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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαρισηισω όλα τα άτομα, τα οποία

συμμετείχαν στην έρευνα και χάρη στην πολύτιμη βΟΙ1θειά τους και υποσηιριξη,

πραγματοποηιθηκε η διεκπεραίωση της διπλωμαΤΙΚ11ς εργασίας.

Αρχικά, θα Ι1θελα να ευχαρισηισω θερμά την υπεύθυνη καθηγήτρια κ.

Νικολαραιζη Μάγδα, για την αμέριστη υπομον11 και κατανόηση που έδειξε και τη

διαΡΚΙ1 βοήθεια της σε κάθε μου βΙ1μα και σε κάθε δυσκολία. Χωρίς την δΙΚ11 της

συνεργασία η εκπόνηση της παρούσας εργασίας θα ήταν αδύνατη.

Επίσης, θερμές ευχαριστίες αξίζουν να δοθούν στους 13 συμμετέχοντες, από

τους οποίους αντλΙ1σαμε τις πολύτιμες εμπειρίες τους και τις χρήσιμες απανηισεις

τους για το κομμάτι της αξιολόγησης. Συγκεκριμένα, θέλω να δώσω ξεχωριστές

ευχαριστίες στις δύο κωφές φοιτήτριες, οι οποίες μέσα από την συγκατάθεσή τους και

τη διάθεσΙ1 τους, με βΟΙ1θησαν να εκπονήσω το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας μου,

στις διερμηνείς, οι οποίες παρά την κούραση τους, μετά από κάθε μάθημα ήταν

πρόθυμες να βοηθ11σουν και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, δίνοντας όλΕς τις

απαραίτητες πληροφορίες και τέλος, στους ακούοντες φοιτητές/φοιηιτριες, οι

οποίοι/ες σε κάθε μάθημα μου αφιέρωναν τον πολύτιμο χρόνο τους ώστε να

απανηισουν στις ερωηισεις κατανόησης.
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Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του βαθμού ακαδημαϊκής

πρόσβασης των κωφών και βαρήκοων φοιτητών κατά την παρακολούθηση των

διαλέξεων. Η μεθοδολογία στηρίζεται στην μελέτη περίπτωσης. Τα εργαλεία που

αξΙΟΠΟιΊιθηκαν για τη συλλογή των δεδομένων είναι η συνέντευξη, η παρατήρηση,

και η ρουμπρίκα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα η ακαδημαϊΚ11 πρόσβαση των κJβ

ήταν ιδιαίτερα μειωμένη. Παρατηρήθηκε η μειωμένη συνεργατική διάθεση των

καθηγητών απέναντι στους διερμηνείς και στους κJβ φοιτητές, οι περιορισμένες

ενέργειες από την πλευρά των διερμηνέων ελληνlΚllς νοηματικής γλώσσας και των

φοιτητών να διεκδικήσουν τις κατάλληλες συνθήκες πρόσβασης και ο μειωμένος

βαθμός κατανόησης των μαθημάτων. Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να

αξιοποιηθούν από υΠΟΨ11φιους φοιτητές, διερμηνείς ελληνικής νοημαΤΙΚ11ς γλώσσας

και εκπαιδευτικούς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο τη δημιουργία ενός

προσβάσιμου πανεπιστημίου.



Εισαγωγή

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση του βαθμού ακαδημαϊΚΙ1ς

πρόσβασης των κωφών και βαρήκοων φοιτητών κατά την παρακολούθηση των

διαλέξεων. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια ανασκόπηmι της υπάρχουσας

βιβλιογραφίας σχετικά με το θέμα. Αρχικά γίνεται μια παρουσίαση των εμποδίων που

συναντούν οι κωφουβαρήκοοι φοιτητές στην ακαδημαϊκή πρόσβαση και ένταξη στην

τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στη συνέχεια αναφέρονται οι παράγοντες που συμβάλλουν

στην ακαδημαϊΚΙ1 πρόσβαση και ένταξη, καθώς και τα υποστηρικτικά μέσα που

παρέχονται στους φοιτητές για την διευκόλυνση της πρόσβασης τους. Στο τέλος του

θεωρητικού μέρους παρατίθεται η αναγκαιότητα της έρευνας, δηλαδΙ1 αναφέρονται οι

λόγοι που θεωρείται αναγκαία παρούσα έρευνα.

Στο δεύτερο κεφάλαιο, ακολουθεί η μεθοδολογία της έρευνας, όπου

παρουσιάζεται αναλυτικά η μέθοδος και η διαδικασία συλλογ11ς και ανάλυσης των

ευρημάτων. Πιο αναλυτικά. αρχικά παρουσιάζεται ο στόχος της παρούσας έρευνας

και στη συνέχεια δίνονται πληροφορίες για τους συμμετέχοντες που έλαβαν μέρος

στην έρευνα, τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε και τα εργαλεία καθώς και τον τρόπος

ανάλυσης των αποτελεσμάτων.

Στο τρίτο κεφάλαιο, περιγράφεται η ανάλυση των ευρημάτων, όπου

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τις συνεντεύξεις των συμμετεχόντων και την

παρατήρηση που πραγματοποίησε η ίδια η ερευνήτρια. Επίσης, παρουσιάζονται τα

ευρήματα, αναφορικά με την κατανόηmι του περιεχομένου των διαλέξεων από

κωφούς και ακούοντες φοιτητές.

Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η συζΙ1τηση, στην οποία παρουσιάζονται

και αναλύονται τα mιμαντικά ευΡΙ1ματα της έρευνας, δηλαδΙ1 οι εμπειρίες των

συμμετεχόντων, οι παρατηΡΙ1σεις της ερευνήτριας και το επίπεδο κατανόησης των

κωφών φοιτητριών. Ακόμη, αυτά τα ευρήματα συγκρίνονται με τα αποτελέσματα

προηγούμενων ερευνών και ταυτόχρονα ερμηνεύονται.
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Κεφάλαιο 1

1.4 Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κωφοί/βαρήκοοι στην τριτοβάθμια

εκπαίδευση

Οι κ/β φοιτητές στην προσπάθειά τους να συμμετέχουν στην πανεπιστημιακή

ζωή αντιμετωπίζουν αρκετές δυσκολίες. Ορισμένες από αυτές τις συναντούν κατά τη

διάρκεια των διαλέξεων εξαιτίας του μεγάλου αριθμού ατόμων που περιλαμβάνονται

μέσα στην αίθουσα και του τρόπου παράδοσης της διάλεξης. Επίσης, ο φωτισμός των

αιθουσών διδασκαλίας είναι συχνά ανεπαρκιις και χωρίς καλιι ακουστικιl. Άλλη μια

δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι κωφοί φοιτητές είναι η δημιουργία θετικών και

αποτελεσματικών σχέσεων με το διδακτικό προσωπικό. Αυτό οφείλεται στις στάσεις

των διδασκόντων και τη έλλειψης ενημέρωσης αναφορικά με τις ανάγκες των

κωφών/βαρήκοων φοιτητών. (Powell, Hyde & Punch, 2014).

Επίσης η μεγαλύτερη δυσκολία που συναντούν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της

διδασκαλίας είναι η ταυτόχρονη παρακολούθηση των διάφορων οπτικών περιοχών.

Για παράδειγμα είναι δύσκολο να παρακολουθούν το διερμηνέα και ταυτόχρονα να

σημειώνουν (Conner & Lang, 1987).

Επιπλέον, η συμμετοχή των κ/β φοιτητών σε συζητήσεις καθίσταται ιδιαίτερα

δύσκολη καθώς αρκετές φορές δεν υπάρχουν διαθέσιμοι διερμηνείς και ορισμένες

φορές οι διερμηνείς δεν είναι οικείοι με το θέμα που συζητείται, με αποτέλεσμα η

απόδοση σε μία νoημαΤlΚ11 γλώσσα να μην είναι σωστή. Άλλες φορές οι διερμηνείς

νοηματίζουν με ένα τρόπο που δεν είναι οικείος για τους φοιτητές και αυτό

δυσχεραίνει αρκετά την κατανόηση από την πλευρά των φοιτητών (Lang, 2002).

Από τη μεριά τους οι ακούοντες φοιτητές δυσχεραίνουν αρκετά την

επικοινωνιακή πρόσβαση των κ/β φοιτητών καθώς συνηθίζουν να μιλούν όλοι μαζί

την ίδια στιγμή και να εκφράζουν πολλαπλ,ές ιδέες (Lang, 2002), μιλούν πολύ

γρήγορα και αρκετά χαμηλόφωνα (Stinson, Liu, Saur & Long, 1996). Αυτό

δυσκολεύει από τη μία τους κ/β φοιτητές που προσπαθούν μέσα από τη

χειλεανάγνωmι να κατανοιισουν τους συνομιλητές τους και από την άλλη τους

διερμηνείς που προσπαθούν να μεταφέρουν το μήνυμα σε μία νοημαΤΙΚ11 γλώσσα

(Brown & Foster, 1991).

Τέλος, σύμφωνα με τους SaUΓ, Layne, Ηl1ΓΙeΥ and Opton (στο Lang, 2002) οι κ/β

κατά τη διάρκεια της διάλεξης δυσκολεύονται σημαντικά ως προς το ρυθμό της

διάλεξης, το ρυθμό ομιλίας που έχει ο εκάστοτε διδάσκοντας και τον αριθμό των
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ομιλητών που συμμετέχουν Ακόμη, το αίσθημα που νιώθουν ότι είναι «διαφορετικοί»

τους αποθαρρύνει ιδιαίτερα. με αποτέλεσμα να μην συμμετέχουν στη διάλεξη

(Conner & Lang, 1987).

1.2 Διδάσκοντε,

Όλοι οι φοιτητές, είτε κJβ είτε ακούοντες, επιθυμούν οι διδάσκοντες να έχουν

κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ώστε να είναι αποτελεσμαΤΙΚ11 η διδασκαλία.

Τα χαρακτηριστικά, αυτά είναι: η κατάρτιση και γνώση του περιεχομένου του

μαθήματος, η ΧΡΙ1ση οπτικού υλικού κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, το οποίο

υποβοηθάει τη μάθηση, η εξαΡΧΙ1ς ενημέρωση των φοιτητών για τις προσδοκίες και

τις απαιτήσεις τους, η παρακολούθηση της κατανόησης των φοιτητών, η ΧΡΙ1ση της

έμφασης στις σημαντικές πληροφορίες, βοηθώντας τους φοιτητές να αντιληφθούν

αυτΊΙ τη σημαντικότητα. η παΡΟΧΙ1 ενθάρρυνσης και η παρουσίαση καταστάσεων και

ζητημάτων που επαυξάνουν την KριτtΚ11 τους ικανότητα (Lang, Mckee & CοnneΓ,

1993).

Επίσης ιδιαίτερα βοηθητικοί είναι οι διδάσκοντες που είναι ευέλικτοι προς την

διδασκαλία τους, ώστε να προβούν σε διάφορες διαφοροποιήσεις και να βοηθήσουν

τους φοιτητές σε οποιαδήποτε δυσκολία αντιμετωπίζουν, εγκαθιδρύοντας φιλικές

σχέσεις μαζί τους. Τέλος, οι κJβ φοιτητές εκτιμούν της γνώση μίας νοηματικής

γλώσσας από την πλευρά των διδασκόντων ώστε να επικοινωνούν με αυτούς με

σαφΙ1νεια και καθαρότητα (Lang, Dowaliby & ΑndeΓsοn, 1994).

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, υποστηρίζεται ότι οι

διδάσκοντες δεν προσπαθούν να εξασφαλίσουν εάν οι κJβ κατανοούν πριν την έναρξη

της διάλεξης. Κυρίως αυτό που παρατηρείται είναι ότι κατά τη διάρκεια της διάλεξης

οι διδασκοντες κινούνται αρκετά γρήγορα, γράφουν στον πίνακα και παράλληλα

μιλάνε με αποτέλεσμα να μην υπάρχει oπτtκ11 επαφή με τους κ/β. Τέλος. πολλοί

εκπαιδευτικοί δεν κάνουν τροποποιήσεις (FοsteΓ, Long, & Snell, 1999· Stinson, Liu,

SauI" & Long, 1996). Οι διδάσκοντες συχνά υποστηρίζουν ότι έχουν ελάχιστη ή

καθόλου ευθύνη για τΊ1ν ένταξη των κJβ και πως η μάθησΙ1 τους είναι αποκλειστικά

κομμάτι των φοιτητών. Επίσης, αναφέρουν πως οι εκπαιδευτικοί μέθοδοι που

χρησιμοποιούν είναι κοινές για όλους τους φοιτητές (κJβ, ακούοντες) και πως η

ΧΡΙ1ση των υποστηρικτικών μέσων είναι αρκετΊΙ ώστε να παρέχει την πλήρη

πρόσβαση στο πανεπισηιμιο (FοsteΓ, Long, & Snell, 1999· Hyde, Punch, ΡοweΓ,

HaTtley, Neale & Brennan, 2009).
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Οι κ/β φοιτητές δηλώνουν αρκετά δυσαρεστημένοι με τους διδάσκοντες, οι

οποίοι δεν ενημερώνονται για τις επικοινωνιακές και μαθησιακές ανάγκες τους και

θεωρούν ότι κεντρικό ρόλο για την ακαδημαϊΚΙ1 τους πρόσβαση έχουν μόνο οι

διερμηνείς και τα εξειδικευμένα άτομα που κρατούν σημειώσεις (FοsteΓ, Long, &

Snell, 1999· Stinson, Liu, Saul" & Long, 1996· Powell, Hyde & Puncl1, 2013· Hyde,

Punch, ΡοweΓ, HaTtley, Neale & ΒΓennan, στο Hyde ΝίkοlaΓaίΖί, Powell & Stinson,

2015). Ωστόσο, έχουν δηλώσει και οι ίδιοι ότι υπάρχουν ορισμένοι διδάσκοντες οι

οποίοι προσπαθούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους και να διευκολύνουν την

πρόσβασ11 τους (Hyde Nikolal"aizi, Powell & Stinson, 2015).

1.3 Υποστηρικτικές υπηρεσίες

Οι πιο συνηθισμένες υπηρεσίες που παρέχονται στους φοιτητές για την

διευκόλυνση της πρόσβασ11ς τους είναι η ενισχυτική διδασκαλία (tutoΓing), η

διερμηνεία (interpΓetίng), ο υποτιτλισμός σε πραγματικό χρόνο (ΓeaΙ-tίme captioning)

και οι σημειώσεις (note-taking) (Lang, 2002).

1.3.1 Ενισχυτική Διδασκαλία

Η ενισχυΤΙΚ11 διδασκαλία θεωρείται απαραίτητη για την καλύτερη υποστήριξη

των φοιτητών, καθώς σύμφωνα με έρευνες ορισμένες πληροφορίες χάνονται κατά τη

διάρκεια της διάλεξης (SΡΓadbΓΟW & Powel" στο Lang, 2002). Οι κ/β φοιτητές

επιδιώκουν την ενισχυΤΙΚ11 διδασκαλία με στόχο την βελτίωση της επίδοσης τους, των

δεξιοτήτων μελέτης, της κατανόησης των διαλέξεων, την ενίσχυση της ανάγνωσης

και της γραφ11ς καθώς και την πλ11ρη κατανόηση των σημειώσεων που παρέχονται

(ΟΓΙandο, GΓamΙΥ & Hoke, στο Lang, 2002). Μέσα από την ενισχυΤ1Κ11 διδασκαλία οι

φοιτητές μαθαίνουν να διαμορφώνουν συγκεκριμένες συμπεριφορές ή καθοδηγούνται

ώστε να ανακαλύψουν κάποιες στρατηγικές για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα

μαθΙ1ματα που διδάσκονται (Lang, ΒiseΓ, Mousley, ΟΓΙandο and ΡΟΓteΓ, στο Lang,

2002).

