συζητήσουμε, θα της πω, ας 

πούμε, αν υπάρχει κάποιο λάθος, για μένα, τώρα, εντάξει δεν είμαι και 

καθηγήτρια…….. Ενώνουμε τα κομμάτια που γράφει η καθεμία και συζητάμε την όλη 

εξέλιξη της εργασίας. Εγώ συνήθως κάνω τον τελικό έλεγχο της εργασίας. Βέβαια, αν 

υπάρχει κάποιο λάθος πάντοτε, γενικά εντάξει θα βρω και σε μένα ότι έχω λάθη δεν 

έχω και το αλάθητο, αλλά εντάξει θα το συζητήσουμε μαζί θα την κάνουμε την τελική 

αξιολόγηση αλλά πάντα η Κατερίνα είναι εναλλακτική δεν θα πει, ας πούμε, ότι ξέρεις 

εγώ θέλω αυτό το κομμάτι ντε και καλά ότι το έχω σωστό, είναι διαλλακτική.»(β3) 

«Θα μου τη φέρει να τη δούμε πριν την παραδώσει. Ναι, δηλαδή και στο προηγούμενο 

εξάμηνο, όσες εργασίες είχε πει, τις έλεγξα, πριν τις δώσει και αυτές τώρα, τη μια 

δηλαδή σίγουρα, ναι και τις δύο μαζί τις δουλέψαμε στην ουσία.»(β6) 

«Δηλαδή μου έλεγε και έγραφα και βοήθησα λίγο και στο κομμάτι του συντακτικού, 

δηλαδή επειδή καμιά φορά οι εκφράσεις της, ήταν τελείως προφορικές, έπρεπε καθώς 

έγραφα καμιά φορά, έκανα διορθώσεις στο επίπεδο αυτό έτσι να το πούμε ή να το 

πούμε αλλιώς, αυτό.»(β7) 

Συνοψίζοντας, δύο (20%) βοηθοί ανέφεραν ότι ανέλαβαν εργασία με τους 

ΦμεΑ και χώρισαν τις αρμοδιότητες, έξι (60%) βοηθοί υποστήριξαν τους ΦμεΑ στο 

σχεδιασμό της εργασίας και τρεις (30%) στην αναζήτηση της βιβλιογραφίας, δύο 

(20%) βοηθοί μετέφρασαν την αγγλική βιβλιογραφία, τέσσερις (40%) 

πληκτρολόγησαν την εργασία και τέσσερις (40%) έλεγχαν το τελικό κείμενο της 

εργασίας. (Πίνακας 3) 

 

Πίνακας 3 

Εργασίες 

 

Υποκατηγορίες Συμμετέχοντες (Ν=10) % 

Χωρισμός αρμοδιοτήτων 2 20% 

Σχεδιάγραμμα εργασίας 6 60% 

Αναζήτηση 

βιβλιογραφίας 

3 30% 

Μετάφραση αγγλικής 2 20% 
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1.4.Εξεταστική 

 

Οι βοηθοί κατά τη διάρκεια της εξεταστικής ανέλαβαν να οργανώσουν την 

ύλη των μαθημάτων. Συγκεκριμένα, πέντε βοηθοί από τους 15 έφτιαξαν ένα 

χρονοδιάγραμμα μελέτης της ύλης, το οποίο περιείχε τις ημέρες και τις αντίστοιχες 

σελίδες από βιβλία και σημειώσεις  που έπρεπε να μελετηθούν. 

«Βασικά  κάναμε  πριν  την  εξεταστική …   ένα   πρόγραμμα  της  έδωσα  για  το  πως  

θα  διαβάσει  λίγο   τα  μαθήματα……. χρονοδιάγραμμα της έφτιαξα, για το τι να 

διαβάζει και  τώρα  το  κάνουμε  σε  αυτή την  εξεταστική. Βάλαμε  δηλαδή  ένα  

χρονικό  διάστημα  κάποιες  μέρες,  το  ένα  μάθημα  τις   τάδε  μέρες  κλπ.  και  της  

είπα  λίγο  πως  θα  διαβάσει  γιατί  ήταν  διαφορετικός  ο  τρόπος  που   διάβαζε,  που  

είχε  συνηθίσει.» (β2) 

«Είχαμε κάνει πρόγραμμα όλες τις μέρες, όλες τις βδομάδες, μια βδομάδα πριν την 

εξεταστική και τις τρεις βδομάδες της εξεταστικής, ασούμε την έβαλα πρόγραμμα αυτό 

που είναι το ανάποδο, αυτό που δίνω πρώτο το διαβάζω τελευταίο, σαν να συγκλίνει, 

ας πούμε και είναι, βοηθάει πάρα πολύ, γιατί στην ουσία ξέρω γω αυτό, που έδινε 

Δευτέρα, το διάβασα μέσα στο Σαββατοκύριακο, και μετά πήγε Δευτέρα, το ΄δωσε, ήταν 

έτσι καλό πρόγραμμα και η ίδια μου λέει ότι  της είχε αρέσει……Της έβαλα ένα 

πρόγραμμα διαβάσματος για την εξεταστική Ας πούμε πλησίαζαν τα Χριστούγεννα, ε 

βάλαμε ένα πρόγραμμα να διαβάσει γιατί ήξερε ότι ήρθε από τελείως διαφορετικό 

σύστημα…… Καθημερινό πρόγραμμα διαβάσματος με σημειώσεις κυρίως σημειώσεις, 

βιβλιογραφίας 

Πληκτρολόγηση 

εργασίας 

4 40% 

Έλεγχος της εργασίας 4 40% 
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οπότε να πάρει μια ιδέα και μετά όταν πλησιάζει η εξεταστική να κάνει… ημέρα, ξέρω 

γω πρωί απόγευμα τι να κάνει αλλά….. Είχαμε βάλει δηλαδή και για τις δεκαπέντε 

μέρες, είχαμε βάλει ένα πολύ έτσι βατό πρόγραμμα, που δε, απ΄ ότι κατάλαβα δεν το 

τήρησε, εντάξει λογικό είναι, πρώτο έτος είναι μπορεί να είναι κουρασμένη από τη 

περσινή χρονιά, μετά στην εξεταστική πάλι βρεθήκαμε, την είχα κάνει ολόκληρο time 

table. »(β6) 

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων στην εξεταστική έξι βοηθοί έλυναν τις 

απορίες των ΦμεΑ αναφορικά με την ύλη των μαθημάτων, δίνοντας προφορικά 

παραδείγματα. 

«Έχει, ας πούμε απορίες στις σημειώσεις μίας καθηγήτριας. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, 

τώρα σε αυτό το εξάμηνο, που συζητούσαμε, μου λέει: «τι εννοεί με τη δημιουργική 

γραφή σε αυτό το σημείο;», «έχει, ας πούμε, τρεις ορισμούς ποιος είναι ο 

επικρατέστερος ορισμός;», θα της πω εκείνη τη στιγμή ότι πρέπει να διαβάσει και τους 

τρεις αλλά καλό είναι να μάθεις τον ένα, ας πούμε, απλά για να δει η καθηγήτρια ότι 

διάβασες, αυτό. Της δίνω παραδείγματα για να καταλάβει τη θεωρία.»(β3) 

«Στην εξεταστική συνήθως, γιατί είχε και αυτή μαθήματα και εγώ, πριν την εξεταστική 

κάναμε συναντήσεις, για να τα συμμαζέψουμε να τα έχει λίγο πιο μέσα στο μυαλό 

της…… Είχαμε ήδη την ύλη πια, το τι έπρεπε ακριβώς να διαβάσει, τα πιο sos, τα 

ξαναδιαβάζαμε ξανά, συνήθως της τα διάβαζα εγώ. Μου έλεγε αυτή τι  δεν 

καταλάβαινε, της τα εξηγούσα, προσπαθούσε να τα αποστηθίσει κάπως. Τουλάχιστον 

να καταλάβει αυτό το συμπέρασμα, για να μπορεί να το καταλάβει, γιατί να αποστηθίσει 

δεν μπορεί. Έτσι το κάναμε. » (β8) 

Στο τέλος των συναντήσεων έξι από τις δέκα βοηθούς έλεγχαν την κατανόηση 

της ύλης με προφορικές ή γραπτές ερωτήσεις. Μια βοηθός διαμόρφωσε την ύλη σε 

μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων. 

«Στην μελέτη...την θεωρία την είχε διαβάσει πάρα πολύ καλά. Κάποια στιγμή τον 

ήλεγχα με προφορικές ερωτήσεις σε κάποια συγκεκριμένα θέματα που θεωρούσα λίγο 

δυσνόητα και τα ήξερε πολύ καλά……. Ναι, του έκανα ερωτήσεις κατανόησης, που 

Ήτανε πιο πολύ συγκεκριμένες σε αυτό το μάθημα. Στη Μουσική Παιδαγωγική, 

αντίθετα, ήταν πιο ανοιχτές και ήταν περισσότερο ανάπτυξης και τις έλεγε προφορικά. 

»(β4)  

«Γενικά της έκανα ερωτήσεις κατανόησης, δηλαδή όταν ήτανε ερωτήσεις σε σχέση με 

τη θεωρία ήταν ερωτήσεις μεγαλύτερες, του ότι: «πες μου αυτή τη θεωρία, το τάδε και 
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τα λοιπά», όταν ήταν μικρότερες ορισμοί και τέτοια πράγματα, ήτανε πιο 

επιγραμματικές.» (β7) 

«Επεξεργάστηκα την ύλη στην οικολογία σε  Word   σ ε μορφή  ερωτήσεις-απαντήσεις. 

Βασικά   πίστευα  ότι θα  ήτανε  πιο  εύκολο  για  τη  Σοφία  να  έχει  κάποιες  

υποενότητες  στο  μυαλό  της,  γιατί  ήτανε  πάρα  πολλά  και  ήτανε   και  βιολογία  που  

ειδικά  για μένα  ήτανε  δύσκολο…. Έβγαλα ερωτήσεις για την ύλη και τις  συζήτησα  

λίγο  με  τη  Σοφία,  μου  είπε  ότι  συμφωνεί  και  αυτή και ήταν  ένας  πιο  εύκολος  

τρόπος  για  να  διαβάσουμε και  οι δυο. Συζητήσαμε  κάποια  πράγματα,   τις  είχα  

δώσει   κι  εγώ  κάποια  σκέλη  για να στηριχτεί  σε  αυτά και  βγάλαμε  μια  

ολοκληρωμένη  απάντηση. Μου απαντούσε προφορικά στις ερωτήσεις, που ήταν 

περισσότερο στη θεωρία.»(β12) 

Τέλος, τέσσερις βοηθοί από τους 15 μετέτρεπαν την ύλη των μαθημάτων σε 

γραφή Braille, αρχικά σκανάροντας τα βιβλία, έπειτα επεξεργάζοντας τα στον 

υπολογιστή και τέλος αφαιρώντας τους τόνους και τα σημεία στίξης. 

«Σε  αυτό   το  μάθημα  δεν ήμουν  μόνη  μου,  ήμουν  μαζί  με  άλλες  δυο  κοπέλες  

που  βοηθούσαμε  τη  Σοφία,  και  καθεμιά πήρε  από  ένα  κομμάτι  από  το  βιβλίο  το  

μετέτρεψε  στον υπολογιστή  και  της  το  δώσαμε  μετά…… Είχαμε σκανάρει  τα βιβλία 

στη  βιβλιοθήκη. »(β11) 

«Βγάλαμε φωτοτυπίες το βιβλίο που ήταν για την ύλη, τις σκανάραμε και τις 

επεξεργαστήκαμε στον υπολογιστή, βγάζουμε  τόνους  κι  όλα  αυτά, βγάζουμε  τα  λάθη  

και  το  στέλνουμε  ηλεκτρονικά  στον  κύριο  Μακρή για να  γίνει  η  μετατροπή  σε  

Braille……….. Στο μάθημα της Οικολογίας χρειάστηκε ν α μετατρέψουμε κάποια 

σχήματα ώστε να γίνουν απτικά, ώστε  να  τα  αγγίξει  η Σοφία για  να  καταλάβει με  

περισσότερη  λεπτομέρεια  τα  λόγια, η ιδέα προτάθηκε από τον κ. Μακρή.»(β12) 

Συνοψίζοντας, πέντε (33,3%) βοηθοί δήλωσαν ότι οργάνωσαν την ύλη, έξι 

(40%) ότι επίλυσαν τις απορίες των βοηθών, έξι (40%) έλεγχαν τη κατανόηση της 

ύλης με ασκήσεις και ερωτήσεις και τέσσερις (26,6%) μετέτρεπαν τα βιβλία σε γραφή 

Braille. (Πίνακας 4) 

 

Πίνακας 4 

 

 Εξεταστική 
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Υποκατηγορίες Συμμετέχοντες (Ν=15) % 

Οργάνωση της ύλης 

 

5 33,3% 

Επίλυση αποριών 

 

6 40% 

Έλεγχος 

κατανόησης 

6 40% 

Μετατροπή βιβλίων 

σε Braille 

 

4 26,6% 

 

 

 

 

 

1.5.Θέματα διαχείρισης σπουδών 

 

Επιπροσθέτως, 13
 
από τους 19 βοηθούς υποστήριξαν τους ΦμεΑ σε γενικά 

θέματα διαχείρισης σπουδών, στη δήλωση μαθημάτων, στην επιλογή συγγραμμάτων 

και στην εγγραφή σε μαθήματα. Έδιναν οδηγίες στους ΦμεΑ πως να συμπληρώσουν 

ηλεκτρονικά την αίτηση ή τη συμπλήρωναν οι βοηθοί σύμφωνα με τις επιλογές των 

ΦμεΑ.  

Συγκεκριμένα, οχτώ (61,55%) από τους 13 συμμετέχοντες υποστήριξαν τους 

ΦμεΑ στη συμπλήρωση της δήλωσης των μαθημάτων, δύο (15,3%) τους έκαναν τη 

δήλωση για τα συγγράμματα, μια βοηθός (7,69%) βοήθησε στην αίτηση για πάσο, μια 

στη συμπλήρωση της αίτησης για κάρτα δανεισμού, μια στη  συμπλήρωση της 

αίτησης για κάρτα σίτισης για φοιτητή με σοβαρά προβλήματα όρασης, μια για τη 

συμπλήρωσης της αίτησης για το βιβλιαράκι πρακτικής και μια βοηθός υποστήριξε 

τους ΦμεΑ για την εγγραφή σε ηλεκτρονική φόρμα. (Πίνακας 5) 

«Συμπλήρωσα την δήλωση μαθημάτων, συμπλήρωσα και υπέβαλα ηλεκτρονικά την 

δήλωση συγγραμμάτων, έκανα την δήλωση του πάσο.»(β1) 

«Τη  δήλωση  των μαθημάτων  και  αυτά  τα  κάναμε  μαζί  όλα….   επειδή  δεν  ξέρει  

να  χρησιμοποιεί  τον  υπολογιστή, βρισκόμασταν σε έναν υπολογιστή και  της  τα  

έκανα   εγώ. Τη ρωτούσα ποια μαθήματα θέλει,  τα  κοιτούσαμε  και  λίγο  μαζί από  ότι  

ήξερα  εγώ  από  τη  δικιά  μου  εμπειρία.»(β2) 
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«Στο  εαρινό  εξάμηνο  τη  βοήθησα  να κάνουμε μαζί τη δήλωση μαθημάτων. Βασικά  

δεν  ξέρει  πολύ  από  υπολογιστές  και  τέτοια. Πιο  πολύ  ήταν  ο  φόβος  να μην κάνει  

καμία  βλακεία. Και  ήμουνα  μαζί  της,  της  εξήγησα  πως  ακριβώς  γίνεται η δήλωση 

μαθημάτων στον υπολογιστή. »(β5) 

«Στο χειμερινό εξάμηνο κάναμε μαζί, τι κάναμε; Εύδοξο, είχαμε κάνει, εγγραφή σε ένα 

μάθημα Πληροφορικής, που χρειαζόταν κάτι, νομίζω δηλώσεις μαθημάτων είχαν κάνει 

αυτόματα από τη γραμματεία, κάτι τέτοιο είχε γίνει, να ανοίξει κάτι λογαριασμούς, αυτά 

κυρίως. »(β6) 

«Την βοήθησα να κάνει μια αλλαγή στη  μετατροπή  της  δήλωσης    των  

συγγραμμάτων, την  είχε  φτιάξει  μαζί  μου ,  και  επειδή  βγήκε  ανακοίνωση  στο  

ιντερνετ  ότι  πρέπει  να  γίνει  αλλαγή,  την ειδοποίησα  εγώ  και  την  κάναμε  μαζί.» 

(β13) 

 «Έτυχε μια  φορά την  κάρτα  σίτισης  να πάμε  να  τη βγάλουμε  μαζί από  τη  

φοιτητική  μέριμνα,  στη  βιβλιοθήκη  πήγαμε  πήραμε  την  κάρτα ……. Πήγαμε  μαζί  

στην  αρχικά, στο γραφείο φοιτητικής μέριμνας. Έκανα   την  αίτηση  εγώ,  βέβαια  τη 

ρωτούσα  τα  στοιχεία της,  έβαλε  υπογραφή η ίδια,  μπήκαμε  στο  γραφείο και  μας  

έδωσαν  κανονικά την  κάρτα. »(β14) 

Πίνακας 5 

Θέματα διαχείρισης σπουδών 

 

Υποκατηγορίες Συμμετέχοντες (Ν=13)% 

Συμπλήρωση της δήλωσης μαθημάτων 8 61,55 

Δήλωση συγγραμμάτων 2 15,3% 

Έγγραφο για πάσο  3 23,97% 

Εγγραφή σε ηλεκτρονική φόρμα 1 7,69% 

Συμπλήρωση της δήλωσης κάρτας 

δανεισμού  

1 7,69% 

Συμπλήρωση της δήλωσης κάρτας σίτισης  1 7,69% 

Βιβλιαράκι πρακτικής άσκησης 1 7,69% 

 

 

1.6. Μετακίνηση 
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Έξι  βοηθοί υποστήριζαν στη μετακίνηση τους φοιτητές με κινητικά 

προβλήματα σε χώρους του πανεπιστημίου. Υποστήριζαν τους ΦμεΑ κατά την είσοδο 

και έξοδο στους ανελκυστήρες και στα αμφιθέατρα.  

 « Έχει κάποιο πρόβλημα κινητικό, εντάξει η μόνη βοήθεια που μπορούσα να 

προσφέρω ήταν να τη βοηθάω για το ασανσέρ, όποτε χρειαζόταν, ή όποτε ερχόταν ο 

μπαμπάς της έπρεπε να την παραδώσω στον μπαμπά της, δεν την άφηνα, ας πούμε, να 

πάει μόνη της. ……  Όταν ερχόταν συναντιόμασταν στο Θόλο για να ανεβούμε μαζί στο 

ασανσέρ.»(β3) 

«Τον βοηθάω πάρα πολύ στην πρόσβασή του στο πανεπιστήμιο…… Δυσκολεύεται ας 

πούμε με τα σκαλιά που έχει. Είχαμε συζητήσει, ας πούμε στο Κορδάτου να πάει από 

την πίσω πόρτα αλλά βασικά είναι  μεγαλύτερη ταλαιπωρία. Και έτσι επειδή και εγώ 

δεν έχω κάποιο πρόβλημα και εκείνος δεν έχει και εκείνος κάποιο πρόβλημα και το 

κατεβάζω απλά το καροτσάκι του από τα σκαλοπάτια και πάει αυτό, τίποτα άλλο. »(β9) 

Ακόμη έξι από τους 13 βοηθούς  βοηθούσαν τους ΦμεΑ να μετακινηθούν από 

το σπίτι τους στο πανεπιστήμιο και αντίστροφα.  

«Την βοηθώ να μετακινηθεί από το πανεπιστήμιο στο σπίτι, γιατί δυσκολεύεται λίγο, 

κουράζεται. Όταν έχουμε μαθήματα, τα συγκεκριμένα όταν είχαμε, πήγαινα από το 

σπίτι, πηγαίναμε μαζί στο πανεπιστήμιο τελείωνε το μάθημα ή συνήθως η Μαρία δεν 

καθόταν σε όλα τα μαθήματα μία ώρα, μία μιάμιση ώρα το πολύ… Όταν έχουμε μαζί 

μαθήματα, ναι συνήθως πάω εγώ και την παίρνω από το σπίτι της. »(β8) 

«Ας πούμε πολλές φορές που θέλει να περάσει απέναντι. Μερικά πεζοδρόμια τα οποία 

είναι λίγο ψηλά και δεν μπορεί και πάει απότομα….. και έξω τον βοηθώ να 

μετακινηθεί.»(β9) 

Δύο βοηθοί περιέγραψαν πώς καθοδηγούσαν τους φοιτητές με σοβαρά 

προβλήματα όρασης, στο δρόμο. 

« Αν   είναι  κάποιο  στενό  πέρασμα  που  δεν  μπορούμε  να περάσουμε  τότε  της  

δίνω οδηγίες, αλλιώς  όχι…… με  πιάνει  η  Σοφία από το χέρι  και  μετακινούμαστε.» 

(β11) 

«Κατά τη διάρκεια της υποστήριξης στη μετακίνηση είχα το  χέρι  μου  μπροστά   για 

λίγη απόσταση,  με  κρατούσε και προπορευόμουν  για  μισό  βήμα  περίπου  και  με  

ακολουθούσε.»(β14) 

Ακόμη, μια βοηθός υποστήριζε κινητικά τον φοιτητή κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος. 
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«Όταν χρειάζεται, τώρα, ας πούμε, στο μάθημα εγώ δεν την υποστηρίζω σε αυτό το 

μάθημα είναι κινητικό μάθημα όποτε χρειαστεί, επειδή δεν μπορεί να κάθεται κάτω που 

έχουμε στρωματάκια και καθόμαστε για να κάνουμε κάποιες ασκήσεις, εννοείται θα της 

φέρω την καρέκλα να καθίσει, να είμαστε κοντά, ό,τι χρειαστεί βοήθεια να μου το 

ζητήσει. »(β3) 

Επομένως,  έξι (46,1%) από τους 13 συμμετέχοντες υποστήριζαν τους ΦμεΑ 

στη μετακίνηση στους χώρους του πανεπιστημίου, έξι τους υποστήριζαν σε χώρους 

εκτός πανεπιστημίου και ένας (7,6%) δήλωσε ότι υποστήριζε τον ΦμεΑ κατά τη 

διάρκεια των μαθημάτων. (Πίνακας 6) 

 

Πίνακας 6 

Υποστήριξη στη μετακίνηση 

 

 

 

 

1.7. Κοινωνική δικτύωση 

Οι βοηθοί συνέβαλλαν στη κοινωνική δικτύωση των ΦμεΑ. Πέντε από τους 

δέκα βοηθούς ενημέρωναν τους ΦμεΑ για τις κοινωνικές και επιμορφωτικές 

εκδηλώσεις του πανεπιστημίου.  

«Για τις κοινωνικές εκδηλώσεις πάντα την προτρέπω, ας πούμε, να πάμε μαζί. Τώρα, 

ας πούμε, αυτό το μήνα της είπα ότι στη σχολή μας θα υπάρχει ένα σεμινάριο, αν θέλεις 

να πάμε μαζί, το σημείωσε, θα πάμε. Και στο προηγούμενο εξάμηνο, ας πούμε, πάλι 

που της είχα πει για δύο εκδηλώσεις ήταν πρόθυμη να έρθει. » (β3) 

Ακόμη, τρεις βοηθοί παρακολουθούσαν εκδηλώσεις μαζί με τους ΦμεΑ. 

Υποκατηγορίες Συμμετέχοντες (Ν=13)% 

Υποστήριξη στη μετακίνηση στους χώρους 

του πανεπιστημίου 

6 46,1% 

Υποστήριξη στη  μετακίνηση εκτός 

πανεπιστημίου 

 

6 46,1% 

Υποστήριξη στη μετακίνηση κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος 

1 7,6% 
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«Ήμουνα κοντά της για τη περίπτωση, που χρειαζόταν κάτι και κάποιας στιγμή ναι δεν 

χρειάστηκε, μόνο κάποια στιγμή, που έχασε λίγο τη διάλεξη και με ρώτησε, που 

βρεθήκαμε τώρα εδώ ας πούμε, που βοήθησε σε αυτό το κομμάτι μόνο κατ’ άλλα, ως 

εκεί δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω.»(β7)  

Επίσης, τρεις από τους δέκα βοηθούς ενθάρρυναν τους ΦμεΑ να δικτυωθούν 

κοινωνικά. 

«Την ενθάρρυνα να μπει σε παρέες και να δικτυωθεί… είχαμε  συζητήσει  αρκετά  για  

αυτό το θέμα, τότε  που  ήτανε  πολύ  αγχωμένη,  που  ήθελε  να  φεύγει,  που  δεν ήθελε  

να  μένει  στο  Βόλο,  κι  εγώ  της είπα  τη  δική  μου  εμπειρία ότι  κι  εγώ  σιγά-σιγά  

προσαρμόστηκα. Της  είπα  να  βγαίνει  λίγο,  έστω  για  ένα  καφέ  κάτι  με  

συμφοιτήτριες  και  επειδή  είχα  κιόλας  κάτι  γνωστές  που  ήταν  στο  δικός  της  το  

έτος,  είχα  μιλήσει  και  με  εκείνες  αν   μπορούσαν  λίγο  να  μιλήσουνε,  να  την  

πάρουν  μαζί  τους,  αλλά  δεν  χρειάστηκε  τελικά. Αργότερα  μόνη  της…  ήθελε  το  

χρόνο  της  μάλλον.» (β2) 

«Χρειάστηκε  περισσότερο  στην  αρχή, η υποστήριξη για κοινωνική δικτύωση. Πήγαμε  

μαζί στο  μάθημα  της κυρίας  Καραγκούνη  και  γνωρίσαμε άτομα από  το  πρώτο 

έτος.»(β14) 

Τέλος, ένας βοηθός ανέφερε ότι συζήτησε με τον ΦμεΑ για τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζει στην κοινωνική δικτύωση του. 

«Η  Κωνσταντίνα  στην αρχή  δεν  καθόταν  καθόλου  στο  Βόλο  γενικά. Δηλαδή  

έφευγε.  Ερχόταν  μόνο για  τα   μαθήματα και  έφευγε. Μετά  καθίσαμε  λίγο  και  το  

συζητήσαμε  και  θεώρησε  ότι στο  τμήμα  της  έχουν  δημιουργηθεί  κλίκες και  τους  

έχουν  αυτούς  σαν  το  5%. Ότι  είναι   μια  παρέα  5%  και  ότι  από κει  και  πέρα  

δεν… αλλά  σιγά-σιγά  μετά  τα  Χριστούγεννα  κυρίως  νομίζω ότι  έκανε κάποιες  

φίλες.»(β2) 

Συνοψίζοντας, πέντε (50%) από τους δέκα συμμετέχοντες ενημέρωναν τους 

ΦμεΑ για τις κοινωνικές εκδηλώσεις του πανεπιστημίου, τρεις (30%) ενθάρρυναν 

τους ΦμεΑ να δικτυωθούν κοινωνικά, τρεις (30%) βοηθοί υποστήριξαν κινητικά τους 

ΦμεΑ κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης και ένας (10%) συζητούσε με τους ΦμεΑ για 

τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στη κοινωνική δικτύωση. (Πίνακας 7) 

 

Πίνακας 7 

Κοινωνική δικτύωση 
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Υποκατηγορίες Συμμετέχοντες (Ν=10)% 

Ενημέρωση για εκδηλώσεις 5 50% 

Ενθάρρυνση για κοινωνική δικτύωση 3 30% 

Υποστήριξη κατά τη διάρκεια της 

εκδήλωσης 

3 30% 

Συζήτηση για τις δυσκολίες των ΦμεΑ 

στην κοινωνική δικτύωση τους 

1 10% 

 

 

 

1.8.Συναισθηματική υποστήριξη 

Ακόμη 13 από τους 19 βοηθούς ανέφεραν ότι υποστήριζαν συναισθηματικά 

τους ΦμεΑ, ενθαρρύνοντας τους λεκτικά και ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση τους. 

Παρότρυναν τους ΦμεΑ να συμμετέχουν ενεργά στα μαθήματα και να μελετούν για 

την εξεταστική. 

« Στην  αρχή  πάρα  πολύ την ενθάρρυνα. Είχε  πάρα  πολύ  άγχος. Νόμιζε  ότι  δε  θα 

τα  καταφέρει  σε καμία  περίπτωση. Κι   όμως  όταν  στην εξεταστική  βγήκαν  τα  

αποτελέσματα  και  είδε  ότι  τα  πήγε  καλά,  νομίζω  από  τότε  ξεκίνησε  να  είναι 

πολύ  καλύτερα.»(β2) 

«Έχει άγχος και εγώ προσπάθησα και αλήθεια είναι ότι την έβαλα πρόγραμμα γιατί και 

εγώ σαν άνθρωπος είμαι πάρα πολύ του προγράμματος και όταν ήτανε….. εγώ νομίζω 

ότι είναι πιο πολύ ότι θέλει ψυχολογική υποστήριξη με την έννοια να κάνει, να 

ενθαρρυνθεί να κάνει κάποια πράγματα, κατ’ άλλα άμα θέλει μόνη της μπορεί να κάνει 

πάρα πολλά πράγματα …..προσπάθησα να την στηρίξω ψυχολογικά, έχει τύχει ας πούμε 

να βρεθούμε και μόνο αυτό να συζητάμε, της λέω άντε τι είναι αυτά ξέρω γω, 

προσπαθώ τώρα όσο μπορώ. »(β6) 

«Γενικά αγχώνεται ναι αρκετά, ε με τα  μαθήματα, με τις επιδόσεις της με το πώς θα τα 

πάει, με το αν οι καθηγητές είναι θετικοί στο να τη βοηθήσουν πριν την εξεταστική…. Ε 

γενικά δεν έχει πολύ εμπιστοσύνη στον εαυτό της, για τα μαθησιακά, παρόλα αυτά όμως 

έχει αποδείξει ότι όταν βάζει ένα στόχο, τα καταφέρνει και μαζί τα έχουμε πάει πολύ 

καλά σε αυτό το επίπεδο, απλά γενικά έχει, αυτό δεν είναι πολύ σταθερή 

συναισθηματικά…….  πολύ συχνά νιώθω ότι με χρειάζεται απλά για να μιλήσει και να 

βοηθηθεί σε θέματα συναισθηματικά γενικώς να της τονώσω την αυτοπεποίθηση ή να 
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συζητήσει θέματα τα οποία την απασχολούν σε σχέση με τη σχολή, σε σχέση με το πώς 

πάει, το κοινωνικό κομμάτι εννοώ στη σχολή, το πώς οι υπόλοιποι την αντιμετωπίζουν, 

το πώς νιώθει αυτή μες στη σχολή……..   είναι η δακτυλοδεικτούμενη, το άτομο με 

ειδικές ανάγκες, αυτή, που είναι έτσι γενικά έχει, ένα ρατσισμό, που αντιμετωπίζει, που 

γενικά προσπαθεί να μην την επηρεάζει και να τον αγνοεί να είναι τέλος, αλλά όπως και 

να ΄χει καμιά φορά…….     Εγώ σε αυτό το κομμάτι είμαι πολύ, έχω αυτή την άποψη 

που γενικά έχει το ότι οκ εσύ είσαι αυτό που είσαι και κανείς δεν σε κρίνει για το πώς 

φαίνεσαι και από τη στιγμή, που εσύ είσαι εντάξει με τον εαυτό σου και με τις 

υποχρεώσεις σου δεν έχεις κανένα λόγο να επηρεάζεσαι από το τι λένε οι άλλοι. »(β7) 

«Ένιωθε, έδειχνε ότι ήταν λίγο, φοβόταν τη διδασκαλία, ότι θα βρεθεί στην τάξη, ήταν 

μια ανασφάλεια του δεν είμαι σίγουρη, αν αυτό που κάνω είναι σωστό, οπότε πες μου 

την ιδέα σου και μάλλον ναι θα χρησιμοποιήσω αυτήν…… επομένως και εγώ και η 

καθηγήτρια και τα παιδιά μες την τάξη προσπαθούσαμε να της ενισχύσουμε την 

αυτοπεποίθηση.»(β10) 

«Προσπάθησα να της τονώσω την αυτοπεποίθηση  πριν την εξεταστική  ήταν  

αγχωμένη,  πολύ  αγχωμένη  και της  είπα μην  αγχώνεσαι. Βασικά  κι εγώ  ήμουν  

αγχωμένη και ήταν δύσκολο. Προσπαθούσα και της έλεγα  μια  χαρά  θα  τα  πάμε, όσο  

μπορούσα. » (β13) 

 

2. Συνεργασία 

2.1.Σχέση-συνεργασία βοηθών-ΦμεΑ 

Οι  βοηθοί περιέγραψαν τη συνεργασία που ανέπτυξαν με τους ΦμεΑ. Αρχικά 

συζητούσαν για το περιεχόμενο υποστήριξης και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν 

κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Οι ΦμεΑ ζητούσαν υποστήριξη στην κατανόηση 

των σημειώσεων και στην μελέτη της ύλης για την εξεταστική ενώ οι βοηθοί 

ζητούσαν από τους ΦμεΑ να τους παρέχουν ανατροφοδότηση και να συζητούν για 

όποια δυσκολία προέκυπτε. 

«Μου  έλεγε αυτή  που  έχει  το  πρόβλημα,  αν  είχε  κάποιο  πρόβλημα, έτσι……….. 

Ζητούσε τη βοήθεια μου στην  εξεταστική  κυρίως. Και  μέσα  όταν  βρισκόμασταν   στις  

συναντήσεις  μας  τις  Πέμπτες  μου έλεγε  ότι  να  σε  αυτό  το  μάθημα  δεν  κατάλαβα  

εδώ  κι  εκεί,  αλλά  κυρίως  πριν  την  εξεταστική  τα  κοιτούσαμε  αυτά.»(β2) 

«Κάθισα και σκέφτηκα το πως θα γίνει με τον καλύτερο τρόπο η υποστήριξη και 

συμφώνησε, βέβαια, και αυτή. Της είπα εγώ της Κατερίνας ότι αν χρειαστεί να 
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αλλάξουμε κάτι, αν κάτι σε δυσκολεύει, αν κάτι σου φαίνεται πολύ εύκολο ή οτιδήποτε 

θέλεις, να το αλλάξουμε, εννοείται πως να το συζητήσουμε και να το αλλάξουμε. Όταν 

μπήκαμε σε αυτήν την πορεία που χάραξα τελοσπάντων, το να κάνουμε, ας πούμε, τις 

σημειώσεις, ώστε να βρισκόμαστε να τα συζητάμε να σου βάζω ενδεικτικές ερωτήσεις, 

αυτό την βοήθησε και δεν είχε κάποιο πρόβλημα.»(β3) 

«Την ρώτησα, που θες να διαβάζουμε μαζί; Τι να κάνουμε; Και μου έλεγε ένα μάθημα, 

τη Γλωσσολογία, που έχουμε στο τμήμα μας, αυτό έτσι, μου το εξέφρασε ότι θέλει 

βοήθεια και γενικά δεν ήθελα να επιμείνω παραπάνω, να δημιουργήσω μετά, ότι α δεν 

μπορείς, δεν κάνεις.»(β6) 

«Βρήκαμε ένα ενδιάμεσο δρόμο στο τρόπο διαβάσματος, κάνοντας τις ασκήσεις και 

λέγοντας τη θεωρία, αναφερόμαστε και σε κάποια βασικά, της εξήγησα ότι είναι κάποια 

σημαντικά πράγματα, τα οποία ξέροντας τα, μπορεί να λύσει οποιαδήποτε άσκηση, 

επομένως πρέπει να τα πούμε,  ακολούθησα όμως και αυτό που ήθελε να κάνει η 

Χρύσα.»(β10) 

Αναφορικά με το είδος σχέσης που ανέπτυξαν οι βοηθοί με τους ΦμεΑ, 16 

από τους 19 βοηθούς ανέφεραν ότι η συνεργασία μαζί τους δημιούργησε μια φιλική 

σχέση. Συζητούσαν για θέματα που αφορούσαν τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις 

αλλά και για προσωπικά θέματα. 

