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                     Π ρ ό λ ο γ ο ς  
 
Ο Αυτισµός είναι µια ∆ιάχυτη Αναπτυξιακή ∆ιαταραχή που εκδηλώνεται στα δύο 

πρώτα χρόνια της ζωής και εξακολουθεί να  υπάρχει ως το τέλος της. Επηρεάζει 

πολλούς τοµείς της ανάπτυξης : την επικοινωνία, τις  κοινωνικές  συναλλαγές  και 

την συµπεριφορά. ∆εν υπάρχει θεραπεία για τον αυτισµό αλλά η εκπαίδευση έχει 

φανεί ότι µπορεί να συµβάλλει στην απόκτηση ορισµένων δεξιοτήτων  που µπορούν 

να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής των αυτιστικών ατόµων. 

 Στην παρούσα εργασία θα γίνει µια προσπάθεια να αναδειχθεί ο ρόλος των γονέων 

στην εκπαίδευση του αυτιστικού παιδιού τους. Η εργασία αποτελείται από έξι 

κεφάλαια και χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα που περιλαµβάνει το 

πρώτο και το δεύτερο κεφάλαιο, θα µιλήσουµε για τον αυτισµό. Πιο συγκεκριµένα για 

την πρώτη εµφάνισή του στην βιβλιογραφία ως ξεχωριστή διαταραχή, για τα 

συµπτώµατα έτσι όπως ορίζονται από το DSM-IV-TR, για τα αίτια και την συχνότητα 

εκδήλωσης του. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα κάνουµε λόγο για την διάγνωση και την 

σπουδαιότητα της πρώιµης θεραπευτικής  παρέµβασης. 

   Στην δεύτερη ενότητα που περιλαµβάνει το τρίτο και το τέταρτο κεφάλαιο θα δούµε 

τις επιλογές των γονέων ( τρίτο κεφάλαιο). Τις θεραπευτικές παρεµβάσεις που 

επιλέγουν για το παιδί τους και τις απόψεις τους για τον τύπο εκπαίδευσης- ειδική ή 

κανονική. Στο τέταρτο κεφάλαιο θα συζητήσουµε για την συνεργασία των γονέων µε 

τους ειδικούς και τους δασκάλους. Αρχίζοντας από την φάση της διάγνωσης, θα 

δούµε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι γονείς και την ικανοποίησή τους από 

την διαγνωστική διαδικασία. Στην συνέχεια θα µιλήσουµε για την συνεργασία τους 

µε τους δασκάλους του αυτιστικού παιδιού τους και την ικανοποίηση που λαµβάνουν 

από την συµµετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Η τρίτη ενότητα αποτελείται από το πέµπτο και το έκτο κεφάλαιο. Στο πέµπτο 

κεφάλαιο θα µιλήσουµε για την εκπαίδευση των γονέων και την εφαρµογή διάφορων 

προγραµµάτων στο σπίτι, εστιάζοντας στην αποτελεσµατικότητά τους και τους 

παράγοντες που συµβάλλουν σε αυτή. Στο έκτο κεφάλαιο θα γίνει λόγος για τις 

προσδοκίες και τις επιθυµίες που εκφράζουν οι γονείς για το µέλλον του παιδιού 

τους, ενώ θα δούµε και τι µας µαρτυρούν οι έρευνες για την λειτουργικότητα των 

αυτιστικών ατόµων στην ενήλικη ζωή. Τέλος, στην εργασία περιλαµβάνεται και µια 

τέταρτη ενότητα. Σ’αυτήν την ενότητα θα γίνει µία πρόταση για έρευνα στην Ελλάδα.            
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                       ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΠΡΩΤΟ  
 

 

    ·   Η συµβολή του Leo Kanner και του Ηans Asperger. 

 

     O αυτισµός είναι µια περίπλοκη διαταραχή που επηρεάζει πολλούς τοµείς της 

προσωπικότητας και της ανάπτυξης. Η αναγνώριση και η περιγραφή των 

συµπτωµάτων του αυτισµού ήρθε τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα  µε τις πρώτες 

διατυπώσεις του Leo Kanner,  το 1943. Έως τότε η ύπαρξη της διαταραχής ήταν 

εµφανής αλλά δεν είχε διατυπωθεί µε συστηµατικό τρόπο ο τρόπος εκδήλωσης της και 

τα χαρακτηριστικά της.  

  Ο Leo Kanner το 1943 έδωσε λεπτοµερείς περιγραφές της συµπεριφοράς των 

παιδιών µε αυτήν την διαταραχή την οποία ονόµασε ‘πρώιµο νηπιακό αυτισµό’. Τα 

κυριότερα χαρακτηριστικά που ο Leo Kanner θεώρησε κρίσιµα για την διάγνωση, 

ήταν η σοβαρή έλλειψη συναισθηµατικής επαφής µε τους άλλους ανθρώπους, έντονη 

εµµονή στις επαναλαµβανόµενες ρουτίνες που έχουν επιλέξει, ανωµαλία ή έλλειψη 

λόγου, έλξη από διάφορα αντικείµενα και επιδεξιότητα στον χειρισµό τους, υψηλού 

επιπέδου δεξιότητες στην οπτική αντίληψη του χώρου ή στη µηχανική µνήµη σε 

αντίθεση µε µαθησιακές δυσκολίες σε άλλες περιοχές, ελκυστική εµφάνιση. Ο Kanner 

έκρινε ότι τα δύο πρώτα χαρακτηριστικά ήταν τα πιο αντιπροσωπευτικά της 

διαταραχής και αρκετά για την διάγνωσή της. Ο Kanner επίσης προσδιόρισε και το 

χρόνο εκδήλωσης της διαταραχής υποστηρίζοντας ότι αυτή είναι παρούσα από την 

γέννηση και γίνεται εµφανής έως τους 30 πρώτους µήνες της ζωής  (Wing, 2000). 

 Τις δηµοσιεύσεις του Κanner ακολούθησαν αυτές του Hans Asperger, στην 

Αυστρία το 1944. Ο Asperger µέσα από τις σηµειώσεις του αναφερόταν σε παιδιά και 

εφήβους µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Τα περιέγραφε ως αφελή, έχοντας ακατάλληλες 

κοινωνικές προσεγγίσεις προς τους άλλους, έντονο και περιορισµένο ενδιαφέρον για 

ορισµένα θέµατα όπως δροµολόγια τρένων, καλή γραµµατική και λεξιλόγιο άλλα 

µονότονο λόγο που χρησιµοποιείται σε µονολόγους, πτωχό κινητικό συντονισµό, µε 

επίπεδο ικανοτήτων που κυµαίνεται µεταξύ οριακού, µέσου ή υψηλού, µε µαθησιακές 

δυσκολίες και έλλειψη κοινής λογικής.  Ο Asperger υποστήριξε ότι περιγράφει µια 

διαφορετική διαταραχή από αυτή που περίγραψε ο Kanner. Επίσης ως προς τον χρόνο 

εκδήλωσης της διαταραχής, υποστήριξε ότι αυτή γίνεται εµφανής στα τρία έτη ή στα                                  
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 πρώτα χρόνια της εκπαίδευσης (Wing, 2000). Σήµερα αναφερόµαστε στα 

χαρακτηριστικά που περίγραψε ο Asperger ως ‘σύνδροµο Asperger’. Η αποδοχή των 

διατυπώσεων του Kanner και του Αsperger έγινε σταδιακά ώστε σήµερα να 

θεωρούνται θεµελιώδης ως προς την αναγνώριση και την κατηγοριοποίηση των 

συµπτωµάτων. Στην συνέχεια θα περιγραφούν τα συµπτώµατα της διαταραχής καθώς 

και ο σύγχρονος τρόπος ταξινόµησής τους. Σε αυτό το σηµείο πρέπει να επισηµανθεί 

ότι η έρευνα και η γνώση στο πεδίο του αυτισµού κατακτιέται σταδιακά καθώς 

πρόκειται για µια διαταραχή που δεν είναι τόσο διαδεδοµένη. Αυτό συνεπάγεται την 

ποικιλοµορφία των ερευνητικών απόψεων όσον αφορά στους διάφορους τοµείς. 

 

·    Συµπτωµατολογία  της Αυτιστικής ∆ιαταραχής. 

 

Η American Psychiatric Association (APA) στην αναθεώρηση του συστήµατος 

ταξινόµησης, DSM-IV-TR, το 2000, κατατάσσει την Αυτιστική ∆ιαταραχή σε µια 

κατηγορία διαταραχών που αποκαλούνται ∆ιάχυτες Αναπτυξιακές ∆ιαταραχές. Με 

τον όρο διάχυτη εννοείται ότι η διαταραχή επηρεάζει ένα ευρύ φάσµα της εξέλιξης: 

τον γνωσιακό, τον κοινωνικό και συναισθηµατικό τοµέα. Με τον όρο αναπτυξιακή 

εννοείται ότι η αναπτυξιακή συγκρότηση των παιδιών παρουσιάζει µεγάλη 

ανοµοιογένεια και ανακολουθία. Οι υπόλοιποι τύποι διαταραχών που 

συγκαταλέγονται σε αυτή την οµάδα είναι η διαταραχή Asperger, η διαταραχή Rett, η 

Παιδική Αποδιοργανωτική ∆ιαταραχή και τέλος η ∆ιάχυτη Αναπτυξιακή ∆ιαταραχή Μη 

Προσδιοριζόµενη Αλλιώς.  

Συχνά ο αυτισµός αναφέρεται ως σύνδροµο (αυτιστικό σύνδροµο). Η έννοια του 

συνδρόµου  προέρχεται από την επιστήµη  της  ψυχιατρικής  και αναφέρεται στην 

κατάσταση κατά την όποια όλα τα στοιχεία που συνθέτουν µια διαταραχή  

σχετίζονται ως προς την αιτιολογία τους και είναι θεµελιώδη διαφέρουν όµως ως 

προς την σοβαρότητα.  

Τα παιδιά µε αυτισµό παρουσιάζουν ποιοτική έκπτωση σε τρεις τοµείς της 

ανάπτυξης: α) στην κοινωνική συναλλαγή, β) στην επικοινωνία  και γ) στα πρότυπα  

της συµπεριφοράς. Όσον αφορά στην κοινωνική συναλλαγή παρουσιάζουν έκπτωση 

στην χρήση πολλών εξωλεκτικών συµπεριφορών, όπως η βλεµµατική επαφή, η έκφρα                              
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ση του προσώπου,  η στάση του σώµατος  και οι χειρονοµίες για την ρύθµιση της 

κοινωνικής συναλλαγής. Αποτυχαίνουν στην ανάπτυξη σχέσεων µε συνοµιλήκους 

και δεν επιδιώκουν να συµµετέχουν σε δραστηριότητες µε άλλα άτοµα ενώ 

παρουσιάζουν και έλλειψη κοινωνικής ή συγκινησιακής αµοιβαιότητας.  

      Η επικοινωνία επηρεάζεται κατά τους ακόλουθους τρόπους: καθυστέρηση ή 

έλλειψη της ανάπτυξης του λόγου ενώ δεν γίνονται προσπάθειες αντιστάθµισης µέσα 

από άλλους τρόπους επικοινωνίας (π.χ. χειρονοµίες ή µίµηση). Σε άτοµα µε επαρκή 

οµιλία ωστόσο είναι έκδηλη η ανικανότητα να αρχίσουν και να διατηρήσουν κάποια 

συζήτηση µε άλλους, η χρήση της γλώσσας είναι στερεότυπη και επαναληπτική,  και 

υπάρχει έλλειψη αυθόρµητου παιχνιδιού. 

    Η συµπεριφορά ενός αυτιστικού παιδιού είναι στερεότυπη και επαναληπτική, 

επίµονη σε ειδικές µη λειτουργικές συνήθειες και τελετουργίες ενώ υπάρχουν και 

στερεότυποι κινητικοί ‘µανιερισµοί’.Η ηλικία εκδήλωσης της διαταραχής εντοπίζεται 

κάτω από την ηλικία των 3 ετών.      