1.3.2 Διερμηνεία

Άλλη μια υπηρεσία υποσΤ11ριξης που παρέχεται στους φοιτητές είναι η

διερμηνεία, η οποία θεωρείται ιδιαίτερα αποτελ.εσμαΤΙΚ11 όταν παρέχεται από άτομα

που διαθέτουν πτυχίο πανεπιστημίου 11 τουλάχιστον έχουν ένα πανεπιστημιακό

υπόβαθρο και όσο το δυνατόν καλύτερη γνώση του αντικειμένου που διδάσκεται στο
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πανεπιστήμιο για να μπορούν να το αποδώσουν σωστά σε μία νοηματική γλώσσα και

να γίνονται κατανοητοί (DeGroot, στο Lang, 2002). Επιθυμία των φοιτητών είναι οι

διερμηνείς να είναι διεκδικητικοί σε σχέση με αυτά που χρειάζονται, ώστε η

διερμηνεία τους να είναι αποτελεσμαΤΙΚ11 και φυσικά να αναπτύσσουν μια θετική

σχέmι με τους φοιτητές, μέσα από τη συνεχής αλληλεπίδραση. Μέσα από την

εδραίωmι μιας θετικής σχέσης και συνεχούς αλληλεπίδρασης οι φοιτητές

εξοικειώνονται με τον τρόπο που νοηματίζουν οι διερμηνείς, νιώθουν άνετα να

συμμετέχουν, εκφράζουν τυχόν απορίες 11 προβληματισμούς, ώστε να επιτυγχάνεται η

καλύτερη επικοινωνία (ΝaΡieΓ, 2004· ΜaΓSC!1aΓk, SaΡeΓe, CοnνeΓtinο & Seewagen,

2005· ΜaΓschaΓk, SaΡeΓe, CοnνeΓtinο, 2005).

Δυστυχώς, στις πανεπιστημιακές δομές εργάζονται διερμηνείς που δεν

ανταποκρίνονται πάντα στις ανάγκες των κ/β φοιτητών (Jones, ClaΓk, & Sto!tz, στο

ΜarschaΓk, SaΡeΓe, CοnνeΓtinο & Seewagen, 2005). Σε προηγούμενες έρευνες που

έχουν πραγματοποιηθεί, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι συν11θως διερμηνείς και

φοιτητές δεν είναι εξοικειωμένοι και δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ τους. Αυτό

δυσκολεύει ιδιαίτερα τους διερμηνείς που δεν έχουν μεγάλη εμπειρία, σε αντίθεση με

τους διερμηνείς που διαθέτουν αρκετή εμπειρία στην εκπαιδευτική δομή, καθώς οι

τελευταίοι αντιλαμβάνονται πιο εύκολα τις δυσκολίες κατανόησης των φοιτητών,

ακόμη και εάν δεν είναι εξοικειωμένοι μαζί τους (Marschark, Sapere, CοnνeΓtinο &

Seewagen, 2005). Τέλος, όταν οι διερμηνείς γνωρίζουν τις δυσκολίες που

αντιμετωπίζουν οι κ/β φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να συμβουλεύσουν τους

καθηγητές αλλά και τους ίδιους τους φοιτητές ώστε να βοηθ11σουν να ξεπεραστούν

τα εμπόδια και να επιτύχουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή των φοιτητών (Lang, 2002).

Σε έναν ιδεατό κόσμο, οι κ/β φοιτητές προτιμούν να μπορούν να διαλέξουν οι

ίδιοι τον διερμηνέα που θα επιθυμούσαν και θα ταίριαζε περισσότερο στις ανάγκες

τους. Αυτό είναι πρακτικά αρκετά δύσκολο, ωστόσο θεωρείται απαραίτητο οι

διερμηνείς που προορίζονται να εργαστούν σε πανεπιστημιακά πλαίσια, να διαθέτουν

κάποια συγκεκριμένα προσόντα (ΝaΡieΓ, 2004).

1.3.3 Υποτιτλισμόc; σε πραγματικό Ζρόνο και καταγραφή σημειώσεων

Άλλη μια μορφ11 υποσΤ11ριξης είναι ο υποτιτλιτισμός σε πραγματικό χρόνο που

παρουσιάζεται σε κάθε διάλεξη από τους διδάσκοντες. Στη παρούσα έρευνα δεν

υΠ11ρχε τέτοιου είδους υποστήριξη, ωστόσο σε πανεπιστήμια του εξωτερικού

προσφέρεται στους κ/β φοιτητές. Πρόκειται για ένα κείμενο, στο οποίο καταγράφεται
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ο προφορικός λόγος και παρέχει πλΙ1ρης πρόσβαση στους φοιτητές με προβλήματα

αΚΟΙ1ς (University of Washington, 2015). Σύμφωνα με ορισμένες έρευνες, μέσα από

αυτή την υποστήριξη έχουν σημειωθεί αρκετά οφέλη. Ένα σημαντικό όφελος είναι

ότι δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να έχουν τον απαραίτητο χρόνο να

συμπληρώσουν κάποιες πληροφορίες που ίσως έχασαν από το διερμηνέα ή τον

διδάσκοντα, καθώς οι παραμένει αναρτημένος για αρκετΊΙ ώρα. Επίσης μέσα από τη

παροχlι των υποτιτλισμών στους φοιτητές διευκολύνεται η μελέτη τους, καθώς

παρέχονται ακριβείς πληροφορίες και συγκεκριμένο λεξιλόγιο (Stinson, McKee &

E]]iot, στο Lang, 2002). Ωστόσο, το θέμα του υποτιτλισμού χρειάζεται περαιτέρω

έρευνα σχετικά με την αποτελεσματικότητά του (Lang, 2002).

Η καταγραφή σημειώσεων είναι ένα δύσκολ,ο εγχείρημα για τους κJβ φοιτητές,

καθώς εξαιτίας των φτωχών γλωσσικών δεξιοτήτων που διαθέτουν αλλά και της

συνεΧ11ς εναλλαγής παρακολούθησηςτου πλαισίου (για παράδειγμα από το διερμηνέα

στο διδάσκοντα και το αντίστροφο), οι φοιτητές δεν διαθέτουν τον ανάλογο χρόνο για

την καταγραφΙ1 σημειώσεων (Lang, 2002· Hastings et al., 1997 ).

Έτσι λοιπόν, παρέχονται σημειώσεις από άλλα άτομα,. Επίσης, παρέχονται και

φωτοτυπημένα αντίγραφα των υπότιτλων τ σε πραγματικό χρόνο που παρουσιάζονται

κατά τις διαλέξεις. Έχει επισημανθεί ότι ο υποτιττλισμός σε πραγματικό χρόνο

αποτελεί το καταλληλότερο βοηθητικό μέσο, καθώς μεταφέρει ακριβή μηνύματα και

ερμηνείες που εκφράζουν οι καθηγητές. Αντίθετα οι σημειώσεις που παρέχονται

στους φοιτητές δεν εκφράζουν απόλυτα τα πραγματικά μηνύματα της διάλεξης

εξαιτίας του διαφορετικού τρόπου γραφής των ατόμων. Παρόλα αυτά, αναφορικά με

τον υποτιτλισμό, οι φοιτητές χρειάζονται να καταβάλουν αρκετό κόπο και χρόνο για

την επεξεργασία τους, ώστε να αντλήσουν τα σημαντικά τους στοιχεία (Elliot et al.,

στο Lang, 2002).

Οι σημειώσεις είναι ιδιαίτερα βοηθητικές όταν τα άτομα που κρατούν τις

σημειώσεις διαθέτουν ορισμένα απαραίτητα χαρακτηριστικά. Τα άτομα αυτά,

διαθέτουν καλή ενεργητική ακρόαση για να μπορούν να αναγνωρίζουν και να

συγκρατούν τα σημαντικά στοιχεία της συζήτησης, είναι αρκετά συγκεντρωμένοι για

να αναγνωρίσουν τα σημεία αυτά και να μην αποσπούνται από τυχόν θορύβους,

διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις για το συγκεκριμένο θέμα που κρατούν

σημειώσεις με τέτοιο τρόπο ώστε να κατανοεί ο αναγνώστης τι πρέπει να προσέξει

(Hastings et al., ]997).
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Ως προς το περιεχόμενο των mψειώσεων καθοριστικό ρόλο αποτελεί και η

οργάνωση των πληροφοριών. όπου οι πληροφορίες παρουσιάζονται με τη σειρά για

να είναι όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαρες και κατανοητές στους αναγνώστες. Επίσης, τα

άτομα που κρατούν σημειώσεις επικοινωνούν με τον διδάσκοντα. ώστε να παρέχει

περισσότερες διευκρινιστικές πληροφορίες για το θέμα της διάλεξης και να είναι πιο

αποτελεσματικές. Τέλος, όταν οι φοιτητές που λαμβάνουν τις σημειώσεις δίνουν

ανατροφοδότηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα των σημειώσεων, προτείνονται

πιθανές λύσεις για την βελτίωmι τους (Hastings et al., 1997).

1.4 Ατομικά Χαρακτηριστικά

Εκτός από το σημαντικό ρόλο των προαναφερόμενων εξωτερικών παραγόντων

στην ακαδημαϊκή πρόσβαση των κ/β ατόμων, δεν μπορεί να παραβλεφθεί η σημασία

κάποιων ατομικών χαρακτηριστικών που επίσης μπορούν να ενισχύσουν ή να

δυσχεράνουν την ακαδημαϊκή πρόσβαση.

Σύμφωνα με τους Marschark et al. (2005), οι κ/β φοιτητές είναι λιγότερο

προετοιμασμένοι σε σχέση με τους ακούοντες συμφοιτητές τους κατά την είσοδό

τους στο πανεπισΤ11μιο" Καταρχήν, έχουν χαμηλό γλωσσικό επίπεδο και

προϋπάρχουσες γνώσεις που μπορεί να απαιτούνται στο πανεπιστήμιο (Marschark &

Wauters, στο Hyde, ΝικολαΡα"ίζη , Powel, Stinson, 2015).

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν ποικίλα ατομικά χαρακτηριστικά τους, όπως η

αυτορρύθμιση, η θέληση, η αυτογνωσία, η, αυτοαποτελεσματικότητα, η συνηγορία

του εαυτού (Albertini, Kelly & Matchetι, 2011· Lang, 2002). Αναφορικά, με την

έρευνα που πραγματοποιήθηκε τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσον αφορά στην

αυτορρύθμιση, οι φοιτητές είχαν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους σχετικά με το πώς

μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα υποστηρικτικά μέσα που προσφέρει το

πανεπισΤΙ1μιο, αλλά αναφορικά με τις άλλες δύο περιοχές, εμφάνισαν λιγότερη

εμπιστοσύνη στον εαυτό τους καθώς δεν αισθάνονταν ότι είχαν την ικανότητα να

διαχειριστούν το χρόνο τους και να είναι συγκεντρωμένοι στα καθήκοντά τους. Αυτοί

οι παράγοντες σχετίζονται αρκετά με την ακαδημαϊΚ11 επίδοmι κυρίως κατά τη

διάρκεια του πρώτου χρόνου, καθώς ορισμένοι φοιτητές που είχαν καταΚΤ11σει αυτές

τις δυνατότητες σε αυτές τις περιοχές κατάφεραν να επιτύχουν, ενώ αυτοί που

παρουσίαζαν αδυναμίες είχαν ελάχιστες πιθανότητες να τα καταφέρουν (ΑΙbeΓtini,

Kelly & Matchett, 2011).
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Ειδικά, η συνηγορία του εαυτού (self-advocacy) είναι πολύ σημαντική.

Αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να κατανοεί την αναπηρία του, να έχει

επίγνωση των δυνατοτήτων, των αδυναμιών του και να είναι σε θέση να ζητήσει τα

απαραίτητα για την κάλυψη των αναγκών του (ΗaΓtman, στο Lynch & Gussel, 1996).

LuckneI" & Sebald, 2013) Στη τριτοβάθμια εκπαίδευση οι φοιτητές είναι υπεύθυνοι

για την ενημέρωση, σε αντίθεση με μικρότερες βαθμίδες (δευτεροβάθμια,

πρωτοβάθμια), όπου ο σύμβουλος είναι υπεύθυνος για την κάλυψη των αναγκών των

μαθητών (Lyncl1 & Gussel, 1996). Αναφορικά με έρευνες που έχουν

πραγματοποιηθεί οι κ1β πολλές φορές δεν έχουν καταν011σει πλήρως ποιες είναι

ανάγκες τους 11 δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες 11 την αυτοπεποίθηση

για να αναζητήσουν τις ανάγκες που έχουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Hyde,

Ν ίkοlaΓaίΖί, Po"vell & Stinson, 2015). Η έλλειψη δεξΙΟτΊ1των της συνηγορίας

οφείλεται στο γεγονός ότι οι κ1β μεγαλώνουν και εκπαιδεύονται σε ένα

προστατευμένο περιβάλλον (σχολείο-οικογένεια), όπου οι δάσκαλοι και οι γονείς

λαμβάνουν τις αποφάσεις για εκείνους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μετά την εισαγωγ11

τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να αναμένουν την ανάλογη υποστΊ1ριξη που

λάμβαναν στις προηγούμενες βαθμίδες και να μην γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο

θα ζητΊ1σουν την ανάλογη υποστΊ1ριξη και να υπερασπιστούν τον εαυτό τους

(Βaι-πard-ΒΙ'ak, Leclltenberger, & Lan, στο Hyde, Nikolaraizi, Powell &

Stinson· Hadley, στο Hyde, Nikolaraizi, Powell & Stinson, 2015).

1.5 Αναγκαιότητατηι::: έρευνας

Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας κρίθηκε ιδιαίτερα mιμαντικό να διερευνηθεί

ο βαθμός ακαδημαϊκήςπρόσβασης των κ1β φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευmι.

Ειδικότερα, εξετάστηκαν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουνοι κ1β αναφορικά με την

ακαδημαϊκ11 τους πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και ο ρόλος των

διδασκόντωνστην διευκόλυνmι της πρόσβασης τους. Οι κ1β αντιμετωπίζουναρκετές

δυσκολίες αναφορικά με την πρόσβαση τους, που συνδέονται με διάφορους

παράγοντες όπως ο ανεπαρΚ11ς φωτισμός και η ακουσΤΙΚ11 των αιθουσών. ο μεγάλος

αριθμό των ακουόντων φΟΙτΊιτών που μιλάνε όλοι μαζί ταυτόχρονα (Lang, 2002,

Stinson, Liu, Saul" & Long, 1996) και ο γρήγορος ρυθμός ομιλίας των διδασκόντων

(SaUΓ, Layne, ΗUΓ]eΥ and Ορtoη στο Lang, 2002). Φυσικά δυσκολίες υπάρχουν και

στο κομμάτι της διερμηνείας, εξαιτίας της έλλειψης διερμηνέων καθώς επίσης και

εξαιτίας του γεγονότος ότι οι διερμηνείς δεν είναι οικείοι με το αντικείμενο που
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καλούνται να αποδώσουν σε μία νοηματική γλώσσα (Brown & Foster, 1991). Ακόμη,

οι ίδιοι οι κ/β νιώθουν ότι είναι «διαφορετικοί» και δυσκολεύονται ως προς τη

συμμεΤΟΧΙ1 τους στη διάλεξη (Conner & Lang, 1987).

Μέσα από την ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, δεν διαπιστώθηκαν

έρευνες στην Ελλάδα αναφορικά με την ακαδημαϊΚ11 πρόσβαση των κ/β φοιτητών

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, παρόλο που πολλά κ/β άτομα φοιτούν στα

πανεπιστήμια. Επιπλέον, στην Ελλάδα, η νομοθεσία δεν προβλέπει συγκεκριμένες

υποστηρικτικές υπηρεσίες για τους κ/β φοιτητές (Hyde, Nikolaraizi, Ρον,ιell &

Stinson, 2015). Έτσι λοιπόν, η συγκεκριμένη έρευνα επεδίωξε να εστιάσει στη

διερεύνηση του βαθμού ακαδημαϊκής πρόσβασης των κ/β φοιτητών κατά την

παρακολούθησητων διαλέξεων.
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Κεφάλαιο 2

2.1 Στόχοc:

Στόχος της παρούσας εργασίας Ι1ταν η διερεύνηση του βαθμού ακαδημαϊκής

πρόσβασης των κωφών και βαΡΙ1κοων φοιτητών κατά την παρακολούθηση των

διαλέξεων. Ειδικότερα. τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν στην έρευνα ήταν τα

ακόλουθα: ])Ποια Ι1ταν τα εμπόδια που συνάντησαν οι κωφές φΟΙΤ11τριες αναφορικά

με την παρακολούθηση των διαλέξεων; 2) Ποιος ήταν ο βαθμός κατανόησης των

κωφών φοιτητριών μετά την παρακολούθηση της διάλεξης;

2.2 Συμμετέχοντες

Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν δεκατέσσερις (14) συμμετέχοντες. Πιο

αναλυτικά, δύο κωφές φοιτήτριες, οχτώ ακούοντες/ουσες φοιτητές/τριες, η

ερευνήτρια, καθώς και τρεις ασκούμενες διερμηνείς. Οσον αφορά το φύλο, από τους

δεκατέσσερις (14) συμμετέχοντεςοι δεκατρείς ήταν γυναίκες και ένας ήταν άντρας.

