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Εκπαιδευτική έρευνα για τις ευάλω

τες ομάδες πληθυσμού

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια πολυεπιστημονική και διεπιστημονική 
προσέγγιση του πολυδιάστατου κοινωνικού φαινομένου των ΑμεΑ, η 
αντιμετώπιση του οποίου απαιτεί κοινωνική συμμετοχή σε κάθε φάση 
και απόπειρα ένταξης ή επανένταξης, προσαρμογής ή επαναπροσαρ-
μογής τους.
Τα περιεχόμενα του συγγράμματος καλύπτουν σχεδόν όλες τις διαστά-
σεις της Ειδικής Αγωγής. Πιο συγκεκριμένα, οι συγγραφείς προβαίνουν 
σε μια εκτενή και ξεχωριστή πραγμάτευση των διαφόρων ελλειμματι-
κών όψεων της προσωπικότητας, των σωματολειτουργικών και ψυχο-
κινητικών ανεπαρκειών, των αισθητηριακών ή ψυχοκινητικών αναπη-
ριών, της ελλειμματικής νοημοσύνης, των γλωσσικών και μαθησιακών 
διαταραχών, των βαρειών και ελαφρών ψυχικών διαταραχών του χα-
ρακτήρα και της συμπεριφοράς. Δείχνουν τις δυσκολίες αλλά και τις τε-
χνικές ανίχνευσης και αξιολόγησής τους και τους τρόπους αντιμετώπισης 
της εκπαιδευσιμότητάς τους για την επιτυχή σχολική, επαγγελματική και 
κοινωνική ένταξη ή επανένταξή τους.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη διαδικασία του Επαγγελματικού Προσα-
νατολισμού των ΑμεΑ και υποστηρίζεται η ανάγκη της πλήρους ένταξής 
τους στην κοινωνία, για να ζήσουν με τους συνανθρώπους τους, και 
της λήψης υπέρ αυτών κοινωνικών, επαγγελματικών, οικονομικών και 
ιατροπαιδαγωγικών μέτρων, ώστε να γίνονται οικονομικώς και κοινω-
νικώς, όσο φυσικά επιτρέπουν οι αναπηρίες τους, αυτόνομα και ανεξάρ-
τητα άτομα μέσα στην κοινωνική και παραγωγική διαδικασία. Η μελέτη 
αυτή δεν απευθύνεται μόνο στους ειδικούς, στους οποίους αναμφίβολα 
είναι αναγκαίο βοήθημα, αλλά και στον καθένα που, άμεσα ή έμμεσα, 
ασχολείται ή ενδιαφέρεται να μάθει για την ψυχολογία, την ψυχοπαθο-
λογία, την αγωγή, την εκπαίδευση και την κατάρτιση των ΑμεΑ.

Από τον πρόλογο του Καθηγητή Μιχάλη Ι. Βάμβουκα

Ο Ευστράτιος Παπάνης είναι Επίκουρος 
Καθηγητής στο τμήμα Κοινωνιολογίας του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου με γνωστικό αντι-
κείμενο Μέθοδοι της Εμπειρικής Κοινωνι-
κής Έρευνας. Οι βασικές και μεταπτυχια-
κές σπουδές ήταν στην Ψυχολογία, ενώ η 
Διδακτορική του Διατριβή στα Παιδαγωγικά. 
Παράλληλα, διαθέτει δίπλωμα Συστημικής-
Οικογενειακής Θεραπείας και ασχολείται με 
τη δημοσιογραφία. Είναι αντιπρόεδρος του 
Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας «Η Θεο-
μήτωρ» και διετέλεσε μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Κέντρου Εκπαιδευτικής 
Έρευνας και του Κέντρου Πρόληψης κατά 
των Εξαρτήσεων «Πνοή». Συνεργάστηκε 
με την ΑΔΕΔΥ σε δράσεις συνδικαλιστικής 
επιμόρφωσης και με την Εθνική Σχολή Δη-
μόσιας Υγείας σε θέματα ευαισθητοποίη-
σης για τους σχολικούς κινδύνους. Από το 
2007 είναι Διευθυντής του Συμβουλευτικού 
Σταθμού Ψυχολογικής Υποστήριξης του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου και επιστημονικά 
υπεύθυνος για τα Προγράμματα Εξειδίκευ-
σης στην Ειδική Αγωγή. Έχει δημοσιεύσει 
πλήθος εργασιών σε ελληνικά και ξένα 
επιστημονικά περιοδικά και έχει εκδώσει 
τα βιβλία «Η αυτοεκτίμηση και η μέτρησή 
της» (Εκδόσεις Ατραπός), «Ψυχολογία-
Κοινωνιολογία της Εργασίας και Διοίκηση 
Ανθρώπινου Δυναμικού» (Εκδόσεις Ι. Σιδέ-
ρης), Στατιστική Έρευνα (Εκδόσεις Ι. Σιδέ-
ρης), «Θέματα Κοινωνιολογίας της Εκπαί-
δευσης» (Εκδόσεις Δούκας), «Σύγχρονες 
Προσεγγίσεις στην Ειδική Αγωγή» (Εκδό-
σεις Δούκας) και συμμετείχε με κεφάλαια 
σε βιβλία πολλών άλλων συγγραφέων.

Ο Παναγιώτης Γιαβρίμης γεννήθηκε στη 
Μυτιλήνη και αποφοίτησε από την Παιδα-
γωγική Ακαδημία Μυτιλήνης. Διορίστηκε ως 
δάσκαλος το 1987. Φοίτησε στο Μαράσλειο 
Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης και 
ειδικεύτηκε στην «Παιδαγωγική και διδα-
κτική προσώπων με μέτριες και σοβαρές 
δυσκολίες στη μάθηση». Είναι απόφοιτος 
του μεταπτυχιακού προγράμματος της Σχο-
λικής Ψυχολογίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του 
ΕΚΠΑ και του μεταπτυχιακού προγράμμα-
τος του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανε-
πιστημίου Αιγαίου με τίτλο: «Εφαρμοσμένη 
έρευνα στην ανάπτυξη καινοτόμων τοπικών 
και περιφερειακών πολιτικών και την κοινω-
νική συνοχή». Εκπόνησε τη διδακτορική 
του διατριβή στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παι-
δαγωγικής και Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ, την 
οποία και ολοκλήρωσε το 2002. 
Από το 1997 μέχρι και σήμερα συμμετέχει 
ενεργά σε επιμορφωτικές, παρεμβατικές 
και ερευνητικές δραστηριότητες (σεμινάρια 
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επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, πρόγραμμα 
συμβουλευτικής υποστήριξης σε σχολεία 
σεισμόπληκτων περιοχών, προγράμματα 
πρωτογενούς πρόληψης ψυχικής υγείας σε 
σχολεία, κατασκευή του «ΑθηνάΤεστ» κ.ά.). 
Ο Παναγιώτης Γιαβρίμης έχει εκδώσει τα βι-
βλία: «Στάσεις και αντιλήψεις για τα ΑμεΑ», 
«Δυσκολίες στη μάθηση: Εννοιολογική απο-
σαφήνιση – Αντιμετώπιση», «Ειδική Αγω-
γή, Επαγγελματικός Προσανατολισμός των 
ΑμεΑ και αποσυλοποίηση» (με συν.), «Θέ-
ματα Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης» (με 
συν.) και «Κοινωνική και Συναισθηματική 
Αγωγή στο Σχολείο: Πρόγραμμα Κοινωνι-
κής και Συναισθηματικής Αγωγής στο Σχο-
λείο. Θεματικές ενότητες: Επικοινωνία, Αυ-
τοαντίληψη, Συναισθήματα» (με συν.). Έχει, 
επίσης, δημοσιεύσει μελέτες και εργασίες 
σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και έχει 
συμμετάσχει με ανακοινώσεις εργασιών σε 
ελληνικά και διεθνή συνέδρια. 
Από το 2003 έως το 2009 διετέλεσε Σχολικός 
Σύμβουλος, Υποδ/ντής του Π.Ε.Κ. Μυτιλή-
νης, Προϊστάμενος Παιδαγωγικής Επιστημο-
νικής Καθοδήγησης στην Περιφέρεια του Β. 
Αιγαίου, Υπ. Σχολών Γονέων στο Ν. Λέσβου 
και δίδαξε βάσει του ΠΔ 407/80 στο Παν/μιο 
Αιγαίου. Τον Μάιο του 2009 διορίστηκε Λέ-
κτορας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πα-
νεπιστημίου Αιγαίου με γνωστικό αντικείμενο 
«Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης».

Η Αγνή Βίκη είναι ψυχολόγος και ειδική 
παιδαγωγός με αντικείμενο τον Επαγγελ-
ματικό Προσανατολισμό και την Ειδική 
Αγωγή. Απέκτησε το διδακτορικό της δί-
πλωμα από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και 
έκτοτε έχει εργαστεί στο Παιδαγωγικό Ιν-
στιτούτο, συμμετέχοντας στη συγγραφή δι-
δακτικών εγχειριδίων και σε ειδικά σχολεία. 
Είναι εξωτερικός συνεργάτης του Εργαστη-
ρίου Κοινωνικών και Πολιτικών Θεσμών 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ανήκει στην 
ερευνητική ομάδα του Ιδρύματος Κοινωνι-
κής Πρόνοιας Αγιάσου «Η Θεομήτωρ». Τα 
ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται 
στον χώρο των μαθησιακών δυσκολιών 
και τον αυτισμό. Έχει δημοσιεύσει πολλές 
επιστημονικές εργασίες στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό και ανήκει στους συγγραφείς 
του βιβλίου «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην 
Ειδική Αγωγή», Εκδόσεις Δούκας 2008, 
Ψυχολογία Α´ Λυκείου, ΟΕΔΒ. Επίσης, έχει 
συγγράψει κεφάλαια στα βιβλία: «Λεξικό 
της Ψυχολογίας» (Νίκος Παπαδόπουλος, 
Σύγχρονη Εκδοτική) και Γ. Τσομπάνογλου 
«Η ανάδυση της κοινωνικής οικονομίας», 
(Εκδόσεις Παπαζήση).
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Από τη δεκαετία του 1960 έως σήμερα, η Ειδική Αγωγή για ποικίλους λό-
γους –πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς– αναπτύχθηκε θεαματικά, πο-
σοτικά και ποιοτικά, σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο. Σήμερα έχει αποκτήσει
δικαιώματα στην Πολιτεία των Επιστημών και ειδικά των Παιδαγωγικών Επι-
στημών ή Επιστημών Αγωγής.

Ως ιδιαίτερος επιστημονικός κλάδος των Επιστημών Αγωγής, η Ειδική
Αγωγή ασχολείται με τα προβλήματα αγωγής, εκπαίδευσης και κατάρτισης των
ατόμων με ειδικές ανάγκες με σκοπό να αναπτύξουν πλήρως τις δυνατότητές
τους, να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες, να κατακτήσουν σχετική αυτονο-
μία και ανεξαρτησία και, έτσι, να ενταχθούν ή να επανενταχθούν ομαλά στην
κοινωνική και επαγγελματική ζωή και να συνεισφέρουν στην πρόοδο της κοι-
νωνίας τους.

Για να επιτυγχάνονται οι σκοποί τής Αγωγής και Εκπαίδευσης των ατόμων
με αναπηρίες, καθένας που εμπλέκεται με το έργο αυτό θα πρέπει να έχει αυ-
τογνωσία. Να έχει αυτεπίγνωση σε σχέση με τα άτομα αυτά. Να έχει συνειδη-
τοποιήσει ότι η προσωπική του ισορροπία ή η διασάλευσή της μεταφράζεται
στη συμπεριφορά του και εξωτερικεύεται στις σχέσεις του με τους άλλους και
«εν προκειμένω» με τα άτομα που χρειάζονται τις υπηρεσίες του. Δεύτερον,
χρέος του ασχολούμενου με το έργο της Ειδικής Αγωγής είναι να γνωρίζει τον
εκπαιδευόμενο και μάλιστα όσο πιο πλατιά και πιο βαθιά γίνεται. Αυτή η γνώση
απαιτεί τη συντονισμένη συνεργασία πολλών επιστημονικών ειδικοτήτων (ια-
τρών, παιδιάτρων, σχολιάτρων, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, ειδικών
παιδαγωγών, εργοθεραπευτών, ψυχοθεραπευτών, λογοθεραπευτών κ.ά.) σε
όλα σχεδόν τα στάδια αντιμετώπισης του κοινωνικού φαινομένου της αναπη-
ρίας. (Στάδια: Διάγνωση, Πρόληψη πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής
και Συμβουλευτική σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, Παρέμβαση και θερα-
πευτική αντιμετώπιση, έγκαιρη και πρώιμη, Κατάρτιση και Εφαρμογή ειδικών
εκπαιδευτικών και επαγγελματικών Προγραμμάτων. Επαγγελματικός Προσα-
νατολισμός). 

Ειδικότερα, οι ειδικοί παιδαγωγοί και εκπαιδευτές και οι θεραπευτές των
ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) οφείλουν να κατέχουν καλά σαφείς και ακριβείς
έννοιες, μεθόδους και τεχνικές προσέγγισης της ειδικής ελλειμματικότητας με
την οποία ασχολούνται, να είναι σε θέση να κατανοούν και να ερμηνεύουν τα
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ψυχομετρικά και κλινικά κριτήρια, την ιδιαίτερη ψυχοσύνθεση και ψυχολογία
των ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς και αυτή του στενού οικογενειακού τους
περιβάλλοντος, τις ενδογενείς και εξωγενείς αιτίες της αναπηρίας και ψυχο-
παθολογίας κάθε κατηγορίας ΑμεΑ στην ατομική και ομαδική της μορφή και
έκφραση. Στο πεδίο της Ειδικής Αγωγής, η παιδαγωγική δράση και πράξη
παίρνει χαρακτήρα κλινικό, προσωπικό, ατομικό και όχι «τυφλό» και γενικό,
πράγμα που προϋποθέτει καλή γνώση της μαθησιακής διαδικασίας με τις δια-
νοητικές και συναισθηματικές της συνεπαγωγές και καλή, επίσης, γνώση δια-
χείρισης της παιδαγωγικής σχέσης με τις συναισθηματικές μεταβιβάσεις και
αντιμεταβιβάσεις της. Έτσι, θα μπορούν να ασκούν την κατάλληλη παιδαγω-
γική και διδακτική πράξη, θα αξιοποιούν «επ’ αγαθώ» των αναπήρων ατόμων
τις ατομικές και ομαδικές αντιδράσεις τους, θα αιχμαλωτίζουν την προσοχή
τους, θα εισάγουν μια «ευταξία» στη σκέψη τους, θα τα βοηθούν να απαλλάσ-
σονται από τις «δυσκολίες» τους και να εντάσσονται ή να επανεντάσσονται
ομαλά στην κοινωνική ζωή.

Η γνώση και κατανόηση των αναγκών και των «δυσκολιών» των ΑμεΑ επι-
τρέπουν στον ειδικό εκπαιδευτικό και εκπαιδευτή να παρεμβαίνει σε ατομικό
επίπεδο και να συνεργάζεται με την οικογένειά τους πιο αποτελεσματικά. Άλ-
λωστε, η οικογένεια των ατόμων αυτών υπολογίζει πάρα πολύ στο σχολείο και,
αντίστροφα, το σχολείο στην οικογένειά τους, για τη λήψη των αναγκαίων δρά-
σεων και μέτρων προς μείωση, περιορισμό και εξάλειψη, αν είναι δυνατόν, των
ελλείψεων και αδυναμιών τους.

Η τεράστια πρόοδος που έχει σημειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες, σε πα  -
γκόσμια και εθνική κλίμακα, στο πεδίο της μελέτης έρευνας, αναγνώρισης και
αποδοχής του δικαιώματος στη «διαφορά» και της παροχής ειδικής υποστηρι-
κτικής κατάρτισης στα ΑμεΑ, αντανακλάται και στη διαρκώς αυξανόμενη σχε-
τική ελληνική βιβλιογραφία. 

Στη βιβλιογραφία αυτή έρχεται να προστεθεί ένα ξεχωριστό σύγγραμμα με
τον τίτλο: Καινοτόμες προσεγγίσεις στην Ειδική Αγωγή. Είναι γραμμένο από μια
ομάδα νέων επιστημόνων, που τη συγκροτούν οι: Ευστράτιος Παπάνης, Πανα-
γιώτης Γιαβρίμης, Αγνή Βίκη, οι οποίοι θεραπεύουν διαφορετικά επιστημονικά
πεδία: Κοινωνιολογία, Ψυχοκοινωνιολογία, Παιδαγωγική και Ψυχολογία. Τη
μελέτη τους συμπληρώνει και εμπλουτίζει με τη συνεισφορά του ο Επίκουρος
Καθηγητής Ηλίας Κουρκούτας.

Πρόκειται για μια πολυεπιστημονική και διεπιστημονική προσέγγιση του πο-
λυδιάστατου κοινωνικού φαινομένου των ΑμεΑ, η αντιμετώπιση του οποίου,
όπως εμφαντικά τονίζουν οι συγγραφείς, απαιτεί κοινωνική συμμετοχή σε κάθε
φάση και απόπειρα ένταξης ή επανένταξης, προσαρμογής ή επαναπροσαρμο-
γής τους. Τα περιεχόμενα του συγγράμματος καλύπτουν σχεδόν όλες τις δια-
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στάσεις της Ειδικής Αγωγής, που σκιαγραφήσαμε προηγουμένως. Πιο συγκε-
κριμένα, οι συγγραφείς προβαίνουν σε μια εκτενή και ξεχωριστή πραγμάτευση
των διαφόρων ελλειμματικών όψεων της προσωπικότητας, των σωματολει-
τουργικών και ψυχοκινητικών ανεπαρκειών, αισθητηριακών ή ψυχοκινητικών
αναπηριών (ελλειμματική ψυχοκινητικότητα ή υπερκινητικότητα), ελλειμματι-
κής νοημοσύνης, γλωσσικών και μαθησιακών διαταραχών, βαριών ψυχικών
διαταραχών (ψύχωσης, νεύρωσης, παραφροσύνης) και ελαφρών διαταραχών
του χαρακτήρα και της συμπεριφοράς (χαρακτηρολογικώς και ηθικώς διατα-
ραγμένα άτομα). Δείχνουν τις δυσκολίες αλλά και τις τεχνικές ανίχνευσης και
αξιολόγησής τους και τους τρόπους αντιμετώπισης της εκπαιδευσιμότητάς τους
για την επιτυχή σχολική, επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ή επανένταξή
τους. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν στη διαδικασία του Επαγγελματικού Προσα-
νατολισμού των ΑμεΑ και υποστηρίζουν την ανάγκη της πλήρους ένταξής τους
στην κοινωνία, για να ζήσουν με τους συνανθρώπους τους, και λήψης υπέρ
αυτών κοινωνικών, επαγγελματικών, οικονομικών και ιατροπαιδαγωγικών μέ-
τρων, ώστε να γίνονται οικονομικώς και κοινωνικώς, όσο φυσικά επιτρέπουν οι
αναπηρίες τους, αυτόνομα και ανεξάρτητα άτομα μέσα στην κοινωνική και πα-
ραγωγική διαδικασία.

Η πολυεπιστημονική πραγμάτευση των δυσκολιών και της ψυχοσύνθεσης
των ΑμεΑ, καθώς και της σχολικής, κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης
και επανένταξής τους αποτελεί, πιστεύω, την ειδοποιό διαφορά του συγγράμ-
ματος αυτού από συναφή πονήματα, που συνήθως αφορούν στη μία ή στην άλλη
κατηγορία ΑμεΑ. Δεν απευθύνεται μόνο στους ειδικούς, στους οποίους αναμ-
φίβολα είναι αναγκαίο βοήθημα, αλλά και στον καθένα που, άμεσα ή έμμεσα,
ασχολείται ή ενδιαφέρεται να μάθει για την ψυχολογία, την ψυχοπαθολογία,
την αγωγή, την εκπαίδευση και την κατάρτιση των ΑμεΑ. 

Ο αναγνώστης του συγγράμματος βρίσκει σ’ αυτό μια σύνθεση των σύγ-
χρονων γνώσεων και αντιλήψεων, σχετικών με τα ΑμεΑ, τη Συμβουλευτική και
τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό τους. Σίγουρα δεν μεταφέρει αποκαλυ-
πτικές αλήθειες, δεν είναι σύνολο ειδικών εκπαιδευτικών συνταγών, ούτε πα-
νάκεια, δεδομένου ότι οι στάσεις και οι αντιλήψεις, ευτυχώς, αλλάζουν
βαθμιαία, αλλά σταθερά υπέρ των ατόμων με αναπηρίες. Προτείνει, όμως, στοι-
χεία για στοχασμό και αναστοχασμό πάνω σε γεγονότα, δεδομένα και πρακτι-
κές, που απασχολούν όσους εμπλέκονται με τα ΑμεΑ.

Πιστεύουμε ότι τα στοιχεία αυτά μπορεί να οδηγήσουν τον αναγνώστη στο
να προβληματιστεί, να τα αμφισβητήσει και, ίσως, να υπερβεί τις καινοτόμες θέ-
σεις και προτάσεις των συγγραφέων, πράγμα που θα είναι η δικαίωση των
κόπων και μόχθων της συγγραφής τους.
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Η γνώση που προσφέρουν οι δημιουργοί του συγγράμματος αναμφισβήτητα
συμβάλλει στην αλλαγή των στάσεων και στην άμβλυνση των προκαταλήψεων
και στερεοτύπων απέναντι στα ΑμεΑ, μειώνει τον φόβο του διαφορετικού, πε-
ριορίζει τις σκέψεις και τις δράσεις αποκλεισμού και ενισχύει τη θετική αντί-
ληψη και αποδοχή του άλλου ως διαφορετικού αλλά ίσου.

Αφετηρία κάθε απόπειρας αγωγής και εκπαίδευσης είναι ή πρέπει να είναι
το κίνητρο να καταστήσει τους ανθρώπους ενεργά μέλη της κοινωνίας τους, χει-
ραφετημένα από τους προγόνους και συγχρόνους τους, επιδέξιους στο να υπη-
ρετούν και να συνεργάζονται και ικανούς να συνεισφέρουν στην πρόοδο της
κοινωνίας τους. Με την έννοια αυτή, η συγγραφική ομάδα του πονήματος ασκεί
πολυεπίπεδη αγωγή και εκπαίδευση. Ως επιστήμονες, τα μέλη της συγγραφικής
ομάδας θα πρέπει να νιώθουν ευχάριστα, γιατί οι θεωρητικές και πρακτικές
επισημάνσεις, παρατηρήσεις, ερευνητικές διαπιστώσεις, οδηγίες και υποδεί-
ξεις τους είναι άμεσα χρήσιμες στη βελτίωση της γνώσης των προβλημάτων και
της ψυχοσύνθεσης των ΑμεΑ, αλλά και της αυτογνωσίας των ασχολούμενων με
την αγωγή, εκπαίδευση, κατάρτιση και παροχή υπηρεσιών στα άτομα αυτά. 

Οι εργαζόμενοι σε κέντρα και ιδρύματα παροχής αγωγής, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΑμεΑ, οι γονείς και οι επιφορτισμένοι με την καθημερινότητά τους,
το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό που μεριμνά για την ψυχική υγεία θα
βρουν στο σύγγραμμα αυτό στοιχεία για σκέψη και θέσεις, για προβληματισμό,
στοχασμό και αναστοχασμό.

Σήμερα δε που οι κοινωνίες και τα κράτη συνειδητοποιούν ολοένα και πε-
ρισσότερο την ανάγκη ενίσχυσης του νομοθετικού πλαισίου προστασίας των
ατόμων με αναπηρίες και της παροχής ίσων ευκαιριών στην εργασία και την
απασχόληση, ώστε να ζήσουν όσο γίνεται πιο φυσιολογική κοινωνική ζωή,
χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις, και το έτος που διανύουμε έχει ανακη-
ρυχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους, η με-
λέτη του βιβλίου του Ευστράτιου Παπάνη και των συνεργατών του μπορεί και
εύχομαι να γίνει η αφορμή για ανάληψη δράσεων και μέτρων υπέρ των ΑμεΑ,
σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, και να αποτελέσει έναυσμα κοινωνικής
αφύπνισης και εγρήγορσης για καλύτερη αυτογνωσία και αποδοχή της «διαφο-
ρετικότητας». Η συγγραφή του Ευστράτιου Παπάνη και των συνεργατών του
αξίζει να μελετηθεί από όσους ασχολούνται με την Ειδική Αγωγή, αλλά και τον
καθένα που επιθυμεί να γνωρίσει τον «κόσμο των αναπηριών».

Μιχάλης Ι. Βάμβουκας
Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης

14 Πρόλογος
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΗΕιδική Αγωγή βρίσκεται σήμερα σε ένα κρίσιμο μεταίχμιο. Επί δεκαε-
τίες, κατά την προσπάθειά της να πιστοποιηθεί ως επιστήμη, αντιμετώ-

πισε μια σειρά από προβλήματα μεθοδολογίας, ορολογίας και στόχων, ενώ
παράλληλα ενηλικιωνόταν στις παρυφές της Παιδαγωγικής και της Ψυχολο-
γίας. Τα περισσότερα από τα πορίσματά της σπάνια έβρισκαν την οδό προς τη
σχολική τάξη και τα εφαρμοζόμενα προγράμματα ήταν θνησιγενή, αποσπα-
σματικά και αφερέγγυα. Εάν εξαιρέσει κάποιος ορισμένους πεφωτισμένους
επιστήμονες, κανείς άλλος δεν συνειδητοποίησε ότι η μόνη ασφαλής διέξοδος
από το τέλμα ήταν και είναι η διεπιστημονικότητα και η ολόπλευρη συμμετοχή
της κοινωνίας σε οποιαδήποτε απόπειρα ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπη-
ρία, καθώς και η αποασυλοποίηση, όχι τόσο των δομών, όσο του νου, από τα
στερεότυπα και τον φόβο για το διαφορετικό.

Αν και η πολυθρύλητη ψυχιατρική μεταρρύθμιση δεν έφερε τα αναμενό-
μενα αποτελέσματα, εντούτοις εμφύσησε μία αύρα αλλαγής στις κοινωνικές
πολιτικές και επηρέασε τη στοχοθεσία της ειδικής αγωγής. Για μία ακόμα φορά
η μεταβολή προς τη βελτίωση ξεκίνησε από τις θετικές επιστήμες, τη στιγμή που
οι θεωρητικοί έριζαν για το εάν η σωστή ονομασία είναι «άτομα με ειδικές
ανάγκες» ή «άτομα με αναπηρία» και οι δάσκαλοι, χωρίς επαρκή κατάρτιση
και επιστημονικό υπόβαθρο, στρέφονταν προς την ειδική αγωγή περισσότερο
από ευσυνειδησία και φιλότιμο παρά ακολουθώντας κάποιο τεκμηριωμένο ανα-
λυτικό πρόγραμμα.

Ïé åñ ãá æü ìå íïé óôéò äï ìÝò ôçò øõ ÷é êÞò õ ãåß áò, ïé å ðé öïñ ôé óìÝ íïé ìå ôç
óêëç ñÞ êá èç ìå ñé íü ôç ôá ôùí á ôü ìùí áõ ôþí êáé ïé äÜ óêá ëïé, á ðï ãï ç ôåõ ìÝ íïé
á ðü ôá ëé ãï óôÜ á ðôÜ á ðï ôå ëÝ óìá ôá, áñ ÷é êÜ á íôé ìå ôþ ðé óáí ìå äõ óðé óôß á ôïõò
íÝ ïõò ï ñá ìá ôé óìïýò, áë ëÜ óå ôå ëé êÞ á íÜ ëõ óç Þ ôáí áõ ôïß ðïõ èá å ðé öïñ ôß æï -
íôáí ôï êï ðéþ äåò Ýñ ãï ôçò å ðé ôõ ÷ïýò ðå ñÜ ôù óçò ôçò å ðá íÝ íôá îçò. Ôáõ ôü ÷ñï -
íá, ôá Ü ôï ìá ìå á íá ðç ñß á, ÷ù ñé óìÝ íá ôá ß äéá óå äý ï êá ôç ãï ñß åò, ôùí
ðñï íï ìéïý ÷ùí, ðïõ ìðï ñïý óáí íá á íÞ êïõí óå óõë ëü ãïõò, íá á ðï ëáì âÜ íïõí å -
ðé äï ìá ôé êÝò ðï ëé ôé êÝò êáé íá Ý ÷ïõí ðñü óâá óç óå ðñï ãñÜì ìá ôá, êáé óôá å ãêá -
ôá ëå ëåéì ìÝ íá óôç ìïß ñá ôïõò óå äõ óðñü óé ôá ÷ù ñéÜ êáé ðå ñéï ÷Ýò, ôá ï ðïß á
á íÝ ðôõ îáí ìéá é äéü ôõ ðç ìïñ öÞ áõ ôο-ðå ñé èù ñéï ðïß ç óçò: Περιχαρακώθηκαν
πίσω από διαδικασίες, νόρμες και αποσχιστικές αντιλήψεις και απώλεσαν το
καθάριο βλέμμα, που θα τους επέτρεπε να αντιληφθούν τη δύναμη και την επι-
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τακτική ανάγκη για το καινοτόμο και επιστημονικά καταξιωμένο. Αναπτύσ-
σοντας δυναμικές ανατροφοδότησης της αναπηρίας τους και τιμωρώντας την
κοινωνία απέκοψαν πολλούς από τους συνδέσμους μαζί της.

Η Ειδική Αγωγή σήμερα πρέπει να αφομοιώσει δημιουργικά τα επιστημο-
νικά ευρήματα πολλών επιστημών: Της Κοινωνιολογίας, της Ψυχολογίας, της
Παιδαγωγικής, της Ιατρικής και εν γένει της συστημικής προσέγγισης. Είναι
πια καταφανές ότι η αναπηρία είναι εν πολλοίς φαινόμενο κοινωνικό, μια
μορφή παθογένειας, που ξεκινά από τον προγεννητικό, περιγεννητικό και με-
ταγεννητικό έλεγχο, επεκτείνεται στην οικογένεια και προσβάλλει σταδιακά
το σχολείο, την κοινότητα, τα κοινωνικά δίκτυα, το κεφάλαιο μιας περιοχής και
στο τέλος την κουλτούρα που διαμορφώνει τις αξίες, τις στάσεις και τις προ-
καταλήψεις. Ως τέτοιο, η αντιμετώπισή του αφορά μια καθολική ανατροπή: σε
μακρο-επίπεδο επιτάσσει την απαξίωση πολιτικών, που οδηγούν στην «εξιλεω -
τική» και «καθαρτική» απομόνωση σε ιδρύματα και σε μικρο-επίπεδο επιβάλ-
λει μια εσωτερική αλλαγή και έναν ενεργητικότερο κοινωνικό ρόλο του ατόμου.

Η οικογένεια, που μέχρι σήμερα επωμιζόταν το βαρύτερο μερίδιο ευθύνης
για την ανατροφή, εκπαίδευση, αποκατάσταση και βιοπορισμό του «ειδικού
παιδιού», μετατρέπεται σε θεραπευτικό κύτταρο, συνυπεύθυνη μεν, αλλά και
συνεπικουρούμενη από δημόσιους φορείς και από τις νέες τεχνολογίες κατά
την πορεία του προς την προσωπική ολοκλήρωση. Όσο πρωιμότερη είναι η πα-
ρέμβαση, τόσο πιο αισιόδοξα θα είναι τα όρια και οι περιορισμοί που θέτει η
αναπηρία. Οι γονείς καθίστανται κοινωνικοποιητικοί θύλακες, αρμόδιοι για
την ομαλή μετάβαση και ένταξη του ανάπηρου παιδιού στην κοινωνία. Η γνώση
είναι το κλειδί που θα υποσκελίσει τα όποια εμπόδια: Μόλις συνειδητοποιηθεί
η φύση της αναπηρίας και αρθούν τα αποτελέσματα των ψυχολογικών μαται-
ώσεων, πρώτο μέλημα είναι η ενημέρωσή τoυς για τις διεκπεραιωτικές διαδι-
κασίες και για τους υφιστάμενους πόρους υποστήριξης. Στο εξωτερικό, το
διαδίκτυο στέκεται πολύτιμος αρωγός μέσω πλουσίων και κατατοπιστικών ιστο-
σελίδων, με συμβουλές βήμα προς βήμα και με «ζωντανές» κοινότητες γονέων
με παρόμοιες εμπειρίες. Η διαδραστικότητα της τεχνολογίας μπορεί να δια-
σκεδάσει τον απομονωτισμό, τον πανικό και την απελπισία, που δημιουργούσε
η γέννηση ενός «ειδικού παιδιού». Η γνώση και η εμπειρία, που μέχρι τώρα
συσσωρευόταν σε περίκλειστα ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας, μεταφέρεται σε
επίπεδο γειτονιάς, κοινοτικού διαμερίσματος, πόλης και οι πόλοι παρέμβασης
στην πληροφορία πολλαπλασιάζονται. Η οικογένεια δεν ελπίζει πλέον ότι το
«ειδικό παιδί» θα κοινωνικοποιηθεί από αυτή την ίδια ούτε εναποθέτει τις ελ-
πίδες της σε μια πενιχρή οικονομική στήριξη από το κράτος. Αντίθετα, αυξάνει
την έκθεση του παιδιού σε κοινωνικές και μορφωτικές εμπειρίες από πολύ
νωρίς, δεδομένου ότι η μάθηση πλέον δεν περιορίζεται στα πλαίσια του σχο-
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λείου, αλλά επεκτείνεται σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του παιδιού. Το ειδικό
σχολείο μετασχηματίζεται, για να ενσωματώσει τις εξελίξεις, και ακολουθώ ν-
τας την τάση ανοίγεται προς τα εξωτερικά κοινωνικά ερεθίσματα, ενδυναμώ-
νει τον εξατομικευμένο χαρακτήρα της διδασκαλίας του, δίνοντας έμφαση στα
ταλέντα, στις ιδιαιτερότητες και στην προσωπικότητα του μαθητή. Η απόλυτη
συνεργασία με την οικογένεια θεωρείται δεδομένη, τόσο για την από κοινού
ανάπτυξη της στοχοθεσίας, όσο και για την παροχή συνεχούς εκπαίδευσης και
μετά το πέρας των διδακτικών ωρών. Οι γονείς και ο δάσκαλος γίνονται οι συ-
νοργανωτές του κατάλληλου αναλυτικού προγράμματος, που είναι εξωστρε-
φές, συστηματικό και ευέλικτο.

Αναπηρία και διαδίκτυο: Οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία των ΑμεΑ

Ένα ζήτημα που σπάνια απασχολεί τη θεματογραφία της Ειδικής Αγωγής
είναι η αναπαράσταση της αναπηρίας στα ΜΜΕ. Δεδομένου ότι η σχέση των
προτύπων που προβάλλουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και των στάσεων της
κοινής γνώμης δεν έχει επαρκώς διασαφηθεί, η εικόνα των αναπήρων είναι πο-
λύσημη. Συνήθως είτε κρίνονται ως εξω-ομάδα από μη ανάπηρους ευαισθητο-
ποιημένους δημοσιογράφους, είτε εκ των έσω από ανάπηρα άτομα, που έχουν
πρόσβαση στα ΜΜΕ. Σε κάθε περίπτωση, η στρέβλωση της αναπαράστασης
της αναπηρίας μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη. Το διαδίκτυο με τα blogs (ιστό-
τοποι), και τα εξειδικευμένα portals, που αναφέρονται στην αναπηρία, αλλά
κυρίως μέσω της ραγδαίας ανάπτυξης των ομάδων συζήτησης, των διαδικτυα-
κών κοινοτήτων και της εικονικής πραγματικότητας άλλαξε άρδην το σκηνικό.
Μέσα στη ρευστότητα του ίντερνετ, ο ανάπηρος μπορεί να επιλέξει τον τρόπο,
που θέλει να παρουσιάσει τον εαυτό του ή το πρόβλημά του και να διαφορο-
ποιήσει ανάλογα την αυτο-εικόνα του. Η ουσιαστικότερη συμβολή του διαδι-
κτύου αναφέρεται στη δυνατότητα που προσφέρει στους αναπήρους να
εξέλθουν από την ανωνυμία τους, να αποφορτίσουν την προσωπικότητά τους
από το στίγμα της μειονεξίας και να αρθρώσουν λόγο, που υπερβαίνει το πρό-
βλημα και μπορεί να αφορά τη λογοτεχνία, τα συναισθήματά τους και τους το-
μείς, στους οποίους μπορούν να αναδειχθούν. Το κοινωνικό μοντέλο της
αναπηρίας πρέπει, επομένως, να επανεξετασθεί: Μέχρι σήμερα, η Παγκόσμια
Οργάνωση Υγείας θεωρούσε ότι η εσωτερίκευση της αναπηρίας βασίζεται στο
κοινωνικό πλαίσιο και στην ίδια την εμπειρία της αναπηρίας. Το διαδίκτυο για
πρώτη φορά δίνει τη δυνατότητα της βίωσης μιας μη «ανάπηρης» πραγματικό-
τητας από ανάπηρα άτομα. Είναι δεδομένο ότι αυτό θα αποτελέσει μελλοντικά
εφαλτήριο για τους τρόπους αντιμετώπισης και θα αλλάξει δραματικά τα στε-
ρεότυπα. 
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Το διαδίκτυο θεωρείται από πολλούς ερευνητές ως ένα μέσο μαζικής επι-
κοινωνίας, που μπορεί με δραματικό τρόπο να μεταβάλει τόσο την αυτοεικόνα
των αναπήρων, όσο και τις στάσεις του γενικού πληθυσμού απέναντί τους
(Bower & Tuffin, 2003). Το διαδραστικό και πολυμεσικό περιβάλλον επιτρέπει
την άρση των φυσικών περιορισμών και τη δημιουργία εικονικών ταυτοτήτων
απαλλαγμένων από τις καθηλώσεις της αναπηρίας. Παράλληλα, το διαδίκτυο
προσφέρει πρόσβαση στην πληροφορία, βήμα για την έκφραση κάθε άποψης
και αποτελεί τον ιδανικό τρόπο για τη μετάδοση της κουλτούρας των αναπήρων
και τη διάδοσή της στο ευρύ κοινό, ιδιαίτερα δε στη νέα γενιά. Η ελαστικότητα
του ίντερνετ εγκυμονεί βέβαια και κινδύνους, ειδικά επειδή επιτρέπει στους
αναπήρους να ταυτίζονται με την εικονική τους προσωπικότητα, να αρνούνται
ή να εξιδανικεύουν το πρόβλημα και να εξαπατούν άλλους χρήστες αποκρύ-
πτοντας την αναπηρία. Κάποιοι ερευνητές (Goggin & Newell, 2003. Williamson
et.al., 2001) θεωρούν ότι η αδυναμία των αναπήρων να προσπελάσουν τα υπο-
κείμενα, τα γραφικά, τα video κ.λπ. επιτείνει την αίσθηση της αναπηρίας, ειδι-
κότερα σε κάποιες κατηγορίες των ατόμων αυτών. Τέλος ο Abbott (2001),
θεωρεί ότι, αν και το διαδίκτυο παρέχει ευκαιρίες εκδημοκρατισμού της κοι-
νωνίας μέσω της έκφρασης ακόμα και ριζοσπαστικών απόψεων, εντούτοις κυ-
ριαρχείται από ιστοσελίδες, που συνήθως αντανακλούν την κυρίαρχη ιδεολογία
και στερεότυπα ή βρίθει διαφημιστικών ιστοσελίδων, που σπανίως θεωρούν
τους αναπήρους αξιόλογη αγοραστική ομάδα. Το διαδίκτυο, επομένως, δρα
διασυνδετικά και καλλιεργεί το αίσθημα αλληλεγγύης ανάμεσα σε άτομα, που
αλλιώς δεν θα είχαν έρθει σε επαφή. Το μεγαλύτερο εμπόδιο στην εξάπλωσή
του αποτελεί το υψηλότατο ποσοστό ανεργίας των αναπήρων ατόμων και η έλ-
λειψη μορφωτικών ευκαιριών σε σύγκριση με τον υπόλοιπο πληθυσμό.

Για τον λόγο αυτό, επιτυχημένοι ιστότοποι, που αφορούν την αναπηρία, θε-
ωρούνται αυτοί που είναι ανθρωποκεντρικά σχεδιασμένοι, ενισχύουν την αλ-
ληλεπίδραση των χρηστών και δεν αναλώνονται απλά στην παράθεση νόμων,
πληροφοριών ή άλλου ενημερωτικού υλικού. Το διαδίκτυο είναι ευέλικτο,
φτηνό, γρήγορο και άμεσα διαθέσιμο. Οι πιο ενημερωμένοι από τους ανάπη-
ρους μπορούν πλέον να αρθρώσουν λόγο, να ασκήσουν κριτική, να σχηματί-
σουν πολιτικές ομάδες και να επηρεάσουν την κοινή γνώμη μέσα από τον
πλουραλισμό του διαδικτύου.

Η γλώσσα που χρησιμοποιείται στις ιστοσελίδες για την αναπηρία συνήθως
αντικατοπτρίζει την προσέγγιση της κοινωνίας σχετικά με αυτήν. Η υφή της
διαμορφώνει στάσεις, αποτυπώνει την κοινωνική μεταβολή, διαιωνίζει ή κα-
θαίρει τα στερεότυπα, εγκαθιδρύει σχέσεις εξουσίας, στιγματίζει ή αποδε-
σμεύει, υψώνει εμπόδια ή τα ισοπεδώνει, εν ολίγοις καθρεπτίζει τις κοινωνικές
ισορροπίες και συμβολοποιεί την κοινωνική συνοχή, αναπαράγει την ανοχή
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απέναντι στη διαφορετικότητα και την περιθωριοποίηση. Η σωστή ορολογία
μπορεί να εμπεδώσει το αίσθημα της αποδοχής, της συλλογικής κουλτούρας,
ενώ οι εξεζητημένοι χαρακτηρισμοί ενδεχομένως να αποκρυσταλλώνουν από-
ψεις και μοντέλα, που εκφράζουν αναχρονιστικές απόψεις για τους αναπήρους.
Έτσι, ιστότοποι που βασίζονται στην ιατροκεντρική αντίληψη για την αναπη-
ρία και ενστερνίζονται την προσπέλασή της ως ασθένειας, ως απόκλισης από
τον μέσο όρο, ως μίας κατάστασης που πρέπει να θεραπευτεί ακόμα και με
φάρμακα και που αποδίδουν την ευθύνη της θεραπείας στον ίδιο τον ανάπηρο,
ουσιαστικά διατρανώνουν μια παγιωμένη άποψη περί κοινωνικού αποκλεισμού
των αναπήρων. Αντίθετα, οι σύγχρονες ιστοσελίδες για την αναπηρία βασί-
ζονται στο κοινωνικό μοντέλο, που την εντάσσει μέσα σ’ ένα συγκεκριμένο κοι-
νωνικο-ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο και τονίζουν τη σημασία των
περιβαλλοντικών-συστημικών παραγόντων για την άρση των μειονεξιών, που
συνεπάγεται. Το μοντέλο αυτό καθιστά συνυπεύθυνη την κοινότητα, απενοχο-
ποιεί τις οικογένειες των αναπήρων, σκύβει στις ιδιαιτερότητες και τις κλίσεις
του κάθε αναπήρου ξεχωριστά και αποδυναμώνει τις ρατσιστικές εκτροπές,
που συνειδητοποιημένα ή ακούσια επιβάλλει η κοινωνία των μη αναπήρων. 

Οι προσωπικές βιογραφίες των αναπήρων ή όσων έχουν σχέση με την ανα-
πηρία, όπως πρέπει να καταγράφονται σε ανάλογες ιστοσελίδες, μπορούν να
ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη, η οποία έχει διδαχτεί να ασχολείται με
πιο επιφανειακά θέματα. Οι διηγήσεις αυτές, η κατάθεση εμπειριών και μεθό-
δων αντιμετώπισης κοινών προβλημάτων, δημιουργούν το υπόβαθρο για ένα
εικονικό βήμα διαλόγου, προπύργιο μιας δημοκρατίας που δεν φοβάται, αλλά
ενσωματώνει τη διαφορετικότητα. Κι ενώ μέχρι τώρα τα παραδοσιακά ΜΜΕ
πρόβαλλαν αφηγήσεις αναπήρων μόνο σε σχέση με το πρόβλημά τους, οι δια-
δικτυακές κοινότητες δίνουν την ευκαιρία να αναδυθεί ένα ανάπηρο άτομο που
προβληματίζεται, αισθάνεται, ερωτεύεται, διεκδικεί, μετέχει και αξιώνει την
προσοχή. Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών μπορεί εύκολα να ανανεώ-
νεται, να εκσυγχρονίζεται, είναι πιο ευαίσθητο στις μεταβολές και τα νέα δε-
δομένα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ - ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

1.1. Ορισμοί των εννοιών «υγεία», «κοινωνικό κεφάλαιο» και «κοινωνικά
δίκτυα»

H ολιστική προσπέλαση του ορισμού της υγείας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον
πολυπαραγοντικό χαρακτήρα της και τη συσχετίζει με το κοινωνικό, πο-

λιτιστικό και φυσικό περιβάλλον. Η νοσηρότητα εκλαμβάνεται περισσότερο ως
μια αποτυχημένη προσπάθεια του οργανισμού να προσαρμοστεί στις συνεχείς
προκλήσεις και απειλές, που προέρχονται από το περιβάλλον, χωρίς βέβαια να
παραγνωρίζεται ο αιτιακός χαρακτήρας και των βιολογικών μεταβλητών. Ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρεί ότι η υγεία είναι η πλήρης σωματική,
ψυχική και κοινωνική ευεξία του ατόμου και όχι απλά η απουσία νόσου ή ανα-
πηρίας. Τα αμιγώς ιατροκεντρικά συστήματα περίθαλψης απέτυχαν στο να δια-
σφαλίσουν την πρόληψη, να θεσμοθετήσουν τον οικογενειακό προγραμματισμό
και καθίστανται διαρκώς δαπανηρότερα, χωρίς να αποφέρουν τα προσδοκώ-
μενα αποτελέσματα. Η λειτουργία τους, τόσο για τις βιολογικές, όσο και για
τις ψυχικές περιπτώσεις, απεικονίζει καταστάσεις κοινωνικής ανομίας, επειδή
ακριβώς αγνοούν τον κοινωνικό χαρακτήρα της βιολογικής και ψυχικής υγείας:
τις συνθήκες στέγασης και οικονομικού επιπέδου, την ποιότητα της διατροφής,
την ύδρευση και αποχέτευση, την εργασιακή αποκατάσταση, το άγχος και πλή-
θος άλλων υγειονομικών μεταβλητών.

Σε παρόμοιες καταστάσεις ανομίας είχε οδηγηθεί η παγκόσμια οικονομία
με την άκρατη καθετοποίηση της παραγωγής μεγάλης κλίμακας, την ιεραρχική
οργάνωση αγοράς, τον ασφυκτικό έλεγχο των μέσων παραγωγής, την ανισο-
κατανομή των κερδών και την αποκοπή του εργαζόμενου από τα δημιουργικά
στοιχεία της εργασίας του. Η πόλωση, που επήλθε στο αίσθημα κοινωνικής δι-
καιοσύνης, και η διαφαινόμενη καθίζηση του προνοιακού χαρακτήρα του κρά-
τους έκανε εντονότερη την ανάγκη για δικαιότερο επιμερισμό των αγαθών και
των υπηρεσιών πρόνοιας. Η απροθυμία πολλών κυβερνήσεων να προσαρμο-
στούν στις επιταγές της Νέας Οικονομίας γιγάντωσε το αίτημα για την ανά-
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πτυξη συνεργατικών δικτύων μεταξύ προσώπων, φορέων και οργανισμών και
σταδιακά μετέβαλε τη στάση των πολιτών, προβάλλοντας τις αρχές της κοινω-
νικής συνυπευθυνότητας. Η κοινωνική οικονομία σε ορισμένες χώρες πήρε τη
σκυτάλη της ανάπτυξης. Ταυτόχρονα έγινε αντιληπτό ότι η συνδιαλλαγή των
επιχειρήσεων με την κοινωνία και η συμφιλίωσή τους με τους τοπικούς φορείς
θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω του κοινωνικού κεφαλαίου, το οποίο θα εξα-
σφάλιζε τη σύζευξη οικονομικών και κοινωνικών στόχων, θα προήγε τη συμ-
μετοχικότητα, την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική εμπιστοσύνη, θα
αναδείκνυε το ανθρώπινο και φυσικό κεφάλαιο εξασφαλίζοντας πόρους για
αειφόρο ανάπτυξη. 

Ο Bourdieu (1985) όρισε το κοινωνικό κεφάλαιο ως το σύνολο των πραγ-
ματικών ή συμβολικών πόρων, οι οποίοι συνδέονται με πολλαπλά δίκτυα, που
διατηρούνται στον χρόνο και συσχετίζονται εν πολλοίς με θεσμοθετημένες σχέ-
σεις αμοιβαίας αποδοχής και αναγνώρισης. Με άλλα λόγια, το κοινωνικό κε-
φάλαιο αντιπροσωπεύει το άθροισμα των πλεονεκτημάτων που αποκομίζουν
όσα άτομα ανήκουν σε κοινά δίκτυα ή σε ομάδες. Ο όγκος του κοινωνικού κε-
φαλαίου των φορέων εξαρτάται από το μέγεθος του δικτύου διασυνδέσεων,
που μπορεί να κινητοποιήσει επιτυχώς, καθώς και από τον όγκο του κεφαλαίου
(ψυχικής υγείας, οικονομικού, πολιτισμικού ή συμβολικού) που διαθέτει ο κα-
θένας από εκείνους με τους οποίους συνδέεται. Σύμφωνα με τον Bourdieu, οι
κοινωνικές διασυνδέσεις έχουν ευεργετικά αποτελέσματα σε θεμελιώδεις το-
μείς της ατομικής ζωής, δεδομένου ότι πολλαπλασιάζουν τις ευκαιρίες γνώσης
και την πρόσβαση στην πληροφορία μέσω της συναναστροφής με άτομα δια-
φόρων ειδικοτήτων και της οικειοποίησης του πολιτισμικού τους κεφαλαίου.
Παράλληλα, τα κοινωνικά δίκτυα αυξάνουν τις δυνατότητες ψυχικής ευεξίας.
Τα επισφαλή αποτελέσματα του κοινωνικού κεφαλαίου απορρέουν από την
άνιση κατανομή του: Το κοινωνικό κεφάλαιο είναι ευκολότερα διαθέσιμο συ-
νήθως στους ισχυρούς και αυτό εντείνει τις πρακτικές κοινωνικού αποκλεισμού.

Συναφής προς τον όρο «κοινωνικό κεφάλαιο» είναι η έννοια των κοινωνι-
κών δικτύων. Οι Walker, MacBride & Vachon (1977) όρισαν ως κοινωνικό δί-
κτυο το άθροισμα των προσωπικών επαφών μέσω των οποίων το άτομο διατηρεί
την κοινωνική του ταυτότητα, λαμβάνει συναισθηματική υποστήριξη, υλική ενί-
σχυση και συμμετοχή στις υπηρεσίες, έχει πρόσβαση στις πληροφορίες και δη-
μιουργεί νέες κοινωνικές επαφές. Τα κοινωνικά δίκτυα συνήθως αποτελούνται
από τα μέλη της οικογένειας, τους φίλους και τους γνωστούς και περιλαμβάνουν
τρεις κρίσιμες έννοιες: α) το μέγεθος ή το εύρος, το οποίο αναφέρεται στον
αριθμό των ατόμων που συμμετέχουν στο δίκτυο, β) στη σύνθεση που αφορά
στο ποσοστό συμμετοχής στο δίκτυο μελών της ευρύτερης οικογένειας ή φίλων,
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γ) τη συχνότητα που δηλώνει το πόσο συχνά τα μέλη ενός κοινωνικού δικτύου
αλληλεπιδρούν (Παπάνης & Ρόντος, 2005).

Τα κοινωνικά δίκτυα αναφέρονται ουσιαστικά στις κοινωνικές σχέσεις του
ατόμου, στον τρόπο με τον οποίο αυτά αντιλαμβάνονται και αξιολογούν τις εν
λόγω σχέσεις. Χαρακτηρίζονται από το μέγεθος, την πυκνότητα (συνδετικό-
τητα μεταξύ των μελών), το δέσιμο, την ομοιογένεια, τη συχνότητα επαφής, τη
διάρκεια και την αμοιβαιότητα (Berkman & Glass, 2000). Η συναισθηματική,
ψυχολογική ή οικονομική στήριξη που μπορούν να αντλήσουν τα άτομα μέσω
των κοινωνικών τους δικτύων συνθέτουν την κοινωνική στήριξη. Ο αποκλει-
σμός από τα δίκτυα θεωρείται ότι μειώνει τις δυνατότητες των ατόμων να αντι-
μετωπίσουν το άγχος, να αποκτήσουν κοινωνική ταυτότητα, να λάβουν
συναισθηματική στήριξη ή υλική βοήθεια και να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπη-
ρεσίες και πληροφορίες. Από την άλλη πλευρά, η ύπαρξη κοινωνικής στήριξης
έχει συνδεθεί με παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής, όπως η ικα-
νοποίηση από τη ζωή και η αίσθηση ευημερίας (Breeze et al., 2001).

1.2. Σχέση τοπικής ανάπτυξης, ποιότητας ζωής και κοινωνικής υγείας

Η θεωρία της ενδογενούς-τοπικής ανάπτυξης ταυτίζεται σε μεγάλο βαθμό με
την έννοια της ανάπτυξης από τη βάση. Ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η πα-
ρακολούθησή της επιβάλλουν τον συμμετοχικό προγραμματισμό και την ενερ-
γοποίηση των κατοίκων και των τοπικών φορέων, οι οποίοι είναι σε θέση να
γνωρίζουν καλύτερα τα προβλήματα και τις δυνατότητες της περιοχής τους σε
σύγκριση με την κεντρική διοίκηση. Η συμμετοχή στη χάραξη της αναπτυξιακής
προσπάθειας «προωθεί την ενεργοποίηση του πληθυσμού και την τόνωση της
τοπικής επιχειρηματικότητας, που είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επί-
τευξη της αυτοδύναμης ανάπτυξης» (Χριστοφάκης, 2001). 

Η αναπτυξιακή διαδικασία προϋποθέτει, υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις
της αυτορρύθμισης και της παιδείας, την αυτο- οργάνωση των κατοίκων και την
εσωτερική τακτοποίηση με βάση την ικανότητα του κάθε πολίτη ξεχωριστά. Η
ενδογενής αναπτυξιακή διαδικασία σημαίνει με απλά λόγια τη σύναψη αν-
θρώπινων σχέσεων που θα βασίζονται στη συμμετοχικότητα. Σημαίνει ενεργό
συμμετοχή του πολίτη στον σχεδιασμό και στη λήψη αποφάσεων που αφορούν
την ανάπτυξη του τόπου του, οποιαδήποτε έννοια και αν έχει αυτή η ανάπτυξη
(οικονομική, πολιτική, κοινωνική, πολιτιστική, εκπαιδευτική κ.τ.λ.). Η ενδογε-
νής ανάπτυξη προϋποθέτει την ύπαρξη ενεργών και ευαισθητοποιημένων πο-
λιτών, οι οποίοι μπορούν και θέλουν να προσφέρουν, ακόμη και εθελοντικά,
για το γενικό καλό του τόπου τους.    
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Όλες οι περιοχές διαθέτουν ένα πλέγμα φυσικών, ανθρώπινων, οικονομι-
κών, θεσμικών και πολιτιστικών πόρων που αποτελούν τη δυναμική της ανά-
πτυξής τους. Σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή, μία περιοχή, με δική της
πρωτοβουλία μπορεί να ενεργοποιηθεί και να ανακαλύψει νέες ιδέες που της
επιτρέπουν να χρησιμοποιήσει τους πόρους αυτούς, για να επιλύσει τα προ-
βλήματά της και να βελτιώσει το επίπεδο ανάπτυξής της. 

H ποιότητα ζωής απαρτίζεται από πολλές κοινωνικές και ατομικές προτε-
ραιότητες μεταξύ των οποίων είναι και η ψυχική υγεία. Σε μία έρευνα των Bo-
wling & Windsor (2001), στη Βρετανία, για τα έξι σημαντικότερα πράγματα στη
ζωή, οι ερωτώμενοι έθεσαν στην πρώτη θέση (53%) τις σχέσεις τους με την οι-
κογένεια, τους συγγενείς, τους φίλους και τους οικείους, γεγονός που δείχνει
την αξία των κοινωνικών δικτύων. Ο Parsons (1951) επεσήμανε ότι οι προσδο-
κίες της κοινωνίας και οι κοινωνικές νόρμες σχετικά με τους ρόλους και τη συμ-
περιφορά των ατόμων έχουν αντίκτυπο στην υγεία τους. Σύμφωνα με τον Dubos
(1959), η υγεία δεν μπορεί να οριστεί χωριστά από την κοινωνία, αλλά πάντα
σε σχέση με την ικανότητα των ατόμων να λειτουργούν με τρόπο αποδεκτό τόσο
από τους εαυτούς τους, όσο και από το κοινωνικό σύνολο στο οποίο ανήκουν.
Συνεπώς, η κοινωνική υγεία μπορεί να ορισθεί σε σχέση με τα συστήματα κοι-
νωνικής στήριξης που μπορούν να παρεμβαίνουν και να μεταβάλλουν την επί-
δραση του περιβάλλοντος και των αγχογόνων γεγονότων στη σωματική και
ψυχική υγεία (Donald et al., 1978· Caplan, 1974· Cassel, 1976). H μέτρηση της
κοινωνικής υγείας εστιάζεται στο άτομο και ορίζεται σε σχέση με τις διαπρο-
σωπικές αλληλεπιδράσεις και την κοινωνική συμμετοχικότητα.

Το επίπεδο υγείας μιας κοινότητας συσχετίζεται θετικά με το βάθος του κοι-
νωνικού κεφαλαίου της. Τα μέλη με περιορισμένες κοινωνικές επαφές έχουν
μεγαλύτερες πιθανότητες να αποβιώσουν σε κάποιο ατύχημα ή από θανατη-
φόρο ασθένεια, ενώ κοινωνίες, στις οποίες οι πολίτες δραστηριοποιούνται
ενεργά και μετέχουν στη μετεξέλιξή της, παρουσιάζουν μικρότερα ποσοστά
θνησιμότητας και υψηλότερο μέσο όρο ζωής (Boswell-Purdy, J., 2001· OECD,
2001· Kawachi et al., 1996· Kawachi, Kennedy, Lochner, & Prothrow-Stith, 1997·
Wilkinson, 1996· Kaplan, Pamuk, Lynch, & Balfour, 1996). Μάλιστα, οι δείκτες
συσχέτισης είναι τόσο υψηλοί, που η ύπαρξη κοινωνικού κεφαλαίου σε αλλη-
λεπίδραση με το κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο μιας περιοχής θεωρούνται
αιτιακοί παράγοντες εμφάνισης πολλών ασθενειών (Worsley, 2001). Σε τέτοιες
κοινότητες διαπιστώθηκε χαμηλή θνησιμότητα από καρδιακές παθήσεις και κα-
κοήθη νεοπλάσματα (Kawachi et al., 1997), ατυχήματα και αυτοκτονίες (Kawa-
chi et al., 1996), μικρότερη εκδήλωση μεταδοτικών ασθενειών (Lindstrom,
Hanson, & Ostergren, 2001) και χαμηλότερος δείκτης εγκληματικότητας (Samp-
son, Raudenbush, & Earls, 1997· Kawachi, Kennedy, Prothrow-Stith, Lochner,
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& Gupta, 1998· Kawachi, Kennedy, & Wilkinson, 1999). Τα παραπάνω είναι
απολύτως αληθή για την Ελλάδα, δεδομένου ότι το κράτος αδυνατεί να ιδρύσει
ένα αποτελεσματικό σύστημα υγείας, τον δε ρόλο του πολλές φορές αναπλη-
ρώνουν τα κοινωνικά δίκτυα (π.χ. ο γνωστός ή ο γείτονας που θα μεταφέρει
έναν τραυματία στο νοσοκομείο ελλείψει ασθενοφόρου).

Παράλληλα, ίδια σχέση υπάρχει ανάμεσα στις ψυχικές ασθένειες και το κοι-
νωνικό κεφάλαιο. Ο αριθμός των αυτοκτονιών αυξάνεται σε κοινότητες όπου
υπάρχει έλλειμμα εμπιστοσύνης, απαξιωτικές προσωπικές σχέσεις, ανταγωνι-
σμός και αποπροσωποποίηση. Μοναχικοί, ηλικιωμένοι πολίτες με περιορι-
σμένο κύκλο κοινωνικών επαφών έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν
άνοια και νόσο Alzheimer από ό,τι οι ηλικιωμένοι με έντονη κοινωνική ζωή.

Βασιζόμενοι στη θεωρία του Putnam (2000), ότι το κοινωνικό κεφάλαιο ανα-
φέρεται στις κοινωνικές σχέσεις, τα κοινωνικά δίκτυα και τις κανονιστικές ρυθ-
μίσεις ανάμεσα στα άτομα, πολλοί ερευνητές μελέτησαν τη σύνδεση της υγείας
με αυτό (Berkman & Syme, 1979· House, Landis, & Umberson, 1988· Wolf &
Bruhn, 1992· Shye, Mullooly, Freboorn, & Pope, 1995· Litwin, 1998· Berkman,
2000). Σε κρίσιμες περιόδους (π.χ. χρονικά διαστήματα κακής υγείας), τα άτομα
κάνουν χρήση των κοινωνικών δικτύων προκειμένου να αντλήσουν συναισθη-
ματική στήριξη ή χρήσιμες πληροφορίες. Επιπλέον, τα κοινωνικά δίκτυα μπο-
ρούν να δράσουν ελεγκτικά και ρυθμιστικά για τον περιορισμό επιβλαβών για
την υγεία συμπεριφορών, όπως το κάπνισμα και η υπερβολική κατανάλωση αλ-
κοόλ.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, αν και τα οικογενειακά και φιλικά δίκτυα είναι ση-
μαντικά για τη βιολογική και ψυχολογική ευεξία και η σημασία του κοινωνικού
κεφαλαίου δεσμού είναι βαρύνουσα, σε μακροεπίπεδο το κοινωνικό κεφάλαιο
γεφύρωσης είναι αυτό που συμβάλλει στη γενική υγεία της κοινότητας και στην
ποιότητα ζωής των ασθενών. Ως παράδειγμα αναφέρεται στη βιβλιογραφία η
περίπτωση των ομάδων καρκινοπαθών, οι ανώνυμοι αλκοολικοί και οι κοινό-
τητες απεξάρτησης. Η συμμετοχή του ατόμου στις ομάδες αυτές, είτε ως υποστη-
ρικτής είτε ως υποστηριζόμενος, προσφέρει σημαντικά οφέλη. Οι πα ραγόμενες
υπηρεσίες είναι υψηλής αποδοτικότητας, αφού οι καρκινοπαθείς-υποστηρικτές,
οι αλκοολικοί και οι απεξαρτημένοι είναι κάτοχοι μίας βιωματικής γνώσης για
την ασθένεια την οποία δεν διαθέτει το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Η υπο-
στηρικτική αυτή γνώση προσφέρεται δωρεάν στον ασθενή-υποστηριζόμενο και
συχνά, εκτός των πρακτικών συμβουλών, λειτουργεί ως «βαλβίδα ασφαλείας»
κατά της ψυχικής και κοινωνικής πίεσης που βιώνει ο ασθενής. Έρευνες έχουν
δείξει ότι οι ασθενείς που συμμετέχουν ενεργά στις ομάδες έχουν καλύτερα
ποσοστά επιβίωσης. Αν και οι ακριβείς λόγοι παραμένουν άγνωστοι, πιθανο-
λογείται ότι η συμμετοχή αυξάνει τη θέληση για επιβίωση, η οποία με τη σειρά
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της επιδρά στον έλεγχο των ανεπιθύμητων ενεργειών και στη διατήρηση ενός
καλού επιπέδου διατροφής (Ρεντούμης, Μητσοτάκης, Ζάβρας, 2004).

Το κοινωνικό κεφάλαιο δεν προσλαμβάνει τις ίδιες μορφές σε κάθε κοινω-
νία και, συνεπώς, δεν μπορεί να θεωρηθεί άκριτα ως το μόνο μέσο για τη βελ-
τίωση της υγείας. Οι ίδιες συνθήκες που κάνουν τις σύγχρονες κοινωνίες
φιλελεύθερες, πολλές φορές θέτουν σε κίνδυνο κάποιες αποδεκτές μορφές κοι-
νωνικού κεφαλαίου. Ο Harriss (2001) υποστηρίζει ότι οι διαστάσεις της κοι-
νωνικής αλληλεγγύης που είναι ιδιαίτερης σημασίας σε μία δεδομένη κοινωνία
μπορούν να γίνουν δύσκολα κατανοητές σε μία άλλη. Επομένως, η προσπάθεια
εφαρμογής όρων ισότητας στην εν λόγω κοινωνία ενδέχεται να δημιουργήσει
πολλά πρακτικά προβλήματα.

Ο Cusack (1999) αναφέρει πως οι τοπικές κοινωνίες στη Γερμανία εμφανί-
ζουν υψηλότερη ποιότητα ζωής και υγείας, καθώς και αποτελεσματικότητα δια-
κυβέρνησης, όταν στη διοίκησή τους εμπλέκονται άνθρωποι με ήδη
αναπτυγμένη κοινωνική συμμετοχή και με υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης προς
τους συνανθρώπους τους, τους πάσχοντες και προς τους κοινωνικούς θεσμούς.
Κατά τους Boix & Poisner (1996), η ποιότητα της διακυβέρνησης βελτιώνεται,
όταν αυξάνεται το κοινωνικό κεφάλαιο. Οι πολίτες εμφανίζουν μεγαλύτερη
διάθεση για συνεργασία, ενδιαφέρονται περισσότερο για τα κοινά και δεν λει-
τουργούν απλώς σαν φερέφωνα των πολιτικών. Ταυτόχρονα, και οι δημόσιες
υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στον
πολίτη, βασισμένες στη συνεργασία και την εμπιστοσύνη.

1.3. Κοινωνικό κεφάλαιο και ΑμεΑ

Η απαίτηση για ποιότητα στις υπηρεσίες και στα αγαθά σε συνδυασμό με
την επιθυμία των πολιτών για δημοκρατικότερες κανονιστικές ρυθμίσεις, για
κοινωνική συνοχή και ασφάλεια, ενδυνάμωσε την τάση για άρση των εμποδίων,
που προκαλούσαν την απομόνωση των ψυχικώς πασχόντων και των ΑμεΑ, αλλά
και γενικότερα έκανε καταληπτή στις ευρύτερες ομάδες πληθυσμού την πεποί-
θηση ότι ο ιδιότυπος αυτός κοινωνικός αποκλεισμός περιόριζε το πολιτισμικό
κεφάλαιο και αποτελούσε όνειδος για τις σύγχρονες κοινωνίες. Αυτή η ωρί-
μανση δεν προήλθε από την πολυδιαφημιζόμενη ψυχιατρική μεταρρύθμιση,
αλλά από μεμονωμένες αρχικά φωνές, που αργότερα σχημάτισαν μη κυβερνη-
τικές οργανώσεις και εθελοντικούς συλλόγους και προέβαλαν ολοένα και πιο
έντονα την ανάγκη για επαναπροσδιορισμό των κοινωνικών αξιών. Στο προ-
σκήνιο επανήλθαν οι συστημικές και ολιστικές προσεγγίσεις, με αποτέλεσμα
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σήμερα η ψυχική και βιολογική υγεία να αποτελεί μείζον θέμα και μέλημα της
ευρωπαϊκής πολιτικής.

Η κοινωνική αλληλεγγύη και συμμετοχικότητα είναι απαραίτητη προϋπό-
θεση για να γίνουν εφικτοί οι στόχοι της αποασυλοποίησης και της ενσωμάτω-
σης των ψυχικώς πασχόντων και των ΑμεΑ. Η κεντρική διοίκηση και ο
συγκεντρωτισμός των φορέων ειδικής αγωγής και πρόνοιας ευνόησε τον ασυ-
λικό εκφυλισμό του συστήματος ψυχικής υγείας και οδήγησε στην περιθωριο-
ποίηση. Η παντελής απουσία του τοπικού παράγοντα υπήρξε εμφανής σε όλες
τις επιχειρούμενες δράσεις, που τελικά αποκάλυψαν τον αποσπασματικό και
βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα τους.

Οι καινοτόμες δράσεις που αφορούν τη στήριξη των ΑμεΑ απαιτούν τη συ-
νεργασία όλων των μερών, δηλαδή των ΚΕΔΔΥ, των ιδρυμάτων κοινωνικής
πρόνοιας, των ειδικών σχολείων και των ψυχιατρικών ιδρυμάτων. Οι διατομε-
ακές αυτές συμπράξεις έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη, γιατί, χωρίς να δια-
κυβεύουν την εταιρική και οργανωσιακή ταυτότητα των μελών, αξιοποιούν στο
έπακρο τις ιδιαίτερές τους δυναμικές και τις διαφορετικές προσεγγίσεις που
προκύπτουν από τον συγκερασμό των δυνατοτήτων τους. Στόχος παραμένει η
κατά το δυνατόν αυτόνομη διαβίωση των ΑμεΑ και η ολική ή μερική επανέ ν-
ταξη.

Στα εταιρικά αυτά δίκτυα συμμετέχουν οι ενώσεις γονέων και κηδεμόνων,
οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, οι φορείς της κοινότητας και εν γένει όλες οι
εθελοντικές οργανώσεις μιας τοπικής κοινωνίας. Η συνδιαλλαγή εξειδικευμέ-
νης γνώσης, δημιουργικής εκμετάλλευσης του ελευθέρου χρόνου και κατά συ-
νέπεια η ολόπλευρη χρήση των κοινωνικών δικτύων και του κεφαλαίου της
περιοχής θα επιφέρει την επίτευξη στόχων, που θα ήταν αδύνατη εφόσον η προ-
σπέλασή τους επιχειρείτο από μεμονωμένους φορείς περίθαλψης. Τα κοινω-
νικά αυτά δικτυακά μορφώματα διασυνδέονται με το περιφερειακό και εθνικό
δίκτυο. Το αίσθημα αλληλεγγύης που προκύπτει από την τοπική αυτή συνυ-
πευθυνότητα σχετικά με την ευημερία των ΑμεΑ αντιστρατεύεται σθεναρά τον
ατομισμό και μονισμό που συνεπάγεται η άκρατη βιομηχανοποίηση των ιδανι-
κών και ο ανεξέλεγκτος ευδαιμονισμός που εισήλασε απειλώντας την κοινω-
νική συνοχή.

Τα παραπάνω αποτελούν πλέον πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα
ΑμεΑ και πολλές φορές αναφέρονται με τον όρο «Σχεδιασμός για όλους». Οι
δημογραφικές μεταβολές, τα μεταναστευτικά ρεύματα, η παράταση του προσ-
δόκιμου επιβίωσης, η συνεπακόλουθη γήρανση του πληθυσμού και η έκπτωση
της πυρηνικής οικογένειας, που υποκαθιστούσαν εν μέρει τον προνοιακό χα-
ρακτήρα του κράτους, διατράνωσαν την ανάγκη της κοινωνικής ευθύνης, τόσο
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των επιχειρήσεων, όσο και της υπευθυνότητας του πολίτη για όλες τις επαπει-
λούμενες ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Η παραπαιδεία, η παρα-υγεία, η καταστροφή του περιβάλλοντος και η πε-
ριθωριοποίηση αποτελούν ενδείξεις μη χρηστής διακυβέρνησης και επιτάσσουν
την κινητοποίηση όλων των φορέων αλλά και της συνείδησης των πολιτών, ώστε
να απομακρυνθεί ο κίνδυνος μιας αήθους κοινωνίας. Στα πλαίσια αυτά δια-
κρίνουμε δύο τάσεις: Αυτή που αγκυλωμένη σε αντιλήψεις του παρελθόντος
μεταθέτει τις ευθύνες για τη μέριμνα των ΑμεΑ στην κρατική παρέμβαση και
εκείνη που διακηρύττει την κοινωνική δικτύωση, τις κοινωνικές επιχειρήσεις
και τη συστράτευση όλων των δυναμικών της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας
για την ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρίες. Η αποδοχή των ειδικών αυτών
ομάδων του πληθυσμού αποτελεί ένα κοινωνικό στοίχημα, το οποίο, αν κερδη-
θεί, θα αυξήσει το κοινωνικό και πολιτισμικό κεφάλαιο των τοπικών κοινωνιών
και θα διευρύνει σε καιρούς χαλεπούς την πρόνοια και την ευρεία κοινωνική
άμυνα. Εν κατακλείδι, η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει λόγο για μια ανοιχτή χωρίς
εμπόδια κοινωνία της πληροφορίας και για δημιουργία συστημάτων εκπαίδευ-
σης και κατάρτισης, στα οποία θα συμμετέχουν τα ΑμεΑ αξιοποιώντας τις κοι-
νωνικές συμπράξεις των περιφερειών. Το ζητούμενο για τους αναπήρους είναι
η ενθάρρυνση περιβαλλόντων ανεξάρτητης διαβίωσης, δηλαδή ενός συνδυα-
σμού φυσικής, ψυχικής και κοινωνικο-συναισθηματικής ικανότητας με υπηρε-
σίες και τεχνολογία που να καλύπτει όλο το φάσμα της ζωής τους.

1.4. Η ανάπτυξη της Κοινοτικής Ψυχιατρικής και Ψυχολογίας. 
Η συστημική-ολιστική προσέγγιση στον χώρο της ψυχικής υγείας
και της αναπηρίας

Αποκύημα των παραπάνω θεωριών είναι η ανάπτυξη της Κοινοτικής Ψυ-
χιατρικής και Ψυχολογίας.

Η Κοινοτική Ψυχιατρική και Ψυχολογία αναπτύχθηκε για να μελετήσει τα
αποτελέσματα που προκαλούν οι κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες
στη συμπεριφορά των ατόμων, των ομάδων και των οργανισμών σε όλα τα κοι-
νωνικά επίπεδα. Υπό αυτή την οπτική μπορεί να ειπωθεί ότι η Κοινοτική Ψυ-
χολογία αποτελεί ένα εγχείρημα, το οποίο ενισχύει το δικαίωμα του κάθε
ατόμου στη διαφορετικότητα, χωρίς αυτό να υφίσταται υλικές ή ψυχικές κυρώ-
σεις.

Η Κοινοτική Ψυχιατρική και Ψυχολογία προσεγγίζει τα προβλήματα της
ανθρώπινης συμπεριφοράς δίνοντας έμφαση στη συμβολή των περιβαλλοντι-
κών παραγόντων, καθώς, όταν αξιοποιούνται κατάλληλα, οδηγούν στην κατα-
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πράυνση των προβλημάτων. Η φιλοσοφία της πρόληψης αντί της θεραπείας
αποτελεί σημαντική αρχή στον χώρο της Κοινοτικής Ψυχολογίας. Ουσιαστικά,
αυτό που επισημαίνεται είναι ότι η θεραπεία έρχεται πολύ καθυστερημένα στη
διαδικασία της αποκατάστασης. Παρέχεται δηλαδή στο άτομο πολύ αργότερα
σε σχέση με την εμφάνιση του προβλήματος κι αυτό έχει ως αποτέλεσμα να
είναι αναποτελεσματική η θεραπεία. Μπορεί να εκμηδενίσει ένα τραύμα πριν
εμφανιστεί και να δημιουργήσει έτσι πρόβλημα στο ίδιο το άτομο, αλλά και
στην κοινότητα. Από αυτή την οπτική η Κοινοτική Ψυχολογία έχει περισσότερο
τον ρόλο τού να προλαμβάνει τις αντιδράσεις παρά τον ρόλο της απλής αντί-
δρασης στο ερέθισμα.

Στην Κοινοτική Ψυχολογία γίνεται διάκριση ανάμεσα στα διαφορετικά επί-
πεδα προληπτικής παρέμβασης. Η πρωτογενής παρέμβαση έχει ως στόχο να
εμποδίσει την εμφάνιση ενός προβλήματος ή να το προλάβει στην έναρξή του.
Αναφέρεται σε υγιείς πληθυσμούς και τους βοηθά να διατηρήσουν την καλή
φυσική, συναισθηματική και ψυχική τους υγεία. Ακόμη μπορεί να απευθύνε-
ται σε πληθυσμούς «υψηλού κινδύνου» για ανάπτυξη δυσλειτουργιών προλαμ-
βάνοντας και μη επιτρέποντας σε αυτές να εξελιχθούν. Για να θεωρηθεί ένα
πρόγραμμα ικανοποιητικό, πρέπει να εξασφαλίζει τα παρακάτω κριτήρια, σύμ-
φωνα με τον Cowen (1996):

Το πρόγραμμα πρέπει να είναι μαζικό ή να έχει ομαδικό προσανατολισμό.
Πρέπει να λάβει χώρα πριν αναπτυχθεί η δυσλειτουργία.
Πρέπει να είναι σκόπιμο με την έννοια τού να υπάρχει πρωτογενής εστίαση

στην ενδυνάμωση της ρύθμισης για όσους δεν έχουν ακόμα επηρεαστεί.
Τα επιπλέον χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να λαμβάνει υπόψη της η

πρωτογενής παρέμβαση στα πλαίσια της κοινότητας είναι: να αποτιμά και να
προάγει τα συνεργατικά αποτελέσματα και να ερευνά εμπειρικά τις αντισταθ-
μιστικές της δράσεις, όσον αφορά στις περιβαλλοντικές δυναμικές, να είναι δο-
μημένη και να μπορεί να επιδράσει πάνω σε σύνθετες κοινωνικές δομές, να
εξετάζει θεσμικά και κοινωνικά ζητήματα και όχι μόνο τους ατομικούς παρά-
γοντες, να αναγνωρίζει ότι το πρόγραμμα δεν είναι παρά ένα μέρος μιας ευ-
ρύτερης πολιτισμικής προσπάθειας. Από την άλλη, η δευτερογενής παρέμβαση
προσπαθεί να μεταχειριστεί ένα πρόβλημα στο πιο πρώιμο στάδιό του, πριν να
γίνει ισχυρό και επίμονο. Απευθύνεται δηλαδή σε ομάδες υψηλού κινδύνου, οι
οποίες ήδη εμφανίζουν κάποια συμπτώματα ή και προβλήματα. Η τριτογενής
παρέμβαση έχει ως στόχο να μειώσει τη σφοδρότητα ενός προβλήματος το
οποίο έχει ήδη παγιωθεί, οπότε πρόκειται πλέον για θεραπεία. Αντίστοιχα, η
μετατόπιση από το άσυλο στην κοινοτική δομή και από την ιδρυματική πρόνοια
στην κοινοτική φροντίδα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: υπηρεσίες κοντά
στην κατοικία, συμπεριλαμβανομένης της περίθαλψης σε Γενικά Νοσοκομεία
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για την αντιμετώπιση των οξέων περιστατικών, δυνατότητες στέγασης σε μα-
κροπρόθεσμη βάση μέσα στην κοινότητα, παρεμβάσεις που κατευθύνονται τόσο
στα συμπτώματα, όσο και στη συνεπαγόμενη ανικανότητα, εξατομικευμένη θε-
ραπεία και περίθαλψη σύμφωνα με τη διάγνωση και τις ανάγκες του κάθε πά-
σχοντα, ευρύ φάσμα υπηρεσιών, που καλύπτουν τις ανάγκες των ασθενών με
ψυχικές διαταραχές, καλή συνεργασία των επαγγελματιών ψυχικής υγείας και
άλλων κοινοτικών υπηρεσιών, ευέλικτες παρά στατικές υπηρεσίες, συμπερι-
λαμβανομένων εκείνων που μπορούν να προσφέρουν θεραπεία κατ’ οίκον, συ-
νεργασία με τους φροντιστές (συγγενείς) των ασθενών και ικανοποίηση των
αναγκών τους, υποστηρικτική νομοθεσία των παραπάνω πρακτικών. 

Επιπλέον, οι υπηρεσίες πρόνοιας φροντίζουν για την ορθολογική εξυπηρέ-
τηση των ατόμων που είναι αποδέκτες των υπηρεσιών τους. Συνάπτουν προ-
γραμματικές συμβάσεις και δημιουργούν δίκτυα συνεργασίας με φορείς του
δημόσιου, ιδιωτικού ή εθελοντικού τομέα, αναπτύσσουν προγράμματα και ενέρ-
γειες που προάγουν την ελεύθερη καλλιέργεια του πνεύματος των ΑμεΑ και
ενδυναμώνουν τη συμμετοχή τους σε κοινωνικά, πολιτιστικά και αθλητικά δρώ-
μενα με στόχο την κοινωνική τους αποκατάσταση, οργανώνουν δίκτυα παροχής
υπηρεσιών και πληροφοριών και προωθούν σχετικές συνεργασίες με αντί-
στοιχα δίκτυα του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Σχεδιάζουν και υλοποιούν
προγράμματα υποστήριξης και κατάρτισης του προσωπικού τους, μισθώνουν
χώρους για ξενώνες, κατοικίες αυτόνομης ή ημιαυτόνομης διαβίωσης, καθώς
επίσης και ειδικούς χώρους για την έκθεση και πώληση έργων των ατόμων με
αναπηρία που διαμένουν στα ιδρύματα ή παρακολουθούν τα προγράμματα ημε-
ρήσιας φροντίδας και αποκατάστασης. Συμμετέχουν σε προγράμματα και υλο-
ποιούν δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
άλλους Διεθνείς Οργανισμούς, συνάπτουν συμβάσεις με φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα για την ανάθεση εργασιών επιστημονικής και διοικητικής υποστήριξης,
εφαρμόζουν προγράμματα αναδοχής περιθαλπομένων από ανάδοχες οικογέ-
νειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, συνεργάζονται με πανεπιστημιακά
ιδρύματα για την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων του τομέα Κοινωνι-
κής Πρόνοιας και υποστηρίζουν την επαγγελματική αποκατάσταση και εργα-
σιακή ένταξη των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και των ΑμεΑ, διά μέσου της
ανάπτυξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών συνεταιριστικού χαρακτήρα (Κοι-
νωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης – ΚοιΣΠΕ). Η δημιουργία των
Κέντρων Ψυχικής Υγείας, των Κινητών Μονάδων και των Ιατροπαιδαγωγικών
Κέντρων πρέπει να συνοδεύεται από τη δημιουργία δικτύου υπηρεσιών ανά
νομό, ο οποίος αποτελεί μια τομεοποιημένη περιοχή, που θα καλύπτει όλες τις
ανάγκες των αρρώστων: Κέντρα Ημέρας, Ειδικές Μονάδες για τον αυτισμό,
Ειδικά Κέντρα Κρίσης και αντιμετώπισης της Υποτροπής. Την εποπτεία των

30 Ευστράτιος Παπάνης-Παναγιώτης Γιαβρίμης-Αγνή Βίκη

KASE teliko-PAPANHS_Σχέδιο 1  28/5/2010  15:02  Page 30



ψυχιατρικών υπηρεσιών, ανά νομό, καθώς και την ευθύνη για την ίδρυση και
λειτουργία νέων μονάδων θα έχουν οι τομεακές επιτροπές ψυχικής υγείας, οι
οποίες θα διαχειρίζονται συγκεκριμένα κονδύλια για τον σκοπό αυτό. Ο Παγ-
κόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει κάνει από το 2001 συστάσεις στα κράτη μέλη
του αναφορικά με τις δράσεις που πρέπει να αναλάβουν, ώστε να προαχθεί η
ψυχική υγεία των πολιτών. Αυτές οι συστάσεις αφορούν στην αντιμετώπιση των
ψυχικών διαταραχών σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, στην αντικατάσταση των με-
γάλων ψυχιατρικών ιδρυμάτων με κατάλληλα διαμορφωμένες κοινοτικές δομές
με διαθέσιμες κλίνες σε ψυχιατρικά τμήματα Γενικών Νοσοκομείων, καθώς και
υποστήριξη των ασθενών κατ’ οίκον, στην έναρξη ενημερωτικών εκστρατειών
ενάντια στο στίγμα και τον αποκλεισμό, στην υποστήριξη της έρευνας, την εμ-
πλοκή των κοινοτήτων, οικογενειών και γενικότερα των χρηστών των υπηρε-
σιών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τις πολιτικές που πρέπει να
ακολουθούνται και τις υπηρεσίες που πρέπει να παρέχονται, στην αναδιαμόρ-
φωση της νομοθεσίας, στην κατάρτιση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας, στην
αλλαγή κουλτούρας των τοπικών κοινωνιών, στη δικτύωση των φορέων, στην
αναλυτική καταγραφή των αναγκών. 

Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ψυχικώς πασχόντων και των
ΑμεΑ συνδέεται άρρηκτα με την άνοδο του επιπέδου της ποιότητας ζωής και με
την κοινωνική συνοχή. Ο όρος «ποιότητα ζωής» είχε λανθασμένα ταυτιστεί με
την έννοια του βιοτικού επιπέδου, καθώς περιλάμβανε έννοιες που είχαν να
κάνουν με την καταναλωτική κοινωνία: την ιδιοκτησία ηλεκτρικών συσκευών,
αυτοκινήτων και οικίας. Σε κοινωνικό επίπεδο, όμως, η εξασφάλιση της ισότη-
τας ανάμεσα σε όλους τους πολίτες και η παροχή των βασικών μέσων για την
αυτοσυντήρησή τους αποτελεί εκ των ουκ άνευ συνθήκη και βασικότερη προϋ -
πόθεση για την ευημερία. Η εργασιακή αποκατάσταση των ατόμων με ψυχικές
διαταραχές και των ΑμεΑ λαμβάνει νέες διαστάσεις υπό το πρίσμα της μετα-
βιομηχανικής θεώρησης: οι άκαμπτες σχέσεις εργοδότη-εργαζόμενου πλέον
έχουν κλονιστεί, η παραγωγικότητα επανανοηματοδοτείται, η παγκοσμιοποί-
ηση της οικονομίας και η αθρόα χρήση των νέων τεχνολογιών αποσυνδέουν
χωροχρονικά το προϊόν ή τις υπηρεσίες από τον τόπο παραγωγής του, το ωρά-
ριο γίνεται πιο ευέλικτο και δίνεται έμφαση στις προσωπικές δεξιότητες και τα
εξατομικευμένα σχέδια προσωπικής ανάπτυξης. Οι στερεότυπες συνταγές της
βιομηχανικής περιόδου, που οδηγούσαν σε επαγγελματική επιτυχία, έχουν ατο-
νήσει και η συμβουλευτική κρίνεται απαραίτητη για την αρμόζουσα λήψη από-
φασης. Η ρευστότητα αυτή καθιστά τον εργαζόμενο συνυπεύθυνο με το κράτος,
τόσο για τη διασφάλιση εργασιακής ισορροπίας, όσο και για την πρόσβαση σε
βασικά αγαθά, όπως η ασφάλιση, η υγεία και η κατάρτιση. Ο κλονισμός των πα-
γιωμένων όρων της βιομηχανικής εποχής αποβαίνει θετικός για τα άτομα με
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ψυχικές διαταραχές ή αναπηρίες, που επί δεκαετίες παρέμεναν στο περιθώ-
ριο, αδυνατώντας να απεγκλωβιστούν από τη δυσκαμψία που επέβαλλε το πα-
ραγωγικό σύστημα. Σταδιακά και στη χώρα μας αρχίζει να αναδεικνύεται η
σχέση εργασίας και προσωπικής ολοκλήρωσης και το επάγγελμα καθίσταται
πρωταρχικός κοινωνικοποιητικός παράγοντας, μέσω του οποίου τα άτομα με
ψυχικές παθήσεις μπορούν να κερδίσουν τον αυτοσεβασμό και την εκτίμηση
της κοινότητας. Οι Η/Υ γίνονται προπύργια δημιουργικότητας και αναφύονται
πολλαπλές επιλογές για τα ωράρια και τα εργασιακά περιβάλλοντα. Οι περισ-
σότερες κατηγορίες ψυχικώς πασχόντων και ΑμεΑ μπορούν απρόσκοπτα να
συμμετέχουν στην Κοινωνία της Γνώσης, να αποκτήσουν διπλώματα μέσω της
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και να εξασκήσουν επαγγέλματα που τους εκ-
φράζουν ή να δημιουργήσουν το δικό τους ηλεκτρονικό κατάστημα. Οι επιλο-
γές πληθαίνουν και νέοι οικονομικοί ορίζοντες διανοίγονται. Ο κοινωνικός
αποκλεισμός των ατόμων αυτών ενέχει πλέον το στοιχείο της προσωπικής επι-
λογής ή της αδυναμίας εσωτερίκευσης των εξελίξεων. Οι νέες τεχνολογίες εξα-
λείφουν σχεδόν όλα τα «φυσικά εμπόδια», δημιουργώντας μια εικονική
πραγματικότητα για τα άτομα με ψυχικές διαταραχές και τα ΑμεΑ, με τη βοή-
θεια της οποίας μπορούν να απασχοληθούν όντας κύριοι του περιβάλλοντος
εργασίας, αναδεικνύοντας την προσωπικότητά τους και καθορίζοντας τον
βαθμό αυτονομίας τους. Πολυμεσικά περιβάλλοντα, πολυαισθητηριακές πα-
ρουσιάσεις, τηλε-πωλήσεις και ηλεκτρονικές επιχειρήσεις, ηλεκτρονικό ταχυ-
δρομείο και ομάδες συζήτησης, ηλεκτρονικά κοινωνικά δίκτυα, τραπεζικές
συναλλαγές και κρατήσεις εισιτηρίων μέσω Η/Υ ή SMS, συνθέτουν ένα σκη-
νικό, που κονιορτοποιεί οποιαδήποτε εναντίωση στο δικαίωμά τους για εργα-
σία. Σήμερα είναι ευθύνη της οικογένειας, του σχολείου, της τοπικής
αυτοδιοίκησης, των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού, να δια-
σφαλίσουν ότι η εκπαίδευση στα σύγχρονα τεχνολογικά επιτεύγματα θα ξεκι-
νήσει νωρίς. 

Ελάχιστες, δυστυχώς, είναι μέχρι σήμερα οι δράσεις που αναφέρονται αμι-
γώς στους ψυχικά πάσχοντες και τα ΑμεΑ, δεδομένου ότι συνήθως αγνοείται
η κοινωνική διάσταση και το πλαίσιο που τις καθορίζει. 

Αποϊδρυματοποίηση δεν είναι η απλή διαδικασία εξιτηρίου από το άσυλο.
«Η αποϊδρυματοποίηση είναι η επανιστορικοποίηση προσώπων και θεσμών, η
διαδικασία ενός μετασχηματισμού και, ως “σημείο αναφοράς” αυτού του με-
τασχηματισμού, οι ανάγκες των προσώπων. Αποτελεί μια διαδικασία που λαμ-
βάνει υπόψη το κοινωνικό κεφάλαιο μιας περιοχής και τις προοπτικές
ανά δειξης των κοινωνικών και πολιτιστικών δυνατοτήτων της. Σημαίνει, δη-
λαδή, 
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• την κινητοποίηση υποκειμένων, θεσμικών και κοινωνικών, 
• τον μετασχηματισμό των σχέσεων εξουσίας, με την ανοικοδόμηση της υπο-

κειμενικότητας, 
• τη μετατροπή, αύξηση και διάθεση των πόρων για την προσωπική χρήση των

ψυχικά πασχόντων, 
• τη ριζική αλλαγή στις διοικητικές/διαχειριστικές διαδικασίες, 
• την αναβάθμιση του θεραπευτικού δυναμικού της Ψυχιατρικής και την ανά-

πτυξη πραγματικών και ριζικών εναλλακτικών λύσεων στον εγκλεισμό, 
• την υπέρβαση των κατεστημένων επαγγελματικών ρόλων, 
• την κοινωνική αναπαραγωγή, εν τέλει, των ψυχικά πασχόντων και των

ΑμεΑ» (Μεγαλοοικονόμου, στο Παπάνης, Γιαβρίμης & Βίκη, 2007, σ. 204).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

2.1. Εισαγωγή

Είναι δύσκολο να δοθεί ένας γενικά αποδεκτός ορισμός, που να αποτυπώ-
νει ολόπλευρα τον εξελικτικό χαρακτήρα των ειδικών εκπαιδευτικών ανα -

γκών, επειδή αυτές κάθε φορά χαρακτηρίζονται από τα κοινωνικά πρότυπα,
τους στόχους του εκπαιδευτικού συστήματος και ευρύτερα τις αξίες της κοινό-
τητας. Διαχρονικά, οι δοθέντες ορισμοί τροποποιήθηκαν, ώστε να αντικατο-
πτρίσουν την ουμανιστική στροφή στη φιλοσοφία της εκπαίδευσης και τις
προσπάθειες για άρση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας χρησιμοποίησε στη «Διεθνή Ταξινόμηση
Βλαβών, Αναπηριών και Μειονεξιών» τους όρους «βλάβη», «αναπηρία», «μειο -
νεξία» ορίζοντάς τους ως εξής:

Βλάβη: Είναι η εμπειρία της απώλειας ή της απόκλισης από το φυσιολογικό,
που μπορεί να αναφέρεται σε τρία επίπεδα: το ψυχολογικό, το φυσιολογικό και
το λειτουργικό. 

Αναπηρία: Είναι οποιοσδήποτε περιορισμός στα πλαίσια των φυσιολογικών
δραστηριοτήτων του ανθρώπου, που οφείλεται σε γνωστικά, ψυχολογικά ή βιο-
λογικά αίτια.

Μειονεξία: Είναι ένα μειονέκτημα που προκύπτει από μια βλάβη ή αναπη-
ρία και περιορίζει ή εμποδίζει την εκπλήρωση ενός ρόλου που είναι αναμενό-
μενος (ανάλογα με την ηλικία, το φύλο και κοινωνικές ή πολιτιστικές νόρμες)1.

Η Ελληνική Νομοθεσία με τον Ν. 1143 της 27/31.3.81 (Α80) στο άρθρο 2,
παρ. 1 αναφέρει τα εξής: «Αποκλίνοντα εκ του φυσιολογικού άτομα θεωρούν-
ται κατά την έννοιαν του παρόντος πρόσωπα, τα οποία λόγω οργανικών, ψυχι-
κών ή κοινωνικών αιτιών, παρουσιάζουν καθυστερήσεις, αναπηρίας ή
διαταραχάς εις την εν γένει ψυχοσωματικήν δομήν ή εις τας επιμέρους λειτουρ-
γίας και εις βαθμόν μη επιτρέποντα, δυσχεραίνοντα ή παρακωλύοντα σοβαρώς
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την υπ’ αυτών παρακουλούθησιν της παρεχομένης εις τα κανονικά άτομα γενι-
κής ή επαγγελματικής εκπαιδεύσεως, ως και την επαγγελματικήν αποκατάστα-
σιν και την αυτοδύναμον κοινωνικήν των ένταξιν».

Στον Ν. 1566/1985 στο άρθρο 32 αναφέρεται ότι: «Άτομα με ειδικές ανάγκες
θεωρούνται κατά την έννοια αυτού του νόμου, τα πρόσωπα, τα οποία από ορ-
γανικά, ψυχικά ή κοινωνικά αίτια παρουσιάζουν καθυστερήσεις, αναπηρίες ή
διαταραχές στη γενικότερη ψυχοσωματική κατάσταση ή στις επιμέρους λει-
τουργίες τους και σε βαθμό που δυσκολεύεται ή παρεμποδίζεται σοβαρά η πα-
ρακολούθηση της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, η δυνατότητα
ένταξής τους στην παραγωγική διαδικασία και η αλληλοαποδοχή τους με το κοι-
νωνικό σύνολο».

Επίσης, ο ορισμός του 1993 του Συμβουλίου των Υπουργών της Ε.Ε. ορίζει
ότι: «Ο όρος άτομα με ειδικές ανάγκες περιλαμβάνει τα άτομα με σοβαρές ανε-
πάρκειες, ανικανότητες ή μειονεξίες, που οφείλονται σε σωματικές βλάβες συ -
μπεριλαμβανομένων των βλαβών των αισθήσεων, ή σε διανοητικές ή ψυχικές
βλάβες, οι οποίες περιορίζουν ή αποκλείουν την εκτέλεση δραστηριότητας ή λει-
τουργίας, η οποία θεωρείται κανονική για έναν άνθρωπο»2. 

Στον Ν. 2817/2000 ορίζεται ότι: «Άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
θεωρούνται τα άτομα που έχουν σημαντική δυσκολία μάθησης και προσαρμο-
γής, εξαιτίας σωματικών, διανοητικών, ψυχολογικών, συναισθηματικών και κοι-
νωνικών ιδιαιτεροτήτων».

Στα άτομα αυτά περιλαμβάνονται όσοι έχουν: α) νοητική ανεπάρκεια ή ανω-
ριμότητα, β) ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες) ή
ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), γ) σοβαρά νευρολογικά ή ορθοπεδικά ελαττώματα
ή προβλήματα υγείας, δ) προβλήματα λόγου και ομιλίας, ε) ειδικές δυσκολίες
στη μάθηση, όπως δυσλεξία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία και στ) σύνθετες
γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, και όσοι πάσχουν από
αυτισμό ή άλλες διαταραχές ανάπτυξης.

Στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες περιλαμβάνονται, επίσης, πρό-
σωπα νηπιακής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας, που δεν ανήκουν σε μία από τις
προηγούμενες περιπτώσεις, αλλά έχουν ανάγκη από ειδική εκπαιδευτική προ-
σέγγιση και φροντίδα για ορισμένη περίοδο ή για ολόκληρη την περίοδο της
σχολικής ζωής τους. Οι μαθητές, για τους οποίους δεν συντρέχουν οι παραπάνω
προϋποθέσεις, καθώς και οι μαθητές οι οποίοι, λόγω διαφορετικής μητρικής
γλώσσας, εμφανίζουν μειωμένη σχολική επίδοση, δεν θεωρούνται άτομα με ει-
δικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
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Ο νέος Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α΄ /2.10.2008) «Ειδική Αγωγή και Εκπαί-
δευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» αναφέρεται
σε μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και στους οποίους
περιλαμβάνει όσους «για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής
εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών,
γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταρα-
χών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη δια-
δικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης», όσοι «παρουσιάζουν νοητική
αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή
όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές αναπη-
ρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας-λόγου, ειδικές μαθησιακές
δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθο-
γραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, διά-
χυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), ψυχικές διαταραχές και
πολλαπλές αναπηρίες», καθώς και όσους έχουν «σύνθετες γνωστικές, συναι-
σθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακο-
ποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής
βίας, ανήκουν στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». Για πρώτη φορά
σε νόμο του κράτους ορίζεται ότι «μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
είναι και οι μαθητές που έχουν μία ή περισσότερες νοητικές ικανότητες και τα-
λέντα ανεπτυγμένα σε βαθμό που υπερβαίνει κατά πολύ τα προσδοκώμενα για
την ηλικιακή τους ομάδα».

Σύμφωνα με τον πρόσφατο Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α΄/2.10.2008) οι μαθη-
τές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να φοιτούν: α) Σε
σχολική τάξη του γενικού σχολείου, εφόσον πρόκειται για μαθητές με ήπιες
μαθησιακές δυσκολίες, β) Σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου, με παράλ-
ληλη στήριξη-συνεκπαίδευση από εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαί-
δευσης (ΕΑΕ), γ) Σε ειδικά οργανωμένα και κατάλληλα στελεχωμένα Τμήματα
Ένταξης (ΤΕ) που λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής
εκπαίδευσης, δ) Σε αυτοτελείς ΣΜΕΑΕ (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης). Για την πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ως ΣΜΕΑΕ ορίζονται τα Ει-
δικά Νηπιαγωγεία και τα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία και για τη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση τα Γυμνάσια ΕΑΕ, τα Λύκεια ΕΑΕ, τα Ειδικά Επαγγελματικά Λύ-
κεια, η Ειδική Επαγγελματική Σχολή και τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελμα-
τικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) και ε) σε παραρτήματα σχολείων
σε νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, ιδρύματα αγωγής ανηλίκων, ιδρύματα
χρονίως πασχόντων ή Υπηρεσίες εκπαίδευσης και αποκατάστασης των Μονά-
δων Ψυχικής Υγείας, εφόσον σε αυτά διαβιούν άτομα σχολικής ηλικίας με ανα-
πηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Τέλος, σε μαθητές με αναπηρία και
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ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να παρασχεθεί διδασκαλία στο σπίτι,
όταν αυτή κρίνεται αναγκαία, για σοβαρά βραχυχρόνια ή χρόνια προβλήματα
υγείας, τα οποία δεν επιτρέπουν τη μετακίνηση και φοίτηση των μαθητών στο
σχολείο. 

Συμπερασματικά θα μπορούσε να αναφερθεί ότι:
α) Η ζωή του ατόμου με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δυσχεραίνεται λόγω

των σωματικών, διανοητικών, ψυχολογικών, συναισθηματικών και κοινωνικών
ιδιαιτεροτήτων του και β) ο περίγυρος αντιδρά αρνητικά στην εμφάνιση του
αναπήρου (Ζώνιου - Σιδέρη, 1996).

Η κατηγοριοποίηση των μαθητών πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη επιφυλα-
κτικότητα και σύνεση δεδομένου ότι: α) η τοποθέτηση ενός ατόμου σε μια κα-
τηγορία δημιουργεί προϋποθέσεις για την ανάπτυξη αρνητικών στάσεων
απέναντί του από το κοινωνικό σύνολο και β) οι ειδικοί, συνήθως, αντιμετωπί-
ζουν το κύριο πρόβλημα που προσδιορίζεται από την κατηγορία και παραγνω-
ρίζουν τα συνυπάρχοντα, όσο και τα δευτερογενή προβλήματα, τα οποία σε
αρκετές περιπτώσεις μπορεί να είναι σημαντικότερα για την ανάπτυξη και εξέ-
λιξη του ατόμου (Μπεζεβέγκης, 1987).

2.2. Στατιστικά στοιχεία για τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Το 1981, που καθιερώθηκε ως έτος του αναπήρου ατόμου, η Παγκόσμια Ορ-
γάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.) ανέφερε ότι το ποσοστό των ατόμων με αναπηρία
ήταν 8-10% (Δημητρόπουλος, 1995). Τα στατιστικά δεδομένα είναι συνήθως
αποσπασματικά και ανεπαρκή:

Στην ετήσια αναφορά της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Υπουργών Μεταφορών
(ΕΔΥΜ) του 1991, το ποσοστό αυτό ανήλθε σε 10-14%. Σε μια αναφορά της
ΕΔΥΜ στις 26 Φεβρουαρίου του 1992, το ποσοστό ήταν μεγαλύτερο (10-15%).
Μία από τις κύριες αιτίες της αύξησης κατά 2-7% είναι ο πολλαπλασιασμός
των τροχαίων ατυχημάτων και ο γηράσκων πληθυσμός στις χώρες της Ε.Ε. Σύμ-
φωνα με ιατρικές εκθέσεις, το 1/3 των ηλικιωμένων πάσχουν από κάποιας μορ-
φής κινητική αναπηρία.

Η Οργάνωση Σπαστικών (1980) καταγράφει 197 περιπτώσεις στην Αθήνα
και Θεσσαλονίκη με εγκεφαλική παράλυση, ενώ αναφέρει ότι την τελευταία
δεκαετία διαγνώστηκαν 387 τέτοιες περιπτώσεις (Zafiriou & Tsikoulas, 1995). 

Σύμφωνα με το ΕΚΚΕ (1998), ο πληθυσμός με νοητική καθυστέρηση στις
ηλικίες 0-14 ετών ήταν περίπου 40.000.

Σε έρευνα της Εθνικής Συνομοσπονδίας ΑμεΑ (1997), διαπιστώθηκε ότι το
29,5% του ενήλικου πληθυσμού της χώρας διαθέτει εμπειρία αναπηρίας στον
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οικογενειακό του περίγυρο. Στην έρευνα διαπιστώθηκε ότι το μεγαλύτερο πο-
σοστό αναπηρίας αφορά κινητικά προβλήματα (10%), ακολουθούμενη από τις
δυσκολίες στην όραση (5,2%). Έπονται οι κατηγορίες των νοητικώς υστε-
ρούντων (4,7%) και όσων πάσχουν από ψυχικό νόσημα (4,9%). Τέλος, το πο-
σοστό των κωφών ανέρχεται στο (4,2%).

Οι αναπηρίες με τα μικρότερα ποσοστά εμφάνισης είναι η αιμοφιλία (0,2%),
το σύνδρομο Down (0,9%), ο αυτισμός (1%), ενώ μια σειρά από άλλες κατη-
γορίες, όπως η σπαστικότητα (2,0%), οι παραπληγίες (2,6%), η μεσογειακή
αναιμία (2,6%) και η νεφρική ανεπάρκεια (3,1%), βρίσκονται σε μια ενδιά-
μεση θέση στην κλίμακα.

Αριθμητικά, το σύνολο των εκπαιδευομένων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγ-
κες στις χώρες μέλη της Ε.Ε. προσδιορίζεται σε 1.239.750. Όσον αφορά στην
Ελλάδα, κατά το σχολικό έτος 1991-92 το σύνολο των μαθητών πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που φοιτούσαν σε σύνολο 706 Σχολικών Μο-
νάδων Ειδικής Αγωγής ήταν 12.383 άτομα, στα οποία αντιστοιχούσαν 1.200 εκ-
παιδευτικοί, 157 ειδικών κλάδων. Την ίδια περίοδο, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
φοιτούσαν 318 φοιτητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε σύνολο περίπου
68.000 φοιτητών.

Από έρευνα του ΕΚΚΕ (1998) προέκυψαν στοιχεία σχετικά με την κατα-
νομή των ΑμεΑ ανά περιοχή, τα οποία παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 1. Κατανομή των ΑμεΑ ανά περιοχή
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ΠΕ-
ΡΙΟΧΗ

ΑΘΗΝΑ
ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ

ΑΣΤΙΚΑ
ΚΕΝΤΡΑ

ΗΜΙ-
ΑΣΤΙΚΑ

ΑΓΡΟΤΙ-
ΚΕΣ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΥΝΟΛΟ Ν % Ν % Ν % Ν % Ν %

ΕΓΚΕΦ.
ΒΛΑΒΗ

656 301 45,9 48 7,3 131 20,0 65 9,9 111 16,9

ΠΑΡΑΛΥΣΗ 926 299 32,3 70 7,6 190 20,5 138 14,9 229 24,7

ΤΥΦΛΩΣΗ
Ή ΚΩΦΩΣΗ

738 193 26,2 153 20,7 142 19,2 68 9,2 182 24,7

ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑ-
ΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

1471 420 28,6 125 8,5 322 21,9 216 14,7 388 26,4

ΣΩΜΑΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ

11 3 27,3 1 9,1 6 54,5 0 0,0 1 9,1

ΑΛΛΕΣ 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ

2720 929 34,2 299 11,0 727 26,7 291 10,7 474 17,4

ΣΥΝΟΛΟ 6522 2145 32,9 696 10,7 1518 23,3 778 11,9 1385 21,2
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Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat),
η αναλογία των ατόμων με αναπηρία στο σύνολο του πληθυσμού κυμαίνεται
από 9,3% στην Ελλάδα μέχρι 15,3% στην Ισπανία, με μέσο όρο 12% για την
Ε.Ε.

Στην έκθεση της Eurostat (1995), γίνεται αναφορά στο μορφωτικό επίπεδο
των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Ελλάδα. Το 25,4% είναι
αναλφάβητοι, το 59,9% είναι απόφοιτοι δημοτικού, το 5,7% είναι απόφοιτοι
γυμνασίου, το 5,6% είναι απόφοιτοι λυκείου και το 3,4% είναι απόφοιτοι τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης.

Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι ένα σημαντικό ποσοστό των ατόμων με
αναπηρία στην Ελλάδα έχουν περιορισμένες δυνατότητες πρόσβασης στην εκ-
παίδευση και ειδικότερα στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στην
έκθεση του European Community Household Panel (ECHP) (1997), φαίνεται
ότι το 13% των ανδρών με αναπηρίες έχουν τελειώσει την τριτοβάθμια εκπαί-
δευση (σε σύγκριση με το 27% των μη αναπήρων ανδρών). Το 15% των γυναι-
κών με αναπηρίες έχει τελειώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (σε σύγκριση με
το 23% των μη αναπήρων γυναικών). Όσον αφορά στη δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση, υπάρχει μικρή διαφοροποίηση μεταξύ των ατόμων με αναπηρία και μη.
Από τα παραπάνω στοιχεία φαίνεται ότι το μορφωτικό επίπεδο των ατόμων με
αναπηρία είναι χαμηλότερο από αυτό των μη αναπήρων. 

Το μέσο ετήσιο καθαρό εισόδημα των ανδρών με αναπηρία, που εργάζο ν-
ται, αντιστοιχεί στο 80-90% του αντίστοιχου εισοδήματος των εργαζόμενων μη
αναπήρων ανδρών, ενώ οι εργαζόμενες γυναίκες με αναπηρία έχουν κατά μέσο
όρο ετήσιο καθαρό εισόδημα 90-95% του αντίστοιχου των μη αναπήρων γυ-
ναικών. 

2.3. Άτομα με νοητική καθυστέρηση

Η νοητική καθυστέρηση είναι μια από τις πιο κοινές διαταραχές που απαι-
τούν ειδική εκπαίδευση. Το 1828, ο Γάλλος ψυχίατρος Esquirol ανέφερε ότι η
νοητική καθυστέρηση δεν είναι ασθένεια, αλλά μια κατάσταση, κατά την οποία
οι νοητικές δυνατότητες του ατόμου δεν εκδηλώνονται ποτέ ή δεν αναπτύσ-
σονται ικανοποιητικά, ώστε να του επιτρέπουν να αποκτήσει παρόμοιες γνώ-
σεις και δεξιότητες με τα άλλα άτομα της ηλικίας του και να μπορεί να
αντεπεξέρχεται με αποδεκτό τρόπο σε παρόμοιες καταστάσεις με αυτά (Πα-
ρασκευόπουλος, 1982).

Το 1937, ο Tredgold όρισε τη νοητική καθυστέρηση ως ανεπαρκή ανάπτυξη,
που από τη φύση και τη σοβαρότητά της δεν επιτρέπει την προσαρμογή του ατό-
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μου στο περιβάλλον του, ούτε την επιβίωσή του χωρίς καθοδήγηση, επίβλεψη
και προστασία (Κυπριωτάκης, 1985).

Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ορίζει τη νοητική καθυστέρηση ως κατά-
σταση ατελούς ανάπτυξης της νόησης και διαταραχής των δεξιοτήτων, οι οποίες
εκδηλώνονται στη διάρκεια της αναπτυξιακής περιόδου και οι οποίες αφορούν
στο σύνολο των γνωστικών, γλωσσικών, κινητικών και κοινωνικών ικανοτήτων. 

Το 1992, η Αμερικανική Ένωση Νοητικής Καθυστέρησης αναθεώρησε τον
ορισμό της νοητικής καθυστέρησης δίνοντας έμφαση στα ψυχοκοινωνικά χα-
ρακτηριστικά και στην αλληλεπιδραστική της διάσταση. 

«Η διανοητική καθυστέρηση αναφέρεται σε ουσιαστικούς περιορισμούς στην
παρούσα λειτουργία του ατόμου. Χαρακτηρίζεται από σημαντικά χαμηλότερη
του μέσου όρου διανοητική λειτουργία, με ταυτόχρονη ύπαρξη περιορισμών σε
δύο ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιοχές προσαρμοστικών δεξιοτήτων
που αφορούν: στην επικοινωνία, στην αυτοεξυπηρέτηση, στη ζωή στο σπίτι, στις
κοινωνικές δεξιότητες, στη χρήση των υπηρεσιών της κοινότητας, στην αυτορ-
ρύθμιση, στην υγεία και ασφάλεια, στις ακαδημαϊκές δεξιότητες, στην οργάνωση
του ελεύθερου χρόνου και στην εργασία. Η διανοητική καθυστέρηση εκδηλώνε-
ται πριν από την ηλικία των 18 ετών» (American Association on Mental Retar-
dation, 1992). 

Για να είναι αποτελεσματικότερη η χρήση του παραπάνω ορισμού, θεωρού -
νται ουσιαστικές τέσσερις αρχές: 1) η ανάγκη για σεβασμό της πολιτιστικής και
γλωσσικής ποικιλομορφίας, 2) η αναγνώριση ότι οι περιορισμοί στις προσαρμο-
στικές δεξιότητες εμφανίζονται στο πλαίσιο του περιβάλλοντος του ατόμου, 3) η
συνειδητοποίηση ότι τα άτομα έχουν ικανότητες και περιορισμούς στην απόκτηση
δεξιοτήτων και 4) η συνειδητοποίηση ότι οι άνθρωποι με τη νοητική καθυστέ-
ρηση μπορούν, συνήθως, να προοδεύσουν υπό επαρκή υποστήριξη.

Η αξία του παραπάνω ορισμού έγκειται στο γεγονός ότι κατευθύνει τις πα-
ρεμβατικές προσπάθειες προς μια συνολική συστημική θεώρηση και εμπλέκει
την οικογένεια, το σχολείο και την κοινότητα στη θεραπευτική και εκπαιδευτική
διαδικασία.

Κατά το DSM-IV (Μάνος 1997), τα διαγνωστικά κριτήρια της νοητικής κα-
θυστέρησης είναι:

«Α. Διανοητική λειτουργία σημαντικά κάτω του μέσου όρου: Δ.Π. (Διανοη-
τικό Πηλίκο) περίπου 70 ή λιγότερο σε ατομικά χορηγούμενη δοκιμασία νοη-
μοσύνης (προκειμένου για βρέφη και νήπια, κλινική εκτίμηση ότι η διανοητική
λειτουργία βρίσκεται σημαντικά κάτω του μέσου όρου).

Β. Ταυτόχρονη ύπαρξη ελλειμμάτων ή βλάβες στην τωρινή προσαρμοστική
λειτουργικότητα (δηλ. στην αποτελεσματικότητα του ατόμου ν’ ανταποκριθεί
στις σταθερές που αναμένονται για την ηλικία του από την πολιτισμική του
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ομάδα), σε τουλάχιστον δύο από τους παρακάτω τομείς: επικοινωνία, αυτοε-

ξυπηρέτηση, διαβίωση στο σπίτι, κοινωνικές/διαπροσωπικές δεξιότητες, χρη-

σιμοποίηση των μέσων της κοινότητας, αυτοκατεύθυνση, λειτουργικές σχολικές

δεξιότητες, εργασία, ελεύθερος χρόνος, υγεία και ασφάλεια.

Γ. Έναρξή της πριν από την ηλικία των 18 ετών. Κατά την περίοδο αυτή, οι

έφηβοι αναλαμβάνουν ρόλους ενηλίκων».

Με βάση τον βαθμό βαρύτητας που αντανακλά το επίπεδο της νοητικής βλά-

βης, η νοητική καθυστέρηση κατηγοριοποιείται σε:

«Ελαφρά (ήπια) νοητική καθυστέρηση3: Επίπεδο Δ.Π. (Διανοητικού Πηλί-

κου): 50-55 μέχρι περίπου 70. Τα άτομα αυτά αποτελούν σχεδόν το 85% του

πληθυσμού των νοητικά καθυστερημένων.

Μέτρια νοητική καθυστέρηση4: Επίπεδο Δ.Π.: 35-40 μέχρι 50-55. Τα άτομα

με αυτό τον βαθμό καθυστέρησης αποτελούν περίπου το 10% του συνολικού

πληθυσμού των νοητικά καθυστερημένων.
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3. Τα άτομα της κατηγορίας αυτής έχουν διάπλαση φυσιολογική, αργούν να χαμογελάσουν
στα πρόσωπα του άμεσου περιβάλλοντός τους στη βρεφική ηλικία και υπάρχει αισθητή
καθυστέρηση της πρώτης οδοντοφυΐας. Παρατηρείται, επίσης, δυσχέρεια στην απόκτηση
ορισμένων έξεων, που είναι απαραίτητες για την προσαρμογή του στο άμεσο περιβάλλον
(γεύματα, εναλλαγή ασχολιών, χρησιμοποίηση χώρων και αντικειμένων, καθαριότητα). Η
κατάκτηση της γλώσσας επιτυχάνεται με ελλείψεις, αλλά πραγματοποιείται με βραδύ
ρυθμό. Διάκριση πρέπει να γίνει ανάμεσα στη γνήσια νοητική ανεπάρκεια και την «ψευ-
δοκαθυστέρηση», η οποία οφείλεται, συνήθως, σε καταθλιπτικό οικογενειακό περιβάλ-
λον, σε κακή σχολική προσαρμογή, σε ψυχικά τραύματα, σε ηθική εγκατάλειψη, σε
αίσθημα ανασφάλειας και είναι θεραπεύσιμη (Κυπριωτάκης, 1985). Η ήπια καθυστέ-
ρηση, αφετέρου, δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή πριν από την είσοδο του παιδιού στο σχο-
λείο (Ηerbert, 1996). Τα παιδιά με ήπια νοητική καθυστέρηση που λαμβάνουν την
κατάλληλη εκπαίδευση, μπορούν να επιτύχουν γνωστικά επίπεδα 4ης ή 6ης τάξης του Δη-
μοτικού και μπορούν να λειτουργήσουν σχετικά ανεξάρτητα (Behraman et al., 2000).
Εδώ θα ήταν αναγκαίο να αναφέρουμε και την έννοια της οριακής νοητικής καθηστέρη-
σης: Τα άτομα με οριακή ανεπάρκεια μπορούν να αντιλαμβάνονται σχέσεις, να κατανο-
ούν σύνθετες και αφηρημένες καταστάσεις. Σε σύγκριση με τα φυσιολογικά παιδιά,
υστερούν ως προς την ταχύτητα λειτουργίας της σκέψης. Κύριο χαρακτηριστικό των παι-
διών με νοητική ανεπάρκεια οριακού επιπέδου είναι η βραδύτητα στη μάθηση, στην επε-
ξεργασία και στην αφομοίωση των ποικίλων γνώσεων που προσφέρει το σχολείο ή το
ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Το ποσοστό των ατόμων με νοητική καθυστέρηση ανέρ-
χεται στο 20% του σχολικού πληθυσμού, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ορισμένων ερευνη-
τών (Κρασανάκης, 1997).

4. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα άτομα που δεν μπορούν να κατανοήσουν τον γραπτό
λόγο ούτε να τον χρησιμοποιήσουν στην επικοινωνία τους με τους άλλους και δεν είναι
σε θέση να μάθουν αριθμητική (Κυπριωτάκης, 1985). Παρουσιάζουν ελαττώματα στην
ακοή, στην όραση και στον συντονισμό κινήσεων πολύ πιο συχνά και σε σοβαρότερο
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Βαριά (σοβαρή) νοητική καθυστέρηση5: Επίπεδο Δ.Π.: 20-25 μέχρι 35-40.
Τα άτομα με αυτό τον βαθμό καθυστέρησης αποτελούν περίπου το 3-4% του συ-
νολικού πληθυσμού των νοητικά καθυστερημένων.

Βαθιά νοητική καθυστέρηση6: Επίπεδο Δ.Π. κάτω από 20 ή 25. Τα βαθιά κα-
θυστερημένα άτομα αποτελούν το 1-2% του συνολικού πληθυσμού των νοητικά
καθυστερημένων.

Νοητική καθυστέρηση απροσδιόριστης βαρύτητας: όταν υπάρχει μεγάλη πι-
θανότητα νοητικής καθυστέρησης, αλλά η νοημοσύνη του ατόμου δεν μπορεί
να ελεγχθεί με τις κανονικές δοκιμασίες». 

Μια άλλη κατηγοριοποίηση της νοητικής καθυστέρησης είναι η διάκρισή
της σε «λειτουργική» και «οργανική». Στην πρώτη περιλαμβάνονται τα άτομα
που παρουσιάζουν ελαφρά ή μέτρια καθυστέρηση, προέρχονται από χαμηλά
κοινωνικο-οικονομικά στρώματα και δεν μπορεί να προσδιοριστεί σαφώς το
οργανικό αίτιο της καθυστέρησής τους. Η νοητική καθυστέρηση αποδίδεται σε
υλική και συναισθηματική στέρηση, ιδιαίτερα κατά τα κρίσιμα πρώιμα στάδια
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βαθμό απ’ ό,τι τα άτομα με νοητική καθυστέρηση και είναι ικανά:  i) να αποκτήσουν συ-
νήθειες και δεξιότητες αυτοεξυπηρετήσεως (ατομική καθαριότητα, λήψη τροφής, ένδυση),
ii) να εξασφαλίσουν κοινωνική προσαρμογή μόνο στο άμεσο κοινωνικό περιβάλλον τους
(σπίτι, γειτονιά κ.λπ.) και iii) να γίνουν οικονομικώς χρήσιμα, εργαζόμενα άτομα μέσα
στην οικογένεια ή μέσα σε προστατευμένα εργαστήρια (Παρασκευόπουλος, 1980). 

5. Τα άτομα της κατηγορίας αυτής παρουσιάζουν χαρακτηριστικές καθυστερήσεις στις ψυ-
χοκινητικές δεξιότητες κατά το πρώτο έτος της ζωής τους (Behraman et al., 2000), εμφα-
νίζουν κάποιες πνευματικές ικανότητες, αναγνωρίζουν τα πρόσωπα του περιβάλλοντός
τους και συνδέονται με αυτά, προφέρουν, έστω και άσχημα, λίγες λέξεις, δεν παύουν,
όμως, να έχουν ανάγκη συνεχούς προστασίας και επίβλεψης (Κρασανάκης, 1997).
Τα άτομα της κατηγορίας αυτής παραμένουν στο επίπεδο των απλών αυτοματισμών, ενώ
τίποτε δεν μπορεί να ελκύσει την προσοχή τους, ακόμα και οι ισχυροί ήχοι ή το έντονο
φως. Συνήθως, βρίσκονται σε μια διαρκή απάθεια (Κρασανάκης, 1997).
Ως προς την κατάκτηση του λόγου μπορούμε να διακρίνουμε δύο κατηγορίες αυτιστικών:
α) η πρώτη περιλαμβάνει παιδιά που μένουν εντελώς άλαλα ή που στην αρχή προσπαθούν
να αρθρώσουν λόγο, αλλά στη συνέχεια κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων χρόνων της
ζωής τους εγκαταλείπουν κάθε προσπάθεια. Τα παιδιά αυτά είναι το 50% περίπου του συ-
νόλου των αυτιστικών παιδιών. Μερικά από αυτά αρθρώνουν κάποιες άτονες ή μονότο-
νες φωνές χωρίς όμως κοινωνικό ή συναισθηματικό περιεχόμενο, δομώντας έναν
ιδιάζοντα ενδιάθετο λόγο και β) η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει αυτιστικά παιδιά
που διαθέτουν λόγο, συνήθως σωστά δομημένο, ο οποίος όμως προέρχεται από μιμήσεις
εκφράσεων των ενηλίκων, δεν διαθέτει λογική συνέχεια, κάτι που δεν βοηθάει στην απο-
τελεσματική επικονωνία (Κρουσταλάκης, 1997).
Προσήλωση σε ασυνήθιστα αντικείμενα, μη λειτουργικές τελετουργίες, στερεότυπες ενα-
σχολήσεις με ημερομηνίες, δρομολόγια, χρονοδιαγράμματα, κινητικές στερεοτυπίες, ει-
δικό ενδιαφέρον για μη λειτουργικές όψεις των αντικειμένων (π.χ. οσμή, αφή), αντίσταση
σε μεταβολές στην καθημερινή ρουτίνα ή σε λεπτομέρειες του ατομικού περιβάλλοντος
(π.χ. μετακίνηση επίπλων, διακοσμητικών).

