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ΥΓΧΡΟΝΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ (ABBEDUTO, SHORT-MEYERSON, BENSON 
& Dolish, 2004· Doherty & Wimmer, 2005· Emerson, Hatton, 
Thompson & Parmenter, 2004· Hughes & Leekam, 2004· Lewis et 

al., 2006· Sobel, Capps & Gopnik, 2005· Thirion-Marissiaux & Nader-
Grosbois, 2008) συνεχίζουν να μελετούν την έννοια της νοητικής αναπη-
ρίας, με σκοπό να φωτίσουν πλευρές της, όπως την ανάπτυξη ποικίλων 
γνωστικών μηχανισμών (π.χ., σκέψη, μνήμη, επιτελικές λειτουργίες, 
προσοχή, οπτική αντίληψη), αλλά και τη σχέση της με τη γλώσσα, την 
κοινωνική προσαρμογή, τα κίνητρα, κ.ά. Σήμερα τα θέματα αυτά αποτε-
λούν κοινά πεδία συζητήσεων μιας διεπιστημονικής προσέγγισης, όπου 
οι ερευνητές από διάφορους επιστημονικούς χώρους που ενδιαφέρονται 
για την τυπική ανάπτυξη μπορούν να συγκρίνουν τα ευρήματά τους, με 
εκείνα όλων όσων ενδιαφέρονται για τα ίδια θέματα ανάπτυξης σε άτομα 
με νοητική αναπηρία (Αντωνίου, 2008β· Αντωνίου & Σωτηράκη, 2013). 
Η πολυεπίπεδη αξιολόγηση των αναγκών, των δυσκολιών και των δυνα-
τοτήτων των ατόμων με νοητική αναπηρία συνεισφέρει σημαντικά στην 
πρώιμη παρέμβαση, καθώς και στο σχεδιασμό και στην οργάνωση της 
υποστήριξής τους στη συμπεριληπτική εκπαίδευση (Αλευριάδου & Γκια-
ούρη, 2009· Αλευριάδου & Γκιαούρη, 2011· Αλευριάδου, Γκιαούρη & 
Παυλίδου, 2016· Αντωνίου, 2008α). 
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Οπτικές πλάνες 
 
Οι οπτικές πλάνες αποτελούν ένα φαινόμενο της αντίληψης, το οποίο 

έχει ερευνηθεί συστηματικά για να γίνει κατανοητή η γνωστική λειτουρ-
γία της οπτικής αντίληψης. Οι οπτικές πλάνες είναι σημαντικές γιατί α-
ποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα μελέτης των αντιληπτικών δια-
δικασιών, που είναι φανερά επιρρεπείς σε λάθη και ακόμη δείχνουν ότι η 
ακρίβεια της αντίληψης ενός ερεθισμού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 
ποικίλα σήματα του οπτικού πεδίου.  

Πιο συγκεκριμένα, αν και οι οπτικές πλάνες είναι γνωστές από την 
αρχαιότητα, η επιστημονική μελέτη τους όμως άρχισε στα τέλη του 19ου 
αιώνα. Η πρώτη επιστημονική περιγραφή οπτικής πλάνης βρίσκεται σ’ 
ένα γράμμα που έστειλε ο Ελβετός φυσιοδίφης L.A. Necker στο Σκωτσέ-
ζο φυσικό Sir D. Brewster το 1832. Ο Necker περιέγραψε σ’ αυτόν πως 
είναι δυνατό ένα διαφανές ρομβοειδές να αντιστρέφεται, η μια πλευρά 
του δηλαδή πότε να έρχεται μπροστά και πότε πίσω. Ο Necker υποστήρι-
ξε ότι το φαινόμενο αυτό μπορεί να προκύπτει είτε εξαιτίας των αλλαγών 
των προσηλώσεων των οφθαλμών είτε τελείως αυθόρμητα (Μάνιου-
Βακάλη, 1986). Ενδεικτικά, ο J. Zollner σχεδίασε το 1860 την πρώτη ει-
δική μορφή οπτικής πλάνης που είναι γνωστή με το όνομά του. Τον ίδιο 
χρόνο ο J. Poggendorff γνώρισε στον κόσμο την οπτική πλάνη της μετά-
θεσης της γραμμής. Το 1896 ο Wundt μελέτησε την απλούστερη οπτική 
πλάνη που είναι γνωστή ως οριζόντια-κάθετη οπτική πλάνη. Ο Wundt 
απέδωσε την οπτική πλάνη στην ασυμμετρία του συστήματος που κινεί 
τον κάθε οφθαλμό. Ενώ στη συνέχεια μελέτησε την αντίστροφη οπτική 
πλάνη του E. Hering (1861) στην οποία δύο παράλληλες γραμμές φαίνο-
νται να συγκλίνουν ελαφρά στο μέσον, εξαιτίας των άλλων γραμμών του 
φόντου.  

Η πιο γνωστή όμως οπτική πλάνη είναι αυτή που σχεδίασε ο F. 
Muller-Lyer και παρουσίασε σε 15 παραλλαγές το 1889. Αυτή είναι τόσο 
απλή και τόσο καθολική που αμέσως έγινε το επίκεντρο της έρευνας και 
της θεωρίας. Ο Wundt προσπάθησε να την εξηγήσει, βασιζόμενος στις 
κινήσεις των οφθαλμών και υποστήριξε επιπλέον ότι όταν το άνοιγμα 
των τόξων είναι μεγάλο παρασύρει την προσοχή μακριά από την κεντρι-
κή γραμμή. Διατυπώθηκαν κι άλλες ερμηνείες, όπως ότι οι κεφαλές προ-
καλούν μια κατάσταση «εμπάθειας» στον παρατηρητή, που τον κάνουν 
να αισθάνεται πότε ότι η γραμμή επεκτείνεται και πότε ότι συμπιέζεται, ή 
ότι είναι αποτέλεσμα μιας γενικής αρχής, σύμφωνα με την οποία οι αμ-
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βλείες γωνίες τείνουν να υπερεκτιμούνται, ενώ οι οξείες να υποεκτιμού-
νται (βλ. και Eagleman, 2001). 