Αναφορικά με την ηλικία των συμμετεχόντων, αυΤ11 κυμάνθηκε από τα 20 έτη τη

μικρότερη, έως 37 τη μεγαλύτερη. Συγκεκριμένα. η ηλικία των κωφών φοιτητριών

που συμμετείχαν ήταν 22 ετών, των ακουόντων φοιτητών κυμαινόταν από 20 έως 37

και των διερμηνέων από 23 έως 30 (βλ. Πίνακας Ι).

Αναφορικά με τις διερμηνείς, ένα μάθημα υποστηρίχτηκε από μία ασκούμενη

διερμηνέα (Δι), μέσω Τ11λεδιάσκεψης (εξ' αποστάσεως). Η διερμηνέας είχε αρκετή

εμπειρία και το αντικείμενο σπουδών της Ι1ταν μη σχετικό με το αντικείμενο του

μαθι1ματος. Η δεύτερη ασκούμενη διερμηνέας (Δ2) υπoστllριξε το μάθημα δια ζώσης,

είχε εμπειρία και Ι1ταν κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού, τα οποία Ι1ταν σχετικά με

το αντίστοιχο μάθημα στο οποίο υποστήριξε τις φοιτήτριες. Η τρίτη ασκούμενη

διερμηνέας (Δ3), υποσΤ11ριξε τις φοιτήτριες δια ζώσης, δεν είχε εμπειρία και το

αντικείμενο των σπουδών της ήταν διαφορετικό αναφορικά με το περιεχόμενο του

μαθι1ματος.

11



Πίνακας 1

Στοιχεία συμμετεχόντων

Συμμετέχοντες

Κωδικός Φύλο Ηλικία 'ο.ιομα

ΚΦ Ι Γυναίκα 22 ΚωφΙ1 ΦOΙτll τρια

ΚΦ2 Γυναίκα 22 ΚωφΙ1 Φoιτll ΤΡια

Δι Γυναίκα 30 Διερμηνέας

Δ2 Γυναίκα 25 Διερμηνέας

Δ3 Γυναίκα 23 Διερμηνέας

Αφι Γυναίκα 37 Ακούουσα Φοιτήτρια

Αφ2 Άντρας 22 Ακούων Φoιτητllς

Αφ3 Γυναίκα 33 Ακούουσα φoιτllΤΡια

Αφ4 Γυναίκα 22 Ακούουσα φOΙτllτρια

Αφ) Γυναίκα 22 Ακούουσα φOΙτllΤΡια

Αφ6 Γυναίκα 22 Ακούουσα φoιτllτρια

Αφ7 Γυναίκα 22 Ακούουσα φOΙτllτρια

Αφs Γυναίκα 20 Ακούουσα φOΙτllΤΡια

Ε Γυναίκα 22 ΕρευνΙ1ΤΡια

2.3 Μελέτη Περίπτωσης

Η μεθοδολογία στηρίζεται στην μελέτη περίπτωσης. Η μελέτη περίπτωσης

αποτελεί ένα επιστημονικό παράδειγμα το οποίο σχεδιάζεται για να απεικονίσει μια

γενικότερη κατάσταση (Nisbet & Watt στο Cohen, Manjon, Μοπisοn, 2008).

Σκιαγραφεί «το πώς είναι να βρίσκεται κανείς» σε μια συγκεκριμένη κατάσταση, να

συλλάβει την πραγματικότητα σε πρώτο πλάνο, να παράγει μια «γενΙΚΙ1 περιγραφή»

(GeeΓtΖ στο Cohen et al., 2008) των βιωμάτων, των σκέψεων και των συναισθημάτων

των συμμετεχόντων. Πρόκειται για ένα παράδειγμα πραγματικών προσώπων, σε

πραγματικές καταστάσεις. βοηθώντας τους αναγνώστες να κατανΟΙ1σουν καλύτερα

τις έwοιες που παρουσιάζονται. Ένα από τα πλεονεΚΤ11ματα που δίνεται είναι η

δυνατότητα παρατllρησης των παραγόντων που επιδρούν σε πραγματικά πλαίσια,
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αναγνωρίζοντας ότι το πλαίσιο είναι μια καθορισΤΙΚ11 παράμετρος τόσο των αιτιών

όσο και των αποτελεσμάτων (Cohen et al., 2008). Σύμφωνα με τους Hitchcock και

Hughes (στο Cohen et al., 2008) η μελέτη περίπτωσης συλλέγει πλούσιες και

γλαφυρές περιγραφές γεγονότων σχετικών με την εκάστοτε περίπτωση,

επικεντρώνεται σε δρώντα υποκείμενα ή σε ομάδες, προσπαθώντας να κατανοήσει

τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τα γεγονότα και εμπλέκει άμεσα τον

ερευνηη1 στο γεγονός υπό μελέτη.

2.3.1 Συνέντευξη

Η ερευνητική συνέντευξη έχει οριστεί ως μια συζ11τηση των δύο ατόμων που

αρχίζει από τον ερευνητΊ1, με ειδικό σκοπό την απόκτηση σχετικών με την έρευνα

πληροφοριών και επικεντρώνεται από αυτόν σε περιεχόμενο καθορισμένο από τους

στόχους της έρευνας με συστηματική περιγραφή, πρόβλεψη ή ερμηνεία (Cannell &

Kahn, στο Cohen et al., 2008). Στην παρούσα έρευνα η συνέντευξη χρησιμΟΠΟ111θηκε

με τους διερμηνείς και τους φοιτητές ώστε να εντοπιστούν οι δυσκολίες στην

απόδοση του νΟ11ματος των διαλέξεων (διερμηνείς) καις την κατανόηση (φοιτητές).

Οι ερωτΊ1σεις αυτές δίνονταν κάθε φορά μετά την ολοκλ11ρωση της διάλεξης.

Οι ερωτΊ1σεις για τους διερμηνείς 11ταν οι εξής:

• Τι δυσκολίες συνάντησες; (π.χ ως προς το περιεχόμενο του μαθήματος, το

λόγο τους διδάσκοντες, των φοιτητών, την συνεργασία με τους διδάσκοντες

και τις φΟΙτΊ1τριες κλπ.)

• Σε ποιο βαθμό και με ποιο τρόπο εξέφραζαν οι φοιτήτριες τις απορίες τους;

(π.χ ζητούσαν διευκριν11σεις από την διερμηνέα 11 από το διδάσκοντα, έθεταν

ερωτήσεις).

• Πώς παρακολουθούσες την κατανόηση των φοιτητριών;

Οι ερωτΊ1σεις για τις φΟΙτΊ1τριες 11ταν επίσης ανοιχτού τύπου και ήταν οι εξ11ς:

• Σε ποιο βαθμό κατανόησες το σημερινό μάθημα;

Ήταν το περιεχόμενο του μαθήματος κατανοητό;

Τι δυσκολίες συνάντησες;

• Με ποιους τρόπους θα μπορούσε να βελτιωθεί η διερμηνεία;

2.3.2 Παρατήρηση
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Στο πλαίσια της έρευνας πραγματοποnΊθηκε η παραΤΙ1ρηση, η οποία δίνει τη

δυνατότητα στον ερευνηηΊ να εισχωρήσει στην κατάσταση που περιγράφεται και να

την κατανοιΊσει (Patton, στο Cohen et al., 2008). Συγκεκριμένα επιλέχθηκε η μη

δομημένη, όπου ο ερευνηηΊς είναι υποχρεωτικό να ενσωματωθεί μέσα σηιν

κατάσταση καθώς δεν είναι συγκεκριμένα τα στοιχεία που αναζητούνται και πρέπει

να παρατηρήσει αυηΊ τη κατάσταση για να κατανοιΊσει καλύτερα τι συμβαίνει

(Cohen et al., 2008). Στην παρούσα, έρευνα η ερευνΙ1τρια ιΊταν εμπλεκόμενη μέσα

στην κατάσταση προσπαθώντας να συλλέξει όσο το δυνατόν περισσότερες

πληροφορίες συμμετέχοντας και παρατηρώντας τα γεγονότα που συνέβησαν κατά τη

διάρκεια των μαθημάτων.

Όλες οι έρευνες περιλαμβάνουν μια μορφή συμμετοχικής παραηΊρησης καθώς η

μελέτη του κόσμου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο όταν ο ερευνηηΊς είναι μέρος

του (Adler & ΑdΙeΓ, στο Cohen et a1., 2008). ΆΕτσι λοιπόν, αναφορικά με την

συμμεΤOXtκ1Ί παρατήρηση, υπάρχουν διάφοροι βαθμοί (LeCompete & ΡΓeissΙe, στο

Cohen et a1., 2008). Ο απόλυτα συμμετοχικός παρατηρητής, όπου ο ερευνητής είναι

μέλος της ομάδας που μελετά αλλΙ). δεν αποκαλύπτει ότι είναι ο ερευνητής. Ο

συμμετέχων ως παρατηρητής, ο οποίος καταγράφει όλα τα γεγονότα που συμβαίνουν

για τους σκοπούς της έρευνας. Η παραμονή σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για αρκετό

χρονικό διάστημα δίνει τη δυνατότητα στον ερευνητή να συγκεντρώσει αρκετά

σημαντικά στοιχεία αλλά και να αποκτήσει μια γενικότερη εικόνα για τον τρόπο με

τον οποίο συνδέονται οι διάφοροι παράγοντες (Cohen et a1., 2008). Αυτό το ρόλο είχε

και η ερευνιΊτρια στην παρούσα έρευνα, καθώς στα μαθήματα οι συμμετέχοντες

γνώριζαν το ρόλο της, ήταν αρκετά κοντά με τους συμμετέχοντες και κατέγραφε ό/cα

τα συμβάντα.

2.3.3 Ρουμπρίκα

Άλλο ένα εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα για τη συλλογιΊ

δεδομένων ήταν η ρουμπρίκα. Πρόκειται για ένα εργαλείο το οποίο δημιουργιΊθηκε

από την ερευνιΊτΡια με στόχο την αξιολόγηση της κατανόησης του περιεχομένου των

διαλέξεων από τους κωφούς και ακούοντες φοιτητές.

Η ρουμπρίκα είναι ένα εργαλείο βαθμολόγησης που αντιπροσωπεύει με πλιΊρης

σαφήνεια τις προσδοκίες επίδοσης για μια εργασία. Η ρουμπρίκα χωρίζει την εργασία

σε μέρη (component parts) και παρέχει σαφείς περιγραφές των χαρακτηριστικών της
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εργασίας, η οποία σχετίζεται με το κάθε μέρος (component), στα διάφορα επίπεδα

επίδοσης (!1ttps://www.clnu.edulteacI1ing/designteacI1/teachJnI bΓics .htn11).

Στην παρούσα έρευνα η ρουμπρίκα αξιολόγησης, περιλάμβανε πέντε επίπεδα

επίδοσης. Το πρώτο επίπεδο περιελάμβανε την πολύ χαμηλΙ1 επίδοση, όπου η

απάντηση θεωρούταν λανθασμένη και βαθμολογούταν με τον αριθμό Ι. Το δεύτερο

επίπεδο περιελάμβανε την χαμηλΙ1 επίδοση, όπου η απάντηση περιείχε πολλές

σημαντικές ελλείψεις και ο λόγος ήταν μη κατανοητός (βαθμολογία 2). Το τρίτο

επίπεδο περιελάμβανε την μέτρια επίδοση, όπου η απάντηση ήταν σωστή αλλά

υπήρχαν σημαντικές ελλείψεις (βαθμολογία 3). Το τέταρτο επίπεδο περιελάμβανε την

καλή επίδοση, όπου η απάντηmι Ι1ταν σωστΊΙ αλλά περιείχε κάποιες δευτερεύουσες

ελλείψεις (βαθμολογία 4). Το πέμπτο επίπεδο περιελάμβανε την πολύ καλή επίδοση

και η απάντηση Ι1ταν σωστΊΙ και ολοκληρωμένη (βαθμολογία 5). (βλ. Πίνακα 2).

Πίνακας 2

Ρουμπρίκα: Ο βαθμός κατανόησης του περιεχομένου των διαλέξεων από τους

φοιτητές (κ/β, ακούοντες)

Η απάντηση Η απάντηση Η απάντηση Υπάρχουν Η απάντηση

είναι σωστΊΙ είναι σωστιι με είναι σωστή πολλές είναι

και κάποιες αλλά υπάρχουν σημαντικές λ,ανθασμένη

ολοκληρωμένη δευτερεύουσες σημαντικές ελλείψεις και

ελλείψεις ελλείψεις χρήση μη

κατανοητού

λόγου

5 (Πολύ καλΙ1) 4 (Καλή) 3 (Μέτρια) 2 (ΧαμηλΙ1) Ι (Πολύ

ΧαμηλΙ1)

2.4 Διαδικασία

Η συλλογή των δεδομένων δΙΙ1ρκησε περίπου ένα εξάμηνο και αφορούσε σε τρία

μαθι1ματα. Σε κάθε μάθημα η ερευνΙ1τρια μεριμνούσε να είναι κοντά στις φοιτήτριες,

ώστε να παρατηρεί τις διερμηνεί.ς (π.χ αλληλεπίδραση με τους διδάσκοντες,
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δυσκολίες που συνάντησαν), τις φοιτήτριες (π.χ εξέφρασαν τις απορίες τους, έθεταν

ερωτήσεις στο διδάσκοντα ή στην διερμηνέα, αλληλεπιδρούσαν με τους καθηγητές),

τους διδάσκοντες (π.χ επικοινωνία και συνεργασία με τους διερμηνείς και με τις

φΟΙτΊΙτριες, συζήτηση για δυσκολίες που αντιμετώπισαν, παροχι1 βΟΙ1θειας για το

κομμάτι της διερμηνείας) και οτιδι1ποτε συνέβαινε κατά τη διεξαγωγι1 της διάλεξης.

Σε περιπτώσεις που τα μαθήματα περιλάμβαναν ομαδικές ασκι1σεις κατά τη

διάρκεια της διάλεξης, η ερευνι1τρια συνεργαζόταν με τις φοιτήτριες με στόχο την

παρακολούθηση της κατανόησης των φοιτητριών. Επίσης, η ερευνι1τρια κρατούσε

σημειώσεις στα μαθήματα τις οποίες έδινε σε προσβάσιμη μορφή, (κουκκίδες,

έμφαση σε σημαντικά σημεία κλπ) στις κωφές φοιτήτριες.

Στο τέλος κάθε μαθι1ματος η ερευνι1τρια έκανε ερωΤΙ1σεις κατανόησης στις

κωφές φοιτήτριες και σε δύο ακοούοντες/ουσες φοιτητές/τριες. Αυτές οι ερωτήσεις

11ταν σχετικές με το περιεχόμενο του μαθήματος και οι συμμετέχοντες απαντούσαν

χωρίς να δοθούν επεξηγΊΙσεις για τα ερωτήματα. Επίσης, στο τέλος κάθε μαθι1ματος

συζητούσε με τη διερμηνέα και τις φοιτήτριες σχετικά με την εμπειρία τους για τη

διάλεξη που πραγματοποι11θηκε.

2.5 Ανάλυση δεδομένων

Με βάση τα δεδομένα από τη συνέντευξη με τις διερμηνείς και τις φΟΙΤΙ1τριες

καθώς και μέσα από την παρατήρηση κατά τη διάρκεια των διαλέξεων η ερευνήτρια

δημιούργησε κατηγορίες που συνδέονταν με τις γενικές θεματικές ενότητες και τα

ερωΤΙ1ματα της έρευνας (Dey, 1993).

Οι κατηγορίες που προέκυψαν ήταν οι εξής:

• Η γλωσσικι1 έκφραση

• Ο ρυθμός ομιλίας

• Παραδείγματα

• Ειδικό λεξιλόγιο και προηγούμενη γνώση

• Έλεγχος κατανόησης

• Εξ' αποστάσεως διερμηνεία

• Ακούοντες φοιτητές και διερμηνεία

• Σχέση μεταξύ διερμηνέων και κωφών φοιτητριών

• Σχέση μεταξύ διδασκόντων και διερμηνέων
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Στην ανάλυση των αποτελεσμάτων παρατίθενται αυτούσια τα σχόλια των

συμμετεχόντων, τα οποία συνοδεύονται αρχικά από τις παρατηριΊσεις της

ερευνιΊτριας.