    O αυτισµός είναι µια σύνθετη διαταραχή που επηρεάζει πολλούς τοµείς της 

ανάπτυξης. Ο τρόπος που εκδηλώνεται σε κάθε παιδί είναι διαφορετικός και πολλές 

φορές η κλινική εικόνα ενός παιδιού µε αυτισµό διαφέρει σηµαντικά από την κλινική 

εικόνα ενός άλλου µε την ίδια διαταραχή. Συχνά συνυπάρχει µε ήπια, µέτρια ή βαριά 

Νοητική Καθυστέρηση, ωστόσο, µια σειρά σύγχρονων ερευνών επισηµαίνει διάφορες 

παραµέτρους που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη προκειµένου  να προσδιοριστεί η 

ύπαρξη ή µη νοητικής καθυστέρησης. Τα παιδιά µε ∆ιάχυτες Αναπτυξιακές 

∆ιαταραχές συχνά µπορούν να επιτύχουν ακαδηµαικά αλλά δυσκολεύονται να 

χρησιµοποιήσουν αυτές τις δεξιότητες στην καθηµερινότητά τους. Μια άλλη 

παράµετρος είναι ότι η διάγνωση για τον πνευµατικό επίπεδο γίνεται µε την 

χορήγηση ενός τεστ. Τα αποτελέσµατα του τεστ µας δείχνουν την επίδοση ενός 

παιδιού µε αυτισµό την δεδοµένη ηµέρα. Τέλος, λόγω της φύσης της διαταραχής είναι 

δύσκολο να γίνει σαφές αν η αποτυχία στα τεστ που µετρούν την νοηµοσύνη 

οφείλεται σε έλλειψη κινήτρου, σε ασυνήθιστο τρόπο απόκρισης, σε δυσκολίες στην 

επικοινωνία και την κοινωνικότητα ή σε πραγµατική νοητική ανεπάρκεια. Όλες αυτές 

οι παράµετροι πρέπει να λαµβάνονται υπόψη καθώς παίζουν σηµαντικό ρόλο στην 

φύση στους στόχους και τις προσδοκίες της θεραπείας που θα επιλεχθεί. ( Freeman&                               
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Dyke, 2006).  Παρόλο που οι πρώτες διατυπώσεις για τον αυτισµό ως µια διαταραχή 

µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά που διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες έγινε στα 

µέσα του 20ου αι., ερωτήµατα ως προς την κατηγοριοποίηση και την ταξινόµηση των 

συµπτωµάτων εξακολουθούν να απασχολούν και την σύγχρονη έρευνα. Υπάρχει µια 

συνεχής και γόνιµη ανταλλαγή απόψεων των ερευνητών ως προς την διαφοροποίηση 

των συµπτωµάτων των αυτιστικών ατόµων υψηλής λειτουργικότητας και αυτών µε 

σύνδροµο Asperger. Αυτό συµβαίνει κυρίως γιατί τα συµπτώµατα της αυτιστικής 

διαταραχής (ιδιαίτερα όταν µιλάµε για αυτιστικά άτοµα υψηλής λειτουργικότητας) 

και του συνδρόµου Asperger παρουσιάζουν οµοιότητες στο µεγαλύτερο µέρος του 

συνόλου τους. Αυτό που διαφοροποιεί το σύνδροµο Asperger από την αυτιστική 

διαταραχή είναι ότι δεν παρουσιάζεται γενική καθυστέρηση στη γλώσσα και στην 

ανάπτυξη των γνωστικών λειτουργιών. Ο χρόνος εκδήλωσης της διαταραχής είναι 

στα 3 έτη.     

  

·  Τα αίτια της διαταραχής και η συχνότητα εµφάνισής της. 

                                                                                                                                                                    

Πολλές είναι οι θεωρίες που έχουν διατυπωθεί για τα αίτια εκδήλωσης της 

διαταραχής µέσα από το πέρασµα του χρόνου ακολουθώντας τα δεδοµένα της 

έρευνας και της γνώσης για τον αυτισµό την εκάστοτε χρονική περίοδο. Αρχικά, η 

παράξενη και εκκεντρική συµπεριφορά που εκδήλωναν τα αυτιστικά παιδιά 

προκαλούσε το ενδιαφέρον των υπολοίπων  που µη µπορώντας να την εξηγήσουν την 

απέδιδαν σε υπερφυσικές αιτίες ( υποβολιµαίο µωρό, δαιµονισµένο). Αυτή η απλοϊκή 

εξήγηση µπορεί να ερµηνευθεί στα πλαίσια της περιορισµένης γνώσης που υπήρχε 

για τις σωµατικές και ψυχικές ασθένειες. Στην συνέχεια ο αυτισµός, ερµηνεύτηκε από 

τον ψυχίατρο Ηendry Maudsley ως ‘παιδική ψύχωση’ που κυρίως µε αυτόν τον 

ορισµό εννοείτο η παράξενη και αλλόκοτη συµπεριφορά.  

   Την περίοδο που ο Leo Kanner δηµοσίευσε τις µελέτες του ξεπηδούσε µια νέα 

ερµηνεία της φύσης της διαταραχής και της αιτιολογίας της επηρεασµένη από την 

ψυχαναλυτική θεωρία. Σύµφωνα µε αυτήν την άποψη ο αυτισµός είναι µια ψυχική 

και όχι φυσική διαταραχή και οφείλεται κυρίως στον τρόπο που οι γονείς αναθρέφουν 

το παιδί τους και συγκεκριµένα στην ψυχρότητα της µητέρας Αυτή η πεποίθηση είχε                                 
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αρνητικές επιδράσεις τόσο στην ψυχολογία των γονέων που συνήθως βίωναν 

συναισθήµατα ενοχής, όσο και στον τρόπο που αυτοί αντιµετωπίζονταν από τους 

ειδικούς. 

   Οι µελέτες του Κanner και του Rutter συνέβαλλαν στην εγκατάλειψη της 

προηγούµενης άποψης υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για µια διαταραχή που είναι 

παρούσα ήδη από την γέννηση και οι αιτίες αυτής είναι φυσικές. Μια τέτοια άποψη 

είχε σαν αποτέλεσµα την απενεχοποίηση των γονέων ως τους κύριους υπαίτιους της 

κατάστασης του παιδιού, καθώς τα αίτια της διαταραχής ήταν φυσικά και δεν 

σχετίζονταν µε θέµατα διατροφής ( Wing, 2000). 

    Τα αίτια της διαταραχής παραµένουν άγνωστα και η σύγχρονη έρευνα καλείται να 

δώσει µια πειστική απάντηση ως προς αυτό το ζήτηµα. Οι Rutter & Schopler (1987), 

σε µία από τις δηµοσιεύσεις τους θέτουν τους προβληµατισµούς τους για τα αίτια και 

την φύση της διαταραχής. Μέσα από µια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας καταλήγουν 

στο συµπέρασµα ότι οι περισσότερες περιπτώσεις αυτισµού δεν εµπίπτουν σε 

οργανικές βλάβες του εγκεφάλου, παρά την διαδεδοµένη άποψη ότι ο αυτισµός έχει 

µια οργανική βάση. Ο αυτισµός σε αντίθεση µε την νοητική καθυστέρηση δεν 

σχετίζεται µε µικροσκοπικές ανωµαλίες της δοµής ή της ιστολογίας  του εγκεφάλου. 

Επίσης είναι ασύνηθες ο αυτισµός να προκαλείται από γενικευµένες βλάβες του 

εγκεφάλου. Τα περισσότερα άτοµα µε αυτισµό είναι φυσιολογικά ως προς την 

σωµατική ανάπτυξη κυρίως όσον αφορά αυτιστικά άτοµα χωρίς νοητική 

καθυστέρηση.  

   Η οργανική βάση του αυτισµού αποτελεί αντικείµενο ερευνών πολλών δεκαετιών 

χωρίς όµως να υπάρξει µια σαφής απάντηση. Παρά ταύτα έχουν γίνει σηµαντικά 

βήµατα ως προς αυτήν την κατεύθυνση. Σε µία ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, οι 

Tager-Flusberg, Joseph & Folstein, (2001), παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα 

σύγχρονων ερευνών . Σύµφωνα µε αυτές, ο αυτισµός είναι µια διαταραχή που έχει 

κληρονοµικές βάσεις µε ρυθµό πάνω από 90%. Στα µονοζυγωτικά δίδυµα ο ρυθµός 

εµφάνισης της διαταραχής είναι 65% ενώ στα διζυγωτικά 0%. Αυτό υποδηλώνει την 

ύπαρξη 2-4 γονιδίων που αλληλεπιδρούν µεταξύ τους για να εµφανίσουν τον 

φαινότυπο του αυτισµού. Υπάρχει µια ένδειξη για τρεις τόπους αυτών των γονιδίων:  

το χρωµόσωµα 7q,  13q, 15q. Τα χρωµοσώµατα αυτά ερευνούνται προκειµένου να  



 13

                                             ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ     

 

 δοθεί µια απάντηση για τα αίτια του αυτισµού. Άλλες προσεγγίσεις ενοχοποιούν τον 

διαβιβαστή σεροτονίνη, ενώ άλλες υποστηρίζουν την ύπαρξη  διαφορετικών γονιδίων 

που αλληλεπιδρούν µε ανεξάρτητα  χαρακτηριστικά του φαινοτύπου και προκαλούν 

το εύρος των συµπτωµάτων του αυτισµού. Η έρευνα εστιάζεται επίσης σε διάφορες 

περιοχές του εγκεφάλου για την ύπαρξη ανατοµικών διαφορών. ∆υο τέτοιες περιοχές 

είναι ο ιππόκαµπος και η αµυγδαλή. 

   Οι µελέτες για τον εντοπισµό της οργανικής βάσης του αυτισµού είναι συνεχείς και 

στην επόµενη δεκαετία πιστεύεται ότι θα δοθεί µια σαφής απάντηση από την 

επιστηµονική κοινότητα. Το γεγονός αυτό συµβάλλει καθοριστικά στην εγκατάλειψη 

παλαιότερων απόψεων για τον αυτισµό όπου τα αίτια αναζητούνταν σε θέµατα 

διατροφής. Η γνώση για τον αυτισµό, παρόλο τις ανακαλύψεις των επιστηµόνων, 

παραµένει περιορισµένη στο µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα  πολλές από τις απόψεις που επικρατούσαν παλαιότερα  να υπάρχουν και 

σήµερα ανάµεσα στους ειδικούς και τους επαγελµατίες. Κάτι τέτοιο ασκεί αρνητικές 

επιδράσεις στον τρόπο που οι επαγγελµατίες αντιµετωπίζουν τους γονείς και 

εφαρµόζουν την πρακτική τους.  

    Στα παραπάνω συµβάλλει το γεγονός ότι ο αυτισµός είναι µια διαταραχή που 

συναντάται σε ένα µικρό ποσοστό παιδιών. Οι επιδηµιολογικές µελέτες που 

δηµοσιεύτηκαν πριν το 1985, έδειχναν 4-5 παιδιά στις 10.000 να εµφανίζουν 

διαταραχές του αυτιστικού φάσµατος και 2 στις 10.000 να εµφανίζουν αυτισµό έτσι 

όπως είχε περιγραφεί από τον Kanner. Επίσης η διαταραχή εµφανιζόταν περίπου 4 

φορές  πιο συχνά στα αγόρια.  Οι έρευνες που ακολούθησαν σηµατοδότησαν την 

αύξηση των ποσοστών του αυτισµού σε πολλές χώρες. Στο Ηνωµένο Βασίλειο  

βρέθηκε ένα ποσοστό 16.8 στις 10.000 για την διαταραχή του αυτισµού και 62.6 στις 

10.000 για όλες τις διαταραχές του αυτιστικού φάσµατος. Στην Σουηδία αναφέρθηκε 

ένα ποσοστό 36 παιδιών µε σύνδροµο Asperger και 36 για κοινωνική ανεπάρκεια, 

συνολικά 71  στις 10.000 πιθανές περιπτώσεις αυτισµού. Στις Ηνωµένες Πολιτείες το 

ποσοστό ανέρχεται σε 40 παιδιά µεταξύ 3-10 ετών µε αυτιστική διαταραχή στις 

10.000 και 67 στις 10.000 για όλες τις διαταραχές του αυτιστικού φάσµατος. Στο 

Ισραήλ για τα παιδιά που γεννήθηκαν από το 1989- 1993 αναφέρεται ένα ποσοστό 

αυτισµού 10 στις 10.000 ( Merrick  et al., 2004).  
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Από τα παραπάνω καταλαβαίνουµε ότι το ποσοστό του αυτισµού και των υπόλοιπων 

διαταραχών του αυτιστικού φάσµατος έχει αυξηθεί σηµαντικά. Το γεγονός αυτό έχει 

απασχολήσει έντονα  τους ερευνητές που προσπαθούν να την ερµηνεύσουν. Οι 

περισσότεροι δέχονται µια πιθανή αύξηση του ποσοστού των διαταραχών του 

αυτιστικού φάσµατος αλλά παράλληλα εισάγουν και άλλες παραµέτρους που µπορεί 

να οδήγησαν σε αυτήν την αύξηση του ποσοστού που προκύπτει από διάφορες 

επιδηµιολογικές µελέτες. Μία από αυτές είναι τα µεθοδολογικά εργαλεία που 

χρησιµοποιούνται στις διάφορες µελέτες που µπορεί να ευθύνονται για την αύξηση 

των ποσοστών. Επίσης λόγω της διάδοσης της γνώσης για τον αυτισµό, σήµερα είναι 

πιο εύκολη η αναγνώριση των συµπτωµάτων της διαταραχής από τους ειδικούς σε 

σχέση µε το παρελθόν έτσι είναι δύσκολο να διακρίνουµε αν η αύξηση που 

παρατηρείται έχει µια πραγµατική βάση ή αν στο παρελθόν οι περιπτώσεις αυτισµού 

δεν εντοπίζονταν ή δινόταν µια λάθος διάγνωση. Τέλος, η αλλαγή στα διαγνωστικά 

κριτήρια τις δυο τελευταίες δεκαετίες µπορεί να παίζει κάποιο ρόλο(Charman, 2002).  

  Ανεξάρτητα µε το αν µιλάµε για πραγµατική ή εικονική αύξηση των ποσοστών του 

αυτισµού σε σχέση µε το παρελθόν το γεγονός ότι τα ποσοστά ανέρχονται περίπου σε 

6 ανά 1000 παιδιά πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από τους ειδικούς που θα 

κληθούν να αντιµετωπίσουν τις ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους.  
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·   ∆ΙΑΓΝΩΣΗ 
 
 
Οι γονείς των παιδιών µε αυτισµό από νωρίς αντιλαµβάνονται ότι η ανάπτυξη των 

παιδιών τους δεν ακολουθεί την συνήθη πορεία. Τα πρώτα ‘σηµάδια’ της διαταραχής   

τα αντιλαµβάνονται  στα πρώτα χρόνια της ζωής των παιδιών τους και ιδιαίτερα στην 

ηλικία εµφάνισης του λόγου ή µε την είσοδό τους στο σχολείο. Πολλοί γονείς 

αναφέρουν ότι ήδη από την γέννηση  αντιλήφθηκαν ότι ‘κάτι δεν πάει καλά’ µε το 

παιδί τους (Sivberg, 2003). Οι ανησυχίες  των γονέων αφορούν κυρίως στην 

αργοπορία των παιδιών τους ως προς την εµφάνιση του λόγου, την έλλειψη 

κοινωνικο-συναισθηµατικής  απόκρισης  και  την αποτυχία τους να σηµειώσουν 

επιτεύγµατα-ορόσηµα  της  φυσιολογικής  ανάπτυξης (Giacomo & Fombonne, 1998).  