Όλες αυτές οι θεωρητικές ερμηνείες είχαν όμως ένα κοινό χαρακτηρι-
στικό, προσπαθούσαν να εξηγήσουν την πλάνη εστιάζοντας κυρίως στη 
μορφή του ερεθισμού. Το 1896 ο A. Thiery πρότεινε μια τελείως διαφο-
ρετική ερμηνεία, υποστήριξε δηλαδή ότι η οπτική πλάνη Muller-Lyer 
οφείλεται στον τρόπο που ο οφθαλμός και ο εγκέφαλος χρησιμοποιούν 
την προοπτική για να κρίνουν την απόσταση και το βάθος (βλ. Eagleman, 
2001). Σε αυτή την ερμηνεία βασίζεται η θεωρία της προοπτικής που δια-
τύπωσε στη συνέχεια ο R. Gregory (1973). Πιο συγκεκριμένα, έχει δια-
τυπώσει την άποψη ότι, παρασυρόμαστε από αυτήν τη γεωμετρική πλά-
νη, διότι ερμηνεύουμε σήματα βάθους και απόστασης στα δισδιάστατα 
είδωλα. Σύμφωνα με την αρχή της σταθερότητας του μεγέθους, το μέγε-
θος της εικόνας που σχηματίζεται στον αμφιβληστροειδή είναι το ίδιο και 
για τις δυο γραμμές, η γραμμή όμως που βρίσκεται πιο μακριά είναι και 
μεγαλύτερη. Πέρα από την ερμηνεία αυτή του Gregory, η οποία δεν φαί-
νεται να είναι πειστική, διότι η πλάνη αυτή μπορεί να εμφανιστεί με πα-
ραλλαγές άλλων σχημάτων, οι Stacey και Pike (1970) έχουν διαφωνήσει 
και ισχυρίζονται ότι το φαινομενικό μέγεθος καθορίζει την απόσταση κι 
όχι το αντίθετο (βλ. Μάνιου-Βακάλη, 1986). Άλλοι ερευνητές επισημαί-
νουν ότι υπάρχουν πολλές θεωρητικές ερμηνείες που έχουν σχέση με τις 
κινήσεις των οφθαλμών, με τη συνειδητή και ασυνείδητη ερμηνεία μερι-
κών στοιχείων των μορφών που συνδέονται με άλλα στοιχεία, οι οποίες 
από κοινού ερμηνεύουν καλύτερα την πλάνη (Eysenck & Keane, 2000· 
Gordon, 2004).  

Από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα έχουν σχεδιαστεί πολλές 
οπτικές πλάνες, οι οποίες ως επί το πλείστον είναι μορφές ή σχέδια δύο 
διαστάσεων. Αυτές οι οπτικές πλάνες διακρίνονται σε πέντε είδη: μορ-
φής-φόντου, βάθους, χρώματος, κόπωσης και φαντασίας. Ένα άλλο είδος 
οπτικών πλανών τέλος, που συχνά προστίθεται στα παραπάνω είναι οι 
οπτικές πλάνες που προκύπτουν από απίθανα αντικείμενα (Eagleman, 
2001). Σύμφωνα όμως, με τον Gregory (1997) υπάρχει μια τροποποιημέ-
νη και βελτιωμένη ταξινόμηση των τεσσάρων κατηγοριών οπτικών πλα-
νών, οι οποίες είναι: α) παραμορφώσεις-παραποιήσεις (γεωμετρικές ο-
πτικές πλάνες), β) αμφίσημες μορφές, διφορούμενες-εναλλασσόμενες, γ) 
παράδοξες-παράλογες, απροσδιόριστες μορφές (απίθανες-αλλόκοτες) και 
δ) φανταστικές-ανύπαρκτες μορφές (δημιουργήματα της φαντασίας). 

Είναι επίσης, εξαιρετικά δύσκολο να δώσει κάποιος έναν ικανοποιητι-
κό ορισμό για τις πλάνες. Οι πλάνες είναι παραμορφωμένα ή εσφαλμένα 
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αντιληπτικά προϊόντα. Μπορεί να θεωρηθούν ως αποκλίσεις από την 
πραγματικότητα, ή από την αλήθεια, αλλά είναι εξίσου δύσκολο να 
προσδιορίσουμε τις έννοιες της πραγματικότητας και της αλήθειας 
(Gregory, 1997). Πρόκειται λοιπόν, για ένα φαινόμενο το οποίο εκφράζει 
τις αντικειμενικά μετρήσιμες διαφορές και αποκλίσεις ανάμεσα σε μια 
«πραγματική» φυσική κατάσταση και στην υποκειμενική αντίληψη του 
ατόμου. Αρχικά, έγιναν σημαντικές προσπάθειες οι οπτικές πλάνες να 
ερμηνευτούν με την αρχή οργάνωσης μορφής και φόντου, τη σταθερότη-
τα μεγέθους, τα σήματα απόστασης, την κούραση των φωτοδεκτών, την 
οικειότητα, κ.ά., υπάρχουν όμως και μερικές οπτικές πλάνες που παρα-
μένουν αινιγματικές (Eagleman, 2001).  

Μολονότι υπάρχουν σήμερα πολυάριθμες θεωρητικές ερμηνείες για 
τις οπτικές πλάνες, από το χώρο της γνωστικής ψυχολογίας και της αντί-
ληψης, πιστεύεται γενικά ότι η συσσωρευμένη εμπειρία και οι προσδοκί-
ες του ατόμου, καθώς επίσης και η ελλειμματική λειτουργία των «διορ-
θωτικών» και «αντισταθμιστικών» μηχανισμών του ανθρώπινου μυαλού, 
αποτελούν τις πιο ισχυρές επιστημονικά θέσεις για να ερμηνεύσουμε τις 
οπτικές πλάνες (Solso, 1995).  

Όπως επιπλέον έχει αποδειχτεί, ο άνθρωπος μπορεί να αποκτήσει α-
ντιληπτικές εμπειρίες στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχουν ελλειμ-
ματικά στοιχεία των ερεθισμάτων ή δεν υπάρχουν καθόλου στοιχεία, αλ-
λά και αντίστροφα. Με άλλα λόγια, υπάρχει αυτό που λέμε μη συνειδητή 
αντίληψη (δηλαδή η αντίληψη που συμβαίνει ακόμα και όταν το ερέθι-
σμα βρίσκεται κάτω από το επίπεδο ή το όριο της συνειδητής επίγνωσης) 
(Merikle, Smilek & Eastwood, 2001). Εδώ βέβαια, σημαντικό ρόλο παί-
ζει και ο μηχανισμός της αντιληπτικής άμυνας, που αφορά στη δυσκολία 
στην αντίληψη απειλητικών ερεθισμάτων ή ερεθισμάτων ταμπού (π.χ., 
«άσεμνες» ή συγκινησιακά φορτισμένες λέξεις ή σκηνές) απ’ όσο στην 
αντίληψη ουδέτερων ερεθισμάτων (Dixon, 1981).  