Κατόπιν, πραγματοποnΊθηκε η ποσοτωΊ ανάλυση με βάση τις απανηΊσεις που

έδωσαν οι φοιηΊτριες, καθώς και η ποιοτωΊ ανάλυση των αποτελεσμάτων, όπου

δίνονται αναλυτικές επεξηγήσεις για τις απαντήσεις των φοιτητριών και η ανάλογη

αιτιολόγηση για το βαθμό που πιΊραν.
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Κεφάλαιο 3

Αποτελέσματα

3.1 Συνεντεύc.εις και ΠαραηΊρηση

Γλωσσική έκφραση

Ένα από τα σημεία που δυσκόλεψαν τη διερμηνεία, όπως φαίνεται στα σχόλια

των διερμηνέων και των κωφών φοιτητών, αφορούσε στη γλωσσική έκφραση των

διδασκόντων. Μάλιστα, η ερευνήτρια παρατΊΙρησε πως η διερμηνέας αναγκαζόταν να

σταματΊΙσει μερικές φορές και να περιμένει την διδάσκουσα να ολοκληρώσει τη

σκέψη της και στη συνέχεια να νοηματίσει. Αυτό φυσικά δεν βοηθούσε στην

κατανόηση από την πλευρά των φοιτητριών.

Δ2 : «Ο λόγος της είναι συγκεχυμένος δεν υπάρχει Ροιί καθώς ξεκινάει να αναφέρει κάτι

και στη συνέχεια αναφέρεται σε ένα ω.λο θέμα και αυτό είναι δύσκολο για την

νοηματικιί· »

Δ3: «Με δυσκολεύουν οι επαναλιίψεις στο λόγο της καθηγιίτριας, ιδιαίτερα όταν φτάνει

στο συμπέρασμα το λέει δύο και τρεις φορές με αποτέλεσμα να το ξαναλέω. Επίσης δεν

μπορώ τα «πίσω- μπρός», δηλαδή να ξεκινάει από το ένα θέμα και μετά να πηγαίνει

στο άJJcO και μετά πόλι να γυρίζει στο προηγούμενο θέμα. Αυτό δεν βοηθάει καθόλου

και στην κατανόηση των φοιτητριών.»

«Τα θέματα που παρουσιάζονται να είναι διακριτά και κατηγορlOποιημένα για

παράδειγμα το κάθε θέμα να έχει από ένα τίτλο να αναφέρονται όλες οι πληροφορίες γι '

αυτό το θέμα και στη συνέχεια να αναφέρεται το καινούριο θέμα, δηλαδιί να υπάρχει

μια ξεκάθαρη σειρά.»

Κφl : «Η καθηγιίΤΡια αρκετές φορές λέει μια μια τη λέξη ιί αναφέρεται από το ένα θέμα

στο άJJ.O με αποτέλεσμα να μπερδεύομαι γιατί η διερμηνέας δεν μπορεί να μας τα

εξηγήσει ξεκάθαρα.»

Κφ2 : «Η καθηγιίΤΡια συνεχώς πηγαίνει από το ένα θέμα στο άJJ,o με αποτέλεσμα η

διερμηνέας να σταματάει και να πηγαίνει αναγκαστικά και αυτιί στο θέμα που αναφέρει

η καθηγιίτρια με αποτέλεσμα να μην κατανοούμε.»

Ρυθμός ομιλίας

Ο ρυθμός ομιλίας του διδάσκοντα έπαιξε mιμαντικό ρόλο στην απόδοση του

νσllματος από τους διερμηνείς και στην κατανόηση από τις φΟlτΊΙτριες. Σε κάποιες

περιπτώσεις ο ρυθμός ομιλίας των διδασκόντων ήταν πολύ γρήγορος με αποτέλεσμα
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να δυσκολεύονται ιδιαίτερα οι διερμηνείς και οι φοιτήτριες. Ωστόσο, η ερευνήτρια

παρατΊΙρησε ότι οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι διερμηνείς δεν μεταφέρονταν

στους διδάσκοντες ούτε από τους διερμηνείς. ούτε από τις φοιτήτριες.

Δι: <<Στο προηγούμενο μάθημα το λόγος του ιΊταν πολύ γΡιΊγορος και δεν προ).άβαινα

να νοηματίσω. Ωστόσο στο σημερινό μάθημα ο λόγος του βελτιώθηκε αρκετά, δεν με

δυσκόλεψε καθόλου ιΊταν αρκετά καλός, δηλαδιΊ κανονικός δεν είχα κανένα πρόβλημα

και προλάβαινα να νοηματίσω αυτά που έλεγε καθώς ήταν αρκετά κοντά στον

υπολογιστιΊ και τον άκουγα καθαρά.»

Δ2: «Όταν μιλάει ο λόγος της είναι κανονικός, κάποιες φορές μιλάει αργά λέξη, λέξη

και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω που το πάει για να μπορέσω να κάνω σύνδεση με τα

προηγούμενα. Επίσης, όταν διαβάζει τις διαφάνειες ο λόγος της είναι πολύ γΡιΊγορος

και δεν προλαβαίνω να νοηματίζω καθώς τις περνάει γΡIΊγορα και πο)Jιiς φορές ούτε

τις διαβάζει.))

Δ2: «Θα ιΊθελα ο ρυθμός της διδάσκουσας να είναι πιο αργός για να μπορώ να

προλαβαίνω να νοηματίζω και να ακολουθώ τον ρυθμό της.»

ΚΨι : «Λοιπόν η καθηγιΊτΡια προχωρούσε αρκετά γΡΙ7γορα και η διερμηνέας δεν

προλάβαινε να ολοκληρώσει με αποτέλεσμα να μην καταλάβω καθαρά αυτά που

νοημάτιζε η διερμηνέας και να μπερδευτώ.))

ΚΨ2 : «Η η καθηγήτρια μιλούσε γΡιΊγορα και η διερμηνέας προσπαθούσε όσο μπορούσε

να κάνει διερμηνεία.»

ΚΨ2 : «Είναι πολύ καλlΊ η διερμηνέας και προσπαθεί όσο μπορεί να μας τα εξηγιΊσει

καλύτερα για να τα κατανΟ1Ίσουμε. Όμως, η καθηγιΊτΡια εξηγούσε γρήγορα πο)J,ά

πράγματα με αποτέλεσμα η διερμηνέας να σταματάει, να προσπαθεί να προλάβει να

εξηγιΊσει αυτό που μας λέει και στη συνέχεια να μας εξηγιΊσει αυτό που λέει η

καθηγΙ7τΡια τη συγκεκριμένη στιγμιΊ.»

Κψ] : «Θα ιΊθελα η καθηγlΊτΡια να μιλάει πιο αργά και καθαρά για να μπορεί η

διερμηνέας να προλαβαίνει να νοηματίζει όλες τις πληροφορίες με IΊρεμο τρόπο και να

μην βιάζεται.»

ΚΨ2 : «Θα ήταν καλό όσο μπορεί η καθηγήτρια να μιλάει πιο αργά για να βοηθΙ7σει την

διερμηνέα να έχει το χρόνο να μας αναλύσει όλες τις πληροφορίες.»

Βέβαια, υΠΙ1ρχαν και περιπτώσεις που ο ρυθμός ομιλίας των διδασκόντων

βοηθούσε τις διερμηνείς και τις φοιτήτριες. Μάλιστα, η ερευνΙ1ΤΡια παρατήρησε πως

η διδάσκουσα προσπαθούσε να συγχρονίσει το ρυθμό ομιλίας της με το ρυθμό της

διερμηνέας. Μέσα από αυτΊΙ την προσπάθεια η διερμηνέας διέθετε τον απαραίτητο
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χρόνο να νοηματίσει και να επαναλάβει κάτι που δεν είχε γίνει κατανοητό από τις

φΟΙτΊΙ τριες.

Δ3 : «Ο λόγος της καθηγΙ7τΡιας Ι7ταν κανονικός σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος δεν

με δυσκόλεψε καθόλου ίσα ίσα που Ι7ταν αρκετά βοηθητικι7.»

Κφl : «Κατάλαβα αρκετά επειδΙ7 η καθηγΙ7τΡια μιλούσε αργά και η διερμηνέας είχε το

χρόνο να μας τα νοηματίζει.»

Κφ2 : «Μπορώ να πω ότι κατανόησα αυτά που μου νοημάτιζε η διερμηνέας και σε αυτό

βΟΙ7θησε αρκετά ο λόγος της καθηγΙ7τΡιας που μιλούσε αργά για να προλαβαίνει η

διερμηνέας. »

Παραδείγματα

Άλλη μια δυσκολία που συνάντησαν η διερμηνέας (Δ2) και οι φοιτήτριες ήταν η

έιJ-ειψη παραδειγμάτων από την πl-ευρά των διδασκόντων. Όπως παρατήρησε η

ερευνήτρια, μερικές φορές η διερμηνέας (Δ2) αναγκαζόταν να δίνει τα δικά της

παραδείγματα για να βοηθήσει τις φοιτήτριες να κατανοήσουν καλύτερα τις

πληροφορίες, τις οποίες δεν επεξηγούσε η διδάσκουσα στο βαθμό που θα ήθελαν οι

φοιτήτριες.

Δ2 : «Η καθηγΙ7τΡια δεν δίνει τις απαραίτητες επεξηγΙ7σεις και παραδείγματα για αυτά

που αναφέρει και πετάει απλά τις λέξεις επιφανειακά, με αποτέλεσμα να δυσκολεύομαι

και να δυσκολεύει και την κατανόηση των φοιτητριών. Έτσι λοιπόν αναγκάζομαι η ίδια

να δίνω κάποια παραδείγματα για να γίνω κατανοηΤΙ7 στις φοιτήτριες για το οποίο δεν

είναι ο ρόλος μου, με αποτέλεσμα να καθυστερώ και να μην προλαβαίνω να νοηματίσω

αυτά που αναφέρει, γιατί έχει προχωΡΙ7σει παρακάτω.»

Δ2 : «Θα ήταν καλό η διδάσκουσα να δίνει επεξηγΙ7σεις σε αυτά που αναφέρει, να δίνει

παραδείγματα καθώς οι φΟΙΤΙ7τΡιες έχουν αρκετές άγνωστες }J:ξεις και δεν κατανοούν

την σημασία τους και αναγκάζομαι να δίνω δικά μου παραδείγματα, το οποίο δεν

επιτρέπεται καθώς ο ρόλος μου είναι να νοηματίζω μόνο αυτά που αναφέρει η

διδάσκουσα. »

Κφl : «Η καθηγήτρια δεν δίνει παραδείγματα για να μπορέσω να καταλάβω αυτά που

μου νοηματίζει η διερμηνέας.»

Κφ2 : <<Δεν δίνει κάποια παραδείγματα η καθηγΙ7τΡια για να μπορέσουμε να

κατανοήσουμε ξεκάθαρα αυτά που λέει.»

Κφl : «Θα μας βοηθούσε πάρα πολύ εάν δίνονταν παραδείγματα από την καθηγΙ7τΡια

ώστε να είναι πιο αναλυτική σε αυτά που λέει και να καταλαβαίνουμε το μάθημα.»
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Κφ2 : «Επιπλέον παραδείγματα θα μας βοηθούσαν πολύ να κατανοιjσουμε αρκετά.»

Ωστόσο, η κατανόηση τους διευκολυνόταν αρκετά στο υπόλοιπα μαθι1ματα.

Κφl : «Κατάλαβα πολύ καλά το σημερινό μάθημα γιατί η καθηγιjτΡια έδινε πο}J,ά

παραδείγματα και Ijrav ξεκάθαρα αυτά που ανέφερε.»

Κφ2 : «Δεν δυσκολεύτηκα καθόλου γιατί η καθηγιjτΡια σε ότι ανέφερε έδινε και από

ένα παράδειγμα και κατανοούσα περισσότερο.»

Ειδικό λεξιλόγιο και προηγούμενη γνώση

Το ειδικό λεξιλόγιο και το εξειδικευμένο αντικείμενο αποτέλεσε ένα εμπόδιο για

την απόδοση του νΟΙ1ματος και την κατανόηση. Μάλιστα, η ερευνΙ1τρια παραη1ρησε

πως σε κάποιες απανη1σεις των φοιτητριών κάποιοι όροι δεν είχαν γίνει κατανοητοί.

Δ ι: «Το περιεχόμενο του μαθιjματος δεν συμπίπτει με το αντικείμενο των σπουδών μου

και είναι λίγο δύσκολο για μένα καθώς το μάθημα αυτό περιλαμβάνει ειδικές ορολογίες

και κάποιες επεξηγιjσεις και για να γίνει αυτό χρειάζεται να έχεις τη κατά)J,ηλη γνώση

πάνω σε αυτά τα θέματα.»

Κφl: «Δεν μπορώ να κατανοιjσω καλά επειδι] το μάθημα περιλαμβάνει δύσκολους

όρους α)λά η διερμηνέας προσπαθεί να τους εξηγιjσει όσο μπορεί.»

Κφ2: «Δυσκολεύομαι πολύ να κατανοιjσω γιατί το μάθημα έχει ορολογίες και η

διερμηνέας είναι πολύ καλι] αJJ,ά πάλι υπάρχουν δυσκολίες.»

Κφ2 : «Η διερμηνέας μας εξιjγησε μια χαρά και κατανόησα αρκετά μέχρι την στιγμι]

που η καθηγιjτΡια είπε ένα όρο που η διερμηνέας δεν ιjξερε τι είναι ακριβώς και δεν

μπορούσε να το εξηγιjσει.»

Επίσης, όπως σχολίασαν οι φοιη1τΡιες και με βάση τις παρατηρήσεις της

ερευνΙ1τριας, σε μία περίπτωση οι φοιη1τριες και η διερμηνέας επινόησαν ορισμένα

νοήματα για την απόδοση κάποιων όρων ή χρησιμοποιούσαν τον

δακτυλοσυλλαβισμό.

Δ3 : «Θα προσπαθιjσω να εντάξω περισσότερους όρους νοηματικιjς ώστε να μην

χρειάζεται να δακτvλοσυ}J,αβίζω κάποιες λέξεις γιατί δεν θέ}.ω να δυσκολεύω και να

κουράζω τις φοιτιjτΡιες. Γι' αυτό με τις φοιτιjτΡιες για ορισμένους όρους βρίσκουμε

κάποια νοιjματα ώστε κάθε φορά που συναντάμε αυτόν τον όρο να μην χρειάζεται να

τον δακτυλοσυ}λαβίζω και να κερδίζουμε περισσότερο χρόνο.»

Η δυσκολία στην απόδοση του νοήματος οφείλονταν, επίσης, στην έλλ.ειψη

προετοιμασίας, η οποία συνδέονταν και με το γεγονός ότι κάποιοι διδάσκοντες δεν

επιθυμούσαν να δώσουν τις διαφάνειες στις φοιη1τριες παρόλη την ενημέρωση που
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είχε γίνει από την Πρόσβαση, την υπηρεσία του Πανεπιστημίου που έχει ως στόχο

την υποστήριξη των φοιτητών με αναπηρίες.

Δι: <<Για να βοηθηθώ και να μπορέσω να αποδώσω τις ορολογίες σωστά στη

νοηματική ζιίτησα από τον καθηγητιί εάν γίνεται να μου δώσει τις διαφάνειες του

μαθήματος ώστε να τις προετοιμάζω όμως εκείνος αρνιίθηκε και δεν δέχθηκε να μου

τις δώσει καθώς μου είπε ότι πρόκειται για πνευματικιί του εργασία.»

«Θα ιίθελα εάν είναι εφικτό να μου δώσει ο καθηγητιίς τις διαφάνειές του κάθε

μαθήματος για να μελετήσω τις ορολογίες που περιλαμβάνει το μάθημα και να

μπορέσω να τις αποδώσω σωστά νοηματικά για να μην προσπαθώ να κατασκευάσω

εκείνη τη στιγμιί το νόημα με αποτέλεσμα να καθυστερώ και να μην γίνομαι κατανοητή

από τις φοιτιίτριες. Αυτό θα με βοηθούσε ιδιαίτερα εάν γινόταν.»

Κφl : «Γενικά κατανοούσα αυτά που εξηγούσε η διερμηνέας αλλά σε κάποια σημεία

δεν κατάλαβα καλά. Νομίζω ότι θα είναι καλύτερα η διερμηνέας να προετοιμαστεί στο

σπίτι της, δηλαδή να διαβάσει τις διαφάνειες. Επίσης μερικές φορές μπέρδευε ορισμένες

λέξεις και με δυσκόλεψε λίγο.»