6. Το παρόν κεφάλαιο έγραψε η Αγγελική Γερμανάκη (MSc) Ψυχολόγος.
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της ζωής, ενώ η οργανική περιλαμβάνει άτομα με βαριά ή σοβαρή καθυστέ-
ρηση, έχει την ίδια διασπορά σ’ όλα τα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα και
οφείλεται σε σαφή οργανικό-αιτιολογικό παράγοντα (Μπεζεβέγκης, 1987). 

Η νοητική καθυστέρηση μπορεί να εκδηλωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της
περιόδου της ανάπτυξης, από τη στιγμή της σύλληψης ώς την ολοκλήρωση της
ανάπτυξης (16ο έτος). Τα αίτια της νοητικής καθυστέρησης ταξινομούνται συ-
νήθως σε δύο μεγάλες κατηγορίες: α) τα γενετικά και β) τα περιβαλλοντικά.
Στα γενετικά αίτια περιλαμβάνονται κληρονομικοί παράγοντες και στα περι-
βαλλοντικά εξωτερικοί παράγοντες, που επενεργούν κατά την περίοδο της ανά-
πτυξης του ατόμου (Παρασκευόπουλος, 1979). Περιβαλλοντικά αίτια μπορεί
να είναι τραυματισμοί (π.χ. πτώσεις του βρέφους από το κρεβάτι σε σκληρό
πάτωμα), ασθένειες ή άλλες διαταραχές (π.χ. οξείες εγκεφαλίτιδες), η διατροφή
και η ποιότητα ζωής.

Το σύνδρομο Down είναι μια από τις γνωστότερες αιτίες νοητικής καθυ-
στέρησης, όπως και το σύνδρομο του εύθραυστου Χ χρωμοσώματος. Αν και πα-
λιότερα υπήρχαν διάφορες αιτίες νοητικής καθυστέρησης, η βιομηχανοποίηση
έχει προσθέσει τη δηλητηρίαση από μόλυβδο ή την αλλοίωση στο γενετικό κώ-
δικα, που προέρχεται από κατανάλωση ή έκθεση σε τοξικά προϊόντα και περι-
βάλλοντα. Άγνωστος, εξάλλου, παραμένει ακόμα ο ρόλος των συχνοτήτων
εκπομπής τηλεφώνων και άλλων συσκευών. Τέλος, η μόλυνση από ραδιενέρ-
γεια αποφέρει τεράστια επιβάρυνση στο γενετικό υλικό και είναι υπεύθυνη για
βαρύτατες μορφές αναπηρίας.

Η διαγνωστική αξιολόγηση της νοητικής καθυστέρησης αποβλέπει σε τρεις,
τουλάχιστον, σκοπούς: α) στη γενική διάγνωση της νοητικής καθυστέρησης, β)
στην πρόγνωση και γ) στον προγραμματισμό σχετικής αγωγής και κοινωνικής
αποκατάστασης. Προκειμένου να επιτευχθούν τα ανωτέρω, θα πρέπει να συλ-
λεγούν πληροφορίες, που θα αναφέρονται στην παρούσα κατάσταση τόσο του
ατόμου με νοητική καθυστέρηση, όσο και της οικογένειάς του. 

2.3.1. Προβλήματα στις οικογένειες των νοητικά καθυστερημένων παιδιών

Ο χαρακτηρισμός «νοητικά καθυστερημένος» αποτελεί το πιο εξοντωτικό
στίγμα για τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση. Τα περισσότερα από αυτά α  -
ντι λαμβάνονται ότι βρίσκονται πιο πίσω σε σχέση με άλλα παιδιά της ηλικίας
τους και πολλές φορές νιώθουν απογοήτευση ή είναι εσωστρεφή. Οι έφηβοι με
νοητική καθυστέρηση πολλές φορές εκδηλώνουν κατάθλιψη, προβλήματα στη
συμπεριφορά τους, στη διατροφή και στον ύπνο τους. 

Το μεγαλύτερο πλήγμα, όμως, το υφίστανται οι γονείς, όταν μαθαίνουν ότι
το παιδί τους είναι νοητικά καθυστερημένο. 
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Ο Leo Kanner παρατήρησε ότι οι γονείς μόλις αντιληφθούν την ύπαρξη του
προβλήματος, είτε το αποδέχονται, είτε το αρνούνται, είτε το εξιδανικεύουν.
Η άρνηση οδηγεί σε καθυστερημένη αντιμετώπιση με ολέθρια αποτελέσματα
στην εξελικτική πορεία. Η εξιδανίκευση αποπροσανατολίζει από την πραγμα-
τικότητα, δημιουργεί φρούδες προσδοκίες στους γονείς και αδικαιολόγητη
πίεση και συναισθηματική φόρτιση στο «ειδικό παιδί».

Η ύπαρξη ενός τέτοιου παιδιού απειλεί την οικογένεια ως σύστημα και δια-
ταράσσει τη δυναμική της. Το μεγάλο ποσοστό του προβλήματος έγκειται στην
αυτοεικόνα των γονιών, η οποία επαπειλούμενη αδυνατεί να διαχειριστεί τα
νέα δεδομένα. Το παιδί με νοητική καθυστέρηση συμβολοποιεί τον αρνητικό
εαυτό και συντελεί στο να αναδυθούν συγκρούσεις στο ζευγάρι, οι οποίες υπάρ-
χουν σε λανθάνουσα κατάσταση. Η αναζήτηση και μόνο των αιτιών της γέννη-
σης ενός τέτοιου παιδιού μπορεί να οδηγήσει σε αλληλοκατηγορίες, ειδικά εάν
οι ευθύνες αναζητηθούν στις οικογένειες καταγωγής. Η ισορροπία διασαλεύε-
ται, αλλά αυτό που γεννά τις περισσότερες συγκρούσεις είναι η συνειδητο ποί-
η ση του γεγονότος ότι όλος ο τρόπος ζωής πρέπει να αναπροσαρμοστεί. Πολλοί
γονείς αναζητούν την εξιλέωση είτε με τη γέννηση ενός άλλου παιδιού πιο «φυ-
σιολογικού», είτε με τη μετατόπιση των προσδοκιών προς τα παιδιά που δεν
έχουν ανάλογο πρόβλημα. Οι ενοχικές διεργασίες μετατρέπονται σε επιθετι-
κότητα, άγχος, υπερπροστατευτικότητα ή αδιαφορία, καταστάσεις που ανα-
στέλλουν την ορθολογική διαπραγμάτευση της κρίσης.

Τα μέσα που παρέχονται σήμερα για τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση
είναι μεν πολλά, αλλά δεν μπορούν να αντιστρέψουν την κατάσταση. Η ειδική
αγωγή θα συνεισφέρει πολλά, αλλά δεν θα μετατρέψει το παιδί σε «φυσιολο-
γικό». Τα πάντα είναι θέμα κατανόησης των ορίων. Οι γονείς θα προσπαθή-
σουν είτε συμπεριφοριστικά, είτε με άλλους τρόπους, να μεταλαμπαδεύσουν
συμπεριφορές και κώδικες δράσης, που ταιριάζουν στα κανονικά παιδιά. Κάθε
φορά που αποτυγχάνουν, θα εισπράττουν εκ νέου ολόκληρο το τραύμα της γέν-
νησης ενός αποκλίνοντος ατόμου. Πολλοί θα νιώσουν αγωνία για το μέλλον
του, ειδικά όταν αυτοί εκλείψουν, και θα σπεύσουν να το διδάξουν ικανότητες
αυτοεξυπηρέτησης και κοινωνικής προσαρμογής. Οι γονείς δεν θα πρέπει ούτε
στιγμή να λησμονούν ότι βασικές λειτουργίες μάθησης του παιδιού τους υπο-
λειτουργούν και οι ίδιοι θα πρέπει να προσαρμόσουν τα κριτήριά τους προς τα
κάτω.

Τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση μαθαίνουν, αλλά με βραδύτερους ρυθ-
μούς και με φορτικές επαναλήψεις. Οι γονείς πρέπει να οπλιστούν με υπομονή
και να έρθουν σε επαφή με τον βαθύτερο εαυτό τους, γιατί τέτοιες αρνητικές
καταστάσεις μπορούν να αφυπνίσουν την εκδήλωση των πιο αρνητικών πλευ-
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ρών του εαυτού τους ή να συμπράξουν, ώστε να αναβλύσει σθένος, που οι ίδιοι
δεν γνώριζαν την ύπαρξή του.

Σε κάθε περίπτωση, η αναπηρία, είτε σωματική, είτε νοητική, αποτελεί
αφορμή για αυτογνωσία, δεδομένου ότι το πρόβλημα εστιάζεται στο σύστημα
αλληλεπιδράσεων και όχι στο πάσχον άτομο. 

Τελικά, το βασικότερο χρέος των γονιών αυτών, πέρα από την καρτερία,
είναι η γνώση: γνώση για τη φύση του προβλήματος, για τα παρεχόμενα μέσα,
για την ιδιοσυγκρασία του παιδιού τους, για τα άνω και κάτω όρια που θέτει το
πρόβλημα, για τις προϋποθέσεις και τις ιδιομορφίες της αγωγής που πρέπει να
λάβει. Η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς είναι καθοριστική. Όλη η οι-
κογένεια πρέπει να αλλάξει συμπεριφορά και να παρέχει στο παιδί το ευνοϊ-
κότερο περιβάλλον ισορροπίας και προσοχής, που θα το βοηθήσει να
υπερκεράσει τις χειρότερες των συνεπειών της νοητικής καθυστέρησης.

2.4. Άτομα με προβλήματα όρασης

Τύφλωση μπορούμε να χαρακτηρίσουμε μια κατάσταση δυσλειτουργίας της
όρασης ενός ανθρώπου, εξαιτίας της οποίας δεν μπορεί αυτός μόνος του να
προσανατολιστεί σε άγνωστο σ’ αυτόν περιβάλλον ή ακόμα με τη βοήθεια της
αίσθησης της όρασης δεν μπορεί να αποκτήσει εμπειρίες κατά τη διαδικασία
της μάθησης ή να ασκήσει κάποιο βιοποριστικό επάγγελμα (Κρουσταλάκης,
1995).

Στον Νόμο 958/79 (τεύχος α΄, ΦΕΚ 191) ορίζεται ότι ως τυφλό «…νοείται
παν πρόσωπον το οποίον στερείται παντελώς της αντιλήψεως του φωτός ή του
οποίου η οπτική οξύτης είναι μικροτέρα του ενός εικοστού της φυσιολογικής
τοιαύτης». Ο Ν. 958/79 είχε προβλήματα, που αντιμετωπίστηκαν με τον Ν.
2430/96, ο οποίος προβλέπει τη διαβάθμιση της όρασης, κάτι που προσδίδει
νέες προοπτικές σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης.

Σύμφωνα με το International Council for Education of People with Visual
Impairment: α) 35 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως είναι τυφλοί, β) 90%
των τυφλών παιδιών στις αναπτυσσόμενες χώρες δεν πηγαίνουν σχολείο, γ)
80% αυτών των παιδιών ζουν σε αγροτικές περιοχές. Τα σχολεία και οι υπη-
ρεσίες υποστήριξης που υπάρχουν βρίσκονται συνήθως στα αστικά κέντρα.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, το 1999 τα τυφλά άτομα στην Ελλάδα ήταν
21.199.

Τα προβλήματα όρασης επιβάλλουν έναν ιδιότυπο τρόπο ζωής με δυσκο-
λίες στην κινητικότητα, αλλοιωμένη επικοινωνία με το περιβάλλον και αδυνα-
μία εξερεύνησής του. Η έγκαιρη υποστήριξη της οικογένειας, η έκθεση του
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παιδιού σε πολυαισθητηριακά ερεθίσματα, οι αντιδράσεις του κοινωνικού πε-
ρίγυρου, η σοβαρότητα απώλειας της όρασης, καθώς και δημογραφικοί παρά-
γοντες της οικογένειας συσχετίζονται με την εξέλιξη της προσωπικότητας του
παιδιού. Η ηλικία απώλειας της όρασης (εκ γενετής ή μεταγεννητικά) καθορί-
ζει τη γενικότερη αντίληψη του κόσμου: παιδιά που έχασαν την όρασή τους
μετά το πέμπτο έτος της ηλικίας διατηρούν εσωτερικές εικόνες του περιβάλ-
λοντος και αντιμετωπίζουν λιγότερες δυσκολίες στην κατανόησή του. 

Τα εμπειρικά δεδομένα δείχνουν ότι τα παιδιά με προβλήματα όρασης
έχουν καθυστερημένη πλευρίωση και ασυντόνιστη κίνηση. Παράλληλα, δια-
φαίνεται επιβράδυνση στη νοητική ανάπτυξη, η οποία όμως εξαρτάται από το
εάν η προβληματική όραση θα αναπληρωθεί από άλλα ερεθίσματα. Η ανάπτυξη
της συμβολικής σκέψης θα επέλθει φυσιολογικά, εφόσον επιτευχθεί ο μετα-
σχηματισμός της από τους συγκεκριμένους χωροχρονικούς συλλογισμούς, παρά
τους περιορισμούς στην εικονική μνήμη. Μάλιστα, πρέπει να σημειωθεί ότι η
ανάπτυξη της φαντασίας μπορεί να οδηγήσει τα τυφλά άτομα σε επίπεδα δη-
μιουργικότητας, που δεν θα επετύγχαναν, εάν δεν αντιμετώπιζαν τη συγκεκρι-
μένη αναπηρία.

Όσον αφορά στη γλωσσική εξέλιξη, η εμπειρική έρευνα έχει διαπιστώσει
ότι παρατηρείται μια βραδύτητα στην ανάπτυξη της γλώσσας, η οποία είναι ε -
ντο νότερη κατά τα πρώτα στάδια της πρόσκτησής της. Ειδικά, κατά την περίοδο
που ο λόγος αναφέρεται σε συγκεκριμένα αντικείμενα, η σημασιολογική ανά-
πτυξη του λόγου των τυφλών ατόμων μπορεί να είναι περιορισμένη, επειδή δεν
βλέπουν τα πράγματα, για τα οποία ομιλούν. 

Σε γενικές γραμμές, η τυφλότητα δεν αλλοιώνει τις εγγενείς ικανότητες ή την
προσωπικότητα του παιδιού, εφόσον υπάρξουν τα κατάλληλα υποστηρικτικά
δίκτυα και έγκαιρη ειδική αγωγή. Παρόλα αυτά παρατηρείται διαφορετική πο-
ρεία στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και της αυτοεικόνας. Το τυφλό άτομο
δεν έχει ολοκληρωμένη εικόνα του εαυτού, αλλά, κυρίως, δεν αντιλαμβάνεται
την αντανάκλαση του εαυτού του στους άλλους. Έτσι, πολλές φορές παρατη-
ρούνται ρυθμικά επαναλαμβανόμενες κινήσεις των χεριών ή μορφασμοί, οι
οποίοι δεν πρέπει να ερμηνεύονται παρά ως έξεις, που δεν σταματούν, επειδή
ακριβώς το τυφλό άτομο δε συνειδητοποιεί ότι οι άλλοι το βλέπουν. Σύμφωνα,
πάντως, με κάποιες θεωρίες, οι κινήσεις αυτές εξηγούνται ως μια προσπάθεια
αναπλήρωσης της περιορισμένης κιναισθητικής αντίληψης, ενώ άλλες το απο-
δίδουν σε άγχος ή μυοχαλαρωτικές απόπειρες. Το τρίψιμο των ματιών προκα-
λεί εσωτερικά φωτεινά ερεθίσματα, στα οποία αρέσκονται τα τυφλά άτομα.

Τα αίτια που οδηγούν στην τύφλωση διακρίνονται σε κληρονομικά και επί-
κτητα. Στα πρώτα αίτια περιλαμβάνονται διάφορα οικογενειακά εκφυλιστικά
φαινόμενα, όπως είναι οι διαταραχές στο οπτικό νεύρο. Στα επίκτητα αίτια
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ανήκουν οι ασθένειες κατά την εγκυμοσύνη (π.χ. ερυθρά μέχρι τον τρίτο μήνα
της εγκυμοσύνης), μολυσματικές ασθένειες, όπως η μηνιγγίτιδα, η σύφιλη, η
οστρακιά, η ευλογιά κ.ά., οι τραυματισμοί του κρανίου κατά τη γέννηση και η
παρουσία κακοήθειας (όγκοι) στον ιστό τμημάτων του οπτικού οργάνου (Κυ-
πριωτάκης, 1985).

Η αγωγή του τυφλού παιδιού αποσκοπεί στο να το βοηθήσει να αναπτύξει
την αισθησιοκινητική του νοημοσύνη, να αποκτήσει αίσθηση του χώρου και του
χρόνου, να ενισχύσει την ικανότητα προσανατολισμού και να αναπτύξει τη φα -
ντασία, την πρωτοβουλία και την κινητικότητα.

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές σήμερα έχουν προσαρμοστεί στις ανάγκες των
τυφλών ατόμων (ομιλούντα βιβλία, σύστημα γραφής και ανάγνωσης Braille, πο-
λυαισθητηριακές παρουσιάσεις), ενώ τα σχολεία διαθέτουν ανάγλυφους χάρ-
τες και εκπαιδευτικό υλικό. Το τυφλό παιδί μέσα στο κατάλληλο παιδαγωγικό
περιβάλλον μπορεί να ξεπεράσει τα συναισθήματα μειονεξίας που συνεπάγε-
ται η αναπηρία του.

Σήμερα, στην Ελλάδα, στους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης, που έχουν προβλήματα όρασης, παρέχεται η δυνατότητα να
παρακολουθήσουν τα δύο Ειδικά Δημοτικά Σχολεία, που υπάγονται στο
ΥΠ.Ε.Π.Θ.: το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ)
στην Αθήνα και το Ίδρυμα Προστασίας Τυφλών Βορείου Ελλάδος «Ήλιος»
στη Θεσσαλονίκη, καθώς και αυτοτελή σχολεία ειδικής αγωγής ή τμήματα που
λειτουργούν είτε ως αυτοτελή, είτε ως παραρτήματα άλλων σχολείων σύμφωνα
με τον Ν. 2817/2000. Βέβαια, στα αυτοτελή σχολεία ειδικής αγωγής ή στα τμή-
ματα ένταξης, που λειτουργούν κατά τόπους, πολλές φορές δεν υπάρχουν εκ-
παιδευτικοί ειδικευμένοι στην αγωγή των μαθητών με προβλήματα όρασης.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων
με προβλήματα όρασης, λειτουργούν προστατευμένα εργαστήρια στον Φάρο
Τυφλών και η τηλεφωνική σχολή του ΚΕΑΤ και η αντίστοιχη στον, «Ήλιο»
Θεσσαλονίκης, οι οποίες είναι αναγνωρισμένες δημόσιες σχολές. 

2.4.1. Συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών με προβλήματα όρασης 

Η ανεπάρκεια όρασης και η συνειδητοποίηση εκ μέρους του παιδιού της
διαφορετικότητάς του επηρεάζουν αναπόφευκτα τη διαμόρφωση της προσω-
πικότητάς του και τη συναισθηματική του ανάπτυξη. 

Τα προβλήματα όρασης προεξαγγέλλουν μια σειρά από ψυχολογικές αντι-
δράσεις, οι οποίες κυμαίνονται από χαμηλή αυτοεκτίμηση έως οργή και επιθε-
τικότητα προς όσους μπορούν να βλέπουν κανονικά. Ενίοτε η ανεπάρκεια
συνδέεται με φαινόμενα εγκατάλειψης, παθητικότητας και κατάθλιψης, ενώ
συνήθης είναι η αποκόμιση δευτερογενών οφελών και η εκμετάλλευση της μει-
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ωμένης όρασης, για να κερδηθεί η προσοχή των άλλων και η κοινωνική απο-
δοχή. Ο κόσμος σταδιακά χάνει τη φωτεινότητά του και οι φιλοδοξίες επι-
σκιάζονται κάτω από το βάρος μιας ερεβώδους και αλλοιωμένης αυτοεικόνας.
Τα χρώματα παύουν να υφίστανται και καθημερινές λειτουργίες βιοπορισμού
καθίστανται δυσχερείς. Η γραφή και η ανάγνωση μετατρέπονται σε ανέφικτους
στόχους και τα διαθέσιμα μέσα κοπιαστικά και δύσχρηστα. Η αισιοδοξία επα-
νέρχεται μόνο όταν χαλυβδωθεί η θέληση και ανανεωθεί το ενδιαφέρον για τη
ζωή. Τη στιγμή που το άτομο με προβλήματα όρασης θα πάψει να μεμψιμοιρεί
και θα αποδεχτεί την πραγματικότητα, θα ανοιχτεί μπροστά του διάπλατος ένας
συναρπαστικός κόσμος ερεθισμάτων, που μέχρι τώρα είχαν αγνοηθεί.

Τα παιδιά με προβλήματα όρασης γενικά αντιλαμβάνονται έναν κόσμο θολό
και αλλοιωμένο όχι εξαιτίας της βιολογικής φύσης του προβλήματος, αλλά λόγω
ενός περίκλειστου συναισθηματικού φίλτρου, που διαστρεβλώνει την πραγμα-
τικότητα και αμαυρώνει τις δυνατότητες που διανοίγονται, παρά τα εμπόδια
που συνεπάγεται η ελλιπής όραση. Στην προσπάθειά τους να αποκρύψουν το
γεγονός, θα επιφορτίσουν τον νου τους με πρόσθετη προσπάθεια, την οποία
πολλοί καθηγητές θα ερμηνεύσουν λανθασμένα ως μαθησιακή ανεπάρκεια.
Σταδιακά, όταν θα δουν τις προσπάθειές τους να μένουν άκαρπες και εμποτι-
σμένα από αρνητικές ενισχύσεις του κοινωνικού περίγυρου, θα κατακλυστούν
από παθητικότητα, από άρνηση και θα αρχίσουν να υψώνουν τα τείχη ενός κό-
σμου σκοτεινού, τουλάχιστον μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι οι υπόλοιπες αι-
σθήσεις καθημερινά αναπληρώνουν την οπτική ημιτέλεια. Άγχος, φόβος, οργή
είναι μερικά από τα αρχικά συνοδευτικά συναισθήματα, τα οποία εύκολα μπο-
ρούν να μεταλλαχθούν θετικά, εφόσον γίνει καταληπτή η φύση του προβλήμα-
τος και τα διαθέσιμα μέσα. Καθηγητές, γονείς, φίλοι πρέπει να κατανοήσουν
την ιδιαιτερότητα και να μετουσιώσουν την επικοινωνία τους με το άτομο αυτό,
παρέχοντας πληθώρα ακουστικών, απτικών, οσφρητικών και γευστικών ερεθι-
 σμάτων. Ο εγκέφαλος αναπλαισιώνει την εικόνα του κόσμου και το παιδί αρ-
χίζει να αντιλαμβάνεται μια άλλη χροιά των πραγμάτων, με την οποία δεν είχε
έρθει σε επαφή μέχρι τώρα.

Η περιχαράκωση στον εαυτό, που έρχεται ως αποτέλεσμα των μειωμένων
οπτικών ερεθισμάτων, μπορεί να μεταλλαχθεί σε μια δημιουργική επαφή με
τον συναισθηματικό κόσμο. Οι μηχανισμοί άμυνας, με τους οποίους ο οργανι-
σμός προσπαθεί να προσαρμοστεί στη νέα κατάσταση, υπό το πρίσμα της κα-
τάλληλης αγωγής, μπορούν να μετουσιωθούν σε φαντασιακό επίπεδο και να
στηρίξουν μια ομαλή αναπτυξιακή πορεία.

Η αντανάκλαση του προβλήματος στους γονείς προσομοιάζει με τις φυσιο-
λογικές αντιδράσεις προς κάθε είδους αναπηρία. Η σύγκρουση έχει να κάνει
με την ποιότητα της αλληλεπίδρασής τους με το παιδί και με τον τρόπο με τον
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οποίο εξωτερικεύουν τη βίωση του προβλήματος. Ο ρόλος τους διττός: αφενός
να διαχειριστούν τις δικές τους ενοχές, το άγχος και τη ματαίωση και, αφετέ-
ρου, να διαπαιδαγωγήσουν ένα χειριστικό παιδί, που θα αποδώσει τις αιτιότη-
τες των πράξεών του στο υπάρχον πρόβλημα. Η ωρίμανση των σχέσεων είναι
ανάλογη με την αποδοχή και τη γνώση του οπτικού περιορισμού. Σε έναν κόσμο
που εν πολλοίς είναι κατασκευασμένος, ώστε να παρέχει χιλιάδες οπτικά ερε-
θίσματα, οι γονείς πρέπει να ανακαλύψουν εκείνα που παρέχουν μαθησιακά
ερεθίσματα, τα οποία βασίζονται στις υπόλοιπες αισθήσεις. Το να «θεάται»
κανείς το περιβάλλον με τα μάτια ενός τυφλού είναι εργώδες, αλλά πολύ διδα-
κτικό. Μια άσκηση, που κάθε ψυχολόγος θα συνιστούσε στους γονείς αυτούς,
είναι να δένουν στο πρόσωπο ένα μαντήλι και να προσπαθούν να διεκπεραι-
ώσουν την καθημερινότητά τους στο σκοτάδι. Έτσι θα συνειδητοποιήσουν την
υφή του προβλήματος και θα κατανοήσουν ότι ο νους μπορεί θαυμάσια να λει-
τουργεί και να φτάνει στα ακρότατα όριά του ακόμα και χωρίς φως. Είναι η
καθημερινή ζωή που πρέπει να αναπροσαρμοστεί στην ιδιαιτερότητα του παι-
διού, το σπίτι και τα έπιπλα που πρέπει να τακτοποιηθούν, ώστε να διευκολύ-
νουν την πρόσβαση και μετακίνηση, αλλά κυρίως οι αντιλήψεις και οι στάσεις
που πρέπει να συγκλίνουν στην αποδοχή της νέας κατάστασης. Εδώ πρέπει να
τονιστεί ότι ο εγκέφαλος λειτουργεί με έννοιες και αναπαραστάσεις, οι οποίες
θα αναπτυχθούν επαρκώς, μόνο όταν γονείς, δάσκαλοι και περιβάλλον δρά-
σουν έγκαιρα και αντισταθμιστικά.

2.5. Άτομα με προβλήματα ακοής

Η ταξινόμηση των προβλημάτων ακοής γίνεται με βάση τον βαθμό απώλειάς
της, τη φύση της παθολογίας του αυτιού, τον χρόνο έναρξης του προβλήματος,
την κληρονομικότητα, την εξελικτική πορεία της απώλειας και τη γλωσσική ανά-
πτυξη. 

Ο Κρουσταλάκης (1995) υποστηρίζει ότι κωφά είναι τα άτομα εκείνα, των
οποίων δεν λειτουργεί η αίσθηση της ακοής. Γεννήθηκαν με ελάχιστη ακοή ή με
παντελή απουσία της ακουστικής αίσθησης ή έχασαν αυτή κατά τη βρεφική ηλι-
κία, πριν δηλαδή εσωτερικεύσουν τα γλωσσικά τους πρότυπα. Βαρήκοα ή
άτομα με μειωμένη ακουστική αίσθηση είναι αυτά με ασθενή ακουστική οξύ-
τητα, πολλές φορές εκ γενετής βαρήκοοι, των οποίων η αισθητηριακή δυσλει-
τουργία διορθώνεται συνήθως με τη βοήθεια ακουστικού.

Σύμφωνα με την ταξινόμηση των Νorthern και Downs (1978), οι κατηγορίες
της κώφωσης για παιδιά είναι: 15 - 30 dB ελαφριά, 31 - 50 dB μέτρια, 51 - 80 dB
σοβαρή, 81 - 100 dB πολύ σοβαρή, 100 dB + ολική κώφωση. Για ενήλικες, η
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κατηγοριοποίηση είναι η ακόλουθη: 10 - 26 dB φυσιολογική, 27 - 40 dB ελα-
φριά, 41 - 55 dB μέτρια, 56 - 70 dB μέτρια προς σοβαρή, 71 - 90 dB σοβαρή και
91dB + πολύ σοβαρή κώφωση.

Τα αίτια της κώφωσης και της βαρηκοΐας μπορεί να είναι κληρονομικά ή
επίκτητα και συνηθέστερα αποδίδονται σε προγεννητικούς, περιγεννητικούς
και μεταγεννητικούς κινδύνους. Ταυτόχρονα, η έκθεση επί μακρόν σε θορύ-
βους υψηλής συχνότητας και πολλών dΒ μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μεί-
ωση της ακουστικής ικανότητας, Τέλος, η τρίτη ηλικία συνήθως επιφέρει
αλλοιώσεις στην ακουστική δίοδο και τελικά απώλεια ακοής.

Η κουλτούρα, δηλαδή το σύστημα αξιών, αντιλήψεων, ηθών και παραδό-
σεων, είναι αλληλένδετη με τη γλώσσα. Η κουλτούρα των κωφών δεν βασίζε-
ται στη γεωγραφική εγγύτητα, αλλά κυρίως στη χρήση της νοηματικής γλώσσας.
Οι νέες τεχνολογίες και η αλματώδης εξάπλωση του διαδικτύου έχουν φέρει
εγγύτερα τα κωφά άτομα ανά την υφήλιο.

Η κοινότητα των κωφών λαμβάνει παγκόσμια διάσταση και εξυπηρετεί τις
ανάγκες τους για επικοινωνία, αλληλεγγύη και έκφραση. Οι συνομοσπονδίες
και οι σύλλογοι των κωφών είναι εξαιρετικά δραστήριες σε όλες τις χώρες του
κόσμου και πολλές φορές περιλαμβάνουν και ακούοντα άτομα που διάκεινται
φιλικά προς τα κωφά. Η νοηματική γλώσσα, αν και απαρτίζεται από πολλές
γλωσσικές κοινότητες, έχει τη δική της σύνταξη, σημασιολογία και διέπεται από
κοινωνικούς κανόνες χρήσης. Οι αξίες, επομένως, των κωφών αναγορεύουν
την εναργή επικοινωνία σε πρώτιστη ανάγκη, ενώ οι κοινές παραδόσεις περι-
λαμβάνουν ιεροτελεστίες, μύθους και ιστορίες, που μεταβιβάζονται από γενιά
σε γενιά και πλέον εξαπλώνονται αστραπιαία μέσω του διαδικτύου. Οι κοινό-
τητες των κωφών προσδοκούν από τα μέλη τους αυξημένη συμμετοχικότητα και
εμπιστοσύνη, δηλαδή διαθέτουν κοινωνικό κεφάλαιο και ισχυρά σε βάθος και
εύρος κοινωνικά δίκτυα. Η κοινή κουλτούρα υπαγορεύει κανόνες συμπεριφο-
ράς και ήθη, που πολλές φορές εντείνουν τη σύγκρουση μεταξύ ακουόντων και
κωφών. Τέλος, η ταυτότητα του κωφού έχει ως προϋπόθεση το αυξημένο αί-
σθημα υπερηφάνειας για την κώφωση. Η επικοινωνία των κωφών ατόμων είναι
ανεμπόδιστη, όταν αναφέρεται στα μέλη της ίδιας ομάδας, δεδομένου ότι δεν
είναι αναγκαία η ύπαρξη διερμηνέα και η εξάρτησή τους από τους ακούοντες
είναι μικρή. Δυστυχώς,, το ισχυρό κοινωνικό κεφάλαιο των κωφών μπορεί να
δράσει ανασταλτικά στις επαφές με τους ακούοντες. Τελικά, η κουλτούρα των
κωφών είναι ένα ενσυνείδητο στυλ ζωής. Τα κωφά άτομα μπορούν να κάνουν
τα πάντα εκτός από το να ακούν.

Η Bat-Chava (2000) κάνει εκτενή αναφορά στην κουλτούρα των κωφών. Τα
παιδιά με προβλήματα ακοής, που προέρχονται από κωφούς γονείς, έρχονται
σε επαφή με αυτή πολύ νωρίς στη ζωή τους, μαθαίνουν να μιλούν με νοηματική

Καινοτόμες Προσεγγίσεις στην Ειδική Αγωγή 51

KASE teliko-PAPANHS_Σχέδιο 1  28/5/2010  15:02  Page 51



γλώσσα και προσλαμβάνουν την ταυτότητα και τις αξίες των κωφών. Αντίθετα,
τα παιδιά με προβλήματα ακοής, που προέρχονται από ακούοντες γονείς, αντ-
λούν τα πρότυπά τους από την κουλτούρα των ακουόντων και έτσι δεν εσωτε-
ρικεύουν εύκολα τον πολιτισμό και την ιδεολογία των κωφών ατόμων. Η
εκπαίδευσή τους στη χρήση της νοηματικής γλώσσας ξεκινά αργότερα στη ζωή
τους, γιατί η προφορική επικοινωνία αποτελεί γι’ αυτούς την ιδεατή συμπερι-
φορά. Έτσι, μοιράζονται σε δύο κόσμους και εμφανίζουν χαρακτηριστικά και
νόρμες από τις δύο πολιτιστικές οντότητες. 

Τα πολιτισμικά στοιχεία της κοινότητας των κωφών είναι:
Η γλώσσα. Η νοηματική γλώσσα είναι το πιο σπουδαίο στοιχείο της κουλ-

τούρας των κωφών. Ο σεβασμός, η αποδοχή και η χρήση της χαρακτηρίζουν τα
μέλη της κοινότητας. Για τους κωφούς, τα χέρια χρησιμοποιούνται για λει-
τουργίες που έχουν σημασία κυρίως για χειρωνακτικές δουλειές, για νεύματα
και για τη νοηματική γλώσσα. Δεν χρησιμοποιούνται για άλλες μορφές επικοι-
νωνίας, όπου η νοηματική γλώσσα δεν είναι το κύριο μέσο

Η ομιλία. Στην κουλτούρα των κωφών δεν υπάρχει ομιλία. To στόμα χρησι-
μοποιείται, για να δηλώσει διάφορα στοιχεία της γραμματικής της νοηματικής
γλώσσας (έκπληξη, ερώτηση, απορία,) και όχι για ομιλία. Ειδικά, η ομιλία με
έντονη έμφαση στην άρθρωση θεωρείται ασέβεια στην κοινότητα των κωφών
και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα.

Ακόμα, η ομιλία έχει συνδεθεί με αρνητικές εμπειρίες για τους περισσότε-
ρους κωφούς λόγω της μεγάλης έμφασης που είχε δοθεί για χρόνια σε βάρος
της γλώσσας τους. 

Οι κοινωνικές σχέσεις. Οι κωφοί έχουν στενές οικογενειακές και κοινωνικές
σχέσεις μεταξύ τους. Όπως κάθε μειονότητα, αισθάνονται την ανάγκη να έχουν
επαφή και αντλούν δύναμη από αυτή. Παρόλο που δεν κατοικούν όλοι στην
ίδια περιοχή, διοργανώνουν συχνά συγκεντρώσεις και επιδιώκουν να βλέπο ν-
ται τακτικά. Σ’ αυτές τις συγκεντρώσεις διασκεδάζουν και παραμένουν ώς
αργά, γεγονός που δείχνει την ευχαρίστηση που νιώθουν από τη μεταξύ τους συ-
ναναστροφή.

Οι ιστορίες και η λογοτεχνία. Οι κωφοί στην κοινότητά τους έχουν αναπτύ-
ξει και διατηρήσει ένα πλήθος παραδόσεων, ιστοριών και αφηγήσεων, μέσω
των οποίων μεταφέρονται και καλλιεργούνται οι αξίες και οι συνήθειες της
κουλτούρας τους.

Η διεθνής έρευνα δεν έχει κατορθώσει να αποδείξει πώς το οικογενειακό
περιβάλλον επιδρά στην ψυχοσύνθεση των κωφών και βαρήκοων παιδιών. Ορι-
σμένοι υποστηρίζουν ότι το παιδί με ακούοντες γονείς βρίσκεται σε πλεονε-
κτικότερη θέση, επειδή αντλεί τα πρότυπα επικοινωνίας από φυσικά προφορικά
μοντέλα. Άλλοι πάλι θεωρούν ότι η χρήση της νοηματικής γλώσσας από τους

52 Ευστράτιος Παπάνης-Παναγιώτης Γιαβρίμης-Αγνή Βίκη

KASE teliko-PAPANHS_Σχέδιο 1  28/5/2010  15:02  Page 52



κωφούς γονείς παρέχει συγκριτικό πλεονέκτημα στα κωφά παιδιά, επειδή τα ει-
σάγει νωρίς στη μοναδική αποτελεσματική δίοδο επικοινωνίας. Επιπλέον, οι
κωφοί γονείς μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τις πραγματικές ανάγκες των
παιδιών τους. Παρόμοιες έριδες σημειώνονται στις απόψεις περί ένταξης των
κωφών μαθητών σε κανονικές τάξεις ή στην ολοκληρωτική παραμονή τους σε
ειδικά σχολεία. Αρκετές έρευνες συγκλίνουν στο εύρημα ότι τα μικτά σχολεία
είναι καταλληλότερα, επειδή παρέχουν νόρμες συμπεριφοράς και από τον
κόσμο των κωφών και από τον κόσμο των ακουόντων. Άλλοι πάλι υποστηρί-
ζουν ότι η παραμονή σε ειδικά σχολεία βοηθά τα κωφά παιδιά να αναπτύξουν
την αυτοεκτίμησή τους βασιζόμενα στην κοινωνική σύγκριση της εσωομάδας
και να αποφύγουν τα σκώμματα των ακουόντων μαθητών. Στη βιβλιογραφία,
πάντως, υποστηρίζεται ότι η δημιουργική επικοινωνία με τους γονείς και τους
συνομηλίκους καθορίζει την ψυχολογική και κοινωνική ανάπτυξη των κωφών
παιδιών. Η χειλεανάγνωση είναι μια δεξιότητα που οι περισσότεροι κωφοί δεν
μπορούν να αναπτύξουν σε μεγάλο βαθμό χωρίς σχετική εκπαίδευση. Επι-
πλέον, η συντριπτική πλειονότητα των κωφών και βαρήκοων δεν μπορεί να χρη-
σιμοποιήσει έναρθρο λόγο με τρόπο καταληπτό, ακόμα και μετά από πολλά
χρόνια λογοθεραπείας. Υπό αυτή την έννοια, η μόνη ασφαλής διέξοδος επι-
κοινωνίας είναι η καλλιέργεια οπτικών μεθόδων, γεγονός που προϋποθέτει την
έγκαιρη και καθολική αποδοχή της ταυτότητας του κωφού. Ταυτόχρονα όμως
η κουλτούρα αυτή πυροδοτεί κοινωνικά στερεότυπα και οδηγεί στην περιθω-
ριοποίηση. Το κωφό άτομο αντιμετωπίζει ένα ψευτοδίλημμα: Να ενταχθεί στην
κοινωνία των ακουόντων απαρνούμενο τα ιδιοσυστατικά του χαρακτηριστικά
ή να ενσωματωθεί πλήρως στην κοινότητα των κωφών και να αυτοπεριοριστεί.
Η λύση, φυσικά, είναι η άρνηση αυτού του διπολισμού. Σκοπός της αγωγής είναι
να διδάξει στον κωφό μαθητή πώς να επιλέγει τα καταλληλότερα για την ανά-
πτυξή του στοιχεία και από τις δύο κουλτούρες. Η εκ γενετής κώφωση θεωρεί-
ται βαρύτερη, επειδή κάνει εντονότερα τα γλωσσικά προβλήματα και ανεπαρκή
την ανάπτυξη του συμβολικού κώδικα. Η επίκτητη κώφωση συνεπάγεται έντο -
να τραυματικά συναισθήματα και συνιστά πλήγμα για την αυτοεκτίμηση, χωρίς
να αποτελεί απειλή για την ακεραιότητα του γλωσσικού κώδικα, αν και είναι
γνωστή η γλωσσική εξασθένιση, που παρουσιάζεται εάν δεν υπάρξει κατάλ-
ληλη άσκηση. Ουσιαστικά, τα άτομα με επίκτητη κώφωση αξιακά και ιδεολο-
γικά ανήκουν στον κόσμο των ακουόντων και δυσκολεύονται να αποδεχτούν
τη νέα κατάσταση. Ακόμα ένα σημείο τριβής στη διεθνή βιβλιογραφία είναι ο
βαθμός και η βαρύτητα της κώφωσης. Οι ερευνητές δεν γνωρίζουν τον τρόπο
με τον οποίο τα υπολείμματα ακοής επηρεάζουν την αυτοεκτίμηση, αν και θε-
ωρούν ότι η ολοκληρωτική κώφωση συσχετίζεται με χαμηλότερη αυτοεκτίμηση.
Παρόλα αυτά, όσοι πάσχουν από βαθιά απώλεια ακοής, αναγκάζονται να
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προσδιορίσουν τη ζωή τους σε συνάρτηση με την κώφωση και να πορευτούν
αποδεχόμενοι την κατάσταση. Αντίθετα, τα άτομα με υπολειμματική ακοή δεν
μπορούν να λειτουργήσουν ούτε ως ακούοντες, ούτε ως κωφοί. Χρειάζονται
την πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία, τη σταθερή οπτική επαφή, τη χειλεα-
νάγνωση και την κατανόηση της γλώσσας του σώματος, για να είναι αποτελε-
σματικά. Επαναλαμβανόμενες αποτυχίες στην επικοινωνία οδηγούν σε
χαμηλότερη αυτοεκτίμηση. Παρά τις σύγχρονες τεχνολογικές καινοτομίες (κο-
χλιακά εμφυτεύματα, ακουστικά βαρηκοΐας), η επιστήμη δεν έχει κατορθώσει
ακόμα να θεραπεύσει πλήρως τα προβλήματα ακοής. Η σύγκριση με την εξωο-
μάδα των ακουόντων δρα συνήθως αρνητικά.

Υπάρχουν διάφορες στρατηγικές αντιμετώπισης, που υιοθετούν τα άτομα
με προβλήματα ακοής, για να διαχειριστούν τη ζωή τους καθημερινά και να
προστατεύσουν την ψυχική τους υγεία. Αυτές περιλαμβάνουν την απόσυρσή
(αποτράβηξη) τους σε μια κοινότητα κωφών, την κάλυψη και την ανάπτυξη δια-
πολιτιστικών δεξιοτήτων.

Η απόσυρση (αποτράβηξη) από την κοινωνία σε μια κοινότητα ατόμων με
παρόμοια χαρακτηριστικά, μπορεί να βοηθήσει στην προστασία της ψυχικής
τους υγείας, αλλά την ίδια στιγμή θέτει και όρια στα άτομα που υιοθετούν αυτή
τη στρατηγική. 

Η κάλυψη είναι μια τεχνική, που επιτρέπει στα άτομα με προβλήματα ακοής
να δίνουν την εντύπωση ότι είναι ακούοντες. Ο Erving Goffman (1963) υπο-
στηρίζει ότι η κάλυψη επιφέρει υψηλά επίπεδα άγχους, από τη στιγμή που αυτά
τα άτομα θα πρέπει συνεχώς να ζουν με τον φόβο της αποκάλυψης και της αν-
τιμετώπισης των συνεπειών. Εκείνοι που επιλέγουν αυτή τη στρατηγική υπό-
κεινται σε μεγάλη ψυχολογική πίεση, αφού ζουν μια ζωή που μπορεί να
καταρρεύσει ανά πάσα στιγμή. 

Τα άτομα με προβλήματα ακοής, που αναπτύσσουν διαπολιτιστικές δεξιό-
τητες, είναι ικανά να λειτουργήσουν αποτελεσματικά στον κυρίαρχο πολιτισμό
εξίσου καλά, όπως και στον πολιτισμό της μειονοτικής ομάδας (Emerton, 1996).

Η βιβλιογραφία για τις στρατηγικές αντιμετώπισης υποστηρίζει ότι η επιρ-
ροή της απόσυρσης και της κάλυψης είναι μάλλον διφορούμενη, δηλαδή μπο-
ρούν να οδηγήσουν σε θετική ψυχική υγεία, ωστόσο είναι δυνατό να έχουν και
αρνητικές συνέπειες, δεδομένου ότι μπορούν να οδηγήσουν σε κοινωνική απο-
μόνωση (Jonews et al., 1984^ Link et al., 1997). Αφετέρου, η ανάπτυξη διαπολι-
τιστικών δεξιοτήτων είναι πιθανό να έχει θετικότερα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με μελέτη των Jambor και Elliot (2002), που πραγματοποιήθηκε σε
κωφούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Northridge της Καλιφόρνια, αποδείχθηκε
ότι η αποδοχή της ταυτότητας του κωφού συνέβαλε σημαντικά στη θετική αυ-
τοεκτίμηση. Οι κωφοί με μεγαλύτερο βαθμό απώλειας ακοής και με διαπολιτι-
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στικές δεξιότητες (οι οποίες τους επέτρεπαν να λειτουργούν και στην κοινό-
τητα των κωφών και των ακουόντων) είχαν γενικά υψηλότερη αυτοεκτίμηση. Οι
συμμετέχοντες που γεννήθηκαν κωφοί και είχαν παρακολουθήσει ειδικά σχο-
λεία για κωφούς παρουσίαζαν καλύτερη κοινωνική προσαρμογή από τους βα-
ρήκοους φοιτητές, που είχαν λάβει κανονική εκπαίδευση. Ο βαθμός
αυτοεκτίμησης συσχετίζεται θετικά με τη χρήση νοηματικής γλώσσας και αρ-
νητικά με την προφορική επικοινωνία στο σπίτι. 

Οι κωφοί είναι λιγότερο πιθανό να χρησιμοποιήσουν τη στρατηγική της κά-
λυψης, εάν έχουν βαθύτερη απώλεια ακοής, εάν έχουν φοιτήσει σε ειδικό σχο-
λείο για κωφούς μαθητές και εάν χρησιμοποιούσαν τη νοηματική γλώσσα στο
σπίτι. Εκείνοι με σοβαρότερη απώλεια ακοής είναι συχνά ανίκανοι να καλύ-
ψουν την κώφωσή τους, δεδομένου ότι δεν μπορούν να ακούσουν τη φωνή των
συνομιλητών τους ή τους θορύβους της καθημερινότητάς τους. Επιπλέον, χρη-
σιμοποιώντας τη νοηματική γλώσσα ως κύριο τρόπο επικοινωνίας, η κώφωσή
τους γίνεται ορατή. Αυτά τα κωφά άτομα συχνά υπερηφανεύονται για την κώ-
φωσή τους, ενώ εκείνοι που προσπαθούν να υποδυθούν ότι είναι ακούοντες
είναι λιγότερο πιθανό να προσδιοριστούν σε μια κοινότητα κωφών. 

Η απόσυρση συσχετίζεται θετικά με την αυτοεκτίμηση, ίσως λόγω των προ-
στατευτικών αποτελεσμάτων της παραμονής εντός της κοινότητας των κωφών.
Τα κωφά άτομα που ανήκουν στη λευκή φυλή, έχουν υψηλότερη αυτοεκτίμηση
από τις μειονότητες. 

Το ιδανικό σχολικό περιβάλλον επιτρέπει στους κωφούς μαθητές να ανα-
πτύξουν τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες, για να εισαχθούν στην κοινωνία
της πλειοψηφίας, ενώ ακόμα βοηθάει στον αυτο-προσδιορισμό τους στην κοι-
νότητα των κωφών. Τα σχολεία, όπου τα κωφά παιδιά είναι μεταξύ ομοίων,
αλλά ταυτόχρονα συναναστρέφονται με ακούοντες μαθητές, είναι ιδανικά για
την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης των κωφών παιδιών. Γενικά, μπορούμε να
πούμε ότι οι κωφοί μαθητές δεν διαφέρουν πολύ από τους ακούοντες συμμα-
θητές τους. Χωρίς να είναι κανείς ειδικός γλωσσολόγος αντιλαμβάνεται εύ-
κολα ότι οπωσδήποτε η κώφωση επιδρά αρνητικά πάνω στη γλωσσική εξέλιξη
του παιδιού και κατ’ επέκταση πάνω στις ψυχολογικές δομές της προσωπικό-
τητάς του.

Όσο πιο μεγάλη είναι η κώφωση, τόσο η αρνητική της επίδραση πάνω στη
γλωσσική εξέλιξη του ατόμου είναι μεγαλύτερη. Όσο, επίσης, πιο μεγάλη είναι
η νοημοσύνη του ατόμου, τόσο πιο θετική είναι η επίδραση πάνω στις γλωσσι-
κές και στις άλλες εξελικτικές διαδικασίες της προσωπικότητάς τους.

Σύμφωνα με τον Αλεξάνδρου (1986), τα κωφά παιδιά υστερούν απέναντι
στα παιδιά με φυσιολογική ακοή κατά 2-3 χρόνια λόγω ελλιπών εμπειριών. Επί-
σης, υστερούν στη λογική σκέψη και διαδικασία, στα γεωμετρικά προβλήματα,
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στο σχέδιο, στις διαδικασίες μάθησης, στις αναλογίες, στην αριθμητική μνήμη
και σκέψη, διότι ο σχηματισμός εννοιών και η αφηρημένη σκέψη είναι άμεσα
εξαρτημένα από προφορικά σύμβολα. Σε test όμως με σειρές κύβων και με λα-
βύρινθους είχαν καλύτερη επίδοση.

Δεν υστερούν όμως μόνο στη μνήμη εικόνων, αλλά και στους συνειρμούς
από προηγούμενες σχετικές εμπειρίες. Έτσι, η προσωπικότητά τους εξελίσσε-
ται χωρίς ισχυρές δομές, είναι ανώριμη, δεν παρουσιάζει ευλυγισία και είναι
μονόπλευρη. Δεν μπορεί να επεξεργαστεί τα αντιλαμβανόμενα και να τα κα-
τανοήσει σε βάθος και όλα συμβαίνουν επιφανειακά. Ακριβώς εδώ γίνεται
σπουδαίος ο ρόλος της οικογένειας και του σχολείου.

Ο Piaget κατέληξε στο συμπέρασμα ότι και οι κωφοί μπορούν να φτάσουν
στο επίπεδο της αφαιρετικής σκέψης, όπως και τα άτομα με φυσιολογική ακοή,
αργότερα μεν, αλλά με την ίδια εξελικτική διαδικασία και τους ίδιους τρόπους
συμπεριφοράς.

To κωφό παιδί δεν είναι κατ’ ανάγκη καθυστερημένο νοητικά, αλλά πολλά
μοιάζουν σαν τέτοια. Αυτό οφείλεται σε μια επιβραδυνόμενη μάθηση, η οποία
σχετίζεται με την κοινωνική, συναισθηματική και πνευματική παραμέλησή του,
καθώς και στις ελλιπείς εμπειρίες από τον φυσικό κόσμο, δηλαδή στην πολιτι-
στική απομόνωση όπου βρίσκεται.

Σε έρευνα των Παπάνη και Παλαιολόγου (1999), γονείς 50 κωφών ατόμων
από αγροτικές (Λέσβος-Κρήτη) και αστικές περιοχές (Αθήνα-Θεσσαλονίκη),
που είτε είχαν λάβει είτε όχι κάποιας μορφής εκπαίδευση, συμπλήρωσαν την
κλίμακα προσαρμογής των Hightower και Cowen (1984). Η κλίμακα αποτελεί-
ται από 18 μεταβλητές (items) με μορφή ερωτημάτων, στα οποία καλούνται να
απαντήσουν οι γονείς του κωφού ατόμου. Τα ερωτήματα αναφέρονται στις
τρεις βασικές διαστάσεις της προσαρμογής του ατόμου, δηλαδή τη μαθησιακή,
τη συναισθηματική και την κοινωνική και είναι οι εξής:
• Μεταβλητές οι οποίες εκφράζουν συμπεριφορές εκδραμάτισης/διαταρα-

κτικής συμπεριφοράς (acting-out behaviour). Ο όρος περιλαμβάνει μορφές
συμπεριφοράς, που δηλώνουν επιθετικότητα, διαταρακτικότητα (κοινωνική
προσαρμογή). Παράδειγμα: μεταβλητή 1: Διασπά την ομαλή λειτουργία του
ιδρύματος ή του οικογενειακού του περιβάλλοντος. 

• Μεταβλητές οι οποίες εκφράζουν εσωστρέφεια ή άγχος (shy, anxious beha-
viour) (συναισθηματική προσαρμογή). Παράδειγμα: μεταβλητή 6: Δεν εκ-
φράζει τα συναισθήματά του, εσωστρεφής.

• Μεταβλητές οι οποίες εκφράζουν μαθησιακές δεξιότητες (learning skills). Ο
όρος περιλαμβάνει ικανότητες που απαιτούνται για την επιτυχία του ατό-
μου στην εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων και στο εργασιακό του περι-
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βάλλον (μαθησιακή προσαρμογή). Παράδειγμα: μεταβλητή 6: Δεν έχει ανα-
πτύξει συνήθειες μεθοδικής εργασίας.
Οι γονείς των κωφών ατόμων κλήθηκαν να συμπληρώσουν τη συχνότητα με

την οποία εμφανίζουν τα παιδιά τους την εκάστοτε συμπεριφορά, σε μια πεντά-
βαθμη κλίμακα (1= ποτέ, 2= σπάνια, 3= μερικές φορές, 4= συχνά, 5= πάντα).
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας.

Πίνακας 2: Συχνότητα εμφάνισης συμπεριφορών κωφών παιδιών

Ο Mulcahy (1998) προσδιορίζει τους πιθανούς αρνητικούς παράγοντες που
μπορεί να έχουν επιπτώσεις στην αυτοεκτίμηση ενός κωφού ατόμου. Αυτοί οι αρ-
νητικοί παράγοντες είναι η φτωχή επικοινωνία με τους γονείς, οι ανεπαρκείς
δεσμοί με τη μητέρα, τα συναισθήματα δυσπιστίας λόγω της αίσθησης ανισότη-
τας και των αρνητικών στάσεων απέναντι στα κωφά άτομα, η ελλιπής κατάκτηση
της νοηματικής γλώσσας, η έλλειψη κατάλληλων προτύπων, η κοινωνική απο-
μόνωση, η αρνητική αυτο-εικόνα, η έλλειψη ισχυρής πολιτιστικής ταυτότητας και
η απόρριψη από τα μέλη της οικογένειας και την κοινωνία γενικά. 

Η κώφωση μπορεί να θεωρηθεί ως μια εμπειρία που περιορίζει την αλλη-
λεπίδραση και τη γλωσσική ανατροφοδότηση από το κοινωνικό περιβάλλον
(Finn, 1995^ Schlesinge, 2000). Επιπλέον, οι αρνητικές αντιδράσεις από τους
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Μεταβλητές Μέσος όρος Μέσος όρος 

αστικών περιοχών μη αστικών περιοχών 

1. Διαταρακτική συμπεριφορά 2,6 1,7  

2. Απομονωμένος 3,3 1,6  

3. Χαμηλές επιδόσεις 3,2 2,2  

4. Ανήσυχος 2,9 1,6  

5. Ντροπαλός 3,3 2,2  

6. Μεθοδική εργασία 3,0 1,7  

7. Ενοχλεί τους άλλους 2,9 2,0  

8. Αγχώδης 3,0 2,9  

9. Διάσπαση προσοχής 2,8 1,9  

10. Επιδιώκει την προσοχή των άλλων 3,2 1,5  

11. Φοβισμένος 2,0 3,3  

12. Ακολουθεί οδηγίες άλλων 2,4 1,7  

13. Επιθετικός 3,0 2,2  

14. Εσωστρεφής 3,6 1,6  

15. Κίνητρα επιτυχίας 3,1 2,8  

16. Πεισματάρης 3,2 2,6  

17. Δυστυχισμένος 3,0 1,4  

18. Εκμάθηση 3,9 2,0
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γονείς για την κώφωση του παιδιού, όπως και η έλλειψη κατανόησης για τους
τρόπους επικοινωνίας με ένα κωφό παιδί, μπορούν να οδηγήσουν σε ακατάλ-
ληλες οικογενειακές αλληλεπιδράσεις, που συμβάλλουν στις αρνητικές αυτο-
αντιλήψεις. Επιπλέον, οι αρνητικές κοινωνικές αντιλήψεις μπορεί να
επικυρώσουν και να ενισχύσουν τις αρνητικές εσωτερικές αυτο-αντιλήψεις
(Finn, 1995 · Triandis, 1996).

Η κώφωση, από την προοπτική της επικοινωνίας, απομονώνει μέλη από την
ευρύτερη κοινωνία, με συνέπεια τη γνωστική και διαπροσωπική στέρηση (Cly-
mer, 1995). Διαστρεβλωμένες αυτο-αντιλήψεις μπορούν να αναπτυχθούν, εάν
οι κωφοί αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως ανεπαρκή συγκριτικά με τους
ακούοντες του περιβάλλοντός τους. Γενικά, ο Clymer πιστεύει ότι οι ακούοντες
επιρρίπτουν την ευθύνη για το πρόβλημα της επικοινωνίας στους κωφούς. Αυτό
μπορεί να συμβάλει στην αρνητική αυτο-αντίληψη και απογοήτευση, όταν η επι-
κοινωνία δεν στέφεται με επιτυχία.

Τα προβλήματα επικοινωνίας έχουν επιπτώσεις σε ολόκληρη την οικογένεια
συμπεριλαμβανομένων και ακουόντων και κωφών μελών (Foster, 1998). Ακόμα,
και όταν τα ακούοντα μέλη της οικογένειας μαθαίνουν τη νοηματική γλώσσα,
τα περισσότερα δεν επιτυγχάνουν ποτέ τη χρήση της με ευχέρεια. Κατά συνέ-
πεια, ένα κωφό μέλος της οικογένειας μπορεί ακόμα και να αποκλειστεί από
άτυπες και τυχαίες συνομιλίες μεταξύ των ακουόντων μελών της οικογένειας.
Πράγματι, ο Foster σημειώνει ότι οι νεολαίες κωφών εξέφρασαν μια προτίμηση
για αλληλεπίδραση με κωφούς συνομηλίκους τους, παρά με τα μέλη της οικογέ-
νειάς τους που δεν κάνουν χρήση της νοηματικής τους γλώσσας.

Ένα σύστημα αγωγής λόγου του παιδιού με προβλήματα ακοής περιλαμ-
βάνει: α) οπτικοκινητικές διεργασίες [παρατήρηση οπτικής και κινητικής ει-
κόνας του παιδαγωγού κατά την εκφορά του λόγου (χειλεανάγνωση
-νοηματική)]. β) απτικοκινητικούς μηχανισμούς (απτική αντίληψη ηχητικών τα-
λαντώσεων του προφερόμενου λόγου). γ) κιναισθητικές - απτικές λειτουργίες
και δ) οπτικές - ακουστικές - κιναισθητικές και τεχνολογικές διεργασίες. Ταυ-
τόχρονα διδάσκεται στο παιδί ανάγνωση και γραφή. Η αναγνωστική μέθοδος,
που προτιμάται στην αγωγή του λόγου, είναι η ολική ή ιδεοπτική μέθοδος
(Κρουσταλάκης, 1995). 

2.5.1. Ψυχολογικές αντιδράσεις που σχετίζονται με την ύπαρξη κωφού ή βαρή-
κοου παιδιού 

Το βασικότερο πρόβλημα των γονέων με κωφά παιδιά είναι η εξεύρεση του
καταλληλότερου τρόπου επικοινωνίας μαζί του. Αυτός θα εξαρτηθεί από την
ύπαρξη κώφωσης ή φυσιολογικής ακοής στους γονείς. Όπως και στις περισ-
σότερες περιπτώσεις αναπηρίας, η ύπαρξη ενός τέτοιου παιδιού στην οικογέ-
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νεια εγείρει μηχανισμούς άμυνας και ποικίλες αντιδράσεις των γονιών απέ-
ναντι στο κωφό ή βαρήκοο παιδί τους. Οι συνηθέστερες αντιδράσεις είναι η
ασυνείδητη εχθρότητα, που, μέσω της υπεραναπλήρωσης, μπορεί να εκδηλωθεί
ως υπερπροστατευτισμός από τα άτομα που δεν ανήκουν στο άμεσο υποστηρι-
κτικό δίκτυο. Η άρνηση της κώφωσης μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολικές απαι-
τήσεις μαθησιακής ή ψυχολογικής φύσεως, που δεν συνάδουν με τα όρια της
αναπηρίας.

Κλειδί στη διαχείριση των ψυχικών αυτών αντιδράσεων είναι συνήθως η
αποδοχή της πραγματικότητας, η ενημέρωση για τη φύση του προβλήματος και
η συστηματική ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση. Στην περίπτωση των κωφών ή
βαρήκοων ατόμων εξακολουθούν να ισχύουν τα παραπάνω, αλλά ταυτόχρονα
ο βαθμός της αναπηρίας (κώφωση ή βαρηκοΐα) και η ύπαρξη του προβλήματος
και στους γονείς (τέκνα κωφών ή βαρήκοων ή ακουόντων γονέων) μπορεί να
αλληλεπιδράσει και να καθορίσει την εξελικτική πορεία του φαινομένου. Πα-
ραδόξως, η πλειονότητα των εμπειρικών ερευνών καταλήγει στο συμπέρασμα
ότι οι γονείς ευκολότερα αποδέχονται ένα παιδί με κώφωση παρά αυτό με βα-
ρηκοΐα. Η εξήγηση έγκειται στις προσδοκίες που αναπτύσσονται αντίστοιχα
στις δύο περιπτώσεις: Το βαρήκοο παιδί ζει και δραστηριοποιείται ανάμεσα
σε δύο κόσμους και οι γονείς του δύσκολα κατανοούν ότι δεν μπορεί να ακο-
λουθήσει την εξέλιξη ενός ακούοντος παιδιού. Η αυτοεικόνα επηρεάζεται πε-
ρισσότερο από τη στάση που κρατούν απέναντί του γονείς, δάσκαλοι και
συνομήλικοί του, παρά από το πρόβλημα αυτό καθαυτό. Γονείς με υψηλές απαι-
τήσεις αναγκάζουν το βαρήκοο παιδί να μην αποδέχεται τον πραγματικό του
εαυτό, αλλά να καταβάλλει υπερπροσπάθεια ώστε να συμμορφωθεί στους πό-
θους τους. Η αρνητική αυτή αυτοεκπληρούμενη προφητεία οδηγεί αναπόφευ-
κτα σε άγχος, άρνηση και δύστροπη συμπεριφορά, που επιτείνει παρά επιλύει
το πρόβλημα. Ο ρεαλισμός και η γνώση των ορίων αποτρέπει την απευκτέα
αυτή κατάσταση.

Αν και θα υπέθετε κανείς ότι η αυτοεκτίμηση των βαρήκοων και κωφών
ατόμων βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, έρευνες των Παπάνη και Βίκη (2006)
απέδειξαν ότι η αυτοεκτίμηση των ατόμων αυτών βρίσκεται σε φυσιολογικά
επίπεδα, παρόμοια με αυτά του γενικού πληθυσμού. Αυτό μπορεί να ερμηνευ-
τεί από το γεγονός ότι το φαινόμενο της μειονοτικής δυναμικής είναι ιδιαίτερα
έντονο στα κωφά και βαρήκοα άτομα και ειδικότερα σε αυτά που λαμβάνουν
σχετική εκπαίδευση στη νοηματική μέσα σε ιδρύματα ή συμμετέχουν σε συλ-
λόγους κωφών. Το αξιακό σύστημά τους αντλείται στην περίπτωση αυτή από
την αλληλεπίδραση με τη μειονοτική ομάδα, οι ενισχυτές προέρχονται από τα
υπόλοιπα μέλη, οι συναισθηματικές επαφές με τους ακούοντες είναι δευτε-
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ρευούσης σημασίας και η κοινωνική σύγκριση, παράγοντας βασικός για τη δια-
μόρφωση της αυτοεκτίμησης, επιτελείται στα στενά αυτά πλαίσια. 

Η έρευνα κατέδειξε περαιτέρω –σε αντίθεση με προηγούμενες– ότι ο σχη-
ματισμός εννοιών φαινομενικά μόνο καθυστερεί λόγω της έλλειψης της γλωσ-
σικής καλλιέργειας. Στην πραγματικότητα οι έννοιες σχηματίζονται όπως και
στους υπόλοιπους ανθρώπους, αλλά η έκφρασή τους χωλαίνει και περιορίζεται
από τα όρια της νοηματικής (επίσημης ή ιδιοσυστατικής), γεγονός που οδηγεί
τους ακούοντες να υποθέτουν την ύπαρξη μαθησιακής δυσκολίας. Μπορεί να
υποστηριχθεί ότι το βασικότερο πρόβλημα των ανθρώπων αυτών δεν εστιάζε-
ται στην αντίληψη του εαυτού, αλλά στις διαπροσωπικές σχέσεις με άτομα που
ανήκουν στην έξω ομάδα. Η προαναφερθείσα έρευνα για την αυτοεκτίμηση
των κωφών και βαρήκοων ατόμων διαπιστώνει ότι εξαιρετικής σημασίας είναι
η αυτοεκτίμηση της εξωτερικής εμφάνισης, γεγονός που διαφαίνεται από τη
στάση των ατόμων αυτών απέναντι στα βοηθήματα ακοής, τα οποία είναι φα-
νερά στην οπτική επαφή.

Οι διαπροσωπικές σχέσεις των βαρήκοων ή κωφών παιδιών με ακούοντες
ενηλίκους ή παιδιά χαρακτηρίζονται από διστακτικότητα, τάση για απομόνωση
και απόκρυψη του προβλήματός τους. Τα παραπάνω επηρεάζουν αρκετά τη
συμπεριφορά των παιδιών αυτών στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Η «τάση
για συμμόρφωση», που χαρακτηρίζει τις παρέες των παιδιών σύμφωνα με την
ψυχολογία της ομάδας, είναι ο βασικότερος παράγοντας που καθορίζει τη
στάση των παιδιών αυτών απέναντι σε άλλα παιδιά. Το προσωπικό τους ελάτ-
τωμα, ακόμα και όταν μπορεί να αντιμετωπιστεί (με την τοποθέτηση ακουστι-
κών βαρηκοΐας), τα κάνει να ξεχωρίζουν στην παρέα των συνομηλίκων
ακουόντων και αυτό είναι κάτι που φοβίζει κάθε ενταγμένο μέλος μιας ομά-
δας (ο «φόβος τού να είσαι διαφορετικός» αναφέρεται από τη σύγχρονη ψυ-
χολογία της ομάδας ως ένα από τα χαρακτηριστικά μιας ομάδας). Γι’ αυτό είναι
συχνό το φαινόμενο της απόκρυψης του ελαττώματος ακόμα και από τους φί-
λους. Έτσι, η βαρηκοΐα γίνεται για το ίδιο το άτομο που τη φέρει, ένα «ταμπού»,
που η αποκάλυψή του συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από την ομάδα των
ακουόντων και την περιθωριοποίησή του (Αλεξάνδρου, 1986).

2.5.2. Η αγωγή του κωφού παιδιού

Όσο νωρίτερα διαπιστωθεί η διαταραχή και αντιμετωπιστεί έγκαιρα με την
κατάλληλη αγωγή, τόσο τα αποτελέσματα είναι καλύτερα. Η αγωγή των κωφών
πρέπει να αρχίζει πάντα από την προνηπιακή ηλικία μέσα στην οικογένεια. Η
επιτυχία εξαρτάται από τη στενή συνεργασία σχολείου και οικογένειας και από
την χωρίς εξαναγκασμό εκπαίδευση, που θα προσαρμόζεται στις ανάγκες του
μαθητή. Τέλος, η συνεργασία ανάμεσα σε γονείς, δασκάλους, κοινωνικούς λει-
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τουργούς και άλλους παράγοντες της αγωγής είναι σημαντική (Κυπριωτάκης,
1985).

Ένας εκπαιδευτικός, όταν διδάσκει σε κωφούς μαθητές, είναι αναγκαίο να
δίνει μεγάλη σημασία σε ορισμένα στοιχεία της όλης παρουσίας του (όπως ο
τρόπος που μιλά, που στέκεται κ.λπ.). Αυτά τα στοιχεία είναι δυνατό να βοη-
θούν τον μαθητή στην προσπάθειά του να συγκεντρωθεί για να διαβάσει τα
χείλη. Η χειλεανάγνωση απαιτεί μεγάλη αυτοσυγκέντρωση, γι’ αυτό η καθαρή
ομιλία είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόηση από τον κωφό μαθητή αυτών
που λέγονται.

Ο δάσκαλος πρέπει να διατηρεί καλή οπτική επικοινωνία με τους κωφούς
μαθητές, να χρησιμοποιεί τις εκφράσεις του προσώπου του και χειρονομίες
στην απόδοση του νοήματος των λόγων του. 

Η θέση που ο κωφός μαθητής κάθεται έχει μεγάλη σημασία για την από-
δοσή του. Ο ίδιος ο μαθητής γνωρίζει συνήθως πού είναι η καλύτερη θέση γι’
αυτόν. Μπροστά και κάπως πλάγια του ομιλητή σε μια απόσταση γύρω στα δύο
μέτρα είναι στις περισσότερες περιπτώσεις η καλύτερη θέση για χειλεανά-
γνωση.

Τέλος, πριν αρχίσει ο δάσκαλος να μιλά σε κωφούς μαθητές, πρέπει να απο-
σπάσει και να κερδίσει την προσοχή τους χωρίς να τους τρομάξει: ένα κούνημα
του χεριού, ένα παίξιμο με τα φώτα ή ένα ελαφρύ άγγιγμα στον ώμο είναι αρ-
κετά, χωρίς να αιφνιδιάζουμε τον κωφό μαθητή ερχόμενοι από πίσω του. 

2.6. Άτομα με κινητικές αναπηρίες

Με τον χαρακτηρισμό «κινητικές αναπηρίες» εννοούνται οι νευρολογικές
μειονεξίες, τα ορθοπεδικά ή μυο-σκελετικά προβλήματα.

Οι βασικότεροι τύποι κινητικών διαταραχών είναι:

Νευρολογικές μειονεξίες
Οι πιο γνωστές και πιο συνηθισμένες από τις νευρολογικές μειονεξίες είναι

η εγκεφαλική παράλυση και η δισχιδής ράχη.

Ι) Εγκεφαλική παράλυση

Η εγκεφαλική παράλυση είναι νευρολογική διαταραχή, σχετίζεται με τη δια-
ταραχή των κινητικών λειτουργιών του σώματος και οφείλεται σε ελλιπή ανά-
πτυξη των περιοχών του εγκεφάλου, που ρυθμίζουν, ελέγχουν και συντονίζουν
την ομαλή και συγχρονισμένη στάση και κίνηση του σώματος. Η συχνότητά της
είναι 1-2 περιπτώσεις ανά 1.000 άτομα. Ως προς την αιτιολογία της μπορούμε
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να αναφέρουμε ότι η εγκεφαλική παράλυση είναι δυνατό να οφείλεται: α) στην
κληρονομικότητα, β) σε επίκτητους προγεννητικούς παράγοντες (π.χ. ενδομή-
τριες λοιμώξεις, ενδομήτρια ασφυξία λόγω ανοξίας κ.ά.), γ) σε περιγεννητι-
κούς παράγοντες (καθυστερημένη πρώτη αναπνοή του νεογνού, μηχανική
κρανιακή κάκωση και ενδοκρανιακή αιμορραγία του νεογνού) και δ) σε μετα-
γεννητικούς παράγοντες (νεογνικός ίκτερος, ατυχήματα κ.ά.) (Πολυχρονοπού-
λου, 1995).

Η ταξινόμηση των μορφών της εγκεφαλικής παράλυσης γίνεται α) με βάση
την ανατομική θέση και β) το είδος της νευρομυϊκής διαταραχής, ως εξής:

α) Με βάση την ανατομική θέση οι μορφές της εγκεφαλικής παράλυσης διακρί-
νονται ανάλογα με τα μέρη που έχουν επηρεαστεί σε: Ημιπληγία: επηρεα-
 σμός της μίας από τις δύο πλευρές του σώματος. Παραπληγία: επηρεασμός
των κάτω άκρων. Μονοπληγία: επηρεασμός ενός μέλους. Τριπληγία: επη-
ρεασμός τριών άκρων. Τετραπληγία: όταν έχει επηρεαστεί όλο το σώμα. Δι-
πληγία: επηρεασμός άνω και κάτω άκρων. 

β) Με βάση το είδος της νευρομυϊκής διαταραχής διακρίνονται σε: Σπαστικό-
τητα: Κύριο χαρακτηριστικό της είναι η ασυγχρόνιστη, ακούσια κίνηση των
μυών. Αθέτωση: Χαρακτηρίζεται από συστροφικές και σπασμωδικές κινή-
σεις, κεκλιμένο βάδισμα, ασταθές, και έκταση του κεφαλιού προς τα πίσω.
Αταξία: Χαρακτηρίζεται από αστάθεια κίνησης και γενική υποτονία. Δυ-
σκαμψία: Χαρακτηρίζεται από έντονη σπαστικότητα σε όλα σχεδόν τα μέλη.
Τρόμος: Αναφέρεται στις ακούσιες ρυθμικές κινήσεις, όταν το άτομο κινεί-
ται εκούσια ή ακόμα κι όταν δεν κινείται (Αγρέβη και συν., 2000).

ΙΙ) Δισχιδής ράχη

Οφείλεται σε εκ γενετής βλάβη της σπονδυλικής στήλης, η οποία παρου-
σιάζει ατελή ανάπτυξη (μη ολοκληρωμένο κλείσιμο), με αποτέλεσμα να προ-
σβάλλεται ο νωτιαίος μυελός. Η δισχιδής ράχη διακρίνεται στη λανθάνουσα
δισχιδή ράχη, τη μηνιγγοκήλη και τη μυελομηνιγγοκήλη (Πολυχρονοπούλου,
1995).

Η λανθάνουσα δισχιδής ράχη προκαλείται από μη συγκλίνοντα σπονδυλικά
πέταλα. Η μηνιγγοκήλη οφείλεται στην πρόπτωση των μηνίγγων και προκαλεί-
ται από άνοιγμα των τόξων των σπονδύλων. Στο σημείο της βλάβης σχηματίζε-
ται μικρή κύστη με υγρό, που δεν περιέχει όμως νευρικό ιστό. Αντίθετα, η
μυελομηνιγγοκήλη περιέχει νευρικό ιστό του νωτιαίου μυελού ή των ριζών των
περιφερειακών νεύρων, γεγονός που προκαλεί νευρολογικές διαταραχές
(Αγρέβη και συν., 2000).
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Ορθοπεδικές ή Μυοσκελετικές Αναπηρίες
Βλάβες και δυσλειτουργία του μυοσκελετικού συστήματος μπορεί να προ-

καλέσουν μυϊκή δυστροφία, φλεγμονή των αρθρώσεων (αρθρίτις) ή απώλεια
κάποιου μέρους του σώματος (ακρωτηριασμό) (Πολυχρονοπούλου, 1995). Οι
πιο γνωστές ορθοπεδικές ή μυοσκελετικές αναπηρίες είναι η μυϊκή δυστροφία
και η πολιομυελίτιδα.

Ι) Μυϊκή δυστροφία

Είναι αρκετά συνηθισμένη και χαρακτηρίζεται από εκφυλισμό των μυϊκών
ινών και από πρόκληση αδυναμίας των εκουσίων μυών, όπως είναι του άνω ά-
κρου και των γαστροκνημίων, καθώς και των πλευρών, ενώ οι μικροί μύες των
χεριών προσβάλλονται τελευταίοι (Finnie, 1991^ Πολυχρονοπούλου, 1995^ Κρου  -
σταλάκης, 1995).

Οι πιο συνηθισμένοι τύποι είναι η κακοήθης μυϊκή δυστροφία τύπου Duch-
enne και η μυϊκή δυστροφία τύπου Becker.

Η πρώτη παρουσιάζεται μόνο στα αγόρια, γιατί μεταδίδεται με τον υπολει-
πόμενο χαρακτήρα του φύλου. Εμφανίζεται μεταξύ των 2 και 5 ετών και αρ-
χικά προσβάλλει τα κάτω άκρα, αλλά βαθμιαία ανέρχεται προς τα άνω
προσβάλλοντας και το υπόλοιπο σώμα. 

Η μυϊκή δυστροφία τύπου Becker προσβάλλει κι αυτή τα αγόρια, αλλά εκ-
δηλώνεται αργότερα, προς το τέλος της εφηβείας και μέχρι 20 ετών. Τα συ μπτώ-
ματα είναι παρόμοια με της Duchenne, αλλά σε μικρότερο βαθμό. 

ΙΙ) Πολιομυελίτιδα

Η πολιομυελίτιδα οφείλεται στον ιό της πολιομυελίτιδας, που προσβάλλει
μέρη του νευρικού ιστού του κεντρικού νευρικού συστήματος, όπως είναι τα κι-
νητικά νεύρα του εγκεφάλου, τα πρόσθια κέρατα του νωτιαίου μυελού κ.λπ.,
προκαλώντας κινητικά προβλήματα, που ποικίλλουν από ελαφριά κινητικά προ-
βλήματα μέχρι πολύ βαριά, όπως είναι η παράλυση.

Μετατραυματικές κακώσεις στα παιδιά
Οι μετατραυματικές κακώσεις προκαλούνται συνήθως από τροχαία ατυχή-

ματα ή βαριά χτυπήματα και μπορούν να προκαλέσουν διάφορες μορφές εγκε -
φαλικής παράλυσης (Αγρέβη και συν., 2000). 

2.6.1. Η στάση των αναπήρων απέναντι στην αναπηρία τους

Η προσωπικότητα των αναπήρων, η στάση του περιβάλλοντος γενικά και
ειδικότερα της οικογένειας, καθώς και η σημασία που έχει η αναπηρία για τον
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ίδιο τον ανάπηρο ασκούν μεγάλη επιρροή στον τρόπο που εσωτερικεύουν την
αναπηρία τους. 

Κατά την Jansen (1975), οι στάσεις των αναπήρων μπορεί να είναι συναι-
σθηματικά ενταγμένες, δηλαδή να χαρακτηρίζονται από αποδοχή του προβλή-
ματος και ορθολογική επεξεργασία του, αμφιθυμικές με μικτά συναισθήματα γι’
αυτήν και μη ενταγμένες με ανορθολογική επεξεργασία, τραυματικά συναι-
σθηματικό πλαίσιο και με δυσκολία στην αποδοχή του. 

Οι περισσότερες μελέτες ασχολούνται κυρίως με την κατάσταση και τις α -
ντι δράσεις της μητέρας, ενώ είναι σχεδόν ανύπαρκτες οι μελέτες, όσον αφορά
στις αντιδράσεις και στη στάση του πατέρα απέναντι στο ανάπηρο παιδί.

Οι αντιδράσεις της μητέρας διακρίνονται σε δύο φάσεις:
α) Τη διαμεριστική φάση αντίδρασης ή κατάσταση σοκ

Αυτή η φάση συνοδεύεται συνήθως (υποσυνείδητα βέβαια) από την επιθυ-
μία της μητέρας για το θάνατο του παιδιού της ή ακόμα και για τον δικό της θά-
νατο. Το ανάπηρο παιδί αποτελεί προσβολή του ναρκισσισμού της και γι’ αυτό
η γέννηση ενός δεύτερου υγιούς παιδιού επαναφέρει την τρωθείσα αυτοεκτί-
μηση της μητέρας. 
β) Τη φάση αποκατάστασης

Το αρχικό τραύμα συνοδεύεται από τη φάση υπερπροστατευτικότητας, την
ανάπτυξη στενών σχέσεων με το ανάπηρο παιδί, την εξιδανίκευση των ενοχών
και τη συνειδητή σύγκρουση με την αναπηρία. 

Εμπειρικές έρευνες ανέδειξαν τα συναισθήματα εχθρότητας, αποστέρησης,
απογοήτευσης, επιθετικότητας, αλληλοκατηγοριών, συγκρούσεων και προσω-
πικών ενοχών. 

Η γέννηση ενός ανάπηρου παιδιού δημιουργεί ανασφάλεια στη συζυγική ζωή.
Συχνά θεωρείται υπεύθυνος για τη γέννηση του ανάπηρου παιδιού ο ένας από
τους δύο γονείς και αυτό οδηγεί σε αποτυχία της συμβίωσης. Πολλές μητέρες
υποφέρουν από την έλλειψη κατανόησης εκ μέρους των συντρόφων τους, ενώ οι
άνδρες από την πλευρά τους βλέπουν να αμφισβητείται ο ανδρικός τους ρόλος.
Η οικογενειακή ζωή ορίζεται αποκλειστικά από την αναπηρία και πολλές φορές
τα υπόλοιπα μέλη παραμελούνται. Δεν αποκλείεται, βέβαια, η αναπηρία να εν-
δυναμώσει τελικά την οικογενειακή συνοχή και την αλληλεγγύη των μελών. 

Οι πατέρες ασχολούνται λιγότερο αποτελεσματικά με το παιδί τους, όταν η
αναπηρία είναι εμφανής. Αντίθετα, οι μητέρες δίνουν μικρότερη σημασία στην
εμφάνιση και περισσότερη σε άλλες παραμέτρους, όπως το επίπεδο των ικα-
νοτήτων του παιδιού. 

Τα αδέλφια των αναπήρων χαρακτηρίζονται ως «ομάδα κινδύνου», ευά-
λωτη σε ψυχικές διαταραχές, αν και δεν υπάρχουν πολλές σχετικές έρευνες
που να επιβεβαιώνουν την άποψη αυτή. Τα μη ανάπηρα αδέλφια επωμίζονται
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από πολύ νωρίς ευθύνες για τον ανάπηρο αδελφό/ή και στις περισσότερες πε-
ριπτώσεις υποχρεώνονται να συμμετάσχουν στην όλη προστατευτική διαδικα-
σία. Συχνά πρέπει να καταπιέζουν τις δικές τους ανάγκες και επιθυμίες και να
μειώνουν τις εξωοικογενειακές τους δραστηριότητες.

Πολλά αδέλφια αναπήρων νιώθουν παραμελημένα και επιβαρυμένα από τις
υπερβολικές απαιτήσεις των γονιών τους. Αντιδρούν με κατάθλιψη ή επιθετι-
κότητα και συχνά παρουσιάζουν δυσκολίες προσαρμογής στο σχολείο. Νιώθουν
θυμό και ζήλια για τον ανάπηρο αδελφό, αλλά συγχρόνως διακατέχονται από
ενοχές γι’ αυτή τη συμπεριφορά τους. Η ύπαρξη της αναπηρίας πολλές φορές συ-
νεπάγεται διαταραγμένη επικοινωνία μεταξύ των μελών της οικογένειας. 

2.6.2. Ψυχολογικά χαρακτηριστικά των παιδιών με κινητικές αναπηρίες

Οι ψυχολογικές αντιδράσεις του παιδιού απέναντι στην αναπηρία του χα-
ρακτηρίζονται ως ένα κράμα αντιφατικών συναισθημάτων και ως μια αμφίρ-
ροπη συγκρουσιακή διαχείριση της ανάγκης του εγώ να ολοκληρωθεί και της
έλλειψης που επιφέρει το πρόβλημα. Οι επιλογές του αναπήρου είναι διπολι-
κές: είτε συμπληρώνει με εξαγνιστικό τρόπο τις ανεπάρκειες της αναπηρίας,
είτε φέρνει στα άκρα την αντίθεση δημιουργώντας ένα εκρηκτικό μίγμα οργής,
άρνησης και σε πολλές περιπτώσεις εξιδανίκευσης του ημιτελούς εαυτού. Η
ακρωτηριασμένη αυτοεικόνα θα συμπληρωθεί από την παρουσία υπερπρο-
στατευτικών γονέων ή θα εξωτερικευτεί με την άρνηση του προβλήματος και
την υιοθέτηση τρόπων ζωής και δραστηριοτήτων που δεν συνάδουν με τους πε-
ριορισμούς της αναπηρίας. Επιτυχής διαχείριση των συγκρούσεων θα οδηγήσει
στην ανάληψη ευθυνών και στην ενασχόληση με άλλες δράσεις, που δεν εμπο-
δίζονται από το σωματικό πρόβλημα (π.χ. ζωγραφική, ποίηση κ.λπ.). Αντίθετα,
εφόσον υπερισχύσουν τα αρνητικά συναισθήματα, το ανάπηρο άτομο θα οδη-
γηθεί σ’ ένα φαύλο κύκλο απόσυρσης, μεμψιμοιρίας, μοιρολατρίας και θα συν-
θέσει σταδιακά ένα δύστροπο χαρακτήρα, που δύσκολα θα προσαρμοστεί
κοινωνικά και θα θέσει εν αμφιβόλω την εξελικτική ανάπτυξη του εγώ. Τα δευ-
τερογενή οφέλη που προκύπτουν από την αναπηρία, διαμορφώνουν, επίσης, τις
αιτιακές αναπαραστάσεις των ατόμων αυτών. Ειδικότερα, υπέρμετρη γίνεται η
τάση να αποδίδουν τα πάντα στην αναπηρία και να δικαιολογούν τη μειονεξία
τους σε κάθε τομέα. Η σωματική αναπηρία, επειδή είναι εμφανής, προσδιορί-
ζει τις σχέσεις με τους άλλους και ενίοτε πλαισιώνει ένα υπερτροφικό υπερεγώ,
που συστηματικά ερμηνεύει κάθε προσέγγιση ως οίκτο και το πηγαίο ενδιαφέ-
ρον ως αδιάκριτη εισβολή σε έναν ιδιωτικό κόσμο, όπου λίγοι έχουν πρόσβαση.
Η κοινωνική σύγκριση επιτείνεται, όταν υπάρχουν φυσιολογικά αδέλφια, τα
οποία δεν μπορεί να συναγωνιστεί το ανάπηρο παιδί. Τελικά επιχειρεί να ισο-
πεδώσει την προσωπικότητά τους προβάλλοντας το πρόβλημα σε αυτά και 
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χρεώνοντάς τους τη μειονεξία. Τα άτομα με κινητικές αναπηρίες είναι υπε-
ρευαίσθητα και αποκτούν την ικανότητα να καταλαβαίνουν κάθε απόχρωση
συναισθήματος. Η δεξιότητα όμως αυτή πολλές φορές εξυπηρετεί την ενίσχυση
του δυσλειτουργικού εγώ, που ως αντάλλαγμα από τη ζωή ζητά μόνο την απαλ-
λαγή από την αναπηρία.

Βασικό μέλημα κάθε ψυχολογικής στήριξης είναι η αποδοχή του εαυτού και
η συνειδητοποίηση των ορίων του: το ανάπηρο άτομο δεν μπορεί να αποποιηθεί
των ευθυνών του εξαιτίας του προβλήματός του, αλλά οφείλει να δράσει, ώστε
να γίνει αποδεκτό. Η αναπηρία δεν μπορεί να αποδοθεί ούτε στο ίδιο, αλλά
ούτε και στους άλλους. Αντίθετα, εξυπηρετεί κάποιους σκοπούς, τους οποίους
το ανάπηρο άτομο καλείται να ανακαλύψει. Η ενέργεια που αναλώνεται συ-
νήθως σε ναρκισσιστικές ενορμήσεις πρέπει να διοχετευτεί δημιουργικά. Το
δειλό εγώ, του οποίου η αυτοεκτίμηση είναι αμυντική και το προστατεύει με
συγκεκαλυμμένη επιθετικότητα, πρέπει να αναδιπλωθεί και με αναστοχαστική
διάθεση να στραφεί προς τον άλλο. Ο ιδεατός εαυτός θα αναπροσαρμοστεί και
το χαμένο ή ανάπηρο μέλος του σώματος θα αντικατασταθεί από φιλοδοξίες και
στόχους ρεαλιστικούς. 

Οι γονείς που συνήθως αυτοπαγιδεύονται σε δύο ακραίες προσεγγίσεις, της
υπερπροστατευτικότητας ή της αποφυγής, οφείλουν, έχοντας απαλλαγεί από
τα αισθήματα ενοχής ή ανεπάρκειας και αφού μετριάσουν τις ανυπόστατες
προσδοκίες τους, να χαράξουν τον δρόμο του ρεαλισμού για το παιδί τους. Η
κινητική αναπηρία μπορεί να κρύβει έναν ταλαντούχο νου, ο οποίος, μόλις ανα-
καλύψει την ατραπό που οδηγεί μακριά από τις αγκυλώσεις του προβλήματος,
ενδεχομένως να πορευτεί σε στάδια προσωπικής ολοκλήρωσης, τα οποία δεν
θα ήταν εφικτά, εάν δεν υπήρχε σωματική αναπηρία.

Δεν πρέπει να αγνοηθεί το γεγονός ότι η κοινωνία πρόσφατα μόνο απα-
ξίωσε τους εκατοντάδες Καιάδες που δημιούργησε και ακόμα και σήμερα υπο-
κριτικά μόνο κάνει λόγο για τα δικαιώματα των ατόμων με κινητικές αναπηρίες.
Το ανάπηρο άτομο έχει να διαβεί τον προσωπικό Γολγοθά, που ενσαρκώνεται
από την έλλειψη προσβασιμότητας και την αδιαφορία των συνανθρώπων του.
Ο αγώνας του για προσωπική και κοινωνική ταυτότητα είναι διηνεκής και λα-
ξευμένος με εμπόδια. Τα περισσότερα από αυτά τα άτομα αυτοκαταδικάζονται
μέσα από ιοβόλες καθηλώσεις και παλινδρομήσεις σε στάδια κατά τα οποία η
αναπηρία δεν υφίστατο ή παραπαίουν ανάμεσα σε ένα δυνητικό εαυτό και σε
ένα καταρρακωμένο εγώ. Οι κλυδωνισμοί της σύγκρουσης είναι πολλοί, αλλά
η άρση τους και η υπέρβασή τους οδηγούν στην αυταξία και την κοινωνική ανα-
γνώριση.
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2.7. Άτομα με αυτισμό

Ο αυτισμός είναι ένα από τα βαρύτερα σύνδρομα, που επηρεάζουν σε κα-
ταλυτικό βαθμό την πνευματική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού. Η
πρόγνωσή του δεν είναι αισιόδοξη και οι ευκαιρίες αποκατάστασης περιορι-
σμένες. Ο πρώιμος βρεφικός ή νηπιακός και παιδικός αυτισμός δεν είναι συ-
χνός. 3-4 παιδιά ανά 10.000 θα παρουσιάσουν αυτιστικές διαταραχές και 3 στα
4 θα είναι αγόρια ανεξαρτήτως του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου των γο-
νέων.

Διακρίνουμε δύο τρόπους εκδήλωσης του αυτισμού:
α) Τον πρώιμο παιδικό αυτισμό, που αποτελεί την τυπική μορφή. Οι πρώτες

εκδηλώσεις του, συνήθως, διαφεύγουν από την προσοχή του οικείου περι-
βάλλοντος. Το βρέφος είναι ιδιαίτερα ήσυχο, δεν κλαίει, δεν φωνάζει, δεί-
χνει αδιαφορία για το περιβάλλον, δεν χαμογελάει στη μητέρα του και δεν
ανταλλάσσει βλέμματα μαζί της. Αυτή η έλλειψη επικοινωνίας είναι από τα
πρώτα ανησυχητικά σημάδια, που μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε τη δια-
ταραχή.

β) Τον δευτερογενή αυτισμό, που εκδηλώνεται στα 2,5 με 3 έτη του παιδιού,
μετά από μια περίοδο που η ανάπτυξή του ήταν φυσιολογική. Εκλυτικοί πα-
ράγοντες θεωρούνται γεγονότα ποικίλης σημασίας, όπως κάποια σωματική
αρρώστια του παιδιού, ολιγοήμερη νοσηλεία, μετακόμιση της οικογένειας,
αποχωρισμός από κάποιο αγαπημένο πρόσωπο κ.ά. Το παιδί βιώνει ψυχο-
τραυματικά τα παραπάνω, κάτι που σταματά τη φυσιολογική εξέλιξή του
και παλινδρομεί, χάνει τη χρήση του λόγου και κάποιες δεξιότητες που είχε
αποκτήσει. Ταυτόχρονα το παιδί σταματά να επικοινωνεί με το περιβάλλον
του, κλείνεται στον εαυτό του και «βυθίζεται» στον αυτισμό.
Είναι σημαντικό να αναφερθούμε στο Σύνδρομο Asperger, το οποίο είναι

μια σπάνια διαταραχή, που χαρακτηρίζεται από την έλλειψη εμπάθειας και ικα-
νότητας για κοινωνικές σχέσεις και την ενασχόληση με ιδιαίτερα ενδιαφέροντα
και δραστηριότητες με ένα μηχανικό στερεότυπο τρόπο. Η συχνότητα είναι
1/10.000 και παρουσιάζεται κατ’ εξοχήν στα αγόρια (8 αγόρια /1 κορίτσι) (Για-
βρίμης, 2001).

Τα διαγνωστικά κριτήρια κατά το DSM-IV της Αυτιστικής Διαταραχής
(Μάνος, 1997) είναι:

Α. Ένα σύνολο έξι (ή περισσότερων) αντικειμένων από το (1), (2) και (3):
(1) ποιοτική έκπτωση στην κοινωνική διαντίδραση, όπως εκδηλώνεται με του-
λάχιστον δύο από τα παρακάτω:
(α) έντονη έκπτωση στη χρησιμοποίηση πολλαπλών μη λεκτικών συμπεριφο-
ρών, όπως βλεμματικής επαφής, έκφρασης προσώπου, στάσεων του σώματος
και χειρονομιών για τη ρύθμιση της κοινωνικής διαντίδρασης, (β) αδυναμία να
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αναπτύξει σχέσεις με συνομηλίκους που να ταιριάζουν στο αναπτυξιακό του
επίπεδο, (γ) μία έλλειψη αυθόρμητης αναζήτησης, για να μοιραστεί χαρά, εν-
διαφέροντα ή επιδόσεις με άλλα άτομα (π.χ. έλλειψη να επιδεικνύει, να φέρ-
νει στην κουβέντα ή να επισημαίνει αντικείμενα ενδιαφέροντος), (δ) έλλειψη
κοινωνικής ή συναισθηματικής αμοιβαιότητας,
(2) ποιοτικές εκπτώσεις στην επικοινωνία, όπως εκδηλώνονται με τουλάχιστον
ένα από τα παρακάτω:
(α) καθυστέρηση ή πλήρης έλλειψη ανάπτυξης της ομιλούμενης γλώσσας7 (που
δεν συνοδεύεται από προσπάθεια αντιστάθμισης μέσα από εναλλακτικούς τρό-
πους επικοινωνίας, όπως χειρονομίες ή μίμηση), (β) σε άτομα με επαρκή ομι-
λία, έντονη έκπτωση στην ικανότητα να ξεκινήσουν ή να διατηρήσουν μία
συζήτηση με άλλους, (γ) στερεότυπη και επαναληπτική χρήση της γλώσσας ή
ιδιοσυγκρασιακή χρήση της γλώσσας, (δ) έλλειψη ποικίλου, αυθόρμητου παι-
γνιδιού φαντασίας ή παιγνιδιού κοινωνικής μίμησης, που να ταιριάζει στο ανα-
πτυξιακό του επίπεδο, 
(3) περιορισμένοι, επαναλαμβανόμενοι και στερεότυποι τύποι συμπεριφοράς8,
ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων, όπως εκδηλώνονται με τουλάχιστον ένα
από τα παρακάτω:
(α) περίκλειστη απασχόληση με έναν ή περισσότερους στερεότυπους και πε-
ριορισμένους τύπους ενδιαφερόντων, που είναι μη φυσιολογική είτε σε ένταση,
είτε σε εστιασμό, (β) προφανώς άκαμπτη προσκόλληση σε συγκεκριμένες, μη
λειτουργικές ρουτίνες ή τελετουργίες, (γ) στερεότυποι και επαναλαμβανόμενοι
κινητικοί μαννερισμοί (π.χ. «πέταγμα» ή συστροφή των χεριών ή των δακτύ-
λων ή σύμπλοκες κινήσεις όλου του σώματος), (δ) επίμονη ενασχόληση με μέρη
αντικειμένων,
Β. Καθυστερήσεις ή μη φυσιολογική λειτουργία σε τουλάχιστον έναν από τους
παρακάτω τομείς με έναρξη πριν από την ηλικία των 3 χρόνων: (1) κοινωνική
διαντίδραση (2) γλώσσα, όπως χρησιμοποιείται στην κοινωνική επικοινωνία ή
(3) συμβολικό ή φαντασιακό παιγνίδι.
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7. Ως προς την κατάκτηση του λόγου μπορούμε να διακρίνουμε δύο κατηγορίες αυτιστικών:
α) η πρώτη περιλαμβάνει παιδιά που μένουν εντελώς άλαλα ή που στην αρχή προσπαθούν
να αρθρώσουν λόγο, αλλά στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων χρόνων της
ζωής τους, εγκαταλείπουν κάθε προσπάθεια. Τα παιδιά αυτά είναι το 50% περίπου του
συνόλου των αυτιστικών παιδιών. Μερικά από αυτά αρθρώνουν κάποιες άτονες ή μονό-
τονες φωνές χωρίς όμως κοινωνικό ή συναισθηματικό περιεχόμενο, δομώντας έναν ιδιά-
ζοντα ενδιάθετο λόγο και β) η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει αυτιστικά παιδιά που
διαθέτουν λόγο, συνήθως, σωστά δομημένο, ο οποίος όμως προέρχεται από μιμήσεις εκ-
φράσεων των ενηλίκων, δεν διαθέτει λογική συνέχεια, κάτι που δεν βοηθάει στην αποτε -
λε σματική επικονωνία (Κρουσταλάκης, 1997).

8. Προσήλωση σε ασυνήθιστα αντικείμενα, μη λειτουργικές τελετουργίες, στερεότυπες ενα-
σχολήσεις με ημερομηνίες, δρομολόγια, χρονοδιαγράμματα, κινητικές στερεοτυπίες, ει-
δικό ενδιαφέρον για μη λειτουργικές όψεις των αντικειμένων (π.χ. οσμή, αφή), αντίσταση
σε μεταβολές στην καθημερινή ρουτίνα ή σε λεπτομέρειες του ατομικού περιβάλλοντος
(π.χ. μετακίνηση επίπλων, διακοσμητικών).
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Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, πέραν αυτών των ειδικών
διαγνωστικών χαρακτηριστικών, τα αυτιστικά άτομα συχνά παρουσιάζουν πλη-
θώρα άλλων συνοδών προβλημάτων, όπως φοβίες, διαταραχές ύπνου και δια-
τροφής, εκρήξεις θυμού, επιθετικότητα, αυτοτραυματισμούς, έλλειψη
αυ  θορ μητισμού, πρωτοβουλίας και δημιουργικότητας στην οργάνωση του ελεύ-
θερου χρόνου, δυσκολία στη χρήση εννοιών και στη λήψη αποφάσεων στην ερ-
γασία τους.

Με βάση τις γνώσεις, που διαθέτουμε μέχρι σήμερα για τον αυτισμό, δεν
μπορούμε να κάνουμε λόγο για ενιαίο παθολογικό μηχανισμό και συγκεκρι-
μένα αίτια. Κατά καιρούς, όμως, διατυπώνονται διάφορες υποθέσεις, από τις
οποίες μερικές παρουσιάζονται παρακάτω: 

Μολυσματικοί παράγοντες: Εάν το κεντρικό νευρικό σύστημα μολυνθεί σε
κρίσιμη χρονική περίοδο, μπορεί να προκληθεί αυτισμός. Ειδικό ενδιαφέρον
παρουσιάζουν ορισμένοι τύποι ιών, ονομαζόμενοι ρετροϊοί, που ενσωματώ-
νονται ολοκληρωτικά στο γενετικό υλικό των κυττάρων (Frith, 1994), ενώ άλλοι
ιοί, όπως ο έρπης και ο μεγαλυκυττοϊός μπορούν να παραμείνουν αδρανείς για
χρόνια και να ενεργοποιούνται περιστασιακά.

Βιοχημικά αίτια: Πέρα από τις ασθένειες, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας
του 1970 γίνονται έρευνες συσχέτισης του αυτισμού και με βιοχημικά αίτια.
Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένοι ισχυρισμοί δεν άντεξαν στη δοκι-
μασία της επαλήθευσης. Αυτό ισχύει για παράδειγμα, για την αυξημένη εκροή
σεροτονίνης από τα αιμοπετάλια και για τις αναφορές Σκανδιναβών ερευνητών
για διαταραχές στην απέκκριση πεπτιδίων στα ούρα (Rutter, 1990). 

Χρωμοσωμικές ανωμαλίες: Έρευνες έχουν γίνει και προς το ενδεχόμενο
σύνδεσης χρωμοσωμικών ανωμαλιών και αυτισμού. Βρέθηκε ότι άτομα με «εύ-
θραυστο-Χ-σύνδρομο», το οποίο παρατηρείται πιο συχνά στα αγόρια, παρου-
σιάζουν σωματικές παραμορφώσεις, νοητική ανεπάρκεια, γλωσσικές και άλλες
διαταραχές, που είναι όμοιες μ’ αυτές του αυτισμού. Έχει, μάλιστα, διαπιστω-
θεί ότι ποσοστό 10-20% των αυτιστικών ατόμων παρουσιάζει «εύθραυστο-Χ-
σύνδρομο» (Κυπριωτάκης, 1997).

Γενετικά αίτια: Αρχικά θεωρήθηκε απίθανο να συμμετέχουν κληρονομικοί
παράγοντες στον αυτισμό, γιατί ήταν πολύ σπάνιο να βρει κανείς δύο αυτιστικά
μέλη στην ίδια οικογένεια. Τώρα, όμως, είναι βέβαιο ότι αυτό ήταν μια λανθα-
σμένη πεποίθηση. Παρόλο που η συχνότητα του αυτισμού στα αδέλφια είναι
μόνο γύρω στα 2%, το ποσοστό αυτό είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από το 1 στα
2.500 του γενικού πληθυσμού (Rutter, 1990).

Ευρήματα μελετών υποδηλώνουν ότι πιθανότατα δεν κληρονομείται ο αυτι-
σμός καθαυτός, αλλά μάλλον μια ευρύτερη προδιάθεση για γλωσσικές και γνω-
στικές διαταραχές. Έτσι, για παράδειγμα, ποσοστό 80% των μη αυτιστικών
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μελών των μονοζυγωτών διδύμων εμφάνιζε νοητική καθυστέρηση και γλωσσική
διαταραχή, ενώ το ποσοστό για τα ετεροζυγωτικά δίδυμα ήταν 10%. Δεδομέ-
νης, λοιπόν, μιας γενετικής προδιάθεσης για τη διαταραχή αυτή, ο κλασικός
αυτισμός θα μπορούσε να είναι μια από τις εκδηλώσεις της (Frith, 1994).

Ψυχογενή αίτια: Η παρουσία του αυτισμού θεωρήθηκε κατ’ αρχάς ότι οφεί-
λεται σε τραυματικές εμπειρίες του παιδιού, στην έλλειψη ψυχικού δεσμού, σε
ανεπιθύμητη κύηση, σε τραύμα κατά τη γέννηση, στην έλλειψη σωματικής επα-
φής μητέρας-παιδιού, στη γέννηση άλλου παιδιού πριν ακόμη συμπληρώσει τον
18ο μήνα ζωής του, σε λανθασμένη συμπεριφορά της μητέρας, στην επιλόχεια
κατάθλιψη, στο διαζύγιο των γονέων, στην απομάκρυνση από τη μητέρα, στον
ιδρυματισμό κ.λπ. (Κυπριωτάκης,1997).

2.7.1. Συμβουλευτική γονέων με αυτιστικά παιδιά

Ο πρώιμος παιδικός αυτισμός είναι ένα σύνδρομο που δύσκολα μπορεί να
αντιμετωπιστεί από τους γονείς, χωρίς την ψυχολογική και παιδαγωγική υπο-
στήριξη από ειδικούς. Η απόκλιση του παιδιού από το «φυσιολογικό» είναι
τόσο έντονη και καταφανής (ειδικά μετά από την ηλικία των τριών ετών, κατά
την οποία γίνεται οξύτερο το πρόβλημα της παντελούς έλλειψης ή της ανεπάρ-
κειας της γλωσσικής εξέλιξης) που η προσφυγή σε κάποιο εξειδικευμένο κέ    -
ντρο παρέμβασης καθίσταται άμεση ανάγκη. Την αμηχανία των γονέων
επιτείνει η διαπίστωση ότι το πρόβλημα αντλεί, ενδεχομένως, τα αίτιά του από
γενετικούς - βιολογικούς παράγοντες και ότι οι αντιληπτικές βλάβες επηρεά-
ζουν καθολικά τη μαθησιακή διαδικασία. Μάλιστα, οι πρώτες ψυχοδυναμικές
προσεγγίσεις της αυτιστικής συμπεριφοράς ενοχοποιούσαν τη μητέρα για την
εκδήλωση του αυτισμού, δημιουργώντας περισσότερη σύγχυση απ’ ό,τι ερμη-
νευτική διαλεκτική. Σήμερα, πάντως, εμπειρικά ευρήματα από συμπεριφορι-
στικές παρεμβάσεις (τροποποίηση συμπεριφοράς) καταδεικνύουν ότι μπορούν
–μετά από συστηματική θεραπεία– να επιτευχθούν εντυπωσιακά αποτελέ-
σματα, εφόσον οι γονείς εμπλακούν ενεργά στην εκπαίδευση του παιδιού τους.
Αν στις προαναφερθείσες περιπτώσεις ατόμων με αναπηρίες (κώφωση, κινη-
τικές αναπηρίες κ.λπ.) οι μηχανισμοί άμυνας των γονέων έπαιζαν καθοριστικό
ρόλο στην αντιμετώπιση του προβλήματος, μπορεί να υποστηριχθεί ότι στον αυ-
τισμό οι ίδιοι αμυντικοί μηχανισμοί είναι πολυτέλεια. Το σύνδρομο είναι τόσο
σοβαρό και με τέτοια αρνητική πρόγνωση, εάν αφεθεί χωρίς υποστήριξη, που
η συνειδητοποίηση της έκτασής του αποτελεί άμεση προτεραιότητα. Θα πρέπει
άμεσα να γίνει καταληπτή η ιδιομορφία του, η απόσυρση που συνεπάγεται, οι
αλλόκοτες και ιδιότυπες μορφές επικοινωνίας, οι εκρήξεις θυμού και τα γοερά
γέλια, το ακατάλληλο συναίσθημα, οι επαναλαμβανόμενες καταναγκαστικές
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κινήσεις, η αποφυγή οπτικής επαφής, η πλημμελής ανάπτυξη του εγώ και εν
γένει η επιμονή των συμπτωμάτων παρά την επίμονη παρέμβαση.

Τα στάδια της συμβουλευτικής υποστήριξης των γονέων έχουν ως αφετηρία
την πλήρη ενημέρωση σχετικά με τη φύση του αυτισμού και τη συμμετοχή σε
ομάδες γονέων που έχουν αυτιστικά παιδιά. Στις συνεδρίες οι γονείς μαθαί-
νουν ότι:
• Η σύνθετη προβληματική συμπεριφορά μπορεί να ελαχιστοποιηθεί, μόνον

όταν διασπαστεί σε απλούστερες και εφόσον γίνει κατανοητή η αλληλου-
χία των κατατετμημένων αντιδράσεων.

• Είναι βασικό να καταγράψουν τα συνοδευτικά συμπτώματα και τα συμ-
βάντα που επιδρούν ως καταλύτες στην εμφάνιση της ανεπιθύμητης συμπε-
ριφοράς.

• Πρέπει να τηρούν αναλυτικό κατάλογο με τις καταστάσεις, τα παιχνίδια, τις
τροφές, τις δραστηριότητες, που μπορούν να αποτελέσουν θετικούς ή αρ-
νητικούς ενισχυτές.

• Οφείλουν στο σπίτι απαρέγκλιτα να ενισχύουν κάθε μορφή επικοινωνίας ή
θετικής αντίδρασης και να στερούν αμοιβές, μόλις εμφανιστεί η ανεπιθύ-
μητη συμπεριφορά.

• Τα όρια της μνήμης και της νοητικής ανάπτυξης του παιδιού είναι διαφορε-
τικά και ανάλογες πρέπει να είναι και οι προσδοκίες.

• Ενώ ο αυτισμός διέπεται από πολλές κοινές αντιδράσεις, είναι η ιδιοσυ γ-
κρασία και ο χαρακτήρας του παιδιού που καθορίζουν τη φύση και την εξέ-
λιξη του συνδρόμου.

• Πολλές συμπεριφορές που προσομοιάζουν με μη λογικές εκδηλώσεις είναι
στην πραγματικότητα μορφές επικοινωνίας, που χρήζουν αποκρυπτογρά-
φησης.

• Μπορούν να χρησιμοποιούν τις αρχές της συστηματικής απευαισθητοποί-
ησης, της επιλεκτικής ενίσχυσης και της παρατήρησης, για να ελέγξουν συ -
μπεριφορές του παιδιού τους.

• Οι εμπειρίες άλλων γονέων με παρόμοιο πρόβλημα μπορούν να αποδει χ-
θούν τόσο πολύτιμες, όσο και η θεραπεία σε εξειδικευμένο κέντρο.

• Η συνεργασία με τη θεραπευτική ομάδα και η τήρηση των ορίων, των συμ-
βολαίων και των συμφωνιών θα αποτρέψει την επιδείνωση της κατάστασης
και θα εδραιώσει τα μαθησιακά επιτεύγματα.

• Οι δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης μπορούν να διδαχτούν με υπομονή, αλλά
και επίγνωση των δυσκολιών και εκρήξεων θυμού που θα προκύψουν.
Σήμερα υπάρχουν πολλά προγράμματα και εποπτικό υλικό (DVD, λογι-

σμικό κ.λπ.), τα οποία μπορούν να συνεισφέρουν πολλά στην αντιμετώπιση του
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αυτισμού και να ενημερώσουν τους γονείς και ειδικά αυτούς που ζουν σε απο-
μακρυσμένες περιοχές και δεν έχουν πρόσβαση σε ειδικά κέντρα θεραπείας.

2.7.2. Δομημένη εκπαίδευση του αυτισμού9

Ένα από τα πιο διαδεδομένα και ολοκληρωμένα προγράμματα παρέμβασης
για τον αυτισμό είναι το πρόγραμμα TEACCH (Θεραπεία και Εκπαίδευση
Παιδιών με Αυτισμό και Διαταραχές Επικοινωνίας). Το πρόγραμμα αυτό δη-
μιουργήθηκε από τον Ε. Schopler και είναι σχεδιασμένο για να παρέχει στο
άτομο προβλεψιμότητα μέσω της σαφούς δόμησης και οργάνωσης του περι-
βάλλοντος και του χρόνου του, έτσι ώστε σταδιακά να μπορεί να λειτουργεί αυ-
τόνομα στην καθημερινότητά του. Από τις βασικές αρχές του TEACCH είναι
η εξατομίκευση, η δομή, η αξιολόγηση, αλλά και η συμμετοχή και συνεργασία
των γονέων.

Δόμηση του περιβάλλοντος

Η δόμηση του χώρου μέσα στον οποίο κινείται το παιδί είναι πολύ σημα ν-
τική καθώς τα παιδιά με αυτισμό βιώνουν και εκδηλώνουν άγχος και δυσφορία
μέσα σ’ ένα χαοτικό και απρόβλεπτο γι’ αυτά περιβάλλον. Επομένως, πρέπει να
γίνουν κάποιες αλλαγές στον χώρο, έτσι ώστε το παιδί να νιώθει άνεση και
ασφάλεια μέσα σ’ αυτόν. Οι χώροι του σπιτιού πρέπει να είναι σαφείς και ξε-
κάθαρα οριοθετημένοι, ώστε το παιδί να μπορεί να συνδέσει τον κάθε έναν
από αυτούς με συγκεκριμένες δραστηριότητες. Αυτό δίνει στο παιδί την αυτο-
νομία να πηγαίνει σ’ ένα συγκεκριμένο χώρο ανάλογα με τη δραστηριότητα
που πρέπει να κάνει. Για παράδειγμα, πρέπει να υπάρχει ένας χώρος φαγη-
τού, ένας χώρος παιχνιδιού, ένας χώρος όπου το παιδί θα μπορεί να χαλαρώ-
σει και να ηρεμήσει όταν το χρειάζεται κ.λπ. Δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι
κάποια πράγματα που θεωρούνται αυτονόητα, για ένα παιδί με αυτισμό δεν
είναι. Για μεγαλύτερη διευκόλυνση και για να γίνεται πιο εύκολα η μετάβαση
από τον ένα χώρο στον άλλο, καλό είναι να σηματοδοτούμε τον χώρο αυτό με
μια εικόνα ή με μια φωτογραφία. Στο τραπέζι της κουζίνας για παράδειγμα,
μπορούμε να βάλουμε την εικόνα ενός πιάτου που θα σηματοδοτεί ότι αυτός
είναι ο χώρος του φαγητού. Τέτοιες εικόνες, φωτογραφίες ή ακόμα και αντι-
κείμενα μπορούν να τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία του σπιτιού (η εικόνα
ενός πιρουνιού στο συρτάρι με τα μαχαιροπίρουνα, η εικόνα ενός ποτηριού στο
ντουλάπι με τα ποτήρια, ή η εικόνα ενός παιχνιδιού στο ντουλάπι με τα παιχνί-
δια). 
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Είναι πολύ σημαντικό να έχει κανείς υπόψη ότι το παιδί με αυτισμό κατα-
 λαβαίνει καλύτερα τα πάντα γύρω του, όταν αυτά παρουσιάζονται ο πτικο ποι-
ημένα. 

Είναι σημαντική η μείωση των ερεθισμάτων που μπορεί να ταράξουν ή να
διασπάσουν την προσοχή του παιδιού, ιδιαίτερα σε χώρους όπου το παιδί κα-
λείται να λειτουργήσει τελείως αυτόνομα, όπως στον χώρο της ανεξάρτητης ερ-
γασίας. Γι’ αυτό, καλό θα είναι το τραπέζι που θα χρησιμοποιείται για τον
σκοπό αυτό να βρίσκεται σ’ ένα ήσυχο δωμάτιο και κατά προτίμηση να είναι
έτσι τοποθετημένο, ώστε το παιδί να έχει απέναντί του έναν τοίχο. Αυτό βοη-
θάει στην ελαχιστοποίηση των ερεθισμάτων που μπορεί να διασπάσουν την
προσοχή του παιδιού. 

Ημερήσιο πρόγραμμα

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα παιδιά με αυτισμό χρειάζονται
οπτική υποστήριξη, για να λειτουργήσουν καλύτερα, καθώς και το γεγονός ότι
δυσκολεύονται να κατανοήσουν την έννοια του χρόνου, σημαντική είναι και η
χρήση οπτικοποιημένου προγράμματος που θα δείχνει στο παιδί τις δραστη-
ριότητες που έχει να κάνει μέσα στην ημέρα και τη σειρά με την οποία θα γί-
νουν. Για το πρόγραμμα αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντικείμενα,
εικόνες, φωτογραφίες, σύμβολα (ή λέξεις και φράσεις, αν το παιδί μπορεί να
διαβάζει) ή ένας συνδυασμός αυτών, ανάλογα με το επίπεδο κατανόησης του
παιδιού, και να συνδέονται ξεκάθαρα με την κάθε δραστηριότητα.

Το ημερήσιο πρόγραμμα είναι ένας πίνακας (μπορείτε να πάρετε μια λωρίδα
χρωματιστού χαρτονιού) που πρέπει να βρίσκεται στον τοίχο, σ’ ένα σταθε ρό και
εύκολα προσβάσιμο σημείο του σπιτιού. Οι κάρτες με τις δρα στηριότητες ή τα
αντικείμενα τοποθετούνται με διάταξη από πάνω προς τα κά τω ή από αριστερά
προς τα δεξιά και το παιδί πρέπει να εκπαιδευτεί να παίρνει τις κάρτες αυτές με
τη σειρά που είναι τοποθετημένες.

Η κάθε κάρτα πρέπει να έχει μια αντίστοιχη, τοποθετημένη στον χώρο που
θα λάβει χώρα η δραστηριότητα. Η κάρτα με την εικόνα του πιάτου για παρά-
δειγμα, θα πρέπει να έχει μια ίδια στον χώρο της κουζίνας, σ’ ένα σημείο κοντά
στο τραπέζι, ώστε το παιδί να παίρνει την κάρτα από το πρόγραμμα και να πη-
γαίνει να την ταυτίζει στην αντίστοιχη εικόνα την ώρα του φαγητού. Η κάρτα
με τη φωτογραφία του χώρου της ανεξάρτητης εργασίας θα πρέπει να έχει μια
ίδια φωτογραφία κοντά στο τραπεζάκι και η κάρτα με τη φωτογραφία του
χώρου του παιχνιδιού μια αντίστοιχη στον χώρο εκείνο. Αυτό ισχύει και για τις
υπόλοιπες δραστηριότητες του προγράμματος. Στην περίπτωση που στο πρό-
γραμμα χρησιμοποιήσετε αντικείμενα, σε κάθε χώρο βάλτε, αντί για εικόνα,
ένα ίδιο αντικείμενο με αυτό του προγράμματος και κάτω από αυτό στερεώστε
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ένα κουτί. Θυμηθείτε ότι στην περίπτωση που χρησιμοποιήσετε αντικείμενα για
το ημερήσιο πρόγραμμα, πρέπει το καθένα από αυτά να παραπέμπει ξεκάθαρα
στην αντίστοιχη δραστηριότητα. Για παράδειγμα, αν στον χώρο του παιχνιδιού
υπάρχουν μικρές, πολύχρωμες μπάλες, τότε μπορείτε να βάλετε μια τέτοια
μπάλα στο πρόγραμμα (ώρα παιχνιδιού). Έτσι θα είναι πιο εύκολο για το παιδί
να συνδέσει την μπάλα με τη δραστηριότητα και τον χώρο.

Το παιδί πρέπει να εκπαιδευτεί σταδιακά να χρησιμοποιεί το ημερήσιο πρό-
γραμμα. Αρχικά θα χρειαστεί βοήθεια από τον ενήλικα, για να μάθει πού βρί-
σκεται το πρόγραμμα και ότι πρέπει να πηγαίνει σ’ αυτό πριν από κάθε
δραστηριότητα. Ο ενήλικας στην αρχή καθοδηγεί το παιδί στο πρόγραμμα λέ-
γοντας παράλληλα τη λέξη «πρόγραμμα» και το βοηθάει να πάρει τη σωστή
κάρτα και να πάει να την ταυτίσει στην αντίστοιχη εικόνα που βρίσκεται στο
χώρο της δραστηριότητας. Σταδιακά η βοήθεια αυτή θα μειώνεται μέχρι να
φτάσει το παιδί στο σημείο να πηγαίνει αυτόνομα στο πρόγραμμά του. Σκόπιμο
είναι η σειρά των δραστηριοτήτων να μην είναι κάθε μέρα η ίδια, έτσι ώστε να
ενισχύσετε το παιδί να «κοιτάζει» το πρόγραμμα και να μην το ακολουθεί
απλώς σαν μια ρουτίνα. Επιπλέον, έτσι βοηθάτε και το παιδί ν’ αποκτήσει ευε-
λιξία και να δέχεται μικρές αλλαγές στο πρόγραμμά του.

Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με αυτισμό
είναι η δυσκολία να κατανοήσουν την έννοια του χρόνου, άρα και τη διάρκεια
μιας δραστηριότητας. Για τον σκοπό αυτό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κλε-
ψύδρες, ξυπνητήρια ή χρονοδιακόπτες κουζίνας, έτσι ώστε να σηματοδοτείται
η λήξη της όποιας δραστηριότητας. Παράλληλα, χρησιμοποιήστε και τη λέξη
«τέλος», η οποία θα συνοδεύεται και με μια απλή χειρονομία. 

Ανεξάρτητη εργασία

Η ώρα της ατομικής εργασίας είναι η ώρα που το παιδί κάθεται μόνο του να
εκτελέσει μια σειρά δραστηριοτήτων, γνωστικού κυρίως περιεχομένου. Αυτές
μπορεί να είναι απλές ταυτίσεις αντικειμένων, εικόνων ή συμβόλων, ανάλογα
με το επίπεδο του παιδιού, απλά παζλ τριών ή τεσσάρων κομματιών, δραστη-
ριότητες με χάντρες, τις οποίες το παιδί θα πρέπει να περάσει σ’ ένα κορδόνι,
απλές κατηγοριοποιήσεις αντικειμένων, σύμφωνα με το είδος, το χρώμα ή το μέ-
γεθος (πλαστικά κουταλάκια και πιρουνάκια, τουβλάκια κόκκινα και μπλε ή
τουβλάκια μικρά και μεγάλα). Η κάθε μια από αυτές τις δραστηριότητες θα
πρέπει πρώτα να δουλευτεί μαζί με τον ενήλικα. Καθήστε μαζί με το παιδί και
δείξτε του τι πρέπει να κάνει, είτε κάνοντάς το εσείς πρώτα, είτε βοηθώντας το
σωματικά να εκτελέσει την άσκηση. Όταν το παιδί θα έχει καταλάβει πια τι
πρέπει να κάνει, περνάτε τη δραστηριότητα στην ώρα της ανεξάρτητης εργα-
σίας. Αν το παιδί παρόλα αυτά χρειαστεί βοήθεια, καθήστε από πίσω του και
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καθοδηγήστε το σωματικά χωρίς να μιλάτε. Θυμηθείτε ότι η ώρα της ανεξάρ-
τητης εργασίας είναι η ώρα που το παιδί πρέπει να δουλεύει αυτόνομα.

Ο χώρος της ανεξάρτητης εργασίας θα πρέπει να είναι, όπως ειπώθηκε πα-
ραπάνω, όσο το δυνατόν πιο απομονωμένος από εξωτερικά ερεθίσματα. Το-
ποθετήστε ένα ράφι ή ένα κουτί για τις δραστηριότητες στην αριστερή μεριά του
τραπεζιού και ένα στη δεξιά. Το παιδί θα πρέπει να παίρνει τη δραστηριότητα
από το κουτί στ’ αριστερά του και, αφού την ολοκληρώσει, να την τοποθετεί
στο κουτί που βρίσκεται στα δεξιά του. Έτσι το παιδί μαθαίνει τη διαδικασία
που πρέπει να ακολουθεί, καθώς και την ποσότητα της δουλειάς που έχει να
κάνει (όσα κουτιά δραστηριοτήτων βρίσκονται στο μεγάλο κουτί ή στο ράφι
αριστερά του). 

Κοινωνική αλληλεπίδραση 

Τα περισσότερα παιδιά με αυτισμό παρουσιάζουν μεγάλη δυσκολία στο να
έρθουν σε επαφή με άλλους ανθρώπους και να αναπτύξουν μια σχέση μαζί τους.
Κάποια από αυτά ενοχλούνται ακόμα και από το άγγιγμα, ενώ κάποια άλλα
δέχονται παθητικά την επαφή, χωρίς όμως να την επιδιώκουν. Συχνά δείχνουν
να αδιαφορούν για όσα συμβαίνουν γύρω τους και προτιμούν να αποσύρονται
και να ασχολούνται με πράγματα από τα οποία αντλούν ικανοποίηση και ευ-
χαρίστηση. Ακόμα, όμως, κι αν θεωρούν κάποιον άλλον σημαντικό, ακόμα κι αν
έχουν τη διάθεση να πλησιάσουν κάποιον, είναι πολύ πιθανό να μη γνωρίζουν
πώς να το κάνουν, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούν περίεργους τρόπους προ-
σέγγισης, κάποιες φορές ακατάλληλους και μη κοινωνικά αποδεκτούς. Είναι,
λοιπόν, πολύ σημαντικό να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά να καταλάβουν πόσο
σημαντική και ευχάριστη μπορεί να είναι η επαφή με άλλους ανθρώπους και
πόσο όμορφο είναι να μοιράζεσαι εμπειρίες και συναισθήματα. 