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διαπιστώσεις ότι, όταν τα αισθητηριακά 
ερεθίσματα για ένα αντικείμενο παρέχουν ελλιπείς ή αμφίσημες ή αμφι-
ταλαντευόμενες πληροφορίες για το οπτικό αντικείμενο, ο ανθρώπινος 
νους προβαίνει σε μια λανθασμένη ερμηνεία και παραμορφώνει το αντι-
κείμενο. Επιπλέον, μπορεί να μην αποκτήσει καθόλου αντιληπτικές ε-
μπειρίες, παρ’ όλο που οι προϋποθέσεις όλων των ερεθισμάτων βρίσκο-
νται διαθέσιμες σε πλήρη μορφή (βλ. και Gordon, 2004). 
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Ανάπτυξη της ικανότητας αναγνώρισης οπτικών πλανών σε παιδιά 
με νοητική αναπηρία: Εμπειρικά δεδομένα  

 
Ενώ, η μελέτη για την αντίληψη των οπτικών πλανών είναι αρκετά δι-

αδεδομένη στο χώρο της γνωστικής ψυχολογίας, ξέρουμε πολύ λίγα σχε-
τικά με το πότε και πώς αυτή η αντίληψη αναπτύσσεται στα παιδιά με 
νοητική αναπηρία. Μόνο λίγες μελέτες στο παρελθόν έχουν εξετάσει τον 
τρόπο με τον οποίο έφηβοι και ενήλικες με νοητική αναπηρία, που ζού-
σαν σε ιδρύματα, αντιλαμβάνονται κυρίως τις αμφίσημες μορφές και με-
ρικές οπτικές πλάνες (π.χ., τις πλάνες παραμόρφωσης της αντιληπτικής 
σταθερότητας Poggendorff και Oppel-Kundt) (Shinkfield, Sparrow & 
Day, 1997· Spitz, Goettler & Diveley, 1970). Τα δεδομένα που προέκυ-
ψαν από αυτές τις μελέτες, αναφέρουν ότι τα άτομα με νοητική αναπηρία 
είχαν χαμηλότερες επιδόσεις στα έργα αμφίσημων πλανών, που απαιτού-
σαν παράλληλη συγκράτηση των πολλαπλών αναπαραστάσεων των μορ-
φών, καθώς επίσης, έδειξαν μεγαλύτερη γνωστική ακαμψία σε σύγκριση 
με τα άτομα τυπικής ανάπτυξης, της ίδιας χρονολογικής ηλικίας. Όταν 
όμως κατάφερναν να αναγνωρίσουν τις πλάνες, αυτό γινόταν πιο αργά 
και με σημαντική διαφορά σε σχέση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης.  

Παράλληλα, τα άτομα με νοητική αναπηρία, εξισωμένα ως προς τη 
χρονολογική ηλικία με άτομα τυπικής ανάπτυξης, φαίνεται συστηματικά 
να εμφανίζουν χαμηλότερες επιδόσεις και πιο αργούς ρυθμούς αντίδρα-
σης σε έργα που απαιτούν αυτοματοποιημένη ανίχνευση και αναζήτηση 
οπτικών ερεθισμάτων, ακόμη και μετά από περίοδο εξάσκησης. Δυσκο-
λεύονται λοιπόν να αποκτήσουν πιο ευέλικτους τρόπους ανταπόκρισης 
στα παραπάνω έργα (Merrill, Cha & Moore, 1994). Nεότερα, όμως, δε-
δομένα δείχνουν (Li-Tsang & Wong, 2009. Soreci & Soreci, 2003) ότι οι 
επιδόσεις των ατόμων με νοητική αναπηρία σε έργα οπτικής αναζήτησης 
μπορούν να βελτιωθούν χρησιμοποιώντας προεξέχοντες ερεθισμούς-
στόχους, όταν αυξάνεται η πολυπλοκότητα της δοκιμασίας στην οθόνη 
του υπολογιστή. Αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά για την εκμάθηση 
νέων έργων που απαιτούν δεξιότητες οπτικής αναζήτησης. 

Επιπροσθέτως, στις περισσότερες έρευνες (βλ. Weiss, Weisz & Brom-
field, 1986), οι επιδόσεις των παιδιών με νοητική αναπηρία μη οργανικής 
αιτιολογίας ήταν παρόμοιες με αυτές των παιδιών με τυπική ανάπτυξη 
της ίδιας νοητικής ηλικίας σε ποικίλα έργα τύπου Piaget (π.χ., ταξινόμη-
ση επιφάνειας, χρώμα, κατηγοριοποίηση, διατήρηση ποσότητας, μάζας, 
μήκους, κ.ά.). Όταν όμως, οι έρευνες επικεντρώνονταν σε έργα επεξερ-
γασίας πληροφοριών, τα παιδιά με νοητική αναπηρία είχαν χαμηλότερες 
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επιδόσεις από τα παιδιά με τυπική ανάπτυξη της ίδιας νοητικής ηλικίας 
σε ορισμένες παραμέτρους των έργων επεξεργασίας πληροφοριών. Αυτά 
τα έργα βέβαια είναι ιδιαίτερα απαιτητικά και λεπτομερειακά, καθώς ζη-
τούν από το παιδί να κοιτάζει μια οθόνη υπολογιστή για πολλή ώρα και 
να αντιδρά ξανά και ξανά, όταν εμφανίζεται ένα ορισμένο ερέθισμα ή να 
αποφασίζει ξανά και ξανά εάν δύο ή περισσότερα σχήματα είναι ίδια ή 
διαφορετικά μεταξύ τους.  

Επομένως, υπάρχουν πολλές διαφοροποιήσεις, καθώς τα παιδιά με 
νοητική αναπηρία έχουν παρόμοιες επιδόσεις με τα παιδιά τυπικής ανά-
πτυξης ίδιας νοητικής ηλικίας σε ένα ορισμένο είδος έργων, ενώ παρου-
σιάζουν ελλείμματα (σε σχέση με τη νοητική τους ηλικία) σε άλλα είδη 
έργων. Πιο συγκεκριμένα, στο χώρο της νοητικής αναπηρίας, ο Spitz 
(1979, 1988) διαμόρφωσε τη θεωρία της «μη αποτελεσματικής οργάνω-
σης των ερεθισμών», εστιάζοντας στα φαινόμενα αντίληψης, παίρνοντας 
στοιχεία από τις έννοιες Gestalt. Χρησιμοποίησε οπτικές πλάνες και ανα-
ποδογυρισμένα σχήματα. Οι οπτικές πλάνες αναγνωρίζονταν πιο αργά 
από τα παιδιά με νοητική αναπηρία. Έτσι, σύμφωνα με τη θεωρία του η 
δυσκολία δεν βρίσκεται στη δυσλειτουργία του συστήματος της μνήμης, 
αλλά κυρίως στη διαδικασία της μάθησης εξαιτίας της φτωχής ικανότη-
τάς τους να οργανώνουν την πληροφορία. Οι έρευνες των Spitz και Bo-
rys (1984) επικεντρώθηκαν στα έργα που απαιτούσαν ανώτερες γνωστι-
κές λειτουργίες, διότι σ’ αυτά τα παιδιά με νοητική αναπηρία έχουν και 
την χαμηλότερη επίδοση. Ο Spitz τονίζει ότι τα άτομα με νοητική ανα-
πηρία παρουσιάζουν γνωστική βλάβη σε έργα που απαιτούν σύνθετες 
γνωστικές διαδικασίες (π.χ. λογική ανάλυση, πρόβλεψη, έλεγχο υποθέ-
σεων κ.ά.).  