Παρακολούθηση

Οι φοιτήτριες ανέφεραν στην ερευνι1τρια ότι γενικά κατανοούσαν τις διερμηνείς

αλλά υπήρχαν ορισμένα κομμάτια τα οποία δεν τα κατανοούσαν. Ωστόσο, η

ερευνήτρια παρατήρησε ότι οι φΟΙτΊΙτριες δεν διέκοπταν ποτέ τους διδάσκοντες ώστε

να θέσουν τις ερωτήσεις τους και να επιζητήσουν περεταίρω επεξηγήσεις. Μάλιστα

μία φορά, μία διδάσκουσα έθεσε ένα ερώτημα το οποίο έπρεπε να επεξεργαστούν σε

ομάδες οι φοιτητές κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Οι φοιτήτριες δεν κατανόησαν

το ερώτημα με αποτέλεσμα να απαντήσουν λανθασμένα. Βέβαια, σύμφωνα με

παρατηρήσεις της ερευνήτριας, η μια φοιτήτρια (Κφ2) εξέφραζε τις απορίες της,

συμφωνούσε ή διαφωνούσε, δακτυλοσυλλάβιζε αυτό που δεν είχε κατανοήσει, ακόμα

μερικές φορές συμπλήρωνε αυτό που ανέφερε η καθηγήτρια, δίνοντας μια εικόνα

στην διερμηνέα ότι κατανοούσε. Αντίθετα η άλλη φΟΙτΊΙτρια (Κφl) δεν έδινε κάποια

ανατροφοδότηση αναφορικά με την κατανόησι1 της στη διερμηνέα. Οι διερμηνείς

(Δ Ι, Δ2 , Δ3) ανέφεραν ορισμένους από τους τρόπους με τους οποίους

παρακολουθούσαν το βαθμό κατανόησης από τη πλευρά των φοιτητριών.

Δι: «Δεν μου δείχνουν με συγκεκριμένο τρόπο ότι κατανοούν κυρίως το βλέπω μέσα

από τις εκφράσεις του προσώπου τους και το βλέμμα τους (πχ ένα βλέμμα απορίας),

δεν με ρωτάνε καθώς το μάθημα είναι ιδιαίτερα δύσκολο επειδιί περιλαμβάνει
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ορολογίες και είναι λίγο δύσκολο να τα κατανοl]σουν όλα. Εάν δω ότι δεν έχουν

κατανοl]σεl θα τους ρωτι]σω εγώ μετά την ολοκλl]ρωση του μαθl]ματος και τότε θα μου

πουν τι δεν κατανόησαν. Ωστόσο, όταν δυσκολεύονται αρκετά και έχουν χάσει το νόημα

με διακόπτουν εκείνη τη στιγμl] και μου ζητάνε να το επαναλάβω.»

Δ2 : <<Συνl]θως ρωτάω τις φΟΙΤI]τΡιες κατά τη διάρκεια του μαθl]ματος αλλά και στο

τέ!.ος, εάν αυτά που τους νοηματίζω είναι κατανοητά και τους παροτρύνω συνεχώς εάν

δεν καταλαβαίνουν να με διακόπτουν για να ζητl]σουμε περεταίρω επεξηγl]σεις. Όταν

νοηματίζω κάποιες πληροφορίες αρκετά γρl]γορα συνl]θως τους ρωτάω εκείνη τη

στιγμl? να μου πουν αν τις κατανόησαν. Επίσης μέσα από την έκφρασl] τους μου

δείχνουν ότι αυτά που τους νοηματίζω τα κατανοούν Ι] τους δαχτvλοσυ)J,αβίζω κάτι και

με κόβουν και μου λένε ότι το κατάλαβαν. Κυρίως, η μια φΟΙΤI]τΡια(Κφ2) μου δείχνει

ότι κατανοεί καθώς είναι περισσότερο εκφραστικι], κουνό.ει το κεφάλι της δείχνοντάς

μου ότι κατανόησε και κυρίως μου νοηματίζει κάποια πράγματα που είναι σχετικά με

αυτό που τους αναφέρω. Αντίθετα η δεύτερη φΟΙΤΙ]τΡια(Κφ Ι) δεν μου δείχνει αρκετά ότι

κατανόησε και δεν μπορώ να είμαι σίγουρη ότι κατανοεί αρκετά.»

Δ3: «Όταν κάτι δεν κατανοούν το πιάνω από την έκφρασl] τους (απορία) και το

νοηματίζω για δεύτερη φορά πιο καθαρά α)J,ά πιο γρήγορα για να προλαβαίνω και τα

υπόλοιπα. Επίσης μου δείχνουν ότι κατανοούν καθώς μου αναφέρουν κάποιες λέξεις

στην νοηματικl] και έτσι βλέπω ότι κατανόησαν. Όμως, με το πέρασμα των μαθημάτων

οι φΟΙΤΙ]τΡιες πλέον μου λένε ξεκάθαρα ότι δεν καταλαβαίνουν και δεν περιμένουν στο

τέλος της διάλεξης να μου το πουν. Συνl]θως, όταν δεν κατανοούν δεν έχω καταφέρει

να αποδώσω καλά την πρόταση ή έχει ευ,είψεις Ι] το έχω κάνει μεταφρασμένο.»

Εξ'αποστάσεως διερμηνεία

Στην εξ' αποστάσεως διερμηνεία διαπιστώθηκαν δύο βασικά εμπόδια κατά τη

διερμηνεία. Το πρώτο εμπόδιο αφορούσε στη θέση ενός διδάσκοντα σε σχέση με τον

υπολογιστή. Σύμφωνα με την ερευνήτρια, ο διδάσκοντας μετακινούταν συνεχώς στο

χώρο με αποτέλεσμα να απομακρύνεται από το μικρόφωνο και η διερμηνέας να

δυσκολεύεται να τον ακούσει καθαρά. Σε αντίθεση με τη δια ζώσης διερμηνεία στην

οποία οι διδάσκοντες μεριμνούσαν να είναι κοντά στις διερμηνείς περιορίζοντας τις

μετακινι1σεις τους στο χώρο.

Δι: <<Σε σχέση με την προηγούμενη φορά, όπου ο καθηγητι]ς μετακινούταν συνεχώς και

απομακρυνόταν από τον υπολογιστl] και συνεχώς του κάναμε παρατl]ρηση ι]ταν πολύ

καλύτερα το σημερινό μάθημα. Ωστόσο και σήμερα δυσκολεύτηκα καθώς
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απομακρυνόταν από το μικρόφωνο και κινούταν μέσα στο χώρο και δεν μπορούσα να

τον ακούσω καθαρά, α,Ηά IΊταν κάπως καλύτερα από την προηγούμενη φορά.»

Δι: «Εάν γίνεται θα ήθελα ο καθηγητιΊς να είναι κοντά στο μικρόφωνο του υπολογιστι]

για να μπορώ να τον ακούω καθαρά και να νοηματίζω με ακρίβεια αυτά που

αναφέρει. »

Το δεύτερο εμπόδιο όπως ανάφερε η διερμηνέας (Δι) αφορούσε στη σύνδεση στο

διαδίκτυο. Αναφορικά με την ερευνήτρια, παρατήρησε ότι η χαμηλή ποιότητα στην

σύνδεση αποτέλεσε σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα. Για την διερμηνέα Ι1ταν

αρκετά δύσκολο να ακούσει καθαρά τον διδάσκοντα, η εικόνα κολλούσε και δεν είχε

επαφή με τις φΟΙτ11τριες με αποτέλεσμα να χάνονταν ορισμένες πληροφορίες και να

μην υΠΙ1ρχε επαΡΚΙ1ς χρόνος να νοηματίσει τις πληροφορίες που χάθηκαν. Επίσης και

οι ίδιες οι φΟΙΤΙ1τριες ορισμένες φορές δυσκολεύτηκαν να κατανΟΙ1σουν την

διερμηνέα (Δι) καθώς η εικόνα δεν ήταν καθαρή.

Δι: «Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζω έχει να κάνει με το διαδίκτυο.

Αρκετές φορές η ποιότητα του σήματος δεν ήταν πολύ καλή και είχε διακοπές στον IΊχο

και δεν μπορούσα να ακούσω τον καθηγητι] και έχανα αρκετές πληροφορίες μέχρι να

γίνει η σύνδεση και προσπαθούσα να κατανοlΊσω τι έχει ειπωθεί για να μπορέσω να

κάνω μια σύνδεση με τα προηγούμενα.»

Κφι,φ2 : «Μας δυσκολεύει η διερμηνεία επειδι] η σύνδεση στο ίντερνετ κο)J,άει και

μέχρι να γίνει ξανά σύνδεση έχουμε χάσει τις περισσότερες πληροφορίες και αυτό

γίνεται συνεχώς και μας έχει κουράσει.»

Ακούοντες φοιτητές και διερμηνεία

Η μια διερμηνέας (Δ3) επισήμανε άλλο ένα εμπόδιο που δυσχέραινε την

διερμηνεία της, όπως Ι1ταν ο ρυθμός ομιλίας των φοιτητών. Μάλιστα, η ερευνήτρια

παρατ11ρησε ότι η διερμηνέας (Δ3) δυσκολ.εύτηκε σημαντικά με το γρήγορο ρυθμό

ομιλίας τους και συνεχώς διέκοπτε τους φοιτητές επιζητώντας να επαναλάβουν την

απάντησΙ1 τους σε πιο αργό ρυθμό, ώστε να κατανΟΙ1σει την απάντηση και να την

αποδώσει σωστά. Με τη πάροδο των μαθημάτων παρατηΡΙ1θηκε ότι κάποιοι φοιτητές

προσπάθησαν να λάβουν υπόψη τους τις διερμηνείς, μετά από αρκετές επισημάνσεις

και παρατηρήσεις της καθηγι1τριας. Συγκεκριμένα, μια φΟΙτ11τρια προσπάθησε εν

μέρει να μιλάει αργά και να συγχρονίσει το λόγο της καθώς νοημάτιζε η διερμηνέας

κάνοντας τις ανάλογες παύσεις. Ωστόσο, η πλειοψηφία αδιαφορούσε για τη

διερμηνέα και συνεπώς για την πρόσβαση των συμφοιτητριών τους.
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Δ3 : «Οι φοιτητές όταν μιλάνε, μιλάνε πάρα πολύ χαμηλόφωνα και γριιγορα και δεν

προλαβαίνω να νοηματίζω. Κάποιες φορές δυσκολεύομαι όταν, λένε μια μια λέξη και

δημιουργούνται μεγάλα κενά γιατί πρέπει να περιμένω μέχρι να νοηματίσω την επόμενη

λέξη και επίσης πο}J,ές φορές δεν δημιουργείται σωστό νόημα. Επίσης, όταν οι φοιτητές

λένε π.χ "συμφωνώ με αυτό που είπε η Διιμητρα και θα τη συμπληρώσω και εγώ με τη

δικι] μου άποψη" πρέπει να ξαναπώ αυτό που είχε πει η Διιμητρα και στη συνέχεια να

πω την άποψη της άJJ,ης φοιτήτριας. Αυτό με δυσκολεύει απίστευτα καθώς οι

φοιτήτριες (ΚφJ, Κφ2) δεν έχουν ΟΠΤΙΚΙ] επαφι] με το φοιτητι] που μιλάει κάθε φορά κα

δεν μπορούν να γνωρίζουν τι είπε, με αποτέλεσμα να πρέπει να επαναλαμβάνω ξανά τα

ίδια πράγματα.»

Δ3: «Οι φοιτητές πρέπει να έχουν στο μυαλό τους να μιλάνε αργά για να έχω το χρόνο

να νοηματίζω για να γίνομαι κατανοητι] από τις φοιτIΙτριες.»

Η ερευνήτρια, παρατηρώντας λοιπόν τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι

διερμηνείς (Δ2,Δ 3) πρότεινε για την δlΚll τους διευκόλυνση να πραγμαΤΟΠΟ111σουν μια

συζΙ1τηση με τις διδάσκουσες με στόχο την ενημέρωση τους για τις δυσκολίες που

συνάντησαν. Έτσι λοιπόν, με τη σειρά τους οι ίδιες θα ενημερώσουν τους φοιτητές

ώστε να αρχίσουν να είναι πιο προσεκτικοί.

Δ2: «Μου είναι πολύ δύσκολο την ώρα που νοηματίζω να περνάνε από μπροστά μου

και να με διακόπτουν γι. ' αυτό θα ιιθελα εάν γίνεται να είναι πιο διακριτικοί και φυσικά

να μειώσουν τον θόρυβο κατά τη διάρκεια του μαθιιματος για να μπορώ να ακούω

καλύτερα. »

Δ3 : «Θέλω οι φοιτητές να μην κάνουν θόρυβο γιατί δεν μπορώ να ακούσω τον ομιλητή

καθαρά και να νοηματίσω οπότε θα ιιταν σημαντικό να γίνει αυτή η α)J,αγή.»

Σχέση μεταξύ διερμηνέων και κωφών φοιτητριών

Οι διερμηνείς και οι φοιτήτριες εξέφρασαν θετικά σχόλια σχετικά με την

συνεργασία τους. Μάλιστα, σύμφωνα με τις παρατηΡΙ1σεις της ερευνήτριας, οι

φοιτήτριες μοιράζονταν τους προβληματισμούς και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν

με τις διερμηνείς, για παράδειγμα συζητούσαν τις απορίες που είχαν, τα θέματα που

προέκυπταν και Ι1θελαν να τα αναφέρουν στους καθηγητές και γενικότερα

προσπαθούσαν να βρίσκουν από κοινού λύσεις, δίνοντας διάφορες προτάσεις.

Δι: «Με τις φοιτήτριες έχουμε δημιουργιισει μια πολύ θετικι] σχέση και αυτό είναι πολύ

βοηθητικό ώστε να συνεργαζόμαστε αρκετά καλά.»
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Δ2 : «Η συνεργασία μου με τις φοιτήτριες είναι πάρα πολύ καλl] και αποδοτικl], ότι τις

προβληματίζει τον συζητούν μαζί μου και προσπαθούμε να βρούμε κάποια λύση.»

Δ3 : «Η συνεργασία μου με τις φΟΙΤΙ]τΡιες είναι πολύ καλή καθώς με βοηθούσαν αρκετά

σε κάποια σημεία ως προς τον τρόπο απόδοσης κάποιων λέξεων στην νοηματικl] και

υπήρχε σημαντικι] σJJ"ηλεπίδραση μεταξύ μας.»

Κφ2: <<Συνεργάζομαι πολύ καλά με την διερμηνέα και σε ότι χρειάζομαι με βοηθάει.»

Σχέση μεταξύ διδασκόντων και διερμηνέων

Οι διερμηνείς (Δ2,Δ3) σημείωσαν ορισμένα θετικά και αρνητικά σχόλια

αναφορικά με την συνεργασία που είχαν αναπτύξει με τις διδάσκουσες. Μάλιστα η

ερευνήτρια παρατllρησε ότι μία διερμηνέας (Δ3) είχε αναπτύξει μια πολύ καλή

συνεργασία με την διδάσκουσα. Οποιοδήποτε εμπόδιο ή δυσκολία συναντούσε

απευθυνόταν στ/ν διδάσκουσα και μαζί συζητούσαν για να βρεθεί η κατάλληλη

λύση.

Δ3: «Η καθηγl]τΡια είναι πολύ συνεργάσιμη μου δίνει το απαραίτητο χρόνο να

νοηματίσω αφού με κοιτάει για να δει εάν έχω προλάβει να ολοκληρώσω την

νοηματικl] μου, συνεχώς υπενθυμίζει στους φοιτητές να μι).άνε αργά και να μην κάνουν

θόρυβο, μου είπε να μου δώσει τις διαφάνειές της για να τις προετοιμάσω για να μην

δυσκολεύομαι και ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα να κάνουμε ένα μικρό διάJJ,ειμα από

τη στιγμl] που της είπα ότι το χρειάζομαι. Όταν οι απαντι]σεις των φοιτητών δεν είναι

πολύ καλά δομημένες η καθηγήτρια τους σταματάει και τους ζητάει να την διατυπώσουν

καλύτερα γιατί κατσJ,αβαίνει ότι δεν θα έχω καταλάβει. Είμαι πολύ ευχαριστημένη γιατί

είναι συζηΤl7σιμη και μπορώ για οποιαδι]ποτε κι αν προκύψει να το συζητι]σω μαζί της

για να με βοηθήσει να βρεθεί λύσιμ>

Αντίθετα, δεν παρατηρήθηκε καμία συνεργασία μεταξύ της διερμηνέας (Δ2) και

της διδάσκουσας. Σύμφωνα με παρατηρι1σεις της ερευνήτριας, η καθηγήτρια

λειτουργούσε ανεξάρτητα αναφορικά με το λόγο της, το περιεχόμενο του μαθήματος

χωρίς να μεριμνά για την διερμηνέα και τις δυσκολίες που μπορεί να συναντά.