«Γενικότερα παρόλο που την έχω δει μία φορά, από το τηλέφωνο μιλάμε λέμε τα νέα 

μας, δεν μιλάμε γενικότερα «γεια σου, έκανα αυτό που μου είπες. Ωραία, τι άλλο θες;» 

αυτό  τελειώσαμε. Μιλάμε κανονικά σαν συμφοιτήτριες, ας πούμε, τα νέα μας, τι 

δυσκολίες είχε και εκτός σχολής. Έχουμε καλή επικοινωνία.»(β1) 

«Θεωρώ ότι η συνεργασία μας είναι πολύ καλή……   Εκτός από το πανεπιστήμιο θα 

βρεθούμε και έξω. Έχουμε πολύ καλή επικοινωνία. Μιλάμε κάθε μέρα. Και να μην 

βρισκόμαστε, και να μην θέλουμε κάτι για τα μαθήματα, θα μιλήσουμε οπωσδήποτε, ας 

πούμε, στο τηλέφωνο. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις.»(β3) 

«Συζητούσαμε και πράγματα και πέραν των υποχρεώσεών και έχουμε βγει και κάποιες 

φορές, πέρα από τις συναντήσεις, τώρα δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, αλλά υπήρχε 

πιο μεγάλη οικειότητα πέρα από το τυπικό.»(β4) 

«Κοιτάξτε  επειδή  με  την φοιτήτρια  γίναμε  και  φίλες  στην  πορεία   και  πηγαίναμε 

για  καφέ  και από  δω  κι  από  κει, τώρα  ………. Στις  κοινωνικές   επαφές… 

Κοιτάξτε  επειδή  τη  συμπάθησα  πάρα  πολύ,  και  ταιριάξαμε  και  σαν  άνθρωποι  

αρκετά,  είμαι  κι  εγώ  άτομο  που άρχισα  να  κάνω  παρέα  μαζί  της. Είχα  εδώ  
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κάποιους  γνωστούς  και  φίλους  και  τη  γνώρισα  σε  αυτούς………. Φιλική θα  την  

έλεγα τη σχέση μας. Τυπική  σε  καμία περίπτωση.»(β5) 

«Έχουμε  δεθεί  πάρα  πολύ, μιλάμε  και  αυτό  ίσως  κάνει  καλύτερη  τη  δουλειά  μας  

πιστεύω……. Στην  αρχή  ήταν  περισσότερο  τυπική  μετά  όμως  συνδεθήκαμε  πάρα  

πολύ,  κάναμε  πράγματα  μαζί πάρα  πολλές  ώρες  κάθε  μέρα, πηγαίναμε  για  φαγητό  

στη  λέσχη,  ερχόμασταν  Πανεπιστήμιο,  σε  διάφορες  εκδηλώσεις  δικές  της  γιατί   

ασχολείται  με τον  αθλητισμό.»(β12) 

Από την άλλη μεριά, τρεις βοηθοί χαρακτήρισαν τη σχέση με τους ΦμεΑ 

τυπική. 

«Η σχέση μας έγινε πιο επαγγελματική:  Και πέρσι εγώ με την Έλενα κάναμε παρέα 

ήμασταν στο ίδιο έτος και πέρσι της έκανα εγώ τις εργασίες και δεν είχε κάποιο βοηθό. 

Απλά φέτος μου είπε ότι είχε την άλλη τη βοηθό, την Ειρήνη και της λέω «γίνεται να 

μπω και εγώ;» αφού έτσι κι αλλιώς κάνω τις εργασίες και μου λέει «ναι», και απλά, 

παλιότερα μπορεί να βρισκόμασταν μια φορά στις δεκαπέντε μέρες για να κάνουμε 

εργασία ενώ τώρα είναι πιο τακτικές οι συναντήσεις δηλαδή λέγαμε θα βρεθούμε εκείνη 

την ημέρα, ότι πρέπει να κάνουμε δηλαδή δεν θα χαζολογήσουμε, δεν θα ..... Τηρήσαμε 

ένα πρόγραμμα συγκεκριμένων συναντήσεων: Στην αρχή το είχαμε αφήσει πιο στο 

χαλαρό αλλά δεν έβγαινε και μετά είπαμε ότι την τάδε θα κάνουμε εκείνο.» (β8) 

«Στο πρώτο εξάμηνο η αλήθεια είναι πως είχαμε μια πιο καλή σχέση. Ε, μιλούσαμε 

περισσότερο όχι μόνο για τα μαθήματα. Ε, τώρα σ’ αυτό το εξάμηνο νομίζω πως είναι 

καθαρά τυπική, δηλαδή απλά του δίνω σημειώσεις.» (β15) 

«Καθαρά τυπική είναι η συνεργασία μας από ένα σημείο και μετά. Στις αρχές ήτανε 

δηλαδή… ήθελε να βγούμε να πάμε και για καφέ και αυτά… μετά λέω είχαμε και το 

ζήτημα να κρατήσουμε ας πούμε μια σταθερή και επαγγελματική σχέση, να μην 

υπάρξουν τα προβλήματα, τσακωμοί και τέτοια αλλά γενικά δεν έτυχε να τον 

ενημερώσω ποτέ για κάτι τέτοιο…… Πιο κλειστός ναι σε αυτό το εξάμηνο είναι, δεν 

έχει δηλαδή κάποια… δεν έχουμε την ίδια επαφή, επικοινωνούμε μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου………….. Δεν έχω καμία επικοινωνία πλέον. Είναι τόσο τυπική η επαφή 

μας, δεν μου λέει τι ακριβώς γίνεται.»(β16) 

Αναφορικά με το ρόλο των βοηθών εννέα δήλωσαν ότι ήταν πολύ σημαντική 

η θετική ανατροφοδότηση, που έπαιρναν από τους ΦμεΑ σχετικά με το  ρόλος τους 

ως βοηθοί. 

«Θέλω να αξιολογήσω τον εαυτό μου, θα ήταν σημαντικό να ξέρω κατά πόσο, γενικά 

πιστεύω ότι εντάξει ένα είδος αξιολόγησης θα μπορούσε να είναι η εξεταστική, που 
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γενικά οκ πήγε αρκετά καλά και δεν είχαμε δηλαδή ότι διαβάσαμε το πέρασε και γενικά 

αν εξαιρέσουμε αυτό αυτό το εξάμηνο που κόπηκε ξανά, ε κατ’ άλλα ότι έχουμε 

διαβάσει μαζί το έχει περάσει, ότι συνεργασίες είχαμε πήγανε πολύ καλά και γενικά 

παίρνω μια πολύ θετική ανατροφοδότηση από την ίδια, οπότε είναι ένα είδος 

αξιολόγησης.»(β7) 

«Μου δίνει συνήθως προφορική ανατροφοδότηση στο επίπεδο του ότι την έχω 

βοηθήσει πολύ και ότι νιώθει ότι της είμαι πολύ χρήσιμη και γενικά αυτά, αφού έχω, 

είχε τελειώσει το εξάμηνο και έχουμε δει πως έχει πάει η δουλειά μας ………….. σε 

κάποια συζήτηση μου είχε πει ότι οκ αλλά δεν γίνεται να σταματήσεις το εθελοντικό, 

μέχρι εγώ να πάρω πτυχίο, γιατί εγώ πως θα τα βγάλω πέρα οπότε ήταν λίγο ότι ναι, αν 

δεν έχω εσένα τι θα κάνω γενικώς στη σχολή, οπότε οκ ότι έκανες και τα δύο 

προηγούμενα χρόνια, που δεν με είχες πρώτα απ΄ όλα και δεύτερον εγώ πιστεύω ότι 

έχει κερδίσει πράγματα από την συνεργασία, όπως και εγώ και αυτή και νομίζω ότι θα 

μπορεί να τα εφαρμόσει και μόνη της χωρίς εμένα.»(β7) 

«Πολύ θετικά απαντούσε στις οδηγίες που του έλεγα για την εξεταστική «Σ’ ευχαριστώ 

πολύ…». Είναι πολύ επικοινωνιακός….. α ναι και μου είχε πει αν, επειδή τώρα σε αυτό 

το εξάμηνο, είχαμε πρόοδο και είχε πάρει ένα άλλο βιβλίο ενώ η καθηγήτρια έβαλε την 

ύλη από το άλλο βιβλίο, επειδή αυτό πήραν όλοι, αν όχι όλοι οι περισσότεροι. Εγώ 

τέλος πάντων έτρεξα, να του βγάλω φωτοτυπίες από το δικό μου το βιβλίο, αν θέλει 

κάτι…… και μου φάνηκε πολύ περίεργο αυτό που μου είπε, μου είπε ότι αν θέλω να με 

πληρώσει, να μου δώσει κάποια χρήματα, για όλο τον κόπο μου και καλά.»(β18) 

Πέντε βοηθοί ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους, 

χρειάστηκε να οριοθετήσουν τη σχέση με τους ΦμεΑ, ως προς τις συναντήσεις και το 

περιεχόμενο τους. Οι ΦμεΑ αναζητούσαν συνεχώς την υποστήριξη τους ακόμη και σε 

θέματα που μπορούσαν να διαπραγματευτούν μόνοι τους. 

«Η  Κωνσταντίνα κάποιες  φορές  επειδή  ίσως έτσι  έχει  μάθει  κιόλας,  δεν  ξέρω  

πριν  πώς  ήτανε κιόλας πριν  στην  πόλη  που  ήτανε,  ήταν  σαν  να  απαιτούσε  κάποια  

πράγματα. Δηλαδή  έπαιρνε  τηλέφωνο  και  έλεγε  χρειάζομαι βοήθεια  τώρα. Κάπως   

έτσι…………………… Αλλά  όχι  επειδή  θα  το  απαιτούσε   σαν… απλά  επειδή  έτσι  

είχε  μάθει  ότι  όλοι  όταν  χρειαζόταν  κάτι  θα  ήταν  εκεί. Και  προφανώς  κι  εγώ  θα  

ήμουν   εκεί. Απλά  της  είχα  πει  ότι  όταν  θες  κάτι  καλύτερα  να  μου  λες  ¨Ιωάννα  

να  βρεθούμε  γιατί  προέκυψε  και νόμιζε  απλά  ότι  ήταν…  Ένα  απλό πράγμα  ας  

πούμε  που ήταν  να  κάνει  θα  με  έπαιρνε  και  θα  μου ‘λεγε «μεγάλο  πρόβλημα,  

τώρα  πρέπει  να βρεθούμε  ή  να  βρεθούμε  πρέπει  κάτι  να  κάνουμε.»(β2) 
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«Στο πρώτο εξάμηνο ο Αργύρης γενικά… μου έστελνε… επικοινωνούσαμε με μηνύματα, 

μου έστελνε πολλά μηνύματα και…. τα μηνύματα δεν αφορούσαν την υποστήριξη στο 

μάθημα, ξεκινούσε από το μάθημα αλλά μετά πήγαινε και σε διάφορα θέματα άλλα. Και 

κάποιες φορές αισθανόμουν ότι με κούραζε αυτό το πράγμα γιατί δεν καταλάβαινε που 

πρέπει να σταματήσει η συζήτηση… γι’ αυτό υπήρχε μια δυσκολία… E, έβαζα 

όρια…»(β15) 

Συγκεκριμένα ανέφεραν ότι δυσκολεύτηκαν να βάλουν όρια λόγω του 

χαρακτήρα τους, ένιωθαν νευρικότητα για να συζητήσουν μαζί με τους ΦμεΑ για το 

ρόλο τους.  

«Στην αρχή όχι δεν μπορούσα να βάλω όρια στη σχέση μας και δεν είχε να κάνει τόσο 

με τη Έλενα, είχε να κάνει πιο πολύ με μένα, με το ότι γενικά εγώ είχα τις δυσκολίες 

μου να της πω όχι ας πούμε ή να της πω ότι δεν μπορώ, στην πορεία όμως, ναι άρχισα 

να το λέω, να το κάνω ξεκάθαρο και δεν είχα προβλήματα, δηλαδή δεν μου είπε ποτέ 

γιατί δεν μπορείς να κάνεις αυτό που σου ζητάω, ας πούμε, οπότε τώρα πια είναι πιο, 

έχουμε βάλει τα όρια μας, έχουμε ξεκαθαρίσει τη σχέση μας, οπότε ήτανε πιο 

εύκολο.»(β7) 

«Γενικότερα ήτανε η κατάσταση λίγο περίεργη γιατί μπαίνοντας σε αυτό έπρεπε να 

κάνουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία και σαν άτομο δεν ήταν του 

χαρακτήρα μου, δεν μπορούσα, όπως το να θέσω όρια, να είμαι πιο αυστηρή σε 

εισαγωγικά, ξεκάθαρη ότι κάνουμε αυτό και τίποτα άλλο, ουσιαστικά πιστεύω ότι τα 

περισσότερα προβλήματα ήτανε προσωπικά μου, δηλαδή διαχείρισης του εαυτού 

μου.»(β10) 

«Όταν  άρχισα  να  καταλαβαίνω  ότι  συνδεόμαστε  περισσότερο  με  τη  Σοφία,  έβαλα  

κάποια  όρια  στην  περίπτωση  που  ξεφύγουμε  λίγο,  γιατί όσο  κι  αν  είμαστε  φίλες  

στο  τέλος  θα  το  μετάνιωνε  και  η  ίδια  αν  ξεπερνούσαμε  κάποια  όρια. ….. Όρια 

δηλαδή ‘οτι  στο  μάθημα  πρέπει να  έρχεται  μαζί μου,  ότι  χρειαστεί  θα  μου  το  λέει  

δεν  θα  ντρέπεται, και  σημειώσεις  να  χρειαστεί   εγώ  θα τις  μετατρέψω και  όχι  

επειδή  είμαι φίλη  της  να  ντραπεί να μου  τα   ζητήσει.»(β12) 

Ακόμη, δέκα βοηθοί σχολίασαν ότι στην αρχή της υποστηρικτικής 

διαδικασίας υπήρξε αμηχανία και  έλλειψη οικειότητας. 

«Στην  αρχή  ίσως  και  να  υπήρχε  λίγο,  γιατί  είναι  και  γενικά  λίγο  κλειστός  

άνθρωπος   η Πηνελόπη,  αλλά  εντάξει  στην  αρχή  όλοι  είμαστε  λίγο  κλειστοί. Στην  

πορεία  που  γνωριστήκαμε  καλύτερα  ήταν  πολύ  καλύτερα.»(β5) 
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«Στην αρχή ήταν ότι δεν ήξερα καλά τον Γιώργο, και ντρεπόμουν και εγώ λίγο και του 

‘λεγα συνέχεια: «Να σε βοηθήσω; Να σε βοηθήσω; Να σε βοηθήσω;»…… Ναι, αλλά 

ξεπεράστηκε πολύ γρήγορα.»(β9) 

«Θυμάμαι  όταν  τη  συνάντησα  πρώτη  φορά  και  πήγε  να με  πιάσει  από  το  χέρι  

έτρεμα   ολόκληρη,  αγχωνόμουνα  πάρα  πολύ. Και  η  ίδια  το  κατάλαβε  και  μου  

είπε  μην  αγχώνεσαι,  χαλάρωσε  κι  όλα  αυτά…….. στις  αρχές υπήρξε έλλειψη 

οικειότητας.»(β12) 

«Ε, στις πρώτες συναντήσεις ναι, δεν ήξερες πώς ακριβώς να το χειριστείς το όλο 

πράγμα αλλά σταδιακά ένιωσα πολύ άνετα και νιώθω άνετα μαζί του.»(β19) 

«Κάποιες συναντήσεις μας, χρειάστηκε να ακυρωθούν και στη συνέχεια η ακύρωση 

πήγαινε από μετατόπιση σε μετατόπιση, ότι ας πούμε είχαμε κανονίσει την Πέμπτη να 

βρισκόμαστε, την Πέμπτη τύχαινε κάτι, δεν γινόταν να βρεθούμε, λέγαμε την Πέμπτη θα 

πάμε ας πούμε το Σάββατο, το Σάββατο δεν γίνεται να πάμε ποιο μετά λέγαμε να 

βρεθούμε στις 9, βρισκόμασταν στις 10:30…… Συνήθως ήτανε η Χρύσα, που άλλαζε 

την ώρα συνάντησης, γενικότερα με το θέμα του χρόνου.»(β10) 

«Πρώτες φορές, είχανε γίνει πολλές ακυρώσεις από τη μεριά του Αργύρη….. Ακυρώσεις 

γιατί είχαμε πει τότε, ήταν που το είχαμε πάρει …. Ας πούμε ότι θα κάνουμε κάθε φορά 

συνάντηση… Ναι, γινόταν κάθε φορά κάτι, κάτι τύχαινε ας πούμε και δε γινόταν να 

συναντηθούμε και όταν… Μένει εδώ αλλά Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα 

πάντα έλειπε. Εκεί υπήρχε ένα ζήτημα. Βρήκαμε που βρήκαμε τι ώρες θα 

συναντιόμαστε, όταν συναντιόμασταν ήτανε τελείως διαφορετικό από την ώρα που 

είχαμε κανονίσει βέβαια. Έχουμε κανονίσει μια συγκεκριμένη ώρα αλλά εννοείται πώς 

το προσαρμόζαμε… δηλαδή αν τύχαινε κάτι… μπορεί να.»(β16) 

Επιπλέον, δέκα βοηθοί από τους 19 σχολίασαν ότι κάποιες φορές ήταν 

δύσκολο να βρουν κοινή μέρα και ώρα με τον ΦμεΑ για να συναντηθούν ή οι 

συναντήσεις γίνονταν ύστερα από δική τους πρωτοβουλία. 

«Οπότε λέγαμε ας πούμε στις 12 η ώρα και μου ΄στελνε μήνυμα: «θα αργήσω λίγο» και 

ερχότανε κατά τη μία, με ενημέρωνε ότι θα αργήσει αλλά ήτανε πέντε λεπτά μετά, αφού 

είχαμε ραντεβού.»(β10) 

 «Ας πούμε στην εξεταστική, είχαμε βρεθεί κάποιες φορές, αλλά το θέμα είναι ότι τις 

πιο πολλές φορές βρισκόμασταν επειδή εγώ της το έλεγα, δηλαδή αν την αφήσω, μπορεί 

και να μην βρεθούμε ξέρω΄ γω.»(β6) 

Τέλος, πέντε βοηθοί ανέφεραν ότι αρχικά δυσκολεύτηκαν να βρουν πώς να 

μιλούν με το σωστό τρόπο στους βαρήκοους συμφοιτητές τους. Αρχικά μιλούσαν 
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γρήγορα και σιγά με αποτέλεσμα να μην γίνονται αντιληπτοί στους βαρήκοους 

φοιτητές. Οι ΦμεΑ συζήτησαν μαζί τους για αυτή τη δυσκολία και τους ζήτησαν να 

μιλούν αργά και δυνατά.  

«Η ομιλία της είναι αρκετά καθαρή και στην αρχή δεν θα το έλεγα δυσκολία, απλά 

ήθελε όλη την προσοχή μου, όταν μιλάμε δηλαδή να την κοιτάω, να είμαι κοντά της…… 

στην αρχή πιστεύω ήμουν λίγο υπερβολική με τις εκφράσεις και λοιπά γιατί δεν είχα 

ξαναεπικοινωνήσει τόσο πολύ, μιλούσαμε στα μαθήματα αλλά δεν χρειάστηκε να γίνει 

ουσιαστική επικοινωνία. Πιστεύω με τον καιρό έστρωσε σιγά σιγά και την καταλαβαίνω 

άνετα και αυτή έχει συνηθίσει την ομιλία μου……     Η επικοινωνία μας γίνεται πιο 

ομαλά, Δεν γίνονται υπερβολές από τη μεριά μου στον τρόπο ομιλίας, εννοώ ότι οι 

εκφράσεις μου σιγά σιγά είναι φυσιολογικές…. δεν μιλούσα πιο αργά, έκανα πιο έντονες 

εκφράσεις, όχι στον υπερβολικό βαθμό αλλά κάτι, που δεν συνήθιζα, όταν μιλούσαμε με 

άλλους και μου το είχε διευκρινίσει και η ίδια.»(β10) 

«Αυτό, με τον Αργύρη είχαμε αρχικά το ζήτημα πώς θα συμπεριφερθώ. Δηλαδή, δεν 

είχα ξαναέρθει σε επαφή με ένα άτομο το οποίο είχε ας πούμε το συγκεκριμένο 

πρόβλημα και ότι έπρεπε εγώ να έχω και κάποια συγκεκριμένη στάση απέναντι του, 

πώς να του μιλάω, τα πάντα. Δεν ξέρω πως μπορεί να αντιδράσει κάποιος… 

Μαθαίνουμε τώρα ας πούμε… Εγώ μπορεί να τον είχα πιάσει από πίσω ας πούμε, 

μπορεί να τρομάξει κάποιος που δεν ακούει. Όλα αυτά με είχανε τρομάξει λίγο, έλεγα 

«Τι θα κάνω…». Αυτό…»(β16) 

«Στην αρχή νόμιζα ότι με καταλαβαίνει γιατί… αλλά μιλούσα πολύ γρήγορα και μετά 

κατάλαβα ότι δεν με καταλάβαινε στην αρχή. E, του έκανα ερωτήσεις στο πρώτο …την 

πρώτη φορά, στην πρώτη συνάντηση όταν τελείωσα το… όλη την… να εξηγώ και δεν 

μου απαντούσε σωστά. Και μετά κατάλαβα ότι πρέπει να του μιλάω πιο αργά. Αυτό…. 

Ναι, κατάλαβα ότι θέλει να μιλάω αργά……. Ε, στην αρχή ήθελε όντως πιο αργά λίγο 

να του μιλάω. Πολλές φορές δεν καταλάβαινε πράγματα όποτε από το ύφος του μετά 

έβλεπα τι δεν κατανοεί και τι όχι και το επαναλάμβανα ώστε να το καταλάβει…… E, 

όχι. Δεν μου είπε ο ίδιος να μιλώ πιο αργά. Απλά μου έλεγε να το ξαναπώ οπότε 

συνειδητοποίησα πως κάτι παίζει……»(β19) 

Συνοψίζοντας, εννέα (47,3%) από τους 19 βοηθούς συνεργάστηκαν με τους 

ΦμεΑ για να συζητήσουν για το περιεχόμενο της υποστήριξης, έντεκα βοηθοί 

(57,8%) χαρακτήρισαν τη σχέση με τους ΦμεΑ φιλική, ενώ τρεις (15,7%) 

χαρακτήρισαν τη σχέση τους τυπική. Εννέα (47,3%) δήλωσαν ότι θέλουν να 

αξιολογείται η συνεργασία με τους ΦμεΑ και πέντε (26,3%) θέλουν να οριοθετείται η 
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συνεργασία με τους ΦμεΑ. Δέκα (52,6%) βοηθοί σχολίασαν ότι στην αρχή υπήρξε 

έλλειψη οικειότητας στις συναντήσεις με τους ΦμεΑ, δέκα (52,6%) ανέφεραν ότι 

δυσκολεύτηκαν στο καθορισμό των συναντήσεων με τους ΦμεΑ και πέντε (26,3%) 

αντιμετώπισαν δυσκολίες στην επικοινωνία με τους ΦμεΑ. (Πίνακας 8) 

 

Πίνακας 8 

Σχέση-συνεργασία βοηθών-ΦμεΑ 

 

 

2.2.Συνεργασία βοηθών-διδασκόντων  

Οι βοηθοί σχολίασαν τη συνεργασία με τους διδάσκοντες, οι 17 από τους 19 

ανέφεραν ότι ενημέρωναν τους διδάσκοντες για το ρόλο τους και τις ανάγκες των 

ΦμεΑ. 

«Πήγαινα και τους έλεγα ότι είμαι η βοηθός της και ότι σε κάποια μαθήματα που δεν θα 

μπορεί να είναι εκείνη θα είμαι εγώ και στις εργασίες ότι πάλι θα τις κάνουμε από 

κοινού θα τη βοηθάω.»(β8) 

«Τους  έλεγα  ότι  είμαι  η  βοηθός, τους  ενημέρωνα  για  το  πρόγραμμα  και  ότι 

πρέπει  να  έχουμε  την  ύλη  και  όλα  αυτά.»(β13) 

«Την πρώτη φορά πριν ξεκινήσουμε το μάθημα, είπα στην καθηγήτρια ότι είμαι 

βοηθός… η βοηθός του. Ε, μου εξήγησε τι θα κάνουμε στο μάθημα αλλά δεν 

χρειαζότανε….. Την ενημέρωσα ότι είμαι η βοηθός και μου είπε αν τη βλέπω να μιλάει 

Υποκατηγορίες Συμμετέχοντες (Ν=19)% 

Συνεργασία για το περιεχόμενο της 

υποστήριξης 

   9 47,3% 

Φιλική συνεργασία 11 57,8% 

Τυπική συνεργασία 3 15,7% 

Αξιολόγηση της συνεργασίας 9 47,3% 

Οριοθέτηση συνεργασίας 5 26,3% 

Έλλειψη οικειότητας, ύπαρξη αμηχανίας 10 52,6% 

Δυσκολία στο καθορισμό συναντήσεων 10 52,6% 

Δυσκολία στην επικοινωνία με τους ΦμεΑ 5 26,3% 
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πολύ γρήγορα να της κάνω νόημα… Αυτό….. Την ενημέρωσα ότι κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος θα κρατάω σημειώσεις για τον Αργύρη.»(β18) 

  Συζητούσαν για τον τρόπο εξέτασης, τις σημειώσεις των μαθημάτων και για 

τις εργασίες. 

 «Αυτό που κάνω είναι να πηγαίνω στους καθηγητές και συνεννοούμαι με τους 

καθηγητές από την αρχή πώς μπορεί να εξεταστεί, να πάρει κάποιες εργασίες, ξέρω 

εγώ, να τις κάνει εξ αποστάσεως, να έχει κάποια ύλη μειωμένη για να διαβάσει, να της 

δοθούν διαφάνειες ή κάποιες σημειώσεις, να μειωθεί κάποια ύλη, τι μπορεί να 

γίνει.»(β1) 

«Ενημέρωσα τους διδάσκοντες ότι η ότι  η  Κωνσταντίνα  έχει  κάποιο  πρόβλημα  και  

ότι μπορεί  χρειαστεί  να  είναι  λίγο  διαφορετικός  ο  τρόπος, ή   αν  γίνεται να  

κάθεται  μπροστά  στις  θέσεις σε  έναν  καθηγητή  σίγουρα  το  είχαμε  πει  αυτό για  να 

βλέπει  καλύτερα.»(β2) 

«Εγώ πήγα και την βρήκα  την διδάσκουσα και της ζήτησα αν γίνεται διότι ……. στο 

γραφείο της, κάποια στιγμή διότι είχαμε θέματα με την ύλη, επειδή γενικά το πρόβλημα 

της Έλενας είναι αυτό με το διάβασμα, το ότι έχει δυσκολία στο να κατανοήσει τα 

κείμενα, τα επιστημονικά, γενικά και….. εκεί βοηθάω, δηλαδή διαβάζουμε μαζί, πιο 

πολύ να επεξηγώ ή να διαβάζω και να καταλαβαίνω και να της τα εξηγώ κάτι τέτοιο. 

Οπότε είχα πάει να τη ρωτήσω αν γίνεται να μας μειώσει λίγο την ύλη γιατί ήταν πολύ 

μεγάλος ο όγκος της ύλης για να την βγάλουμε για την εξεταστική.»(β7) 

«Επικοινωνούμε με τους διδάσκοντες για να πάρουμε την ύλη νωρίτερα βασικά  και  

στα δυο  εξάμηνα  πριν  από  κάθε μάθημα  από την  αρχή  μιλάμε  με  τους  

διδάσκοντες,  ζητάμε  εμείς  τι  θέλουμε  ως  ομάδα  για  να  έχουμε  εγκαίρως  την  ύλη  

για  να  γίνει  η  μετατροπή  σε  Braille…… Συστηνόμαστε ότι  είμαι  εγώ  η  βοηθός  

της,  ότι είμαστε  από  το  πρόγραμμα  πρόσβασης  και  ότι  χρειαζόμαστε κάποια  ύλη  

εγκαίρως……. Εγώ επικοινώνησα με το διδάσκοντα, ότι χρειάζεται να μειωθεί η ύλη, 

αλλά  εμένα  μου είπε ότι  πρέπει  πρώτα να  μιλήσει  με  τη  γραμματεία  για  να  

αφαιρέσει  ύλη,  αλλά  όταν  πήγε  η Σοφία  της  είπε  οκ  θα  το  κανονίσουμε.»(β12) 

Δύο βοηθοί ενημέρωναν ηλεκτρονικά τους διδάσκοντες για τον τρόπο 

εξέτασης. 

«Σχετικά  με  τους  άλλους διδάσκοντες με  mail που  τους  στείλαμε  πριν  την  

εξεταστική  ότι  η  Κωνσταντίνα    θα εξεταστεί  προφορικά  και όλα  καλά……. Ναι  

εγώ  τα  έστελνα   τα  mail, στους διδάσκοντες για την προφορική εξέταση της 

Κωνσταντίνας.»(β2) 
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Τρεις βοηθοί πήγαιναν με τους ΦμεΑ στους διδάσκοντες για να συζητήσουν 

για τις ανάγκες τους. 

«Απλώς πηγαίναμε  μαζί με τη  Σοφία  και  περισσότερο  για την  ύλη  ρωτούσαμε  τον 

καθηγητή και  για  σημειώσεις  που  ίσως  χρειαστεί παραπάνω  η  Σοφία…… 

πηγαίναμε  πιο  νωρίς στους καθηγητές  για  να  τα προετοιμάσουμε  και  να  τα  

φτιάξουμε  σε  Braille  και  ρωτούσαμε  ποια  θα  είναι  η  ύλη, η Σοφία μιλούσε με τους 

διδάσκοντες.»(β11) 

«Ειδικά   στο  χειμερινό  εξάμηνο  γινόταν  η  ενημέρωση των διδασκόντων…  πήγαινα 

εγώ  ή  κάποια  άλλη  βοηθός  που  είχε  το  μάθημα,  μιλούσε  η  Σοφία  στον  

καθηγητή  ή  την  καθηγήτρια  και  νομίζω εκείνη  τη  φορά  έλεγε  πως  θέλει  να δώσει  

το  μάθημα  με  έναν  προφορικό  τρόπο  εξέτασης.  Και  έτσι  γινόταν  η  ενημέρωση  

των  καθηγητών.»(β14) 

Οι διδάσκοντες ήταν πρόθυμοι να τους υποστηρίξουν στις εργασίες. Πέντε 

βοηθοί, σχολίασαν πως οι διδάσκοντες διευκόλυναν τους ΦμεΑ στην ανάθεση 

εργασίας, ήταν ελαστικοί με τον αριθμό ατόμων σε ομαδικές εργασίες, παρείχαν 

σημειώσεις και ήταν διαλλακτικοί με την ημερομηνία παράδοσης. 

«Οι διδάσκοντες μας βοηθούν στις εργασίες και σε αυτό το εξάμηνο, τώρα, που έχουμε 

πάρει εργασία ειδικά ένας συγκεκριμένος καθηγητής, εντάξει πάντα βοηθάει, ……. είναι 

και η φύση του μαθήματός του και τώρα που κάνουμε, ας πούμε, είχαμε μία ομαδική 

εργασία να πάρουμε μια συνέντευξη μεταξύ μας κανονικά έπρεπε δύο άτομα και του 

είπα εγώ ότι έχω και μία κοπέλα την οποία την υποστηρίζω και δεν γίνεται να έρχεται 

και δεν έχει κάποιον να κάνει την εργασία του είπα, ας πούμε, ότι θέλω να κάνω μαζί 

της, με την κοπέλα δεν πειράζει μου λέει κάντε τρεις εσείς την εργασία δεν θα υπάρχει 

κάποιο πρόβλημα.»(β3) 

«Έστελνα ως βοηθός για να ενημερώσω ότι μπορεί να αργήσει μια εργασία, γιατί 

κάποια στιγμή χρειάστηκε να παραδώσει μια εργασία αργότερα από το deadline, οπότε 

μίλησα, έστειλα  email στον διδάσκοντα και του είπα ότι είμαι βοηθός αυτό και αυτό 

και αν δεν υπάρχει πρόβλημα. »(β7)      

«Μας είχε δώσει εκ των προτέρων σημειώσεις για τις εργασίες, όχι πρόσθετο υλικό. Εκ 

των προτέρων απλά γιατί και εγώ μπορεί σε κάποια μαθήματα, επειδή εγώ δεν το είχα 

το συγκεκριμένο μάθημα, να μην είμαι μου το είχε δώσει, τις σημειώσεις,  για να το 

έχουμε με την Έλενα. Άμα δεν καταλάβαινα εγώ κάτι από τις σημειώσεις, μου εξηγούσε 

ή πήγαινα μετά και τη ρωτούσα κάποια πράγματα που είχα και.»(β8) 
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Παράλληλα διευκόλυναν τους βοηθούς και τους ΦμεΑ στην εξεταστική, 

αλλάζοντας τον τρόπο εξέτασης από γραπτές σε προφορικές εξετάσεις, 

ανακοινώνοντας νωρίτερα την ύλη ή μειώνοντας την και παρείχαν οδηγίες για τη 

μελέτη. 

«Ας   πούμε  στο  μάθημα  της  ψυχολογίας   τη  μείωσε  την  ύλη  της  Κωνσταντίνας. 

Και  τα  προφορικά  μετά  όπως  ήτανε. Αν  και  ήταν  πολύ  επιεικής  στις  εξετάσεις.» 