• Προσπαθήστε να τραβήξετε την προσοχή του παιδιού.
• Καθήστε μαζί με το παιδί και προσπαθήστε να βρίσκεστε σε παρόμοιο ύψος

με αυτό. Μπορείτε να καθήσετε απέναντί του σ’ ένα τραπεζάκι ή ακόμα και
στο πάτωμα.

• Επιλέξτε παιχνίδια με κουμπιά με ήχους, φωτάκια, παιχνίδια με μουσική,
σαπουνόφουσκες, μπαλόνια με ήχο και γενικά παιχνίδια που θα κινήσουν το
ενδιαφέρον του παιδιού. 

• Πείτε απλά παιδικά τραγουδάκια και συνοδέψτε τα με κινήσεις, για να ενι-
σχύσετε τη μίμησή του. Στην αρχή, αφού παρουσιάσετε μια κίνηση (π.χ.
αφού χτυπήσετε τα χέρια σας στο τραγούδι «χαρωπά τα δυο μου χέρια τα
χτυπώ») μπορείτε να βοηθήσετε σωματικά το παιδί να την επαναλάβει. 
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• Κάντε μαζί με το παιδί δραστηριότητες που περιλαμβάνουν απλή σωματική
επαφή. Πολλά παιδιά με αυτισμό έχουν δυσκολία να δεχτούν τη σωματική
επαφή, οπότε σε αυτή την περίπτωση η έκθεση πρέπει να γίνει σταδιακά. 

• Παίξτε με το παιδί κυνηγητό, κάντε μαζί γύρω-γύρω όλοι, γαργαλήστε το,
βάλτε του κρέμα σώματος, κάντε μαζί του κούνια.

• Παίξτε με το παιδί παιχνίδια στο νερό. Τέτοιες δραστηριότητες είναι πολύ
διασκεδαστικές και χαλαρωτικές. 

• Εμπλουτίστε σταδιακά τις δραστηριότητες που αρέσουν στο παιδί και κατά
διαστήματα προσθέστε και καινούριες.

• Παίξτε μαζί του παιχνίδια που περιλαμβάνουν εναλλαγή σειράς. Κλωτσήστε
και πετάξτε την μπάλα ο ένας στον άλλο, ρίξτε με μια μπάλα πλαστικές κο-
ρίνες, κρύψτε αντικείμενα στην άμμο, σε κουτιά με φακές ή φασόλια και
ψάξτε εναλλάξ να τα βρείτε. 

• Τα παιδιά με αυτιστική διαταραχή δυσκολεύονται να μάθουν να περιμέ-
νουν. Χρησιμοποιήστε με κάθε ευκαιρία τη λέξη «περίμενε» και συνοδέψτε
με μια χειρονομία, για να γίνει πιο εύκολα κατανοητή. 

• Επιδιώξτε και ενισχύστε την αμοιβαία αλληλεπίδραση. Κάντε μια δραστη-
ριότητα που αρέσει στο παιδί, για παράδειγμα σαπουνόφουσκες, σταματή-
στε ξαφνικά και περιμένετε να κάνει κάτι το παιδί για να σας δείξει ότι
θέλει να συνεχίσετε.

• Κάντε ελαφρύ μασάζ με κρέμα στο χέρι του παιδιού και προτρέψτε το να
βάλει κι εκείνο κρέμα στο δικό σας χέρι.

• Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να ενισχύσετε και τη βλεμματική του επαφή.
Πολλά παιδιά αποφεύγουν τη βλεμματική επαφή χωρίς όμως απαραίτητα
αυτό να σημαίνει ότι δεν σας ακούνε ή δεν ενδιαφέρονται. Την ώρα που
παίζετε γαργαλητό, σταματήστε και ξαναρχίστε αμέσως μόλις το παιδί σάς
κοιτάξει. Αυτό μπορείτε να το κάνετε με διάφορα παιχνίδια ή ακόμα και με
φαγητό, που όμως θα αποτελούν ισχυρό κίνητρο για το παιδί. Δώστε στο
παιδί μια λιχουδιά (πατατάκια, καραμέλες, σοκολάτα ή ό,τι άλλο του αρέ-
σει πολύ) και περιμένετε να σας κοιτάξει προκειμένου να του ξαναδώσετε.
Ένας άλλος τρόπος είναι να φέρετε το επιθυμητό αντικείμενο μπροστά στο
πρόσωπο, ώστε η ματιά του να στραφεί προς εσάς. Μην ανα γκάζετε το παιδί
να σας κοιτάξει, γιατί αυτό δεν θα είχε κανένα νόημα. 

• Κρύψτε το πρόσωπό σας με ένα πανί και φανερωθείτε λέγοντας «τζα».
Δείξτε ενθουσιασμό και επαναλάβετε. 

• Χρησιμοποιήστε παιχνίδια και δραστηριότητες που έχουν κοινή εστία προ-
σοχής (π.χ. βιβλία με εικόνες, σβούρες κ.λπ.).  

• Ενισχύστε το παιδί ν’ ανταποκρίνεται στο όνομά του. Χρησιμοποιήστε το
όνομά του στην αρχή κάθε πρότασης. Επιβραβεύστε, όταν ανταποκριθεί.
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Για παράδειγμα, κρατήστε ένα παιχνίδι που του αρέσει πολύ, φωνάξτε το
παιδί με το όνομά του και, όταν γυρίσει προς εσάς, δώστε του με ενθουσια-
σμό το παιχνίδι. Όταν φωνάζετε το παιδί με το όνομά του, μπορείτε να κά-
νετε παράλληλα κάποιον θόρυβο (π.χ. παλαμάκια) ή να γυρίζετε ελαφρά το
πρόσωπό του προς εσάς. 

• Μάθετε στο παιδί να μοιράζεται παιχνίδια ή φαγητό με άλλα άτομα.
• Στη διάρκεια μιας δραστηριότητας δώστε στο παιδί ένα αντικείμενο, για να

το δώσει σε κάποιο άλλο άτομο. Στη διάρκεια του φαγητού δώστε στο παιδί
να μοιράσει το ψωμί ή τα πιάτα με το φαγητό στα άτομα που κάθονται στο
τραπέζι. («Δώσε το πιάτο στη Μαρία». Αν χρειαστεί, δείξτε τη Μαρία ή κα-
θοδηγήστε το παιδί προς το μέρος της). 

• Μπορείτε να παίξετε απλά επιτραπέζια παιχνίδια, ανάλογα με το επίπεδο
του παιδιού. Μάθετε στο παιδί να περιμένει τη σειρά του για να παίξει και
εξηγήστε του με πολύ απλά λόγια τους κανόνες που έχει το παιχνίδι. Για
αρχή απλοποιήστε τα παιχνίδια, όσο το δυνατόν περισσότερο. Εισάγετε τους
κανόνες σταδιακά.

• Δείτε μαζί με το παιδί σας παιδικές ταινίες και κινούμενα σχέδια. Σχολιά-
στε με ενθουσιασμό κάποιες σκηνές («Κοίτα! Ο λύκος κυνηγάει τα τρία γου-
ρουνάκια!»).

• Αν το παιδί σας πηγαίνει σε παιδικό σταθμό ή σε σχολείο, ζητήστε κάθε
μέρα που γυρνάει να σας πει πώς πέρασε. Διευκολύνετέ το με απλές ερω-
τήσεις. Δείξτε ενδιαφέρον και ενθουσιασμό για αυτά που σας λέει. 

Συναισθήματα

Ένα άλλο κομμάτι στο οποίο τα παιδιά με αυτιστική διαταραχή παρουσιά-
ζουν έντονες δυσκολίες είναι αυτό των συναισθημάτων. Δυσκολεύονται πολύ
τόσο να κατανοήσουν ένα συναίσθημα, όσο και να το αναγνωρίσουν. Δεν αλ-
λάζουν εύκολα μια συμπεριφορά ούτε την προσαρμόζουν ανάλογα με την πε-
ρίσταση, για τον απλό λόγο ότι δεν κατανοούν τις συνέπειες που έχει στους
άλλους. Τα παιδιά με τυπική ανάπτυξη καταλαβαίνουν πώς νιώθει κάποιος ερ-
μηνεύοντας την έκφραση του προσώπου του, τη στάση του σώματός του και την
ένταση της φωνής του. Τα παιδιά με αυτισμό δυσκολεύονται εξαιρετικά να επε-
ξεργαστούν τέτοια δεδομένα. Ωστόσο, με το γέλιο, το κλάμα και τις εκρήξεις
θυμού δείχνουν ότι τα παιδιά αυτά μπορούν να εκφράσουν κάποια συναισθή-
ματα (Frith, 1999). Το πρόβλημα είναι ότι, ενώ τα βιώνουν, δεν μπορούν να τα
αναγνωρίσουν και να τα διαχειριστούν. 

Ξεκινήστε δουλεύοντας με το παιδί βασικά συναισθήματα. Βοηθήστε το να
μάθει να αναγνωρίζει τη χαρά, τη λύπη, τον φόβο και τον θυμό. Πολύ χρήσιμο
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είναι επίσης να μάθετε στο παιδί να αναγνωρίζει και να επικοινωνεί το αίσθημα
του πόνου.

• Ονομάστε κάθε συναίσθημα που εκφράζει το παιδί. Εκμεταλλευτείτε κάθε
ευκαιρία που παρουσιάζεται στην καθημερινότητα («Το αυτοκινητάκι σου
έσπασε. Είσαι λυπημένος/η». «Χτύπησες το χέρι σου. Το χέρι σου πονάει»).

• Ονομάστε κάθε δικό σας συναίσθημα που συνδέεται άμεσα με ένα γεγονός
(«Έφαγες όλο σου το φαγητό. Είμαι πολύ χαρούμενος/η μαζί σου». «Με
χτύπησες. Είμαι θυμωμένος/η μαζί σου». «Έσπασαν τα γυαλιά μου. Είμαι
λυπημένος/η».)

• Ονομάστε σε κάθε ευκαιρία το συναίσθημα που νιώθει κάποιος τρίτος («Ο
Δημήτρης έπεσε και χτύπησε το πόδι του. Πονάει.» «Έσπρωξες την Ελένη.
Η Ελένη είναι θυμωμένη μαζί σου».)

• Χρησιμοποιήστε έντονες και υπερβολικές εκφράσεις προσώπου, για να δεί-
ξετε ένα συναίσθημα. 

• Συνδέστε το συναίσθημα με μια συμπεριφορά (π.χ. γελάω-είμαι χαρούμε-
νος, κλαίω-είμαι λυπημένος). 

• Κάντε μαζί με το παιδί παιχνίδια μπροστά σε καθρέφτη. Γελάστε, προ-
σποιηθείτε πως κλαίτε, προσποιηθείτε πως είστε θυμωμένοι, πως φοβάστε.
Παροτρύνετε το παιδί να σας μιμηθεί και μιμηθείτε κι εσείς εκείνο. Εν-
θαρρύνετε και επιβραβεύστε λεκτικά.

• Ξεφυλλίστε μαζί του περιοδικά. Εντοπίστε και κόψτε φωτογραφίες ανθρώ-
πων που δείχνουν διάφορα συναισθήματα. Ανάλογα με το επίπεδο και την
κατανόηση του παιδιού βρείτε φωτογραφίες που να απεικονίζουν και πιο
σύνθετα συναισθήματα, όπως αγωνία. Κάντε κολάζ ή άλλες διασκεδαστι-
κές δραστηριότητες με αυτές. 

• Στα πλαίσια παιχνιδιού βρείτε απλές και σύντομες φράσεις και ζητήστε από
το παιδί να τις πει αλλάζοντας τον τόνο της φωνής του ανάλογα με το συ-
ναίσθημα που πρέπει να εκφράσει στην καθεμία.

• Φτιάξτε μικρές, απλές ιστοριούλες και κάντε τες παιχνίδι ρόλων. Εναλλάσ-
σετε τους ρόλους με το παιδί.

• Ενισχύστε το παιδί να εκφράζει με αποδεκτούς τρόπους τα συναισθήματά
του. Δώστε του εναλλακτικούς τρόπους έκφρασής τους. Για παράδειγμα, αν
ένα παιδί εκφράζει το θυμό του πετώντας πράγματα ή χτυπώντας άλλα
άτομα, διδάξτε το, όταν εκνευρίζεται, να χτυπάει ένα μαξιλάρι ή να μετράει
μέχρι το δέκα, για να ηρεμήσει (Jordan, 2000). 
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Δουλεύοντας την επικοινωνία

Τα παιδιά με αυτιστική διαταραχή παρουσιάζουν σοβαρές μειονεξίες στην
επικοινωνία. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζουν σημαντικές δυσκολίες στην έκ-
φραση και την κατανόηση του λόγου, αλλά και στη μη λεκτική επικοινωνία σε
περιπτώσεις που ο λόγος απουσιάζει. Συχνά δεν γνωρίζουν πώς να επικοινω-
νήσουν με τους άλλους, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις απουσιάζει ακόμα και η
επιθυμία για επικοινωνία. Ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών αυτών δεν κατα-
νοεί την έννοια και τη χρησιμότητα της επικοινωνίας. Με άλλα λόγια δεν κα-
τανοούν το γεγονός ότι η επικοινωνία είναι μια αμφίδρομη διαδικασία, η οποία
προσφέρει πολλές και ποικίλες δυνατότητες. Αυτή η μη κατανόηση της ανάγκης
για επικοινωνία μπορεί να είναι και η αιτία που κάποια παιδιά δεν αναπτύσ-
σουν επαρκώς τον λόγο (σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν αναπτυξιακές δια-
ταραχές του λόγου). Κάποιοι βασικοί λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιούμε
την επικοινωνία είναι για να ζητήσουμε, να αρνηθούμε, να ρωτήσουμε, να εκ-
φράσουμε ανάγκες, συναισθήματα και επιθυμίες, να ανταλλάξουμε σκέψεις
και απόψεις κ.ά. Μέσω της επικοινωνίας μπορούμε να επηρεάσουμε τη συ μπε-
ριφορά των άλλων, όπως και εκείνοι τη δική μας (Βογινδρούκας & Sherratt,
2005). Απαραίτητη προϋπόθεση για να αναπτυχθεί η επικοινωνία είναι να
υπάρχει κάτι για το οποίο να επικοινωνήσουμε, ένα μέσο με το οποίο θα επι-
κοινωνήσουμε, καθώς και ένα δεύτερο πρόσωπο, δεδομένου, όπως είπαμε, ότι
η επικοινωνία είναι μια αμφίδρομη διαδικασία. Πολλές φορές η έλλειψη επι-
κοινωνίας οφείλεται στην έλλειψη ανάγκης για επικοινωνία. Αυτή είναι και η
βάση πάνω στην οποία θα δουλέψουμε με το παιδί.

• Αρχικά, λοιπόν, δώστε στο παιδί επιλογές. Εκθέστε το σε διάφορα ερεθί-
σματα και δείτε σε ποια από αυτά ανταποκρίνεται θετικά. Με άλλα λόγια
δώστε στο παιδί λόγους για να επικοινωνήσει μαζί σας.

• Αφού έχετε φτιάξει μια λίστα με αντικείμενα, παιχνίδια ή φαγητά που αρέ-
σουν στο παιδί, ξεκινήστε να δουλεύετε μαζί του το πώς να ζητά αυτά τα αν-
τικείμενα. Δελεάστε το παιδί με ένα παιχνίδι ή ένα σνακ και απομα κρύνετέ
το περιμένοντας από αυτό να κάνει μια οποιαδήποτε κίνηση, για να το ζη-
τήσει. Αυτό μπορεί να είναι μια χειρονομία, ένα βλέμμα, ένα τράβηγμα του
χεριού ή οτιδήποτε άλλο. Αντιδράστε άμεσα δίνοντας το αντικείμενο που
ζήτησε και ονομάζοντάς το παράλληλα. 

• Είναι πολύ σημαντικό να ενθαρρύνετε και να ανταποκρίνεστε σε κάθε επι-
κοινωνιακή προσπάθεια του παιδιού σας. 

• Αφού το παιδί έχει αρχίσει πια να κάνει τέτοιες επικοινωνιακές προσπά-
θειες πιο συστηματικά, μπορείτε να εισάγετε αντικείμενα, κάρτες ή φωτο-
γραφίες, με τις οποίες το παιδί θα μπορεί να ζητά αυτό που θέλει. Για
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παράδειγμα, να ζητά νερό με το ποτήρι του νερού, χυμό, σνακ ή παιχνίδι με
την αντίστοιχη φωτογραφία.

• Η διαδικασία αυτή πρέπει σιγά-σιγά να γενικευτεί σε άλλους χώρους και με
άλλα πρόσωπα.

• Στην πορεία οι κάρτες αυτές μπορούν να μεταφερθούν σε ένα σταθερό και
προσβάσιμο σημείο του σπιτιού. Αυτό θα βοηθήσει το παιδί να ξέρει πού
βρίσκονται ανά πάσα στιγμή και θα διευκολύνει τη διαδικασία της επικοι-
νωνίας. 

• Εξίσου σημαντικό με το να ζητά, είναι να μάθουμε στο παιδί να αρνείται.
Κατά τη διάρκεια μιας δραστηριότητας κι ενώ το παιδί περιμένει να του δώ-
σετε κάτι συγκεκριμένο που θέλει, δώστε του κάτι ανεπιθύμητο. Για παρά-
δειγμα, την ώρα του φαγητού, ενώ το παιδί περιμένει να του δώσετε
μπισκότο, δώστε του κάτι άλλο π.χ. μήλο. Περιμένετε από το παιδί να αντι-
δράσει και να αρνηθεί είτε λεκτικά, είτε με μια χειρονομία, είτε σπρώχνον-
τας το μήλο μακριά. Μπορείτε να ερμηνεύσετε την αντίδρασή του λέγοντας
«δεν θέλεις μήλο».

• Δείξτε στο παιδί τρόπους για να τραβάει την προσοχή^ τή δική σας και των
άλλων. Κρατήστε έναν ενισχυτή (επιθυμητό αντικείμενο) και γυρίστε την
πλάτη σας στο παιδί σαν να κοιτάτε κάπου αλλού. Θα χρειαστεί ένα δεύτερο
άτομο το οποίο θα καθοδηγήσει το παιδί να σας τραβήξει την προσο χή είτε
τραβώντας το χέρι, είτε φωνάζοντας το όνομά σας ή με οποιο δήποτε άλλο
τρόπο. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να επαναλαμβάνεται αποσύροντας
σταδιακά τη βοήθεια του δεύτερου ατόμου.

• Ενισχύστε το παιδί να ζητά βοήθεια. Δώστε στο παιδί παιχνίδια που του
αρέσουν, αλλά που αποτελούνται από δυο ή τρία μέρη, τα οποία το παιδί
δεν μπορεί να συναρμολογήσει. Βάλτε ένα σνακ ή ένα παιχνίδι σε ένα ση-
μείο που το παιδί δεν μπορεί να το φτάσει ή σε ένα συρτάρι, το οποίο ανοί-
γει δύσκολα ή είναι κλειδωμένο. Περιμένετε να ζητήσει βοήθεια με
οποιοδήποτε τρόπο.

• Όπως και με την αλληλεπίδραση, έτσι και με την επικοινωνία, μπορείτε να
δημιουργείτε καταστάσεις για να δουλέψετε με το παιδί, μπορείτε όμως να
εκμεταλλεύεστε και οποιαδήποτε κατάσταση κατά τη διάρκεια της ημέρας.

• Σε παιδιά που έχουν λόγο, μπορείτε να πείτε μαζί τους τραγουδάκια και να
σταματάτε ξαφνικά περιμένοντας από το παιδί να πει την τελευταία λέξη ή
τον τελευταίο στίχο.

• Ονομάστε κάθε απλή ενέργεια που κάνετε εσείς ή το παιδί (πλένω χέρια,
πλένω δόντια, βάζω παπούτσια, παίζω με τις κούκλες κ.λπ.). 

• Ενθαρρύνετε το παιδί να ονομάζει ενέργειες, πρόσωπα και αντικείμενα.
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• Ενθαρρύνετε το παιδί να δίνει και να επεξεργάζεται πληροφορίες. Κρύψτε
αντικείμενα και καθοδηγήστε το παιδί να τα βρει. 

• Βάλτε ανάποδα πάνω στο τραπέζι μερικές κάρτες που απεικονίζουν διά-
φορα αντικείμενα. Διαλέγετε εναλλάξ από μια κάρτα και προσπαθήστε να
την περιγράψετε μέχρι ο άλλος να βρει το εικονιζόμενο αντικείμενο. 

• Καθώς πολλά παιδιά με αυτιστική διαταραχή έχουν δυσκολία τόσο στην έκ-
φραση όσο και στην κατανόηση του προφορικού λόγου, προσπαθήστε να
μιλάτε απλά, με σύντομες φράσεις, χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά. 

• Αποφύγετε τις σύνθετες και αόριστες εκφράσεις. Προσπαθήστε για αρχή η
κάθε φράση να έχει τη μορφή απλής οδηγίας («δώσε την μπάλα», «πάρε το
κουτάλι», «βάλε στο τραπέζι», «κάτσε στην καρέκλα»). Στην πορεία, προ-
σαρμόστε τον λόγο ανάλογα με το επίπεδο του παιδιού.

• Χρησιμοποιήστε απλές χειρομορφές παράλληλα με τις λέξεις. Αυτό βοηθά
πολύ τα παιδιά, καθώς είναι μια οπτικοποιημένη αναπαράσταση της λέξης.

• Ένα άλλο χαρακτηριστικό των παιδιών αυτών είναι η αδυναμία τους να κα-
τανοήσουν τον μεταφορικό λόγο, τον οποίο εμείς χρησιμοποιούμε συχνά
στην καθημερινή μας ομιλία. Η κυριολεκτική κατανόηση του λόγου δημι-
ουργεί συχνά δυσκολίες στην επικοινωνία τους με τους άλλους. Αποφύγετε,
λοιπόν, να χρησιμοποιείτε τέτοιες εκφράσεις, οι οποίες πιθανότατα να μπερ-
δέψουν ή και να αναστατώσουν το παιδί (εκφράσεις όπως: «την πάτησα»,
«μου πήρες τ’ αυτιά», «έσκασα από το φαγητό», «πέθανα από την κούραση»
κ.λπ.).

Υπάρχουν προγράμματα εναλλακτικής επικοινωνίας στα οποία μπορούν να
εκπαιδευτούν όχι μόνο επαγγελματίες, αλλά και γονείς παιδιών με αυτισμό. Το
ΜΑΚΑΤΟΝ είναι ένα γλωσσικό πρόγραμμα που χρησιμοποιεί ομιλία, σύμ-
βολα και χειρομορφές και απευθύνεται σε παιδιά με διάφορες διαταραχές και
ειδικές δυσκολίες. Βοηθά σημαντικά στην ανάπτυξη μιας βασικής επικοινω-
νίας, αλλά και στην ανάπτυξη του λόγου, όταν αυτός υπάρχει. Ένα άλλο σύ-
στημα εναλλακτικής επικοινωνίας είναι το πρόγραμμα PECS (Picture Exchange
Communication System / Σύστημα Ανταλλαγής Μέσω Εικόνων), το οποίο απο-
τελείται από έξι στάδια και έχει ως σκοπό την ανάπτυξη της επικοινωνίας χρη-
σιμοποιώντας την ανταλλαγή εικόνων. Έρευνες έχουν δείξει ότι ενισχύει
επίσης την ανάπτυξη και την αυθόρμητη χρήση του λόγου (Βογινδρούκας &
Sherratt, 2005).
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Συμπεριφορά

Επαναλαμβανόμενες στερεοτυπικές συμπεριφορές

Τα παιδιά με αυτιστική διαταραχή εκδηλώνουν πλήθος επαναλαμβανόμε-
νων συμπεριφορών. Τέτοιες συμπεριφορές είναι στερεοτυπικές κινήσεις, αυ-
τοτραυματικές συμπεριφορές, απλές ή πολύπλοκες ρουτίνες, προσκόλληση σε
συγκεκριμένα αντικείμενα. Ας μην ξεχνάμε ότι ένα χαρακτηριστικό των παι-
διών αυτών είναι η άκαμπτη και ανελαστική σκέψη, καθώς στερούνται φαντα-
σίας και δημιουργικότητας. Το παιδί εκδηλώνει και διατηρεί τέτοιες
συμπεριφορές γιατί του προσφέρουν προβλεψιμότητα, ασφάλεια και μειώνουν
τα επίπεδα του άγχους. Επαναληπτικές, στερεοτυπικές συμπεριφορές μπορεί
να είναι το στροβίλισμα, το έντονο κούνημα των χεριών, η περιστροφή αντι-
κειμένων, το δάγκωμα των χεριών κ.ά. Αυτές οι συμπεριφορές λειτουργούν αυ-
τοδιεργετικά, προσφέροντας ευχαρίστηση στο παιδί (Peeters, 2000). Σε ένα
απόσπασμα του βιβλίου της, η Temple Grandin αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Το στροβίλισμα ήταν μια άλλη αγαπημένη μου δραστηριότητα. Καθόμουν
στο πάτωμα και στριφογύριζα. Το δωμάτιο στροβιλιζόταν μαζί μου. Αυτή η
αυτο-διεγερτική συμπεριφορά με έκανε να αισθάνομαι δυνατή, ότι είχα τον
έλεγχο... Διασκέδαζα στριφογυρίζοντας μόνη μου ή στρίβοντας νομίσματα ή πώ-
ματα γύρω-γύρω. Ολότελα απορροφημένη με την κίνηση του νομίσματος ή του
πώματος που στριφογύριζε, δεν έβλεπα ούτε άκουγα τίποτα. Οι άνθρωποι γύρω
μου ήταν διάφανοι. Και κανένας ήχος δεν διέκοπτε την προσήλωσή μου. Ήταν
σαν να ήμουν κωφή. Ακόμα και ένας ξαφνικός, δυνατός θόρυβος δεν με ξάφ-
νιαζε για να βγω από τον κόσμο μου. Όταν, όμως, βρισκόμουν στον κόσμο των
ανθρώπων, ήμουν εξαιρετικά ευαίσθητη στους θορύβους» (Grandin, 1995).

Αυτός είναι και ο λόγος που ακόμα και αν σταματήσουμε μια τέτοια συμ-
περιφορά, θα αντικατασταθεί από μια καινούρια. Το παιδί τις έχει ανάγκη. Το
βοηθούν να απομονώνεται από στρεσογόνα ερεθίσματα. Το ερώτημα, λοιπόν,
που γεννάται είναι αν πρέπει ή όχι να εμποδίζουμε αυτές τις συμπεριφορές και
πότε. Αν μια στερεοτυπική συμπεριφορά δεν είναι επικίνδυνη και δεν ενοχλεί,
γιατί να παρέμβουμε σε αυτή; Περιορίζουμε, λοιπόν, και αντικαθιστούμε τις
στερεοτυπικές συμπεριφορές, οι οποίες θέτουν το παιδί ή τους άλλους σε κίν-
δυνο (π.χ. αν το παιδί αυτοτραυματίζεται), εμποδίζουν το παιδί να εμπλακεί σε
δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της ημέρας (λόγω της έντασης και της συ-
χνότητας της συμπεριφοράς), προκαλούν την κοροϊδία σε βάρος του παιδιού ή
γίνονται ενοχλητικές για τους ανθρώπους γύρω του.
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• Παρατηρήστε το πλαίσιο και τη χρονική στιγμή στην οποία εκδηλώνεται η
συμπεριφορά. Είναι πιθανό το παιδί να εκδηλώνει συχνότερα στερεοτυπίες,
όταν ο χρόνος του ή ο χώρος του δεν είναι δομημένος. 

• Προσπαθείτε να απασχολείτε το παιδί με ευχάριστες δραστηριότητες. Έτσι
περιορίζετε το άγχος του, άρα και την εκδήλωση στερεοτυπιών.

• Οριοθετήστε χρονικά και χωρικά τη συμπεριφορά. Για παράδειγμα, αν η
στερεοτυπία ενός παιδιού είναι να τραβάει κλωστές από υφάσματα, δώστε
του λεκτικά ή οπτικοποιημένα να καταλάβει ότι μπορεί να ξηλώνει κλωστές
μια συγκεκριμένη ώρα μέσα στην ημέρα, από ένα συγκεκριμένο ύφασμα
που θα του έχετε δώσει. Αν η στερεοτυπία είναι να χτυπάει αντικείμενα,
για να παραχθεί ήχος, επιτρέψτε του να το κάνει κάποια συγκεκριμένη ώρα
στο δωμάτιό του. 

• Αντικαταστήστε μια στερεοτυπική συμπεριφορά με μια πιο «κοινωνικά απο-
δεκτή». Για παράδειγμα, αν ένα παιδί δαγκώνει αντικείμενα συνεχώς, μπο-
ρείτε να του δώσετε ένα μικρό αντικείμενο σαν αυτά που δαγκώνουν τα
μωρά, όταν βγάζουν δόντια, το οποίο μπορεί να το έχει πάνω του ανά πάσα
στιγμή. 

• Μετατρέψτε μια στερεοτυπική συμπεριφορά/εμμονή σε επιβράβευση. Αν
σε ένα παιδί αρέσει να παίζει με ένα συγκεκριμένο αυτοκινητάκι, μπορείτε
να το χρησιμοποιήσετε ως επιβράβευση λέγοντας «πρώτα φαγητό, μετά αυ-
τοκινητάκι».

• Τα άτομα με αυτισμό λειτουργούν φτιάχνοντας ρουτίνες. Πολλές από αυτές
είναι πολύ λειτουργικές και χρήσιμες για το παιδί. Για παράδειγμα, μπορεί
ένα παιδί που δεν έχει λόγο να φτιάξει μια ρουτίνα στην οποία θα χρησι-
μοποιεί ένα βιβλίο επικοινωνίας, για να ζητήσει αυτό που θέλει, αντί να φω-
νάζει και να κλαίει. Υπάρχουν όμως ρουτίνες που μπορεί να είναι εκτός
από αυτό και μη λειτουργικές, επικίνδυνες ή ενοχλητικές. Σε αυτή την πε-
ρίπτωση, επεμβαίνουμε στη ρουτίνα αλλάζοντας κάτι σε αυτήν. Είναι πι-
θανό το παιδί να αντιδράσει αρχικά και να αναστατωθεί, αλλά με την
πάροδο του χρόνου θα προσαρμοστεί. Για παράδειγμα, ένα παιδί έχει φτιά-
ξει μια ρουτίνα στην οποία πηγαίνει στο μπάνιο και αδειάζει το σαπούνι
στο πάτωμα. Σε αυτή την περίπτωση, θα μπορούσατε να παρέμβετε στη ρου-
τίνα κλειδώνοντας την πόρτα του μπάνιου και αφήνοντας το παιδί να μπει
μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικα. Εναλλακτικά, θα μπορούσατε να αντικα-
ταστήσετε το υγρό σαπούνι με μια πλάκα σαπουνιού. 

• Τέλος, κάποιες συμπεριφορές μπορεί να πάρουν τη μορφή ρουτίνας λόγω
μιας συγκεκριμένης αντίδρασης του ενήλικα. Πολλά παιδιά επαναλαμβά-
νουν κάποιες ανεπιθύμητες συμπεριφορές γιατί τους αρέσει η αντίδραση
που αυτές προκαλούν (φωνές, αγκαλιά, έκφραση προσώπου κ.ά.). Για τον
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λόγο αυτό, καλό θα ήταν κάποιες φορές η αντίδραση του ενήλικα να είναι
περιορισμένη ή ακόμα και να απουσιάζει τελείως, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις
όπου αντιλαμβάνεστε ότι μια ανεπιθύμητη συμπεριφορά του παιδιού έχει
ως σκοπό να προκαλέσει μια συγκεκριμένη αντίδραση (Peeters, 2000). 

Εκρήξεις θυμού 

Οι εκρήξεις θυμού και η επιθετικότητα είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που
έχουν να αντιμετωπίσουν οι γονείς παιδιών με αυτισμό. Τις περισσότερες φορές
οι εκρήξεις θυμού προκαλούνται από μικρές ή μεγάλες αλλαγές στη ρουτίνα
του παιδιού, από άγχος, πόνο ή δυσφορία, από φόβο, από αντίδραση κ.ά. και
όχι με σκοπό να προκαλέσουν ή να εκνευρίσουν τους ενήλικες (Notbohm &
Zysk, 2004). Σε κάποιες περιπτώσεις οι εκρήξεις αυτές συνοδεύονται από επι-
θετικότητα ή από αυτοτραυματικές συμπεριφορές. 

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να παρατηρήσουμε και να
κα ταγράψουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο εκδηλώθηκε η συμπεριφορά, τι προη  -
γήθηκε και τι ακολούθησε. Με άλλα λόγια, παρατηρούμε τον χώρο στον οποίο
εκδηλώθηκε η συμπεριφορά, τι συνέβη πριν εκδηλωθεί η συμπεριφορά και τι
συνέβη και το παιδί ηρέμησε. Αυτή η παρατήρηση μπορεί να μας δώσει χρήσι-
μες πληροφορίες, οι οποίες θα βοηθήσουν στην πρόληψη ή την αντιμετώπιση
μιας ανάλογης συμπεριφοράς. Για παράδειγμα, ένα παιδί μπορεί να εκδηλώσει
έκρηξη θυμού γιατί ενοχλείται από το δυνατό φως του δωματίου, από ήχους που
υπάρχουν σ’ αυτό ή από κάτι που συνέβη και το αναστάτωσε. Αν το παιδί δεν
έχει τρόπο να επικοινωνήσει, καταφεύγει στην κρίση θυμού. Είναι, λοιπόν, ση-
μαντικό να περιορίζονται τα ερεθίσματα που γνωρίζετε ότι αναστατώνουν το
παιδί ή να αντιμετωπίζονται με κάποιον τρόπο, για να προλαμβάνεται έτσι η
ανεπιθύμητη συμπεριφορά. Αν, για παράδειγμα, το ενοχλεί το έντονο φως στο
δωμάτιο, κλείστε τις κουρτίνες ή χαμηλώστε τα φώτα. Σε περιπτώσεις που δεν
μπορείτε να παρέμβετε, απομακρύνετε το παιδί από τον συγκεκριμένο χώρο.

Σε άλλες περιπτώσεις, το παιδί εκδηλώνει κρίση θυμού γιατί δεν μπορεί να
κοινοποιήσει μια ανάγκη του. Γι’ αυτό, λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να παρέ-
χονται στο παιδί τρόποι εναλλακτικής επικοινωνίας, όπως έχει ήδη προανα-
φερθεί.

Υπάρχουν παιδιά που αντιδρούν, όταν τους αρνούνται αυτό που ζητούν ή
όταν δεν μπορούν να το έχουν. Ένα παιδί, λοιπόν, μπορεί να εκδηλώσει μια
κρίση θυμού, γιατί θέλει εκείνη τη στιγμή να φάει σοκολάτα. Σ’ αυτή την περί-
πτωση, πολλοί γονείς, υποφέροντας από το κλάμα, τις φωνές και τα ουρλιαχτά
του παιδιού, αποφασίζουν να του δώσουν σοκολάτα, για να ηρεμήσει. Αυτό
όμως που συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση είναι ότι ενισχύουν και «επιβρα-
βεύουν» την ανεπιθύμητη συμπεριφορά. Έτσι, λοιπόν, το παιδί μαθαίνει ότι
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ένας γρήγορος τρόπος για να πάρει αυτό που θέλει, είναι να φωνάζει και να
κλαίει. Αυτό που μπορείτε να κάνετε σε τέτοιες περιπτώσεις είναι να πα ραμεί-
νετε ήρεμοι και να προσπαθήσετε να απασχολήσετε το παιδί με κάτι που το ευ-
χαριστεί και το ηρεμεί. Αν αποφασίσετε να του δώσετε σοκολάτα, κάντε το
μόνο όταν το παιδί ηρεμήσει και όχι κατά τη διάρκεια της κρίσης (Wing, 2000).
Έτσι, η σοκολάτα λειτουργεί και ως επιβράβευση της επιθυμητής συμπε ρι φο-
ράς.

Ύπνος

Αρκετά παιδιά με αυτισμό παρουσιάζουν επίσης διαταραχές στον ύπνο. Κά-
ποια κοιμούνται πολλές ώρες, ενώ κάποια άλλα κοιμούνται πολύ λίγο. Μπορεί
να κάνουν πολύ ανήσυχο ύπνο, να ξυπνούν συχνά μέσα στη νύχτα, να επιδιώ-
κουν να κοιμούνται στο κρεβάτι των γονιών ή να προβάλλουν έντονη αντίσταση
πριν πέσουν στο κρεβάτι. 
• Κάντε με το παιδί μια επίσκεψη στο γιατρό, ώστε να αποκλείσετε τυχόν προ-

βλήματα υγείας που μπορεί να διαταράσσουν τον ύπνο του παιδιού.
• Προσπαθήστε να περνάτε λίγη ώρα με το παιδί, πριν το βάλετε για ύπνο,

κάνοντας μαζί του πράγματα που το χαλαρώνουν (π.χ. μπάνιο, τραγούδι).
• Δημιουργήστε ένα ήσυχο και ευχάριστο περιβάλλον για να κοιμάται το παιδί

και προσπαθήστε να περιορίσετε τα ερεθίσματα που μπορεί να του τραβάνε
την προσοχή ή να το αναστατώνουν. 

• Αποφεύγετε να κοιμίζετε το παιδί σε ένα χώρο και να το μεταφέρετε κατό-
πιν σε έναν άλλο. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στο παιδί.

• Δημιουργήστε μια ρουτίνα ύπνου κατά την οποία το παιδί θα κοιμάται μια
σταθερή ώρα και σε ένα σταθερό χώρο. Είναι πολύ σημαντικό το παιδί να
κοιμάται και να ξυπνάει στο δικό του κρεβάτι. 

• Αποφεύγετε να κοιμάστε μαζί με το παιδί σας ή να μένετε μαζί του μέχρι να
κοιμηθεί, εκτός αν υπάρξει σημαντικός λόγος.

• Αν το παιδί σας έχει την τάση να ξυπνάει τη νύχτα και να σηκώνεται από το
κρεβάτι του, μπορείτε να βάλετε στο δωμάτιο μια πόρτα που να ανοίγει χω-
ριστά το πάνω μέρος της (Notbohm & Rysk, 2004). 

Φαγητό

Άλλος ένας τομέας κατά τον οποίο παιδιά με αυτισμό παρουσιάζουν συχνά
ποικίλες δυσκολίες, είναι το φαγητό. Υπάρχουν παιδιά που δέχονται να φάνε
μόνο συγκεκριμένες τροφές. Μπορεί να δείχνουν έντονη προτίμηση σε τροφές
με συγκεκριμένη υφή, γεύση, χρώμα, θερμοκρασία ή μυρωδιά και να απορρί-
πτουν άλλες για τους αντίστοιχους λόγους. Για παράδειγμα, ένα παιδί μπορεί
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να δέχεται να φάει μόνο τροφές σε μορφή κρέμας, κάποιο άλλο να τρώει μόνο 
για   ού ρ τι και σοκολάτα, ενώ άλλα να αρνούνται να δοκιμάσουν τροφές που
έχουν πράσινο ή κόκκινο χρώμα. Ένα άλλο πρόβλημα που μπορεί να παρου-
σιαστεί στο φαγητό είναι να τρώει το παιδί άλλα φαγητά στο σπίτι και άλλα
στο σχολείο. Για παράδειγμα, μπορεί ένα παιδί να έχει φτιάξει μια ρουτίνα
στην οποία τρώει μπανάνα στο σπίτι, αλλά ποτέ στο σχολείο ή και το αντίθετο.
Τα παιδιά παρουσιάζουν τέτοιες δυσκολίες συνήθως λόγω αισθητηριακών προ-
βλημάτων ή λόγω προσκόλλησης και δημιουργίας συγκεκριμένων ρουτινών,
καθώς και λόγω μιας έντονης αντίστασης στην αλλαγή.

• Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να μην τρώει κάποια φαγητά. Σεβαστείτε το δι-
καίωμά του αυτό και μην επιμένετε, αν διαπιστώσετε ότι ένα φαγητό πραγ-
ματικά δεν του αρέσει.

• Παρατηρήστε τι του αρέσει να τρώει και τι όχι και σε τι μορφή. Πολλά παι-
διά προτιμούν να τρώνε τα φαγητά σε μορφή κρέμας (αλεσμένα) είτε λόγω
αισθητηριακού προβλήματος είτε λόγω ρουτίνας. 

• Δημιουργήστε μια ρουτίνα για το φαγητό. Δίνετε στο παιδί το φαγητό συ γ-
κεκριμένες ώρες και σε σταθερό χώρο.

• Κρατήστε μια σταθερή στάση απέναντι στο παιδί. Δίνετε στο παιδί το ίδιο
φαγητό που τρώτε κι εσείς και μη φτιάχνετε διαφορετικό φαγητό για εκείνο.
Αν το παιδί συνδυάσει ότι κάθε φορά που δεν τρώει το φαγητό που υπάρ-
χει στο τραπέζι θα του δίνεται εναλλακτικά το φαγητό που επιθυμεί, τότε δεν
έχει κανένα λόγο και κανένα κίνητρο να δοκιμάσει κάτι άλλο. Είναι πιθα-
νότερο να δοκιμάσει ένα καινούριο φαγητό όταν πεινάει (Wing, 2000).

• Επιβραβεύστε κάθε μπουκιά που θα φάει από ένα καινούριο φαγητό. Δο-
κιμάστε να του δώσετε μια πολύ μικρή μπουκιά στην αρχή κρατώντας πα-
ράλληλα ένα μπισκότο ή κάτι που του αρέσει πολύ λέγοντάς του για
παράδειγμα «πρώτα ντομάτα, μετά μπισκότο». Μόλις το παιδί φάει την ντο-
μάτα, του δίνετε αμέσως την επιβράβευση. Στην πορεία αυξάνετε τις μπου-
κιές και αποσύρετε σιγά-σιγά την επιβράβευση. Αν η μέθοδος αυτή έχει
αποτέλεσμα, επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για κάθε καινούριο φαγητό.
Μπορείτε επίσης να οπτικοποιήσετε τη διαδικασία χρησιμοποιώντας έναν
πίνακα φαγητού με κάρτες.

Πρόγραμμα τουαλέτας

Πολύ συχνά, τα παιδιά με αυτισμό παρουσιάζουν έντονη δυσκολία στην κα-
τάκτηση αυτονομίας στην τουαλέτα. Αυτό συμβαίνει είτε γιατί δεν κατανοούν
τη διαδικασία, είτε λόγω αισθητηριακών προβλημάτων, είτε γιατί κάτι στη δια-
δικασία αυτή (συνήθως ο χώρος της τουαλέτας) τους προκαλεί φόβο. Έτσι είναι
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απαραίτητο τα παιδιά αυτά να «εκπαιδευτούν» στη διαδικασία αυτή μέσω ενός
πολύ συγκεκριμένου προγράμματος τουαλέτας, το οποίο θα διαμορφωθεί έτσι,
ώστε να ταιριάζει στις δυσκολίες του παιδιού.

• Ξεκινήστε βγάζοντας την πάνα από το παιδί. Είναι πολύ σημαντικό από τη
στιγμή που θα αφαιρέσετε την πάνα να μην την ξαναχρησιμοποιήσετε κατά
τη διάρκεια της μέρας παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 

• Πηγαίνετε το παιδί στην τουαλέτα σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα στην
αρχή και σημειώνετε τις ώρες. Σταδιακά αυξήστε τον χρόνο που μεσολαβεί
και συνεχίστε να σημειώνετε τις ώρες. Αυτό θα σας δώσει μια εικόνα για τις
ώρες και τη συχνότητα που το παιδί πηγαίνει στην τουαλέτα.

• Κάντε τον χρόνο παραμονής του παιδιού στην τουαλέτα ευχάριστο. Χρησι-
μοποιήστε κάποιο παιχνίδι, παραμύθι ή τραγούδι, για να μειώσετε το άγχος
του παιδιού.

• Επιβραβεύετε αρχικά κάθε επιτυχημένη του προσπάθεια. 
• Η εκπαίδευση τουαλέτας μπορεί να πάρει χρόνο, γι’ αυτό, πριν ξεκινήσετε,

να είστε προετοιμασμένοι για τυχόν «ατυχήματα» και προσπαθήστε να πα-
ραμένετε ήρεμοι, όταν αυτά συμβαίνουν. Οι φωνές, ο θυμός ή η τιμωρία δεν
θα βοηθήσουν το παιδί, αντίθετα θα το επιβαρύνουν με πρόσθετο άγχος
(Notbohm & Zysk, 2004). 

• Στην περίπτωση που το παιδί εκδηλώνει έντονη άρνηση και δυσαρέσκεια
κάθε φορά που το πηγαίνετε στην τουαλέτα, προσπαθήστε να παρατηρή-
σετε τι προκαλεί αυτή την αντίδραση. Μπορεί να είναι ο χώρος της τουαλέ-
τας, στον οποίο υπάρχουν ερεθίσματα που ενοχλούν το παιδί (ήχοι,
αντικείμενα ή μυρωδιές) ή να είναι η ίδια η λεκάνη που προκαλεί φόβο και
άγχος στο παιδί.

• Για να διευκολύνετε το παιδί, βάλτε ένα παιδικό καθισματάκι στη λεκάνη
και ένα σκαμνάκι στη βάση της, για να μπορεί το παιδί να ακουμπάει τα
πόδια του.

• Υπάρχουν παιδιά που παρουσιάζουν εντονότερες δυσκολίες στο να απο-
χωριστούν την πάνα και να εξοικειωθούν με τη διαδικασία της τουαλέτας.
Σε αυτή την περίπτωση, η έκθεση πρέπει να γίνεται ακόμα πιο σταδιακά.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αρχικά ένα γιογιό ή ακόμα και να βάζετε το
παιδί να κάθεται στο γιογιό φορώντας την πάνα. Σιγά-σιγά αφαιρέστε την
πάνα και πλησιάστε το γιογιό πιο κοντά στη λεκάνη της τουαλέτας. Αδει-
άζετε κάθε φορά το γιογιό στην τουαλέτα παρουσία του παιδιού και επι-
βραβεύετε (Jordan, 2000). Σταδιακά, και αφού το παιδί έχει εξοικειωθεί με
τη διαδικασία αυτή, επιχειρήστε να κάνετε τη μετάβαση από το γιογιό στη
λεκάνη.
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• Μπορείτε κι εδώ να χρησιμοποιείτε μια κάρτα για την τουαλέτα ή ένα α   -
ντι κείμενο μετάβασης, το οποίο το παιδί θα συνδέσει με τη διαδικασία και
τον χώρο της τουαλέτας.

• Κατά τη διάρκεια της νύχτας αποφεύγετε να δίνετε στο παιδί πολλά υγρά,
πριν κοιμηθεί, και ελέγχετε συστηματικά το παιδί καταγράφοντας κι εδώ
τις ώρες των «ατυχημάτων» στη διάρκεια του ύπνου. Αν δείτε ότι τα «ατυ-
χήματα» συμβαίνουν μια σταθερή ώρα τη νύχτα, επιχειρήστε να ξυπνάτε το
παιδί 10-15 λεπτά νωρίτερα και να το οδηγείτε στην τουαλέτα (Notbohm &
Zysk, 2004). 

Γενικές συμβουλές που θα πρέπει να θυμάστε:

• Πολλοί γονείς μετά τη διάγνωση βιώνουν συναισθήματα θλίψης, ενοχής,
θυμού, άρνησης, φόβου κ.ά. Μη διστάσετε να ζητήσετε επαγγελματική στή-
ριξη, για να αντεπεξέλθετε σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση.

• Μην ξεχνάτε να προσφέρετε στον εαυτό σας στιγμές χαλάρωσης και ξε-
κούρασης. 

• Απευθυνθείτε σε επαγγελματίες της ειδικής αγωγής. Αυτοί θα σας βοηθή-
σουν να κατανοήσετε τις δυσκολίες του παιδιού και να σχεδιάσετε μαζί ένα
εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης.

• Κάθε παιδί είναι διαφορετικό. Έχει διαφορετικές δυσκολίες και διαφορε-
τικές ανάγκες που είναι πιθανό να διαφοροποιηθούν με την πάροδο του
χρόνου. 

• Δημιουργήστε ένα ασφαλές, λιτό και προβλέψιμο περιβάλλον για το παιδί.
• Παρατηρήστε τα πράγματα που του αρέσει να κάνει και χρησιμοποιήστε τα

ως κίνητρο για αλληλεπίδραση και επικοινωνία.
• Προσπαθήστε να μειώσετε τα ερεθίσματα που αναστατώνουν και εκνευρί-

ζουν το παιδί.
• Να θυμάστε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις πρέπει να αλλάξουμε το πε-

ριβάλλον του παιδιού με αυτισμό και όχι το ίδιο το παιδί.
• Δημιουργήστε ένα χώρο στο σπίτι όπου το παιδί θα μπορεί να «αποσυρθεί»

και να ηρεμήσει, όταν το χρειάζεται. Αυτός ο χώρος μπορεί να είναι ένα
δωμάτιο ή μια γωνία του σπιτιού στην οποία θα τοποθετήσετε μαξιλάρια και
άλλα αντικείμενα που ηρεμούν το παιδί και η οποία θα είναι όσο πιο απο-
μονωμένη γίνεται από θορύβους και δυνατά φώτα.

• Μιλάτε στο παιδί με όσο το δυνατό πιο απλά λόγια. Χρησιμοποιήστε λέξεις-
κλειδιά. 

• Χρησιμοποιήστε απλές χειρομορφές παράλληλα με τις λέξεις. 
• Χρησιμοποιήστε έντονες εκφράσεις προσώπου, για να δηλώσετε ένα συ-

ναίσθημα.
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• Αποφύγετε αόριστες, διφορούμενες ή μεταφορικές εκφράσεις. Προκαλούν
σύγχυση και δυσκολεύουν την επικοινωνία με το παιδί.

• Δώστε στο παιδί επιλογές καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας (στο φαγητό,
στο παιχνίδι, στη βόλτα). 

• Όταν υπάρχουν ανεπιθύμητες συμπεριφορές ή εκρήξεις θυμού, παρατηρή-
στε και καταγράψτε το «πριν» και το «μετά». Θα σας βοηθήσει να ε ντοπίσε-
τε τι προκαλεί τη συμπεριφορά και άρα πώς μπορείτε να την αντιμετωπίσετε.

• Θυμηθείτε ότι οι αντιδράσεις θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ήπιες
και κάποιες φορές είναι καλό να «αγνοείτε» κάποιες αρνητικές συμπερι-
φορές του παιδιού μη δίνοντάς του έτσι κίνητρο να τις επαναλάβει.

• Προσπαθήστε να προσαρμόσετε τη συμπεριφορά σας και τις αντιδράσεις
σας, ώστε να αποτελέσουν μοντέλο συμπεριφοράς για το παιδί.

• Μην πιέζετε το παιδί να κάνει πράγματα που είναι πέρα από τις δυνατότη-
τές του.

• Θέτετε κάθε φορά μικρούς και ξεκάθαρους στόχους και μην επιβαρύνετε το
παιδί έχοντας πολλές και ταυτόχρονες απαιτήσεις. 

• Προσπαθήστε να είστε σαφείς σε οτιδήποτε ζητάτε από το παιδί να κάνει.
Αφήστε στο παιδί χρόνο να επεξεργαστεί και να αντιδράσει σε αυτό που
του ζητάτε. Ο χρόνος που χρειάζεται το κάθε παιδί ποικίλλει.

• Να θυμάστε να επιβραβεύετε το παιδί σε κάθε του προσπάθεια, αλλά απο-
σύρετε την επιβράβευση, όταν κάτι έχει πια κατακτηθεί. Εισαγάγετε ξανά
την επιβράβευση, όταν ξεκινήσετε να δουλεύετε με το παιδί πάνω σε έναν
καινούριο στόχο.

Σύνδρομο Asperger

Το σύνδρομο Asperger ανήκει και αυτό στις Διάχυτες Αναπτυξιακές Δια-
ταραχές. Τα παιδιά με αυτό το σύνδρομο έχουν συνήθως φυσιολογική ή ανώ-
τερη νοημοσύνη. Παρουσιάζουν και αυτά δυσκολίες στις κοινωνικές σχέσεις,
την κοινωνική προσαρμογή  και την επικοινωνία^ όμως οι δυσκολίες αυτές είναι
πιο ήπιες σε σχέση με αυτές του Αυτισμού (Γκονέλα, 2006). Πιο συγκεκριμένα,
τα παιδιά με σύνδρομο Asperger παρουσιάζουν δυσκολίες στην κοινωνική αλ-
ληλεπίδραση και τη δημιουργία σχέσεων, παρόλο που επιθυμούν την επαφή με
τους άλλους. Ο λόγος τους αναπτύσσεται φυσιολογικά, όμως πολλές φορές
είναι ασυνήθιστα σχολαστικός και συχνά στερεοτυπικός. Έχουν περιορισμένα
ενδιαφέροντα (π.χ. αεροπλάνα, τρένα, υπολογιστές, γεωγραφία, ζώα κ.ά.) και
συχνά η ενασχόλησή τους με αυτά γίνεται εμμονή. Στα παιδιά αυτά επίσης είναι
εμφανής η έλλειψη ενσυναίσθησης, καθώς και η φτωχή μη λεκτική επικοινωνία
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τους. Τέλος, παρουσιάζουν μια κινητική αδεξιότητα, ιδιαίτερα όταν καλούνται
να εκτελέσουν συντονισμένες κινήσεις. Τα παιδιά με σύνδρομο Asperger χρειά  -
ζονται και αυτά σωστή και συστηματική εκπαίδευση, ώστε να μπορέσουν να
προσαρμοστούν και να λειτουργήσουν καλύτερα στις σχέσεις τους με τους άλ-
λους και τις ανάγκες της καθημερινότητας.

• Τα άτομα με σύνδρομο Asperger έχουν και αυτά ανάγκη για ήρεμο και προ-
βλέψιμο περιβάλλον. 

• Ένα ημερήσιο χρονοδιάγραμμα είναι πολύ χρήσιμο και γι’ αυτά τα παιδιά,
καθώς διατηρεί την προβλεψιμότητα και μειώνει το άγχος προετοιμάζο ντας
το παιδί για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμά του.

• Καλό είναι να ενημερώσετε τους δασκάλους του παιδιού στο σχολείο για
τις δυσκολίες και τις ιδιαιτερότητες του παιδιού, ώστε να μπορέσουν να
είναι πιο υποστηρικτικοί και υπομονετικοί με το παιδί.

• Μην ξεχνάτε να επαινείτε το παιδί για κάθε του προσπάθεια ή επιτυχία.
• Δουλέψτε με το παιδί τους κανόνες της κοινωνικής συμπεριφοράς. Τα παι-

διά με σύνδρομο Asperger επιθυμούν την επαφή και τη σχέση με άλλους αν-
θρώπους, αλλά δεν γνωρίζουν τον τρόπο προσέγγισης με αποτέλεσμα να
πλησιάζουν τους άλλους με ακατάλληλο και ιδιόρρυθμο τρόπο. Εξηγήστε
στο παιδί με απλά λόγια ή φτιάχνοντας απλές κοινωνικές ιστορίες ή εκμε-
ταλλευόμενοι μια τυχαία περίσταση, πώς μπορεί να πλησιάσει τα άλλα παι-
διά και να συναναστραφεί μαζί τους. 

• Διδάξτε του τους κανόνες δημοφιλών ομαδικών παιχνιδιών (κυνηγητό, κρυ-
φτό κ.ά.), που θα το βοηθήσουν να συμμετέχει ενεργά στο παιχνίδι με τα
άλλα παιδιά χωρίς να δημιουργεί ή να του δημιουργούν προβλήματα. Δι-
δάξτε απλές φράσεις και ενέργειες που μπορεί να χρησιμοποιήσει, για να
πάρει μέρος σ’ ένα ομαδικό παιχνίδι (π.χ. «μπορώ να παίξω μαζί σας;») ή
για να αποφύγει να συμμετάσχει σε ένα παιχνίδι (π.χ. «προτιμώ να παίξω
μόνος μου»). Διδάσκοντας τέτοιου είδους εκφράσεις αποφεύγετε να χαρα-
κτηριστεί το παιδί αγενές ή επιθετικό (Attwood, 2005).

• Ενθαρρύνετε τη δημιουργία σχέσεων με συνομηλίκους προσκαλώντας στο
σπίτι κάποιο παιδί, για να παίξουν. Μπορείτε να διευκολύνετε την κατά-
σταση οργανώνοντας εσείς κάποιο παιχνίδι ή παρατηρώντας διακριτικά και
επεμβαίνοντας, αν χρειαστεί. Αφού φύγει, συζητήστε με το παιδί σας για το
πώς πέρασε, καθώς και τις όποιες δυσκολίες παρουσιάστηκαν. 

• Τα παιδιά αυτά έχουν δυσκολία στην αναγνώριση και την έκφραση των συ-
ναισθημάτων. Συχνά συγχέουν τα συναισθήματα των άλλων, καθώς δυσκο-
λεύονται να ερμηνεύσουν τις ενδείξεις (εκφράσεις προσώπου, γλώσσα του
σώματος, τόνος φωνής) ή εκφράζουν τα δικά τους συναισθήματα με ακα-
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τάλληλο ή υπερβολικό τρόπο (Attwood, 2005). Δουλέψτε ένα-ένα τα συναι-
σθήματα μέσω παιχνιδιού, ζωγραφικής, παρατήρησης των άλλων και συζή-
τησης. Ρωτάτε το παιδί πώς αισθάνεται σε διάφορες περιστάσεις και
εκφράζετε με κάθε ευκαιρία τα δικά σας συναισθήματα.

• Μάθετέ του πώς να ξεκινά, να συμμετέχει και να λήγει μια συζήτηση. Εξη-
γήστε του πότε και με ποιο τρόπο μπορεί να διακόψει τον συνομιλητή του,
αν χρειαστεί. Χρησιμοποιήστε απλές και κατανοητές εκφράσεις που θα το
βοηθήσουν να αντεπεξέλθει σε μια ανάλογη κατάσταση.

• Εξηγήστε ότι μπορεί να ζητά βοήθεια, όταν τη χρειάζεται, και να παραδέ-
χεται ότι κάτι δεν το γνωρίζει ή δεν το έχει καταλάβει. 

• Εξηγήστε στο παιδί ότι κάποιες δραστηριότητες μπορούν να γίνουν και με
ένα διαφορετικό τρόπο χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι λανθασμένες.

• Ένα άλλο χαρακτηριστικό των παιδιών με σύνδρομο Asperger είναι η κυ-
ριολεκτική κατανόηση του λόγου. Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε μεταφο-
ρικές εκφράσεις, υπονοούμενα, λογοπαίγνια, πειράγματα και αστεία. Αν
εσείς ή κάποιος άλλος χρησιμοποιήσει μια τέτοια έκφραση, εξηγήστε με
απλά λόγια στο παιδί τι ακριβώς σημαίνει και, αν πρόκειται για αστείο, εξη-
γήστε ποια ήταν η πρόθεση του συνομιλητή. Η Temple Grandin (1995) ανα-
φέρει:
«Μια Κυριακή, στο παρεκκλήσι, καθόμουν στην πτυσσόμενη καρέκλα, πα-

γιδευμένη από τους κανόνες παρακολούθησης του σχολείου και βαριόμουν...
βαριόμουν... βαριόμουν. Όταν ο ιερέας άρχισε το κήρυγμα, απέδρασα στον εσω-
τερικό μου, μη διεγερτικό κόσμο. Έναν κόσμο γαλήνιο με απαλούς τόνους. Ξαφ-
νικά ένας δυνατός χτύπος εισέβαλε στον εσωτερικό μου κόσμο. Έκπληκτη
σήκωσα τα μάτια και είδα τον ιερέα να χτυπάει το αναλόγιο. “Χτυπήστε”, είπε,
“κι Εκείνος θ’ απαντήσει”. Ποιος, αναρωτήθηκα και ανακάθισα στην καρέκλα
μου... Ο ιερέας προχώρησε, αφήνοντας πίσω του το αναλόγιο και στάθηκε μπρο-
στά στο εκκλησίασμα. Είπε: “Μπροστά στον καθένα από σας υπάρχει μια πόρτα
που ανοίγει στον παράδεισο. Ανοίξτε τη και σωθείτε”... Όπως για πολλά αυτι-
στικά παιδιά, το καθετί ήταν και μια κυριολεξία για μένα. Το μυαλό μου επι-
κεντρώθηκε σ’ ένα πράγμα: πόρτα. Μια πόρτα που οδηγεί στον παράδεισο. Μια
πόρτα από την οποία θα μπορούσα να περάσω και να σωθώ! Οι φωνές υψώθη-
καν και όταν άκουσα: “Ευλόγησε την πόρτα που μπορεί να φανεί πάντα ανοι-
χτή στη χαρά και την αγάπη”, ήξερα ότι έπρεπε να βρω εκείνη την πόρτα. Τις
επόμενες μέρες έβλεπα κάθε πόρτα σαν ένα πιθανό άνοιγμα στην αγάπη και τη
χαρά. Η πόρτα της ντουλάπας, η πόρτα του μπάνιου, η μπροστινή πόρτα, η
πόρτα του στάβλου...» 
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• Τα άτομα με σύνδρομο Asperger βιώνουν συχνά έντονο άγχος, το οποίο
μπορεί να συσσωρεύεται για καιρό. Γι’ αυτό, κάποιες φορές μπορεί να είναι
ανήσυχα και ευερέθιστα, μελαγχολικά ή να έχουν ξεσπάσματα και εκρή-
ξεις θυμού. Κάποιες τεχνικές αντιμετώπισης αυτών των εκρήξεων και μεί-
ωσης του άγχους είναι η ακρόαση μουσικής, ένα χαλαρωτικό μπάνιο, ήρεμες
και ευχάριστες σκέψεις, απόσυρση του παιδιού σε ένα ήρεμο και χαλαρω-
τικό χώρο, αλλά και η έντονη άσκηση, όπως το τρέξιμο (Attwood, 2005). 

• Πολλά παιδιά παρουσιάζουν έντονη δυσκολία στον συντονισμό των κινή-
σεων. Παίξτε με το παιδί παιχνίδια στο σπίτι ή στην παιδική χαρά. Δουλέψτε
την αδρή του κίνηση παίζοντας παιχνίδια με την μπάλα. Ζητήστε από το
παιδί να πετάει την μπάλα ή να την κλοτσάει ενώ βρίσκεται σε κίνηση.
Παίξτε μαζί του παιχνίδια μίμησης κάνοντας διάφορες κινήσεις και ζητών-
τας του να τις επαναλάβει. Βελτιώστε την ισορροπία του παιδιού χοροπη-
δώντας μαζί του σε τραμπολίνο ή πάνω στο κρεβάτι ή ζητώντας του να
ισορροπήσει στο ένα του πόδι ή πάνω σε ένα σκαμνάκι. Επινοήστε παιχνί-
δια για να βελτιώσετε το αίσθημα προσανατολισμού του. Ζητήστε από το
παιδί, για παράδειγμα, να στρίβει δεξιά κάθε φορά που χτυπάτε μια φορά
παλαμάκια και αριστερά κάθε φορά που χτυπάτε δύο ή να περνάει κάτω
από ένα εμπόδιο κάθε φορά που θα κάνετε ένα συγκεκριμένο ήχο. Ζητήστε
τη γνώμη ενός ειδικού (φυσιοθεραπευτή ή εργοθεραπευτή) για περαιτέρω
συμβουλές και οδηγίες.

• Το παιδί με σύνδρομο Asperger έχει ένα μονότονο τρόπο ομιλίας χωρίς δια-
κυμάνσεις και χρωματισμούς της φωνής. Συμβουλευτείτε ένα λογοθερα-
πευτή για τις τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση
του τρόπου ομιλίας του παιδιού.

• Αν το παιδί έχει ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και παρουσιάζει έντονη προσκόλ-
ληση σε αυτά, επιχειρήστε να οριοθετήσετε χρονικά την ενασχόλησή του με
αυτά και χρησιμοποιήστε τα λειτουργικά ενσωματώνοντάς τα σε άλλες δρα-
στηριότητες, έτσι ώστε να αποκτήσουν ενδιαφέρον για το παιδί. Μην απο-
θαρρύνετε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του παιδιού καθώς μπορεί να
αποτελέσει μελλοντική επαγγελματική απασχόληση. Για παράδειγμα, αν το
παιδί σας έχει έντονο ενδιαφέρον για τους υπολογιστές, θα μπορούσε να
κάνει τα μαθήματα του σχολείου του στον υπολογιστή, ενώ στο μέλλον θα
μπορούσε να παραδίδει μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών σε παιδιά
και παράλληλα να ασχολείται με το αντικείμενο που τον ενδιαφέρει και του
προσφέρει χαλάρωση και ευχαρίστηση.

• Το παιδί είναι πολύ πιθανό να παρουσιάζει αισθητηριακή ευαισθησία σε
ήχους, υφάσματα, γεύσεις κ.ά. Παρατηρήστε και ρωτήστε το παιδί για τα
πράγματα που το ενοχλούν. Περιορίστε την έκθεσή του σε τέτοια ερεθί-
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σματα, ενώ όταν η έκθεση είναι αναγκαία προσπαθήστε αυτή να γίνεται
σταδιακά. Ένα πρόγραμμα αισθητηριακής ολοκλήρωσης από έναν ειδικό
εργοθεραπευτή θα μπορούσε να βοηθήσει σημαντικά το παιδί.

• Πολλά παιδιά δεν εκφράζουν τα αισθήματα πόνου ή δυσφορίας που νιώ-
θουν. Ενθαρρύνετε το παιδί να εκφράζεται και εξηγήστε του τη σημασία
τού να γνωρίζετε πότε και πού πονάει.

2.7.3. Η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή ως εναλλακτικού μέσου επικοινω-
νίας στον αυτισμό10

Στη σημερινή εποχή, η τεχνολογία της επικοινωνίας και της πληροφορίας
είναι παντού παρούσα: στην εργασία, στο σπίτι και φυσικά στην εκπαίδευση.
Παρά το γεγονός ότι πολλά εξαρτώνται από την προσωπικότητα του μαθητή, η
τεχνολογία των πολυμέσων ανοίγει ένα νέο δρόμο για τη μάθηση με βάση την
προσωπική ανακάλυψη και εμπειρία. Ο δρόμος αυτός φαίνεται ότι προσφέρει
ενδιαφέρουσες και ολότελα νέες προοπτικές (Jacobs, 1994). Οι παιδαγωγοί
ορίζουν στην εκπαίδευση τρεις παράγοντες αλληλεπίδρασης: τα παιδιά, τους
υπολογιστές και την επικοινωνία (Ράπτης και Ράπτη, 2000). 

Ο Η/Υ αποτελεί σημαντικό εργαλείο επεξεργασίας πληροφοριών, που μας
δίνει τη δυνατότητα διασύνδεσης με άλλα ηλεκτρονικά δίκτυα και εποπτικά
μέσα. Η αλληλεπίδραση του Η/Υ με το άτομο είναι άμεση, ενεργή και βελτιώ-
νει τη μαθησιακή διεργασία. Η χρήση του δημιουργεί αφενός μεν ένα πλούσιο
σε ερεθίσματα και πληροφορίες μαθησιακό περιβάλλον οδηγώντας τον μαθητή
στη γνώση και, αφετέρου, αποτελεί ένα πολύτιμο εκπαιδευτικό εργαλείο στα
χέρια του δασκάλου.

Για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η χρήση του Η/Υ συμ-
βάλλει σημαντικά στη διαδικασία της μάθησης παρέχοντας πλούσιες εκπαι-
δευτικές εμπειρίες και δίνοντας τη δυνατότητα πρόσβασης σε «ένα ευρύ
curriculum» (HMI, 1990). Οι άνθρωποι που παρουσιάζουν διανοητικές, αι-
σθητηριακές, αντιληπτικές και κινητικές αδυναμίες αποτελούν πρόβλημα κοι-
νωνικών θεραπευτικών, ανθρωπιστικών και παιδαγωγικών διαστάσεων. Έτσι,
το διδακτικό πρόγραμμα πρέπει να εμπλουτιστεί και να εκσυγχρονιστεί με προ-
ηγμένα εκπαιδευτικά και τεχνολογικά περιβάλλοντα, καθώς και με μαθησιακά
και ψυχαγωγικά χαρακτηριστικά καθημερινής πρακτικής (Δανασής-Αφεντά-
κης, 1997). Ο Η/Υ δίνει πολλές ευκαιρίες στα άτομα με ειδικές ικανότητες, με
αποτέλεσμα τα οφέλη να είναι πολλά, γιατί οι μαθητές παίρνουν στα χέρια τους
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την ίδια τη μάθηση και εργάζονται με τους δικούς τους ρυθμούς (Ράπτης &
Ράπτη, 2000). Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και το εκπαιδευτικό λογισμικό απο-
καθιστούν τις φυσικές αδυναμίες των παιδιών και βοηθούν στην πρόσβαση της
πληροφορίας και, επομένως, στην εκπαίδευσή τους. Η τεχνολογία της πληρο-
φορίας προσφέρει πρόσθετη υποστήριξη σε άτομα με σωματικές αναπηρίες,
αφού έχει τα μέσα και τα εργαλεία, στη φυσική, γνωστική και υποστηρικτική
πρόσβαση. 

Στη φυσική πρόσβαση οδηγούνται τα παιδιά που δεν μπορούν να χρησιμο-
ποιήσουν τα χέρια τους, αλλά μπορούν να λειτουργήσουν έναν Η/Υ με το κε-
φάλι τους ή κάποιο άλλο μέρος του σώματός τους. Το ίδιο και τα κωφά παιδιά
ή τα παιδιά που δεν μπορούν να μιλήσουν. Τους δίνεται η δυνατότητα να εκ-
παιδευτούν και να επικοινωνήσουν. Με τη χρήση εικόνων μέσα σε γραπτά κεί-
με να, που παρέχονται μέσω του Η/Υ οι μαθητές που αντιμετωπίζουν
μα  θη σιακές δυσκολίες οδηγούνται στη γνωστική μάθηση. Επίσης οι μαθητές με
δυσκολίες έχουν υποστηρικτική βοήθεια, αφού ο Η/Υ καλύπτει κάποιες αδυ-
ναμίες τους στο γράψιμο και στο διάβασμα, όπως π.χ. επεξεργασία κειμένου
και αυτόματη διόρθωση ορθογραφίας. Έτσι, μαθητές με σωματικές δυσκολίες,
από θεατές γίνονται συμμετέχοντες και έπειτα δημιουργοί. 

Οι δυσκολίες που συχνά συναντά η εφαρμογή της τεχνολογίας στην εκπαί-
δευση, έχουν να κάνουν με:
α) τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αναγνωριστεί ένα μαθησιακό πρόβλημα

και με την αναποτελεσματικότητα των παραδοσιακών μέσων διδασκαλίας,
β) την απαραίτητη γνώση του χειρισμού του Η/Υ από τον δάσκαλο, ο οποίος θα

αναγνωρίσει την κατάλληλη ιδιότητα της ειδικής τεχνολογίας που θα δώσει
λύση στο μαθησιακό πρόβλημα του μαθητή.
Γι’ αυτό ο ρόλος του δασκάλου είναι σημαντικός. Ο εκπαιδευτικός πρέπει

να είναι εκπαιδευμένος στις νέες τεχνολογίες και όσοι εργάζονται στην Ειδική
Αγωγή πρέπει:
ü να επισημάνουν το πρόβλημα, 
ü να προσδιορίσουν το μέσο που επιλύει το συγκεκριμένο πρόβλημα και
ü να βρουν λύση έχοντας υπόψη το πρόβλημα και το μέσο. 

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αντιμετωπίσουν το πολυδιάστατο πρόβλημα
των ανθρώπων με αναπηρία, εφαρμόζοντας τις νέες τεχνολογίες στην Ειδική
Αγωγή, σύμφωνα με τα ερευνητικά αποτελέσματα της ψυχολογίας, της παιδα-
γωγικής, της ιατρικής, της κοινωνιολογίας και των άλλων επιστημών.

Ο Η/Υ αποτελεί μία πολύπλευρη εκπαιδευτική πηγή που μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί με ποικίλους τρόπους. Όμως, η χρήση Η/Υ, όπως και άλλων διδα-
κτικών εργαλείων, έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα: 
ü Ο Η/Υ είναι κατάλληλος μόνο για κάποιες διδασκαλίες.
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ü Δεν δίνει απάντηση σε όλα τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην αί-
θουσα διδασκαλίας.

ü Μπορεί να υπερεκτιμηθεί ή να αγνοηθεί. 
Τέλος, ο χειρισμός και η αξιοποίησή του από τον δάσκαλο κρίνεται ιδιαί-

τερα σημαντικός.

Αυτισμός και νέες τεχνολογίες

Σήμερα ο αυτισμός, όπως αναφέρεται και στο προηγούμενο κεφάλαιο, ανα-
γνωρίζεται ως διάχυτη διαταραχή της ανάπτυξης με βιολογικό υπόβαθρο και
διαταραχές στην επικοινωνία και στις δεξιότητες κοινωνικής αλληλεπίδρασης
(Jordan and Powell, 1995). Οι μαθητές με αυτισμό καταφεύγουν σε μοναχικές
δραστηριότητες και δεν ανταποκρίνονται, όταν τους ζητείται να επικοινωνή-
σουν. Επίσης, δεν αλληλεπιδρούν με τους συμμαθητές τους, όχι γιατί δεν θέ-
λουν, αλλά γιατί δεν μπορούν. Ο αυτισμός συνοδεύει το άτομο σε όλη του τη
ζωή, επηρεάζοντας την αντίληψη, τη σκέψη και τη συμπεριφορά του. Ποικίλλει
η νοητική ικανότητα από άτομο σε άτομο και μπορεί να συνυπάρχει με νοητική
υστέρηση και με σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες. Η διάγνωση μπορεί να γίνει
πρώιμα, γιατί ανακόπτεται η φυσιολογική εξελικτική πορεία του παιδιού και
έτσι μπορούμε να παρέμβουμε έγκαιρα. Η διάγνωση στηρίζεται στους τομείς
της κοινωνικοποίησης και δημιουργίας σχέσεων, στην επικοινωνία και στη
σκέψη, στη μάθηση, στο παιχνίδι και στα ενδιαφέροντα του παιδιού.

Ο πρώτος στόχος που θέτει η κοινωνία του 21ου αιώνα για τη σχολική ανα-
βάθμιση-αναδόμηση είναι η μεταστροφή της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας, ώστε
η εκπαίδευση να αρχίζει με βάση τις ανάγκες του μαθητή. Αντί δηλαδή το παιδί
να προσαρμόζεται σε ένα πρόγραμμα σπουδών, θα πρέπει το πρόγραμμα αυτό
να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παιδιού και να επιτελεί ένα πολύπλευρο
αγκάλιασμα αυτού. Στόχος της αναδόμησης είναι να αλλάξει το περιβάλλον
μάθησης. Το ζητούμενο μιας εκπαίδευσης που θα ανταποκρίνεται στις ιδιαιτε-
ρότητες κάθε παιδιού μπορεί να βρεθεί μόνο μέσα από την ευελιξία διαμόρ-
φωσης του μαθησιακού του περιβάλλοντος. Ο Τσιάκαλος (2001) στο άρθρο:
«Κανονικό καθετί ανθρώπινο» αναφερόμενος στον Βιγκότσκι υποστηρίζει ότι
σ’ αυτόν οφείλουμε τις πολύ σημαντικές παρατηρήσεις: «Το Α και το Ω της εξέ-
λιξης του πολιτισμού είναι η δημιουργία πλάγιων διαδρομών», καθώς και «η
ολόπλευρη ανάπτυξη των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες και η συμμετοχή τους
στον πολιτισμό είναι δυνατή με τη δημιουργία κατάλληλων πλάγιων διαδρομών
και προσβάσεων, πέρα από εκείνες που χρησιμοποιεί η κυρίαρχη ομάδα». Την
ανάγκη ανεύρεσης «πλάγιων διαδρομών» έρχονται να καλύψουν οι υπολογι-
στές με τις δυνατότητες που μας παρέχουν, καθώς μπορούν να αποτελέσουν
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πολύτιμο αρωγό στον δάσκαλο που θα τους εντάξει στη μαθησιακή διαδι κα-
σία.

Θετική προσφορά των υπολογιστών 

Μέσα από τη βιβλιογραφική διερεύνηση παρατηρείται ένας σχετικά μεγά-
λος αριθμός ερευνητών. (Odlin & Hutchins, 1996^ MacArthur, 1996^ Anderson-
Inman, 1999^ Anderson-Inman & Knox-Quinn, 1997^ Lewis & Neil, 1999^
Wilkinson-Tilbrook, 1995^ Thomas Mick, Hawkridge & Vincent,1992^ Ντολιο-
πούλου, 1999^ Ράπτης & Ράπτη, 2001^ Σιμάτος, 1995) που συμφωνούν με το μέ-
γεθος της θετικής προσφοράς των υπολογιστών στη μαθησιακή διαδικασία στα
παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. 

Η Πληροφορική είναι ένας νέος τομέας εκπαίδευσης στα Αναλυτικά Προ-
γράμματα Σπουδών της Γενικής Αγωγής. Η ανάγκη για τη διδασκαλία γνώ-
σεων και δεξιοτήτων για τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή ως μέσου
εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας των παιδιών με ειδικές ανάγκες είναι αναγνωρι-
σμένη. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής προσφέρει τη δυνατότητα εισαγωγής του
μαθητή με αυτισμό σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον που είναι προβλέψιμο και
δεν περιέχει κοινωνικά ερεθίσματα. Με αυτό τον τρόπο βοηθά τον μαθητή με
αυτισμό να διατηρήσει την προσοχή και συγκέντρωσή του σε μία δραστηριό-
τητα. Επίσης, μπορεί να προσφέρει στους πιο ικανούς μαθητές με αυτισμό διό-
δους «ασφαλέστερης» γραπτής επικοινωνίας με άλλους ανθρώπους, που
βρί σκονται πολύ μακριά τους. Όπως υποστηρίζουν οι Jordan & Powell (1997),
«οποιοδήποτε άτομο με αυτισμό, είτε παιδί είτε ενήλικας, μπορεί να αισθανθεί
άνετα με τους υπολογιστές και μπορεί να αναπτύξει καλή σχέση με κάποιον
άλλο που δουλεύει στον υπολογιστή μαζί του» (σελ. 170-171).

Τα πλεονεκτήματα του υπολογιστή μπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω: 
– Διαμορφώνουν οριοθετημένες συνθήκες.
– Περιορίζουν τα αισθητηριακά ερεθίσματα.
– Έχουν προβλέψιμη και «νομοταγή συμπεριφορά» και, άρα, είναι ελέγξιμες

συσκευές.
– Δεν τιμωρούν τις λανθασμένες απαντήσεις. 
– Είναι ένα εκπαιδευτικό μέσο που επιδέχεται περαιτέρω βελτίωση. 
– Δίνουν τη δυνατότητα μη-λεκτικής ή λεκτικής έκφρασης.
– Οι υπολογιστές είναι σταθεροί στη «συμπεριφορά τους». Ένα παιδί νιώθει

να απειλείται λιγότερο, όταν διορθώνεται από τον υπολογιστή, απ’ ό,τι από
τον δάσκαλο ή τον γονέα.
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– Τα προγράμματα μπορεί να χρησιμοποιηθούν πολλές φορές. Μπορεί να επι-
τευχθεί επανάληψη της μάθησης και ενδυνάμωση της προηγούμενης μάθη-
σης.

– Τα περισσότερα παιδιά βρίσκουν ότι είναι σχετικά εύκολο να χειριστούν
τους υπολογιστές, μόλις τους δοθεί η βασική βοήθεια. Φαίνεται να έχουν
την «έβδομη αίσθηση», την οποία δεν κατέχουν οι προηγούμενες γενιές.

– Πολλά προγράμματα είναι πολυαισθητηριακά, δηλαδή συμπεριλαμβάνουν
το οπτικό, ακουστικό και κιναισθητικό στοιχείο, απαραίτητα για την ανά-
πτυξη δεξιοτήτων στο γλωσσικό και μαθηματικό αλφαβητισμό.

– Πολλά παιδιά ανακαλύπτουν ένα νέο κίνητρο μάθησης, όταν απογοητεύον-
ται ή αισθάνονται ότι απειλούνται από την άμεση διδασκαλία.

– Οι απαντήσεις δίνονται άμεσα. Αυτό μπορεί να μειώσει το ποσοστό λαθών.
– Η εκμάθηση του χειρισμού του υπολογιστή ή το «φόρτωμα» προγραμμάτων

μπορεί να βοηθήσει στην κατάκτηση επάλληλης σκέψης (sequential thi n-
 king).

– Πολλά παιδιά θεωρούν ευκολότερο να διαβάσουν ένα κείμενο στην οθόνη
του υπολογιστή απ’ ό,τι ένα δικό τους γραπτό κείμενο.

– Οι πληροφορίες μπορούν να τυπωθούν και να «σωθούν». Τα παιδιά αισθά-
νονται περήφανα με την παρουσίαση των εργασιών τους.

– Οι υπολογιστές και τα προγράμματα μπορούν να προσαρμοστούν στις ατο-
μικές ανάγκες και δυσκολίες του κάθε παιδιού. Π.χ. κατάλληλα τροποποι-
ημένα πληκτρολόγια, ειδικά ποντίκια, προγράμματα προσαρμοσμένα
στιςατομικές ανάγκες.

– Τα διδακτικά προγράμματα προσφέρουν άμεση πληροφόρηση στον μαθητή
για το αποτέλεσμα της κάθε δράσης του και θετική ενίσχυση σε κάθε σωστή
απάντηση.

– Ο υπολογιστής είναι ακούραστος. Δεν αντιδρά αρνητικά, όταν του ζητηθεί
να επαναλάβει πληροφορίες ή δραστηριότητες.

– Έχει τη δυνατότητα να προάγει την κοινωνική αποδοχή στα άτομα με μα-
θησιακές δυσκολίες, καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να παράγουν έργο
χωρίς το στίγμα της υποχώρησης (stigma of withdrawal) και χωρίς να υπάρ-
χει επιπρόσθετη στήριξη από τον δάσκαλο στην τάξη.

– Η ιδιωτική φύση της διάδρασης ανάμεσα στον υπολογιστή και το παιδί υπο-
βοηθάει στη δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος, στο οποίο το παιδί
μπορεί να εκφραστεί αυθόρμητα, να ρισκάρει χωρίς τον φόβο της γελοι-
οποίησης και του λάθους. 
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Αρνητικά του υπολογιστή 

Ο υπολογιστής δεν πρέπει να χαρακτηριστεί ως πανάκεια για την επίλυση
των μαθησιακών προβλημάτων. Όπως υποστηρίζουν οι Ράπτης & Ράπτη (2001),
Στασινός (1987), Wilkinson-Tilbrook (1995), παράλληλα με τις πολλές δυνατό-
τητες, ο υπολογιστής έχει και κάποιες λειτουργικές ιδιότητες που συνθέτουν το
πρόβλημα των αδυναμιών του.

Τα λεκτικά μηνύματα που προσλαμβάνει κανείς από τον υπολογιστή δεν
είναι παρά μονότονοι ρυθμοί (Στασινός, 1987), και έτσι δεν έχουν την ανθρώ-
πινη αμεσότητα που χαρακτηρίζει τις ανθρώπινες σχέσεις στη φυσική τους διά-
σταση. Είναι μια «τεχνητή ομιλία», από την οποία λείπει η αμεσότητα και ο
αυθορμητισμός, καθώς λειτουργεί χωρίς συνείδηση και συναισθηματικούς τό-
νους. 

Έτσι, δεν μπορεί να καλύψει, την ανθρώπινη ανάγκη «ενός ζεστού χαμό-
γελου επιβράβευσης», ανάγκη που είναι ιδιαίτερα αυξημένη στα παιδιά με μα-
θησιακές δυσκολίες, ούτε μπορεί να υποκαταστήσει την προσωπικότητα του
δασκάλου.

Ένα άλλο εξίσου σημαντικό πρόβλημα είναι η επιλογή λογισμικού, καθώς
υπάρχουν προγράμματα που δεν προάγουν καθόλου τη διαδικασία μάθησης
(Wilkinson-Tilbrook, 1995^ Σιμάτος, 1995). Αυτή η ανάγκη μπορεί να θεωρηθεί
παρόμοια με εκείνη της αγοράς καινούριων υποδημάτων. Αν, για παράδειγμα,
το μέγεθος των υποδημάτων είναι μεγαλύτερο από το απαιτούμενο στο συγκε-
κριμένο άτομο, υπάρχει το ενδεχόμενο να πέσει. Αν είναι μικρότερο, τότε ίσως
να δημιουργηθούν πληγές στα πόδια του. Το προσδιοριστικό αυτό παράδειγμα
καταδεικνύει την ανάγκη της συνεχούς ενημέρωσης και παρακολούθησης από
τον δάσκαλο των εξελίξεων στον τομέα του εκπαιδευτικού λογισμικού καθώς
επίσης και στην ανάγκη να δοκιμάζονται πρώτα τα εργαλεία και οι σχετικές
εφαρμογές πριν εφαρμοστούν στα παιδιά.

Προσαρμογή στον αυτισμό

Για την εκπαίδευση του μαθητή με αυτισμό είναι πιθανό να γίνουν προ-
σαρμογές των υπολογιστών που θα χρησιμοποιηθούν. Αν και τα παιδιά αυτά
συνήθως δεν παρουσιάζουν σοβαρά κινητικά προβλήματα, ωστόσο μπορεί να
απαιτούνται κάποιες προσαρμογές για μερικά παιδιά: α) μείωση του ήχου, β)
μείωση των στοιχείων της οθόνης, γ) οθόνη αφής, δ) «ποντίκια» μεγαλύτερα σε
μέγεθος από το συνηθισμένο, ε) εξωτερικοί μεγάλοι διακόπτες και στ) ρυθμί-
σεις στο λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή (π.χ. ο εκπαιδευτικός να μπορεί
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να ρυθμίσει τον υπολογιστή, ώστε να μη χρειάζεται διπλό, αλλά μονό «κλικ»,
για να ανοίγουν τα προγράμματα). 

Για τη διδασκαλία χειρισμού του υπολογιστή ο εκπαιδευτικός πρέπει, όσο
το δυνατόν, να χρησιμοποιήσει υλικό με ρεαλιστικό χαρακτήρα, επιλέγοντας
δραστηριότητες που υλοποιούνται πρώτα στον χώρο της τάξης και μετά εμφα-
νίζονται στην οθόνη του υπολογιστή. Αυτό θα βοηθήσει τον μαθητή να κατα-
νοήσει ότι η οθόνη του υπολογιστή και το περιεχόμενό της αφορά στην
απεικόνιση του πραγματικού κόσμου και όχι σε κάτι εξωπραγματικό. (Παράρ-
τημα Ι).

Για την εκμάθηση της χρήσης των προγραμμάτων και των προσφερόμενων
εργαλείων τους, οι οπτικοποιημένες οδηγίες με τη μορφή βιβλίου ή πίνακα, που
θα βρίσκονται πάντα κοντά στον μαθητή, είναι ιδιαίτερα βοηθητικές, αφού ο μα-
θητής έχει τη δυνατότητα να τις συμβουλεύεται σε κάθε στάδιο επαφής του με
τον υπολογιστή. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να σχεδιάζει κάθε φορά τις δρα-
στηριότητες έτσι ώστε να κινούν το ενδιαφέρον του μαθητή και να τον βοηθούν
να γενικεύει τις αποκτημένες γνώσεις του. Για τον σκοπό αυτό, είναι σημαντικό
ο εκπαιδευτικός να δίνει περιστασιακά στον μαθητή δραστηριότητες, που να ε-
 μπε ριέχουν προβληματικές καταστάσεις (Maddock, 1997). (Παράρτημα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ).

l Τέχνασμα παρακώλυσης ενεργειών (sabotage): Για παράδειγμα, ο μαθη-
τής που έχει γνωρίσει τα εργαλεία του ηλεκτρονικού υπολογιστή και τη λει-
τουργία τους κάθεται μπροστά στον υπολογιστή, πατάει το κουμπί εκκίνησης
αλλά, όταν ξεκινά η λειτουργία του, διαπιστώνει ότι η οθόνη εξακολουθεί να
είναι σκοτεινή και δεν λειτουργεί. 

l Εσκεμμένο λάθος (error): Για παράδειγμα, ο μαθητής κάθεται μπροστά
στον υπολογιστή, πατάει το κουμπί εκκίνησης, αλλά, όταν ξεκινά η λειτουργία
του, διαπιστώνει ότι στη θέση του ποντικιού υπάρχει ένα αυτοκινητάκι που μπο-
ρεί να κινηθεί πάνω στο τραπέζι, αλλά δεν μπορεί να κινήσει τίποτα πάνω στην
οθόνη. 

l Παράλειψη (omission): Για παράδειγμα, ο μαθητής ξεκινά τη λειτουργία
του υπολογιστή, αλλά πάνω στην επιφάνεια εργασίας δεν βλέπει κανένα εικο-
νίδιο. 

l Επιλογή (choice): Για παράδειγμα, ο μαθητής γράφει κείμενο με τον επε-
ξεργαστή κειμένου και ο εκπαιδευτικός τού ζητά να το αποθηκεύσει σε υπάρ-
χοντα φάκελο. Στο αρχείο βρίσκει δυο διαφορετικούς φακέλους. Ο ένας γράφει
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το όνομα του μαθητή και ο άλλος τον τίτλο του κειμένου. Ο μαθητής καλείται
να επιλέξει σε ποιο φάκελο προτιμά να τοποθετήσει το κείμενό του. 

Αξίζει να τονιστεί ότι ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να φροντίσει, ώστε η ενα-
σχόληση με τον υπολογιστή να μη μετατραπεί σε εμμονή. Για τον σκοπό αυτό
θα πρέπει να έχει σαφή χρονικά περιθώρια και εναλλαγή σειράς στη χρήση
από άλλους μαθητές. Ακόμη, ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιεί τον υπο-
λογιστή ως μέσο επιβράβευσης μιας επιθυμητής συμπεριφοράς των μαθητών
με αυτισμό. 

Συνοψίζοντας, η εξοικείωση με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή θεωρείται ένας
σημαντικός τομέας εκπαίδευσης ατόμων με αυτισμό που μπορεί να αξιοποιη -
θεί ως ψυχαγωγική δραστηριότητα ή και προεπαγγελματική δεξιότητα. 

Βασικός στόχος της διδασκαλίας που ακολουθεί ήταν ο χειρισμός του προ-
γράμματος του word και η αξιοποίησή του στα μαθήματα του σχολείου.

Μελέτη περίπτωσης

Η Μαρία έδειχνε ενδιαφέρον για τον Η/Υ. Ξεκινήσαμε λοιπόν με βασικές λει-
τουργίες. Της δείξαμε διάφορες εφαρμογές του Η/Υ, όπως ζωγραφική, Power-
Point, φωτογραφίες και videos που την εντυπωσίασαν. Ως υλικό για την
εκπαίδευσή της χρησιμοποιήσαμε τα εκπαιδευτικά παιχνίδια Ram kid που συλ-
λέξαμε τα τελευταία τρία χρόνια. Ξεκινήσαμε με ένα απλό παιχνίδι που χειρί-
ζεται τα βελάκια του πληκτρολογίου. Στα πρώτα επίπεδα το πάνω και το δεξιά
και στη συνέχεια και τα υπόλοιπα. Επαναλάβαμε το παιχνίδι για τρεις εβδομά-
δες μέχρι να έχει άψογο χειρισμό.

Στη συνέχεια έμαθε να λειτουργεί το ποντίκι με τα κατάλληλα παιχνίδια: Να
μετακινεί τον κέρσορα με το ποντίκι προς έναν ορισμένο στόχο και να τον πα-
ρακολουθεί στην οθόνη. Στην αρχή με τη δική μας φυσική καθοδήγηση και στη
συνέχεια μόνη της.

Αρχίσαμε να γράφουμε το α πολλές φορές, να το σβήνουμε, να το γράφουμε
με διάφορους χρωματισμούς και διαφορετική γραμματοσειρά.

Να αναγνωρίζει και να χρησιμοποιεί τα γράμματα στο πληκτρολόγιο. 
Καλύψαμε με ειδικά διαμορφωμένο χαρτόνι το πληκτρολόγιο και αφήσαμε

να φαίνονται μόνο δυο ή τρία πλήκτρα. Στη συνέχεια δώσαμε λεκτικές εντολές
ή οπτικές ενδείξεις στη μαθήτρια για να βρίσκει και να πατάει τα ανοιχτά πλή-
κτρα π.χ. «Πάτησε το Α». Προτρέψαμε τη μαθήτρια να παρακολουθήσει στην
οθόνη τι συμβαίνει κάθε φορά που πατάει ένα πλήκτρο. 

Ανοίξαμε ένα έγγραφο στον επεξεργαστή κειμένου. Δείξαμε στον μαθητή
κάρτα με ένα γράμμα και του ζητήσαμε να βρει το κουμπί που το απεικονίζει,
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να το πατήσει και να κοιτάξει στην οθόνη τι συμβαίνει. Κάναμε το ίδιο με όλα
τα γράμματα. Αρχικά κολλήσαμε πάνω στα πλήκτρα αυτοκόλλητα που να δεί-
χνουν και τα μικρά και τα κεφαλαία γράμματα, για να μπορεί να εντοπίζει  πιο
εύκολα το γράμμα που της ζητάμε.

Παίξαμε το παιχνίδι των ήχων, όπου εκφωνούσε το γράμμα ο Η/Υ και έπρεπε
να το πληκτρολογήσει.

Η διαδικασία επαναλήφθηκε πολλές φορές και σε πολλά μαθήματα, ώστε να
κατακτήσει τη δραστηριότητα. 

Επαναλάβαμε τη δραστηριότητα με άλλο πρόγραμμα για μεγαλύτερη ποικι-
λία και ενδιαφέρον.

Χρησιμοποιήσαμε τα Ram Kid, ώστε να ξεχωρίζει τα γράμματα μέσα στις λέ-
ξεις. Κάνε κλικ στη λέξη που περιέχει το γράμμα: Στο πρόγραμμα αυτό καλεί-
ται ο χρήστης να επιλέγει τη λέξη ή τις λέξεις που περιέχουν το γράμμα που
προτείνει.

Επαναλάβαμε παρόμοια δραστηριότητα, μόνο που τώρα έπρεπε μέσα στις
λέξεις να εντοπίζει συλλαβές και όχι γράμματα. 

Αφού μάθαμε τα φωνήεντα, αρχίσαμε με την ολική μέθοδο, πρώτα με δισύλ-
λαβες λέξεις, σύμφωνο-φωνήεν, σύμφωνο-φωνήεν (π.χ. μαμά, κότα, μέλι, γάλα
κ.λπ.) και έπειτα με τρισύλλαβες λέξεις. Χρησιμοποιήσαμε τα Ram Kid, ώστε να
ξεχωρίζει τις συλλαβές μέσα στις λέξεις. 

Εκτυπώσαμε κείμενο με κεφαλαία γράμματα, μεγάλους χαρακτήρες και με
μεγάλο διάστιχο και με μεγάλη βοήθεια ξεκινήσαμε να γράφουμε στο word, αφού
πρώτα δοκιμάσαμε για πολλή ώρα τους χαρακτήρες στο πληκτρολόγιο. Ξεκί-
νησε να γράφει στο ειδικό πληκτρολόγιο που διέθετε το εργαστήριο με μεγάλα
πλήκτρα. Αφού δουλέψαμε σε κείμενα πολύ καιρό, έμαθε να ακολουθεί με το δά-
κτυλό της την πληκτρολόγηση στο χαρτί και να μην μπερδεύει τις σειρές. Στη
συνέχεια έμαθε την αντιστοίχηση πεζών-κεφαλαίων με ειδικό πρόγραμμα του
Ram Kid.

Στο πρόγραμμα αυτό ο χρήστης καλείται να επιλέξει με το ποντίκι το πεζό
και κεφαλαίο σύμβολο του κάθε γράμματος του ανακατεμένου αλφάβητου. Με
την κάθε σωστή επιλογή, ο συνδυασμός εξαφανίζεται. Το πρόγραμμα ολοκλη-
ρώνεται, όταν γίνουν όλοι οι σωστοί συνδυασμοί. Σε περίπτωση λανθασμένης
επιλογής, ο χρήστης προειδοποιείται με ηχητικό σήμα.  

Μάθαμε τον τονισμό: Με το πρόγραμμα αυτό ο χρήστης καλείται να τοπο-
θετήσει με το ποντίκι στη σωστή συλλαβή τον τόνο. Σε περίπτωση λανθασμένης
επιλογής, ακολουθεί ηχητικό σήμα.

Έγραψε κείμενα ως παιχνίδι με αυτόματη διόρθωση από τον Η/Υ. Στο πρό-
γραμμα αυτό ο χρήστης καλείται να πληκτρολογήσει το κείμενο που του δίνεται.
Όταν ολοκληρώσει, σε περίπτωση λανθασμένης πληκτρολόγησης, το πρόγραμμα
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πάει τον κέρσορα στο σημείο του λάθους. Με επιτυχή ολοκλήρωση προχωρά

στην επόμενη πρόταση. Στο τέλος της δραστηριότητας, εμφανίζει τον αριθμό

των λαθών και τον συνολικό χρόνο πληκτρολόγησης.  

Εκτυπώσαμε τυπικά κείμενα από βιβλία για πληκτρολόγηση και ανταπο-

κρίθηκε τέλεια. Γράφει χωρίς κανένα λάθος, είναι πολύ προσεκτική και ταχύ-

τατη. Σε μια διδακτική ώρα μπορεί να γράψει κείμενο μιας σελίδας 12 σειρών.

Μπερδέψαμε τα γράμματα και τα ξεχώριζε.

Στη συνέχεια έμαθε να πληκτρολογεί τις ονομασίες από σύμβολα ΜΑΚΑΤΟΝ

και εικόνων από τον Η/Υ. Στο πρόγραμμα αυτό εμφανίζεται μια εικόνα και ο

χρήστης πρέπει να την ονοματίσει. Στο τέλος εμφανίζει τον αριθμό των προ-

σπαθειών, τις επιτυχίες που είχε και το ποσοστό %.

Έμαθε να συμπληρώνει απλές προτάσεις.

Τέλος, έμαθε να παίρνει πρωτοβουλίες και να επιλέγει μόνη της τι θα γράψει.

Συμπεράσματα

Η ποιοτική ανέλιξη του παιδιού με αυτισμό είναι δυνατό να προωθηθεί σε
σημαντικό βαθμό με τη χρήση των υπολογιστών.

Η μορφή και το μέγεθος της συμβολής των υπολογιστών στο πολύπτυχο έργο
της εκπαίδευσης αυτών των παιδιών, όπως άλλωστε συμβαίνει και με την εκ-
παίδευση των τυπικών παιδιών, εξαρτάται κατά το πλείστον από παράγοντες
που είναι δυνατό να ελεγχθούν από τον άνθρωπο.

Η συνδρομή των υπολογιστών στη μαθησιακή διαδικασία δεν πρέπει με κα-
νένα τρόπο να θεωρηθεί ως πανάκεια στην επίλυση των προβλημάτων και ούτε,
φυσικά, μπορεί να υποκαταστήσει σε ισότιμη βάση τις φυσικές επικοινωνιακές
σχέσεις με τον κοινωνικό περίγυρο. Οι βιβλιογραφικές πηγές στην Ελληνική
που αφορούν τη χρήση και συνεισφορά των υπολογιστών στα σχολεία της Γε-
νικής Εκπαίδευσης είναι λίγες σε σχέση με τη διεθνή βιβλιογραφία. Οι αντί-
στοιχες δε βιβλιογραφικές αναφορές στον ειδικό εκπαιδευτικό χώρο είναι
ελάχιστες.

Για να έχουμε θετικά αποτελέσματα, απαιτείται χρόνος και μεθοδική
έρευνα προκειμένου όχι μόνο να καταλήξουμε σε πιο ασφαλή συμπεράσματα,
αλλά και για να μπορούν να σχεδιαστούν, να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν
οι ειδικές αυτές τεχνολογίες και μέθοδοι τόσο στον αυτισμό, όσο και στους άλ-
λους μαθητές με ειδικές ανάγκες. Με την ελάχιστη επιμόρφωση που είχαμε και
χωρίς κάποιο ειδικό πρόγραμμα, νομίζω ότι καταφέραμε να προσεγγίσουμε
τον αρχικό μας στόχο.
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2.8. Άτομα με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας 

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας είναι μια σοβαρή
διαταραχή, που πρωτοεμφανίζεται στην παιδική ηλικία με σημαντικές συναι-
σθηματικές και κοινωνικές επιπτώσεις: οικονομικό κόστος, οικογενειακές εντά -
σεις, διακοπή της σχολικής φοίτησης, αυξημένες πιθανότητες για μελλοντική
εμφάνιση διαταραχής της διαγωγής, εναντιωματική προκλητική διαταραχή και
κακή κοινωνική προσαρμογή (Biederman, Faraone, Taylor, Sienna, Williamson
& Fine, 1998). Το σύνδρομο αυτό αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την ανά-
πτυξη του παιδιού και την εμφάνιση επιπρόσθετης ψυχοπαθολογίας στην εφη-
βική ηλικία, κυρίως, με τη μορφή δευτερογενών α νε πι θύμη των συμπεριφορών,
όπως εναντίωση και παραπτωματικότητα (Κουμούλα, 1999). Βέβαια, μπορεί να
συνυπάρχουν και η υπερκινητικότητα και η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσο-
χής ή κάποιο άτομο να έχει το ένα ή το άλλο σύνδρομο.

Όπως αναφέρει η Ρούσσου (1999), η διαταραχή αυτή χαρακτηρίζεται από
υπερβολική για την ηλικία, και άσκοπη κινητικότητα, από προβλήματα προσο-
χής, κυρίως με τη μορφή αδυναμίας της διατήρησης της προσοχής σε ένα θέμα,
από παρορμητικότητα, με την έννοια της αδυναμίας της αναστολής της συμπε-
ριφοράς και της συμμόρφωσης σε κανόνες. 

Κατά την προσχολική ηλικία, τα παιδιά αυτά τρέχουν από τη μια μεριά του
δωματίου στην άλλη, ψάχνουν τις τσάντες των επισκεπτών, μιλούν συνεχώς,
βγαίνουν από το σπίτι τρέχοντας, χωρίς να ενημερώσουν τους γονείς τους, σπά-
ζουν και χάνουν τα παιχνίδια τους, ανεβαίνουν στα έπιπλα, δεν κάθονται σε
ένα μέρος, κουνούν διαρκώς τα πόδια τους, κοιμούνται αργά και ξυπνούν νωρίς
και γενικά εξαντλούν τους γονείς τους (Μόττη - Στεφανίδη, 2000).

Κατά τον Μάνο (1997), στο σχολείο αυτά τα παιδιά δε μπορούν να εστιά-
σουν την προσοχή τους σε μια δραστηριότητα, μοιάζουν να είναι αφηρημένα,
δεν προσέχουν τον εκπαιδευτικό, τον διακόπτουν, δεν περιμένουν τη σειρά τους
και δεν ακολουθούν κανόνες, ξεχνούν τα βιβλία τους, δεν ολοκληρώνουν τις
εργασίες τους, δυσκολεύονται να παραμείνουν καθισμένα, διασπάται εύκολα
η προσοχή τους, μιλούν υπερβολικά, δεν μπορούν να κάτσουν ήσυχα. Αυτή η
συμπεριφορά έχει ως αποτέλεσμα να αποτυγχάνει το παιδί στο σχολείο, να έχει
χαμηλή αυτοεκτίμηση και, βεβαίως, κακές διαπροσωπικές σχέσεις τόσο με τους
συνομηλίκους του, όσο και με τον εκπαιδευτικό και τους γονείς του.

Στο DSM-IV ο όρος που επικρατεί είναι «διαταραχή της ελλειμματικής προ-
σοχής». Τα προβλήματα προσοχής αποκτούν έτσι κεντρική θέση και μπορούν
να υπάρχουν χωρίς να συνοδεύονται απαραίτητα από υπερκινητικότητα. Προ-
τείνονται, έτσι, τρεις διαγνωστικές κατηγορίες: α) Διαταραχή Ελλειμματικής
Προσοχής/Υπερκινητικότητας, Συνδυασμένος Τύπος, β) Διαταραχή Ελλειμ-
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ματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας, με Προεξάρχοντα τον Απρόσεκτο
Τύπο, γ) Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας, με Προ-
εξάρχοντα τον Υπερκινητικό-Παρορμητικό Τύπο.

Τα διαγνωστικά κριτήρια, σύμφωνα με το DSM-IV (Μάνος 1997), είναι:
Α. Έξι ή περισσότερα συμπτώματα από τις ακόλουθες κατηγορίες πρέπει να
υπάρχουν τουλάχιστον επί 6 μήνες, να προκαλούν δυσπροσαρμοστικότητα και να
μη δικαιολογούνται από το αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού.
Απροσεξία
α) Συχνά αποτυγχάνει να επικεντρώσει την προσοχή σε λεπτομέρειες ή κάνει
λάθη απροσεξίας στις σχολικές εργασίες, στη δουλειά ή σε άλλες δραστηριότητες,
β) Δυσκολεύεται να διατηρήσει την προσοχή σε δουλειές ή δραστηριότητες παι-
χνιδιού, γ) Φαίνεται να μην ακούει, όταν του απευθύνεται ο λόγος, δ) Συχνά δεν
ακολουθεί μέχρι τέλους οδηγίες και αποτυγχάνει να διεκπεραιώσει σχολικές ερ-
γασίες, ε) Πολλές φορές αποφεύγει, αποστρέφεται ή είναι απρόθυμος (-η) να εμ-
πλακεί σε δουλειές, που απαιτούν αδιάπτωτη πνευματική προσπάθεια, στ) Χάνει
αντικείμενα απαραίτητα για δουλειές ή δραστηριότητες, ζ) Η προσοχή διασπάται
εύκολα από εξωτερικά ερεθίσματα, και η) Συχνά ξεχνά καθημερινές δραστηριό-
τητες.
Υπερκινητικότητα
α) Συχνά κινεί νευρικά τα χέρια ή τα πόδια ή στριφογυρίζει στη θέση, β) Πολλές
φορές σηκώνεται από τη θέση του στην τάξη, γ) Τρέχει εδώ κι εκεί και σκαρφα-
λώνει, δ) Δυσκολεύεται να παίζει ή να συμμετέχει σε δραστηριότητες ελεύθερου
χρόνου ήσυχα, ε) Είναι διαρκώς σε κίνηση και στ) Συχνά μιλά υπερβολικά.
Παρορμητικότητα
α) Συχνά απαντά απερίσκεπτα, πριν ολοκληρωθεί η ερώτηση, β) Δυσκολεύεται να
περιμένει τη σειρά του και γ) Διακόπτει ή ενοχλεί με την παρουσία του τους άλ-
λους.
Β. Μερικά συμπτώματα υπερκινητικότητας-παρορμητικότητας ή απροσεξίας, που
προκάλεσαν έκπτωση, ήταν παρόντα πριν από την ηλικία των 7 ετών.
Γ. Κάποια έκπτωση από τα συμπτώματα είναι παρούσα σε δύο ή περισσότερους
τομείς [π χ. στο σχολείο (ή στην εργασία) και στο σπίτι].
Δ. Πρέπει να υπάρχει σαφής απόδειξη κλινικά σημαντικής έκπτωσης στην κοι-
νωνική, σχολική ή επαγγελματική λειτουργικότητα.
Ε. Τα συμπτώματα δεν συμβαίνουν αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της πορείας
κάποιας Βαριάς Εκτεταμένης Διαταραχής της Ανάπτυξης, της Σχιζοφρένειας ή
άλλης Ψυχωτικής Διαταραχής και δεν εξηγούνται καλύτερα ως κάποια άλλη ψυ-
χική διαταραχή (π.χ. Διαταραχή της Διάθεσης, Αγχώδης Διαταραχή, Διασχιστική
Διαταραχή ή Διαταραχή της Προσωπικότητας).

Τα αίτια για τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας
είναι πολύ δύσκολο να μελετηθούν, γιατί ο ορισμός αλλάζει διαρκώς και τα
συμπτώματα εύκολα συγχέονται με άλλες διαταραχές. Οι παλαιότερες ονομα-
σίες του συνδρόμου της ελλειμματικής προσοχής με υπερκινητικότητα ήταν ελά-
χιστη εγκεφαλική βλάβη (minimal brain damage) ή ελάχιστη εγκεφαλική
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δυσλειτουργία (minimal brain dysfunction). Αυτές οι ονομασίες καταργήθηκαν,
διότι δεν ήταν αποδεκτή καθολικά η θεωρία που υποστήριζε την εγκεφαλική
βλάβη. Οι περισσότεροι ειδικοί, σήμερα, συμφωνούν στο ότι η Διαταραχή Ελ-
λειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας είναι μια εγκεφαλική διαταραχή με
βιολογική βάση.

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας οφείλεται σε
νευρολογική δυσλειτουργία και είναι κληρονομική. Αναφέρεται στα χαμηλά
επίπεδα δραστηριότητας των νευροδιαβιβαστών στον μετωπιαίο λοβό του ε -
γκε φάλου, που ελέγχει τις παρορμήσεις και ρυθμίζει την εστίαση της προσοχής.
Πρόκειται για ακούσιες αλλαγές της προσοχής και μη ηθελημένη κινητική δρα-
στηριότητα. Οι αιτίες της δυσλειτουργίας αυτής κληρονομούνται στο 70% των
περιπτώσεων, ενώ στο 20% έως 30% οφείλονται σε περιβαλλοντικούς παρά-
γοντες, όπως νόσος του εγκεφάλου (εγκεφαλίτιδα), εγκεφαλική βλάβη από
τραύμα, έκθεση σε τοξικές ουσίες (αλκοόλ, κάπνισμα, μόλυβδος).  

Ένας μεγάλος αριθμός μελετών και ευρημάτων από τη βιβλιογραφία ανα-
φέρουν ότι το βιολογικό-οργανικό επίπεδο ανάλυσης παίζει σημαντικό ρόλο
για την αξιολόγηση των παιδιών με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερ-
κινητικότητας. Έχουν αναγνωριστεί κάποιοι πρώιμοι βιολογικοί-οργανικοί πα-
ράγοντες επικινδυνότητας για τα παιδιά. Αυτοί συνοψίζονται στους εξής: α) σε
επίκτητους (προγεννητικοί11, περιγεννητικοί , μεταγεννητικοί12) και σε β) κλη-
ρονομικούς παράγοντες (γενετικοί13, οικογενειακοί προδιαθεσικοί παράγο ν-
τες).

2.8.1. Φάρμακα και υπερκινητικότητα

Η χορήγηση φαρμάκων είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος αντιμετώπισης του
συνδρόμου της υπερκινητικότητας, ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Αμερική, όπου
υπολογίζεται ότι περίπου το 6% των μαθητών (750.000-1.600.000 παιδιά), που
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11. Οι προγεννητικοί παράγοντες αφορούν καταστάσεις που προσβάλλουν και προκαλούν
βλάβες στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο του εμβρύου και περιλαμβάνουν την ενδομήτρια
έκθεση σε επικίνδυνες τοξίνες και ουσίες, όπως το αλκοόλ, η κοκαΐνη, η νικοτίνη, η ακτι-
νοβολία και τα φθοριούχα φώτα. Όλες αυτές οι ουσίες, μαζί με την κακή υγεία και τα
συγγενή προβλήματα της μητέρας, προκαλούν ενδομήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης
και επιδρούν καταστροφικά στο αγέννητο παιδί, παρεμποδίζοντας τη φυσιολογική δια-
μόρφωση του εγκεφάλου του. 

12. Οι περιγεννητικοί και μεταγεννητικοί παράγοντες περιλαμβάνουν δυσκολίες που συμ-
βαίνουν στον τοκετό και μετά από αυτόν και αφορούν εγκεφαλικά τραύματα, κακώσεις
και μολύνσεις, επιπλοκές στη γέννα, το φαινόμενο της τοξιναιμίας, της υποξίας, της ανο-
ξίας και εκλαμψίας, την προωρότητα του βρέφους και άλλους. 

13. Έρευνες διδύμων και υιοθετημένων παιδιών δείχνουν ότι κληρονομικοί παράγοντες συ-
νεισφέρουν στην εκδήλωση του συνδρόμου (Zametkin et al., 1990). Πρόσφατες έρευνες 
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φοιτούν στο δημοτικό σχολείο, λαμβάνουν διεγερτικά φάρμακα. Στην Ευρώπη
η νομοθεσία απαγορεύει την αλόγιστη χορήγηση φαρμάκων στα παιδιά με
υπερκινητικό σύνδρομο. Τα φάρμακα που συνήθως χρησιμοποιούνται για την
αντιμετώπιση της υπερκινητικότητας στα παιδιά, είναι τα διεγερτικά και κυ-
ρίως η μεθυλφαινιδάτη (methylphenidate), η αμφεταμίνη (d-amphetamine) και
η πεμολίνη (pemoline). 

Η εντυπωσιακή βελτίωση των συμπτωμάτων, η οποία παρατηρείται μετά τη
λήψη ορισμένων φαρμάκων, είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η
υπερκινητικότητα θεωρείται σύνδρομο με βιολογική βάση. 

Όσον αφορά στον τρόπο δράσης των φαρμάκων, μια ουσία μπορεί να μι-
μείται ή να ενισχύει τη δράση ενός συγκεκριμένου νευροδιαβιβαστή, μπορεί
όμως και να την αναστέλλει. Οι ουσίες που αναστέλλουν τη δράση ενός νευρο-
διαβιβαστή ονομάζονται ανταγωνιστές. Οι ουσίες οι οποίες μιμούνται ή ενι-
σχύουν τη δράση ενός νευροδιαβιβαστή ονομάζονται αγωνιστές. Για την
αντιμετώπιση της υπερκινητικότητας χορηγούνται αγωνιστές των κατεχολαμι-
νών και της σεροτονίνης.

Δεδομένου ότι η αντίδραση του οργανισμού στα φάρμακα δεν είναι εύκολο
να προβλεφθεί, απαιτείται, συνήθως, μια κλινική δοκιμή 2-3 εβδομάδων με προ-
σαρμογές στη δοσολογία, για να διαπιστωθεί αν το συγκεκριμένο φάρμακο θα
επιφέρει κάποια αποτελέσματα ή όχι. 

2.8.2. Συμβουλευτική μαθητών με υπερκινητικότητα

Η αντιμετώπιση της διαταραχής αυτής απαιτεί σαφή συμπεριφοριστική κα-
ταγραφή των ερεθισμάτων και γεγονότων, αλλά και των καταστάσεων, που
είναι ιδιαίτερα εκλυτικά για την έλλειψη προσοχής και για την εμφάνιση δια-
ταρακτικής συμπεριφοράς, πρώιμες παρεμβάσεις, συνήθως πριν από την ηλικία
των επτά ετών, ενημέρωση των διδασκόντων από ειδικούς και ολόπλευρη συμ-
μετοχή στον σχεδιασμό του παρεμβατικού προγράμματος, το οποίο περιλαμ-
βάνει τόσο το σχολείο, όσο και το σπίτι. Σήμερα υπάρχει στις αρμόδιες
υπηρεσίες (ΚΕΔΔΥ) το απαραίτητο υλικό και ειδικά παρεμβατικά εργαλεία,
αλλά ταυτόχρονα θεωρείται απαραίτητη η συμβολή των γονέων στη θεραπεία,
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της γενετικής έχουν δείξει ότι το ADHD παρατηρείται στις οικογένειες. Όπως και σε
πολλές άλλες διαταραχές, το παιδί μπορεί να εκδηλώνει τα συμπτώματα χωρίς να τα εκ-
δηλώνουν οι γονείς. Συνήθως, αυτοί που έχουν τη συμπτωματολογία του συνδρόμου είναι
οι θείοι, θείες, γιαγιάδες, παππούδες ή ξαδέλφια. Τα παιδιά με υπερκινητικότητα έχουν
δηλαδή τουλάχιστον ένα στενό συγγενή με το ίδιο σύνδρομο. Έχει παρατηρηθεί ότι το 1/3
των πατεράδων που έχουν παιδιά με ADHD ήταν και οι ίδιοι υπερκινητικά παιδιά. 
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η συγκεκριμένη και λεπτομερής στοχοθεσία με απόλυτα τηρούμενο χρονοδιά-
γραμμα και επιμέρους ενισχύσεις κάθε φορά που επιτυγχάνεται κάποιος στό-
χος, και η διαρκής ανατροφοδότηση και αξιολόγηση. Η τελευταία λαμβάνει
υπόψη τις μαρτυρίες των δασκάλων, ερωτηματολόγια, ιατρικές και ψυχολογι-
κές εξετάσεις, περιγραφή των δυσκολιών που μπορεί να επιδεινώσουν το πρό-
βλημα (τρόπος μάθησης, τρόπος και μέθοδος διδασκαλίας, οργάνωση σχολείου,
χειρισμός στην τάξη, κοινωνικές δεξιότητες, οικογενειακοί παράγοντες, επί-
δραση συνομηλίκων).

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει: 
• Συνέντευξη με το παιδί, τους γονείς, τους δασκάλους, τα αδέλφια και τους

συμμαθητές.
• Ερωτηματολόγια αξιολόγησης της συμπεριφοράς προς γονείς και δασκά-

λους (Rutter Child Behavior Checklist, Achenbach Child Behavior Che cklist,
Ελληνική Κλίμακα Αξιολόγησης της ΔΕΠΥ-IV).

• Ψυχομετρικές δοκιμασίες.
• Αξιολόγηση λόγου και μαθησιακών δεξιοτήτων.
• Νευρολογική εξέταση.
• Ιατρικές εξετάσεις. 

Ο δάσκαλος λειτουργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ περιβάλλοντος μάθησης
και οικογένειας, εμπλέκει τους μαθητές με υπερκινητικότητα σε παιχνίδια
ρόλων ή σε δραστηριότητες που στηρίζονται στην αφή και στην κιναισθητική
μάθηση, ενώ εστιάζει στην ενίσχυση των δυνατοτήτων, στην κατάκτηση βασικών
δεξιοτήτων, στη διατήρηση της αυτοεκτίμησης, στην αύξηση της κοινωνικότητας
και στην αποφυγή στερεοτύπων ή παραμέλησης.

Γενικά, πρέπει να δοθεί βάρος στη δημιουργία ευκαιριών για εξάσκηση της
μνήμης και της προσοχής, στην απουσία διασπαστικών ερεθισμάτων, στον ε  -
ντο πισμό των ιδιαίτερων κλίσεων και ενδιαφερόντων του παιδιού, στην παροχή
συγκεκριμένων οδηγιών χωρίς ασάφειες, στην οργάνωση της τάξης, στη θέ-
σπιση κανόνων, στην αποφυγή επαναλήψεων και βαρετών δραστηριοτήτων,
στον χωρισμό του μαθήματος σε διακριτά στάδια, στον πειραματισμό και στην
ενεργητική μάθηση. Οι υπολογιστές ερεθίζουν το ενδιαφέρον του παιδιού, προ-
σφέρουν σημαντικές μαθησιακές ευκαιρίες και εξασκούν την προσοχή του.

Η διαταραχή δεν εντοπίζεται εύκολα στα κορίτσια, δεδομένου ότι οι δια-
σπαστικές συμπεριφορές τους είναι ηπιότερες σε σύγκριση με τα αγόρια και
κοινωνιολογικά οι ρόλοι στην οικογένεια, στο σχολείο και στις εμπειρίες ζωής
για τα δύο φύλα καθορίζονται διαφορετικά, με αποτέλεσμα οι συναισθηματι-
κές και συμπεριφορικές δυσκολίες των κοριτσιών να θεωρούνται ατομικό παρά
κοινωνικό πρόβλημα. 
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2.9. Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Η εισαγωγή του όρου «Μαθησιακές Δυσκολίες» (Μ.Δ.) έγινε πριν από 40
έτη περίπου (Kirk, 1973), για να περιγράψει παιδιά με προβλήματα στη μά-
θηση. Παρά τη δημοτικότητα αυτού του όρου, υπήρχαν σοβαρές διαφωνίες για
τη λειτουργικότητά του εξαιτίας της αοριστίας και της αδυναμίας του να δια-
κρίνει επαρκώς τις κατηγορίες των παιδιών με συναφή προβλήματα (Kavale &
Forness, 1985). 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, ο Samuel Kirk όρισε τις μαθησιακές δυ-
σκολίες ως: 

Καθυστέρηση, διαταραχή ή καθυστερημένη ανάπτυξη σε μια ή περισσότερες
από τις διαδικασίες της ομιλίας, της γλώσσας, της ανάγνωσης, της ορθογραφίας,
του γραψίματος ή της αριθμητικής ως αποτέλεσμα μιας πιθανής εγκεφαλικής
δυσλειτουργίας ή και συναισθηματικής ή συμπεριφοριστικής διαταραχής και όχι
εξαιτίας νοητικής καθυστέρησης, αισθητηριακής ανεπάρκειας ή εξαιτίας πολι-
τιστικών και εκπαιδευτικών παραγόντων (Kirk, 1973).

Ένας άλλος σημαντικός ορισμός, που προτάθηκε από την Barbara Bateman
το 1965, και ο οποίος περιέχει την καινοτόμο έννοια της απόκλισης μεταξύ της
ικανότητας και του επιτεύγματος, αναφέρει:

Τα παιδιά που έχουν διαταραχές μάθησης είναι εκείνα που επιδεικνύουν μια
εκπαιδευτικά σημαντική απόκλιση μεταξύ του εκτιμημένου νοητικού δυναμικού
και της πραγματικής επίδοσής τους στη διαδικασία μάθησης, η οποία μπορεί να
συνοδεύεται ή όχι από δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συ στήματος, δευ-
τεροβάθμια δε συνδέεται με νοητική καθυστέρηση, εκπαιδευτική ή πολιτιστική
αποστέρηση, συναισθηματική διαταραχή ή αισθητηριακή απώλεια (Smith et al.,
1997). 

Αυτός ο ορισμός, αν και δεν έγινε ευρέως αποδεκτός, εισήγαγε την έννοια
της υποεπίδοσης, που χρησιμοποιήθηκε εκτενώς στα κριτήρια για τον προσ-
διορισμό των μαθησιακών δυσκολιών που προτάθηκαν αργότερα από το Αμε-
ρικανικό Γραφείο για την Εκπαίδευση (U.S. Office of Education) (Hammill,
1993).

Σύμφωνα με τον ορισμό της NJCLD (National Joint Committee on Lear-
ning Disabilities, 1988) στις Η.Π.Α., οι «Μαθησιακές Δυσκολίες είναι ένας γενι-
κός όρος, που αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών, οι οποίες
εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων
ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικών ικανοτή-
των. Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτομο, αποδίδονται σε δυσλειτουρ-
γία του κεντρικού νευρικού συστήματος και μπορεί να υπάρχουν σε όλη τη
διάρκεια της ζωής. Προβλήματα σε συμπεριφορές αυτοελέγχου, κοινωνικής α -
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ντί ληψης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης μπορεί να συνυπάρχουν με τις μαθη-
σιακές δυσκολίες, αλλά δεν συνιστούν από μόνα τους μαθησιακές δυσκολίες. Αν
και οι μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να εμφανίζονται μαζί με άλλες καταστάσεις
μειονεξίας (π.χ. αισθητηριακή βλάβη, νοητική καθυστέρηση, σοβαρή συναισθη-
ματική διαταραχή) ή με εξωτερικές επιδράσεις, όπως οι πολιτισμικές διαφορές,
η ανεπαρκής ή ακατάλληλη διδασκαλία, δεν είναι το άμεσο αποτέλεσμα αυτών
των καταστάσεων ή επιδράσεων» (Hammill, 1990).