Ωστόσο, παρά τις δυσκολίες αυτές, η διερμηνέας δεν προσπάθησε να συζητllσει με

την διδάσκουσα σχετικά με τον τρόπο που θα μπορούσε να συμβάλλει και να

βοηθι1σει τη διερμηνεία αλλά και τις ίδιες τις φοιτήτριες.

Δ2: «Άλλη μια δυσκολία που συνάντησα είναι ότι η καθηγΙ]τΡια δεν συνεργάζεται,

καθώς παρόλο που ενημερώθηκε για τις δυσκολίες τις οποίες συναντώ στο μάθημα

αλλά και τις δυσκολίες που συναντούν και οι ίδιες οι φοιτήτριες α)J,ά το μόνο που είπε
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είναι ότι το μάθημα είναι πυκνό, από την επόμενη φορά θα γίνει κσλύτερο κάτι που δεν

έγινε και ότι οι φΟΙΤI]τΡιες πρέπει να διαβάζουν στο σπίτι για να βοηθηθούν κσλύτερα.

Δεν με έχει ρωτι]σεl καμία φορά εάν δυσκο)..εύομαι ι] αν χρειάζομαι σε κάτι να με

βοηθήσει. »

Κφl,φ2 : «Θα επιθυμούσα να υπάρχει κα/ι] συνεργασία μεταξύ της διερμηνέας και

καθηγήτριας ώστε η καθηγήτρια να δίνει τον απαραίτητο χρόνο στην διερμηνέα να μας

νοηματίζεl όλες τις πληροφορίες πιο αργά για να τις κατανοούμε καλύτερα.»
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3.2 Ρουμπρίκες

10 Μάθημα
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Γράφημα 1.

Στην πρώτη ερώτηση και οι δύο κωφές φοιτήτριες σημείωσαν χαμηλή επίδοση.

Πιο αναλυτικά η μία φοιτήτρια (Κφl), πήρε 1 καθώς στην απάντησή της δεν

συμπεριελάμβανε τον ορισμό αλλά ανέφερε κάποιες γενικές πληροφορίες οι οποίες

δεν είχαν κάποια σχέση με την ερώτηση. Η δεύτερη φοιτήτρια (Κφ2) σημείωσε

επίσης χαμηλή επίδοση (2), καθώς η απάντησή της είχε πολλές σημαντικές ελλείψεις.

Επιπλέον, παρατηρήθηκαν αρκετά προβλήματα στη συνοχή καθώς στο λόγο της δεν

χρησιμοποιούσε συνδετικές λέξεις με αποτέλεσμα να παραθέτει τις πληροφορίες

χωρίς να υπάρχει κάποια σύνδεση μεταξύ τους. Ακόμη, συμπεριέλαβε στην απάντηση

μια πληροφορία χωρίς να υπάρχει κάποια σύνδεση με τις προηγούμενες και χωρίς να

εξηγεί το λόγο που την ανέφερε. Οι δύο ακούοντες φοιτητές σημείωσαν πολύ καλή

επίδοση (5) καθώς οι απαντήσεις τους ήταν σωστές και ολοκληρωμένες.

Στην δεύτερη ερώτηση, η επίδοση των κωφών φοιτητριών ήταν από μέτρια ως

καλή. Πιο αναλυτικά, η Κφl σημείωσε καλή επίδοση (κλίμακα 4), καθώς

περιελάμβανε αρκετά σημαντικά στοιχεία, με ελάχιστες παραλήψεις και η απάντησή

της είχε την μορφή λίστας. Η Κφ2 σημείωσε μέτρια επίδοση (κλίμακα 3), καθώς

υΠ11ρχαν κάποιες σημαντικές ελλείψεις στην απάντησή της, και κάποια γραμματικά
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λάθη ή χρήση περιττών λέξεων. Οι δύο ακούοντες φοιτητές σημείωσαν πολύ καλή

επίδοση (5), καθώς η απάντησή τους ήταν σωστή και επαρκής.
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Γράφημα 2.

Πρέπει να αναφερθεί ότι το περιεχόμενο αυτού του μαθήματος ήταν αρκετά

δύσκολο καθώς περιελάμβανε αρκετές ορολογίες, οι οποίες δυσκόλεψαν τη

διερμηνέα να τις αποδώσει

Στην πρώτη ερώτηση, η επίδοση των κωφών φοιτητριών ήταν από πολύ χαμηλή

επίδοση μέχρι πολύ καλή επίδοση. Η Κφl σημείωσε πολύ καλή επίδοση (κλίμακα 5),

καθώς η απάντησή της ήταν σωστή και ολοκληρωμένη. Ο λόγος της περιείχε

ελάχιστα συντακτικά λάθη για παράδειγμα παρατηρήθηκε παράλειψη του

υποκειμένου. Αντίθετα η Κφ2 σημείωσε πολύ χαμηλή επίδοση (κλίμακα 1) καθώς

απάντησε λανθασμένα. Οι δύο ακούουσες φοιτήτριες σημείωσαν πολύ καλή επίδοση

(κλίμακα 5), καθώς στην απάντησή τους περιελάμβαναν όλες τις απαραίτητες

πληροφορίες, οι οποίες ήταν πλήρης και κατανοητές.

Στην δεύτερη ερώτηση, η επίδοση των κωφών φοιτητριών ήταν από μέτρια ως

καλή. Η Κφl σημείωσε μέτρια επίδοση (κλίμακα, 3), καθώς η απάντησή της περιείχε

αρκετές παραλήψεις και αρκετά εκφραστικά λάθη (π.Χ προσθέτει άρθρα τα οποία δεν

ταιριάζουν νοηματικά). Αυτή η παράλειψη οφείλεται στο γεγονός ότι η φοιτήτρια

απάντησε μόνο στο ένα σκέλος της ερώτησης. Η Κφ2 σημείωσε καλή επίδοση

(κλίμακα 4), καθώς απάντησε σωστά με κάποιες δευτερεύουσες παραλείψεις. Η
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σύνδεση των πληροφοριών ήταν πολύ σωστή αποδίδοντας ένα κατανοητό νόημα και

δεν παρατηρήθηκε καμία ασάφεια. Και οι δύο ακούουσες σημείωσαν πολύ καλή

επίδοση (κλίμακα 5), καθώς απάντησαν σωστά και ολοκληρωμένα. Οι πληροφορίες

που παρουσιάζουν είναι ξεκάθαρες και κατανοητές, υπάρχει απόλυτη σύνδεση και

συνοχή ως προς τις πληροφορίες τεκμηριώνοντας την απάντησή τους με επαρκείς

στοιχεία και επεξηγήσεις.
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Γράφημα 1

Σε αυτό το μάθημα οι ερωτήσεις κατανόησης απαντήθηκαν μόνο από την Κφ ι

και την Αφ,. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι στο μεγαλύτερο μέρος της διάλεξης έγινε

παρουσίαση μιας έρευνας και όπως ανέφερε και η ίδια η φοιτήτρια στην ερευνήτρια,

ήταν αρκετά δύσκολο να θυμηθεί τις καινούριες πληροφορίες που ειπώθηκαν στην

αρχή του μαθήματος, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να απαντήσει σωστά.

Στην πρώτη ερώτηση, η Κφ, σημείωσε πολύ χαμηλή επίδοση (κλίμακα, 1) καθώς

η απάντηση ήταν λανθασμένη επειδή το περιεχόμενο δεν αντιστοιχούσε στην

ερώτημα που ζητήθηκε. Αντίθετα η Αφ, σημείωσε πολύ καλή επίδοση (κλίμακα, 5),

καθώς έδωσε μια πλήρης απάντηση περιλαμβάνοντας όλες τι πληροφορίες, τις οποίες

επεξήγησε αναλυτικά. Ο λόγος της ήταν πάρα πολύ κατανοητός, υπήρχε πλήρης

συνοχή και οι προτάσεις της απέδιδαν ένα πλήρες νόημα.
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Στην δεύτερη ερώτηση, η Κφ) σημείωσε πολύ χαμηλή επίδοση (κλίμακα, 1). Η

απάντησή της παρουσιάζει σημαντικές παραλείψεις και δεν διεξάγεται ένα ξεκάθαρο

νόημα. Παρατηρούνται αρκετά εκφραστικά λάθη, συνήθως εντάσσει προθέσεις στο

λόγο της οι οποίες δεν ταιριάζουν με τα υπόλοιπα στοιχεία του λόγου με αποτέλεσμα

να δημιουργούνται συντακτικά λάθη. Επίσης αρκετές φορές γίνονται γραμματικά

λάθη κυρίως παρατηρήθηκαν κάποιες δυσκολίες στην χρήση της παθητικής φωνής,

με αποτέλεσμα ο λόγος της να γίνεται μη κατανοητός. Η Αφ) σημείωσε πολύ καλή

επίδοση (κλίμακα, 5), καθώς απάντησε σωστά και ολοκληρωμένα. Ο λόγος της ήταν

αρκετά προσεγμένος και κατανοητός χωρίς εκφραστικά ή συντακτικά λάθη.
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Γράφημα 2.

Στην πρώτη ερώτηση και οι δύο κωφές φοιτήτριες σημείωσαν πολύ καλή

επίδοση (κλίμακα, 5), καθώς απάντησαν σωστά και ολοκληρωμένα αναφέροντας

αρκετές πληροφορίες. Η απάντησή τους είχε τη μορφή λίστας. Και οι δύο ακούουσες

σημείωσαν πολύ καλή επίδοση (κλίμακα 5) καθώς στην απάντησή τους

περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες επεξηγώντας την κάθε πληροφορία αναλυτικά.

Παρουσιάζουν τα στοιχεία σε ρέοντα λόγο συνδέοντας σωστά μεταξύ τους τις

πληροφορίες.

Στην δεύτερη ερώτηση, η επίδοση και των δύο κωφών φοιτητριών 11ταν χαμηλή

(κλίμακα, 2). Οι απαντήσεις τους περιελάμβαναν αρκετές σημαντικές παραλείψεις.

Συγκεκριμένα, η Κφ) είχε εντάξει στο λόγο της ορισμένες λέξεις οι οποίες δεν
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ταίριαζαν εκφραστικά δημιουργώντας λανθασμένα νοήματα, παρέλειψε ορισμένες

προθέσεις και κάποιες σημαντικές λέξεις με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αποδοθεί

ένα ολοκληρωμένο και κατανοητό νόημα. Ακόμη, παρουσίασε ορισμένες

πληροφορίες τις οποίες προσπαθούσε να επεξηγήσει αλλά δεν μπορούσε να τις

εκφράσει σωστά. Αντίστοιχα, η Κφ2 παρουσίασε τις σκέψεις της χωρίς να υπάρχει

μια σειρά, δεν υπήρχε σύνδεση μεταξύ των προτάσεων, με αποτέλεσμα ο λόγος της

να μην είναι κατανοητός και ο αναγνώστης να δυσκολεύεται να καταλάβει το

περιεχόμενο. Και οι δύο ακούουσες φοιτήτριες σημείωσαν πολύ καλή επίδοση

(κλίμακα, 5). Πρόκειται για μια πλήρης και σωστή απάντηση χωρίς να παραλείπεται

καμία πληροφορία, υπήρχε ροή στο λόγο τους και επεξηγούσαν την κάθε τους σκέψη.
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Γράφημα 3.

Στην πρώτη ερώτηση, η επίδοση των κωφών φοιτητριών ήταν χαμηλή. Η Κφι

σημείωσε χαμηλή επίδοση (κλίμακα, 2). Η απάντησή της περιείχε αρκετές

σημαντικές ελλείψεις. Αυτό που μπορεί να σημειωθεί είναι η δυσκολία στην χρήση

της παθητικής φωνής. Η Κφ2 σημείωσε πολύ χαμηλή επίδοση (κλίμακα, Ι). Η

απάντησή της ήταν λανθασμένη καθώς αναφέρθηκε σε πληροφορίες που δεν

σχετίζονταν με την ερώτηση. Η επίδοση των ακουόντων φοιτητριών ήταν καλή.

Συγκεκριμένα, η Αφ, σημείωσε πολύ καλή επίδοση (κλίμακα, 5). Η απάντησή ήταν

σωσηι και περιελάμβανε όλες τις πληροφορίες τις οποίες είχε αναλύσει σε ένα

ικανοποιητικό επίπεδο. Η Αφ) σημείωσε καλή επίδοση (κλίμακα, 4). Η απάντησή της
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περιλαμβάνει αρκετές πληροφορίες αλλά περιέχει ορισμένες δευτερεύουσες

παραλείψεις. Πρόκειται για μια πολύ καλά δομημένη απάντηση χωρίς ασάφειες,

περιλαμβάνοντας ακριβής πληροφορίες με σωστή συνοχή και σειρά.

Στη δεύτερη ερώτηση, η επίδοση των κωφών φοιτητριών ήταν από μέτρια ως

πολύ καλή. Η Κφl σημείωσε μέτρια επίδοση (κλίμακα, 3) καθώς η απάντησή της

περιέχει ορισμένες βασικές παραλήψεις, αλλά συμπεριλαμβανόταν το κεντρικό

νόημα της ερώτησης. Επιπλέον, ο λόγος της ήταν αρκετά βελτιωμένος καθώς οι

πληροφορίες συνδέονταν με άρτιο τρόπο διεξάγοντας ένα κατανοητό νόημα. Ωστόσο,

παρατηρήθηκαν μικρές ασάφειες και ασυνταξίες καθώς αρκετές φορές προσθέτει

ορισμένες λέξεις που δεν ταιριάζουν νοηματικά με την υπόλοιπη πρόταση. Η Κφ2

σημείωσε πολύ καλή επίδοση (κλίμακα, 5), καθώς στην απάντησή της περιέχονται

όλες οι βασικές πληροφορίες χωρίς να παραλείπεται κανένα στοιχείο. Και σε αυτή τη

περίπτωση η απάντηση της είχε τη μορφή λίστας. Η επίδοση των ακουόντων

φοιτητριών ήταν από μέτρια μέχρι πολύ καλή. Η Αφ, σημείωσε πολύ καλή επίδοση

(κλίμακα, 5), καθώς απάντησε σωστά και ολοκληρωμένα επεξηγώντας όλες τις

πληροφορίες αναλυτικά στο μέγιστο βαθμό. Αντίθετα η Αφ) σημείωσε μέτρια

επίδοση (κλίμακα 3), καθώς η απάντησή της ήταν σωστή αλλά περιελάμβανε κάποιες

σημαντικές ελλείψεις δίνοντας πληροφορίες μόνο για το ένα σκέλος της ερώτησης.
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Στην πρώτη ερώτηση, όλοι οι συμμετέχοντες (Κφι, Κφ2, Αφ" Αφs) σημείωσαν

πολύ καλή επίδοση (κλίμακα 5), καθώς απάντησαν σωστά και ολοκληρωμένα.

Στην δεύτερη ερώτηση, η επίδοση των κωφών φοιτητριών κυμάνθηκε από πολύ

χαμηλή μέχρι πολύ καλή. Η Κφl σημείωσε πολύ χαμηλή επίδοση (κλίμακα 1). Η

απάντησή της περιελάμβανε βασικές παραλείψεις καθώς δεν είχε κατανοήσει αρκετά

το συγκεκριμένο κομμάτι της διάλεξης, με αποτέλεσμα να απαντήσει λαθεμένα.

Αντίθετα, η Κφ2 σημείωσε πολύ καλή επίδοση (κλίμακα 5). Η απάντησή της περιείχε

όλες τις πληροφορίες επεξηγώντας και αναλύοντάς τις σωστά. Ο τρόπος με τον οποίο

απέδιδε τις πληροφορίες ήταν κατανοητός χωρίς να περιέχονται συντακτικά,

γραμματικά λάθη. Και οι δύο ακσύουσες σημείωσαν πολύ καλή επίδοση (κλίμακα,

5), καθώς απάντησαν σωστά και ολοκληρωμένα, αναλύοντας και επεξηγώντας σε

ρέοντα λόγο όλα τα στοιχεία, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα παραδείγματα. Ο λόγος

τους ήταν κατανοητός και οι πληροφορίες ήταν σωστά συνδεδεμένες.
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Στην πρώτη ερώτηση και οι δύο κωφές φοιτήτριες σημείωσαν πολύ καλιι

επίδοση (κλίμακα, 5). Οι απαντήσεις 11ταν σωστές και περιελάμβαναν όλες τις

πληροφορίες. Συγκεκριμένα η Κφ2 σε ορισμένα στοιχεία έδινε και τις ανάλογες

επεξηγήσεις. Και σε αυτή τη περίπτωση οι απαντήσεις τους είχαν την μορφή λίστας.