(β2) 

 «Σχετικά με την ύλη ναι. Μου λέει να ξέρουμε ποιοι είναι οι Κοινωνικοί Παιδαγωγοί 

και τι έχουνε κάνει μες στον κλάδο τους, τι υποστήριξε ο καθένας, αυτά μου λέει να 

ξέρετε….. Συζήτησα και με άλλον έναν καθηγητή, με, Κοινωνικής Παιδαγωγικής, όπου 

μου είπε συγκεκριμένα κάποια πράγματα, αυτά. Σε τι να δώσω βάση, δεν μου έδωσε, ας 

πούμε, διαφάνειες ή οτιδήποτε.»(β4) 

«Πήγαμε μαζί στον κύριο, που κάνουμε μαζί Ιστορία, της είπε, τι να επιμένει, λέει: ξανά 

«αυτά τα θέματα θα βάλλω» και την είπε και τον Σεπτέμβριο, άμα θέλει  πριν τις 

εξετάσεις, άμα θέλει να πάει να της λύσει κάποιες απορίες και είχαμε πάει και σε μια 

άλλη καθηγήτρια και αυτή της είπε να επιμείνει στα πρώτα κεφάλαια, συγκεκριμένα της 

είπε: «επέμεινε στα πρώτα κεφάλαια και αυτά».»(β6) 

«Την ύλη μου την έδωσε λίγο νωρίτερα και ήτανε και μειωμένη για την Έλενα, ε την 

μείωσε λίγο…. βασικά ήτανε να διαβάσει ένα κεφάλαιο ολόκληρο καλά και μια ματιά 

στις σημειώσεις που ήτανε ουσιαστικά όλη η ύλη, είχαμε κάποιες σημειώσεις από 

διαφάνειες, ήτανε να τις διαβάσει όλες, ουσιαστικά ήταν όλη η ύλη, αλλά ήτανε πιο 

συμπυκνωμένα, οπότε εντάξει και ήτανε περισσότερο το κεφάλαιο που μας έβαλε από 

το βιβλίο.»(β7) 

«Χρειάστηκε  στο  μάθημα  που   την  έχω  αναλάβει  αυτό  το  εξάμηνο, να μειωθεί η 

ύλη. Χθες  ήταν  η  περίπτωση αυτή. Μας  είχε  βάλει  μια ύλη  γύρω  στις  300  σελίδες, 

για  να  βγει  σε  Braille  ήταν  σχεδόν  το  διπλάσιο. Οπότε  αναγκαστικά  θέλοντας  και  

μη μετά  από  μια  συζήτηση  που  είχαμε  εγώ  με  την Στέλλα αποφασίσαμε  ότι  αν 

γίνεται   αν  μας  βγάλει έξω  κάτι  θα  το  εκτιμούσαμε  πάρα  πολύ και  πήγε  της  

μίλησε  η  ίδια  η  Σοφία,  κατάλαβε  πόσο  αγχωμένη  ήταν  και  μας  έβγαλε  έξω  

κάποια  πράγματα  και  μας  πήρε  τηλέφωνο  σήμερα  το  πρωί.» (β12) 

«Η καθηγήτρια είχε δώσει σημειώσεις στον Αργύρη, σε έντυπο μορφή, πρώτα σε αυτόν 

και μετά στους υπόλοιπους φοιτητές………. Ε, όλο το πακέτο των σημειώσεων το 

έδωσε πρώτα στον Αργύρη και μετά όταν ήταν… έπρεπε πριν τα Χριστούγεννα να 

διαβάσουμε για την εξεταστική τα έδωσε και στους υπόλοιπους.»(β18) 
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Ακόμη, τέσσερις βοηθοί ανέφεραν ότι οι διδάσκοντες βοήθησαν στην 

επεξεργασία των βιβλίων σε Braille και τους παρείχαν πληροφορίες πώς να 

επεξεργαστούν ηλεκτρονικά την ύλη. 

«Από τον κύριο Μακρή έμαθε πως γίνονται οι μετατροπές των κειμένων σε Braille,  

έδωσε  τις  γενικές  κατευθύνσεις. Έγγραφα τις σημειώσεις σε   word    και  μετά  του τις  

έστελνα  και  τις  εκτύπωνε  σε  Braille.»(β14) 

Επίσης, οι διδάσκοντες ενημέρωναν τους βοηθούς για την διαδικασία 

διαμόρφωσης και εκτύπωσης των εικόνων σε ανάγλυφη μορφή. 

«Επειδή είχαμε πίεση   χρόνου απλά  βρήκαμε  τις  εικόνες  με  τον  κύριο Μακρή  και  

για  να  με  αποδεσμεύσει  λίγο επειδή είχα και  τα δικά μου,  μου είπε  θα  τις  κάνει  

αυτός  τη μετατροπή των εικόνων, σε απτικό υλικό και  θα  μου  δείξει  άλλη  φορά  

πως  γίνονται.»(β12) 

«Μιλήσαμε  με  τον  κύριο  Μακρή  ο  οποίος  μας  είπε  ότι  όποιο   σχήμα  είναι  

βασικό  καλό  είναι  να  γίνει απτικό. Και  να  ψάξουμε  οι βοηθοί  στα  μαθήματά  μας  

αν  υπάρχει  κάποιο  τέτοιο  σχήμα.  Τελικά καταλήξαμε  να  έχουμε εγώ  και  μια  άλλη  

βοηθός  απτικό  σχήμα,  το  οποίο  το  πήγαμε  στον  κύριο Μακρή,  σάρωσε  την  

εικόνα  στο  σαρωτή,  αυτή  εκτυπώθηκε,  και  μετά  με  μια  διαδικασία  έβγαλε  τα  

κείμενα  και  τα  μετέτρεψε  σε  Braille,  στη  συνέχεια  το  εκτύπωσε  σε  Braille  όλο  

αυτό  το  σχήμα  και  το  κείμενο,  και  μετά  το  πέρασε  από την ειδική  συσκευή 

«πιαφ»    (με  ειδικό  χαρτί  γίνεται  αυτό) ανασήκωσε  το χαρτί, ανασηκώθηκαν  οι  

σκούρες  περιοχές,  και  δημιουργήθηκε  το  απτικό  σχήμα.»(β14) 

Τέσσερις βοηθοί πήραν από τους διδάσκοντες σημειώσεις και βιβλία σε 

ηλεκτρονική μορφή έτσι ώστε να είναι πιο εύκολη η διαδικασία μετατροπής σε γραφή 

Braille. 

«Ζήτησα από την κα Καραγκούνη να μας δώσει τις σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή, 

γιατί μας  δίνει ένα μπλοκάκι,  το εκτυπώνει και το   δίνει  σε  εμάς,  και  της  ζήτησα αν  

μπορεί να  μας το δώσει  σε ηλεκτρονική μορφή και  μας  το  έστειλε,  το 

επεξεργαστήκαμε  και  το  στείλαμε….. Σε  ηλεκτρονική  μορφή  δίνουν οι  πιο πολλοί  

διδάσκοντες αλλά  σε  PowerPoint,  το  οποίο  δεν  βγαίνει  σε  Braille πρέπει  να το 

αντιγράψεις  σε  word.»(β13) 

«Ο  κύριος  Μακρής  και  η  κυρία  Νικολοπούλου μας έδωσαν ένα cd,που περιείχε  

βιβλία  και γενικά  μαθήματα  από άλλα  παιδιά  που  ήτανε,  από  τον  Παύλο  που  έχει  

κι αυτός  προβλήματα  όρασης και  από  μια άλλη  κοπέλα,  για να  βρούμε  τα  βιβλία  
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σε  ηλεκτρονική  μορφή  και  να  μη  χρειαστεί  αν  ενημερώσουμε τους εκδοτικούς  

οίκους.»(β13) 

Ωστόσο, οχτώ από τους 19 βοηθούς σχολίασαν ότι κάποιοι διδάσκοντες δεν 

ήταν πρόθυμοι να δώσουν σημειώσεις και να ανακοινώσουν νωρίτερα την ύλη. 

«Απλά είναι τώρα, αυτό εξάμηνο ένας-δύο καθηγητές που μου ‘λεγαν, ξέρω εγώ, έλα 

αργότερα δεν έχω βγάλει ακόμα την ύλη, έλα αργότερα δεν έχω βγάλει ακόμα την ύλη. 

Δεν ξέρω τώρα αν είναι δικαιολογία ή αν όντως δεν έχουν βγάλει την ύλη πηγαίναμε 

πίσω και κάποια καθηγήτρια που δεν τη βρίσκαμε με e-mail και αυτά της στέλναμε, δεν 

τη βρίσκαμε, όταν πήγαινα στο γραφείο της δεν ήτανε και τώρα εντέλει πιστεύω ότι τη 

βρήκαμε για να συνεννοηθώ μαζί της.» (β1) 

«Στο χειμερινό εξάμηνο ο διδάσκων δεν μας έδινε ανατροφοδότηση για την εργασία. 

Δεν ήταν μέσα στη διαδικασία να μπει στην ανατροφοδότηση. Πίστευε ότι έπρεπε να την 

κάνουμε μόνοι μας. Έτσι μας έδωσε κάποιες οδηγίες αλλά μέχρι εκεί δεν ... »(β3) 

«Και τώρα είμαι σε επαφή και έχω ζητήσει κάποιες σημειώσεις δυστυχώς κάποιοι δε 

μπορούσαν να μου δώσουνε....... Δεν μπορούν να μου δώσουν σημειώσεις γιατί ήτανε 

θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και δεν μπορούσαν.»(β4) 

«Δεν ήταν πρόθυμη να μου δώσει σημειώσεις και μου είπε να το παρακολουθώ και να 

κρατάω εγώ σημειώσεις και γενικά ότι δεν δίνει οπότε δεν θα κάνει εξαίρεση, γενικά 

έχει αυτή τη λογική για την Έλενα, δεν θα κάνει εξαίρεση επειδή είναι φοιτήτρια με 

ειδικές ανάγκες και ότι δικό μου……. Είναι δική μου ευθύνη οπότε πρέπει να το…»(β7) 

«Κάποιοι  ναι είναι πρόθυμοι και  κάποιοι  όχι. ανάλογα  με  τις   περιπτώσεις  είχε 

πολύ  τρέξιμο  για  να πάρουμε  την  ύλη……. Μας  βγήκε  η  πίστη  για  να  πάρουμε  

κάποια  ύλη. Τους στέλνουμε email  σε  κάθε  μάθημα  να  το   θυμίζουμε  ότι  πρέπει  

να  έχουμε  την  ύλη  σε  συγκεκριμένη  ημερομηνία  και  να  μας  το   αναβάλλει  

συνεχώς…… Θα  μπορούσαμε  να μην   έχουμε  όλη  αυτή  την  πίεση  των  τελευταίων 

ημερών, αν όλοι οι διδάσκοντες μας έδιναν την ύλη νωρίτερα.»(β12) 

Τέλος, εφτά από τους 19 βοηθούς αναφέρθηκαν και στη συνεργασία με τους 

υπεύθυνους του προγράμματος, λέγοντας ότι τους παρείχαν ανατροφοδότηση, τους 

υποστήριζαν στην επεξεργασία της ύλης και τους έδιναν συμβουλές για τη διαχείριση 

των δυσκολιών που προέκυπταν. 

«Φώναξα  και τον  κύριο  Βασιλείου  για  να  δούμε  τι  θα γίνει με τη μεγέθυνση των 

σημειώσεων στο τυπογραφείο, επειδή μου έλεγαν ότι δεν μπορούν να μου μεγεθύνουν 

τις σημειώσεις.»(β2) 
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«Ο κύριος Βασιλείου μου είπε ότι, ας πούμε, πρέπει να έρχεται, να πηγαίνουμε μαζί στη 

βιβλιοθήκη, να μπαίνει στη διαδικασία να ψάχνει αλλά δεν μπορεί. ……….. Με είχε 

ενημερώσει ο κύριος Βασιλείου για τις ανάγκες της Κατερίνας.»(β3) 

«Για βοήθεια στον κύριο Βασιλείου, που ήταν ο επόπτης μου έτσι και αλλιώς οπότε αν 

χρειαζόταν κάτι, αν αντιμετώπιζα κάποιο πρόβλημα και τα λοιπά απευθυνόμουν σε 

αυτόν,  γενικά πιστεύω ότι με έχει στηρίξει αρκετά, δηλαδή όταν χρειάστηκα κάτι με 

τους διδάσκοντες, με βοήθησε ή όταν είδα γενικά δυσκολεύει η συνεργασία, γιατί η 

Έλενα είχε κάποια προβλήματα υγείας και γενικά όταν αλλάζει την αγωγή της γιατί 

αυτό συνέβη φέτος κάποιες φορές, τα πράγματα είναι δύσκολα, διότι δεν μπορούμε να 

διαβάσουμε, χάνεται, είναι λίγο….»(β7) 

«Εγώ  είχα  αρχίσει  και  έγραφα ερωτήσεις,  τις  ερωτήσεις,  αυτές   που  μας  είχε 

δώσει η διδάσκουσα για την ύλη και έγραφα  τις  απαντήσεις. Τις  έψαχνα δηλαδή  από 

το  βιβλίο και  τις  έγραφα. Και  μου  είπε  η  κυρία  Νικολοπούλου,  ότι   αυτό  δεν  

είναι  σωστό  και ότι πρέπει  να  τις  βρει μόνη της  η  Σοφία.»(β13) 

Συνοψίζοντας, 17 (89,4 %) από τους 19 βοηθούς ενημέρωναν τους 

διδάσκοντες για τις ανάγκες των ΦμεΑ και οχτώ (42,1%) ανέφεραν ότι υπήρξαν 

δυσκολίες στη συνεργασία με τους διδάσκοντες. Πέντε (26,3%) από τους 19 βοηθούς 

σχολίασαν ότι οι διδάσκοντες τους παρείχαν βοήθεια για εργασίες, 11 (57,8%) ότι 

τους παρείχαν βοήθεια για την εξεταστική και τέσσερις (21%) ότι τους βοήθησαν 

στην μετατροπή σημειώσεων και βιβλίων σε γραφή Braille. Τέλος, εφτά βοηθοί 

(36,8%) δήλωσαν ότι συζητούσαν με τους υπεύθυνους διδάσκοντες για τις ανάγκες 

των ΦμεΑ. (Πίνακας 9) 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 9 

Συνεργασία βοηθών-διδασκόντων 

Υποκατηγορίες Συμμετέχοντες (Ν=19)% 
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2.3.Συνεργασία βοηθών-γραμματείας 

Τη συνεργασία με τη γραμματεία σχολίασαν έξι βοηθοί. Δύο βοηθοί ανέφεραν 

ότι  η γραμματεία δεν ήταν πρόθυμη να τους εξυπηρετήσει και ήταν διστακτικοί να 

δώσουν στοιχεία επικοινωνίας των διδασκόντων. 

«Γενικά, η γραμματεία, είναι δεν ιδιαίτερα πρόθυμή με όλους τους φοιτητές. Δηλαδή 

πας για κάτι και δεν είναι ιδιαίτερα πρόθυμη οπότε στα ίδια πλαίσια. Πότε βοηθούσε, 

πότε έλεγε έλα άλλη φορά..... Γενικότερα, ας πούμε, η γραμματεία δεν σε εξυπηρετεί 

πάντα. Η δικιά μας γραμματεία, έτσι νοιώθουμε όλοι οι φοιτητές, τώρα δεν ξέρω αν 

εγώ κάνω λάθος. Δηλαδή, πας και σου λένε «α τώρα δεν μπορώ έχω δουλειά έλα άλλη 

φορά». Οπότε ήταν στα ίδια πλαίσια, ας πούμε, ήθελα κάτι.» (β1) 

«Πρώτα  όταν  χρειάστηκε  να  βρω  κάποια  Mail  από τους  καθηγητές  που  δεν  είχα  

και  πήγα  και  δεν   μου  τα’ διναν,  δεν  επιτρεπόταν  και  τέτοια  και δεν  βοήθησαν  

πολύ…. γενικά  η  γραμματεία  δεν είναι  πρόθυμη  πόσο  μάλλον  σε αυτό. Σχετικά με 

τις σημειώσεις της γλωσσολογίας όταν  ήθελα  να  πάω  να  βγάλω για  το  τυπογραφείο  

και  ζήτησα  να  μου  πουν  αν   βολεύει… Να βγάλω  τις… Πριν  πάω  στο τυπογραφείο  

πέρασα  από τη  γραμματεία,  ούτε  ήξερα  που  ήταν  κιόλας  το  τυπογραφείο,  αλλά  

όλο δεν,  δεν ξέρω  και δεν  ξέρω  έλεγαν……. Ναι  γενικά  δεν  ήξεραν  τίποτα. Να  

ρωτήσω  αλλού  μου  έλεγαν. Πού  τους  έλεγα; Δε  μου  έλεγαν  που.»(β2) 

Ενημέρωση των διδασκόντων για τις ανάγκες των 

ΦμεΑ 

17 89,4% 

Παροχή βοήθειας σε εργασίες 5 26,3% 

Παροχή βοήθειας για την εξεταστική 11 57,8 

Επεξεργασία εκπαιδευτικού υλικού για φοιτητές με 

προβλήματα όρασης 

4 21% 

Δυσκολία στη συνεργασία με τους διδάσκοντες 8 42,1% 

Συζήτηση με τους υπεύθυνους για τις ανάγκες των 

ΦμεΑ 

7 36,8% 
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Αντίθετα δύο βοηθοί από τους έξι θεώρησαν ότι τα άτομα στη γραμματεία 

ήταν ιδιαίτερα πρόθυμα στη παροχή σημειώσεων, βιβλίων και κωδικών για την 

ηλεκτρονική πρόσβαση. 

«Η κυρία Ζωγραφοπούλου  με βοήθησε πάρα πολύ με την Ιουλία γιατί είχαν μιλήσει και 

όταν πήγαινα αμέσως  συνεννοούμουνα μαζί της………. Ναι, πάλι με την κυρία 

Ζωγραφοπούλου είχα συνεννοηθεί σ’ αυτό, μου είπε «εντάξει, ποιες θέλεις;», της έλεγα 

απ’ την ημέρα ποια μαθήματα θέλω και μου τα είχε έτοιμα και μου τα έδινε δεν είχα 

πρόβλημα……… Όχι, τους είπαμε απλά ότι αυτές, αυτές οι σημειώσεις πρέπει να γίνουν 

σε Α3 δεν τους είχαμε εξηγήσει βασικά, ήξερε η γραμματεία δεν χρειαζόταν, τις έκανε 

και τις πήραμε δεν είχε πρόβλημα.» (β1) 

«Δεν είχα κάποιο πρόβλημα, ήταν πρόθυμοι, ας πούμε, για τις σημειώσεις που 

χρειαζότανε ή οτιδήποτε από τη γραμματεία να τις πάρω γιατί δεν μπορούσε, ας πούμε, 

να έρχεται να παίρνει τις σημειώσεις. Συνεννοούμουν εγώ με μία κοπέλα από τη 

γραμματεία, ήτανε πρόθυμη να μου δώσει τις σημειώσεις, μου έλεγε έχει μήπως κάποιο 

πρόβλημα με την όραση για να της δώσω μεγαλύτερες, μου λέει, σημειώσεις ή κάτι 

τέτοιο, της λέω όχι εντάξει.»(β3) 

«Για  την  κάρτα  σίτισης, χρειαστήκαμε τον αριθμό μητρώου. Πήγαμε  μέσα  με τη 

Σοφία και  μια  χαρά  κατευθείαν  μας  το  δώσανε.»(β14) 

Μια βοηθός ανέφερε ότι η γραμματέας ήταν πρόθυμη να της δώσει τα στοιχεία 

επικοινωνίας των διδασκόντων. 

«Κάποιους  καθηγητές  που  δε  βρίσκαμε  τα  mail  τους  γιατί  δεν  τα  είχαν  

αναρτημένα  πήγα  στη  γραμματεία  και  τα  ζήτησα,  αλλά  εντάξει όλα  καλά…….. 

είχα  πάει  στην  αρχή  στη  γραμματεία,  εκεί  τελικά  μου  έδωσαν ένα mail από έναν 

καθηγητή που δεν έβρισκα. Μετά  δυο    mail   από  τους υπόλοιπους  καθηγητές   δεν  

τα  ήξεραν ούτε  εκεί  μου  είχανε  πει.» (β2) 

Επιπλέον, η γραμματεία τους βοήθησε στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν 

κατά την ηλεκτρονική υποβολή των μαθημάτων. 

«Χρειάστηκε να συνεργαστώ και με τη γραμματεία κάποια στιγμή, αυτό το κάναμε 

συνεργατικά με την Έλενα. Χρειάστηκε στη δήλωση μαθημάτων, που είχαμε κάποιες 

δυσκολίες γιατί κάτι δεν πήγαινε πολύ καλά με το ηλεκτρονικό σύστημα, οπότε πήγαμε 

να ρωτήσουμε τι γίνεται, όπου γενικά επίσης ήταν πρόθυμες, δηλαδή στην περίπτωση, 

που εγώ ήμουν με την Έλενα, τα πράγματα ήτανε μια χαρά, πήγαμε και τους είπαμε 

αυτό και τι μπορούμε να κάνουμε, οπότε, ναι μια χαρά.»(β7) 
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Συνοψίζοντας, δύο (33,3%) από τους έξι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι το 

προσωπικό της γραμματείας ήταν απρόθυμο να τους βοηθήσει, ενώ δύο (33,3%) 

δήλωσαν ότι ήταν πρόθυμοι να τους δώσουν σημειώσεις, βιβλία και κωδικούς, ένας 

(16,6%) ανέφερε ότι του παρείχαν τα στοιχεία επικοινωνίας των διδασκόντων και 

ένας (16,6%) ότι τον υποστήριξαν σε μια δυσκολία στο ηλεκτρονικό σύστημα. 

(Πίνακας 10) 

 

Πίνακας 10 

Συνεργασία με τη γραμματεία 

 

Υποκατηγορίες Συμμετέχοντες (Ν=6)% 

Απροθυμία για βοήθεια 2 33,3% 

Παροχή σημειώσεων, βιβλίων και 

κωδικών 

2 33,3% 

Παροχή στοιχείων επικοινωνίας των 

διδασκόντων 

1 16,6% 

Υποστήριξη στο ηλεκτρονικό σύστημα 1 16,6% 

 

 

      2.4.Συνεργασία μεταξύ των βοηθών 

 

Οι βοηθοί σχολίασαν και τη συνεργασία μεταξύ τους. Δύο από τους οχτώ 

βοηθούς αντάλλασαν μεταξύ τους σημειώσεις σε μαθήματα που δεν είχε 

παρακολουθήσει ένας βοηθός. 

«Η  αλήθεια  είναι  ότι  και  μια  φίλη  μου  είναι  βοηθός  μιας  κοπέλας,  οπότε  όσον  

αφορά  τη  γλωσσολογία  που  και  οι  δυο οι κοπέλες  δεν  είχαν  πολύ  καλή  επαφή,  

βρεθήκαμε  με  τη  φίλη  μου  αυτή  για να  δούμε  τι  σημειώσεις  έχουμε  για να 

βοηθήσουμε  καλύτερα……… Ναι, δώσαμε η μια στην άλλη σημειώσεις.»(β2) 

«E, πολλές φορές υπήρχε συνεργασία σε μαθήματα που έλειπαν εκείνοι, τους έδινα εγώ 

σημειώσεις ή το αντίστροφο, ή συζητούσαμε για τον αν θα είναι καλό παραδείγματος 

χάρη να του βγάλω ασκήσεις και να του το προτείνω, που τον γνώριζαν και 

είχαν.»(β17)  

Μια άλλη βοηθός ανέφερε ότι οι υπόλοιποι βοηθοί της παρείχαν λογισμικά. 
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«Με  βοήθησε  η  Μαργαρίτα που  είναι βοηθός  της από  το  τέταρτο  έτος  και  μας  

βοήθησε  να  τα  βρούμε, τα προγράμματα στον υπολογιστή.» (β11) 

Επίσης, τέσσερις βοηθοί συνεργάστηκαν μεταξύ τους για να μοιράσουν τα 

βιβλία, που θα έπρεπε να σκανάρουν και να προετοιμάσουν σε Braille. 

«Συνεργαστήκαμε  περισσότερο  για να  δούμε  πως  θα  μοιράσουμε  την ύλη  μας. Η 

συνεργασία ήταν αποδοτική. Μια  χαρά…. Είχαμε  πάρα πολύ  καλή  συνεργασία με  

όλα  τα  κορίτσια. Μας  «επέβλεπε» η  Μαργαρίτα που ήταν  η  μεγαλύτερη  και  είχε  

περισσότερες   εμπειρίες,  ξέρει   περισσότερα  πράγματα,  γι  αυτό πιστεύω  ότι  

βγάλαμε  καλά αποτελέσματα….. Με  τα  κορίτσια  ήταν  μια  χαρά  γιατί  κάναμε 

υποχωρήσεις  όλες στο καθορισμό των συναντήσεων  και  το βγάλαμε. ………. 

Συνεργάστηκα με τις υπόλοιπες βοηθούς για να σκανάρουμε τα βιβλία στη 

βιβλιοθήκη…… Βασικά  είχαμε  καθημερινή  επαφή  από  το  πρώτο  εξάμηνο  με  τα   

κορίτσια  μέχρι  να  λειτουργήσουμε  περισσότερο  μόνες μας,  μετά  το  αραιώσαμε  και  

συναντιόμασταν  στο  τέλος  του  εξαμήνου για  να  δούμε  ότι  πρόβλημα  υπάρχει,  να 

δούμε  το  μοίρασμα  για  την  ύλη.» (β12) 

«Άψογη η συνεργασία με τις υπόλοιπες βοηθούς. Απλά  επειδή  τα  κορίτσια  είναι  

πρωτοετείς και είναι  λογικό να  χρειάζονται περαιτέρω καθοδήγηση  αυτό  μόνο,  

δηλαδή  με  παίρνανε  τηλέφωνο  «εδώ  τι να  κάνω». Αλλά γενικά ήταν  κορίτσια  πολύ 

συνεργάσιμα,  « τα  παίρναν»  πολύ  γρήγορα  και  όλα  καλά. Δεν  είχαμε  κανένα  

πρόβλημα………… θέλαμε  οι  μετατροπές της ύλης σε Braille να γίνουν πιο  νωρίς  

από το  χειμερινό. Από την άποψη να  έχουμε  λιγότερο  όγκο και η  Σοφία  να  έχει  

περισσότερο  χρόνο να  διαβάσει. Και  έτσι  είχαμε  θέσει  ένα  χρονοδιάγραμμα  άτυπο 

ούτος  ώστε οι περισσότερες  μετατροπές  να  γίνουν  πριν  το Πάσχα  και  κάποιες  

εκτυπώσεις. Εντάξει όλα  τα  πράγματα  δεν  γίνονται  αλλά  το  βασικό  

χρονοδιάγραμμα  ήταν  αυτό,  να  γίνουν  λίγο  πιο  νωρίς  οι  διαδικασίες και  ο στόχος  

επετεύχθη.»(β14) 

Επιπροσθέτως, δύο βοηθοί συνεργάστηκαν με άλλες βοηθούς προκειμένου να 

διαχειριστούν την συμπεριφορά των ΦμεΑ από κοινού.  

«Ε, ναι, εντάξει, στα πλαίσια μιας απλής συζήτησης ας πούμε, δεν συγκεντρωθήκαμε 

κάποια στιγμή όλες μαζί ας πούμε… Ε, ναι, μια –δυο κοπέλες είχαμε πει ας πούμε τους 

προβληματισμούς μας, και τι θα… τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε και τι κάνει η μία, τι 

κάνει η άλλη…… Προβληματισμούς σε σχέση με τη συμπεριφορά του Αργύρη, ότι 

δηλαδή ας πούμε έχει απομακρυνθεί γενικά με το όλο θέμα, ότι πλέον παίρνει μόνο τις 

σημειώσεις από μας.»(β16) 
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Τέλος, μια βοηθός ανέφερε ότι υπήρξε μια ασυνεννοησία με άλλες βοηθούς 

αναφορικά με το υλικό που είχαν να επεξεργαστούν. 

«Κάποιες  φορές,  τσακωμοί  δεν  υπήρχαν,  υπήρχαν  απλά  ασυνεννοησίες   να το 

πω………. Κάποιες φορές  με τις  σημειώσεις, σε  αυτό το  εξάμηνο,   άλλες  νομίζανε 

ότι  έχουμε  το  βιβλίο σε  ηλεκτρονική  μορφή,  άλλες  νομίζανε ότι δεν το έχουμε  και  

γινότανε  λίγο μπέρδεμα.  Αλλά  όμως τα  καταφέραμε,  δεν  ήταν  τίποτα.»(β13) 

Συνοψίζοντας, τρεις (37,5%) από τους οχτώ βοηθούς δήλωσαν ότι 

συνεργάζονταν με άλλες βοηθούς για να ανταλλάξουν υλικό, τέσσερις (50%)  

συνεργάστηκαν στη μετατροπή των βιβλίων σε γραφή Braille, δύο (25%) δήλωσαν 

ότι συζητούσαν μεταξύ τους για τις δυσκολίες των ΦμεΑ και μια (12,5%) ανέφερε ότι 

υπήρξε δυσκολία στη συνεργασία με τις άλλες βοηθούς. (Πίνακας 11) 

 

Πίνακας 11 

Συνεργασία μεταξύ των βοηθών 

Υποκατηγορίες Συμμετέχοντες (Ν=8)% 

Ανταλλαγή υλικού  3 37,5% 

Συνεργασία με άλλες βοηθούς για μετατροπή βιβλίων 

σε Braille 

4 50% 

Ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των βοηθών για τις 

δυσκολίες των ΦμεΑ 

2 25% 

Δυσκολίες στη συνεργασία με άλλες βοηθούς 1 12,5% 

 

3. Εμπειρίες- Συναισθήματα βοηθών 

3.1.Απόψεις και συναισθήματα για το ρόλο του βοηθού  

 

Τα συναισθηματικά οφέλη, που αποκόμισαν από την υποστηρικτική 

διαδικασία περιέγραψαν 15 από τους 19 βοηθούς. 

«Μου άρεσε πολύ το πρόγραμμα δεν είχα ξαναμπεί, φέτος, ας πούμε, είναι η πρώτη 

χρονιά. Και να μην συνεχίσει το πρόγραμμα εγώ θα συνεχίσω να τη βοηθάω. Είναι μία 

ωραία εμπειρία και ούτε μου τρώει χρόνο και ούτε μπορώ να πω ότι με πιέζει, ούτε 

τίποτα. Είναι κάτι που μου αρέσει………. νιώθω ικανοποίηση και χαρά που βοήθησα 

μια συμφοιτήτρια μου.» (β3) 
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«Υπάρχουν  αρκετές  θετικές  εμπειρίες  απλά   είναι  πιο  καθημερινές  θα  έλεγα. Ότι 

νιώθεις   την  ευχαρίστηση  της  βοήθειας,  ότι  βοηθάς  κάποιον,  γίνεσαι  χρήσιμος. 

Αλλά  είναι  στο  επίπεδο  ότι  βοηθάω  μια     συμφοιτήτριά  μου. Δηλαδή  δεν  μπορώ 

να  πω  ότι  η  Πηνελόπη  ξεχωρίζει   από  τους  υπόλοιπους. Δεν έχει  κάποιο  

ιδιαίτερο  πρόβλημα.»(β5) 

«Εμένα μ΄ αρέσει γενικά να βοηθάω τον κόσμο, οπότε πιο πολύ μπήκα στο πρόγραμμα 

με σκοπό να βοηθήσω και να κερδίσω πράγματα και κυρίως να δω ανάγκες, που 

μπορεί να έχει κάποιος άλλος, που είναι διαφορετικός από εμένα, γενικά είναι μια πολύ 

απλή συνεργασία, δίνω την χαρά να χειριστώ μια περίπτωση δύσκολη και όλα αυτά, 

δηλαδή είναι σαν να βοηθάω απλά μια γνωστή μου, η οποία μπήκε πρώτο έτος στη 

σχολή, δεν είναι κάτι.»(β6) 

«Νιώθω ικανοποίηση σίγουρα που βοήθησα μια συμφοιτήτρια μου με ειδικές ανάγκες, 

έτσι και αλλιώς δηλαδή ακόμα και αν βοηθούσα μια συμφοιτήτρια μου χωρίς ειδικές 

ανάγκες, εεε και γενικά αυτός ήταν ο σκοπός το να συμμετάσχω στο εθελοντικό και το 

να δω πως είναι να συνεργάζεσαι με έναν άνθρωπο με ειδικές ανάγκες και το να νιώθω 

ότι βοηθάω κάποιον και γενικά ναι επειδή η Έλενα, μου δίνει αυτή την 

ανατροφοδότηση, του ότι τα πράγματα πάνε πολύ καλά, γενικά νιώθω πολύ 

ικανοποιημένη με την δουλειά μας και με το πόσο την έχω βοηθήσει.» (β7) 

«Είμαι  ικανοποιημένη από την υποστήριξη που παρείχα….. είμαι πολύ  χαρούμενη  

που  συμμετείχα,  το  ήθελα  απο την  αρχή  και θα ήθελα  αν  ξαναγίνει  του  χρόνου  

να  συμμετάσχω πάλι.» (β11) 

«Είμαι πολύ χαρούμενη που συμμετέχω. Ήθελα και από το πρώτο εξάμηνο αν και δεν 

έγινε. Ε, βασικά, μ’ αρέσει να βοηθάω τους συμφοιτητές μου για αυτό και αυτή τη 

σχολή. Βασικά νιώθω ικανοποίηση, μου αρέσει όταν του δίνω τις σημειώσεις, 

συζητάμε, του λύνω απορίες κτλ. Νομίζω ότι κάνω καλή δουλειά, προσπαθώ 

τουλάχιστον.»(β17) 

«Μου άρεσε που συμμετείχα! Και θα το ξαναέκανα!........ Αισθάνθηκα πολύ ωραία, 

κυρίως όταν βγήκαν τα αποτελέσματα της εξεταστικής, για το μάθημα μου εννοώ. Όταν 

έγραψε 10…….. Τότε ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη, όταν βγήκαν τα αποτελέσματα της 

εξεταστικής. Και δεν ξέρω αισθάνθηκα έτσι πάρα πολύ όμορφα γενικά όταν μου έλεγε 

«Ευχαριστώ πολύ» και όλα αυτά.»(β18) 

«Είναι αρκετά θετικές οι εμπειρίες μου. Περισσότερο έχω πάρει εγώ πολλά πράγματα 

μέσα από αυτό. Έχω γνωρίσει έναν άνθρωπο που έχει αρκετά καλά 
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χαρακτηριστικά…….. Βασικά, εξαρχής είχα τη διάθεση να το κάνω όποτε ήμουνα 

ενθουσιασμένη με τη διαδικασία.»(β19) 

Επιπροσθέτως, 16 βοηθοί περιέγραψαν τις γνώσεις που απέκτησαν από τη 

συναναστροφή τους με άτομα με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 

θεωρούν ότι αυτές τις γνώσεις μπορούν να τις αξιοποιήσουν μελλοντικά στο ρόλο 

τους ως εκπαιδευτικοί.  