Επιπλέον, προβλέπει ότι τα παιδιά με νοητική αναπηρία και τα παιδιά 
με τυπική ανάπτυξη, χαμηλότερης νοητικής ηλικίας, θα έχουν ισοδύνα-
μες επιδόσεις σε τέτοιου είδους έργα, διότι οι σύνθετες γνωστικές ικανό-
τητες που απαιτούνται δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμη πλήρως στα παιδιά 
τυπικής ανάπτυξης. Αντίθετα, στην υψηλότερη νοητική ηλικία, τα παιδιά 
τυπικής ανάπτυξης έχουν στατιστικώς σημαντικά καλύτερες επιδόσεις 
από τα εξισωμένα παιδιά με νοητική αναπηρία, εφόσον η πρώτη ομάδα 
έχει αρχίσει να αναπτύσσει περισσότερο εκλεπτυσμένες ικανότητες και 
στρατηγικές (Spitz, 1982). Αν και η μετα-ανάλυση των Weiss και συνερ-
γατών (1986) απέτυχε να βρει διαφορές σε κάποια σύνθετα γνωστικά έρ-
γα (π.χ., έλεγχος υποθέσεων), η θεωρία του Spitz με τις προβλέψεις που 
θέτει, χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομέ-
να της σύγχρονης έρευνας των αναπτυξιακών ψυχολόγων στη νοητική 
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αναπηρία. Τη δεκαετία του ’90, οι έρευνες είχαν συνδέσει τις λειτουργίες 
που σχετίζονται με την προσωπικότητα, το ιστορικό αποτυχίας και τα κί-
νητρα με τους τρόπους παρουσίασης και προσέγγισης των γνωστικών έρ-
γων σε παιδιά με νοητική αναπηρία διαφορετικής αιτιολογίας (Bybee & 
Zigler, 1992· Wishart, 1993). Οι παραπάνω παράγοντες εμφανίζονται 
σημαντικοί, καθώς συχνά καθιστούν αυτά τα παιδιά λιγότερα αποτελε-
σματικά στην επίλυση γνωστικών προβλημάτων. 

Βέβαια, το πεδίο της αντίληψης των οπτικών πλανών δεν έχει μελετη-
θεί διεξοδικά στο χώρο της νοητικής αναπηρίας, από σύγχρονους ερευ-
νητές και πολλά ερωτήματα δεν έχουν ακόμη απαντηθεί. Όπως προέκυψε 
από τις παραπάνω μελέτες, το μοναδικό ερευνητικό ενδιαφέρον ήταν η 
διερεύνηση των υποθέσεων για την ύπαρξη γνωστικών ελλειμμάτων στα 
άτομα με νοητική αναπηρία, χρησιμοποιώντας κυρίως μεθοδολογικά τους 
παράγοντες της χρονολογικής και νοητικής ηλικίας, στις συγκρίσεις των 
επιδόσεών τους με τα άτομα τυπικής ανάπτυξης. Πρόκειται όμως, για γε-
νικές διαπιστώσεις που δεν συνεισέφεραν ουσιαστικά στην συζήτηση για 
το πότε και πώς αναπτύσσεται η ικανότητα αντίληψης οπτικών πλανών 
σε άτομα με διαφορετικές μορφές νοητικής αναπηρίας. 

Συμπληρωματικά, ενδιαφέρον ωστόσο παρουσιάζουν σύγχρονες έρευ-
νες, που έχουν γίνει σε άτομα κυρίως με αναπτυξιακές διαταραχές, προ-
σπαθώντας να διερευνήσουν τη σχέση μεταξύ της ικανότητας αναγνώρι-
σης οπτικών πλανών και των ιδιαίτερων γνωστικών και κοινωνικών χα-
ρακτηριστικών αυτών των διαταραχών (Rouse, Donnelly, Hadwin & 
Brown, 2004· Sobel, Capps & Gopnik, 2005· Walter, Dassonville & 
Bochsler, 2008). Πιο συγκεκριμένα, παρόλο, που πολλές αρχικές μελέτες 
για τον αυτισμό βασίζονταν στην υπόθεση ότι η διαταραχή αυτή μπορεί 
να συνδέεται με μειωμένη ευαισθησία στην αναγνώριση των οπτικών 
πλανών, λόγω της έλλειψης «κεντρικής συνοχής» (Happé, 1996), τα πει-
ραματικά δεδομένα ωστόσο ήταν αντιφατικά.  

Η μελέτη των Walter, Dassonville και Bochsler (2008) έδειξε ότι υ-
πάρχει μια σημαντική συσχέτιση μεταξύ του γνωστικού χαρακτηριστικού 
της συστηματοποίησης (systemizing trait) και της ικανότητας αναγνώρι-
σης συγκεκριμένων πλανών (π.χ., μορφής-πλαισίου, του Ponzo και του 
Poggendorff). Αυτά τα δεδομένα υποστηρίζουν την άποψη ότι στα άτομα 
με αυτισμό εμφανίζεται μια ανισορροπία μεταξύ της μερικής και ολιστι-
κής διαδικασίας επεξεργασίας, δίνοντας τα ίδια περισσότερη έμφαση στα 
μερικά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ερεθισμάτων και όχι τόσο στο 
πλαίσιο αναφοράς τους, απ’ ότι τα άτομα με τυπική ανάπτυξη.  