  Οι πρώτες επισηµάνσεις οδηγούν τους γονείς στην αναζήτηση βοήθειας από τους 

ειδικούς. Παρόλο που πολλοί γονείς αντιλαµβάνονται από νωρίς τις πρώτες ενδείξεις 

της διαταραχής, η διάγνωση τους δίνεται πολύ αργότερα. Περίπου τρία έτη 

µεσολαβούν µεταξύ των πρώτων παρατηρήσεων των γονέων και της τελικής 

διάγνωσης για αυτισµό. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα συµπτώµατα της 

διαταραχής είναι εµφανή ήδη από τα δυο πρώτα έτη και τα τελευταία χρόνια έχει 

γίνει πρόοδος όσο αφορά στην αναγνώριση των  συµπτωµάτων από τους ειδικούς.  

∆υσκολίες εντοπίζονται από νωρίς στον τοµέα της απόκρισης σε κοινωνικά 

ερεθίσµατα, στην συγκέντρωση της προσοχής, στον τρόπο σκέψης, στην βλεµµατική 

επαφή και στην υπερευαισθησία στον ήχο (Cabanyes-Truffino&Garcia-Villamisar, 

2005). Η διάγνωση του αυτισµού αποτελεί µια πρόκληση για τους ειδικούς καθώς 

τους ζητείται να αποφασίσουν αν ένα µικρό παιδί είναι αυτιστικό όταν η χρήση ενός 

διαγνωστικού εργαλείου είναι δύσκολη. Το έργο τους  δυσχεραίνει το γεγονός ότι η 

γνώση για την διαταραχή του αυτισµού είναι περιορισµένη και η διάκριση αυτής από 

άλλες είναι ένα δύσκολο έργο. Προκειµένου να δοθεί µια διάγνωση ο ειδικός πρέπει 

να έχει στην διάθεσή του µια πληθώρα πληροφοριών. Λεπτοµερείς πληροφορίες για 

το ιστορικό της ανάπτυξης του παιδιού, περιγραφή των καθηµερινών 

δραστηριοτήτων και  της συµπεριφοράς του παιδιού από τους γονείς, άµεση 

παρατήρηση της κοινωνικής του συναλλαγής και µε συνοµιλήκους αν είναι δυνατόν, 
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 επίσηµη αξιολόγηση της λειτουργικότητάς του  στον κοινωνικό και γνωστικό τοµέα 

όπως επίσης και της προσαρµοστικότητάς του. ∆ιάφορα διαγνωστικά εργαλεία έχουν 

κατασκευαστεί προκειµένου την διάγνωση του αυτισµού, έχοντας ως κύρια πηγή 

πληροφοριών τους γονείς. Η χρήση διαφόρων διαγνωστικών εργαλείων ή των 

συστηµάτων ταξινόµησης DSM, ICD πρέπει να γίνεται µε προσοχή καθώς µια 

εξειδικευµένη κλινική µατιά έχει αποδειχθεί ότι είναι πιο αξιόπιστη (Charman & 

Baird, 2002). Αυτό προϋποθέτει την εξοικείωση του ειδικού µε την διαταραχή και την 

κλινική εµπειρία.  Από την άλλη πλευρά, τα αποτελέσµατα µιας έρευνας των Cuccaro 

και των συνεργατών του (1996), θέτουν έναν προβληµατισµό για το κατά πόσο 

αντικειµενική µπορεί να είναι η κρίση ενός ειδικού. Οι απόψεις του ειδικού για τις 

αναπτυξιακές δυσκολίες του παιδιού µε αυτισµό φάνηκαν να µην επηρεάζονται από 

την εθνικότητα αυτού, επηρεάστηκαν όµως από το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο στο 

οποίο ανήκει το παιδί. Πιο συγκεκριµένα, οι ειδικοί έτειναν να διαγιγνώσκουν την 

διαταραχή του αυτισµού πιο εύκολα σε παιδιά υψηλού κοινωνικοοικονοµικού 

επιπέδου ενώ τα σύγχρονα δεδοµένα δεν τεκµηριώνουν την άποψη ότι τα παιδιά µε 

αυτισµό προέρχονται από οικογένειες υψηλού κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου.   

  Η διάγνωση δεν αποτελεί µόνο πρόκληση για τους ειδικούς, αλλά είναι και µια 

ισχυρή συναισθηµατική εµπειρία για τους γονείς. Aπό την στιγµή που δίνεται η 

διάγνωση, οι αντιδράσεις των γονέων περνούν πολλά στάδια έως την προσαρµογή 

τους στην νέα κατάσταση. Αρχικά προκαλούνται συναισθήµατα έκπληξης και 

άρνησης, απόγνωσης και σύγχυσης. Με το πέρασµα του χρόνου οι γονείς 

προσαρµόζονται και επιθυµούν να βρουν τρόπους να βοηθήσουν το παιδί τους. Εδώ 

θα επισηµάνουµε για άλλη µια φορά ότι η συµβολή των ειδικών που παρέχουν την 

διάγνωση είναι καθοριστική για τον τρόπο που οι γονείς µπορούν να βοηθηθούν 

ψυχολογικά και να διαχειριστούν τα συναισθήµατά τους. Τα  αρνητικά συναισθήµατα 

των γονέων ενισχύονται από την πρόγνωση που δίνεται για την πορεία της 

διαταραχής. Η αποθεραπεία είναι ουτοπική αλλά οι ειδικοί πρέπει να παρέχουν 

πληροφορίες για την καλύτερη αντιµετώπιση των συµπτωµάτων της διαταραχής. 

(Hedderly et al., 2003). Ανακεφαλαιώνοντας, για την  παροχή της διάγνωσης απαιτεί- 

ται µια πολύ-παραγοντική προσέγγιση, αξιόπιστα και έγκυρα διαγνωστικά εργαλεία 

και µεγαλύτερη επικοινωνία ανάµεσα στους ειδικούς και τους γονείς ( Baghdadli et 
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al., 2006). Τέλος, η διάγνωση είναι σηµαντικό να δίνεται στα δύο πρώτα χρόνια της 

ζωής και να στοχεύει στην πρώιµη παρέµβαση την σπουδαιότητα της οποίας θα 

συζητήσουµε στην παράγραφο που ακολουθεί. 

 

 
 · ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
 
 
  Ο αυτισµός είναι µια από τις σοβαρότερες διαταραχές που εµφανίζεται ήδη από τα 

πρώτα χρόνια της ζωής και διατηρείται καθόλη την διάρκεια της. ∆εν υπάρχει 

θεραπεία αλλά πολλά µπορούν να επιτευχθούν µέσω της εκπαίδευσης. Οι ερευνητές 

από νωρίς έχουν επισηµάνει την σπουδαιότητα της πρώιµης παρέµβασης, δηλαδή της 

εφαρµογής ενός προγράµµατος παρέµβασης στα πρώτα χρόνια της ζωής, κατά την 

διάρκεια της προσχολικής ηλικίας.  

  H Sally Rogers (1996), διατύπωσε µερικά συµπεράσµατα που προήλθαν από την 

µελέτη παλαιότερων ερευνών πάνω στο ζήτηµα αυτό. Αρχικά, τα παιδιά µε αυτισµό 

φαίνεται να επωφελούνται περισσότερο όταν η θεραπευτική παρέµβαση ξεκινά πολύ 

νωρίς ανάµεσα στα 2-4 πρώτα έτη. Η πρόοδος που επιτυγχάνεται είναι πολύ 

µεγαλύτερη από αυτή µεγαλύτερων παιδιών που δέχονται τις ίδιες θεραπευτικές 

παρεµβάσεις. Επίσης καθοριστικό ρόλο στην πρόοδο των παιδιών παίζει και η 

εντατικότητα των παρεµβάσεων , 15 ή περισσότερων ωρών την εβδοµάδα .Αυτό 

αποδίδεται  στην  πλαστικότητα του εγκεφάλου στα πρώτα χρόνια της ζωής, γεγονός 

που υποδεικνύει µια ‘κρίσιµη περίοδο’ που η θεραπευτική παρέµβαση πρέπει να 

εφαρµοστεί για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα. 

  ∆ιάφορες  θεραπευτικές παρεµβάσεις έχουν προταθεί και έχουν αποδειχθεί 

εµπειρικά ως ένα βαθµό αποτελεσµατικές όπως η λογοθεραπεία, η αρωµατοθεραπεία, 

η εργοθεραπεία , το πρόγραµµα TEACCH,  Lovaas, η ∆ιδασκαλία Ήπιας 

παρέµβασης ( Low Intrusion Teaching), η Ήπια διδασκαλία ( Gentle Teaching), η 

Θεραπεία Καθηµερινής Ζωής (Daily Life Therapy) που εφαρµόζεται από τα σχολεία 

Higashi κ.α. Η αποτελεσµατικότητα ενός προγράµµατος παραµένει δύσκολο να από 

δειχθεί και αυτό έχει ως αποτέλεσµα να υπάρχουν έρευνες που υποστηρίζουν ή 

αµφιβάλλουν  για  το κατά πόσο ένα  πρόγραµµα  είναι πραγµατικά  αποτελεσµατικό 

(Wing, 2000). Πολλές από τις τεχνικές  που  δεν τυγχάνουν υποστήριξης συνεχίζουν  
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παρόλο αυτά να χρησιµοποιούνται. Τα αποτελέσµατα µιας έρευνας που  βασιζόταν 

στις περιγραφές εκπαιδευτών που παρείχαν πρώιµες θεραπευτικές παρεµβάσεις 

έδειξαν ότι χρησιµοποιούσαν τεχνικές και προγράµµατα που έχουν αποδειχθεί 

αποτελεσµατικά ( ΑΒΑ, DTT, PECS, PRT) όσο και µη αποτελεσµατικές τεχνικές 

(µουσικοθεραπεία, ιστορίες, ΟΤ).( Stahmer et al., 2005).   

  Η επικοινωνία είναι ένας από τους βασικούς τοµείς της ανάπτυξης που 

επηρεάζονται από την διαταραχή και η λογοθεραπεία είναι µια από τις παρεµβάσεις 

που συχνά οι γονείς επιλέγουν ήδη από την προσχολική ηλικία.( Smith & Dillenbeck, 

2006). Επίσης, η πρώιµη εντατική συµπεριφοριστική παρέµβαση (ΙΒΙ), που 

χρησιµοποιεί  την ανάλυση της συµπεριφοράς για να αντιµετωπίσει τα συµπτώµατα 

της διαταραχής µε έναν συστηµατικό και εξειδικευµένο τρόπο, έχει αποδειχθεί ως 

αποτελεσµατική σε πολλούς τοµείς της ανάπτυξης: την επικοινωνία, τον κοινωνικό 

και γνωστικό τοµέα (Couper, 2004). 

  Μια προσπάθεια γίνεται από τους ερευνητές να αποµονώσουν τους παράγοντες που 

συµβάλλουν στο να είναι µια πρώιµη θεραπευτική παρέµβαση αποτελεσµατική. Ένα 

από τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει µια θεραπεύτική 

παρέµβαση που δεν πρέπει να παραλείπεται είναι να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του 

παιδιού. Όπως είπαµε και στο πρώτο κεφάλαιο ένα παιδί µε αυτισµό µπορεί να 

διαφέρει σηµαντικά από ένα άλλο µε την ίδια διαταραχή. Να εντοπιστούν και να 

αναγνωριστούν οι ιδιαίτερες  ανάγκες ενός παιδιού αλλά και της οικογένειάς του 

καθώς και να σχεδιαστεί ένα πρόγραµµα που να τις  εξυπηρετεί  είναι ένα κρίσιµο 

ζήτηµα. Άλλα χαρακτηριστικά της παρέµβασης  είναι η περίοδος της έναρξης (2-4 

ετών), η εντατικότητα, η συµµετοχή των γονέων στον σχεδιασµό και στην εφαρµογή 

της, η µελέτη των πλαίσιων που κινείται το παιδί, η εισαγωγή εξατοµικευµένων 

παρεµβάσεων, και τέλος να συµπεριλαµβάνεται και µια βιολογική προσέγγιση 

(χορήγηση κάποιου φαρµάκου) σε συνδυασµό µε την εκπαίδευση. ( Magerotte & 

Roge, 2004).  

   Στους  στόχους  µιας παρέµβασης πρέπει να περιλαµβάνονται η βελτίωση της λεκτ 

ικής και µη λεκτικής επικοινωνίας, η πρόσκτηση κοινωνικών, κινητικών και 

ακαδηµαϊκών  δεξιοτήτων, η ενίσχυση για εµπλοκή σε δραστηριότητες σηµαντικές 

για την ανάπτυξη, και  τέλος  η  αντικατάσταση των  µη λειτουργικών συµπεριφορών 



 20

                                              ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

 

µε έναν πιο  προσαρµοστικό τρόπο συµπεριφοράς. ( Filipek et al., 2006). 