Στον παραπάνω ορισμό, οι μαθησιακές δυσκολίες θεωρούνται ως ένας γε-
νικός όρος, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ομαδοποιήσει ποικίλες συ  -
γκε κριμένες διαταραχές. Οι περισσότεροι ειδήμονες συμφωνούν ότι ένα άτομο
με μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να έχει ένα συγκεκριμένο έλλειμμα σε μια ή
περισσότερες πτυχές της μαθησιακής διαδικασίας, αλλά όχι αναγκαστικά σε
όλες. Για παράδειγμα, ένα παιδί ίσως να έχει σοβαρά προβλήματα στα μαθη-
ματικά, αλλά να είναι πολύ ικανό στην ανάγνωση (Lerner, 1998). 

Ο Hammill (1990), σε μια μεταανάλυση έντεκα (11) ορισμών για τις εκπαι-
δευτικές ανάγκες, κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα: 
• Οι ορισμοί αναφέρονται στην άποψη ότι τα άτομα με μαθησιακές δυσκο-

λίες έχουν χαμηλή σχολική επίδοση. 
• Αρκετοί ορισμοί δεν κάνουν αναφορά σε κάποια συγκεκριμένη αιτία, ενώ

άλλοι προτείνουν ότι η αιτία του προβλήματος είναι στο κεντρικό νευρικό
σύστημα. 

• Οι περισσότεροι ορισμοί αποφεύγουν την αναφορά σε οποιαδήποτε συ   -
γκεκριμένη ηλικία εμφάνισης και διάρκειας.

• Κάποιοι από τους ορισμούς που μελετώνται, δεν αναφέρουν συγκεκριμένα
ακαδημαϊκά προβλήματα, ενώ άλλοι διευκρινίζουν τις συγκεκριμένες πε-
ριοχές, στις οποίες μπορεί να φανερωθεί μια μαθησιακή δυσκολία. 

• Μερικοί ορισμοί δεν εξετάζουν τα προβλήματα που σχετίζονται με τη νοη-
τική λειτουργία (π.χ. συλλογισμός, σκέψη), ενώ άλλοι τα αναφέρουν. 

• Μερικοί ορισμοί προτείνουν ότι η υστέρηση στην ανάπτυξη των κοινωνικών
δεξιοτήτων μπορεί να αποτελέσει μια μαθησιακή δυσκολία, ενώ άλλοι ορι-
σμοί δεν περιλαμβάνουν αυτή την κατηγοριοποίηση και 

• Κάποιοι ορισμοί κάνουν διάκριση μεταξύ πρωτοβάθμιων και δευτεροβά-
θμιων προβλημάτων μάθησης, θεωρώντας ότι οι μαθησιακές δυσκολίες μπο-
ρούν να υπάρξουν ταυτοχρόνως με άλλες ανεπάρκειες, όπως η συναι σθημα-
τική διαταραχή και η αισθητηριακή ανεπάρκεια. 
Η πραγματική συχνότητα των μαθησιακών δυσκολιών δεν είναι γνωστή, κάτι

που οφείλεται στους πολλούς ορισμούς που χρησιμοποιούνται ως κριτήρια στις
διάφορες μελέτες. Το Κέντρο Ελέγχου Ασθενειών (Centers for Disease Con-
trol, 1987) στις Η.Π.Α. επεχείρησε να υπολογίσει τη συχνότητα των μαθησια-
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κών δυσκολιών στον γενικό πληθυσμό και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μια λο-
γική εκτίμηση του ποσοστού των ατόμων που εμφανίζουν μαθησιακές δυσκολίες
κυμαίνεται μεταξύ 5 και 10%. 

Επιπλέον, περίπου το 50% των παιδιών που παραπέμπονται σε υπηρεσίες
ειδικής εκπαίδευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες λαμβάνει τη διάγνωση ότι πάσχει
από διαταραχές μάθησης. Αυτοί οι μαθητές αποτελούν πάνω από το 5% όλων
των μαθητών ηλικίας 6 μέχρι 17 ετών, που εγγράφονται στο σχολείο (Gresham
et al., 1996). 

Οι έρευνες σημειώνουν, επίσης, ότι τα αγόρια εμφανίζουν σε μεγαλύτερη
συχνότητα από τα κορίτσια μαθησιακές δυσκολίες. Η αναλογία κυμαίνεται από
3:1 έως 5:1 και μερικές φορές και υψηλότερα (Rutter et al., 1976^ Ackerman et
al., 1983). Μια πιθανή εξήγηση γι’ αυτό είναι τα υψηλότερα ποσοστά διαταρα-
κτικότητας (acting out) που εμφανίζουν τα αγόρια και αναγκάζουν τους εκ-
παιδευτικούς να τα παραπέμπουν συχνότερα. Αντίθετα, τα κορίτσια έχουν την
τάση να εσωτερικεύουν τα συναισθήματά τους και να πάσχουν από κατάθλιψη
σε δεκαπλάσιο ποσοστό απ’ ό,τι τα αγόρια. Στην Παιδοψυχιατρική Υπηρεσία
του Κ.Κ.Ψ.Υ. Βύρωνα-Καισαριανής κατά το διάστημα 1/10/1982 έως 31/9/1993
εξετάσθηκαν 1.490 παιδιά. Από αυτά τα 185 έλαβαν τη διάγνωση της εξελικτι-
κής μαθησιακής δυσκολίας. Τα 124 ήταν αγόρια και τα 61 κορίτσια, αναλογία
2:1 (Αναγνωστόπουλος, 1997).

Ως αιτιολογικοί παράγοντες αναφέρονται οι ανεπάρκειες των εσωτερικών
γνωστικών διαδικασιών του ατόμου, οι οποίες ευθύνονται για την πρόσκτηση,
επεξεργασία και χρήση των πληροφοριών (Lerner, 1998).

Πάντως, ακόμη και σε καθαρά περιγραφικό επίπεδο δεν υπάρχει κοινά
αποδεκτή αιτιολογική θεώρηση. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της
«δυσλεξίας». Για πολλά χρόνια οι επικρατούσες θεωρίες υποστήριζαν ότι οι
διαταραχές στις οπτικο-αισθητηριακές διεργασίες ήταν βασικές στη δυσλεξία.
Άλλες θεωρίες πρότειναν ότι οι διαταραχές στη βραχεία μνήμη ή στη διαδικα-
σία «αποκωδικοποίησης» των οπτικο-ακουστικών ερεθισμάτων ήταν υπεύθυνες
για τις διαταραχές της ανάγνωσης. Τα τελευταία χρόνια γίνεται παραδεκτό ότι
ελλείμματα στις βασικές γλωσσικές (linguistic) ικανότητες παίζουν βασικότερο
ρόλο σε σύγκριση με τα ελλείμματα στις μη γλωσσικές γνωστικές-αντιληπτικές
διαδικασίες (Vellutino, 1987). 

Οι Hallahan και Kauffman (1994) ταξινόμησαν τις αιτίες των μαθησιακών
δυσκολιών σε τρεις τομείς: στις οργανικές, στις γενετικές και στις περιβαλλο -
ντικές. Έτσι, οι μαθησιακές δυσκολίες έχουν θεωρηθεί ως δυσλειτουργία του
κεντρικού νευρικού συστήματος, μια θεωρία που έχει τύχει μεγάλης προσοχής
εξαιτίας των τεχνολογικών μεθόδων, που μπορούν να μελετήσουν τη δραστη-
ριότητα του εγκεφάλου. Επίσης, η κληρονομικότητα έχει θεωρηθεί ένας πιθα-
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νός αιτιώδης παράγοντας, ειδικά όσον αφορά στις δυσκολίες ανάγνωσης.
Τέλος, φαίνεται να υπάρχει κάποια σύνδεση μεταξύ του περιβάλλοντος και των
μαθησιακών δυσκολιών. Εντούτοις, είναι δύσκολο να επισημάνει κανείς άν
αυτό οφείλεται σε βιολογικούς παράγοντες, στην ανεπαρκή προετοιμασία για
την εκπαίδευση ή στην ανεπαρκή διδασκαλία. 

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία (Lerner 1998), τα κύρια χαρακτηρι-
στικά των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες είναι τα εξής:

α) Διαταραχές σε μία ή περισσότερες βασικές ψυχολογικές διεργασίες (π.χ.
αντιληπτικές, μνημονικές κ.ά.).

β) Διαταραχές μάθησης που δεν οφείλονται σε αισθητηριακές ανεπάρκειες,
νοητική καθυστέρηση, συναισθηματικές διαταραχές ή κοινωνικο-πολιτισμική
αποστέρηση.

γ) Ασυμφωνία στην εξέλιξη των επιμέρους ικανοτήτων και δυνατοτήτων και
στην αναμενόμενη εξέλιξη.

Τα συνοδά συμπτώματα των μαθησιακών δυσκολιών είναι: α) η υπερκινητι-
κότητα, β) οι διαταραχές συγκέντρωσης και προσοχής, γ) οι αντιληπτικοκινητι-
κές δυσκολίες και αδυναμία γενικού συντονισμού, δ) οι ειδικές δυσκολίες σε
σχολικά μαθήματα, όπως η ανάγνωση, η γραφή, η ορθογραφία και η αριθμη-
τική, ε) η συναισθηματική αστάθεια, στ) η αταξία μνήμης και σκέψης, ζ) τα προ-
βλήματα γλωσσικής ανάπτυξης, η) τα προβλήματα κοινωνικής συμπεριφοράς.

Σύμφωνα με το DSM-IV, οι κλινικές μορφές των Μαθησιακών Διαταραχών
(πρώην Διαταραχές Σχολικών Δεξιοτήτων) διακρίνονται στις ακόλουθες κα-
τηγορίες ανάλογα με τη λειτουργία που διαταράσσεται (Μάνος, 1997):
α) Διαταραχή της Ανάγνωσης 

Συνηθέστερη μορφή των διαταραχών ανάγνωσης είναι η «δυσλεξία», η
οποία παρεμποδίζει σημαντικά τη σχολική επίδοση, ή δραστηριότητες της κα-
θημερινής ζωής, που απαιτούν δεξιότητες ανάγνωσης.
β) Διαταραχή των Μαθηματικών

Η διαταραχή αυτή χαρακτηρίζεται από ελαττωμένη ικανότητα του παιδιού
για μαθηματικούς υπολογισμούς και πράξεις, π.χ. κατανόηση μαθηματικών
όρων, πράξεων, εννοιών ή συμβόλων, αναγνώριση συμβόλων και ομαδοποίησή
τους, ορθή αντιγραφή αριθμών, εκτέλεση συνεχόμενων πράξεων, συγκράτηση
στη μνήμη των «κρατουμένων», εκμάθηση πολλαπλασιασμών κ.ά.
γ) Διαταραχή της Γραπτής Έκφρασης.

Η διαταραχή αυτή χαρακτηρίζεται από ελαττωμένη ικανότητα του παιδιού
να συνθέσει ένα γραπτό κείμενο. Η μειωμένη αυτή δεξιότητα του παιδιού εκ-
φράζεται με λάθη γραμματικής ή τονισμού μέσα στις προτάσεις, κακή οργά-
νωση των παραγράφων, πολλά ορθογραφικά λάθη και άσχημο γράψιμο.
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δ) Μαθησιακή Διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς.
Η κατηγορία αυτή του DSM-IV αφορά διαταραχές της μάθησης που δεν

πληρούν τα κριτήρια για καμιά συγκεκριμένη Διαταραχή Μάθησης (π.χ. προ-
βλήματα ανάγνωσης, μαθηματικών και γραπτής έκφρασης, που αθροιστικά πα-
ρεμποδίζουν σημαντικά τη σχολική επίδοση, όμως η μετρούμενη μείωση της
επίδοσης σε καμιά από αυτές τις συγκεκριμένες δεξιότητες δεν είναι σημα ντικά
κάτω από την αναμενόμενη).

Έρευνες καταδεικνύουν ότι μερικά παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες πα-
ρουσιάζουν προβλήματα στην επεξεργασία των πληροφοριών, ειδικά όταν
αυτές απαιτούν υψηλότερη γνωστική λειτουργία. Οι πρώτοι θεωρητικοί που
ασχολήθηκαν, υπέθεσαν ότι η ανικανότητα των παιδιών αυτών να επεξεργα-
στούν τις πληροφορίες με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα οφειλόταν σε
 αντιληπτικές διαταραχές, ιδιαίτερα στην οργάνωση και ερμηνεία των ακουστι-
κών και οπτικών ερεθισμάτων. Αν και η έμφαση στα αντιληπτικά προβλήματα
των παιδιών έχει μειωθεί, τα νέα στοιχεία διαπιστώνουν ότι προβλήματα στη
φωνολογική επεξεργασία των πληροφοριών μπορούν να διαδραματίσουν ένα
σημαντικό ρόλο, π.χ. στις δυσκολίες ανάγνωσης (Wagner & Torgesen, 1987^
Stanovich, 1986). 

Επιπλέον, η διάσπαση της προσοχής, τα προβλήματα μνήμης και η ανάπτυξη
αποτελεσματικών στρατηγικών για επίτευξη συγκεκριμένων στόχων φαίνεται
να είναι παράγοντες που παρακωλύουν την επίδοση των παιδιών αυτών (Sch-
wean et al., 1996). 

Παρακάτω αναλύεται διεξοδικότερα η Διαταραχή της Ανάγνωσης, που ονο-
μάζεται, επίσης, και «δυσλεξία».

2.9.1. Διαταραχή της Ανάγνωσης (Δυσλεξία)

Η δυσλεξία αποτελεί μια διαταραχή της ανάγνωσης και της γραφής, που εμ-
φανίζεται με μεγάλη συχνότητα. Αρχικά είχε διατυπωθεί η άποψη ότι η διατα-
ραχή αυτή έχει τις πηγές της στις περιπτώσεις εγκεφαλικών τραυματισμών.
Αργότερα, η αναγνώριση της αφασίας οδήγησε στη διατύπωση ότι αυτή μπο-
ρούσε να συνδυαστεί με διάφορες διαταραχές στην προφορική και γραπτή
γλώσσα. Για τις διαταραχές αυτές χρησιμοποιήθηκε ο όρος «αλεξία».

Η πρώτη γραπτή αναφορά της αφασίας έγινε το 1676 από τον Johannes Sch-
midt, αλλά το γεγονός πέρασε σχεδόν απαρατήρητο μέχρι τα μέσα του 19ου
αιώνα, όταν η αφασία άρχισε να βρίσκεται στο κέντρο των μελετών της παθο-
λογίας του εγκεφάλου (Critchley & Critchley, 1978).

Το 1861, ο Γάλλος χειρουργός Broca με την ανακάλυψη της περιοχής του
 εγκε φάλου, που ευθύνεται για τη λειτουργία του προφορικού λόγου, συγκέ ν-
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τρωσε το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών από διάφορες χώρες και έδωσε τη
βάση για τη μελέτη των διαφόρων γλωσσικών δυσκολιών (Καραπέτσας, 1993).

Η συστηματική, όμως, μελέτη του φαινομένου αποδίδεται στον νευρολόγο
H. Jackson, ο οποίος το 1868 διατύπωσε την άποψη ότι η αλεξία είναι η αδυ-
ναμία του ατόμου να χρησιμοποιεί σύμβολα (Καρπαθίου, 1987).

Το 1879, ο Wernicke εντόπισε ένα τμήμα στην ακουστική περιοχή του εγκε-
φάλου, όπου αποθηκεύονται οι μνημονικές ακουστικές παραστάσεις των φθόγ-
γων και των λέξεων. Βλάβη στο κέντρο αυτό προκαλεί τη λεκτική αφασία, που
εκδηλώνεται ως δυσκολία κατανόησης της γλώσσας των άλλων (Καραπέτσας,
1993).

Επίσης, την ίδια χρονιά, οι Pringle Morgan και James Kerr –ο καθένας ξε-
χωριστά– παρατήρησαν διάφορα παιδιά, που επιτύγχαναν στην εκμάθηση των
μαθηματικών, αλλά υστερούσαν σε μεγάλο βαθμό στην ανάγνωση και γραφή
(Morgan & Kerr, 1896).

Μετά το 1917 δημοσιεύτηκαν στον παγκόσμιο ιατρικό Τύπο εκατοντάδες
εργασίες με θέμα την ειδική δυσλεξία, από παιδαγωγούς, ψυχολόγους ακόμα
και από κοινωνιολόγους. Οι έρευνες αυτές οδήγησαν σε σύγχυση, εξαιτίας ελ-
λιπούς μεθοδολογίας και μη αποσαφήνισης των ορισμών (Χασάπης κ.ά., 1978).

Το 1917, ο Hinshelwood διαπίστωσε ότι η δυσλεξία δεν είναι αποτέλεσμα
εγκεφαλικής βλάβης, αλλά οφείλεται στην ελλιπή ανάπτυξη των εγκεφαλικών
κυττάρων. Κατόπιν, ο Orton απέρριψε τη θεωρία του Hinshelwood και υπο-
στήριξε ότι το φαινόμενο της δυσλεξίας οφείλεται σε μια φυσιολογικής φύσεως
διφορούμενη ημισφαιρική κυριαρχία, που είναι αποτέλεσμα εγκεφαλικής λει-
τουργικής βλάβης. Περιέγραψε κι αυτός την περίπτωση ενός 16χρονου αγο-
ριού και έδωσε τον όρο «στρεφοσυμβολία», δηλαδή αναστροφή συμβόλων
(Pavlidis & Miles, 1985).

Το 1978, ο Μattis πρότεινε τον όρο «πρωταρχική ειδική δυσλεξία», σύμφωνα
με την οποία η διαταραχή είναι συνέπεια ανωμαλιών στη νευρολογική οργάνωση
του παιδιού, δηλαδή σε μια ειδική φλοϊική δυσλειτουργία, που η αιτία της εντο-
πίζεται στις νευροχημικές ανισορροπίες και στα χρόνια νευρολογικά σύνδρομα.

Ο όρος «δυσλεξία»14 είναι ο επικρατέστερος σήμερα, (μαζί) με τις ασάφειες
και τις συγχύσεις που μπορεί να περιέχει (Μαρκουλής, 1980).

Σήμερα αναγνωρίζονται τρεις γενικές κατηγορίες-τύποι δυσλεξίας (βλ. Σχ. 1,
σελ. 115): 
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α) η επίκτητη (acquired) (Thomson, 1990) ή πρωταρχική τραυματική ανα-
γνωστική καθυστέρηση ενηλίκων ή παιδιών ή τραυματική γραφοδεκτική αφα-
σία (Καραπέτσας, 1993), β) η ειδική (specific) ή εξελικτική-αναπτυξιακή
(developmental) (Ellis, 1984) ή πρωτογενής (Στασινός, 1993) ή αναπτυξιακή γρα-
φοδεκτική αφασία (Καραπέτσας, 1993) και γ) η δευτερογενής αναγνωστική κα-
θυστέρηση (Καραπέτσας, 1993) ή δευτερογενής εξωγενής δυσλεξία (Στασινός,
1993).

Η επίκτητη δυσλεξία αποτελεί κυρίως γνώρισμα των ενηλίκων ή και παι-
διών μεγαλύτερων από 1,5 ή 2 ετών, που είχαν ήδη αποκτήσει τη δεξιότητα της
ανάγνωσης, γραφής και ορθογραφίας, αλλά την έχασαν ή αυτή ελαττώθηκε
λόγω κάποιας ασθένειας ή τραύματος σε ιδιαίτερες περιοχές του εγκεφάλου
(Καραπέτσας, 1993).

Η ειδική-αναπτυξιακή δυσλεξία αναφέρεται σε μια ειδική δυσκολία στη μά-
θηση, που αφορά έναν ή περισσότερους από τους τομείς της ανάγνωσης, της
ορθογραφίας και της γραπτής γλώσσας και η οποία πιθανώς να συνοδεύεται
από δυσκολίες στον χειρισμό των αριθμών. Ιδιαίτερα σχετίζεται με τον έλεγχο
και τη χρήση του γραπτού λόγου (αλφαβήτου, αριθμών και μουσικών σημείων),
αν και συχνά συνδέεται, σε κάποιο βαθμό, με τον προφορικό λόγο (Thomson
& Gilchrist, 1997). Οφείλεται σε θεμελιακές γνωστικές υπολειτουργίες, που συ-
νήθως έχουν οργανική βάση (Πόρποδας, 1988). Οι παραπάνω δυσκολίες εντο-
πίζονται ακόμα κι όταν επιβεβαιώνεται το κατάλληλο πολιτιστικό και
εκπαιδευτικό περιβάλλον για το παιδί, το απαραίτητο κίνητρο, οι υγιείς αι-
σθήσεις και η επαρκής νοημοσύνη (Thomson, 1990). (Βλ. Σχήμα 1, σελ. 115)

Η δυσλεξία ορίζεται ως ειδική, γιατί αφορά μια συγκεκριμένη μορφή ανά-
πτυξης του παιδιού, που συναρτάται με την αναγνωστική του συμπεριφορά.
Είναι επίσης εξελικτική-αναπτυξιακή, γιατί εμφανίζεται σε άτομα σχολικής ηλι-
κίας, που προγραμματικά διέρχονται το στάδιο εκμάθησης της πρώτης ανά-
γνωσης και γραφής (Στασινός, 1993).

Η τρίτη γενική κατηγορία ορίζεται ως δευτερογενής εξωγενής δυσλεξία.
Στην κατηγορία αυτή υπάρχουν πολλά παιδιά με φυσιολογική ή και ανώτερη ευ-
φυΐα, καθώς και παιδιά με ομαλές αισθητικο-κινητικές και γνωστικές ικανότη-
τες. Σύμφωνα με τον Helveston (1987), το φαινόμενο της δευτερογενούς
εξωγενούς δυσλεξίας είναι αποτέλεσμα αποστέρησης του παιδιού σε επίπεδο
εμπειριών ή νοημοσύνης. Συμβαίνει σε παιδιά που δεν έχουν επαρκείς ευκαι-
ρίες για μάθηση, λόγω ελλιπούς μορφωσιογόνου οικογενειακού περιβάλλο ντος,
σε φτωχή διδασκαλία στην τάξη και σε έλλειψη κινήτρων (Helveston, 1987^ Στα-
σινός, 1993).

Πολλά και επίμονα είναι συνήθως τα λάθη του δυσλεξικού στην ανάγνωση
και τη γραφή. Ο αριθμός και το είδος τους μπορεί (βέβαια) να επηρεαστούν
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από διάφορους παράγοντες, ίδιους από εκείνους που επηρεάζουν την ανα-
γνωστική απόδοση κάθε φυσιολογικού παιδιού. Ορισμένοι από τους παράγον-
τες αυτούς είναι το ενδιαφέρον που προκαλεί το αναγνωστικό κείμενο στον
δυσλεξικό και η σωματική και ψυχολογική του κατάσταση τη στιγμή της ανά-
γνωσης. Τα περισσότερα και πιο χαρακτηριστικά δυσλεκτικά λάθη είναι τα
εξής: α) Λάθη γραμμάτων: αναγραμματισμοί (ρολόι - λορόι), παραλείψεις
(κήπος - κπος ή κηπς), αντικατάσταση γραμμάτων (βλέπει ένα γράμμα, αλλά
διαβάζει κάποιο άλλο, συνήθως της ίδιας οικογένειας π.χ. Β # Φ, Δ # Θ, κα-
θρεπτική γραφή). β) Λάθη σε συλλαβές: πρόσθεση (νερό # νενερό), απλοποίη -
ση φθογγικών συμπλεγμάτων, τραυλίσματα. γ) Λάθη με λέξεις: πε ριλη πτοποίηση:
(Ο Νίκος ήρθε σπίτι # Νικοθεπιτι), αντικατάσταση λέξεων από άλλες, χωρι-
σμός της λέξης, αδυναμία αναγνώρισης γνωστής λέξης σε άγνωστο κείμενο. δ)
Λάθη στη χρήση των σωστών γραμματικών τύπων. Τα παιδιά κάνουν λάθη σε
χρόνους ή καταλήξεις. στ) Διακοπτόμενη ανάγνωση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

3.1. Ιστορική αναδρομή για τη θέση των ΑμεΑ στην ελληνική κοινωνία

Στην ελληνική κοινωνία υπήρξαν πολλές και ποικίλες κοινωνικές καταστά-
σεις και παράγοντες, όπως π.χ. η θρησκεία, η φιλοσοφία, οι πόλεμοι, η εξέλιξη
των επιστημών, τα πολιτεύματα κ.λπ., που διαμόρφωναν κάθε φορά έναν τύπο
κοινωνίας, ο οποίος εξελισσόταν και μεταβαλλόταν ακολουθώντας την εξέλιξη,
τη μεταβολή ή την αλλαγή των παραγόντων που προαναφέρθηκαν. Έτσι, στην
αρχαία Αθήνα επικρατεί η κοινωνία «των καλών καγαθών» πολιτών, όπου κάθε
άτομο-πολίτης παίρνει ελεύθερα μέρος στη δημόσια ζωή. Η πολιτεία της Αθή-
νας είναι η μόνη στην αρχαία Ελλάδα που είχε θεσπίσει νόμο ειδικό κι ευερ-
γετικό για «τους αδυνάτους». Αντίθετα από ό,τι συνέβαινε στην Αθήνα, στην
αρχαία Σπάρτη ο ανάπηρος ήταν σε μειονεκτική θέση. 

Στην Ελληνιστική και Ρωμαϊκή εποχή επικρατεί απουσία μέτρων, υποτυ-
πώδης φροντίδα και περίθαλψη των ΑμεΑ, ενώ στην ιουδαϊκή κοινωνία ο μω-
σαϊκός νόμος απαγορεύει ρητά στα ανάπηρα άτομα να παίρνουν μέρος στις
ιεροτελεστίες του θυσιαστηρίου. 

Αργότερα, η επίδραση του χριστιανισμού είναι αναμφισβήτητα μεγάλη στην
ανάπτυξη της πρόνοιας, τόσο από πλευράς οργανωτικών σχημάτων και θεσμι-
κών πλαισίων, όσο και από την πλευρά των αξιών και των προτύπων. 

Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, οι κοινότητες και οι εκκλησίες, ιδι-
αίτερα ο κατώτερος κλήρος και τα μοναστήρια, αναπτύσσουν σημαντική δράση
συνδέοντας την πρόνοια με το ζήτημα της εθνικής επιβίωσης και της συνέχειας
του ελληνισμού. Στα χρόνια της σκλαβιάς, τα άτομα με καθυστέρηση ήταν θύ-
ματα της εκμετάλλευσης των αγυρτών. Οι προλήψεις και οι δεισιδαιμονίες για
τα άτομα αυτά οργιάζουν, εξαιτίας της αμάθειας και των συμφορών του λαού. 

Στους χρόνους μετά την απελευθέρωση, η κατάσταση των ΑμεΑ στην ελλη-
νική κοινωνία δεν άλλαξε παρά ελάχιστα. Εξάλλου, ένα μεγάλο μέρος της Ελ-
 λά δας μένει σκλαβωμένο για αρκετά χρόνια και εκεί συνεχίζεταιη ε ξα  θλιωμένη
κα τάσταση των ατόμων που μειονεκτούν. Ο πρώτος κυβερνήτης της νεότερης
Ελλάδας, Ιωάννης Καποδίστριας, στη σύντομη παρουσία του στην πολιτική ζωή
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της χώρας, μεριμνά για την περίθαλψη των ορφανών παιδιών των αγωνιστών
του ’21 με το ίδρυμα που δημιούργησε στην Αίγινα. 

Το 1905 ιδρύεται στην Καλλιθέα το σωματείο «Οίκος Τυφλών», ενώ, αμέσως
μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους (1912-1913), ιδιωτικοί φιλανθρωπικοί ορ-
γανισμοί, με τη βοήθεια της Εκκλησίας και την έγκριση του κράτους, πήραν
μέτρα για την αντιμετώπιση των αναγκών δύο κυρίως κατηγοριών: α) των ατό-
μων με κινητικές αναπηρίες και β) των κοινωνικά δυσπροσάρμοστων ατόμων. 

Όσον αφορά στο νομικό πλαίσιο, ο πρώτος σχετικός Νόμος που ψηφίζεται
είναι ο 904/51 επί κυβερνήσεως Πλαστήρα και αφορά στην εκπαίδευση των τυ-
φλών και την επιδοματική πολιτική. Το 1969 ιδρύεται το Γραφείο Ειδικής Αγω-
γής στο Υπουργείο Παιδείας. Το 1972 ψηφίζεται ο Ν. 1222 «Περί
μετεκπαιδεύσεως του εκπαιδευτικού προσωπικού Δημοτικής Εκπαιδεύσεως»
και ιδρύονται 17 Ειδικά Δημοτικά Σχολεία για την εκπαίδευση των νοητικά κα-
θυστερημένων παιδιών και ενός για την εκπαίδευση των κινητικά αναπήρων
με την Υπουργική Απόφαση 20883/1972. Το 1975, το Ελληνικό Κοινοβούλιο
κατοχυρώνει συνταγματικά τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρία στην εκ-
παίδευση. Το 1985 ψηφίζεται ο Ν. 1566, που αφορούσε στη δομή και στην ορ-
γάνωση της στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης. Τα άρθρα 32-36 του νόμου
αυτού αναφέρονται στην υποχρέωση της Πολιτείας για την ανάπτυξη της ειδι-
κής αγωγής και την προσφορά υπηρεσιών και μέσων, ώστε το άτομο με ανα-
πηρία να μπορεί να εκπαιδεύεται και να αναπτύσσει τις δημιουργικές του
ικανότητες και δυνατότητες. Τέλος, ο Ν. 2817/200015 («Εκπαίδευση των ατό-
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15. Στον νέο νόμο 2817/2000 ορίζονται τα Άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και κα-
θιερώνεται ένας νέος θεσμός των υπηρεσιών διάγνωσης και υποστήριξης των ΑμεΑ, τα
Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ). Με τα ΚΕΔΔΥ, που
ιδρύονται και λειτουργούν σε κάθε νομό, είναι δυνατό να καλύπτονται οι ανάγκες σε διά-
γνωση και υποστήριξη ολόκληρου του φάσματος της εκπαίδευσης των περιφερειών τους,
με σύγχρονες διαδικασίες και στρατηγικές.
Σκοπός των ΚΕΔΔΥ. είναι η προσφορά υπηρεσιών διάγνωσης, αξιολόγησης και υποστή-
ριξης των μαθητών, και κυρίως εκείνων που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς
και υποστήριξης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών, των γονέων
και της κοινωνίας.
Τα ΚΕΔΔΥ έχουν τις εξής αρμοδιότητες:
α) Την έρευνα για τη διαπίστωση του είδους και του βαθμού των δυσκολιών των ατόμων
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σύνολο των παιδιών σχολικής και προσχολικής ηλι-
κίας, όταν τους ζητηθεί. Τα αντικείμενα στα οποία παρέχεται η συνδρομή αυτή καθορί-
ζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.
β) Την εισήγηση για την εγγραφή, κατάταξη και φοίτηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα,
καθώς και την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών,
σε συνεργασία με τους σχολικούς συμβούλους ειδικής αγωγής και τους αρμόδιους κατά
περίπτωση σχολικούς συμβούλους προσχολικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-

KASE teliko-PAPANHS_Σχέδιο 1  28/5/2010  15:02  Page 118



μων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις») είναι αυτός που
έρχεται να ρυθμίσει θέματα στην εκπαίδευση των ΑμεΑ. 

3.2. Κυρίαρχες κοινωνικές αντιλήψεις για τα άτομα με αναπηρία 

Τα άτομα με αναπηρία πρέπει να διαβιούν σε ένα περιβάλλον χωρίς φραγ-
μούς και διαχωριστικές γραμμές, το οποίο θα μεγιστοποιεί τη δυνατότητα επι-
κοινωνίας των ΑμεΑ με το κοινωνικό σύνολο. Απαραίτητη προϋπόθεση, για να
επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος, θεωρείται η θετική στάση, αλλά και οι αλλη-
λέγγυες αντιλήψεις της ευρύτερης κοινωνίας. 

Τα στερεότυπα αποτελούν κοινωνικές αναπαραστάσεις, αντικειμενοποιη μέ-
νες, δηλαδή, γνωστικές και συναισθηματικές κατασκευές γύρω από τις ομάδες
μέσα στον κοινωνικό χώρο, που συναντούν ευρεία αποδοχή και που αναδύον-
ται και εξαπλώνονται κάτω από συγκεκριμένες κοινωνικές και πολιτικές συν-
θήκες μέσα στον ιστορικό χρόνο (Παπαστάμος, 1990). Η κοινωνική
αναπαράσταση είναι το προϊόν και η διαδικασία μιας ψυχολογικής και κοινω-
νικής επεξεργασίας της πραγματικότητας και χαρακτηρίζεται από τρία συστα-
τικά στοιχεία: από τον κεντρικό πυρήνα, από ένα σύνολο πληροφοριών,
στάσεων και πεποιθήσεων και από ένα σύστημα κατηγοριοποίησης. 
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μιας εκπαίδευσης, τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, καθώς και το ειδικό εκπαι-
δευτικό προσωπικό που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής.
γ) Την εισήγηση για την κατάρτιση προσαρμοσμένων, εξατομικευμένων ή ομαδικών προ-
γραμμάτων ψυχοπαιδαγωγικής και διδακτικής υποστήριξης, δημιουργικής απασχόλησης,
καθώς και την εφαρμογή άλλων επιστημονικών κοινωνικών και λοιπών υποστηρικτικών
μέτρων για τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στα σχολεία, στην έδρα του
ΚΕΔΔΥ. ή στο σπίτι.
δ) Την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και ενημέρωσης στο διδακτικό προσωπικό
και σε όσους συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην επαγγελματική υπο-
στήριξη, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, και τη διοργάνωση προγραμμάτων ενημέ-
ρωσης και κατάρτισης για τους γονείς των μαθητών και τους ασκούντες τη γονική μέριμνα.
ε) Τον καθορισμό του είδους των τεχνικών βοηθημάτων και των οργάνων που έχει ανάγκη
το παιδί στο σχολείο ή στο σπίτι, καθώς και την κατάρτιση προτάσεων για την καλύτερη
πρόσβαση και παραμονή του στους χώρους της εκπαίδευσης.
στ) Την εισήγηση για την αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών των μαθητών των
Σ.Μ.Ε.Α. με προφορικές, ή άλλης μορφής δοκιμασίες στις εξετάσεις της πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
ζ) Την εισήγηση για την κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων «πρώιμης εκπαιδευτι-
κής παρέμβασης για όλες τις περιπτώσεις.

KASE teliko-PAPANHS_Σχέδιο 1  28/5/2010  15:02  Page 119



Ο κεντρικός πυρήνας εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του κοινωνικά ανα-
παριστάμενου αντικειμένου, από τα ατομικά χαρακτηριστικά του υποκειμένου
και τη σχέση που διατηρεί με το αντικείμενο και, τέλος, από τους στόχους και
σκοπούς που διαμορφώνουν την κατάσταση, μέσα στην οποία διαδραματίζεται
η διαδικασία της κοινωνικής αναπαράστασης. Το σύνολο πληροφοριών, στά-
σεων και πεποιθήσεων εξαρτά την οργάνωσή του από την κοινωνιοψυχολογική
ταυτότητα των υποκειμένων (κοινωνική τάξη, φύλο, μόρφωση κ.λπ.) και από
το αξιολογικό σύστημα κάθε κοινωνίας και το σύστημα κατηγοριοποίησης, που
η σημαντικότερη λειτουργία του είναι η ανακάλυψη, κατανόηση και οργάνωση
του περιβάλλοντος κόσμου (Παπαστάμος, 1995).

Ο Flament (1989) υποστηρίζει πως η διαφωνία-σύγκρουση μεταξύ των κοι-
νωνικών αναπαραστάσεων και κοινωνικών πρακτικών οδηγούν στη μεταμόρ-
φωση της κοινωνικής αναπαράστασης. 

Στο επίπεδο των προκαταλήψεων, οι κοινωνικές αναπαραστάσεις αιτιολο-
γούν την ενεργοποίηση των κοινωνικών στερεοτύπων, που με τη σειρά τους εκ-
φράζονται στο επίπεδο της συμπεριφοράς, η οποία αναπαράγει και αυτή τις
αντίστοιχες κοινωνικές αναπαραστάσεις (Φραγκουδάκη & Δραγώνα, 1997). 

Οι Barnes, Mercer και Shakespeare (1999) αναφέρουν ότι το κοινωνικό μον-
τέλο εκλαμβάνει την ειδική ανάγκη ως ένα προϊόν της κοινωνικής δομής και
σχετίζεται σταθερά με κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά θέματα. Ο απο-
κλεισμός και ο διαχωρισμός των ανθρώπων με αναπηρία από τη συμμετοχή
τους σε κοινωνικές δραστηριότητες δεν είναι αποτέλεσμα της ανικανότητας ή
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Παράλληλα, στα άτομα που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρέχεται ειδική εκ-
παίδευση, η οποία, στα πλαίσια της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τεχνικής επαγ-
γελματικής εκπαίδευσης, επιδιώκει ιδιαίτερα:
α) την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους,
β) τη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων, ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη ή επα-
νένταξή τους σε κοινό εκπαιδευτικό σύστημα και η συμβίωσή τους με το κοινωνικό σύ-
νολο.
γ) την επαγγελματική τους κατάρτιση και τη συμμετοχή τους στην παραγωγική διαδικα-
σία.
δ) την αλληλοαποδοχή των ατόμων αυτών με το κοινωνικό σύνολο, καθώς και την ισότιμη
κοινωνική τους εξέλιξη.
Η εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, γενική ή τεχνική-επαγγελ-
ματική, παρέχεται στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα
οποία, κατά περίπτωση, οργανώνονται, στελεχώνονται, εξοπλίζονται και υποστηρίζονται
κατάλληλα, ώστε να εξασφαλίζεται η αναγκαία διδακτική και ψυχοπαιδαγωγική υποστή-
ριξη των ατόμων αυτών.
Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να φοιτούν:
α) Στη συνήθη σχολική τάξη, με παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, ο
οποίος υπηρετεί στα ΚΕΔΔΥ ή στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και ορίζεται από το
ΚΕΔΔΥ.
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της αναπηρίας αυτής καθαυτής του προσώπου, αλλά απόρροια της λειτουργίας
των κοινωνικών περιβαλλοντικών δομών και της επικρατούσας αρνητικής κοι-
νωνικής στάσης (Barnes, 1996:43). Υποστηρίζει ταυτόχρονα ότι η αναπηρία
είναι αναπόσπαστο τμήμα της κοινωνίας, όπως αποδεικνύεται από τη συλλογή
στατιστικών στοιχείων των δυτικών κρατών, που δείχνουν ότι το 10 με 19% του
πληθυσμού έχει κάποια αναπηρία.

Σε έρευνα που έχει διεξαχθεί στην Ελλάδα από τον Ι. Ν. Παρασκευόπουλο
(1971), διαπιστώθηκε ότι: α) υπάρχουν αρνητικές στάσεις απέναντι στα άτομα
με εμφανή αναπηρία (π.χ. ακρωτηριασμένο άτομο) ή που είναι υπεύθυνα για το
ελάττωμά τους (π.χ. αλητόπαιδο – άσωτο), β) υπάρχουν θετικότερες στάσεις
απέναντι στα άτομα που τα ελαττώματά τους μπορούν να βελτιωθούν (ασθε-
νικό ή υπερβολικά άσχημο) ή που μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν, γ) οι γυ-
ναίκες και οι άνδρες είναι περισσότερο επιεικείς προς τις αποκλίσεις του φύλου
τους, δ) άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών είναι περισσότερο συντηρητικά και θε-
ωρούν σημαντικό παράγοντα την αυτοεξυπηρέτηση και ε) οι απόφοιτοι του γυ-
μνασίου δείχνουν περισσότερο αρνητισμό και επιθετικότητα σε σύγκριση με
τους απόφοιτους του δημοτικού και των ανώτερων και ανώτατων σχολών.

Σε μια έρευνα στάσεων των Μπεζεβέγκη, Καλαντζή-Αζίζι και Ζώνιου-Σι-
δέρη, που είχε σκοπό να ανιχνεύσει και να «χαρτογραφήσει» σε μια πρώτη
φάση τη στάση των γονέων φυσιολογικών παιδιών απέναντι σε παιδιά με ανα-
πηρία (στην έρευνα πήραν μέρος 1.088 γονείς παιδιών δημοτικού ή νηπιαγω-
γείου) παρατηρήθηκε ότι η πιθανότητα να εμπλακεί το παιδί τους σε κοινή
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β) Σε ειδικά οργανωμένα και κατάλληλα στελεχωμένα τμήματα ένταξης, που λειτουργούν
μέσα στα σχολεία της γενικής και τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Όταν η φοίτηση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα σχολεία του κοινού εκ-
παιδευτικού συστήματος ή στα τμήματα ένταξης καθίσταται ιδιαιτέρως δύσκολη, λόγω
του είδους και του βαθμού του προβλήματός τους, η εκπαίδευσή τους παρέχεται:
α) σε αυτοτελή σχολεία ειδικής αγωγής.
β) σε σχολεία ή τμήματα που λειτουργούν είτε ως αυτοτελή είτε ως παραρτήματα άλλων
σχολείων, σε νοσοκομεία, σε κέντρα αποκατάστασης, σε ιδρύματα αγωγής ανηλίκων ή σε
ιδρύματα χρονίως πασχόντων ατόμων, εφόσον οι διαβιούντες ή νοσηλευόμενοι σε αυτά
είναι παιδιά με ειδικές ανάγκες.
γ) στο σπίτι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται
και το σύστημα της τηλε-εκπαίδευσης. Τα άτομα αυτά εκπαιδεύονται από το προσωπικό
των ΚΕΔΔΥ ή της σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής, το οποίο διαθέτει την κατά περί-
πτωση αναγκαία εξειδίκευση.
Τα αυτοτελή σχολεία ειδικής αγωγής είναι:
α) Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία ειδικής αγωγής για νήπια και παιδιά με ειδικές
ανάγκες από το 4ο έως και το 14ο έτος της ηλικίας τους, που λειτουργούν ως ενιαίες σχο-
λικές μονάδες.
β) Γυμνάσια ειδικής αγωγής από το 14ο έως και το 18ο έτος.
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δραστηριότητα με το ΑμεΑ είναι σε γενικές γραμμές θετική. Ωστόσο, όσο μι-
κρότερη γίνεται η «απόσταση», τόσο λιγότερο θετική γίνεται η στάση των γο-
νέων (Μπεζεβέγκης κ.ά., 1994α). Επίσης, οι γονείς κρατούν θετική στάση
απέναντι σε ενέργειες που αναφέρονται σε μια ενδεχόμενη σχέση τους με ένα
παιδί με αναπηρία (Μπεζεβέγκης κ.ά., 1994β).

Σε έρευνα της Εθνικής Συνομοσπονδίας ΑμεΑ (1997), εξήχθησαν μερικά
πολύ σημαντικά συμπεράσματα για τις στάσεις των Ελλήνων απέναντι στα
άτομα με αναπηρία: Ένα ποσοστό περίπου 29,5% του ενήλικου πληθυσμού της
χώρας δηλώνει ότι στον οικογενειακό του περίγυρο υπάρχει «άτομο με ανα-
πηρία». Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι τα ΑμεΑ κατά συντριπτική πλειοψη-
φία (90% περίπου) ζουν με την οικογένειά τους ή με κάποιο συγγενικό
πρόσωπο. 

Επίσης, στην ίδια έρευνα διαπιστώθηκε ότι τέσσερα βασικά συναισθήματα
συγκροτούν τη στάση της κοινής γνώμης απέναντι στα άτομα με αναπηρία: οί-
κτος (28,9%), συμπάθεια (25,5%), αμηχανία (14,4%), αδιαφορία (12,2%). Πρό-
κειται για εύρος συναισθημάτων που κινείται στα όρια μιας «επιφυ  λακτικότητας»
και μιας «εξωτερικής σχέσης» με τα άτομα αυτά, ενώ δεν παρατηρείται ούτε μια
ακραία «ρατσιστική» διάθεση (περιπαικτική διάθεση 3,6%), αλλά ούτε και διά-
θεση προσέγγισης (4,6%).

Όπως διαπίστωσαν οι Brockington et al. (1993), σε έρευνά τους σε δείγμα
περίπου 2.000 ατόμων στην Αγγλία, όσοι εξέφρασαν λιγότερο φόβο και πε-
ρισσότερη ανεκτικότητα απέναντι στους ψυχικά πάσχοντες, ανήκαν σε υψηλά
μορφωτικά στρώματα. Τα μέλη εθνοτικών μειονοτήτων είχαν αρνητικές στά-
σεις απέναντι στους ψυχικά πάσχοντες (Wolff et al., 1996).

Έχει διαπιστωθεί ότι οι μαθητές με αναπηρία βιώνουν προκατάληψη και
αδιαφορία από τους εκπαιδευτικούς (Blinde & McCallister, 1998^ Goodwin &
Watkinson, 2000), καθώς επίσης την απομόνωση, την απόρριψη ή ακόμα και
τον χλευασμό από τους μη ανάπηρους συμμαθητές (Goodwin & Watkinson,
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γ) Ενιαία Λύκεια ειδικής αγωγής από το 18ο έως και το 22ο έτος.
δ) Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) ειδικής αγωγής Α΄ βαθμίδας, που πε-
ριλαμβάνουν προγράμματα για την ολοκλήρωση της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαί-
δευσης. Η φοίτηση διαρκεί πέντε τουλάχιστον σχολικά έτη, από το 14ο έως και το 19ο έτος
της ηλικίας των φοιτώντων.
ε) Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) ειδικής αγωγής Β΄ βαθμίδας που πε-
ριλαμβάνουν τους Α΄ και Β΄ κύκλους σπουδών του άρθρου 2 του ν. 2640/1998.
στ) εργαστήρια ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης από το 14ο έως και
το 22ο έτος. Η φοίτηση μαθητών με ειδικές ανάγκες στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής
μπορεί να παραταθεί, ανάλογα με τις μαθησιακές δυσκολίες των φοιτώντων, και μετά το
22ο έτος της ηλικίας τους, ή να αρχίσει από τη συμπλήρωση της σχολικής ηλικίας που ορί-
ζεται για φοίτηση στα κανονικά σχολεία. Για την παράταση αποφασίζει ο αρμόδιος προϊ  -
στάμενος της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του οικείου ΚΕΔΔΥ.
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2000). Άλλες έρευνες, αντιθέτως, υποστηρίζουν ότι οι μαθητές χωρίς αναπηρία
είναι δεκτικοί και αντιμετωπίζουν τους μαθητές με αναπηρία με θετικό τρόπο
(Slininger, Sherrill & Jankowski, 2000). 

Διάφορες μελέτες δείχνουν ότι οι γυναίκες έχουν θετικότερη στάση από
τους άνδρες προς τα ΑμεΑ (Conine, 1969^ Tringo, 1970^ Harasymiw et al., 1976
ή 1978). 

3.3. Πηγές των στάσεων απέναντι στα ΑμεΑ 

Πολλές διεθνείς έρευνες επιδιώκουν να απαντήσουν στο ερώτημα «γιατί οι
στάσεις απέναντι στα πρόσωπα με φυσικές, συναισθηματικές, διανοητικές και
κοινωνικές αναπηρίες είναι ανοικτά ή καλυμμένα αρνητικές;» (Siller, Chipman,
Ferguson & Vann, 1967). Η εξήγηση μπορεί να αποδοθεί σε επιρροές από κοι-
νωνικο-πολιτιστικούς παράγοντες, σε οικονομικές και ιστορικές προκαταλή-
ψεις, ακόμα και σε διατομικές και ενδοατομικές διακυμάνσεις. Οι πηγές των
στάσεων απέναντι στα πρόσωπα με αναπηρίες έχουν πέντε διαστάσεις: Την
κοινωνικοπολιτιστική-ψυχολογική, τη συναισθηματική-γνωστική, τη συνειδητή-
ασυνείδητη, τη διάσταση της προηγούμενης εμπειρίας, και τη δημιουργημένη
από εσωτερικά ή εξωτερικά αίτια αντίληψη.

Κοινωνικοπολιτιστική-ψυχολογική διάσταση

Οι κοινωνικές-πολιτιστικές αξίες εξελίσσονται ιστορικά και διαφοροποι-
ούνται ανάλογα με τους στόχους και τη ροή του κοινωνικού γίγνεσθαι. Δια-
χρονικά όλες οι κοινωνίες προσέδωσαν εξέχουσα θέση στο «κάλλος» και τη
βιολογική ακεραιότητα, η οποία συνδέθηκε από νωρίς με την υγεία, την ευρω-
στία, την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα.

Οι κοινωνικο-πολιτιστικοί κανόνες συνδέονται, επίσης, ανοικτά ή καλυμ-
μένα, με υποβάθμιση της κοινωνικής θέσης του αναπήρου (Davis, 1961). Η υπο-
τίμηση αυτή μπορεί να προκύψει από την κοινωνική παρέκκλιση και το στίγμα,
τα οποία συνδέονται με την αναπηρία, τη διαφορετικότητα ή το ξένο (Goffi-
nan, 1963). Η κοινωνική θέση του ατόμου με αναπηρία εξισώνεται συχνά με
αυτή των μειονοτικών ομάδων (Wright, 1983).

Σε αντίθεση με τους κοινωνικοπολιτιστικούς παράγοντες, οι ψυχοδυναμι-
κές αιτιάσεις αναφέρονται σε βαθύτερους φόβους και ενοχές των «φυσιολογι-
κών» ατόμων (Wolfensberger, 1972). Οι αρνητικές στάσεις απέναντι στα ΑμεΑ
μπορεί να αποδοθούν στον μηχανισμό της «ενοχής από την ένωση». Το μη-ανά-
πηρο πρόσωπο φοβάται να συνδεθεί κοινωνικά με ένα άτομο με αναπηρία,
διότι αυτή η ενέργεια μπορεί να εκληφθεί από τους άλλους ως σημάδι κάποιας
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προσωπικής έλλειψης ή δυσπροσαρμοστικότητας. Με αυτό τον τρόπο τα ΑμεΑ
γνωρίζουν τον κοινωνικό εξοστρακισμό και την απόρριψη (Siller, Chipman,
Ferguson & Vann, 1967).

Σε άλλες περιπτώσεις, το συναίσθημα της ενοχής μπορεί να καταστεί γενε-
σιουργό θετικών στάσεων απέναντι στα ΑμεΑ. Το μη-ανάπηρο πρόσωπο είναι
«ικανό» να αντιμετωπίσει καταστάσεις, σε αντίθεση με τα άτομα με αναπηρία
που βιώνουν συνεχώς τον πόνο και την αδικία. Το τελευταίο χρησιμεύει πολλές
φορές και ως προστατευτική λειτουργία της κοινωνίας απέναντι στα άτομα που
χρήζουν αρωγής (Siller et al., 1967).

Παράλληλα, η αναπηρία αρκετές φορές γίνεται αντιληπτή ως τιμωρία για τα
προσωπικά ή ακόμα και για τα προγονικά αμαρτήματα (Siller, Chipman, Fer-
guson & Vann, 1967^ Wright, 1983).

Τέλος, σε μια περιεκτική αναθεώρηση εμπειρικών μελετών οι Backer,
Wnght, Myerson και Gonick κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι δημόσιες στά-
σεις απέναντι στα ΑμεΑ ήταν κατά βάση θετικές, ενώ τα βαθύτερα, μη-εκφρα-
σμένα συναισθήματα ήταν συχνά απορριπτικά (Yuker, 1998). Παρόμοια
ευρήματα εντοπίστηκαν από τους Goffman (1963), Katz (1981) και Wright
(1983). Ιδιαίτερα αξιοσημείωτα είναι τα καλά ελεγχόμενα πειράματα που πραγ-
ματοποιήθηκαν από τον Kleck και τους συνάδελφους του. Τα συμπεράσματα
των πειραμάτων αυτών τεκμηριώνουν τις συγκρούσεις που ενυπάρχουν στις α -
ντι δράσεις των ανθρώπων προς τα άτομα με αναπηρία (Hastorf, Wildfogel &
Cassman, 1979).

Συναισθηματική-γνωστική διάσταση

Στις πηγές των στάσεων της κατηγορίας αυτής περιλαμβάνονται αναφορές
στην αισθητική αποστροφή στη θέα ορισμένων σωματικών παραμορφώσεων ή
διανοητικών και συναισθηματικών καταστάσεων, που έχουν επιπτώσεις στη
συμπεριφορά, στην κινητικότητα ή στην ομιλία κάποιου (Siller, 1963).

Πιο συγκεκριμένα, μία από τις συχνότερα αναφερόμενες πηγές δημιουρ-
γίας αρνητικών στάσεων είναι η απειλή στην «άθικτη» εικόνα του σώματος κά-
ποιου, καθώς ο συγχρωτισμός με ένα άτομο με αναπηρία μπορεί να εγείρει τον
φόβο ότι κάτι παρόμοιο θα μπορούσε να συμβεί και σ’ αυτόν (Siller, 1969).

Άλλοι εμπλέκουν τον αρχέγονο φόβο περί ευνουχισμού (Fine, 1979) ή το
άλυτο παιδικό άγχος του αποχωρισμού από τους γονείς (Siller, 1984) με κατα-
στάσεις που προκαλούνται από την παρουσία ενός ανάπηρου σώματος ή μιας
μειωμένης σωματικής λειτουργίας (Siller, 1964).

Επίσης, ενδεχόμενη είναι η αναζωπύρωση του φόβου για τον θάνατο κατά
την επαφή με ένα άτομο με αναπηρία, του οποίου οι «απώλειες» εξισώνονται
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συμ βο λικά με την απώλεια του «εγώ» κάποιου (δηλαδή τον θάνατο) (Fish,
1981).

Συνειδητή διάσταση

Οι αιτίες των στάσεων ως προς αυτή τη διάσταση είναι εκείνες για τις οποίες
ο παρατηρητής θεωρείται πλήρως ενήμερος και εκείνες για τις οποίες δεν έχει
συνείδηση απέναντι στα άτομα με αναπηρία.

Παραδείγματα συνειδητών στάσεων περιλαμβάνουν την απόδοση προσω-
πικής ή ηθικής ευθύνης για την αιτιολογία της αναπηρίας, τον φόβο του κοινω-
νικού εξοστρακισμού κ.λπ. (Yuker, 1988).

Η διάσταση της παρούσας κατάστασης και της προηγούμενης εμπειρίας

Οι πρώιμες εμπειρίες της ζωής συνδέονται με τις πρακτικές ανατροφής των
παιδιών, με τη μεταφορά των γονικών πολιτιστικών, κοινωνικών, ηθικών πε-
ποιθήσεων και στάσεων και με αρνητικές προσωπικές εμπειρίες σχετικές με
την ασθένεια ή την αναπηρία. 

Η περίοδος της παιδικής ηλικίας είναι, επομένως, γεμάτη με ανησυχία, πε-
ποιθήσεις και ψευδο-πεποιθήσεις σχετικές με την αιτιολογία ποικίλων ασθε-
νειών και ανικανοτήτων. Η πρώιμη αυτή εμπειρία και η γονική έμφαση για τη
σημασία της υγείας και της κανονικότητας μπορεί να προκαλέσει αρνητικές
στάσεις απέναντι στα άτομα με αναπηρία (Katz, 1981). 

Η διάσταση των εσωτερικά και εξωτερικά δημιουργημένων αιτιών

Έχει διαπιστωθεί ότι η συχνότητα προηγούμενης επαφής με το άτομο με
αναπηρία έχει επιπτώσεις στη δημιουργία θετικών στάσεων. Έτσι, όσο περισ-
σότερο κάποιος αλληλεπιδρά με τα μέλη μιας ομάδας με αναπηρίες, σε ισότιμη
βάση και με θετικό τρόπο, τόσο θετικότερες τείνουν να γίνουν οι στάσεις του
απέναντι σε αυτά τα άτομα (Schneider & Anderson, 1980).

Τα συχνότερα αναφερόμενα χαρακτηριστικά, που συνδέονται με αρνητικές
στάσεις απέναντι στην αναπηρία, περιλαμβάνουν τον εθνοκεντρισμό, τον απο-
λυταρχισμό, τον δογματισμό, την ακαμψία, τον ναρκισσισμό, την επιθετικότητα,
την έλλειψη ενδοσκόπησης, τη χαμηλή αυτοεκτίμηση ή τη φτωχή αυτο-εικόνα,
την αδυναμία του εγώ, τη διαπροσωπική αλλοτρίωση και το εξωτερικό κέντρο
ελέγχου (Cloerkes, 1981).

Πολλές συμπεριφορές των ΑμεΑ, όπως η υπερβολική εξάρτηση, η ανα-
σφάλεια και η επιδίωξη δευτερευόντων κερδών και οικονομικών αντικινήτρων
(επιδόματα), μπορεί να επιτείνουν τις αρνητικές στάσεις γι’ αυτά. 
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Πολλές από τις παραπάνω συμπεριφορές μπορούν να χαρακτηριστούν ως
αποτελέσματα της «αυτο-εκπληρούμενης προφητείας» και ενισχύουν τις χαμη-
λές προσδοκίες του ατόμου με αναπηρία (Pederson & Carlson, 1981).

Τέλος, ο τύπος της αναπηρίας καθορίζει τις στάσεις απέναντί του. Τα άτομα
με κοινωνικές, διανοητικές και ψυχιατρικές αναπηρίες αντιμετωπίζονται συχνά
περισσότερο αρνητικά από τα άτομα με φυσικές ή αισθητηριακές αναπηρίες
(Furnham & Pendred, 1983).

3.4. Η έρευνα 

Σκοπός της ερευνητικής εργασίας που παρουσιάζεται παρακάτω ήταν να
ελεγχθεί η διαφοροποίηση των στάσεων και αντιλήψεων απέναντι στα ΑμεΑ
μεταξύ ατόμων της ευρύτερης περιοχής της Αττικής σε σημαντικούς τομείς της
κοινωνικής ζωής.

Δείγμα 

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 434 άτομα της ευρύτερης περιοχής της
Αττικής. Από τα υποκείμενα οι 196 ήταν άνδρες (45,2%) και οι 238 γυναίκες
(54,8%). Η μέση ηλικία των ανδρών είναι 38,8 έτη και των γυναικών είναι 35,6
έτη.

Περιγραφή του ερωτηματολογίου

Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε από
τους Μπεζεβέγκη, Καλαντζή-Αζίζι, & Ζώνιου-Σιδέρη, (1994), στα πλαίσια
έρευνάς τους για τις απόψεις και στάσεις απέναντι σε παιδιά με αναπηρία. Το
ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος περιλαμβάνονται δη-
μογραφικά χαρακτηριστικά των υποκειμένων της έρευνας και το δεύτερο μέρος
του ερωτηματολογίου αποτελείται συνολικά από 24 ερωτήσεις. Σ’ αυτό το μέρος
υπάρχουν ερωτήσεις που αναφέρονται: α) στις γνώσεις των ερωτώμενων για τα
παιδιά με αναπηρία, β) στις στάσεις τους απέναντι στα ΑμεΑ σε διάφορες κοι-
νωνικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, γ) στις στάσεις τους απέναντι σε θέ-
ματα ενημέρωσης, δ) στη στάση των ερωτώμενων απέναντι στη σεξουαλικότητα
των ΑμεΑ και ε) στις στάσεις τους απέναντι στην εκπαίδευση και επαγγελμα-
τική εκπαίδευση των ΑμεΑ. 
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Ευρήματα

Παραγοντική ανάλυση
Για τη στατιστική ανάλυση των απαντήσεων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος

της ανάλυσης παραγόντων με σκοπό τη διερεύνηση των παραγοντικών δομών
του δείγματος. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των κυρίων συνιστωσών (principal
components) και η ορθόγωνη περιστροφή των αξόνων (orthogonal rotation so-
lution). Οι παράγοντες που προέκυψαν από την παραγοντική ανάλυση ήταν
επτά και εξηγούσαν συνολικά το 54,9% της συνολικής διασποράς. Συγκεκρι-
μένα, αναδείχθηκαν οι ακόλουθοι παράγοντες: α) Ενέργειες προσέγγισης των
παιδιών. Περιλαμβάνει ερωτήματα του τύπου: «Θα ενθαρρύνατε το παιδί σας
να έχει φιλικές σχέσεις με ένα παιδί που έχει αναπηρία;», «Θα δεχόσαστε το
παιδί σας να κάνει μάθημα στην ίδια αίθουσα με παιδιά που έχουν αναπηρία;».
β) Χαρακτηριστικά των ΑμεΑ. Περιλαμβάνει ερωτήματα του τύπου: «Έχουν
ενδιαφέροντα;», «Χαίρονται να βοηθούν τους άλλους;». γ) Στάσεις απέναντι
στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των ΑμεΑ. Περιλαμβάνει ερω-
τήματα του τύπου: «Να δίνονται κίνητρα από το κράτος, ώστε να ενθαρρύνο νται
οι ιδιωτικές επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν άτομα με αναπηρία;», «Να θε-
σπιστούν ελαστικότεροι όροι εργασίας των προσώπων που έχουν αναλάβει τη
φροντίδα ενός ατόμου με αναπηρία (π.χ. μειωμένο ωράριο);», «Να δημιουρ-
γηθούν σχολές επαγγελματικής κατάρτισης για τα άτομα με αναπηρία;». δ) Στά-
σεις απέναντι στη σεξουαλική αγωγή των ΑμεΑ. Περιλαμβάνει ερωτήματα του
τύπου: «Οι σχέσεις των ενηλίκων ατόμων με αναπηρία με το άλλο φύλο μπο-
ρούν να είναι ολοκληρωμένες;», «Θα έπρεπε η αντισύλληψη να επιβάλλεται
διά νόμου στα άτομα με αναπηρία;». ε) Ενέργειες που είναι διατεθειμένοι να
κάνουν. Περιλαμβάνει ερωτήματα του τύπου: «Θα κάνατε παρέα με οικογέ-
νεια που έχει παιδί με αναπηρία;», «Θα κρατούσατε στο σπίτι σας, αν ήταν
ανάγκη, για μια νύχτα ένα παιδί με αναπηρία;». στ) Βάρος για την οικογένεια.
Περιλαμβάνει ερωτήματα του τύπου: «Ένα παιδί με αναπηρία είναι μια τιμω-
ρία για τους γονείς του;», «Ένα παιδί με αναπηρία είναι βάρος δυσβάσταχτο
για τους γονείς του;», «Τα παιδιά με αναπηρία δεν θα έπρεπε να έρχονται στον
κόσμο;» και ζ) Διάθεση των ΑμεΑ. Περιλαμβάνει ερωτήματα του τύπου: «Αλ-
λάζουν εύκολα διάθεση;», «Αφαιρούνται εύκολα;», «Εκνευρίζονται εύκολα,
όταν δε γίνεται αυτό που θέλουν;».

Από το Σχήμα 2 (σελ. 128) φαίνεται ότι τα άτομα της ευρύτερης περιοχής της
Αττικής μάλλον θα άφηναν τα παιδιά τους να πλησιάσουν τα ΑμεΑ και να παί-
ξουν μαζί τους ή να συμμετέχουν με αυτά σε διάφορες δραστηριότητες, αλλά
και οι ίδιοι είναι διατεθειμένοι να κάνουν αρκετές ενέργειες για αυτά τα άτομα.
Έτσι π.χ. θα μπορούσαν να κάνουν παρέα με οικογένεια που έχει παιδί με ανα-
πηρία ή θα κρατούσαν στο σπίτι τους, αν ήταν ανάγκη, για μια νύχτα ένα παιδί
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με αναπηρία. Όσον αφορά στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των
ΑμεΑ πιστεύουν ότι πρέπει να εργάζονται, να δίνονται κίνητρα από το κράτος,
ώστε να ενθαρρύνονται οι ιδιωτικές επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν άτομα με
αναπηρία και να θεσπιστούν ελαστικότεροι όροι εργασίας των προσώπων που
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1= Ενέργειες που είναι διατεθειμένοι να κάνουν οι γονείς, 2= Στάσεις απέ-
ναντι στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των ΑμΑ,  3= Ενέργειες προσέγγι-
σης των παιδιών, 4= Γνώσεις για την διάθεση των ΑμΑ, 5= Στάσεις απέναντι στη
σεξουαλική αγωγή των ΑμΑ, 6= Χαρακτηριστικά των ΑμΑ, 7= Βάρος για την οικογένεια.

Ó÷Þìá 2. ÌÝóïé üñïé ôùí ðáñáãüíôùí ôïõ åñùôçìáôïëïãßïõ

Ó÷Þìá 3. Ιεραρχική κατάταξη των μέσων όρων των διαστάσεων του ερω-
τηματολογιου για τα άτομα του δείγματος

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1= Ενέργειες που είναι διατεθειμένοι να κάνουν οι γονείς, 2= Στάσεις απέναντι στην επαγγελματική
εκπαίδευση και κατάρτιση των Αμ Α,  3= Ενέργειες προσέγγισης των παιδιών, 4= Γνώσεις για την διάθεση των Αμ Α,
5= Στάσεις απέναντι στη σεξουαλική αγωγή των Αμ Α, 6= Χαρακτηριστικά των Αμ Α, 7= Βάρος για την οικογένεια.

1= ΟΧΙ
2= ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ
3= ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ
4= ΝΑΙ
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έχουν αναλάβει τη φροντίδα ενός ατόμου με αναπηρία (π.χ. μειωμένο ωράριο).
Τα άτομα της ευρύτερης περιοχής της Αττικής έχουν μάλλον μια αρνητική αντί-
ληψη για τις διαθέσεις των ΑμεΑ. Έτσι π.χ. πιστεύουν ότι μάλλον «Αλλάζουν
εύκολα διάθεση», «Αφαιρούνται εύκολα», «Εκνευρίζονται εύκολα, όταν δεν
γίνεται αυτό που θέλουν». Παράλληλα, πιστεύουν μάλλον ότι τα ΑμεΑ έχουν
κάποια θετικά χαρακτηριστικά, όπως π.χ. ότι έχουν ενδιαφέροντα και χαίρον-
ται να βοηθούν τους άλλους. Τέλος, μάλλον πιστεύουν ότι τα ΑμεΑ πρέπει να
έχουν σεξουαλική ζωή και ότι δεν είναι βάρος για την οικογένειά τους.

Για να αξιολογηθούν περισσότερο οι μέσοι όροι των απαντήσεων, χρησι-
μοποιήθηκε το πολυμεταβλητό κριτήριο ανάλυσης διακύμανσης με επαναλη-
πτικές μετρήσεις, το οποίο βρέθηκε στατιστικώς σημαντικό: Hotelling’s Trace,
F (6, 422) = 1461,08, p<0,001, η2 = 0,95. Παράλληλα η σύγκριση για την πρω-
τοβάθμια συνάρτηση αναδείχθηκε στατιστικά σημαντική: F (1, 427) = 5588,85,
p<0,001, η2=0,92. Από το σχήμα 3 (σελ 128), διαπιστώθηκε ότι οι μέσοι όροι
κατατάσσονται σε ιεραρχική αύξουσα σειρά και ότι οι μέσοι όροι των παρα-
γόντων διαφέρουν μεταξύ τους στατιστικώς σημαντικά. Δηλαδή, τα άτομα της
ευρύτερης περιοχής της Αττικής είναι διατεθειμένα, περισσότερο από όλα, να
κάνουν πολλές ενέργειες προσέγγισης τόσο τα ίδια, όσο και τα παιδιά τους,
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΥΛΟ Μ.Ο. Τ.Α. t-ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β.Ε. Ρ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΝΔΡΑΣ 3,37 0,58 

ΓΥΝΑΙΚΑ 3,45 0,49 -1,50 432 0,13

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΔΡΑΣ 2,57 0,44

ΓΥΝΑΙΚΑ 2,59 0,43 0,51 431 0,60

ΕΠΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΔΡΑΣ 3,52 0,52

ΓΥΝΑΙΚΑ 3,61 0,40 -2,20 432 0,02

ΣΕΞ. ΑΓΩΓΗ ΑΝΔΡΑΣ 2,71 0,43

ΓΥΝΑΙΚΑ 2,79 0,40 -2,16 432 0,03

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΔΡΑΣ 3,86 0,30

ΓΥΝΑΙΚΑ 3,92 0,18 -2,30 431 0,02

ΒΑΡΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 2,03 0,48

ΓΥΝΑΙΚΑ 2,04 0,43 -0,10 430 0,91

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΔΡΑΣ 3,15 0,50

ΓΥΝΑΙΚΑ 3,17 0,52 -0,48 321

Σημείωση. Μ.Ο.: Μέρος όρος. Τ.Α.: Τυπική απόκλιση. Β.Ε.: Βαθμοί ελευθερίας. 
p: Επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας

Πίνακας 3. Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και t-test των παραγόντων του
ερωτηματολογίου ως προς το φύλο των γονέων

KASE teliko-PAPANHS_Σχέδιο 1  28/5/2010  15:02  Page 129



και πιστεύουν έντονα στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των
ΑμεΑ, ενώ δεν πιστεύουν ότι τα άτομα αυτά είναι βάρος για τις οικογένειές
τους. Σε σχέση με τα παραπάνω, πιστεύουν λιγότερο, με στατιστική σημαντική
διαφορά, ότι τα ΑμεΑ πρέπει να έχουν σεξουαλική ζωή και ότι έχουν κάποια
καλά χαρακτηριστικά και διάθεση. Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι τα άτομα
της ευρύτερης περιοχής της Αττικής διατίθενται θετικά απέναντι στα ΑμεΑ. 

Από τον πίνακα 3 (σελ. 129), διαπιστώνεται ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ
των δύο φύλων σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
(Μ.Ο.Α.=3,52, Τ.Α.Α.=0,52, Μ.Ο.Γ.=3,61, Τ.Α.Γ.=0,40 t(431)=-2,20, p<0,05),
τη σεξουαλική δραστηριότητα των ΑμεΑ (Μ.Ο.Α.=2,71, Τ.Α.Α.=0,43,
Μ.Ο.Γ.=2,79, Τ.Α.Γ.=0,40 t(431)=-2,16, p<0,05) καθώς και τις ενέργειες που
είναι διατεθειμένα να κάνουν τα άτομα (Μ.Ο.Α.=3,86, Τ.Α.Α.=0,30,
Μ.Ο.Γ.=3,92, Τ.Α.Γ.=0,18 t(431)=-2,30, p<0,05). Έτσι, οι γυναίκες, σε σχέση
με τους άνδρες, είναι διατεθειμένες να κάνουν περισσότερα για τα ΑμεΑ, πι-
στεύουν περισσότερο στην επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευσή τους,
καθώς και στη σεξουαλική τους αγωγή.

Συζήτηση - Προτάσεις

Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι τα άτομα της ευρύτερης πε-
ριοχής της Αττικής μάλλον θα άφηναν τα παιδιά τους να πλησιάσουν τα ΑμεΑ,
να παίξουν μαζί τους ή να συμμετέχουν με αυτά σε διάφορες δραστηριότητες,
αλλά και οι ίδιοι είναι διατεθειμένοι να κάνουν αρκετές ενέργειες γι’ αυτά τα
άτομα. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να κάνουν παρέα με οικογένεια που
έχει παιδί με αναπηρία ή θα κρατούσαν στο σπίτι τους, αν ήταν ανάγκη, για
μια νύχτα ένα παιδί με αναπηρία. Παρόλα αυτά, έχουν μάλλον μια αρνητική
αντίληψη για τις διαθέσεις των ΑμεΑ. Πιστεύουν ότι μάλλον «Αλλάζουν εύ-
κολα διάθεση», «Αφαιρούνται εύκολα», «Εκνευρίζονται εύκολα, όταν δεν γί-
νεται αυτό που θέλουν». Παράλληλα, μάλλον πιστεύουν ότι τα ΑμεΑ έχουν
κάποια θετικά χαρακτηριστικά, όπως ότι έχουν ενδιαφέροντα και χαίρονται
να βοηθούν τους άλλους. 

Από τα παραπάνω γίνεται φανερή η ποικιλομορφία των στάσεων και αντι-
λήψεων των ατόμων σχετικά με τα ΑμεΑ, που ίσως να οφείλεται στη γενικότητα
του όρου «αναπηρία», ο οποίος δεν μπορεί να καλύψει τις επιμέρους ιδιαιτε-
ρότητες των μορφών και των αποκλίσεων και δεν βοηθά στη ρεαλιστική και
εποικοδομητική ανάλυση. Αγνοεί, επίσης, όλους εκείνους τους τομείς που με
κάποια υποστήριξη μπορούν να αποτελέσουν πεδίο δράσης των ΑμεΑ. 

Από την έρευνα διεφάνη ότι τα άτομα που κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή
της Αττικής πιστεύουν πως τα ΑμεΑ πρέπει να ενισχύονται, όσον αφορά στην
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επαγγελματική τους εκπαίδευση και κατάρτιση. Θεωρούν ότι πρέπει να δίνο -
νται κίνητρα από το κράτος, ώστε να ενθαρρύνονται οι ιδιωτικές επιχειρήσεις
να προσλαμβάνουν άτομα με αναπηρία και να θεσπιστούν ελαστικότεροι όροι
εργασίας των προσώπων που έχουν αναλάβει τη φροντίδα ενός ατόμου με ανα-
πηρία (π.χ. μειωμένο ωράριο). 

Η Αθηνά Ζώνιου-Σιδέρη (1996) υποστηρίζει πως στο άτομο με αναπηρία
αποδίδεται τόσο υποσεξουαλικότητα, όσο και υπερ-σεξουαλικότητα, και συχνά
η προκατάληψη αυτή έχει έντονες αρνητικές επιδράσεις στην αυτοεκτίμησή
του. Αν κάποιος/α βαριά ανάπηρος βρει μια/ένα σύντροφο, τότε ο περίγυρος
αντιδρά συνήθως με εντυπωσιακά περιορισμένη κατανόηση και ευαισθησία.
Πολλά άτομα δικαιολογούν αυτή την άρνηση κάνοντας αναφορά στις σωματι-
κές ιδιομορφίες που θα δυσκόλευαν τους ανάπηρους να ζήσουν μια ικανοποιη -
τική σεξουαλική ζωή. Οι κάτοικοι της Αττικής έχουν θετικές στάσεις για τη
σεξουαλικότητα των αναπήρων, αλλά σε μικρότερο βαθμό σε σύγκριση με τις
υπόλοιπες αντιλήψεις που σχετίζονται με αυτούς.

Οι γυναίκες που κατοικούν στην περιοχή της Αττικής είναι προθυμότερες να
βοηθήσουν τα ΑμεΑ, πιστεύουν περισσότερο στην επαγγελματική κατάρτιση
και εκπαίδευσή τους και στη σεξουαλική τους αγωγή. Η θετικότερη στάση των
γυναικών απέναντι στα ΑμεΑ έχει διαπιστωθεί και σε άλλες έρευνες (Conine,
1969^ Tringo, 1970^ Harasymiw et al., 1976), αν και δεν είναι σπάνια ερευνητικά
δεδομένα με αντίθετα αποτελέσματα (Yuker, 1988). Τα παραπάνω αποδίδον-
ται σε διάφορα κοινωνικά στερεότυπα, που θέλουν τις γυναίκες να έχουν με-
γαλύτερη ευαισθησία από τους άνδρες (Γιαβρίμης, 1999). 

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι συμπεριφορές αποτελούν προϊόν
σύνθετων παραγόντων, που αφορούν όχι μόνο το αξιακό σύστημα του ατόμου,
αλλά και τον δυναμικό συνδυασμό ανάμεσα σε προσωπικά χαρακτηριστικά,
εξωτερικές συνθήκες και προθέσεις της συμπεριφοράς, φαίνεται ότι δύο είναι
οι κύριοι στόχοι που θα πρέπει να υλοποιηθούν στο άμεσο μέλλον, ώστε να βελ-
τιωθούν οι στάσεις απέναντι στα ΑμεΑ. Ο πρώτος αφορά στην οργανωμένη
και συστηματική ενημέρωση και εξοικείωση του κόσμου με την αναπηρία. Η
ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από αυτά τα θέματα πρέπει να είναι συνε-
χής, ολόπλευρη και να εκπορεύεται από πολλούς φορείς, καθώς οι στάσεις απέ-
ναντι στα ΑμεΑ είναι βαθιά ριζωμένες (Γιαβρίμης, 1998). 

Ο δεύτερος στόχος αφορά στους γονείς και στη δραστηριοποίησή τους σχε-
τικά με την εξέλιξη του ανάπηρου παιδιού τους. Η οικογένεια πρέπει να νιώ-
θει ότι μπορεί να συμμετέχει ενεργά στην αποκατάσταση του παιδιού, αλλά,
παράλληλα, να πληροφορείται τους διαθέσιμους συμβουλευτικούς σταθμούς,
τους στελεχωμένους με ειδικό και έμπειρο προσωπικό, στους οποίους μπορεί
να απευθύνεται η οικογένεια για ενημέρωση και υποστήριξη, για αντιμετώπιση
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των προβλημάτων και παροχή συμβουλών και επιμόρφωσης (Μάρδας, 1998).
Τα ΑμεΑ και οι κηδεμόνες τους έχουν μερίδιο ευθύνης για την εικόνα που προ-
βάλλουν στον κόσμο και, εφόσον εξασφαλίσουν την κοινωνική αποδοχή, μπο-
ρούν ευκολότερα να εγκλιματιστούν στις σύγχρονες συνθήκες (Φεντ, 1989).

Παράλληλα με τα παραπάνω είναι σημαντικό: 
• Να εξασφαλιστεί δωρεάν εκπαίδευση και επαγγελματική απασχόληση για

τις περιπτώσεις των αναπήρων, που μπορούν να εκπαιδευτούν και να ερ-
γαστούν (Διακήρυξη της Σαλαμάνκα).

• Σε περιπτώσεις αναπήρων που δεν μπορούν να εκπαιδευτούν ή να εργα-
στούν, θα πρέπει να παρέχονται οι οικονομικοί πόροι, που θα τους εξα-
σφαλίζουν μία άνετη ζωή. 

• Να εγκατασταθεί ηλεκτρονικό δίκτυο επικοινωνίας της Διεύθυνσης Ειδι-
κής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας με τις σχολικές μονάδες Ειδικής
Αγωγής, καθώς επίσης και με όλα τα Ιδρύματα και τις Σχολές Ε.Ε.Κ., για την
καλύτερη διάδοση των σχετικών πληροφοριών.

• Να οριοθετηθούν οι υπηρεσίες (ανά ειδικότητα), που πρέπει να προσφέρει
το προσωπικό των διαφόρων κέντρων Ειδικής Αγωγής, Ειδικής Επαγγελ-
ματικής Κατάρτισης (Τσατσούλη, 1984) και των ΚΕΔΔΥ.

• Να βελτιωθεί η χωροταξική Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης,
ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση σ’ αυτή και των ΑμεΑ από την επαρχία.

• Να επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί, ώστε να αξιοποιηθούν οι δεξιότητες
των παιδιών και να στελεχώσουν εξειδικευμένα τεχνικά και διοικητικά στε-
λέχη για τις διάφορες αρμόδιες μονάδες (Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 1995).

• Τα συστήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να είναι
προσαρμοσμένα και στις ανάγκες των ΑμεΑ. 

• Είναι σκόπιμο να γίνει ιδιαίτερη μνεία στην προώθηση μέτρων για την ανερ-
γία των γυναικών με αναπηρία, αλλά και στην ανάπτυξη υπηρεσιών υπο-
στήριξης εργαζόμενων ή άνεργων γυναικών, που είναι μητέρες παιδιών με
αναπηρία, τα οποία έχουν ανάγκη από ιδιαίτερη φροντίδα (Σιδηροπούλου-
Δημακάκου, 1995).

• Να δοθεί έμφαση στην πρώιμη παρέμβαση με πολυδιάστατη και οικολογική
προσέγγιση. Το επίκεντρο δεν είναι πλέον μόνο το παιδί, αλλά το σύστημα
μέσα στο οποίο αναπτύσσεται (Peterander, 1997) και ξεκινά από τη γέν-
νηση μέχρι την ηλικία των πέντε ετών.
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3.5. Σύνοψη συμπερασμάτων για τις στάσεις της οικογένειας απέναντι
στο παιδί με αναπηρία

Το φαινόμενο της αναπηρίας είναι πανάρχαιο και οι στάσεις της οικογέ-
νειας απέναντί του αντανακλούν την κυρίαρχη ιδεολογία για τις μειονοτικές
ομάδες. Τα τελευταία χρόνια, οι ουμανιστικές τάσεις σε επιστήμες, όπως η παι-
δαγωγική, η ψυχολογία και η κοινωνιολογία, έχουν εμφυσήσει το ιδεώδες της
κοινωνικής ενσωμάτωσης των ατόμων αυτών. Από τον υστερόβουλο Θερσίτη
του ομηρικού έπους, όπου η αναπηρία και η κακή φυσική κατάσταση διαμόρ-
φωναν δύστροπο και απεχθή χαρακτήρα, από τα άσυλα με τις απάνθρωπες συν-
θήκες εγκλεισμού έως τα κοινοτικά διαμερίσματα, τους ξενώνες, τα τμήματα
ένταξης και την ειδική αγωγή έχει διανυθεί απόσταση μεγάλη. Ακόμα όμως και
τώρα, η στάση της κοινωνίας είναι υποκριτική: τα μέτρα σύγκρισης εξακολου-
θούν να παραμένουν αυτά των «φυσιολογικών» ατόμων και η αποασυλοποίη -
ση του νου από τις καθηλώσεις και τα στερεότυπα δεν έχει ακόμα επιτευχθεί. 

Η γέννηση ενός παιδιού με αναπηρία βιώνεται ως απειλή για το σύστημα της
οικογένειας και για την αυτοεικόνα των γονέων. Οι σχέσεις ενός ζευγαριού τί-
θενται εν αμφιβόλω και διαταράσσεται η δυναμική και η προοπτική για το μέλ-
λον. Στην πραγματικότητα, απειλή δεν είναι το ίδιο το παιδί, αλλά το άγνωστο,
ο φόβος για κοινωνικό στιγματισμό και η έλλειψη ενημέρωσης. Τα συναισθή-
ματα και οι πρακτικές εμφανίζουν τεράστια διακύμανση: από απόρριψη και
άρνηση έως αποδοχή και υπερπροστατευτισμό. Η σωστή αντιμετώπιση βρί-
σκεται στο μέσον. Είναι λάθος να γίνεται λόγος για κοινές αντιδράσεις, δεδο-
μέ νου ότι κάθε οικογένεια είναι διαφορετική και η ποιότητα των
αντα  να κλαστικών της κατοπτρίζει την ποιότητα της σχέσης. Το ανάπηρο παιδί
κα θιστά προσβολή για τον ναρκισσισμό των γονέων και η πολυμορφία των 
αντιδράσεων, το είδος της σύγκρουσης με την αναπηρία και η τελική έκβασή της
επαφίεται στην προσαρμοστικότητα και ευεξία των γονέων.

Επηρεασμένες από ψυχοδυναμικές προσεγγίσεις οι περισσότερες έρευνες
και θεωρίες επικεντρώνονται στις αντιδράσεις της μητέρας. Φαίνεται όμως ότι
ο ρόλος του πατέρα είναι σημαντικός, όπως επίσης και η αλληλεπίδραση του
φύλου του παιδιού με το φύλο του γονέα. Η ύπαρξη αδελφών περιπλέκει πε-
ρισσότερο την κατάσταση: άλλοτε το ενδιαφέρον των γονιών μετατοπίζεται
προς το υγιές παιδί και άλλες φορές το μη ανάπηρο παιδί αναγκάζεται να επω-
μιστεί γονεϊκό ρόλο.

Σε τελική ανάλυση, αναδεικνύεται έντονη η ανάγκη για επαναπροσδιορι-
σμό και αναδόμηση του οικογενειακού πλαισίου. Τα μέλη της οικογένειας πρέ-
πει να «επανεφεύρουν» το σχεσιακό και επικοινωνιακό τους γίγνεσθαι, να
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επαναπροσδιορίσουν τους στόχους τους και να διαπαιδαγωγηθούν ορθολογικά
για την αντιμετώπιση των νέων δεδομένων.

Τα κοινωνικά αποθέματα στήριξης πλέον είναι πολλά. Η πρόσβαση σ’ αυτά
πολλές φορές παρακωλύεται από την ελλιπή ενημέρωση. Κάθε παρέμβαση ξε-
κινά από τη γνωστική προσπέλαση του προβλήματος, για να καταλήξει στη συ-
ναισθηματική ενδυνάμωση των ατόμων, που για όλη τους τη ζωή θα είναι
αντιμέτωπα με την αναπηρία: την ίδια την οικογένεια.

3.6. Προσβασιμότητα και ΑμεΑ

3.6.1. Κοινωνιολογικές και ψυχολογικές διαστάσεις

Στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την αναπηρία, αλλά και σε όλα τα σχέ-
δια δράσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει εισαχθεί ο όρος προσβασιμό-
τητα ως ουσιώδης πόλος αναφοράς οποιασδήποτε ενέργειας και ως
προαπαιτούμενο για τη χρηματοδότηση πολλών δράσεων. Σχετικά με την οριο-
θέτηση της έννοιας, ως προσβασιμότητα νοείται το χαρακτηριστικό του περι-
βάλλοντος, που επιτρέπει σε όλα τα μέλη της κοινωνίας, χωρίς διακρίσεις
φύλου, ηλικίας και λοιπών χαρακτηριστικών, να μπορούν αυτόνομα, με ασφά-
λεια και άνεση να μετέχουν στην κοινωνική, πολιτική και οικονομική δραστη-
ριότητα της κοινωνίας. Εδώ σημειώνεται ότι στις διακηρύξεις όλων των
ευρωπαϊκών και διεθνών συνδιασκέψεων αναφέρεται ρητά η ανάγκη για την
αειφόρο σχεδίαση του περιβάλλοντος με βάση τον άνθρωπο, ανεξάρτητα από
τις αναπηρίες του, και τίθεται ως πρώτη προτεραιότητα η προσβασιμότητα ως
ένα σημαντικό προαπαιτούμενο για κοινωνική δικαιοσύνη και ενσωμάτωση. Η
άρνηση συμμετοχής στις παραπάνω λειτουργίες της κοινωνίας οδηγούν στον
κοινωνικό αποκλεισμό.

Ο κοινωνικός αποκλεισμός δεν είναι απλώς η αδυναμία ατόμων ή ομάδων
να αλληλεπιδράσουν αποτελεσματικά με την κοινωνία. Συνιστά απειλή κατά
της κοινωνικής συνοχής, δεδομένου ότι κανένας πολίτης ή ομάδα δεν δύναται
να διασφαλίσει την εφ’ όρου ζωής ευπραγία του. 

Ο σχεδιασμός και η οργάνωση των κοινωνικών δραστηριοτήτων, φιλικών,
προσβάσιμων και ασφαλών για τα άτομα με αναπηρία, συμβάλλουν στην κοι-
νωνική και οικονομική τους ένταξη και έχουν θετικές συνέπειες σε κοινωνικό
και οικονομικό επίπεδο. Η δυνατότητα πρόσβασης στα εκπαιδευτικά ιδρύματα,
στην ψηφιακή ή μη πληροφόρηση, στους εργασιακούς χώρους, στις αθλητικές
και πολιτιστικές εγκαταστάσεις, σημαίνει πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην ερ-
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γασία, στον σχηματισμό οικογένειας, συμμετοχή στην παραγωγική διαδικασία
και στα κοινωνικά δρώμενα. 

3.6.2. Ελληνικό κράτος και προσβασιμότητα

Η ελληνική Πολιτεία θέλοντας να βελτιώσει την προσβασιμότητα των ΑμεΑ
στο κοινωνικό γίγνεσθαι και να αντιμετωπίσει τον κοινωνικό αποκλεισμό των
ΑμεΑ αποδέχθηκε με τον νόμο 2430/1996 τους Πρότυπους Κανόνες του Οργα-
νισμού Ηνωμένων Εθνών για την Εξίσωση των Ευκαιριών για τα Άτομα με
Αναπηρία, εκφράζοντας έτσι τη δέσμευση να αναλάβει δράση για την εξίσωση
των ευκαιριών των ΑμεΑ. Στο αναθεωρημένο Σύνταγμα (2001) της Ελλάδας
αποτυπώνεται η παραπάνω πολιτική, καθώς στο άρθρο 21 (παρ. 6) αναφέρεται
το δικαίωμα των Ατόμων με Αναπηρία στην κοινωνική, πολιτική και οικονο-
μική αυτονομία τους. 

Με την υπ. αριθμόν Φ. 80000/5689/300 (ΦΕΚ 773/τεύχος Β/09.06.2005) συγ-
κροτήθηκε επιτροπή στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα-
σίας για τη μελέτη ασφαλιστικών αιτημάτων φορέων για τα άτομα ειδικών
κοινωνικών ομάδων και την επίλυση χρόνιων προβλημάτων τους. 

Επιπλέον, η υπ’ αριθμ. 52487/16-11-2001 (ΦΕΚ 18 τ.Β/15-1-2002) υπουργική
απόφαση με θέμα «Ειδικές ρυθμίσεις για την Εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε υφιστά-
μενα κτίρια» έχει ως βασικούς άξονες την εξασφάλιση της οριζόντιας προσπέ-
λασης (προδιαγραφές διαδρόμων, θυρών, δαπέδων κ.λπ.) και της κατακόρυφης
προσπέλασης (προδιαγραφές ράμπας, εισόδου, αναβατορίου, ανελκυστήρα,
χειρολισθήρων κλιμακοστασίων κ.λπ.), καθώς και άλλες εξυπηρετήσεις (WC,
τηλέφωνο, ψύκτης ΑμεΑ, θέσεις στάθμευσης κ.λπ.). 

Στις 3-2-2004 υπεγράφη Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την υλοποίηση του
προγράμματος καθολικής πρόσβασης μεταξύ του ΥΠΕΣΔΔΑ, της Ένωσης Νο-
μαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοι-
νοτήτων Ελλάδας και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες.
Σκοπός ήταν η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες με
αναπηρία και η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του ζητήματος της προσβασιμό-
τητας των ΑμεΑ. 

Στις 16 Νοεμβρίου 2005 διενεμήθη από το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης δελτίο Τύπου, σχετικό με την έκδοση Προε δρικού
Διατάγματος με θέμα: «Σύσταση Διεύθυνσης Ποιότητας και Α  πο  δοτικότητας και
Τμήματος Διευκόλυνσης Προσβασιμότητας Ατόμων με Α ναπηρίες στις Περιφέ-
ρειες της Χώρας». Σύμφωνα με τις περιλαμβανόμενες διατάξεις συνιστάται
Τμήμα Διευκόλυνσης Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες στις 13 Περιφέ-
ρειες της Χώρας. Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της σύστασης,
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της οργάνωσης και στελέχωσης του Τμήματος, καθώς και της υλοποίησης της πο-
λιτικής, που καλείται να εφαρμόσει.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον νόμο 2817/2000, η Ειδική Αγωγή αποτελεί
μέρος της γενικής εκπαίδευσης και προγράμματά της εφαρμόζονται σε όλες τις
εκπαιδευτικές βαθμίδες σε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, από την
ηλικία των 4 ετών έως την ηλικία των 22 ετών. 

Στο πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι μα-
θητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να φοιτούν: α) στη συνήθη
σχολική τάξη, με παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής και β)
σε ειδικά οργανωμένα και κατάλληλα στελεχωμένα τμήματα ένταξης, που λει-
τουργούν μέσα στα σχολεία της γενικής και τεχνικής επαγγελματικής εκπαί-
δευσης.

Στην περίπτωση που η φοίτηση στα κοινά σχολεία ή στα τμήματα ένταξης
καθίσταται αδύνατη, τότε η εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες παρέχεται: α) σε αυτοτελή σχολεία ειδικής αγωγής, β) σε σχολεία ή
τμήματα που λειτουργούν είτε ως αυτοτελή είτε ως παραρτήματα άλλων σχο-
λείων, σε νοσοκομεία, ιδρύματα κ.λπ. και γ) στο σπίτι, σε εξαιρετικές περι-
πτώσεις.

Βασικό μοχλό της ειδικής αγωγής στη χώρα μας αποτελούν τα Κέντρα Δια-
φοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ), τα οποία αναλαμβάνουν, με τη
βοήθεια ειδικού επιστημονικού και εκπαιδευτικού προσωπικού, τη δωρεάν διά-
γνωση και αξιολόγηση, καθώς και τον σχεδιασμό εξατομικευμένων εκπαιδευ-
τικών προγραμμάτων για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

3.6.3. Προσβασιμότητα στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον

Όπως αναφέρεται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη
2005-2006, η προσβασιμότητα των ΑμεΑ στους χώρους πολιτισμού αφορά τόσο
στη δυνατότητα προσέγγισης, όσο και στην άνετη διακίνηση, εξυπηρέτηση και
παραμονή τους εντός αυτών. Σήμερα, σε σύνολο περίπου 190 κρατικών μου-
σείων, τα 34% είναι προσβάσιμα, εκ των οποίων το 14% έγινε προσβάσιμο τα
έτη 2003 και 2004. Η γεωγραφική κάλυψη της δράσης αυτής είναι ευρύτατη,
χαρακτηρίζεται όμως από μεγαλύτερη πυκνότητα στην Αττική, στις Ολυμπιακές
Πόλεις, στην Ολυμπία και στους Δελφούς. Η προσβασιμότητα σε αρχαιολογι-
κούς χώρους έχει βελτιωθεί στο 10% αυτών, ποσοστό ικανοποιητικό, δεδομέ-
νου του μεγάλου αριθμού τους, της διασποράς τους και της ιδιαιτερότητας του
κάθε χώρου. Πάντως, η παραπάνω δράση δεν απευθύνεται μόνο σε άτομα με
αναπηρία, αλλά και στα εμποδιζόμενα άτομα, όπως ηλικιωμένοι, νήπια, έγκυοι
γυναίκες κ.λπ. Σε όλα τα νέα κτίρια μουσείων λαμβάνονται τα απαραίτητα
μέτρα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων αυτών. 

136 Ευστράτιος Παπάνης-Παναγιώτης Γιαβρίμης-Αγνή Βίκη

KASE teliko-PAPANHS_Σχέδιο 1  28/5/2010  15:02  Page 136



Ο ΟΤΕ16 προσφέρει χαμηλό τηλεφωνικό τιμολόγιο και ειδικές οικονομικές
διευκολύνσεις σε τυφλούς συνδρομητές, σε άτομα με βαριά κινητική αναπηρία,
σε νεφροπαθείς και σε άτομα με αναπηρία άνω του 67%. Υποστηρίζει τεχνικά
το σύστημα «Τηλεβοήθεια στο σπίτι», που αφορά παροχή δυνατότητας άμεσης
κλήσης του ΟΤΕ για βοήθεια από κοινωνικά ευαίσθητα άτομα και διαθέτει
κέντρο εξυπηρέτησης ατόμων με προβλήματα ακοής. Τέλος, προσφέρει ειδι-
κές τηλεφωνικές συσκευές σε ΑμεΑ, μεριμνά για την προσβασιμότητα των
ΑμεΑ εγκαθιστώντας ειδικά καρτοτηλέφωνα σε δημόσιους χώρους και έχει
διαμορφώσει κατάλληλα τα κτίρια και καταστήματά του (ΟΤΕ). 

Από το 2003 μέχρι σήμερα βελτιώθηκε σημαντικά η προσβασιμότητα των
ατόμων με κινητικές αναπηρίες, αλλά και των ηλικιωμένων, στα μέσα μαζικής
μεταφοράς και ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα αναβάθμισης των σταθμών του
ΤΡΑΜ, του Προαστιακού σιδηρόδρομου και του ΗΣΑΠ.

Παρόλα αυτά στην Ελλάδα (Τζαμπάζη, χ.χ.): 
• Ο αριθμός των προσβάσιμων κτιρίων που χρησιμοποιούνται από το κοινό σε

όλη την Ελλάδα είναι πολύ μικρός. 
• Πολλά κτίρια (ασφαλιστικά ταμεία, γραφεία κοινωνικής πρόνοιας κ.λπ.)

δεν είναι προσβάσιμα, ιδιαίτερα για χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων. 
• Τα περισσότερα προσβάσιμα κτίρια είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα, ενώ

σε ορισμένες πόλεις δεν υπάρχει ούτε ένα προσβάσιμο κτίριο. 
• Σε πολλά κτίρια η κεντρική ή άλλη είσοδος είναι προσβάσιμη σε χρήστες

αναπηρικών αμαξιδίων, αλλά ο χρήστης αναπηρικού αμαξιδίου δεν μπορεί
να εισέλθει στα γραφεία γιατί οι πόρτες είναι μικρές ή δεν μπορεί να μετα-
κινηθεί μεταξύ των ορόφων του κτιρίου, γιατί η πόρτα ή και ο θάλαμος του
ανελκυστήρα, όταν υπάρχει, είναι μικρά. 

• Σε πάρα πολύ λίγα κτίρια οι χώροι υγιεινής είναι προσβάσιμοι στους χρή-
στες αναπηρικών αμαξιδίων. 

• Σε περιορισμένο αριθμό κτιρίων υπάρχουν ειδικοί χώροι στάθμευσης για
αυτοκίνητα με το αναπηρικό σήμα. 

• Σε πολλές όμως περιπτώσεις, οι ειδικοί χώροι στάθμευσης χρησιμοποιούν-
ται από άλλα αυτοκίνητα και όταν τα ΑμεΑ πρέπει να τα χρησιμοποιή -σουν,
δεν είναι ελεύθεροι. 

• Ο αριθμός των κτιρίων που είναι προσβάσιμα, εξασφαλίζοντας καλό προ-
σανατολισμό και ασφάλεια στα τυφλά άτομα και τα άτομα με προβλήματα
όρασης, είναι πάρα πολύ μικρός. 
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• Σε εθνικό επίπεδο, ένα μικρό ποσοστό 20-30% από τα πεζοδρόμια, τις πλα-
τείες και τα πάρκα, είναι προσβάσιμα σε χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων
(υπάρχουν κατάλληλα διαμορφωμένες ράμπες). 

• Ο αριθμός των φωτεινών σηματοδοτών στις διαβάσεις πεζών, που εκπέ μ-
πουν και ηχητικά σήματα για την ενημέρωση των τυφλών ατόμων και των
ατόμων με προβλήματα όρασης, είναι πολύ μικρός (Αθήνα-Σύνταγμα, Πα-
τησίων, Ελευσίνα, Θεσσαλονίκη, Ξάνθη και αλλού). 

3.6.4. Πρόσβαση στην εκπαίδευση 

Στη χώρα μας δεν έχει καταγραφεί, επισήμως, ο ακριβής αριθμός των παι-
διών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, υπολογίζεται, όμως, περίπου στις
180.000-200.000, εκ των οποίων 19.038 μαθητές φοιτούν στην ειδική αγωγή σύμ-
φωνα με τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας (ΥΠΕΠΘ
Ιούνιος 2005).

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΕΣΑΕΑ), με υπό-
μνημα που απέστειλε στην Επιτροπή για την αντιμετώπιση των προβλημάτων
που απασχολούν τα άτομα με αναπηρία, ανακάλυψε στο εκπαιδευτικό σύστημα
πλήθος διακρίσεων και αποκλεισμού, αφού τα άτομα με αναπηρία είτε στε-
ρούνται του δικαιώματός τους να εισαχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα (όπως
τα άτομα με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης), είτε αναγ-
κάζονται να το εγκαταλείψουν, είτε είναι αποδέκτες μιας υποδεέστερης και
υποβαθμισμένης εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
(ΕΣΑΕΑ) και τον Πανελλήνιο Επιστημονικό Σύλλογο Ειδικής Αγωγής
(ΠΕΣΕΑ) μόνο δέκα στα πενήντα ειδικά σχολεία (το 20%) στεγάζονται σε κα-
τάλληλα κτίρια με προσβασιμότητα και επαρκείς χώρους. Από τα τμήματα έ -
ντα ξης μόνο 98 στα 510 (ποσοστό 19,22%) πληρούν τις ίδιες στοιχειώδεις
προϋποθέσεις.

Επιπλέον, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση παρατηρούνται ελλείψεις, οι
οποίες αφορούν:
α) Κτιριακές υποδομές.
β) Ειδικές βιβλιοθήκες. 
γ) Ελλείψεις διερμηνέων κινητικής γλώσσας για τους κωφούς φοιτητές.
δ) Εξειδικευμένο προσωπικό (κοινωνικών λειτουργών, συμβούλων επαγγελ-

ματικού προσανατολισμού, ψυχολόγων, ειδικών γιατρών κ.ά.) (Καλαντζή-
Αζίζι 1996).

Οι φοιτητές με αναπηρία έχουν να αντιμετωπίσουν δυσκολίες, εξαιτίας της
μη ειδικής ευαισθητοποίησης της πανεπιστημιακής κοινότητας (καθηγητών, δι-
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οικητικού προσωπικού, συμφοιτητών) (Καλαντζή-Αζίζι, 1992^ Καλαντζή-Αζίζι
& Τσιναρέλης, 1994). 

Παράλληλα, στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη 2005-
2006 αναφέρεται ότι είναι σε εξέλιξη ο εξοπλισμός Σχολικών Μονάδων Ειδι-
κής Αγωγής (ΣΜΕΑ) Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των
Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) με υπολογιστικά, δι-
κτυακά και οπτικοακουστικά συστήματα με στόχο την πληρέστερη ένταξη παι-
διών με μειονεξίες στο εκπαιδευτικό σύστημα. Έχουν εξοπλισθεί περίπου 93
ΣΜΕΑ και περίπου 22 ΚΕΔΔΥ. Έχουν παραχθεί 70 εκπαιδευτικά λογισμικά
δαπάνης ύψους 2.054.640 €, που αφορούν στον γενικό πληθυσμό, αλλά έχουν
προδιαγραφές και για ΑμεΑ.

Παράλληλα, σύμφωνα και με την έκθεση της διακομματικής επιτροπής «Για
την αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν τα άτομα με αναπηρία»,
οι εργασίες της οποίας διήρκεσαν από 6 Οκτωβρίου 2004 μέχρι 17 Μαΐου 2006,
ημερομηνία κατά την οποία κατετέθη στην Ολομέλεια της Βουλής, μπορούμε να
διατυπώσουμε τις εξής προτάσεις: 
• Σύσταση Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής στη Βουλή για τα Αναπηρικά Θέματα. 
• Λειτουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ατόμων με Αναπηρίες, που ιδρύ-

θηκε με τον νόμο 3106/2003. Ο συγκεκριμένος φορέας μπορεί να συμβάλει
ουσιαστικά στον συντονισμό των εμπλεκομένων με τα αναπηρικά θέματα
φορέων του δημοσίου, καθώς και στον έλεγχο εφαρμογής των σχετικών μέ-
τρων και δράσεων, με στόχο τη συνολική αντιμετώπιση των προβλημάτων
των ατόμων με αναπηρία.
Για τη βελτίωση της εκπαίδευσης που παρέχεται στους μαθητές με ειδικές

εκπαιδευτικές ανάγκες προτείνεται: 
• Η ίδρυση νέων Kέντρων Διάγνωσης Αξιολόγησης Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ)

και η περαιτέρω στελέχωση των υπαρχόντων με εξειδικευμένο προσωπικό. 
• Η σύσταση ειδικού φορέα ελέγχου προδιαγραφών προσβασιμότητας και

λειτουργικότητας των Σχολικών δομών Ειδικής Αγωγής. 
• Η δημιουργία Ειδικής Γραμματείας-Διεύθυνσης σε κάθε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.

της χώρας με αρμοδιότητα την επίλυση προβλημάτων στην εκπαίδευση των
φοιτητών με αναπηρία.

• Η ρύθμιση για την προσβασιμότητα στις ιστοσελίδες και στις νέες τεχνολο-
γίες. 

• Η υποχρεωτικότητα της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία (Ν. 1566/85).
• Η παροχή τεχνολογικών βοηθημάτων και προσαρμοσμένου εκπαιδευτικού

υλικού ανάλογα με την κατηγορία της αναπηρίας (π.χ. σε μορφή Braille για
τους τυφλούς μαθητές) και η διασφάλιση της ψηφιακής προσβασιμότητας
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των ΑμεΑ, καθώς και η στελέχωση της εκπαιδευτικής δομής με εξειδικευ-
μένο εκπαιδευτικό προσωπικό σε κάθε κατηγορία αναπηρίας.

• Η καθιέρωση ειδικού κριτηρίου αξιολόγησης των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκ-
παίδευσης, σχετικά με τις υποδομές προσβασιμότητας και την ποιότητα των
υπηρεσιών που παρέχουν προς τους φοιτητές με αναπηρία.

• Η αναβάθμιση και άμεση στελέχωση των Κέντρων Υποστήριξης Ατόμων με
Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.Μ.Ε.Α.) και των Κέντρων Αποθεραπείας Φυσικής
και Κοινωνικής Αποκατάστασης (Κ.Α.Φ.Κ.Α.). 
Για τη βελτίωση της πρόσβασης στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον προ-
τείνεται:

• Η εισαγωγή υποχρεωτικού μαθήματος στις αρχιτεκτονικές σχολές με α  -ντι -
κείμενο τις ιδιαίτερες ανάγκες προσβασιμότητας των ατόμων με κινητική
αναπηρία στο δομημένο περιβάλλον. 

• Η ένταξη του κριτηρίου της προσβασιμότητας σε όλους τους διαγωνισμούς
κατασκευής δημοσίων έργων και προμηθειών αρμοδιότητας του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και των Οργανι-
σμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού. 

• Η θέσπιση αυστηρών κυρώσεων στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για τους
παραβάτες, που παρκάρουν σε ράμπες ή χώρους στάθμευσης για άτομα με
αναπηρία.

• Η δημιουργία ανθρώπινων πόλεων με πράσινο, ελεύθερους χώρους, άνετα
πεζοδρόμια, προτεραιότητα στην ανάπτυξη δημόσιων ασφαλών και φτηνών
μέσων μαζικής μεταφοράς και γενικότερα πόλεων που να σέβονται τον άν-
θρωπο, το παιδί, τον ηλικιωμένο και ιδιαίτερα τον ανάπηρο.

• Η εντατικοποίηση των προγραμμάτων αποασυλοποίησης, της ενίσχυσης της
αυτόνομης και ημιαυτόνομης διαβίωσης. 

• Εφαρμογή ολοκληρωμένων οπτικοακουστικών συστημάτων πληροφόρησης
στα μέσα μαζικής μεταφοράς για τα ΑμεΑ.

• Συστηματική ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού, που εργάζεται
στα μέσα μαζικής μεταφοράς, για τις ιδιαίτερες ανάγκες των επιβατών με
αναπηρία.

3.7. Οι στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στα ΑμεΑ 

Τα τελευταία είκοσι χρόνια, ο αριθμός των παιδιών και των ενηλίκων με
αναπηρία έχει αυξηθεί. Οι διάφορες ερευνητικές προσπάθειες έχουν υπο-
γραμμίσει την αξία της ένταξης αυτών των παιδιών στο παραδοσιακό εκπαι-
δευτικό σύστημα.
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Για να δοθούν, όμως, ισότιμες ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση, απαι-
τείται τοποθέτηση των αναπήρων σε λιγότερο περιοριστικό περιβάλλον, γεγο-
νός που θα προωθήσει την ακαδημαϊκή και κοινωνική ανάπτυξή τους.
Ανταποκρινόμενα σ’ αυτή την απαίτηση, τα σχολεία εντάσσουν τους ανάπη-
ρους μαθητές από την ειδική εκπαίδευση στις κανονικές τάξεις. Έτσι, όλο και
μεγαλύτερος αριθμός παιδιών με αναπηρία τοποθετείται στις κανονικές τάξεις
εκπαίδευσης. Η επιτυχία της ένταξης εξαρτάται από την έμφαση που δίνεται
στην εκπαίδευση των γονέων, των εκπαιδευτικών, των συμμαθητών και όλων
όσοι σχετίζονται με την εκπαιδευτική διαδικασία (James, 1990^ Stewart, 1990).

Ο Martin (1974), έχει δηλώσει ότι η αποτυχία της ένταξης μπορεί να απο-
δοθεί στις στάσεις, στους φόβους, στις ανησυχίες και στις πιθανές απορρίψεις
που αντιμετωπίζουν τα ανάπηρα παιδιά μέσα στα σχολεία όχι μόνο από τους
συμμαθητές τους, αλλά και από τους ενηλίκους. 

Οι εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν έναν κρίσιμο ρόλο στα προγράμματα 
έντα ξης, διότι είναι φορείς κοινωνικοποίησης, που δρουν αντισταθμιστικά και
υποστηρικτικά (Κουσουλάκου, 1995). Έρευνες έχουν δείξει ότι τα σχόλια του
εκπαιδευτικού και η αλληλεπίδραση με αυτόν είναι τα ψυχολογικά στηρίγματα
του μαθητή. Επιπλέον, όπως γράφει ο Μαντάς (1997), ο εκπαιδευτικός δια-
μορφώνει κάποιες θετικές ή αρνητικές προσδοκίες, που τις ενισχύουν παρά-
γοντες, όπως η εμφάνιση και η συμπεριφορά. 

Σύμφωνα με έρευνα για τις στάσεις των εκπαιδευτικών (Γιαβρίμης, 2001),
σε δείγμα 78 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της ευρύτερης περιο-
χής της Αττικής, από τους οποίους οι 43 ήταν άνδρες (55,1%) και οι 35 γυναί-
κες (44,9%), οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ως περισσότερο προβληματικά τα
άτομα με προβλήματα σπαστικότητας, τα νοητικά καθυστερημένα, τα αυτιστικά,
τα σωματικά ανάπηρα και στο τέλος της ιεραρχίας τα κωφά και τυφλά. Σύμ-
φωνα με τη γνώμη των εκπαιδευτικών, τα ΑμεΑ είναι άτομα χωρίς σταθερή
διάθεση, με αδύνατη σκέψη, με έλλειψη ενδιαφερόντων, χωρίς δυνατότητα
φροντίδας του εαυτού τους, αλλά και με αδυναμία αντιμετώπισης των προβλη-
μάτων τους. Στα χαρακτηριστικά που αφορούν στις διαπροσωπικές σχέσεις, οι
απαντήσεις των εκπαιδευτικών ήταν αντιφατικές. Δηλαδή, τα ΑμεΑ θεωρήθη-
καν φιλικά και συνεργάσιμα, αλλά συγχρόνως απομονωμένα και ανήσυχα. 

Οι εκπαιδευτικοί της έρευνας, επίσης, διάκεινται ευνοϊκά στη δημιουργία
Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης, υποστηρίζουν ότι το κράτος πρέπει να
δώσει κίνητρα στις ιδιωτικές εταιρείες να προσλαμβάνουν ΑμεΑ, μάλλον συμ-
φωνούν ότι τα ΑμεΑ μπορούν να εργαστούν, ότι πρέπει να μοριοδοτούνται στις
προσλήψεις, αλλά έχουν μια πιο αρνητική στάση όσον αφορά στην εισαγωγή
τους στα ακαδημαϊκά ή τεχνολογικά ιδρύματα χωρίς εξετάσεις. 
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Τα σημαντικότερα συμπεράσματα από ελληνικές και διεθνείς έρευνες για
τις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στα άτομα με αναπηρία είναι τα εξής:
α) Οι περισσότερες μελέτες δείχνουν ότι οι δάσκαλοι, όπως και το ευρύ κοινό,

έχουν αρνητικές στάσεις απέναντι στους ανάπηρους μαθητές και στην έ -
ντα ξή τους (Alexander & Strain, 1978^ Hannah & Pliner, 1983).

β) Φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ κάποιων στοιχείων του χαρα-
κτήρα των εκπαιδευτικών και ορισμένων χαρακτηριστικών της στάσης τους
απέναντι στα παιδιά με αναπηρία.

γ) Οι εκπαιδευτικοί των δημοτικών σχολείων είναι προθυμότεροι να διδά-
ξουν τα παιδιά με αναπηρία, από ό,τι είναι οι εκπαιδευτικοί στη δευτερο-
βάθμια.

δ) Οι εκπαιδευτικοί με υψηλή αυτοεκτίμηση φαίνονται να είναι προθυμότε-
ροι να διδάξουν παιδιά με αναπηρία.

ε) Η ηλικία και το φύλο δεν φαίνεται να επηρεάζουν άμεσα οποιοδήποτε χα-
ρακτηριστικό της στάσης των εκπαιδευτικών. 

στ) Το μέγεθος της τάξης, η παρουσία υποστηρικτικού προσωπικού και η επι-
μόρφωση των εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή φαίνεται ότι συσχετί-
ζονται με τις στάσεις τους απέναντι στα ΑμεΑ (Hannah & Pliner, 1983^
Home, 1980).

ζ) Η έλλειψη εμπειρίας και επαφής με ανάπηρους μαθητές, καθώς και η
πλημμελής εκπαίδευση για τη διδασκαλία των μαθητών αυτών, θεωρού ν-
ται σημαντικοί παράγοντες διαμόρφωσης αρνητικών στάσεων.

η) Κατά την εφαρμογή ενός προγράμματος πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το
ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών που παίρνουν μέρος στα προγράμματα
αυτά και ο βαθμός πραγματικής εμπειρίας τους, όσον αφορά στην ένταξη,
διότι μόνο έτσι η εφαρμογή ενός προγράμματος είναι αποτελεσματικότερη
(Holloway et al., 1980).

θ) Τέλος, προκειμένου να τοποθετηθούν ανάπηροι μαθητές στις κανονικές τά-
ξεις, προϋπόθεση είναι να εξευρεθεί περισσότερος χρόνος για την αντιμετώ-
πιση ζητημάτων που αναφύονται στο σχολικό περιβάλλον και να διο ριστούν
εκπαιδευτικοί με ταλέντο στην αντιμετώπιση τέτοιων πε ρι  πτώ σεων.

3.8. Οι στάσεις των επιχειρηματιών απέναντι στα ΑμεΑ

Η κοινωνία είναι ένα σύστημα αμοιβαίων και μεταβαλλόμενων σχέσεων με-
ταξύ των υποκειμένων, αλλά και των υλικών αντικειμένων που αποτελούν το
κοινωνικό περιβάλλον (Craib, 2000). Πιο συγκεκριμένα, η κοινωνία είναι ένα
οργανωμένο σύνολο ανθρώπων, που, σύμφωνα με τη λειτουργιστική θεωρία,
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κατασκευάζει «μια ιδανική εικόνα του ανθρώπου, για το πώς θα πρέπει να
είναι, τόσο από διανοητική, όσο και από σωματική και ηθική άποψη» (Durk -
heim, 1956, 70). Ως εκ τούτου, δημιουργήθηκαν αρκετές προκαταλήψεις από
το σύνολο του πληθυσμού ως προς τα άτομα που παρουσιάζουν ειδικές δια-
νοητικές ή σωματικές ανάγκες, οι οποίες επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την κοι-
νωνική ένταξη, αλλά και την επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων αυτών.

Το ακριβές ποσοστό του πληθυσμού των ατόμων με αναπηρία τόσο σε
εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί. Επι-
πλέον, το πρόβλημα αυτό, του προσδιορισμού του ακριβούς αριθμού των ατό-
μων με αναπηρία, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη διάσταση, όταν ληφθεί υπόψη και
η ανομοιογένεια που τον χαρακτηρίζει, εξαιτίας των πολλών κατηγοριών ανα-
πηρίας, των διαφορετικών αναγκών των ατόμων, αλλά και τον βαθμό αναπη-
ρίας τους (Furnham and Pendred, 1983, 179-187). Σύμφωνα με την εργασία της
Στατιστικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat) το 1995, το 12%
του συνολικού πληθυσμού των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτε-
λείται από άτομα με ειδικές ανάγκες, ενώ σε μια πιο πρόσφατη μελέτη του 2003
το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί και βρίσκεται στο 14,5%. Πιο συγκεκριμένα,
στην Ελλάδα, σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού του 1991, το ποσοστό
των ατόμων με αναπηρία φτάνει το 2,6%, ανέρχεται δηλαδή στα 267.003 άτομα,
ενώ, με την Απογραφή Πληθυσμού το 2001, το ποσοστό των ατόμων με αναπη-
ρία έχει τριπλασιαστεί (8,1%), φτάνει δηλαδή σχεδόν στα 832.280 άτομα. Επι-
πλέον, μέσα από την Έρευνα του Εργατικού Δυναμικού, κατά το Β΄ τρίμηνο
του έτους 2002, το 84% των ατόμων με ειδικές ανάγκες είναι οικονομικά μη
ενεργό, σε αντίθεση με το 40% του συνολικού πληθυσμού, που είναι οικονο-
μικά ενεργό. 

Αναμφισβήτητα, το μεγαλύτερο ποσοστό από τα άτομα αυτά βιώνει είτε τον
κίνδυνο της φτώχειας είτε τον κοινωνικό αποκλεισμό και την κοινωνική απο-
μόνωση (Disability and Social Exclusion in the EU: Time for change, tools to ch-
ange, Final Study Report 2002). Το ερώτημα, το οποίο δημιουργείται σε αυτό το
σημείο είναι «γιατί οι στάσεις απέναντι στα πρόσωπα με φυσικές, συναισθη-
ματικές, διανοητικές και κοινωνικές αναπηρίες είναι ανοικτά ή καλυμμένα αρ-
νητικές;» (Siller, Chipman, Ferguson & Vann, 1967). Η απάντηση βρίσκεται
κυρίως στις κοινωνικές προκαταλήψεις και στις κοινωνικές διακρίσεις που υφί-
στανται τα άτομα με αναπηρίες, αλλά και στην έλλειψη αποτελεσματικών πο-
λιτικών και μέτρων στον τομέα των υπηρεσιών υγείας, κοινωνικής φροντίδας,
δημόσιας διοίκησης, κατάρτισης και εκπαίδευσης, αλλά και απασχόλησης (Bar-
nes, 1996:43). Άρα, ο κοινωνικός αποκλεισμός και η κοινωνική απομόνωση που
βιώνουν τα άτομα με αναπηρίες είναι αποτέλεσμα των κοινωνικών, οικονομι-
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κών, πολιτισμικών και ιστορικών συνθηκών της εκάστοτε κοινωνικής πραγμα-
τικότητας και όχι αποτέλεσμα της αναπηρίας τους αυτής καθαυτής. 

Ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι η συσσώρευση αθροιστικών διαδικασιών,
που απομακρύνουν σταδιακά άτομα, ομάδες, κοινότητες και περιοχές οδη-
γώντας τα σε δυσμενή θέση σε σύγκριση με τα κέντρα εξουσίας, τους πόρους
και τις επικρατούσες αξίες.

Το Παρατηρητήριο των Ευρωπαϊκών Επιτροπών για τις Εθνικές Πολιτικές
συνδέει τον κοινωνικό αποκλεισμό με ένα βασικό βιοτικό επίπεδο και με τη
συμμετοχή σε σημαντικές κοινωνικές και επαγγελματικές ευκαιρίες της κοι-
νωνίας.

Το Κέντρο Ανάλυσης του Κοινωνικού Αποκλεισμού στη Μ. Βρετανία κάνει
διαχωρισμό ανάμεσα στον εκούσιο και τον ακούσιο αποκλεισμό. Ο Le Grand
θεωρεί ότι ένα άτομο είναι κοινωνικά αποκλεισμένο, εάν είναι κάτοικος μίας
περιοχής, αλλά για λόγους που είναι πέρα από τον έλεγχό του δεν μπορεί να
συμμετέχει στις συνήθεις δραστηριότητες της συγκεκριμένης κοινωνίας, αν και
θα ήθελε να συμμετέχει. Αναγνωρίζονται πέντε είδη δραστηριοτήτων, στις
οποίες οφείλει να συμμετέχει κάθε άτομο: η κατανάλωση, η αποταμίευση, η
παραγωγή, η πολιτική δραστηριοποίηση και η κοινωνική δράση. 

Ο αποκλεισμός είναι έννοια αλληλεπιδραστική, ένα συνονθύλευμα παρα-
γόντων και μια διαδικασία απόσπασης από την κοινωνική ιεραρχία. 

Υπάρχουν τρεις βασικές προσεγγίσεις του κοινωνικού αποκλεισμού:
α) η ολιστική προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία η απασχόληση θεωρείται ως

η βασική δύναμη ενσωμάτωσης μέσω του εισοδήματος, της αίσθησης ταυ-
τότητας και αυταξίας που προσφέρει η εργασία και των δικτύων.

β) η προσέγγιση της φτώχειας, κατά την οποία τα αίτια του αποκλεισμού συ-
σχετίζονται με χαμηλό εισόδημα και με την έλλειψη υλικών πόρων.

γ) η προσέγγιση των χαμηλών στρωμάτων, η οποία θεωρεί ότι οι αποκλεισμέ-
νοι παρεκκλίνουν από τις ηθικές και πολιτισμικές νόρμες της κοινωνίας, χα-
ρακτηρίζονται από μία «κουλτούρα φτώχειας» ή «εξάρτησης» και ευθύνονται
για την κατάσταση φτώχειας στην οποία βρίσκονται, καθώς και τη μετάδοσή
της από γενιά σε γενιά.
Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση

(ΕΣΔΕΝ), τα άτομα με αναπηρία πληρούν όλα τα κριτήρια, ώστε να θεωρού ν-
ται κοινωνικά αποκλεισμένα, γεγονός για το οποίο προβλέπει ευεργετικές δια-
τάξεις το ίδιο το Σύνταγμα:

«Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν των μέτρων που
εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους
στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας» (Σύνταγμα, άρθρο
21, παρ. 6). Λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία και διευ-
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κόλυνση των ΑμεΑ. Πρόσβαση στην Παιδεία – προσαρμοσμένη στις ατομικές
εκπαιδευτικές ανάγκες, παροχή σε όσο το δυνατό λιγότερο περιοριστικό ή απο-
μονωμένο περιβάλλον εκπαίδευσης (ΕΣΔΕΝ). Οι δράσεις και οι παρεμβάσεις
για την ενίσχυση και την προστασία των ανθρώπων με αναπτυξιακές δυσκο-
λίες εξειδικεύονται στους παρακάτω τομείς: Προκατάρτιση, Κατάρτιση, Υπο-
στήριξη, Προώθηση της απασχόλησης. 

Οι κύριοι τομείς δράσης για την υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία είναι:
• Κοινωνική στήριξη στο άτομο, στην οικογένεια, αλλά και στο ευρύτερο κοι-

νωνικό περιβάλλον.
• Φροντίδα σε κοινωνικό και παιδαγωγικό επίπεδο.
• Παροχή συμβουλευτικής για την κοινωνική ένταξη ή επανένταξη.
• Οικονομική στήριξη για τυχόν στεγαστικά προβλήματα της οικογένειας.
• Λειτουργία ξενώνων για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν κινητικά και

αισθητηριακά ή νοητικά προβλήματα.
• Βοήθεια στη μετακίνηση στους τόπους προκατάρτισης, κατάρτισης, πρακτι-

κής άσκησης και απασχόλησης.
• Κατάλληλη εργονομική προσαρμογή των χώρων προκατάρτισης, κατάρτι-

σης, άσκησης και απασχόλησης.
• Δημιουργία δικτύων αλληλοστήριξης και αλληλοβοήθειας - Λειτουργία

«Κέντρων Ημέρας». 
• Ενίσχυση της αποϊδρυματοποίησης των ατόμων που ανήκουν στην ομάδα

στόχου.
• Ενίσχυση των ικανοτήτων των ατόμων αυτών στους τομείς της αυτόνομης

διαβίωσης, της αυτοσυντήρησης και της τήρησης των κανόνων υγιεινής. Εκ-
μάθηση των βασικών κανόνων κοινωνικής συμπεριφοράς.

• Ευαισθητοποίηση και σωστή ενημέρωση των αντιπροσωπευτικών εθελο ντι-
κών οργανώσεων για τα άτομα με αναπηρία.

• Ευαισθητοποίηση του κοινού και των εργοδοτών, καταπολέμηση του κοι-
νωνικού αποκλεισμού και στιγματισμού και άρση των προκαταλήψεων και
των εμποδίων.

• Ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων ή των οργανισμών που προωθούν ευ-
καιρίες πρακτικής άσκησης για μόνιμη απασχόληση των ατόμων με αναπη-
ρία που καταρτίζονται επαγγελματικά.

• Ίδρυση και λειτουργία τράπεζας πληροφοριών.
• Δημιουργία δικτύων ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών σε εθνικό και

διακρατικό επίπεδο.
• Σύσταση μητρώου για τα άτομα με κινητικές δυσκολίες και αισθητηριακά

προβλήματα.
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Επιπλέον, ένας ακόμη παράγοντας που οδηγεί τα άτομα με αναπηρία στον
κοινωνικό αποκλεισμό είναι η αρνητική κοινωνική στάση που επικρατεί προς
αυτά. Πιο συγκεκριμένα, η στάση είναι η κοινωνική ικανότητα ή η τάση του
ατόμου να αξιολογεί ένα «αντικείμενο», το οποίο υπάρχει στο κοινωνικό του
περιβάλλον, δηλαδή ένα πρόσωπο, μια κοινωνική ομάδα, μια συμπεριφορά,
μια ιδέα και οτιδήποτε άλλο, με ένα συγκεκριμένο τρόπο (Katz & Stotland,
1959: 428 -434). Ως εκ τούτου, «με τη χρήση της έννοιας της στάσης προς κάποιο
αντικείμενο, κάποια ιδέα ή κάποιο πρόσωπο, εννοείται ένα διαρκές σύστημα
με γνωστικό στοιχείο, συναισθηματικό στοιχείο, και τέλος, με κάποια τάση προς
την έκφραση συμπεριφοράς» (Γεώργας, 1995: 124). Αναλυτικότερα, με βάση
τον παραπάνω ορισμό, κάθε στάση αποτελείται από πέντε διαστάσεις: «την κοι-
νωνικοπολιτιστική / ψυχολογική, τη συναισθηματική / γνωστική, τη συνειδητή /
ασυνείδητη, της προηγούμενης εμπειρίας, […] και τη θεωρητική / εμπειρική»
(Γιαβρίμης, 2001: 69). 

Πολλοί μελετητές θεωρούν ότι το βασικότερο πρόβλημα των ατόμων με ανα-
πηρία είναι το κοινωνικό και το ψυχολογικό, που προκαλείται από τις αρνητι-
κές κοινωνικές στάσεις και λιγότερο το σωματικό ή το νοητικό (Fine & Asch,
1988). Άρα, οι σημαντικότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες αυτού του προ-
βλήματος είναι αρχικά η έλλειψη γνώσης και επαφής των ατόμων ως προς τα
άτομα με αναπηρίες. Καθώς επίσης και οι στάσεις, τα στερεότυπα και οι προ-
καταλήψεις που επικρατούν στην εκάστοτε κοινωνική πραγματικότητα. Ση-
μαντικό ρόλο έχει ακόμη και η έλλειψη εκπαίδευσης και κατάρτισης των
ατόμων αυτών και ακολούθως η περιορισμένη πρόσβασή τους στον τομέα της
απασχόλησης και τελικά η μη ικανότητα ενσωμάτωσής τους στην κοινωνία. 

Σύμφωνα με την έκθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης (Eurostat) το 1995, το μορφωτικό επίπεδο των ατόμων με αναπηρία στην
Ελλάδα είναι αρκετά χαμηλό, καθώς το 25,4% είναι αναλφάβητοι, το 59,9%
είναι απόφοιτοι του δημοτικού, ενώ μόλις το 5,7% και 5,6% είναι απόφοιτοι
γυμνασίου και λυκείου αντίστοιχα και μόνο το 3,4% είναι απόφοιτοι τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης. Ως επακόλουθο, όμως, του χαμηλού μορφωτικού επιπέδου
τους, καθώς και όλων των υπόλοιπων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, όπως
είναι η νοοτροπία, αλλά και οι ελλιπείς γνώσεις των επιχειρηματιών ως προς
αυτά τα άτομα, οι προκαταλήψεις, ο ελλιπής κρατικός έλεγχος, το ποσοστό
ανεργίας των ατόμων αυτών ανέρχεται σε υψηλά επίπεδα. Συνεπώς, η ένταξη
των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας είναι μια αρκετά πολυσύνθετη
διαδικασία, δεδομένων των βασικών ελλείψεων, όσον αφορά στις επαγγελμα-
τικές γνώσεις και δεξιότητες, καθώς και των σωματικών ή νοητικών μειονεξιών
που παρουσιάζουν, όπως και του κοινωνικού στιγματισμού που βιώνουν και
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κυρίως της έλλειψης πολιτικών και μέτρων για την καταπολέμηση του κοινωνι-
κού αποκλεισμού και της κοινωνικής ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρία. 

Σύμφωνα με την άποψη των ατόμων με αναπηρία, η εργασία για αυτά είναι
πολύ σημαντική, καθώς, εκτός από οικονομική αυτοτέλεια και ίσες ευκαιρίες
συμμετοχής στην κοινωνική ζωή, τους παρέχει ομαλή κοινωνική προσαρμογή,
διασφαλίζοντας σε υψηλά επίπεδα την αυτοεκτίμηση και την ικανοποίησή τους,
αλλά ενισχύει και την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη (Harding & Phillips
1986^ Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 1995). Από την άλλη, η κοινωνία, αναγνωρί-
ζοντας την ανάγκη τους για εργασία και ένταξη στο κοινωνικό σύνολο, έχει δη-
μιουργήσει μια σειρά μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των
ατόμων με αναπηρία, όπως είναι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική
Ενσωμάτωση (ΕΣΔΕΝ), οι κύριοι τομείς του οποίου είναι η προώθηση της συμ-
μετοχής των ατόμων με αναπηρία στην παραγωγική διαδικασία, η βελτίωση της
πρόσβασής τους στους πόρους και τα αγαθά, τα δικαιώματα και τις υπηρεσίες,
η πρόληψη του κινδύνου αποκλεισμού και η κοινωνική στήριξη των ατόμων
αυτών. Γενικότερα, τα μέτρα αυτά στο σύνολό τους περιλαμβάνουν προγράμ-
ματα αποκατάστασης και επαγγελματικής κα τάρτισης, νομοθεσία κατά των δια-
κρίσεων και των προκαταλήψεων, συστή ματα ποσοστώσεων, προώθηση
εναλλακτικών μορφών απασχόλησης, κίνητρα για τη σύ σταση κοινωνικών επι-
χειρήσεων.

Επιπλέον, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) από
το 1982 υλοποιεί προγράμματα «επιδότησης νέων θέσεων εργασίας και νέων
ελεύθερων επαγγελματιών ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων» (Εγκύκλιος
με αριθμ. πρωτ. Β115231/04/05/2007- Κ.Υ.Α. με αριθμ. 200064/15-03-2007), στο-
χεύοντας στην κοινωνική ένταξη των ατόμων αυτών, την εξασφάλιση της οικο-
νομικής αυτοτέλειας, την επαγγελματική αποκατάσταση και στην άρση του
κοινωνικού αποκλεισμού. 

Υπάρχουν, όμως, αρκετοί λόγοι που κάνουν δύσκολη την εφαρμογή τέτοιων
προγραμμάτων, όπως είναι η ελλιπής γνώση των ίδιων των ατόμων με αναπη-
ρία γύρω από τα δικαιώματά τους, η ύπαρξη νομοθετικών ρυθμίσεων ή διατά-
ξεων που άμεσα ή έμμεσα εισάγουν την έννοια των διακρίσεων και η έλλειψη
επαρκών νομοθετικών ρυθμίσεων ή η μη εφαρμογή διαφόρων επιμέρους ρυθ-
μίσεων των νόμων που ήδη υπάρχουν. Επιπλέον, κάποιοι άλλοι παράγοντες, οι
οποίοι αφορούν κυρίως την αρνητική ή ουδέτερη στάση των επιχειρηματιών,
είναι η ανεπαρκής πληροφόρηση που έχουν, η έλλειψη ουσιαστικών κινήτρων
για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία, το υψηλό κόστος των προγραμμάτων
αυτών, που οφείλεται κυρίως στις απαραίτητες διαμορφώσεις που πρέπει να
γίνουν για την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία, στην έλλειψη άμε-
σου και ορατού οικονομικού οφέλους (Δελασούδας, 1992). Επίσης, λαμβάνο ν-
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τας υπόψη ότι το κράτος πρόνοιας έχει αποδιοργανωθεί και αδυνατεί να αντι-
μετωπίσει την αύξηση της ανεργίας και όλα τα προβλήματα που προκύπτουν
λόγω της μετανάστευσης, δημιουργείται η ανάγκη εφαρμογής μιας κοινωνικής
οικονομίας που θα καλύψει τις αδυναμίες της κρατικής προνοιακής πολιτικής,
και θα εμφανίζεται περισσότερο ικανή να αντιμετωπίσει τις νέες συνθήκες και
ανάγκες που είναι αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας και της
πολυπολιτισμικότητας της κοινωνίας. Ο ιδιωτικός και δημόσιος τομέας σε όλες
τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκεται σε μια διαρκή ανισορροπία και
αυτό κάνει επιτακτική τη στροφή προς ένα τρίτο δρόμο, για την αναζήτηση νέων
καινοτόμων λύσεων. Στο πλαίσιο αυτής της αναζήτησης εμφανίστηκε η κοινω-
νική οικονομία και οι οργανισμοί που την απαρτίζουν. 

Πιο συγκεκριμένα, η κοινωνική οικονομία «αναφέρεται στον χώρο της οι-
κονομίας που βρίσκεται ανάμεσα στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα της οι-
κονομίας και στον οποίο διεξάγονται οικονομικές δραστηριότητες με κοινωνικό
σκοπό» (Χρυσάκη, Ζιώμας, Καραμητοπούλου, Χατζαντώνης, 2002: 33) και δια-
χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες οργανισμών ανάλογα με την προσέγγιση της κοι-
νωνικής οικονομίας. Η πρώτη είναι η «θεσμική-νομική» προσέγγιση, η οποία
συμπεριλαμβάνει τις επιχειρήσεις συνεταιριστικού τύπου, τους οργανισμούς
τύπου «Εταιρείας ή Αλληλοβοήθειας» και τις Ενώσεις, Σωματεία, Εταιρείες
Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Χρυσάκη, Ζιώμας, Καραμητοπούλου, Χα-
τζαντώνης, 2002: 34). Η δεύτερη είναι η «κανονιστική-ηθικολογική» προσέγ-
γιση, η οποία δίνει έμφαση στα κοινά χαρακτηριστικά των διαφορετικών
οργα νισμών, δηλαδή στον παραγωγικό τους σκοπό και τη δομή τους. Επίσης, οι
βασικές αρχές από τις οποίες διέπονται οι οργανισμοί είναι η «παροχή υπηρε-
σιών προς τα μέλη τους ή την κοινωνία, παρά στην επιδίωξη του κέρδους, η
ανεξάρτητη διοίκηση, η δημοκρατική λήψη αποφάσεων και η απόδοση προτε-
ραιότητας στα άτομα και την εργασία έναντι του κεφαλαίου κατά τη διανομή
του εισοδήματος» (Borzaga & Defourny, 2001: 1-28). 

Η κοινωνική οικονομία, όμως, στην Ελλάδα δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγ-
μένη εξαιτίας της περιορισμένης εθελοντικής εργασίας που υπάρχει, της μι-
κρής ανάπτυξης του κράτους πρόνοιας και της κρίσης που υφίσταται, καθώς
και της αδυναμίας των άτυπων δικτύων να καλύψουν τις ανάγκες που κάλυπταν
παλιότερα (Χρυσάκη, Ζιώμας, Καραμητοπούλου, Χατζαντώνης, 2002: 45-46).
Επιπλέον, το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κοινωνική οικονομία
είναι η έλλειψη θεσμικών, φορολογικών, νομικών ρυθμίσεων, αλλά και η ελά-
χιστη οικονομική ενίσχυση των οργανισμών που υπάγονται σε αυτήν (Χρυσάκη,
Ζιώμας, Καραμητοπούλου, Χατζαντώνης, 2002: 45-46). Όσο όμως η κοινωνία
απαλλάσσεται από τις πεπαλαιωμένες αντιλήψεις της, την κύρια πηγή δηλαδή
των προκαταλήψεών της, και βελτιώνεται νομοθετικά και θεσμικά η ποιότητα
ζω ής των ατόμων με αναπηρία, οι ευκαιρίες για εκπαίδευση και επαγγελμα-
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τική κατάρτιση θα μεγιστοποιούνται και η δημιουργία κινήτρων και ευκαιριών
θα αυξάνεται. 

Σκοπός της έρευνας

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να μελετηθούν οι στάσεις των επιχει-
ρηματιών απέναντι στα άτομα με αναπηρία. Στο πρώτο κομμάτι της έρευνας
θα παρουσιαστεί κατά πόσο οι επιχειρηματίες έχουν γνώση για τα χαρακτηρι-
στικά των ατόμων με αναπηρία και στο δεύτερο κομμάτι η ανάλυση θα επικε -
ντρωθεί στα συναισθήματά τους και τη διάθεσή τους να προσλάβουν άτομα με
αναπηρία στις επιχειρήσεις τους. Μέσα από την ανάλυση αυτή επιχειρείται ο
εντοπισμός των αιτιών που ωθούν τους επιχειρηματίες σε συγκεκριμένες στά-
σεις και συμπεριφορές, καθώς και η πρόταση μέτρων και πολιτικών για τη βελ-
τίωση της υπάρχουσας κατάστασης. 

Μεθοδολογία

Δείγμα 

To δείγμα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν 550 επιχειρηματίες από όλη
την Ελλάδα (Θεσσαλονίκη, Φλώρινα, Αττική, Πάτρα, Κρήτη, Βόρειο και Νότιο
Αιγαίο). Από αυτούς 236 άτομα (43%) είναι άνδρες και 314 (57%) είναι γυ-
ναίκες. Το ηλικιακό εύρος κυμαίνεται από 20 έως 50 και άνω ετών, ενώ η με-
γαλύτερη συχνότητα παρουσιάζεται στην ηλικιακή ομάδα των 30 - 40 με 35,8%.
Ακολουθεί με μικρή διαφορά η ηλικιακή ομάδα των 40-50 ετών με 29,3%. Σχε-
τικά με το μορφωτικό επίπεδο των ατόμων, 205 άτομα (37,3%) είναι απόφοιτοι
λυκείου, 124 άτομα (22,5%) πτυχιούχοι ανώτατης σχολής, 99 (18,0%) πτυχιού-
χοι ανώτερης σχολής, 44 (8,0%) απόφοιτοι γυμνασίου, 35 άτομα (6,4%) πτυχι-
ούχοι ιδιωτικής σχολής, 31 (5,6%) είναι απόφοιτοι δημοτικού και 12 άτομα
(2,2%) είναι απόφοιτοι κάποιων άλλων ιδρυμάτων. Από αυτούς το 62,5% είναι
έγγαμοι/ες, 23,5% είναι άγαμοι/ες, 5,5% είναι αρραβωνιασμένοι, 4,4% είναι
διαζευγμένοι/ες, 2,5% συμβιώνουν και 1,6% είναι σε χηρεία. Επιπλέον, τα
άτομα του δείγματος που έχουν παιδιά είναι 324 (58,9%) έναντι 226 (41,1%)
που δεν έχουν παιδιά.

Επιπροσθέτως, 369 άτομα (67,1%) έχουν ατομική επιχείρηση, 80 (14,5%)
έχουν ομόρρυθμη εταιρεία, 76 άτομα (13,8%) ανώνυμη εταιρεία και 25 άτομα
(4,5%) εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Από τις επιχειρήσεις αυτές, οι 279
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(50,7%) είναι οικογενειακές επιχειρήσεις, ενώ 271 (49,3%) δεν είναι. Το 59,3%
των επιχειρήσεων απασχολούν από 1 έως 10 υπαλλήλους, 14,5% παραπάνω
από 10, ενώ στο 26,2% του δείγματος δεν απασχολούνται υπάλληλοι. Επίσης,
το 16,4% των ατόμων δήλωσαν ότι έχουν στην οικογένειά τους άτομα με κά-
ποια μορφή αναπηρίας. 

Συμπεράσματα της έρευνας

Αρκετές έρευνες έχουν καταδείξει ότι για να γίνει κάποιος επιχειρηματίας
πρέπει να διαθέτει προσωπικότητα επιρρεπή στην ανάληψη ρίσκου, στην και-
νοτομία και την προοδευτικότητα. Τα χαρακτηριστικά αυτά αντανακλώνται στις
απόψεις των επιχειρηματιών για τα ΑμεΑ, οι οποίες σε γενικές γραμμές είναι
πιο προωθημένες από αυτές του γενικού πληθυσμού. Φαίνεται ότι η επιχειρη-
ματικότητα προδιαθέτει στην ενσωμάτωση της διαφορετικότητας και στην οι-
κειοποίηση φιλοπρόοδων αντιλήψεων. Πρέπει να επισημανθεί ότι οι απόψεις
που καταγράφηκαν, εάν υλοποιηθούν σε πραξιακό επίπεδο, θα εγγυηθούν κα-
λύτερη κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία.

Δεδομένου ότι η ανεργία των ΑμεΑ και η απόρριψή τους από τον κοινω-
νικό περίγυρο αποτελεί τη δαμόκλειο σπάθη που επικρέμαται πάνω από την
προσωπική ανάπτυξη των αναπήρων, γίνεται φανερό ότι η σύμπραξη δημοσίου
και ιδιωτικού τομέα καθίσταται επιβεβλημένη. Οι επιχειρηματίες –αν και τις
αγνοούν– φαίνεται να ενστερνίζονται τις περισσότερες ευρωπαϊκές πολιτικές
και προτάσεις για την προάσπιση της ευάλωτης ομάδας των αναπήρων. Ο κοι-
νωνικός αποκλεισμός που υφίστανται τα άτομα αυτά αίρεται από τη διάθεση
των επιχειρηματιών να εφαρμόσουν σε πραξιακό επίπεδο τις θετικές τους προ-
διαθέσεις για την αναπηρία.

Αυτό που προκύπτει ως ανάγκη είναι η περαιτέρω ευαισθητοποίηση των
επιχειρηματιών μέσω σεμιναρίων κατάρτισης και η θέσπιση πρακτικής άσκη-
σης των αναπήρων σε επιχειρήσεις που είναι διατεθειμένες να το δεχτούν.
Τέλος το κράτος οφείλει να προβεί σε πληρέστερη ενημέρωσή τους για τα
μέτρα που πρέπει να λάβουν, ώστε να διευκολύνουν την πρόσβαση των ανα-
πήρων και να αναθεωρήσει την πεπαλαιωμένη και αναχρονιστική επιδοματική
πολιτική. Μικρές και ευέλικτες δομές προνοιακής μορφής πρέπει να κατανε-
μηθούν κοντά σε μέρη με πυκνότητα επιχειρήσεων, προκειμένου να διευκολύ-
νουν τους επιχειρηματίες που προτίθενται να απασχολήσουν ΑμεΑ. Η
διαπίστωση που προτάσσεται μέσω της έρευνας είναι ότι τα κλειστά, ιδρυμα-
τικά και υποστηρικτικά περιβάλλοντα δεν επαρκούν για την προώθηση των
αναπήρων σε ένα ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον.
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Αποτελέσματα της έρευνας

Μέσω των ερωτήσεων που περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα 1 επι-
χειρήθηκε η καταγραφή του γνωστικού παράγοντα των στάσεων, που έχουν οι
επιχειρηματίες για τα άτομα με αναπηρίες. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν
κάποιες κατηγορίες αναπηρίας, αλλά και καταστάσεις που δεν ανήκουν στις
διάφορες μορφές αναπηρίας, όπως «άσχημη εμφάνιση», AIDS, κ.λπ. Η επι-
σκόπηση των ποσοστών δηλώνει ότι οι επιχειρηματίες δεν έχουν σαφή εικόνα
της έννοιας της αναπηρίας, αφού εντάσσουν σε αυτήν οποιαδήποτε απόκλιση
ή δεν είναι σίγουροι πού ακριβώς κατατάσσεται η κάθε αναπηρία.

Πίνακας 1: Είδος προβλήματος και κατάταξή του σε κατηγορία αναπηρίας 
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Ναι, είναι
κατηγορία
αναπηρίας

Μάλλον
ναι

Μάλλον
όχι

Ναι, είναι
κατηγορία
αναπηρία

Δεν 
απάντη-

σαν

Νοητική καθυστέρηση 84,0 12,4 1,3 1,5 0,9

Σπαστικά άτομα 79,6 12,0 3,1 2,7 2,5

Αυτιστικά 75,1 12,4 6,5 2,7 3,3

Κινητικά προβλήματα 90,7 6,0 0,4 2,0 0,9

Τυφλά άτομα 83,8 6,7 1,8 5,8 1,8

Κωφά άτομα 73,6 8,4 4,7 9,3 4,0

Μογγολοειδής ιδιωτεία 65,1 16,4 5,8 6,9 5,8

Καρκίνος 7,6 10,0 15,3 61,6 5,5

AIDS 6,0 8,7 19,0 60,0 6,0

Μεσογειακή αναιμία 12,4 14,5 3,0 47,6 6,7

Υπερκινητικότητα 4,5 6,4 18,7 64,5 7,1

Νευρώσεις 19,3 19,5 17,5 32,9 7,3

Κατάθλιψη 18,0 14,5 21,1 38,2 7,3

Βαρηκοΐα 38,4 19,6 22,0 22,0 7,1
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Στον πίνακα 2 καταγράφονται οι απόψεις των επιχειρηματιών σχετικά με τα
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των ΑμεΑ. Σε γενικές γραμμές οι από-
ψεις τους είναι θετικές, δεδομένου ότι κατά πλειονότητα θεωρούν πως τα άτομα
με αναπηρία διαθέτουν όλα εκείνα τα γνωρίσματα, που θα τα καθιστούσαν επι-
τυχημένους εργαζόμενους. Πάντως οι επιχειρηματίες έχουν την τάση να πιστεύ-
ουν πως τα ΑμεΑ είναι κάπως κυκλοθυμικά, είναι επιρρεπή στη φα ρμα κευτική
αγωγή, εμφανίζουν δείγματα απομονωτισμού και δεν μπορούν εύκολα να φρον-
τίσουν τον εαυτό τους.

152 Ευστράτιος Παπάνης-Παναγιώτης Γιαβρίμης-Αγνή Βίκη

Ναι Μάλλο
ναι

Μάλλον
όχι

Όχι Δεν 
απάντη-

σαν

Υπολογίζουν τους άλλους 33,5 30,9 12,7 5,6 17,3

Χαίρονται να βοηθούν 30,0 38,9 10,2 1,6 19,3

Έχουν δικά τους
ενδιαφέροντα 38,2 40,2 12,4 6,9 2,4

Είναι συνεργάσιμα 30,2 35,8 12,4 4,7 16,9

Φιλικά άτομα 30,9 36,0 13,1 3,6 16,4

Εκνευρίζονται εύκολα 15,6 32,0 26,0 9,3 17,1

Έχουν τις ίδιες ανάγκες 
με όλους 55,5 10,0 6,4 11,6 16,5

Αντιπαραγωγικά 4,0 10,7 26,9 38,7 19,6

Εξέλιξη επαγγελματική 38,7 32,0 13,5 2,4 13,5

Πίνακας 2: Αντιλήψεις των επιχειρηματιών για τα άτομα με αναπηρία ως
προς τα χαρακτηριστικά τους

Χαμηλή επίδοση 3,8 6,9 12,9 66,4 7,5

Άσχημη εμφάνιση 4,0 3,5 15,5 74,7 6,7

Επιληψία 38,9 19,6 11,1 27,8 3,6

Σχιζοφρένεια 36,2 16,7 12,0 27,8 4,7

Σύνδρομο Άσπεργκερ 35,5 27,8 13,8 8,7 14,2

Άτομο που κάνει αιμο-
κάθαρση

28,0 18,5 13,8 34,0 5,6

KASE teliko-PAPANHS_Σχέδιο 1  28/5/2010  15:02  Page 152



Προοδευτικές θα χαρακτηρίζαμε τις απόψεις των επιχειρηματιών σχετικά
με τα μέτρα που πρέπει να λάβει το κράτος για την κοινωνική ενσωμάτωση των
αναπήρων, την ευθύνη των πολιτών και την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης. Το
πρόβλημα φυσικά είναι ότι οι στάσεις που δεν χαρακτηρίζονται από κεντρικό-
τητα (π.χ. αντίληψη του φύλου κ.λ.π.), μπορούν εύκολα να αντικατοπτρίζουν το
κοινωνικά επιθυμητό και να μην μετατρέπονται τελικά σε πράξη και οργανω-
μένη αντίδραση. Παρόλα αυτά οι αντιλήψεις τους δείχνουν ότι είναι ευαισθη-
τοποιημένοι και γνώστες των πολιτικών που θα ενδυνάμωναν κοινωνικά τους
αναπήρους.
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Μόνο σε χειρονακτικές 
εργασίες 7,5 11,3 29,6 33,3 18,4

Πρέπει να αμείβονται λιγότερο 1,3 4,7 14,2 62,7 17,1

Ήρεμα 24,5 41,5 23,6 6,0 4,4

Εκνευρίζονται εύκολα 15,6 32,0 26,0 9,3 17,1

Εχθρικά 3,6 12,2 41,5 25,5 17,3

Κάνουν πράγματα χωρίς να τα
έχουν σκεφτεί πρώτα 16,9 20,5 27,1 16,9 18,5

Αλλάζουν εύκολα διάθεση 24,9 32,0 18,9 6,4 17,8

Αφαιρούνται εύκολα 23,6 27,1 21,8 8,0 19,5

Προκαλούν αηδία 0,9 3,6 19,6 57,6 18,2

Πρέπει να παίρνουν φάρμακα 32,5 34,5 10,5 4,2 18,2

Περίθαλψη σε ιδρύματα 9,6 21,3 24,7 26,5 17,8

Φροντίζουν τον εαυτό τους 6,2 23,5 34,9 18,2 17,3

Απομονώνονται εύκολα 14,0 38,2 20,2 11,5 16,2
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Μεταβλητές Διαφωνώ Συμφωνώ Δεν απά-
 ντησαν

Αποτελούν κοινωνικό πρόβλημα και  μόνο 
το κράτος είναι υπεύθυνο για την 

αποκατάστασή τους
54,7 28,9 16,4

Οι επιδοματικές πολιτικές του κράτους δεν
είναι επαρκείς για την επαγγελματική τους

αποκατάσταση
68,2 14,4 17,4

Το κράτος πρέπει να δώσει περισσότερα 
κίνητρα στους επιχειρηματίες 10,4 72,5 17,1

Το κράτος φορολογεί υπερβολικά, ώστε 
να μπουν σε περαιτέρω έξοδα για τα

άτομα με αναπηρίες 32,8 49,5 17,7

Η περιθωριοποίηση που υφίστανται τα
άτομα προκαλείται από τη στάση των 

πολιτών
17,0 66,0 17,0

Οι κάτοικοι από όλες της περιοχές της 
Ελλάδας είναι φιλικοί προς τα άτομα 

με αναπηρίες
15,6 47,9 36,5

Η Ελλάδα είναι κατάλληλα διαμορφωμένη
για τα άτομα με αναπηρίες 37,0 27,5 35,5

Οι δήμοι έχουν προβεί σε μέτρα που 
βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ατόμων 

με αναπηρία
12,4 14,5 73,1

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός των
ατόμων με αναπηρία είναι μάταιος κόπος 69,2 12,2 18,6

Η πρόσληψη ενός ατόμου με αναπηρία 
επηρεάζει αρνητικά τις οικονομικές επιδό-

σεις της επιχείρησης
62,6 19,6 17,8

Τα άτομα με αναπηρία είναι αποτελεσμα-
τικά μόνο όταν εργάζονται σε προστατευ-

μένα πλαίσια
44,4 38,4 17,2

Η εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία 
πρέπει να γίνεται σε ειδικά σχολεία, που
δεν γειτνιάζουν με τα κανονικά σχολεία

51,3 31,2 17,5

Πίνακας 3: Αντιλήψεις των επιχειρηματιών για το ρόλο τους κράτους 
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Στον πίνακα 4 οι επιχειρηματίες εμφανίζονται συγκαταβατικοί, όσον αφορά
τις μετατροπές, που πρέπει να γίνουν στις επιχειρήσεις για να απασχολήσουν
ανάπηρους υπάλλήλους, και είναι αισιόδοξοι για τη διάθεση των υπαλλήλων
να συνεργαστούν με ΑμεΑ. Θετικό είναι το γεγονός ότι οι επιχειρηματίες θε-
ωρούν ότι ακόμα και οι πελάτες τους δεν θα ενοχλούνταν από την παρουσία κά-
ποιου αναπήρου υπαλλήλου.

Η πλειονότητα των επιχειρηματιών θα έκαναν πράξη τις θετικές πεποιθή-
σεις του για τα άτομα με αναπηρία, προσλαμβάνοντάς τα ως υπαλλήλους (με
μόνο δισταγμό την προαγωγή τους σε διευθυντική θέση), θα προέβαιναν στις
απα ραίτητες μετατροπές για τη διευκόλυνση της προσβασιμότητάς τους, θα
αποκτούσαν περισσότερες γνώσεις για την αναπηρία μέσω σεμιναρίων κατάρ-
τισης. Ο ιδιωτικός τομέας πολλές φορές καινοτομεί περισσσότερο από το κρά-
τος, το οποίο αρκείται σε αμφίβολες επιδοματικές πολιτικές (πίνακες 5, 6, 6.1,
6.2).
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Μεταβλητές Διαφωνώ Συμφωνώ Δεν απάντησαν

Οι υπάλληλοι της επιχείρησης στην 
πλειονότητά τους θα βοηθούσαν, ώστε 

να προσαρμοστεί στο κλίμα ένας υπάλλη-
λος με αναπηρία

12,3 64,0 23,6

Οι πελάτες της επιχείρησης θα 
ενοχλού  -νταν αν έρχονταν σε επαφή με

έναν υπάλληλο με αναπηρία
63,7 18,7 17,6

Ένας επιχειρηματίας έχει ήδη δικά του
προβλήματα και ο χρόνος που μπορεί να
διαθέσει για τα άτομα με αναπηρία είναι

ελάχιστος 

47,1 35,5 17,4

Οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν σε μία
επιχείρηση ώστε να προσλάβουν άτομα 

με αναπηρίες είναι τόσο πολλές που 
δεν αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί 

κανείς με αυτό

55,5 27,0 17,5

Πίνακας 4: Στάσεις των επιχειρηματιών για τις αντιλήψεις των υπαλλήλων
και πελατών προς τα άτομα με αναπηρία
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Μεταβλητές Συμφωνώ Διαφωνώ Δεν
απάντησαν

Θα προσλαμβάνατε έναν υπάλληλο
με αναπηρία 57,5 25,8 16,7

Θα συνεργαζόσασταν με επαγγελματίες
ψυχικής υγείας για την απασχόληση 

ενός ατόμου με αναπηρία
στην επιχείρηση σας

59,8 22,9 17,3

Θα διαμορφώνατε τον χώρο της επιχεί-
ρησης σας, ώστε να είναι προσβάσιμος

σε άτομα με αναπηρία
66,2 16,7 17,1

Θα εκπαιδεύατε τους υπαλλήλους σας,
ώστε να συνεργάζονται με έναν 
συνάδελφό τους με αναπηρία

68,6 14,5 16,9

Θα επιπλήττατε κάποιον υπάλληλό σας
επειδή θα αρνείτο να δεχτεί ως συνά-
δελφό του κάποιο άτομο με αναπηρία

72,9 9,8 17,3

Θα συμμετείχατε σε σεμινάρια 
επιμόρφωσης σχετικά με την

απασχόληση ατόμων με αναπηρία
62,2 21,4 16,4

Θα επισκεπτόσασταν ένα ειδικό σχο-
λείο για να γνωρίσετε τα παιδιά με

αναπηρία
69,8 13,8 16,4

Θα επιλέγατε για διευθυντική θέση ένα
άτομο με αναπηρία 42,4 38,4 19,3

Θα χρησιμοποιούσατε την ίδια τουα-
λέτα με ένα άτομο με αναπηρία 71,1 12,5 16,4

Πίνακας 5: Στάσεις των επιχειρηματιών  για την πρόσληψη των ατόμων με
αναπηρία
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Πίνακας 6.: Διάθεση των επιχειρηματιών για περαιτέρω πληροφόρηση σχε-
τικά με τα άτομα με αναπηρία 

Πίνακας 6.1: Διάθεση των επιχειρηματιών για περαιτέρω πληροφόρηση σχε-
τικά με τα άτομα με αναπηρία

Πίνακας 6.2: Διάθεση των επιχειρηματιών για περαιτέρω πληροφόρηση σχε-
τικά με τα άτομα με αναπηρία

Καινοτόμες Προσεγγίσεις στην Ειδική Αγωγή 157

Μεταβλητή Το παρακο-
λουθείτε

Αφήνετε κάθε
άλλη δουλειά

για να το 
παρακολουθή-
σετε με προ-

σοχή

Καλείτε
την οικογέ-

νειά σας
να δει το

πρόγραμμα

Προτιμάτε
να

αλλάξετε
κανάλι

Δεν
απάντη-

σαν

Παρακολού-
θηση ενός

τηλεοπτικού
προγράμματος

σχετικά με 
παιδιά που

έχουν 
αναπηρία 

62,2 3,5 9,1 8,5 16,7

Μεταβλητή Αρνείσθε 
να πάτε

Πηγαίνετε 
πρόθυμα

Συνήθως έχετε
κάτι καλύτερο

να κάνετε

Δεν απάντησαν

Παρακολούθηση 
μιας  ομιλίας σχετικά

με παιδιά με 
αναπηρία

6,5 64,4 12,9 16,2

Μεταβλητές Ναι Όχι Δεν απάντησαν

Θα έπρεπε οι διάφοροι
φορείς να ενημερώνουν 

περισσότερο το ευρύ κοινό
για τις ικανότητες των 
ατόμων με αναπηρία

81,1 2,1 16,8
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Οι επιχειρηματίες είναι διατεθειμένοι να αναπτύξουν τις σχέσεις τους με τα
ανάπηρα άτομα και εκτός επαγγελματικού περιβάλλοντος και θα τα ενίσχυαν με
κάθε τρόπο, ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική τους ενσωμάτωση. Χαρακτηριστικό
είναι ότι το 62% θα βοηθούσε ακόμη και οικονομικά για τον σκοπό αυτό (πίνα-
κας 7). Τα στερεότυπα του παρελθόντος έχουν εξαλειφθεί, τα ΑμεΑ δεν είναι
βάρος για τους γονείς και τα αδέλφια τους, η φροντίδα τους νοηματοδοτεί τη
ζωή και η γέννησή τους δεν πρέπει να αποτρέπεται (πίνακας 8).

Παρόλα αυτά, μόνο το 22% των επιχειρηματιών θα έφερνε στον κόσμο ένα
παιδί, εάν μέσω του προγεννητικού ελέγχου αποδεικνυόταν ένα τέτοιο ενδε-
χόμενο. Δυστυχώς, μεγάλο είναι το ποσοστό των επιχειρηματιών που θα αι-
σθανόταν οίκτο για τις οικογένειες των ΑμεΑ (ή και θαυμασμό), ενώ το 51,1%
πιστεύει πως οι γονείς των αναπήρων παιδιών πρέπει να τεκνοποιούν ξανά,
ώστε να φέρουν στον κόσμο ένα «φυσιολογικό» παιδί.

Πίνακας 7: Στάσεις των επιχειρηματιών απέναντι στα άτομα με αναπηρία
εκτός του επαγγελματικού χώρου
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Μεταβλητές Ναι Μάλλον
ναι

Όχι Μάλλον
όχι

Δεν
απάντησαν

Θα κάνατε παρέα με οικογένεια
που έχει άτομο με αναπηρία 70,0 13,3 0,4 0,4 16,0

Θα συνομιλούσατε με μία μητέρα
ενός παιδιού με αναπηρία 76,9 6,0 0,9 0,2 16,0

Θα μοιραζόσασταν τη θέση στο
λεωφορείο με ένα άτομο 

με αναπηρία
74,5 7,8 1,5 0,2 16,0

Θα αγοράζατε κάρτες ή ημερολό-
για προκειμένου να ενισχύσετε

ένα σχολείο για παιδιά 
με αναπηρία

67,3 13,8 1,6 1,3 16,0

Θα φιλοξενούσατε στο σπίτι σας
ένα άτομο με αναπηρία 61,5 17,5 4,2 0,4 16,4

Θα ενισχύατε οικονομικά μία
φτωχή οικογένεια με άτομο 

με αναπηρία
62,0 17,6 3,5 0,9 16,0
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Πίνακας 8: Στάσεις των επιχειρηματιών σχετικά με την επίδραση της ανα-
πηρίας στο οικογενειακό περιβάλλον

Καινοτόμες Προσεγγίσεις στην Ειδική Αγωγή 159

Μεταβλητές Συμφωνώ Διαφωνώ Δεν απάντησαν

Τα αδέρφια των ατόμων με αναπηρία είναι
δυστυχισμένα, γιατί επωμίζονται το βάρος 

της αναπηρίας των αδελφών τους
26,6 56,7 16,7

Ένα άτομο με αναπηρία είναι μία τιμωρία 
για τους γονείς

10,9 72,6 16,5

Ένα άτομο με αναπηρία βάρος δυσβάσταχτο
για τους γονείς

26,5 56,6 16,9

Η φροντίδα ενός παιδιού με αναπηρία δίνει
βαθύτερο νόημα στη ζωή μας

72,4 11,3 16,3

Τα παιδιά με αναπηρία πρέπει να κλείνονται
σε ειδικά ιδρύματα

13,1 13,1 16,9

Τα παιδιά με αναπηρία  δεν θα έπρεπε να 
έρχονται στον κόσμο

25,7 57,3 17,1

Θα φέρνατε στον κόσμο ένα παιδί που θα
γνωρίζατε από τον προγεννητικό έλεγχο 

ότι είναι άτομο με αναπηρία
22,6 59,5 18,0

Ο προγεννητικός έλεγχος σήμερα μπορεί να
εντοπίσει όλες τις περιπτώσεις γέννησης ενός

παιδιού με αναπηρία
50,1 32,3 17,6

Οι γονείς που έχουν αποκτήσει ήδη ένα παιδί
με αναπηρία πρέπει να τεκνοποιήσουν ξανά,
ώστε να αποκτήσουν ένα φυσιολογικό παιδί

51,1 31,1 17,8

Για τους γονείς ενός παιδιού με αναπηρία
νιώθετε την ανάγκη να τους συμπαρασταθείτε

70,8 7,7 21,6

Για τους γονείς ενός παιδιού με αναπηρία 
αισθάνεστε οίκτο-συμπόνια

56,4 20,1 23,5

Για τους γονείς ενός παιδιού με αναπηρία
αδιαφορείτε

6,2 68,9 24,9

Για τους γονείς ενός παιδιού με αναπηρία
αισθάνεστε θαυμασμό για το κουράγιο τους

79,5 10,0 19,5
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Στον πίνακα 9 που αφορά τις στάσεις για τον γάμο, και τη σεξουαλικότητα
των ΑμεΑ παρατηρούμε ότι οι απόψεις των επιχειρηματιών είναι πιο προωθημέ-
νες από αυτές του γενικού πληθυσμού: Είναι υπέρ των ελεύθερων σχέσεων των
ΑμεΑ με το άλλο φύλο, ενάντια σε κάθε σεξουαλική απαγόρευση και κατά της
υποχρεωτικής στείρωσής τους (σε αντίθεση με έρευνες της δεκαετίας του 1970).

Πίνακας 9: Στάσεις των επιχειρηματιών για τις σχέσεις των ατόμων με ανα-
πηρία με το άλλο φύλο

Στον πίνακα 10 καταγράφονται οι στάσεις των επιχειρηματιών για την επι-
χειρηματικότητα των ΑμεΑ. Η συντριπτική πλειονότητά τους θεωρεί ότι τα
άτομα με αναπηρία είναι ικανά να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση, χωρίς
να είναι πιο παραγωγικά εξαιτίας της αναπηρίας τους. Αν εξαιρέσουμε το
75,1% των επιχειρηματιών, οι οποίοι πιστεύουν ότι ένα άτομο με αναπηρία μπο-
ρεί να «εξελιχθεί» σε φυσιολογικό, οι απόψεις τους για τα μέτρα, που πρέπει
να ληφθούν (ειδικές επαγγελματικές σχολές, διευκολύνσεις στη στρατιωτική
θητεία, μοριοδότηση για πρόσληψη) είναι προοδευτικές.
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Μεταβλητές Ναι Όχι Δεν απάντησαν

Οι σχέσεις τους με το άλλο
φύλο μπορεί να 

είναι ολοκληρωμένες
63,1 18,2 18,7

Θα έπρεπε η αντισύλληψη 
να επιβάλλεται διά νόμου

στα άτομα με αναπηρία
30,0 51,7 18,3

Θα έπρεπε η στείρωση να 
επιβάλλεται διά νόμου στα

άτομα με αναπηρία
14,0 67,5 18,5

Θα μπορούσαν να 
προχωρήσουν σε γάμο με

άτομο με αναπηρία
73,0 8,2 18,8
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Πίνακας 10: Στάσεις των επιχειρηματιών για τις επαγγελματικές ικανότητες
των ατόμων με αναπηρία
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Μεταβλητές Ναί Όχι Δεν απάντησαν

Μπορούν να δημιουργήσουν δική
τους επιχείρηση 66,0 15,6 18,4

Μπορούν να ιδρύσουν δική τους 
ηλεκτρονική επιχείρηση 66,2 14,7 19,1

Παράγουν προϊόντα κατώτερης 
ποιότητας 9,3 71,3 19,4

Θα πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες 
για προαγωγή 74,7 6,2 19,1

Πρέπει να οργανωθούν
σε συλλόγους που θα τους διασφα-
λίζουν μία αξιοπρεπή απασχόληση

76,6 4,4 19,0

Ένα άτομο με αναπηρία έχει την
ανάγκη όλων μας 75,1 8,1 16,8
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Πίνακας 11: Προτάσεις των επιχειρηματιών για μία καλύτερη ποιότητα ζωής
των ατόμων με αναπηρία
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Μεταβλητές Ναί Όχι Δεν απάντησαν

Να θεσπιστούν ελαστικότεροι όροι 
εργασίας των προσώπων που έχουν
αναλάβει τη φροντίδα ενός ατόμου 

με αναπηρία

66,0 15,6 18,4

Να δημιουργηθούν σχολές επαγγελ-
ματικής κατάρτισης για τα άτομα 

με αναπηρία
66,2 14,7 19,1

Να εκπληρώνουν τη στρατιωτική τους
θητεία σε βοηθητικές θέσεις 9,3 71,3 19,4

Να συνεχίσουν να εισάγονται στα
ΑΕΙ/ΤΕΙ χωρίς εξετάσεις 74,7 6,2 19,1

Να πριμοδοτούνται με μόρια όταν 
παίρνουν μέρος στους διαγωνισμούς

πρόσληψης προσωπικού 
για το δημόσιο

76,6 4,4 19,0

Ένα άτομο με αναπηρία μπορεί 
να εξελιχθεί σε «φυσιολογικό» 75,1 8,1 16,8
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

4.1 Εισαγωγή

Οαριθμός των μαθητών με αναπηρία που εισέρχονται και τελειώνουν επι-
τυχώς τη μεταλυκειακή εκπαίδευση αυξήθηκε σημαντικά τις τελευταίες

δεκαετίες, αλλά, παρόλα αυτά, δεν σημειώθηκε ανάλογη αύξηση στον αριθμό
των ατόμων με αναπηρία, που επιτυγχάνουν στην αγορά εργασίας.

Έρευνα το 1998 στις Η.Π.Α (Εθνικός Οργανισμός για τις Αναπηρίες) κα-
τέδειξε ότι μόνο το 32% των ατόμων αυτών είναι πλήρως ή μερικώς εργαζό-
μενα σε σύγκριση με το 81% των μη αναπήρων ατόμων. Το 65% των ανέργων
με κάποιου είδους αναπηρία δήλωσαν στην ίδια έρευνα ότι θα επιθυμούσαν να
εργάζονται. Εμπόδια στην προσπάθειά τους για αποκατάσταση είναι τα ακα-
τάλληλα υποστηρικτικά συστήματα, η έλλειψη επιτυχημένων προτύπων, η πε-
ριορισμένη πρόσβαση στην τεχνολογία και οι χαμηλές προσδοκίες των
ανθρώπων με τους οποίους αλληλεπιδρούν.

Οι μαθητές με αναπηρία αντιμετωπίζουν μοναδικές προκλήσεις κατά τη με-
τάβασή τους από το σχολείο στην αγορά εργασίας. Όπως και οι υπόλοιποι μα-
θητές, πρέπει να βρουν τρόπους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του κάθε
επαγγέλματος και παράλληλα να επιδείξουν ικανότητες επικοινωνίας, επίλυσης
προβλημάτων, λήψης αποφάσεων και ηγεσίας. Σε αντίθεση όμως με τους υπό-
λοιπους μαθητές, πρέπει να έχουν πλήρη επίγνωση των περιορισμών που επι-
βάλλει η αναπηρία τους και να βρουν υποστηρικτικό περιβάλλον, το οποίο θα
συναινέσει να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες απαιτήσεις. Η μάθηση που στηρί-
ζεται σε πραγματικά εργασιακά περιβάλλοντα μπορεί στις περιπτώσεις αυτές
να αποδειχθεί πολύτιμη. Όσο νωρίτερα αρχίζει ο σχεδιασμός της σταδιοδρο-
μίας (συνήθως από την αρχή του γυμνασίου), τόσο μεγαλύτερες οι πιθανότητες
απασχόλησης αργότερα. Έτσι, θα έχουν την ευχέρεια να αλλάξουν κατεύ-
θυνση, καθώς αναπτύσσεται η αυτογνωσία, και να εξετάσουν την επιλογή μιας
μακρόχρονης καριέρας ή περισσοτέρων θέσεων εργασίας.

163
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Η αλληλεπίδραση ακαδημαϊκής μελέτης και πρακτικής εργασιακής εμπει-
ρίας μπορεί να αυξήσει τόσο τη γνώση αυτή καθαυτή, όσο και την προσωπική
ανάπτυξη και επαγγελματική προετοιμασία. Συγκεκριμένα, η μάθηση που βα-
σίζεται σε πραγματικά εργασιακά περιβάλλοντα, βοηθά τον μαθητή:

– να διευκρινίσει τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά ενδιαφέροντά του,
– να καλύπτει ο ίδιος ένα μέρος των εξόδων του,
– να ανταλλάσσει την εργασιακή εμπειρία με βαθμούς στα μαθήματα του

σχολείου,
– να εφαρμόζει πρακτικά τις θεωρίες που διδάσκεται στο σχολείο,
– να αναπτύσσει δεξιότητες επικοινωνίας μέσω της αλληλεπίδρασης με συ-

ναδέλφους,
– να αναπτύσσει ικανότητες αναζήτησης εργασίας, σύνταξης βιογραφικού

και συνοδευτικής επιστολής,
– να αναπτύσσει τα κοινωνικά δίκτυα με εργοδότες, που θα τον βοηθήσουν

στην αναζήτηση εργασίας μετά το σχολείο,
– να αποκτά πληροφορίες για οργανισμούς και προγράμματα πρόνοιας,
– να αναγνωρίζει ποιες ιδιαίτερες ανάγκες πρόσβασης θα ανακαλυφθούν

ανάλογα με το επάγγελμα. 

Οι υπηρεσίες, που πολλά σχολεία ειδικής αγωγής του εξωτερικού προσφέ-
ρουν στους μαθητές τους, είναι:

α) Καταιγισμός πληροφοριών σχετικά με τα επαγγέλματα από τους ίδιους
τους επαγγελματίες, επισκέψεις στον χώρο της εργασίας και συζήτηση σχε-
τικά με εργασιακά καθήκοντα, ακαδημαϊκές απαιτήσεις και δυνατότητες
εξέλιξης.

β) Κυκλική απασχόληση σε όλες τις θέσεις εργασίας, που προσφέρει κάθε
επιχείρηση, για την εύρεση της καταλληλότερης.

γ) Σύμπραξη με επιχειρήσεις και οργανισμούς για την παροχή κοινών εκ-
παιδευτικών και επαγγελματικών προγραμμάτων.

δ) Συνεργατική μάθηση με πληθώρα μαθησιακών ευκαιριών. Οι βαθμοί στα
μαθήματα αποκτώνται όχι μόνο με τον παραδοσιακό τρόπο, αλλά μέσω της
συμμετοχής σε εξωσχολικές δραστηριότητες.

ε) Εκπαίδευση όλων των υποστηρικτικών οικογενειακών και φιλικών δι-
κτύων: Οι γονείς και οι φίλοι μπορούν να αναδείξουν λεπτομέρειες, που
κάνουν έκδηλα τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα των μαθητών με αναπη-
ρία (π.χ. να αναφέρουν χόμπυ, αγαπημένες ασχολίες κ.λπ).
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στ) Το πεδίο της πρόληψης έχει ευρύτερη εφαρμογή σε πρωτογενές επίπεδο,
δηλαδή στον σχεδιασμό προγραμμάτων παρέμβασης σε μεγάλη πληθυ-
σμιακή ομάδα, με σκοπό τη μείωση της πιθανότητας εμφάνισης προβλη-
μάτων. Η δευτερογενής πρόληψη αφορά παρέμβαση σε ομάδες υψηλού
κινδύνου, ενώ η τριτογενής εστιάζει στη θεραπεία περιπτώσεων με δια-
γνωσμένες διαταραχές. Οι προληπτικές παρεμβάσεις αποσκοπούν στην
τροποποίηση του περιβάλλοντος, με σκοπό τη μείωση των αγχογόνων πα-
ραγόντων και στην παρέμβαση σε ατομικό επίπεδο, ώστε ο μαθητής να
αναπτύξει προσωπική επάρκεια και υψηλή αυτοεκτίμηση.

ζ) Στα σχολικά πλαίσια, η εφαρμογή της συμβουλευτικής περιλαμβάνει άμε-
σες υπηρεσίες προς τον μαθητή, συνεργασία με τους δασκάλους και πα-
ρέμβαση στην ευρύτερη σχολική μονάδα. Όσο το επίπεδο παροχής
υπηρεσιών γίνεται πιο έμμεσο, τόσο πιο προληπτική γίνεται η παρέμβαση.
Tέλος, η συμβουλευτική συμβαδίζει με την επιθυμητή διεύρυνση του ρόλου
των σχολικών ψυχολόγων.

η) Με την εφαρμογή του θεσμού του επαγγελματικού προσανατολισμού επι-
διώκεται η υπεύθυνη ενημέρωση του μαθητή για τις μεταγυμνασιακές σχο-
λικές βαθμίδες και κατευθύνσεις, καθώς και για τους όρους και τις
προϋποθέσεις εισόδου σε κάθε επάγγελμα, για τους όρους εργασίας-αμοι-
βής, για τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, για τις ανάγκες, δηλαδή, της οι-
κονομίας σε έμψυχο δυναμικό και τις δυνατότητες εξέλιξης. Παράλληλα,
στόχο αποτελεί η παροχή βοήθειας στον μαθητή, για να αποκτήσει αυτο-
γνωσία, έτσι ώστε να εκτιμήσει τις κλίσεις και δεξιότητές του (σωματικές,
νοητικές, συναισθηματικές, κοινωνικο-οικονομικές), να μπορέσει να αξιο-
ποιήσει το πραγματικό του δυναμικό και να συνειδητοποιήσει τις δυνατό-
τητες και αδυναμίες του, καθώς και τα πραγματικά του ενδιαφέροντα, τις
φιλοδοξίες και γενικά τις προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για μια
ορθή επιλογή. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός ολοκληρώνεται με τη
λήψη επαγγελματικής απόφασης με πλήρη συναίσθηση των επιπτώσεων,
που συνεπάγεται αυτή.

Οι γονείς καθίστανται συνυπεύθυνοι για την επαγγελματική αποκατάσταση
του παιδιού με αναπηρία. Διευρύνουν τις μαθησιακές εμπειρίες πέρα από τα
όρια του σχολείου, μεριμνούν για τους τρόπους προσπέλασης στα διάφορα
επαγγελματικά περιβάλλοντα. Διευθετούν τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και
προετοιμάζουν τις επαφές του μαθητή με τους υπευθύνους.

Οι καθηγητές επαγγελματικού προσανατολισμού πρέπει να ενθαρρύνουν
τους μαθητές με αναπηρία να αναπτύξουν τη φαντασία τους, να έλθουν σε
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επαφή με την εργασιακή πραγματικότητα και κατόπιν να συνειδητοποιήσουν
τους περιορισμούς που συνεπάγεται η αναπηρία. Παράλληλα, οφείλουν: 
• Να παρέχουν πληροφορίες και να συναποφασίζουν για το κατάλληλο επάγ-

γελμα.
• Να ανακαλύπτουν επαγγέλματα που μεγιστοποιούν τα ταλέντα του κάθε μα-

θητή και ελαχιστοποιούν τις αδυναμίες του.
• Να προσομοιώνουν περιβάλλοντα εργασίας και, τέλος, 
• Να δίνουν έμφαση στην απόκτηση καθημερινών πρακτικών δεξιοτήτων.

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός στοχεύει στην ανάπτυξη της προσωπι-
κότητας των ατόμων με αναπηρία και στην κατά το δυνατόν οικονομική και κοι-
νωνική αυτονομία τους. Η εύρεση και διατήρηση επαγγέλματος ενισχύει τον
σεβασμό από τα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας, αυξάνει την αυτοεκτίμηση και
εμπεδώνει την αρχή των ίσων ευκαιριών, μόνον εφόσον γίνεται στα πλαίσια
των κανόνων της αγοράς και απεκδύεται τον υποκριτικό μανδύα της κρατικής
ελεημοσύνης. Οι εργοδότες πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι τα άτομα με ανα-
πηρία μπορούν να είναι παραγωγικά και ότι η ανάληψη κοινωνικής ευθύνης
αποβαίνει προς όφελος της επιχείρησής τους και μπορεί να αποφέρει ηθικά
και οικονομικά κέρδη. Χωρίς να παραγνωρίζεται η σκοπιμότητα της κρατικής
επιδότησης, κυρίως για θέματα προσβασιμότητας και διαμόρφωσης των χώρων,
οι συγγραφείς πιστεύουν ότι η αλλαγή της κουλτούρας και η ανάδειξη της επι-
χειρηματικής καινοτομίας είναι η πολιτική, που θα αποφέρει τα μέγιστα. Πραγ-
ματικά, η μεταβιομηχανική εποχή κατηγοριοποιεί το εργατικό δυναμικό βάσει
της ικανότητάς τους να αφομοιώνουν τα κελεύσματα των νέων τεχνολογιών,
της παγκοσμιοποιημένης πληροφορίας και της παραγωγής γνώσης. Οι ηλε-
κτρονικοί υπολογιστές ήδη προσφέρουν πολυμεσικά περιβάλλοντα ειδικά δια-
μορφωμένα για άτομα με αναπηρία, που τα καθιστούν άξια να ανταγωνιστούν
επί ίσοις όροις οποιοδήποτε εργαζόμενο. Το άτομο με αναπηρία έχει πλέον τη
δυνατότητα να εργάζεται ανεξάρτητα και αυτό αποτελεί μέτρο και κριτήριο
του βαθμού κοινωνικής του ενσωμάτωσης.

Η ανεξαρτησία μπορεί να αξιολογηθεί με δείκτες, όπως: η εκτέλεση των
απαιτήσεων της εργασίας μέσα σε λογικά χρονικά πλαίσια, η σταθερότητα και
συστηματικότητα της απόδοσης, η εκπλήρωση των ποιοτικών στόχων, η επαγ-
γελματικά αποδεκτή εμφάνιση και συμπεριφορά, η τήρηση του ωραρίου, η κα-
τανόηση και εκτέλεση οδηγιών, η χρήση εργαλείων και μέσων, η τήρηση των
κανόνων ασφαλείας, η προσαρμοστικότητα, η επίλυση επαγγελματικών προ-
βλημάτων, η αποδοχή της κριτικής και των επισημάνσεων για βελτίωση, οι
κακές σχέσεις με προϊσταμένους, συναδέλφους και πελάτες, η λήψη αποφά-
σεων, η αυτογνωσία και αυτοαξιολόγηση και η επιθυμία για προσωπική εξέ-
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λιξη. Το άτομο με αναπηρία οφείλει να προσαρμοστεί στην κουλτούρα της επι-
χείρησης κι όχι να απαιτεί να την αλλάξει. Σταδιακά η εποπτεία, που ασκείται
από τους εργαζόμενους στις δομές για άτομα με αναπηρία, πρέπει να περάσει
στους εργοδότες, στους συναδέλφους, στην οικογένεια και τελικά στο ίδιο το
άτομο.

Πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι τα σημαντικότερα προβλήματα, που εμφα-
νίζονται στον εργασιακό χώρο, δεν αφορούν θέματα γνώσης του επαγγέλματος,
αλλά κυρίως τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και το συναισθηματικό κλίμα. Εκ-
παίδευση από νεαρή ηλικία στις διαπροσωπικές σχέσεις εγγυάται μελλοντική
επαγγελματική ασφάλεια και ηρεμία. Αντίθετα, η ανάπτυξη τέτοιων δεξιοτήτων
μέσα σε προστατευμένα εργαστήρια επί μακρόν και η παραμονή σε ιδρύματα
και εσωστρεφείς συλλόγους καλλιεργεί ανεπαρκείς και ανολοκλήρωτες συν-
θήκες, που ελάχιστη συνάφεια έχουν με τις πραγματικές. Με τον τρόπο αυτό,
το ανάπηρο άτομο παραμένει εξαρτημένο από την αρμόδια δομή, βιώνει έν-
τονη μοναξιά στον εργασιακό χώρο, εσωτερικεύει το πέρασμα στην κοινωνία
ως εχθρική και απειλητική διαδικασία, περιχαρακώνεται σε στερεότυπες μορ-
φές συμπεριφοράς πυροδοτώντας τον φαύλο κύκλο του κοινωνικού αποκλει-
σμού. Τα συμπεράσματα αυτά γίνονται καθημερινό βίωμα όχι μόνο των ατόμων
με αναπηρία, αλλά και των οικογενειών τους. Η επαγγελματική αποκατάσταση
είναι ένας επικίνδυνος Γολγοθάς και τα προβλήματα που ανακύπτουν δυσεπί-
λυτα: Οι αμοιβές είναι υπερβολικά χαμηλές, οι δυνατότητες εξέλιξης ανύπαρ-
κτες, η εργασία χωρίς αυστηρή εποπτεία σπάνια, οι προσδοκίες για το όλο
εγχείρημα απογοητευτικές, οι αριθμοί απολύσεων και παραιτήσεων υψηλοί, η
καχυποψία των εργοδοτών και η δυσπιστία των συναδέλφων υπερβολική και η
κοινωνική αδιαφορία τερατώδης. Οι φιλοδοξίες των γονέων ατόμων με ανα-
πηρία εξαρτώνται από τις γενικότερες στάσεις τους για την εργασία, την ανα-
πηρία και τη διαχείριση των μηχανισμών άμυνας απέναντι στο «ειδικό» παιδί
τους, από την κούραση και την ψυχική αναστάτωση που συνεπάγεται η διαρκής
ενασχόληση με το ειδικό πρόβλημα, από τον αριθμό των αποτυχημένων προ-
σπαθειών για εύρεση σταθερού επαγγέλματος, από το μορφωτικό επίπεδο και
την ηλικία τους, από το φύλο του παιδιού με αναπηρία, από τον αστικό ή αγρο-
τικό χαρακτήρα της περιοχής, από την ποιότητα των κρατικών υποστηρικτικών
προγραμμάτων και από τη συνεργασία τους με δασκάλους, εργαζόμενους στην
ψυχική υγεία και τις αρμόδιες δομές. Όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία του ειδι-
κού παιδιού, τόσο μικρότερες είναι οι φιλοδοξίες για επαγγελματική αποκα-
τάσταση και τόσο αλλοιώνονται προς το αρνητικότερο οι κρίσεις και εκτιμήσεις
των γονέων για την εξέλιξή του.

Όλες οι έρευνες συγκλίνουν στην άποψη ότι το κράτος οφείλει να εκπαι-
δεύσει ολόκληρη την κοινότητα, ώστε να μπορεί χωρίς φόβο να αποδεχτεί το
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διαφορετικό και να μεριμνήσει, ώστε οι δάσκαλοι ειδικής αγωγής να αποκτή-
σουν την απαραίτητη εμπειρία και γνώση, για να θεραπεύσουν αποτελεσμα-
τικά το λειτούργημά τους.

4.2. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές στην εργασιακή αποκατάσταση των
αναπήρων. Η συμβολή των νέων τεχνολογιών στην κοινωνική και επαγ-
γελματική ένταξη

Πολλές προκαταλήψεις, που συνδέονται με την εργασιακή αποκατάσταση
των αναπήρων, αποτελούν απόηχο μιας πεπαλαιωμένης αντίληψης ότι το σω-
ματικό σθένος καθορίζει την παραγωγική αποτελεσματικότητα και ότι η εργα-
σία επιτελείται σε συγκεκριμένους χώρους (εργοστάσια, γραφεία, επιχειρήσεις
κ.λπ.). Η αλήθεια είναι ότι το βιομηχανικό μοντέλο παραγωγής μετάλλαξε κατά
τον 20ό αιώνα τη φύση της εργασίας και οδήγησε στην τυποποίηση ή αυτομα-
τοποίηση των διαδικασιών. Η μετέπειτα επανάσταση της πληροφορίας, αλλά
και οι παγκοσμιοποιημένες ανταγωνιστικές συνθήκες επέβαλαν έναν ακόμη
πιο ευέλικτο τρόπο αντίληψης της απασχόλησης. Στα προηγμένα κράτη, ο
χώρος και ο χρόνος της εργασίας χάνουν τη σπουδαιότητά τους, η εκπαίδευση
και κατάρτιση ακολουθεί ή προπαρασκευάζει παρόμοιες ατραπούς και η αξιο-
λόγηση της επιτυχίας δεν προσμετράται αποκλειστικά βάσει των παραγόμε  -
νων αγαθών ή υπηρεσιών, αλλά κυρίως μέσω της καινοτομικής έρευνας και της
γνώσης.

Όσο η κοινωνία απαλλάσσεται από τις αγκυλώσεις του παρελθόντος κι όσο
οι ανάγκες επιβάλλουν νέες διαδικασίες και πρακτικές, τόσο οι προοπτικές για
τα άτομα με αναπηρία γίνονται ευνοϊκότερες, καθώς τα αποδεσμεύουν από
τους βιολογικούς περιορισμούς, που τα κρατούσαν σε συνθήκες κοινωνικοπο-
λιτισμικής αποστέρησης καθηλωμένα στο σπίτι ή σε κάποιο προνοιακό ίδρυμα.
Οι νέες τεχνολογίες εξαλείφουν σχεδόν όλα τα «φυσικά εμπόδια», δημιουρ-
γώντας μια εικονική πραγματικότητα για τα άτομα με αναπηρία, με τη βοήθεια
της οποίας μπορούν να απασχοληθούν όντας κύριοι του περιβάλλοντος εργα-
σίας, αναδεικνύοντας την προσωπικότητά τους και καθορίζοντας τον βαθμό
αυτονομίας τους. Πολυμεσικά περιβάλλοντα, πολυαισθητηριακές παρουσιά-
σεις, τηλε-πωλήσεις και ηλεκτρονικές επιχειρήσεις, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
και ομάδες συζήτησης, ηλεκτρονικά κοινωνικά δίκτυα, τραπεζικές συναλλαγές
και κρατήσεις εισιτηρίων μέσω Η/Υ ή SMS, συνθέτουν ένα σκηνικό, που κο-
νιορτοποιεί οποιαδήποτε εναντίωση στο δικαίωμα των αναπήρων για εργασία.
Η αποκαθήλωση, επομένως, των παραδοσιακών αντιλήψεων, αφενός αφήνει
εντελώς μετέωρους τους ενδοιασμούς των μη αναπήρων ατόμων, αφετέρου στε-
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ρεί οποιαδήποτε δικαιολογία από όσους θεωρούν ότι μόνο το Κράτος, μέσω
της επιδοματικής πολιτικής, είναι υπεύθυνο για την ποιότητα της ζωής των ανα-
πήρων. Οι νέες τεχνολογίες, αφού εξανέμισαν το άλλοθι της φυσικής μειονε-
ξίας, έθεσαν εν αμφιβόλω τη μέχρι τώρα έννοια της προσβασιμότητας και της
εργασιακής αποκατάστασης των αναπήρων και προσδιόρισαν τους σκοπούς
και τα μέσα της επαγγελματικής συμβουλευτικής. Σήμερα είναι ευθύνη της οι-
κογένειας, του σχολείου, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των συμβούλων επαγγελ-
ματικού προσανατολισμού, αλλά και του ίδιου του ατόμου με αναπηρία, να
διασφαλίσουν τούτο: ότι η εκπαίδευση στα σύγχρονα τεχνολογικά επιτεύγματα
θα ξεκινήσει νωρίς. 

Οι επαφές με μη ανάπηρα άτομα και με ανθρώπους που βιώνουν όμοιες 
κατα στάσεις μπορεί να λάβουν πλανητικές διαστάσεις μέσω του διαδικτύου,
ιστοσελίδες με ενημερωτικό υλικό και βήμα προς βήμα καθοδήγηση κα τα-
 σκευάζονται και εμπλουτίζονται διαρκώς, η επικοινωνία απαλλάσσεται από τα
στεγανά της εγγύτητας, τα ηλεκτρονικά βιβλία μετατρέπονται σε ήχο και ει-
κόνα, ψυχολογικές υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν από απόσταση και η
εκπαίδευση, εκτός από τον διά βίου χαρακτήρα της, οργανώνεται πλέον ηλε-
κτρονικά. Δεν είναι μακρινή η εποχή, που το σπίτι θα μετατραπεί πάλι σε πα-
ραγωγική μονάδα και τα άτομα με αναπηρία θα μπορούν ακόμα και μέσα από
αυτό να ξεδιπλώσουν τα ταλέντα, τις ιδιαίτερες κλίσεις και δεξιότητές τους.

Πολλοί θεωρούν ότι η μερική απασχόληση, η επαγγελματική κινητικότητα
και οι αλλαγές εργασιακού αντικειμένου, η έλλειψη μονιμότητας, η αυτοαπα-
σχόληση ήταν χαρακτηριστικά που απεικόνιζαν τις ιδιοτυπίες των αναπήρων
και τη μειονεκτική τους θέση στο απαιτητικό εργασιακό γίγνεσθαι. Σήμερα,
όμως, οι επιχειρήσεις προβαίνουν σε ριζική αναδιάρθρωση των δομών τους,
επανασχεδιάζουν τα οργανωτικά τους σχήματα, αλλάζουν τακτικές στη δια-
χείριση του κινδύνου, στρέφονται προς την ολική ποιότητα και η απόλυτη 
εξειδί κευση είναι ισοδύναμη με ανεργία και η έλλειψη ευκαμψίας με πε ριθω-
 ριοποίηση. Όσα κάποτε εκλαμβάνονταν ως χαρακτηριστικά της απασχόλησης
των αναπήρων, τώρα μετατρέπονται σε status quo για την πλειονότητα των ερ-
γαζομένων. Οι πολίτες είναι συνυπεύθυνοι με το κράτος για την υγειονομική πε-
ρίθαλψη, την ασφαλιστική προοπτική, το είδος εκπαίδευσης και κατάρτισης,
που θα λάβουν. Όσο πιο απαιτητικές γίνονται οι εργασιακές συνθήκες για
όλους, τόσο περισσότερο προσομοιάζουν με τα εργασιακά βιώματα των ανα-
πήρων.

Η διαπίστωση αυτή αναδεικνύει τις καταστάσεις που ήταν υποχρεωμένα να
υπερκεράσουν τα ανάπηρα άτομα, αλλά συνάμα τους δίνει την ευκαιρία να
αποδείξουν στην κοινωνία τον καταλυτικό τους ρόλο, την αυτονομία τους και να
ανταγωνιστούν με ευμενέστερους και οικείους όρους στην εργασιακή κονίστρα.
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Η παροχή υπηρεσιών διαδίδεται ολοένα και περισσότερο και δεν είναι λίγοι οι
ανάπηροι που επιμελούνται κείμενα, μοντάρουν ταινίες, συνθέτουν μουσική
και διεκπεραιώνουν εργασίες, χωρίς μόνιμη σχέση με την επιχείρηση και με
τον ρυθμό, που οι ίδιοι επιλέγουν. Η εργασία δεν συνδέεται αναγκαστικά με την
προσωπικότητα και τα ατομικά χαρακτηριστικά, αλλά γίνεται πιο αφηρημένη
και αξιολογείται με κριτήριο την ποιότητά της. Παράλληλα, ο κατακερματισμός
της παραγωγής σε αυτόνομες και διακριτές διαδοχικές φάσεις, η ευελιξία των
όρων της και η γεωγραφική και διοικητική αποκέντρωση, βοηθούν τα άτο  μα
με αναπηρία, τόσο στη χωρική, όσο και στη λειτουργική και κοινωνική τους
 ένταξη.

Η επαγγελματική συμβουλευτική και η εργασιακή αποκατάσταση δεν εξαρ-
τώνται από την αποασυλοποίηση, αλλά από τη δημιουργία καινοτόμων πλαι-
σίων δεύτερης ευκαιρίας για τους αναπήρους, με κύριο στόχο την παροχή
επιλογών για αυτονομία και αξιοπρέπεια.

4.3. Κίνητρα, διαδικασία και λήψη επαγγελματικής απόφασης

Τα κίνητρα ορίζονται ως εσωτερική πηγή ενέργειας ή δραστηριότητας, που
κατευθύνουν τη συμπεριφορά του ατόμου, συνειδητά ή ασυνείδητα, στις διά-
φορες επιλογές, ανάλογα με το κοινωνικο-οικονομικό και πολιτιστικό περι-
βάλλον. Η επιλογή επαγγέλματος αποτελεί μια διαδικασία της προσωπικότητας
του ατόμου, που έχει άμεση συνάρτηση με το κοινωνικό περιβάλλον. Η συμπε-
ριφορά της εκλογής επαγγέλματος προσδιορίζεται από πολλά και ποικίλα κί-
νητρα, τόσο στην αρχική σκέψη ή σύλληψη κάποιου επαγγελματικού σχεδίου,
όσο και στην οριστική απόφαση. Όπως όλα τα κίνητρα, έτσι και τα επαγγελ-
ματικά χαρακτηρίζονται από ένταση, κατεύθυνση, αρχή ή προέλευση, αλλά και
σταθερότητα ή ευστάθεια και συνέχεια. Η ένταση του κινήτρου σχετίζεται με τη
δύναμη, με την οποία αυτό παρουσιάζεται ως αδύνατο ή ισχυρό ή και ως πολύ
ισχυρό για την επιλογή ενός επαγγέλματος. Η κατεύθυνση αναφέρεται στον
προσανατολισμό της παρωθητικής δύναμης προς διάφορα επαγγέλματα και τις
συνθήκες άσκησης επιμέρους επαγγελμάτων (συνθήκες εργασίας, οικονομικές
απολαβές, προϋποθέσεις απόκτησης ενός επαγγέλματος και επιτυχίας σ’ αυτό
κ.λπ.). Η αρχή ή προέλευση ενός κινήτρου σχετίζεται με τη χρονικότητα των κι-
νήτρων, δηλαδή τη σύλληψη επαγγελματικού σχεδίου και την απόφαση πραγ-
ματοποίησής του. Έτσι, μπορεί κανείς να διακρίνει τέσσερις τύπους κινήτρων:
α) τα πολύ πρώιμα, που τοποθετούνται στην ηλικία φοίτησης στο δημοτικό σχο-
λείο, β) τα πρώιμα, που χαρακτηρίζουν την εφηβική, κυρίως, ηλικία, γ) τα
όψιμα, που τοποθετούνται στην περίοδο μετά την εφηβική ηλικία και δ) τα πολύ
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όψιμα, που σχετίζονται με αποτυχημένες αποφάσεις του ατόμου για επαγγελ-
ματική ένταξη.

Η σταθερότητα ή η ευστάθεια ενός κινήτρου στην επαγγελματική επιλογή
σχετίζεται με τον βαθμό αποφασιστικότητας, με την οποία ένα άτομο ακολου-
θεί τον επαγγελματικό δρόμο που έχει επιλέξει, απορρίπτοντας τυχόν άλλες
σκέψεις διαφορετικής επαγγελματικής σταδιοδρομίας, δηλαδή επαγγελματι-
κού επανα-προσανατολισμού.

Η επαγγελματική επιλογή ακολουθεί μια πορεία φάσεων και σταδίων, που
καθορίζονται ηλικιακά και έχουν σχέση με τις γενικότερες εμπειρίες του ατό-
μου, αλλά και τις γνώσεις και πληροφορίες από τον άμεσο και ευρύτερο πολι-
τισμικό κύκλο. Η επιλογή ενός επαγγέλματος ή η επιθυμία απόκτησης μιας
επαγγελματικής θέσης δεν αποτελούν αυτοτελείς πράξεις, αλλά πολυετείς δια-
δικασίες συνδεδεμένες με εμπειρίες και βιώματα. Ουσιαστικά, η επαγγελμα-
τική διαδικασία δεν σταματά ποτέ και συνεχίζεται όχι μόνο με επαγγελματική,
αλλά και κοινωνικοπολιτική μορφή.

Η λήψη επαγγελματικής απόφασης εντάσσεται χρονικά στην εφηβική ηλι-
κία. Αυτό οφείλεται στις υπάρχουσες κοινωνικές αντιλήψεις και το εκπαιδευ-
τικό σύστημα, που καλεί τους νέους να διαλέξουν ένα είδος σπουδών ή να
εισέλθουν απευθείας στην αγορά εργασίας. Οι έφηβοι σήμερα καλούνται σχε-
τικά νωρίς να πάρουν αυτή τη σοβαρή απόφαση, που θα επηρεάσει το μέλλον
τους, ανεξάρτητα από το αν μερικά παιδιά της ηλικίας αυτής έχουν, ενδεχομέ-
νως, την απαιτούμενη ωριμότητα να κάνουν τις σωστές επιλογές. 

Οι επαγγελματικές προτιμήσεις και οι στάσεις των νέων για τα διάφορα
επαγγέλματα αρχίζουν να διαμορφώνονται ήδη από την παιδική ηλικία, κατά
την οποία ο ρόλος της οικογένειας και του σχολείου είναι πολύ σημαντικός. Η
ποιότητα των αποφάσεων που λαμβάνονται είναι συνάρτηση των διαθέσιμων
πληροφοριών, της σωστής αξιολόγησής τους και της ευελιξίας στη χρησιμοποίη -
σή τους. Κατά κανόνα, όσο περισσότερα δεδομένα έχει υπόψη του ο μαθητής,
τόσο πιο αποτελεσματικές αποφάσεις παίρνει. Η επιλογή επαγγέλματος είναι
διαμόρφωση του μελλοντικού τρόπου ζωής και καθορισμός της ποιότητάς της.
Είναι φανερό ότι η επαγγελματική απόφαση δεν επιτελείται παρορμητικά και
χωρίς καμία προηγούμενη επεξεργασία από το άτομο.

Επαγγελματικές προτιμήσεις και ενδιαφέροντα παρουσιάζονται από την
προσχολική ηλικία. Τα μικρά παιδιά μιμούνται τους ενήλικες του άμεσου πε-
ριβάλλοντός τους, ταυτίζονται συχνά με αυτούς και υιοθετούν τις επαγγελμα-
τικές τους ασχολίες. Οι επαγγελματικές επιλογές στην ηλικία αυτή αποτελούν
στοιχείο έμπνευσης, που σχετίζεται κυρίως με το παιχνίδι, αλλά και τη φαντα-
σία. Το παιδί παίζοντας μιμείται επαγγελματίες, αλλάζει διαρκώς προτιμήσεις
και δεν συνειδητοποιεί την ουσία και ιδιαιτερότητα του επαγγέλματος που θέλει
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να υποδυθεί. Κατά τη σχολική ηλικία εγκαταλείπει αυτή τη μηχανική εξωτε-
ρική μίμηση των διάφορων επαγγελματιών του στενού περιβάλλοντός του και
αποκτά κάποιες ευρύτερες σχετικές γνώσεις. Αλλά και στην περίοδο αυτή τα
επαγγελματικά του σχέδια είναι πολύ φιλόδοξα και εξωπραγματικά. Υπαγο-
ρεύονται περισσότερο από το συναίσθημα και τις εντυπώσεις του και λιγότερο
από τη λογική εξέταση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων Είναι η περίοδος
που τα παιδιά συνήθως διατείνονται ότι θα γίνουν αεροπόροι, αστροναύτες,
ηθοποιοί, γιατροί κ.λπ., σύμφωνα με αντίστοιχα πρότυπα που έχουν και τα
οποία αποτελούν «αντικείμενα θαυμασμού και άμιλλας». Πρόκειται μάλλον
για όνειρα παρά για σοβαρές αντικειμενικές επιλογές. Γι’ αυτό και τα αρχικά
αυτά σχέδια συνήθως εγκαταλείπονται με την πρόοδο της ψυχοπνευματικής
ωρίμανσης. Ο μαθητής στην ηλικία των 13-15 ετών βρίσκεται για πρώτη φορά
στο στάδιο ενός πιο ουσιαστικού προβληματισμού. Ζητεί να πληροφορηθεί γε-
νικά για τα διάφορα επαγγέλματα, να γνωρίσει τα αντικείμενά τους, να μάθει
ποια είναι τα οφέλη που παρέχουν, πόση κοινωνική καταξίωση προσφέρουν
κ.λπ. Κατά το στάδιο αυτό, οι μαθητές επιδιώκουν να γνωρίσουν γενικά για την
ποικιλία των επαγγελμάτων, που απαρτίζουν την αγορά εργασίας. 

Με την πάροδο του χρόνου το άτομο καταλήγει σιγά-σιγά σε κάποιο επάγ-
γελμα ή επαγγελματική κατεύθυνση με κριτήριο τα ενδιαφέροντά του, τα οποία
συγχρόνως σταθεροποιούνται ή αποκρυσταλλώνονται. Στην τελική απόφαση
παίζουν ρόλο οι επιδόσεις του στο σχολείο, αλλά και οι ιδιαίτερες ασχολίες του
(αθλητικές, καλλιτεχνικές κ.λπ.), μαζί με παράγοντες, όπως η αυτοεκτίμηση και
η αντανάκλαση του εγώ στο μέλλον. Το οικογενειακό και το στενό κοινωνικό
περιβάλλον φαίνεται να ασκούν μια σημαντική επίδραση στον αντίστοιχο προ-
βληματισμό και στην οριοθέτηση του ατόμου προς μια κατεύθυνση.

Με την κατάληξη σε κάποιες επαγγελματικές ομάδες, οι μαθητές αρχίζουν
να αναζητούν μια λεπτομερέστερη ενημέρωση. Τα επαγγελματικά σχέδιά τους
έχουν αποβάλει τον ονειρώδη και αφελή χαρακτήρα, είναι, πραγματικά, αντί-
θετα προς τα παιδικά και τα προεφηβικά. Προς το τέλος της εφηβείας το άτομο
καλείται να καταλήξει, συνήθως τελεσίδικα, σε μια επιλογή. Δεν αμφιταλα ν-
τεύεται πλέον στην απόφασή του αυτή και αρχίζει να προετοιμάζεται για το
επάγγελμα που διάλεξε. Στο στάδιο αυτό απαιτείται να ξέρει σε βάθος τον
επαγγελματικό χώρο προς τον οποίο αποφάσισε να στραφεί. Είναι ανάγκη να
έχει πλήρη επίγνωση όλων των λεπτομερειών, που αφορούν τις συνθήκες ερ-
γασίας, τις προοπτικές του επαγγέλματος, τις σπουδές που απαιτούνται, τη
διάρκειά τους και τις ενδεχόμενες, ίσως, δυσκολίες, ώστε, αν είναι ανάγκη, να
γίνει έγκαιρα αναπροσανατολισμός. Η εκλογή του επαγγέλματος κορυφώνεται
στην απόφαση του νέου να εκλέξει ένα επάγγελμα, του οποίου το κέντρο βά-
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ρους συμφωνεί, «ταιριάζει» με τις δικές του έμφυτες ικανότητες, ώστε να επι-
τευχθεί ταύτιση μεταξύ προσωπικότητας και επαγγέλματος. 

Ως απόφαση ορίζεται η διαδικασία επιλογής μιας κατεύθυνσης δραστηριο-
τήτων ανάμεσα από διάφορες εναλλακτικές λύσεις. Οι εκπαιδευτικές και επαγ-
γελματικές αποφάσεις επηρεάζουν αρχικά το ίδιο το άτομο και στη συνέχεια το
άμεσο περιβάλλον του και κυρίως την οικογένειά του. Οι λανθασμένες απο-
φάσεις αναστέλλουν την προσωπική και κοινωνική εξέλιξη του ατόμου, καθώς
κάθε προηγούμενη απόφαση είναι σε ορισμένες, τουλάχιστον, περιπτώσεις δε-
σμευτική για κάθε επόμενη. Η δεσμευτική φύση των αποφάσεων οφείλεται στη
δομή του εκπαιδευτικού συστήματος, που εξαναγκάζει σε διαδικασίες λήψης
απόφασης μη αναστρέψιμες. 

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται δεν έχουν όλες την ίδια σημαντικότητα. Μια
απόφαση είναι δύσκολη, όταν όλες οι εναλλακτικές λύσεις φαίνονται το ίδιο
ελκυστικές ή δημιουργούν τα ίδια προβλήματα. Όσο πιο δύσκολη είναι μια από-
φαση, τόσο πιο σημαντική είναι. Η σημαντικότητα, επίσης, μιας απόφασης
εξαρτάται από την αναγκαιότητά της, τη συναισθηματική και γνωστική επέν-
δυση, τον κίνδυνο αρνητικών επιπτώσεων από την απόφαση αυτή και τις δε-
σμεύσεις που συνεπάγεται.

Σύμφωνα με το εκπαιδευτικό σύστημα, όπως αυτό τουλάχιστον στα τελευ-
ταία χρόνια έχει διαμορφωθεί, ο Έλληνας μαθητής καλείται σε διάφορες βαθ-
μίδες της εκπαίδευσης να πάρει κάποια απόφαση αρχικά γενικής και στη
συνέχεια περισσότερο καθορισμένης κατεύθυνσης. Έτσι, διακρίνονται τέσ-
σερα περίπου στάδια, που σχετίζονται με την επαγγελματική κατεύθυνση του
μαθητή.

Στην Τρίτη τάξη του Γυμνασίου, ο μαθητής καλείται να επιλέξει μεταξύ γε-
νικού και τεχνικού-επαγγελματικού Λυκείου. Σε αυτή τη φάση το παιδί πολύ
λίγο συμμετέχει με ορθολογικά κριτήρια σ’ αυτό τον αρχικό προγραμματισμό
και δεν προβαίνει ελεύθερα και αβίαστα στην απόφαση που υποτίθεται ότι
παίρνει. Η επιλογή αυτή αντικατοπτρίζει τις επιθυμίες κυρίως των γονέων ή τις
επιδράσεις άλλων παραγόντων. Όμως, η νοητική ωριμότητα είναι απαραίτητη,
γιατί κατά τη διαδικασία λήψεως αποφάσεως απαιτείται ένας λογικός συν-
δυασμός δεδομένων, μια λογική αλληλουχία σταδίων, μια εκτίμηση και αξιο-
λόγηση καταστάσεων, ιδιοτήτων, χαρακτηριστικών, πραγμάτων, προσώπων,
και εαυτού. Το άτομο, συνήθως, μετατρέπει την απόφαση σε συναισθηματική
αντίδραση, ενώ η συνετή απόφαση είναι μια λογική ενέργεια. Ένα συνετό, μά-
λιστα, άτομο αποφεύγει να πάρει σημαντικές αποφάσεις, όταν βρίσκεται σε
κατάσταση συναισθηματικής εντάσεως.

Το δεύτερο στάδιο απόφασης σχετίζεται με μια ειδικότερη επιλογή εκπαι-
δευτικής-επαγγελματικής κατεύθυνσης. Ο μαθητής βρίσκεται ήδη μέσα σε μια
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εκπαιδευτική κατεύθυνση, είτε τη γενική, είτε την τεχνική-επαγγελματική. Με
το τέλος της α΄ τάξης της τεχνικής-επαγγελματικής σχολής, ο μαθητής θα επι-
λέξει ποια από τις προσφερόμενες ειδικότητες θα ακολουθήσει, ενώ, όσοι
φοιτούν σε γενικό Λύκειο, πρέπει να καταλήξουν αν θα συνεχίσουν στην τρι-
 τοβά θμια εκπαίδευση και ποια κατεύθυνση θα προτιμήσουν.

Κατά το τρίτο στάδιο, ο μαθητής καλείται να επιλέξει τη σχολή, την οποία
θέλει να ακολουθήσει ή, αλλιώς, να συνεχίσει σε μη δημόσια ιδρύματα ή να
προχωρήσει στην αγορά εργασίας. 

Το τέταρτο στάδιο αφορά λιγότερο αριθμό ατόμων και σχετίζεται με την
απόφαση επιλογής μιας μορφής συγκεκριμένης εργασίας. Με την επιλογή ερ-
γασίας το άτομο επιλέγει τον ειδικότερο τομέα που θέλει ν’ ακολουθήσει μέσα
σε ένα γενικό επαγγελματικό πλαίσιο. Π.χ. ο δικηγόρος που μπορεί να επιλέ-
ξει ελεύθερο επάγγελμα, δικαστικό κλάδο, διπλωματικό κλάδο, ιδιωτικό τομέα
ως σύμβουλος επιχειρήσεων, εταιρειών κ.λπ. 

Η λήψη απόφασης έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο σκέπτεται το
άτομο, όταν είναι ανάγκη να επιλέξει ανάμεσα σε διάφορες δυνατότητες. Η
επιλογή αυτή προϋποθέτει την ύπαρξη δύο τουλάχιστον εναλλακτικών εκδο-
χών, από τις οποίες θα προτιμηθεί η μία. Η λήψη αποφάσεων λαμβάνει χώρα
πάντοτε μέσα σε κάποιο πλαίσιο αναφοράς και επηρεάζεται τόσο από τον
τρόπο με τον οποίο βλέπουμε εμείς τα πράγματα, όσο και από κοινωνικούς πε-
ριορισμούς ή προκαταλήψεις.

Υπάρχουν διάφορες θεωρίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνο -
νται οι αποφάσεις, γενικά, από ένα άτομο. Η πίεση για τη λήψη απόφασης μπο-
ρεί να προέρχεται από το ίδιο το άτομο ή από το περιβάλλον του και μερικές
φορές και από τα δύο. Η αποτελεσματικότητα μιας απόφασης εξαρτάται από
τη γνώση του εαυτού, αλλά και από τη γνώση του περιβάλλοντος. Αυτό σημαί-
νει ότι χρειάζονται αρκετές πληροφορίες τόσο από την πλευρά του εαυτού, όσο
και από το περιβάλλον στη στενή και ευρύτερη έννοια. Ανάλογα με τον βαθμό
ενημέρωσης του ατόμου και την ικανότητά του να αποφασίζει το ίδιο για τη
μελλοντική επαγγελματική του κατεύθυνση, διακρίνονται διάφορες μορφές και
στρατηγικές λήψης απόφασης. Αυτές είναι:
α) Εξαρτημένη απόφαση: Φαίνεται να είναι η πιο εύκολη, αφού περιορίζεται

κατ’ ουσίαν στο να αποδεχθεί κανείς την επιλογή των άλλων. Μια εξαρτη-
μένη απόφαση, όμως, μπορεί να έχει δυσάρεστες επιπτώσεις και να συνδέ-
εται με χαμηλή αυτοεκτίμηση. Τα αποτελέσματά της επηρεάζουν τη ζωή του
ατόμου, ανεξάρτητα από το ποιος έχει κάνει την επιλογή. 

β) Διαισθητική απόφαση: Το άτομο που αποφασίζει με διαισθητικό τρόπο βα-
σίζεται στις εσωτερικές του αντιδράσεις. Οι διαισθητικές αποφάσεις είναι
συνήθως αυθόρμητες, λαμβάνονται μέσα σε λίγο σχετικά χρόνο και βασί-
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ζονται σε περιορισμένη συγκέντρωση στοιχείων ή πληροφοριών. Για τους
λόγους αυτούς μπορεί να έχουν περιορισμένη εγκυρότητα.

γ) Ορθολογική απόφαση: Η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει διερεύνηση των
αναγκών του ατόμου και του περιβάλλοντος στα πλαίσια μιας προσεκτικής
εκτίμησης των διαφόρων εναλλακτικών λύσεων (κόστος, οφέλη). Η λήψη
μιας τέτοιας απόφασης απαιτεί πολύ χρόνο κυρίως για τη συλλογή πληρο-
φοριών και γενικά την εξερεύνηση του προβλήματος, της αντιστοιχίας αναγ-
κών ή και ενδιαφερόντων του ατόμου και δυνατοτήτων του περιβάλλοντος.
Με αυτή την προσέγγιση λαμβάνονται υπόψη τόσο τα προσωπικά συναι-
σθήματα και οι προτιμήσεις, όσο και οι γνώμες των ειδικών και οικείων προ-
σώπων και αναζητούνται οι κατάλληλες για την προσωπικότητα και την
ιδιοσυγκρασία στρατηγικές.
Από μια συνεκτίμηση των παραπάνω δεν μπορεί παρά να καταλήξει κανείς

στο ότι η ισορροπημένη απόφαση χρειάζεται να περιλαμβάνει στοιχεία και από
τα τρία είδη αποφάσεων. 

Η αναλυτική ταξινόμηση των τρόπων ή μορφών λήψης απόφασης διακρίνει
τις ακόλουθες κατηγορίες:
• τον «χωρίς σκέψη» τρόπο λήψης απόφασης, με τον οποίο παίρνονται οι κα-

θημερινές αποφάσεις («ρουτίνας»),
• τον «συμβιβαστικό» τρόπο, που περιλαμβάνει αποφάσεις, που βασίζονται

συνήθως στις προσδοκίες των άλλων,
• τον «λογικό» τρόπο, που περιλαμβάνει αποφάσεις που παίρνονται ψύχραιμα

και χωρίς συναισθηματισμούς,
• τον «συναισθηματικό» τρόπο, που περιλαμβάνει αποφάσεις, οι οποίες βα-

σίζονται κυρίως στις επιθυμίες του ατόμου, 
• τον «διστακτικό» τρόπο, που περιλαμβάνει αποφάσεις, οι οποίες παίρνον-

ται μετά από μακρά περίοδο αναβλητικότητας, και
• τον «διαισθητικό» τρόπο, που περιλαμβάνει αποφάσεις, οι οποίες φαίνον-

ται στο άτομο μοιραίες, αναπόφευκτες και χωρίς απαραίτητα να απαιτούν
αιτιολόγηση. 

Η απόφαση μπορεί να είναι:
• Συγκεκριμένη στο περιεχόμενο: Αυτό σημαίνει ότι η απόφαση δεν μπορεί

να διαχωριστεί από το οικογενειακό περιβάλλον, το πολιτισμικό πλαίσιο
και το ειδικό πλαίσιο ζωής των μαθητών. 

• Ευκαιριακή: Η απόφαση βασίζεται σε τυχαίες επαφές ή εμπειρίες.
• Βιωμένη – πολυχρονική: Ο χρόνος που λαμβάνεται η απόφαση είναι σπο-

ραδικός και η απόφαση αποτελεί αντίδραση στις εκάστοτε ευκαιρίες, όπως
αυτές παρουσιάζονται. Ο χρόνος κατά τον οποίο λήφθηκε η απόφαση χα-
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ρακτηρίζεται ως «βιωμένος», γιατί δεν ορίζεται από χρονικές στιγμές, αλλά
εξελίσσεται ανάλογα με τη ζωή του μαθητή. 

• Περιορισμένη: Η επιλογή επηρεάζεται από τα συναισθήματα και γενικά από
το τι νιώθουν οι μαθητές.
Η ενεργοποίηση του μαθητή για σωστή επαγγελματική απόφαση προκαλεί-

ται από ποικίλους παράγοντες, όπως: α) η εμπλοκή του στα δρώμενα της σχο-
λικής τάξης, β) η ενθάρρυνσή του να αυτονομηθεί και να αναλάβει την ευθύνη
της συμπεριφοράς του απέναντι στη μάθηση και στη σχολική κοινότητα διεκδι-
κώντας ένα ρόλο μέσα στην κοινωνία των συνομηλίκων του, γ) η σύνδεση της
μάθησης με την καθημερινή ζωή και πράξη. 

Η εργασία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη και εξέλιξη του
ανθρώπου, αφού συμβάλλει τόσο στην επιβίωσή του, λειτουργώντας ως πηγή
πλούτου, όσο και στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του (Παπαϊωάνου, 1990).

Σύμφωνα με την Εθνική Αμερικανική Εταιρεία, ο επαγγελματικός προσα-
νατολισμός είναι ένας κοινωνικο-οικονομικός θεσμός, που αποσκοπεί στο να
σταθεί αρωγός στον μαθητή κατά την επαγγελματική του απόφαση, να τον προ-
ετοιμάσει κατάλληλα και να του παράσχει τις πληροφορίες, ώστε να τον κα-
ταστήσει ανταγωνιστικό στην αγορά εργασίας. Ο επαγγελματικός προ σα νατο-
λισμός είναι μια συνεχής διαδικασία, μεγάλης διάρκειας, που απώτερο στόχο
έχει την ανάπτυξη αυτογνωσίας και την αξιοποίηση των ικανοτήτων του ατόμου. 

Ο μαθητής μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορεί:
α) Να γνωρίσει και να αποδεχθεί τον εαυτό του, να εντοπίσει και να κατα-

νοήσει ατομικά του χαρακτηριστικά (ικανότητες, ενδιαφέροντα, κλίσεις,
φιλοδοξίες) και να διαμορφώσει τις αξίες του σε ένα ικανοποιητικό αξιο-
λογικό σύστημα.

β) Να αποκτήσει τις γνώσεις και δεξιότητες, που είναι απαραίτητες για την
πραγματοποίηση συνετών επιλογών.

γ) Να αναπτύξει ορθές αντιλήψεις απέναντι στην εργασία και αποδεκτές
επαγγελματικές αξίες.

δ) Να επιτύχει ικανοποιητική προσαρμογή στα εργασιακά περιβάλλοντα. 
ε) Τέλος, να προβεί σε συνετές, ελεύθερες και αβίαστες επιλογές εκπαιδευ-

τικών εμπειριών και επαγγελματικών κατευθύνσεων (Δημητρόπουλος,
1985^ Τζέλλος, 1986).

Σήμερα η χρησιμότητα του επαγγελματικού προσανατολισμού είναι αυτο-
νόητη (Tolbert, 1978). Ακόμη και στις περιπτώσεις που εκφράζονται κάποιες
επιφυλάξεις, οι πιο πολλές από αυτές σχετίζονται περισσότερο με την αποτε-
λεσματικότητα ή τη μεθοδολογία και τα μέσα εφαρμογής του επαγγελματικού
προσανατολισμού. Η διαδικασία του επαγγελματικού προσανατολισμού δεν
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περιορίζεται στην επιλογή επαγγέλματος, αλλά επιδιώκει την ολόπλευρη ανά-
πτυξη του μαθητή. 

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός έχει ως βασικό σκοπό τη σύνδεση της
εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Ιδιαίτερα σήμερα αυτό αποτελεί κοινω-
νική επιταγή, αφού η αγορά στα πλαίσια της ενοποιημένης Ευρώπης είναι πολύ
πιο ανταγωνιστική και παγκοσμιοποιημένη. 

Τα παραπάνω αφορούν σε μεγαλύτερο βαθμό άτομα με αναπηρία, που
μέσω της εργασίας διασφαλίζουν αυξημένη αυτοεκτίμηση, ευτυχία και ικανο-
ποίηση, επιτυγχάνουν ομαλή κοινωνική προσαρμογή και κάνουν θετικότερες τις
στάσεις της κοινότητας. Επιπλέον, η οικονομική αυτοτέλεια αποσυνδέει το
άτομο από την οικογένεια και του προσφέρει μισθό, με τον οποίο μπορεί να
απολαύσει αγαθά και υπηρεσίες. Η ποιότητα ζωής βελτιώνεται και η οικογέ-
νεια απαλλάσσεται από σύνδρομα μειονεξίας. 

Οι ίδιοι οι ανάπηροι θεωρούν ότι η εργασία παρέχει ευκαιρίες προσωπι-
κής ανάπτυξης, συνεπάγεται συναισθηματική ευχαρίστηση και αυξάνει το αί-
σθημα ασφάλειας (Harding & Phillips 1986^ Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 1995).

Αντιθέτως, όσα ανάπηρα άτομα δεν εργάζονται παραμένοντας στο σπίτι ή
σε προνοιακό ίδρυμα, βρίσκονται σε δυσμενέστερη κοινωνική θέση, καθώς δέ-
χονται αρνητικές κρίσεις από το κοινωνικό περιβάλλον και είναι απόλυτα εξαρ-
τημένα από επιδόματα, φορείς ή τον οίκτο των συνανθρώπων τους. 

Η Ειδική Επαγγελματική Κατάρτιση, με κατάλληλα προσαρμοσμένες με-
θόδους και προγράμματα, μέσα σε ειδικούς χώρους, επιδιώκει να προετοιμά-
σει τα άτομα με αναπηρία για έναν κόσμο που δεν είναι φτιαγμένος γι’ αυτά.

Τα οικονομικώς αναπτυγμένα κράτη δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη σωστή
επαγγελματική προετοιμασία των ΑμεΑ. Οι εναλλακτικές μορφές για την επαγ-
γελματική εκπαίδευσή τους είναι: 
• Η εργασία μέσα στο σχολείο. Αναφέρεται στη δημιουργία μέσα στο σχολικό

περιβάλλον δομών, που προσεγγίζουν την πραγματικότητα ενός εργασια-
κού χώρου, αλλά κατάλληλα προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες εκπαιδευτι-
κές ανάγκες των ΑμεΑ (Δημητρόπουλος, 1995).
Παραλλαγή του παραπάνω συστήματος αποτελεί η προσομοίωση της εργα-
σίας στο σχολείο. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό τροποποιείται το περιεχό-
μενο ή η ακολουθία των επιμέρους επαγγελματικών έργων, που απαρτίζουν
ένα εργασιακό αντικείμενο, για να γίνει πιο προσιτό στις εκπαιδευτικές
ανάγκες των μαθητών.
Το σύστημα «Μερική φοίτηση - Μερική εργασία». Οι εκπαιδευόμενοι παρα-
κολουθούν ένα μέρος του προγράμματος σε κατάλληλη σχολή ή εργαστή-
ριο και ένα άλλο μέρος σε εργασιακό χώρο (Παρασκευόπουλος, 1982).
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• Η εκπαίδευση μέσα στον εργασιακό χώρο. Στο σύστημα αυτό παρέχεται εκ-
παίδευση σε μικρή ομάδα, η οποία δραστηριοποιείται μέσα στον εργασιακό
χώρο. Η επίβλεψη της ομάδας μπορεί να γίνεται είτε από στέλεχος της επι-
χείρησης, είτε από λειτουργό της ειδικής αγωγής.

• Η μαθητεία. Το ανάπηρο άτομο εκπαιδεύεται κοντά σε έναν επαγγελματία
μέσα σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Η δραστηριότητα αυτή καλύπτε-
ται από σχετικό συμβόλαιο και πρόκειται, συνήθως, για ατομική συνεργα-
σία μεταξύ ενός επαγγελματία και ενός μαθητευόμενου. 
Οι παράγοντες που θα επηρεάσουν την επιλογή κάποιας από αυτές τις μορ-

φές επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι:
• Το δυναμικό των μαθητών με αναπηρία και η κινητοποίησή τους.
• Οι προηγούμενες εκπαιδευτικές εμπειρίες τους.
• Οι δυνατότητες των υπεύθυνων του προγράμματος (σε έμψυχο και άψυχο

δυναμικό) να στηρίξουν μια εναλλακτική μορφή εκπαίδευσης.
• Το νομικό πλαίσιο, το οποίο δεν είναι πάντα σε θέση να καλύψει τέτοιες

μορφές εκπαίδευσης.
• Ο βαθμός προετοιμασίας και ωριμότητας των φορέων, ώστε να δεχτούν τέ-

τοιες καινοτομίες (Δημητρόπουλος, 1995).
Αξιολογώντας τους παράγοντες αυτούς μπορεί να επιλεγεί η πιο κατάλληλη

μέθοδος παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Στις Η.Π.Α. και στον Καναδά, αλλά και σε άλλες χώρες, κατά τα τελευταία

χρόνια εφαρμόζεται η υποστηρικτική απασχόληση, η οποία έχει τρεις φάσεις:
(Walsh, 1991): 
• Τοποθέτηση: Το ΑμεΑ τοποθετείται στην προσήκουσα απασχόληση με την

υποστήριξη ενός εκπαιδευτή ή ομάδας ειδικών. Προηγούμενες εμπειρίες
εκπαίδευσης ή εργασίας δεν θεωρούνται απαραίτητες.

• Εκπαίδευση: Το άτομο εκπαιδεύεται μέσα στον εργασιακό χώρο για συ   -
γκε κριμένο εργασιακό αντικείμενο. Ο εκπαιδευτής συμμετέχει στο σχήμα
αυτό για όσο χρόνο απαιτείται για την εκπαίδευση και την προσαρμογή του
εργαζόμενου στον εργασιακό χώρο.

• Διατήρηση της εργασίας: Ο εργαζόμενος υποστηρίζεται, ώστε να διατηρή-
σει την εργασία του.
Διάφοροι λόγοι κάνουν δύσκολη την εφαρμογή προγραμμάτων για την

αντιμετώπιση των προβλημάτων της επαγγελματικής ένταξης των ΑμεΑ. Οι κυ-
ριότεροι από τους λόγους αυτούς είναι οι εξής (Δελλασσούδας, 1994):
• Το υψηλό κόστος των προγραμμάτων.
• Η έλλειψη ορατού οικονομικού οφέλους από τέτοιες επενδύσεις.
• Η αδυναμία των ΑμεΑ να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους και να διεκ-

δικήσουν τα δικαιώματά τους, όπως γίνεται με άλλες κατηγορίες πολιτών.
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• Τα γραφειοκρατικά προβλήματα.
• Η έλλειψη νομοθετικής ρύθμισης για τους όρους οργάνωσης και λειτουρ-

γίας των ιδρυμάτων Ειδικής Επαγγελματικής Κατάρτισης.
• Η ανεπαρκής πληροφόρηση.
• Η αρνητική στάση της εργοδοσίας απέναντι στα άτομα αυτά.
• Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού-συμβούλων σχολικού επαγγελματι-

κού προσανατολισμού.
• Η ανεπαρκής ενημέρωση των εργοδοτών και η έλλειψη ουσιαστικών κινή-

τρων για την πρόσληψη ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Τα αποτελέσματα των μελετών σχετικά με την επαγγελματική αποκατά-

σταση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκλίνουν στο ότι γε-
νικά αυτή διαφέρει από εκείνη των ατόμων χωρίς δυσκολίες, από το ίδιο
κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο. Τα άτομα αυτά είναι ιδιαίτερα ευπαθή με μικρή
προοπτική για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Έχει υποστηριχθεί ότι τα
κίνητρα για επιτυχία των μαθητών αυτών είναι περιορισμένα, αλλά αυτό μπο-
ρεί να αποτελέσει θετικό έναυσμα, καθώς τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες επιλέγουν «ασφαλείς» και «εφικτούς» στόχους-επαγγέλματα, έτσι
ώστε να διατηρήσουν το αυτοσυναίσθημά τους σε αποδεκτά επίπεδα (Oka &
Paris, 1987).

Πολλές φορές επιλέγουν ή αποκλείουν μερικά επαγγέλματα ανάλογα με τις
δεξιότητες που προϋποθέτουν αυτά. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός δεν
συμμερίζεται την αντίληψη ότι υπάρχουν επαγγέλματα, τα οποία πρέπει να
εξαιρεθούν. Πολλά άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν έχουν ανα-
δείξει τα δυνατά τους σημεία, ενώ εγκλωβίζονται έντονα στις αδυναμίες τους. 

4.4. Κοινωνικός και εργασιακός αποκλεισμός των ατόμων με αναπηρία
και υποστηρικτικές πολιτικές στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι η συσσώρευση αθροιστικών διαδικασιών,
που απομακρύνουν σταδιακά άτομα, ομάδες, κοινότητες και περιοχές οδη-
γώντας τα σε δυσμενή θέση σε σύγκριση με τα κέντρα εξουσίας, τους πόρους
και τις επικρατούσες αξίες.

Το Παρατηρητήριο των Ευρωπαϊκών Επιτροπών για τις Εθνικές Πολιτικές
συνδέει τον κοινωνικό αποκλεισμό με ένα βασικό βιοτικό επίπεδο και με τη
συμμετοχή σε σημαντικές κοινωνικές και επαγγελματικές ευκαιρίες της κοι-
νωνίας.

Το Κέντρο Ανάλυσης του Κοινωνικού Αποκλεισμού στη Μ. Βρετανία κάνει
διαχωρισμό ανάμεσα στον εκούσιο και ακούσιο αποκλεισμό. Ο Le Grand θεω -
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ρεί ότι ένα άτομο είναι κοινωνικά αποκλεισμένο, εάν είναι κάτοικος μίας πε-
ριοχής, αλλά για λόγους που είναι πέρα από τον έλεγχό του δε μπορεί να συμ-
μετέχει στις συνήθεις δραστηριότητες της συγκεκριμένης κοινωνίας, αν και θα
ήθελε να συμμετέχει. Αναγνωρίζονται πέντε είδη δραστηριοτήτων, στις οποίες
οφείλει να συμμετέχει κάθε άτομο: η κατανάλωση, η αποταμίευση, η παρα-
γωγή, η πολιτική δραστηριοποίηση και η κοινωνική δράση. 

Ο αποκλεισμός είναι έννοια αλληλεπιδραστική, ένα συνονθύλευμα παρα-
γόντων και μια διαδικασία απόσπασης από την κοινωνική ιεραρχία 

Υπάρχουν τρεις βασικές προσεγγίσεις του κοινωνικού αποκλεισμού:
α) η ολιστική προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία η απασχόληση θεωρείται ως

η βασική δύναμη ενσωμάτωσης μέσω του εισοδήματος, της αίσθησης ταυ-
τότητας και αυταξίας που προσφέρει η εργασία και των δικτύων^

β) η προσέγγιση της φτώχειας, κατά την οποία τα αίτια του αποκλεισμού συ-
σχετίζονται με χαμηλό εισόδημα και με την έλλειψη υλικών πόρων^

γ) η προσέγγιση των χαμηλών στρωμάτων, η οποία θεωρεί ότι οι αποκλεισμέ-
νοι παρεκκλίνουν από τις ηθικές και πολιτισμικές νόρμες της κοινωνίας, χα-
ρακτηρίζονται από μία «κουλτούρα φτώχειας» ή «εξάρτησης» και
ευθύνονται για την κατάσταση φτώχειας στην οποία βρίσκονται, καθώς και
τη μετάδοσή της από γενιά σε γενιά.
Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση

(ΕΣΔΕΝ), τα άτομα με αναπηρία πληρούν όλα τα κριτήρια, ώστε να θεωρού ν-
ται κοινωνικά αποκλεισμένα, γεγονός για το οποίο προβλέπει ευεργετικές δια-
τάξεις το ίδιο το Σύνταγμα:

«Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν των μέτρων που
εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους
στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας» (Σύνταγμα, άρθρο
21, παρ. 6). Λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία και διευ-
κόλυνση των ΑμεΑ. Πρόσβαση στην Παιδεία – προσαρμοσμένη στις ατομικές
εκπαιδευτικές ανάγκες, παροχή σε όσο το δυνατό λιγότερο περιοριστικό ή απο-
μονωμένο περιβάλλον εκπαίδευσης (ΕΣΔΕΝ). Οι δράσεις και οι παρεμβάσεις
για την ενίσχυση και την προστασία των ανθρώπων με αναπτυξιακές δυσκο-
λίες εξειδικεύονται στους παρακάτω τομείς: Προκατάρτιση, Κατάρτιση, Υπο-
στήριξη, Προώθηση της Απασχόλησης. 

Οι κύριοι τομείς δράσης για την υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία είναι:
• Κοινωνική στήριξη στο άτομο, στην οικογένεια, αλλά και στο ευρύτερο κοι-

νωνικό περιβάλλον.
• Φροντίδα σε κοινωνικό και παιδαγωγικό επίπεδο.
• Παροχή συμβουλευτικής για την κοινωνική ένταξη ή επανένταξη.
• Οικονομική στήριξη για τυχόν στεγαστικά προβλήματα της οικογένειας.
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• Λειτουργία ξενώνων για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν κινητικά και
αισθητηριακά ή νοητικά προβλήματα.

• Βοήθεια στη μετακίνηση στους τόπους προκατάρτισης, κατάρτισης, πρακτι-
κής άσκησης και απασχόλησης.

• Κατάλληλη εργονομική προσαρμογή των χώρων προκατάρτισης, κατάρτι-
σης, άσκησης και απασχόλησης.

• Δημιουργία δικτύων αλληλοστήριξης και αλληλοβοήθειας - Λειτουργία
«Κέντρων Ημέρας». 

• Ενίσχυση της αποϊδρυματοποίησης των ατόμων που ανήκουν στην ομάδα
στόχου.

• Ενίσχυση των ικανοτήτων των ατόμων αυτών στους τομείς της αυτόνομης
διαβίωσης, της αυτοσυντήρησης και της τήρησης των κανόνων υγιεινής.

• Εκμάθηση των βασικών κανόνων κοινωνικής συμπεριφοράς.
• Ευαισθητοποίηση και σωστή ενημέρωση των αντιπροσωπευτικών εθελο ντι-

κών οργανώσεων για τα άτομα με αναπηρία.
• Ευαισθητοποίηση του κοινού και των εργοδοτών, καταπολέμηση του κοι-

νωνικού αποκλεισμού και στιγματισμού και άρση των προκαταλήψεων και
των εμποδίων.

• Ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων ή των οργανισμών που προωθούν ευ-
καιρίες πρακτικής άσκησης για μόνιμη απασχόληση των ατόμων με αναπη-
ρία που καταρτίζονται επαγγελματικά.

• Ίδρυση και λειτουργία τράπεζας πληροφοριών.
• Δημιουργία δικτύων ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών σε εθνικό και

διακρατικό επίπεδο.
• Σύσταση Μητρώου για τα άτομα με κινητικές δυσκολίες και αισθητηριακά

προβλήματα.
Στην έκθεση της Eurostat (1995) γίνεται αναφορά στο μορφωτικό επίπεδο

των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα. Το 25,4% είναι αναλφάβητοι, το 59,9%
είναι απόφοιτοι δημοτικού, το 5,7% είναι απόφοιτοι γυμνασίου, το 5,6% είναι
απόφοιτοι λυκείου και το 3,4% είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το ποσοστό ανεργίας των ατόμων με αναπηρία είναι κατά πολύ υψηλότερο
από το ποσοστό ανεργίας του υπόλοιπου πληθυσμού. Τα ιδιαίτερα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, για να ενταχθούν στην αγορά ερ-
γασίας, δεν συνδέονται μόνο ή τόσο πολύ με την αναπηρία τους, αλλά σε μεγάλο
βαθμό με τη διακριτική μεταχείριση την οποία υφίστανται από εργοδότες και
εργαζομένους, η οποία συνιστά και βασικό παράγοντα αποκλεισμού τους. Όλα
τα κράτη μέλη της Ε.Ε. εφαρμόζουν μια σειρά μέτρων που στοχεύουν στην προ-
ώθηση της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στην παραγωγική διαδικασία.
Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν νομοθεσία κατά των διακρίσεων, συστήματα
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ποσοστώσεων, προγράμματα αποκατάστασης και επαγγελματικής κατάρτισης,
προώθηση εναλλακτικών μορφών απασχόλησης, κίνητρα για τη σύσταση κοι-
νωνικών επιχειρήσεων, επιδοτήσεις μισθών, επιδοτήσεις για την απόκτηση τε-
χνικών βοηθημάτων και εργονομικής διευθέτησης του εργασιακού χώρου,
προγράμματα ενημέρωσης των εργοδοτών και του κοινού, για να εξαλειφθούν
οι προκαταλήψεις κ.λπ.

Ο ΟΑΕΔ για την απασχόληση ατόμων με αναπηρία υλοποιεί προγράμματα
επιδότησης νέων θέσεων εργασίας και νέων ελευθέρων επαγγελματιών και
έχει δημιουργήσει δομές παροχής συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών
για την ολοκληρωμένη υποστήριξη των ατόμων αυτών.

Τα προγράμματα αυτά στοχεύουν στην αναστρεψιμότητα των προβλημάτων
ένταξης στην αγορά εργασίας των ατόμων με αναπηρία και στην εξασφάλιση
εργασίας προκειμένου να επιτευχθεί:
• η οικονομική αυτονόμηση του ατόμου,
• η ενδυνάμωση της αυτοεικόνας του και της αυτοεκτίμησής του,
• οι ίσες ευκαιρίες συμμετοχής, ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο, τις ικα-

νότητες και τις δεξιότητες κάθε ατόμου,
• η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης,
• η αξιοποίηση ολόκληρου του ανθρώπινου δυναμικού.

Τα προγράμματα υποστήριξης της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία
διαρθρώνονται ως εξής:

Προγράμματα ΟΑΕΔ για τα άτομα με αναπηρία (έτος 2000).
α) Προγράμματα επιχορήγησης εργοδοτών για την απασχόληση ατόμων με

αναπηρία, ηλικίας 18-65 ετών (νέες θέσεις εργασίας).
Σημαντικά μέτρα για την απασχόληση, πέρα από τα προγράμματα κατάρτι-
σης, τοποθέτησης του Υπουργείου Εργασίας, είναι η αναγκαστική τοποθέ-
τηση και η επιχορήγηση εργοδοτών για εργονομική διευθέτηση του χώρου
εργασίας. 
Ειδικά για τις τράπεζες, τους οργανισμούς κοινωνικής ωφέλειας και τους
φορείς του δημοσίου τομέα προβλέπεται επιπλέον υποχρέωση πρόσληψης
τυφλών τηλεφωνητών σε ποσοστό 80% και αναπήρων σε ποσοστό 20% σε
ορισμένες άλλες ειδικότητες κλάδου υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 
Όσον αφορά στην πρόσληψη υπαλλήλων στο δημόσιο, σύμφωνα με το
άρθρο 3 Ν. 2839/2000: «Υπάλληλοι διορίζονται όσοι έχουν την υγεία που
τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της αντίστοιχης θέσης. Η έλ-
λειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων δεν εμποδίζει την πρόσληψη, εφό-
σον ο υπάλληλος με την κατάλληλη και δικαιολογημένη τεχνική υποστήριξη
μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης. Ειδικές διατάξεις
για τον διορισμό ατόμων με αναπηρία δεν θίγονται».
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β) Προγράμματα επιχορήγησης νέων ελευθέρων επαγγελματιών για άτομα με
αναπηρία, ηλικίας 18-58 ετών (τετραετούς διάρκειας).

γ) Προγράμματα επιχορήγησης εργοδοτών και νέων ελευθέρων επαγγελμα-
τιών για την εργονομική διευθέτηση του χώρου εργασίας των ατόμων με
αναπηρία.

δ) Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ατόμων με αναπηρία.
Για τα άτομα που δεν μπορούν να ενταχθούν στα προγράμματα γενικού πλη-
θυσμού, λειτουργούν εξειδικευμένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης
(ΚΕΚ ΑΜΕΑ) με προγράμματα προσαρμοσμένα στις εξελίξεις και τις ανάγ-
κες της αγοράς εργασίας, καθώς και στα ειδικά χαρακτηριστικά των κα-
ταρτιζομένων, τα οποία περιλαμβάνουν:
Κατάρτιση: απόκτηση επαγγελματικών προσόντων-δεξιοτήτων.
Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες: Ενημέρωση-παροχή συμβουλευ-
τικής, ψυχολογικής υποστήριξης και επαγγελματικού προσανατολισμού, εν-
δυνάμωση και προσαρμογή των ατόμων στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.
Προώθηση στην απασχόληση και προετοιμασία για την είσοδό τους στην
αγορά εργασίας (ΕΚΕΠΙΣ).

ε) Τα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης αφορούν στις εξής βασικές κατη-
γορίες ΑμεΑ: τυφλούς, κωφούς, άτομα με κινητικά προβλήματα, πάσχοντες
από συγγενή αιμολυτική αναιμία, κάθε άτομο με εγκεφαλική παράλυση
μέχρι 18 ετών, βαριά νοητικά καθυστερημένα άτομα με δείκτη νοημοσύνης
μέχρι και τριάντα, είτε είναι ανασφάλιστοι, είτε είναι ασφαλισμένοι, εφόσον
δεν λαμβάνουν άλλη παροχή για την ίδια αιτία, ανασφάλιστους νεφροπαθείς
(δικαιούχοι είναι ανασφάλιστοι νεφροπαθείς, που βρίσκονται στο τελευ-
ταίο στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας) και ανάπηρα άτομα ανεξαρτήτως ηλι-
κίας με αναπηρία άνω του 67% που δεν μπορούν να εργαστούν, δεν
λαμβάνουν σύνταξη και δεν νοσηλεύονται σε ίδρυμα και δεν καλύπτονται
από τα προγράμματα που προαναφέρθηκαν. 

Παροχές από προνομιακούς οργανισμούς σε είδος

Οι παροχές σε είδος περιλαμβάνουν νοσηλεία, ιδρυματική περίθαλψη, ει-
δική αγωγή, ειδική επαγγελματική εκπαίδευση, απασχόληση και ανοικτή προ-
στασία των ατόμων με αναπηρία.

Συγκεκριμένα προβλέπεται: 
• Παροχή δωρεάν νοσηλείας στους ανασφάλιστους τυφλούς, καθώς και στους

ασφαλισμένους, των οποίων ο ασφαλιστικός φορέας δεν τους παρέχει νο-
σοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

• Δωρεάν ιδρυματική προστασία ατόμων με χρόνιες παθήσεις. 
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• Ειδική αγωγή, ειδική επαγγελματική εκπαίδευση, απασχόληση και κοινω-
νική μέριμνα των αποκλινόντων από το φυσιολογικό ατόμων.

• Προστασία πολεμιστών, αναπήρων, θυμάτων πολέμου και μειονεκτούντων
ατόμων.

Δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες

Παρακάτω θα αναφερθούν ενδεικτικά οι βασικοί φορείς παροχής υπηρε-
σιών, οι οποίοι παρέχουν μια δέσμη υπηρεσιών.

Διεύθυνση ή τμήμα κοινωνικής πρόνοιας: είναι υπηρεσία που εδρεύει στις
κατά τόπους νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις. Παρεχόμενες υπηρεσίες είναι: α) η
μηνιαία οικονομική ενίσχυση και β) η δωρεάν διακίνηση αναπήρων με τις αστι-
κές συγκοινωνίες της μόνιμης κατοικίας τους και με κατά 50% μειωμένο εισι-
τήριο στα υπεραστικά λεωφορεία, στα μεταφορικά μέσα του Οργανισμού
Σιδηροδρόμων Ελλάδος και της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Ειδικά δελτία κυ-
κλοφορίας παρέχονται από τις Διευθύνσεις ή τα Τμήματα κοινωνικής πρόνοιας.

Ειδικότερα στην Αττική λειτουργούν οι εξής υπηρεσίες:
Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών: Προϋποθέσεις: Εκπαιδεύσιμα αγόρια και

κορίτσια με εγκεφαλική παράλυση-σπαστικότητα. Ηλικία 6 ετών και πάνω.
Εθνικό Ίδρυμα Αποκαταστάσεως Αναπήρων (Ε.Ι.Α.Α.)-Κέντρο Εργασίας

Αναπήρων Αθηνών: Προϋποθέσεις: Άνδρες και γυναίκες ηλικίας 15 ετών και
άνω. Κινητική αναπηρία και ανάγκη επαγγελματικής αποκατάστασης.

Ένωση Κωφών της Ελλάδας: Προϋποθέσεις: Προσφέρονται υπηρεσίες
αδιακρίτως σε οποιοδήποτε κωφό άτομο.

Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο Αττικής: Προϋποθέσεις: Αγόρια και κορίτσια ηλι-
κίας 3,5-20 ετών. Νοημοσύνη: ασκήσιμα παιδιά. Καταβάλλονται δίδακτρα.

Φάρος Τυφλών της Ελλάδος: Προϋποθέσεις: Άνδρες και γυναίκες 16 ετών
και άνω. Εγγραφή στο μητρώο τυφλών της διεύθυνσης κοινωνικής πρόνοιας
τόπου κατοικίας. Οι σπουδαστές της σχολής τηλεφωνητών πρέπει να έχουν απο-
λυτήριο δημοτικού σχολείου. Υπηρεσία Υποστηριζόμενης Εργασίας στο Κέ  -
ντρο Αποκατάστασης «Η Θεοτόκος».

Ο ΕΡΜΗΣ Σωματείο Γονέων - Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία.

4.5. Συμβουλευτική για τον επαγγελματικό προσανατολισμό των ΑμεΑ 

Με τον όρο επαγγελματική καθοδήγηση και συμβουλευτική εννοούμε ένα
συστηματικό πρόγραμμα πληροφόρησης και εμπειριών, συντονισμένο από έναν
ειδικό και σχεδιασμένο έτσι, ώστε να διευκολύνει την επαγγελματική ανάπτυξη
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και εξέλιξη του ατόμου μέσα από ένα σύνολο διαδικασιών, υπηρεσιών και τε-
χνικών. 

Είναι σκόπιμο να επισημανθεί ότι η επαγγελματική συμβουλευτική δεν ανα-
φέρεται σε μια στατική, αλλά δυναμική διαδικασία, αφού περικλείει «έντονο το
στοιχείο της εξέλιξης». Συνήθως, δεν αναφέρεται σε μία μόνο επιλογή του ατό-
μου, γιατί ο επαγγελματικός σχεδιασμός περιλαμβάνει πολλές αποφάσεις, σε
χρονική διάρκεια αρκετών ετών (Κοσμίδου, 1986^ Μαλικιώση-Λοΐζου, 1987).
Για τον λόγο αυτό σήμερα χρησιμοποιείται ο όρος «επαγγελματική ανάπτυξη»,
με τον οποίο τονίζεται η έννοια της συνεχούς εξέλιξης, την οποία εμπεριέχει η
επαγγελματική πορεία του ατόμου σε όλη τη διάρκεια της ζωής του και η οποία
συμβαδίζει με την ψυχολογική εξέλιξή του (Κάντας & Χαντζή, 1991^ Δημητρό-
πουλος, 1994).

Όσον αφορά στα ΑμεΑ, ο σύμβουλος εφαρμόζει ατομική και όχι ομαδική
συμβουλευτική, προσπαθεί να αναπτύξει τις βασικές δεξιότητες για αυτοσυ ν-
τήρηση, αυτοδιαχείριση και κοινωνικοποίηση, δίνει τη δυνατότητα στα ΑμεΑ να
αποκτήσουν κάποιας μορφής πρακτική εμπειρία.