Η μελέτη των Rouse, Donnelly, Hadwin και Brown (2004) έδειξε ότι 
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τα άτομα με αυτισμό, συγκρινόμενα με άτομα νοητικής αναπηρίας και 
τυπικής ανάπτυξης, εξισωμένα ως προς την λεκτική και μη λεκτική τους 
ικανότητα, είχαν την ίδια ευαισθησία στην ακρίβεια και στο χρόνο αντί-
δρασης, κατά την αναγνώριση της πλάνης με το αντεστραμμένο πρόσωπο 
της Thatcher. Ενώ, σε έργα με αντεστραμμένα αντικείμενα και όχι πρό-
σωπα είχαν διαφορετικό τρόπο επεξεργασίας, εμφάνισαν υπερεπιλεκτι-
κότητα, εμμένοντας περισσότερο στα επιμέρους στοιχεία της εικόνας, με 
αποτέλεσμα να επεξεργάζονται τις πλάνες αποσπασματικά και όχι σφαι-
ρικά.  

Συμπληρωματικά, μια πληθώρα ερευνών που ασχολούνται συστημα-
τικά με τα παιδιά με αυτισμό και σύνδρομο Asperger (Happé, 1996, 
1999· Jarrold, Gilchrist & Bender, 2005· Klin & Jones, 2006· Ropar, 
Mitchell & Ackroyd, 2003) δίνουν αντικρουόμενα δεδομένα για την ικα-
νότητα αυτών των παιδιών να αντιλαμβάνονται έργα εγγεγραμμένων 
σχημάτων και οπτικές πλάνες. Η επιτυχής επίσης, επίδοση των παιδιών 
με αυτισμό σε αντιληπτικά έργα αναγνώρισης των συστατικών μερών ε-
νός οπτικού ερεθισμού, φαίνεται να μην αποτελεί πλέον μια απλή συνέ-
πεια της ποσοτικής διαφοροποίησης της ικανότητας τους να μην ασχο-
λούνται με την διαδικασία του όλου, ως αποτέλεσμα της «έλλειψης κε-
ντρικής συνοχής». Η Happé (1996) υποστηρίζει ότι τα παιδιά με αυτισμό 
δεν μπορούν να διακρίνουν το ερέθισμα-στόχο από το υπόλοιπο οπτικό 
περιβάλλον, δίνοντας βέβαια έμφαση κυρίως στις λεκτικές κρίσεις αυτών 
των παιδιών. Η «έλλειψη κεντρικής συνοχής» προσφέρει για την Happé 
(1996) μια παράλληλη οπτική κατανόησης της γνωσιακής δυσλειτουργί-
ας των παιδιών με αυτισμό, καθώς και η απορρόφηση της προσοχής στη 
λεπτομέρεια και η δυσκολία τους να ξεχωρίσουν το σχετικό από το άσχε-
το μέρος στην επεξεργασία της πληροφορίας.  

Τα έργα εγγεγραμμένων σχημάτων όμως, καθώς εμπεριέχουν ένα α-
μοιβαίο παιχνίδι ανάμεσα στην διαδικασία της συνολικής ομαδοποίησης 
και της άμεσης διαφοροποίησης του ερεθίσματος-στόχου, μας επιτρέπουν 
να εξάγουμε πιο αξιόπιστα αποτελέσματα. Τα παιδιά με αυτισμό φαίνεται 
σ’ αυτές τις δοκιμασίες να εμφανίζουν ορισμένα ιδιαίτερα αντιληπτικά 
χαρακτηριστικά στην οπτική πρόσληψη που τους επιτρέπουν να πετυχαί-
νουν σε συγκεκριμένα οπτικοχωρικά έργα, όπως σε σχέδια με κύβους, σε 
παζλ και σε παιχνίδια με περίπλοκους μηχανισμούς.  

Σε μια έρευνα των Ropar, Mitchell και Ackroyd (2003) για την διε-
ρεύνηση της ικανότητας των παιδιών με αυτισμό να αναγνωρίσουν αμφί-
σημες μορφές και να αποδώσουν εναλλακτικές ερμηνείες, χρησιμοποιή-
θηκαν πάλι παιδιά με νοητική αναπηρία ως ομάδα σύγκρισης, χρονολογι-
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κής ηλικίας 12 ετών, εξισωμένα ως προς τη συνολική τους λεκτική νοη-
τική ηλικία (μέσος όρος 7,5 έτη) με τα παιδιά με αυτισμό και τυπική α-
νάπτυξη. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά με αυτισμό και νοητική 
αναπηρία τα κατάφεραν εξίσου καλά με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης στα 
έργα αμφίσημων πλανών, όταν όμως ήταν ενημερωμένα για την αμφισημία. 

Σύμφωνα και με τη έρευνα των Ropar, Mitchell και Ackroyd (2003) 
τα παιδιά με νοητική αναπηρία αγνώστου αιτιολογίας τα κατάφεραν εξί-
σου καλά με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης στα έργα αναγνώρισης αμφί-
σημων πλανών, όταν ήταν ενημερωμένα για την αμφισημία της μορφής. 
Οι επεξεργασίες επίσης ομαδοποίησης (π.χ. νόμος της ομοιότητας, νόμος 
της εγγύτητας) που συντρέχουν πολύ νωρίς στην οπτική επεξεργασία 
φαίνεται να βοηθούν άμεσα τα παιδιά να χωρίζουν το οπτικό περιβάλλον 
σε μορφή (κεντρικό αντικείμενο) και φόντο. Ενώ, σε παρόμοια έργα επε-
ξεργασίας οπτικών ερεθισμάτων που απαιτούσαν προσοχή και εγρήγορ-
ση, τα άτομα με σύνδρομο Down βρέθηκε ότι διατηρούσαν κυρίως το 
συνολικό σχήμα των σχεδίων (Porter & Colthear, 2006), καθώς εμφανί-
ζονταν «αδύνατοι» στην σύνθεση και στις οπτικές λεπτομέρειες (Bihrle 
et al., 1989· Jones, Rossen & Bellugi, 1995).  

Σ’ αυτή τη χαμηλή επίδοση των παιδιών με σύνδρομο Down σημαντι-
κό ρόλο έπαιξε και η δυσκολία που γενικώς εμφανίζουν στην ταυτόχρονη 
χωρική επεξεργασία πολλών ερεθισμάτων τη ίδια στιγμή. Στις περιπτώ-
σεις των αμφίσημων μορφών, το γνωστικό σύστημα του ανθρώπου επι-
στρατεύει προηγούμενες γνώσεις, εμπειρίες, κάποια κίνητρα και άλλους 
παράγοντες για να συμπληρώσει τα «κενά», να αναγνωρίσει και να δια-
κρίνει τις μορφές από το φόντο. Αυτό ενισχύεται από τις αντίστοιχες επι-
δόσεις των παιδιών με σύνδρομο Down. 