Επίσης και οι δύο ακσύουσες φοιτήτριες σημείωσαν πολύ καλή επίδοση (κλίμακα 5),

καθώς οι απαντήσεις που έδωσαν ήταν ολοκληρωμένες και σωστές.
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Στην δεύτερη ερώτηση, η επίδοση των κωφών φοιτητριών ήταν από πολύ

χαμηλή ως μέτρια. Η Κφl σημείωσε πολύ χαμηλή επίδοση (κλίμακα, 1). Ένα μέρος

της απάντησJlς, απαντήθηκε λανθασμένα και ίσως φαίνεται ότι αυτό το κομμάτι της

διάλεξης δεν έγινε κατανοητό. Επίσης, η απάντησή της περιείχε αρκετές σημαντικές

ελλείψεις καθώς δεν έδωσε τις πληροφορίες που ζητούσε η ερώτηση. Παρόλα αυτά ο

λόγος της ήταν αρκετά ικανοποιητικός καθώς δεν υπάρχουν ασάφειες ή εκφραστικά

λάθη. Η Κφ2 σJlμείωσε μέτρια επίδοση (κλίμακα, 3). Η απάντηση της ήταν σωστή

αλλά περιείχε αρκετές ελλείψεις. Παρόλο που δόθηκαν αρκετές επεξηγήσεις και

παραδείγματα κατά τη διάρκεια της διάλεξης γι' αυτή την ερώτηση, ίσως δεν έγινε

κατανοητό από τις φοιτήτριες. Ωστόσο, ο λόγος της ήταν αρκετά προσεγμένος χωρίς

ασάφειες και εκφραστικά λάθη και προσπαθούσε να επεξηγήσει όλα τα στοιχεία. Και

οι δύο ακούουσες φοιτήτριες σημείωσαν πολύ καλή επίδοση (κλίμακα, 5) καθώς οι

απαντήσεις τους είναι σωστές και δεν παραλείπεται κανένα στοιχείο. Πρόκειται για

μια απάντηση η οποία χαρακτηρίζεται από πλήρη συνοχή και οι ιδέες τους

συνδέονται με τέτοιο τρόπο ώστε το περιεχόμενο να γίνεται κατανοητό.
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Στην πρώτη ερώτηση, η επίδοση των κωφών φοιτητριών κυμάνθηκε από χαμηλή

μέχρι μέτρια. Η Κφl σημείωσε μέτρια επίδοση (κλίμακα 3), καθώς απάντησε σωστά

στο ερώτημα με το παράδειγμα αλλά αναφορικά με τον ορισμό που ζητήθηκε,

απάντησε λανθασμένα. Επίσης παρατηρήθηκαν αρκετά γραμματικά λάθη, για
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παράδειγμα χρησιμοποίησε άρθρα τα οποία δεν ταίριαζαν με το νόημα της υπόλοιπης

πρότασης. Η Κφ2 σημείωσε χαμηλή επίδοση (κλίμακα 2) καθώς η απάντησή της

περιείχε πολλές σημαντικές παραλείψεις και ο λόγος της δεν κατανοητός.

Συγκεκριμένα, στην απάντησή της περιείχε ορισμένες πληροφορίες οι οποίες δεν

ταίριαζαν με την συγκεκριμένη ερώτηση, υπήρχαν ασάφειες και είχε εντάξει

ορισμένες προθέσεις οι οποίες δεν ταίριαζαν με το λόγο της. Και οι δύο ακούουσες

φοιτήτριες σημείωσαν πολύ καλή επίδοση (κλίμακα 5), καθώς η απάντησή τους ήταν

σωστή και ολοκληρωμένη.

Στην δεύτερη ερώτηση, η επίδοση και των δύο κωφών φοιτητριών ήταν πολύ

χαμηλή. Η Κφl σημείωσε πολύ χαμηλή επίδοση (κλίμακα 1) καθώς απάντησε

λανθασμένα. Συγκεκριμένα, η φοιτήτρια δεν είχε κατανοήσει σωστά ορισμένες

πληροφορίες, με αποτέλεσμα να μπερδέψει τον ορισμό. Η Κφ2 δεν απάντησε στην

δεύτερη ερώτηση καθώς δεν μπορούσε να θυμηθεί το περιεχόμενο της. Η επίδοση

των ακουόντων φοιτητριών ήταν από πολύ χαμηλή μέχρι πολύ καλή. Η Αφ ι στην

δεύτερη ερώτηση σημείωσε πολύ καλή επίδοση (κλίμακα 5) καθώς η απάντησή της

ήταν πλήρης και συμπεριελάμβανε όλες τις πληροφορίες τις οποίες επεξήγησε

αναλυτικά. Αντίθετα η Αφ) σημείωσε πολύ χαμηλή επίδοση (κλίμακα 1) καθώς η

απάντησή της ήταν λανθασμένη.
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Στην πρώτη ερώτηση, η επίδοσή τους ήταν από χαμηλή μέχρι μέτρια. Πιο

αναλυτικά, η Κφl σημείωσε μέτρια επίδοση (κλίμακα 3) καθώς η απάντησή της ήταν

σωστή αλλά ήταν αρκετά σύντομη με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρκετές ελλείψεις. Η

Κφ2 σημείωσε χαμηλή επίδοση (κλίμακα 2) καθώς η απάντησή της είχε αρκετές

σημαντικές ελλείψεις και αρκετές ασάφειες, διεξάγοντας ένα μη κατανοητό νόημα.

Οι ασάφειες αυτές οφείλονται στη χρήση λαθεμένων λέξεων οι οποίες δεν ταιριάζουν

με το νόημα της πρότασης. Και οι δύο ακούουσες φοιτήτριες σημείωσαν πολύ καλή

επίδοση (κλίμακα 5), καθώς απάντησαν σωστά και ολοκληρωμένα επεξηγώντας όλες

τις πληροφορίες.

Στην δεύτερη ερώτηση, η επίδοση των κωφών φοιτητριών ήταν πολύ χαμηλή

(κλίμακα 1). Συγκεκριμένα οι απαντήσεις και των δύων κωφών φοιτητριών ήταν μη

κατανοητές καθώς το νόημα που διεξαγόταν δεν ήταν ένα ξεκάθαρο και υπήρχαν

πάρα πολλές σημαντικές ελλείψεις. Όπως ανέφεραν και στην συζήτηση που

πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος το κομμάτι της

συγκεκριμένης ερώτησης δεν είχε γίνει αρκετά κατανοητό. η επίδοση των κωφών

φοιτητριών ήταν πολύ καλή (κλίμακα, 5) καθώς απάντησαν σωστά και

συμπεριέλαβαν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.
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Και οι δύο φοιτήτριες (Κφl, Κφ2) στην πρώτη ερώτηση σημείωσαν μέτρια

επίδοση (κλίμακα 3). Οι απαντήσεις τους ήταν πολύ σωστές, ωστόσο απάντησαν στο

ένα σκέλος της ερώτησης, με αποτέλεσμα να θεωρηθούν ελλιπείς. Η μορφή των

απαντήσεων τους είχε τη μορφή λίστας. Και οι δύο ακούουσες φοιτήτριες,

σημείωσαν πολύ καλή επίδοση (κλίμακα 5) καθώς απάντησαν και στα δύο μέρη της

απάντησης σωστά και ολοκληρωμένα, παρουσιάζοντας τις πληροφορίες αναλυτικά

και σε ρέοντα λόγο.

Στην δεύτερη ερώτηση, η επίδοση των κωφών φοιτητριών ήταν από πολύ

χαμηλή έως μέτρια. Η Κφl σημείωσε μέτρια επίδοση (κλίμακα 3), καθώς απάντησε

σωστά στο ένα σκέλος της ερώτησης και δεν έδωσε καμία απάντηση για την

υπόλοιπη ερώτηση. Ωστόσο παρατηρήθηκαν μικρές ασυνταξίες στο λόγο της, για

παράδειγμα χρησιμοποίησε με λαθεμένη σειρά τους όρους της πρότασης. Η Κφ2

σημείωσε πολύ χαμηλή επίδοση (κλίμακα 1), καθώς απάντησε λαθεμένα σε

ολόκληρη την ερώτηση. Η επίδοση των ακουόντων φοιτητριών ήταν καλή.

Συγκεκριμένα, η Αφ6 φοιτήτρια σημείωσε πολύ καλή επίδοση (κλίμακα, 5), καθώς

στην απάντησή της περιελάμβανε όλες τις πληροφορίες σωστά και ολοκληρωμένες

δίνοντας όλες τις απαραίτητες επεξηγήσεις. Η Αφ7 σημείωσε καλή επίδοση (κλίμακα

4), καθώς απάντησε αρκετά σωστά, παρ' όλα αυτά περιείχε ορισμένες δευτερεύουσες

παραλήψεις ως προς το δεύτερο σκέλος της ερώτησης.
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Και οι δύο κωφές φοιτήτριες στην πρώτη ερώτηση, σημείωσαν χαμηλή επίδοση

(κλίμακα 2), καθώς οι απανΤ11σεις τους περιείχαν πολλές σημαντικές παραλείψεις και

σε αρκετά σημεία ο λόγος τους είχε ασάφειες δυσχεραίνοντας το γενικό νόημα της

απάντησης. Συγκεκριμένα η Κφ ι δεν απάντησε στο ένα υπό ερώτημα της ερώτησης

καθώς από την παράδοση είχε κάποιες απορίες τις οποίες εξέφρασε στην διδάσκουσα

αλλά παρ' όλα αυτά δεν δόθηκε κάποια απάντηση με αποτέλ.εσμα να μην μπορεί να

απανΤ11σει. Και οι δύο ακούουσες φοιτήτριες σημείωσαν πολύ καλιι επίδοση

(κλίμακα 5), καθώς απάντησαν σωστά και ολοκληρωμένα. Πιο αναλυτικά, η Αφ6

11ταν αρκετά επεξηγηματική παραθέτοντας τα αντίστοιχα παραδείγματα ώστε να γίνει

πιο κατανοητή.

Στην δεύτερη ερώτηση, η επίδοση των κωφών φοιτητριών 11ταν χαμηλή. Πιο

αναλυτικά, η Κφι σημείωσε πολύ χαμηλή επίδοση (κλίμακα 1) καθώς η απάντησή

της ήταν λανθασμένη. Από την άλλη μεριά, η Κφ2 σημείωσε χαμηλή επίδοση

(κλίμακα 2), καθώς περιείχε μερικές σωστές πληροφορίες, ωστόσο η απάντησή της

περιελάμβανε πολλές και σημαντικές ελλείψεις και σε ορισμένα σημεία υπήρχαν

ορισμένα συντακτικά λάθη και γραμματικά (π.χ το πρόσωπο δεν αντιστοιχεί με την

κατάληξη του ρήματος). Η επίδοση των ακουόντων φοιτητριών "1ταν από μέτρια ως

καλή. Η Αφl σημείωσε μέτρια επίδοση (κλίμακα 3), καθώς η απάντησll της 11ταν

σωστή, αλλά περιείχε κάποιες σημαντικές ελλείψεις. Η Αφ7 σημείωσε καλή επίδOσll

(κλίμακα 4) καθώς απάντησε σωστά παρουσιάζοντας κάποιες μικρές δευτερεύουσες

πληροφορίες αναλύοντας τις πληροφορίες στο έπακρο.
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Στην διαδικασία αξιολόγησης συμμετείχε μόνο η Κφ2 και δύο ακούουσες

φοιτήτριες. Στην πρώτη ερώτηση, όλοι οι συμμετέχοντες (Κφ2,Αφl,Αφ8) σημείωσαν

πολύ καλή επίδοση (κλίμακα 5) καθώς η απάντησή τους ήταν σωστή και

ολοκληρωμένη.

Στη δεύτερη ερώτηση, η Κφ2 σημείωσε μέτρια επίδοση (κλίμακα 3), καθώς η

απάντηση της ήταν εν μέρει σωστή γιατί απάντησε μόνο στο ένα σκέλος της

ερώτησης, με αποτέλεσμα να υπάρχουν βασικές παραλείψεις. Και οι δύο ακούουσες

φοιτήτριες, σημείωσαν πολύ καλή επίδοση (κλίμακα 5), καθώς απάντησαν σωστά σε

όλα τα μέρη της ερώτησης επεξηγώντας αναλυτικά όλες τις πληροφορίες.

4'1 Διάλεξη
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Στην διαδικασία αξιολόγησης συμμετείχε μόνο η Κφι και δύο ακούουσες

φοιτήτριες. Στην πρώτη ερώτηση, η Κφ, και η Αφ6 σημείωσαν μέτρια επίδοση

(κλίμακα 3). Η απάντησή τους ήταν σωστή αλλά περιείχε σημαντικές ελλείψεις

καθώς ανέφεραν ελάχιστα στοιχεία. Συγκεκριμένα η απάντηση της Κφ, είχε τη

μορφή λίστας ενώ η απάντηση της Αφ2 ήταν σε ρέοντα λόγο. Αντίθετα, η Αφ, στην

πρώτη ερώτηση σημείωσε πολύ καλή επίδοση (κλίμακα 5) καθώς απάντησε σωστά

και ολοκληρωμένα αναφέροντας αρκετές πληροφορίες.

Στην δεύτερη ερώτηση, η Κφι σημείωσε μέτρια επίδοση (κλίμακα 3). Οι

πληροφορίες που περιλαμβάνονταν στην απάντησή της ήταν σωστές αλλά περιείχε

αρκετές ελλείψεις. Η απάντησή της είχε τη μορφή λίστας και παρατηρήθηκαν

ορισμένα γραμματικά λάθη, για παράδειγμα χρησιμοποίησε ένα ουσιαστικό σε λάθος

γένος. Η επίδοση των ακουόντων φοιτητριών ήταν καλή. Η Αφ, στην δεύτερη

ερώτηση σημείωσε πολύ καλή επίδοση (κλίμακα 5), καθώς απάντησε σωστά και

ολοκληρωμένα. Η Αφ6 σημείωσε καλή επίδοση (κλίμακα 4), καθώς απάντησε σωστά

αλλά δεν ανέφερε κάποια στοιχεία για να θεωρηθεί πλήρης και ολοκληρωμένη η

απάντηση.
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Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε αυτή τη περίπτωση ορισμένοι συμμετέχοντες

(Κφ1,Αφ6,Αφ7) απάντησαν μόνο στη μια ερώτηση κατανόησης, καθώς το

περιεχόμενο της δεύτερης ερώτησης δεν το συγκράτησαν κατά τη διάρκεια της

διδασκαλίας με αποτέλεσμα να μην μπορεί να απαντηθεί. Ωστόσο η Κφ ι απάντησε,

δίνοντας ορισμένες πληροφορίες αλλά εmσήμανε ότι δεν θυμόταν αρκετά ώστε να

απαντήσει ολοκληρωμένα.

Στην πρώτη ερώτηση, η επίδοσή των κωφών φοιτητριών κυμάνθηκε από πολύ

χαμηλή επίδοση ως καλή. Η Κφl σημείωσε πολύ χαμηλή επίδοση (κλίμακα 1), καθώς

η απάντηση ήταν λανθασμένη, σε αντίθεση με την Κφ2 η οποία σημείωσε καλή

επίδοση (κλίμακα 4), καθώς απάντησε σωστά με κάποιες δευτερεύουσες παραλείψεις.

Και οι δύο ακούουσες φοιτήτριες σημείωσαν πολύ καλή επίδοση (κλίμακα 5) καθώς

οι απαντήσεις τους ήταν σωστές και ολοκληρωμένες.

Στην δεύτερη ερώτηση, η επίδοση των κωφών φοιτητριών ήταν πολύ χαμηλή

(κλίμακα 1). Η Κφ ι απάντησε λανθασμένα επειδή η απάντησή της περιελάμβανε

γενικές πληροφορίες χωρίς να δώσει μια ακριβής απάντηση για το ερώτημα που

τέθηκε, ενώ η Κφ2 δεν έδωσε καμία απάντηση. Η επίδοση των ακουόντων

φοιτητριών ήταν πολύ χαμηλή (κλίμακα 1) καθώς δεν έδωσαν καμία απάντηση.