«Απέκτησα γνώσεις που αφορούν την εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες, γιατί, 

καταρχάς, δεν είχα συνεργαστεί άλλη φορά με άτομο με ειδικές ανάγκες, τώρα που 

συνεργάστηκα, καταρχάς, είδα ότι έχουν δυνατότητες τα άτομα αυτά, δηλαδή δεν είναι 

ότι δεν έχουν δυνατότητες απλά δεν μπορούνε ... έχουν κάποιες δυσκολίες στο να 

επικοινωνήσουν, ας πούμε. Δηλαδή, μένουν μακριά ή το ένα το άλλο, θέλουν μία 

βοήθεια σε αυτό, κατά τα άλλα μπορούν να τα καταφέρουνε. Με βοήθησε πάρα πολύ να 

το κατανοήσω όλο αυτό γιατί και εγώ αν θα έχω ένα παιδάκι αύριο μεθαύριο δεν θα 

λέω ότι δεν μπορεί να ο κάνει αλλά ότι έχει κάποιες δυσκολίες αντικειμενικές να 

αντιμετωπίσει και θα μπορώ να λειτουργήσω ως γέφυρα, ξέρω εγώ, για να το παιδάκι 

αυτό να πάρει κάποιες γνώσεις και όλα αυτά.»(β1) 

«Είχε να κάνει με το ότι γενικά μου μετέφερε πολλά πράγματα από την εμπειρία της, για 

το πώς είναι να έχεις θέμα, το οποίο δεν ξεκίνησε αμέσως δηλαδή στην αρχή δεν 

συζητούσαμε πάρα πολύ για αυτό το κομμάτι, τι της συμβαίνει, πως είναι και τα λοιπά, 

μετά καθώς η συνεργασία μας προχώρησε πιο πολύ φέτος, ξεκινήσαμε να συζητάμε 

θέματα, οπότε ήτανε πιο εύκολο να μπω στη θέση της, δηλαδή το πώς είναι να είσαι στη 

σχολή, το πόσο δύσκολο καμιά φορά είναι, ακόμη και το πιο απλό πράγμα, πήγαινε στο 

κυλικείο ας πούμε ή το ποια είναι η συνεργασία με τους καθηγητές, ότι κάποιοι είναι 

θετικοί να βοηθήσουν, ενώ κάποιοι άλλοι όχι.» (β7) 

«Απέκτησα γνώσεις που θα με βοηθήσουν, σε πρώτο επίπεδο, στο επίπεδο ότι τώρα 

ξέρω απλά πράγματα του πως πρέπει να βοηθήσεις κάποιον, ακόμα και στο κομμάτι 

του κινητικού, δηλαδή αν πονάει, πως αυτό, που μου λέει καμιά φορά ότι παθαίνει 

κρίσεις πόνου καμιά φορά, ότι δεν έχει νόημα μπορεί να πέσω, δεν έχει νόημα να 

πάθεις πανικό και να αρχίσεις να με τραβάς, το να είμαι ψύχραιμη, το να μπορώ να 

σκεφτώ ότι ok, πες του και αν χρειαστεί κάτι εκείνη τη στιγμή και επειδή γενικώς έχω 

να κάνω με παιδιά σίγουρα και επειδή είναι και η ηλικία τέτοια και γενικά είμαι υπέρ 

του  να υπάρχουν άτομα με ειδικές ανάγκες μέσα στις τάξεις γενικής εκπαίδευσης, 

δηλαδή δεν έχει να κάνει, που δεν είμαι γενικής…. Πιστεύω ότι ναι είναι πολύ 
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σημαντικό, που έχω λίγο την εμπειρία, του πως είναι να συνεργάζεσαι με άτομα με 

ειδικές ανάγκες.» (β7) 

«Είδα λίγο τα όρια μου, την υπομονή μου, το ότι υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος ας 

πούμε διδασκαλίας, αντιμετώπισης και τα λοιπά, γενικότερα ήταν η πρώτη επαφή τόσο 

στενά με κάποιο άτομο με ειδικές ανάγκες ……. Απέκτησα γενικότερη εμπειρία, 

πιστεύω ότι έλεγξα και τα όρια της αντοχής μου, της υπομονής μου και λοιπά…. Ναι, 

αντοχή και υπομονή  απέκτησα, δεν θα έλεγα ότι απέκτησα κάποια εμπειρία ως προς το, 

διδασκαλία σε εισαγωγικά, τον τρόπο που θα περάσω πράγματα και τα λοιπά………. 

Βασικά θεωρώ ότι απέκτησα εμπειρία ως προς τη διαχείριση κάποιων καταστάσεων ας 

πούμε, συνέπεια, συγκέντρωσης. (β10)………. ναι αν και από πριν είχα γνώσεις σχετικά 

με την επικοινωνία, θεωρώ ότι δεν είχα, δηλαδή πολύ γρήγορα προσαρμόστηκα , δεν 

ήταν κάτι ας πούμε που χρειάστηκε δουλειά και αρκετό διάστημα για να το πετύχω.» 

(β10)   

Ως προς τους βοηθούς που υποστήριζαν φοιτητές με προβλήματα όρασης, 

τέσσερις από τους 16 έμαθαν πώς να επικοινωνούν μαζί τους, να τους καθοδηγούν 

στο δρόμο και γνώρισαν πώς να χρησιμοποιούν συγκεκριμένα εκπαιδευτικά 

προγράμματα στον υπολογιστή. 

«Απέκτησα γνώσεις, ως μελλοντική δασκάλα ε.α. γιατί  και  με  τον  υπολογιστή  είναι  

σημαντικό  να ξέρουμε  διάφορα  προγράμματα  και  γενικά  μια  επαφή  με τις   ειδικές  

ανάγκες  και  όλες  αυτές  τις  δυσκολίες. ………. Ας  πούμε  δεν  ήξερα  πως  να  

συνοδεύσω  κάποιο  άτομο  που  είναι  τυφλό, είχα  άγχος  στην αρχή  γιατί  φοβόμουν,  

όμως  δεν ήταν  κάτι  τρομερό…….. Δεν ήξερα για  κάποια  προγράμματα  στον  

υπολογιστή  που  δεν ήξερα  καθόλου  πώς  να  τα  φτιάξω  για  τη Σοφία  τα  

έμαθα…….. ναι πήρα  κάποιες  γνώσεις σχετικά με την εκπαίδευση ατόμων με 

προβλήματα όρασης.» (β11) 

«Από αυτή  την  εμπειρία  έχω μάθει   πάρα πολλά  πράγματα. Πώς  να  συμπεριφερθώ  

σε  ένα  άτομο,  να  μην  το  κάνω  να  νιώσει  άβολα ή  άγχος,  που  στην  αρχή  μπορώ  

να  πω ότι  τα  έκανα. Και  ότι  άνθρωποι  σαν  την  Σοφία (δεν  έχω  έρθει  σε  επαφή   

με  άλλα  τυφλά  άτομα  ακόμη) είναι  πολύ  «εξοικειωμένοι»  που  κάποιες φορές  

πιστεύω  μπορεί να λειτουργήσει πολύ καλύτερα  κι  από  μένα  την  ίδια……..έχω  

μάθει  πως  μπορώ  να  χειριστώ  ένα  τυφλό  άτομο  όταν  το  κρατάω  στο  δρόμο,  να  

του  δείξω τον κίνδυνο  χωρίς  να πρέπει  αν  του  πω  κάτι  με   τα  χέρια,  όταν  πάμε  

τουαλέτα  να  του  πω  κάποια  πράγματα  για να μπορεί  να  προσανατολιστεί. Έχω  

μάθει  πάρα πολλά  από το  πρόγραμμα. ………. σίγουρα νιώθω ότι απέκτησα γνώσεις 
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που θα με βοηθήσουν στο ρόλο μου ως δασκάλα ειδικής αγωγής…… Ναι  έχω 

αποκτήσει γνώσεις σχετικά με την εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα όρασης και  

πιστεύω ότι  με  έχουν κάνει  καλύτερη  ως  άνθρωπο  οι γνώσεις  από  το  πρόγραμμα. 

Έχω  εκτιμήσει  κάποια πράγματα  που  όταν  τα  είχα  εγώ  δεν  τα  εκτιμούσα  τόσο  

πολύ. Έχω  καταλάβει  πως  ένας  άνθρωπος  μπορεί να  χάνει  το πιο  μικρό πράγμα  

σε αυτό  τον κόσμο και  να μην  έδινα  σημασία. Ενώ  η  Σοφία  είναι  ένας  άνθρωπος 

πολύ  αισιόδοξος  που  σου  μεταδίδει  τη  χαρά  του.» (β12) 

«Έμαθα για τις  δυσκολίες, που αντιμετωπίζουν τα άτομα με προβλήματα όρασης. Και 

για  το  φανάρι δεν ήξερα τίποτα,  για τον οδηγό κάτω,  όταν ήρθα εδώ  τα  έμαθα…….. 

Απέκτησα γνώσεις για το πώς να την καθοδηγώ στο φανάρι αλλά και για τα 

προβλήματα,  το ότι τα αμάξια  δεν  σταματάνε  και  με τις  ράμπες με  τους οδηγούς  

που  βάζουν  απάνω  διάφορα  αντικείμενα.»(β13) 

Παράλληλα τέσσερις βοηθοί περιέγραψαν την επικοινωνία τους το βαρήκοο 

συμφοιτητή τους, έμαθαν να μιλούν δυνατά και καθαρά αλλά ενημερώθηκαν για τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι βαρήκοοι.  

«E, Νομίζω πώς έχω συνηθίσει να μιλάω αργά και καθαρά με τον Αργύρη και αυτό θα 

με βοηθήσει αν ασχοληθώ με παιδιά με τέτοια προβλήματα. …….. Η αλήθεια είναι πώς 

δεν είχα βρεθεί ποτέ με άτομο με ειδικές ανάγκες. Ήταν η πρώτη φορά και έτσι από 

κάποιες συζητήσεις που είχαμε με βοήθησε να καταλάβω ότι υπάρχουν σοβαρά 

πράγματα που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος και για τα οποία να στεναχωριέται και 

όχι για ασήμαντα πράγματα πολλές φορές δίνουμε σημασία εμείς….. Δηλαδή μου έχει 

πει ο Αργύρης ότι μέχρι να βάλει το κοχλιακό, πέρασε πολύ δύσκολα, ότι  χρειαζόταν 

καταρχάς πολλά χρήματα. Οι γονείς του δυσκολεύτηκαν για να τα βρουν και μου έχει 

πει ότι με τους συμμαθητές του δεν τα πήγαινε και τόσο καλά. Τον κορόιδευαν, είχε 

διάφορα προβλήματα και όλα αυτά είναι πολύ πιο σημαντικά… Ναι, 

καταλαβαίνετε.»(β15) 

«Μιλούσα πολύ γρήγορα, ενώ τώρα με τον Αργύρη έχω καταλάβει ότι πρέπει να μιλάς 

κάπως αργά. Έμαθα πώς να επικοινωνώ με ένα βαρήκοο άτομο.»(β18) 

«Του μιλάω πιο αργά μερικές φορές, πιο καθαρά… έχω βρει τρόπους να επικοινωνώ 

μαζί του όταν έχει γυρισμένη ας πούμε την πλάτη του… δεν θα πάω από πίσω ας πούμε 

να τον σκουντήξω ξέρω γω γιατί μπορεί να τρομάξει… Θα πάω από μπροστά, θα βρω 

τέλος πάντων ένα τρόπο εναλλακτικό ….. Σίγουρα, απέκτησα γνώσεις,  πρώτον γιατί 

έρχεσαι σε επαφή με αυτό που λέγεται βαρηκοΐα στη συγκεκριμένη περίπτωση, έμαθα να 

μιλάω πιο αργά, να οργανώνω καλύτερα πράγματα.»(β19) 
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Ακόμη μια βοηθός ανέφερε ότι συμμετέχοντας στο υποστηρικτικό πρόγραμμα 

κοινωνικοποιήθηκε. 

«Ήταν έτσι ωραία εμπειρία γιατί μπήκα κατευθείαν στο κλίμα του πανεπιστημίου, 

κοινωνικοποιήθηκα, ας πούμε και εγώ……. Κοινωνικοποιήθηκα   με το να είμαι 

συνεχώς μέσα στην τάξη, να συμμετέχω, να ρωτάω πιο πολύ, αυτό.»(β4) 

Την αναγκαιότητα του ρόλου το βοηθού, σχολίασαν  17 συμμετέχοντες. 

Θεώρησαν ότι οι ΦμεΑ θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις του 

πανεπιστημίου χωρίς τη βοήθεια τους με δυσκολία. 

«Δεν θα μπορούσε μόνη της να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της,  γιατί τα χρόνια πριν 

αναλάβουμε είχε περάσει μόνο δύο μαθήματα. Δεν μπορούσε να συνεννοηθεί με 

κανέναν, να κάνει τίποτε γιατί ήταν η απόσταση οπότε δεν μπορούσε, ένα-δύο 

μαθήματα είχε περάσει.»(β1) 

«Πιστεύω πως όχι δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μόνος του τις δυσκολίες. Το 

πρόγραμμα του έχει κάνει καλό, είναι καλό, ήταν πολύ καλό για τον Πέτρο.» (β4) 

«Κανονικά  ναι θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μόνη της τις δυσκολίες της, για  να  

πούμε  την  αλήθεια. Δηλαδή  για  αυτά  τα πράγματα  που  κάναμε  μαζί. Εκτός  από  τη  

χρήση  του  υπολογιστή. Εκεί πέρα  όχι, χρειαζότανε  να  είμαι  κι  εγώ. Ή  για  τη  

συνεργασία   με  τους  καθηγητές. Απλά  χρειαζόταν οπωσδήποτε  γιατί όπως  είπα  και  

στην αρχή  συναισθηματικά  δεν  ήταν  καλά, εκεί χρειαζόμουν  σίγουρα  ναι.»(β2) 

«Πιστεύω  πως  ναι  θα  μπορούσε και  μόνη της να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της. 

Ίσως  θα  ζοριζόταν  παραπάνω  σε  κάποια   θέματα  αλλά  θα   μπορούσε  ναι.»( (β5) 

«Ε ναι νομίζω ότι πιθανότερα να τα κατάφερνε μόνη της χωρίς την υποστήριξη του 

προγράμματος, αλλά με μεγαλύτερη δυσκολία και κόπο…. Ναι, πιστεύω ότι γενικά θα 

ήταν πιο δύσκολο στο επίπεδο συνεργασίας εντάξει ok της συνεργασίας με τους 

διδάσκοντες αυτό με κάποιο τρόπο το βρίσκεις κάποια στιγμή, ίσως στη διαχείριση των 

μαθημάτων θα δυσκολευόταν περισσότερο γιατί ας πούμε γιατί μαζί μου περνούσε 

πέντε-έξι μαθήματα στο εξάμηνο, αν χρειαζόταν να διαβάσουμε και κάτι παραπάνω και 

τα λοιπά, ενώ μόνη της μπορεί και να μην το έκανε διότι θα το άφηνε, ενώ εγώ ήμουν 

υπέρ του να πηγαίνει να δίνει και τη παρότρυνα να προσπαθεί, είτε διότι μπορεί να μην 

το καταλάβαινε αρκετά καλά, οπότε να μην ήταν σε θέσει να δώσει μαθήματα.»(β7) 

«Θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μόνη της τις δυσκολίες, αλλά δεν είναι αρκετά άτομα 

πρόθυμα να βοηθήσουν σε τέτοιες περιπτώσεις άμα δεν έχουν σχέση με τον φοιτητή. 

Δηλαδή, εγώ ήμουνα φίλη της. Εγώ πιστεύω... δεν την ήξερα την Έλενα και ήθελα να τη 
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βοηθήσω από την αρχή κάποιοι άλλοι δεν είναι τόσο πρόθυμοι άμα δεν τον ξέρουνε τον 

άλλον…… Πιστεύω θα έβρισκε μια λύση αλλά θα ήταν πιο δύσκολο.»( (β8) 

«Δεν ξέρω αν θα κατάφερνε μόνος του να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του, ας πούμε 

στην αρχή που δεν είχε κανέναν ήταν λίγο κλειστός, δεν πολυερχόταν. Και πιστεύω ότι 

όταν, ρε παιδί μου, γνωρίστηκε καλύτερα και μπήκαμε μαζί είχε περισσότερη 

αυτοπεποίθηση, απλά λίγο στην πρόσβαση δεν θα μπορούσε, θα δυσκολευόταν και 

επειδή είναι πάρα πολύ καλό παιδί και θα ντρεπόταν να το πει δεν θα….. Στην 

πρόσβαση όχι, δεν θα μπορούσε να τα καταφέρει από μόνος του.»( (β9) 

«Το συγκεκριμένο άτομο ναι θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της, είναι 

αρκετά δυναμική ώστε να διεκδικήσει για να καταφέρει….. Με πολύ δυσκολία βέβαια 

θα μπορούσε να σταθεί μόνη της, αλλά πιστεύω ότι στο τέλος θα τα κατάφερνε.»( (β10) 

Οι βοηθοί των φοιτητών με προβλήματα όρασης, τέσσερις από τους 17, 

ανέφεραν ότι οι ΦμεΑ με προβλήματα όρασης δεν θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν 

στις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις λόγω του ότι δεν μπορούν να μετατρέψουν οι 

ίδιοι τα γραπτά κείμενα στον κώδικα Braille. 

«Πιστεύω  ότι  θα  μπορούσε να αντιμετωπίσει από μόνη της τις δυσκολίες της,  γιατί  η 

Σοφία   είναι  πολύ  ικανή  και  δυνατή……  Όμως  κάποια  πράγματα όσον  αφορά  τα  

μαθήματα  και  όλες  αυτές  τις  τροποποιήσεις  που  έπρεπε  να  γίνουν,  θα  ήταν  

αρκετά  δύσκολο  αν  δεν    υπήρχε  ΄΄πρόσβαση΄΄.»( (β11) 

«Επειδή  έχει  πολλά  άτομα  κοντά της  το  κάθε  άτομο  της  δίνει  κάτι  διαφορετικό 

για  να  πετύχει  αυτό που  θέλει. Οπότε  αυτό  δεν  μπορώ να το απαντήσω  με  

σαφήνεια  να  σας  πω  σίγουρα, αν θα μπορεί από μόνη της να αντιμετωπίσει τις 

δυσκολίες της ……. με τίποτα δεν θα μπορούσε να σκανάρει τα βιβλία μόνη της.»(β12) 

«Πιστεύω  ότι αν  δεν  υπήρχε  το «Πρόσβαση»  θα ήταν  πολύ  δύσκολα,  πάρα πολύ   

δύσκολα,  γιατί  τα βιβλία  δεν υπάρχουν  σε Braille,  και  το  «Πρόσβαση»  το  έχει  

κάνει  αυτό. Θα  ήταν  πολύ  δύσκολα  πιστεύω. »( (β13) 

Οι βοηθοί των φοιτητών με προβλήματα ακοής, τρεις από τους 17 πιστεύουν 

ότι οι φοιτητές δεν θα μπορούσαν να κρατούν μόνοι τους σημειώσεις διότι 

δυσκολεύονται να καταγράψουν όλες τις πληροφορίες που παραδίδουν οι 

διδάσκοντες. 

«Ε, κοιτάξτε, αυτό που σας είπα ότι δεν παρακολουθεί τόσο συστηματικά, ειδικά σε 

αυτό το εξάμηνο, στο πρώτο ήταν πολύ συνεπής και ενώ έχει το πρόβλημα που δεν 

ακούει και πολύ καλά κάθεται… αντί να κάθεται μπροστά, κάθεται πίσω. Οπότε είναι 

φυσικό να μην… να χάνει πολλά πράγματα από αυτά που λέει ο διδάσκων… Οπότε 
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νομίζω πως δεν θα μπορούσε χωρίς την υποστήριξη του προγράμματος……….. Νομίζω 

πως ναι, αν δεν είχε τις σημειώσεις μου δεν θα μπορούσε να τα καταφέρει. Όχι όμως 

ότι… επειδή δεν μπορεί … επειδή δεν… είναι πολύ συνεπής.»( (β15) 

«Έχω την αίσθηση πως όχι συγκεκριμένα τη δικιά μου βοήθεια αλλά γενικά των 

βοηθών ότι είναι …όχι σπουδαία ντάξει… αλλά είναι πολύ… βοηθάει πολύ ο 

υποστηρικτικός ρόλος, δηλαδή από την άποψη ότι ο Αργύρης δηλαδή δεν έχει το 

θάρρος, δεν ξέρω, δεν έχει το θάρρος, δεν θέλει να κάνει κάτι άλλο ας πούμε στη 

σχολή… Δεν ξέρω τι γίνεται έχω πολύ καιρό να δω τον Αργύρη στα μαθήματα και όταν 

ας πούμε πάμε και μεις και παίρνουμε τις σημειώσεις και τις δίνουμε, πιστεύω ότι είναι 

πολύ πιο σημαντικό από να καθόταν ας πούμε απλά σπίτι του »( (β16) 

«Νομίζω ότι … με δυσκολία θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του 

μαθήματος από μόνος του. Γιατί η καθηγήτρια γενικά δεν είναι ότι έχει πολύ δυνατή 

φωνή, δηλαδή καθόμαστε όλοι πολύ μπροστά, όχι ότι θέλω να την προσβάλλω την 

γυναίκα αλλά γενικά… ότι νομίζω ότι θα του ήταν λίγο δύσκολο να παρακολουθεί… 

δηλαδή αυτές τις ώρες μέσα στην τάξη προσηλωμένος… γιατί είναι δύσκολο να 

προσπαθεί να καταλάβει τον άλλον. Αυτό. Νομίζω ότι θα ήταν λίγο δύσκολο……….  

Βασικά η ανησυχία μου είναι άμα σταματήσει το πρόγραμμα, ότι μερικά παιδιά… δεν 

ξέρω, νομίζω ότι την χρειάζονται την βοήθεια. Όχι πως άμα δεν προσπαθήσουν πολύ 

δεν θα τα καταφέρουν, δεν θέλω να πω αυτό, απλά ότι ντάξει, νομίζω ότι χρειάζεται. 

(β17) 

Τέλος, μόνο δύο βοηθοί ανέφεραν ότι ο ρόλος τους δεν ήταν απαραίτητος 

γιατί οι  ΦμεΑ που υποστήριζαν είχαν ελάχιστες ανάγκες ή χρειάζονταν 

συναισθηματική ενίσχυση, επομένως θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν και μόνοι τους 

στις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις. 

«Σε  όλα η συμμετοχή μου ήταν μικρή. Πραγματικά  ήταν  σε  όλα. Νομίζω ότι  η 

Πηνελόπη  δε  χρειάζεται  ιδιαίτερη  υποστήριξη δεν  μπορώ να  πω  ότι  η  Πηνελόπη 

ξεχωρίζει   από  τους  υπόλοιπους. Δεν έχει  κάποιο  ιδιαίτερο  πρόβλημα. Είναι  πολύ  

ανεξάρτητη  οπότε  η  βοήθεια  που  της  δίνω  είναι  ελάχιστη…….. Θεωρώ ότι το 

πρόγραμμα πρόσβασης δεν είναι απαραίτητο για αυτήν.»(β5) 

«Όλες οι απορίες, που έχει η Δήμητρα είναι καθαρά απορίες που έχει ο οποιοσδήποτε 

πρωτοετής φοιτητής, για μένα δηλαδή η Δήμητρα στην αρχή έτσι ήθελε ένα τέτοιο, ένα 

σπρώξιμο αλλά κατ’ άλλα και στα μαθήματα πηγαίνει δεν έχει πρόβλημα και 

παρακολουθεί και, εμένα αυτό μου έδειξε, το μόνο δηλαδή που για μένα, θέλει είναι 

σπρώξιμο, να την πεις, να της δώσεις μια ώθηση, ένα κίνητρο κατ’ άλλα νοητικά, 
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υποστηρικτικά δεν… θα ήταν λίγο χαμένη αν δεν είχε τη στήριξη μου και αυτό γιατί 

είναι ίσως όλο αυτό που την εντάξανε σε μια κατηγορία, πιστεύω ότι την έκανε να 

νιώθει ότι α δεν μπορώ να το κάνω αυτό μόνη μου ενώ στη πραγματικότητα μπορεί, δεν 

εκλείπει σε τίποτα, δηλαδή έλα να πάμε μαζί και μετά ας πούμε μια χαρά πήγε στη κυρία 

των Γαλλικών και τη ρώτησε, δεν πέρασα το μάθημα στο προηγούμενο εξάμηνο, τι να 

κάνω; εγώ νομίζω ότι είναι πιο πολύ ότι θέλει ψυχολογική υποστήριξη με την έννοια να 

κάνει, να ενθαρρυνθεί να κάνει κάποια πράγματα, κατ’ άλλα άμα θέλει μόνη της μπορεί 

να κάνει πάρα πολλά πράγματα.»(β6) 

Συνοψίζοντας, 15 (78,9%) από τους 19 συμμετέχοντες δήλωσαν ότι 

αποκόμισαν συναισθηματικά οφέλη έχοντας το ρόλο του βοηθού, 16 (84,2%) 

αποκόμισαν γνώσεις από την συνεργασία με τους ΦμεΑ, ένας (5,2%) ανέφερε ότι 

κοινωνικοποιήθηκε μέσα από αυτόν το ρόλο και όλοι οι βοηθοί (100%) θεώρησαν ότι 

ο ρόλος τους είναι σημαντικός. (Πίνακας 12) 

 

 

Πίνακας 12 

Απόψεις και συναισθήματα για το ρόλο του βοηθού  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Βελτίωση τω παρεχόμενων υπηρεσιών για την υποστήριξη των ΦμεΑ 

Τέλος, οι 19 βοηθοί έκαναν προτάσεις για τη βελτίωση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών αναφορικά με την υποστήριξη των ΦμεΑ.  Δύο από τους 17 βοηθούς 

πρότειναν η υποστήριξη των Φμε Α να ξεκινάει από την αρχή του χειμερινού 

Υποκατηγορίες Συμμετέχοντες (Ν=19)% 

Συναισθηματικά οφέλη 15 78,9% 

Απόκτηση γνώσεων από την επαφή 

με ΦμεΑ 

16 84,2% 

Κοινωνικοποίηση των βοηθών 1 5,2% 

Η αναγκαιότητα του ρόλου των 

βοηθών 

19 100% 
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εξαμήνου, έτσι ώστε να έχουν χρόνο να οργανώσουν τις σημειώσεις και την ύλη 

γενικότερα. 

«Είχε  ξεκινήσει  λίγο  αργά η υποστηρικτική διαδικασία, στα  μέσα   του  πρώτου  

εξαμήνου και  η  πίεση  του  χρόνου  από  τους  βοηθούς  μέχρι  να  μοιράσουμε 

μαθήματα  να  δούμε  λίγο  την  ύλη  και  να  γίνουν  οι  μετατροπές  τρέχαμε   

τελευταίες  μέρες.»(β12) 

Ακόμη, 5 βοηθοί από τους 17 θα ήθελαν να επιμορφώνονται για περισσότερο 

χρονικό διάστημα και με βάση κάθε ειδική εκπαιδευτική ανάγκη ή αναπηρία, ειδικά 

όταν για πρώτη φορά συναναστρέφονται με άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

«Ίσως  θα  μπορούσαν  να γίνονται  περισσότερα  σεμινάρια  για  τους  βοηθούς.. 

Ειδικά  για  αυτούς  που  έχουν  φοιτητές  που  έχουν  μεγαλύτερα  προβλήματα. Ας  

πούμε  εγώ  δεν  είχα  κάποια  θέματα,  αλλά  φαντάζομαι  ότι  υπήρξαν  με τους  

υπόλοιπους. Θα  μπορούσαν να γίνουν  σεμινάρια ειδικά  για  εμάς  που  δεν είμαστε  

στην  ειδική  αγωγή,  που  δεν  γνωρίζουμε  τόσο  τις  ανάγκες  και  τις  ιδιαιτερότητες,  

οπότε  νομίζω  θα  ήτανε  χρήσιμο  κάτι  τέτοιο » (β5) 

«Απλά νομίζω, γενικά το λέω αυτό, ότι εντάξει εδώ στο ειδικής υπάρχει ένα καθηγητής 

για κάθε περίπτωση, είναι ειδικευμένος σε κάποιο φάσμα, για μένα ωραίο θα ήταν να 

συναντιόσουνα, ας πούμε έχει κάποιο παιδί κινητικά προβλήματα, γιατί να μην μιλήσεις 

με τον ειδικό για τα κινητικά προβλήματα, Ποια είναι η ψυχολογία του παιδιού με 

κινητικά προβλήματα, γιατί, ξέρω γω, παράδειγμα, μπορεί η Δήμητρα να είχε διάσπαση 

προσοχής, γιατί να μην μου μιλήσει κάποιος για τη Διάσπαση προσοχής, κάναμε ένα 

σεμινάριο και βουρ πέσαμε στο να βρεθούμε με τα παιδιά και από κει και πέρα είναι 

δικό μας το θέμα πως συνεχίσαμε …………μια περισσότερο εξειδικευμένη εκπαίδευση 

αυτό νομίζω να μου πούνε ξέρω γω αυτό να το χειριστείς έτσι, να το χειριστείς αλλιώς, 

νομίζω αυτό μου έλειπε από το όλο τέτοιο.»(β6) 

«Ας πούμε, στην εκπαίδευση θα βοηθούσε να δούμε ένα βίντεο με άλλους βοηθούς, θα 

ήταν καλό για να μάθουμε και εμείς περισσότερα.»(β9) 

«Ίσως θα μπορούσαν να γίνουν κάποια προγράμματα που να παίρνουμε κάποιες 

γνώσεις περαιτέρω για να υποστηρίζουμε τους φοιτητές………. Ίσως θα με βοηθούσε 

να ξέρω κάποια περισσότερα πράγματα για τα παιδιά με προβλήματα βαρηκοΐας ή 

κώφωσης.» (β15) 

Μια βοηθός θα ήθελε να έχει περισσότερη ανατροφοδότηση από τους 

υπεύθυνους του προγράμματος για την υποστήριξη των ΦμεΑ. 
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«Θα ήθελα να υπάρχει μια άμεση ανατροφοδότηση ως προς το βοηθό, πάνω στις 

δυσκολίες, τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορείς να κάνεις….. Ναι περισσότερες 

συναντήσεις με τους υπεύθυνους ή επικοινωνία μέσω mail. Υπήρχε βέβαια η 

ανταπόκριση, αλλά δεν ξέρω…, ήθελα μια πιο συχνή επικοινωνία.»(β10) 

Επίσης, δυο βοηθοί θα ήθελαν να είχαν επιμορφωθεί στην επεξεργασία των 

βιβλίων σε γραφή Braille. 

«Πιστεύω θα πρέπει να γίνεται μεγαλύτερη επιμόρφωση στη γραφή Braille για  να  

ξέρουμε τι θα κάνουμε, πως  να το φτιάχνουμε,  δηλαδή να  φεύγουν οι  εικόνες,  τα 

σημαδάκια…….. δεν το ξέραμε αυτό, βασικά είχαμε κάνει συνάντηση με τη Μαργαρίτα 

επειδή  είναι μεγαλύτερο έτος  και ξέρει περισσότερα α  μας  τα πει,  και μας τα είχε πει. 

Απλά δε  μας  τα είχε πει  όλα,  μπορεί κάποιες να μην είχαν  ακούσει …….. να γίνεται 

επιμόρφωση σε  κάποια βασικά πράγματα. Πιστεύω  όμως  ότι  μαθαίνουμε όσο  

περνάει ο καιρός μαθαίνουμε………. Βασικά  αυτό το  έχουμε και στη  σχολή  μας ,να 

μαθαίνουμε για την εκπαίδευση των ατόμων με π.ο.  αλλά  όσα  παιδιά  δεν είναι  στη  

σχολή  μας  δεν το γνωρίζουν αυτό.  Και  πιστεύω ότι ναι θα έπρεπε.»(β13) 

Μια βοηθός πρότεινε να υπάρχει μια οριοθετημένη σχέση μεταξύ βοηθού και 

ΦμεΑ, που να αφορά την υποστήριξη στα ακαδημαϊκά θέματα. 

«Απλά  ίσως  αρχικά  εκεί  που είχαμε  πολλά  προσωπικά  πάρε-δώσε  που  σας  

είπα  πριν,  εκεί  που  μιλούσαμε  για  αυτά, ίσως  λίγο  να μην  ήμουν  τόσο  ανοιχτή. 

Όχι  από  τη  δικιά  μου  μεριά,  δηλαδή  ανοιχτή  να  ακούσω  κάποια  πράγματα  γιατί  

σε  κάποια  φάση  νομίζω  ότι ήθελε  να  βρισκόμαστε  πολύ  και για  αυτό. Μου έλεγε 

πράγματα από την προσωπική της ζωή.» (β2) 

Αναφορικά, με την υποστηρικτική διαδικασία τρεις βοηθοί επιθυμούν να 

υπάρχουν περισσότερες συναντήσεις με τους ΦμεΑ και μεγαλύτερης διάρκειας. 

«Ήδη ας πούμε από το πρώτο εξάμηνο τώρα ας πούμε προσπαθώ να αλλάζω πράγματα 

γιατί θέλω γενικά να είμαι καλύτερη, θέλει να πιάνει τόπο η βοήθεια μου και να το 

καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, ε σίγουρα θα άλλαζα πράγματα, σίγουρα και αυτό είναι 

με το χρόνο που έχω δηλαδή, άμα είχα περισσότερο χρόνο, σίγουρα θα το αφιέρωνα, 

αλλά και πάλι έχει να κάνει με το άτομο που έχεις απέναντι σου.»(β6) 

«Να  είχα  περισσότερη  συζήτηση  με  τη  Σοφία  για  το μάθημα…. Αυτές  τις  

συζητήσεις που  έπρεπε  στην  αρχή να  έχουμε ίσως  αν  επέμενα  ακόμη  περισσότερο, 

τώρα  που  έχω  το θάρρος  στη  Σοφία,  πιστεύω  θα  μπορούσα  να  επιμείνω  ακόμη  

περισσότερο  να  γίνουν. Αλλά  είχαμε  καλά αποτελέσματα. Τα  μαθήματα  που  την  

είχα  αναλάβει  τα  πέρασε.»(β12) 
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Μια βοηθός πρότεινε την ανεξαρτητοποίηση των ΦμεΑ, στην οργάνωση των 

σημειώσεων και της ύλης. 