Σε αντίστοιχη έρευνα όμως των Sobel, Capps και Gopnik (2005) βρέ-
θηκε ότι παιδιά με αυτισμό χωρίς νοητική αναπηρία, ηλικίας 10 ετών πα-
ρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο πρότυπο επιδόσεων στην αντίληψη των αμφί-
σημων μορφών απ’ ότι τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης της ίδιας ηλικίας. 
Τα παιδιά με αυτισμό τείνουν συνήθως να κάνουν τις λιγότερες αυθόρ-
μητες αντιστροφές και δίνουν τις περισσότερες μονές ερμηνείες. Τα δε-
δομένα αυτά υποστηρίζουν ότι, η αντιστροφή των αμφίσημων μορφών 
φαίνεται να συνδέεται με υψηλού επιπέδου ικανότητες νοερής οπτικής 
απεικόνισης, οι οποίες ίσως να σχετίζονται με την κοινωνική και εκτελε-
στική λειτουργικότητα που εκλείπουν στα παιδιά με αυτισμό.  

Παλαιότερα δεδομένα ερευνών σε παιδιά με τυπική ανάπτυξη προ-
σχολικής ηλικίας δείχνουν ότι η ικανότητα για αναγνώριση της διπλής 
ερμηνείας των αμφίσημων μορφών (π.χ., πάπια-κουνέλι/λαγός) ξεκινάει 
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περίπου στην ηλικία των 4 ετών, για τα παιδιά που είναι όμως ενημερω-
μένα εξαρχής για τη διπλή ερμηνεία των μορφών (Rock, Gopnik & Hall, 
1994). Όταν στις έρευνές τους έδειχναν αμφίσημες μορφές σε παιδιά τυ-
πικής ανάπτυξης 3 και 4 χρονών, ποτέ δεν παρήγαγαν και τις δύο ερμη-
νείες αυθόρμητα. Παρόλα αυτά, κάποια παιδιά δήλωναν ότι μπορούσαν 
να αντιληφθούν και τις δυο ερμηνείες, αφού πρώτα είχαν ενημερωθεί για 
την αμφισημία της μορφής και την διπλή ερμηνεία. Διαπιστώθηκε επί-
σης, ότι παιδιά τυπικής ανάπτυξης 5-9 ετών, μπορούν αυθόρμητα να πα-
ράγουν τη διπλή ερμηνεία της αμφίσημης μορφής (Perner & Wimmer, 
1985).  

Η αναγνώριση, ότι ο τρόπος που οι άνθρωποι ερμηνεύουν ένα αμφί-
σημο οπτικό ερέθισμα μπορεί να επηρεαστεί από τις προηγούμενες γνώ-
σεις τους, τις εμπειρίες τους ή τις προσδοκίες τους, φαίνεται να εκδηλώ-
νεται περισσότερο στη μέση παιδική ηλικία απ’ ότι νωρίτερα (Pillow & 
Henrichon, 1996). Σημαντικό ρόλο εδώ φαίνεται να παίζουν οι κοινωνι-
κές και επικοινωνιακές εμπειρίες των παιδιών.  

Σε νεότερες έρευνες των Alevriadou και Giaouri (2013), Giaouri, 
Alevriadou και Tsakiridou (2010), Γκιαούρη, Αλευριάδου, Τσακιρίδου 
και Γκιαούρης (2010) προέκυψαν επιπρόσθετες σημαντικές συσχετίσεις 
μεταξύ των επιδόσεων σε έργα οπτικών πλανών με τις γνωστικές ικανό-
τητες του WISC-III και γενικά την λεκτική και πρακτική νοημοσύνη, για 
τα παιδιά με νοητική αναπηρία διαφορετικής αιτιολογίας. Πιο συγκεκρι-
μένα, διαπιστώθηκε ότι οι περισσότερες υποδοκιμασίες του τεστ νοημο-
σύνης συσχετίζονται στατιστικά σημαντικά με τα έργα των οπτικών πλα-
νών. Φαίνεται, πως οι επιδόσεις στα παραπάνω έργα απαιτούν ταυτόχρο-
να λεκτικές και οπτικοχωρικές ικανότητες, που σχετίζονται με την πα-
ράλληλη και διαδοχική επεξεργασία των ερεθισμάτων (Happé, 1995· 
Yirmiya, Solomonica-Levi, Shulman & Pilowsky, 1996). Πράγματι, τέ-
τοιες υποδοκιμασίες όπως είναι οι Πληροφορίες, οι Ομοιότητες, η Αριθ-
μητική, η Μνήμη αριθμών, η Κωδικοποίηση, η Σειροθέτηση εικόνων και 
τα Σχέδια με κύβους απαιτούν δεξιότητες, οι οποίες φαίνεται να είναι 
σημαντικές για την οπτική και ακουστική επεξεργασία των πληροφοριών, 
καθώς και για την επίλυση αυτών των γνωστικών έργων.  

 
 

Εκπαιδευτικές προεκτάσεις  
 
Συμπληρωματικά, όπως προέκυψε και από τα δεδομένα της έρευνας 

των Γκιαούρη και συνεργατών (2010, 2013) αναφορικά με την αντίληψη 
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οπτικών πλανών, τα παιδιά με νοητική αναπηρία μπορεί να παρουσιά-
ζουν δυσκολίες στις γνωστικές τους λειτουργίες, σε συνδυασμό με άλλα 
προβλήματα οπτικής αντίληψης, προσοχής, μνήμης ή σε άλλες περιπτώ-
σεις με προβλήματα γλωσσικής ανάπτυξης και έκφρασης. Πολλές φορές 
προκύπτουν προβλήματα προσοχής, καθώς και οπτικής ή ακουστικής 
διάκρισης που επηρεάζουν άμεσα την αναγνώριση και κατανόηση των μη 
γλωσσικών στοιχείων. Δυσκολεύονται επίσης να δομήσουν, να οργανώ-
σουν και να κωδικοποιήσουν τις εισερχόμενες πληροφορίες, ώστε να τις 
επεξεργαστούν αποτελεσματικά και να επιλέξουν τις κατάλληλες αντι-
δράσεις σε περιστάσεις κοινωνικής επικοινωνίας (Most & Greenback, 
2000). 