  Όπως είπαµε και στην αρχή της παραγράφου, δεν υπάρχει θεραπεία για τον αυτισµό. 

Ένα δοµηµένο πρόγραµµα εκπαίδευσης και διαχείρισης της συµπεριφοράς που θα 

έχει την αφετηρία του στα πρώτα έτη της ζωής του παιδιού µπορεί να φέρει θετικά 

αποτελέσµατα στην λειτουργικότητά του τα οποία θα διατηρηθούν και στην 

µετέπειτα ζωή του ( Ηowlin, 1997).   
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

    Η ύπαρξη ενός παιδιού µε αυτισµό στην οικογένεια δηµιουργεί µια σειρά 

διαδικασιών που οι γονείς καλούνται να ακολουθήσουν. Οι γονείς από πολύ νωρίς 

πρέπει  να πάρουν σηµαντικές αποφάσεις όσον αφορά την εκπαίδευσή του. 

  Όπως είδαµε στο δεύτερο κεφάλαιο η πρώιµη παρέµβαση είναι πολύ σηµαντική 

προκειµένου την απόκτηση ορισµένων δεξιοτήτων και τον περιορισµό των 

συµπτωµάτων της διαταραχής. Η επιλογή ενός προγράµµατος παρέµβασης, η ένταξη 

σε ειδική ή κανονική τάξη είναι ένα θέµα που προβληµατίζει τους γονείς. 

   Η επιλογή ενός προγράµµατος παρέµβασης είναι µια δύσκολη απόφαση και 

διάφορες παράµετροι πρέπει να λαµβάνονται υπόψη προκειµένου την εφαρµογή του. 

Ένας τέτοιος παράγοντας είναι το επίπεδο λειτουργικότητας του παιδιού και η 

σοβαρότητα των δυσκολιών που αντιµετωπίζει στους διάφορους τοµείς. Αυτό 

συνεπάγεται ότι οι γονείς προκειµένου να διαλέξουν ένα πρόγραµµα που να 

εξυπηρετεί τις ανάγκες του παιδιού τους  πρέπει να συνεργάζονται στενά µε τους 

ειδικούς µέσω των οποίων θα αντλήσουν πληροφόρηση για τα προγράµµατα που 

υπάρχουν.  

 Τα κριτήρια σύµφωνα µε τα οποία οι γονείς επιλέγουν ένα πρόγραµµα δεν έχουν 

ερευνηθεί αρκετά αλλά φαίνεται ότι δεν ακολουθούν πάντοτε τις ανάγκες των 

παιδιών. Το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο, η διαθεσιµότητα των προγραµµάτων και 

το επίπεδο πληροφόρησης των γονέων για τον αυτισµό και τα προγράµµατα που 

υπάρχουν φαίνεται να παίζουν κάποιο ρόλο στην επιλογή του τύπου εκπαίδευσης 

 ( Mandell & Νovak, 2005).  

     Μια πληθώρα προγραµµάτων και παρεµβάσεων έχουν προταθεί από την 

βιβλιογραφία ως αποτελεσµατικές για τον αυτισµό δίνοντας έµφαση σε κάποιον από 

τους τοµείς της ανάπτυξης Στις Ηνωµένες Πολιτείες έχουν διατυπωθεί διάφορες 

αρχές και κανόνες από την IDEA ( Ιndividuals with Disabilities Education Act) όσον 

αφορά στην εκπαίδευση των ατόµων µε αναπηρίες και διαταραχές. Σύµφωνα µε την  

ΙDEA, για πολλά παιδιά µε αναπηρίες και διαταραχές οι υπηρεσίες ειδικής εκπαίδευ-                              

σης δεν είναι αρκετές. Για  να επωφεληθεί ένα παιδί από την εκπαίδευση στον 

µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, ίσως χρειάζεται να του προσφερθούν και άλλες υπηρεσίες   
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που σύµφωνα µε την IDEA είναι ‘συναφείς’. Τέτοια προγράµµατα είναι:  

λογοθεραπεία και θεραπεία ακουστικών προβληµάτων, ψυχολογική και 

συµβουλευτική βοήθεια, φυσιοθεραπεία, πρώιµη αναγνώριση και διάγνωση της 

διαταραχής, ιατρικές υπηρεσίες για την διάγνωση, υπηρεσίες κοινωνικού λειτουργού 

στα σχολεία, συµβουλευτική και εκπαίδευση των γονέων. Αυτές οι υπηρεσίες πρέπει 

να παρέχονται στο σχολείο κανονικής ή ειδικής εκπαίδευσης από ειδικευµένους 

ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, συµβούλους και προσωπικό. (  Turnbull et al., 

2002).  

     Σε ένα προτεινόµενο πλάνο για τις θεραπευτικές παρεµβάσεις που µπορεί να 

δεχθεί ένα αυτιστικό άτοµο ανάλογα µε το στάδιο της ανάπτυξης, περιλαµβάνονται: η 

λογοθεραπεία και η πρώιµη θεραπευτική παρέµβαση, η ειδική εκπαίδευση, η 

εκπαίδευση των γονέων, και η νευρολογική αξιολόγηση για τα πρώτα χρόνια της 

ζωής. Όταν το παιδί µπαίνει στην εφηβεία, η θεραπεία της συµπεριφοράς, η 

φαρµακοθεραπεία, η συµβουλευτική και ζητήµατα της σεξουαλικότητας µπαίνουν σε 

προτεραιότητα. Στην ενήλικη ζωή το αυτιστικό άτοµο µπορεί να επωφεληθεί από την 

εκπαίδευση σε δεξιότητες της ενήλικης ζωής και δεξιότητες που αφορούν σε θέµατα 

του σπιτιού. (Aman, 2005).         

     Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στα προγράµµατα και τον τύπο 

εκπαίδευσης που επιλέγουν οι γονείς για τα αυτιστικά παιδιά τους. Eπίσης θα 

συζητηθούν οι ανάγκες των γονέων και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν έτσι 

όπως προκύπτουν από τις διάφορες έρευνες. 
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                   ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ   

 

    Η πρόγνωση για πλήρη αποκατάσταση είναι ουτοπική όµως πολλά µπορούν να 

επιτευχθούν µέσα από τις διάφορες θεραπείες που έχουν προταθεί και εφαρµόζονται 

για τον περιορισµό των συµπτωµάτων της διαταραχής. Η αποτελεσµατικότητα των 

διαφόρων προγραµµάτων έχει αποτελέσει ένα ξεχωριστό πεδίο έρευνας και 

προβληµατισµού. Μερικά από τα προγράµµατα που έχουν προταθεί έχουν αποδειχθεί 

αποτελεσµατικά ενώ άλλα όχι. Προγράµµατα και θεραπείες  που δεν  υποστηρίζονται 

από την επιστηµονική κοινότητα εξακολουθούν να εφαρµόζονται από ένα µεγάλο 

µέρος οικογενειών παιδιών µε αυτισµό και να προτείνονται από διάφορους κλινικούς.  

 Η  Haussler και η   Kurtz- Costes (1998), έθεσαν αρκετά ερωτήµατα  στην έρευνά 

τους προκειµένου να µελετήσουν την συνεργασία αλλά και την αξιολόγηση των 

προγραµµάτων παρέµβασης για τον αυτισµό από τους γονείς. Σαράντα (40) µητέρες 

αυτιστικών παιδιών συµµετείχαν στην έρευνα. Η ηλικία των παιδιών κυµαινόταν από 

3 έως 6  ετών ενώ προϋπόθεση για συµµετοχή στην έρευνα ήταν η συµµετοχή σε ένα 

πρόγραµµα για αυτισµό για τουλάχιστον 6 µήνες. Η συλλογή των δεδοµένων έγινε 

µέσω τηλεφωνικής συνέντευξης διάρκειας 45 λεπτών περίπου ενώ για την έρευνα 

σχεδιάστηκε και ένα πιλοτικό τεστ. Τα ερωτήµατα που τέθηκαν στην έρευνα ήταν α) 

ποιος τύπος θεραπείας επιλέχθηκε για τα παιδιά που λαµβάνουν ειδική φροντίδα β) τα 

κριτήρια  επιλογής ενός προγράµµατος που έθεσαν οι γονείς, γ) ποια χαρακτηριστικά 

του προγράµµατος θεωρούν οι µητέρες σηµαντικά, δ) ο βαθµός ενηµερότητας των 

γονέων για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προγράµµατος και σε ποιο βαθµό αυτό 

ανταποκρίνεται στις προτεραιότητες και τις επιθυµίες τους. ε) ο τρόπος συµµετοχής 

των γονέων στο πρόγραµµα.  

Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι τα προγράµµατα που ακολουθούσαν τα 

παιδιά είχαν µια ποικιλία χαρακτηριστικών. Τα παιδιά συµµετείχαν σε 32 

διαφορετικά προγράµµατα, 19 από τα οποία απευθύνονταν µόνο σε παιδιά µε 

διαταραχές. Το  45% των παιδιών συµµετείχαν σε προγράµµατα που 

συµπεριελάµβαναν και φυσιολογικούς συνοµηλίκους τους, ενώ το 25%   

παρακολουθούσε προγράµµατα που ήταν σχεδιασµένα για παιδιά µε αυτισµό. Το30% 

των µητέρων µπόρεσαν να εντάξουν των µητέρων µπόρεσαν να εντάξουν το παιδί το  
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τους σε ένα πρόγραµµα  που αποτελείτο από ολιγάριθµες οµάδες, κάτι που είναι 

σηµαντικό όσον αφορά στα παιδιά µε αυτισµό. Παρόλο που επισκέφθηκαν λίγα 

προγράµµατα πριν αποφασίσουν και παρόλο που δεν ήταν σίγουρες για ορισµένα 

χαρακτηριστικά του προγράµµατος που ακολουθεί το παιδί τους, οι µητέρες 

ανέφεραν ότι είχαν µεγάλη συµµετοχή σε αυτά. Συµµετείχαν σε δραστηριότητες όπως 

ταξίδια και εκδροµές, διασκέψεις µε τους δασκάλους, και παρακολούθηση στην τάξη.    

Οι µητέρες είχαν µια σαφή άποψη για το ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ένα 

ιδανικό πρόγραµµα για το παιδί τους. Τα χαρακτηριστικά που θεωρούσαν πιο 

σηµαντικά ήταν η ασφάλεια, η ζεστασιά και η αγάπη, η καταλληλότητα των 

εκπαιδευτών, η καθαριότητα και η νοµιµότητα της εγκατάστασης. Έµφαση δόθηκε 

και στα χαρακτηριστικά του προγράµµατος που αφορούν στην εκπαίδευση των 

παιδιών τους, και συγκεκριµένα  στο κατά πόσο το πρόγραµµα δίνει βάση στην 

ανάπτυξη κοινωνικών, επικοινωνιακών, και προσαρµοστικών δεξιοτήτων. Επίσης 

στην οργάνωση, στην διαθεσιµότητα ειδικών υπηρεσιών, στο εξειδικευµένο και 

δοµηµένο πρόγραµµα, όπως και στην  σχέση των ίδιων µε τον θεραπευτή. Όσον 

αφορά στα κριτήρια επιλογής του προγράµµατος που έθεσαν οι γονείς, οι µητέρες 

δήλωσαν τα ίδια χαρακτηριστικά  µε τα προαναφερθέντα. Όµως για µερικές µητέρες 

η µη διαθεσιµότητα άλλων προγραµµάτων περιόρισε τις ευκαιρίες επιλογής. Όσον 

αφορά τις προτεραιότητες που έθεσαν οι µητέρες όταν επέλεγαν µια συµφωνία, η 

πλειοψηφία των προγραµµάτων ικανοποιούσε αυτές τις προτεραιότητες και είχε τα 

χαρακτηριστικά που αξιολογήθηκαν ως τα πιο σηµαντικά από τις µητέρες, µε 

εξαίρεση την ύπαρξη φυσιολογικών συνοµηλίκων που το 46.7% των µητέρων 

ανέφερε την απουσία του. Ένα ενδιαφέρον εύρηµα της έρευνας,  όσον αφορά στο 

βαθµό της ενηµέρωσης που είχαν οι µητέρες για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που 

έχει το πρόγραµµα, ήταν, ότι ενώ απάντησαν σε διάφορες ερωτήσεις που τους 

τέθηκαν, δεν ήταν απόλυτα σίγουρες για την απάντησή τους, ενώ πολλές µητέρες 

υπέθεταν ότι υπήρχαν διάφορα χαρακτηριστικά χωρίς όµως ποτέ να το έχουν ελέγξει 

( Haussler & Kurtz-Costes, 1998). 

Αυτή η έρευνα είναι σηµαντική γιατί είναι από τις λίγες που µας παρέχει την 

δυνατότητα να δούµε πως επέλεξαν οι γονείς τα προγράµµατα για τα παιδιά τους 

αλλά και τον βαθµό ενηµερότητάς τους για το πρόγραµµα όπως επίσης και τις προτε 
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ραιότητές τους. Οι Mansell και Morris (2004), θέλησαν να εξετάσουν τα 

προγράµµατα και τον τύπο  εκπαίδευσης που είχαν επιλέξει 55 γονείς για τα 

αυτιστικά παιδιά τους. Το 87% των γονέων είχαν επιλέξει την λογοθεραπεία, το 69% 

τα ειδικά σχολεία η χρησιµότητα των οποίων αξιολογήθηκε υψηλά. Πολλά παιδιά 

λάµβαναν βοήθεια στα σχολεία και έκαναν εργοθεραπεία. Το 1/3 των γονέων είχε 

δοκιµάσει αλλαγές στην διατροφή και γενικά το είχε βρει χρήσιµο. Τα µαθήµατα στα 

πρώτα χρόνια της ζωής αξιολογήθηκαν ως πολύ χρήσιµα και θεραπείες όπως του 

Lovaas και Higashi ήταν επίσης συχνές. Οι ορµονικές θεραπείες ήταν σπάνιες. 