Ο επαγγελματικός σύμβουλος πρέπει να γνωρίζει ακόμα:
• Την ισχύουσα νομοθεσία και πολιτική που ακολουθείται για τα ΑμεΑ. 
• Τα χαρακτηριστικά των διάφορων τύπων αναπηρίας.
• Τις θέσεις στην αγορά εργασίας.
• Τα μοντέλα επαγγελματικού προσανατολισμού για τα ΑμεΑ. 
• Τις συνέπειες των κοινωνικών στερεοτύπων στην αυτοεκτίμηση των ΑμεΑ. 
• Τους τρόπους συνεργασίας με άλλους ειδικούς.
• Τα μοντέλα ανάπτυξης εργασιακών δεξιοτήτων, καθώς και δεξιοτήτων απα-

ραίτητων στην καθημερινή ζωή και στην αναζήτηση εργασίας.
Ο επαγγελματικός σύμβουλος μέσα στα πλαίσια ενός συγκεκριμένου προ-

γράμ ματος (Her & Creamer, 1984) (Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 1995):
• Προσφέρει στα ΑμεΑ υπηρεσίες συμβουλευτικής.
• Συναποφασίζει με τους γονείς για τους τρόπους και τα μέσα πρακτικής εξά-

σκησης.
• Συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς στην ανάπτυξη προγραμμάτων αυτο-

γνωσίας και λήψης αποφάσεων.
Σύμφωνα με το μοντέλο του Super (1983), η επαγγελματική συμβουλευτική
αποτελείται από τα εξής στάδια:
1ο Στάδιο. Πληροφόρησης και αξιολόγησης.
2ο Στάδιο. Διερεύνησης της επαγγελματικής ωριμότητας.
3ο Στάδιο. Μέτρησης των ικανοτήτων, των ενδιαφερόντων και του δυναμι-

κού του ατόμου.
4ο Στάδιο. Απολογισμού και ερμηνείας των αποτελεσμάτων.
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4.6. Επαγγελματικός προσανατολισμός ατόμων με βαριές ψυχικές 
διαταραχές

Τα άτομα με βαριές ψυχικές διαταραχές εξακολουθούν να αποκλείονται
από την αγορά εργασίας, θύματα των προκαταλήψεων που ταλανίζουν την κοι-
νωνία. Ακόμα και σε χώρες με εξελιγμένο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, το
85-90% των ατόμων αυτών μαστίζονται από μακροχρόνια ανεργία (Garske &
Stewart 1999), ενώ τα περισσότερα προγράμματα επαγγελματικής αποκατά-
στασης εξασφαλίζουν μόνο περιστασιακή απασχόληση ή αποτυγχάνουν εντε-
λώς, εφόσον δίνουν έμφαση αποκλειστικά στην αξιολόγηση και στην
καλλιέργεια βασικών δεξιοτήτων κι όχι ικανοτήτων κατάλληλων για επαγγελ-
ματικό ανταγωνισμό. Σε μια αγορά που τα «κλειστά» επαγγέλματα σβήνουν
και το κέρδος μετατρέπεται σε σηματωρό της εξέλιξης, η «προστατευόμενη»
απασχόληση δεν είναι δυνατό να αποφέρει τους αναμενόμενους καρπούς.

Τα άτομα με βαριές ψυχικές διαταραχές θεωρούνται ανώριμα για εργασία,
επειδή έχουν μεγαλώσει διαθέτοντας έναν πολύ περιορισμένο αριθμό εμπει-
ριών ζωής, στοιχείο που θεωρείται καθοριστικό για την αποτελεσματικότητα
της εργασίας. Η μη ρεαλιστική, πολλές φορές, αντίληψη της πραγματικότητας,
η χρήση ψυχοφαρμάκων, η παρατεταμένη νοσηλεία τους σε ιδρύματα, η ελλι-
πής ενημέρωση, η αδυναμία αποτελεσματικής στήριξης από το οικογενειακό
περιβάλλον, η ανεπαρκής ανάπτυξη κοινωνικών δικτύων και ο πλημμελής επαγ-
γελματικός προσανατολισμός επιδεινώνουν την ήδη βεβαρημένη κατάσταση.
Η υστέρηση των ατόμων αυτών σε δεξιότητες λήψης αποφάσεων, ειδικά εάν η
ψυχική νόσος έχει εκδηλωθεί κατά την παιδική ή εφηβική ηλικία, και η εξάρ-
τησή τους από το οικογενειακό ή θεραπευτικό περιβάλλον, επιβάλλουν σφαι-
ρική και μακροχρόνια ψυχοθεραπευτική στήριξη και χρήση τουε παγ  γελματικού
προσανατολισμού, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη λήψη ορ-
θολογικών αποφάσεων, που θα στοχεύουν στη διερεύνηση των αναγκών του
ατόμου, στην άσκησή του για τη συλλογή κατάλληλων πληροφοριών, την πα-
ρουσίαση εναλλακτικών λύσεων και την εκτίμηση ωφέλειας-κόστους.

Κατά τους Herr & Cramer (1996), τα αρνητικά στερεότυπα για τα άτομα
αυτά διαχέονται όχι μόνο στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και τους εργοδότες,
αλλά υιοθετούνται ακόμα και από το στενό οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο
τα θεωρεί ακατάλληλα για σοβαρή εργασία. 

Η σχετική νομοθεσία αποβλέπει στην εξασφάλιση της υποχρέωσης των ερ-
γοδοτών, που απασχολούν μεγάλο αριθμό εργαζομένων, να προσλαμβάνουν
ένα ποσοστό ατόμων με ψυχολογικά προβλήματα. Για τον σκοπό αυτό, το κρά-
τος, μέσω επιδοματικών πολιτικών, προσπαθεί να δώσει κίνητρα στους εργο-
δότες, ούτως ώστε να απορροφηθεί ένα μέρος των ανέργων, που ανήκουν σ’
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αυτή την κατηγορία. Παρόλα αυτά, οι εργοδότες θεωρούν εκ προοιμίου ότι ψυ-
χική διαταραχή σημαίνει ανικανότητα προς εργασία, ενώ συχνά η εξωτερική
εμφάνιση επηρεάζει την απόφασή τους για πρόσληψη. Ένα άτομο με ψυχικές
διαταραχές ενδεχομένως να δυσαρεστεί τους υπόλοιπους εργαζόμενους της
επιχείρησης, καθώς και τους πελάτες της ή ακόμα χειρότερα να θεωρείται επι-
κίνδυνο γι’ αυτούς. Αυτές οι νόρμες εξακολουθούν να υφίστανται παρά τις
έρευνες που αποδεικνύουν ότι η πιθανότητα διάπραξης αξιόποινης πράξης από
άτομα με ψυχικές διαταραχές δεν είναι μεγαλύτερη από ό,τι στον γενικό πλη-
θυσμό (Tennety & Kiselica, 2000).

Πολλά άτομα των κατηγοριών αυτών αντιμετωπίζουν την προοπτική της μα-
κροχρόνιας ανεργίας ή της μερικής απασχόλησης ή ακόμα της απασχόλησης
σε εργασία χωρίς ενδιαφέρον, που δεν τους προσφέρει εσωτερική ικανοποίη -
ση, καλή αμοιβή και προοπτικές εξέλιξης. Συνεπώς, ο εργασιακός αποκλεισμός
αποτελεί μια μόνο πτυχή της αποξένωσης από πολλές καθημερινές κοινωνικές
δραστηριότητες.

Ο κοινωνικός αποκλεισμός των ατόμων αυτών είναι πολυδιάστατος και
αφορά όχι μόνο στον οικονομικό τομέα, αλλά κυρίως στην ανυπαρξία δυνατο-
τήτων κοινωνικής ενσωμάτωσης, δημιουργίας οικογένειας και ένταξης στην
κοινότητα. Η επαγγελματική αποκατάσταση αποτελεί το πρώτο βήμα στην απε-
ξάρτησή τους από το προστατευόμενο πλαίσιο και τους δίνει τα εχέγγυα και
την ενθάρρυνση για αυτονομία. Με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιούνται οι επι-
πτώσεις των λειτουργικών, φυσικών ή νοητικών αναπηριών τους, παραμερί-
ζονται οι ατέλειες και αναπτύσσονται οι ατομικές, κοινωνικές και εργασιακές
τους δεξιότητες. Συνήθως η αρνητική αντίληψη, που υπάρχει για τα άτομα με
αναπηρία, αλλάζει με την ενσωμάτωσή τους στον εργασιακό τομέα.

Με την επαγγελματική καθοδήγηση και συμβουλευτική δημιουργείται ένα
συστηματικό πρόγραμμα πληροφόρησης και εμπειριών, που συντονίζεται από
έναν ειδικό, έτσι ώστε να διευκολύνεται η επαγγελματική ανάπτυξη και εξέ-
λιξη του ατόμου. 

Ο ρόλος του συμβούλου επαγγελματικού προσανατολισμού ξεκινά από την
εξεύρεση των υποστηρικτικών συστημάτων στη ζωή του πάσχοντος. Τέτοια
είναι το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον και τα άτομα της ευρύτερης κοι-
νωνικής ομάδας, που είναι διατεθειμένα να δράσουν υπέρ του ατόμου. Ο σύμ-
βουλος εξετάζει στην περίπτωση αυτή την ψυχική ασθένεια ως σύστημα και δεν
επικεντρώνεται σε κάποια συγκεκριμένη ψυχολογική ή βιολογική θεώρηση.
Αντίθετα, επιδιώκει να ενισχύσει το κοινωνικό κεφάλαιο του ασθενούς και να
αξιοποιήσει τα υγιή στοιχεία του συστήματος μέσα στο οποίο ενεργεί. 
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Σε δεύτερη φάση αναλύει το ψυχιατρικό ιστορικό και καταγράφει ποιες επι-
πτώσεις έχει η θεραπεία στην προοπτική για μόνιμη και αξιοπρεπή απασχό-
ληση.

Όπως τονίστηκε, τα περισσότερα προγράμματα αναλώνονται στην ανά-
πτυξη προεπαγγελματικών δεξιοτήτων και όχι ικανοτήτων, που θα τους επι-
τρέψουν να εξέλθουν ανταγωνιστικά και διεκδικητικά στην αγορά εργασίας.
Τις πιο πολλές φορές αναφέρονται σε ομαδικές προσεγγίσεις ασθενών και προ-
κρίνουν απασχολήσεις, που, ενδεχομένως, δεν ενδιαφέρουν καθόλου τους πά-
σχοντες (π.χ. αγγειοπλαστική, ξυλουργική, ζαχαροπλαστική κ.λπ.).

Ο σύμβουλος, αντίθετα, άρχεται από τα κίνητρα και τις ιδιαίτερες κλίσεις
του ασθενούς. Δεν τον αντιμετωπίζει ως άτομο με καταφανή διαφορετικότητα,
αλλά ως ένα πρόσωπο με δικό του σύστημα αξιών, φιλοδοξιών και πεποιθή-
σεων. Δεν πρέπει να λησμονείται ότι πεφωτισμένα άτομα στον χώρο της τέχνης
ή των επιχειρήσεων μεσουράνησαν, ενώ ήταν κλινικά διαγνωσμένα ως ψυχω-
σικά. Είναι χρήσιμο να διενεργηθούν συνεντεύξεις τόσο με τον ίδιο, όσο και με
μέλη της οικογένειάς του, για να διαπιστωθούν τα τωρινά ενδιαφέροντά του
και οι κλίσεις, πριν από την εκδήλωση της ψυχικής νόσου. Σκόπιμη είναι και η
χρήση σταθμισμένων τεστ δεξιοτήτων. Πρέπει, όμως, να τονιστεί ότι η ψυχική
διαταραχή, ενδεχομένως, να επηρεάζει τις ικανότητες εστίασης προσοχής και
μνήμης, οπότε ο σύμβουλος οφείλει να ανακαλύπτει κάθε φορά τον καταλλη-
λότερο τρόπο χορήγησης και χρήσης των τεστ αυτών.

Εφόσον διαπιστωθεί ότι ο πάσχων έχει κίνητρα για την εξάσκηση δημιουρ-
γικής απασχόλησης, ο σύμβουλος εστιάζει στις στάσεις και αντιλήψεις του για
την εργασία. Πολλές φορές τα ψυχοφάρμακα ή η ίδια η ψυχασθένεια δημι-
ουργούν μη ρεαλιστικές πεποιθήσεις και φιλοδοξίες. Στην περίπτωση αυτή, ο
σύμβουλος τις αναδομεί εκμεταλλευόμενος τις τεχνικές της γνωστικής θερα-
πείας.

Οι περισσότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις και τα προγράμματα επαγ-
γελματικού προσανατολισμού τείνουν να υποβαθμίζουν την άρρηκτη αλληλε-
πίδραση της εργασίας με τη διαμόρφωση της προσωπικότητας. Το άτομο με
ψυχικές διαταραχές δεν επιζητεί απλώς μια απασχόληση, αλλά μια σταδιο-
δρομία σε κάποιο τομέα, που θα του αναδιαρθρώσει τις αντιλήψεις «περί του
εαυτού» του και την αυτοεκτίμησή του (Kaley-Isley 1997). Αυτό θα ενδυναμώ-
σει την ικανοποίησή του από τη ζωή και θα βελτιώσει την ποιότητά της. Επο-
μένως, ο σύμβουλος δεν αντιμετωπίζει την εργασία ως δευτερογενές όφελος
της αποθεραπείας ή ως κάτι που θα προκύψει, ενδεχομένως, μετά το πέρας της
νοσηλείας, αλλά ως μια ιδιότητα, που είναι σύμφυτη και εξελίσσεται παράλ-
ληλα με την πορεία της θεραπευτικής σχέσης. Η ολιστική προσέγγιση είναι αυτή
που φέρνει τα καλύτερα αποτελέσματα.
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Στο επόμενο στάδιο, ο σύμβουλος πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι κάποια
από τα συμπτώματα της ψυχικής ασθένειας προδικάζουν το είδος της εργασίας
και την καταλληλότητα των εργασιακών περιβαλλόντων. Για παράδειγμα, η πα-
ρανοϊκή ψύχωση επιβάλλει απασχόληση σε εργασίες, στις οποίες είναι σημα -
ντική η εμπιστοσύνη και η εποπτεία (π.χ. εργασία σε εργαστήριο), ενώ είναι
αποτρεπτική προς περιβάλλοντα, όπου οι προϊστάμενοι και οι εργοδότες είναι
αυστηροί και ελεγκτικοί απέναντι στους υπαλλήλους.

Η σχιζοφρένεια απαιτεί εργασιακά περιβάλλοντα, που δεν προκαλούν
άγχος, αλλά δίνουν προτεραιότητα στη φαντασία και στη δημιουργικότητα (π.χ.
καλλιτεχνικά περιβάλλοντα).

Συνοψίζοντας, τα βήματα της συμβουλευτικής είναι τα ακόλουθα:
• Ενδελεχής μελέτη του ιστορικού και βαθιά κατανόηση των συμπτωμάτων

της ψυχικής νόσου. Γνώση των συνεπειών της φαρμακευτικής αγωγής στο
συναισθηματικό και γνωστικό πεδίο του ασθενούς.

• Διενέργεια συνεντεύξεων με το οικογενειακό-φιλικό περιβάλλον και με τον
ίδιο τον ασθενή και χορήγηση κλιμάκων ενδιαφερόντων για την καταγραφή
των προσωπικών ικανοτήτων και κλίσεων.

• Μέτρηση της αυτοεκτίμησης του πάσχοντα και κατανόηση του αντίκτυπου
της ψυχικής ασθένειας σε αυτήν. Τόνωση της διεκδικητικότητας και της αν-
ταγωνιστικότητας του ασθενούς.

• Μελέτη των δεξιοτήτων και κλίσεων πριν και μετά την εκδήλωση της νόσου.
• Διερεύνηση των αξιών και φιλοδοξιών του ασθενούς.
• Καταγραφή των κοινωνικών δικτύων του ασθενούς και ενεργοποίηση όλων

των υποστηρικτικών συστημάτων.
• Ενημέρωση της κοινότητας, των πιθανών εργοδοτών και συναδέλφων του

ασθενούς για την άρση των αρνητικών στερεοτύπων.
• Διαπίστωση πιθανών γνωστικών στρεβλώσεων σχετικά με τον εαυτό και τις

δυνατότητές του μέσω της γνωστικής προσέγγισης.
• Εκμάθηση τεχνικών μείωσης του άγχους.
• Διδασκαλία τεχνικών εξεύρεσης εργασίας και σύνταξης βιογραφικού.
• Συνταίριασμα δεξιοτήτων του πάσχοντα και καταλλήλων εργασιών. Ο σύμ-

βουλος πρέπει να ελέγξει κατά πόσο πλησίον της εργασίας λειτουργούν ψυ-
χιατρικές δομές.

• Δημιουργία βάσεως δεδομένων με δυνητικές εργασίες και εργοδότες ευ-
νοϊκά διακείμενους προς την ιδέα απασχόλησης ψυχικώς πασχόντων. Η
αναζήτηση εργασίας πρέπει να ξεκινήσει από τον ίδιο τον σύμβουλο, ενόσω
ο ασθενής νοσηλεύεται.
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• Εξασφάλιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και μαθητείας για τους πά-
σχοντες. Πολλοί ψυχωσικοί ασθενείς έχουν δυσκολία στο να τηρούν χρο-
νοδιαγράμματα και να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.
Ήδη από το 1961 οι Forsythe & Fairweather διαπίστωσαν ότι τα προγράμ-

ματα επαγγελματικού προσανατολισμού και απασχόλησης, που εφαρμόζονται
σε ιδρύματα και ψυχιατρεία, έχουν μηδενική συσχέτιση με την πραγματικότητα
και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Είναι σημαντικό, επομένως, να εξα-
σφαλίζεται πραγματική δουλειά για τον ασθενή, στην οποία θα απασχοληθεί
αμέσως μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο. 

Είναι βασικό τα εργασιακά περιβάλλοντα να μην παρέχουν πληθώρα ερε-
θισμάτων ή να είναι γενεσιουργά συγκρούσεων, γιατί οι ασθενείς υπό την επή-
ρεια της νόσου, των φαρμάκων και του εγκλεισμού δεν μπορούν πολλές φορές
να τα αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά.

Ο σύμβουλος πρέπει να ενημερώσει τους πιθανούς εργοδότες και συνα-
δέλφους για τα συμπτώματα της νόσου και να τους εκπαιδεύσει σχετικά με το
είδος υποστήριξης που μπορούν να προσφέρουν. Επιπλέον, πρέπει να τους ενη-
μερώσει για τις επιπτώσεις των ψυχοφαρμάκων στη συμπεριφορά ή ακόμα και
στην εμφάνιση. Κατά τους Ellison & Russinova (1999), η συμβουλευτική δεν τε-
λειώνει στα ΑμεΑ με την εξεύρεση εργασίας. Συνεχίζεται, ώστε μέσω καθορι-
σμένων συνεδριών να κατανοεί ο ασθενής τις διακυμάνσεις της διάθεσής του,
τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του. Ο σύμβουλος αναδεικνύεται σε σύν-
δεσμο μεταξύ πάσχοντος και επιχείρησης ή οργανισμού.

Παρά την έμφαση που δίνουμε στην ατομική θεραπευτική προσέγγιση, δεν
παραγνωρίζουμε τη σημασία της ομαδικής θεραπείας, όπου πάσχοντες με πα-
ρόμοια προβλήματα ή με επιτυχημένη εργασιακή πορεία ανταλλάσσουν σκέ-
ψεις, συναισθήματα και απόψεις εκπαιδεύοντας τη διαχείριση άγχους, και
εκτονώνουν την εσωτερικευμένη ενέργεια μέσα στην ομάδα. Παρόμοιες ομά-
δες, στις οποίες συμμετέχουν ευαισθητοποιημένοι εργοδότες και συνάδελφοι,
μπορούν να βοηθήσουν στην εξουδετέρωση συγκρούσεων και προκαταλήψεων.

Οι Herr & Cramer (1996) θεωρούν ότι έργο των συμβούλων επαγγελματι-
κού προσανατολισμού είναι να παροτρύνουν τους πιθανούς εργοδότες να αξιο-
λογούν τους υποψήφιους εργαζόμενους με ψυχικά νοσήματα όχι βάσει των
στερεοτύπων για τη διαταραχή, αλλά στηριζόμενοι στα ατομικά χαρακτηρι-
στικά του πάσχοντος. Η συμβουλευτική, λοιπόν, επεκτείνεται στον χώρο της
εργασίας και αφορά τομείς, όπως την ενημέρωση για τα συμπτώματα της νόσου,
την επίδραση των ψυχοφαρμάκων στη συμπεριφορά και την εμφάνιση, τους
τρόπους επικοινωνίας με τον ασθενή, τη μείωση διασπαστικών ερεθισμάτων
(π.χ. μείωση θορύβου) και τη διαμόρφωση του ωραρίου, έτσι ώστε να διευκο-
λύνει τη θεραπεία (Mancuso, 1990). Παράλληλα, ο σύμβουλος συγκροτεί ομά-
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δες με όλους τους ψυχικά πάσχοντες, που συμμετέχουν σε προγράμματα επαγ-
γελματικής αποκατάστασης και τους εκπαιδεύει στην αξιοποίηση των πόρων
της κοινότητας και του κοινωνικού κεφαλαίου της, στη συμμετοχικότητα και τη
λύση προβλημάτων. Ταυτόχρονα, δίνει έμφαση σε τομείς της καθημερινότητας,
όπως η προσωπική υγιεινή, η καθαριότητα και η καλή εμφάνιση, οι οποίες συ -
ντελούν στην πλήρη αποδοχή του ατόμου από τους συναδέλφους, αλλά και από
ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο.

Η προσαρμογή των ατόμων με ψυχικές διαταραχές στο εργασιακό περι-
βάλλον δεν εξαρτάται μόνο από τις δυνατότητές τους για παραγωγικότητα,
αλλά και από την ικανοποίηση που οι ίδιοι λαμβάνουν από την εργασία. Είναι
προφανές ότι ο δυναμικός συσχετισμός των δυο αυτών παραγόντων καθορίζει,
εν πολλοίς, την επιτυχία του προγράμματος επαγγελματικής αποκατάστασης
(Dawis & Lofquist, 1978). Έρευνες (Conte, Murphy & Nisbet, 1989^ Reiter,
Friedman & Molcho, 1985^ Rosen, Halenda, Nowakiwska & Floor, 1970) έχουν
αποδείξει ότι οι παράγοντες που επιδρούν θετικά στην ικανοποίηση των ατό-
μων με ψυχικές διαταραχές από την εργασία είναι, συνήθως, εξωτερικοί (π.χ.
συνθήκες εργασίας, αμοιβές, άδειες) και όχι εσωτερικοί (αναγνώριση, αυτο-
νομία, υπευθυνότητα κ.λπ.). Αυτό βρίσκεται σε άμεση αντίθεση με ευρήματα ελ-
ληνικών ερευνών για την εργασιακή ικανοποίηση σε εργαζόμενους χωρίς
ψυχικές διαταραχές, όπου διαφαίνεται ότι οι θετικοί ενισχυτές είναι κυρίως
εσωτερικοί (π.χ. ευκαιρίες κατάρτισης, ανέλιξη, πρωτοβουλία) ή επικοινωνια-
κές (π.χ. σχέσεις με συναδέλφους, άτυπες μορφές επικοινωνίας, κοινωνικά δί-
κτυα). Σύμφωνα με τις θεωρίες της ψυχολογίας, η εργασιακή προσαρμογή
εξαρτάται από τη συνάφεια της προσωπικότητας του εργαζομένου και του ερ-
γασιακού περιβάλλοντος (Assouline & Μeir 1987^ Elton & Smart, 1988^ Meir,
Keinan & Segal, 1986^ Mount & Mouchinsky, 1978^ Spokane, 1985^ Παπάνης,
2004), γεγονός που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τους συμβούλους επαγ-
γελματικού προσανατολισμού, οι οποίοι, πριν επιχειρήσουν να δραστηριο ποι-
ή  σουν άτομα με ψυχικές διαταραχές στην αγορά εργασίας και σε μη
υπο  στηριζόμενα περιβάλλοντα, οφείλουν να διαθέτουν σαφείς μετρήσεις προ-
σωπικότητας με συνεντεύξεις και σταθμισμένες κλίμακες.

Η σχέση αυτοεκτίμησης και εργασιακής απόδοσης δεν έχει αποδειχθεί ικα-
νοποιητικά με εμπειρικό τρόπο. Οι ερευνητές δεν γνωρίζουν ακόμα ποιο είναι
το αίτιο και ποιο το αποτέλεσμα. Ο σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολι-
σμού θα πρέπει να γνωρίζει ότι τόσο η αυτοαντίληψη (η γνωστική εικόνα για
τον εαυτό), όσο και η αυτοεκτίμηση (η συναισθηματική διάσταση της εικόνας
για τον εαυτό) στα άτομα με ψυχικές διαταραχές είναι πολλές φορές παρα ποι-
η μένη. Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις κατάθλιψης το αυτοσυναίσθημα βρί-
σκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα και ο σύμβουλος πρέπει να ανακαλύψει
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διόδους ενίσχυσης. Στη μανιοκατάθλιψη η αυτοεκτίμηση μπορεί να «εκτοξεύε-
ται» σε υψηλά επίπεδα για μια χρονική περίοδο και να καταβαραθρώνεται την
άλλη. Στη σχιζοφρένεια η αυτοεκτίμηση εξαρτάται από το είδος και την ένταση
των παραισθήσεων και των ψευδαισθήσεων, ενώ στην παράνοια η αυτο εκτί-
μηση είναι ανάλογη της ιδεοληψίας του πάσχοντος. Σε γενικές γραμμές, η α  πο-
διοργάνωση του εγώ, το είδος των συνοδευτικών συμπτωμάτων, οι
συγκρου  σιακές ενορμήσεις, το άτεγκτο ή καθηλωμένο υπερεγώ και οι βιολογι -
κές εκφάνσεις της νόσου επηρεάζουν την αυτοεκτίμηση. Κύριο έργο του συμ-
βούλου είναι η επούλωση των ψυχικών τραυμάτων και η επαναφορά της
αυτοεκτίμησης σε λογικά πλαίσια. Ο σύμβουλος δεν αποκρύπτει από τον πά-
σχοντα τα όρια που επιβάλλονται από τη νόσο, αλλά δημιουργεί επιλογές που
τα παρακά μπτουν.

Οι ψυχικά πάσχοντες πολλές φορές αναπτύσσουν εξάρτηση από τον εργο-
δότη και τις θετικές κρίσεις που προέρχονται από αυτόν, ταυτίζοντάς τον με
την πατρική φιγούρα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις (π.χ. καταθλιπτικές διαταρα-
χές) αδιαφορούν παντελώς για αυτές. Επιπλέον, η εργασία τους σπανίως χα-
ρακτηρίζεται από δημιουργικότητα, ενώ η ανάληψη ευθυνών και πρωτοβουλίας
είναι ανεπαρκής, αποκύημα του προστατευτισμού ή της κοινωνικής αδιαφο-
ρίας, που συνεπάγεται η ψυχική νόσος.

Το κυριότερο πρόβλημα, πάντως, δεν είναι η εξεύρεση εργασίας αυτή κα-
θαυτή, αλλά η διατήρησή της. Οι διακυμάνσεις της διάθεσης και η χαμηλή ή
αμυντική αυτοεκτίμηση των ατόμων αυτών καθιστούν δυσχερείς τις θέσεις τους
με την εργασία και ο σύμβουλος πρέπει να επικεντρωθεί στην εκμάθηση δε-
ξιοτήτων αυτοπειθαρχίας και στην επαναδόμηση μιας αποδιοργανωμένης προ-
σωπικότητας. Η βραχυπρόθεσμη φύση της εργασίας και η περιστασιακή χροιά
της είναι οι αιτίες για τις υψηλές βαθμολογίες σε κλίμακες εργασιακής ικανο-
ποίησης, που λαμβάνουν τα άτομα με ψυχικές διαταραχές. Παρόλα αυτά, τόσο
οι εργοδότες, όσο και οι συνάδελφοι των ψυχικά πασχόντων σπανιότατα είναι
ενήμεροι για τον ψυχισμό των ατόμων αυτών και για την προσαρμογή τους στο
εργασιακό περιβάλλον. Ενώ, εξαιτίας κοινωνικού κομφορμισμού, δηλώνουν
ανοιχτοί σε ενδεχόμενο συνεργασίας με ψυχικά πάσχοντες, σε πραξιακό επί-
πεδο είναι απρόθυμοι να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια. Το χειρότερο στην
περίπτωση αυτή δεν είναι ο αρνητισμός, ο οποίος με κατάλληλη συμβουλευτική
μπορεί να μετατραπεί σε ευαισθητοποίηση, αλλά η αδιαφορία, η οποία δύ-
σκολα χειραγωγείται. Τα περισσότερα κρατικά προγράμματα επαγγελματικής
αποκατάστασης ψυχικά πασχόντων αποτυγχάνουν, γιατί είναι επιδοματικού
χαρακτήρα και δεν αξιοποιούν τις δυνατότητες του επαγγελματικού προσανα-
τολισμού και τα πορίσματα των ερευνών περί αλλαγής των στάσεων.
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Ανακεφαλαιώνοντας, ο σύμβουλος έχει να αντιμετωπίσει δυσκολίες, που
αναδύονται από τη δυσπιστία της κοινότητας προς τον πάσχοντα και την ανα-
ποτελεσματικότητα των προγραμμάτων επαγγελματικής αποκατάστασης, από
την αποδιοργάνωση του ατόμου με ψυχικές διαταραχές και την έλλειψη θεω-
ρίας και εμπειρικής έρευνας, σχετικά με την καταλληλότερη μέθοδο που πρέ-
πει να ακολουθηθεί. Ο σύμβουλος, επομένως, οφείλει να αυτοσχεδιάσει, να
ενημερωθεί για τις ανάγκες της αγοράς, τις στάσεις των εργοδοτών, των εργα-
ζομένων και της κοινότητας, να γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες κάθε ψυχικής νόσου,
να μελετήσει την προσωπικότητα του πάσχοντος και να κινητοποιήσει όλα τα
διαθέσιμα υποστηρικτικά δίκτυα. Τελικός στόχος δεν είναι η καλλιέργεια προ-
επαγγελματικών δεξιοτήτων, αλλά η αλλαγή του τρόπου ζωής του πάσχοντος.
Η εργασία είναι πηγή σεβασμού και αυτοεκτίμησης και όχι παρεπόμενο θερα-
πείας. Το ίδιο το νοσηλευτικό προσωπικό των ιδρυμάτων και οι εργαζόμενοι
στην ψυχική υγεία εν γένει, έχοντας παρακολουθήσει τον ψυχικά πάσχοντα σε
όλα τα στάδια της νόσου, ακόμα και σε κρίσεις ή καταστολή εξαιτίας των ψυ-
χοφαρμάκων, δυσπιστούν, πολλές φορές, για την επιτυχία επαγγελματικών προ-
γραμμάτων. Είναι αλήθεια, ότι το ευκταίο, δηλαδή η μόνιμη απασχόληση του
νοσούντος, δύσκολα επιτυγχάνεται. 

Ο σύμβουλος είναι αναγκαίο να κρατά δεδομένα για όλες τις επαγγελματι-
κές απόπειρες του ασθενούς, να παίρνει συνεντεύξεις τόσο από τον ίδιο, όσο
και από εργοδότες-συναδέλφους ή να χορηγεί ερωτηματολόγια, για να διαπι-
στώνει τις αφορμές, τα αίτια και τα συμβάντα, που είναι υπεύθυνα για την απο-
τυχία. Πολλές φορές, μέσω της συμπεριφοριστικής παρατήρησης, μπορεί να
αντλεί πληροφορίες για τον ασθενή μέσα στο πλαίσιο της εργασίας του. Τέτοια
δεδομένα αφορούν στα κίνητρα επικοινωνίας του πάσχοντα με τους συναδέλ-
φους ή τους πελάτες, στην πορεία ή στην αλλοίωση των μηνυμάτων, στα μετα-
μηνύματα και γενικότερα στις επικοινωνιακές δεξιότητες, στα συγκρουσιακά ή
διαταρακτικά ερεθίσματα, στα κρίσιμα γεγονότα και στις επιτυχείς προσπά-
θειες αλληλεπίδρασης, στη σωστή και συνεπή λήψη της φαρμακευτικής αγω-
γής, στη διακύμανση των συναισθημάτων και στη σταδιακή εκδίπλωση ή
αναδίπλωση των δεξιοτήτων του ασθενούς. Η παράλληλη χρήση σταθμισμένων
τεστ επαγγελματικών κλίσεων (π.χ. AIST/UST, GIS κ.λπ.), η κατηγοριοποίηση
των παρατηρημένων συμπεριφορών και η στατιστική επεξεργασία τους, οδηγεί
στην εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων που ενδεχομένως να κρίνουν την επι-
τυχία της επόμενης επαγγελματικής προσπάθειας. Ο σύμβουλος δεν μπορεί να
είναι ένα άτομο που απλώς διαθέτει ένα πτυχίο ψυχολογίας, κοινωνικής εργα-
σίας ή εργοθεραπείας. Αντίθετα, πρέπει να έχει μεταπτυχιακές σπουδές στη
συμβουλευτική ατόμων με αναπηρία και να μπορεί να οργανώσει ερευνητικές
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διαδικασίες, που θα ρίξουν φως σε παράγοντες που επιδρούν στην προσωπι-
κότητα των ατόμων με ψυχικές διαταραχές.

Σε γενικές γραμμές θεωρούμε ότι οι σύμβουλοι θα ωφεληθούν τα μέγιστα,
εάν ακολουθήσουν το «οικολογικό-συστημικό» μοντέλο για την επαγγελματική
αποκατάσταση. Σύμφωνα με αυτό, πρέπει να συνυπολογίζονται παράγοντες,
όπως «προσωπικότητα του πάσχοντος», «φύση και ιδιαιτερότητες της ψυχικής
νόσου», «περιβάλλον» (αγορά εργασίας-κοινότητα), «εργασιακό περιβάλλον»,
«σύστημα αξιών του πάσχοντος», «αποτελεσματικότητα» (παραγωγικότητα ερ-
γαζομένων). Η αλληλεπίδραση όλων αυτών καθορίζει την επιτυχία των προ-
γραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού και ο χειρισμός τους προς
όφελος του πάσχοντος μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για τη θεραπευτική
διαδικασία.

Η μέχρι τώρα επικρατούσα αντίληψη για την επαγγελματική κατάρτιση των
ατόμων με αναπηρία εκφραζόταν με την όσο το δυνατόν περισσότερη εξειδί-
κευση και καλλιέργεια συγκεκριμένων δεξιοτήτων, που κατά κανόνα τελε-
σφορούσαν με την εξεύρεση ενός απλού επαγγέλματος, το οποίο δεν απαιτούσε
αναλυτικοσυνθετική ικανότητα, δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων και δεν είχε
καμία εξέλιξη. Η απόλυτη αυτή εκδήλωση του «φορντισμού» στην ειδική αγωγή
κατόπτριζε την κοντόφθαλμη προοπτική της και ενίσχυε την κοινωνική περι-
θωριοποίηση. Οι καθολικές αλλαγές όμως στον τομέα της εργασίας υπό το πρί-
σμα των τεχνολογικών εξελίξεων και της ευρωπαϊκής ιδεολογίας μετέβαλε τη
φιλοσοφία του κράτους πρόνοιας. Έτσι, στα προηγμένα κράτη, ο επαγγελμα-
τικός προσανατολισμός των ατόμων με αναπηρία αποβλέπει στην όσο το δυ-
νατόν ποιοτικότερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, στην παροχή ποικίλων
μαθησιακών και εμπειρικών ερεθισμάτων και στην πρώιμη παρέμβαση. Στην
κατάρτιση των ατόμων με αναπηρία εμπλέκονται τόσο οι σύμβουλοι, όσο και η
ευαισθητοποιημένη κοινότητα, η οποία διευκολύνει την προσβασιμότητα σε χώ-
ρους, ευκαιρίες και πληροφορίες. Το εκπαιδευτικό σύστημα έχει αναδιαρ-
θρωθεί, για να διευκολύνει τη σχολική και κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων
αυτών. Υπό το πρίσμα αυτό δίνεται έμφαση στην ανταγωνιστικότητα των ΑμεΑ
και ο κρατικός προστατευτισμός υποχωρεί μπροστά στη σχεδόν ολοκληρωτική
αποτυχία του. 

4.7. Επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων με νοητική καθυστέρηση

Η επαγγελματική αποκατάσταση και κατάρτιση των ατόμων με νοητική κα-
θυστέρηση εξαρτάται άμεσα από τη βαρύτητα της πάθησης, καθώς και από το
αυστηρό πλαίσιο, μέσα στο οποίο αναπτύσσεται το πρόγραμμα επαγγελματικού
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προσανατολισμού. Οι Hauritz et al. (1980) περιγράφουν ένα πρόγραμμα εκ-
παίδευσης για άτομα με ελαφρά νοητική καθυστέρηση, που βασίζεται στην ανα-
λυτική και λεπτομερή περιγραφή κάθε δεξιότητας (κοινωνικής, επαγγελματικής
κ.λπ.), που πρόκειται να διδαχτεί, στον ακριβή καθορισμό της επαλληλίας των
στόχων, στη διατύπωση των οδηγιών, ανάλογα με το στάδιο της διαδικασίας,
στη διαρκή ενίσχυση και ανατροφοδότηση, στον αυστηρό έλεγχο κάθε παρέμ-
βασης, στη χρήση εποπτικών μέσων και διαγραμμάτων για την αποτύπωση της
προόδου, στην υπόδυση ρόλων και στη γενικότερη τροποποίηση της συμπερι-
φοράς.

Οι συνηθέστερες τεχνικές για την ευόδωση της επαγγελματικής κατάρτισης
είναι τα ομαδικά παιχνίδια, η προσομοίωση καταστάσεων και επαγγελματικών
τύπων, οι επισκέψεις και η συμμετοχή σε ομαδικές εκδηλώσεις της κοινότητας,
η συζήτηση και η διαχείριση συναισθημάτων, η εξάσκηση στον αυτοέλεγχο, η
παρακολούθηση ταινιών και γενικότερα οι αρχές μιας συμπεριφοριστικής πα-
ρέμβασης (χρήση κουπονιών, επιλεκτική ενίσχυση, στέρηση αμοιβών κ.λπ.).
Δυστυχώς, οι έρευνες δεν έχουν επιβεβαιώσει ακόμα ποιες επιμέρους τεχνι-
κές είναι περισσότερο αποτελεσματικές και ποια η συμβολή τους στη διατή-
ρηση της μάθησης.

Κατά τους Zoeller et al. (1983), πολλές από τις απόπειρες των ατόμων με
νοητική καθυστέρηση για επαγγελματική αποκατάσταση αποτυγχάνουν, επειδή
επικρατεί η τάση να αποδίδουν σε εξωγενείς περιβαλλοντικούς παράγοντες τη
διακοπή της προσπάθειας κι όχι σε εσωτερικά αίτια (σε έλλειψη ελέγχου, σε
απογοήτευση, σε θυμό, σε υπερβολικά αρνητική αντίδραση στην αποτυχία, σε
ματαίωση). Παρεμβατικά προγράμματα που βασίστηκαν στη συζήτηση και ερ-
μηνεία των αιτιών της αποτυχίας, στην ορθή επανεκτίμησή τους και στην ενί-
σχυση για περαιτέρω προσπάθεια είχαν στατιστικώς σημαντικά θετικά
αποτελέσματα. Ο Lynch (1984) συμπέρανε ότι οι προεπαγγελματικές δεξιότη-
τες πρέπει να αποκτηθούν σε μικρή ηλικία και ότι τα συνηθέστερα λάθη δεν
αφορούν στην εκτέλεση ενός έργου αυτή καθ’ αυτή, αλλά στην αντίληψη της
ακολουθίας των στόχων και της κατανόησης των οδηγιών.

Σύμφωνα με έρευνα των Hasazi et al. (1985), τα εργασιακά μοτίβα, που εμ-
φανίζονται στον γενικό πληθυσμό, επαναλαμβάνονται και στα δεδομένα που
αφορούν τα άτομα με νοητική καθυστέρηση: συνήθως απασχολείται το διπλά-
σιο ποσοστό αντρών σε σύγκριση με αυτό των γυναικών, η απασχόληση είναι
ευχερέστερη σε αστικές περιοχές, η πρακτική εξάσκηση σε πραγματικές ερ-
γασιακές συνθήκες έχει ευεργετικότερα αποτελέσματα από τη θεωρητική εκ-
παίδευση στην τάξη. Επιπλέον, ο συγχρωτισμός των ατόμων με νοητική
καθυστέρηση με «κανονικούς μαθητές» επιδρά θετικά στην καλλιέργεια υψη-
λότερων στόχων, η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων είναι σύμφυτη με την εύ-
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ρεση και διατήρηση της εργασίας, η υποστήριξη από εργοδότες-συναδέλφους
είναι καθοριστική και τέλος τα αποτελέσματα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό
από την κοινωνική συγκυρία και την πολιτική βούληση. Τα σημαντικά πρόσωπα,
που μπορούν να ανήκουν στα υποστηρικτικά δίκτυα και καθορίζουν την απο-
τελεσματικότητα των προσπαθειών για επαγγελματική αποκατάσταση, είναι οι
γονείς και συγγενείς, οι φίλοι, οι εκπαιδευτικοί, οι εργαζόμενοι στην ψυχική
υγεία και οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού. Τα κοινωνικά δί-
κτυα είναι συνήθως πιο δραστήρια για την εξεύρεση απασχόλησης, απ’ ό,τι οι
οργανωμένες κρατικές υπηρεσίες, γεγονός που τα αναγορεύει στον σημαντι-
κότερο κοινωνικοποιητικό παράγοντα για την ομαλή ένταξη των ατόμων αυτών.

Οι Kortering & Edgar (1988) διαπίστωσαν ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά απα-
σχόλησης εμφάνιζαν τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες και με προβλήματα
συμπεριφοράς, ακολουθούμενα από τα άτομα με ελαττωματική όραση και
ακοή, τα άτομα με ελαφρά νοητική καθυστέρηση, με νευρολογικές διαταραχές
και τέλος με σοβαρές αναπηρίες. Κατά τους Reiter et al. (1985), η εργασιακή
ικανοποίηση των ατόμων με νοητική καθυστέρηση εξαρτάται από τις συνθήκες
εργασίας (χώρος, περιβάλλον, απόσταση από το υποστηρικτικό κέντρο ή την οι-
κογενειακή εστία), τις σχέσεις με τους συναδέλφους, την κουλτούρα της επι-
χείρησης, την εξέλιξη και τέλος από την αμοιβή. Οι παράγοντες υγιεινής είναι
σημαντικότεροι από τους παράγοντες παρώθησης, ενώ γίνεται ολοένα και πιο
φανερό σε όλους τους εμπλεκομένους με την επαγγελματική αποκατάσταση
των ατόμων αυτών ότι πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη εμπλοκή τους στη λήψη
επαγγελματικής απόφασης, είναι ανάγκη να γίνει πιο ευέλικτος συνδυασμός
εξωτερικών και εσωτερικών κινήτρων και ότι το κατάλληλο επάγγελμα πρέπει
να αντανακλά την προσωπικότητα και τις ιδιαιτερότητες των ατόμων αυτών.
Συνηθέστερα, τα άτομα με νοητική καθυστέρηση απασχολούνται σε προστα-
τευμένα εργαστήρια, σε χειρωνακτικά επαγγέλματα (κηπουροί, οικιακά, πλυ -
ντήρια, κατασκευή χειροτεχνημάτων, κεριών κ.λπ.), χωρίς να μπορεί να
υποστηριχθεί ότι με τον τρόπο αυτό εκδιπλώνονται τα ταλέντα και η ιδιοσυ γ-
κρασία τους.

Οι Storey et al. (1987) θεωρούν ότι η παρατήρηση είναι η καλύτερη μέθοδος
για την εκτίμηση της επαγγελματικής ανεξαρτησίας των ατόμων αυτών, κατα-
σκεύασαν δε κλείδες, που περιλαμβάνουν συμπεριφορές ενδεικτικές της αυ-
τονομίας και της προοπτικής για τη διατήρηση της εργασίας. Είναι σημαντικό
το εύρημα ότι τα περισσότερα από τα σημεία αυτά αφορούν κοινωνικές και όχι
τόσο γνωστικές ικανότητες. Από τους Levy et al. (1992) δηλώνεται ότι το κρά-
τος και οι υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού πρέπει να στηριχθούν
στους εργοδότες εκείνους, που έχουν εμπειρία απασχόλησης ατόμων με νοητική
καθυστέρηση και έχουν ήδη αξιολογήσει θετικά την εργασία τους. Ταυτόχρονα,
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το ενδιαφέρον πρέπει να στραφεί προς τις τοπικές αγορές, να οργανωθούν
έρευνες καταγραφής στάσεων των εργοδοτών και αντιλήψεων της κοινότητας
και να δράσουν πολλαπλασιαστικά τα στελέχη και οι αρμόδιοι, που είναι θετικά
διακείμενοι. Η οικογένεια πρέπει να αφυπνιστεί και να συμμετέχει ενεργά σε
κάθε προσπάθεια παρέμβασης και αποκατάστασης.

4.8. Επαγγελματικός προσανατολισμός ατόμων με προβλήματα όρασης

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός των ατόμων με προβλήματα όρασης
πρέπει να αρχίζει από πολύ μικρή ηλικία, ώστε στην ενηλικίωση να έχουν σε με-
γάλο μέρος αρθεί οι περιορισμοί, που επιβάλλει η αναπηρία, και να ανοίξει ο
δρόμος για νέες και πιο δημιουργικές επαγγελματικές επιλογές. Η επισκόπηση
των επαγγελμάτων, στα οποία μέχρι σήμερα εκπαιδεύονται τα άτομα με προ-
βλήματα όρασης, αποδεικνύει την έλλειψη στόχων του επαγγελματικού προ-
σανατολισμού και τη στενή σύνδεσή του με τα νομιζόμενα όρια της αναπηρίας,
που ουσιαστικά αντανακλούν τα κοινωνικά στερεότυπα. Λαχειοπώλες, τηλε-
φωνητές, καθηγητές, ψάλτες και σπανιότερα φυσιοθεραπευτές και δικηγόροι
είναι τα συνηθέστερα επαγγέλματα των τυφλών, παρά το γεγονός ότι αρκετοί
εγγράφονται και ολοκληρώνουν με επιτυχία πανεπιστημιακά τμήματα. Η ατολ-
μία του συμβουλευτικού συστήματος επιδεινώνει το άγχος και τη χαμηλή αυτο-
εκτίμησή τους, ενώ η έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με τις δυνατότητες
συμπληρώνει το απαισιόδοξο σκηνικό. Μεγάλο πρόβλημα για την κατάρτιση
των τυφλών και την επαγγελματική τους αποκατάσταση αποτελούν τα προβλή-
ματα στη μη λεκτική επικοινωνία και στην εν γένει εμφάνιση, καθώς και στην
ανεπάρκεια κοινωνικών δεξιοτήτων, που εκπορεύονται από ακριβή αυτοαντί-
ληψη και ολοκληρωμένη εικόνα του εαυτού.

Οι μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν προβλήματα όρασης
μπορούν να παρακολουθήσουν τα δύο Ειδικά Δημοτικά Σχολεία:

α) το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) στην Αθήνα,
β) το Ίδρυμα Προστασίας Τυφλών Βόρειας Ελλάδος «Ήλιος» στη Θεσ/νίκη.

Και τα δύο σχολεία υπάγονται στο ΥΠΕΠΘ. To ΚΕΑΤ, πρώην Οίκος Τυ-
φλών, ιδρύθηκε το 1906 και λειτουργούσε ως φιλανθρωπικό ίδρυμα. To Ίδρυμα
Προστασίας Τυφλών Βορείου Ελλάδος «Ήλιος» ιδρύθηκε το 1951 ως φιλαν-
θρωπικό ίδρυμα, από το 1985 είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και
εποπτεύεται επίσης από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Βασικός σκοπός
και των δύο είναι η εκπαίδευση και επιμόρφωση σε όλους τους τομείς ανάπτυ-
ξης των τυφλών παιδιών.
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Οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρακολουθούν τα κανονικά
σχολεία και παράλληλα τους παρέχεται φροντιστηριακή υποστήριξη από τα
δύο προαναφερθέντα ειδικά σχολεία.

Τέλος, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τον Νόμο του 1979, μπο-
ρούν να εισαχθούν οι τυφλοί μαθητές, χωρίς εξετάσεις, σε σχολές που εί   ναι εφι-
 κτή η παρακολούθησή τους. Έτσι, οι τυφλοί μαθητές εγγράφονται στην
πλειο νότητά τους στη Νομική Σχολή, στο τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής
Σχολής, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκ-
παίδευσης και Νηπιαγωγών.

Πολλοί τυφλοί εργάζονται σε προστατευμένα εργαστήρια, των οποίων τα
προϊόντα απορροφώνται στο σύνολό τους από κρατικούς φορείς. Ενώ παλαιό -
τερα αυτό θεωρείτο κρατική πρόνοια, σήμερα αγγίζει τα όρια της κοινωνικής
ελεημοσύνης αφού στερεί από τα τυφλά άτομα που απασχολούνται εκεί τη δη-
μιουργικότητα που συνεπάγεται ο ανταγωνισμός, τα εργασιακά κίνητρα που
προσφέρει η ελεύθερη αγορά και τις προοπτικές εξέλιξης που δίνουν οι συνε-
ταιρισμοί. Τα προστατευμένα εργαστήρια, αν δεν λάβουν τη μορφή κοινωνι-
κών επιχειρήσεων και αν δεν δώσουν τη δυνατότητα στο άτομο να αναδιπλώσει
την προσωπικότητά του, να παραγάγει έργο, που θα κριθεί ισότιμα από την κοι-
νωνία, θα προσανατολίζουν τα άτομα με προβλήματα όρασης στην επαιτεία και
στον κοινωνικό οίκτο. Η παθητικότητα που καλλιεργείται και η χρήση της λέξης
«προστατευμένο» περιθωριοποιεί αντί να ενσωματώνει το τυφλό άτομο, απαλ-
λάσσει το κράτος από τις υποχρεώσεις του.

Ο σωστός επαγγελματικός προσανατολισμός ταυτίζεται με την εξάλειψη της
ιδιαιτερότητας, που συνεπάγεται η αναπηρία. Ο τυφλός εκπαιδεύεται στη διεκ-
δικητικότητα, εμπεδώνει το συναίσθημα της αυτοπεποίθησης και μαθαίνει να
απαιτεί από την αγορά το μερίδιο, που του αξίζει, χωρίς να καπηλεύεται τη λύ-
πηση.

Ο σωστός επαγγελματικός προσανατολισμός δεν απευθύνεται μόνο στα
τυφλά άτομα, αλλά διευρύνεται στην κοινότητα, είτε με τη μορφή ενημέρωσης,
είτε με τις αρχές της συστηματικής ευαισθητοποίησης. Αναδεικνύει τα ταλέντα
των τυφλών και στρέφει την ενεργητικότητά τους προς δεξιότητες, που μπο-
ρούν να έχουν απήχηση στην κοινωνία. Η σύγχρονη τεχνολογία συμπληρώνει
την επαγγελματική συμβουλευτική και απογειώνει τις επαγγελματικές επιλο-
γές των τυφλών. Οι μέχρι στιγμής επιδοματικές πολιτικές, που έχει υιοθετήσει
η κρατική πρόνοια, έχουν σχεδόν ολοκληρωτικά αποτύχει. Ο επιχειρηματίας
ενδιαφέρεται κυρίως για το κέρδος και σπάνια έχει τη δυνατότητα να αναπτύ-
ξει υποστηρικτικές δομές και επιχειρήσεις, εάν πριν δεν έχει καλλιεργηθεί η
αλλαγή της κουλτούρας προς την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Τα τυφλά άτομα
μπορούν και πρέπει να διδαχτούν πώς να γίνουν ανταγωνιστικά.
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Οι συγγραφείς του παρόντος βιβλίου προτείνουν μια ριζική αναδιάρθρωση
της επαγγελματικής συμβουλευτικής, η οποία μέχρι στιγμής εξέφραζε το
πνεύμα ενός πεπαλαιωμένου βιομηχανικού μοντέλου. Η νέα εποχή της πληρο-
φορίας επιτάσσει την ευελιξία, την εξατομίκευση και την ανάδειξη των ατομι-
κών ταλέντων. Η τεχνολογία στέκεται αρωγός στο εγχείρημα αυτό και τόσο το
κράτος όσο και οι πολίτες οφείλουν να απεμπλακούν από την κοινωνική αδρά-
νεια, που οριοθετεί τα τυφλά άτομα από τη γέννησή τους.

4.9. Επαγγελματικός προσανατολισμός κωφών και βαρήκοων ατόμων

Αν και η επαγγελματική κατάρτιση των κωφών και βαρήκοων ατόμων ακο-
λούθησε με βραδύτερους ρυθμούς την τεχνολογική πρόοδο, σήμερα παρατηρεί-
ται μια στροφή προς πιο απαιτητικές επαγγελματικές επιλογές και απόσυρση
από τα επαγγέλματα που θεωρούνταν κατάλληλα για το είδος αυτό της αναπη-
ρίας. Σύμφωνα με έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, τα παιδιά με προβλή-
ματα ακοής δηλώνουν την προτίμηση τους για επαγγέλματα που σχετίζονται με
τον αθλητισμό, την πληροφορική και την τέχνη. Τα κορίτσια επιπροσθέτως προ-
τιμούν κοινωνικά επαγγέλματα. Παράλληλα, η επαγγελματική επιλογή εξαρτά-
ται περισσότερο από κοινωνικοοικονομικούς και προσωπικούς παράγοντες
(αποδοχές, εξέλιξη, κοινωνικο-συναισθηματικό κλίμα στον χώρο εργασίας) και
λιγότερο από τους περιορισμούς που επιβάλλει η αναπηρία. Σε γενικές γραμμές,
τα κωφά άτομα αποδεσμεύονται από την κρατική και οικογενειακή στήριξη και
προτιμούν να χαράξουν μόνα τους τον δρόμο της επαγγελματικής ολοκλήρωσης,
αν και συνειδητοποιούν ότι η ελλειμματική ακοή και τα αρνητικά στερεότυπα θα
αποτελέσουν εμπόδιο στην εξέλιξή τους. Γενικά, τα κωφά και βαρήκοα άτομα
είναι κοινωνικά και δραστήρια. Πολλές φορές επιλέγουν εκπαιδευτικά επαγ-
γέλματα (δάσκαλοι νοηματικής γλώσσας κ.λπ.), ενώ η κατάρτισή τους πλέον πε-
ριλαμβάνει και εξειδικευμένη θεωρητική προσέγγιση.

Η σχολική επίδοση των κωφών ατόμων παρουσιάζει την ίδια διασπορά μ’
αυτή των ακουόντων. Το ίδιο ισχύει και για τις επαγγελματικές προοπτικές. Σκο-
πός κάθε προγράμματος επαγγελματικού προσανατολισμού είναι να καταστήσει
τα άτομα αυτά οικονομικώς ανεξάρτητα. Φαίνεται όμως ότι βασικότερη αιτία
αποτυχίας, πέρα από τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις, είναι η έλλειψη κα-
τάλληλης πληροφόρησης και η πλημμελής εκτίμηση των προσωπικών δεξιοτήτων
και προσδοκιών. Τα σύγχρονα προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού
έχουν ως πρώτιστο μέλημα την εκμάθηση δεξιοτήτων αυτογνωσίας και τρόπων
πρόσκτησης πληροφοριών. Σε δεύτερο στάδιο επιχειρείται η γνωριμία με τα κα-
τάλληλα επαγγέλματα και η επίσκεψη σε ανάλογους χώρους εργασίας. Τέλος,
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διδάσκονται τρόποι εύρεσης εργασίας και τεχνικές διατήρησής της. Παράλληλα,
αναπτύσσονται θεματικές, όπως ψυχολογία του εργοδότη και του συναδέλφου,
τρόποι συμπεριφοράς προς τον πελάτη, διαχείριση προσδοκιών, τεχνικές επι-
κοινωνίας, επίλυση προβλημάτων, λήψη από  φασης, διαχείριση χρόνου και οικο-
νομικών, οικονομικός σχεδιασμός, α σφαλιστικές επιλογές και μακροπρόθεσμος
σχεδιασμός. Ταυτόχρονα, τα κωφά άτομα εκπαιδεύονται στην αυτόνομη δια-
βίωση. Τα παραπάνω τα διδάσκονται μέσω βιωματικών ασκήσεων, ανάληψης
ρόλων και προσομοίωσης επαγγελμάτων. Στα προγράμματα επαγγελματικού
προσανατολισμού συμμετέχουν και οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες, οι οποίοι μα-
θαίνουν πώς να αντιμετωπίζουν την έμφυτη δυσπιστία για τον κωφό εργαζόμενο,
ποιες τροποποιήσεις πρέπει να κάνουν στο περιβάλλον της επιχείρησης (οι
οποίες συνήθως δεν έχουν υψηλό κόστος), τι επιδοματικές πολιτικές υπάρχουν
και πώς η επιχείρηση θα ωφεληθεί μέσω του κοινωνικού προσώπου που παρου-
σιάζει. Μαζί με τα κωφά άτομα οι εργοδότες εκπαιδεύονται στους τρόπους που
δίνουν οδηγίες, και παρακολουθούν σεμινάρια σχετικά με την ηγετική ικανότητα.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναδειχτεί ο ρόλος του προσωπικού μέντορα-συμ-
βούλου για κάθε κωφό υποψήφιο εργαζόμενο, ο οποίος θα προσφέρει διαρκείς
υποστηρικτικές υπηρεσίες τόσο πληροφορικής υφής, όσο και κοινωνικο-συναι-
σθηματικής ενίσχυσης. Τα εργασιακά, όπως και τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα,
πρέπει να είναι έτσι διαμορφωμένα, που να προσφέρουν απρόσκοπτη οπτική
επαφή και με τα μέσα εργασίας και με τους συναδέλφους ή πελάτες. Τέλος, πρέ-
πει να τονιστεί ότι η παραδοσιακή αντίληψη πως ορισμένα μόνο επαγγέλματα
είναι κατάλληλα για τους κωφούς, έχει εδώ και καιρό εγκαταλειφθεί. Τα κωφά
άτομα διδάσκονται πλέον πώς να διαχειρίζονται τις εργασιακές δυναμικές, με
ποιο τρόπο να διαχειρίζονται τη μεταβολή, πώς να προσαρμόζονται και να προ-
σαρμόζουν το περιβάλλον τους και πώς να αξιοποιούν τη διά βίου μάθηση προς
όφελός τους.

Οι κωφοί υποψήφιοι εργαζόμενοι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη μια σειρά
από προϋποθέσεις, πριν προβούν στο μεγάλο βήμα της επαγγελματικής απο-
κατάστασης και της τεχνικής κατάρτισης. Αυτές είναι: 
• Ανάλυση προσωπικών φιλοδοξιών.
• Πληροφορίες για το επάγγελμα.
• Συζήτηση με ειδήμονες και ήδη εργαζόμενους στην ειδικότητα που τους εν-

διαφέρει.
• Απαιτήσεις του επαγγέλματος.
• Προηγούμενη εμπειρία του φορέα ή της επιχείρησης με κωφά άτομα.
• Απόσταση από τον τόπο κατοικίας.
• Υποστηρικτικές υπηρεσίες για κωφά άτομα στον χώρο εργασίας.
• Απαιτούμενες γραφειοκρατικές διαδικασίες.
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• Σύνταξη βιογραφικού και συνοδευτικής επιστολής.
• Συστατικές επιστολές.
• Πληροφορίες για οικονομικές απολαβές.
• Ύπαρξη διερμηνέα ή ηλεκτρονικών τεχνολογιών (email, chat και ειδικά

προσαρμοσμένο για κωφά άτομα λογισμικό).
• Βολιδοσκόπηση των προθέσεων και απόψεων της οικογένειας.

Μια ανασκόπηση 13 αγγλοσαξονικών εμπειρικών ερευνών (Bigman, 1960^
Boatner, Stuckless, & Moores, 1964^ Christiansen, 1982^ El-Khiami, 1993^ Grant,
Marron, & Welsh, 1981^ Grant & Welsh, 1981^ Johnson, 1993^ Justman & Mo-
skowitz, 1963^ Lunde & Bigman, 1959^ Mowry, 1986^ Schein, 1968^ Schein &
Delk, 1978^ Vescovi, 1973), διαπιστώνει ότι τα κωφά άτομα δηλώνουν στη συ-
   ντριπτική τους πλειονότητα ότι είναι ικανοποιημένα από την εργασία τους. Συ-
νήθως όμως οι εργαζόμενοι που έχουν υψηλότερες βαθμολογίες εργασιακής
ικανοποίησης είναι οι βαρήκοοι, οι οποίοι διαθέτουν ικανότητα προφορικής
γλώσσας (Bigman, 1960).

Οι Grant et al. (1981) θεώρησαν ότι υψηλότερη εργασιακή ικανοποίηση
έχουν οι κωφοί εργαζόμενοι, που διαθέτουν πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι Grany και Welsh (1981), αν και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι άρρενες
κωφοί έβρισκαν ευκολότερα απασχόληση, εντούτοις δήλωναν λιγότερο ικανο-
ποιημένοι σε σύγκριση με τις γυναίκες. Ο El-Khiami (1993) συμπέρανε ότι, όσα
κωφά άτομα εργάζονταν σε επαγγέλματα κύρους (μάνατζερ, διοικητές κ.λπ.),
είχαν μεγαλύτερη ικανοποίηση από την εργασία σε σύγκριση με αυτούς που
ακολουθούσαν τα παραδοσιακά για κωφά άτομα επαγγέλματα.

4.10. Επαγγελματικός προσανατολισμός ατόμων με κινητικές αναπηρίες

Η σταδιοδρομία των ατόμων με κινητικά προβλήματα είναι συνυφασμένη
με τον όρο «πρόσβαση». Δεν πρέπει να λησμονάται ότι στην κατηγορία αυτή
των ατόμων με αναπηρία η κούραση επέρχεται ευκολότερα και οι εργασίες
χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να ολοκληρωθούν. Στο εργασιακό περι-
βάλλον πρέπει να εξασφαλιστούν θέσεις σταθμεύσεως, ράμπες, ειδικά δια-
μορφωμένα τηλέφωνα, πόρτες, ανελκυστήρες και τουαλέτες, που διευκολύνουν
την πρόσβαση με αναπηρικό αμαξίδιο, και υπολογιστές με ειδικά τοποθετη-
μένο πληκτρολόγιο και ποντίκι. Εάν απαιτείται η χρήση εφαρμογών γραφείου,
τότε είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική ψηφιοποίηση όλων των απαραίτητων εγ-
γράφων και βιβλίων και οι μετατροπείς φωνής σε γραπτό λόγο. Παράλληλα,
πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας σε περίπτωση σεισμού και πυρ-
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καγιάς. Ουσιαστικά, πρόκειται για επανασχεδιασμό του χώρου εργασίας, ώστε
να καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες του κινητικά αναπήρου ατόμου. Παράλ-
ληλα, όλοι οι συνάδελφοι πρέπει να εκπαιδευτούν, ώστε να τηρούν τους κανό-
νες καλής συμπεριφοράς προς τον ανάπηρο:
– Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας πρέπει να λαμβάνει την κατάλληλη θέση,

ώστε να υπάρχει οπτική επαφή και εφόσον κρίνεται απαραίτητο, και εάν είναι
δυνατό, στο ύψος του αναπηρικού αμαξιδίου. Το αναπηρικό αμαξίδιο αποτε-
λεί προσωπικό χώρο και γι’ αυτό κανείς δεν πρέπει να το χειρίζεται χωρίς την
άδεια του κατόχου.

– Οι οδηγίες πρέπει να είναι πάντα προφορικές και όχι γραπτές.
– Πριν παρασχεθεί οποιαδήποτε βοήθεια, πρέπει να υπάρχει συγκατάθεση του

αναπήρου.
– Είναι απαραίτητο να τοποθετηθούν πινακίδες, που να πληροφορούν τους ανα-

πήρους σχετικά με την προσβασιμότητα των υπόλοιπων χώρων ενός κτιρίου.
Να σημειωθεί ότι οι ιδιαιτερότητες των ατόμων με κινητικές αναπηρίες κα-

θορίζουν την απόδοσή τους στην εργασία:
Πολλοί από αυτούς μπορεί να αισθάνονται πόνο, έλλειψη συντονισμού και

ανεπάρκεια στη λεπτή κινητικότητα. Μερικές φορές τα συμπτώματα γίνονται
πολύ έντονα, ενώ άλλες φορές υποχωρούν. Κάποιοι από αυτούς μπορούν να
σηκωθούν και να στηριχθούν, ενώ άλλοι όχι. Σε μερικούς η αδυναμία εστιάζε-
ται στα κάτω άκρα, ενώ τα υπόλοιπα μέλη του σώματος λειτουργούν κανονικά.
Τέλος, άλλες ανεπάρκειες, όπως δυσκολίες στην ακοή, μπορεί να συνοδεύουν
την κινητική αναπηρία. Πολλές έρευνες έχουν αποδείξει ότι η ζωή των κινη-
τικά αναπήρων διακατέχεται από μεγάλο άγχος, το οποίο επηρεάζει την εργα-
σιακή τους συμπεριφορά. Τέλος, υπάρχουν κινητικές αναπηρίες, που δεν
φαίνονται, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, και οι οποίες, παρόλα αυτά, επι-
δρούν αρνητικά στην ποιότητα ζωής.

Ο αποκλεισμός των ατόμων με κινητικές αναπηρίες από την αγορά εργασίας
και η συνεπακόλουθη περιθωριοποίησή τους είναι αποτέλεσμα της χαμηλής αυ-
τοεκτίμησης, της ημιτελούς εικόνας του σώματος, της ανεπάρκειας των προνοι-
ακών πολιτικών, της αδιάφορης κοινότητας, αλλά κυρίως οδυνηρό αποκύημα
των στερεοτύπων και προκαταλήψεων. Η επίδραση της κινητικής αναπηρίας
κατά ένα μεγάλο μέρος δεν οφείλεται στο είδος και στον βαθμό της, αλλά στον
αντίκτυπό της, στα πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος του κινητικά αναπήρου
και στην αντίδρασή τους απέναντι σ’ αυτό. Οι ανάπηροι νέοι θεωρούν ότι ένα δη-
μιουργικό επάγγελμα παρέχει ευκαιρίες προσωπικής ανάπτυξης, εξασφαλίζει
συναισθηματική ισορροπία και προσφέρει οικονομική και κοινωνική αποδοχή.

Η εργασία είναι επιτακτική ανάγκη για τα κινητικώς ανάπηρα άτομα, ώστε
να μην εμπλακούν σ’ ένα φαύλο κύκλο μεμψιμοιρίας, εξάρτησης και αδυνα-
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μίας. Οι παράγοντες, που επηρεάζουν την επιλογή επαγγέλματος, προσομοι-
άζουν εν πολλοίς με αυτούς των μη αναπήρων ατόμων. Πρέπει να τονιστεί ότι
ένα σημαντικό ποσοστό των κινητικά αναπήρων αποδίδεται σε τροχαία, εργα-
τικά και άλλα ατυχήματα και αφορά σε άτομα που ήδη είχαν διαμορφώσει
επαγγελματική ταυτότητα. 

Η ειδική αγωγή, κυρίως, αναφέρεται σε αυτά τα άτομα που από τη γέννησή
τους ή σε μικρή ηλικία απέκτησαν κάθε είδους κινητική αναπηρία. Πάντως, σε
όλες τις περιπτώσεις, οι εκπαιδευτικές εμπειρίες, η ετοιμότητά τους να τις δε-
χτούν, η προσαρμοστικότητα του κοινωνικού περίγυρου και οι ενισχύσεις που
θα δεχτούν, παίζουν σημαντικό ρόλο στην τελική επαγγελματική επιλογή.

Μέχρι σήμερα η επαγγελματική συμβουλευτική αφορά στην επιλογή και το-
ποθέτηση σε κάθε επάγγελμα, στην εκπαίδευση και κατάρτιση, στην άσκηση
σε κοινωνικοσυναισθηματικές δεξιότητες και τέλος στις προσπάθειες για τη
διατήρηση του επαγγέλματος. Τα κυριότερα εμπόδια που παρατηρήθηκαν αφο-
ρούν σε ανεπάρκεια του εκπαιδευτικού συστήματος και των ίδιων των εκπαι-
δευτικών, σε ακατάλληλα εργασιακά περιβάλλοντα και σε περιορισμένη
στήριξη από εργοδότες και κοινότητα.

4.11. Επαγγελματική αποκατάσταση παιδιών με αυτισμό

Τα άτομα με αυτισμό μπορούν να απασχοληθούν σε εργασίες, που περι-
λαμβάνουν επαναλαμβανόμενες διαδικασίες ή κινήσεις. Κάποια από αυτά
έχουν καλλιτεχνικές δεξιότητες, ασχολούνται με τη ζωγραφική, την καλλιέρ-
γεια της γης, πλένουν πιάτα ή ρούχα, κουρδίζουν πιάνα και συμμετέχουν σε 
τυποποιημένες διαδικασίες σε εργοστάσια (γραμμή παραγωγής). Οι δραστη-
 ριότητες με τις οποίες μπορούν να απασχοληθούν δημιουργικά είναι η μουσική,
το κολύμπι, το ποδήλατο, οι εκδρομές στο φυσικό περιβάλλον, τα παζλ κ.λπ.

Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την επιλογή επαγγέλματος είναι απαραίτητο
να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη τα χαρακτηριστικά των αυτιστικών ατόμων. Για
παράδειγμα, οι πάσχοντες από το σύνδρομο αυτό μπορούν ευκολότερα να 
αντιληφθούν το μέρος παρά το όλον. Αυτό τους οδηγεί σε επαγγέλματα εργα-
στηρίου ή ερευνητή σε προστατευμένα πλαίσια, σε μουσεία και σε αρχαιολο-
γικούς χώρους. 

Η ικανότητα του αυτιστικού να επικεντρώνεται στη λεπτομέρεια και να πα-
ρατηρεί οτιδήποτε παρουσιάζει ασυνέχεια ή δεν είναι κατανοητό, το παραμι-
κρό ανακόλουθο στοιχείο ή κάτι που είναι ασύμμετρο και αλλοιώνει κάποιο
ομαλό μοτίβο, κάνει το αυτιστικό άτομο ιδανικό για παρατηρητή μικροσκοπίου
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ή τηλεσκοπίου. Πραγματικά, τα άτομα αυτά είναι πολύ πιο αποτελεσματικά στο
να ανακαλύπτουν αλλοιώσεις κυττάρων ή καινοφανείς αστέρες από τους πε-
ρισσότερους από τους συναδέλφους τους.

Ο σύμβουλος του επαγγελματικού προσανατολισμού πρέπει να επικεντρω-
θεί στις θετικές ιδιότητες, που συνεπάγεται ο αυτισμός, και να συνειδητοποι-
ήσει ότι η σοβαρότητα του συνδρόμου δεν αναιρεί τη μοναδική, ξεχωριστή
προσωπικότητα του καθενός. Το πάθος τους για ορισμένες διαδικασίες, η επι-
μονή στη λεπτομέρεια και η εκπληκτική μνήμη σε κάποιους τομείς δεν μπορούν
να θεωρούνται παρά προσόντα για ένα συγκεκριμένο είδος εργασίας. Το αυ-
τιστικό άτομο μπορεί να εργαστεί στο γραφείο, να ασχοληθεί με μια τυπική και
επαναλαμβανόμενη διαδικασία (κλείσιμο φακέλων, σφραγίδες, διαχείριση
 εντύ πων), χωρίς να εμπλέκεται σε περίπλοκες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με
τους συναδέλφους. Η παροιμιώδης υπομονή και το γεγονός ότι αντλεί ευχαρί-
στηση από ασχολίες, που οι υπόλοιποι θεωρούν βαρετές, το κάνει ακόμα πα-
ραγωγικότερο.

Η έλλειψη ενδιαφέροντος για κοινωνικές συναναστροφές μπορεί να το κα-
θιστά ακατάλληλο για δημόσιες σχέσεις και διαφήμιση, του δίνει όμως συ γκρι-
τι κό πλεονέκτημα για εργασίες που απαιτούν προσωπική, μοναχική ενα  σχό ληση.
Στα αυτιστικά άτομα αρέσει η φύση, οι γεωργικές εργασίες, οι περιη γήσεις, η
περιποίηση λουλουδιών, η κατανόηση των διαφόρων ειδών στο ζωικό βασί λειο.
Η περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι ιδανική για τους αυτιστικούς μαθητές και
μπορεί να τους οδηγήσει σε επαγγέλματα, στα οποία θα διαπρέψουν.

Διαχειριστές συστημάτων, λάτρεις της ευταξίας και μανιώδεις με τα αντι-
κείμενα που επεξεργάζονται, τα αυτιστικά άτομα σκέφτονται με εικόνες και
δυσκολεύονται να κατανοήσουν τον γλωσσικό κώδικα. Στο φωτογραφείο εύ-
κολα μπορούν να φανταστούν ένα δισδιάστατο αντικείμενο ως τρισδιάστατο
και με κατάλληλη κατάρτιση μαθαίνουν να χειρίζονται λογισμικό επεξεργα-
σίας εικόνων και σχεδιασμού.

Η αυστηρή δομή, η προβλεψιμότητα και η απαρέγκλιτη υπακοή στους κα-
νόνες είναι βασικά στοιχεία, που οδηγούν σε επαγγελματική καταξίωση και
χαρακτηριστικά απαραίτητα σε πολλά επαγγέλματα. Παράλληλα, το ενδιαφέ-
ρον τους για τα ζώα κι όχι για τους ανθρώπους, μπορεί να τα οδηγήσει να γί-
νουν φροντιστές σε ζωολογικούς κήπους, σε τσίρκο, σε ιπποδρόμους. Το
θρησκευτικό περιβάλλον και η γαλήνη τα ηρεμούν και μπορούν να γίνουν ιδα-
νικοί επιμελητές εκκλησιών, νεωκόροι, παρασκευαστές κεριών και άλλων αν-
τικειμένων του λατρευτικού τυπικού.

Τα άτομα με αυτισμό και με σύνδρομο Άσπεργκερ διακρίνονται σε δύο κα-
τηγορίες: σε αυτά με υψηλό και σε αυτά με χαμηλό επίπεδο νοητικής λειτουρ-
γίας. Και στις δύο περιπτώσεις, όμως, η βραχύχρονη μνήμη υπολειτουργεί, ενώ
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η μακρόχρονη είναι πιο αποτελεσματική από αυτή των «φυσιολογικών ανθρώ-
πων», με αποτέλεσμα, οι αυτιστικοί εργαζόμενοι να μην μπορούν να χειριστούν
περίπλοκες εργασίες. Παραδείγματα ακατάλληλων ασχολιών, που απαιτούν
φόρτο της βραχυπρόθεσμης μνήμης, είναι: ταμίες, σερβιτόροι, τηλεφωνητές,
υπάλληλοι σε ξενοδοχεία, εισπράκτορες κ.λπ.

Μια περαιτέρω διάκριση αφορά στον τρόπο σκέψης: υπάρχουν αυτιστικά
άτομα, που σκέφτονται κυρίως εικονικά και δεν μπορούν να χειριστούν λέξεις,
αριθμούς και αφηρημένες έννοιες, και αυτά που μπορούν ευκολότερα να επε-
ξεργαστούν ψηφία, νότες και αριθμούς. Τα κατάλληλα επαγγέλματα για την
πρώτη κατηγορία (εικονική μνήμη) είναι: προγραμματιστές υπολογιστών, φω-
τογράφοι, σχεδιαστές οργάνων και εργαλείων, μηχανικοί υπολογιστών, σχε-
διαστές ιστοσελίδων, κατασκευαστές παιχνιδιών και videogames, επιδιορθωτές
υποδημάτων και ρούχων, τεχνικοί εργαστηρίων, αγγειοπλάστες, μηχανικοί αυ-
τοκινήτων κ.λπ.

Τα κατάλληλα επαγγέλματα για τη δεύτερη κατηγορία (επεξεργασία ψη-
φίων) είναι: λογιστές, βιβλιοθηκονόμοι, ταμίες, γραμματείς, στατιστικοί κ.λπ.
Για τα αυτιστικά άτομα, στα οποία δεν έχει αναπτυχθεί η γλωσσική ικανότητα,
οι καταλληλότερες απασχολήσεις είναι: γραμμή παραγωγής σε εργοστάσια, βι-
βλιοθηκάριοι, καθαριστές, κηπουροί, μάγειρες, ανακυκλωτές υλικών κ.λπ.

Σε όλες τις ασχολίες τα αυτιστικά άτομα μπορούν να διακριθούν: πολλοί ει-
κονολήπτες και μοντέρ έπασχαν από αυτισμό, ενώ ως οδηγοί γνωρίζουν κάθε
δρόμο της πόλης. Ως λογιστές μπορούν να είναι πολύ ακριβείς και λεπτομερείς,
ενώ ως γραμματείς γνωρίζουν ακριβώς πού βρίσκεται ταξινομημένο ένα αρ-
χείο ή ένα αντικείμενο. Στις βιβλιοθήκες και στα μουσεία μπορούν να απο-
μνημονεύσουν ολόκληρο το αρχειακό σύστημα, ενώ οι νέες τεχνολογίες τούς
προσφέρουν συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων, γιατί παρέχουν
ευκαιρίες απερίσπαστης εργασίας και αυτοσυγκέντρωσης.

Εν κατακλείδι, οι εργασίες, στις οποίες θα απασχοληθούν άτομα με αυτισμό
ή σύνδρομο Άσπεργκερ, πρέπει να έχουν απόλυτα διασαφηνισμένους στόχους
και διαδικασίες, να δίνουν έμφαση στα παραγωγικά αποτελέσματα κι όχι στην
προσωπικότητα του εργαζομένου και να μην χρειάζονται κοινωνικές δεξιότη-
τες. Κατ’ αναλογία, ακαδημαϊκοί τομείς, όπως η Επιστήμη των Υπολογιστών, η
Λογιστική, η Βιβλιοθηκονομία, η Μουσειολογία, η Τέχνη και η τεχνική κατάρ-
τιση είναι προσαρμοσμένοι στις δεξιότητες και ανάγκες των αυτιστικών, ενώ οι
Θεωρητικές και Πολιτικές επιστήμες, η Διοίκηση Επιχειρήσεων, το Marketing
και οι πωλήσεις δεν συνάδουν προς τα χαρακτηριστικά και τους περιορισμούς
του αυτισμού.

Κλειδί για την επαγγελματική επιτυχία είναι η συνειδητοποίηση των δεξιο-
τήτων και των αναγκών του αυτιστικού ατόμου. Ο σύμβουλος με φαντασία και
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υπομονή θα ανακαλύψει σταδιακά τις ιδιαίτερες κλίσεις και με έκπληξη θα κα-
ταλάβει ότι κάθε αυτιστικό άτομο είναι φτιαγμένο για κάποιο συγκεκριμένο
επάγγελμα. Η παρέμβαση και η συμβουλευτική διαδικασία πρέπει να ξεκινή-
σει από την παιδική ηλικία. Οι στόχοι θα είναι ρεαλιστικοί, αλλά υψηλοί. Η ητ-
τοπάθεια ως απόρροια της σοβαρότητας των συμπτωμάτων του αυτισμού δρα
ανασταλτικά. Το αυτιστικό παιδί ίσως να μη γίνει αστροναύτης, αλλά μπορεί
κάλλιστα να συμπληρώνει αναφορές πτήσεων στο αεροδρόμιο. Η οργανωτι-
κότητα και η εμμονή σε ορισμένες ασχολίες οδηγούν στην κατανόηση των προ-
σόντων του. Ο σύμβουλος θα οδηγήσει τον αυτιστικό μαθητή σε εργασιακούς
χώρους και θα επιχειρήσει να καταλάβει ποιοι από αυτούς του αρέσουν, ποιοι
του κεντρίζουν το ενδιαφέρον, ποιοι το ηρεμούν. Τα πολύπλοκα ερεθίσματα
και τα πολύβοα περιβάλλοντα είναι ακατάλληλα.

Στη συνέχεια το αυτιστικό παιδί θα διδαχτεί ότι η εργασία περιλαμβάνει
πολύ περισσότερα από την επιτέλεση ορισμένων καθηκόντων: τήρηση ωρα-
ρίων, εκτέλεση οδηγιών, γνώση κανόνων ασφαλείας και συμπεριφοράς, σχέσεις
με συναδέλφους.

Σκοπός της επαγγελματικής συμβουλευτικής για τα αυτιστικά άτομα είναι η
δημιουργία ενός εξατομικευμένου στρατηγικού σχεδίου απασχόλησης και η
απόκτηση εμπειρίας μέσω πρακτικής άσκησης, παράλληλα με την επίσημη εκ-
παίδευση. Ταυτόχρονα, έμφαση δίνεται στην αφύπνιση της κοινότητας, στην
ενημέρωση των εργοδοτών, που συνήθως αγνοούν την έννοια του αυτισμού και
στην καλύτερη περίπτωση τη συγχέουν με κάποια μορφή βαριάς και ανίατης
νοητικής καθυστέρησης.

Ο πιο ανασταλτικός παράγοντας για τους μαθητές με αυτιστικό σύνδρομο
είναι οι φόβοι και οι λιποψυχίες των γονέων τους. Ο σύμβουλος οφείλει να πε-
ριλάβει στην παρέμβασή του την οικογένεια και να τη μεταλλάξει στο πιο απο-
τελεσματικό υποστηρικτικό πλαίσιο.

Για την επαγγελματική συμβουλευτική των αυτιστικών ατόμων απαιτείται ο
εκπαιδευτικός-σύμβουλος να διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις σχετιζόμενες με
το ειδικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο μαθητής, αλλά και ευρύτερη γνώση
των δυνατοτήτων και των αναγκών των μαθητών αυτών, ώστε να είναι ικανός
να οδηγήσει τη συμβουλευτική διαδικασία αρχικά στην αντιστάθμιση των συ-
ναισθημάτων μειονεξίας, απομόνωσης και απόσυρσης, που πιθανόν να υπάρ-
χουν, και σε δεύτερο επίπεδο να προσπαθήσει να επανεντάξει τους μαθητές,
ώστε να αναπτύξουν την επαγγελματική τους προοπτική κατά τρόπο  που να συ-
νάδει με την αξιοποίηση του ξεχωριστού δυναμικού, που οι ίδιοι δια  θέτουν.

Ειδικότερα, ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει επιμεριστικά να δοθεί:
Στην ανάπτυξη της αυτογνωσίας των μαθητών αυτών και ειδικότερα στη στή-

ριξή τους αναφορικά με την προσπάθεια που καταβάλλουν για τον εντοπισμό
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και την ανάπτυξη του δυναμικού τους, των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους, των
αξιών, των ενδιαφερόντων και της προσωπικότητάς τους ως μιας ψυχικής, νοη-
τικής και συναισθηματικής ολότητας.

Στην πληροφόρηση. Με τον όρο πληροφόρηση εννοούμε ολόκληρη τη δια-
δικασία αναζήτησης, επεξεργασίας και επιλογής του πληροφοριακού υλικού,
που χρειάζονται οι μαθητές, ώστε να έχουν την καλύτερη δυνατή πρόσβαση
στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές πληροφορίες, που κατακλύζουν τις σύγ-
χρονες κοινωνίες (ΥΠΕΠΘ, 1999).

Στη λήψη απόφασης. Η λήψη αποφάσεων, προσωπικών και επαγγελματι-
κών, είναι μία σύνθετη, αλλά και εξελικτική αναπτυξιακή διαδικασία, μέσα από
την οποία ο μαθητής μαθαίνει να παίρνει αποφάσεις, που αφορούν στην επαγ-
γελματική σταδιοδρομία (αλλά και στην ίδια του τη ζωή), κατά τρόπο ώριμο
και ικανοποιητικό (Σόφτη-Μπεσμπέα, 1985).

Στη μετάβαση. Η μετάβαση στον εργασιακό κόσμο είναι μία σημαντική
πτυχή της προετοιμασίας των νέων ανθρώπων για την ομαλή και δυναμική τους
ένταξη στην επαγγελματική, κοινωνική και οικονομική ζωή. Στοχεύει στην εν-
δυνάμωση της ικανότητας της δράσης, που θα βοηθήσει τον μελλοντικό επαγ-
γελματία να αποκτήσει εργασιακή θέση και να αναπτύξει τις σωστές
δεξιότητες, που θα τον οδηγήσουν σε επιτυχείς κινήσεις, όταν θα επιθυμήσει
αλλαγή του εργασιακού του χώρου.

Στην εφηβεία ο μαθητής με υψηλό λειτουργικό αυτισμό είναι κοινωνικά πε-
ριθωριοποιημένος παρουσιάζοντας έντονη μοναχικότητα. Γι’ αυτό οι σύμβου-
λοι και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να κατευθύνουν αυτούς τους μαθητές σε μία
αυξανόμενη συμμετοχή στις εκπαιδευτικές διαδικασίες της επαγγελματικής με-
τάβασης. 

Τη μετάβαση του ατόμου ακολουθεί η επαγγελματική τοποθέτηση στην
αγορά εργασίας. Η τοποθέτηση αποτελεί ένα ιδιαίτερο κομμάτι της συμβου-
λευτικής της αποκατάστασης των αυτιστικών ατόμων με μεγάλη λειτουργικό-
τητα. Ο σύμβουλος ανιχνεύει και διερευνά τις επαγγελματικές προτιμήσεις του
ατόμου και το φάσμα των ενδιαφερόντων του, καθορίζει τα εφικτά επαγγέλ-
ματα και ενδυναμώνει τον ενδιαφερόμενο να διαλέξει ένα επάγγελμα σύμφωνα
με τις γνώσεις και τις δυνατότητές του. Η διαδικασία του επαγγελματικού προ-
σανατολισμού επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση των κοινωνικών δεξιοτήτων
και στη διδασκαλία εργασιακών συμπεριφορών (Τζέπογλου & Σιδηροπούλου,
1998).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ: 
ΜΟΡΦΕΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ17

5.1. Εισαγωγή: βασικοί προβληματισμοί και ζητήματα προσέγγισης

Οι μη ταυτοποιημένες και μη αναγνωρισμένες ψυχικές δυσκολίες των παι-
διών με ιδιαίτερες ανάγκες18, τα οποία φοιτούν σε κανονικά και σε ειδικά

σχολικά πλαίσια, αποτελεί ένα σημαντικό ερευνητικό ζήτημα της κλινικής ψυ-
χολογίας και της σύγχρονης ψυχοπαιδαγωγικής της ένταξης (Dykens, 2000).
Ανεξάρτητα, επομένως, από την ομάδα των παιδιών με συναισθηματικές και
συμπεριφορικές διαταραχές, τα οποία συνιστούν μία ξεχωριστή κατηγορία παι-
διών που χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης, οι ψυχικές και συμπεριφορικές
δυσκολίες των παραδοσιακών κατηγοριών των παιδιών με ειδικές ανάγκες
αποτελούν πλέον αντικείμενο σχετικής διερεύνησης. Η έμφαση, μέχρι πρότινος,
στην έρευνα δινόταν, κυρίως, στα προβλήματα της ένταξης και της κοινωνικο-
ποίησης αυτών των ομάδων παιδιών και στην αντιμετώπιση των ενδογενών ή
επίκτητων υστερήσεων, καθώς και στις προϋποθέσεις επίτευξης μαθησιακών
στόχων, χωρίς απαραίτητα να εξετάζονται σε βάθος τα ζητήματα των ψυχολο-
γικών δυσλειτουργιών/διαταραχών (Emerson, 2001).
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17. Το παρόν κεφάλαιο έγραψε ο Ηλίας Ε. Κουρκούτας, Επικ. Καθηγητής Παν/μιου Κρήτης.
18. Έχει προταθεί (βλ., Κλεφτάρας, 2003), ο όρος παιδιά με «δυσλειτουργίες», ως ο λιγότερο

κοινωνικά φορτισμένος όρος, και συγχρόνως αυτός που αναδεικνύει τις ενδογενείς δυ-
σκολίες του παιδιού. Στο παρόν κείμενο χρησιμοποιείται μία πλειάδα όρων, όπως παιδιά
με ιδιαιτερότητες, παιδιά με ιδιαίτερες ανάγκες, παιδιά με ιδιαίτερες δυσλειτουργίες, γε-
γονός που αντανακλά τη δυσκολία να μιλήσει κανείς για ομάδες παιδιών που χαρακτη-
ρίζονται από κοινά, αλλά και ετερογενή χαρακτηριστικά. Συγχρόνως, γίνεται προσπάθεια
να χρησιμοποιηθούν ουδέτεροι, μη αρνητικοί όροι, χωρίς να παραβλέπονται οι εγγενείς
αδυναμίες και υστερήσεις των παιδιών αυτών. Οι νέες προσεγγίσεις δίνουν περισσότερη
έμφαση στη σχέση του παιδιού με το περιβάλλον και στον τρόπο, με τον οποίο τα διά-
φορα πλαίσια (οικογενειακά, κοινωνικά, σχολικά κ.λπ.) απαντούν στις αδυναμίες του και
λιγότερο στις ενδογενείς δυσλειτουργίες ή υστερήσεις (Louis & Ramond, 2006). 
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Τις τελευταίες δεκαετίες δόθηκε έμφαση σε θεωρητικές και ερευνητικές
αναζητήσεις πάνω σε ζητήματα ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης και παρέμβασης
σε παιδιά με ειδικές ανάγκες (ενδεικτικό παράδειγμα τα παιδιά με ήπιες ή σο-
βαρές μαθησιακές δυσκολίες, καθώς και τα παιδιά με χρόνια νοσήματα, για τα
οποία έχει δει το φως της δημοσιότητας ένας μεγάλος αριθμός ερευνών)(Dro-
tar, 2006).

Πριν προχωρήσουμε στην παράθεση των δεδομένων και των προβληματι-
σμών που αφορούν το συγκεκριμένο φαινόμενο, θα θέσουμε μία σειρά πρω-
ταρχικών θεωρητικών ερωτημάτων.

Το πρώτο ερώτημα που τίθεται αφορά στη χρήση της ορολογίας, η οποία
είναι, συνήθως, δέσμια των ήδη υφισταμένων κατηγοριοποιήσεων (ψυχιατρι-
κής, ψυχολογικής, ψυχοπαιδαγωγικής) και γενικότερα της προσέγγισης η οποία
υιοθετείται. Η ψυχιατρική άποψη υιοθετεί ιατρική ορολογία (π.χ., διαταραχές,
κατάθλιψη, κ.λπ.) και προάγει, συνήθως, ένα βιολογικό φαινομενολογικό μο  -
ντέλο ερμηνείας και παρέμβασης. Αντίθετα, η ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση
και η θετική ψυχολογία προάγει ένα μοντέλο ήπιων προληπτικών και εναλλα-
κτικών ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων (Hallahan, Kauffman & Lloyd, 1999·
Meadows & Stevens, 2004). Σε κάποιες σπάνιες περιπτώσεις τα δύο μοντέλα
είναι αλληλοσυμπληρωματικά, σε άλλες είναι αντιθετικά.

Το θέμα της εγκυρότητας της προσέγγισης που υιοθετείται είναι, βεβαίως,
σημαντικό, καθώς δεν είναι δυνατό να παραγνωρίζεται η σοβαρότητα των ψυ-
χικών δυσκολιών των παιδιών αυτών. Δεν είναι, όμως, δυνατό, από την άλλη,
αυτές να εξετάζονται και να ερμηνεύονται σε μία μονοδιάστατη αποκλειστικά
φαινομενολογική οπτική, η οποία παραβλέπει το οικοσυστημικό πλαίσιο ζωής
του παιδιού, τις συνθήκες κοινωνικοποίησής του και τη σχέση του με τον άλλο,
μέσα και έξω από την οικογένεια (Fraser, 2004· Sameroff, 2000).

Το δεύτερο ερώτημα αφορά στη σχέση μεταξύ συμπεριφορικών και ψυχο-
λογικών δυσκολιών/διαταραχών19: σε ποιο βαθμό οι συμπεριφορικές διαταρα-
χές εκφράζουν τις ψυχικές δυσκολίες ενός υποκειμένου και σε ποιο βαθμό
αυτές οι δυσκολίες οδηγούν σε προβλήματα συμπεριφοράς ή διαταραχές. Έχει,
ήδη, υποστηριχθεί ότι οι ψυχικές δυσκολίες πιθανόν να εκφράζονται είτε μέσα
από διαταρακτικές και προβληματικές συμπεριφορές, είτε μέσα από γενικό-
τερα προβλήματα προσαρμογής (απόσυρση) σε κοινωνικό, σχολικό και οικο-
γενειακό επίπεδο (Kaufmann, 2001). Δεν θα επεκταθούμε σε αυτό το ζήτημα,
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19. Στο συγκεκριμένο κείμενο χρησιμοποιούμε τον όρο «δυσκολίες», για να αποδώσουμε τις
ήπιες μορφές διαταραχών, ανεξάρτητα από την αιτία τους, ενώ ο όρος «διαταραχές» χρη-
σιμοποιείται για να αποδοθούν τα περισσότερο σοβαρά (σε ποιότητα, ένταση, διάρκεια)
ψυχολογικά προβλήματα (βλ., επίσης, Κουρκούτας, 2007).
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διότι πλήθος ερευνών αποδεικνύουν ότι οι δύο αυτές διαστάσεις της ψυχικής
ζωής του παιδιού (εσωτερική και εξωτερική) είναι άρρηκτα δεμένες μεταξύ
τους (βλ. Κουρκούτας, 2007). Τα ψυχολογικά προβλήματα, ανεξάρτητα από την
αιτία τους, συνήθως, οδηγούν σε συμπεριφορικά προβλήματα ή δυσκολίες προ-
σαρμογής, και, αντίθετα, τα συμπεριφορικά προβλήματα, σχεδόν σε όλες τις
περιπτώσεις, συνδέονται με κάποια μορφή ψυχικής διαταραχής (π.χ. άγχος, κα-
τάθλιψη) (βλ. για τις ανάλογες έρευνες και απόψεις, Κουρκούτας, 2007). Η μη
αντιμετώπισή τους οδηγεί στην επιδείνωση και των δύο μορφών διαταραχής
(Κουρκούτας, 2007).

Το τρίτο ερώτημα αφορά στην κατηγοριοποίηση των ψυχικών διαταραχών
και τη νομιμοποίηση της ψυχιατρικής φαινομενολογικής προσέγγισης: ένα ερώ-
τημα που ήδη έχει τεθεί εδώ και δεκαετίες για όλες τις ομάδες παιδιών και 
συνεχίζει να τίθεται, στο μέτρο που η φαινομενολογική και ψυχιατρική κα τα-
 γραφή των συμπτωμάτων δεν μας πληροφορεί για την εσωτερική δυναμι κή (ποιό -
τητα των ψυχικών μηχανισμών και διεργασιών) ανάπτυξης αυτών των
συ μπτωμάτων (βλ. Fox, P. & Emerson, 2001· Κουρκούτας, 2006). Όπως αναφέρ-
θηκε, αυτές οι προσεγγίσεις τονίζουν κυρίως τον ενδογενή χαρακτήρα της πα-
θο λογίας, υιοθετώντας μία «α-χρονική» και «απο-πλαισιωμένη» οπτική.
Α ντί  θετα, διάφορες προσεγγίσεις της ψυχολογίας και της ψυχοπαιδαγωγικής της
ένταξης, τονίζουν τον ολιστικό και θετικό χαρακτήρα της λειτουργίας των παιδιών
με διαταραχές ή αναπηρίες, και δίνουν έμφαση στο οικογενειακό/κοινωνι  κό
πλαίσιο και στην κοινωνική διαδρομή του παιδιού (Weare, 2005· Κου ρκούτας,
2006).

Τα ζητήματα που, επομένως, τίθενται από τη σκοπιά της ψυχοπαιδαγωγι-
κής της ένταξης σχετικά με τη διερεύνηση του συγκεκριμένου φαινομένου, και
αφορούν στους ψυχολόγους, τους (ειδικούς) παιδαγωγούς, αλλά και στους φο-
ρείς της εκπαιδευτικής πολιτικής, έχουν συνοπτικά να κάνουν: α) με τη μη ψυ-
χιατρική προσέγγιση αυτών των περιστατικών, β) με την πρόληψη επιδείνωσης
και ψυχιατρικοποίησης των προβλημάτων αυτών στην εφηβική και ενήλικη ζωή,
γ) με τη διεξοδική ανάλυση όλων των παραγόντων του πλαισίου, οι οποίοι πι-
θανόν να λειτουργούν επιβαρυντικά και να συμβάλουν στην ανάπτυξη των ψυ-
χικών προβλημάτων σε παιδιά με ιδιαιτερότητες, δ) με την ανάπτυξη και
προώθηση εναλλακτικών και βασισμένων στην έρευνα ψυχοκοινωνικών πα-
ρεμβάσεων και ε) γενικότερα με τη φιλοσοφία/πολιτική της ένταξης (συνεκ-
παίδευσης/inclusion) και τις προοπτικές αλλαγής λειτουργίας των σχολικών
μονάδων προς μία εναλλακτική –πέρα από τη γνωσιοκεντρική– παιδεία/εκ-
παιδευτική πράξη, η οποία λαμβάνει υπόψη τις ψυχικές και ακαδημαϊκές ανά -
γκες όλων των ευάλωτων ομάδων παιδιών (βλ. Elias et al., 1997· Kaufmann,
2001· Scholten, 2003· Κουρκούτας, 2007).
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Αυτοί που υιοθετούν μία ψυχοπαιδαγωγική μη ιατρογενή οπτική θεωρούν
ότι τα ψυχικά προβλήματα ή ακόμη και οι ψυχικές διαταραχές των συγκεκρι-
μένων ομάδων παιδιών σχετίζονται, κυρίως, με τη φύση και τη σοβαρότητα των
δυσκολιών που αντιμετωπίζουν αυτά τα παιδιά σε προσωπικό και κοινωνικό
επίπεδο (Zipper & Simeonson, 2004). Άλλες υπάρχουσες προσεγγίσεις κάνουν
τη σύνθεση μεταξύ ενδογενών βιολογικών και ψυχοκοινωνικών παραγόντων,
και ως προς την αιτιολογία (βιοψυχικό μοντέλο) και ως προς τις στρατηγικές
παρέμβασης (βλ., Favell & McGimsey, 1999).

Υπάρχουν πολλοί ερευνητές, επομένως, που υποστηρίζουν ότι οι ψυχο κοι-
νωνικές διαταραχές, σε ένα μεγάλο μέρος, πιθανόν να σχετίζονται με τις απο-
τυχίες,  δυσκολίες και ελλείψεις στη διαδικασία ισορροπημένης
κοινωνι κοποίη σης και επαρκούς ικανοποίησης των εξελικτικών και ψυχοκοι-
νωνι κών αναγκών των παιδιών με ιδιαιτερότητες (βλ., Carr, 1999· Kaufmann,
2001· Zipper & Simeonson, 2004). Η έρευνα δείχνει ότι η ανάπτυξη σταθερών
δεσμών και θετικών συναισθηματικών συνδιαλλαγών με το περιβάλλον, σε όλες
τις ομάδες παιδιών και σε όλες τις ηλικίες, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για
την αποφυγή εκδήλωσης ψυχοπαθολογικών προβλημάτων (Holinger, 2000).

Η αλλαγή οπτικής στην έρευνα των διαταραχών και η μετάθεση του ερευ-
νητικού ενδιαφέροντος από το παιδί, ως φορέα εγγενούς ψυχοπαθολογίας, στη
μελέτη του πλαισίου και των παραγόντων κινδύνου (οικοσυστημική προσέγ-
γιση) που συμβάλλουν στην ανάπτυξή τους, σηματοδοτεί μία ρήξη με τα ευθύ-
γραμμα μοντέλα προσέγγισης των ψυχικών διαταραχών (βλ., Sameroff, 2000·
Κουρκούτας, 2006).

Στο πλαίσιο μίας ευρύτερης οικοσυστημικής προσέγγισης των παιδιών με
ιδιαίτερες ευαισθησίες ή ανάγκες, θεωρείται, επομένως, σημαντικό να εντοπι-
σθούν οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που μπορεί να συμβάλλουν στην ανά-
πτυξη ή διατήρηση παθολογικών χαρακτηριστικών στη συμπεριφορά αυτών των
παιδιών (Oliver, 1995).

Η έκθεση άλλωστε της Βρετανικής Ψυχολογικής Εταιρείας για την αντιμε-
τώπιση των προκλητικών συμπεριφορών σε παιδιά με νοητική καθυστέρηση συ-
στήνει σαφέστατα, με βάση τα πρόσφατα εμπειρικά δεδομένα, να λαμβάνονται
υπόψη οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που πιθανώς εμπλέκονται στην ανά-
πτυξη, διατήρηση ή επιδείνωση των ακραίων προβληματικών συμπεριφορών
σε αυτές τις ομάδες παιδιών (BPS, 2004:32).
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5.2. Διάγνωση και ταυτοποίηση των ψυχικών δυσκολιών/διαταραχών
σε παιδιά με ιδιαίτερες ανάγκες: δυσκολίες και προοπτικές

Οι δυσκολίες και τα προβλήματα των παιδιών της προσχολικής και της πρώ-
της σχολικής ηλικίας που δεν τυχαίνουν συστηματικής αξιολόγησης, θεωρείται
ότι εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα, το οποίο, στο ένα άκρο, περιλαμβάνει τις
πρωτογενείς ανάγκες για ψυχολογική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη των συ -
γκεκριμένων παιδιών, για να ξεπεράσουν διάφορα καθημερινά εμπόδια, και,
στο άλλο άκρο, τις πιο σοβαρές μορφές διαταραχών (όπως π.χ. καταθλιπτικές
τάσεις, συμπεριφορικές διαταραχές) που αναστέλλουν την κοινωνική τους έντα -
ξη και προσαρμογή (Coyle, Pine & Charney, 2003).

Η ανάλυση των δεδομένων των ερευνών του έτους 1994-95 του Αμερικανι-
κού Ινστιτούτου Υγείας έδειξε ότι μόνο 40% των παιδιών με αναπηρία και σο-
βαρές δυσκολίες ψυχοκοινωνικής προσαρμογής δέχονται κάποιο είδος
εξειδικευμένης βοήθειας (Witt, Kasper & Riley, 2003). Το υπόλοιπο 60% δια-
τρέχει, επομένως, κίνδυνο οι ψυχοκοινωνικές δυσκολίες του να αυξηθούν και
κατά συνέπεια να εμφανισθούν ή να επιδεινωθούν οι ήδη υπάρχουσες ψυχικές
διαταραχές.

Η πρώτη αιτία για τη μη αναγνώριση των ψυχικών διαταραχών έχει να κάνει
με το γεγονός ότι συχνά η απουσία έντονων συμπτωμάτων εμποδίζει τους εκ-
παιδευτικούς ή την οικογένεια των παιδιών να αντιληφθούν και να αξιολογή-
σουν τη σοβαρότητα των ψυχολογικών δυσκολιών (Kauffman, 2001). 

Από την άλλη, η διάκριση ανάμεσα στο φυσιολογικό και στο παθολογικό
στοιχείο της συμπεριφοράς, με βάση αντικειμενικά κριτήρια, δεν είναι πάντοτε
εύκολη, εφόσον αναφερόμαστε στην παιδική ηλικία και σε ομάδες παιδιών με
ποικίλα ενδογενή (ιατρικά, γνωστικά και αναπτυξιακά) προβλήματα, γεγονός
που καθιστά συχνά τους ειδικούς (ψυχολόγους και εκπαιδευτικούς) διστακτι-
κούς στο να αποδίδουν στα παιδιά αυτά ψυχιατρικές διαταραχές (Kauffman,
2001). Πέρα από τις δυσκολίες της επίσημης διάγνωσης, ο τρόπος με τον οποίο
βιώνονται οι συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές των παιδιών με
ιδιαιτερότητες από τους επαγγελματίες που ασχολούνται μαζί τους, καθορίζει,
σε μεγάλο βαθμό, τις άτυπες στρατηγικές αντιμετώπισής τους στην καθημερι-
νότητα. Οι πληροφορίες που δίνουν επομένως οι εκπαιδευτικοί και οι ειδικοί
παιδαγωγοί για τη συμπεριφορά του παιδιού παίζουν, συχνά, σημαντικό ρόλο
στη διάγνωση και, κυρίως, στον καθορισμό των παρεμβάσεων από τους ειδι-
κούς (Kauffman, 2001). Η καθημερινή πρακτική αντιμετώπισης επηρεάζει, από
την άλλη, σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη αυτών των διαταραχών (Noone, Jones
& Hastings, 2006). 
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Οι αντιλήψεις εκπαιδευτικών και ειδικών επαγγελματιών για το τι θεωρεί-
ται παθολογικό και φυσιολογικό και ο τρόπος που προσλαμβάνουν και ερμη-
νεύουν αυτές τις συμπεριφορές εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σε μία πρόσφατη μελέτη, ο Didden και οι συνερ-
γάτες του κατέγραψαν σχεδόν 50 συμπεριφορές που θεωρούνται από διάφο-
ρους ειδικούς, οι οποίοι εργάζονται με παιδιά με ιδιαίτερες ανάγκες, ως
προκλητικές/προβληματικές ή παθολογικές. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται συμ-
περιφορές, όπως άρνηση συνεργασίας, φυσιολογικές δυσλειτουργίες (εμετοί,
ακράτεια, κ.λπ.) μέχρι και πράξεις φυσικής βίας (Didden, Duker & Gorzillus,
1997). Οι παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν την κρίση και τη στάση των ειδι-
κών επαγγελματιών και των εκπαιδευτικών, έχουν προφανώς να κάνουν με τις
συνθήκες εργασίας, το άγχος που βιώνουν οι ειδικοί παιδαγωγοί, τις γενικότε-
ρες δυσλειτουργίες του παιδιού και, κυρίως, την επικινδυνότητα της συ μπερι-
φοράς του και διάφορους άλλους εξωγενείς ή ενδογενείς παράγοντες που
πιθανόν λειτουργούν επιβαρυντικά για τη σχέση ειδικού-παιδιού (Rose, Horne,
Rose & Hastings, 2004). 

Πέρα από την απουσία δοκιμασμένων εργαλείων, αυτό που αυξάνει τη δυ-
σκολία έγκυρης διάγνωσης και, κυρίως, κατανόησης της βαθύτερης ψυχο λογίας
αυτών των παιδιών είναι ότι, σε πολλές περιπτώσεις, οι εξωτερικές συ μπεριφο-
ρές (συμπεριφορικός φαινότυπος) και η κλινική συμπτωματολογία φαίνεται να
παραπέμπουν σε κάποια σοβαρή διαταραχή, χωρίς αυτό να είναι απαραίτητα
πραγματικό. Αντίθετα, κάποια σοβαρή μορφή διαταραχής, συχνά, πιθανόν να
κρύβεται πίσω από μία ήπια συμπτωματολογία (Matson, 1988).

Μία άλλη διάσταση που πρέπει να επισημανθεί έχει να κάνει με το γεγονός
ότι οι συμπεριφορές που καταγράφονται ως προβληματικές είναι αυτές που
έχουν ένα επιθετικό, κυρίως, χαρακτήρα και προκαλούν έντονες συναισθημα-
τικές αντιδράσεις (Hastings & Bham, 2003). Συμπεριφορές διαφορετικού τύπου
στο μέτρο που δεν δημιουργούν σοβαρά προβλήματα σε εκπαιδευτικούς και
επαγγελματίες τείνουν να παραβλέπονται (Mash & Wolfe, 2001).

Είναι, από την άλλη, κοινή διαπίστωση πολλών ερευνητών ότι πολλά από τα
ψυχικά προβλήματα των παιδιών δεν απαντούν στα κλινικά κριτήρια των δια-
ταραχών με βάση τα διεθνή ψυχιατρικά εγχειρίδια, με αποτέλεσμα να παρα-
μένουν μη αναγνωρίσιμες οι ψυχικές τους δυσκολίες και να συσσωρεύονται στο
βάθος του χρόνου (Mash & Wolfe, 2001). Ενδεικτικά αναφέρουμε την περί-
πτωση των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες που παρουσιάζουν χαμηλά πο-
σοστά κλινικής κατάθλιψης, αλλά με βάση κλίμακες αυτοαξιολόγησης δείχνουν
να υποφέρουν σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά από καταθλιπτικά συμπτώματα σε
σχέση με τα παιδιά με τυπική εξέλιξη και να βιώνουν αισθήματα απόρριψης
(Kourkoutas, Mitsiou & Foulouli, 2006). Οι γονείς και εκπαιδευτικοί συχνά
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εστιάζονται στις μαθησιακές δυσκολίες και αδυνατούν να αναγνωρίσουν τη σο-
βαρότητα των ψυχολογικών τους δυσκολιών και τα κοινωνικά/διαπροσωπικά
προβλήματα (Kourkoutas et al., 2006).

Στην πλειονότητα, επίσης, των περιπτώσεων παιδιών με προβλήματα υγείας,
γονείς και ειδικοί εστιάζονται κυρίως στην αντιμετώπιση των ιατρικών προ-
βλημάτων με αποτέλεσμα να παραμελούνται οι ψυχικές ανάγκες και οι συσ-
σωρευμένες ψυχικές δυσκολίες των παιδιών αυτών (Drotar, 2006· MDH, 2004).
Από το άμεσο περιβάλλον των συγκεκριμένων ομάδων παιδιών θεωρείται
συχνά δεδομένη η ψυχική ανθεκτικότητά τους και η επίδειξη ισχυρών ψυχικών
αντοχών, χωρίς, όμως, συχνά να γίνονται αντιληπτές οι μακροπρόθεσμες αρ-
νητικές συνέπειες των χρόνιων ασθενειών και των αντίστοιχων ιατρικών ενερ-
γειών (π.χ. νοσηλεία) στην ψυχική τους υγεία (Bardford & Spinks, 1992). Συχνά,
επίσης, δεν δίνεται επαρκής σημασία από την οικογένεια στις αναπτυξιακές
ανάγκες (π.χ. εφηβεία) των παιδιών με σωματικά προβλήματα, με αποτέλεσμα
να επιβαρύνεται και πάλι αρνητικά η ψυχοκοινωνική τους εξέλιξη και προ-
σαρμογή (APA, 2000).

Ολοκληρώνοντας, θα επισημαίναμε ότι είναι πρωτίστως αναγκαία η κατα-
γραφή (φαινομενολογική διάγνωση/προσέγγιση) των ψυχικών προβλημάτων των
παιδιών αυτών με έναν έγκυρο τρόπο. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, είναι επιτα-
κτική η ανάγκη μίας βαθύτερης κατανόησης της εσωτερικής δυναμικής των ψυ-
χικών διαταραχών (ψυχοδυναμική διάγνωση/προσέγγιση), ώστε να σχεδιαστούν
οι απαιτούμενες εξατομικευμένες και προσωποποιημένες παρεμβάσεις. Επι-
προσθέτως, οι ερευνητές που υιοθετούν μία ολιστική διαγνωστική προσέγγιση
των ψυχικών διαταραχών επισημαίνουν την ανάγκη να εισαχθούν οι έννοιες
της διάστασης και του φάσματος στην αξιολόγησή τους, που υποδηλώνει ότι
πολλές από τις (συναισθηματικές και συμπεριφορικές) διαταραχές δεν αποτε-
λούν παρά ακραίες μορφές φυσιολογικών αντιδράσεων (βλ., Macintyre & De-
ponio, 2003· Cullinan, 2004).  

5.3. Επιδημιολογικά στοιχεία και εκτιμήσεις για τη μορφή, την ποιότητα
και τη δυναμική των ψυχικών διαταραχών σε παιδιά με ιδιαίτερες
ανάγκες

Πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι δύσκολο να εντοπιστούν ευρείες επιδη-
μιολογικές ή διαχρονικές έρευνες, οι οποίες να μας διαφωτίζουν για την εξέ-
λιξη των ψυχικών διαταραχών από την παιδική στην ενήλικη ζωή, καθώς και για
τις διαφοροποιήσεις που υφίστανται στα ποσοστά ανάλογα με την εξελικτική
φάση (Nanson & Gordon, 1999· Emerson, 2003). Αναπόφευκτα, στην παρούσα
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εργασία, παρόλο που εστιαζόμαστε στην παιδική ηλικία, γίνονται αναφορές
και σε έρευνες που αφορούν σε ενήλικα άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες.

Από την άλλη, πρέπει επίσης να επισημάνουμε τον κίνδυνο της υπεργενί-
κευσης, όταν χρησιμοποιούμε τους γενικούς όρους παιδιά με ειδικές ή ιδιαίτε-
 ρες ανάγκες, οι οποίοι αναπόφευκτα αναφέρονται σε πληθυσμούς με μεγάλες
μεταξύ τους διαφορές και ετερογενή χαρακτηριστικά. Παρόλα αυτά και η διε-
θνής βιβλιογραφία χρησιμοποιεί συχνά για λόγους ευκολίας τους γενικούς αυ-
τούς όρους και πολλές –τουλάχιστον παλαιότερες– μελέτες δεν διαχωρίζουν τα
παιδιά σε ειδικότερες κατηγορίες, αλλά τα ταξινομούν κάτω από τον γενικό
τίτλο: παιδιά με μαθησιακές διαταραχές/αναπηρίες (learning disabilities).

Εισερχόμενοι στο ζήτημα της ψυχοπαθολογίας, θα επισημαίναμε ότι πα-
λαιότερες έρευνες έχουν δείξει ότι οι ψυχιατρικές παθήσεις είναι περισσότερο
εξαπλωμένες σε πληθυσμούς με ειδικές ανάγκες και ειδικές δυσκολίες, παρά
στον γενικό πληθυσμό (Rutter et al., 1976· Corbett, 1979). Επιπλέον, έρευνες
έχουν δείξει επίσης ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες παρουσιάζουν αυξημένο
κίνδυνο να αναπτύξουν ψυχικές διαταραχές ή προβλήματα υγείας γενικότερα
(Borthwick-Duffy, 1994). Παρόλα αυτά υπάρχουν αντικρουόμενα συμπερά-
σματα από τις έρευνες για τα ποσοστά των ψυχικών διαταραχών στις κατηγο-
ρίες αυτές, ποσοστά που εξαπλώνονται σε μία κλίμακα από 10% έως 58%, ενώ
στον γενικό πληθυσμό τα ψυχικά προβλήματα αγγίζουν ένα 18% σύμφωνα με
κοινώς αποδεκτές εκτιμήσεις. Οι διαφοροποιήσεις αυτές οφείλονται προφα-
νώς σε διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις.

Πρόσφατα δεδομένα, σε σχέση με την ψυχοπαθολογία της συμπεριφοράς
των ατόμων με ιδιαίτερες δυσκολίες, κάνουν λόγο για την αθέατη νοσηρότητα,
υποδηλώνοντας ότι πολλές φορές οι διαταραχές αυτές δεν γίνονται αντιληπτές
και, κυρίως, δεν διαχωρίζονται από τις άλλες «δυσλειτουργίες» που αντιμετω-
πίζουν οι συγκεκριμένες κατηγορίες παιδιών και ενηλίκων (Prosser, 1999· Low
et al., 2007). Πολλοί ερευνητές, επίσης, κάνουν λόγο για τη διπλή διάγνωση (Lo-
vell & Reiss, 1993), ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι τα παιδιά με νοητική καθυστέ-
ρηση παρουσιάζουν τις ίδιες συναισθηματικές διαταραχές, με τα ίδια ακριβώς
συμπτώματα, όπως αυτές εμφανίζονται και στις υπόλοιπες ομάδες παιδιών (βλ.,
Sevin & Matson, 1994· Nanson & Gordon, 1999).

Άλλες επιδημιολογικές έρευνες (Reiss, 1982) κάνουν λόγο για ένα μεγάλο
ποσοστό ατόμων με ειδικά προβλήματα (30-35%) που εκδηλώνει γενικότερα
ψυχιατρικές διαταραχές, οι οποίες μπορούν να ενταχθούν σε κάποια νοσολο-
γική κατηγορία (Iverson & Fox, 1989). Αντίθετα, όταν οι συμπεριφορές αυτές
δεν κατηγοριοποιούνται με βάση κάποιο γνωστό νοσολογικό σύστημα, εκπί-
πτουν σε ποσοστά γύρω στο 15%. Αυτό σημαίνει ότι ορίζουμε μία διαταραχή με
βάση την εφαρμογή ή όχι ενός νοσολογικού πλαισίου και την ικανότητα των
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εμπλεκόμενων επαγγελματιών να αναγνωρίσουν με βάση αυτό το σύστημα τον
παθολογικό ή μη χαρακτήρα της συμπεριφοράς.

Υπάρχουν, επίσης, έρευνες οι οποίες αναφέρονται σε ήπιες μορφές πα-
ρεκκλινουσών και επιθετικών συμπεριφορών. Σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις,
τα ποσοστά των ατόμων με ειδικές ανάγκες που παρουσιάζουν γενικότερα πα-
ρεκκλίνουσες συμπεριφορές κυμαίνονται ανάμεσα στο 30% και στο 50% (Low
et al., 2007). Αυτό σημαίνει ότι ένα άτομο στα τρία ή ένα στα δύο αυτών των
ομάδων παρουσιάζει δυσκολίες, οι οποίες θεωρούνται ότι σχετίζονται με συ μ-
περιφορικά και σοβαρά διαπροσωπικά προβλήματα, καθώς και προβλήματα
ψυχικής και σωματικής υγείας (Emerson, 2001).

Οι βίαιες συμπεριφορές και οι συγκρούσεις (σωματικές ή λεκτικές) ή ακόμη
και οι αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές (αυτοτραυματισμοί: κοψίματα, κα-
ψίματα, στιγματισμός του δέρματος, κ.λπ.) αποτελούν τη βασική αιτία συμβου-
λευτικής για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες (Quine, 1986). Δεν είναι λοιπόν
τυχαίο ότι αναζητείται βοήθεια ειδικών σε αυτές τις περιπτώσεις, εφόσον οι
συμπεριφορές αυτές προκαλούν άγχος και σύγχυση στον περίγυρο (ειδικούς
παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς, γονείς, κ.λπ.) (Prosser, 1999). Αντίθετα, άλλες
μορφές ψυχικού πόνου σε αυτά τα παιδιά μπορεί να περνάνε απαρατήρητες,
επειδή ακριβώς δεν εκφράζονται με την ίδια ένταση και τον ίδιο δραματικό
τρόπο. Το άγχος, η κατάθλιψη και οι εσωτερικευμένες, γενικά, συναισθηματι-
κές συγκρούσεις/ματαιώσεις δεν είναι πάντοτε εύκολο, όπως υποστηρίζεται
από άλλους ερευνητές, να διαφανούν μέσα από τη συμπεριφορά ή τις εκδηλώ-
σεις του παιδιού (Sachs & Barett, 2000). Ο εντοπισμός των εσωτερικευμένων
διαταραχών καθίσταται εγκυρότερος, όταν χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες
τεχνικές διάγνωσης και εις βάθος κλινικές συνεντεύξεις για την καταγραφή
τους (Reiss, 1990).

Σε κάθε περίπτωση, τα παιδιά με ιδιαίτερες ανάγκες που εκδηλώνουν προ-
κλητικές συμπεριφορές έχουν αυξημένο κίνδυνο να συναντήσουν την απόρ-
ριψη, τον αποκλεισμό, αλλά και να αντιμετωπίσουν μορφές κακοποίησης και
στέρησης των βασικών ψυχοκοινωνικών τους αναγκών (Emerson et al., 1994).

Σε μία πρόσφατη έρευνα του Αμερικανικού Ινστιτούτου Υγείας βρέθηκε
ότι το 35% των παιδιών και των εφήβων με κάποια μορφή αναπηρίας μεταξύ 4
και 17 ετών δηλώνει θλιμμένο, δυστυχισμένο ή καταθλιπτικό (Witt et al., 2003). 

Πρόσφατα, επίσης, δεδομένα δείχνουν ότι η κατάθλιψη κυμαίνεται στα ίδια
ποσοστά σε παιδιά και εφήβους με νοητική καθυστέρηση με τις αντίστοιχες ηλι-
κιακές ομάδες παιδιών χωρίς νοητική καθυστέρηση (Emerson, 2003). 

H κατάθλιψη και οι διαταραχές άγχους αποτελούν τα κύρια ψυχιατρικά
προβλήματα στον γενικό πληθυσμό. Στις ομάδες παιδιών και εφήβων με ειδι-
κές ανάγκες, αντίθετα, υπολείπονται σε σχέση με τις προβληματικές συμπερι-
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φορές (Emerson, 2001). Αυτό μπορεί να εξηγηθεί, ώς ένα βαθμό, από το γεγο-
νός ότι η κατάθλιψη συνδέεται με εξελιγμένους νοητικούς και συναισθηματι-
κούς μηχανισμούς, χωρίς βεβαίως να σημαίνει ότι οι συνεχείς ματαιώσεις και
απογοητεύσεις δεν δημιουργούν καταθλιπτική προδιάθεση και ότι τα συμπτώ-
ματα δεν μπορούν να εκδηλώνονται με διαφορετικούς τρόπους (Turner & Cole,
1994). Οι έρευνες σε παιδιά με τυπική εξέλιξη έδειξαν ότι η κατάθλιψη στη
σχολική ηλικία συνδέεται και με διαταραχές συμπεριφοράς (Hammen & Ru-
dolph, 1996). Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί επίσης να παρατηρηθούν παλιν-
δρομικές συμπεριφορές ή και φάσεις ψυχικής αποδιοργάνωσης, χωρίς όμως να
παρατηρούνται άλλα στοιχεία που να συνδέονται σε νοσολογικό επίπεδο με
την κλασική κατάθλιψη (βλ., επίσης Dumensil, 1989). Η Prosser (1999) υπο-
στηρίζει επίσης ότι οι προκλητικές συμπεριφορές μπορεί να συνδέονται με μη
ανιχνεύσιμες ή μη διαπιστωμένες εσωτερικευμένες ψυχικές διαταραχές.

Οι προκλητικές συμπεριφορές είναι αποδεδειγμένο, άλλωστε, ότι συνδέο ν-
ται με σοβαρές γνωστικές δυσλειτουργίες και με την ελλιπή ανάπτυξη των επι-
κοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων (social, communication skills)
(Emerson et al., 1999). Είναι πολύ πιθανόν οι ήπιες «παρεκκλίνουσες» συμπε-
ριφορές να αναδεικνύουν την αδυναμία των περισσότερων από αυτά τα παιδιά
να επεξεργασθούν με άλλο τρόπο είτε τα συναισθήματα απόρριψης είτε τις δυ-
σκολίες που δημιουργούν οι συνδιαλλαγές με τους άλλους στο πλαίσιο της κα-
θημερινότητας.

Σε γενικές γραμμές, όμως, τα πλέον πρόσφατα δεδομένα δείχνουν ότι τα
παιδιά και οι έφηβοι με νοητική καθυστέρηση αναπτύσσουν περισσότερες και,
γενικά, διατρέχουν πολύ υψηλότερο κίνδυνο να αναπτύξουν συμπεριφορικές
διαταραχές, διαταραχές άγχους, υπερκινητικότητα, διάσπαση προσοχής και
διάφορες άλλες αναπτυξιακές δυσλειτουργίες, από τα παιδιά και τους εφήβους
χωρίς νοητική καθυστέρηση (Dykens, 2000· Emerson, 2003).