«Θα της έβαζα ένα λίγο πιο αυστηρό χρονοδιάγραμμα και ίσως αυτό που πιστεύω ότι 

χρειάζεται και θα ήθελα λίγο να της το περάσω είναι να αρχίσει να το κάνει και μόνη 

της, δηλαδή να μπει λίγο στη διαδικασία να μην με χρειάζεται να κάνει πρόγραμμα, 

γιατί μέχρι τώρα, από πέρσι, που αρχίσαμε να συνεργαζόμαστε, εγώ κάνω τα 

προγράμματα για αυτήν, οπότε λίγο σιγά σιγά να μπει στη διαδικασία του ότι να κάνει 

πρόγραμμα εκείνη και γενικά για αυτό είμαι πιο ελαστική αυτό το εξάμηνο, γιατί θέλω 

να δω πως η ίδια θα διαχειριστεί το χρόνο της, στο επίπεδο ότι πάντα ξέρει ότι δεν 

είμαι 24 ώρες το 24τετράωρο εκεί γιατί πάντα έχω και εγώ τις δικές μου 

υποχρεώσεις…. γενικά θέλω λίγο να το δουλέψω τώρα αυτό τον καιρό, που έρχεται το 

διάβασμα και πιο πολύ γιατί νιώθω ότι η Έλενα πλέον με θεωρεί απαραίτητη για τα 

ακαδημαϊκά πράγματα, οπότε θα ήθελα να μην με θεωρεί γιατί από του χρόνου μάλλον 

δεν θα με έχει οπότε, οπότε θα πρέπει να τα βγάλει πέρα μόνη της.»(β7) 

Δύο βοηθοί πρότειναν η αξιολόγηση των ΦμεΑ να γίνεται με ερωτήσεις 

κατανόησης 

«Θα ήθελα να προσθέσω στη δουλειά μου ένα κομμάτι αξιολόγησης ώστε να ξέρω που 

είναι γνωστικά η Έλενα, ότι εκτός από τις ερωτήσεις που κάνω κατά τη διάρκεια ου 

διαβάσματος Που είναι προφορικές και είναι εκείνη τη στιγμή, δηλαδή είναι την ώρα 

που διαβάζουμε, δεν ξέρω ok, εκείνη τη στιγμή, μπορεί να το έχει καταλάβει, αλλά δεν 

ξέρω που βρίσκεται μετά, είναι ίσως, αν έβρισκα ένα τρόπο, που γενικά δεν ξέρω πως 

θα γίνει αυτό, ότι δεν έχω βρει ένα τρόπο να το κάνω ακόμα, να μπορώ να ξέρω αν 

πραγματικά έχει καταλάβει, δηλαδή πριν την εξεταστική σκεφτόμουν ότι ίσως χρειαστεί 

να το κάνουμε στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου, ε που θα έχουμε και πιο πολύ χρόνο 

μπροστά μας στο επίπεδο που τελειώνω την ύλη και μετά και οκ έλα να δούμε που είσαι 

να διαβάσουμε.»(β7) 

«Μπορεί  αν  ήθελε  και η Σοφία να τη  βοηθούσα και στα  περιεχόμενα  του 

μαθήματος,  αν ήθελε  να τις  φτιάχνω  κάποιες  ερωτήσεις, γιατί  έχω μάθει  από  

άλλους  βοηθούς ότι  φτιάχνουν ερωτήσεις σε  άλλο  πεδίο όμως………… Ναι να τις 

φτιάχνω ερωτήσεις  κατανόησης. Η  Σοφία  αυτό δεν το ήθελε,  αλλά εγώ δεν έχω 

πρόβλημα.»(β13) 

Τρεις βοηθοί πρότειναν η ύλη να ανακοινώνεται έγκαιρα από τους 

διδάσκοντες έτσι ώστε να έχουν χρόνο να την επεξεργαστούν. 
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«Το  μόνο  τώρα  που  σκέφτομαι  είναι  ότι  θα  είναι  καλό  να  έχουμε  πιο  νωρίς  την 

ύλη,  αρκετά πιο  νωρίς για  να  μπορέσουμε  να τα  έχουμε  κι  εμείς  έτοιμα  στη  

Σοφία,  επειδή  ακόμα δεν  τα  έχουμε  φτιάξει  επειδή περιμένουμε  την  ύλη  και  να 

μπορεί και  η  ίδια  να  διαβάζει  αν θέλει πιο  νωρίς……. Ναι  μας δίνουν οι 

διδάσκοντες πιο νωρίς την ύλη, να  την  έχουμε  πιο  νωρίς,  επειδή  σε  μερικά  

μαθήματα   μας  την  έδωσαν  τώρα μέσα  στην  εβδομάδα.»(β11) 

«Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν ίσως η μεγάλη πίεση του χρόνου. Θα ήταν πάρα πολύ 

χρήσιμο η ύλη να δίνεται στην αρχή του εξαμήνου, ώστε η μετατροπή σε word να έχει 

γίνει ήδη πολύ πριν την εξεταστική περίοδο και να έχει και η Σοφία χρόνο για να 

διαβάσει σε όποια μορφή θέλει (είτε με συνθέτη ομιλίας, είτε με braille display, είτε να 

τα εκτυπώσει). Μ’ αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε και εμείς οι βοηθοί να κατανείμουμε 

και να διαχειριστούμε πιο σωστά το χρόνο και το φόρτο εργασίας μας, και η Σοφία να 

έχει την ύλη από νωρίς για να οργανώσει καλύτερα το διάβασμά της.»(β14) 

Ως προς τους διδάσκοντες τρεις βοηθοί ανέφεραν ότι πρέπει να 

ενημερώνονται για τις ανάγκες των ΦμεΑ, να διαθέτουν περισσότερο χρόνο για 

συναντήσεις μαζί τους και να είναι διαλλακτικοί στον τρόπο εξέτασης τους. 

«Ίσως θα ήταν καλύτερο οι υπεύθυνοι του προγράμματος να ενημερώνουν τους 

διδάσκοντες για τις ανάγκες των φοιτητών, γιατί άμα στέλνει η φοιτήτρια ή παίρνει 

τηλέφωνο ή θέλει η Ιουλία μόνη της να επικοινωνεί, να παίρνει τηλέφωνα, ας πούμε, ή 

εγώ και δεν απαντάνε οι καθηγητές, μία-δύο, ξέρω εγώ, και δεν μας παίρνουν στα 

σοβαρά ως φοιτητές, ίσως θα ήταν λίγο πιο καλό να έλεγε κάποιος από το πρόγραμμα 

ότι εντάξει όμως είμαστε από το πρόγραμμα βοηθήστε λίγο και εσείς όσο 

μπορείτε.»(β1) 

«Να υπάρχει μια συνεργασία των διδασκόντων και των μαθητών ιδιαίτερα….. να 

γίνονται περισσότερες συναντήσεις με το φοιτητή με τον καθηγητή ιδιαίτερες 

συναντήσεις, δικές τους »(β4) 

 «Δεν ξέρω αν ήταν ενημερωμένοι οι καθηγητές. Μερικές φορές δείχνουν να μην είναι 

ενημερωμένοι ότι υπάρχουνε βοηθοί……….. Οπότε, απλά, να είναι πιο ενημερωμένοι 

γιατί  τους φαινόταν λίγο περίεργο το ότι βοηθάω εγώ και δεν μπορούσαν να 

καταλάβουν ακριβώς ποιος είναι ο ρόλος μου. Βέβαια εγώ τους εξηγούσα ποιος είναι ο 

ρόλος μου και όλα αυτά, απλά κάποιοι είναι λίγο αρνητικοί, δεν ξέρω……. να 

ενημερωθούν οι διδάσκοντες από τους υπεύθυνους του προγράμματος.» (β8) 

 Τέλος, μια βοηθός σχολίασε ότι οι διδάσκοντες θα πρέπει να προτείνουν 

εναλλακτικές στην προσαρμογή των σημειώσεων και της ύλης. 
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«Να ενημερωθούν  περισσότερο οι καθηγητές  σχετικά με  άτομα  που έχουν αναπηρία,  

όποια  κι  αν είναι αυτή,  αν  τύχει να  έχουν   στο  μάθημά  τους  τέτοια  άτομα  και  αν 

γίνεται  να  γίνονται  προσαρμογές. Δηλαδή θα  ήταν  πολύ  χρήσιμο  αν  ένας  

διδάσκοντας  ερχόταν και μου  έλεγε  «ξέρεις  αυτά  τα  σχήματα  θα ήταν  πολύ  

χρήσιμο να γίνουν  απτικά για  τη  Σοφία» ή «αυτά τα  σημεία καλύτερα  να  τα  βγάλετε 

από τώρα  για  να αρχίσει να  διαβάζει  από τώρα  γιατί είναι πολύ σημαντικά»……… 

μια πιο οργανωμένη ενημέρωση  των διδασκόντων επί των θεμάτων αυτών… αν 

δηλαδή  γίνει εισαγωγή ενός  φοιτητή  με  αναπηρία  στο Πανεπιστήμιο και  ανάλογα με 

τα μαθήματα  που  αυτός θα επιλέξει,  νε  υπάρξει ενημέρωση των διδασκόντων  

σχετικά με  το ποιες  προσαρμογές μπορούν να γίνουν και να  χρειαστεί βέβαια, γιατί σε  

κάποια  άτομα μπορεί  να μη  χρειάζεται.  Έτσι   ώστε  οι διδάσκοντες  να καθίσουν να  

δουν  ποια  είναι  η  διδακτέα  ύλη  και να πουν  οτι  αυτό θα μπορούσε να γίνει απτικό 

ή για  ένα  άτομο  με προβλήματα  ακοής  δεν  ξέρω πώς  γιατί  δεν έχω  ασχοληθεί 

καθόλου.  Απλά να κρίνουν οι  ίδιοι  τι είναι  σημαντικό και  να  το  λένε στις  

βοηθούς.»(β14) 

Συνοψίζοντας δύο (10,5%) από τις 19 βοηθούς πρότειναν το πρόγραμμα 

διδασκαλία μεταξύ συνομηλίκων να ξεκινάει στην αρχή του χειμερινού εξαμήνου, 

εφτά (36,8%) βοηθοί πρότειναν να εκπαιδεύονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, 

τρεις (15,7%) να γίνονται περισσότερες συναντήσεις με τους ΦμεΑ, ένας (5,2%)  

πρότεινε να οριοθετείται η σχέση με τους ΦμεΑ και τρεις (10,5%) πρότειναν να 

υπάρχει μεγαλύτερη συνέπεια από τη μεριά των βοηθών. Ένας βοηθός (5,2 %) 

σχολίασε ότι οι ΦμεΑ πρέπει να ανεξαρτητοποιούνται και δύο (10,5%) και να 

αξιολογείται η κατανόηση των ΦμεΑ. Αναφορικά με τη συνεργασία με τους 

διδάσκοντες, δύο (10,5%) πρότειναν να ανακοινώνεται η ύλη στους ΦμεΑ νωρίτερα, 

πέντε (26,3%) πρότειναν οι διδάσκοντες να ενημερώνονται για τις ανάγκες των ΦμεΑ 

και δύο (10,5%) πρότειναν να παρέχεται περισσότερη ανατροφοδότηση από τους 

υπεύθυνους του προγράμματος. (Πίνακας 13) 

 

 

 

 

 

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:44:02 EEST - 54.219.128.100



93 
 

Πίνακας 13 

Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών για την υποστήριξη των ΦμεΑ 

 

 

Β.  Συνεντεύξεις των ΦμεΑ 

 

 

1. Είδος Υποστήριξης 

 

1.1.Υποστήριξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος 

 

Την υποστήριξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος σχολίασαν και οι δέκα 

συμμετέχοντες. Οχτώ (80%) συμμετέχοντες ανέφεραν ότι οι βοηθοί κρατούσαν 

σημειώσεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, τέσσερις (40%) ότι τους έλεγαν 

περιληπτικά τα όσα λέγονταν στην αίθουσα, τρεις (30%) ανέφεραν ότι οι βοηθοί  

επίλυαν απορίες τους κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και ένας (10%) διάβαζε μαζί 

με την βοηθό τις σημειώσεις, που τους είχε δώσει ο διδάσκοντας (Πίνακας 1).  

Υποκατηγορίες Συμμετέχοντες (Ν=19)

% 

Έγκαιρη εφαρμογή του προγράμματος 2 10,5% 

Εκπαίδευση βοηθών 7 36,8% 

Οριοθέτηση της σχέσης 1 5,2% 

Περισσότερες συναντήσεις με τους ΦμεΑ 3 15,7% 

Μεγαλύτερη συνέπεια από τη μεριά των βοηθών 2 10,5% 

Ανεξαρτητοποίηση των ΦμεΑ 1 5,2% 

Αξιολόγηση της κατανόησης των ΦμεΑ 2 10,5% 

Έγκαιρη ανακοίνωση της ύλης 2 10,5% 

Συνεργασία και ενημέρωση των διδασκόντων  για 

τις ανάγκες των ΦμεΑ 

5 26,3% 

Παροχή ανατροφοδότησης από τους υπεύθυνους 

του προγράμματος 

2 10,5% 
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Αρχικά, οχτώ από τους δέκα ΦμεΑ ανέφεραν ότι οι βοηθοί τους κατά τη 

διάρκεια των μαθημάτων, κατέγραφαν σημειώσεις, διότι οι ίδιοι δυσκολεύονταν να 

το κάνουν. Οι σημειώσεις ήταν με βάση αυτά που έλεγαν οι διδάσκοντες και με βάση 

τις διαφάνειες που έδειχναν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. 

«Βασικά με σημειώσεις με βοηθούσε στα μαθήματα, επειδή δεν μπορούσα να τις γράφω 

ή στο τέλος μου έδινε συνόψεις από κάθε μάθημα, για να διαβάζω στο τέλος ώστε μου 

έλεγε για το γενικά τι συνέβη γιατί δεν μπορούσα να πάω….. μου έδινε σημειώσεις δικές 

της και των διδασκόντων.» (Φ2) 

«Επειδή σε ένα μάθημα οι διαφάνειες περνούσαν πολύ γρήγορα από μπροστά μου και 

δεν προλάβαινα να κρατάω σημειώσεις, με τη βοήθεια της δεσποινίδας, επειδή εκείνη 

γράφει πιο γρήγορα από ότι εγώ, να μου τις κρατάει, αυτό…ότι σημειώσεις ήθελα τις 

έπαιρνα από τη Θωμαή.»(Φ7) 

«Τη προηγούμενη φορά, το προηγούμενο εξάμηνο κάποιες σημειώσεις τις είχε μαζέψει 

η βοηθός μου, τις έβγαλε φωτοτυπίες  και  τις  έδωσε  σε  μένα.» (Φ8) 

«Αυτό είναι λίγο δύσκολο για εμένα, να κρατώ σημειώσεις, γιατί δεν μπορώ να ακούσω 

και είναι κουραστικό να διαβάζω τα χείλη του καθηγητή, της καθηγήτριας, γιατί 

συγκεκριμένα πηγαίνουν δεξιά, αριστερά, πίσω μου και δεν μπορώ να γυρνάω το 

κεφάλι και είναι πιο εύκολο για  μένα οι βοηθοί να μου παρέχουν κάποια υποστήριξη 

στο κράτημα σημειώσεων.»(Φ10) 

Ακόμη, τέσσερις από τους δέκα ΦμεΑ ανέφεραν ότι οι βοηθοί κατά τη 

διάρκεια των μαθημάτων κάθονταν δίπλα από τους ΦμεΑ και έλεγαν περιληπτικά τα 

όσα έλεγε ο διδάσκων ή επαναλάμβαναν τις διαφάνειες. 

«Κατά τη διάρκεια του μαθήματος μου εξηγούσε η βοηθός αυτά που έλεγε ο διδάσκων 

περιληπτικά.» (Φ3) 

«Όταν είμαι εγώ στο μάθημα ότι λέει η καθηγήτρια ακριβώς πίσω μου ή δίπλα μου 

ανάλογα, το ξαναλέμε τη βοηθό μου με πιο απλά λόγια…….. Πάνω στο μάθημα, μου 

λένε από μόνοι τους χωρίς να πω τίποτα.» (Φ6)  

«Πολλές φορές κυρίως αν δεν προλάβαινα κάποια διαφάνεια ή επαναλάμβανε με 

κάπως διακριτικό τρόπο φυσικά αυτό που είχα χάσει εγώ, εντάξει δεν χρειάστηκε 

πολλές φορές να συμβεί, αλλά όποτε χρειάστηκε ήταν εκεί…. Καθόμασταν μαζί, αν όχι 

μαζί, κοντά.»(Φ7) 

Επίσης, τρεις ΦμεΑ από τους 10 σχολίασαν ότι οι βοηθοί τους έλυναν απορίες 

κατά τη διάρκεια των μαθημάτων σε ότι δεν είχαν κατανοήσει. 
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«Μέσα στο μάθημα μου εξηγούσε τις απορίες μου……  Κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος, άμα τύχαινε κάτι που εκείνη την ώρα το είχα απορία, ναι ,της έλεγα: «εσύ 

κατάλαβες τι θέλει να πει εκείνη την ώρα» ναι και μου έλεγε.»(Φ4) 

Ένας ΦμεΑ διάβαζε  με τη βοηθό του τις ηλεκτρονικές σημειώσεις του 

διδάσκοντα. 

«Πηγαίνουμε στο μάθημα μαζί και οι 2 και αυτά  που  μας έχει δώσει η καθηγήτρια 

επειδή  τα  έχει  στο e-class σε ηλεκτρονική μορφή τις σημειώσεις, μετά μας έβγαζε 

φωτοτυπία και καθόμαστε δίπλα δίπλα και μου λέει ας πούμε σε ποιο σημείο είμαστε, 

την ώρα που θα τη διαβάζει η καθηγήτρια.»(Φ8) 

 

Πίνακας 1 

Υποστήριξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος 

 

Υποκατηγορίες Συμμετέχοντες (Ν=10)% 

Καταγραφή σημειώσεων 8 80% 

Περίληψη των όσων λέγονται στην 

τάξη 

4 40% 

Επίλυση αποριών 3 30% 

Ανάγνωση  εκτυπωμένων 

σημειώσεων 

1 10% 

 

 

1.2.Σημειώσεις 

 

Κατά τη διάρκεια της υποστηρικτικής περιόδου εννέα από τους δέκα ΦμεΑ 

συναντιόνταν με τους βοηθούς τους μετά τα μαθήματα για να μελετήσουν τις 

σημειώσεις και να συζητήσουν τις απορίες τους. Οι βοηθοί τους εξηγούσαν με 

λεπτομερή τρόπο, χρησιμοποιώντας παραδείγματα, ότι δεν είχαν κατανοήσει οι 

ΦμεΑ. 

«Πάνω στις σημειώσεις συζητάμε ανάλογα πότε κάτι, που δεν καταλαβαίνω…. Της λέω  

απορίες μου.»(Φ1) 

«Όποτε ζητάω εγώ, βρίσκω κάποιο πρόβλημα, της ζητάω τη βοήθεια, κάνουμε τη 

συγκέντρωση, της εξηγώ το πρόβλημα και προσπαθεί να με βοηθήσει…… Τη ρωτάω τι 
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δεν έχω καταλάβει κάτι, κάθεται μου το εξηγεί και μου λέει αν πρέπει να διαβάσω κάτι 

περισσότερο.»(Φ5) 

«Ως ένα ορισμένο βαθμό συναντιόμαστε γιατί εντάξει όταν έχω κάποιες απορίες, όταν 

δεν έχω κατανοήσει καλά το μάθημα, συναντιόμαστε, είναι πιο τέτοιο γιατί………. απλά 

μου εξηγούσαν με ποιο λεπτομερή τρόπο και ορισμένες φορές με μεταφορικό τρόπο 

ώστε να καταλάβω κάποια πράγματα και έμπαινα κατευθείαν στο νόημα του 

μαθήματος, μου έδιναν και παραδείγματα.»(Φ10) 

Επίσης, έξι από τους δέκα ΦμεΑ ανέφεραν ότι μιλούσαν τηλεφωνικώς με τους 

βοηθούς του για να τους δώσουν διευκρινήσεις πάνω στις σημειώσεις. 

«Μου έστελνε κάποιες σημειώσεις αν ήμουν στο χωριό μου, μου τις έστελνε τις διάβαζα  

και ότι απορίες είχαμε είτε συναντιόμασταν είτε την έπαιρνα τηλέφωνο και μου τις 

εξηγούσε.»(Φ2) 

«Μιλάμε και στο τηλέφωνο με τη βοηθό μου,  μου στέλνει μηνύματα, με ρώταγε αν 

χρειάζομαι κάπου βοήθεια και αν θέλω κάπου να με βοηθήσει, να την παίρνω εγώ 

τηλέφωνο όποτε θέλω και μια χαρά…… λύνουμε και απορίες.»(Φ5) 

«Μιλάμε και στο τηλέφωνο για να μου λύσουν απορίες για τις σημειώσεις και ειδικά 

όταν διαβάζω μόνη μου».(Φ6) 

Ακόμη, πέντε ΦμεΑ σχολίασαν ότι στο τέλος της επεξήγησης των 

σημειώσεων, οι βοηθοί τους έδιναν ερωτήσεις εμπέδωσης είτε προφορικά είτε τις 

έστελναν ηλεκτρονικά. Οι ερωτήσεις βοήθησαν τους ΦμεΑ να κατανοήσουν 

περισσότερο τις σημειώσεις. 

«Μου έκανε ερωτήσεις κατανόησης των σημειώσεων στο τέλος, που έπρεπε ν 

απαντήσω προφορικά.»(Φ3) 

«Μου στέλνει τις ερωτήσεις με email, διαβάζω πρώτα τα μαθήματα, τις σημειώσεις της 

βοηθού και τις διαφάνειες του καθηγητή και ύστερα απαντώ στις ερωτήσεις και τις 

στέλνω. Νομίζω τώρα που κάναμε τις ερωτήσεις αυτές που μου έστειλε, η ανταπόκριση 

μου προς αυτές ήταν πολύ καλή, έτσι κατάλαβα περισσότερο το μάθημα…… ήτανε 

ερωτήσεις πάνω στη θεωρεία, συμπλήρωση κειμένου, σωστό ή λάθος.»(Φ10) 

Αναφορικά, με την επεξεργασία των σημειώσεων, ένας φοιτητής με 

προβλήματα όρασης ανέφερε ότι η βοηθός του σε συνεργασία με έναν διδάσκοντα 

εκτύπωναν εικόνες  σε ανάγλυφη μορφή. 

«Επεξεργάστηκαν κάποιες εικόνες από το μάθημα αγωγής υγείας το σκελετό του 

ανθρώπου ή στο μάθημα του ΤΠΕ, το αλγόριθμο, αυτά, της επεξεργάστηκε η 
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Μαργαρίτα σε συνεργασία με τον κ. Μακρή, τις εκτύπωσαν σε μικροκαψουλικό 

χαρτί.»(Φ9) 

Τέλος, ένας ΦμεΑ ανέφερε ότι η βοηθός του πρόσθετε στις σημειώσεις στο 

τετράδιο σχεδιαγράμματα. 

«Κοιτούσε και τις δικές μου σημειώσεις ποιες μου είναι ελλιπείς και μου τις 

συμπλήρωνε εκείνη ή μου έκανε κάποια σχεδιαγραμματάκια, να δουλεύει όσο μπορεί 

και η ίδια……. Στο τετράδιο της  κρατούσε σημειώσεις γιατί, από το συγκεκριμένο 

μάθημα που δεν προλάβαινα, ότι υπαγόρευε η εκάστοτε καθηγήτρια ή ο καθηγητής, τα 

έγραφε στο τετράδιο της, της, τα έβγαζα φωτοτυπίες ή τις αντέγραφα αν ήταν μικρού 

μεγέθους……. .. τα σχεδιαγράμματα ήτανε με κουκίδες, επιγραμματικά, 

καταλαβαίνετε….  Επειδή εγώ της το είχα ζητήσει, για να είναι πιο κατανοητό.»(Φ7)  

Συνοψίζοντας, από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι εννέα ΦμεΑ 

(90%) δήλωσαν ότι συναντιόντουσαν με τους βοηθούς τους για να επεξηγήσουν τις 

σημειώσεις, πέντε (50%) ΦμεΑ σχολίασαν ότι οι βοηθοί τους έδιναν ερωτήσεις 

κατανόησης των σημειώσεων, ένας φοιτητής με προβλήματα όρασης (10%) είπε ότι 

το δόθηκε εκτυπωμένο οπτικό υλικό σε ανάγλυφη μορφή και τέλος ένας ΦμεΑ (10%) 

είπε ότι στις σημειώσεις υπήρχαν σχεδιαγράμματα για να είναι πιο 

κατανοητές.(Πίνακας 2) 

 

Πίνακας 2 

Σημειώσεις 

Υποκατηγορίες Συμμετέχοντες (Ν=10)% 

Επίλυση αποριών με βάση τις σημειώσεις 

 

9 90% 

Ερωτήσεις κατανόησης με βάση τις 

σημειώσεις 

 

5 50% 

Επεξεργασία οπτικού υλικού στις 

σημειώσεις 

 

1 10% 

Δημιουργία σχεδιαγράμματος 

 

1 10% 
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1.3.Εργασίες 

 

Αναφορικά με τις εργασίες, από τους δέκα συμμετέχοντες, έξι (60%) δήλωσαν 

ότι οι βοηθοί τους υποστήριξαν στον σχεδιασμό των εργασιών, ένας (10%) ΦμεΑ 

δήλωσε ότι η βοηθός του πληκτρολόγησε την εργασία του, ένας (10%) δήλωσε ότι η 

βοηθός του έδωσε υλικό από δική της εργασία, δύο (20%) δήλωσαν ότι οι βοηθοί 

τους βοήθησαν να αναζητήσουν βιβλιογραφία, ένας (10%) δήλωσε ότι η βοηθός τον 

βοήθησε στη μετάφραση αγγλικής βιβλιογραφία, τέσσερις (40%) δήλωσαν ότι οι 

βοηθοί τους έλεγξαν το τελικό κείμενο των εργασιών και ένας (10%) δήλωσε ότι η 

βοηθός τον υποστήριξε σε δυσκολίες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια μιας ομαδικής 

εργασίας. (Πίνακας 3) 

Συγκεκριμένα, έξι από τους δέκα ΦμεΑ περιέγραψαν τον τρόπο με τον οποίο 

οι βοηθοί τους υποστήριξαν στο σχεδιασμό της εργασίας. Οι πρωτοετείς ΦμεΑ 

δυσκολεύτηκαν με το σχεδιασμό των εργασιών επειδή για πρώτη φορά έπρεπε να 

γράψουν μια εργασία στο πανεπιστήμιο.  

«Δεν ήξερα πώς να οργανώσω την όλη εργασία, επειδή ήταν η πρώτη μου εργασία….. 

με βοήθησε στο να μου κάνει ένα σχεδιάγραμμα, αυτό, ένα σχεδιάγραμμα, που έλεγε: 

«αυτό θα βάλλεις εκεί»…… σχεδιάγραμμα με σχήματα και με δικά της μεγάλα 

γράμματα… στο τετράδιο της μου το έφτιαξε.»(Φ1) 

«Είχα πρόβλημα επειδή, έχω ξεχάσει πως γράφουνε, στη δομή της εργασίας……  Εκεί 

είχα μεγάλο θέμα, βασικά ποιο πολύ ήταν ανασφάλεια για το τι θα μπει εδώ, τι θα μπει 

εκεί, μέχρι , που ξεκίνησαν τα κορίτσια και είδα ότι τελικά ότι δεν ήταν τίποτα …. Με 

βοηθούσαν σε αυτό,   μαζί τα κάναμε όλα.»(Φ6) 

«Πέρσι είχα μια εργασία και τις κάναμε μαζί τις εργασίες, σε δυο μαθήματα είχαμε 

εργασίες να κάνουμε  και η βοηθός μου με βοήθησε πάρα πολύ, μου είπε ποια να 

διαβάσω και μου έκανε το πλάνο πώς  να  κάνω   την εργασία, που να κατευθυνθώ… 

μου είπε πως θα κάνουμε το  πλαίσιο,  πώς  θα  κάνουμε  τον  επίλογο , να γράφω έτσι, 

τα χαρακτηριστικά, και μετά να γράφεις ένα πρόλογο και μετά επίλογο.»(Φ8) 

Ακόμη, ένας ΦμεΑ, που αντιμετώπιζε δυσκολίες στη γραφή, σχολίασε πως οι 

βοηθοί του πληκτρολογούσαν την εργασία στον υπολογιστή. 
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«Έγραφαν εκείνες, τους έλεγα εγώ και έγραφαν εκείνες την εργασία……. τα κορίτσια 

γράφανε, δηλαδή πότε η μια, πότε η άλλη, όχι και οι δύο μαζί……. Τους έλεγα εγώ τι 

θέλω να γράψω, πως το έχω στο μυαλό μου, απλά εγώ το έχω στο μυαλό μου 

κωδικοποιημένα, δεν το έχω να το αναπτύξω στο γραπτό λόγο και μου το αναπτύσσανε 

αυτές, τους έλεγα εγώ τι θέλω να πω και βάζανε περισσότερες λέξεις γιατί εγώ μπορεί 

αυτό που ήθελα να πω, να το έλεγα με μια λέξη. Αλλά στην εργασία δεν μπορείς να το 

βάλεις με μια λέξη.» (Φ6) 

Ένας άλλος ΦμεΑ ανέφερε ότι η βοηθός του έδωσε δική της εργασία για να 

την τροποποιήσει. 

«Ας πούμε σε ένα μάθημα που είχαμε ίδια εργασία επειδή ήταν πολύ…. απείχε σχετικά 

η δική μου, μου είχε δώσει το δικό της υλικό από εργασία να πάρω σα παράδειγμα, να 

το αλλάξω κάμποσο να είναι σωστό.»(Φ2) 

Δύο ΦμεΑ περιέγραψαν πως τους υποστήριξαν οι βοηθοί στην αναζήτηση 

βιβλιογραφίας, έψαχναν μαζί στο διαδίκτυο ή τους έλεγαν κατάλληλες λέξεις-κλειδιά 

για να αναζητήσουν την βιβλιογραφία, είτε έψαχναν στη βιβλιοθήκη. 

« Ή μέσω ιντερνέτ ψάχναμε τη βιβλιογραφία ή πηγαίνανε τα κορίτσια στη 

βιβλιοθήκη, παίρνανε τα βιβλία, που τους έλεγα εγώ και ερχόντουσαν μετά σπίτι και 

κοιτούσαμε τα βιβλία.»(Φ6) 

«Μέσω υπολογιστή δηλαδή, βρήκαμε κάποια βιβλία που εντάξει ……. με βοήθησε, 

όντως, ψάξαμε πάρα πολύ στον υπολογιστή  δηλαδή για να βρούμε υλικό για την 

εργασία, τώρα για τη βιβλιοθήκη, νομίζω ότι μου έλεγε μόνο τις φράσεις-κλειδιά για να 

πάω στη βιβλιοθήκη, γιατί μόνο εκεί γίνονταν να βρω ποια βιβλία υπάρχουν στη 

βιβλιοθήκη και λοιπόν έβαζε τις λέξεις στον υπολογιστή που υπήρχε στη βιβλιοθήκη και 

έβρισκα κάποια βιβλία, εντάξει…. Μου είπε με ποιον τρόπο να βρω τα βιβλία στη 

βιβλιοθήκη.» (Φ8) 

Επιπλέον, ένας ΦμεΑ ανέφερε ότι η βοηθός του μετέφρασε την αγγλική 

βιβλιογραφία. 

«Πήραμε τον υπολογιστή και πατήσαμε το όνομα του μουσικού αυτού στα αγγλικά 

βρήκαμε τις πληροφορίες που ήθελε και μου έκανε μετάφραση και εγώ τα γράφω σε 

χαρτί στα ελληνικά για να μπορέσω εγώ να τα βάλλω μέσα στην εργασία……   αυτή 

έκανε τη μετάφραση είπαμε τα πιο σημαντικά πράγματα, γιατί δεν ήθελε ο διδάσκων και 

πολλές λεπτομέρειες ο κύριος οπότε βάλαμε τα πιο ουσιαστικά.»(Φ4) 
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Το τελικό στάδιο των εργασιών, όπως ανέφεραν τέσσερις από τους έξι ΦμεΑ, 

ήταν να ελέγξουν οι βοηθοί το τελικό κείμενο ως προς τη δομή και το περιεχόμενο 

και να προτείνουν αλλαγές. 

«Βασικά συνήθως άμα  είχα κάποια εργασία της την έστελνα να μου πει τη γνώμη της 

αν την έχω κάνει καλά ή να μου τη διορθώσει , όταν την τελείωνα πριν τη παρουσιάσω 

να μου πει και τη γνώμη της και ναι…… όταν τελείωνα και μετά αν υπήρχε κάτι που 

δεν ήταν καλό το διόρθωνα.»(Φ2) 

«Στο τέλος, που την είχα γράψει και όλα αυτά, μου έλεγε πρέπει να κοιτάξεις αυτό 

καλύτερα, πρέπει να προσέξεις αυτό, να ξανακοιτάξεις εκείνο, το τελικό…… έλεγχε την 

εργασία αν έχω κάπου λάθος ή αν χρειάζεται κάπου να διορθώσω κάτι, τι να βάλω, να 

προσθέσω κάτι ή να αφαιρέσω κάτι……… έγραφα στον υπολογιστή την εργασία  της το 

πήγαινα σε φλασάκι και το βλέπαμε πάνω και μου έλεγε πρέπει να διορθώσεις αυτό 

πρέπει να διορθώσεις εκείνο, να σβήσουμε αυτό ή αυτό δεν είναι καλό, μπορούμε να 

προσθέσουμε κάτι άλλο και γράφαμε κάτι άλλο εκείνη τη στιγμή ή πήγαινα εγώ και το 

διόρθωνα και το έβλεπε και μετά τη δίναμε.»(Φ5) 

«Το διαβάζαμε μαζί το κείμενο πριν πάω να παραδώσω όλο, έτσι ώστε, αν έχω κάτι 

ξεχάσει, αν έχω καμιά απορία ή οτιδήποτε, όταν θα πάω να παραδώσω μια εργασία, 

γιατί συνήθως οι καθηγητές με ξέρανε  πάνω σε αυτό, να φαίνεται ότι την έκανα εγώ, 

αφού την έκανα εγώ τη δουλειά, να φαίνεται ότι την έχω κάνει εγώ.»(Φ6) 

Τέλος, ένας ΦμεΑ ανέφερε ότι η βοηθός του τον υποστήριξε στις δυσκολίες 

που προέκυψαν σε μια ομαδική εργασία. Υπήρχε πρόβλημα στη συνεργασία με τα 

μέλη της ομάδας και η βοηθός ανέλαβε τη πρωτοβουλία να το συζητήσει και να 

δώσει μια λύση. 

«Σε μια περίπτωση μιας ομαδικής εργασίας,   εκεί μπάχαλο γινότανε, πήγαμε μια φορά 

με μία βοηθό μου, ήμασταν τρία άτομα και η βοηθός μου και μαλώσαμε…… Ήταν 

ομαδική εργασία με μέλη που μας έβαλε ο διδάσκων, νομίζω, ήταν πολύ, δεν 

μπορούσαν τα κορίτσια να δεχθούν ότι εμένα με βοηθάει κάποιος…… Επειδή τα 

κορίτσια δεν μου έλεγαν τι πρέπει να κάνω και είχαμε πάει να τα βρούμε δεν λέγανε 

τίποτα ούτε σε εμένα ούτε στη βοηθό μου. Εγώ στεναχωριόμουν γιατί τα είχαμε αφήσει 

όλα τελευταία στιγμή και μέχρι που πήγε η βοηθός μου μια μέρα, και όχι μάλωσε 

ακριβώς με τα κορίτσια αλλά τους είπε: «ότι όσο περνάει ο καιρός η Έλενα αγχώνεται 

περισσότερο και εγώ έχω και τα δικά μου μαθήματα» και ουσιαστικά τελευταία στιγμή 

μας ΄δωσαν να κάνουμε ένα κομμάτι. Μια περίληψη.»(Φ6) 
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Πίνακας 3 

Εργασίες  

Υποκατηγορίες Συμμετέχοντες (Ν=10)% 

Σχεδιασμός της εργασίας 6 60% 

Πληκτρολόγηση εργασιών 1 10% 

Παροχή υλικού 1 10% 

Αναζήτηση βιβλιογραφίας 2 20% 

Μετάφραση αγγλικής βιβλιογραφίας 1 10% 

Έλεγχος της εργασίας 4 40% 

Υποστήριξη σε δυσκολίες που προέκυψαν 

κατά τη διάρκεια μιας ομαδικής εργασίας 

1 10% 

 

 

1.4.Εξεταστική 

 

Την υποστήριξη που τους παρείχαν οι βοηθοί  κατά τη διάρκεια της 

εξεταστικής, σχολίασαν όλοι οι ΦμεΑ. Συγκεκριμένα τέσσερις από τους δέκα 

περιέγραψαν τον τρόπο με τον οποίο οι βοηθοί τους οργάνωσαν τη μελέτη τους για 

την ύλη των μαθημάτων. Συγκεκριμένα οι βοηθοί τους έφτιαξαν χρονοδιάγραμμα με 

ποια μαθήματα θα διαβάζουν και ποια ημέρα και τους έδωσαν οδηγίες για να 

συνδυάσουν τη μελέτη των σημειώσεων με τη μελέτη των βιβλίων. 