Επίσης, παρά την αποτελεσµατικότητα της θεραπείας της συµπεριφοράς και της 

εργοθεραπείας  αξιολογήθηκαν ως µέτρια χρήσιµες από τους γονείς πιθανότατα για 

την αργοπορία στις λίστες αναµονής και την έλλειψη οικονοµικών πόρων.   

Στην έρευνα των Huton και Canon (2005) πάρθηκαν συνεντεύξεις από 21 γονείς 

που ζούσαν στην Αγγλία προκειµένου  να περιγράψουν τις  εµπειρίες τους έχοντας 

ένα αυτιστικό παιδί αρχίζοντας από την διάγνωση. Οι γονείς ανέφεραν ότι µετά την 

διάγνωση, πήραν την βοήθεια ενός λειτουργού που τους έφερε σε επαφή µε διάφορα 

προγράµµατα. Οι πιο συχνά αναφερόµενες θεραπείες ήταν η λογοθεραπεία και η 

εργοθεραπεία. Ωστόσο οι γονείς ανέφεραν µια ποικιλία προγραµµάτων που 

χρησιµοποιούσαν προκειµένου να βοηθήσουν το παιδί να αναπτυχθεί και να ενταχθεί 

στην κοινότητα. Οι γονείς ανέφεραν ιδιαιτέρες δυσκολίες ως προς το να εντάξουν το 

παιδί τους σε κάποιο πρόγραµµα. Μερικές από αυτές ήταν η τοποθέτησή τους σε 

λίστες αναµονής, εµπόδια στην  εξασφάλιση υπηρεσιών στο σχολείο, η αποτυχία τους 

να τοποθετήσουν το παιδί τους σε κάποιο πρόγραµµα. Επίσης σχεδόν οι µισοί από 

τους γονείς δήλωσαν ότι δυσκολεύτηκαν να βρουν ένα καλά εκπαιδευµένο άτοµο ή 

να λάβουν περισσότερες ώρες θεραπείας εβδοµαδιαίως. 

   Μία άλλη έρευνα πραγµατοποιήθηκε µέσω διαδικτύου προκειµένου να µελετήσει 

τα προγράµµατα που επιλέγουν οι γονείς για τα αυτιστικά παιδιά τους. 111 θεραπείες 

συµπεριλαµβάνονταν στην προτεινόµενη λίστα όπου 552 γονείς απάντησαν για το  

ποια προγράµµατα έχουν χρησιµοποιήσει, ποια προγράµµατα χρησιµοποιούν και ποια 

δεν έχουν επιλέξει να χρησιµοποιήσουν καθόλου. Τα αποτελέσµατα της έρευνας 

έδειξαν ότι από τις 111 θεραπείες οι 108 χρησιµοποιούνταν από τουλάχιστον έναν 

γονέα. Οι πιο συχνά αναφερόµενες θεραπείες ήταν αυτές που στόχευαν  στην  
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απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων µε πιο συχνή αυτή της Εφαρµοσµένης Ανάλυσης 

της Συµπεριφοράς (ABA). Η φαρµακοθεραπεία ήταν επίσης συχνή. Το 52% του 

δείγµατος ανέφερε ότι χορηγούσε τουλάχιστον έναν τύπο φαρµάκου. Επίσης συχνά 

ήταν και τα προγράµµατα που έδιναν έµφαση στην δηµιουργία σχέσεων  ενώ µόνο το 

15% των γονέων δήλωσε ότι χρησιµοποιεί το πρόγραµµα TEACCH. Οι γονείς 

µικρών παιδιών και χαµηλότερης λειτουργικότητας έτειναν να χρησιµοποιούν πιο 

πολλές θεραπείες ενώ η σοβαρότητα των συµπτωµάτων φάνηκε να επηρεάζει το είδος 

της θεραπείας που επιλέχθηκε. Ένα ενδιαφέρον εύρηµα της έρευνας είναι ότι οι 

γονείς ανέφεραν ότι είχαν χρησιµοποιήσει πολλές από τις θεραπείες και από διάφορες 

κατηγορίες ενώ πολλές από αυτές εγκαταλείφθηκαν γρήγορα (Green et al., 2006). 

Από τις παραπάνω έρευνες βλέπουµε ότι οι γονείς στην προσπάθειά τους να 

βοηθήσουν το αυτιστικό παιδί τους κάνουν χρήση διάφορων προγραµµάτων. Είναι 

σηµαντικό να επισηµανθεί το γεγονός ότι πολλοί από τους γονείς αναφέρουν την 

δυσκολία τους να εντάξουν το παιδί τους σε ένα πρόγραµµα, να εξασφαλίσουν τους 

απαιτούµενους οικονοµικούς πόρους, να βρούν ανταπόκριση από το σύστηµα υγείας. 

Αναφορές στις ανάγκες των γονέων και την ικανοποίηση τους σε σχέση µε την 

εκπαίδευση των παιδιών τους θα γίνουν και στα επόµενα κεφάλαια.    

    

 Σκόπιµο ίσως σε αυτό το σηµείο θα ήταν να γίνει µια µικρή αναφορά στην 

ενσωµάτωση  σε κανονικές τάξεις δεδοµένου ότι τις τελευταίες δεκαετίες όλο και 

περισσότεροι γονείς παιδιών µε διαταραχές επιλέγουν αυτόν τον τύπο εκπαίδευσης 

και επιδιώκουν την τοποθέτηση του παιδιού τους στην κανονική εκπαίδευση . Με τον 

όρο πλήρης  ενσωµάτωση εννοείται  ότι τα αυτιστικά παιδιά φοιτούν σε µια κανονική 

τάξη µε φυσιολογικούς συνοµιλήκους τους ενώ παράλληλα δέχονται και την βοήθεια 

ειδικών υπηρεσιών. Η  πλήρης  ενσωµάτωση διαφέρει από άλλους τύπους 

ενσωµάτωσης όπου τα παιδιά φοιτούν σε κανονική τάξη µόνο για περιορισµένο 

χρονικό διάστηµα και όταν αυτό κριθεί ωφέλιµο για την πρόοδό τους. 

 Τα οφέλη από την πλήρη ενσωµάτωση έχουν επισηµανθεί για  παιδιά µε διάφορες 

διαταραχές. Μερικά από αυτά είναι οι αυξηµένες προσδοκίες των εκπαιδευτικών,  η 

προσφορά προτύπων συµπεριφοράς των φυσιολογικά αναπτυσσόµενων συνοµιλήκων 
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περισσότερη γνώση, µεγαλύτερος αυτοσεβασµός και λιγότερη αποµόνωση και 

στιγµατισµός για τα ίδια τα παιδιά και τις οικογένειές τους. 

  Η βιβλιογραφία στο συγκεκριµένο ζήτηµα για την οµάδα των αυτιστικών παιδιών 

είναι περιορισµένη. Οι Mesibov & Shea (1996), σε µια ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας προτείνουν ότι τα αυτιστικά παιδιά µπορούν να ωφεληθούν πολύ 

λιγότερο από την ενσωµάτωση σε σύγκριση µε τα παιδιά µε άλλες διαταραχές. Αυτό 

µπορεί να εξηγηθεί καλύτερα αν λάβουµε υπόψη µας την φύση της διαταραχής και 

τις ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιµετωπίζουν τα παιδιά µε αυτισµό. 

   Μία έρευνα  έγινε µε στόχο να µελετήσει τις απόψεις γονέων παιδιών µε 

σύνδροµο Down και αυτιστικών παιδιών ως προς την ενσωµάτωση. 113 γονείς 

αυτιστικών παιδιών και 149 παιδιών µε σύνδροµο Down συµπλήρωσαν 

ερωτηµατολόγια για τους σκοπούς της έρευνας. Σε αντίθεση µε τους γονείς παιδιών 

µε σύνδροµο Down, οι γονείς των αυτιστικών παιδιών δήλωσαν ότι δεν προτιµούν 

την ενσωµάτωση για το παιδί τους. Οι µισοί από τους γονείς των  αυτιστικών παιδιών 

δήλωσαν ότι οι παρούσες εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών τους δεν µπορούν να 

καλυφθούν σε µια κανονική τάξη. Σε αντίθεση αυτό ίσχυε µόνο για το ¼  των γονέων 

παιδιών µε σύνδροµο Down.( Kasari et al., 1999). 

   Η ενσωµάτωση σε κανονικές τάξεις, βρίσκει σύµφωνους όλο και περισσότερους 

γονείς που έχουν παιδιά µε διαταραχές και αναπηρίες. Τα οφέλη µιας τέτοιας 

προοπτικής είναι πολλά και έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον των επιστηµόνων. Οι  

γονείς των αυτιστικών παιδιών διαφοροποιούνται ως προς αυτό το ζήτηµα. Γι’ αυτούς 

φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σηµαντική η παροχή ειδικών υπηρεσιών από 

καταρτισµένο προσωπικό. Αυτή η προτίµηση τους εξηγείται στα πλαίσια της 

πολυπλοκότητας της ασθένειας που επηρεάζει τους τοµείς της επικοινωνίας , της 

κοινωνικότητας όπως επίσης και της συµπεριφοράς. Η προσαρµογή των αυτιστικών 

παιδιών σε µια κανονική τάξη θα ήταν ένα δύσκολο έργο που θα απαιτούσε την 

µερική προσαρµογή του σχολικού περιβάλλοντος στις ανάγκες του αυτιστικού 

παιδιού. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Σ’ αυτό το κεφάλαιο θα µιλήσουµε για την συνεργασία των γονέων µε τους ειδικούς, 

τους δασκάλους και τους θεραπευτές, αρχίζοντας από την φάση της διάγνωσης. Οι 

πρώτες ανησυχίες των γονέων τους οδηγούν στους ειδικούς προκειµένου να 

ζητήσουν την βοήθειά τους. Θα ήταν ενδιαφέρον να δούµε πως περιγράφουν την 

διαδικασία της διάγνωσης δεδοµένου ότι αυτή επηρεάζει και την µελλοντική 

συνεργασία τους. Πέρα από τα παραπάνω,  ίσως να παίζει σηµαντικό ρόλο στην 

δραστηριοποίηση τους προς συγκεκριµένες κατευθύνσεις- υπηρεσίες που θα 

απευθυνθούν και τα προγράµµατα που θα επιλέξουν. Στην συνέχεια θα εξετάσουµε 

την συµµετοχή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Τα προηγούµενα 25 χρόνια η συµµετοχή των γονέων στην εκπαίδευση ήταν 

σχεδόν ανύπαρκτη ενώ οι γονείς ήταν εξαρτηµένοι από τους δασκάλους όσον αφορά 

την ενηµέρωση τους και την ψυχολογική τους υποστήριξη. Στην σηµερινή εποχή οι 

γονείς είναι ισότιµοι συµµέτοχοι µε το προσωπικό του σχολείου, έχοντας την 

ευκαιρία να συµµετέχουν στον σχεδιασµό και την αξιολόγηση των ειδικών 

υπηρεσιών που παρέχονται στο παιδί τους. Η γονεϊκή συµµετοχή στην εκπαίδευση  

φέρεται να έχει θετικά αποτελέσµατα στην ανάπτυξη του παιδιού µε ειδικές ανάγκες 

αλλά και στην αποτελεσµατικότητα της εκπαίδευσης. Μερικές από τις θετικές 

επιδράσεις της γονεϊκής συµµετοχής είναι η γενίκευση των στόχων της θεραπείας και 

σε άλλα πλαίσια, η τροποποίηση τους όπου είναι απαραίτητο, η συνέπεια και η 

προσαρµογή των στόχων αυτών στα διάφορα πλαίσια που κινείται το παιδί, τα 

υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης των γονέων αλλά και η εφαρµογή πιο 

αποτελεσµατικών στρατηγικών ως προς την επίλυση προβληµάτων  ( Spann et al., 

2003).      
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Όπως είδαµε στο δεύτερο κεφάλαιο, η παροχή της διάγνωσης του αυτισµού είναι 

σηµαντικό να δίνεται στους γονείς για το παιδί τους στα δύο πρώτα έτη της ζωής. 

Αυτό συµβάλλει στην εξοικείωση των γονέων µε την διαταραχή και την καλύτερη 

προσαρµογή τους στις συνθήκες και τις απαιτήσεις που προκύπτουν. Ακόµη, παίζει 

σηµαντικό ρόλο στην πρώιµη παρέµβαση τα πλεονεκτήµατα της οποίας έχουν ήδη 

συζητηθεί. Σε αυτήν την παράγραφο θα δούµε πως περιγράφουν οι γονείς την 

διαδικασία της διάγνωσης  και την συνεργασία τους µε τους ειδικούς. 

 

ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΩΝ : 

Η ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  

 

  Ένας παράγοντας που σχετίζεται µε την συνεργασία των γονέων µε τους ειδικούς 

και την ικανοποίηση που λαµβάνουν από αυτή, είναι οι γνώσεις του ειδικού για την 

αυτιστική διαταραχή και η ικανότητά του  να χειριστεί την κατάσταση. 