Η ύπαρξη ενός χαμηλού δείκτη νοημοσύνης θεωρείται, με βάση τα υπάρ-
χοντα δεδομένα, ως ένας στατιστικά πολύ σημαντικός παράγοντας κινδύνου
για την ανάπτυξη ψυχιατρικών διαταραχών στα παιδιά (Linna et al., 1999·
Emerson, 2003). Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση έχουν
επτά φορές περισσότερες πιθανότητες να διαγνωσθούν με κάποια ψυχιατρική
διαταραχή από ό,τι οι συνομήλικοί τους χωρίς νοητική καθυστέρηση (Emerson,
2003: 56).

Σε σχέση με τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, οι έρευνες των τελευταίων
ετών έδειξαν επίσης ότι κι αυτά παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης
καταθλιπτικών τάσεων, τάσεων κοινωνικής απομόνωσης, καθώς και διασπα-
στικών ή επιθετικών συμπεριφορών (προβλήματα συμπεριφοράς) (Gadeyene &
Onghena, 2004· Wiener, 2002). Υπάρχουν επίσης ευρήματα που δείχνουν ότι η
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συνύπαρξη μεταξύ ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και συναισθηματικών/συμ-
περιφορικών διαταραχών αποτελεί τον κανόνα, παρά την εξαίρεση (Ruthe-
ford, Quinn & Mathur, 2004).

Όσον αφορά στα παιδιά με αισθητηριακές διαταραχές (π.χ. κώφωση) δεν
υπάρχουν εκτεταμένες μελέτες που να αναδεικνύουν κάποια συγκεκριμένη
μορφή ψυχοπαθολογίας ή ψυχικών διαταραχών (Guidetti & Tourette, 2006).
Υπάρχουν διαθέσιμες κάποιες μελέτες, οι οποίες δείχνουν ότι τα παιδιά με κώ-
φωση παρουσιάζουν ανάλογες διαταραχές (Arnold, 1999: 503). Παρόλα αυτά,
οι διαφορές δεν θεωρούνται τόσο σημαντικές, ενώ έχουν παρατηρηθεί και εν-
δοομαδικές διαφοροποιήσεις. Υπάρχουν, από την άλλη, δεδομένα τα οποία
αναδεικνύουν προβλήματα συμπεριφοράς και, κυρίως, διάσπαση προσοχής και
υπερκινητικότητα, σε κάποιες από τις ομάδες των παιδιών με αισθητηριακές
διαταραχές (Arnold, 1999: 506). Τα προβλήματα συμπεριφοράς (π.χ. επιθετικά
ξεσπάσματα, αναίτιες εκρήξεις), τα οποία έχουν παρατηρηθεί στην παιδική
ηλικία έχουν, σε μεγάλο βαθμό, συνδεθεί με τα προβλήματα επικοινωνίας με
τους άλλους και διαχείρισης από την πλευρά των γονέων των αγχογόνων κα-
ταστάσεων ή των καταστάσεων κρίσης (Guidetti & Tourette, 2006). Η υπόθεση
μίας «προβληματικής προσωπικότητας», τυπικής των κωφών ατόμων, δεν ευ-
σταθεί, λόγω της ετερογένειας αυτής της ομάδας παιδιών (επίκτητη, εκ γενετής
κώφωση, βαρηκοΐα, κ.λπ.) και δεν μπορεί πλέον να υποστηριχτεί από τα ερευ-
νητικά δεδομένα (Guidetti & Tourette, 2006).

Τα παιδιά με σύνδρομο Tourette βιώνουν σοβαρές ψυχολογικές και κοινω-
νικές δυσκολίες (Semrud-Clikeman, 1999). Έχει, επίσης, βρεθεί ότι τα παιδιά
με σύνδρομο Tourette που παρουσιάζουν συγχρόνως και ψυχαναγκαστικά συ -
μπτώματα έχουν πολύ χαμηλότερη αυτοπεποίθηση και πολύ αυξημένο κοινω-
νικό άγχος, ενώ όλες οι ομάδες παιδιών με το συγκεκριμένο σύνδρομο
παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά κοινωνικού άγχους, ιδιαίτερα στην εφηβεία, και
σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό όταν τα τικ τους είναι έντονα (Koening & Born-
stein, 1992). Τα παιδιά που εκδηλώνουν τικ σε υψηλή κλίμακα τείνουν, επίσης,
να εκδηλώνουν και έντονα συμπεριφορικά προβλήματα, καθώς και τάσεις εκ-
δραμάτισης (acting out) (Semrud-Clikeman, 1999). Τα παιδιά με νευρολογικές
διαταραχές παρουσιάζουν, γενικότερα, υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης ψυχικών
διαταραχών και απαιτούν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, οι οποίες να εστιά-
ζονται και στην ενίσχυση των ψυχοκινητικών, αλλά και των ψυχοκοινωνικών
δεξιοτήτων τους (Semrud-Clikeman, 1999).

Στις ομάδες παιδιών με προβλήματα συμπεριφοράς είναι σημαντικό να το-
νισθεί ότι υψηλό ποσοστό από αυτά υποφέρουν, συγχρόνως, από ψυχικές δυ-
σκολίες και διαταραχές (άγχος, αρνητικά και καταθλιπτικά συναισθήματα,
χαμηλή αυτοεκτίμηση, κ.ο.κ.) (βλ., για τις ανάλογες έρευνες, Κουρκούτας, 2007·
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Scriva & Heriot, 2008). Οι παρεμβάσεις, όμως, εστιάζονται, συνήθως, κυρίως
στην τροποποίηση της συμπεριφοράς (Κουρκούτας, 2007).

Τα παιδιά με υπερκινητικότητα παρουσιάζουν συγχρόνως σοβαρές ψυχο-
κοινωνικές δυσκολίες, καθώς και υψηλό κίνδυνο να αναπτύξουν εξωτερικευ-
μένα και εσωτερικευμένα προβλήματα/διαταραχές (άγχος, τάσεις κατάθλιψης,
αρνητικότητα, προκλητικότητα, διαταραχές συμπεριφοράς, κ.λπ.) (Cunningham
& Boyle, 2002).

Τα παιδιά με κινητικές δυσλειτουργίες, οι οποίες δεν οφείλονται σε εγκε-
φαλική βλάβη ή παραλυσία, συχνά αναπτύσσουν προβλήματα συμπεριφοράς,
κοινωνική απόσυρση και απομόνωση, ιδίως σε κάποια ηλικία, όταν αντιλαμ-
βάνονται τα όρια και τους περιορισμούς των κινητικών τους ικανοτήτων (Gui-
detti & Tourette, 2006).

Όσον αφορά στις χρόνιες ασθένειες, επιδημιολογικές έρευνες, καθώς και
μετα-αναλυτικές μελέτες, έχουν δείξει με σαφή τρόπο ότι τα παιδιά αυτά δια-
τρέχουν αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν εσωτερικευμένες (καταθλιπτικές)
διαταραχές και στην παιδική, αλλά, κυρίως, στην εφηβική περίοδο (βλ., Drotar,
2006: 13). 

Η εφηβεία αποτελεί μία κρίσιμη καμπή για παιδιά με χρόνιες ασθένειες ή
κινητικά προβλήματα και αυτό έχει να κάνει με την προβληματική της εικόνας
του σώματος και τη σχέση με το άλλο φύλο (Κουρκούτας, 2000β). Η εικόνα του
εαυτού, ως έμφυλου υποκειμένου, φορέα σεξουαλικής επιθυμίας, εκτεθειμέ-
νου στο βλέμμα του άλλου και η αναζήτηση μίας πιο σταθερής κοινωνικής ταυ-
τότητας, αποτελεί επίσης μία συμπληρωματική συνιστώσα της προβληματικής
της εφηβείας, η οποία εκδηλώνεται με μεγαλύτερη ένταση σε αυτές τις ομάδες
παιδιών (Bon, 2007). Η αδυναμία διαχείρισης των συγκεκριμένων ζητημάτων,
σε συνδυασμό με τις ορμονικές αλλαγές και κάποιους άλλους ενδογενείς ή εξω-
γενείς επιβαρυντικούς παράγοντες, μπορεί να προκαλέσουν την εκδήλωση επι-
θετικών ή προβληματικών συμπεριφορών (π.χ. επικίνδυνων για την υγεία
συμπεριφορών, αυτοκαταστροφικών τάσεων, κ.λπ.) (βλ., Κουρκούτας, 2000β).

Συχνά, η ποιότητα και ο βαθμός παρέκκλισης των αντιδράσεων στην εφη-
βεία εξαρτώνται από μία σειρά παραγόντων που έχουν να κάνουν με την ψυ-
χολογία του εφήβου, τη σοβαρότητα της πάθησης, τον χειρισμό της οικογένειας
και του σχολικού πλαισίου, τις επενδύσεις που πραγματοποιεί ο έφηβος στα
κοινωνικά και ακαδημαϊκά πεδία, καθώς και με τη διαχείριση της σεξουαλι-
κότητάς του. Οι περισσότεροι έφηβοι, χωρίς νοητική καθυστέρηση, βιώνουν,
παρόλα αυτά, την κινητική τους δυσλειτουργία με διαφορετικό τρόπο από ό,τι
στην παιδική ηλικία. Συχνά τη βιώνουν, εκ των υστέρων, ως μία τραυματική 
εμπει ρία, την οποία καλούνται να διευθετήσουν στην πορεία της ζωής τους και
να κατακτήσουν ή να δημιουργήσουν μία κοινωνική ατομική ταυτότητα, σε ένα
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πλαίσιο που δεν προσφέρει πάντοτε τις καλύτερες συνθήκες επαγγελματικής
και ψυχοσυναισθηματικής ολοκλήρωσης (βλ., Κουρκούτας, 2000β).

Στην ενήλικη ζωή, τα δεδομένα δείχνουν ότι πολλοί ενήλικοι με βαριά νοη-
τική καθυστέρηση βιώνουν θυμικές και καταθλιπτικές διαταραχές σε αυξημένα
ποσοστά (Gardner & Willmering, 1999). Αυξημένα ποσοστά σοβαρών ψυχικών
διαταραχών (50%) έχουν παρατηρηθεί, επίσης, σε άτομα με νοητική καθυστέ-
ρηση, τα οποία είναι έγκλειστα σε ιδρύματα, σε σχέση με τον γενικότερο πλη-
θυσμό της ίδιας κατηγορίας ατόμων, τα οποία διαμένουν στην κοινότητα και
των οποίων τα ποσοστά κυμαίνονται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα (20-35%)
(Singh, Sood, Sonenklar & Ellis, 1991). 

Όσον αφορά στο θέμα της αντιμετώπισης των ψυχικών παθήσεων, είναι
αποδεκτό ότι τα παιδιά και τα άτομα γενικά με ειδικές ανάγκες δεν καταφεύ-
γουν τόσο συχνά σε ειδικούς ψυχικής υγείας, σε γενικούς παθολόγους ή ακόμη
και σε οικογενειακούς γιατρούς που θα μπορούσαν να τους κατευθύνουν προς
τις ανάλογες ειδικότητες (Gardner & Willmering, 1999). Πολλές φορές, οι πα-
θολόγοι και οι ίδιες οι οικογένειες υποτιμούν τη σοβαρότητα των ψυχικών δια-
ταραχών, ενώ η ανίχνευσή τους από τους ειδικούς εμποδίζεται από το γεγονός
ότι τα συμπτώματά τους επισκιάζονται (όπως προαναφέρθηκε) από τις υπό-
λοιπες δυσκολίες (Reiss et al., 1983). Τα παιδιά αυτά, συχνά, είναι ανίκανα ή
έχουν σημαντικές δυσκολίες στο να αναγνωρίσουν και κυρίως να εκφράσουν
με ακρίβεια τις διάφορες εσωτερικές (ενδοψυχικές) αλλαγές, όπως και τις συ-
ναισθηματικές τους συγκρούσεις, απογοητεύσεις, ματαιώσεις^ στοιχεία ση-
μαντικά σε μία κλινική διάγνωση και συνέντευξη (Gardner & Willmering, 1999·
Prosser, 1999). Οι ψυχωτικές καταστάσεις, όπως η σχιζοφρένεια, που εκδηλώ-
νονται με έντονες ψευδαισθησιακές ή παραληρηματικές μορφές, εντοπίζονται
με μεγαλύτερη ευκολία. Αντίθετα, το άγχος και η κατάθλιψη, που χαρακτηρί-
ζονται από επίμονες αρνητικές σκέψεις, αρνητική διάθεση, έλλειψη αυτοπεποί-
θησης, αισθήματα αναξιότητας, ενοχές και τύψεις για πράξεις, όπως και
καταθλιπτικές ιδέες είναι δύσκολο να λεκτικοποιηθούν από άτομα ή παιδιά,
που είτε υστερούν στην επικοινωνία είτε δεν έχουν αναπτύξει παρόμοιες εν-
δοσκοπικές ικανότητες (Gardner & Willmering, 1999).

Η διαγνωστική αδυναμία οφείλεται και στην ελλιπή κλινική εμπειρία και
εκπαίδευση των επαγγελματιών (ειδικών παιδαγωγών) που ασχολούνται με
παιδιά με ειδικές ανάγκες, στοιχεία που δεν διευκολύνουν την κατανόηση των
ενδοψυχικών προβλημάτων, των οποίων ο έγκαιρος εντοπισμός αποτελεί ένα
μακροπρόθεσμα σημαντικό προστατευτικό παράγοντα (Reiss & Szyszko, 1983·
Ferron et al., 1999), ενώ έχει υποστηριχτεί ότι στους χώρους των επαγγελματιών
κυριαρχεί μία τάση υποτίμησης των ψυχικών προβλημάτων και των αιτιών τους,
κυρίως στα παιδιά με διαταραχές ανάπτυξης και στα παιδιά που δεν δημιουρ-
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γούν σοβαρά προβλήματα με τις συμπεριφορές τους (Allen, Bouras & Holt,
1999· Hassiotis et al., 2000).

Ακόμη και σε χώρες, στις οποίες το Εθνικό Σύστημα Υγείας προσπάθησε να
απαντήσει σε παρόμοια προβλήματα, οι δυσκολίες είναι μεγάλες, κυρίως λόγω
της διάσπασης και του απρόσωπου χαρακτήρα των υπηρεσιών, της αδυναμίας
σχεδιασμού εξατομικευμένων παρεμβάσεων, καθώς και μίας κοινής και συνε-
κτικής πολιτικής, όταν πρόκειται να αντιμετωπισθούν ψυχικά προβλήματα παι-
διών και ενηλίκων με ιδιαίτερες ανάγκες (Department of Health, 1993)20. Η
αντιμετώπιση των πιο σοβαρών προκλητικών/επιθετικών συμπεριφορών απο-
τελεί, επίσης, ένα σημαντικό πρόβλημα όλων των υπηρεσιών που ασχολούνται
με αυτές τις ομάδες παιδιών (Low et al., 2007).

Οι σύγχρονες προσεγγίσεις δίνουν μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη πρώιμων
μορφών παρέμβασης σε περιπτώσεις παιδιών που εκδηλώνουν παρεκκλίνουσες
συμπεριφορές και ψυχικές διαταραχές (Wheatcraft & Bracken, 1999· Low et
al., 2007). Οι παρεκκλίνουσες συμπεριφορές και οι ψυχικές διαταραχές φαί-
νεται να αποτελούν σημαντικότερο δείκτη ακαδημαϊκής αποτυχίας και εγκα-
τάλειψης του σχολείου από το νοητικό πηλίκο (Lochman & Szczepanski, 1999).
Αυτό σημαίνει ότι η έμφαση σε όλες αυτές στις ομάδες παιδιών πρέπει να δί-
νεται στην πρόληψη και αντιμετώπιση των ψυχικών και συμπεριφορικών δυ-
σκολιών (Brooks, 1999), οι οποίες σε συνδυασμό με τις άλλες αδυναμίες
(δυσ λειτουργίες) του παιδιού αυξάνουν τον κίνδυνο για ανάπτυξη σοβαρών
προβλημάτων στο μέλλον (Guidetti & Tourette, 2006).

5.4. Κλίμακες διάγνωσης των ψυχικών διαταραχών σε παιδιά με ιδιαίτε-
ρες ανάγκες και η ψυχοδυναμική-ψυχοπαιδαγωγική αξιολόγηση

Παρόλο που έχουν αναπτυχθεί πολλά όργανα μέτρησης και διάγνωσης των
παθολογικών καταστάσεων (άλλα περισσότερο έγκυρα, άλλα λιγότερο) στην
παιδική ηλικία έχουν επίσης προταθεί πολλές κριτικές θεωρήσεις σχετικά με
την ικανότητα αυτών των μεθόδων να αναγνωρίζουν τη συνολική προσωπικό-
τητα του παιδιού και, κυρίως, των παιδιών με ειδικές ανάγκες και γνωστικές
ανεπάρκειες, τα οποία δυσκολεύονται να ανταποκριθούν με αξιόπιστο τρόπο
στις συνηθισμένες κλίμακες αυτο-αξιολόγησης (Matson & Frame, 1983).

Στο πλαίσιο των ψυχιατρικών προσεγγίσεων, οι ψυχομετρικές κλίμακες που
χρησιμοποιούνται σε ομάδες παιδιών και ενηλίκων με νοητικά προβλήματα για
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τη διάγνωση ψυχικών παθήσεων είναι, συνήθως, οι ακόλουθες: η Mini-Mental
State (Folstein, Folstein & MvcHugh, 1975), η Reiss Screen for Maladaptive Be-
havior (Reiss, 1988), η κλίμακα PIRMA (Psychopathology in Mentally Retarded
Adults) (Matson, 1988) και η DASH II (Diagnostic Assessment for the Severely
Handicapped, ΙΙ) (Matson, Gardner Coe, & Sovner, 1991). 

Σε περιπτώσεις παιδιών χωρίς σοβαρές νοητικές δυσλειτουργίες μπορούν
να χρησιμοποιηθούν, σε συνδυασμό με την κλινική παρατήρηση, και οι κλίμα-
κες αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται συνήθως στις ομάδες παιδιών με τυ-
πική εξέλιξη [όπως π.χ. η κλίμακα CDI του Kovac για την κατάθλιψη, η κλίμακα
για την αξιολόγηση του άγχους RCMAS, καθώς και η κλίμακα του Achenbach
(ASEBA)].

Για την αξιολόγηση της γενικότερης συμπτωματικής τους λειτουργίας έχουν,
επίσης, χρησιμοποιηθεί για ερευνητικούς σκοπούς σε παιδιά και ενηλίκους με
νοητική καθυστέρηση και οι ακόλουθες κλίμακες: (α) η κλίμακα Symptom   Che -
cklist 90-Revised (SCL-90-R)(βλ., Kellet et al., 1999) και (β) η κλίμακα Deve-
lopment and Well Being Assessment (DAWBA) (βλ., Emerson, 2003).

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων των παιδιών με νοητικές ανεπάρκειες
συνήθως χρειάζονται πολλές συναντήσεις, για να ολοκληρωθεί η διαγνωστική
διαδικασία και κυρίως η εγκαθίδρυση της αποκαλούμενης «εργασιακής συμ-
μαχίας», μίας σχέσης ουσιαστικά αλληλοσεβασμού και εμπιστοσύνης με το
παιδί, που έχει μεγάλη σημασία και για τη μετέπειτα ψυχοπαιδαγωγική πα-
ρέμβαση (Ferron, Kern, Hanson & Wieseler, 1999· Macintyre & Deponio, 2003).

Η γνώση του προσωπικού και οικογενειακού ιστορικού του παιδιού, αλλά
και στοιχεία εξωγενή ως προς τις μεθόδους (στάση του παιδιού απέναντι στο
τεστ, τρόπος συμπεριφοράς και προσέγγισης του εξεταστή από τη μεριά του
παιδιού, μη λεκτική συμπεριφορά, κ.λπ.) αποτελούν επίσης παραμέτρους που
πρέπει να ληφθούν υπόψη στη συνολική αξιολόγηση των διαταραχών και των
ψυχικών προβλημάτων παιδιών με ιδιαιτερότητες (Greenspan & Grenspan-Th-
orndike, 1991). Σε πρακτικό επίπεδο, οι αξιολογήσεις των παιδιών σε  
κέ  ντρα ημέρας (π.χ. ΚΕΔΔΥ) που βασίζονται σε περιορισμένη γνώση και
επαφή με το παιδί και την οικογένειά του, συχνά δεν αποβαίνουν χρήσιμες για
το ειδικό προσωπικό, όσον αφορά στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή εξατο-
 μικευμένων παρεμβάσεων. Πέρα από τη γραφειοκρατική λειτουργία πολλών
υπηρεσιών και την αδυναμία χρήσης έγκυρων εργαλείων, η μη αδυναμία μα  -
κροχρόνιας παρακολούθησης και χρήσης πολλών πηγών πληροφόρησης (mul-
tisource assessment) του παιδιού περιορίζει σε μεγάλο βαθμό τη δυναμική
κατανόησή του.

Πολλοί ερευνητές θεωρούν σημαντικό να μη χάνεται από την ερευνη-
τική/διαγνωστική οπτική ο αλληλεπιδραστικός χαρακτήρας των διαταραχών, η
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σχέση με τα οικογενειακά και κοινωνικά βιώματα, καθώς και η ιστορική εξε-
λικτική διάσταση των διαταραχών συμπεριφοράς, οι οποίες δεν πρέπει να συρ-
ρικνώνονται και να ετικετοποιούνται κάτω από γενικό τίτλο «ψυχιατρικές
διαταραχές» (βλ., BPS, 2004: 10).

Παρά τις προαναφερθείσες δυσκολίες, έχουν αναπτυχθεί διάφορες δυνα-
μικές προσεγγίσεις που μπορούν να μας δώσουν μία πρώτη εικόνα της πολυ-
πλοκότητας του συναισθηματικού και φαντασιωτικού κόσμου του παιδιού με
εδικές δυσκολίες (Zigler & Zeitz, 1978). Σε κάθε περίπτωση, στις προσεγγί-
σεις παιδιών με ιδιαιτερότητες σημαντικό ρόλο παίζει μία πολυπαραγοντική
αξιολόγηση των ακαδημαϊκών και ψυχικών δυσκολιών από πολλές και διαφο-
ρετικές πηγές (multisource dynamic assessment) (Banks & Neisworth, 1995·
Adrianopoulos, 2001· Bosma & Resing, 2006). Η έννοια της «δυναμικής αξιο-
λόγησης» (dynamic assessment), μίας αξιολόγησης που βασίζεται σε στοιχεία
από τις συνεχείς (επαν)εκτιμήσεις των επαγγελματιών που εργάζονται με το
παιδί σε σταθερή βάση και τα οποία επεξεργάζεται σε βάθος χρόνου η ομάδα
των ειδικών επιστημόνων, αποτελεί μία σημαντική παράμετρο της εργασίας με
παρόμοιους πληθυσμούς και για παρόμοιες προβληματικές. Οι συμπεριφορές
και οι συναισθηματικές ανακατατάξεις γίνονται αντικείμενο συνεχούς ανάλυ-
σης και σύνδεσης με γεγονότα και φάσεις της οικογενειακής και σχολικής ζωής
των παιδιών αυτών (Bountrogianni, 1990). Η αξιολόγηση δεν αποτελεί σε αυτή
την περίπτωση μία εξωγενή διαδικασία, αλλά μέρος της όλης παρέμβασης και
της συνεχούς αξιολόγησης του παιδιού (Bountrogianni, 1990).

Σε όλες τις προσεγγίσεις εντοπίζονται αδυναμίες και αρνητικά σημεία. Από
πολλούς, όμως, προτείνεται μία ολιστική και σε βάθος χρόνου διαρκής αξιο-
λόγηση του παιδιού, διαδικασία στην οποία και η διαισθητική γνώση των ειδι-
κών παιδαγωγών και η διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των γονέων,
κατέχει ουσιαστική θέση (Sabatino & Altizer, 1998). Ο κίνδυνος οι γονείς και
οι εκπαιδευτικοί να μη αντιλαμβάνονται τις ψυχικές δυσκολίες των παιδιών ή
να ερμηνεύουν τις προθέσεις, στάσεις και συμπεριφορές τους, με βάση τις δικές
τους προσδοκίες ή τα δικά τους αντιληπτικά σχήματα, είναι, από την άλλη, με-
γάλος. Τα νέα μοντέλα διεπιστημονικής και πολυπαραγοντικής ανάλυσης των
διαταραχών μέσα από οικοσυστημικές προσεγγίσεις της οικογένειας και του
παιδιού από ομάδες επιστημόνων, που δεν εμπλέκονται στην καθημερινότητά
του, αλλά λαμβάνουν υπόψη τη δυναμική του πλαισίου, αποτελούν μία από τις
πολλά υποσχόμενες προσεγγίσεις (Dane & Schneider, 1998· Munger, Donker-
voet & Morse, 1998). 

Από την άλλη, η δυνατότητα ανάπτυξης μίας περισσότερο μακρόχρονης
σχέσης με το παιδί μπορεί να επιτρέψει, σε συνδυασμό με την εφαρμογή κλι-
μάκων μέτρησης και αντικειμενικών κριτηρίων ανάλυσης, μία καλύτερη ανα-
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γνώριση των ικανοτήτων, δεξιοτήτων και ελλείψεων, καθώς και των ενδεχόμε-
νων παθολογικών στοιχείων της λειτουργίας του παιδιού (Anzieu, 1985). 

Ο ρόλος του ειδικού παιδαγωγού και του συμβούλου ψυχολόγου, ο οποίος
έρχεται συστηματικά σε επαφή με το παιδί με ιδιαιτερότητες και είναι γνώστης
της οικογενειακής δυναμικής, των σχέσεων μέσα στην οικογένεια, των επιμέ-
ρους προβλημάτων, αλλά και των ψυχοκοινωνικών χαρακτηριστικών του παι-
διού, καθώς και της ποιότητας της ένταξής του στα διάφορα κοινωνικά και
διαπροσωπικά πλαίσια, είναι, επομένως, σε κάθε περίπτωση, ουσιαστικός (Ma-
cintyre & Deponio, 2003). 

Η διάκριση ανάμεσα στη συναισθηματική και γνωστική πλευρά της προ σω-
πικότητας καθιστά το έργο ακόμη πιο δύσκολο, εφόσον οι συναισθηματικοί
 παράγοντες δεν μπορούν να αναγνωρισθούν στην ολότητά τους και δεν εκδη-
 λώνονται πάντοτε μέσα από τη συμπεριφορά των παιδιών με δυσλειτουργίες
(Kauffman, 2001).

Τα διαθέσιμα προβολικά όργανα μέτρησης (όπως π.χ. ΤΑΤ, ιχνογραφή-
ματα, κ.λπ.) θεωρούνται λιγότερο αξιόπιστα, μπορούν, όμως, να χρησιμοποιη -
θούν για να αναδείξουν κάποιες διαστάσεις της συναισθηματικής λειτουργίας
του παιδιού και  ως εργαλεία εμβάθυνσης και κατανόησης της ψυχικής δυνα-
μικής των παιδιών (Coleman, 1996:60-63). Σε πολλές, όμως, περιπτώσεις παι-
διών με σοβαρές γνωστικές ανεπάρκειες και δυσκολίες στην έκφραση του
λόγου, δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε χρήση των δεδομένων για μία πε-
ρισσότερο εμβριθή ανάλυση και δεν είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε ποια
από τα δεδομένα σχετίζονται με ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες και ποια
είναι απόρροια των δομικών γνωστικών ελλείψεων.

Συμπερασματικά, όσον αφορά στο ζήτημα της διάγνωσης των ψυχικών δια-
ταραχών, τα άτομα με σοβαρά διανοητικά προβλήματα αδυνατούν να εκφρά-
σουν τον ψυχικό τους κόσμο και η διάγνωση μέσω των κλασικών συστημάτων
(τεστ, ερωτηματολόγια, συνέντευξη, κ.λπ.) είναι συχνά δύσκολη (Ferron et al.,
1999· Sovner & Hurley, 1999). Τα υπάρχοντα νοσολογικά συστήματα (DSM &
ICD) δεν έχουν προσαρμοστεί στις ψυχικές ιδιαιτερότητες των ατόμων με σο-
βαρά διανοητικά προβλήματα. Τα συμπεράσματα από νέες έρευνες πάνω στην
ψυχική υγεία των ατόμων αυτών, όπως και η επεξεργασία ειδικών προσεγγί-
σεων του πολύπλοκου αυτού προβλήματος αποτελούν επιτακτική ανάγκη της
σύγχρονης ψυχολογίας, καθώς και της ειδικής αγωγής. 

Ένα πολυδιάστατο διεπιστημονικό και πλουραλιστικό μοντέλο (Prosser,
1999) είναι ίσως η μόνη λύση για την ικανή και επαρκή διάγνωση των ψυχικών
διαταραχών και των ψυχολογικών προβλημάτων, πριν αυτά λάβουν δραματικές
ή εκρηκτικές διαστάσεις, με σοβαρές προσωπικές, οικογενειακές αλλά και
κοινωνικές συνέπειες. Ερευνητές έχουν αναπτύξει ένα παρόμοιο μοντέλο 
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(PASADD:  Psychiatric Assessment Schedule for Adults with Developmental Disa-
bilities) με σκοπό την ανίχνευση και διάγνωση των διαταραχών που αφορούν
στα άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες. Τα πρώτα δεδομένα από την εφαρμογή αυτών
των μεθόδων/μοντέλων φαίνεται να είναι αρκετά ικανοποιητικά (βλ., Moss et
al., 1998· Prosser et al.,1998).

Ουσιαστική παράμετρο της όλης διαδικασίας αποτελεί και η αποκαλούμενη
οικολογική διάγνωση, η οποία παραπέμπει στην εμβριθή ανάλυση των παρα-
γόντων του πλαισίου που επιβαρύνουν και με την επίδρασή τους συμβάλλουν
αποφασιστικά στη διατήρηση των ψυχικών προβλημάτων σε αυτούς τους πλη-
θυσμούς (Carr, 1999· Wheatcraft & Bracken, 1999). 

Πέρα από την ακριβή διάγνωση και τον εντοπισμό των ψυχικών διαταραχών
σε παιδιά με ιδιαιτερότητες, σημαντική παράμετρο του ζητήματος αποτελεί η
ανάπτυξη αποδοτικών μεθόδων πρόληψης αυτών των διαταραχών (Brooks,
1999· Wheatcraft & Bracken, 1999). 

5.5. Προβλήματα και συγκρούσεις στην καθημερινότητα: έρευνες πεδίου
και εμπειρίες εργαζομένων με άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες και προ-
βλήματα συμπεριφοράς

Πρέπει να επισημανθεί ότι ως προβληματική συμπεριφορά ορίζεται ένα
ευρύ φάσμα δυσλειτουργικών συμπεριφορών, στο ένα άκρο του οποίου τοπο-
θετούνται οι απλές παρεκκλίνουσες στάσεις, οι οποίες προκαλούν κάποιο πρό-
βλημα στο περιβάλλον, και στο άλλο οι σοβαρές επιθετικές και σκόπιμες
συμπεριφορές, που στοχεύουν να προκαλέσουν σωματική βλάβη, καθώς και βί-
αιες συμπεριφορές, όπως οι αυτοτραυματισμοί (επιθετικότητα στρεφόμενη
προς τον εαυτό) και οι βανδαλισμοί (Emerson et al., 1997).

Οι καθημερινές «προβληματικές συμπεριφορές» ήπιας μορφής –το να μιλά
κανείς δυνατά, να σπρώχνει τον άλλο, να χτυπά τις πόρτες, να ειρωνεύεται ή να
εκνευρίζει τα άλλα παιδιά με σχόλια ή κινήσεις, κ.λπ.–, πιθανόν να μην έχουν
τον δραματικό χαρακτήρα των ακραίων επιθετικών ή βίαιων συμπεριφορών.
Συνιστούν, όμως, αυτές οι συμπεριφορές, για την πλειονότητα των εκπαιδευτι-
κών και των επαγγελματιών που εργάζονται με παιδιά και ενήλικους, πηγή εν-
τάσεων και κρίσεων, καθώς και ένα πρόβλημα το οποίο επιζητά, από τη μια
άμεσες λύσεις και, από την άλλη, μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση (Rose, Horne,
Rose & Hastings, 2004). Επιπλέον, η συσσώρευση αυτών των μικροπροβλημά-
των, σε συνδυασμό με σοβαρότερες καταστάσεις κρίσης, μπορεί να αποτελέσει
πηγή άγχους και αισθημάτων εξουθένωσης για τους εργαζομένους (Hastings,
Horne & Mitchell, 2004). 
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Οι ήπιες, επίσης, προβληματικές συμπεριφορές μπορούν να αποτελέσουν
αιτία εντάσεων και ενδοομαδικών συγκρούσεων, στο μέτρο που συχνά παρα-
τηρούνται προστριβές και διαφωνίες μεταξύ των επαγγελματιών, ως προς το
είδος των στρατηγικών που πρέπει να χρησιμοποιηθούν απέναντι στις συμπε-
ριφορές αυτές (Bouchet & Ninforge, 2000· Roeser & Eccles, 2000).

Οι ανοιχτά βίαιες, επιθετικές και προκλητικές συμπεριφορές, και στα ει-
δικά και στα κανονικά σχολικά πλαίσια, συνιστούν, από την άλλη, ένα σημα ν-
τικό ψυχοφθόρο παράγοντα και αιτία εγκατάλειψης του επαγγέλματος του
εκπαιδευτικού στις δυτικοευρωπαϊκές κοινωνίες (βλ., Roeser & Eccles, 2000).

Συνοπτικά, οι πιο σοβαρές περιπτώσεις συνήθως περιλαμβάνουν (βλ. Hill &
Bruininks, 1981· Schroeder et al., 1999· Gousset, 2000·  Sachs & Barret, 2000·
Emerson, 2001): (α) αυτοτραυματισμούς με αιχμηρά αντικείμενα, με σπασμένα
γυαλιά, κ.λπ., (β) επιθετικότητα απέναντι στον άλλο ή αυτο-καταταστροφικό-
τητα (δαγκώματα, χτυπήματα –π.χ. το κεφάλι στον τοίχο ή σε μία πόρτα–
 γρατσου νί σματα, επικίνδυνα σπρωξίματα, τράβηγμα μαλλιών, πέταγμα
α ντι  κειμένων, σπάσιμο και χτύπημα επίπλων), (γ) φυσιολογικές διαταραχές ή
ανω μαλίες – εμετοί, ούρηση, αφόδευση σε δημόσιους χώρους, (δ) αυτο-ξεγύ-
μνωμα ή ξεγύμνωμα, (ε) διαταρακτικές συμπεριφορές που σχετίζονται με τη
σεξουαλικότητα – επίδειξη γεννητικών οργάνων.

Τα κριτήρια για μία δυναμική παρέμβαση και προσπάθεια διόρθωσης (ομα-
λοποίησης) μίας συμπεριφοράς συνήθως είναι τα ακόλουθα (Hanson, Siper-
stein & Wieseler, 1999): (α) η συγκεκριμένη συμπεριφορά παρουσιάζει κίνδυνο
για τη σωματική ακεραιότητα ή την υγεία του ατόμου ή την υγεία άλλων προ-
σώπων, (β) η συγκεκριμένη συμπεριφορά κινδυνεύει να γίνει πιο σοβαρή και
επικίνδυνη, εάν δεν παρέμβει κανείς, (γ) η συγκεκριμένη συμπεριφορά καθιστά
την κοινωνική ενσωμάτωση του παιδιού επισφαλή, (ε) η συγκεκριμένη συμπε-
ριφορά προκαλεί σοβαρά προβλήματα στη διαδικασία μάθησης και ψυχοκοι-
νωνικής εξέλιξης του παιδιού με ιδιαιτερότητες.

Οι διασπαστικές και αντιδραστικές συμπεριφορές της καθημερινότητας συ-
νιστούν, όπως αναφέρθηκε, ψυχοφθόρους ανασταλτικούς παράγοντες για τη
λειτουργία της ομάδας, την ποιότητα της συναισθηματικής επένδυσης και της
εμπλοκής των ειδικών παιδαγωγών στην εργασία τους με παιδιά με ιδιαίτερες
ανάγκες (Emerson, 2001· Rose et al., 2004). Έχει επισημανθεί ότι οι διασπα-
στικές συμπεριφορές συχνά αποτελούν αντιδράσεις σε προβλήματα που έχουν
να κάνουν με την οργάνωση της καθημερινής ζωής και τις απαιτήσεις της εκ-
παίδευσης αυτών των παιδιών (Kaufmann, 2001· Κουρκούτας, 2007). Ενδει-
κτικά αναφέρουμε κάποια από τα προβλήματα τα οποία πιθανόν να αποτελούν
αιτία των συγκεκριμένων αντιδραστικών και διασπαστικών συμπεριφορών: (α)
οργάνωση του χρόνου (προβλήματα που μπορεί να σχετίζονται με τις καθημε-
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ρινές λειτουργίες και τη γενικότερη οργάνωση της εκπαιδευτικής πράξης), (β)
αλλαγή δραστηριοτήτων ή μετάβαση από τη μία δραστηριότητα στην άλλη (άρ-
νηση να πάνε σχολείο, άρνηση να εγκαταλείψουν το παιγνίδι για τη συγκέντρωση
για φαγητό, κ.ο.κ.,) (γ) προσαρμογή στις αλλαγές (πρόκειται για αδυναμία των
παιδιών να αποδεχτούν αλλαγές στις διαδρομές, στα προγράμματα, στις βάρδιες
του προσωπικού, ακόμη και στο να εμπιστευτούν πολλές φορές άλλα πρόσωπα),
(δ) κατανόηση των ορίων και των απαγορεύσεων, (ε) αναζήτηση ερεθισμάτων
και καλλιέργεια ιδιαίτερων ενδιαφερόντων στον ελεύθερο χρόνο (χόμπι, κ.λπ.),
(στ) μετατροπή των διαφόρων ενδιαφερόντων των παιδιών σε πιο οργανωμένες
και δημιουργικές δραστηριότητες, (ζ) κοινωνικό περιβάλλον (προβλήματα δια-
γωγής σε περιπτώσεις εξόδων, εκδρομών, κ.ο.κ.), (η) δυσκολίες έκφρασης και
επικοινωνίας που δημιουργούν παρανοήσεις, παρεξηγήσεις και προστριβές με-
ταξύ παιδιών, προσωπικού, κ.λπ., (θ) λεκτική συμπεριφορά και επικοινωνία
(διακοπές των άλλων, ειρωνείες, πειράγματα, κ.λπ.), (ι) διευθέτηση, από τη
μεριά των ειδικών παιδαγωγών, χωρίς την εφαρμογή βίαιων μεθόδων, των πλέον
απροσάρμοστων συμπεριφορών, (ια) εφαρμογή προγραμμάτων εκμάθησης
νέων δεξιοτήτων.

Όλα αυτά τα ζητήματα αποτελούν τις καθημερινές προκλήσεις των επαγ-
γελματιών που ασχολούνται με αυτές τις ομάδες παιδιών. Η καταγραφή τους
δεν σημαίνει την ακύρωση της ιδιαιτερότητας των παιδιών ούτε έχει ως στόχο
την «ομαλοποίηση» όλων των συμπεριφορών και την ένταξή τους σε ένα «προ-
καθορισμένο» πλαίσιο αξιών, συμπεριφορών και κατηγοριών. Αντίθετα, πα-
ραπέμπει στην ανάπτυξη στρατηγικών (π.χ. ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της
ομάδας των επαγγελματιών, αναζήτηση επιπλέον επιμόρφωσης, συνεργασία
με άλλες ειδικότητες, διεπιστημονική προσέγγιση, αυτοκριτική, αξιολόγηση και
εγκατάλειψη των μη αποδοτικών μεθόδων, κ.λπ.), οι οποίες θα βοηθήσουν και
τα παιδιά να τροποποιήσουν τις προβληματικές τους στάσεις και κυρίως να επε-
ξεργαστούν καλύτερα τις συναισθηματικές δυσκολίες/διαταραχές και εσωτε-
ρι κές συγκρούσεις /αδυναμίες που πιθανόν να βρίσκονται στη βάση των
αντι στάσεων και των αντιδραστικών συμπεριφορών (βλ. Κουρκούτας, 2007). 

Η λειτουργικότητα της ομάδας και η ενσωμάτωση των συγκρούσεων, των
προστριβών και των ψυχοφθόρων κρίσεων αποτελεί τον βασικό άξονα εργα-
σίας κάθε επαγγελματία σε αυτό τον χώρο (Hanson, Siperstein & Wieseler,
1999). Σε αυτή την κατεύθυνση οι ειδικοί παιδαγωγοί και δάσκαλοι έχουν
ανάγκη υποστηρικτικών υποδομών (π.χ. συμβουλευτική εποπτεία) και ενός
πλαισίου, το οποίο θα επιτρέπει την επεξεργασία των εσωτερικών κρίσεων και
εντά  σεων.  Δεν είναι τυχαίο ότι η δόμηση και οργάνωση του πραγματικού χώρου
και  χρόνου, καθώς και του συμβολικού χώρου (πλαισίου) μέσα στον οποίο δια-
πλέ   κο νται οι βασικές συναισθηματικές συνδιαλλαγές μεταξύ παιδιών και παι-
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 δα γωγών αποτελεί τη θεωρητική αρχή κάθε στρατηγικής θεραπευτικής παρέμ-
βασης (βλ. Κουρκούτας, 2000) και πιθανόν, μαζί με άλλους προστατευτικούς
μηχανισμούς, και πρόληψης φαινομένων εξουθένωσης των παιδαγωγών (βλ.,
Τσιπλητάρης, 2002· Hastings et al., 2004).

Η κλινική εκπαίδευση των ειδικών παιδαγωγών και η σταθερή υποστηρι-
κτική εποπτεία από ειδικούς ψυχολόγους, σε συνδυασμό με τη διεπιστημονική
αντιμετώπιση των υστερήσεων και των ψυχικών διαταραχών των παιδιών, απο-
τελούν τους κύριους προστατευτικούς παράγοντες για μία ποιοτικότερη και
αποδοτικότερη παρέμβαση σε επίπεδο καθημερινότητας, σε ομάδες παιδιών
με ιδιαιτερότητες και συμπεριφορικές ή ψυχικές διαταραχές. Η δόμηση του
επαγγελματικού πλαισίου, η συγκρότηση της ομάδας στη βάση κοινών στόχων
και επιδιώξεων, καθώς και ενός οργανωμένου θεωρητικού σχεδίου, σε συν  -
δυα σμό με την ανάπτυξη ευέλικτων παρεμβάσεων αποτελούν, επίσης, μία βα-
σική αρχή των αποδοτικών υπηρεσιών (Hansen, 2002). Ένα παρόμοιο
εργασιακό πλαίσιο προστατεύει, σε μεγάλο βαθμό, τους επαγγελματίες από
άσκοπες παρεμβάσεις, χωρίς, όμως, αυτό να διασφαλίζει την ολοκληρωτική
αποφυγή άγχους, εντάσεων, κρίσεων και συγκρούσεων.

5.6. Παράγοντες που σχετίζονται με την ανάπτυξη ψυχικών διαταραχών
σε παιδιά με ιδιαιτερότητες: το μοντέλο ενδυνάμωσης και ψυχικής
ανθεκτικότητας

Όπως, ήδη, αναφέρθηκε, κάποιες από τις παθολογικές αντιδράσεις (π.χ.
καταθλιπτικές τάσεις, υπερβολική απόσυρση) των παιδιών μπορεί να μη σχε-
τίζονται απαραίτητα με κάποια ενδογενή ψυχική προβληματική, αλλά με τις
σοβαρές δυσκολίες και τα εμπόδια που δημιουργεί το σωματικό ή γνωστικό
πρόβλημα στην κοινωνικοποίηση του παιδιού, ζήτημα που έχει ήδη αναδειχθεί
και παλαιότερα από άλλους ερευνητές (βλ., Zigler & al., 1984). Η άποψη, βέ-
βαια, αυτή αμφισβητείται από μία μερίδα επιστημόνων (βλ., Sovner & Hurley,
1999).

Από την άλλη, υπάρχουν ενδογενείς και βασικές διαταραχές/υστερήσεις σε
ορισμένες κατηγορίες παιδιών (όπως, π.χ., στον αυτισμό, στη νοητική καθυ-
στέρηση, αλλά και στα παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς), οι οποίες πα-
ραπέμπουν σε σοβαρότερες ή πιο ήπιες δυσκολίες να έλθουν τα παιδιά αυτά σε
μία ισορροπημένη και κοινωνικά αποδεκτή επικοινωνία και σχέση με τους συ-
νομηλίκους και τον ενήλικα γενικότερα και προφανώς αποτελούν αιτία πολ-
λών παρεκκλινουσών ή διαταρακτικών συμπεριφορών. Τα παιδιά με αυτισμό
δυσκολεύονται να επικοινωνούν με το περιβάλλον σε σταθερή και ολοκληρω-
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μένη βάση, με αποτέλεσμα πολλές από τις παρεκκλίνουσες αντιδράσεις τους
να θεωρούνται ότι οφείλονται στην αδυναμία τους να κοινοποιήσουν τις βασι-
κές ανάγκες και επιθυμίες τους και στην έλλειψη σταθερών και πρωταρχικών
βιωμάτων αλληλεπίδρασης με τους σημαντικούς άλλους (Hobson, 1993). Επι-
πλέον, αδυνατούν να αναπτύξουν σταθερές διαπροσωπικές σχέσεις, γεγονός
που θεωρείται ότι επιβαρύνει τη γενικότερη λειτουργία τους και την ψυχοκοι-
νωνική τους ένταξη στο βάθος του χρόνου. Αυξάνονται, συνεπώς, οι πιθανότη-
τες για εκδήλωση προβληματικών συμπεριφορών, στο μέτρο που αυτά τα παιδιά
κινούνται αναγκαστικά σε συγκεκριμένα κοινωνικά περιβάλλοντα και υπό-
κεινται σε απαιτήσεις και πιέσεις (Hobson, 1993).

Τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση, παρά την εγγενή τους τάση για κοινω-
νικότητα, επιδεικνύουν σχετική αδυναμία να αποκωδικοποιήσουν τις κοινωνι-
κές συμπεριφορές και τα σύνθετα κοινωνικά ερεθίσματα, με αποτέλεσμα να
κινδυνεύουν να αναπτύξουν μη κοινωνικά αποδεκτούς τρόπους αντίδρασης
(Rojahn et al., 1995). Πολλά από αυτά τα παιδιά αδυνατούν να ανταποκριθούν
στις σύνθετες ψυχοσυναισθηματικές απαιτήσεις και συνδιαλλαγές του περι-
βάλλοντος και επιβαρύνονται ψυχολογικά, σε σημείο να αναπτύσσουν κατα-
θλιπτικές τάσεις και να δυσκολεύονται ακόμη περισσότερο να ενταχθούν
κοινωνικά (Rojahn & Warren, 1997). Τα παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς
τείνουν, επίσης, να αποδίδουν στους άλλους εχθρικές προθέσεις, με αποτέλε-
σμα να ανταπαντούν με τρόπο επιθετικό. Τα παιδιά αυτά, σε ένα μεγάλο πο-
σοστό, δεν είναι σε θέση να διατηρούν ισορροπημένες και ικανοποιητικές
διαπροσωπικές σχέσεις και, στο μέτρο που βιώνουν συστηματικές ματαιώσεις
και απορρίψεις, οι ψυχικές και συμπεριφορικές τους διαταραχές επιδεινώνο -
νται (Κουρκούτας, 2007).

Όπως αναφέρθηκε, υπάρχουν ερευνητές που δεν θεωρούν απαραίτητα τις
ψυχικές διαταραχές ως αποτέλεσμα μίας αποτυχημένης ή προβληματικής κοι-
νωνικοποίησης (Sovner & Hurley, 1999). Σε αυτή την προσέγγιση η παθολο-
γική ή παρεκκλίνουσα συμπεριφορά δεν θεωρείται, όπως υποστηρίζεται από
πολλούς άλλους, ότι αποτελεί μία προσπάθεια προσαρμογής σε ένα δύσκολο ή
απρόσιτο περιβάλλον. Ανεξάρτητα από την αιτία των παρεκκλινουσών συμπε-
ριφορών, η εκπαίδευση σε ψυχοκοινωνικές δεξιότητες σε παιδιά με αυτισμό
και νοητική καθυστέρηση, η καλυτέρευση των υποδομών υποδοχής, καθώς και
η ανάπτυξη σταθερών παρεμβάσεων που βασίζονται στην ανάλυση και κατα-
νόηση των αναγκών τους, μειώνει σε μεγάλο βαθμό τις παρεκκλίνουσες συμ-
περιφορές και προφανώς και τις ψυχικές τους διαταραχές (Brooks, 1999· Pearl
& Bay, 1999· Favell & McGimsey, 1999). Παρόμοια προγράμματα με προλη-
πτικό ή παρεμβατικό χαρακτήρα, που δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη των ψυ-
χοσυναισθηματικών δεξιοτήτων και απευθύνονται σε άτομα με αισθητηριακές
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διαταραχές φαίνεται επίσης να παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην καλυτέρευση
της ψυχικής τους υγείας (Arnold, 1999).

Αυτό σημαίνει ότι σωρεία εξωγενών παραγόντων μπορούν να επιβαρύνουν
την ψυχοσυναισθηματική και ψυχοκοινωνική εξέλιξη του παιδιού με ιδιαιτε-
ρότητες και στους οποίους πρέπει να παρέμβουμε (Lopes, 2005· Oberg, Ber-
trand & Muret-Wagstaff, 1999).

Οι σύγχρονες προσεγγίσεις έχουν αναδείξει αυτές τις σύνθετες πλευρές των
αλληλεπιδράσεων μεταξύ ατόμου με ιδιαιτερότητες/δυσκολίες και περιβάλ-
λοντος που δεν ανταποκρίνεται και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη
διαταραχών (Samerroff, 2000· Fraser, 2004). Σε αυτή την οπτική προτείνεται η
ενδελεχής ανάλυση όλων των εξωγενών και ενδογενών παραγόντων που μπο-
ρούν να επιβαρύνουν την ψυχική λειτουργία του παιδιού. Δεν είναι τυχαίο,
άλλωστε, ότι, με βάση υπάρχοντα δεδομένα, προτείνεται οι διαταραχές συ μπε-
ριφοράς σε άτομα με νοητική καθυστέρηση να ερμηνεύονται ως καταθλιπτικά
ισοδύναμα (Marston, Perry & Roy, 1997), στοιχείο που παραπέμπει ακριβώς σε
ελλιπείς δεξιότητες προσαρμογής, συσσωρευμένες ματαιώσεις και αδυναμία
διαχείρισης του άγχους. Η διαταραχή συμπεριφοράς ερμηνεύεται σε αυτές τις
περιπτώσεις ως εκδραμάτιση (acting out) των συσσωρευμένων αρνητικών συ-
ναισθημάτων (βλ., Κουρκούτας, 2007).

Οι μη προσαρμοσμένες απαντήσεις αυτών των παιδιών σε ένα περίπλοκο ή
αρνητικό περιβάλλον (σχολείο, οικογένεια, κ.λπ.), το οποίο συχνά απορρίπτει,
αποκλείει και στην καλύτερη περίπτωση δυσχεραίνει την ομαλή εξέλιξή τους,
μπορούν να εξελιχθούν σε διαταραχές συμπεριφοράς ή σε συναισθηματικές
διαταραχές (Oberg et al., 1999). Εάν το περιβάλλον απαντούσε με ένα τρόπο
πιο κατάλληλο, πιθανόν να υπήρχε μια διαφορετική εξέλιξη και δυνατότητα
προσαρμογής (Carr, 1999· Oberg et al., 1999).

Είναι πλέον προφανές σε πολλούς ερευνητές και κλινικούς ότι τα περισσό-
τερα συμπεριφορικά και ψυχικά προβλήματα δεν αποτελούν άμεση έκφραση
των σωματικών ή γνωστικών ελλείψεων (Lindsay, 1999). Συνδέονται, αντίθετα,
με τα προβλήματα και τις αποτυχίες κοινωνικοποίησης, όπως και με τις δια-
προσωπικές ή οικογενειακές δυσλειτουργίες, και αποτελούν ένα αυτόνομο
πεδίο σε ενδοψυχικό επίπεδο και σε επίπεδο οργάνωσης του εαυτού και της
ταυτότητας του ιδίου του ατόμου. Η διαταραγμένη κοινωνικοποίηση και η έλ-
λειψη βασικών κοινωνικών και διαπροσωπικών σχέσεων δημιουργεί, προφα-
νώς, μακροπρόθεσμα τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη σοβαρών ψυχικών
δυσλειτουργιών (Zipper & Simeonsson, 2004). Οι δυσλειτουργίες αυτές πρέ-
πει να διαγνωσθούν εγκαίρως, να αναλυθούν στο πλαίσιο της ζωής του παιδιού
και να αντιμετωπισθούν με εναλλακτικές, όχι απαραίτητα βιολογικές/ψυχια-
τρικές μεθόδους, με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες της οικογένειας, καθώς και
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στις ψυχικές και γνωστικές ικανότητες του παιδιού (Simeonsson & Thomas,
1994· Brooks, 1999· Wheatcraft & Bracken, 1999).

Πέρα από ψυχιατρικές προσεγγίσεις και χωρίς να υποτιμάται η αξία των
διαγνωστικών γνωματεύσεων, είναι σημαντικό να τονισθεί ότι πρέπει να ανα-
δειχθούν τα ψυχικά προβλήματα και οι ψυχικές ανάγκες των παιδιών με σο-
βαρές ή ήπιες δυσλειτουργίες, που δεν εντάσσονται σε συγκεκριμένες
ψυχιατρικές κατηγορίες (Nicole & Myers, 2005). Υπάρχουν, επομένως, πα-
ρεκκλίνουσες συμπεριφορές που μπορούν να θεωρηθούν ως αποτυχημένες
στρατηγικές ενσωμάτωσης σε ένα περιβάλλον που δεν αναγνωρίζει τις ιδιαι-
τερότητες των παιδιών, ένα περιβάλλον που δεν μπορεί να αποκωδικοποιήσει
κάποιες «παρεκκλίνουσες συμπεριφορές», οι οποίες καταλήγουν προοδευτικά
να ενισχύονται και να παίρνουν έναν παθολογικό χαρακτήρα (Κουρκούτας,
2007).

Θα προσθέταμε, ολοκληρώνοντας, ότι η ψυχοσωματική και κοινωνική εξέ-
λιξη αποτελούν αδιάσπαστες πλευρές της ίδιας διαδικασίας: ένα παιδί δεν μπο-
ρεί να αναπτυχθεί φυσιολογικά, εάν δεν του έχει εξασφαλισθεί ένα κατάλληλο
πλαίσιο που του προσφέρει σταθερά ερεθίσματα για την νευρολογική, σωμα-
τική και ψυχοσυναισθηματική/γνωστική ανάπτυξη και αυτοέκφραση (Louis &
Ramond, 2006).

Στο πλαίσιο των νέων μοντέλων αλληλεπίδρασης, οι παράγοντες κινδύνου
που υποθέτουμε ότι μπορούν να επιβαρύνουν την ψυχολογική και κοινωνική
ανάπτυξη των παιδιών με ιδιαιτερότητες και να συμβάλουν στην εκδήλωση ψυ-
χικών και συμπεριφορικών διαταραχών, έχουν, σε γενικές γραμμές, να κάνουν
με τα ακόλουθα (βλ., Emerson, McGill & Mansell, 1994· Carr, 1999· Oberg et
al., 1999· Zipper & Simeonsson, 2004):
• σοβαρότητα υστέρησης και εκτεταμένες επιπλοκές στη διαδικασία επικοι-

νωνίας και αυτoέκφρασης του παιδιού,
• απουσία έγκαιρης διάγνωσης, πρώιμης παρέμβασης και βασικής εκπαίδευ-

σης ,
• σοβαρές διαταραχές στην οικογενειακή δυναμική με αποτέλεσμα την κα-

κομεταχείριση, παραμέληση, εγκατάλειψη βασικών αναγκών των παιδιών,
• ακατάλληλες και συστηματικά λανθασμένες παιδαγωγικές στάσεις των γο-

νέων που δημιουργούν σοβαρές ματαιώσεις ή εμποδίζουν την ανάπτυξη της
αυτονομίας και των ενδογενών ικανοτήτων των παιδιών,

• σοβαρές δυσκολίες και παρεμπόδιση της διαδικασίας ένταξης στα αντί-
στοιχα και πρωταρχικά κοινωνικά/σχολικά πλαίσια (βασικές ελλείψεις στη
διαδικασία εκπαίδευσης, ανάπτυξης και σταθεροποίησης των κοινωνικών
/διαπροσωπικών δεξιοτήτων και της βιωματικής μάθησης),
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• πλήρης απουσία υποστηρικτικών και εξειδικευμένων υποδομών για επιμέ-
ρους ανάγκες/δυσλειτουργίες των παιδιών (π.χ. εργοθεραπεία, λογοθερα-
πεία, συμβουλευτική γονέων, κ.ο.κ.),

• σοβαρές κοινωνικές ματαιώσεις λόγω ισχυρών προκαταλήψεων και πα-
ρεμπόδιση ένταξης σε βασικά πλαίσια ζωής,

• αδυναμία αναγνώρισης, ταυτοποίησης και χειρισμού μέσω κατάλληλων ψυ-
χοπαιδαγωγικών παρεμβάσεων των πρωταρχικών ψυχολογικών προβλημά-
των,

• σχολικά πλαίσια με βασικές ελλείψεις στη φιλοσοφία ένταξης και κυρίως
στην αντιμετώπιση δυσλειτουργιών και πρωτογενών διαταραχών,

• πιθανότητες θυματοποίησης στα σχολικά και κοινωνικά πλαίσια στα οποία
ζει το παιδί. 
Όλοι αυτοί οι παράγοντες συχνά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους ή λειτουργούν

συσσωρευτικά και αυξάνουν τον κίνδυνο να αναπτύξει το παιδί κάποια μορφή
διαταραχής, ακόμη και όταν οι γονείς παίζουν έναν υποστηρικτικό ρόλο.

Με βάση ερευνητικά δεδομένα και στην οπτική των νέων θεωριών της ψυ-
χικής ανθεκτικότητας και της ενίσχυσης των δεξιοτήτων των παιδιών με ιδιαι-
τερότητες έχει καταστεί σαφές ότι το (οικογενειακό/σχολικό/κοινωνικό)
πλαίσιο ζωής του παιδιού, οι σταθερές και πρώιμες παρεμβάσεις σε όλους τους
τομείς που το παιδί υστερεί, καθώς και η σταθερότητα της μετέπειτα ακαδη-
μαϊκής και ψυχοκοινωνικής του εκπαίδευσης επιτρέπουν να προληφθούν οι πα-
ρεκκλίνουσες συμπεριφορές και οι ψυχικές διαταραχές (Brooks, 1999).

5.7. Στάσεις που σχετίζονται με τη μη αναγνώριση των ψυχικών 
διαταραχών σε παιδιά με ιδιαιτερότητες στα σχολικά πλαίσια

Με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα, οι αντιδράσεις των ειδικών παιδαγω-
γών και επαγγελματιών απέναντι στις συμπεριφορικές και ψυχικές δυσλει-
τουργίες των παιδιών με ιδιαίτερες ανάγκες συνιστούν είτε παράγοντες
κινδύνου είτε, αντίθετα, διευκολυντικούς παράγοντες για την επίλυση των προ-
βλημάτων τους (Kaufmann, 2001· Jahoda & Wanless, 2005· Κουρκούτας, 2007).
Ο μεγαλύτερος κίνδυνος, όπως αναφέρθηκε, είναι η μη αναγνώριση των ψυχι-
κών διαταραχών των παιδιών και ο ακατάλληλος τρόπος παρέμβασης όταν τα
παιδιά χρήζουν εξειδικευμένης και συγκεκριμένης αντιμετώπισης. Ο κίνδυνος
αυτός σχετίζεται με τις ακόλουθες στάσεις και συμπεριφορές από την πλευρά
των επαγγελματιών: (α) άρνηση αναγνώρισης των βαθύτερων ψυχικών συ-
  γκρούσεων και προβλημάτων των παιδιών προς επανένταξη, (β) συναισθημα-
τική αποστασιοποίηση και τάση υποτίμησης της σοβαρότητας του προβλήμα-
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τος, (γ) τάση να αποδίδονται γενικά τα προβλήματα στην εγγενή ανικανότητα
του παιδιού, (ε) άγχος και αποφυγή αντιμετώπισης των ενδοψυχικών ή συναι-
σθηματικών προβλημάτων, (στ) τάση αγχωτικής υπερτίμησης της κατάστασης,
όταν εκδηλώνονται αποδιοργανωτικές ή επιθετικές συμπεριφορές, (ζ) τάση
απόδοσης όλων των ψυχικών/συμπεριφορικών προβλημάτων στην οικογένεια
και ως εκ τούτου έμμεση αποφυγή ανάληψης ευθυνών. Οι παρατηρήσεις που
αναφέραμε αναδεικνύονται και από εμπειρικές έρευνες πάνω σε ομάδες επαγ-
γελματιών που εργάζονται με παρόμοιους πληθυσμούς (βλ., Ιεροδιακόνου,
2000).

Οι ειδικοί παιδαγωγοί και οι επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά και
ενήλικες με προβληματικές συμπεριφορές αποδίδουν στην πλειονότητά τους
τις συμπεριφορές αυτές στο προσωπικό επίπεδο, γεγονός που μπορεί να δημι-
ουργήσει τις προϋποθέσεις για αρνητική απάντηση από την πλευρά τους
(Jahoda & Wanless, 2005).

Παρόμοιες αντιδράσεις ανιχνεύονται συχνά και στις συναντήσεις με τους
γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες, οι οποίοι επιπλέον έχουν μία τάση να απο-
δίδουν τα διάφορα συμπεριφορικά προβλήματα, όχι τόσο σε ενδοψυχικές δια-
ταραχές, όσο στον χαρακτήρα και στην προσωπικότητα του παιδιού. Οι γονείς
κινούνται σε παρόμοιες περιπτώσεις σε ένα εκλογικευμένο επίπεδο και συχνά
αδυνατούν να καταλάβουν τις συναισθηματικές ανακατατάξεις και τις διάφο-
ρες ψυχικές φάσεις των παιδιών τους, με αποτέλεσμα να ερμηνεύουν λανθα-
σμένα τις συμπτωματικές συμπεριφορές και τις αιτίες αυτών των συμπεριφορών
(Osofsky & Thompson, 2000· Κουρκούτας, 2007).

Οι κίνδυνοι θυματοποίησης των παιδιών με ιδιαίτερες ανάγκες και ψυχικές
διαταραχές, στα κανονικά ή ακόμη και στα ειδικά πλαίσια, από τη μεριά των
συμμαθητών καθώς και των εκπαιδευτικών, αποτελεί μία σημαντική συνιστώσα
του προβλήματος (Emerson et al., 1994· Κουρκούτας & Σταύρου, 2007).

Η πρόληψη των αρνητικών στρατηγικών θεωρείται ότι σχετίζεται σε μεγάλο
βαθμό με την υποστήριξη, εκπαίδευση, εποπτεία του εκπαιδευτικού και επαγ-
γελματικού προσωπικού, καθώς και με την ύπαρξη και εφαρμογή, από την
πλευρά της διεύθυνσης, θεσμοθετημένων τεχνικών ένταξης των παιδιών με ψυ-
χικές και συμπεριφορικές διαταραχές (βλ., Wolery, 2000· Κουρκούτας, 2007).
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5.8. Στρατηγικές αντιμετώπισης των ψυχικών και συμπεριφορικών 
προβλημάτων των παιδιών με ιδιαίτερες ανάγκες

Η ολιστική αντιμετώπιση και η εξεύρεση αποδοτικών ψυχοκοινωνικών
στρατηγικών για την αντιμετώπιση των ψυχικών και συμπεριφορικών διατα-
ραχών αποτελεί σημαντικό ζήτημα της κλινικής ψυχολογίας και της ψυχοπαι-
δαγωγικής της ένταξης (βλ., Favell & McGimsey 1999^ Macintyre & Deponio,
2003ˆ Weare, 2005ˆ Κουρκούτας, 2007).

Η φαρμακευτική αγωγή σε κάποιες σοβαρές περιπτώσεις διαταραχών κρί-
νεται απαραίτητη, αλλά δεν μπορεί να συνιστά την αποκλειστική μέθοδο δια-
χείρισης αυτών των προβλημάτων, ειδικά σε περιπτώσεις παιδιών με ήπια
ψυχικά ή συμπεριφορικά προβλήματα (Lindsay, 1999). Ενδεικτικά αναφέρουμε
ότι οι μετα-αναλυτικές έρευνες έδειξαν ότι, στo μεγαλύτερο μέρος τους, οι ψυ-
χοπαιδαγωγικές παρεμβάσεις (ψυχολογικές και εκπαιδευτικές στρατηγικές)
για παιδιά με χρόνιες ασθένειες έχουν πολύ σημαντικά θετικά αποτελέσματα,
σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες παιδιών με ανάλογες παιδιατρικές ασθένειες
(Brown, Daly & Rickel, 2007). Πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι ο διαχωρισμός
μεταξύ βιολογικών και ψυχοπαιδαγωγικών παρεμβάσεων είναι τεχνητός, υπο-
στηρίζοντας ότι τα βιοψυχικά μοντέλα προάγουν μία ολική αντιμετώπιση των
παιδιών με ιδιαίτερες ανάγκες, τα οποία εκδηλώνουν συγχρόνως και ψυχικές
διαταραχές (Wieseler & Hanson, 1999). Σε κάθε περίπτωση, η ανάλογη αγωγή
καθορίζεται από την ένταση και τη σοβαρότητα των ψυχικών διαταραχών (Wie-
seler & Hanson, 1999).

Συνολικά, υποστηρίζεται ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων, ειδικά στις
μικρές ηλικίες, οι ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις είναι επαρκείς και αποδοτι-
κές, πριν μάλιστα παγιωθούν οι ψυχικές και συμπεριφορικές διαταραχές (βλ.,
BPS, 2004· Κουρκούτας, 2007). Επιπλέον, οι παρεμβάσεις δεν πρέπει να στο-
χεύουν μόνο στη μείωση των συμπτωμάτων, αλλά και στην αναβάθμιση της συ-
νολικής ψυχοκοινωνικής λειτουργίας του παιδιού (Weare, 2000· Fox &
Emerson, 2001).

Σε αυτή την οπτική είναι σημαντικό η αξιολόγηση των παρεμβάσεων να
εφαρμόζεται σε πολλά επίπεδα και να εμπλέκονται και οι ενδιαφερόμενοι (γο-
νείς, τα ίδια τα παιδιά, εκπαιδευτικοί) και όχι μόνο οι ειδικοί, οι οποίοι θέτουν
και αξιολογούν την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων (Fox & Emerson, 2001). Οι
νέες μορφές αξιολόγησης των παρεμβάσεων έχουν, επομένως, ένα δυναμικό
διαχρονικό και πολυεπίπεδο χαρακτήρα (Beail, 2000· Fox & Emerson, 2001).

Υπάρχουν διάφορα μοντέλα παρέμβασης που αφορούν στην πρόληψη,
καθώς και στη στόχευση επιλεγμένων συμπτωμάτων. Στο πλαίσιο της συγκε-
κριμένης εργασίας θα περιοριστούμε σε γενικές αναφορές, όσον αφορά στις
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κατευθύνσεις και στην προβληματική των παρεμβάσεων. Η ετερογένεια, άλ-
λωστε, των ψυχικών και συμπεριφορικών διαταραχών και το μεγάλο εύρος των
παιδιών με διαφορετικά χαρακτηριστικά, προβλήματα και ιδιαίτερες ανάγκες,
επιβάλλει τον σχεδιασμό τροποποιημένων κάθε φορά μοντέλων παρέμβασης.
Μία αναλυτική παρουσίαση των διαφόρων ζητημάτων που αφορούν στις στρα-
τηγικές παρέμβασης, σε άτομα με νοητική καθυστέρηση που εκδηλώνουν προ-
βληματικές συμπεριφορές, βρίσκεται στην έκθεση της Βρετανικής Ψυχολογικής
Εταιρείας (βλ., BPS, 2004).

Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, οι παρεμβάσεις σε παιδιά με ιδιαιτερό-
τητες και ψυχικές διαταραχές μπορούν να γίνουν στα ακόλουθα επίπεδα: (α)
ατομικό, (β) οικογενειακό, (γ) οικολογικό (κοινωνικό/σχολικό), ενώ διαφορο-
ποιούνται σε καθαρά ψυχολογικές και σε εκπαιδευτικές/ψυχοπαιδαγωγικές
(BPS, 2004· Drotar, 2006).

Οι ατομικές παρεμβάσεις τροποποιούνται ανάλογα με τις στοχευόμενες δια-
ταραχές, το είδος των αναγκών, τη φύση των προβλημάτων, καθώς και τα ιδι-
αίτερα χαρακτηριστικά του παιδιού και της οικογένειάς του, και είναι οι
παρακάτω: (α) συμπεριφορικές, (β) γνωσιακές-συμπεριφορικές, (γ) ψυχοδυ-
ναμικές, (δ) υποστηρικτικού τύπου, (ε) ψυχοπαιδαγωγικές, (στ) ψυχόδραμα
/δραματοθεραπεία, (ζ) χρήση εναλλακτικών ψυχοπαιδαγωγικών μεθόδων (κοι-
νωνικές ιστορίες, θεατρικό παιγνίδι, ιπποθεραπεία, κ.λπ.), (η) προγράμματα
ανάπτυξης ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων και διαχείρισης αρνητικών συμπερι-
φορών και συναισθημάτων (άγχους, θυμού, αυτοελέγχου, κ.λπ.), (θ) ομαδική
θεραπεία (Beail, 2000· Drotar, 2006· Brown et al., 2007· Κουρκούτας, 2007).

Σε οικογενειακό επίπεδο οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν συνήθως: (α) εκ-
παίδευση γονέων σε γονικές και ψυχοπαιδαγωγικές δεξιότητες, (β) παρεμβά-
σεις στο οικογενειακό σύστημα, (γ) υποστηρικτική ψυχοθεραπεία γονέων, κ.ά.

Σε οικολογικό/κοινωνικό επίπεδο, οι παρεμβάσεις στοχεύουν στην ενεργο-
ποίηση των κοινωνικών πόρων (π.χ. συμμαθητές, φίλοι, σχολείο, άτυπα και θε-
σμοθετημένα κοινωνικά δίκτυα για την υποστήριξη της οικογένειας, την
κοινωνική ένταξη του παιδιού, την πρόληψη επιδείνωσης των ψυχικών διατα-
ραχών, κ.λπ.) και περιλαμβάνουν τις ακόλουθες παρεμβάσεις: (α) παρεμβά-
σεις στις ομάδες συμμαθητών/συνομηλίκων, (β) δημιουργία υποστηρικτικών
ομάδων από συμμαθητές/φίλους, (γ) ηλεκτρονική υποστήριξη από ομάδες συμ-
μαθητών/συνομηλίκων, (δ) παρεμβάσεις σε σχολικό επίπεδο για την ενίσχυση
των ενταξιακών πολιτικών, την ανάπτυξη συγκεκριμένων στρατηγικών αντιμε-
τώπισης των ευάλωτων ομάδων παιδιών, παρεμβάσεις από διεπιστημονική
ομάδα για την κοινωνική και ακαδημαϊκή υποστήριξη/ενσωμάτωση των παι-
διών με ιδιαίτερες ανάγκες και ψυχικά προβλήματα, (ε) παρεμβάσεις για την
ευαισθητοποίηση/εμπλοκή των εκπαιδευτικών, των γονέων των υπόλοιπων παι-
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διών, (στ) εκπαίδευση των δασκάλων και ανάπτυξη συγκεκριμένων τεχνικών
στο επίπεδο της τάξης, (ζ) αλλαγές στην ψυχοδυναμική και την οικολογία της
τάξης (Reichl, Davis, Freeman & Horner, 1999· Brown et al., 2007· Κουρκούτας,
2007).  

Τα νέα μοντέλα παρέμβασης είναι φιλικά κείμενα προς το παιδί και την οι-
κογένειά του (family/child centered) (Dunst & Trivette, 1996), προάγουν μία θε-
τική και όχι ψυχοπαθολογική οπτική των προβλημάτων, και εστιάζονται,
κυρίως, στη διερεύνηση των αναγκών και των παραγόντων κινδύνου, ώστε με
την εξάλειψή τους να είναι αποδοτικά (Brooks, 1999· Wheatcraft, T. K. & Brac-
ken, 1999).

Μία βασική αρχή της ψυχοπαιδαγωγικής της ένταξης αποτελεί, άλλωστε, η
εφαρμογή ενός εξατομικευμένου και προσωποποιημένου προγράμματος για
κάθε μορφή δυσκολίας του παιδιού (βλ., Macintyre & Deponio, 2003). 

Η κάθε συμπωματική συμπεριφορά, ανεξάρτητα από την ένταση και το
βαθμό σοβαρότητας, ενέχει ένα προσωπικό χαρακτήρα (Meeks et al., 2004).
Πολλοί υποστηρίζουν ότι η συμπωματική συμπεριφορά εκφράζει με ένα συνε-
κτικό ή έστω αποδιοργανωτικό τρόπο τη γενικότερη ψυχική λειτουργία του παι-
διού με νοητικά ή άλλου είδους προβλήματα, καθώς και ζητήματα που αφορούν
το περιβάλλον ζωής και τα πρόσωπα αναφοράς του (βλ., Macintyre & Deponio,
2003^ Κουρκούτας, 2007).

Η κατανόηση των συμπωματικών συμπεριφορών στο πλαίσιο των προσωπι-
κών χαρακτηριστικών, κυρίως όμως της προσωπικής ιστορίας και των γεγονό-
των /παραγόντων που συμβάλλουν είτε άμεσα, είτε έμμεσα στην εκδήλωσή τους,
βοηθάει εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες να κατανοήσουν τις αιτίες και τις
ορίζουσες των συμπεριφορικών και ψυχικών διαταραχών και ως εκ τούτου να
σχεδιάζουν περισσότερο εστιασμένες παρεμβάσεις (βλ., Weare, 2000^ Κουρ-
κούτας, 2007).

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, όταν έχουμε να διαχειριστούμε συμπεριφορι-
κές και ψυχικές κρίσεις σε παιδιά του αυτιστικού φάσματος, επιβάλλεται –και
σε αυτό συμφωνεί η πλειονότητα των ερευνητών– να κατανοήσουμε τους πα-
ράγοντες ή τα στοιχεία τα οποία προκαλούν την ψυχική υπερδιέγερση και τη
συμπεριφορική κρίση. Με αυτό τον τρόπο το περιβάλλον φαίνεται να απαντά
και να διαχειρίζεται πολύ καλύτερα τις συμπεριφορικές και συναισθηματικές
κρίσεις τους (Shopler, 2000). Σε αυτή την περίπτωση, το περιβάλλον προσπα-
θεί να νοηματοδοτήσει τις αποδιοργανωμένες και ακατανόητες συμπεριφορές
των αυτιστικών παιδιών (Shopler, 2000). Πολλές ψυχοδυναμικές παρεμβάσεις
σε παιδιά με νοητική καθυστέρηση και χρόνιες ασθένειες χαρακτηρίζονται από
την ίδια φιλοσοφία (Beail, 2000). 
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Το μοντέλο της λειτουργικής ανάλυσης των προβληματικών συμπεριφορών,
χωρίς απαραίτητα να εμβαθύνει στο ιστορικό της οικογένειας, στοχεύει στην
κατανόηση των παραμέτρων που συμβάλλουν στην ανάπτυξή τους (Miltenber-
ger, 1999).

Από την άλλη, υπάρχουν πολλοί κλινικοί, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η δια-
ταραγμένη συμπεριφορά δεν ενέχει κάποιο συμβολικό ή προσωπικό νόημα.
Ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις είναι σημαντική η εφαρμογή μοντέλων
ανάλυσης της συμπεριφοράς και των παραγόντων που τη δημιούργησαν. Πέρα,
συνεπώς, από στρατηγικές πλαισίωσης, τροποποίησης και επιβολής κάποιων
ορίων για την καλύτερη διαχείριση των προβληματικών συμπεριφορών, που
είναι απαραίτητο να επιβληθούν σε άτομα με νοητικές δυσκολίες και σοβαρές
διαταραχές, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός, κυρίως παιδιών, που μπορούν να
βοηθηθούν με άλλου είδους παρεμβάσεις, ειδικότερα τα παιδιά τα οποία υπο-
φέρουν από ψυχικές δυσκολίες και εσωτερικευμένες διαταραχές (άγχος, κα-
ταθλιπτικά συμπτώματα, κ.λπ.).

Έχουν παρατηρηθεί υπερβολές στη χρήση συμπεριφορικών τεχνικών και
ταύτιση των συμπεριφορικών προσεγγίσεων με μία απλουστευμένη αρνητική
μορφή τιμωρίας, με αποτέλεσμα αυτές οι παρεμβάσεις να μην είναι αποτελε-
σματικές (Clements, 1987). Οι τεχνικές αυτές συχνά χαρακτηρίζονται από έλ-
λειψη ενσυναίσθησης απέναντι στα άτομα στα οποία απευθύνονται (Clements,
1987: 10), ενώ εφαρμόζονται και με πιεστικό τρόπο, σε μία λογική άμεσων απο-
τελεσμάτων. Η προσέγγιση αυτή έρχεται, όμως, σε αντίθεση με τις επιταγές
των ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων και με τη φιλοσοφία της ένταξης, η οποία
προάγει την ολιστική αντιμετώπιση και την ανάπτυξη όλων των επιμέρους πλευ-
ρών των παιδιών με ειδικές ανάγκες, ανεξάρτητα από τη φύση, τη σοβαρότητα
και την έκταση των δυσλειτουργιών (Weare, 2000·2005). 

Οι ειδικοί επαγγελματίες, λόγω του άγχους και των καταστάσεων κρίσης
που βιώνουν, όταν εργάζονται συστηματικά με άτομα με έντονες προκλητικές
συμπεριφορές (Mitchell & Hastings, 2001), τείνουν να χρησιμοποιούν αρνητι-
κές μεθόδους, οι οποίες επιλύουν τα προβλήματα μόνο βραχυπρόθεσμα, ενώ ελ-
λοχεύει ο κίνδυνος να επιδεινώνονται μακροπρόθεσμα οι συγκεκριμένες
συμπεριφορές (Kiernan et al., 1997). Η συστηματική εκπαίδευση των ειδικών
παιδαγωγών και επαγγελματιών στα νέα συμπεριφορικά μοντέλα (π.χ. λει-
τουργική ανάλυση συμπεριφοράς) αποτελεί μία βασική προτεραιότητα, σύμ-
φωνα με πολλούς ερευνητές (Clements, 1987· Miltenberger, 1999).

Μία σημαντική παράμετρο της διαδικασίας σχεδιασμού των παρεμβάσεων
αποτελεί, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η αναγνώριση των ψυχικών δυσκολιών, η
ταυτοποίηση των συμπτωμάτων, αλλά και η κατανόηση της ψυχολογικής δυνα-
μικής των παιδιών με ψυχικές διαταραχές (Brooks, 1999· Coleman, 1996). Σε
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αυτή τη διαδικασία ο ρόλος του ειδικού παιδαγωγού και του επαγγελματία είναι
ουσιαστικός τόσο όσον αφορά στο πρώτο σκέλος της αναγνώρισης/ταυτοποί-
ησης/κατανόησης, όσο και στο δεύτερο, του σχεδιασμού και της εφαρμογής των
παρεμβάσεων (Weare, 2000). Ο τρόπος, όμως, με τον οποίο βιώνονται και ερ-
μηνεύονται από το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό προσωπικό οι ακατάλλη-
λες, επιθετικές ή ακραίες προβληματικές συμπεριφορές, επηρεάζει την
καταγραφή και, κυρίως, τη στάση και την αντιμετώπιση του φαινομένου (Pianta,
1999· Hastings, Boulton, Monzani & Tombs, 2004· Rose et al., 2004).

Η ατομική συμβουλευτική και κλινική εργασία με παιδιά με αναπτυξιακές
ή γνωστικές διαταραχές, παρά τις δυσκολίες της, πρέπει να στοχεύει στη νοη-
ματοδότηση, αποκωδικοποίηση και, κυρίως, στην ανάλυση των αιτιών των πα-
ρεκκλινουσών/προβληματικών συμπεριφορών, καθώς και στη μετάδοση αυτής
της γνώσης στις υπόλοιπες ομάδες επαγγελματιών (Beail, 2000· Meeks et al.,
2004· Κουρκούτας, 2007). Στο μέτρο, βεβαίως, που οι συμπεριφορές αυτές είναι
καταστροφικές προκαλούν έντονο άγχος και καταστάσεις κρίσης στις ομάδες
των ειδικών. Η ανάγκη για συμπεριφορική παρέμβαση με στόχο τη μείωση
αυτών, είναι άμεση. Έχει, όμως, διαπιστωθεί ότι, όταν οι επαγγελματίες (ειδι-
κοί παιδαγωγοί, δάσκαλοι κ.λπ.) κατανοούν το νόημα και την αιτία αυτών των
συμπεριφορών, μειώνεται, σε μεγάλο βαθμό, το άγχος και η ένταση που προ-
καλούν αυτές οι συμπεριφορές. Η μείωση της έντασης και του άγχους σχετίζε-
ται με την ανάπτυξη πιο δεκτικών στάσεων που βοηθούν την καλύτερη
αντιμετώπιση αυτών των παιδιών στα ακαδημαϊκά και κοινωνικά πλαίσια
(Κουρκούτας, 2007). Έχει διαπιστωθεί ότι η συνεργασία ψυχολόγων και ειδι-
κών παιδαγωγών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την καλύτερη κατα-
νόηση του παιδιού και την κατάλληλη διαχείριση του άγχους και των αρνητικών
συναισθημάτων των επαγγελματιών (βλ., Κουρκούτας, 2007). 

Σε σχέση με την αποδοτικότητα των παρεμβάσεων, τα πορίσματα ερευνών
για παραβατικές και έντονες προκλητικές συμπεριφορές ατόμων με νοητική
καθυστέρηση έχουν, επίσης, να κάνουν με την προώθηση αλλαγών στο σύστημα
πρόληψης, ειδικότερα σε μικρότερες ηλικίες (Nanson & Gordon, 1999). Αυτό
που συστήνεται είναι, κυρίως, η αλλαγή στρατηγικών στόχων σε επίπεδο πρό-
ληψης και παρέμβασης και η έμφαση στην ανάπτυξη κοινωνικών υποστηρικτι-
κών δικτύων, καθώς και η εφαρμογή προγραμμάτων ψυχοκοινωνικών
δεξιοτήτων από το προσωπικό των ειδικευμένων ιατροπαιδαγωγικών κέντρων
και των υπηρεσιών συμβουλευτικής στα σχολεία (Wheatcraft & Bracken, 1999).

Ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι η αποδοτικότητα των παρεμβάσεων
εξαρτάται από μία σειρά παράγοντες, όπως (α) ο τρόπος που το παιδί ή ο ενή-
λικας με ιδιαίτερες ανάγκες αντιλαμβάνεται την ψυχοθεραπευτική παρέμβαση,
(β) η δυνατότητα να αναγνωρισθούν σε βάθος οι ψυχικές δυσκολίες και να μην
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επισκιασθούν από άλλες δυσλειτουργίες, (γ) ο βαθμός αναπηρίας του παιδιού,
καθώς και (δ) η επιτυχημένη εφαρμογή των τεχνικών/προγραμμάτων παρέμ-
βασης που φαίνονται να αποδίδουν, με βάση τα ερευνητικά δεδομένα (Mason,
2007).

Άλλοι παράγοντες είναι ο βαθμός και η ποιότητα εκπαίδευσης των επαγ-
γελματιών (Mason, 2007), καθώς και η ικανότητά τους να αναπτύσσουν στα-
θερές συναισθηματικές σχέσεις επιβάλλοντας τα κατάλληλα όρια στην
κα θη μερινότητα και μία αγωγή που βασίζεται σε μία ολιστική αντιμετώπιση
του παιδιού, μέσα από τη χρήση εναλλακτικών προγραμμάτων (βλ., Gray &
Weare, 2003· Κουρκούτας, 2007). 

Οι παρεμβάσεις πρέπει επιπλέον να είναι εστιασμένες στις ανάγκες του
παιδιού, να έχουν έναν οικοσυστημικό χαρακτήρα, να διαγιγνώσκουν τις αδυ-
ναμίες και ελλείψεις του πλαισίου και να παρεμβαίνουν σε όλα τα επίπεδα της
ζωής του (Fraser et al., 2004· Weare, 2005). Τα παιδιά με προβλήματα συμπε-
ριφοράς, όπως αναφέρθηκε, συνήθως υποφέρουν και από διάφορες άλλες ψυ-
χικές δυσκολίες (υπερβολικό άγχος, αδυναμία επεξεργασίας αρνητικών
/καταθλιπτικών συναισθημάτων, χαμηλή αυτοεκτίμηση, κ.ο.κ.) (Scriva & He-
riot, 2008), ενώ οι παρεμβάσεις εστιάζονται, συνήθως, μόνο στην τροποποίηση
της συμπεριφοράς με, συχνά, θετικά, αλλά βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα
(Κουρκούτας, 2007).

Σε αυτή την οπτική, οι σύγχρονες συμπεριφορικές παρεμβάσεις πρέπει να
συνδυάζουν τη συστημική προσέγγιση με τις ατομικές και εκπαιδευτικές πα-
ρεμβάσεις που προάγουν την ένταξη των παιδιών στα πλαίσια στα οποία αυτά
ανήκουν (Wolery, 2000). Τα πλέον αποδοτικά φαίνεται, επομένως, να είναι τα
μοντέλα που συνδυάζουν τις εστιασμένες ατομικές με τις οικολογικές/συστημι-
κές παρεμβάσεις που στοχεύουν στη μείωση των παραγόντων κινδύνου που
σχετίζονται με τα πλαίσια ζωής του παιδιού (Fraser et al., 2004· Brown et al.,
2007). 

Τα ολιστικά μοντέλα αντιμετώπισης των σοβαρών ψυχικών διαταραχών, τα
οποία σε μεγάλη έκταση αρχίζουν να αξιολογούνται με θετικά αποτελέσματα
προάγουν τις ακόλουθες αρχές στις παρεμβάσεις (βλ., Hansen, 2002· Fraser et
al., 2004): (α) τεχνικές εστιασμένες στο παιδί, (β) τεχνικές εστιασμένες στην οι-
κογένεια, (γ) τεχνικές εστιασμένες στην κοινότητα και εκμετάλλευση πόρων της
κοινότητας, (δ) τεχνικές αλλαγής του πλαισίου στο οποίο λειτουργεί το παιδί,
(ε) πολυσυστημικές παρεμβάσεις, (στ) παρεμβάσεις ευαίσθητες στις πολιτισμι-
κές διαφορές, (ζ) εξατομικευμένες/προσωποποιημένες παρεμβάσεις.

240 Ευστράτιος Παπάνης-Παναγιώτης Γιαβρίμης-Αγνή Βίκη

KASE teliko-PAPANHS_Σχέδιο 1  28/5/2010  15:02  Page 240



5.9. Παράγοντες που εμποδίζουν τοω σχεδιασμό και την εφαρμογή 
αποδοτικών και επικεντρωμένων στο παιδί παρεμβάσεων

Οι κίνδυνοι που αφορούν στην αδυναμία έγκυρης αξιολόγησης και κατα-
νόησης των ψυχικών προβλημάτων των παιδιών με ιδιαιτερότητες έχουν να
κάνουν, σε επιστημολογικό και πρακτικό επίπεδο, με τους ακόλουθους πα ρά-
 γοντες:
• απουσία ενός ολιστικού σχεδίου προσέγγισης και ανάλυσης των παραγόν-

των που συμβάλλουν στην ανάπτυξη ψυχικών διαταραχών στις ευάλωτες
ομάδες παιδιών (βλ., Emerson, McGill & Mansell, 1994· Fraser et al., 2004·
Zipper & Simeonsson, 2004)^

• απουσία μίας οικοσυστημικής προσέγγισης των ψυχικών προβλημάτων που
αποτελεί ένα σοβαρό επιστημολογικό και επιστημονικό έλλειμμα, σε σχέση
με την ανάπτυξη αποδοτικών παρεμβάσεων (βλ., Sameroff & Fiese, 2000)^

• απουσία εξειδικευμένων και, κυρίως, προσωποποιημένων προσεγγίσεων
των παιδιών με ιδιαιτερότητες που εκδηλώνουν ψυχικές δυσλειτουργίες/δια-
ταραχές·

• αποσπασματική αντίληψη των προβλημάτων του παιδιού, έμφαση στα συ μ-
περιφορικά προβλήματα και στην τροποποίηση της συμπεριφοράς, χωρίς
βαθύτερη κατανόηση αιτιών και παραγόντων που συμβάλλουν στη διατή-
ρηση των παθολογικών φαινομένων (απουσία οικολογικής διάγνωσης) (βλ.,
Carr, 1999)^

• ελλιπής γνώση και κακή εφαρμογή των συμπεριφορικών τεχνικών (Cle-
ments, 1987)^

• φόβος στιγματισμού του παιδιού που οδηγεί σε απουσία εμπλοκής και πα-
ρέμβασης^

• αρνητική συναισθηματική εμπλοκή, σε υψηλό βαθμό, των ειδικών με τα παι-
διά/άτομα με σοβαρές δυσλειτουργίες και διαταραχές, καθώς και αδυνα-
μία αποστασιοποίησης και κατανόησης των βαθύτερων αναγκών των
συγκεκριμένων ομάδων παιδιών^

• αδυναμία χρήσης αντικειμενικών ψυχοκοινωνικών κριτηρίων για την αξιο-
λόγηση των παθολογικών φαινομένων, η οποία μπορεί να οφείλεται σε γε-
νικότερες δυσλειτουργίες του πλαισίου (έλλειψη πολιτικής αντιμετώπισης
των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων από την πλευρά του σχολείου, απρόσω-
πες γραφειοκρατικές ιατρικές υπηρεσίες, κ.λπ.)^

• ελλιπής επιμόρφωση και ενημέρωση των ειδικών (εκπαιδευτικών, επαγ-
γελματιών) που εργάζονται με το παιδί στην καθημερινότητα, πάνω σε πα-
ρόμοια ζητήματα^ 

Καινοτόμες Προσεγγίσεις στην Ειδική Αγωγή 241

KASE teliko-PAPANHS_Σχέδιο 1  28/5/2010  15:02  Page 241



• καθυστερημένη διάγνωση των ψυχικών προβλημάτων, η οποία επιβαρύνει
το παιδί και την οικογένεια και δυσχεραίνει τη μελλοντική κατανόηση των
αιτιών και, κυρίως, τον σχεδιασμό κατάλληλων παρεμβάσεων^

• απουσία συνεργασίας με την οικογένεια και άρνηση εμπλοκής των γονέων
στη διευθέτηση των ψυχικών προβλημάτων των παιδιών τους (Brown et al.,
2007)^

• σοβαρές αντιστάσεις από την πλευρά του παιδιού (Brown et al., 2007)^
• έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών (συμβούλου-εκπαιδευτικών,

σχολείου-ΚΕΔΔΥ κ.λπ.)^
• εμμονή σε αυτοσχέδια συμπεριφορικά πρότυπα παρέμβασης, σε μη έγκυ-

ρες στρατηγικές και μονολιθικές παρεμβάσεις που δεν βοηθούν το παιδί να
επεξεργαστεί και να ξεπεράσει τα ψυχικά του προβλήματα, ενώ αντίθετα
επιδεινώνουν τις δυσλειτουργίες του.
Η ευαισθησία στην προσέγγιση και η διαισθητική επαφή με άτομα με ειδι-

κές ανάγκες αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο αντιμετώπισης των ψυχοκοινω-
νικών δυσκολιών και προώθησης της ενσωμάτωσης, όταν συνδυάζεται με
επαρκή γνώση των ψυχολογικών μηχανισμών και με ένα ολιστικό σύστημα πα-
ρεμβάσεων (βλ. επίσης, Κουρκούτας, 2000· Weare, 2000).

Η ενασχόληση με ζητήματα ψυχικής υγείας σε σχέση με τα άτομα με ειδικές
ανάγκες αποτελεί ένα σοβαρό επιστημονικό και κοινωνικό πεδίο διερεύνησης
και εφαρμογής γνώσεων, όπως και μία βασική παράμετρο της προληπτικής ια-
τρικής και της ψυχολογίας (Hassiotis et al., 2000). Η μη ενασχόληση με αυτό το
πεδίο ή ο περιορισμός στην εφαρμογή της σωματικής ιατρικής, δυστυχώς αφή-
νει τα άτομα αυτά και τις οικογένειές τους, αλλά και τους ειδικούς, με τερά-
στια καθημερινά προβλήματα που σχετίζονται με εκρηκτικές ή σοβαρά
προβληματικές συμπεριφορές, οι οποίες δυσχεραίνουν και την εφαρμογή των
επιμέρους ορθοπαιδαγωγικών τεχνικών (φυσιοθεραπεία, λογοθεραπεία, ερ-
γασιοθεραπεία, κ.λπ.), καθώς και τη γενικότερη εξέλιξη, επικοινωνία και τη
θέση του ατόμου με ειδικά προβλήματα στο κοινωνικό σύνολο ή σε επιμέρους
κοινωνικές ομάδες (Clements, 1987).

Η διασφάλιση της εξειδικευμένης επιμόρφωσης σε ζητήματα που σχετίζο ν-
ται με ψυχολογικά και ψυχιατρικά προβλήματα, πρέπει να αποτελεί μία εκ των
βασικών προτεραιοτήτων της εκπαίδευσης των ειδικών επαγγελματιών, οι
οποίοι εμπλέκονται στην υποστήριξη και στην παιδαγωγική/θεραπευτική αντι -
μετώπιση παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με ειδικές ανάγκες (Clements, 1987·
Emerson, McGill & Mansell, 1994).

Σε κάθε περίπτωση, με βάση τα δεδομένα των ερευνών για την αντιμετώπιση
των ψυχικών διαταραχών προτείνονται ολιστικά ατομικά και οικοσυστημικά
μοντέλα παρέμβασης, τα οποία στοχεύουν στην επίλυση των δυσλειτουργιών
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και των δυσκολιών σε ατομικό, οικογενειακό και σχολικό επίπεδο (βλ., Pianta,
1999· Sameroff & Fiese, 2000· Fraser et al., 2004· Weare, 2005· Κουρκούτας,
2006).

5.10. Συμπεράσματα

Σκοπός της εργασίας ήταν να επεξεργασθούμε ένα ζήτημα, το οποίο πολύ
λίγο έχει συζητηθεί στην ελληνική βιβλιογραφία και ακόμη λιγότερο έχει απα-
σχολήσει την έρευνα με ένα συστηματικό τρόπο: την ψυχική εξέλιξη των παι-
διών με ιδιαιτερότητες και τις συναισθηματικές ή συμπεριφορικές διαταραχές
τους. Η ένταξη των παιδιών αυτών φαίνεται να ταυτίζεται στη θεωρία με την
άμεση απαλλαγή από κάθε τύπου προβληματική συμπεριφορά. Στην πράξη,
όμως, διακρίνεται μέσα από σύγχρονες έρευνες ότι τα παιδιά και κυρίως οι
έφηβοι με ιδιαίτερες ανάγκες παρουσιάζουν πολλά ψυχολογικά προβλήματα
που έχουν να κάνουν με τη θέση τους στην κοινωνία, τις ικανότητες έλξης του
άλλου φύλου, την ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων, τη σχέση τους με το
σώμα τους, την ικανότητά τους για επαγγελματική αποκατάσταση, την ψυχο-
λογική τους ισορροπία και, βέβαια, τα διαταρακτικά συναισθήματα και τις ανε-
ξέλεγκτες συμπεριφορές ή παρεκκλίσεις, που μπορεί να αναπτύσσουν (Lindsay,
1999).

Η διαπλοκή προσωπικού-κοινωνικού είναι αδιάσπαστο μέρος της προσω-
πικής εξέλιξης και είναι βέβαιο ότι η διάγνωση, αξιολόγηση ή εκτίμηση των
ψυχολογικών προβλημάτων και αντιδράσεων των παιδιών με ιδιαιτερότητες
πρέπει πάντοτε να λαμβάνει υπόψη τη διάσταση της αλληλεπίδρασης μεταξύ
παιδιού και περιβάλλοντος (Gibbs, 1982). Η διάγνωση δεν πρέπει να βασίζε-
ται αποκλειστικά σε ένα μονοδιάστατο ιατρικό, συνήθως, βιολογικό μοντέλο
αντίληψης των ψυχικών δυσκολιών των παιδιών. Σε μία έρευνα στη Μ. Βρετα-
νία που διεξήχθη από τον Emerson (2001), από το Πανεπιστήμιο Λάνκαστερ
διαφαίνεται ότι τα άτομα (παιδιά, αλλά κυρίως έφηβοι και ενήλικοι) με νοητι-
κές/γνωστικές δυσλειτουργίες δέχονται συνήθως αγωγή φαρμακευτικού τύπου,
για να επιτευχθεί η καταστολή των διαταρακτικών συμπεριφορών τους. Αυτό
σημαίνει ότι πιθανόν και στην Ελλάδα να συναντάμε παρόμοια φαινόμενα που
δεν έχουν ακόμη αναδειχθεί με ένα επιστημονικό ή συστηματικό τρόπο. Από
την άλλη, η πραγματικότητα των ψυχικών και συμπεριφορικών προβλημάτων
πρέπει να αντιμετωπισθεί στην καθημερινότητα και η εκπαίδευση των επαγ-
γελματιών σε τεχνικές παρέμβασης, οι οποίες, όμως, δεν ακυρώνουν τον ολι-
στικό χαρακτήρα της λειτουργίας του παιδιού, είναι απαραίτητη.
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Σε διεθνές επίπεδο, και οι πιο σοβαρές αναπτυξιακές διαταραχές, όπως
είναι ο αυτισμός, αντιμετωπίζονται κυρίως ψυχοπαιδαγωγικά, ενώ έχουν ανα-
πτυχθεί σημαντικά προγράμματα βοήθειας αυτών των ομάδων παιδιών (π.χ.
TEACH, βλ., Shopler, 2000· Jordan & Powell, 2000). Τα προγράμματα αυτά
είναι δυνατόν, στο μέτρο που εφαρμόζονται σταθερά και με επάρκεια, να επι-
φέρουν ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο επικοινωνίας, στη συμπεριφορά και
γενικότερα στην εκπαίδευση και ένταξη αυτών των παιδιών (Attwood, 2003).
Η χρήση ψυχοπαιδαγωγικών και ψυχοθεραπευτικών μέσων δεν ακυρώνει τη
χρήση φαρμακευτικής αγωγής και, όπως ήδη αναφέρθηκε, ο διαχωρισμός με-
ταξύ βιολογικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων παραμένει, σε μεγάλο
βαθμό, τεχνητός, στο πλαίσιο των ολιστικών και βιοψυχικών μοντέλων προ-
σέγγισης των διαταραχών (Wieseler & Hanson, 1999). 

Ολοκληρώνοντας, σημειώνουμε την ανάγκη να αναπτυχθούν σταθερά προ-
γράμματα συμβουλευτικής και ψυχοπαιδαγωγικής/ψυχοθεραπευτικής παρέμ-
βασης για τα παιδιά με ιδιαίτερες ανάγκες και δυσλειτουργίες και των
οικογενειών τους, αλλά και εποπτείας και στήριξης του ειδικού επιστημονικού
προσωπικού (Hanson, Siperstein & Wieseler, 1999· Mason, 2007). Η οικογέ-
νεια και οι ειδικοί παιδαγωγοί αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι κάθε θερα-
πευτικής παρέμβασης και προοπτικής αλλαγής (Power et al., 1989). Η
αντιμετώπιση των αρνητικών συναισθημάτων που βιώνουν οι επαγγελματίες
και οι ειδικοί παιδαγωγοί απαιτούν μία σημαντική αλλαγή στη φιλοσοφία και
στον τρόπο παρέμβασης για αυτού του είδους τις διαταραχές, στο μέτρο που οι
ειδικοί αποτελούν τον κύριο μηχανισμό ένταξης των συγκεκριμένων ομάδων
παιδιών (Louis & Ramond, 2006).

Η ύπαρξη προσωποποιημένων υπηρεσιών υγείας και, κυρίως, η σταθερή
σύνδεσή τους και συνεργασία με τις διεπιστημονικές ομάδες που έχουν άμεση
πρόσβαση στις σχολικές μονάδες και στην οικογένεια, καθώς και ένα θεωρη-
τικό πλαίσιο που αναλύει τους επιβαρυντικούς παράγοντες, συνιστούν τις βα-
σικές προϋποθέσεις για τον σχεδιασμό αποδοτικών παρεμβάσεων (Emerson
et al., 1994· Favell & McGimsey 1999).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

6.1 Εισαγωγή

Προκειμένου να αξιολογήσουμε τη συμπεριφορά, τις επιδόσεις ή τις δυ-
σκολίες ενός παιδιού τόσο σε επίπεδο πρώιμης ανίχνευσης, όσο και σε

επίπεδο διάγνωσης ή διαφορικής διάγνωσης, συχνά χρησιμοποιούμε τυποποιη -
μένα κριτήρια αξιολόγησης, τα λεγόμενα τεστ. Σύμφωνα με το Zazzo (Βάμ-
βουκας, 1993:283), τεστ είναι «μια αυστηρά καθορισμένη δοκιμασία ως προς τις
συνθήκες εφαρμογής και τον τρόπο της βαθμολογίας της, η οποία επιτρέπει να
προσδιορίζεται η θέση ενός υποκειμένου σε σχέση με έναν πληθυσμό που είναι
βιολογικά και κοινωνικά επακριβώς καθορισμένος». Τα πιο σπουδαία χαρα-
κτηριστικά για τον καθορισμό μιας δοκιμασίας ως τεστ είναι: η τυποποίηση, η
στάθμιση, η αξιοπιστία και η εγκυρότητα.
• Τυποποίηση του τεστ εννοούμε τον ομοιόμορφο τρόπο διεξαγωγής μιας δο-

κιμασίας τόσο στη στάση εξεταζόμενων και εξεταστή, όσο και στις υλικές
συνθήκες και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, ώστε να μην επηρεάζε-
ται από την προσωπική και υποκειμενική εκτίμηση του εξεταστή.

• Η στάθμιση του τεστ αφορά στην εφαρμογή μιας δοκιμασίας σε ένα αντι-
προσωπευτικό δείγμα με σκοπό την επεξεργασία στατιστικών γνωμόνων
(νόρμες), δηλαδή κλιμάκων βαθμολογικής επίδοσης των υποκειμένων του
δείγματος.

• Η αξιοπιστία είναι βασικό γνώρισμα ενός καλού τεστ. Αφορά στη σταθε-
ρότητα με την οποία αξιολογεί αυτό που μετρά. Μια μέτρηση είναι αξιόπι-
στη όταν δίνει το ίδιο αποτέλεσμα όσες φορές και αν δοθεί στο ίδιο άτομο
ή σε άλλο άτομο με τις ίδιες δυνατότητες. 

• Εγκυρότητα του τεστ είναι η ιδιότητά του να μετρά πραγματικά αυτό για το
οποίο έχει κατασκευαστεί και όχι κάτι άλλο και διαφορετικό. 
Η σωστή χρήση των τεστ μάς δίνει τη δυνατότητα συλλογής αντικειμενικών

πληροφοριών σχετικά με τις ανάγκες ή δυσκολίες ενός παιδιού. Οι πληροφο-
ρίες αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν στον σχεδιασμό και την εφαρμογή κα-
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τάλληλων θεραπευτικών ή εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Τα τεστ έχουν κατά
καιρούς δεχτεί αυστηρές κριτικές ως προς τη χρησιμότητα και την αποτελε-
σματικότητά τους, αλλά, παρά τα ενδεχόμενα μειονεκτήματά τους, γεγονός
είναι ότι αποτελούν πολύτιμα εργαλεία στα χέρια των ειδικών που γνωρίζουν
πώς να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες που παίρνουν από αυτά. Πολλά από
αυτά χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους εναλλακτικής αξιο-
λόγησης ή σε συνδυασμό με ιατρικές εξετάσεις κ.λπ. Αναφορά θα γίνει σε μια
σειρά κλιμάκων που χρησιμοποιούνται συχνότερα στη διαδικασία αξιολόγη-
σης παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και αναπτυξιακές διαταραχές που μπο-
ρεί να οδηγήσουν σε πολλαπλές αναπηρίες. Πολλά από αυτά κατασκευάστηκαν
για να χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευτικούς και καλό θα είναι να χρησιμο-
ποιούνται μετά την απαραίτητη εκπαίδευση πάνω στη χρήση τους. 

6.2. Τεστ ανίχνευσης της αναγνωστικής ικανότητας

6.2.1. Τεστ αξιολόγησης αναγνωστικών δεξιοτήτων (Βάμβουκας, 1994)

Για την αξιολόγηση των αναγνωστικών δεξιοτήτων έγινε επεξεργασία σε
μια σειρά τεστ, τα οποία επιδόθηκαν σε μαθητές του δημοτικού σχολείου και
ελέγχθηκαν για την εγκυρότητα και αξιοπιστία τους. 
α) Τεστ αξιολόγησης της ικανότητας κατανόησης κειμένων

Με τα τεστ αυτά αξιολογούνται οι δεξιότητες παιδιών ηλικίας 10-15 ετών
στην κατανόηση του μεταφορικού νοήματος λέξεων ή φράσεων και των
υπονοουμένων και αλληγορικών σημασιών γνωμικών και παροιμιών.

β) Τεστ αναγνώρισης των σημασιακών σχέσεων των λέξεων
Διερευνά την ικανότητα μαθητών των τριών ανώτερων τάξεων του δημο-
τικού να αναγνωρίζουν τα συνώνυμα των λέξεων ή την αντίθετη σημασία
των λέξεων.

γ) Τεστ κατανόησης μικρών ιστοριών-φράσεων
Πρόκειται για αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών Α΄ και Β΄ τάξης του
δημοτικού σχολείου στην κατανόηση μικρών ιστοριών-φράσεων.

δ) Τεστ ψυχογλωσσικών ικανοτήτων
Με το τεστ αυτό αξιολογούνται αναγνωστικές δεξιότητες μαθητών Ε΄ και
ΣΤ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου.

ε) Τεστ κατανόησης της ανάγνωσης
Με αυτό ελέγχεται η αναγνωστική δεξιότητα μαθητών Α΄ και Β΄ τάξης του
δημοτικού σχολείου.

στ) Τεστ κατανόησης ειδικού λεξιλογίου
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Με αυτό ελέγχεται η ικανότητα κατανόησης του λεξιλογίου, που αναφέ-
ρεται σε προμαθηματικές έννοιες (Παπάνης, Γιαβρίμης & Βίκη, 2007).

6.2.2. Τεστ ανίχνευσης της αναγνωστικής ικανότητας (Τάφα, 1995)

Ο τύπος του τεστ είναι εκείνος της συμπλήρωσης ελλιπούς πρότασης με τη
διαδικασία της πολλαπλής επιλογής. Το τεστ αυτό αφορά παιδιά ηλικίας 6 ετών
και 9 μηνών έως 10 ετών και 1 μήνα.

Στόχοι του τεστ ανίχνευσης της αναγνωστικής ικανότητας είναι η αντικει-
μενική μέτρηση της αναγνωστικής ικανότητας των παιδιών των παραπάνω ηλι-
κιών, ο εντοπισμός των παιδιών με προβλήματα ανάγνωσης και η σύγκριση του
επιπέδου της αναγνωστικής ικανότητας μεταξύ των παιδιών της ίδιας τάξης ή
μεταξύ των παιδιών δύο ή περισσοτέρων σχολείων.

Το τεστ αποτελείται από 42 ερωτήσεις. Κάτω από κάθε ερώτηση υπάρχουν
τέσσερις (4) λέξεις, από τις οποίες το παιδί επιλέγει μία, για να συμπληρώσει
το κενό που υπάρχει στην πρόταση. Η επίδοση στο τεστ είναι ο συνολικός αριθ-
μός των σωστών απαντήσεων. Η επίδοση, αφού υποστεί τις κατάλληλες μετα-
τροπές, συγκρίνεται με τις επιδόσεις που αντιστοιχούν στην ηλικία του παιδιού
με τη βοήθεια ειδικών πινάκων (Παπάνης, Γιαβρίμης & Βίκη, 2007). 

6.2.3. Τεστ αναγνωστικής ικανότητας για παιδιά Α΄ και Β΄ δημοτικού (Πανο-
πούλου-Μαράτου κ.ά., 1985)

Το τεστ αυτό είναι εμπνευσμένο από το Τεστ Προφορικής Ανάγνωσης του
Gray (Gray Oral Reading Tests), που σχεδιάστηκε το 1963. Στόχος του είναι η
αντικειμενική μέτρηση της αναγνωστικής ικανότητας και της εξέλιξής της στα
δύο πρώτα χρόνια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η διάγνωση διαταραχών
της ανάγνωσης.

Αποτελείται από τέσσερα κείμενα, που δίνονται στο παιδί κατά σειρά δυ-
σκολίας. Το περιεχόμενο του κάθε κειμένου αφορά σε θέματα που ενδιαφέ-
ρουν παιδιά ηλικίας 5,5-8,5 ετών. Το κάθε κείμενο βαθμολογείται χωριστά σε
σχέση με τον χρόνο προσπέλασης, με την κατανόηση και με τον σύνθετο βαθμό
χρόνου και λαθών (Παπάνης, Γιαβρίμης & Βίκη, 2007).

6.2.4. Τεστ αριθμητικής ικανότητας (Γεώργας & Καρύδη, 1993)

Ο σκοπός αυτής της κλίμακας είναι η αξιολόγηση στην εξέλιξη της αριθμη-
τικής σκέψης παιδιών από 6 μέχρι 9 ετών, σύμφωνα με τη θεωρία του Piaget. Η
κλίμακα αποτελείται από 13 θέματα αριθμητικής σκέψης και είναι κατάλληλο
για παιδιά που βρίσκονται στη μεταβατική φάση από την προσυλλογιστική προς
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την περίοδο των συγκεκριμένων νοητικών ενεργειών (Παπάνης, Γιαβρίμης &
Βίκη, 2007). 

6.3. Ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση των προβλημάτων 
συμπεριφοράς των μαθητών

6.3.1. Ελληνική Κλίμακα Αξιολόγησης της ΔΕΠ/Υ-ΙV (Κλίμακα για γονείς και
εκπαιδευτικούς)

Α. Η σημασία του έγκαιρου εντοπισμού της ΔΕΠ/Υ

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ/Υ) είναι
μια συχνή διαταραχή με αυξημένες πιθανότητες για μελλοντική εμφάνιση δια-
ταραχής διαγωγής, εγκληματικότητας, χρήσης ουσιών, παραπτωματικότητας,
φυλάκισης, οριακής διαταραχής προσωπικότητας και κακής κοινωνικής και συ-
ναισθηματικής προσαρμογής. Σύμφωνα με έρευνες, η ΔΕΠ/Υ εξακολουθεί να
υφίσταται κατά την εφηβική ηλικία σε ποσοστό 50%-80% των περιπτώσεων και
στο 30%-50% στην ενήλικη ζωή. Τα παιδιά με ΔΕΠ/Υ συχνά αποβάλλονται
από το σχολείο εξαιτίας της διασπαστικής συμπεριφοράς που εμφανίζουν και
έχουν ως αποτέλεσμα να μη συνυπάρχουν εύκολα με άλλα παιδιά, καθώς και
να μάθουν να μη λειτουργούν ως μέλη της ομάδας των συνομηλίκων και να μην
κοινωνικοποιούνται. 

Οι δοκιμασίες προκριματικής αξιολόγησης αποτελούν σύντομα και εύχρη-
στα ψυχομετρικά εργαλεία που στοχεύουν στον εντοπισμό παιδιών τα οποία
είναι πιθανό να εμφανίζουν κάποια διαταραχή. Οι δοκιμασίες προκριματικής
αξιολόγησης δίνουν επίσης μια πιο «αντικειμενική» εικόνα της συμπεριφοράς
των παιδιών και των εφήβων σε σύγκριση με τις απλές αναφορές γονέων και εκ-
παιδευτικών, οι οποίες έχει βρεθεί ότι παρουσιάζουν σημαντική απόκλιση σε
σχέση με τις βαθμολογίες σε έγκυρα ψυχομετρικά εργαλεία. 

Οι κλίμακες συμπληρώνονται από τους γονείς ή τον δάσκαλο. Ο ρόλος τους
είναι κυρίως να επιστήσουν την προσοχή του βαθμολογητή σε κάποιες συμπε-
ριφορές και να τον βοηθήσουν να καθορίσει ποια παιδιά χρήζουν περαιτέρω
αξιολόγησης. 

Οι δοκιμασίες έχουν δεχτεί κατά καιρούς κριτική, η οποία εστιάζεται κυ-
ρίως στην αμφισβήτηση της προβλεπτικής τους εγκυρότητας. Επιπλέον, έχει
επισημανθεί ότι η χρήση τους δεν εγγυάται τον εντοπισμό όλων των παθολογι-
κών περιπτώσεων και γι’ αυτό τον λόγο μπορεί να οδηγήσει στον ψευδή εφη-
συχασμό των γονέων και των εκπαιδευτικών για ορισμένα παιδιά. Παρ’ όλα
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αυτά οι συγκεκριμένες δοκιμασίες έχουν κάποια σαφή πλεονεκτήματα, αφού
εξασφαλίζουν ένα είδος αξιολόγησης σε μεγάλο αριθμό παιδιών, τα οποία θα
ήταν εξαιρετικά δαπανηρό, χρονοβόρο και ίσως ουτοπικό να αξιολογηθούν
πλήρως κλινικά. 

Β. Περιγραφή της Κλίμακας Αξιολόγησης της ΔΕΠ/Υ 

Το εγχειρίδιο (ΔΕΠ/Υ) παρουσιάζει δύο ερωτηματολόγια (την Κλίμακα
Αξιολόγησης της ΔΕΠ/Υ για γονείς και την Κλίμακα Αξιολόγησης της ΔΕΠ/Υ
για εκπαιδευτικούς) που στηρίζονται στα διαγνωστικά κριτήρια της ΔΕΠ/Υ,
όπως ορίζονται στην τέταρτη έκδοση του Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγ-
χειριδίου Ψυχικών Διαταραχών (DSM-IV, American Psychiatric Association,
1994). 

Η αξιολόγηση της ΔΕΠ/Υ συνήθως περιλαμβάνει διαγνωστικές συνεντεύ-
ξεις με το παιδί, τους γονείς και τους δασκάλους του, κλίμακες αξιολόγησης
της συμπεριφοράς που συμπληρώνονται από τους γονείς και τους εκπαιδευτι-
κούς, άμεση παρατήρηση της συμπεριφοράς του παιδιού στο σχολείο και κλι-
νική αξιολόγηση. Παρότι υπάρχουν πολλά ερωτηματολόγια αξιολόγησης της
συμπεριφοράς, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν γι’ αυτό τον σκοπό, ελά-
χιστα περιλαμβάνουν θέματα που αντιστοιχούν άμεσα στα κριτήρια του DSMIII
για τη ΔΕΠ/Υ. 

Προκειμένου να κατασκευαστούν δύο σύντομες κλίμακες, οι οποίες να πε-
ριλαμβάνουν τα κριτήρια του DSM-IV με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρί-
βεια, διατυπώθηκαν 18 ερωτήσεις. Η βασική αλλαγή στη διατύπωση των
κριτηρίων του DSM-IV ήταν η παράλειψη της λέξης «συχνά» από την περι-
γραφή του κάθε συμπτώματος, καθότι η κλίμακα συμπληρώνεται σε μια κλί-
μακα τύπου Likert τεσσάρων διαβαθμίσεων (όπου 0=σχεδόν ποτέ, 1=σπάνια,
2=αρκετές φορές, 3=πολύ συχνά). Τα συμπτώματα της ελλειμματικής προσο-
χής περιλαμβάνονται στις ερωτήσεις με μονή αρίθμηση (π.χ. «Δεν μπορεί να
εστιάσει την προσοχή του/της σε λεπτομέρειες ή κάνει λάθη απροσεξίας στις
σχολικές εργασίες που γίνονται στο σπίτι ή σε άλλες δραστηριότητες», «Δυ-
σκολεύεται να οργανώσει εργασίες ή κοινές δραστηριότητες», ενώ τα συμπτώ-
ματα της υπερκινητικότητας-παρορμητικότητας στις ερωτήσεις με ζυγή
αρίθμηση, (π.χ. Χτυπάει χέρια και πόδια ή στριφογυρίζει όταν κάθεται», «Ση-
κώνεται όρθιος σε περιπτώσεις όπου μπορεί να μείνει καθιστός/ή». Η εναλ-
λαγή των συμπτωμάτων των δύο παραγόντων με αυτό τον τρόπο αποφασίστηκε
για να μην επηρεάζεται η απάντηση του βαθμολογητή σε κάθε ερώτηση από
τις απαντήσεις του στις προηγούμενες ερωτήσεις, κάτι το οποίο θα ήταν πιθανό,
αν αυτές ήταν παρόμοιου περιεχομένου. Οι γονείς καλούνται να προσδιορί-
σουν τη συχνότητα με την οποία εμφανίζεται η αναφερόμενη συμπεριφορά του
παιδιού στο σπίτι κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών (σύμφωνα με τις
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οδηγίες του DSM-IV). Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν τη συχνότητα με την οποία
παρουσιάζεται η περιγραφόμενη συμπεριφορά του παιδιού κατά τη διάρκεια
των τελευταίων έξι μηνών ή από την αρχή του σχολικού έτους, εάν το ερωτη-
ματολόγιο συμπληρώνεται σε περίοδο μικρότερη των έξι μηνών από την αρχή
της σχολικής χρονιάς. 

Οι δύο κλίμακες (για γονείς και εκπαιδευτικούς) έχουν σχεδιαστεί για να
συμπληρώνονται ανεξάρτητα από τους γονείς και τον δάσκαλο του παιδιού. Το
άτομο που συμπληρώνει την κλίμακα καλείται να καταγράψει ορισμένα δημο-
γραφικά στοιχεία (όνομα, ηλικία και τάξη φοίτησης του παιδιού, καθώς και
όνομα του ίδιου) και να βάλει σε κύκλο τον αριθμό που περιγράφει καλύτερα
τη συμπεριφορά του παιδιού στο σπίτι ή στο σχολείο κατά τη διάρκεια των τε-
λευταίων έξι μηνών (ή από την αρχή της σχολικής χρονιάς σε περίπτωση που ο
εκπαιδευτικός γνωρίζει το παιδί για λιγότερο από έξι μήνες). Αν παραλείψει να
απαντήσει σε κάποια ερώτηση, πρέπει να του ζητηθεί να τη βαθμολογήσει. Αν
δεν είχε την ευκαιρία να παρατηρήσει τη συμπεριφορά που περιγράφει μια
συγκεκριμένη ερώτηση και δεν απαντήσει σε αυτήν, τότε η ερώτηση δεν περι-
λαμβάνεται στη βαθμολόγηση της κλίμακας. Αν δεν απαντήσει σε τρεις ή πε-
ρισσότερες ερωτήσεις, τότε ο κλινικός θα πρέπει να είναι εξαιρετικά
επι φυ  λακτικός στην αξιοποίηση της κλίμακας είτε πρόκειται για διαγνωστικούς
σκοπούς είτε για τον εντοπισμό της διαταραχής είτε για την αξιολόγηση του
αποτελέσματος της θεραπευτικής παρέμβασης. 

Και οι δύο μορφές της Κλίμακας Αξιολόγησης της ΔΕΠ/Υ αποτελούνται
από δυο υποκλίμακες: την υποκλίμακα Ελλειμματικής Προσοχής (εννέα ερω-
τήσεις) και την υποκλίμακα Υπερκινητικότητας-Παρορμητικότητας (εννέα ερω-
τήσεις). Οι δύο υποκλίμακες προέκυψαν εμπειρικά από την ανάλυση
πα ραγόντων και βρίσκονται σε συμφωνία με τις δύο διαστάσεις συμπτωμάτων
που ορίζονται από το DSM-IV. Έτσι, οι βαθμολογίες για τις δύο υποκλίμακες
προκύπτουν και από τις δύο μορφές της κλίμακας. Η αρχική βαθμολογία της
υποκλίμακας «Ελλειμματική Προσοχή» υπολογίζεται με την άθροιση των βαθ-
μολογιών των ερωτήσεων με μονή αρίθμηση (ερωτήσεις 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,
17). Η αρχική βαθμολογία της υποκλίμακας «Υπερκινητικότητα-Παρορμητι-
κότητα» υπολογίζεται με την άθροιση των βαθμολογιών των ερωτήσεων με ζυγή
αρίθμηση (ερωτήσεις 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18). Η αρχική Συνολική Βαθμο-
λογία υπολογίζεται με την άθροιση των αρχικών βαθμολογιών των δύο υπο-
κλιμάκων. 

Οι αρχικές βαθμολογίες μετατρέπονται σε εκατοστιαίες τιμές βάσει του κα-
τάλληλου προφίλ βαθμολογίας, που ορίζεται ανάλογα με την ηλικία και το φύλο
του παιδιού. Στο προφίλ αυτό σημειώνεται η αρχική τιμή κάθε κλίμακας για το
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φύλο του συγκεκριμένου παιδιού και την ηλικία του. Η εκατοστιαία τιμή που 
αντιστοιχεί βρίσκεται στις ακραίες στήλες του προφίλ.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, όταν μια αρχική τιμή αντιστοιχεί σε περισσότε-
ρες από μία εκατοστιαίες τιμές, ο κλινικός πρέπει να αναφέρει τη χαμηλότερη
από αυτές. 

6.3.2. Ερωτηματολόγιο συμπεριφοράς του Rutter

Το ερωτηματολόγιο του Rutter προς τους δασκάλους (Rutter 82 scale) συ-
νίσταται σε έναν κατάλογο 26 συμπεριφορών που συχνά παρουσιάζουν τα παι-
διά. Ύστερα από κάθε περιγραφή συμπεριφοράς, υπάρχουν τρεις επιλογές:
«Δεν του(της) ταιριάζει», «Του(της) ταιριάζει λίγο» και «Του(της) ταιριάζει
πολύ». Αν το παιδί παρουσιάζει τη συμπεριφορά, που περιγράφεται, ο δάσκα-
λος καλείται να βάλει ένα σταυρό στο κουτί κάτω από τη στήλη «Του(της) ται-
ριάζει πολύ». Εάν παρουσιάζει τη συμπεριφορά, αλλά σε μικρότερο βαθμό ή
λιγότερο συχνά, ο δάσκαλος καλείται να βάλει τον σταυρό στη στήλη «Του(της)
ταιριάζει λίγο». Στην περίπτωση που ο μαθητής δεν εμφανίζει τη συγκεκριμένη
συμπεριφορά, ο εκπαιδευτικός θα βάλει τον σταυρό στη στήλη «Δεν του(της)
ταιριάζει». Ο δάσκαλος καλείται να απαντήσει με βάση τη συμπεριφορά του
παιδιού τους τελευταίους μήνες. Η απάντηση «Δεν του(της) ταιριάζει» αντι-
στοιχεί σε 0 βαθμούς, η απάντηση «Του(της) ταιριάζει λίγο» βαθμολογείται με
1, ενώ η απάντηση «Του(της) ταιριάζει πολύ» βαθμολογείται με 2 βαθμούς. 

Για παράδειγμα: «Συνηθίζει να καταστρέφει αντικείμενα δικά του ή των
άλλων παιδιών»: Δεν του(της) ταιριάζει (0), Του(της) ταιριάζει λίγο (1),
Του(της) ταιριάζει πολύ (2), «Συχνά εμφανίζεται δυστυχισμένο, κλαμένο ή
απελπισμένο, μελαγχολικό»: Δεν του(της) ταιριάζει (0), Του(της) ταιριάζει λίγo
(1), Του(της) ταιριάζει πολύ (2), «Συχνά παραπονιέται ότι πονάει»: Δεν του
(της) ταιριάζει (0), Του(της) ταιριάζει λίγo (1), Του(της) ταιριάζει πολύ (2). 