«Μου έκανε πρόγραμμα, τι να διαβάσω κάθε μέρα, τόσο να διαβάζω, με ρωτούσε αν 

είχα κάποιο θέμα, αν ήθελα βοήθεια κάπου, εντάξει….. Μου το έφτιαξε λίγο πριν την 

εξεταστική, τι να διαβάζω κάθε μέρα, πότε να διαβάζω  τα μαθήματα, τα πάντα……. 

Μου έλεγε: «μια σελίδα από αυτό το μάθημα και θα διαβάσεις τις σημειώσεις από αυτό, 

είκοσι σελίδες και τις σημειώσεις από το άλλο.» Τα διάβαζα σιγά σιγά και έβγαζα από 

όλα τα μαθήματα σιγά σιγά την ύλη.»(Φ5) 

«Κανονίζαμε κάθε, πόσες ώρες να διαβάζουμε, έτσι ώστε να βγει η ύλη, πόσες ημέρες 

θα βρισκόμαστε, τι ακριβώς πρέπει να έχω κάνει εγώ από το σπίτι πριν έρθω…. Μου 

ζητούσαν να έχω διαβάσει από πριν κάποια κομμάτια, που μου δίνανε, ,αν έχω κάποιες 

απορίες να τις έχω κρατήσει αυτό κυρίως.» (Φ6)    
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Επιπλέον, πέντε ΦμεΑ σχολίασαν ότι οι βοηθοί τους επεσήμαναν τα 

κυριότερα σημεία της ύλης. Όσα κομμάτια της ύλης θεωρούσαν σημαντικά τα 

υπογράμμιζαν ή τα επεξεργάζονταν στον υπολογιστή.  

«Σε μερικά σημεία νομίζω το είχε κάνει, μου υπογράμμιζε τα πιο σημαντικά, εκεί που 

πίστευε αυτή τα πιο σημαντικά. Μου έβαζε τίτλους συνήθως. Λογικά σε μαθήματα που 

πίστευε ότι δεν θα κατάφερνα, γιατί είχα άγχος.»(Φ1) 

«Στην εξεταστική με βοήθησε με  τις σημειώσεις με τις περιλήψεις, με ότι δεν 

καταλάβαινα…. Μου έστειλε περιλήψεις από κάθε μάθημα, τα πιο σημαντικά…..  Από 

κάθε μάθημα, εκτός από τις σημειώσεις που μου έδινε κάθε φορά ανάλογα με το 

μάθημα, μου έστελνε στο τέλος περιλήψεις από τα powerpoint τα πιο σος κάθε 

μαθήματος….. με κουκίδες και υποκατηγορίες.»(Φ2)  

«Μου έδωσε τα σος για όποια μαθήματα, εγώ θεωρούσα ότι έπρεπε να δώσω 

περισσότερο βάρος, ναι θα έλεγα ότι με ενημέρωνε για τα σος τουλάχιστον…..  Τα σος 

ήταν κατά τη γνώμη της τα πιο σημαντικά, που έπρεπε να ξέρεις ή …… κατά τη γνώμη 

της, ότι είχε αλιεύσει από το διδάσκοντα, μας είχε και ο ίδιος καθηγητής, καθηγήτρια, τι 

να προσέξουμε, κάποιες φορές μπορεί να μου ξέφευγαν.»(Φ7) 

Μία ΦμεΑ ανέφερε ότι η βοηθός της την βοήθησε στη μετάφραση 

γραμματικών κανόνων στο μάθημα των αγγλικών. 

«Στα αγγλικά με βοήθησε γιατί κάναμε, έτσι μου είπε  κάναμε κάποια μαθήματα, μου 

είπε κάποιες λέξεις ξέρω γω τι σημαίνουν και αυτά.»(Φ4) 

Επίσης, κατά τη διάρκεια της εξεταστικής οχτώ από τους δέκα ΦμεΑ 

συναντιόντουσαν με τους βοηθούς τους για να μελετήσουν από κοινού την ύλη και 

για να τους δώσουν επεξηγήσεις, διευκρινήσεις αναφορικά με την ύλη. 

«Διαβάζω εγώ πρώτα, βασικά στις εξετάσεις, τα διάβαζα εγώ πρώτα και μετά ότι δεν 

καταλάβαινα ή δεν το…. Μου έλεγε της έλεγα ……….δεν το κατάλαβα, θέλω 

περισσότερη εξήγηση, θέλω παραδείγματα, όλα αυτά, μου λέει, κάναμε συγκέντρωση 

και μου εξηγούσε, μου έδινε παραδείγματα, με σχεδιαγράμματα και για να μπορέσω να 

το καταλάβω…… Όπου ήθελε πυραμιδούλες, κατηγοριοποίηση των δεδομένων, 

τρανταχτών για να τα θυμάμαι…. Με βοηθούσε πάρα πολύ αυτό.»(Φ5) 

«Στο τέλος κάθε βδομάδας όταν είναι να δώσουμε μάθημα και διαβάζουμε για την 

εξεταστική κάνουμε όχι τεστάκι ακριβώς, δεν γράφω, απλά με ρωτάνε αυτές τι θυμάμαι, 

τι ξέρω, τι έμαθα και τα αναλύουμε…..  προφορικές ερωτήσεις μου κάνουν, ούτως ή 

άλλως εξετάζομαι προφορικά στα μαθήματα…. Ανοιχτού τύπου ερωτήσει.» (Φ6) 
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«Πέρσι έτυχε να ασχοληθώ με τα Μαθηματικά και έτσι τα κάναμε και οι δυο παρέα και 

ότι απορία είχαμε τα εξηγούσαμε μαζί αυτό…… επειδή κάποια μαθήματα δεν είχαν 

πολλές σημειώσεις και έγραφε ότι άκουγε και άμα είχε να πει κάτι παραπάνω μου το 

έλεγε την ώρα που τα διαβάζαμε.»(Φ8) 

«Διαβάσαμε το βιβλίο που είχε δώσει η καθηγήτρια,  το πακέτο σημειώσεων, 

συζητούσαμε απλά πάνω σε αυτές. Μου έλυνε τις απορίες μου.»(Φ9) 

Στο τέλος της συνάντησης, πέντε από τους οχτώ ΦμεΑ ανέφεραν ότι οι βοηθοί 

τους έκαναν ερωτήσεις εμπέδωσης της ύλης ή τους έδιναν προφορικά ασκήσεις. 

«Όταν τελειώναμε τη μελέτη  μου έκαναν προφορικές ερωτήσεις εμπέδωσης της ύλης, 

ανοιχτού και κλειστού τύπου.»(Φ6) 

«Ορισμένες φορές, τις είπα να μου δώσουν κάποιες ερωτήσεις εφ΄ όλης της ύλης των 

μαθημάτων, έτσι ώστε να μπορέσω ανταποκριθώ εύκολα στην εξεταστική του κάθε 

μαθήματος….. Ήταν ερωτήσεις άλλοτε γραπτές ή προφορικές ερωτήσεις, όχι ορισμένες 

φορές ήταν και προφορικές, άλλες φορές ήταν και γραπτώς….. περισσότερο προφορικά 

μου έδιναν ασκήσεις,  μου έλεγαν δηλαδή πρώτα την ερώτηση και μετά την άλλη, 

δηλαδή μια φράση και μου έλεγαν να βρω τη λέξη δηλαδή από……… μια λέξη που 

λείπει από μια φράση.»(Φ10) 

Συνοψίζοντας, τέσσερις (40%) από τους δέκα συμμετέχοντες δήλωσαν ότι οι 

βοηθοί τους υποστήριξαν στην οργάνωση της μελέτης για την ύλη της εξεταστικής, 

έξι (60%) δήλωσαν ότι τους επεσήμαναν τα πιο σημαντικά μέρη της ύλης, ένας (10%) 

σχολίασε ότι τον βοήθησε στη μετάφραση γραμματικών κανόνων στο μάθημα των 

αγγλικών, οχτώ (80%) δήλωσαν ότι οι βοηθοί τους επίλυαν τις απορίες τους για την 

ύλη και τέλος πέντε (50%) ανέφεραν ότι οι βοηθοί έδιναν ερωτήσεις και ασκήσεις για 

την κατανόηση της ύλης. (Πίνακας 4) 

Πίνακας 4 

Εξεταστική 

 

Υποκατηγορίες Συμμετέχοντες (Ν=10)% 

Οργάνωση μελέτης 4 40% 

Επισήμανση των πιο σημαντικών 6 60% 

Μετάφραση αγγλικών 1 10% 

Επίλυση αποριών 8 80% 

Έλεγχος κατανόησης της ύλης 5 50% 
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1.5.Θέματα διαχείρισης σπουδών 

 

Τα γενικά θέματα διαχείρισης σπουδών σχολίασαν εφτά από τους δέκα ΦμεΑ. 

Συγκεκριμένα έξι (85,7%) από τους εφτά ΦμεΑ δήλωσαν ότι οι βοηθοί τους 

βοήθησαν στη συμπλήρωση της δήλωσης των μαθημάτων είτε δίνοντας οδηγίες δια 

ζώσης για το πώς γίνονταν η ηλεκτρονική υποβολή, είτε μιλούσαν τηλεφωνικά, τους 

διάβαζαν τις επιλογές και συμπλήρωναν οι βοηθοί. Πέντε (71,4%) από τους εφτά 

ΦμεΑ δήλωσαν ότι τους βοήθησαν στη δήλωση συγγραμμάτων, δίνοντας δια ζώσης 

οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή. Τέσσερις (57,1%) από τους εφτά ΦμεΑ 

δήλωσαν ότι τους ενημέρωσαν με ποιον τρόπο να κάνουν τη δήλωση για πάσο, δύο 

(28,5%) δήλωσαν τους έδιναν οδηγίες δια ζώσης για το πώς να γραφτούν σε μια 

ηλεκτρονική φόρμα του πανεπιστημίου και μια ΦμεΑ (14,2%) σχολίασε ότι η βοηθός 

της συμπλήρωσε την αίτηση για την κάρτα δανεισμού στη βιβλιοθήκη. (Πίνακας 5) 

 «Βασικά ήμασταν μαζί και εκείνη έκανε τις εγγραφές είτε στον Εύδοξος είτε σε τέτοιο 

πράγμα, σε κάποιο υπολογιστή, σπίτι μας βασικά …… Μου διάβαζε εκείνη τις επιλογές 

και εγώ συμπλήρωνα. Απλά, ενδιαφέρθηκε εκείνη να με βοηθήσει, να μου δείξει τον 

τρόπο με τον οποίο δουλεύει το σύστημα Εύδοξος.» (Φ3) 

«Πήγαμε στο κύριο Αποστόλου πάνω που είναι η αίθουσα υπολογιστών ε και εκεί 

διαλέξαμε εγώ εντάξει ήθελα κάποια άλλα μαθήματα και λόγω δεν μπορούσαμε να 

πάρουμε τα ίδια και από το σύστημα που  έχει περιορισμένο αριθμό, επιλέξαμε κάποια 

και με βοηθούσε πάνω στο τέτοιο εκεί, στον υπολογιστή, επειδή δεν μπορούσα επειδή 

δεν χειρίζομαι καλά τους υπολογιστές κάτι που δεν μπορούσα να καταλάβω, το πατούσε 

η βοηθός.»(Φ4) 

«Γενικότερα στο πρώτο εξάμηνο, όταν είχα μπει εγώ στο πανεπιστήμιο, ήμουν και λίγο 

χαμένος, μόλις ας πούμε έγινε αυτό το πρόγραμμα,  υλοποιήθηκε και έγινε η βοηθός 

μου, μου είπε να πάμε να αλλάξουμε τα μαθήματα να γίνει μια αποσαφήνιση των 

πραγμάτων στη γραμματεία, γιατί τα είχα ψιλομπερδέψει λίγο και είχα μπερδέψει τους 

ανθρώπους, αυτό στο δεύτερο εξάμηνο, κυρίως μου έκανε τις εγγραφές του e-class, τα 

μαθήματα.»(Φ7) 

«Δεν είχα εγγραφεί σε ένα μάθημα και είχα ένα μικρό θεματάκι στο ιντερνετ, δεν είχα 

εγγραφεί στο συγκεκριμένο μάθημα, μου είπε να πάω εγγραφή χρήστη σε μάθημα, 

βασικά, μου είπε τα μαθήματα, με συγχωρείτε, τα βήματα, που έπρεπε να ακολουθήσω, 

που είχε αναρτήσει τη συγκεκριμένη ύλη η καθηγήτρια…….. Επειδή και εγώ ο ίδιος 
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ήθελα να μάθω πως γίνεται η δήλωση μαθημάτων, για να μπορώ και μόνος μου να 

αυτοεξυπηρετούμαι, πήγα μια μέρα στο σπίτι, μου είπε αυτό και αυτό θα κάνεις, 

γραφήκαμε στο e-class, στην επιλογή των μαθημάτων, τα κυκλώσαμε, για να δούμε 

ποιο  τελικά θα επιλέξω, μου είχε πει οτιδήποτε χρειαστείς ξέρω γω πάρε με και 

τηλέφωνο να τα πούμε. ….  Ακόμη και ,μην τυχόν ξεχάσω κάτι ή κομπλάρω αλλά είχα 

και το τηλέφωνο της και δεν είχα πρόβλημα.»(Φ7) 

«Στην αρχή, αρχή  πήγα με τα κορίτσια και για τη κάρτα πρόσβασης, για να κάνουμε 

στη βιβλιοθήκη…… με βοήθησαν τα κορίτσια να υπογράψω, να συμπληρώσω τα 

στοιχεία, τέτοια πράγματα.»(Φ9) 

 

Πίνακας 5 

Θέματα διαχείρισης σπουδών 

 

Υποκατηγορίες Συμμετέχοντες (Ν=7)% 

Συμπλήρωση της δήλωσης 

μαθημάτων 

6 85,7% 

Δήλωση συγγραμμάτων 5 71,4% 

Έγγραφο για πάσο  4 57,1% 

Εγγραφή σε ηλεκτρονική φόρμα 2 28,5% 

Συμπλήρωση της δήλωσης 

κάρτας δανεισμού  

1 14,2% 

 

 

1.6.Μετακίνηση 

 

Δύο φοιτητές με κινητικές αναπηρίες και προβλήματα όρασης από τους δέκα 

ΦμεΑ ανέφεραν ότι οι βοηθοί τους υποστήριξαν στη μετακίνηση σε χώρους εντός και 

εκτός του πανεπιστημίου. Ένας (50%) από τους δύο ΦμεΑ σχολίασε ότι η βοηθός του 

τον βοήθησε να μετακινηθεί στο χώρο του αμφιθέατρου, βοηθώντας τον να κατέβει 

τα σκαλιά. 

«Κοιτάξτε υπάρχει αυτό το σκαλοπατάκι στο αμφιθέατρο που προφανώς γνωρίζετε, να 

εγώ πιανόμουν από τα κάγκελα, κατέβαινα μόνος μου και η κοπέλα έπαιρνε το 

τροχήλατο περπατήρα το κατέβαζε και μετά εγώ αφού είχε μια ράμπα, έμπαινα μες στο 
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αμφιθέατρο και μετά αφήναμε τη περπατούσα σε μια ακρούλα και με βοηθούσε να 

κατέβω τα σκαλιά ώστε να πάω στη θέση που ήθελα………. υπάρχει δυσκολία να πας, 

ας πούμε στην αίθουσα Σ που δίναμε ένα μάθημα ή στο κυλικείο γιατί ξέρετε η αίθουσα 

Σ είναι από τη μεριά του κυλικείου, αν γνωρίζετε….. Είχε μια μπάρα που 

υπολειτουργούσε νομίζω και έπρεπε να με βοηθήσει, είχε κάτι σκαλάκια, να μου δείξει 

που είναι η αίθουσα, απλά για να ξέρω γιατί και εγώ ήθελα να ξέρω και όσες φορές 

είχαμε μάθημα, ναι με βοηθούσε και με το παραπάνω.»(Φ7) 

Επίσης, δύο ΦμεΑ σχολίασαν την υποστήριξη που τους παρείχαν οι βοηθοί 

στη μετακίνηση προς τη λέσχη και το βιβλιοπωλείο. 

«Πήγαμε μία φορά και στη λέσχη μαζί, με βοηθούσε φυσικά εκεί που ήταν δύσβατα τα 

μέρη για το τροχήλατο που έχω, στο υψωματάκι κυρίως, κάπως με ένα τρόπο χωρίς να 

το τονίσει καταλαβαίνετε.»(Φ7) 

«Πήγαινα μαζί με τις βοηθούς για να πάρουμε τα βιβλία και τα συγγράμματα.»(Φ9) 

 

 

Πίνακας 6 

Μετακίνηση 

Υποκατηγορίες Συμμετέχοντες (Ν=2)% 

Υποστήριξη στη μετακίνηση εντός 

πανεπιστημίου 

1 50% 

Υποστήριξη στη μετακίνηση εκτός 

πανεπιστημίου 

2 100% 

 

 

 

1.7.Κοινωνική δικτύωση 

 

Πέντε ΦμεΑ από τους δέκα σχολίασαν ότι οι βοηθοί τους υποστήριξαν στη 

κοινωνική δικτύωση τους. Συγκεκριμένα τρεις από τους πέντε ΦμεΑ (60%) ανέφεραν 

ότι οι βοηθοί τους ενημέρωναν για κοινωνικές εκδηλώσεις και δύο (20%) 

ενημερώθηκαν για ημερίδες που διεξάγονταν στο πανεπιστήμιο, ένας (20%) δήλωσε 

ότι παρακολούθησε μαζί με τη βοηθό του μια εκδήλωση και δύο ΦμεΑ (40%)  

δήλωσαν ότι οι βοηθοί τους γνώρισαν φίλους τους.(Πίνακας 7) 
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«Κάποιες φορές με παίρνει τηλέφωνο μου λέει ότι  θα γίνει η τάδε ημερίδα ή θα γίνει 

άλλη ημερίδα πότε θα γίνει ποιες ώρες θα είναι.»(Φ2) 

«Με βοήθησε να γνωρίσω καινούρια άτομα… Με ενημέρωσε για μια ημερίδα τώρα σε 

αυτό το εξάμηνο και τη παρακολούθησα μόνη μου.»(Φ4) 

«Με ενημέρωναν για τις εκδηλώσεις του πανεπιστημίου, επειδή δεν έχω πρόσβαση στη 

γραμματεία, ναι με ενημέρωναν……. Πήγαμε μαζί σε κάποιες προβολές ταινιών σε 

κάποια άλλα στο Κορδάτο το αμφιθέατρο. Ε στο βιωματικό που έκανε το ανεξάρτητο 

σχήμα, στο πανεπιστήμιο, στο Θόλο, αυτά……. Οι βοηθοί  μου γνώρισαν και άλλα 

άτομα για παρέα..»(Φ9)  

 

Πίνακας 7 

Κοινωνική δικτύωση 

Υποκατηγορίες Συμμετέχοντες (Ν=5)% 

Ενημέρωση για κοινωνικές εκδηλώσεις 3 60% 

Ενημέρωση για ημερίδες και συνέδρια 2 40% 

Παρακολούθηση από κοινού κάποιας 

εκδήλωσης με τη βοηθό 

1 20% 

Γνωριμία με άλλα άτομα 2 40% 

 

 

2. Συνεργασία 

 

2.1.Συνεργασία ΦμεΑ-βοηθών 

 

Οι ΦμεΑ περιέγραψαν τη συνεργασία με τους βοηθούς τους και δύο από τους 

δέκα σχολίασαν ότι υπήρχε έλλειψη οικειότητας και αμηχανία στις πρώτες 

συναντήσεις: 

«Ε λίγο υπήρξε αμηχανία στις πρώτες μας συναντήσεις, εντάξει μέχρι να τη γνωρίσω 

ποια είναι και τέλος πάντων όλη τη παρέα αλλά και από εκεί και πέρα μιλώντας 

συνέχεια και συναντώντας πιο τακτικά, εντάξει.»(Φ4) 

«Εντάξει, ναι υπήρξε αμηχανία, μέχρι να γνωριστούμε, ναι, αλλά μετά εντάξει μια χαρά 

δεν μπορώ να πω. Στις πρώτες δύο-τρεις φορές εντάξει ήταν λίγο μαζεμένα και από τις 

δύο πλευρές αλλά μετά εντάξει μια χαρά. Τώρα δηλαδή μια χαρά.»(Φ5) 
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Επίσης, πέντε ΦμεΑ ανέφεραν ότι δυσκολεύτηκαν στην αρχή της 

υποστηρικτικής διαδικασίας να βρουν κοινή μέρα και ώρα για να συναντηθούν με τις 

βοηθούς τους. 

«Στην αρχή είχα δυσκολία να καθορίσουμε τις συναντήσεις μας, επειδή και εγώ δεν 

μένω εδώ δυσκολευόμασταν να βρούμε μέρα, τρόπο και αυτά άλλα ευτυχώς, στην 

πορεία λύθηκαν.»(Φ2)  

«Λίγο στην αρχή είχαμε ένα θεματάκι πότε θα συναντιόμαστε και πόση ώρα και που και 

πότε και γιατί, πόση ώρα και ναι άλλες μέρες μπορούσε η κοπέλα, άλλες μέρες 

μπορούσα εγώ, άλλες μέρες είχαμε μάθημα, αυτό, εντάξει…… . Στην αρχή κάποτε 

έφευγα από το μάθημα κάποτε έφευγε η κοπέλα, τώρα όμως έχουμε βρει μια μέρα που 

δεν έχουμε ούτε εγώ ούτε αυτή μάθημα και πηγαίνουμε…….. βασικά εγώ 

σαββατοκύριακο συνήθως φεύγω πηγαίνω Αθήνα, που είναι κοντά και για αυτό ήτανε 

πιο πολύ το πρόβλημα γιατί έφευγα, ενώ η κοπέλα μπορούσε το σαββατοκύριακο, εγώ 

μπορούσα μόνο καθημερινή.»(Φ5) 

Ακόμη, ένας ΦμεΑ από τους πέντε ανέφερε ότι δεν επιθυμούσε αρχικά 

συναντήσεις με τη βοηθό του λόγω προσωπικών του προβλημάτων. 

«Εγώ δεν ήθελα, επειδή εκείνες μπορούσαν, δεν ήθελα να συναντιόμαστε…….. Δεν 

μπορούσα για προσωπικούς λόγους, δεν ήμουν καλά τότε και όλα με ενοχλούσαν, δεν 

είχε σχέση με το πρόγραμμα, αλλά όλα με ενοχλούσαν, το μόνο που ήθελα να κάνω 

ήταν να είμαι σπίτι μου, να μην βλέπω κανένα. Και τα κορίτσια με πίεζαν ότι πρέπει: 

«να βρεθούμε».» (Φ6)    

Επιπλέον, όλοι οι ΦμεΑ χαρακτήρισαν τη συνεργασία με τους βοηθούς τους 

φιλική. Ένιωθα ν άνετα κατά τη διάρκεια των συναντήσεων με τις βοηθούς και εκτός 

από τα ακαδημαϊκά θέματα συζητούσαν για προσωπικά τους θέματα. 

«Πιστεύω ότι έχω δέσει με την Νίκη και ένιωσα μαζί της οικειότητα να συζητάμε και 

για θέματα προσωπικά και εντάξει, για αυτό το σκέφτομαι, από την άλλη, από την μία, 

νιώθω πολύ όμορφα αλλά από την άλλη σκέφτομαι ότι του χρόνου η Νίκη θα είναι 

τελευταίο έτος, δεν μπορεί να ασχολείται μαζί μου με τα δικά μου προβλήματα και 

κάπως μου έρχεται τώρα ………… νιώθω .άσχημα  γιατί έχω  γαντζωθεί κάπως σε 

κάποιον δηλαδή ότι ρε παιδί μου, ενώ ο άλλος μπορεί να το δει, είμαι πάνω, δεν αφήνω 

τον άλλον να αναπνεύσει, δεν το βοηθάω εγώ, αυτός με βοηθάει ….. δεν νιώθω 

εξαρτημένη από τη βοηθό μου, δεν το έχω αφήσει να γίνει…………   αλλά εντάξει, 

πιστεύω όμως ότι αυτό που έγινε με την Ιωάννα ήταν ότι καλύτερο μπορούσε να γίνει με 

εμένα, αυτό.»(Φ1) 
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 «Η σχέση μας είναι φιλική και συνεργάσιμη, ευχάριστη γιατί μέσα από αυτή μπόρεσα 

να γνωρίσω και άλλα άτομα, φίλες της και κάνω πιο πολύ παρέα τώρα και πέρα από ότι 

είμαστε τη θεωρώ βοηθό τέλος πάντων βγαίνουμε και έξω.»(Φ4) 

«Είναι πολύ καλή κοπέλα, πρόθυμη, με βοηθάει πάρα πολύ, όποτε της ζητήσω, δεν μου 

έχει πει ποτέ όχι, το ένα ή το άλλο. Προσπαθεί να με βοηθάει. Εντάξει όποτε μπορεί και 

εγώ θα βρεθούμε, θα μιλήσουμε, όποτε έχω πρόβλημα με βοηθάει, ε τις εργασίες, με το 

καθηγητή αυτό το πρόβλημα με το μάθημα  των Αγγλικών…….. είμαστε φίλες,  δεν έχει 

τύχει να βγούμε έξω αλλά μιλάμε. Λέμε και… πάμε, μόλις τελειώνουμε το μάθημα, 

μπορεί να πάμε κάποια βόλτα (Φ5)……… Θεωρώ τη βοήθεια της πολύτιμη.»(Φ5) 

«Άριστη η συνεργασία με τις βοηθούς μου, δεν έχω πρόβλημα, ίσα ίσα νιώθω ότι 

γνώρισα άτομα, που δεν ήξερα, αλλά την άλλη που την ξέρω μόνο ένα χρόνο, τη μία 

κοπέλα την ήξερα από το πρώτο έτος, αλλά έτυχε να γίνει η βοηθός μου, την άλλη 

κοπέλα που γνώρισα, που είναι μικρότερο εξάμηνο. Νιώθω ότι γνώρισα δύο καινούριες 

φίλες.»(Φ6) 

«Φιλική τουλάχιστον είναι η σχέση με τη βοηθό μου…….. Από την αρχή ήμασταν σε 

πολύ καλό κλίμα, τουλάχιστον θεωρώντας από τον εαυτό μου και από τη μεριά της, 

γενικά είναι καλό κορίτσι.»(Φ7) 

«Είναι και φιλική η σχέση μας γιατί εντάξει έτυχε να είμαστε στο ίδιο πανεπιστήμιο και 

τα πρώτα χρόνια κάναμε παρέα  οπότε εντάξει δεν γινόταν να μην είναι φιλική.»(Φ8) 

Συνοψίζοντας, όλοι οι (100%) ΦμεΑ σχολίασαν τη συνεργασία με τους 

βοηθούς τους και την περιέγραψαν ότι αναπτύχθηκε μια φιλική σχέση. Πέντε (50%) 

ανέφεραν ότι υπήρξαν δυσκολίες κατά τη διάρκεια της συνεργασίας με τους βοηθούς 

τους και δύο (20%) ανέφεραν υπήρξε αμηχανία και νευρικότητα στις πρώτες 

συναντήσεις με τους βοηθούς. (Πίνακας 8)  

Πίνακας 8 

Σχέση ΦμεΑ και βοηθών 

 

Υποκατηγορίες Συμμετέχοντες (Ν=10)% 

Φιλική σχέση 10 100% 

Δυσκολία στη συνεργασία με τη βοηθό 5 50% 

Έλλειψη οικειότητας στις πρώτες 

συναντήσεις 

 

2 20% 
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2.2.Συνεργασία μεταξύ ΦμεΑ-διδασκόντων 

 

Αναφορικά με τη συνεργασία με τους διδάσκοντες οι ΦμεΑ σχολίασαν πως 

αρχικά όλοι επικοινωνούσαν με τους διδάσκοντες για να τους ενημερώσουν ότι 

ανήκουν στην κατηγορία του 5% και  επομένως πως έκαναν την εγγραφή τους στη 

σχολή ένα μήνα αργότερα. Επίσης, επικοινώνησαν με τους διδάσκοντες για να τους 

ζητήσουν πληροφορίες για τις σημειώσεις, εργασίες και τον τρόπο εξέτασης τους. 

«Είχα συζητήσει για γενικότερα, έπρεπε να τους πω ότι είμαι με το 5%, στο 

προηγούμενο εξάμηνο για να το ξέρουν, γιατί νιώθω και εγώ άσχημα………   Ναι τους 

ενημέρωσα ότι μπήκα στη σχολή πιο αργά και του είπα: «Τι έχετε κάνει ως τώρα;, αν 

γίνεται από πού μπορώ να πάρω τις σημειώσεις;» Και μερικοί μου είχαν πει από τους 

υπόλοιπους συμφοιτητές σου πάρε τις σημειώσεις»………. το μόνο που είχαμε κάνει 

μαζί με τη βοηθό μου, ήταν να πάμε στους καθηγητές, οι καθηγητές,  που δεν γίνονταν , 

επειδή ήταν πολύ μικρά στα γράμματα στις διαφάνειες, …… Να ζητήσουμε αν γίνεται 

να μας τις δώσουν ηλεκτρονικά, να το τελειώσω ή να μικρύνει λίγο η ύλη, κατανοητό 

δεν ξέρω, δεν θυμάμαι και τι είχε γίνει τότε» (Φ1) 

«Στην αρχή ενημέρωσα τους διδάσκοντες γιατί κάποιοι δεν ήξεραν ότι υπάρχει τέτοια 

κατηγορία με το 5% και μπήκε αργότερα και σε κάποιους να το πω να μπορέσουν και 

αυτοί να συνεργαστούν μαζί μου  από εκεί και πέρα εντάξει…………. Πήγα στο κύριο 

Αποστόλου τότε ήταν να χωριστούμε σε τμήματα για να μπούμε στους υπολογιστές και 

έτυχε ο κύριος Αποστόλου  τότε να κάνει για ένα μήνα μετά έκανε το τέτοιο χώρισε τα 

τμήματα και έτυχε να πάω πάνω στην ώρα που χώριζε τα τμήματα και έπρεπε πιο πριν 

να συμπληρώσουμε ένα ερωτηματολόγιο και μπαίνω μέσα και του λέω γεια σας κύριε 

ξέρω γω αυτό θέλω και εγώ να μπω μέσα στο τμήμα για να τέτοιο και μου λέει έρχεσαι 

λέει μετά από 15 μέρες και μου το λες εντάξει ήταν λίγο απότομος, λέω ναι δεν είναι ότι 

εγώ δεν ήθελα απλώς μπήκα τώρα στη σχολή μετά από ένα μήνα  λόγω του ότι είμαι με 

το 5% δεν ήξερε δεν ξέρω δεν είχε ενημερωθεί δεν ήξερε ότι υπάρχει τέτοια κατηγορία 

εντάξει μετά βέβαια το δέχτηκε …………. εντάξει και την κυρία Παπαδοπούλου την 

ενημέρωσα, η οποία ήθελε να κάνει την εργασία απαλλακτική και επειδή είχε ήδη είχε 

προχωρήσει τότες να δώσει θέματα πήγα πάνω στο μάθημα εκείνο  και την εξήγησα 

αυτό και αυτό  το λόγο άργησα να έρθω στη σχολή.»(Φ4) 

«Στέλναμε email στους καθηγητές ότι θα εξεταστώ προφορικά, αν και οι περισσότεροι 

το ήξεραν …… Ανάλογα, είτε πήγαινα και τους έβρισκα εγώ μόνη μου. Τους έλεγα ότι 
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εξετάζομαι προφορικά. …..  Τους είπα ότι είμαι η τάδε φοιτήτρια, ότι εξετάζομαι 

προφορικά και αν είναι εύκολο και αν μπορούνε να μου πούνε, που μπορούμε να 

κατευθυνθούμε για να είναι πιο εύκολο το διάβασμα μου, αλλά οι περισσότεροι επειδή 

με ξέρουν από το πρώτο έτος, ξέρανε το πρόβλημα μου, οπότε  δεν θα είχα κάποιο 

ιδιαίτερο πρόβλημα.»(Φ6) 

«Τους έλεγε εγώ επειδή έχω τη βαρηκοΐα μου, δεν μπορώ να παρακολουθώ και να 

γράφω ταυτόχρονα, μήπως έχετε κάποιες σημειώσεις να μου δώσετε και που να 

επικεντρωθώ περισσότερο στο βιβλίο, στις σημειώσεις, δηλαδή να πάρω από κάποιον 

συμφοιτητή μου τις σημειώσεις.»(Φ8) 

«Τους ενημέρωσα ότι συμμετέχω στο πρόγραμμα και ότι χρειάζομαι κάποια βοήθεια 

και ότι θέλω να εξεταστώ προφορικά στα μαθήματα.»(Φ9) 

Ένας φοιτητής με προβλήματα όρασης ζήτησε από τους διδάσκοντες κατά τη 

διάρκεια της παράδοσης να του απευθύνονται με το όνομα του, όταν σηκώνει το χέρι 

και ένας βαρήκοος φοιτητής τους ζήτησε να μιλούν αργά. 

«Έχω ζητήσει πολλές φορές από  πολλούς  διδάσκοντες το πράγμα αυτό, να μιλούν 

αργά,  αλλά το θέμα είναι ότι κάποιες φορές δεν το ζητούσα και τόσο πολύ, δεν το 

απαιτούσα θέλω να πω, γιατί θέλω και εγώ να είμαι εντάξει από τη μεριά μου, δηλαδή 

ναι μεν αυτό και να προσπαθεί και εγώ να πηγαίνω στο μάθημα.»(Φ8) 

«Τους ενημέρωσα ότι συμμετέχω στο πρόγραμμα και ότι χρειάζομαι κάποια βοήθεια 

και ότι θέλω να εξεταστώ προφορικά στα μαθήματα ……. Τους ζήτησα όταν θέλω να 

μιλήσω στη τάξη να μου απευθύνουν το λόγο και να μου λένε το όνομα μου, όταν 

σηκώνω χέρι…. Τους ζήτησα να μου δώσουν νωρίτερα τις διαφάνειες του μαθήματος 

και τις έστελνα στα κορίτσια και μετά τις εκτυπώναμε.»(Φ9) 

Αναφορικά με τη παροχή βοήθειας από τους διδάσκοντες τέσσερις από τους 

δέκα ΦμεΑ ανέφεραν ότι δόθηκαν ηλεκτρονικές σημειώσεις στους βοηθούς τους, οι 

οποίοι στη συνέχεια τους υποστήριξαν στη μετατροπή των σημειώσεων σε γραφή 

Braille και την επεξεργασία του οπτικού υλικού. 