Μια έρευνα έγινε προκειµένου να µελετήσει τις απόψεις των γονέων παιδιών µε 

αυτισµό σχετικά µε  τους ειδικούς που ήρθαν σε  επαφή στα πρώτα στάδια της 

διάγνωσης, τους  παιδίατρους. Επιπλέον  να προσδιορίσει αν υπάρχουν διαφορές σε 

σύγκριση µε τις απόψεις γονέων που το παιδί τους είχε διαφορετική διαταραχή. Το 

δείγµα της έρευνας ήταν 100 οικογένειες που είχαν παιδί µε φυσική αναπηρία, 100 

οικογένειες που είχαν παιδί µε αυτισµό, και εκατό οικογένειες που είχαν παιδί µε 

νοητική καθυστέρηση. Για την συλλογή των δεδοµένων χορηγήθηκαν 

ερωτηµατολόγια.  

   Οι γονείς παιδιών µε αυτισµό, ανέφεραν ότι ο ειδικός που ανέλαβε την φροντίδα 

του παιδιού τους αρχικά, ήταν πολύ καλός/ άριστος. Παρόλο αυτά, περισσότερο από 

το 20% του δείγµατος δήλωσε ότι δεν τους δόθηκε βοήθεια στο να γνωρίσουν και 

άλλους γονείς παιδιών µε την ίδια διαταραχή. Επιπλέον δήλωσαν ότι ο ειδικός δεν 

κατανοούσε τις επιδράσεις της ύπαρξης ενός αυτιστικού παιδιού στη οικογένεια, δεν 

µπορούσε να απαντήσει σε ερωτήσεις που σχετίζονταν µε την κατάσταση που 

βρισκόταν η οικογένεια, ούτε να δώσει πληροφορίες και οδηγίες για την θεραπεία. 

Ακόµη,  εκτίµησαν ότι  οι γνώσεις  του ειδικού για την διαταραχή του παιδιού τους 

ήταν ελλιπείς  και την ικανότητα αυτού να διαχειριστεί µια αναπτυξιακή διαταραχή,  
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περιορισµένη. Σε σύγκριση µε τις άλλες οµάδες των γονέων, βαθµολόγησαν τις 

ικανότητες του ειδικού να διαχειριστεί το δικό τους πρόβληµα και να καλύψει τις 

ανάγκες τους πολύ χαµηλότερα.( Liptak et al., 2006). 

   Η Stoner και οι συνεργάτες της, (2005) µελέτησαν τέσσερις περιπτώσεις γονέων 

παιδιών µε αυτισµό ως προς  την συνεργασία τους µε τους ειδικούς στην προσπάθεια 

τους να λάβουν κάποια διάγνωση για το παιδί τους. Για τη συλλογή δεδοµένων 

έγιναν συνεντεύξεις. Οι περισσότεροι γονείς ανέφεραν ότι οι ίδιοι αναγκάστηκαν να 

πιέσουν τους ειδικούς να προσέξουν τα παιδιά τους, και ότι δυσκολεύτηκαν ώσπου 

να πάρουν µια τελική διάγνωση για το παιδί τους. Γενικά η εµπιστοσύνη προς τον 

ειδικό µειωνόταν όταν οι γονείς έπρεπε να βασιστούν στο δικό τους ένστικτο κάτι το 

οποίο φάνηκε να επηρεάζει την µελλοντική συνεργασία τους µε τους ειδικούς. 

  Ένας άλλος παράγοντας είναι ο χρόνος λήψης της διάγνωσης και το διάστηµα που 

µεσολαβεί από τις πρώτες  επισηµάνσεις  των γονέων έως την λήψη της διάγνωσης.  

   Ένας από τους στόχους  µιας πρόσφατης  έρευνας ήταν να περιγράψει την 

ικανοποίηση των γονέων από την διαγνωστική διαδικασία, και την ηλικία που 

αναφέρουν οι γονείς ότι πήραν την διάγνωση του αυτισµού για το παιδί τους. 

∆όθηκαν ερωτηµατολόγια σε 494 γονείς αυτιστικών παιδιών, παιδιών µε Asperger 

και  ∆ιάχυτης Αναπτυξιακής  ∆ιαταραχής µη προσδιοριζόµενης αλλιώς. Το 40% των 

γονέων δήλωσε ‘µη ικανοποιηµένο’ από την διαγνωστική διαδικασία Οι γονείς των 

παιδιών που έλαβαν την διάγνωση σε µικρότερες ηλικίες και επισκέφθηκαν 

λιγότερους ειδικούς, δήλωσαν µεγαλύτερη ικανοποίηση. Σε αντίθεση µε παλαιότερες 

έρευνες, δεν βρέθηκε διαφορά στα επίπεδα ικανοποίησης µεταξύ των γονέων 

αυτιστικών παιδιών, παιδιών µε Asperger και ∆ιάχυτων Αναπτυξιακών ∆ιαταραχών 

µη προσδιοριζόµενων αλλιώς. Οι γονείς µικρότερων παιδιών ανέφεραν µεγαλύτερη 

ικανοποίηση από την διαδικασία σε σύγκριση µε γονείς µεγαλύτερων παιδιών. Αυτό 

ερµηνεύεται ως αποτέλεσµα της προόδου που έχει γίνει στην αναγνώριση του 

αυτιστικού συνδρόµου από τους ειδικούς.  Τέλος, ο µέσος όρος ηλικίας που έλαβαν 

την διάγνωση για αυτισµό ήταν 3.4 ετών και για Asperger 7.5 ( Goin- Kochel et al., 

2006). 

Αντίστοιχα, οι Susan Siklos και Κerns (2006), βρήκαν ότι πάνω από το 50% των 

συµµετεχόντων της έρευνας δήλωσε µη ικανοποιηµένο µε την διαδικασία της διαγνω 
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σης. Οι συµµετέχοντες ήταν 56 γονείς αυτιστικών παιδιών,  παιδιών µε Asperger και 

παιδιών µε ∆ιάχυτη Αναπτυξιακή ∆ιαταραχή µη προσδιοριζόµενη αλλιώς. Η µέση 

ηλικία της διάγνωσης για τα αγόρια ήταν τα 4.5 έτη και για τα κορίτσια τα 6 έτη. Τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι η αποτελεσµατικότητα της διαγνωστικής διαδικασίας δεν 

έχει βελτιωθεί τα τελευταία δέκα χρόνια εφόσον δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στην 

περίοδο που µεσολαβεί προκειµένου την διάγνωση ανάµεσα σε παιδιά µικρότερης και 

µεγαλύτερης ηλικίας. Οι γονείς επίσης ανέφεραν την δυσαρέσκειά τους για τις 

υπηρεσίες που έλαβαν αφότου πήραν την διάγνωση. Είχαν δυσκολία να απευθυνθούν 

στις απαραίτητες υπηρεσίες κυρίως λόγω της λίστας αναµονής και τα ειδικά κριτήρια 

που υπήρχαν για την συµµετοχή σε κάποιο πρόγραµµα (π.χ λογοθεραπεία ή 

εργοθεραπεία). Ωστόσο, οι γονείς παιδιών µε µεγαλύτερη  δυσκολία  στην 

επικοινωνία ανέφεραν λιγότερο άγχος σχετικά µε την διάγνωση και µεγαλύτερη 

ικανοποίηση από την διαγνωστική διαδικασία. Επίσης ήταν πιο ικανοποιηµένοι µε τις 

υπηρεσίες που πήραν µετά την λήψη της διάγνωσης. 

  Μια άλλη σηµαντική παράµετρος που συµβάλλει στην ικανοποίηση των γονέων από 

την διαγνωστική διαδικασία είναι οι παρεχόµενες πληροφορίες.   

Οι Clare Brogan και Christina Knussen (2003), µελέτησαν τους παράγοντες που 

σχετίζονται µε την ικανοποίηση των γονέων από την διαγνωστική διαδικασία 

χορηγώντας ερωτηµατολόγια σε 126 γονείς από την Σκωτία. Η ικανοποίηση των 

γονέων µε την λήψη της διάγνωσης ήταν σε υψηλά επίπεδα (περισσότερο από το 

50%). Οι γονείς που ανέφεραν την µεγαλύτερη ικανοποίηση ήταν πιο θετικοί σχετικά 

µε τον τρόπο που εκφράστηκε από τους ειδικούς κατά την διάρκεια της συνέντευξης 

και σχετικά µε την ποιότητα των  πληροφοριών που τους δόθηκαν εκείνη την στιγµή 

(συµπεριλαµβανοµένου των γραπτών πληροφοριών και την ευκαιρία να κάνουν 

ερωτήσεις). Ένιωσαν επίσης ότι οι αρχικές τους υποψίες έγιναν αποδεκτές από τους 

ειδικούς. Η µεγαλύτερη ικανοποίηση εκφράστηκε από τους γονείς που έλαβαν την 

διάγνωση Αsperger για το παιδί τους και από αυτούς που πήραν µια οριστική 

διάγνωση. Τέλος, µεγαλύτερη ικανοποίηση δήλωσαν οι γονείς που είχαν παιδιά που 

δεν είχαν εισαχθεί στην εκπαίδευση, ενώ δεν βρέθηκε συσχέτιση ανάµεσα στην 

ικανοποίηση και την ηλικία του παιδιού, το φύλο, τις ικανότητες και την διάρκεια που 

µεσολάβησε µέχρι την λήψη της τελικής διάγνωσης. 
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Ένας από τους στόχους µιας έρευνας των Mansell και Morris (2004), ήταν να 

µελετήσει την ποιότητα και την χρησιµότητα των πληροφοριών που δίνονται στους 

γονείς αυτιστικών παιδιών κατά την διάρκεια της διαγνωστικής  διαδικασίας.  Το 

δείγµα της έρευνας ήταν γονείς 55 αυτιστικών παιδιών. Οι γονείς επισήµαναν την 

ανάγκη τους να µην τους δίνεται τόσο αποθαρρυντική πρόγνωση. Επίσης να δίνονται 

πληροφορίες για υποστήριξη και θεραπεία στους µήνες της αβεβαιότητας πριν την 

τελική διάγνωση και τους µήνες που έπονται της διάγνωσης. Πολλοί γονείς ανέφεραν 

ότι ήθελαν περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την διατροφή και την συνεννόηση 

µε τα σχολεία. 

Ο Ηuton  και Caron (2005) έκαναν µια έρευνα µε στόχο να δουν πως οι γονείς 

περιγράφουν την εµπειρία τους να µεγαλώνουν ένα αυτιστικό παιδί, αρχίζοντας από 

την διάγνωση. Πάρθηκαν συνεντεύξεις από 21 γονείς που είχαν αναλάβει την 

φροντίδα του παιδιού και ζούσαν στην Αγγλία. Οι απόψεις των γονέων για την 

διαδικασία της διάγνωσης  ήταν ότι καταλήγει σε αναµονή µηνών, πολλούς ειδικούς 

και σε µερικές περιπτώσεις, σε αργοπορηµένη και µη αξιόπιστη διάγνωση. Πολλοί 

γονείς ανέφεραν ότι τους είπαν πως ‘τίποτα δεν πήγαινε στραβά’, ή, τους δόθηκε µια 

λάθος διάγνωση. Επίσης σχεδόν οι µισοί από τους γονείς είπαν ότι δεν έγινε  σεβαστή 

η γνώµη τους και οι ανησυχίες τους από τους γιατρούς.  

Οι Smith, Chung και Vostanis (1994) εξέτασαν µέσω ερωτηµατολογίων απόψεις κι 

εµπειρίες γονιών παιδιών µε αυτισµό σχετικά µε τη διάγνωση, τη βοήθεια και 

υποστήριξη που είχαν λάβει. Απώτερος στόχος της έρευνας ήταν η διεξαγωγή 

συµπερασµάτων που αφορούσαν στην ύπαρξη ή όχι προόδου στον τοµέα αυτό της 

παροχής υπηρεσιών. Συµµετείχαν 127 οικογένειες (µέλη της West Midlands Autistic 

Society), όλες µε κάποιο παιδί µε αυτισµό, στις οποίες στάλθηκε ένα ερωτηµατολόγιο 

23 θεµάτων, σχετικών µε τα ζητήµατα που αναφέρθηκαν λίγο παραπάνω. Σε γενικές 

γραµµές, οι ερευνητές κατέληξαν στο συµπέρασµα πως δεν πραγµατοποιήθηκε 

σηµαντική πρόοδος. Οι γονείς του δείγµατος αντιµετώπισαν λίγο πολύ τις ίδιες 

δυσκολίες, όσον αφορά τη λήψη µιας αρχικής διάγνωσης και τη συνεργασία µε τους 

ειδικούς, τον κίνδυνο για µια λανθασµένη διάγνωση κατά την πρώτη τους επαφή µε 

επαγγελµατίες και τέλος, τη λήψη κατάλληλης βοήθειας και υποστήριξης τα πρώτα 

χρόνια. Συγκεκριµένα, στις περισσότερες από τις µισές περιπτώσεις παιδιών είχαν  
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συµβεί λάθη κατά τη διαγνωστική διαδικασία, γεγονός που ταλαιπώρησε και 

απογοήτευσε ιδιαίτερα τις οικογένειες των παιδιών. Γενικότερα, όµως, οι γονείς 

δήλωσαν µη ικανοποιηµένοι από την έλλειψη υποστήριξης, την ανεπαρκή 

πληροφοριοδότηση και συµβουλευτική, τόσο κατά την αρχική διάγνωση όσο και 

µετά το πέρας αυτής.  