611 Διάλεξη
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Σε αυτό το μάθημα οι ερωτήσεις κατανόησης απαντήθηκαν μόνο από την Κφ2

και δύο ακούουσες φοιτήτριες (Αφ3, ΑφΒ). Όλοι οι συμμετέχοντες επισήμαναν ότι

ήταν αρκετά δύσκολο να θυμηθούν το περιεχόμενο της διάλεξης. Η επίδοση των

ακουόντων φοιτητριών ήταν από μέτρια μέχρι πολύ καλή. Συγκεκριμένα η Αφ3

σημείωσε πολύ καλή επίδοση (κλίμακα 5) καθώς απάντησε σωστά και

ολοκληρωμένα δίνοντας ακριβείς πληροφορίες. Αντίθετα η ΑφΒ σημείωσε μέτρια

επίδοση (κλίμακα 3) καθώς η απάντησή της ήταν σωστή αλλά περιείχε σημαντικές

ελλείψεις.

Στη δεύτερη ερώτηση, όλοι οι συμμετέχοντες (Κφ2, Αφ3, ΑφΒ) σημείωσαν μέτρια

επίδοση (κλίμακα 3) καθώς το περιεχόμενο της απάντησης τους ήταν σωστό αλλά

περιελάμβανε αρκετές σημαντικές ελλείψεις.
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Κεφάλαιο 4

4.1 Συζήτηση

Ένα ζ11τημα το οποίο απασχόλησε ιδιαίτερα τις διερμηνείς και τις φοιηιτριες,

αποτέλεσε η γλωσσική έκφραση των διδασκόντων και το γεγονός ότι οι διδάσκοντες

δεν 1Ίταν ενημερωμένοι ούτε γνώριζαν τις ανάγκες των κωφών φοιτητών. Βέβαια, μία

διδάσκουσα γνώριζε ανταποκρίνονταν στις ανάγκες των κJβ φοιτητών. Προηγούμενες

έρευνες έχουν δείξει πως οι διδάσκοντες πιστεύουν ότι εφόσον υπάρχει ο διερμηνέας,

από μέρους τους δεν χρειάζεται να προβούν σε κάποια διαφοροποίηση στο τρόπο

διδασκαλίας τους. Αυτό οφείλεται πιθανά στην έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με ηιν

κώφωση (Powell, Hyde & Puncll, 2014).

Θα ήταν σημαντικό, λοιπόν να προσφέρονται προγράμματα, τα οποία θα

ενημερώνουν και θα υποστηρίζουν τους διδάσκοντες για κατάλληλες μεθόδους

επικοινωνίας με κJβ φοιτητές, τρόπους συνεργασίας με τους διερμηνείς, στρατηγικές

και δραστηριότητες, τα οποία βοηθούν αρκετά τους φοιτητές που θα ωφελούν όχι

μόνο τους κJβ αλλά συνολικά όλους τους φοιτητές Powell, Hyde & Puncll, 2014).

Επομένως, κρίνεται σημαντικό να παρέχονται υποστηρικτικές υπηρεσίες σε όλα τα

μέλη του πανεπιστημίου και όχι αποκλειστικά μόνο στους κJβ φοιτητές (Connel' &

Lang, 1987). Αυτή η ενημέρωση και η εκπαίδευση καλό είναι να γίνεται πριν την

εισαγωγή κJβ φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ώστε να επιτευχθούν καλύτερα

αποτελέσματα (Powell, Hyde & Punch, 2014). Η εκπαίδευση των μελών θεωρείται

απαραίτητη και πολύτιμη καθώς δημιουργείται ένα θετικό περιβάλλον και

αισθάνονται άνετα με αυτούς τους φοιτητές (Connel' & Lang, 1987).

Ωστόσο, επειδ1Ί απαιτείται χρόνος, ενέργεια και κόπος για να λάβουν την

κατάλληλη εκπαίδευση, οι διδάσκοντες είναι αρκετά απρόθυμοι για να συμμετέχουν

σε όλο αυτό, καθώς στο μάθημά τους συν1Ίθως υπάρχει ένας πάρα πολύ μικρός

αριθμός από αυτούς τους φοιτητές και θεωρούν ότι δεν είναι απαραίτητο να προβούν

σε καμία τροποποίηση (FοsteΓ, Long & Snell, 1999).

Επίσης ένα άλλο θέμα που τέθηκε από τους συμμετέχοντες είναι η διάθεση των

διαφανειών. Παρόλη την ενημέρωση των διδασκόντων από την υπηρεσία

υποσηΊριξης των φοιτητών με αναπηρίες και /lΊ ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την ΠΡΟΣΒΑΣΗ ορισμένοι από αυτούς ήταν αντίθετοι,

το οποίο δείχνει μία έλλειψη συνεργασίας και κατανόησης των αναγκών των κJβ

φοιτητών. Παρ' όλα αυτά υπήρξαν διδάσκοντες, οι οποίοι μεριμνούσαν κάθε φορά να

παρέχουν τις διαφάνειες στους διερμηνείς και στις φΟΙτΊιτριες, δείχνοντας αμέριστη
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κατανόηση και θέληση να τους υποστηρίξουν και να διευκολύνουν την ακαδημαϊΚ11

πρόσβασ11 τους.

Αναφορικά με τις ασκούμενες διερμηνείς, οι οποίες δεν 11ταν οικείοι με το

περιεχόμενο του μαθήματος, αντιμετώπισαν αρκετές σημαντικές δυσκολίες (Lang,

2002). Σύμφωνα με μια έρευνα οι διερμηνείς είναι σημαντικό να διαθέτουν πτυχίο

πανεπιστημίου 11 τουλάχιστον να έχουν ένα πανεπιστημιακό υπόβαθρο και όσο το

δυνατόν καλύτερη Ύ"ώση του αντικειμένου που διδάσκεται στο πανεπιστΊ1μιο για να

μπορούν να το αποδώσουν σωστά στην νοημαΤΙΙC11 και να γίνει κατανοητό από τους

φοιτητές (DeGΓOot, στο Lang, 2002). Έρευνες δείχνουν ότι στις πανεπιστημιακές

δομές εργάζονται διερμηνείς που παρουσιάζουν αρκετές ελλείψεις, με αποτέλεσμα να

δημιουργούν αρκετές δυσκολίες στην πρόσβαση των κιβ φοιτητών (Jones, Clark, &

Stoltz, στο Marschark, SaΡeΓe, Convertino & Seewagen, 2005). Οι ασκούμενες

διερμηνείς τΊις παρούσας έρευνας. οι οποίες ,διέθεταν πτυχίο που είχε κάποια

συνάφεια με το αντικείμενο που διερμ11νευαν μπορούσαν να βοηθ11σουν τις κωφές

φΟΙτΊ1τριες σε μεγάλο βαθμό, σε περιπτώσεις όπου οι διδάσκοντες δεν επεξηγούσαν

με ακρίβεια τις πληροφορίες.

Αυτό που παρατηΡ11θηκε 11ταν ότι οι φοιτήτριες είχαν αναπτύξει μια σημαντική

και δυνατή συνεργαΤlΚ11 σχέση με όλες τις διερμηνείς, οι οποίες ήταν πρόθυμες να

βοηθ11σουν τις φΟΙτΊ1τΡιες σε οποιοδ11ποτε δυσκολία κι αν συναντούσαν προκειμένου

να διευκολύνουν την πρόσβαση τους. ΑυτΊ1 η θετική σχέση έρχεται σε αντιδιαστολ11

με προηγούμενες έρευνες οι οποίες επισημαίνουν ότι συνΙ1θως διερμηνείς και

φοιτητές δεν είναι εξοικειωμένοι και δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ τους

(ΜaΓschark, SaΡeΓe, Convertino & Seewagen, 2005).

ΑυτΊ1 η στάση των διερμηνέων βσΙ1θησε να αυξηθεί και η συμμ,εΤΟχ11 των

φοιτητών κατά τη διάρκεια της διάλεξης. Κυρίως αυτό παρατηΡΙ1θηκε στο ένα

μάθημα, όπου οι φοιτήτριες ένιωθαν άνετα με την διερμηνέα και με τη διδάσκουσα η

οποία είχε καλλιεργήσει ένα θετικό κλίμα με τις φοιτήτριες δίνοντας τους την

δυνατότητα να συμμετέχουν. Επίσης, η διδάσκουσα Ύ"ώριζε την ελληνΙΚΙ1 νoημαΤlΚ11

γλώσσα με αποτέλεσμα να μπορεί να επικοινωνεί συχνά άμεσα με τις φΟΙτΊ1τριες

χωρίς τη διαμεσολάβηση της διερμηνέας. Αντίθετα στα άλλα δύο μαθήματα, οι

κωφές φοιτήτριες, παρόλο που είχαν θετικές σχέσεις με τους διερμηνείς, δεν

συμμετείχαν και αρκετές φορές δεν εξέφραζαν τις απορίες τους. Αυτό ίσως οφείλεται

και στην σχέση που είχαν με τους διδάσκοντες, καθώς δεν είχε πραγματοποιηθεί

καμία προσπάθεια αλληλεπίδρασης από τη μεριά των διδασκόντων και από την μεριά
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των φοιτητριών. Σύμφωνα με τους Lang & Meatll-Lang (στο Lang, 2002) οι κ/β

φοιτητές χρειάζονται να παίρνουν πρωτοβουλίες, να προσεγγίζουν τους διδάσκοντες

και οι ίδιοι να τους προσεγγίζουν, να συζητούν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και

με ποιους τρόπους μπορούν να εξαλειφθούν. Με αυτό τον τρόπο θα αναπτύξουν τις

απαραίτητες δεξιότητες ώστε να είναι συ\lllγοροι του εαυτού τους (SΡradblΌW &

ΡοweΓ, στο LuckneJ" & Sebald, 2013). Επίσης, δεν φάνηκε να υπάρχει συνεργασία

των διδασκόντων με τις διερμηνείς το οποίο μπορεί επίσης να αποθάρρυνε τις

φΟΙΊ11τριες να συμμετέχουν κατά τη διάρκεια του μαθι1ματος. Φυσικά, θα πρέπει να

σημειωθεί ότι η χαμηλή συμμετοχή, παρατηρείται και στους ακούοντες φοιτητές, οι

οποίοι επίσης δεν εκφράζουν τις απορίες τους, παρά την πλΙ1ρη πρόσβαση στην

πληροφορία.

Ένα άλλο εύρημα της έρευνας μας αφορά στους ακούοντες φοιτητές, οι οποίοι

συνΙ1θιζαν να εκφράζουν πολλαπλές ιδέες, να μιλούν πολύ γΡΙ1Ύορα και αρκετά

χαμηλόφωνα, όπως έχει ήδη σχολιαστεί από άλλους ερευνητές (Lang, 2002, Stinson,

Liu, Saur & Long, 1996). Όλοι οι φοιτητές Ι1ταν συνηθισμένοι σε αυτό τον τρόπο,

καθώς πρώτη φορά ήρθαν σε επαφΙ1 με κ/β φοιτητές και δεν γνώριζαν μερικές

βασικές αρχές επικοινωνίας ή ακόμη και όταν γνώριζαν, δεν λάμβαναν υπόψη τις

φΟΙτΊιτριες (Brown & Foster, 1991). Σύμφωνα με έρευνες, οι κ/β φΟΙτΊιτές

δυσκολεύονται μέσα στην αίθουσα όταν υπάρχει μεγάλος αριθμός φοιτητών,

ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, καθώς καθίσταται αρκετά δύσκολη η

συμμεΤΟΧΙ1 τους. Γι αυτό είναι σημαντικό μέσα στην αίθουσα να περιλαμβάνεται

μικρός αριθμός φοιτητών για να βοηθηθεί η συμμεΤΟΧΙ1 τους και κατ' επέκταση να

αυξηθεί η ακαδημαϊκή επιτυχία (Lang, 2002). Επίσης, οι διδάσκοντες δεν

μεριμνούσαν για το ρυθμό ομιλίας των ακουόντων φοιτητών, με αποτέλεσμα οι

φοιτητές να μην ενδιαφέρονται για τους κωφούς φοιτητές. Σε ένα μάθημα, όπου η

διδάσκουσα έκανε συνεχώς παρατηΡΙ1σεις στους ακούοντες φοιτητές για τον τρόπο

ομιλίας τους, υπήρχαν ορισμένοι φοιτητές, οι οποίοι άρχισαν να κάνουν μικρά

βήματα προόδου, δείχνοντας ότι μεριμνούν για τους συμφοιτητές τους.

Αναφορικά με το επίπεδο κατανόησης των κωφών φοιτητριών, σύμφωνα με τις

αξιολογήσεις που πραγμαΤΟΠΟl11θηκαν, οι κωφές φΟΙτΊιτριες αρκετές φορές είχαν

σημειώσει χαμηλότερη επίδοση από τους ακούοντες φοιτητές. Σύμφωνα με διάφορες

έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, συ\lllθως ο βαθμός κατανόησης μίας διάλεξης

μέσα από τη διερμηνεία σε μια νοηματική γλώσσα είναι πιο χαμηλΙ1 συγκριτικά με το

βαθμό κατανόησης όταν η διδασκαλία είναι άμεση με αποτέλεσμα να μην έχουν
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100% πρόσβαση στην πληροφορία (ΝaΡίeΓ, 2004· Woodcock, Rohan & CalnpbeJJ,

2007). Η μειωμένη κατανόηση, μπορεί να οφείλεται σε ποικίλους λόγους όπως στην

ανεπαΡΚ11 αKαδημαϊΚΊl προετοιμασία των φοιτητών, στη δυσκολία των διερμηνέων

απόδοσης όρων και εν/οιών στην ελληνΙΚ'11 νοημαΤΙΚ11 γλώσσα, στην ελλιπή

συνεργασία των διερμηνέων και των διδασκόντων και στη μειωμένη ανταπόκριση

των διδασκόντων να ανταποκριθούν στις ανάγκες των κωφών φοιτητών. Οι

διδάσκοντες αρκετές φορές ανέφεραν πολύ γρήγορα τις πληροφορίες χωρίς να τις

επεξηγούν 11 οι διερμηνείς δεν εξέφραζαν σωστά την συγκεκριμένη πληροφορία με

αποτέλεσμα να μην γίνεται κατανοητή από τις φΟΙτ11τΡιες. Ακόμη, πρέπει να

συμπεριληφθεί και η κούραση που αντιμετώπιζαν οι φΟΙτ11τριες σε μαθ11ματα που

είχαν προηγηθεί, η οποία αρκετές φορές αποτελούσε ανασταλτικό παράγοντα και

δυσχέραινε την κατανόησ11 τους. Μερικές φορές, το περιεχόμενο των ίδιων των

μαθημάτων περιελάμβανε αρκετές πληροφορίες με αποτέλεσμα να μην μπορούν να

τις κατανοήσουν. Βέβαια, και οι ακούοντες φοιτητές επίσης αντιμετώπιζαν δυσκολίες

στην κατανόησ11. Είναι σημαντικό, ωστόσο, να τονίσουμε πως παρόλο που κJβ δεν

είχαν την ίδια πρόσβαση στ11ν πληροφορία όπως οι ακούοντες συμφοιτητές τους,

προσλάμβαναν ένα σημαντικό μέρος των πληροφοριών, όπως έχει βρεθεί και σε

άλλες έρευνες (ΜaΓschaΓk, SaΡeΓe, ConveΓtino & Seewagen, 2005).

Σύμφωνα λοιπόν με την ανάλυση των αποτελεσμάτων αναδεικνύονται κάποια

βασικά συμπεράσματα που καλό είναι να καταγραφούν. Αρχικά, συνειδητοποιούμε

ότι ο τρόπος διδασκαλίας του μαθ11ματος και η απόδοσ11 του στην ελληνιΚΊl

νοημαΤΙΚ11 γλώσσα φαίνεται να συνδέεται με τον βαθμό κατανόησης από την πλευρά

των φοιτητών. Επίσ11ς, η έλλειψη συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των

διερμηνέων, των διδασκόντων και των φοιτητών επίσης αποτέλεσε ένα ακόμη

παράγοντα που δεν διευκόλυνε την πρόσβαση των κJβ φοιτητών. Οι διδάσκοντες

στην έρευνα μας θεωρούσαν ότι η ύπαρξη των διερμηνέων καλύπτει τις ανάγκες των

κJβ ενώ οι διερμηνείς και οι κJβ δεν προσπαθούσαννα διεκδικήσουν τις κατάλληλες

συνθ11κες που χρειάζονται. Τα συμπεράσματα της έρευνας μας αναδεικνύουν τα

εμπόδια στην πρόσβαση των κβ φοιτητών και αναδεικνύουν την ανάγκη για

περισσότερες έρευνες σχετικές με την πρόσβαση των κJβ φοιτητών στα πανεπιστήμια

της Ελλάδας.
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