«Φρόντιζαν να μου δίνουν μεγεθυμένες τις σημειώσεις …….. Από τη καθηγήτρια, 

ζήτησα να έχω μεγεθυμένες σημειώσεις, βασικά μου το είπε η καθηγήτρια, γιατί με 

ψιλοκατάλαβε, γιατί  στα Αγγλικά με ψιλοξεσηκώνουνε κιόλας και εγώ δεν μπορούσα 

να απαντήσω και εγώ δεν μπορούσα να απαντήσω, σε τέτοιο σημείο….. Από τη στιγμή 

που δεν το βλέπεις το ερώτημα, πως θα απαντήσεις;»(Φ1) 

«Τις σημειώσεις σε Braille μου τις δίνουν οι καθηγητές ηλεκτρονικά ή τις στέλνουν σε 

mail στους βοηθούς μου τις επεξεργάζονται και τις στέλνουν στο κ. Μακρή και τις 
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εκτυπώνει……. Ο κ. Μακρής  μου τις φέρνει τις σημειώσεις στο μάθημα ή δίνουμε 

ραντεβού και έρχομαι και τις παίρνω…….. Ο κ. Μακρής επεξεργάστηκε τις εικόνες , με 

βοήθησε για να κατανοήσω αυτά που ήταν σε εικόνες βλεπόντων εγώ να τα κατανοήσω 

αγγίζοντας τα.»(Φ9) 

Επίσης, κατά τη διάρκεια της εξεταστικής έξι από τους δέκα ΦμεΑ ανέφεραν 

ότι οι διδάσκοντες έδιναν οδηγίες για τον τρόπο μελέτης, επεσήμαναν τα πιο 

σημαντικά και όταν κάποιος ΦμεΑ αποτύγχανε στις εξετάσεις του έδιναν 

ανατροφοδότηση και οδηγίες για την επόμενη εξέταση. 

«Ήταν πρόθυμος να συνεργαστεί μαζί μας και μας έδωσε την ύλη λίγο πιο νωρίς, ναι 

πριν την ανακοινώσει στο τμήμα.»(Φ3) 

«Οι διδάσκοντες με ενημέρωσαν τι έκανα λάθος στην εξεταστική, τι δεν έκανα, τι να 

διαβάσω την  προηγούμενη φορά, τι την επόμενη φορά, τι να προσέξω περισσότερο 

στην επόμενη εξεταστική.» (Φ5) 

«Συνήθως μου δίνανε…… μου λέγανε ας πούμε: «διάβασε τα δύο κεφάλαια», ξέρω 

’γω, «δώσε περισσότερη έμφαση εκεί»…… συνήθως με βοηθούσαν στο να, εγώ είχα 

πέντε έξι θέματα στο μυαλό μου πάντα, στο να κατευθύνουμε το θέμα και να το 

μικρύνουμε, γιατί εγώ το είχα πολύ μεγάλο στο μυαλό μου.»(Φ6) 

«Με βοήθησε δηλαδή μου συγκεκριμενοποίησε αυτά που είναι πιο σημαντικά να 

διαβάσω δηλαδή εγώ πριν νόμιζα ότι έχω να διαβάσω κάτι άλλα κάτι επιπλέον, κάποιες 

ασκήσεις παραπάνω και μετά που συναντήθηκα  με  τον  καθηγητή, μου είπε ότι όχι δεν 

χρειάζεται να τις διαβάσω και μου είπε τα πιο σος δηλαδή …. Μου επισήμανε τα πιο 

σημαντικά».(Φ8) 

Από την άλλη πλευρά τρεις ΦμεΑ σχολίασαν ότι οι διδάσκοντες δεν τους 

ανακοίνωσαν την ύλη των μαθημάτων νωρίτερα σε σχέση με τους υπόλοιπους 

φοιτητές και δεν ήταν πρόθυμοι να την μειώσουν την ύλη. 

«Ζητήσαμε με τα άλλα παιδιά, από τους διδάσκοντες, να έχουμε την ύλη νωρίτερα, γιατί 

κάνω παρέα, τους γνωρίζω, αλλά δεν μας τα ΄δωσαν, οι περισσότεροι δεν μας τα 

‘δωσαν, δυο, τρεις μπορεί να μας τα έδωσαν, αλλά οι περισσότεροι όχι….. Δεν ξέρω, 

δεν μας την   έδωσαν όμως, μας έλεγαν μαζί  με το τμήμα και όλα αυτά….. Είχαμε πάει 

όλα τα παιδιά, που ήμασταν στο πρόγραμμα και ζητήσαμε από τους καθηγητές την ύλη 

νωρίτερα και μας έλεγαν μια βδομάδα πριν, μια βδομάδα πριν και στην ουσία φτάσαμε 

λίγο πριν την εξεταστική, λίγο πριν τη δώσουν και στα υπόλοιπα παιδιά.»(Φ5) 

«Ζητούσα από τους καθηγητές να μου μειώσουν την ύλη, μου λέγανε: «θα το 

σκεφτούμε» και μετά δεχόντουσαν……. στην αρχή είχαμε κάποια ΄΄θεματάκια΄΄ με 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:44:02 EEST - 54.219.128.100



113 
 

κάποιους αλλά μετά δέχθηκαν…… Ότι δεν ξέρανε ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα μου 

και δεν ξέρω, προφανώς το συζήτησαν με κάποιους άλλους καθηγητές, πίστευαν 

περισσότερο ότι έχω περισσότερες ικανότητες και δυνατότητες και κάποιοι λέγανε: « 

όχι» και μετά είπανε: «ναι»…… δεν πίστευαν ότι υπάρχει ανάγκη  να μειωθεί η ύλη. όχι 

στο προφορικό δεν είχα θέμα στο να μειωθεί η ύλη.»(Φ6) 

Ακόμη ένας ΦμεΑ σχολίασε ότι ένας διδάσκοντας δεν ήταν πρόθυμος να του 

δώσει σημειώσεις και του πρότεινε να τις πάρει από κάποιον συμφοιτητή του. 

«Κάποιοι διδάσκοντες νομίζουνε ότι είναι πολύ πρόθυμοι να βοηθήσουνε δηλαδή 

εντάξει, λέγανε πάρε τις σημειώσεις από τους συμφοιτητές σου, αυτό δηλαδή, δεν είχανε 

συγκεκριμένα ας πούμε, είχα ζητήσει από μια διδάσκουσα να μου δώσει σημειώσεις 

άμα έχει από το μάθημα σε αυτά που λέει και εντάξει είχε σημειώσεις και μου λέει θα 

στις δώσω, δεν θυμάμαι καλά βασικά, αλλά μετά λέει ότι καλύτερα να τις πάρεις από 

έναν συμφοιτητή σου, δεν ήταν δηλαδή πολύ αποφασιστική, δεν ήταν πολύ 

πρόθυμη.»(Φ8) 

Ένας ΦμεΑ ανέφερε ότι δυσκολεύτηκε να βρει κοινή ώρα και μέρα για να 

μιλήσει με τους διδάσκοντες. 

«Ορισμένοι καθηγητές δεν διέθεταν περισσότερο χρόνο σχετικά με συνάντηση, δηλαδή 

δεν είχαν συγκεκριμένη ώρα…. ζήτησα από κάποιους να μπορέσουμε να μιλήσουμε με 

τον καθηγητή, να μάθουμε κάποια πράγματα και αν ήταν τα πούνε προφορικά ή 

γραπτώς.»(Φ10) 

Δύο φοιτητές με προβλήματα ακοής ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια των 

μαθημάτων οι διδάσκοντες μιλούσαν γρήγορα και δεν μπορούσαν να τους 

κατανοήσουν. 

«Κάποιοι επειδή είχαν συνηθίσει να μιλάνε γρήγορα, δεν ήταν επικεντρωμένοι δηλαδή, 

δεν  ήταν  συγκεντρωμένοι στο να μου μιλάνε  όλη την ώρα  αργά  και καθαρά, αλλά 

εντάξει.»(Φ8)   

«Ήταν πρόθυμοι να βοηθήσουν αλλά ορισμένοι εντάξει είναι η συνήθεια του ανθρώπου 

να μην δίνει περισσότερη προσοχή στον άλλον, αλλά εντάξει προσπαθούν όλοι οι 

καθηγητές με το δικό τους τρόπο για το καλύτερο.» (Φ10) 

Τέλος, τέσσερις ΦμεΑ σχολίασαν πως προσέγγισαν μόνοι τους καθηγητές και 

συζητούσαν για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν. Οι διδάσκοντες τους ενημέρωσαν 

για το πρόγραμμα ¨πρόσβαση¨, τους έδωσαν οδηγίες για τον τρόπο εξέτασης, τη 

μετακίνηση στους χώρους του πανεπιστημίου αλλά και τους παρείχαν ψυχολογική 

στήριξη για προσωπικά τους θέματα. 
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«Εγώ ζήτησα, είχα, επειδή δυσκολεύομαι στο γράψιμο είχα πάει στο κύριο 

Κωνσταντινίδη και του είχα, το είχα συζητήσει μαζί του, έβλεπα, δεν ήξερα το 

πρόγραμμα και πήγαινα σε όλους και έβλεπα ότι οι βαθμοί μου, δεν ήταν αντίστοιχοι με 

αυτό που διάβαζα, κάτι δεν πάει καλά κάτι γίνεται, είχα μιλήσει με τον κύριο 

Κωνσταντινίδη και μετά κάναμε την αίτηση μαζί στο πρόγραμμα και έπειτα μίλησα τότε 

με την Άρτεμις.»(Φ2) 

«Είχα μιλήσει γι’αυτό, για τη προφορική εξέταση, με το κ. Βασιλείου, που μας είχε 

αναλάβει, ο κ. Βασιλείου αν δεν κάνω λάθος μας είχε πει να επικοινωνήσουμε με τους 

καθηγητές, αλλά ήταν δουλειά της βοηθούς να επικοινωνήσει, εκείνη επικοινώνησε, 

μίλησα και εγώ με τους καθηγητές, ότι πράγματι δίνω προφορικά, έχω μιλήσει και με 

τον κ. Βασιλείου και εντάξει, έδωσα προφορικά.»(Φ3) 

«Μας είχε ενημερώσει η κυρία Νικολοπούλου, ότι προκειμένου να αποφεύγω αυτό το 

σκαλάκι που έχει το Κορδάτου, που σε οδηγούν στο αμφιθέατρο, υπάρχει μια μπάρα ας 

πούμε που κατεβαίνεις και μπορείς από εκεί, αφού κάνεις το κύκλο του πανεπιστημίου 

να μπαίνεις από εκεί, αλλά εγώ προσωπικά δεν το προτίμησα, γιατί εντάξει το 

πρόβλημα που έχω, δεν είναι τόσο μεγάλο ώστε να καθιστά αδύνατη τη πρόσβαση μου, 

από το σκαλάκι στο αμφιθέατρο, αλλά τη προσπάθεια της και το εγχείρημα της το έκανε 

και η δεσποινίδα και η κυρία Νικολοπούλου.»(Φ7) 

«Ως προς τη σχολή ναι με βοήθησαν, με στήριξαν ψυχολογικά,  ορισμένες φορές είχα 

και κάποια άλλα ψυχολογικά προβλήματα σχετικά με εξωσχολικά θέματα, παρότι η 

κυρία Νικολοπούλου, μου πρότεινε ψυχολόγο να συμβουλευτώ, αλλά μέχρι τώρα τα 

πάω καλά, μπορώ και στηρίζω τον εαυτό μου, να έχω κάποια αυτοεκτίμηση.»(Φ10) 

Συνοψίζοντας, όλοι οι ΦμεΑ (100%)θεώρησαν αναγκαίο να ενημερώσουν 

τους διδάσκοντες για τις ανάγκες τους. Τέσσερις (40%) από τους δέκα ΦμεΑ 

δήλωσαν ότι οι διδάσκοντες τους παρείχαν σημειώσεις και έξι (60%) δήλωσαν ότι 

τους παρείχαν βοήθεια για την εξεταστική. Ακόμη, δύο (20%) ανέφεραν ότι οι 

διδάσκοντες δεν τους έδωσαν την ύλη νωρίτερα, ένας (10%) ανέφερε ότι δεν 

μειώθηκε η ύλη, ένας (10%) ανέφερε ότι οι διδάσκοντες δεν ήταν πρόθυμοι να του 

δώσουν σημειώσεις, ένας ΦμεΑ (10%) ανέφερε ότι δυσκολεύτηκε να βρει κοινή μέρα 

και ώρα για συνάντηση με τον διδάσκοντα και τέσσερις (40%) σχολίασαν ότι 

συζητούσαν με τους υπεύθυνους διδάσκοντες για τις ανάγκες τους. (Πίνακας 9) 
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Πίνακας 9 

Συνεργασία ΦμεΑ-διδασκόντων 

 

Υποκατηγορίες Συμμετέχοντες (Ν=10)% 

Ενημέρωση για τις ανάγκες των ΦμεΑ 10 100% 

Παροχή σημειώσεων από τους διδάσκοντες 4 40% 

Παροχή βοήθειας για την εξεταστική 6 60% 

Απροθυμία των διδασκόντων να δώσουν την ύλη 

νωρίτερα 

2 20% 

Απροθυμία των διδασκόντων για μείωση της ύλης 1 10% 

Απροθυμία των διδασκόντων για παροχή σημειώσεων 1 10% 

Δυσκολία στην εύρεση χρόνου για  συνάντηση με τους 

διδάσκοντες 

1 10% 

Δυσκολία στην κατανόηση της ομιλίας των διδασκόντων 

 

2 20% 

Συζήτηση με τους υπεύθυνους του  προγράμματος για 

τις ανάγκες των ΦμεΑ 

4 40% 

 

 

2.3.Συνεργασία ΦμεΑ- γραμματείας 

 

Οχτώ ΦμεΑ (80%) σχολίασαν τη συνεργασία με το προσωπικό της 

γραμματείας και  ανέφεραν ότι το προσωπικό ήταν πρόθυμο να τους δώσει οδηγίες 

για τη δήλωση των μαθημάτων, να τους ενημερώσει για τα μαθήματα επιλογής και το 

πρόγραμμα της εξεταστικής.  

«Επειδή δεν μπορούσα να δηλώσω ένα μάθημα, πήγα εγώ στη γραμματεία και αυτό και 

δεν μπορούσα να το δηλώσω….. νομίζω δεν γινόταν και πήγα εγώ στη γραμματεία και 

το άλλαξα γιατί γίνονταν…. Ήταν πρόθυμοι να με βοηθήσουν.»(Φ1) 

«Φυσικά αρκετές φορές επισκέφτηκα τη γραμματεία και γενικότερα στο πρώτο εξάμηνο 

που ήμουν χαμένος, τους επισκέφτηκα αρκετές φορές και στο δεύτερο εντάξει δεν έχω 

λόγια από τους ανθρώπους, είχε γίνει και ένα μπέρδεμα με ένα μάθημα επιλογής που το 

συνειδητοποίησα για τα δεδομένα του πανεπιστημίου σχετικά αργά, το λάθος και οι 

άνθρωποι με πολύ προθυμία και ελαστικότητα θα έλεγα, μου το άλλαξαν, μου παρείχαν 
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τη καλύτερη δυνατή διευκόλυνση και για το πάσο και για τη βεβαίωση, που δεν μπόρεσα 

να εξασφαλίσω, επειδή δεν είχα το πάσο νωρίτερα……… Σαφώς και ήταν πρόθυμοι να 

με εξυπηρετήσουν, αν έλεγα κάτι άλλο θα ήμουν αχάριστος»(Φ7) 

«Χρειάστηκε να επικοινωνήσω με τη γραμματεία αλλά κυρίως για το πάσο, γενικά για 

τα μαθήματα επιλογής, τι μπορούμε να κάνουμε δηλαδή με τους κύκλους της θετικής, 

κοινωνικά, παιδαγωγικά, κοινωνιολογία, αυτό δηλαδή τι επιλογές έχω να κάνω και ναι  

συνεργάστηκαν….. ήταν πρόθυμοι, αυτό που έπρεπε να πουν εντάξει το είπανε, 

αυτό.»(Φ8) 

 

3. Εμπειρίες- Συναισθήματα 

 

3.1.Απόψεις των ΦμεΑ για το ρόλο των βοηθών 

 

Όλοι οι ΦμεΑ περιέγραψαν τις εμπειρίες που βίωσαν κατά τη διάρκεια 

υποστήριξης τους από τους βοηθούς. Συγκεκριμένα, εφτά από τους δέκα ΦμεΑ 

σχολίασαν ότι νιώθουν ικανοποιημένοι από την υποστήριξη που τους παρείχαν οι 

βοηθοί τους. (Πίνακας 10) 

«Οι θετικές εμπειρίες που αποκόμισα είναι  εμπιστοσύνη, αυτοπεποίθηση, εμπιστοσύνη 

προς την Νίκη και προς τον κύριο Βασιλείου, αυτό γενικότερα, διαβάζω πλέον με 

ευχαρίστηση, δηλαδή δεν κάνω καταναγκαστικά έργα, χωρίς άγχος, αυτά.»(Φ1)    

 «Νιώθω απίστευτη ικανοποίηση, εύχομαι να μην τελειώσει το πρόγραμμα ………..  

Θετική εμπειρία, έμαθα το καλό να βοηθάς, να συνεργάζεσαι, το να σκέφτεται κάποιος 

εσένα .»(Φ6) 

«Εγώ προσωπικά σε αυτό τον κόσμο που ζούμε διέκρινα στα μάτια όχι μόνο της δικιάς 

μου βοηθούς, αλλά και των άλλων, μια ευαισθησία, ένα καλοπροαίρετο τρόπο σκέψης, 

δεν στιγμάτισαν τα παιδιά, τα έκαναν να αισθάνονται όμορφα, άνετα, εντάξει, το 

γεγονός ότι ήταν πρόθυμοι να βοηθήσουν και βλέπεις ότι υπάρχει ακόμη και σήμερα 

καλοσύνη και ανιδιοτέλεια.»(Φ7) 

Επιπλέον, έξι από τους δέκα ΦμεΑ ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια των 

σπουδών τους διακατέχονταν από άγχος και συναισθηματική ανασφάλεια αναφορικά 

με τη διαχείριση των ακαδημαϊκών τους υποχρεώσεων τους και οι βοηθοί τους 

στήριξαν ψυχολογικά και τους ενίσχυσαν την αυτοπεποίθηση.  

 «Αυτό που θέλω να πω σαν να ήταν μαζί και ψυχολόγος η υποστήριξη της Νίκης και 

σαν βοηθός μου, δεν το ένιωσα δηλαδή σαν να έκανε καταναγκαστικά έργα σε αυτή τη 
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περίοδο……. …..  με ενίσχυσε θετικά, μπορώ να πω, γιατί εγώ πίστευα ότι δεν θα 

πέρναγα κανένα από τα μαθήματα, πιστεύω ότι με ενίσχυσε πάρα πολύ, ναι, δεν έχω 

αυτοπεποίθηση και πιστεύω ότι εντάξει… Εγώ διάβαζα συνεχώς, δηλαδή δεν έβγαινα 

έξω από το σπίτι, μου έλεγε: «όχι δεν θα διαβάσεις άλλο, τα διάβασες», σε τέτοιο 

σημείο εντάξει, γιατί είχα αγχωθεί στο πρώτο εξάμηνο πάρα πολύ, ενώ σε αυτό μπορεί 

να μην τα πάω τόσο καλά αλλά δεν είμαι τόσο αγχωμένη, έχω μια ισορροπία….. στην 

εξεταστική με βοήθησε με το άγχος, να μην έχω άγχος, να διαβάζω αλλά να μην είμαι 

διαρκώς τι έγινε και αυτά, στο , μερικές φορές, εντάξει με τη σχολή με τα μαθήματα, 

τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς.»(Φ1) 

«Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να αντιμετωπίσω μόνη μου τις δυσκολίες μου, γιατί 

πραγματικά είχα αγχωθεί πάρα πολύ πριν το δω το θέμα και με βοήθησε πάρα πολύ και 

ψυχολογικά γιατί βλέποντας και τους βαθμούς, που αντιστοιχούν στη δική μου 

προσπάθεια, ένιωσα καλύτερα οπότε πήρα τα πάνω μου και νιώθω καλύτερα, 

ψυχολογικά πιο πολύ με βοήθησε.»(Φ2) 

«Ήμουν πολύ αγχωμένη στην αρχή γιατί είχαν πάρει 25000 εργασίες ο καθένας και εγώ 

δεν είχα πάρει καμία, ναι είχα αγχωθεί πολύ και σκεφτόμουνα τι θα κάνω, πότε θα 

διαβάσω, πότε το ένα και πότε το άλλο, εντάξει μετά……. Αγχωνόμουν στο πως θα 

προλάβω να κάνω όλες τις εργασίες, να προλάβω να τα διαβάσω όλα αυτά …….. όταν 

άρχισε η συνεργασία με τη βοηθό μου άρχισε να ηρεμεί το θέμα, τα έβαλε σε μια σειρά, 

ότι θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκείνο, θα έρθει μετά το πάσο σου, μετά θα βγουν τα 

συγγράμματα, μετά θα μπεις στον Εύδοξο, μετά θα πάμε κάτω στη γραμματεία, μετά θα 

πάρεις τις εργασίες σου, θα κάνεις τις εργασίες, θα διαβάσεις σιγά σιγά και θα βγουν 

όλα  …….. μου εξήγησε την διαδικασία για το κάθε ένα θέμα.»(Φ5) 

«Είχα πολύ άγχος, ένιωθα ότι δεν θα τα καταφέρω, ότι δεν θα φτάσω ποτέ στο σημείο 

να πάρω πτυχίο…. Με εμψύχωναν  στο κομμάτι, μου έλεγαν πάντα, ότι μπορείς και θα 

τα καταφέρεις……….. Ξέρανε, το ξέρανε από μόνοι τους ότι πιέζομαι πολύ, ότι θέλω να 

τα έχω όλα τέλεια, στην εντέλεια και δεν μου έβγαινε αυτό και δεν μπορούσα 

καθόλου….  Προσπαθούσαν να το συζητάμε, να βάλουμε μια σειρά, να βάλουμε ένα 

πρόγραμμα….. με ενθάρρυναν λεκτικά.»(Φ6) 

«Θεωρώ το ρόλο της σημαντικό, γιατί μαζί της, αν και δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό, 

αισθάνομαι ασφαλής κατά πρώτον και μπορώ έτσι και υπερπηδάω κάποια εμπόδια, 

μέσα σε εισαγωγικά, τα οποία παρουσιάζονται, αισθάνομαι και εγώ πιο άνετα, πιο 

ήρεμος καταλαβαίνετε….. . Πάντα ένα οποιοδήποτε παιδί κάθεται στο Θόλο και σου 

λέει σε παρακαλώ βοήθα με να κατέβω τα σκαλιά ναι ή να πάω στο κυλικείο να φάω 
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κάτι ή να πάω στην εστία και άλλο να πεις τι κάνεις, που περνάς τόσο χρόνο μαζί της 

και είναι και βοηθός σου στο κάτω κάτω, πιο άνετα την προσεγγίζεις, πιο άνετα της 

ζητάς αυτό που θέλεις.»(Φ7) 

 «Έχω άγχος με την εξεταστική και πάντα οι βοηθοί με στηρίζουν και ψυχολογικά και 

όπως μπορούν.»(Φ9) 

Ακόμη, όλοι οι συμμετέχοντες (100%) θεωρούν το ρόλο των βοηθών 

σημαντικό, γιατί αποκόμισαν ακαδημαϊκά οφέλη  από την υποστήριξη τους. Οι ΦμεΑ 

κυρίως οι πρωτοετείς σχολίασαν ότι δυσκολεύτηκαν να ανταποκριθούν στις 

υποχρεώσεις των μαθημάτων, δεν ήξεραν πώς να οργανώσουν μια εργασία ή πώς να 

μελετήσουν την ύλη. (Πίνακας 10)  

«Ήταν σημαντικός ο ρόλος της και πιστεύω ότι  αυτή με έκανε να προσπαθήσω γιατί 

έλεγα από την αρχή ότι εγώ δεν θα περάσω. Πρώτον, δεν ήξερα πώς να διαβάζω καν σε 

στο πανεπιστήμιο, ότι είναι πάρα πολλά, δεν είναι συγκεκριμένα πράγματα, περνώ 

βέβαια, αυτή μου έδειξε τον τρόπο οργάνωσης μου στο πανεπιστήμιο…. Ο τρόπος 

οργάνωσης ήταν ότι ξέρεις κάτι: «αυτά έχουμε στην ύλη μας, δεν τα μαθαίνουμε 

παπαγαλία, τα μαθαίνουμε όμως, εε θα διαβάσεις» γενικότερα αυτό  μετά εντάξει ήταν 

κάπως μου είπε τι να διαβάσω, όχι ακριβώς δεν μου είπε, εδώ δεν έχουμε σος, 

διαβάζουμε, αυτό…… θεωρώ το ρόλο της σημαντικό και στο μαθησιακό επίπεδο και 

στη συναισθηματικό τομέα.»(Φ1) 

«Θεωρώ το ρόλο της βοηθού πάρα πολύ σημαντικό, όπως είπαμε με βοήθησε πολύ να 

εγκλιματιστώ στη σχολή γενικά γιατί ήταν καινούριο κεφάλαιο και μπαίνεις απότομα 

μέσα και χάνεσαι γιατί ειδικά οι άλλοι που έχουν προχωρήσει, γιατί εμείς δεν 

ξεκινήσαμε από την αρχή και ναι με βοήθησε πολ.»(Φ5) 

«Πραγματικά ένα, με υποστήριξε, δηλαδή η κοπέλα με το που, ήθελα ένα πρόβλημα, την 

έπαιρνα τηλέφωνο και μου έλεγε, ήξερε τι πρέπει να κάνω και μου έλεγε: «θα πάμε εκεί 

και θα το κανονίσουμε, θα πάμε εκεί και θα το φτιάξουμε, θα κάνεις αυτό και θα γίνει», 

πραγματικά, δηλαδή, δεν είχα άλλο κοντινό μέλος της οικογενείας να ήξερα πως είναι 

σαν σχολή και δεν ήξερα……… μόλις μου είπε για πάσο, κοίταζα σαν χαζή δεν ήξερα τι 

εννοούσε, ούτε για τον Εύδοξο ήξερα τίποτα, άμα δεν ήταν η κοπέλα.»(Φ5) 

«Πάρα πολύ σημαντικός είναι ο ρόλος τους και μακάρι να συνεχιστεί το πρόγραμμα και 

τα επόμενα χρόνια….. … Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να αντιμετωπίσω μόνη μου τις 

δυσκολίες μου, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα, χρωστούσα οχτώ μαθήματα, με το που 

ξεκίνησε το πρόγραμμα το Σεπτέμβρη, πέρασα και τα 8. Θεωρώ ότι είναι πολύ 

σημαντικό το πρόγραμμα γιατί έμαθα πολλά πράγματα εγώ.»(Φ6) 
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«Έμαθα πώς να διαβάζω καλύτερα, να κάνω εργασίες, που δεν ήξερα, να οργανώνω 

την ύλη…….. έμαθα να πιστεύω περισσότερο στον εαυτό μου.»(Φ6) 

«Έμαθα πολύ να συνεργάζομαι πιο πολύ να καθορίζω το χρόνο που χρειάζομαι και 

έμαθα και άλλα πρακτικά πράγματα πώς να χειρίζομαι  μηχανήματα πώς να 

συντονίζεται μια ομάδα, έτσι.»(Φ9) 

 

Πίνακας 10 

Απόψεις των ΦμεΑ για το ρόλο των βοηθών 

 

Υποκατηγορίες Συμμετέχοντες (Ν=10)% 

Συναισθηματικά οφέλη 7 70% 

Ακαδημαϊκά οφέλη 10 100% 

 

 

5. Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών για την υποστήριξη των ΦμεΑ 

 

Ένας (10%) φοιτητής με προβλήματα όρασης πρότεινε η ύλη των μαθημάτων 

να ανακοινώνεται έγκαιρα, στην αρχή του εξαμήνου, έτσι ώστε οι βοηθοί να έχουν 

χρόνο να μετατρέψουν τα γρήγορα βιβλία σε γραφή Braille. 

«Οι διδάσκοντες να ανακοινώνουν την ύλη νωρίς για να γίνονται  πιο σύντομα οι 

μετατροπές των βιβλίων σε Braille.»(Φ9) 

Ο ίδιος φοιτητής (10%) ανέφερε ότι καλό θα είναι οι εκδοτικοί οίκοι να 

αποστέλλουν τα βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή γιατί το σκανάρισμα είναι μια 

χρονοβόρα διαδικασία. 

«Αυτό που έλεγα πάντα είναι οι εκδοτικοί οίκοι να συνεργάζονται πιο πολύ για τα 

βιβλία γιατί για εμάς είναι πολύτιμα τα βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή απ΄ το να τα 

σκανάρουμε, χάνουμε πολύ χρόνο.»(Φ9) 

Ακόμη, ένας (10%) φοιτητής πρότεινε οι συναντήσεις με τους βοηθούς να 

ξεκινούν από την αρχή του εξαμήνου. 

«Το καλύτερο είναι να ξεκινάνε από την αρχή, με το πρώτο μάθημα που ξεκινάει, κάθε  

βδομάδα, τότε μια φορά τη βδομάδα να γίνονται αυτές οι συναντήσεις με τη 

βοηθό.»(Φ8) 
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Παράλληλα, ένας ΦμεΑ πρότεινε οι ΦμεΑ και βοηθοί να βρίσκονται στο ίδιο 

εξάμηνο σπουδών έτσι ώστε να παίρνουν ομαδικές εργασίες. 

«Το καλύτερο θα είναι να βρίσκονται παιδιά μέσα από το ίδιο έτος και από το ίδιο, για 

να έχουνε κοινά πράγματα. Πιστεύω ότι είναι το καλύτερο. Γιατί μπορεί να είναι σε μια 

ομάδα μαζί και ο ένας να βοηθά τον άλλον. Γιατί εντάξει και τα παιδιά με ειδικές 

ανάγκες. Δεν είναι και τόσο σε σημείο ανάλογα με την ειδική ανάγκη, που έχει, είναι 

εντάξει, γιατί έχω δει πάρα πολλά, δηλαδή ένα παιδί, που είναι, άμα εγώ π.χ. ήμουνα με 

το μπαστούνι, σε τέτοιο σημείο. Δεν θα μπορούσε να με φέρει άμα είχα κάπου αλλού 

μάθημα, όσο και να θέλει να με βοηθήσει, αυτό……………. Πιστεύω, ότι θα ήτανε πιο 

λογικό η βοηθός μου να είναι στο ίδιο εξάμηνο με εμένα, σε σημείο ρε παιδί μου και ο 

άλλος δεν θα σε βλέπει με μισό μάτι, που πάει αυτός τώρα, ότι νιώθεις άσχημα, ξέρεις 

τώρα έχω ραντεβού  με τη βοηθό μου: «Ποια βοηθό;», να νιώθεις ότι δεν είσαι 

διαφορετικός, να νιώθεις και καλά εντάξει, πάντοτε αυτό δε βγαίνει, να νιώθεις ότι, όχι 

ότι εγώ ένιωθα ότι κάνω καταναγκαστικά έργα, ένιωθα ότι έχω ένα άνθρωπο δικό μου, 

που στέκεται. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Πιστεύω με την Νίκη ότι ήταν πάρα πολύ καλό 

μέχρι εδώ, που είναι, αλλά π.χ. αυτό που σας είπα πριν η Νίκη τώρα είναι τέταρτο έτος, 

τρίτο δεν θυμάμαι κιόλας, του χρόνου θα θέλει να ασχοληθεί για το δικό της 

αποτέλεσμα, δεν νομίζω ότι βγάζει κάπου αυτή τη στιγμή, δηλαδή εγώ προσωπικά από 

τη μία, θα ήθελα για δικό της καλό να το σταματήσει γιατί και εγώ νιώθω άσχημα αλλά 

από την άλλη.» (Φ1) 

Επιπροσθέτως προτάθηκε από έναν ΦμεΑ να υπάρχει ένας συγκεκριμένος 

ήσυχος χώρος συναντήσεων με τη βοηθό. 

«Να βρισκόμασταν σε κάποιο συγκεκριμένο, να υπάρχει κάποιο σαν γραφείο στη σχολή, 

το οποίο να πηγαίνουν τα άτομα της υποστήριξης να συζητούν με τη βοηθό τους…. να 

υπάρχει ένας ήσυχος χώρος για συζήτηση.»(Φ5) 

Επίσης, ένας ΦμεΑ πρότεινε να γίνονται συναντήσεις με όλους τους βοηθούς 

και τους ΦμεΑ, να ανταλλάσσουν απόψεις και ιδέες αναφορικά με τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν έτσι ώστε να παρέχει ανατροφοδότηση ο ένας στον άλλον. 

«Μπορεί στην αρχή , αρχή να γίνονται συναντήσεις από όλα τα παιδιά και τους 

βοηθούς και να γίνονται προτάσεις υποστήριξης του προγράμματος και να γνωρίζονται 

μεταξύ τους και οι βοηθοί και τα παιδιά αλλά και να μιλάνε………, δηλαδή να 

γνωρίζονται, να λένε τα προβλήματα τους, να λένε που θέλουν υποστήριξη ο καθένας, 

που θέλει βοήθεια περισσότερο να είναι όμως όλοι μαζί σαν ομαδικό …… όλοι οι 

βοηθοί και όλοι οι φοιτητές μαζί να ανταλλάσσουν απόψεις.»(Φ5) 
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Δύο ΦμεΑ(20%) πρότειναν αλλαγές αναφορικά με τη συνεργασία με τους 

διδάσκοντες και τους βοηθούς. Θα ήταν χρήσιμο οι διδάσκοντες να παρέχουν οδηγίες 

σχετικά με την καταγραφή των σημειώσεων και την μελέτη της ύλης. 