 

 Το να έχουν οι γονείς µια λεπτοµερή διάγνωση όσο πιο νωρίς γίνεται είναι το 

πρώτο βήµα  που τους δίνει την ευκαιρία να βρουν πληροφορίες και βοήθεια καθώς 

και πρόσβαση στις υπηρεσίες όπως  και υποστήριξη συναντώντας άλλους γονείς που 

είναι στην ίδια κατάσταση.  Η ικανοποίηση των γονέων από την διαγνωστική 

διαδικασία σύµφωνα µε τις παραπάνω έρευνες είναι στις περισσότερες περιπτώσεις  

χαµηλή και σχετίζεται µε διάφορους παράγοντες όπως οι πληροφορίες που τους  

δόθηκαν, η ικανότητα του ειδικού να παρέχει µια ακριβή διάγνωση, ο χρόνος που 

µεσολάβησε για την λήψη της διάγνωσης, ο τρόπος που αυτή δόθηκε και άλλοι 

παράγοντες. ∆ιάφορες κατευθυντήριες γραµµές έχουν διατυπωθεί προκειµένου η 

διαγνωστική διαδικασία να είναι αποτελεσµατική. Μερικές από αυτές είναι:  

  

·  οι ειδικοί πρέπει να είναι καλά προετοιµασµένοι και εκπαιδευµένοι σε δεξιότητες 

επικοινωνίας προκειµένου να µοιραστούν τα ‘δυσάρεστα νέα’ µε τους γονείς και να 

δείξουν  ενσυναίσθηση στις ανάγκες της οικογένειας. 

·  οι ανησυχίες των γονέων πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη. 

·  το κάθε παιδί είναι διαφορετικό και πέρα από την διάγνωση ο ειδικός πρέπει να 

γνωρίσει τις ιδιαίτερες ανάγκες του παιδιού. 

·   γραπτές πληροφορίες πρέπει να δίνονται σε ένα πρώιµο στάδιο για την κατάσταση 

του παιδιού, τις διαθέσιµες υπηρεσίες και την πρακτική και ψυχολογική υποστήριξη 

που µπορεί να λάβει η οικογένεια. 

· λεπτοµέρειες πρέπει να δίνονται στην πρώτη κιόλας συνάντηση και να  ενθαρρύνο  

  νται οι γονείς να κάνουν ερωτήσεις για οποιαδήποτε απορία και αν έχουν .                               

·  οι ειδικοί πρέπει να είναι ειλικρινείς αλλά και θετικοί στις ερωτήσεις των γονέων 

που αφορούν στο µέλλον του παιδιού τους, αποφεύγοντας να κάνουν προβλέψεις.  

( Hedderly et al., 2003).  
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∆ΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

 

 

Η συµµετοχή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι πολύ σηµαντική. 

Σύµφωνα µε τις αρχές της IDEA, στις Ηνωµένες Πολιτείες, οι γονείς παιδιών µε 

διαταραχές και αναπηρίες έχουν το δικαίωµα συµµετοχής σε όλες τις αποφάσεις που 

παίρνονται σε σχέση µε την εκπαίδευση των παιδιών τους. Αυτή η αρχή έχει δυο 

στόχους: α)οι γονείς να είναι συµµέτοχοι στην απόφαση που πάρθηκε και β) την 

υπευθυνότητα ως προς την εφαρµογή της ( Turnbull et al., 2002).  

Οι  McConachie &  Robinson σε µια πρόσφατη δηµοσίευσή τους (2006),  

µελέτησαν το βαθµό που  γονείς και  υπηρεσίες βρίσκονταν σε επαφή. Πιο 

συγκεκριµένα θέλησαν να ερευνήσουν κατά πόσο οι γονείς είχαν πρόσβαση σε α) 

υπηρεσίες υποστήριξης, β) λειτουργούς που βοηθούν την οικογένεια να έρθει σε 

επαφή µε τις υπηρεσίες, γ) ειδική προσχολική αγωγή. Οι συµµετέχοντες ήταν 56 

αυτιστικά παιδιά και οι γονείς τους. Η αναλογία των αγοριών προς τα κορίτσια ήταν 

4:1 και ο µέσος όρος ηλικίας τους ήταν 36 µήνες. Ως το τέλος της έρευνας δεδοµένα 

ήταν διαθέσιµα από 39 οικογένειες. Έγιναν 4 εκτιµήσεις των συµµετεχόντων σε 

περίοδο 21 µηνών. Οι γονείς καλούνταν να δώσουν πληροφορίες µε βάση ένα 

ερωτηµατολόγιο που εξέταζε µε ποιους ειδικούς, επαγγελµατίες, υπηρεσίες, ή 

προγράµµατα ήρθε το παιδί τους προηγούµενους 7 µήνες. Τα αποτελέσµατα της 

έρευνας έδειξαν ότι καθώς το παιδί µεγάλωνε η επαφή µε τις υπηρεσίες υποστήριξης 

µειωνόταν µε εξαίρεση αυτές που αφορούσαν στο σχολείο. Επίσης, µόνο το 39% των 

γονέων ανέφερε ότι είχε κάποιον λειτουργό. Τέλος λιγότερο από το 1/3 των παιδιών 

είχε λάβει 1 ώρα καθηµερινής βοήθειας από έναν ειδικό, χωρίς να ακολουθείται  

κάποιο συγκεκριµένο πρόγραµµα. Τα αποτελέσµατα της έρευνας φανερώνουν ότι η 

δηµιουργία ενός δικτύου συνεργασίας γονέων, ειδικών και υπηρεσιών  και η 

διατήρησή του αντιµετωπίζει πολλά προβλήµατα στην πράξη.      

   Μια άλλη έρευνα έγινε από τους Spann, Kohler και Soenksen (2003). Στόχος της 

έρευνας αυτής ήταν να µελετήσει 1) την φύση και την διαθεσιµότητα ειδικών 

υπηρεσιών που λαµβάνουν τα αυτιστικά παιδιά στο σχολείο τους 2) την συχνότητα  
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και τη ποιότητα της επικοινωνίας των γονέων µε τους δασκάλους και µε το υπόλοιπο 

προσωπικό του σχολείου, 3) την φύση της ενηµέρωσης που είχαν οι γονείς για τα 

προγράµµατα και την εµπλοκή τους σε αυτά και τέλος 4) τις προτεραιότητες των 

γονέων και την ικανοποίηση τους από τις υπηρεσίες ειδικής αγωγής. Το δείγµα που 

χρησιµοποιήθηκε στην έρευνα ήταν 45 γονείς παιδιών µε αυτισµό ή κάποια άλλη 

συγγενή  διάχυτη  αναπτυξιακή διαταραχή, τα οποία παρακολουθούσαν προσχολική 

εκπαίδευση ή φοιτούσαν σε κανονικά σχολεία ( οι ηλικίες των παιδιών κυµαίνονταν 

από 4 έως 18 ετών). Η συλλογή των δεδοµένων έγινε µέσω συνέντευξης.  

      Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι η πλειοψηφία των παιδιών δαπανούσε 

µέρος της ηµέρας του σε τάξεις γενικής παιδείας και λάµβανε 2 ή 3 διαφορετικά είδη 

θεραπείας µε συχνότερο αυτό της λογοθεραπείας. Πολλές οικογένειες ανέφεραν ότι 

επικοινωνούσαν µε το σχολείο σε συχνή βάση και ότι η επικοινωνία τους αυτή 

αφορούσε σε πολλά θέµατα. Η επικοινωνία γινόταν συνήθως µε τον δάσκαλο ή τον 

ειδικό µέσω συναντήσεων, σηµειώσεων και τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. Τα θέµατα 

αφορούσαν κυρίως την πρόοδο του παιδιού και τα προβλήµατα που δηµιουργούνται 

στο σχολείο και στο σπίτι. Η πλειοψηφία των γονέων δήλωσε ότι είχε ένα µέτριο ή 

υψηλό βαθµό ενηµέρωσης και εµπλοκής στην πρόοδο των παιδιών τους, ωστόσο, 

πολλοί από αυτούς δήλωσαν ότι στο σχολείο δεν γινόταν επαρκής προσπάθεια για 

την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών κάθε παιδιού. Όσον αφορά τις προτεραιότητες 

που έχουν θέσει οι γονείς, αυτές ήταν  το παιδί τους να συµµετέχει στις 

δραστηριότητες και στο παιχνίδι µε τα άλλα παιδιά, να αναπτύξει φιλίες, να 

συµµετέχει σε κοινωνικές εκδηλώσεις, να αναπτύξει γλωσσικές ικανότητες και να 

βελτιωθεί η επικοινωνία του. Σχεδόν οι µισοί συµµετέχοντες δήλωσαν ότι το 

προσωπικό του σχολείου προσπαθούσε λίγο ή καθόλου προκειµένου να ικανοποιήσει 

τις ανάγκες των παιδιών τους. Αξιοσηµείωτο είναι ότι γονείς µεγαλύτερων παιδιών 

δήλωσαν µικρότερη ικανοποίηση για την επικοινωνία µε το σχολείο, για την 

συµµετοχή στα προγράµµατα ειδικής αγωγής, και την εκπλήρωση των αναγκών των 

παιδιών τους. 

   Ένας από τους στόχους της µελέτης της Stoner και των συνεργατών της (2005) που 

αναφέρθηκε παραπάνω, ήταν να εξετάσει πως περιγράφουν οι γονείς  την συνεργασία 

τους µε τους εκπαιδευτικούς του αυτιστικού παιδιού τους. Οι γονείς ανέφεραν ότι ο 
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αγώνας τους να βρουν κάποιο  εκπαιδευτικό πρόγραµµα και οι συνδιαλλαγές τους µε 

τους ειδικούς της εκπαίδευσης οδήγησε σε µείωση της εµπιστοσύνης τους προς 

αυτούς. Επίσης η αποτυχία τους να επικοινωνήσουν αποτελεσµατικά µε τους 

δασκάλους ,κάτι που θεωρούσαν πολύ σηµαντικό,  τους έκανε περισσότερο 

επιφυλακτικούς. Επιφυλακτικότητα εξέφραζαν κυρίως για το κατά πόσο το σχολείο 

εξυπηρετούσε τις ανάγκες του παιδιού τους.     

Άλλη µια έρευνα έγινε προκειµένου να αξιολογήσει τις υπηρεσίες που 

προσφέρονταν σε ένα πρόγραµµα προσχολικής ειδικής  αγωγής. 24 γονείς αυτιστικών 

παιδιών συµµετείχαν στην έρευνα συµπληρώνοντας ερωτηµατολόγια. Οι γονείς 

εµφανίστηκαν πολύ ικανοποιηµένοι από την επικοινωνία και την συνεργασία τους µε 

το προσωπικό. Μας ενδιαφέρει να δούµε τον τρόπο που το σχολείο είχε υιοθετήσει 

για να επικοινωνεί µε τους γονείς. Το πρόγραµµα είχε έναν ισχυρό δεσµό µε την 

οικογένεια. Στόχος ήταν η δηµιουργία µιας σχέσης εµπιστοσύνης. Οι γονείς 

καλούνταν να συµµετέχουν σε συναντήσεις και σε σεµινάρια εκπαίδευσής. Επίσης 

είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά τις διάφορες συνεδρίες 

θεραπείας καθώς και να επικοινωνούν µε το προσωπικό για να ενηµερώνονται για τις 

θεραπείες που παρέχονταν από το σχολείο. Μερικοί γονείς συναντούσαν το 

προσωπικό του σχολείου µια φορά τον µήνα ενώ σε άλλες περιπτώσεις 

επικοινωνούσαν καθηµερινά. Η επικοινωνία γινόταν µε τους γονείς σύµφωνα µε τις 

ανάγκες τις οικογένειας. Το προσωπικό επίσης προσπαθούσε να έρθει σε επαφή και 

µε τους άλλους επαγγελµατίες, εκτός σχολείου, που εµπλέκονταν στην θεραπεία του 

παιδιού προκειµένου να βρεθεί µια κοινή στρατηγική. Τέλος οι γονείς µπορούσαν να 

συµµετέχουν στην τάξη και να βιντεοσκοπούν την πρόοδο του παιδιού τους, κάτι που 

τους βοηθούσε να εφαρµόζουν διάφορες τεχνικές και στο σπίτι.( Stuart et al., 2006).  

 

Οι γονείς συχνά αναφέρουν ότι δυσκολεύονται να διατηρήσουν ένα καλό επίπεδο 

επικοινωνίας και συνεργασίας µε το προσωπικό του σχολείου ότι οι ίδιοι πρέπει να 

κάνουν κάποια προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση. Αντίθετα άλλοι 

παρουσιάζονται πιο ικανοποιηµένοι από την επικοινωνία που έχουν αλλά 

αµφιβάλλουν για το κατά πόσο οι ανάγκες των παιδιών τους ικανοποιούνται.    

 

 

 

 



 40

                                             ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

      

Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

 

  Η ύπαρξη πηγών από όπου η οικογένεια µπορεί να λάβει υποστήριξη είναι ένας 

πολύ σηµαντικός παράγοντας που ίσως να διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στην 

προσαρµογή της οικογένειας αλλά και στην αντιµετώπιση των δυσκολιών που 

προέρχονται από την φροντίδα ενός παιδιού µε αυτισµό. Προηγούµενες έρευνες 

έχουν δείξει ότι η ύπαρξη ανεπίσηµου υποστηρικτικού δικτύου  της οικογένειας 

(συγγενείς, φίλοι, κοινωνικό πλαίσιο κλπ) συνδέεται µε χαµηλότερα επίπεδα άγχους 

στους γονείς. Σε αντίθεση, η ύπαρξη ενός επίσηµου δικτύου υποστήριξης ( ειδικοί 

επαγγελµατίες, υπηρεσίες, εκπαίδευση) δεν φαίνεται να έχει καθοριστικό ρόλο στην 

µείωση του άγχους στην οικογένεια. Παρόλο αυτά οι γονείς θεωρούν πολύ σηµαντική 

την βοήθεια των ειδικών (Renty & Roeyers, 2005). 