Ενδεικτικά, μερικές από τις κυριότερες δυσκολίες τους κατά τις φά-
σεις αναγνώρισης ενός οπτικού ερεθισμού, της επεξεργασίας και της α-
νταπόκρισης, που έχουν εντοπιστεί στην έρευνα των Γκιαούρη και συ-
νεργατών (2010, 2013), είναι: α) η δυσκολία συγκράτησης συγκεκριμέ-
νων σταθερών, όπως μέγεθος, σχήμα, β) η δυσκολία ταυτόχρονης θεώ-
ρησης δύο ή περισσοτέρων ερεθισμών, με αποτέλεσμα τα προσφερόμενα 
στοιχεία να προσεγγίζονται αποσπασματικά και όχι οργανωμένα και συ-
στηματικά, γ) οι δυσκολίες στην οπτικοχωρική οργάνωση, στην οπτική 
διάκριση μορφών και στην έλλειψη σταθερών στοιχείων αναφοράς (Feu-
erstein et al., 1980), δ) η δυσκολία επιλογής σχετικών και αποφυγής μη 
σχετικών με το ερέθισμα στοιχείων, ε) η αποσπασματική αντίληψη της 
πραγματικότητας με εγωκεντρισμό και η δυσκολία αναζήτησης σχέσεων 
και τέλος στ) ο έντονος παρορμητισμός και η δυσκολία εφαρμογής κα-
τάλληλων στρατηγικών σχεδιασμού. 

Οι παραπάνω δυσκολίες επιβεβαιώνουν παλιότερα ευρήματα σχετικά 
με τα παιδιά με νοητική αναπηρία, τα οποία φαίνεται ότι: α) χρησιμοποι-
ούν αποσπασματικά τις λεκτικές στρατηγικές (Bray & Turner, 1986), β) 
κωδικοποιούν οπτικά τους ερεθισμούς με βάση κυρίως τα εμφανή εξωτε-
ρικά τους χαρακτηριστικά και γι’ αυτό συχνά υπόκεινται σε σφάλματα 
αντιληπτικού ρεαλισμού, γ) κάνουν χρήση της παθητικής λεκτικής επα-
νάληψης (Butterfield et al., 1973), δ) δυσκολεύονται να συγκεντρώσουν 
και να μετατοπίσουν την προσοχή τους (Burack, Evans, Klaiman & 
Iarocci, 2001· Merrill & Taube, 1996) και ε) εμφανίζουν περιορισμούς 
της οργάνωσης για τις χωρικές και οπτικές πληροφορίες (Feuerstein et al. 
1980·Spitz, 1982). Είναι πιθανόν αυτές οι εξελικτικές δυσλειτουργίες 
των παιδιών με νοητική αναπηρία να επιτείνονται και από τις εμπειρίες 
της σχολικής τους εκπαίδευσης, οι οποίες αθροιστικά ευεργετούν τα παι-
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διά τυπικής ανάπτυξης με την πάροδο της χρονολογικής ηλικίας και της 
βιολογικής και νοητικής τους ωρίμανσης. 

Προσπαθώντας να αξιοποιήσουμε τα δεδομένα που προέκυψαν από 
την αντίληψη των οπτικών πλανών, μπορούμε να διατυπώσουμε μερικές 
πρακτικές υποδείξεις, οι οποίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν τον/την εκ-
παιδευτικό να αναπτύξει στο μέγιστο βαθμό την οπτική αντίληψη των 
παιδιών με νοητική αναπηρία (βλ. Hodapp & Ly, 2003). Καθώς επίσης 
και να ενισχύσει τη συνειδητή αντίληψη, αλλά και την ετοιμότητα των 
παιδιών τυπικής ανάπτυξης σε έργα οπτικής ή φωνολογικής διάκρισης 
σύνθετων ερεθισμάτων με βάση τα προεξέχοντα χαρακτηριστικά τους (de 
Gardelle, Sackur & Kouider, 2009). Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται 
στην ανάπτυξη και καλλιέργεια των αισθητηριακών συστημάτων, δίνο-
ντας δηλαδή, σταδιακά, έμφαση στα φυσικά χαρακτηριστικά και τις ιδιό-
τητες των ερεθισμάτων, δηλαδή την ένταση, την ποικιλία, το μέγεθος, τη 
διάρκεια κ.ά. (βλ. Κολιάδης, 2002· Woolfolk, 1998). Κατάλληλες είναι 
οι ασκήσεις αντίληψης εννοιών του χώρου, σε επίπεδο εικόνας και γρα-
πτού λόγου, αντίληψης γεωμετρικών σχημάτων, διάκρισης ερεθισμάτων 
(π.χ., ομοιότητα, διαχωρισμός, κατηγοριοποίηση, ταξινόμηση), σύγκρι-
σης και ταύτισης με τα πρωτοτυπικά μοντέλα μιας ομάδας αντικειμένων 
(π.χ., δίνουμε εικόνες που παριστάνουν το ίδιο αντικείμενο, αλλά διαφο-
ροποιημένο) και αναγνώρισης χρωμάτων, αποχρώσεων και χρωματικών 
αντιθέσεων. 

Τα ερευνητικά αποτελέσματα που παρουσιάζονται εδώ αναδεικνύουν 
τις πιθανές διασυνδέσεις με τα προγράμματα γνωστικής παρέμβασης και 
την εκπαίδευση των παιδιών με νοητική αναπηρία. Προς αυτήν την κα-
τεύθυνση κινείται και το πρόγραμμα του συντελεστικού εμπλουτισμού 
(instrumental enrichment) του Feuerstein και των συνεργατών του 
(1980), που εφαρμόστηκε και σε άτομα με νοητική αναπηρία. Ο βασικός 
του στόχος, παρά τις αδυναμίες του (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1997. Solso, 
1995) ήταν να συμπληρώσει τις ελλειμματικές γνωστικές δομές των παι-
διών αυτών και να τα καταστήσει αυτόνομα άτομα, ώστε να μπορούν να 
επεξεργάζονται και να παράγουν ιδέες. Έτσι ο μαθητής με νοητική καθυ-
στέρηση, με τη βοήθεια ενός διαμεσολαβητή και με τα κατάλληλα εργα-
λεία (π.χ., ασκήσεις, παιχνίδια) μαθαίνει να αναπτύσσει και να εμπλουτί-
ζει τις γνωστικές δεξιότητές του, ώστε να γίνει ενεργητικός επεξεργαστής 
των πληροφοριών. Ο οποίος θα μπορεί να τις μεταβιβάζει και να εφαρ-
μόζει τις στρατηγικές και σε άλλες καταστάσεις της ζωής του. Πιο συ-
γκεκριμένα, θα μάθει να εστιάζει την προσοχή και την αντίληψή του σε 
ουσιαστικές πληροφορίες. Θα επιλέγει τις κατάλληλες, θα οργανώνει και 
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θα σχεδιάζει τους στόχους μιας δραστηριότητας και τέλος θα ελέγχει και 
θα ρυθμίζει τη συμπεριφορά του (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1997). 