Η κλίμακα του Rutter για τους εκπαιδευτικούς εκτιμά τα ψυχιατρικά συ  -
μπτώματα του παιδιού στο σύνολό τους. Ταξινομεί δε τα συμπτώματα στις κα-
τηγορίες των Συναισθηματικών Προβλημάτων, των Προβλημάτων Διαγωγής,
των Προβλημάτων Υπερκινητικότητας και των Σωματικών Ενοχλημάτων (San-
tafahti et al., 2005). Οι Rutter et al. (1970), καθορίζουν ως ψυχικά διαταραγμένα
τα παιδιά που έχουν συνολική βαθμολογία από 9 και άνω (Παπαθεοφίλου και
συν., 1989). 

Το ερωτηματολόγιο του Rutter προς τους γονείς (Rutter Α2 scale) περι-
λαμβάνει 31 περιγραφές συμπεριφορών που τα παιδιά παρουσιάζουν συχνά
(Santalahti et al., 2005). Ο γονιός καλείται να απαντήσει εάν και κατά πόσο το
παιδί εμφανίζει κάθε μια από τις συμπεριφορές αυτές. Η δομή και ο τρόπος
βαθμολόγησης των απαντήσεων της κλίμακας είναι ανάλογα με εκείνα του ερω-
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τηματολογίου των δασκάλων, με τη διαφορά ότι σε κάποιες ερωτήσεις υπάρ-
χουν τέσσερις επιλογές-απαντήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στους βαθμούς 0-
4. Οι Rutter et al. (1970) θεωρούν ως ψυχικά διαταραγμένα τα παιδιά που
έχουν συνολική βαθμολογία από 13 και άνω στο ερωτηματολόγιο των γονιών. 

Όπως αναφέρουν οι Rutter et al. (1970), το κάθε ένα από τα ερωτηματο-
λόγια (δηλαδή η κλίμακα για εκπαιδευτικούς και η κλίμακα για γονείς ξεχω-
ριστά) μπορεί να αναγνωρίσει 50% των ψυχικά διαταραγμένων παιδιών. Όταν
όμως χρησιμοποιούνται και οι δύο κλίμακες μαζί, τότε μπορούν να εντοπιστούν
τα 4 από τα 5 διαταραγμένα παιδιά (Παπαθεοφίλου και συν., 1989). 

6.3.3. Ερωτηματολόγιο συμπεριφοράς του Achenbach 

Το Ερωτηματολόγιο του Achenbach για τους Εκπαιδευτικούς (Teacher’s
Report Form - TRF) αποτελείται από τρεις ενότητες. Η πρώτη περιλαμβάνει τα
δημογραφικά στοιχεία του μαθητή, καθώς και στοιχεία σχετικά με το πόσο διά-
στημα και πόσο καλά γνωρίζει ο εκπαιδευτικός το παιδί, εάν το παιδί είχε δε -
χθεί στο παρελθόν κάποια μορφή ειδικής βοήθειας, εάν είχε επαναλάβει τάξη
και τη σχολική του επίδοση. Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει τις εκτιμήσεις
του εκπαιδευτικού σε τέσσερα γενικά χαρακτηριστικά, το σύνολο των οποίων
μας δίνει την προσαρμοστική κλίμακα. Η τελευταία ενότητα περιλαμβάνει 113
περιγραφές συμπεριφοράς παιδιών, τις οποίες ο δάσκαλος καλείται να βαθ-
μολογήσει με 0, όταν η συγκεκριμένη συμπεριφορά δεν ταιριάζει στον μαθητή,
με 1, όταν η συγκεκριμένη συμπεριφορά ταιριάζει κάπως ή μερικές φορές στον
μαθητή και με 2, όταν η συγκεκριμένη συμπεριφορά ταιριάζει πολύ ή παρου-
σιάζεται πολύ συχνά στον μαθητή. Για παράδειγμα: «Δεν τρώει καλά»: Δεν ται-
ριάζει (απ’ όσο ξέρετε)=0, Ταιριάζει κάπως ή μερικές φορές=1, Ταιριάζει
πολύ ή πολύ συχνά=2, «Αισθάνεται υπερβολικά ένοχος»: Δεν ταιριάζει (απ’
όσο ξέρετε)=0, Ταιριάζει κάπως ή μερικές φορές=1, Ταιριάζει πολύ ή πολύ
συχνά=2, «Του αρέσει να κάνει επίδειξη»: Δεν ταιριάζει (απ’ όσο ξέρετε)=0,
Ταιριάζει κάπως ή μερικές φορές=1, Ταιριάζει πολύ ή πολύ συχνά=2». 

Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις: 1) Πόσο εργάζεται; 2) Πόσο σωστά συμπε-
ριφέρεται; 3) Πόσο αποδίδει στη μάθηση; και 4) Πόσο χαρούμενος είναι; δί-
νουν την προσαρμοστικότητα του μαθητή. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις: 1)
Ποια είναι η τωρινή σχολική του επίδοση; 2) Πόσο εργάζεται; 3) Πόσο σωστά
συμπεριφέρεται; και 4) Πόσο αποδίδει στη μάθηση; δίνουν το προφίλ του μα-
θητή. 

Το TRF αναγνωρίζει 8 σύνδρομα προβληματικής συμπεριφοράς: 
1. Κοινωνική απόσυρση - αναστολή 
2. Σωματικά ενοχλήματα 
3. Άγχος/κατάθλιψη 
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4. Κοινωνικά προβλήματα 
5. Προβλήματα σκέψης 
6. Προβλήματα προσοχής 
7. Παραπτωματική συμπεριφορά 
8. Επιθετική συμπεριφορά 

Με μια δεύτερης τάξης παραγοντική ανάλυση προκύπτουν δύο ευρύτερες
ομάδες (broad band): Η Εσωτερίκευση και η Εξωτερίκευση. Η ομάδα της Εσω-
τερίκευσης περιλαμβάνει τα σύνδρομα «Άγχος/κατάθλιψη», «Σωματικά ενο-
χλήματα» και «Κοινωνική απόσυρση - αναστολή». Η ομάδα της Εξωτερίκευσης
περιλαμβάνει τα σύνδρομα «Παραπτωματική συμπεριφορά» και «Επιθετική
συμπεριφορά». Τα υπόλοιπα σύνδρομα, δηλαδή τα «Κοινωνικά προβλήματα»,
τα «Προβλήματα σκέψης» και τα «Προβλήματα προσοχής», δεν έχουν υψηλή
συσχέτιση με την Εσωτερίκευση ή την Εξωτερίκευση. 

Ανάλογη είναι και η δομή της Κλίμακας του Achenbach για τους Γονείς
(Child Behavior Checklist). Το ερωτηματολόγιο για τους γονείς διαφέρει μόνο
στις πληροφορίες που ζητούνται στην πρώτη ενότητα. 

6.4. Ερωτηματολόγιο Δια-προσωπικής και Ενδο-προσωπικής 
Προσαρμογής (ΕΔΕΠ)

Το Ερωτηματολόγιο Δια-προσωπικής και Ενδο-προσωπικής Προσαρμογής
(ΕΔΕΠ) συνίσταται σε έναν κατάλογο από 110 μορφές συμπεριφοράς του παι-
διού, οι οποίες αναφέρονται συχνότατα στο εξελικτικό ιστορικό των παιδιών
που παραπέμπονται για ψυχολογική βοήθεια σε ψυχολογικό-συμβουλευτικό
κέντρο. Έτσι, οι εκδηλώσεις αυτές μπορούν να θεωρηθούν ως χαρακτηριστικές
μορφές ανεπιθύμητης συμπεριφοράς και είναι γνωστές στην Εξελικτική Ψυχο-
λογία ως συμπτώματα προβληματικής συμπεριφοράς. Τα συμπτώματα αυτά πα-
ρεμποδίζουν την ομαλή προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο και στην
οικογένεια. 

Το ΕΔΕΠ έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με το πρότυπο του «Ερωτηματο-
λογίου Συμπτωμάτων Προβληματικής Συμπεριφοράς - ΕΣΠΣ» των Η. C. Quay
& D. R. Peterson, και έχει προσαρμοστεί στα ελληνικά δεδομένα. Για την κα-
τάρτιση του καταλόγου των συμπτωμάτων έχουν ληφθεί υπόψη και άλλα πα-
ρόμοια ερωτηματολόγια προβληματικής συμπεριφοράς των παιδιών, όπως τα
ερωτηματολόγια του Τ. Μ. Achenbach, του Μ. Rutter και του C. Κ. Conners. 

Κάθε μία από τις 110 συμπεριφορές που περιγράφονται στο ΕΔΕΠ αποτε-
λεί ένα σύμπτωμα προβληματικής συμπεριφοράς. Πριν από κάθε περιγραφή
ανεπιθύμητης συμπεριφοράς (ερώτηση) υπάρχουν οι βαθμοί 0, 1 και 2. Ο αξιο-
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λογητής καλείται να κυκλώσει τον βαθμό 0, εάν το συγκεκριμένο χαρακτηρι-
στικό δεν αποτελεί πρόβλημα για το παιδί, τον βαθμό 1, εάν αποτελεί πρόβλημα
αλλά σχετικά μικρό, και τον βαθμό 2, εάν το χαρακτηριστικό αποτελεί σοβαρό
πρόβλημα για τον μαθητή. 

Για παράδειγμα: «0 1 2, Διαταραχές ύπνου: νυκτερινοί εφιάλτες, νυκτοβα-
σία, αϋπνία, 0 1 2, Συμπεριφέρεται σαν «μικρομέγαλος», 0 1 2, Βρίζει χυδαία
«βλασφημεί». 

Το ΕΔΕΠ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή της προβληματικής
συμπεριφοράς των παιδιών όλων των ηλικιών, από τη νηπιακή έως την εφηβική
ηλικία – και κυρίως των παιδιών που φοιτούν στο νηπιαγωγείο, το δημοτικό και
το γυμνάσιο. Μπορεί να συμπληρωθεί από τους γονείς του παιδιού ή από τον
εκπαιδευτικό. Επίσης, για παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, που έχουν κατακτήσει
την αναγνωστική ικανότητα και που είναι σε θέση να κατανοούν αυτό που δια-
βάζουν, είναι δυνατό να ζητηθεί να συμπληρώσει το ΕΔΕΠ και το ίδιο το παιδί
– οπότε η χορήγηση παίρνει τη μορφή αυτό-αξιολόγησης. 

Το ΕΔΕΠ αξιολογεί το παιδί ως προς την ενδο-προσωπική και τη δια-προ-
σωπική του προσαρμογή. Η ενδο-προσωπική προσαρμογή αναφέρεται σε συ-
 μπτώ ματα που παρεμποδίζουν το παιδί να ζει αρμονικά με τον εαυτό του. 
Η ενδο-προσωπική προσαρμογή καλύπτεται από 65 ερωτήσεις. Η δια-προσω-
πική προσαρμογή, που καλύπτεται από 41 ερωτήσεις, αναφέρεται σε συμπτώ-
ματα που παρεμποδίζουν το παιδί να ζει αρμονικά με τους άλλους. Το
ερωτημα τολόγιο δια κρίνει τρία σύνδρομα ενδοπροσωπικής προσαρμογής:
Άγχος-δυσ θυμία- ψυχαναγκασμός (29 ερωτήσεις-συμπτώμα τα), Μο ναχικό τητα-
βραδυψυχισμός (14 ερωτήσεις-συμπτώματα) και Ψυχοσωματικές δια ταραχές
(12 ερωτήσεις-συμπτώματα), καθώς και δύο σύνδρομα δια-προσωπικής προ-
σαρμογής: Επιθετικότητα (21 ερωτήσεις-συμπτώματα) και Παραβατικότητα (20
ερωτήσεις-συμπτώματα). Πέρα από τα 96 συμπτώματα που εντάσσονται στα σύν-
δρομα της ενδο-προσωπικής και της δια-προσωπικής προσαρμογής, το ΕΔΕΠ
περιλαμβάνει και 14 επιπλέον συμπτώματα, τα οποία δεν μπορούν να ενταχθούν
σαφώς σε ένα από τα πέντε προαναφερθέντα σύνδρομα ή σε κάποιο άλλο δια-
κριτό σύνδρομο. Τα 14 αυτά «διάφορα-αταξινόμητα» συμπτώματα του ΕΔΕΠ
αναφέρονται σε σημαντικά θέματα της συμπεριφοράς του παιδιού, όπως είναι
η υπερκινητικότητα και η διάσπαση προσοχής, η εικόνα του σώματος και η ικα-
νοποίηση του παιδιού από την εμφάνισή του, προβλήματα ταυτότητας του ρόλου
του φύλου, η έλλειψη συντονισμού κινήσεων κ.ά. Τα συμπτώματα αυτά είναι τε-
λευταία στον κατάλογο.

Ο αξιολογητής των δεδομένων του ΕΔΕΠ μπορεί να είναι ο ίδιος που έδωσε
τις πληροφορίες για τη συμπεριφορά του παιδιού και που συμπλήρωσε το ερω-
τηματολόγιο ή μπορεί να είναι κάποιος άλλος ενδιαφερόμενος (π.χ. ο δάσκα-
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λος, ο κοινωνικός λειτουργός, ο σχολικός ψυχολόγος, ο παιδοψυχολόγος, ο κλι-
νικός παιδοψυχίατρος κ.ά.). 

Η αξιολόγηση των εξεταστικών δεδομένων του ΕΔΕΠ μπορεί να γίνει: α)
στο επίπεδο των επιμέρους 110 συμπτωμάτων και β) στο επίπεδο των πέντε
συνδρόμων ομοειδών συμπτωμάτων: 

α) Αξιολόγηση των επιμέρους συμπτωμάτων 

Σε μια πρώτη φάση, ο αξιολογητής μπορεί να προβεί σε μια επισκόπηση της
βαθμολογίας (0, 1 ή 2) που έχει πάρει το καθένα από τα 110 συμπτώματα του
ερωτηματολογίου και να εντοπίσει τα συμπτώματα που έχουν λάβει βαθμό 2,
οπότε, κατά τον συμπληρώσαντα το ΕΔΕΠ, η συγκεκριμένη μορφή συμπερι-
φοράς αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για το παιδί, και βαθμό 1, οπότε, κατά τον
συμπληρώσαντα το ΕΔΕΠ, η συγκεκριμένη μορφή συμπεριφοράς αποτελεί μεν
πρόβλημα για το παιδί, αλλά σχετικά ελαφρό. 

Με τη διαδικασία αυτή, ο αξιολογητής μπορεί να διαπιστώσει ποιες συγκε-
κριμένες μορφές προβληματικής συμπεριφοράς εκδηλώνει το παιδί και σε ποιο
βαθμό. Έτσι, θα έχει μια περιγραφή της προβληματικής συμπεριφοράς του παι-
διού σε επίπεδο συγκεκριμένων διακριτών εκδηλώσεων-αντιδράσεων. 

Η αναλυτική αυτή περιγραφή της προβληματικής συμπεριφοράς του παι-
διού θα αποτελέσει τη βάση για τον προγραμματισμό εξατομικευμένης παρέμ-
βασης, ώστε το παιδί να βοηθηθεί να απαλλαγεί από τις ανεπιθύμητες αυτές
μορφές αντιδράσεων. 

β) Αξιολόγηση των συνδρόμων 

Παρόλο που κάθε σύμπτωμα αποτελεί διαφορετική διακριτή μορφή προ-
βληματικής συμπεριφοράς, μερικά συμπτώματα «μοιάζουν» μεταξύ τους και
τείνουν να συνυπάρχουν στο ίδιο άτομο. Έτσι, αφού εντοπίσει τα επιμέρους
συμπτώματα που παρουσιάζει το παιδί, ο αξιολογητής μπορεί να προχωρήσει
σε περιγραφή της προβληματικής συμπεριφοράς με βάση την ταξινόμηση των
συμπτωμάτων σε σύνδρομα προβληματικής συμπεριφοράς. Ανατρέχοντας στον
πίνακα ταξινόμησης των συγκεκριμένων μορφών συμπεριφοράς σε σύνδρομα,
ο αξιολογητής μπορεί να καθορίσει σε ποιο ή ποια συγκεκριμένα σύνδρομα
εντάσσονται, κατά κύριο λόγο, τα συμπτώματα που παρουσιάζει το παιδί. 

Η αναγωγή της προβληματικής συμπεριφοράς σε σύνδρομα ομοειδών συ -
μπτωμάτων είναι ένας συνοπτικός τρόπος περιγραφής του είδους της προβλη-
ματικής συμπεριφοράς που εμφανίζει το παιδί. 

Ο ταξινομητικός αυτός τρόπος περιγραφής της προβληματικής συμπεριφο-
ράς του παιδιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή προγραμμάτων
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διορθωτικής θεραπευτικής παρέμβασης σε ομαδική βάση: Παιδιά που παρου-
σιάζουν το ίδιο προφίλ συνδρόμων εντάσσονται στην ίδια θεραπευτική ομάδα
και τους παρέχεται ομαδικό πρόγραμμα παρέμβασης. Τέτοια ομαδικά θερα-
πευτικά προγράμματα για παιδιά με ίδια σύνδρομα προβληματικής συμπε ρι-
φοράς μπορούν κάλλιστα να εφαρμοστούν μέσα στο σχολείο (Παρα-
 σκευόπουλος & Γιαννίτσας, 1999). 

6.5. Ερωτηματολόγιο του Conners 

Οι Αναθεωρημένες Κλίμακες του Conners για τους δασκάλους και για τους
γονείς διατίθενται σε δύο εκδοχές η κάθε μία: Μια εκτεταμένη και μια σύ ντομη. 

Η Αναθεωρημένη Εκτεταμένη Κλίμακα του Conners για τους Εκπαιδευτι-
κούς (Conners’ Teacher Rating Scales - Revised CTRS-R-L) αξιολογεί τα προ-
βλήματα συμπεριφοράς των παιδιών όπως αυτά περιγράφονται από τον
δά σκαλο. Συνίσταται σε έναν κατάλογο 59 συμπεριφορών που τα παιδιά πα-
ρουσιάζουν συχνά. Ύστερα από κάθε μορφή συμπεριφοράς, δίδονται οι επιλο -
γές «Καθόλου», «Πολύ Λίγο», «Αρκετά» και «Πάρα Πολύ». Ο εκπαιδευτικός
κα λείται να επιλέξει όποια από τις τέσσερις αυτές περιγραφές πιστεύει ότι ται-
ριάζει καλύτερα στον μαθητή του. 

Η κλίμακα ταξινομεί τα προβλήματα συμπεριφοράς στις κατηγορίες: Ενα ντιω-
τική Συμπεριφορά, Γνωστικά Προβλήματα, Υπερκινητικότητα-Παρορμητικότητα,
Άγχος, Συστολή, Τελειοθηρία, Κοινωνικά Προβλήματα, Ψυχοσωματικά Προ-
βλήματα, Συμπτώματα DSM-IV, Δείκτης ADHD (ΔΕΠΥ) και Συνολικός Δεί-
κτης Conners. 

Η Αναθεωρημένη Σύντομη Κλίμακα του Conners για τους Εκπαιδευτικούς
(Conners’ Teacher Rating Scales - Revised CTRS-R-S) συνίσταται σε έναν κα-
τάλογο 28 συμπεριφορών και έχει την ίδια μορφή με την εκτεταμένη εκδοχή. Τα
προβλήματα συμπεριφοράς που αναγνωρίζει είναι τα εξής: Εναντιωτική Συ-
μπε ριφορά, Γνωστικά Προβλήματα, Υπερκινητικότητα-Παρορμητικότητα και
Δείκτης ADHD (ΔΕΠ/Υ). 

Οι κλίμακες του Conners για τους γονείς έχουν την ίδια μορφή με εκείνες
που απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς. 

Η Αναθεωρημένη Εκτεταμένη Κλίμακα του Conners για τους Γονείς (Con-
ners’ Parent Rating Scales - Revised CPRS-R-L) συνίσταται σε έναν κατάλογο
80 συμπεριφορών που συχνά παρουσιάζουν τα παιδιά. Διακρίνει τις εξής κα-
τηγορίες προβλημάτων: Εναντιωτική Συμπεριφορά, Γνωστικά Προβλήματα,
Υπερκινητικότητα-Παρορμητικότητα, Άγχος-Συστολή, Τελειοθηρία, Κοινω-
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νικά Προβλήματα, Ψυχοσωματικά Προβλήματα, Συμπτώματα DSM-IV, Δεί-
κτης ΑDΗD (ΔΕΠ/Υ) και Συνολικός Δείκτης Conners. 

Ç Á íá èå ù ñç ìÝ íç Óý íôï ìç Êëß ìá êá ôïõ Conners ãéá ôïõò Ãï íåßò (Conners’
Parent Rating Scales - Revised CPRS-R-S) á ðï ôå ëåß Ý íáí êá ôÜ ëï ãï 27 óõ ìðå -
ñé öï ñþí ðïõ óõ ÷íÜ åì öá íß æïõí ôá ðáé äéÜ. 

Äéá êñß íåé ôéò êá ôç ãï ñß åò Å íá íôéù ôé êÞ Óõ ìðå ñé öï ñÜ, Ãíù óôé êÜ Ðñï âëÞ ìá -
ôá, Õ ðåñ  êé íç  ôé êü ôç ôá-Ðá ñïñ ìç ôé êü ôç ôá êáé Äåß êôçò ÁDÇD (ÄÅÐ/Õ) (Con-
ners, 2007). 

6.6. Αθηνά Τεστ διάγνωσης δυσκολιών μάθησης*

Oι μαθησιακές δυσκολίες στη σχολική ηλικία

Ο όρος μαθησιακές δυσκολίες παραπέμπει σε ένα πολύπλοκο και πολυδιά-
στατο «φαινόμενο», από το οποίο πλήττονται κάθε χρόνο πολλοί μαθητές. Είναι
όρος «ομπρέλα» που καλύπτει διαφορετικές ομάδες του πληθυσμού με ανό-
μοια και ποικίλης μορφής χαρακτηριστικά. Για πολλούς, ο πληρέστερος ορι-
σμός έχει δοθεί από την Εθνική Μικτή Επιτροπή για τις μαθησιακές δυσκολίες
των Η.Π.Α .το 1988: «Ο όρος μαθησιακές δυσκολίες αναφέρεται σε μια ανο-
μοιογενή ομάδα διαταραχών που εκδηλώνονται σε μία ή περισσότερες από τις
βασικές ψυχολογικές λειτουργίες που σχετίζονται με την κατανόηση ή τη χρήση
της ομιλίας, της ανάγνωσης, της γραφής, του συλλογισμού ή των μαθηματικών
ικανοτήτων, δηλαδή του γραπτού ή προφορικού λόγου». Οι διαταραχές αυτές
είναι εγγενείς στο άτομο, αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρι-
κού συστήματος και μπορεί να εμφανίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του.
Με τις μαθησιακές δυσκολίες είναι δυνατό να συνυπάρχουν προβλήματα αυ-
τοελέγχου της συμπεριφοράς ή κοινωνικής αντίληψης και αλληλεπίδρασης, τα
οποία από μόνα τους δεν συνιστούν μαθησιακή δυσκολία. 

Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με απόλυτη ακρίβεια και σαφήνεια η συ-
χνότητα εμφάνισης των μαθησιακών δυσκολιών. Το ποσοστό μπορεί να ποι-
κίλλει από χώρα σε χώρα, γιατί επηρεάζεται τόσο από το γλωσσικό περιβάλλον
που υπάρχει σε κάθε χώρα, όσο και από τα διαγνωστικά εργαλεία που χρησι-
μοποιούνται. 

Σύμφωνα με τις επιστημονικές έρευνες, το 15-20% του μαθητικού πληθυ-
σμού φαίνεται να αντιμετωπίζει περισσότερο ή λιγότερο κάποιο πρόβλημα ή
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μια δυσκολία σε κάποιο τομέα ή αντικείμενο της μάθησης. Η κλινική εικόνα
των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες στη σχολική ηλικία είναι διαφορετική
σε κάθε άτομο, ανάλογα με το είδος της δυσκολίας, την αιτιολογία, την ένταση,
τα συμπτώματα, αλλά και με τον τρόπο που αντιδρά σε αυτήν το παιδί, η οικο-
γένειά του, αλλά και ο κοινωνικός περίγυρος.

Τα αγόρια σε σχέση με τα κορίτσια έχουν τέσσερις φορές περισσότερες πι-
θανότητες να εμφανίσουν μαθησιακές δυσκολίες και, ιδιαίτερα, δυσκολίες που
σχετίζονται με τη λειτουργία του νευρικού συστήματος, με τη συμπεριφορά και
με τη μάθηση της γλώσσας (εμφανίζουν συχνότερα δυσλεξία, τραυλισμό, δυ-
σορθογραφία, δυσαριθμησία, δυσλαλίες κ.λπ.), γιατί είναι πιο ευάλωτα σε προ-
γεννητικές, περιγεννητικές και μεταγεννητικές βλάβες.

Η ψυχοπαιδαγωγική διαγνωστική αξιολόγηση αποτελεί την πιο σπουδαία
φάση στη διαδικασία για τον προσδιορισμό, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση
των δυσκολιών που παρουσιάζονται στον μαθητή στην προσπάθειά του να
μάθει γράμματα. Η ψυχοπαιδαγωγική διαγνωστική αξιολόγηση των μαθησια-
κών δυσκολιών που αντιμετωπίζει ένας μαθητής στη σχολική ηλικία συνήθως
περιλαμβάνει:

α) Την ψυχολογική διαγνωστική αξιολόγηση, η οποία γίνεται με την ευθύνη
εξειδικευμένων (σχολικών) ψυχολόγων και περιλαμβάνει στοιχεία που έχουν
σχέση με την ψυχολογική συγκρότηση του παιδιού (π.χ. τη νοημοσύνη, την 
αντί ληψη, τη μνήμη, τη γλώσσα, τη σκέψη, την προσωπικότητα, την προσοχή,
το οικογενειακό περιβάλλον κ.λπ.). β) Την εκπαιδευτική διαγνωστική αξιολό-
γηση, η οποία γίνεται από τον ειδικά εκπαιδευμένο δάσκαλο μέσα στη σχολική
τάξη. Η αξιολόγηση στηρίζεται στις ειδικές γνώσεις που πρέπει να έχει ο δά-
σκαλος για την αξιολόγηση και στη χρήση κατάλληλων κριτηρίων ή τεστ αξιο-
λόγησης. 

Αθηνά Τεστ διάγνωσης δυσκολιών μάθησης 

Το Αθηνά Τεστ είναι ένα πολυκομματικό, ατομικό τεστ με κύρια εφαρμογή
στη διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών. Με το Αθηνά Τεστ είναι δυνατό να εκτι-
μηθούν οι δυνατότητες ή αδυναμίες των μαθητών και να γίνει παρέμβαση ενι-
σχυτικά – εφόσον κριθεί απαραίτητο με το ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης.
Το τεστ αυτό αφορά παιδιά ηλικίας 5 έως 8 ετών (Παρασκευόπουλος κ.ά.,
1996). 

Το Αθηνά Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης είναι ένα πολυθεματικό
τεστ ενδο-ατομικής αξιολόγησης, το οποίο μας δίνει μια αναλυτική εικόνα της
παρούσας κατάστασης του παιδιού σε καίριους τομείς της ανάπτυξης και ε ντο-
πίζει συγκεκριμένες περιοχές που είναι ελλειμματικές και οι οποίες ενδεχομέ-
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νως να παρεμποδίζουν το παιδί ν’ ανταποκριθεί στις μαθησιακές απαιτήσεις
του σχολείου και να χρήζουν ιδιαίτερης διδακτικο-θεραπευτικής παρέμβασης.

Είναι μια δέσμη από επιμέρους διαγνωστικές δοκιμασίες, δεκατέσσερις (14)
κύριες και μία (1) συμπληρωματική, οι οποίες αξιολογούν ένα ευρύτατο φάσμα
κινητικών, αντιληπτικών, νοητικών και ψυχογλωσσικών διεργασιών. Αυτές οι
κλίμακες σχετίζονται με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, για να
ανταποκριθούν στις μαθησιακές απαιτήσεις του σχολείου. Αξιολογούν το επί-
πεδο και τoν ρυθμό ανάπτυξης του παιδιού σε διάφορους τομείς, όπως είναι: η
νοητική ικανότητα, η άμεση μνήμη ακολουθιών, η ολοκλήρωση παραστάσεων,
η γραφοφωνολογική ενημερότητα, καθώς και η νευρο-ψυχολογική ωριμότητα,
όπως είναι ο οπτικοκινητικός συντονισμός, η πλευρίωση και ο προσανατολι-
σμός του σώματος.

Τα εξεταστικά αποτελέσματα του Αθηνά Τεστ δίνουν ένα αναλυτικό-δια-
γνωστικό προφίλ του παιδιού, το οποίο δείχνει περιοχές ανάπτυξης που είναι
ελλειμματικές και που ενδεχομένως μπορούν να ενοχοποιηθούν για τις πα-
ρούσες ή μελλοντικές δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής του παιδιού στο
σχολείο. Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ειδικώς, για να χρησιμοποιείται
από τους εκπαιδευτικούς, δασκάλους και νηπιαγωγούς με τα παιδιά της τάξης
τους, ώστε να έχουν μια ορθολογικά οργανωμένη και συστηματική περιγραφή
του επιπέδου και ρυθμού ανάπτυξης του κάθε παιδιού σε κρίσιμους για τη σχο-
λική μάθηση τομείς ανάπτυξης.

Οι ειδικοί αυτοί με τη χορήγηση του Αθηνά Τεστ μπορούν να εξασφαλίσουν
με τρόπο εύκολο και γρήγορο, πληθώρα κρίσιμων διαγνωστικών πληροφοριών.
Ο κάθε χρήστης, βέβαια, του Αθηνά Τεστ θα αξιολογήσει τα ψυχομετρικά απο-
τελέσματα από τη δική του οπτική γωνία και θα τα αξιοποιήσει με βάση το δικό
του επίπεδο διαγνωστικής και θεραπευτικής ερμηνείας.

Το Αθηνά Τεστ έχει κατασκευαστεί για να χρησιμοποιείται με παιδιά που
βρίσκονται στα πρώτα χρόνια της φοίτησής τους στο σχολείο, αφού αποσκοπεί
στην έγκαιρη διάγνωση. Γι’ αυτό, ως προς τον βαθμό δυσκολίας, το Αθηνά Τεστ
φρόντισε ν’ αντιστοιχεί πρωτίστως σε αναπτυξιακό επίπεδο παιδιών ηλικίας:
από την αρχή του 5ου έτους ώς το τέλος του 9ου έτους, δηλαδή παιδιών που
φοιτούν στο Νηπιαγωγείο, καθώς και στην Α΄, στη Β΄, στη Γ΄ και στη Δ΄ τάξη
του Δημοτικού Σχολείου. Σ’ αυτά τα παιδιά μπορούν να χορηγηθούν άνετα όλες
οι επιμέρους κλίμακες του Αθηνά Τεστ.

Ασφαλώς, το Αθηνά Τεστ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με μεγαλύτερα παι-
διά που φοιτούν σ’ όλες τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, ακόμα και του Γυ-
μνασίου, τα οποία παρουσιάζουν σοβαρές μαθησιακές ανεπάρκειες. Επίσης,
ορισμένες μεμονωμένες επιμέρους κλίμακες, όπως π.χ. «Πλευρίωση» και οι
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άλλες κλίμακες νεύρο-ψυχολογικής ωριμότητας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν
με παιδιά όλων των ηλικιών, από τη νηπιακή μέχρι και την εφηβική ηλικία.

Απώτερος σκοπός της διαφορικής-αναλυτικής αξιολόγησης του παιδιού με
το Αθηνά Τεστ είναι ο προγραμματισμός και η εφαρμογή της κατάλληλης δι-
δακτικο-θεραπευτικής παρέμβασης, για να βοηθηθεί το παιδί να ξεπεράσει τις
δυσκολίες του αυτές, πριν εκδηλωθούν, δηλαδή για την πρόληψή τους. Αλλά
και σε περίπτωση που έχουν εκδηλωθεί αυτές οι δυσκολίες, να βοηθηθεί το
παιδί να τις ξεπεράσει, πριν παγιωθούν, δηλαδή για την έγκαιρη διάγνωση και
θεραπεία τους.

Εξεταστικό υλικό του Αθηνά Τεστ 

Το υλικό που απαιτείται για τη χορήγηση και βαθμολόγηση των κλιμάκων
του Αθηνά Τεστ αποτελείται από έντυπα, βιβλία και φυλλάδια (όπως «Οδηγός
Εξετάσεων», «Φυλλάδιο Εξέτασης») από δελτάρια με εικόνες κοινών αντικει-
μένων και με γεωμετρικά-αφηρημένα σχήματα, καθώς και από κοινά μικρο-
αντικείμενα (όπως ξυλομπογιά, ξύστρα, μεγεθυντικός φακός, χάρτινος
κυ  λιν δρικός σωλήνας). Το υλικό αυτό φυλάσσεται και μεταφέρεται σε βαλι-
τσάκι, ειδικώς κατασκευασμένο για το Αθηνά Τεστ. 

Το εξεταστικό υλικό πρέπει να είναι πλήρες και σε καλή κατάσταση. Στο
βαλιτσάκι του Αθηνά Τεστ πρέπει να υπάρχουν πάντοτε, γιατί χρειάζονται για
να χορηγηθεί το τεστ, τα παρακάτω: 

1.Έντυπο με τίτλο «Οδηγός Εξεταστή» 
Περιλαμβάνει οδηγίες για τη διαδικασία σε όλες τις λεπτομέρειές της, την

οποία πρέπει να ακολουθεί ο εξεταστής, για να χορηγήσει και να βαθμολογή-
σει όλες τις κλίμακες του Aθηνά Τεστ. 

2. Αντίτυπα του εντύπου «Φυλλάδιο Εξέτασης»
Πρόκειται για 16σέλιδα έντυπα, όπου καταγράφονται οι απαντήσεις του

παιδιού στις κλίμακες του τεστ. Τα φυλλάδια αυτά είναι αναλώσιμο υλικό. Για
κάθε παιδί-εξέταση αναλίσκεται ένα (1) τέτοιο φυλλάδιο.

3. «Δελτάριο Καρτελών No 1»
Το δελτάριο αυτό για τη «Μνήμη εικόνων» και για τη «Μνήμη σχημάτων»,

είναι ένα μακρόστενο μπλοκ που περιέχει 1 καρτέλα για το παράδειγμα, 16
καρτέλες με σειρές εικόνων κοινών αντικειμένων για την κλίμακα «Μνήμη ει-
κόνων» και 16 καρτέλες με σειρές αφηρημένων σχημάτων για την κλίμακα
«Μνήμη σχημάτων».

4. Εννέα (9) χαρτονένια με εικόνες κοινών αντικειμένων για την κλίμακα
«Μνήμη εικόνων» και εννέα (9) χαρτονένια με σχήματα για την κλίμακα
«Μνήμη σχημάτων».

5. «Δελτάριο Καρτελών No 2»
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Αυτό είναι για τη «Σύνθεση φθόγγων» και είναι ένα μακρόστενο μπλοκ που
περιέχει 12 καρτέλες με εικόνες τεσσάρων κοινών αντικειμένων η καθεμιά, για
την κλίμακα «Σύνθεση φθόγγων».

6. Τέσσερα (4) μικροαντικείμενα
Αυτά αφορούν την κλίμακα «Πλευρίωση» και είναι: ξύστρα, ξυλομπογιά,

μεγεθυντικός φακός, χάρτινος κυλινδρικός σωλήνας.
7. Δύο (2) κοινά μολύβια
Από αυτά το ένα είναι χωρίς γομολάστιχα και χρησιμοποιείται από το παιδί,

για να γράφει όπου χρειάζεται και το άλλο χρησιμοποιείται από τον εξεταστή
για να καταγράφει τις απαντήσεις του παιδιού στο Φυλλάδιο Εξέτασης. Ένα
από τα δύο χρησιμοποιείται και σε ερώτηση της κλίμακας «Πλευρίωση».

8. Ένα κοινό ρολόι
Aυτό χρησιμοποιείται για τη χορήγηση των ερωτήσεων 5 και 6 της κλίμακας

«Πλευρίωση».

Συμπληρωματικό-ενημερωτικό υλικό του τεστ

1. Έντυπο με τίτλο «Δομή και χρησιμότητα του Αθηνά Τεστ»
Περιέχει γενικές πληροφορίες για το Αθηνά Τεστ και αποτελεί το «εισα-

γωγικό» μέρος των συνοδευτικών εντύπων του τεστ.
2. Μια κασέτα μαγνητοφώνου
Περιέχει ηχογράφηση από έμπειρο εξεταστή των ερωτήσεων των γλωσσι-

κών κλιμάκων. Προορίζεται για να χρησιμοποιηθεί από τον εξεταστή, ώστε να
ασκηθεί και να μάθει να εκφωνεί σωστά τις ερωτήσεις των κλιμάκων αυτών
(Τρίγκα, 2004).

Κλίμακες του Αθηνά Τεστ

Το Αθηνά Τεστ αποτελείται από δεκατέσσερις (14) κύριες κλίμακες και μία
(Ι) συμπληρωματική σε μορφή αναπτυξιακών ψυχομετρικών κλιμάκων. Οι κλί-
μακες αυτές αξιολογούν πλευρές της ανάπτυξης του παιδιού που θεωρούνται
κρίσιμες για τη σχολική μάθηση και προσαρμογή. Έχουν ταξινομηθεί και πα-
ρουσιάζονται με βάση τον ειδικότερο τομέα ανάπτυξης που αξιολογεί η κάθε
κλίμακα (Παρασκευόπουλος Ι., Καλαντζή-Αζίζι Α. και Γιαννίτσας Ν., 1999).

Οι κλίμακες του τεστ ειδικότερα είναι:
Η κλίμακα «Νοητική ικανότητα» με τρεις υποκλίμακες.
Το «Λεξιλόγιο» το οποίο αποτελείται από 20 λέξεις-έννοιες, ποικίλου πε-

ριεχομένου (αντικείμενα, καταστάσεις, δράσεις), όπως π.χ. «Σφυρί», «Δειλός»,
«Θλίψη», «Παραμελώ» κ.λπ. Το παιδί καλείται να δώσει το εννοιολογικό πε-
ριεχόμενο των λέξεων αυτών, λέγοντας ό,τι γνωρίζει για τις λέξεις-έννοιες
αυτές. 
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Η κλίμακα «Γλωσσικές αναλογίες» αξιολογεί την ικανότητα του παιδιού να
αναλύει και να συσχετίζει έννοιες κατά τρόπο λογικό. Αποτελείται από 32 ελ-
λιπείς γλωσσικές αναλογίες, όπως π.χ. «Οι εκκλησίες έχουν παπάδες, τα σχο-
λεία έχουν ... », «Τα τραπέζια έχουν συρτάρια, τα παντελόνια έχουν ... » και το
παιδί θα πρέπει να συμπληρώσει μια ελλιπή πρόταση. 

Η κλίμακα «Αντιγραφή σχημάτων» αποτελείται από έξι (6) γεωμετρικά σχή-
ματα: τρίγωνο, ανοικτό τετράγωνο και κύκλος, δύο τεμνόμενα τετράγωνα, τρεις
τεμνόμενες ευθείες, οριζόντιος ρόμβος, τρίγωνο με κύκλους. Τα σχήματα αυτά,
για να αντιγραφούν σωστά, απαιτούν για το κάθε επόμενο, μεγαλύτερη οπτικό-
αντιληπτική ωριμότητα. 

Το παιδί, έχοντας μπροστά του τα σχήματα, καλείται να τα αντιγράψει
πιστά. 

Η κλίμακα «Άμεση μνήμη ακολουθιών» με τρεις υποκλίμακες. Η κλίμακα
«Μνήμη αριθμών» μετράει την ικανότητα του παιδιού να επαναλαμβάνει, από
μνήμης, σειρές ψηφίων (όπως π.χ. η σειρά «3, 1, 7, 2» η σειρά «7, 4, 8, 3, 5, 1»),
οι οποίες γίνονται βαθμιαία μακρύτερες. Αποτελείται από 16 σειρές, των 3 έως
7 ψηφίων. Τα ψηφία σε κάθε σειρά έχουν επιλεγεί με τυχαία διαδικασία, με-
ταξύ των ψηφίων 1 έως 9. Οι σειρές αυτές των αριθμητικών ψηφίων παρου-
σιάζονται στο παιδί, μία κάθε φορά, κατά τρόπο ομοιόμορφο (ο ρυθμός
εκφώνησης είναι ένα ψηφίο ανά δευτερόλεπτο). Το παιδί επαναλαμβάνει τη
σειρά, αμέσως μετά την εκφώνησή της. 

Οι κλίμακες «Μνήμη εικόνων» και «Μνήμη σχημάτων» είναι πανομοιότυ-
πες, με τη διαφορά ότι χρησιμοποιούνται στη μία, όπως είπαμε, εικόνες κοινών
αντικειμένων (υλικό με σημασία) και στην άλλη αφηρημένα σχήματα (υλικό
χωρίς σημασία). 

Η «Μνήμη εικόνων» αποτελείται από 16 σειρές εικόνων κοινών αντικειμέ-
νων (όπως ποδήλατο, δένδρο, ρολόι, σπίτι κ.λπ.) και η «Μνήμη σχημάτων» από
άλλες 16 σειρές σχημάτων, οι οποίες γίνονται βαθμιαία μακρύτερες (από 3 έως
6 εικόνες-σχήματα). Οι σειρές αυτές απεικονίζονται σε ισάριθμες καρτέλες.
Επίσης, οι εικόνες των αντικειμένων και των σχημάτων είναι η καθεμιά χωρι-
στά, και σε μικρά πλαστικοποιημένα χαρτονάκια. Επιπλέον των τριών παρα-
πάνω κλιμάκων έχει περιληφθεί, συμπληρωματικώς, και η δοκιμασία «Κοινές
ακολουθίες», όπου το παιδί καλείται να κατονομάσει τα μέρη σειρών που συ-
ναντάμε στην καθημερινή ζωή, όπως είναι οι ημέρες της εβδομάδας και οι μήνες
του έτους. Επίσης, του ζητείται «να ανέβει» και «να κατέβει» την αριθμητική
κλίμακα: ανά 2, ανά 3, ανά 4, ανά 5 και ανά 6 έως το 12, το 18, το 24, το 35 και
το 30, αντίστοιχα. Η κλίμακα αυτή χορηγείται μόνο στα παιδιά που φοιτούν στο
δημοτικό σχολείο (δεν χορηγείται στα παιδιά του νηπιαγωγείου). 

Η κλίμακα «Ολοκλήρωση ελλιπών παραστάσεων» με δύο υποκλίμακες.

262 Ευστράτιος Παπάνης-Παναγιώτης Γιαβρίμης-Αγνή Βίκη

KASE teliko-PAPANHS_Σχέδιο 1  28/5/2010  15:02  Page 262



α) Η κλίμακα «Ολοκλήρωση λέξεων» αποτελείται από 32 λέξεις, από τις
οποίες λείπει ένας φθόγγος, όπως π.χ. «πο-ηλατο», «-ραπέζι». Ο εξετα-
στής προφέρει, σε φυσικό τόνο, τη λέξη, όπως είναι «ακρωτηριασμένη»,
και το παιδί καλείται να μαντέψει και να πει την πλήρη λέξη. 

β) Η κλίμακα «Ολοκλήρωση προτάσεων» αποτελείται από 32 απλές προτά-
σεις, από τις οποίες λείπει μία ολόκληρη λέξη ή φράση, όπως π.χ. «Όταν
λείπει ο γάτος, χορεύουν τα ... », «Νευρίασε πολύ, βγήκε εκτός...», «Οι κυ-
ψέλες είναι το σπίτι των ... » κ.λπ. Ο εξεταστής εκφωνεί τις προτάσεις, μία
κάθε φορά, διακόπτοντας απότομα και αφήνοντας να φανεί ότι η πρόταση
είναι ελλιπής. Το παιδί καλείται να συμπληρώσει την πρόταση με τον κα-
τάλληλο όρο.

Η κλίμακα «Γραφο-φωνολογική ενημερότητα» με 3 υποκλίμακες. 
α) Η κλίμακα «Σύνθεση Φθόγγων» αποτελείται από 32 λέξεις που έχουν επι-

λεγεί, ώστε να περιέχουν τα διάφορα φωνήματα-φθόγγους της ελληνικής
γλώσσας στους διάφορους συνδυασμούς τους. Σε κάθε λέξη-ερώτηση, ο
εξεταστής προφέρει, διαδοχικά, τους φθόγγους της λέξης (όπως π.χ.
«ψ·ά·ρ·ι», «α·σ·τ·έ·ρ·ι»), με τρόπο φυσικό και με ρυθμό δύο (2) φθόγγους
ανά δευτερόλεπτο. Το παιδί καλείται, συνθέτοντας τους φθόγγους αυτούς,
να βρει και να προφέρει τη λέξη. 

β) Η κλίμακα «Διάκριση Φθόγγων» αποτελείται από 32 ζεύγη «ψευδολέ-
ξεων» (λέξεις φτιαχτές που επινοήθηκαν, ειδικώς, για τις ανάγκες της κλί-
μακας αυτής). Σε ορισμένα ζεύγη, οι δύο ψευδολέξεις είναι καθόλα όμοιες,
όπως «γάζαμος - γάζαμος», και σε άλλα διαφέρουν. Στα ζεύγη που δια-
φέρουν, άλλοτε ένα γράμμα είναι διαφορετικό (αντικατάσταση), όπως «τι-
φάρι-τιφάλι» άλλοτε δύο γειτονικά γράμματα έχουν ανταλλάξει θέση
(αντιμετάθεση), όπως «κρέδα-κέρδα» άλλοτε ένας φθόγγος έχει παραλει-
φτεί, όπως «βαρτράζω-βατράζω» κ.λπ. Στην υποκλίμακα «Διάκριση γρα-
φημάτων» το παιδί πρέπει να διακρίνει τις διαφορές, που υπάρχουν σε
ζεύγη γραπτών «ψευδολέξεων».

Η κλίμακα «Νευροψυχολογική ωριμότητα» με τρεις υποκλίμακες:
α) Η υποκλίμακα «Οπτικο-κινητικός συντονισμός» αποτελείται από ένα σχε-

δίασμα, σαν λαβύρινθο, που δείχνει το οδόστρωμα ενός «περιμετρικού»
δρόμου σε πάρκο, με πολλές στροφές-γωνίες και πολλά στενέματα. Το
παιδί καλείται να σύρει με το μολύβι μία γραμμή «στο μέσον» του δρόμου,
χωρίς η γραμμή να ακουμπήσει τα πλάγια του δρόμου. 

β) Στην υποκλίμακα «Πλευρίωση» εξετάζεται η δεξιόπλευρη, η αριστε ρό-
πλευρη ή η αδιαφοροποίητη πλευρίωση, που παρουσιάζει το παιδί στο
μάτι, στο αυτί, στο χέρι και στο πόδι. Η κλίμακα «Πλευρίωση» αποτε λείται
από 14 εντολές, τις οποίες το παιδί καλείται να τις εκτελέσει χρησι μοποι-
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ώντας μέλη του σώματός του (χέρι, πόδι, μάτι, αυτί) και μικρο αντικείμενα
(μολύβι, ξυλομπογιά, ξύστρα, μεγεθυντικός φακός, σωλήνας κυλινδρικός,
ρολόι). Οι εντολές αυτές δείχνουν τη διαφορική προτίμηση του παιδιού να
χρησιμοποιεί το δεξιό ή το αριστερό «ήμισυ» του σώματός του (τη δεξιά ή
την αριστερή πλευρά του σώματός του) όπως π.χ.: «πάρε την ξύστρα και
ξύσε το μολύβι».

γ) Στην υποκλίμακα «Αντίληψη δεξιού-αριστερού», το παιδί καλείται να εκτε-
λέσει, χρησιμοποιώντας μέλη του σώματός του, 12 εντολές, όπως π.χ. «Ποιο
είναι το αριστερό σου χέρι», «Δείξε με το δεξί σου χέρι το δεξί σου μάτι»,
«Ποιο είναι το δικό μου δεξί αυτί» κ.λπ. Τα αποτελέσματα της κλίμακας
δείχνουν κατά πόσο το παιδί μπορεί να κάνει διάκριση ανάμεσα στο αρι-
στερό και στο δεξιό μέρος τόσο του δικού του σώματος (ευθεία αντίληψη),
όσο και του σώματος του απέναντί του (καθρεπτική αντίληψη) και να προ-
σανατολίζεται αναλόγως. 

Η συνολική βαθμολογία, που πετυχαίνει το παιδί στις έντεκα πρώτες κύριες
υποκλίμακες του τεστ, μετατρέπεται σε δύο αναπτυξιακούς δείκτες: στην «ανα-
πτυξιακή ηλικία», που εκφράζεται σε έτη και μήνες, όπως και η χρονολογική
ηλικία, και δείχνει το επίπεδο ανάπτυξης του παιδιού τη δεδομένη χρονική
στιγμή και στο «αναπτυξιακό πηλίκο», που δείχνει τον ρυθμό ανάπτυξης και
εκφράζεται σε ακέραιο αριθμό (μονοψήφιο ή διψήφιο), με μέση τιμή δέκα (10)
και τυπική απόκλιση τρία (3). 

Μετά τη χορήγηση των κλιμάκων και με βάση την επίδοση του παιδιού σε
αυτές προκύπτει το αναπτυξιακό προφίλ του και εντοπίζονται οι ιδιαίτερες ικα-
νότητες, αλλά και αδυναμίες του παιδιού, που χρήζουν ενισχυτικής παρέμβασης.

Το Αθηνά Τεστ ως διαγνωστικό μέσο 

Το Αθηνά Τεστ αξιολογεί διάφορες κινητικές, αντιληπτικές, νοητικές και
ψυχογλωσσικές ικανότητες του παιδιού που σχετίζονται με τις δυσκολίες μά-
θησης. Με την αξιολόγηση αυτή καθορίζεται για καθεμιά από τις ικανότητες
αυτές, ποιος είναι ο βαθμός ανάπτυξης του παιδιού και εντοπίζονται περιοχές
που ο βαθμός ανάπτυξης είναι ελλειμματικός ή μέσος-κανονικός ή ανώτερος. 

Για τις ελλειμματικές περιοχές θα πρέπει να υπάρξει ειδική διδακτική θε-
ραπευτική φροντίδα, ενώ οι περιοχές με μέσο-κανονικό και ανώτερο βαθμό
ανάπτυξης θα αποτελέσουν τα σημεία στήριξης στην προσπάθεια για βελτίωση
των ελλειμματικών περιοχών. 

Ο βαθμός ανάπτυξης του παιδιού στις πρώτες 11 κύριες κλίμακες εκφράζε-
ται με δύο αριθμητικούς δείκτες: το Αναπτυξιακό πηλίκο και την Αναπτυξιακή
ηλικία. Στις τρεις τελευταίες κλίμακες, καθώς και στη συμπληρωτική κλίμακα
«Koινές ακολουθίες», ο βαθμός ανάπτυξης εκφράζεται με ποιοτικούς χαρα-
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κτηρισμούς (Επαρκής - Ελλιπής) ή με κατηγορικούς χαρακτηρισμούς (Δεξιό-
πλευρη Πλευρίωση - Αριστερόπλευρη Αδιαμόρφωτη Πλευρίωση). 

Το Αναπτυξιακό πηλίκο εκφράζεται με έναν ακέραιο (μονοψήφιο ή διψή-
φιο αριθμό που κυμαίνεται μεταξύ του 1 και του 19). Τα αναπτυξιακά πηλίκα
στο Αθηνά Τεστ έχουν την κανονική μορφή του Gauss με μέσο όρο 10 και τυ-
πική απόκλιση 3. Ο βαθμός ανάπτυξης του παιδιού καθορίζεται από το μέγεθος
του αναπτυξιακού πηλίκου σε σύγκριση με τον αριθμό 10. Ο βαθμός ανάπτυξης
του παιδιού είναι μέσος-κανονικός, όταν το αναπτυξιακό πηλίκο είναι ίσο με το
10. Άνω και κάτω της μέσης τιμής ορίστηκαν ζώνες αναπτυξιακών πηλίκων που
η καθεμιά αντιστοιχεί και σε μια διαγνωστική κατηγορία. Με βάση το αναπτυ-
ξιακό πηλίκο, λοιπόν, του παιδιού μπορούμε να καθορίσουμε τον βαθμό ανά-
πτυξης του παιδιού και τη διαγνωστική κατηγορία στην οποία εμπίπτει η
επίδοση του παιδιού στις 11 πρώτες κλίμακες του τεστ. 

Η Αναπτυξιακή ηλικία εκφράζεται σε έτη και μήνες, όπως και η χρονολο-
γική ηλικία. Με την αναπτυξιακή ηλικία μπορούμε να καθορίσουμε τον βαθμό
ανάπτυξης και τη διαγνωστική κατηγορία που εντάσσεται το παιδί, όπως και με
το Αναπτυξιακό πηλίκο, αλλά και τον βαθμό δυσκολίας του διδακτικο-διορθω-
τικού υλικού που μπoρεί το παιδί ν’ αφομοιώσει τη δεδομένη χρονική στιγμή.
Αυτή η πληροφορία είναι απαραίτητη στην κατάρτιση και εφαρμογή του κα-
τάλληλου προγράμματος διορθωτικής παρέμβασης. 

Η σύγκριση μεταξύ της αναπτυξιακής και χρονολογικής ηλικίας καθορίζει
τον βαθμό ανάπτυξης και τη διαγνωστική κατηγορία του παιδιού. 

Ίδιες διαφορές μεταξύ των δύο ηλικιών δεν έχουν την ίδια διαγνωστική βα-
ρύτητα σε όλες τις ηλικίες. Όσο μεγαλύτερης ηλικίας είναι το παιδί, τόσο μι-
κρότερη είναι η διαγνωστική βαρύτητα της διαφοράς μεταξύ των δύο ηλικιών,
ενώ, όσο μικρότερης ηλικίας είναι το παιδί, τόσο μεγαλύτερη είναι η διαγνω-
στική βαρύτητα της διαφοράς μεταξύ των δύο ηλικιών. 

Την άνιση αυτή διαγνωστική αξία δεν παρουσιάζουν τα αναπτυξιακά πηλίκα.
Η διαφορά μεταξύ του αναπτυξιακού πηλίκου και του σταθερού αριθμού

10 έχει την ίδια διαγνωστική βαρύτητα σ’ όλες τις ηλικίες. 
Το Αθηνά Τεστ, όπως τονίστηκε, αποσκοπεί να εντοπίσει περιοχές ανά-

πτυξης του παιδιού που είναι ελλειμματικές και που μπορούν να ενοχοποιηθούν
για τις παρούσες ή μελλοντικές δυσκολίες μάθησης του παιδιού στο σχολείο.
Αυτές οι περιοχές θα πρέπει να τύχουν ειδικής διδακτικο-θεραπευτικής πα-
ρέμβασης, ενώ, όσες έχουν μέσο-κανονικό και ανώτερο βαθμό ανάπτυξης, θ’
αποτελέσουν τα σημεία στήριξης, στην προσπάθεια για τη βελτίωση των ελ-
λειμματικών περιοχών. 

Τα παιδιά που είναι στο κατώτερο 10% των συνομήλικων τους και ανήκουν
στη διαγνωστική κατηγορία «ανεπαρκής επίδοση» και κυρίως, όταν συντρέ-
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χουν και άλλα επιβαρυντικά στοιχεία από το σχολικό ιστορικό του παιδιού,
καθώς και από το εξελικτικό ιστορικό του παιδιού, τα οποία θα μας δώσουν οι
γονείς, είναι υποψήφια για παραπομπή, ειδικά, μάλιστα, όταν το αναπτυξιακό
πηλίκον τους είναι 5 και, ακόμη περισσότερο, όταν το αναπτυξιακό πηλίκο είναι
4. Ακόμα και τα παιδιά, που είναι στο κατώτερο 25% των παιδιών και ανήκουν
στη διαγνωστική κατηγορία «οριακώς χαμηλή επίδοση» μπορούν να θεωρη-
θούν ότι είναι «σε κίνδυνο σχολικής αποτυχίας». 

Σε όλα αυτά τα παιδιά, λοιπόν, που βρίσκονται σε κίνδυνο σχολικής απο τυ-
χίας πρέπει να παρασχεθεί η ενδεδειγμένη ειδικότερη διαγνωστική αξιο λό γη -
ση και διδακτικο-διορθωτική βοήθεια με τον πρoγραμματισμό ε ξα τομικευ μέ νων
διδακτικο-θεραπευτικών παρεμβάσεων. 

Ο εκπαιδευτικός μπορεί αυτά τα στοιχεία να τα χρησιμοποιήσει είτε ως προ-
κριματικό υλικό, για ν’ αποφασίσει την παραπομπή του παιδιού σε άλλη ενδο-
σχο λική ή εξωσχολική υπηρεσία για περαιτέρω και συστηματικότε ρη
δια γνωστική αξιολόγηση, είτε ως ψυχοπαιδαγωγικό πλαίσιο, για να προγραμ-
ματίσει και να εφαρμόσει εξατομικευμένα προγράμματα διορθωτικής παρέ μ-
βασης. 

Για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή εξατομικευμένων προγραμμά-
των διδακτικο-θεραπευτικής παρέμβασης, τεράστια πρακτική σπουδαιότητα
έχει η ενδοατομική αξιολόγηση της επίδοσης του παιδιού, γιατί παρέχει το ψυ-
χοπαιδαγωγικό διαγνωστικό πλαίσιο. 

Με το Αθηνά Τεστ μπορούμε να καθορίσουμε κατά πόσο υπάρχουν διαφο-
ρές μέσα στο ίδιο παιδί, ως προς τις διάφορες ικανότητες, γιατί αποτελείται
από επιμέρους κλίμακες που έχουν σταθμιστεί κατά τρόπο που επιτρέπει τη με-
ταξύ τους σύγκριση. Τα παιδιά που παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα
στις επιμέρους ικανότητες έχουν μεγάλες ενδο-ατομικές διαφορές – ανισότη-
τες. Τα παιδιά που έχουν στις διάφορες επιμέρους ικανότητες τον ίδιο περίπου
βαθμό ανάπτυξης έχουν μία ισόρροπη ανάπτυξη. 

Με το Διαγνωστικό Διάγραμμα απεικονίζονται σε γραφική παράσταση τα
αναπτυξιακά πηλίκα για τις 11 πρώτες κλίμακες του Αθηνά Τεστ για την αξιο-
λόγηση των ενδο-ατομικών διαφορών. Όσο πιο «τεθλασμένη» είναι η 11μερής
γραμμή των αναπτυξιακών πηλίκων, τόσο πιο μεγάλες και πιο πολλές είναι οι
ενδο-ατομικές διαφορές. Αντίθετα, όσο πιο «ευθεία» είναι η γραμμή αυτή, τόσο
πιο λίγες και πιο μικρές είναι οι ενδο-ατομικές διαφορές. 

Οι δυνατές και ψυχοπαιδαγωγικώς-διαγνωστικώς ενδιαφέρουσες ενδοατο-
μικές συγκρίσεις που μπορούν να γίνουν με το Αθηνά Τεστ είναι πολλές, όπως:
1. Μεταξύ γλωσσικής και πρακτικής νοητικής ικανότητας («Γλωσσικές ανα-

λογίες» και «Λεξιλόγιο» με «Αντιγραφή σχημάτων»). 
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2. Μεταξύ οπτικής και ακουστικής διάκρισης («Διάκριση φθόγγων» με «Διά-
κριση γραφημάτων»). Μια τέτοια ενδο-ατομική διαφοροποίηση δείχνει δια-
φορά στη δίοδο επικοινωνίας. 

3. Μεταξύ μνήμης σημασιολογικού υλικού και μνήμης άσημου υλικού («Μνήμη
εικόνων» με «Μνήμη σχημάτων»).

4. Μεταξύ αναλυτικο-συνθετικού επιπέδου και αυτοματικο-ολιστικού επιπέ-
δου επεξεργασίας και οργάνωσης των εμπειριών, συγκρίνοντας τις «Γλωσ-
σικές αναλογίες» με την «Ολοκλήρωση προτάσεων». Μια τέτοια αδυναμία
σχετίζεται με ειδική δυσκολία στη γραφή και στην ανάγνωση. 

5. Μεταξύ κλιμάκων που χρησιμοποιούν σημασιολογικό γλωσσικό υλικό
(«Γλωσσικές αναλογίες», «Λεξιλόγιο», «Ολοκλήρωση προτάσεων», «Ολο-
κλήρωση λέξεων») και κλιμάκων που χρησιμοποιούν άσημο ή οπτικό υλικό
(«Αντιγραφή σχημάτων», «Μνήμη αριθμών», «Μνήμη σχημάτων»). Μια
ενδο-ατομική διαφορά με κατώτερη επίδοση στις πρώτες κλίμακες έναντι
των άλλων είναι μια ένδειξη ότι το παιδί έχει πoλιτιστική αποστέρηση. 

6. Μια οριακώς χαμηλή επίδοση στις κλίμακες της νοητικής ικανότητας και
ανεπαρκής επίδοση στις υπόλοιπες κλίμακες είναι ένδειξη ότι το παιδί 
έχει ελαφρά νοητική ανεπάρκεια. 
Για κάθε παιδί εξάγουμε περί τους 25 αριθμητικούς δείκτες (Αναπτυξιακό

πηλίκο, Αναπτυξιακή ηλικία, Διαγνωστική κατηγορία για τις πρώτες έντεκα κύ-
ριες κλίμακες) και κατηγορικούς - ποιοτικούς χαρακτηρισμούς - δείκτες (Επαρ-
κής, Ελλιπής, Δεξιόπλευρη-Αριστερόπλευρη-Αμφίπλευρη πλευρίωση) για τις
τελευταίες τρεις κλίμακες και τη συμπληρωτική «Κοινές ακολουθίες» που απο-
τελούν το απόσταγμα των απαντήσεων του παιδιού στις 330 περίπου επιμέρους
ερωτήσεις και δοκιμασίες του τεστ. 

Ανάμεσα, όμως, σ’ αυτές τις απαντήσεις υπάρχουν ψυχοπαιδαγωγικές δια-
γνωστικές πληροφορίες, που δεν συνεκτιμώνται στην εξαγωγή των 25 συνoπτι-
κών δεικτών. 

Ιδιαίτερη διαγνωστική αξία έχουν οι λανθασμένες απαντήσεις του παιδιού,
γιατί μας δίνουν πληροφορίες για τον ιδιαίτερο τρόπο σκέψης του παιδιού. Η πο-
ρεία των απαντήσεων, αν παρoυσιάζει «χάσματα» (1-2 ερωτήσεις σωστά, 1-2
επόμενες λανθασμένες), αποτελεί ένδειξη (το παιδί έχει «διάσπαση προσοχής»).

Απώτερος σκοπός του Αθηνά Τεστ είναι η διαφορική-αναλυτική αξιολό-
γηση του παιδιού και ο προγραμματισμός και η εφαρμογή της κατάλληλης δι-
δακτικο-θεραπευτικής παρέμβασης, για να βοηθηθεί το παιδί να ξεπεράσει τις
δυσκολίες του, πριν αυτές εκδηλωθούν (πρόληψη). Αλλά και σε περίπτωση που
αυτές έχουν ήδη εκδηλωθεί, να βοηθηθεί το παιδί να τις ξεπεράσει, πριν πα-
γιωθούν, δηλαδή για την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία τους (Παρασκευό-
πουλος, Ι., Καλαντζή-Αζίζι, Α. & Γιαννίτσας, Ν. (1999). 

Καινοτόμες Προσεγγίσεις στην Ειδική Αγωγή 267

KASE teliko-PAPANHS_Σχέδιο 1  28/5/2010  15:02  Page 267



Πλήρης - βραχεία - επιλεκτική χορήγηση 

Για το Αθηνά Τεστ δεν υπάρχει κανένας αριθμητικός ψυχομετρικός περιο-
ρισμός. Το Αθηνά Τεστ είναι ένα διαγνωστικό μέσο αναλυτικής και ενδοατο-
μικής αξιολόγησης, όπου κάθε μετρούμενη ικανότητα συνεισφέρει με τον δικό
της ιδιαίτερο τρόπο στο διαγνωστικό προφίλ του παιδιού. Συνεπώς, ο χρήστης
του Αθηνά Τεστ έχει την ελευθερία να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του τεστ
χορηγώντας τις κλίμακες σε διάφορους συνδυασμούς, ανάλογα με τον εκάστοτε
επιδιωκόμενο σκοπό. 

Όσον αφορά στον αριθμό των κλιμάκων του Αθηνά Τεστ που πρέπει κάθε
φορά να χορηγούνται, οι βασικές τακτικές είναι τρεις: α) η Πλήρης χορήγηση,
β) η Βραχεία χορήγηση και γ) η Επιλεκτική χορήγηση. 

Η Πλήρης χορήγηση συνίσταται στη χορήγηση ολόκληρου του τεστ (των 15
κλιμάκων). Εφαρμόζεται στις περιπτώσεις παιδιών που έχουν παρουσιάσει
προβλήματα μάθησης ή όπου υπάρχουν βάσιμες υποψίες ελλειμματικής ανά-
πτυξης. 

Η Βραχεία χορήγηση (χρόνος χορήγησης περί τα 40 λεπτά). Συνίσταται στη
χορήγηση των κλιμάκων που καλύπτουν, μερικώς βέβαια, όλες τις πλευρές του
τεστ: τομείς ανάπτυξης, δίοδοι επικοινωνίας, είδος εξεταστικού υλικού κ.λπ.

Η Βραχεία χορήγηση εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που πρόκειται να γίνει
εξέταση πολλών παιδιών για μια πρώτη «διαλογή», εντοπισμό των παιδιών που
παρουσιάζουν ελλειμματικές περιοχές ανάπτυξης. Πρόκειται για μια σύντομη
μορφή του τεστ για προκριματική χρήση. Για όσα παιδιά παρουσιάσουν ελ-
λειμματική επίδοση στις οκτώ κλίμακες, θα πρέπει να χορηγούνται και οι υπό-
λοιπες κλίμακες (Πλήρης χορήγηση). 

Η Επιλεκτική χορήγηση συνίσταται στη χορήγηση κατ’ επιλογήν μερικών
μόνο κλιμάκων του τεστ, για τον επιδιωκόμενο συγκεκριμένο σκοπό κατά την
κρίση του χρήστη του τεστ. 

Ευρεία χρήση της χορήγησης επιλεκτικώς μερικών μόνο κλιμάκων του
Αθηνά Τεστ μπορεί να γίνει στα πλαίσια ερευνητικών εργασιών. Σε κάθε πε-
ρίπτωση επιλεκτικής χορήγησης ορισμένων μόνο κλιμάκων μπορούμε να συ  -
 μπλη ρώνουνε την εικόνα της ανάπτυξης του παιδιού σταδιακά, χορηγώντας και
άλλες κλίμακες. 

Επίσης η επιλεκτική χορήγηση ορισμένων μόνο κλιμάκων είναι αναγκαία
στις περιπτώσεις που το τεστ χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των μαθη-
σιακών δυσκολιών σε άτομα με ειδικές αισθητηριακές αναπηρίες (τυφλά, βα-
ρήκοα, κωφά) και κινητικές δυσκολίες. 
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Προϋποθέσεις για χορήγηση και βαθμολόγηση του Αθηνά Τεστ

Προϋποθέσεις για τη χορήγηση και βαθμολόγηση του Αθηνά Τεστ αφορούν
στον χώρο και στον χρόνο εξέτασης, την ψυχολογική προετοιμασία του παιδιού,
την ατμόσφαιρα της εξέτασης, τα απαιτούμενα υλικά για τη χορήγηση και βαθ-
μολόγηση του τεστ και την απαιτούμενη ψυχομετρική κατάρτιση του εξεταστή.

Το Αθηνά Τεστ χορηγείται ατομικά. 
Το έργο που καλείται να εκτελέσει το παιδί ποικίλλει από κλίμακα σε κλί-

μακα. Οι ερωτήσεις άλλοτε είναι εντολές που το παιδί εκτελεί χρησιμοποιώ ν-
τας μέλη του σώματός του και μικροαντικείμενα και άλλοτε είναι ερωτήσεις
όπου το παιδί πρέπει να δώσει σύντομη προφορική απάντηση ή να γράψει κάτι
με το μολύβι. 

Ο εξεταστής σημειώνει τις απαντήσεις του παιδιού σε ειδικό 16σέλιδο έντυ -
πο, το Φυλλάδιο Εξέτασης, άλλοτε μ’ ένα απλό τσεκάρισμα, άλλοτε με κύκλωμα
λέξης-φράσης κι άλλοτε με καταγραφή αυτολεξεί της απάντησης του παιδιού. 

Ο χώρος εξέτασης πρέπει να είναι ένα ήσυχο, φωτεινό, ευχάριστο, άνετο
δωμάτιο, όπου το τραπέζι και τα καθίσματα να είναι στα μέτρα του παιδιού. Το
βαλιτσάκι με το εξεταστικό υλικό τοποθετείται στ’ αριστερά του εξεταστή και
κοντά του, απ’ όπου βγάζει μόνο το υλικό που κάθε φορά χρησιμοποιεί και το
επανατοποθετεί στη θέση του μετά τη χρήση του. Κατά τη διάρκεια της εξέτα-
σης πρέπει ν’ αποφεύγεται η παρουσία άλλων ατόμων. 

Ο εξεταστής πριν αρχίσει την εξέταση θα πρέπει να φροντίσει να δημιουρ-
γήσει μια ζεστή ατμόσφαιρα κι ένα κλίμα άνετης συνεργασίας με το παιδί, για
να του μειώσει την αρνητική φόρτιση, το λεγόμενο «άγχος των εξετάσεων»,
γιατί είναι φυσικό το παιδί να διακατέχεται από συναισθήματα και σκέψεις
που μπορεί να μην του επιτρέψουν ν’ αποδώσει, όσο είναι οι πραγματικές του
ικανότητες. 

Επίσης, το παιδί μπορεί να νιώθει αμηχανία για το άγνωστο έργο, να νομί-
ζει ότι η επίδοσή του στο τεστ θα έχει επιπτώσεις στους βαθμούς σχολικών μα-
θημάτων. Ο εξεταστής οφείλει να φροντίσει να καθησυχάσει το παιδί για τους
φόβους του αυτούς λέγοντάς του ότι αυτά που θα του ζητήσει είναι σαν αυτά
που κάνει στο σχολείο κι ότι μερικά μοιάζουν με επιτραπέζια παιχνίδια. Επί-
σης να το διαβεβαιώσει ότι οι απαντήσεις του δεν θα έχουν καμιά επίπτωση
στους σχολικούς βαθμούς και ότι ο σκοπός είναι να γνωρίσει το πώς σκέφτεται
το κάθε παιδί και να το γνωρίσει καλύτερα. 

Ο εξεταστής θα πρέπει να φροντίσει να διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον
και την προσοχή του παιδιού στα δρώμενα από την αρχή ώς το τέλος της εξέ-
τασης επιστρατεύοντας τις ψυχοπαιδαγωγικές του γνώσεις και δημιουργώντας
συνθήκες που ταιριάζουν στο κάθε παιδί. Επιδιώκει την επιβράβευση για την
προσπάθεια κι όχι για το αποτέλεσμα. Δείχνει ενθουσιασμό και ενδιαφέρον σ’
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ό,τι κάνει το παιδί καθώς προχωρεί η εξέταση ενθαρρύνοντάς το να κάνει το
καλύτερο δυνατό. Σταματάει την εξέταση, όταν διαπιστώσει ότι το παιδί, για
οποιονδήποτε λόγο, δεν συμμετέχει ενεργά ή δεν προσπαθεί, και τη συνεχίζει
αργότερα μετά από διάλειμμα ή την ίδια μέρα. Γενικά, πρέπει να εξασφαλι-
στούν οι κατάλληλες συνθήκες, ώστε το παιδί να αποδώσει το μέγιστο των ικα-
νοτήτων του. 

Για την καλύτερη διασφάλιση της αξιοπιστίας και εγκυρότητας, τόσο των
εξεταστικών αποτελεσμάτων όσο και των διαγνωστικών συμπερασμάτων, ο χρή-
στης του Αθηνά Τεστ πρέπει να τύχει ειδικής εκπαίδευσης. Η σωστή χορήγηση
και βαθμολόγηση του Αθηνά Τεστ απαιτεί από τον εξεταστή προηγούμενη επι-
σταμένη μελέτη του «Οδηγού Εξέτασης» και φυσικά πρακτική εξάσκηση. Η δυ-
σκολία χορήγησης και βαθμολόγησης ποικίλλει από κλίμακα σε κλίμακα. Η
σειρά χορήγησης των επιμέρους κλιμάκων έχει επιλεγεί κατά τρόπο, ώστε να
εξασφαλίζεται μια λογική ακολουθία στη θεματική κατηγοριοποίηση των κλι-
μάκων, μια εναλλαγή στο εξεταστικό υλικό και μια φυσική ροή από τη μια κλί-
μακα στην άλλη. Αν, βέβαια, ο εξεταστής το κρίνει σκόπιμο, μπορεί ν’ αλλάξει
τη σειρά χορήγησης των κλιμάκων. Εξαίρεση αποτελεί η χορήγηση των κλιμά-
κων «Μνήμη εικόνων» και «Μνήμη σχημάτων», γιατί χο ρηγούνται με την ίδια
διαδικασία (Τρίγκα, 2004).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Συνάντηση με γονείς (Έντυπο ιστορικού)

Ονοματεπώνυμο παιδιού:....................................................................................
Τάξη:......................................................................................................................

Στοιχεία παιδιού και οικογένειας:

Ποιος δίνει τις πληροφορίες: 
¨ 1=Μητέρα, 2=Πατέρας, 3=Και οι δύο γονείς, 4=Συγγενής

Ονοματεπώνυμο πατέρα: ....................................................................................
Ονοματεπώνυμο μητέρας: ...................................................................................
Επάγγελμα πατέρα: .............................................................................................
Επάγγελμα μητέρας: ............................................................................................
Ημερομηνία γέννησης παιδιού: ..........................................................................
Διεύθυνση: ............................................................................................................
Τηλέφωνο σπιτιού: ...............................................................................................
Κινητό:...................................................................................................................

Μορφωτικό επίπεδο πατέρα ¨ Μορφωτικό επίπεδο μητέρας ¨
0=αναλφάβητος, 1=δεν τελείωσε το δημοτικό, 2=απόφοιτος δημοτικού, 3=απόφοιτος

Γ΄ γυμνασίου, 4= απόφοιτος εξαταξίου γυμνασίου ή λυκείου, 5=απόφοιτος τεχνικής επαγ-
γελματικής σχολής, 6=απόφοιτος ιδιωτικών επαγγελματικών σχολών, 7=απόφοιτος ανώτε-
ρης σχολής, 8=απόφοιτος ανώτατης σχολής.
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Ιστορικό των αναφερόμενων προβλημάτων
(πότε παρουσιάστηκε το πρόβλημα, πώς παρουσιάστηκε, συχνότητα συ -

μπτωμάτων)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Έχει υπάρξει άλλη επαφή: Με άλλον ειδικό ¨ 1 = Όχι …….  2 = Ναι
Ποιον, πότε, για ποιο λόγο 

…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………....................……………………………

Στοιχεία γονέων-ενηλίκων που έχουν την επιμέλεια

Παρούσα κατάσταση γονέων ¨
0=το παιδί ζει με τους δύο φυσικούς ή θετούς γονείς, 1=μόνο με τη μητέρα, 2=μόνο με

τον πατέρα, 3=με τη μητέρα και άλλο πρόσωπο, 4=με τον πατέρα και άλλο πρόσωπο,
5=χωρίς κανένα γονέα αλλά με συγγενείς, 6=σε ανάδοχη ή άλλη μη συγγενική οικογένεια

Αριθμός αδερφών   Σειρά γέννησης  
0=μοναχοπαίδι,  1=το μεγαλύτερο παιδί,  2=το μικρότερο παιδί,  3=το μεσαίο παιδί

Ατομικό ιστορικό - εξέλιξη

Εγκυμοσύνη: Φυσιολογική   1 = Όχι……. 2 = Ναι

Νεογνική /βρεφική ηλικία

Δυσκολίες διατροφής   1=Όχι……. 2 = Ναι

Δυσκολίες ύπνου   1=Όχι…….2=Ναι

Ψυχο-κινητική ανάπτυξη του παιδιού
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Έλεγχος σφιγκτήρων 
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Ασθένειες κατά τη βρεφική και νηπιακή ηλικία

…………………....................................….………………………………………………….

Διαπροσωπική σχέση του παιδιού

Όταν το παιδί σας δεν συμπεριφέρεται σωστά τι ακριβώς κάνει; 
........................……........................................................................................………………
…………………………................................................................……………………………
Γιατί νομίζετε ότι δεν συμπεριφέρεται σωστά;
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Θάνατοι

Αναγκαστική μετανάστευση

Χωρισμός γονέων

Γέννηση μικρότερου 

αδερφού/αδερφής

Φυσικές καταστροφές

Άλλο τι

Σχολείο Προσαρμογή και Επίδοση

Κακή Μέτρια Καλή Πολύ Καλή  

Παιδικός σταθμός

Νηπιαγωγείο

Δημοτικό

Κακή Μέτρια Καλή Πολύ Καλή 

Με τους γονείς

Με τα αδέλφια

Με παππού, γιαγιά,

θείους κ.λπ.

Με συνομήλικους
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........................……........................................................................................………………
…………………………................................................................……………………………
Μπορείτε να σκεφτείτε τι μπορεί να προκαλεί τις δυσκολίες συμπεριφοράς;
........................……........................................................................................………………

Ποιοι άνθρωποι εμπλέκονται: με ποιους δεν συμπεριφέρεται σωστά;
…………………………................................................................……………………………
Υπάρχει κάποιος με τον οποίο δεν συμβαίνει ποτέ; 
…………………………................................................................……………………………
Μέρη που συμβαίνει: πού δεν συμπεριφέρεται σωστά;
…………………………................................................................……………………………
Χρόνος που συμβαίνει: πότε δεν συμπεριφέρεται σωστά;
…………………………................................................................……………………………
Συνήθως τι συμβαίνει μετά την «κακή» συμπεριφορά; 
…………………………................................................................……………………………
Με ποιους τρόπους έχετε προσπαθήσει να αντιμετωπίσετε την «κακή» συμπε-
ριφορά ή δυσκολία;
…………………………................................................................……………………………
…………………………................................................................……………………………
Ποια είναι μερικά από τα καλά στοιχεία της συμπεριφοράς του παιδιού που
σας αρέσουν;
…………………………................................................................……………………………
Ποια συμπεριφορά του παιδιού θα σας άρεσε να βλέπετε συχνά;
…………………………................................................................……………………………

Ελεύθερος χρόνος – ενδιαφέροντα
…………………………................................................................……………………………
Παρατηρήσεις…………………………..…………………………........................................
…………………………................................................................……………………………
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Ημερομηνία λήψης ιστορικού:
Πρόσωπο που δίνει τις πληροφορίες:

Ι. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ονοματεπώνυμο παιδιού:........................................................................................
Όνομα πατρός: .........................................................................................................
Όνομα μητρός: .........................................................................................................
Ημερομηνία γέννησης: ............................................................................................
Τόπος γέννησης: .......................................................................................................
Τόπος καταγωγής/προέλευσης: ..............................................................................
Ασφαλιστικός φορέας:.............................................................................................
Διεύθυνση κατοικίας:...............................................................................................
Τηλέφωνα:.................................................................................................................

ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Πρόσφατη επίσημη διάγνωση:................................................................................

Προγεννητική περίοδος
Επιθυμητή/ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη:....................................................................
Προγεννητικός έλεγχος (εξετάσεις): .....................................................................
Κληρονομικότητα/προδιαθεσικοί παράγοντες: ....................................................
Συνθήκες εγκυμοσύνης (υγεία μητέρας, διατροφή, συναισθηματική 
ασφάλεια, συμπαράσταση): ....................................................................................

Βρεφική ηλικία
Γέννηση (φυσιολογική, καισαρική, πρόωρη):.......................................................
Θηλασμός: .................................................................................................................
Ηλικία απογαλακτισμού:.........................................................................................
Διάγνωση από τη γέννηση:......................................................................................

Νηπιακή-παιδική ηλικία
Διάρκεια χρήσης πιπίλας: .......................................................................................
Ηλικία ελέγχου ενούρησης: ....................................................................................
Ηλικία ελέγχου σφιγκτήρων: ..................................................................................
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Ανάπτυξη οδοντοφυΐας:...........................................................................................
Ηλικία στήριξης κεφαλής: .......................................................................................
Ηλικία έναρξης βαδίσματος:...................................................................................
Ηλικία έναρξης ομιλίας:..........................................................................................
Ασθένειες που πέρασε το παιδί:.............................................................................
Ατυχήματα:................................................................................................................
Κρίσιμες χειρουργικές επεμβάσεις:.......................................................................
Κατάσταση αισθητηρίων οργάνων:........................................................................
1. Όραση: ..................................................................................................................
2. Ακοή: .....................................................................................................................
3. Όσφρηση: .............................................................................................................
4. Αφή: .......................................................................................................................
5. Γεύση: ....................................................................................................................
Κίνηση άνω άκρων:..................................................................................................
Κίνηση κάτω άκρων: ................................................................................................
Συντονισμός άνω-κάτω άκρων:...............................................................................
Συντονισμός ματιού-χεριού:....................................................................................
Ύπνος:.......................................................................................................................
Όρεξη:.......................................................................................................................
Πλευρίωση: ...............................................................................................................
Ισορροπία:.................................................................................................................
Άλλα πιθανά προβλήματα: ......................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Εμβολιασμοί
1. αντιδιφθεριτικός  2. αντικοκκυτικός  3. αντιτετανικός
4. αντιφυματικός  5. πολιομυελίτιδας  6. ευλογιάς 
7. τριπλό (ερυθράς, ιλαράς, παρωτίτιδας): 

Φαρμακευτική αγωγή:
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ΙΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ – ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ –
ΠΡΟΦΙΛ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΕΝΔΟ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Συνθήκες διαβίωσης
Η οικογένεια:
1. Zει μόνη  2. Συγκατοικούν με άλλους συγγενείς  
Κατοικία:
1. Διαμέρισμα   2. Μονοκατοικία   3. Διπλοκατοικία  
Προσωπικός χώρος παιδιού:
1. Δικό του δωμάτιο   2. Με τα αδέλφια του  
3. Κοιμάται στο δωμάτιο των γονιών  
4. Κοιμάται στο σαλόνι   5. Άλλο  .....

Επάγγελμα
Επάγγελμα/απασχόληση πατρός:
Επάγγελμα/απασχόληση μητρός:

Μορφωτικό επίπεδο
Μορφωτικό επίπεδο πατρός:
Μορφωτικό επίπεδο μητρός:

Κατάσταση υγείας των γονέων
Κατάσταση υγείας πατρός:
Κατάσταση υγείας μητρός:
Έτη γάμου:

Ιδιάζουσες οικογενειακές συνθήκες
εν διαστάσει  διαζευγμένοι   χηρεία  
μονογονεϊκή οικογένεια   συγκατοίκηση εκτός γάμου 
νέος/α σύντροφος  εγκατάλειψη από έναν γονέα   

Αριθμός παιδιών στην οικογένεια:

Φύλο άλλων παιδιών:

Υγεία των άλλων παιδιών:
Σειρά γέννησης του παιδιού:
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Θάνατος (βίωσε θάνατο συγγενικού προσώπου):

Σχέσεις

Σχέσεις μεταξύ των παιδιών:

Σχέση μεταξύ του ζευγαριού:

Σχέση παιδιού με τον πατέρα:

Σχέση παιδιού με τη μητέρα:

Σχέση παιδιού με παππού:

Σχέση παιδιού με γιαγιά:

Σχέση παιδιού με νέο/α σύντροφο:

Αντίδραση/Τοποθέτηση γονέων στο πρόβλημα παιδιού

Πρώτες αντιδράσεις γονέων στο πρόβλημα:

Τωρινή στάση/τοποθέτηση γονέων:

Ειδική αγωγή που έλαβε το παιδί μέχρι σήμερα

Ειδικό νηπιαγωγείο/δημοτικό   Λογοθεραπεία      

Κινησιοθεραπεία     Ειδικός θεραπευτής  
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ΙV. ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ/

ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗΣ

Αναγνώριση μερών του σώματος:

Λήψη στερεάς και υγρής τροφής (ποτήρι/κουτάλι/πιρούνι/μαχαίρι):

Ένδυση (ντύνεται/γδύνεται μόνο του):

Υπόδηση (φοράει μόνο του παπούτσια/δένει κορδόνια):

Ενούρηση (χρησιμοποιεί την τουαλέτα/φοράει pampers):

Έλεγχος σφιγκτήρων (πηγαίνει μόνο του στην τουαλέτα):

Αυτονομία στο μπάνιο (κάνει μπάνιο μόνο του):

Αυτονομία στο πλύσιμο δοντιών και χεριών:

Δεξιότητες λεπτής κινητικότητας άνω άκρων (χρησιμοποιεί 

ψαλίδι/λεπτό μολύβι/στυλό/κολλάει αντικείμενα/χτενίζεται/χειρίζεται κλειδιά):

Προσανατολισμός στον χώρο:

Ρυθμός (αντίληψη ρυθμού, συντονισμός με ρυθμό):

Κατανόηση δεξιού-αριστερού:

Συμμετοχή/προσφορά βοήθειας στις οικιακές καθημερινές εργασίες 

(πλένει, σκουπίζει, μαζεύει σκουπίδια, τακτοποιεί τον προσωπικό του χώρο):

Κατανόηση βασικών κανόνων κυκλοφοριακής αγωγής:

Κατανόηση χρηματικής συναλλαγής:

Διατήρηση αποδεκτής εικόνας εαυτού (διατηρείται καθαρό/χρησιμοποιεί 

τον καθρέπτη/χτενίζεται μόνο του/ταιριάζει ρούχα):
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V. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗ – ΣΥΝΑΙ-
ΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ – 
ΣΧΕΣΕΙΣ

Το παιδί και οι άλλοι
Είδος συμπεριφοράς/στάσης παιδιού με άλλα πρόσωπα:
Συμπεριφορά παιδιού προς πατέρα:
Συμπεριφορά παιδιού προς μητέρα:
Συμπεριφορά παιδιού προς τα αδέλφια:
Συμπεριφορά παιδιού προς φίλους, γείτονες:
Συμπεριφορά παιδιού προς συμμαθητές:
Συμπεριφορά παιδιού προς δάσκαλο/α:
Συμπεριφορά παιδιού προς συγγενείς:
Συμπεριφορά παιδιού προς το άλλο φύλο:
Ομαδικότητα/συνεργασία:
Σύναψη φιλικών σχέσεων και διατηρησή τους:
Αντίδραση σε απόρριψη από άλλους:
Ικανότητα αποδοχής:
Ικανότητα να συμπάσχει:
Πρωτοβουλία στη δημιουργία σχέσεων:
Ενδοστρέφεια/κοινωνικότητα:
Εσωστρέφεια/απομόνωση:
Νευρικότητα:
Έκφραση θυμού/οργής:
Κλάμα:
Διατήρηση ψυχραιμίας όταν χάνει:
Υπερκινητικότητα:
Χειριστικότητα (μέσα χειρισμού των άλλων):
Πείσμα/απαιτήσεις ικανοποιήσεων:
Προσφυγή σε ψέματα:
Ενοχή:
Μίμηση/ταύτιση με κάποιο πρότυπο:
Κατανόηση/ανοχή στην μερική απουσία γονέων:
Αντοχή να παραμείνει μόνο του:
Εξαρτησιακά αντικείμενα:
Παιδικές φοβίες:
Επιθετικότητα:
Ικανότητα αυτοπροστασίας:
Κατανόηση καθηκόντων/υποχρεώσεων:
Όρια (δεκτικότητα στην οριοθέτηση ελευθερίας του):
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Πειθαρχία (αντίδραση στην πειθαρχία):
Υπακοή:
Προσαρμοστικότητα σε αλλαγές:

Έκφραση προτιμήσεων και χρήση ελεύθερου χρόνου

Χρωμάτων:
Γεύσεων/εδεσμάτων:
Ρούχων:
Προσώπων:
Ζώων:
Παιχνίδια που προτιμά:
Εκπομπές που βλέπει στην τηλεόραση ή στο βίντεο:
Βιβλία που διαβάζει:
Έξοδοι (χώροι) που προτιμά:
Τραγούδια που του αρέσουν:
Αθλητική απασχόληση:
Συμπεριφορά παιδιού σε εξόδους οικογένειας:
Συμμετοχή σε εξωσχολικές ψυχαγωγικές δραστηριότητες 
(επισκέψεις, γιορτές, χοροί κ.ά):
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V. ΒΑΣΙΚΟ ΓΝΩΣΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
(Η εικόνα που έχουν οι γονείς για το παιδί από την εμπειρία/παρατήρηση

των γονέων)

Ομιλία/προφορά:
Αναγνώριση βασικών γραμμάτων:
Αναγνώριση βασικών αριθμών:
Αναγνώριση βασικών γεωμετρικών σχημάτων:
Αναγνώριση βασικών χρωμάτων:
Κατανόηση βασικών εννοιών (παρελθόν/παρόν/μέλλον):
Ταξινόμηση γεγονότων στη βασική τους σειρά, διήγηση:
Κατανόηση βασικών εννοιών χώρου

(μέσα/έξω/κάτω/πάνω/αριστερά/δεξιά/μπροστά/πίσω):
Ζωγραφική:

1.  προσχηματικό/συμβολικό στάδιο
2.  πρώιμο σχηματικό ατελούς απεικόνισης
3.  επεξεργασμένο σχηματικό

Ανάγνωση:
Γραφή:
Αντιγραφή:
Προσοχή:
Συγκέντρωση/εστίαση:
Μνήμη:
Απομνημόνευση/διατήρηση στη μνήμη/ανάκληση:
Επανάληψη:
Λεξιλόγιο:
Κατανόηση ομοιοτήτων/διαφορών:
Κατανόηση αντιθέτων:
Αντίληψη όλου-μέρους:
Συνομιλία/διάλογος:
Ταχύτητα αντίληψης ερεθισμάτων:
Κλίσεις/ταλέντα:
Περιέργεια για μάθηση:
Φαντασία:
Εκτέλεση εντολών/οδηγιών:
Κίνητρο μάθησης:
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Προσδοκίες, αίτημα γονέων από το σχολείο
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Παρακάτω παραθέτουμε ενδεικτικά Λίστες Βασικών Δεξιοτήτων.
Στην αριστερή πλευρά είναι γραμμένοι οι διδακτικοί στόχοι τους οποίους

πρέπει ο μαθητής να έχει κατακτήσει στην κάθε περιοχή. Στη δεξιά πλευρά
υπάρχουν στήλες με τις επιλογές: Καθόλου, Λίγο, Πολύ, και ο εκπαιδευτικός
χρησιμοποιώντας κατάλληλα υλικά (κάρτες, εικόνες κ.λπ.) αξιολογεί τις δε-
ξιότητες του παιδιού και σημειώνει στην ανάλογη στήλη το επίπεδο της ικανό-
τητάς του για κάθε ένα διδακτικό στόχο.

ΛΙΣΤΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
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ΓΡΑΜΜΑΤΑ Καθόλου Λίγο Πολύ  

Διαβάζει τα φωνήεντα, όταν τα βλέπει;   

Βρίσκει τα φωνήεντα, όταν τα ακούει;   

Αντιστοιχίζει τα φωνήεντα, μικρό - κεφαλαίο;   

Διαβάζει τα σύμφωνα, όταν τα βλέπει;   

Βρίσκει τα σύμφωνα, όταν τα ακούει;   

Αντιστοιχίζει τα σύμφωνα, μικρό - κεφαλαίο;   

ΣΥΛΛΑΒΕΣ Καθόλου Λίγο Πολύ  

Διαβάζει απλές συλλαβές (σύμφωνο - φωνήεν);   

Βρίσκει απλή συλλαβή (σύμφωνο - φωνήεν) 

όταν την ακούει;   

Διαβάζει απλή συλλαβή (φωνήεν - σύμφωνο);   

Βρίσκει απλή συλλαβή (φωνήεν - σύμφωνο)

όταν την ακούει;   

ΛΕΞΕΙΣ Καθόλου Λίγο Πολύ  

Διαβάζει απλή δισύλλαβη λέξη;   

Βρίσκει απλή δισύλλαβη λέξη, όταν την ακούει;   

Διαβάζει απλή τρισύλλαβη λέξη;   

Βρίσκει απλή τρισύλλαβη λέξη, όταν την ακούει;   

Διαβάζει απλή πολυσύλλαβη λέξη;   

Βρίσκει απλή πολυσύλλαβη λέξη, 

όταν την ακούει;   
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  Καθόλου Λίγο Πολύ
Διαβάζει και κατανοεί πρόταση 
δύο απλών λέξεων;   
Διαβάζει και κατανοεί πρόταση 
με τους βασικούς όρους 
(ρήμα – υποκείμενο – αντικείμενο);   
Διαβάζει και κατανοεί πρόταση επαυξημένη;   
Διαβάζει και κατανοεί σύνθετη πρόταση;   
Διαβάζει κείμενο τριών-πέντε προτάσεων, 
τηρώντας τα σημεία στίξης;   
Κατανοεί και αποδίδει το περιεχόμενο 
κειμένου 3-5 προτάσεων, όταν το ακούει 
(με ερωτήσεις ή και με ρέουσα διήγηση);   
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚEΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Καθόλου Λίγο Πολύ  
Λέει τους αριθμούς μέχρι το 5, 
όταν τους βλέπει;   
Δείχνει τους αριθμούς μέχρι το 5, 
όταν τους ακούει;   
Γράφει τους αριθμούς μέχρι το 5, 
όταν του ζητείται;   
Δίνει ομάδα 5 αντικειμένων όταν του ζητηθεί;   
Αναγνωρίζει το μεγαλύτερο ή το μικρότερο 
από αριθμούς μέχρι το 5;   
Προσθέτει τους αριθμούς μέχρι το 5 με 
βοηθήματα; (δάκτυλα, αντικείμενα)   
Προσθέτει αριθμούς μέχρι το 5,
χωρίς βοηθήματα;    
Αφαιρεί αριθμούς μέχρι το 5, με βοηθήματα;    
Αφαιρεί αριθμούς μέχρι το 5, 
χωρίς βοηθήματα;   
Έχει την έννοια των αριθμών μέχρι το 10;   
Μετρά μέχρι το 10;   
Λέει τους αριθμούς μέχρι το 10, 
όταν τους βλέπει;   
Δείχνει τους αριθμούς μέχρι το 10, 
όταν τους ακούει;   
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Γράφει τους αριθμούς μέχρι το 10, 
όταν του ζητείται;   
Προσθέτει αριθμούς μέχρι το 10, 
χωρίς βοηθήματα;    
Αφαιρεί αριθμούς μέχρι το 10, 
με βοηθήματα;    
Αφαιρεί αριθμούς μέχρι το 10, 
χωρίς βοηθήματα;   
Εκτελεί αριθμητική πρόταση πολ/σμού 
μέχρι το 10 με βοηθήματα;    
Εκτελεί αριθμητική πρόταση πολ/σμού 
μέχρι το 10 χωρίς βοηθήματα;   
Εκτελεί αριθμητική πρόταση πολ/σμού 
μέχρι το 10 από μνήμης;   
Σχηματίζει από σετ αντικειμένων 
μέχρι το 10, δυάδες;   
Διαιρεί αριθμούς ώς το 10, χωρίς υπόλοιπο;    
Προσθέτει αριθμούς μέχρι το 100;   
Αφαιρεί αριθμούς μέχρι το 100;    
Πολλαπλασιάζει αριθμούς μέχρι το 100;   
Διαιρεί αριθμούς μέχρι το 100;    
Λύνει απλά προβλήματα:      
α) πρόσθεσης;    
β) αφαίρεσης;    
γ) πολλαπλασιασμού;    
δ) διαίρεσης;    
ε) δύο ή περισσοτέρων πράξεων;   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΦΥΛΛΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μαθητής: 
…………………….....................................………………………………….….......................

Μακροπρόθεσμος στόχος 
…………………………………………..……..........................................……………………..…

Υλικά
…………………………………….………........................................…………………………..
Δραστηριότητες
..……………….………………………………..………………………………………………………
............................................................................................................................................
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21. Κριτήριο είναι το μέτρο κατά το οποίο εκτιμάται η επίδοση ή συμπεριφορά του μαθητή και
αξιολογείται αν και σε ποιο βαθμό το παρεμβατικό πρόγραμμα έχει επιτύχει τα αναμε-
νόμενα  αποτελέσματα.

Βραχυπρόθεσμοι Έναρξη Λήξη Κριτήριο21 Παρατηρήσεις
στόχοι

1...........................
2...........................
3...........................
4...........................
5...........................
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Μαθητής: 
..................………………………………………….…………….........................……………...

Βραχυπρόθεσμος στόχος
............................................………………………….…..……………………………………...

Υλικά 
……………………………………………….…………………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………………

Δραστηριότητες
……………………………………………….…………………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………………
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Ημερομηνία           Δεξιότητα Χρόνος Ενισχυτές Παρατηρήσεις
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Μαθητής: 
……….........................................……………………………………………………………….

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

…………………………………..........................................……………………………….……
…………………………………..........................................……………………………….……
…………………………………..........................................……………………………….……
…………………………………..........................................……………………………….……
…………………………………..........................................……………………………….……
…………………………………..........................................……………………………….……
…………………………………..........................................……………………………….……
…………………………………..........................................……………………………….……
…………………………………..........................................……………………………….……
…………………………………..........................................……………………………….……
…………………………………..........................................……………………………….……
…………………………………..........................................……………………………….……
…………………………………..........................................……………………………….……
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΧΙ        ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ  
Αγνοεί την ομιλία
Απλοποιεί πολυσύλλαβες λέξεις     
Αργεί πολύ να κατανοήσει μια οδηγία     
Δεν καταλαβαίνει την ερώτηση «ποιος;»     
Δεν καταλαβαίνει την ερώτηση «πού;»     
Δεν καταλαβαίνει την ερώτηση «πότε;»     
Δυσκολεύεται με πιο μεγάλες και 
πολύπλοκες προτάσεις     
Δυσκολεύεται να θυμηθεί τρία αντικείμενα 
στη σωστή σειρά     
Δυσκολεύεται σημαντικά όταν υπάρχει 
πολύς θόρυβος     
Είναι συχνά δυσκατάληπτος     
Εκτελεί απλές οδηγίες     
Έχει δυσκολία με τη μορφολογία των λέξεων     
Έχει δυσκολία με τις προθέσεις και αντωνυμίες     
Έχει ιδιαίτερη δυσκολία με τους διπλούς φθόγγους     
Λεκτικοποιεί τις ανάγκες του     
Μιλάει «τηλεγραφικά»     
Μιλάει καθαρά όταν είναι σε ένταση     
Μιλάει σωστά για τον χρόνο     
Μοιάζει σαν να μην ακούει καμιά φορά     
Μπερδεύεται με λέξεις που ανήκουν 
στην ίδια κατηγορία     
Μπορεί να παρακολουθήσει ένα ομαδικό 
παιχνίδι ή δραστηριότητα     
Ξέρει λέξεις για να εκφράσει συναισθήματα     
Ονομάζει αντικείμενα     
Παίζει συμβολικά     
Παρακολουθεί μια ιστορία     
Συχνά δεν θυμάται λέξεις     
Συχνά επαναλαμβάνει την πρώτη 
συλλαβή μιας λέξης     
Σχολιάζει τις δραστηριότητές του     
Υπάρχει αυθόρμητος λόγος     
Χρησιμοποιεί ρήματα     
Χρησιμοποιεί μόνο το τρίτο πρόσωπο    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7

Αρχική και συμπληρωματική κατάρτιση εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή
σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης
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Χώρα Διάρκεια και βασικά χαρακτηριστικά 
Κύπρος Η αρχική κατάρτιση είναι ένα τετραετές τμήμα στο πανεπιστή-

μιο. Προσφέρει ένα υποχρεωτικό και ένα προαιρετικό στην Ει-
δική Αγωγή που παρέχει βασική πληροφόρηση στις ειδικές
ανάγκες και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, σαν συμπλήρωμα στα
άλλα μαθήματα της αρχικής κατάρτισης. Το προσωπικό ενθαρ-
ρύνεται να παρακολουθεί αυτά τα μαθήματα και σεμινάρια για
να εμπλουτίσει τις γνώσεις του. Δεν υπάρχει συμπληρωματική
κατάρτιση στην Κύπρο (αυτοί που επιθυμούν να εξειδικευθούν
μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα σε πανεπιστήμια
εκτός Κύπρου). Εντούτοις, όλοι οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνο νται
να παρα κολουθήσουν τοπικά προαιρετικά σεμινάρια και μαθή-
ματα κατάρτισης που αφορούν στην Ειδική Αγωγή.  

Αγγλία και Ενσωματωμένα στο πρόγραμμα υπάρχουν στοιχεία επάρκειας
σχετικά με την Ειδική Αγωγή. Πρότυπα για Ποιοτική Κατάσταση
εκπαιδευτικού δημιουργούν τις μικρότερες απαιτήσεις για την
κατάρτιση στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Αυτά περιλαμ-
βάνουν γνώση των γενικών διαδικασιών που θα ακολουθηθούν
για προσδιορισμό, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των ειδικών εκ-
παιδευτικών αναγκών στη γενική εκπαίδευση. Για τη συμπληρω-
ματική κατάρτιση απαιτείται ένα έτος επαγγελματικής εμπειρίας.
Ειδική κατάρτιση είναι υποχρεωτική για εξει δικευ μένους εκ-
παιδευτικούς των κωφών και αυτών που ειδι κεύο νται εργαζόμε-
νοι με μαθητές με οπτική ανεπάρκεια.

Γερμανία Δύο δυνατότητες προσφέρονται στους μελλοντικούς εκπαιδευ-
τικούς: (1) εξειδικευμένη κατάρτιση μπορεί να λάβει τη μορφή
αρχικής κατάρτισης 4,5 ετών, ή 9 εξαμήνων, στο πανεπιστήμιο
συν δύο χρόνια πρακτικής κατάρτισης σε σχολείο, ή (2) όλοι οι
εκπαιδευτικοί τάξης αποκτούν στοιχεία ικανότητας σε ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες στα πλαίσια του προγράμματος αρχικής

Ουαλία 
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Πηγή: Έκθεση που έχει συνταχθεί από τον Ευρωπαϊκό Φορέα με τη συνεργασία
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κατάρτισης. Απαιτείται ο εκπαιδευτικός να έχει δύο χρόνια
επαγγελματικής εργασίας. Η εκπαίδευση διαρκεί δύο έτη και
περιλαμβάνει κατάρτιση σε δύο βασικά μαθήματα: μαθησιακές
δυσκολίες και νοητική ανεπάρκεια, οπτική ανεπάρκεια και προ-
βλήματα συμπεριφοράς κ.λπ.  

Ελλάδα Η αρχική κατάρτιση περιλαμβάνει μαθήματα ειδικής αγωγής
και μαθησιακές δυσκολίες και επισκέψεις σε σχολεία. Δεν
ισχύουν κεντρικές υπουργικές υποδείξεις και/ή κανονισμοί για
το αναλυτικό πρόγραμμα της αρχικής κατάρτισης εκπαιδευτών,
διότι κάθε πανεπιστήμιο είναι ανεξάρτητο όσον αφορά το ανα-
λυτικό πρόγραμμα. Έχει ιδρυθεί ένα νέο τμήμα στο πανεπιστή-
μιο της Θεσσαλίας, στον Βόλο, που καταρτίζει «ειδικούς»
εκ παι δευτικούς. Η συμπληρωματική κατάρτιση είναι υποχρεω-
τική, διαρκεί 2 έτη και στοχεύει σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης. Απαιτούνται πέντε έτη επαγγελματικής
εμπειρίας. Απαιτείται μία εξέταση εισόδου και περιλαμβάνει
κατάρτιση σε μαθησιακές δυσκολίες. Ειδική κατάρτιση σε
οπτική ανεπάρκεια, απώλεια ακοής και φυσική αναπηρία είναι
προαιρετική. Οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης μπορεί να συμμετέχουν σε μαθήματα κατάρτισης 40 ωρών,
παρέχοντάς τους γενική πληροφόρηση στην ειδική αγωγή. 

Ελβετία Η αρχική κατάρτιση εκπαιδευτικών πρέπει να περιλαμβάνει, με-
ταξύ άλλων στοιχείων, μαθήματα εκπαιδευτικής επιστήμης πε-
ριλαμβανομένων θεμάτων της Ειδικής Αγωγής. Η κατάρτιση των
εκπαιδευτικών απαιτεί τρία χρόνια σπουδών σε Διεθνή Πρό-
τυπο Ταξινόμησης της Εκπαίδευσης σε επίπεδο 5. Οι λεπτομέ-
ρειες ποικίλλουν σε διαφορετικά ιδρύματα κατάρτισης. Η
συμπληρωματική κατάρτιση είναι υποχρεωτική και διαρκεί 2 έτη
πλήρους ωραρίου (ή περισσότερα μερικού ωραρίου). Δεν απαι-
τείται επαγγελματική εμπειρία. Εξειδικευμένη ή επιπρόσθετη
κατάρτιση συνιστάται, ειδικά για οπτική ανεπάρκεια και απώ-
λεια ακοής.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗ 
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Aγαπητοί Επιχειρηματίες

Η παρούσα έρευνα έχει ως πρωταρχικό σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής των ατόμων με αναπηρία. Πιστεύουμε ότι η συμπλήρωση του ερωτηματο-
λογίου που ακολουθεί θα συμβάλει σημαντικά στην εκπλήρωση του σκοπού
αυτού. Γι’ αυτό, σας παρακαλούμε να απαντήσετε ειλικρινά και αυθόρμητα. Οι
απαντήσεις σας θα παραμείνουν ανώνυμες.

ΜΗ  ΓΡΑΦΕΤΕ  ΠΟΥΘΕΝΑ  ΤΟ  ΟΝΟΜΑ  ΣΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι απαντήσεις στο παρόν ερωτηματολόγιο σημειώνονται είτε με
ü στο τετράγωνο που αναλογεί στη περίπτωσή σας ή στην επιλογή σας, είτε
πάλι με Χ στη διαβάθμιση της κλίμακας, που σας εκφράζει.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας

Α. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Φύλο: Άνδρας 
Γυναίκα 

Ηλικία (σε έτη) ................  
Είστε απόφοιτος\η Δημοτικού 

Γυμνασίου 
Λυκείου 
Ανώτερης Σχολής 
Ανώτατης Σχολής 
Ιδιωτικής Σχολής 
Άλλο 
Τι;........................................

Επάγγελμα:
.....................................................................................................................................
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Είδος επιχείρησης: Ανώνυμη Εταιρεία 
Ατομική Επιχείρηση 
Ομόρρυθμη Εταιρεία 
Εταιρεία Περιορισμένης 
Ευθύνης 

Είναι η επιχείρηση σας οικογενειακή; Ναι 
Όχι 

Πόσοι υπάλληλοι απασχολούνται στην επιχείρησή σας;
……………………………………………............................................................................

Τόπος διαμονής:
.....................................................................................................................................

Οικογενειακή Κατάσταση: Αρραβωνιασμένος 
Έγγαμος  
Άγαμος 
Διαζευγμένος 
Σε χηρεία 
Σε συμβίωση 

Πόσα παιδιά έχετε; Κανένα 
Ένα 
Δύο 
Τρία και άνω 

Υπάρχει ή υπήρχε μέλος της οικογένειά σας, το οποίο έχει/είχε κάποια
μορφή αναπηρίας;

Ναι   Όχι  Δεν γνωρίζω  

Αν ναι, τι είδους πρόβλημα;

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

294 Ευστράτιος Παπάνης-Παναγιώτης Γιαβρίμης-Αγνή Βίκη

KASE teliko-PAPANHS_Σχέδιο 1  28/5/2010  15:02  Page 294



Β. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Γνωρίζετε σε γενικές γραμμές ποιες κατηγορίες αναπηρίας υπάρχουν;

ΝΑΙ 
ΟΧΙ 

Έχετε συναντήσει κάποια άτομα με αναπηρία;

ΝΑΙ 
ΟΧΙ 

Ποια συναισθήματα νιώθετε όταν συναντάτε τα άτομα αυτά, άσχετα αν τα εκ-
φράζετε ή όχι;

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………..............................................................................................…………

Ποιες από τις παρακάτω περιπτώσεις μπορεί να αναφέρονται σε άτομα με
αναπηρία;

Ναι Μάλλον Μάλλον Όχι
ναι όχι

Άτομο που υποφέρει από καρκίνο    
Άτομο με νοητική καθυστέρηση    
Σπαστικό άτομο    
Άτομο με AIDS    
Άτομο με μεσογειακή αναιμία    
Αυτιστικό άτομο     
Άτομο με κινητικά προβλήματα    

Τυφλό άτομο    
Υπερβολικά άσχημο άτομο    
Κωφό άτομο    
Ασθενικό άτομο    
Άτομο με άσχημη συμπεριφορά    
Άτομο με επιληψία     

Υπερκινητικό άτομο    
Άτομο που χρειάζεται αιμοκάθαρση    
Σχιζοφρενές άτομο    
Άτομο με νευρώσεις    
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Καταθλιπτικό άτομο    
Άτομο με μογγολοειδή ιδιωτεία    
Άτομο με χαμηλή σχολική επίδοση    
Βαρήκοο άτομο    
Άτομο με σύνδρομο Άσπεργκερ    
Άτομο που πάσχει από τα νεύρα του    

Από τις παραπάνω περιπτώσεις αναπηρίας, ποιες θεωρείτε ως περισσότερο
προβληματικές και ποιες ως λιγότερο προβληματικές;

Περισσότερο προβληματικές:
................................................................................................................................

Λιγότερο προβληματικές:
.................................................................................................................................

Κατά τη γνώμη σας συνήθως τα άτομα με αναπηρία:

Ναι Μάλλον Μάλλον Όχι
ναι όχι

l Είναι ήρεμα    
l Έχουν δικά τους ενδιαφέροντα, που 

δεν κατανοούν οι υπόλοιποι    
l Μπορούν να εξελιχθούν επαγγελματικά    
l Μπορούν να αντιμετωπίζουν μόνα τους 

τα προβλήματά τους    
l Απομονώνονται από τον κόσμο    
l Συμπεριφέρονται με φιλικότητα    
l Αφαιρούνται εύκολα    
l Αλλάζουν εύκολα διάθεση    
l Κάνουν πράγματα χωρίς να σκέφτονται    
l Δεν μπορούν να απασχοληθούν παρά 

μόνο σε χειρωνακτικές εργασίες    
l Υπολογίζουν τους άλλους    
l Είναι συνεργάσιμα    
l Είναι σε θέση να φροντίζουν μόνα τους 

τον εαυτό τους    
l Εκνευρίζονται εύκολα όταν δεν γίνεται 

αυτό που θέλουν    
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l Χαίρονται να βοηθούν τους άλλους    
l Χρειάζεται να παίρνουν φάρμακα    
l Φέρονται εχθρικά    
l Προκαλούν αηδία    
l Είναι αντιπαραγωγικά    
l Πρέπει να περιθάλπονται σε ιδρύματα    
l Έχουν τις ίδιες ανάγκες με τους 

υπόλοιπους ανθρώπους    
l Μπορούν να εργαστούν, αλλά πρέπει 

να αμείβονται λιγότερο από τους 
υπόλοιπους υπαλλήλους    

VII. Αν κάποιος μη ανάπηρος μαθητής αποκτήσει φιλίες με ένα μαθητή με
αναπηρία, πιστεύετε ότι αυτό θα επηρεάσει τη σχολική επίδοσή του; (Επιλέ-
γετε μια απάντηση)

Θετικά      Αρνητικά      Καμιά επίδραση      

Πόσο συμφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις:

1= Διαφωνώ απόλυτα     2= Διαφωνώ    3 = Διαφωνώ εν μέρει     
4= Συμφωνώ εν μέρει     5= Συμφωνώ    6= Συμφωνώ απόλυτα

1 2 3 4 5 6
l Τα άτομα με αναπηρίες αποτελούν 

κοινωνικό πρόβλημα και συνεπώς 
μόνο το κράτος είναι υπεύθυνο για την 
αποκατάστασή τους      

l Η περιθωριοποίηση που υφίστανται τα 
άτομα με αναπηρίες προκαλείται 
από τη στάση των πολιτών απέναντί τους      

l Οι επιδοματικές πολιτικές του κράτους 
είναι επαρκείς για την επαγγελματική 
αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία      

l Η εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία 
πρέπει να γίνεται σε ειδικά σχολεία, 
που δεν γειτνιάζουν με τα κανονικά 
σχολεία      
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l Τα άτομα με αναπηρία είναι αποτελεσμα-
τικά μόνο όταν εργάζονται σε προστα-
τευμένα πλαίσια (ειδικά εργαστήρια, 
ΟΑΕΔ κ.λπ.)      

l Το κράτος πρέπει να δώσει περισσότερα 
κίνητρα στους επιχειρηματίες, ώστε να 
προσλαμβάνουν άτομα με αναπηρίες      

l Οι πελάτες της επιχείρησής μου θα 
ενοχλούνταν, εάν έρχονταν σε επαφή με 
έναν υπάλληλο με αναπηρία      

l Σκοπός μιας επιχείρησης είναι το κέρδος 
και η πρόσληψη ενός ατόμου με αναπηρία
θα επηρέαζε αρνητικά τις οικονομικές της 
επιδόσεις      

l Ένας επιχειρηματίας έχει ήδη πολλά
δικά του προβλήματα και ο χρόνος που 
μπορεί να διαθέσει για τα άτομα με 
αναπηρίες είναι ελάχιστος      

l Το κράτος φορολογεί υπερβολικά τους 
επιχειρηματίες, ώστε να μπουν σε 
περαιτέρω έξοδα για τα άτομα
με αναπηρίες      

l Οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν σε μια 
επιχείρηση ώστε να προσλάβουν άτομα 
με αναπηρίες, είναι τόσο πολλές που δεν
αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί κανείς 
με αυτό      

l Οι γονείς είναι υπεύθυνοι που έφεραν
στον κόσμο ένα παιδί με αναπηρία      

l Ο επαγγελματικός προσανατολισμός των 
ατόμων με αναπηρία είναι μάταιος κόπος, 
γιατί ποτέ δεν πρόκειται τα άτομα αυτά να 
αποκτήσουν αυτονομία      

l Οι κάτοικοι της πόλης σας είναι φιλικοί 
προς τα άτομα με αναπηρίες      

l Η πόλη σας είναι μια πόλη κατάλληλα 
διαμορφωμένη για τα άτομα με αναπηρίες      
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l Οι υπάλληλοι της επιχείρησής μου στην 
πλειονότητά τους θα βοηθούσαν, ώστε να 
προσαρμοστεί στο κλίμα ένας υπάλληλος 
με αναπηρία      

Γνωρίζετε τη νομοθεσία που έχει θεσπίσει το κράτος για τις επιχειρήσεις που
προσλαμβάνουν άτομα με αναπηρία; (Επιλέγετε μια απάντηση)

Ναι, τη γνωρίζω καλά 

Κάτι έχω ακούσει  

Δεν τη γνωρίζω 

Πόσο διατεθειμένοι θα ήσαστε να κάνατε καθεμία από τις παρακάτω ενέ ρ-
γειες;

Ναι Μάλλον Μάλλον Όχι 
ναι όχι

l Θα προσλαμβάνατε έναν υπάλληλο 
με αναπηρία;    

l Θα συνεργαζόσαστε με επαγγελματίες 
ψυχικής υγείας για την απασχόληση 
ενός ατόμου με αναπηρία στην 
επιχείρησή σας;    

l Θα διαμορφώνατε τον χώρο της επιχεί-
ρησής σας, ώστε να είναι προσβάσιμος 
σε άτομα με αναπηρίες;    

l Θα εκπαιδεύατε τους υπαλλήλους σας,
ώστενα συνεργάζονται με ένα 
συνάδελφό τους με αναπηρία;    

l Θα συμμετείχατε σε σεμινάρια επιμό-
ρφωσης σχετικά με την απασχόληση 
ατόμων με αναπηρίες;    

l Θα επιλέγατε για διευθυντική θέση 
κάποιο άτομο με αναπηρία;    

l Θα επιπλήττατε κάποιον υπάλληλό σας 
επειδή θα αρνείτο να δεχτεί ως συνάδε-
λφό του κάποιο άτομο με αναπηρία;    

l Θα χρησιμοποιούσατε την ίδια τουαλέτα
με ένα άτομο με αναπηρία;    
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l Θα επισκεπτόσασταν ένα ειδικό
σχολείο/ίδρυμα για να γνωρίσετε 

παιδιά με αναπηρία;    

Αν φιλοξενούσατε στο σπίτι σας ένα άτομο με αναπηρία, τα σχόλια της γει-
τονιάς σας νομίζετε ότι θα ήταν: (Επιλέγετε μια απάντηση)

Θετικά          Αρνητικά          Δεν θα το σχολίαζαν      

Η τηλεόραση παρουσιάζει ένα πρόγραμμα σχετικά με παιδιά που έχουν
αναπηρία. Εσείς: 

(Επιλέγετε μια απάντηση)

l Το παρακολουθείτε 
l Αφήνετε κάθε άλλη δουλειά για να το 

παρακολουθήσετε με προσοχή 
l Καλείτε και την οικογένειά σας να δει 

το πρόγραμμα 
l Προτιμάτε να αλλάξετε κανάλι 

Πόσο θα ήσαστε διατεθειμένοι να κάνετε καθεμία από τις παρακάτω ενέ ρ-
γειες;

Ναι Μάλλον Μάλλον Όχι
ναι           όχι

l Θα κάνατε παρέα με οικογένεια που 
έχει άτομο με αναπηρία;    

l Θα μοιραζόσαστε τη θέση στο λεωφορείο 
με ένα άτομο με αναπηρία;    

l Θα αγοράζατε κάρτες ή ημερολόγια 
προκειμένου να ενισχύσετε ένα σχολείο 
για παιδιά με αναπηρία;    

l Θα κρατούσατε στο σπίτι σας, αν ήταν ανάγκη, 
για μια νύχτα ένα άτομο με αναπηρία;    

l Θα συνομιλούσατε με τη γειτόνισσα/μητέρα 
ενός παιδιού με αναπηρία;    

l Θα ενισχύατε οικονομικά μια φτωχή
οικογένεια με άτομο με αναπηρία;    
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Ένας γνωστός/ή σάς προτείνει να παρακολουθήσετε μια ομιλία σχετικά  με
παιδιά με αναπηρία. Εσείς: (Επιλέγετε μια απάντηση)

l Αρνείσθε να πάτε 
l Πηγαίνετε πρόθυμα 
l Συνήθως έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε 

Πιστεύετε ότι ένα άτομο με αναπηρία μπορεί να εξελιχθεί σε «φυσιολογικό»;

Κατά τη γνώμη σας θα έπρεπε οι διάφοροι φορείς να ενημερώνουν περισσό-
τερο το ευρύ κοινό για τις ικανότητες των ατόμων με αναπηρία;

Ο δήμος σας έχει προβεί σε μέτρα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των
ατόμων με αναπηρία;

Ναι 
Όχι 
Δεν γνωρίζω 
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Ναι Μάλλον 
ναι

Μάλλον 
όχι 

Όχι 

   

Ναι Μάλλον 
ναι

Μάλλον 
όχι 

Όχι 
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Πόσο συμφωνείτε με καθεμία από τις παρακάτω φράσεις;
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Συμφωνώ Μάλλον
Συμφωνώ 

Μάλλον
Διαφωνώ

Διαφωνώ

Τα αδέλφια των ατόμων με 
αναπηρία είναι δυστυχισμένα, 
γιατί επωμίζονται το βάρος 
της αναπηρίας των αδελφών τους 

   

Ένα άτομο με αναπηρία είναι μια
τιμωρία για τους γονείς του    

Ένα άτομο με αναπηρία έχει την
ανάγκη όλων μας    

Ένα άτομο με αναπηρία 
είναι βάρος δυσβάσταχτο 
για τους γονείς του

   

Τα παιδιά με αναπηρία θα έπρεπε
να κλείνονται σε ειδικά ιδρύματα    

Τα παιδιά με αναπηρία δεν θα
έπρεπε να έρχονται στον κόσμο    

Η φροντίδα ενός παιδιού με 
αναπηρία δίνει βαθύτερο νόημα
στη ζωή μας 

   

Οι γονείς που έχουν ήδη αποκτή-
σει ένα άτομο με αναπηρία πρέπει 
να τεκνοποιήσουν ξανά, ώστε να 
αποκτήσουν ένα φυσιολογικό
παιδί 

   

l

l

l

l

l

l

l

l
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Κατά τη γνώμη σας:

Ναι Μάλλον Μάλλον Όχι
ναι όχι  

l Θα φέρνατε στον κόσμο ένα παιδί    
που γνωρίζετε από τον προγεννητικό 
έλεγχο ότι θα είναι άτομο με αναπηρία; 

l Ο προγεννητικός έλεγχος σήμερα    
μπορεί να εντοπίσει όλες τις περιπτώσεις 
γέννησης ενός παιδιού με αναπηρία; 

Για τους γονείς ενός παιδιού με αναπηρία: 

Ναι Μάλλον Μάλλον Όχι
ναι όχι  

l Αισθάνεστε οίκτο - συμπόνια    

l Αδιαφορείτε    

l Τους θαυμάζετε για το κουράγιο τους    

l Νιώθετε την ανάγκη να τους    

συμπαρασταθείτε 

Πιστεύετε ότι :
Ναι Μάλλον Μάλλον Όχι

ναι όχι  

l Οι σχέσεις των ενηλίκων ατόμων με    

αναπηρία με το άλλο φύλο μπορούν να

είναι ολοκληρωμένες 

l Θα έπρεπε η αντισύλληψη να επιβάλλεται    

δια νόμου στα άτομα με αναπηρία 

l Θα έπρεπε να επιβάλλεται διά νόμου    
η στείρωση στα άτομα με αναπηρία  

l Θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε γάμο    

με άτομο με αναπηρία 
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Κατά τη γνώμη σας τα άτομα με αναπηρία: 

Ναι Μάλλον Μάλλον Όχι
ναι όχι  

l Μπορούν να δημιουργήσουν δική τους    

επιχείρηση;  

l Μπορούν να ιδρύσουν μια δική τους    

ηλεκτρονική επιχείρηση; 

l Παράγουν προϊόντα που είναι κατώτερης    

ποιότητας; 

l Θα πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες για    

περαιτέρω προαγωγή;  

l Πρέπει να οργανωθούν σε συλλόγους    

που θα τους διασφαλίζουν μια αξιοπρεπή

απασχόληση 

Πιστεύετε ότι είναι απαραίτητο:
Ναι  Μάλλον Μάλλον Όχι

ναι όχι  

l Να θεσπιστούν ελαστικότεροι όροι    

εργασίας των προσώπων που έχουν 

αναλάβει τη φροντίδα ενός ατόμου 

με αναπηρία (π.χ. μειωμένο ωράριο)  

l Να δημιουργηθούν σχολές επαγγελματικής    

κατάρτισης για τα άτομα με αναπηρία 

l Να εκπληρώνουν τη στρατιωτική τους    

θητεία σε βοηθητικές θέσεις 

l Να συνεχίσουν να εισάγονται στα    

Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. χωρίς εξετάσεις 

l Να πριμοδοτούνται με μόρια όταν    

παίρνουν μέρος στους διαγωνισμούς 

πρόσληψης προσωπικού για το Δημόσιο 
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