«Να βλέπει ο καθηγητής τις σημειώσεις της βοηθού μήπως έχει γίνει καμία παράλειψη 

από τις σημειώσεις και να τη βοηθήσει να κάνει πιο οργανωμένα το υλικό αυτό.»(Φ8) 

«Να παίρνει οδηγίες από το διδάσκοντα για το τι πρέπει να σημειώνει η βοηθός από το 

μάθημα, να μας ενημερώσει και αυτός δηλαδή ο διδάσκων γιατί όλοι έχουμε στόχο να 

διαβάσουμε αλλά κυρίως για την εξεταστική, να ερχόταν από την αρχή, να ενημερώνει  

τη βοηθό και εμένα, ποια πράγματα δηλαδή να κρατάει περισσότερο, που να 

επικεντρωθεί ο βοηθός, να κρατήσει σημειώσεις και πως θα γίνεται η παράδοση του 

μαθήματος, θα λέει πρώτα θεωρία και μετά θα κάνει ασκήσεις; Να γράψει τις 

ασκήσεις; κάπως έτσι δηλαδή  μας ρωτούν τι να διαβάσεις για την εξεταστική, αυτά τα 

πράγματα δηλαδή δεν έχουν ενημερώσει και δεν  το  είχα  δοκιμάσει, δεν ήξερα ότι θα 

χρειάζονταν κάτι τέτοιο να το ζητήσω λοιπόν και εντάξει οι διδάσκοντες δεν είναι πολύ, 

λένε γενικά πράγματα  και δεν είναι πολύ συγκεκριμένοι.»(Φ8) 

«Γενικά, επίσης και η ενημέρωση όσον αφορά την ύλη το ένα το άλλο…….  Τα σος, τα 

σημαντικά   αυτά ας πούμε, εκεί πέρα ναι, δηλαδή θα ζητούσε άμα γινόντανε γραπτά, 

πιστεύω στο διδάσκοντα είναι πολύ, αυτό εντάξει είναι σημαντικό, τη μια ναι και τη μια 

αλλιώς και να γράψουμε κάποια σταθερά πράγματα, ήδη έχω μια ανασφάλεια ποια να 

διαβάσω και την άλλη στιγμή τα πλακώνω όλα και τα  διαβάζω όλα και 

επικεντρώνομαι σε αυτά που εγώ θεωρώ σημαντικά αυτό και είναι τα σος και μετά τα 

μαθαίνω από τους συμφοιτητές από εδώ από εκεί, ναι και δεν υπάρχει οργάνωση.»(Φ8) 

Τέλος, ένας ΦμεΑ (10%) επιθυμεί να γίνονται περισσότερες συναντήσεις με 

τους διδάσκοντες και να παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη σε φοιτητές που το έχουν 

ανάγκη. 

«Για μένα θα μου ήταν χρήσιμο να κάνω κάποιες συναντήσεις με τους διδάσκοντες 

αλλά δεν ξέρω αν μπορούν και εκείνοι να μπορούν να ανταποκριθούν σε ορισμένες 

απαιτήσεις μου, γιατί έχουν και αυτοί κάποιες απαιτήσεις ως πανεπιστημιακοί 

καθηγητές.»(Φ10) 

«Θα ήθελα περισσότερο οι καθηγητές να είναι πιο βοηθητικοί σχετικά με το παιδί που 

φέρει ειδική πάθηση, έτσι ώστε να τον βοηθήσουνε, να το ενθαρρύνουν, να μπορέσει να 

προχωρήσει μπροστά και να υπάρχει δηλαδή μια πιο, να το πω, μια πιο ολική βοήθεια 

μεταξύ βοηθών και καθηγητών, να μπορέσει δηλαδή το παιδί, να νιώσει μια ασφάλεια  
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τη σχολή, να μπορέσει να νιώσει ότι μπορεί να ανταποκριθεί και να φτάσει ως το τέλος, 

δηλαδή στο τέλος μέχρι το πτυχίο.»(Φ10) 

 

Πίνακας 11 

 Προτάσεις για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

 

Υποκατηγορίες Συμμετέχοντες (Ν=10)% 

Έγκαιρη μετατροπή της ύλης σε Braille 1 10% 

Έγκαιρη ανακοίνωση της ύλης 1 10% 

Παροχή βιβλίων ηλεκτρονική μορφή 1 10% 

Έγκαιρη έναρξη των συναντήσεων 1 10% 

Συμφοίτηση βοηθών και ΦμεΑ 1 10% 

Συγκεκριμένος χώρος συναντήσεων με τις βοηθούς 1 10% 

Γνωριμία με όλους τους ΦμεΑ και βοηθούς 1 10% 

Παροχή οδηγιών για τη μελέτη της ύλης από τους 

διδάσκοντες 

1 10% 

Παροχή οδηγιών  στις βοηθούς για την καταγραφή 

των σημειώσεων 

1 10% 

Συνεργασία μεταξύ των διδασκόντων, των βοηθών 

και των ΦμεΑ 

1 10% 

Παροχή ψυχολογικής υποστήριξης από τους 

διδάσκοντες 

1 10% 

Περισσότερες συναντήσεις με τους διδάσκοντες 1 10% 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η διδασκαλία μεταξύ συνομηλίκων 

προσέφερε οφέλη και θετικές εμπειρίες τόσο στους βοηθούς όσο και στους 

υποστηριζόμενους φοιτητές, τα οποία συμφωνούν με τα δεδομένα άλλων ερευνών 

(Kowalsky & Fresko, 2002˙ Rich & Gentile, 1995˙ Vogel, Fresko & Wertheim, 2007˙  

Zwart & Kallemeyn, 2001). 

Οι ΦμεΑ σχολίασαν την υποστήριξη που τους προσέφεραν οι βοηθοί στα 

ακαδημαϊκά θέματα,  στο κράτημα των σημειώσεων, στην οργάνωση της μελέτης και 

στην συγγραφή εργασιών, καθώς ήταν καθήκοντα διαφορετικά και πιο απαιτητικά 

από αυτά που είχαν στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

Οι φοιτητές με σοβαρά προβλήματα όρασης τόνισαν ότι πολύτιμη βοήθεια για 

αυτούς ήταν η μεγέθυνση των σημειώσεων και η μετατροπή των βιβλίων στον 

κώδικα γραφής και ανάγνωσης Braille γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να έχουν 

πρόσβαση στην ύλη. Αυτό το εύρημα συμφωνεί με τα αποτελέσματα των ερευνών 

που ανέδειξαν την ωφελιμότητα της μετατροπής του εκπαιδευτικού υλικού από τη 

γραφή των βλεπόντων σε γραφή Braille (Enjevin, 2009· Holloway, 2001· Kowalsky 

& Fresko, 2002· Orsini-Jones, 2009). 

Οι κωφοί/βαρήκοοι φοιτητές δήλωσαν ότι ήταν χρήσιμο για αυτούς η παροχή 

σημειώσεων και ο εμπλουτισμός τους με οπτικά βοηθήματα έτσι ώστε να είναι 

κατανοητές. Οι ίδιοι δεν μπορούσαν να κρατήσουν σημειώσεις είτε γιατί οι 

διδάσκοντες μιλούσαν χαμηλόφωνα και γρήγορα είτε γιατί υπήρχε θόρυβος στην 

αίθουσα, δυσκολίες που ανέδειξαν και προηγούμενες έρευνες (Baron & Foot, 1996· 

Brandt, 2011· Fuller, Bradley & Healey, 2004·  Komesaroff, 2005· Hopkins, 2011· 

Hyde et all, 2009). 

Οι φοιτητές με σοβαρά προβλήματα όρασης και οι φοιτητές με κινητική 

αναπηρία, κυρίως αυτοί που χρησιμοποιούσαν αναπηρικό αμαξίδιο σχολίασαν 

ιδιαίτερα την υποστήριξη που τους παρείχαν οι βοηθοί στη μετακίνηση σε χώρους 

εντός και εκτός του πανεπιστημίου. Αυτό δείχνει την ανάγκη για τη δημιουργία 

προσβάσιμων χώρων με ηχητικές σημάνσεις, ράμπες, μεγάλες σε εύρος πόρτες, 

μεγάλους ανελκυστήρες και ταμπέλες με ανακοινώσεις σε χρώματα αντίθεσης, όπως 

έχουν αναφέρει και προγενέστερες έρευνες (Carrington-Porter, Patton & Roy, 1994· 

Fuller, Healey, Bradley & Hall, 2004· Hopkins, 2011). 
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Όλοι οι ΦμεΑ τόνισαν ιδιαίτερα τη ψυχολογική υποστήριξη που τους παρείχαν 

οι βοηθοί τους. Δήλωσαν ότι διακατέχονταν από άγχος και ανασφάλεια ειδικά αν 

ληφθεί υπόψη πως οι περισσότεροι ΦμεΑ ήταν στο πρώτο έτος και συνεπώς 

χρειάζονταν να προσαρμοστούν σε ένα καινούργιο εκπαιδευτικό χώρο πολύ 

διαφορετικό από αυτόν της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον, χρειάζεται να 

καταβάλλουν μεγαλύτερη προσπάθεια και να διαθέσουν περισσότερο χρόνο για την 

ολοκλήρωση των ακαδημαϊκών υποχρεώσεων τους συγκριτικά με τους συμφοιτητές 

τους (Holloway, 2001). Αυτό δείχνει την ανάγκη για δημιουργία υπηρεσιών, 

συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης στους ΦμεΑ καθ’ όλη τη διάρκεια της 

φοίτησης τους στο πανεπιστήμιο. 

Αναφορικά με τη συνεργασία μεταξύ βοηθών και ΦμεΑ, το μεγαλύτερο 

ποσοστό και των δύο ομάδων συμμετεχόντων την χαρακτήρισαν ως φιλική 

παρομοίως με την έρευνα των Kowalsky και Fresko (2002). Επίσης, οι ΦμεΑ ένιωσαν 

ότι αναπτύχθηκε μια φιλική σχέση με τους βοηθούς τους και ένιωσαν 

συναισθηματικά ασφαλείς. Όπως ειπώθηκε και νωρίτερα οι ΦμεΑ έδωσαν ιδιαίτερη 

έμφαση στη ψυχολογική υποστήριξη που δέχτηκαν, το οποίο αναδεικνύει τον 

ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο της συμβουλευτικής και της ψυχολογικής υποστήριξης.  

Ακόμη, οι ΦμεΑ σχολίασαν θετικά και τη συνεργασία με τους διδάσκοντες 

καθώς επικοινώνησαν μαζί τους, τους περιέγραψαν τις δυσκολίες τους  και ζήτησαν 

να εξεταστούν προφορικά και να τους ανακοινώσουν την ύλη εγκαίρως. 

Αναφορικά με τις εμπειρίες τους οι βοηθοί δήλωσαν ότι απέκτησαν γνώσεις 

από τη συνεργασία τους με τους συμφοιτητές τους. Ειδικότερα, απέκτησαν γνώσεις 

σχετικά με τη μετατροπή της έντυπης γραφής σε ανάγλυφη γραφή (Braille) και 

επίσης έμαθαν πώς να υποστηρίζουν άτομα με προβλήματα όρασης στη μετακίνηση. 

Οι βοηθοί που υποστήριζαν κωφούς/βαρήκοους φοιτητές κατανόησαν πως πρέπει να 

επικοινωνούν μαζί τους. Επίσης, επεσήμαναν ότι αυτές τις γνώσεις μπορούν να τις 

εφαρμόσουν στη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία ως εκπαιδευτικοί, γεγονός 

που συμφωνεί με τα ευρήματα των Kowalsky και Fresko (2002). Δήλωσαν ότι ήταν 

ευχαριστημένοι που βοήθησαν τους συμφοιτητές τους και θα πρότειναν και στους 

υπόλοιπους συμφοιτητές τους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.  
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Τέλος, όλοι οι ΦμεΑ σχολίασαν ότι απέκτησαν ακαδημαϊκά οφέλη από την 

υποστήριξη που τους παρείχαν οι βοηθοί. Έμαθαν πώς να γράφουν μια εργασία, με 

ποιον τρόπο να μελετούν τις σημειώσεις και τα βιβλία και να διαχειρίζονται τα γενικά 

θέματα διαχείρισης σπουδών. Επίσης, δήλωσαν ότι είναι ικανοποιημένοι από τη 

συμμετοχή τους στο υποστηρικτικό πρόγραμμα και σχολίασαν ότι δεν θα μπορούσαν 

να ανταπεξέλθουν μόνοι τους στις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις τους καθώς ο ρόλος των 

βοηθών ήταν χρήσιμος και ωφέλιμος για αυτούς, όπως έχει αναφερθεί και σε 

προηγούμενες έρευνες (Rich & Gentile, 1995· Zwart &Kallemeyn, 2001).  

 

 

Περιορισμοί και προτάσεις για μελλοντικές έρευνες 

 

O στόχος της παρούσα έρευνας ήταν να αναδείξει τις εμπειρίες των φοιτητών- 

βοηθών και των ΦμεΑ, που είχαν το ρόλο των υποστηριζόμενων φοιτητών κατά τη 

διάρκεια της φοίτησης τους στο πανεπιστήμιο. Έγινε προσπάθεια να εξασφαλιστεί η 

εγκυρότητα και αξιοπιστία της έρευνας ωστόσο υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, οι 

οποίοι θα πρέπει να επισημανθούν. Πρώτος περιορισμός είναι ο αριθμός των 

συμμετεχόντων κυρίως των ΦμεΑ είναι μικρός με αποτέλεσμα να περιορίζεται η 

δυνατότητα γενίκευσης των ευρημάτων. Δεύτερον, οι συμμετέχοντες επιλέχθηκαν με 

συγκεκριμένο τρόπο και όχι με τυχαία δειγματοληψία, κάτι που επηρέασε την 

αντιπροσωπευτικότητα των συμμετεχόντων (Cohen, Manion & Morrison, 2008
.
). 

Τέλος, δεν πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος της εγκυρότητας  με την τριγωνοποίηση των 

δεδομένων, χρησιμοποιώντας και άλλους μεθόδους συλλογής δεδομένων (Cohen, 

Manion & Morrison, 2008
. 
Miles & Huberman, 1994). 

Τέλος, η συγκεκριμένη έρευνα αποτελεί ανάγκη για την περαιτέρω μελέτη 

των εμπειριών των φοιτητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παράλληλα υπογραμμίζει την αξία της παροχής 

εκπαιδευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης στους ΦμεΑ και στη δημιουργία 

σταθερού προγράμματος υποστήριξης σε όλη της διάρκεια της πανεπιστημιακής 

περιόδου. 
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Παράρτημα 1 

 

 

Δημογραφικά στοιχεία 

Ονοματεπώνυμο:…………………………………………………………………. 

Τμήμα:……………………………… Ηλικία:……….. έτος σπουδών:……… 

Όνομα φοιτητή/τριας που υποστηρίζεις:………………………… 

 

Α. Είδος υποστήριξης 

1.Σε ποια μαθήματα σε υποστήριζε η/οι βοηθός/βοηθοί; 

2. Ποιες ενέργειες γίνονταν πριν το μάθημα; 

α. Συνεργαζόσουν με τους διδάσκοντες για την παραλαβή των διαφανειών και 

συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλικού , σημειώσεις, περίγραμμα μαθήματος; 

β. Συναντιόσουν με τον ΦμεΑ και συζητούσατε  τις διαφάνειες, το υλικό που είχε 

δώσει ο διδάσκων; 

γ. Ενημέρωνες για πιθανές αλλαγές στην ώρα και στο χώρο διεξαγωγής του 

μαθήματος; 

3. Ποιες ενέργειες γίνονταν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων; 

α. κρατούσες σημειώσεις; 

β. Επαναλάμβανες αυτά που έλεγε ο διδάσκων και οι συμφοιτητές σου; 

 

γ. Εξηγούσες αυτά που έλεγε ο διδάσκων περιληπτικά; 

δ. Βοηθούσες να ενταχθείς σε μία ομάδα στην περίπτωση ομαδικών ασκήσεων; Με 

ποιον τρόπο; Έβρισκες διαθέσιμη ομάδα; Τον/την παρότρυνες να ψάξεις μόνος/η 

του/της; 

4. Ποιες ενέργειες γίνονταν μετά τα μαθήματα; 

α. Επεξεργαζόσουν  και προσάρμοζες τις  προσωπικές σου σημειώσεις; τις 

διαφάνειες; Της έγραφες στον Η/Υ; έβαζες οπτικό υλικό; 

β. Συναντιόσουν με τον/την ΦμεΑ να συζητήσετε πάνω στις διαφάνειες και να 

του/της εξηγήσεις τις απορίες του/της; 

γ. του/της έστελνες ηλεκτρονικά τις σημειώσεις σου; 
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δ. Μιλούσατε στο τηλέφωνο για να του/της επεξηγήσεις τις σημειώσεις ή να του/της 

λύσεις απορίες; 

ε. έλεγχες την  κατανόηση των σημειώσεων με ερωτήσεις κατανόησης ή άλλες 

ασκήσεις που είχαν ετοιμαστεί από πριν; 

α. Αν ναι, οι ερωτήσεις ήταν γραπτές ή προφορικές; 

β. Ανοιχτού ή κλειστού τύπου; 

γ. Αν ναι, οι ασκήσεις ήταν γραπτές ή προφορικές; 

δ. Ασκήσεις αντιστοίχισης ή συμπλήρωσης κενών; 

 

5. Πως βοηθούσες το/τη φοιτητή/τρια στις εργασίες  που του/της ανατίθονταν; 

α. Βοηθούσες στην επιλογή του θέματος; 

β. του/της έλυνες απορίες πάνω στο θέμα; Σου έδινε διευκρινήσεις; 

γ. Τον/την βοήθησες στην αναζήτηση της βιβλιογραφίας; Του/της έδωσες λέξεις-

κλειδιά; Τον/την βοήθησες στην αναζήτηση μέσω του διαδικτύου; 

δ. Τον/την βοήθησες στο σχεδιασμό της εργασίας; 

ε. Τον/την βοήθησες στη συγγραφή της εργασίας; 

ζ. Έλεγχες το τελικό κείμενο; 

6. Με ποιον τρόπο βοήθησες το/την φοιτήτή/τρια στη βιβλιοθήκη; 

α. Τον/την βοήθησες στην αναζήτηση των βιβλίων ή άλλου έντυπου υλικού 

β. Τον/την βοήθησες στη μεγέθυνση έντυπου υλικού (για φοιτητές με προβλήματα 

όρασης) 

γ.  Τον/την βοήθησες στη μεταγραφή του έντυπου υλικού στο σύστημα γραφής 

Braille (για φοιτητές με προβλήματα όρασης) 

δ. Τον/την βοήθησες στην επικοινωνία με το προσωπικό της βιβλιοθήκης για διάφορα 

θέματα (σεμινάρια, δανεισμός, γενικές ερωτήσεις) 

 

7. Με ποιον τρόπο βοήθησες τον/την φοιτητή/τρια κατά τη διάρκεια της εξεταστικής; 

8. Πως οργάνωσες τη μελέτη της εξεταστέας ύλης; 

9. Με ποιον τρόπο επεξεργάστηκες και προσάρμοσες την εξεταστέα ύλη; 

α. Μεγέθυνση; Γραφή Braille, με οπτικό υλικό; 

10. Περιέγραψε μου πως μελετούσατε μαζί; 

11. Έφτιαξες ερωτήσεις εμπέδωσης της ύλης; Αν ναι, γραπτές ή προφορικές; 

επιγραμματικές  ή ανάπτυξης 
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12. έφτιαξες ασκήσεις εμπέδωσης; Αν ναι, ασκήσεις αντιστοίχισης; Συμπλήρωσης 

κενών; 

 

13.Πως θα περιέγραφες το ρόλο σου στη κινητική αυτονομία του φοιτητή; 

14. Σε ποιες περιπτώσεις χρειάστηκε να βοηθήσεις στη μετακίνηση του φοιτητή; 

α. Τον/την συνόδευες από το σπίτι στο πανεπιστήμιο; 

β. Τον/την συνόδευες σε χώρους επίσκεψης στο πλαίσιο του μαθήματος; 

γ. Τον/την συνόδευες σε εκδηλώσεις του ΠΘ; 

15. Πως θα περιέγραφες το ρόλο σου στη κοινωνική δικτύωση του φοιτητή; 

α. Τον/την ενημέρωνες για τις φοιτητικές και τις κοινωνικές εκδηλώσεις του ΠΘ; 

β. Τον/την ενθάρρυνες για τη συμμετοχή του/της σε εκδηλώσεις 

γ. Τον/την υποστήριζες  κατά τη διάρκεια μίας εκδήλωσης; 

16. Ποιος ήταν ο ρόλος σου σε θέματα διαχείρισης των σπουδών; 

α. τον/την βοήθησες στη συμπλήρωση της δήλωσης μαθημάτων; 

β. τον/την βοήθησες στη συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή των εγγράφων στο 

σύστημα Εύδοξος; 

γ. τον/την βοήθησες στην υποβολή εγγράφου για πάσο; 

δ. τον/την βοήθησες στην επικοινωνία με τη γραμματεία και άλλες διοικητικές 

υπηρεσίες για τη διεκπεραίωση διάφορων θεμάτων 

Β. Ρόλος του βοηθού 

1. Πως θα περιέγραφες το ρόλο σου ως βοηθός φοιτητή/τριας με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες; 

2. Πως θα περιέγραφες το ρόλο σου στο μαθησιακό επίπεδο; 

Πως θα περιέγραφες το ρόλο σου στη συναισθηματική ενίσχυση του φοιτητή; 

3. Θεωρείς ότι ο ρόλος σου ήταν σημαντικός; Αν ναι, γιατί; 

4. Θεωρείς ότι ο/η φοιτητής/τρια εάν δεν είχε την υποστήριξη σου θα μπορούσε 

να αντιμετωπίσει τις πιθανές δυσκολίες του/της ; 

 

Γ. Συνεργασία 

1. Πως θα περιέγραφες τη σχέση σου με το άτομο που υποστήριζες; 

2. Η σχέση σας ήταν τυπική; Η σχέση σας προχώρησε σε φιλικό επίπεδο; 

3.Περιέγραψε μου τη συνεργασία σου με τους διδάσκοντες; 
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4.Ενημερώνετε τους διδάσκοντες για τον ρόλο σας; 

5.Ενημερώνετε τους διδάσκοντες για τις ανάγκες του ΦμεΑ 

6.Ζητάτε από τους διδάσκοντες να σας υποστηρίξουν ή να σας βοηθήσουν; 

α. Αν ναι, τι ακριβώς ζητάτε; 

β. Να σας δίνουν τις διαφάνειες ή το περίγραμμα πριν το μάθημα; 

γ. Υλικό για εργασίες; 

δ. Προφορικές εξετάσεις; 

ε. Μείωση της ύλης; 

7.Ήταν πρόθυμοι να σας υποστηρίξουν; 

 

8. Περιέγραψε μου τη συνεργασία σου με τη γραμματεία; 

9. Σε ποιες περιπτώσεις χρειάστηκε να συνεργαστείς με τη γραμματεία; 

10. Ήταν πρόθυμοι να σε βοηθήσουν; Αν ναι σε τι; Αν όχι, σε τι; 

11. Υπήρξαν δυσκολίες στην επικοινωνία; 

12. Συνεργάστηκες με άλλους φοιτητές; Αν ναι πότε χρειάστηκε; 

Ήταν πρόθυμοι να συνεργαστούν; 

13.Περιέγραψε μου τη σχέση σου με τις άλλες βοηθούς; 

14.Χρειάστηκε να συνεργαστείτε; Σε ποιες περιπτώσεις; Στην επικοινωνία με τους 

διδάσκοντες; Στην ύλη της εξεταστικής, στη μετατροπή βιβλίων σε Braille; 

 

Δ. Θετικές Εμπειρίες 

 

1. Ποιες είναι οι θετικές εμπειρίες που έχεις αποκομίσει από τη συμμετοχή σου 

στο πρόγραμμα; 

2. Νιώθεις ικανοποίηση, χαρά που βοήθησες ένα συμφοιτητή σου με ειδικές 

ανάγκες; 

3. Νιώθεις ότι πήρες γνώσεις που θα σε βοηθήσουν στην επαγγελματική σου 

πορεία; 

4. Νιώθεις ότι απέκτησες γνώσεις που θα σε βοηθήσουν αργότερα στο ρόλο σου 

ως δασκάλα ειδικής αγωγής; 

 

Ε. Δυσκολίες 
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1. Ποιες δυσκολίες συνάντησες στην αρχή  της συμμετοχής σου στο πρόγραμμα 

πρόσβασης; 

α .Δυσκολίες σχετικά με το καθορισμό συναντήσεων; 

β. Δυσκολίες σχετικά με την επικοινωνία σου με τον φοιτητή/τρια; 

γ. Υπήρξε έλλειψη οικειότητας; Υπήρξε αμηχανία ; 

δ. Δυσκολία σε σχέση με τη κατανόηση των αναγκών του φοιτητή; 

2. Ποιες δυσκολίες συνάντησες κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σου στο 

πρόγραμμα πρόσβασης; 

 

Ζ. Προτάσεις και αλλαγές 

 

1. Ποιες προτάσεις μπορεί να κάνεις για τη βελτίωση του προγράμματος 

πρόσβασης; 

2. Αν υπήρχε  η δυνατότητα να επαναληφθεί  η υποστηρικτικής σας βοήθειας τι 

θα κάνατε διαφορετικά και γιατί; 
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Παράρτημα 2 

 

Δημογραφικά στοιχεία 

Ονοματεπώνυμο:…………………………………………………………………. 

Τμήμα:……………………………… Ηλικία:……….. έτος σπουδών: …………. 

Όνομα βοηθού: ………………………… 

 

Α. Είδος Υποστήριξης 

1.Σε ποια μαθήματα σε υποστήριζε η/οι βοηθός/βοηθοί σου; 

2.Ποιο ήταν  το είδος της υποστηρικτικής βοήθειας που σου παρείχε η βοηθό σου 

πριν το μάθημα; 

α. Η βοηθός συνεργάζονταν  με τους διδάσκοντες για την παραλαβή των διαφανειών 

και συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλικού , σημειώσεις, περίγραμμα μαθήματος; 

β. Συναντιόσουν με τη βοηθό και συζητούσατε  τις διαφάνειες , το υλικό που είχε 

δώσει ο διδάσκων; 

γ. Η βοηθός σου σε ενημέρωνε για πιθανές αλλαγές στην ώρα και στο χώρο 

διεξαγωγής του μαθήματος; 

3.Ποιο ήταν  το είδος της υποστηρικτικής βοήθειας που σου παρείχε η βοηθό σου 

κατά τη διδασκαλία του μαθήματος; 

α. κρατούσε σημειώσεις; 

β. Επαναλάμβανε αυτά που έλεγε ο διδάσκων και οι συμφοιτητές σου; 

 

γ. Εξηγούσε αυτά που έλεγε ο διδάσκων περιληπτικά ; 

 

δ. Σε βοηθούσε  να ενταχθείς σε μία ομάδα στην περίπτωση ομαδικών ασκήσεων; Με 

ποιον τρόπο; Σου έβρισκε διαθέσιμη ομάδα; Σε παρότρυνε να ψάξεις μόνος σου; 

4.Ποιο ήταν το είδος της υποστηρικτικής βοήθειας που σου παρείχε η βοηθός σου 

μετά τη διδασκαλία του μαθήματος. 

α. Επεξεργάζονταν  και προσάρμοζε τις  προσωπικές της σημειώσεις ; τις διαφάνειες; 

Της έγραφε στον Η/Υ; έβαζε οπτικό υλικό; 
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β. Συναντιόσουν με τη βοηθός σου να συζητήσετε πάνω στις διαφάνειες και να σου 

εξηγήσεις τις απορίες σου; 

 

γ. Σου έστελνε ηλεκτρονικά τις σημειώσεις της; 

 

δ. Μιλούσατε στο τηλέφωνο για να σου επεξηγήσει ή να σου λύσει απορίες; 

 

ε. έλεγχε την  κατανόηση των σημειώσεων με ερωτήσεις κατανόησης ή άλλες 

ασκήσεις που είχαν ετοιμαστεί από πριν;  

ζ. Αν ναι, οι ερωτήσεις ήταν γραπτές ή προφορικές;  

η. Ανοιχτού ή κλειστού τύπου;   

θ. Αν ναι, οι ασκήσεις ήταν γραπτές ή προφορικές;  

ι. Ασκήσεις αντιστοίχισης ή συμπλήρωσης κενών; 

 

5. Με ποιον τρόπο σε βοήθησε η βοηθός σου στη συγγραφή εργασιών; 

α. Σε βοήθησε στην επιλογή του θέματος; 

β. Σου έλυσε απορίες πάνω στο θέμα; Σου έδωσε διευκρινήσεις; 

γ. Σε βοήθησε στην αναζήτηση της βιβλιογραφίας; Σου έδωσε λέξεις-κλειδιά; Σε 

βοήθησε στην αναζήτηση μέσω του διαδικτύου; 

δ. Σε βοήθησε στο σχεδιασμό της εργασίας; 

ε. Σε βοήθησε στη συγγραφή της εργασίας; 

ζ. Σου έλεγξε το τελικό κείμενο; 

 

 

6. Με ποιον τρόπο σε βοήθησε η βοηθός σου στη βιβλιοθήκη; 

α. Σε βοήθησε στην αναζήτηση των βιβλίων ή άλλου έντυπου υλικού 

 

β. Στη μεγέθυνση έντυπου υλικού (για φοιτητές με προβλήματα όρασης) 

 

γ.  Στη μεταγραφή του έντυπου υλικού στο σύστημα γραφής Braille (για φοιτητές με 

προβλήματα όρασης) 
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δ. Στην επικοινωνία με το προσωπικό της βιβλιοθήκης για διάφορα θέματα 

(σεμινάρια, δανεισμός, γενικές ερωτήσεις) 

 

7. Ποιος ήταν ο ρόλος της βοηθούς σου στις εξετάσεις; 

α. Σου οργάνωσε τη μελέτη για την εξεταστέα ύλη; 

β. Διαβάσατε μαζί; 

γ. Επεξεργάστηκε και προσάρμοσε την εξεταστέα ύλη; Με ποιον τρόπο; Έφτιαξε 

σημειώσεις στον Η/Υ; υπογράμμισε τα πιο σημαντικά; 

δ. Έφτιαξε ερωτήσεις εμπέδωσης της ύλης; Αν ναι, γραπτές ή προφορικές; 

επιγραμματικές  ή ανάπτυξης 

ε. έφτιαξε ασκήσεις εμπέδωσης; Αν ναι, ασκήσεις αντιστοίχισης; Συμπλήρωσης 

κενών; 

 

8. Ποιος ήταν ο ρόλος της βοηθούς σου στη μετακίνηση σου; 

α. Σε συνόδευε από το σπίτι σου στο πανεπιστήμιο ; 

β. Σε συνόδευε σε χώρους επίσκεψης στο πλαίσιο του μαθήματος ; 

γ. Σε συνόδευε σε εκδηλώσεις του ΠΘ; 

9. Ποιος ήταν ο ρόλος της βοηθούς σου σε θέματα ενημέρωσης και κοινωνικής 

δικτύωσης σου; 

α. Σε ενημέρωνε  για τις φοιτητικές και τις κοινωνικές εκδηλώσεις του ΠΘ; 

β. Σε ενθάρρυνε να συμμετέχεις σε εκδηλώσεις; 

γ. Σε προσκάλεσε να πάτε μαζί σε εκδηλώσεις; 

δ. Σε υποστήριξε κατά τη διάρκεια μίας εκδήλωσης; 

 

10. Ποιος ήταν ο ρόλος της βοηθούς σου σε θέματα διαχείρισης των σπουδών; 

α. Σε βοήθησε στη συμπλήρωση της δήλωσης μαθημάτων; 

β. Σε βοήθησε στη συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή των εγγράφων στο 

σύστημα Εύδοξος; 

γ. Σε βοήθησε στην υποβολή εγγράφου για πάσο; 

δ. Σε βοήθησε στην επικοινωνία με τη γραμματεία και άλλες διοικητικές υπηρεσίες 

για τη διεκπεραίωση διάφορων θεμάτων; 

Β. Ρόλος του βοηθού 

5. Πως θα περιέγραφες το ρόλο της βοηθού σου; 
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6. Πως θα περιέγραφες το ρόλο της στο μαθησιακό επίπεδο; 

7. Πως θα περιέγραφες το ρόλο της στη συναισθηματική ενίσχυση σου; 

8. Θεωρείς ότι ο ρόλος της ήταν σημαντικός; Αν ναι, γιατί; 

9. Θεωρείς ότι εάν δεν είχε την υποστήριξη της θα μπορούσες να αντιμετωπίσεις 

τις πιθανές δυσκολίες μόνος/η  σου; 

 

Γ. Συνεργασία 

 

1.Πως θα περιέγραφε τη σχέση με τη βοηθό σου;  

α. Η σχέση σας ήταν τυπική;  

β. Η σχέση σας προχώρησε σε φιλικό επίπεδο;  

2. Ενημερώνετε τους διδάσκοντες πως έχετε κάποια αναπηρία ή ειδική εκπαιδευτική 

Ανάγκη; 

α. Αν ναι, γιατί; 

β. Αν, όχι, γιατί; 

3. Ζητάτε από τους διδάσκοντες να σας υποστηρίξουν ή να σας βοηθήσουν;  

α. Αν ναι, τι ακριβώς ζητάτε; 

β. Να σας δίνουν τις διαφάνειες ή το περίγραμμα πριν το μάθημα;  

γ. Υλικό για εργασίες;  

δ. Προφορικές εξετάσεις; 

 ε. Μείωση της ύλης; 

ζ. Αν όχι, που θα επιθυμούσατε  να σας υποστηρίξουν; 

4. Περιέγραψε μου τη σχέση σου με τους διδάσκοντες; 

α. Είναι πρόθυμοι να σε υποστηρίξουν; 

5. Περιέγραψε μου τη σχέση με τη γραμματεία;  

6. Σε ποιες περιπτώσεις χρειάστηκε να συνεργαστείς με τη γραμματεία; 

7. Ήταν πρόθυμοι να σε υποστηρίξουν; Αν ναι σε τι; Αν όχι, σε τι; 

8. Υπήρξαν δυσκολίες στην επικοινωνία; 

 

Δ. Θετικές εμπειρίες – Συναισθήματα 

1.Ποιες είναι οι θετικές εμπειρίες που αποκόμισες από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα 

πρόσβασης; 

2.Νιώθεις ικανοποίηση, χαρά που βοηθήθηκες από ένα συμφοιτητή σου και 
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γενικά από ένα υποστηρικτικό πρόγραμμα του πανεπιστημίου σου; 

Ε. Δυσκολίες  

1.  Ποιες δυσκολίες υπήρξαν στην αρχή της υποστήριξης από τη  βοηθό 

σου; 

α. Δυσκολίες σχετικά με το καθορισμό συναντήσεων; 

β. Δυσκολίες σχετικά με την επικοινωνία σου με τη βοηθό σου; 

γ. Υπήρξε έλλειψη οικειότητας; Υπήρξε αμηχανία ; 

δ. Δυσκολία σε σχέση με τον προσδιορισμό των αναγκών σου; 

2.  Ποιες δυσκολίες υπήρξαν κατά τη διάρκεια  της υποστήριξης από τη  βοηθό 

σας; 

Προτάσεις 

1. Υπάρχουν προτάσεις που θα ήθελες να κάνεις για τη βελτίωση του 

προγράμματος; 

2. Αν υπήρχε η δυνατότητα  να επαναληφθεί η υποστηρικτική βοήθειας  που σου 

παρείχε η βοηθός σου , τι θα ζητούσες να γίνει με διαφορετικό τρόπο; 
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