Συμπληρωματικά, ο/η εκπαιδευτικός πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
του/της τους βιοφυσιολογικούς, τους συναισθηματικούς παράγοντες των 
μαθητών/τριών, τις προϋπάρχουσες γνώσεις και τις εμπειρίες τους, καθώς 
και τις προσδοκίες τους και το πλαίσιο αναφοράς των περιβαλλοντικών 
ερεθισμάτων, τα οποία επηρεάζουν την πρόσληψη, την αναγνώριση και 
την επεξεργασία των ερεθισμάτων. Ένα κατάλληλα επομένως οργανωμέ-
νο και δομημένο περιβάλλον πολυαισθητηριακής διδασκαλίας με τη χρή-
ση των νέων τεχνολογιών, θα παρέχει τις καλύτερες δυνατότητες για την 
ανάπτυξη της ολοκληρωμένης αντίληψης. Οι μαθητές/τριες θα μαθαίνουν 
να επικεντρώνουν και να διατηρούν την προσοχή τους στα σημαντικά 
σημεία των πληροφοριών, ανακαλύπτοντας νοηματικές σχέσεις ανάμεσα 
στα αντικείμενα και στα γεγονότα, ώστε να αποκτούν εύκολα και ευχά-
ριστα τις νέες γνώσεις (Αντωνίου, 2008α). 

 
 

Συμπεράσματα 
 
Ανακεφαλαιώνοντας, η έννοια και η κατανόηση της λειτουργίας της 

νοητικής αναπηρίας, καθώς επίσης και η αποτίμηση των προβλημάτων 
κατά τη γνωστική ανάπτυξη, αποτελούν σημαντικά θέματα τόσο σε ερευ-
νητικό επίπεδο όσο και σε εκπαιδευτικό επίπεδο για τη δημιουργία κα-
τάλληλων προγραμμάτων γνωστικής εκπαίδευσης. Τα ευρήματα της ανα-
πτυξιακής ψυχολογίας και της γνωστικής νευροψυχολογίας θα μπορού-
σαν να βελτιώσουν σημαντικά τις πρακτικές παρέμβασης σε πολλά επί-
πεδα για τα παιδιά με νοητική αναπηρία. Απαιτείται όμως, ένας πιο 
σφαιρικός τρόπος αξιολόγησης των ικανοτήτων των παιδιών και μια πιο 
εξατομικευμένη προσέγγιση, η οποία θα εξασφάλιζε μεγαλύτερο εκπαι-
δευτικό όφελος για όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες στα πλαίσια της συ-
μπεριληπτικής εκπαίδευσης. 
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Abstract 
 
We know surprisingly little about how the perception of visual illu-

sions develops on children with intellectual disabilities (ID). The aim of 
the present study was to determine the specificity of the visual perception 
deficit to different groups of children with ID. The findings are discussed 
in relation to current cognitive theories on intellectual disabilities, sug-
gesting the existence of a specific profile of strengths and weaknesses in 
people with intellectual disability, organic or genetic origin (e.g. Down 
syndrome). Giving, finally, attention to individual differences in children 
with intellectual disability of different etiology, teachers can design more 
effective intervention practices, by using flexible educational strategies 
for empowering visual perception.  
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Ψυχολογίας του Π.Τ.Δ.Ε.-ΕΚΠΑ, με προπτυχιακές σπουδές (Ψυχολογία 
& Φιλοσοφία) στο ΕΚΠΑ και μεταπτυχιακές σπουδές (Master, Ph.D) 
στην Ψυχολογία, το Μάνατζμεντ και τα Παιδαγωγικά στο Πανεπιστήμιο 
και το Πολυτεχνείο του Manchester, Μ. Βρετανία. Έχει δημοσιεύσει ση-
μαντικό αριθμό εργασιών σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και βιβλία 



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΓΚΙΑΟΥΡΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΥΡΙΑΔΟΥ 

 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 1/2018 164

καθώς και μονογραφίες. Έχει πραγματοποιήσει ανακοινώσεις σε πολλά 
ελληνικά και διεθνή συνέδρια και έχει διδάξει/διδάσκει επίσης σε προ-
πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΚΠΑ (Ιατρική και Φιλο-
σοφική Σχολή), του Πάντειου Πανεπιστημίου κ.ά. Έχει συμμετάσχει και 
συντονίσει ερευνητικά προγράμματα και είναι μέλος εθνικών και διεθνών 
επιστημονικών εταιρειών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται 
κυρίως σε θέματα παιδαγωγικής ψυχολογίας, εκπαιδευτικής κουλτούρας 
και ηγεσίας, ειδικής αγωγής, οργανωσιακής συμπεριφοράς και εργασια-
κής ψυχολογίας. 

 
Η Στεργιανή Γκιαούρη είναι Ψυχολόγος, Διδάκτωρ Παιδαγωγικής με 

Μεταδιδακτορική έρευνα στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Υπηρετεί 
στο Κ.Ε.Σ.Υ. Κοζάνης ως Προϊσταμένη. Έχει πολυετή εργασιακή εμπει-
ρία ως ψυχολόγος και διδακτική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
Έχει επίσης παρακολουθήσει και συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε πολλά 
συνέδρια και σεμινάρια επιμόρφωσης και εξειδίκευσης που αφορούν στη 
Ψυχολογία, στην Ειδική Αγωγή, στις Σύγχρονες Ψυχοθεραπευτικές Προ-
σεγγίσεις, κλπ. Διαθέτει πλούσιο συγγραφικό έργο ως συν-συγγραφέας 
βιβλίων και κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους, καθώς και δημοσιεύσεις 
σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά επιστημονικών συνεδρί-
ων. 

 
Η Αναστασία Αλευριάδου είναι Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής στο 

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας. 
Διδάκτωρ Ψυχολογίας στο ΑΠΘ, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στα Πα-
νεπιστήμια Johns Hopkins και Ohio State University των ΗΠΑ. Τα ερευ-
νητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη γνωστική και κοινωνική 
ανάπτυξη των παιδιών με σοβαρές δυσκολίες μάθησης και στα προγράμ-
ματα παρέμβασης για παιδιά και εφήβους με ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες. Έχει δημοσιευμένες πάνω από 120 εργασίες σε ξένα και ελληνικά 
επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους βιβλίων. Έχει πάρει μέ-
ρος με ανακοινώσεις σε πάνω από 150 διεθνή και ελληνικά επιστημονικά 
συνέδρια. Μέλος πολλών επιστημονικών συλλόγων Ψυχολογίας. Συν-
συγγραφέας 4 επιστημονικών βιβλίων με θέματα που σχετίζονται με τη 
αναπηρία και το σύνδρομο Down. Υπότροφος Fulbright (2018).  
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