 Η   ικανοποίηση που λαµβάνουν οι γονείς από την  προσβασιµότητα και την 

ποιότητα της εκπαίδευσης και της υποστήριξης για το αυτιστικό παιδί τους αποτέλεσε 

το αντικείµενο µελέτης της έρευνας  των Renty και Roeyers (2005). Οι 

συµµετέχοντες της έρευνας  ήταν  γονείς παιδιών µε αυτισµό των οποίων η ηλικία 

κυµαινόταν από 2.69- 17.81 έτη. Η έρευνα βασίστηκε στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, 

σε ερωτηµατολόγια που µοιράστηκαν στους συµµετέχοντες αλλά και σε 

ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις που πάρθηκαν από 15 γονείς.  

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι γονείς δεν ήταν γενικά ευχαριστηµένοι από την 

εκπαίδευση και την υποστήριξη που λάµβανε το παιδί τους στο παρελθόν. Αρχικά οι 

γονείς δήλωσαν την δυσαρέσκειά  τους για την διαδικασία της διάγνωσης. Η ηλικία 

που το παιδί τους πήρε την τελική διάγνωση και ο χρόνος που µεσολάβησε για να 

ολοκληρωθεί η διαδικασία  σχετίστηκε µε την ικανοποίηση που δήλωσαν οι γονείς. 

Άλλος ένας παράγοντας που συσχετίστηκε µε τα επίπεδα ικανοποίησης των γονέων 

ήταν η πληροφόρηση που τους δόθηκε από επίσηµες πηγές. Το 1/3 των γονέων 

δήλωσε ότι δεν έλαβε πολλές πληροφορίες για την διαταραχή κατά την διάρκεια της 

διαγνωστικής διαδικασίας ενώ οι µισοί από τους συµµετέχοντες δήλωσαν ότι δεν 

τους δόθηκαν πληροφορίες για τον τρόπο εκδήλωσης της διαταραχής στο δικό τους 

παιδί. Ακόµη έλλειψη πληροφόρησης υπήρξε και όσον αφορά τις υπηρεσίες που 
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µπορούν να απευθυνθούν αλλά και σε θέµατα σχετικά µε την εκπαίδευση. Μία 

δεύτερη πηγή δυσαρέσκειας, ήταν η προσβασιµότητα τους σε ειδικές υπηρεσίες και 

στην εκπαίδευση για το αυτιστικό παιδί τους. Ένα αξιοσηµείωτο εύρηµα της έρευνας 

ήταν ότι η ικανοποίηση των γονέων που τα παιδιά τους παρακολουθούσαν ειδικά 

σχολεία ήταν υψηλότερη σε σύγκριση µε αυτών που τα παιδιά τους 

παρακολουθούσαν κανονικά σχολεία. Παράγοντες που επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό 

την ικανοποίηση των γονέων από την εκπαίδευση ήταν οι αµοιβαίες πληροφορίες που 

αντάλλαζαν για το παιδί τους µε τον εκπαιδευτικό, η ύπαρξη ενός ατοµικού 

προγράµµατος, αλλά και η κατάρτιση του επαγγελµατία και του προσωπικού. 

Συνοψίζοντας, τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης έρευνας έδειξαν ότι  η 

ικανοποίηση των γονέων µπορούσε να προβλεφθεί από 3 παράγοντες. α) η 

συµµετοχή τους στο επίσηµο υποστηρικτικό δίκτυο β) η διαθεσιµότητα των 

πληροφοριών που λάµβαναν  γ) ο χρόνος που µεσολαβούσε ανάµεσα στην πρώτη 

ιατρική επίσκεψη και την τελική διάγνωση.   

Μια άλλη σχετική έρευνα ήταν αυτή της  Starr και των συνεργατών της (2001). 

Εξέτασαν τις απόψεις και την ικανοποίηση που λαµβάνουν 69 γονείς από την 

εκπαίδευση του αυτιστικού παιδιού τους, χορηγώντας τους ερωτηµατολόγια. Τα 

αποτελέσµατα της έρευνας επιδέχονται πολλές ερµηνείες. Οι γονείς παιδιών µε 

αυτισµό που δεν είχαν αναπτύξει τον λόγο αξιολόγησαν πιο θετικά την ατµόσφαιρα 

της τάξης και θέµατα που αφορούν στην εκπαίδευση. Ήταν πιο ικανοποιηµένοι από 

την εκπαίδευση του παιδιού τους σε σύγκριση µε τους  γονείς παιδιών που είχαν 

αναπτύξει τον λόγο. 

Ένα άλλο ενδιαφέρον εύρηµα της έρευνας είναι ότι οι γονείς µικρότερων παιδιών 

ήταν πιο ικανοποιηµένοι όσον αφορά την εκπαίδευση και είχαν θετικότερες απόψεις 

για το εκπαιδευτικό σύστηµα σε σύγκριση µε τους γονείς µεγαλύτερων παιδιών. 

Τέλος, οι γονείς που είχαν παραπάνω από ένα παιδί µε αυτισµό στην οικογένεια είχαν 

θετικότερες αντιλήψεις και δήλωσαν  µεγαλύτερη ικανοποίηση για την πρόοδο των 

παιδιών τους και για τις δεξιότητες που µαθαίνουν. Από τους 49 γονείς που 

επισήµαναν τις ανάγκες των υπηρεσιών ή των προγραµµάτων των παιδιών τους οι 

14( 28.6%) ανέφεραν την ανάγκη για παροχή ειδικής  εκπαίδευσης  στον αυτισµό και 

την κατάρτιση του προσωπικού του σχολείου ως βασική.  

Μια άλλη έρευνα έγινε προκειµένου να  µελετήσει ποιες ανάγκες θεωρούν οι 

γονείς των αυτιστικών παιδιών και των παιδιών µε σύνδροµο Down ως τις πιο 

σηµαντικές και κατά πόσο αυτές οι ανάγκες ικανοποιούνται. Για τους σκοπούς της 
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έρευνας χορηγήθηκαν ερωτηµατολόγια σε 56 γονείς αυτιστικών παιδιών και 32 

παιδιών µε σύνδροµο Down. Οι γονείς των αυτιστικών παιδιών σε σύγκριση µε τους 

γονείς παιδιών µε σύνδροµο Down δήλωναν πιο συστηµατικά ανάγκες που 

σχετίζονταν µε τους ειδικούς που δουλεύουν µε το παιδί τους και τους ίδιους. Πιο 

συγκεκριµένα, δήλωναν ως µεγαλύτερη ανάγκη την ύπαρξη πιο εντατικών 

θεραπειών, και πιο καταρτισµένου προσωπικού. Όσον αφορά στο κατά πόσο οι 

ανάγκες τους ικανοποιούνται, και οι δυο οµάδες γονέων δήλωσαν τον ίδιο αριθµό 

αναγκών. Όµως µόνο το 1/3 των αναγκών που οι γονείς δήλωσαν ως σηµαντικές 

ικανοποιούνταν. Οι γονείς των αυτιστικών παιδιών ανέφεραν, λιγότερη ικανοποίηση 

από την βοήθεια που τους δόθηκε από την διάγνωση και έπειτα. ( Siklos & Kerns, 

2006).   

  Η ικανοποίηση των γονέων από την εκπαιδευτική διαδικασία και γενικότερα από 

την υποστήριξη που λαµβάνει το παιδί τους δεν έχει ερευνηθεί αρκετα. ∆ιάφοροι 

παράγοντες δείχνουν να συµβάλλουν σε αυτή όπως είναι η προσβασιµότητα στις 

υπηρεσίες, η κατάρτιση του προσωπικού ακόµη και η ηλικία ή η σοβαρότητα των 

συµπτωµάτων του παιδιού. Η µη ύπαρξη ερευνών δεν µας επιτρέπει να διατυπώσουµε 

µια σαφή άποψη.                        
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
    Η ιδέα ότι οι γονείς µπορούν να συµβάλλουν καθοριστικά στην επέκταση και την 

διατήρηση των οφελών  της θεραπείας των αυτιστικών παιδιών τους, οδήγησε στην 

δηµιουργία διαφόρων προγραµµάτων εκπαίδευσης των γονέων στα τέλη του 1960 και 

στις αρχές του 1970. Αυτά τα προγράµµατα έχουν στόχο να εκπαιδεύσουν τους 

γονείς σε διάφορες τεχνικές ώστε οι ίδιοι να είναι σε θέση να αντιµετωπίσουν τα 

συµπτώµατα του αυτισµού και να βοηθήσουν το παιδί τους να επωφεληθεί από την 

εκπαίδευση, εφαρµόζοντας τις σε ένα οικείο για το παιδί περιβάλλον, το σπίτι.       

Ανεξάρτητα από την φιλοσοφία κάθε προγράµµατος, υπάρχουν µερικές οµοιότητες 

ανάµεσά τους. Όλα εστιάζονται στην τροποποίηση της συµπεριφοράς του αυτιστικού 

παιδιού, εκπαιδεύοντας τους γονείς σε δεξιότητες διαµόρφωσης, ενίσχυσης, παροχής 

προτύπων, συλλογής δεδοµένων, και εφαρµογής προγραµµάτων που στόχο έχουν την 

µείωση της στερεοτυπικής συµπεριφοράς. Η εκπαίδευση των γονέων προαπαιτεί την 

στενή συνεργασία των γονέων µε τους ειδικούς επαγγελµατίες που από κοινού 

διαµορφώνουν ένα πρόγραµµα που ακολουθεί κάποιες αρχές(φιλοσοφία του 

προγράµµατος) ανταποκρίνεται όµως παράλληλα και στις ανάγκες του παιδιού.( Mo- 

roz,1989).      

Τους παράγοντες που οδηγούν έναν γονέα να εµπλακεί ενεργά στην θεραπεία του 

παιδιού του εξέτασαν οι Morrissey-Kane & Prinz (1999). Από την έρευνα προκύπτει 

ότι οι απόψεις των γονέων για την σπουδαιότητα της θεραπείας και οι προσδοκίες 

τους από αυτήν διαδραµατίζουν κάποιο ρόλο ως προς την εµπλοκή τους. Η εµπλοκή 

των γονέων στην εκπαίδευση του αυτιστικού παιδιού τους φέρει θετικά 

αποτελέσµατα και στους ίδιους όπως έχει επισηµανθεί από διάφορους ερευνητές, 

εφόσον βρίσκουν έναν τρόπο να επικοινωνήσουν µε το παιδί τους. Όταν τα 

αποτελέσµατα της θεραπείας είναι εµφανή, ενισχύονται και µπορούν να 

διαχειριστούν µε καλύτερο τρόπο τα συναισθήµατα της λύπης, του άγχους, και της 

ενοχής που συχνά έχουν (Μoroz, 1989).   

  Ωστόσο, δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για την  αποτελεσµατικότητα των 

προγραµµάτων όπου οι γονείς αναλαµβάνουν τον ρόλο του θεραπευτή αλλά  ένα 

µεγάλο µέρος της  βιβλιογραφίας είναι ενθαρρυντικό. Υπάρχουν ορισµένα  

χαρακτηριστικά που συµβάλλον στην αποτελεσµατικότητα ενός προγράµµατος: η  
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χρήση δοµηµένων συµπεριφοριστικών και εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, η 

εκπαίδευση των γονέων για την εφαρµογή του προγράµµατος στο σπίτι και η 

εµπλοκή των παιδιών στο πρόγραµµα πριν την ηλικία των 5 ετών  ( Ozonoff & 

Cathcart, 1998). 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα µας απασχολήσει η αποτελεσµατικότητα των διαφόρων 

προγραµµάτων που εφαρµόζονται στο σπίτι και οι παράγοντες που την επηρεάζουν 

κάνοντας αναφορά σε διάφορες έρευνες που την εξετάζουν.  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 
 
 

Applied Behavior Analysis (ABA) 
 
  Το πρόγραµµα αυτό εφαρµόστηκε για πρώτη φορά σε παιδιά µε αυτισµό περίπου 

τριάντα χρόνια πριν. Έχει της βάσεις του σε συµπεριφοριστικές µεθόδους και 

στοχεύει στο να επαναφέρει την ισορροπία στην συµπεριφορά του αυτιστικού παιδιού 

ανάµεσα στα υπερβολικά ξεσπάσµατα και τα ελλείµµατα που παρουσιάζει. Απώτερος 

στόχος είναι το παιδί να µπορέσει να ενταχθεί στην κοινότητα και να ζήσει µια 

ικανοποιητική ζωή ( Dillenburger et al, 2002). 

Μια  έρευνα έγινε προκειµένου να µελετήσει τις απόψεις των γονέων σχετικά µε 

την αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος που εφάρµοζαν, το πρόγραµµα 

εφαρµοσµένης ανάλυσης της συµπεριφοράς ( ΑΒΑ).Το δείγµα ήταν 22 οικογένειες 

αυτιστικών παιδιών που εφάρµοζαν το πρόγραµµα και ανάλογα µε την χρονική 

διάρκεια της εφαρµογής του χωρίστηκαν σε δυο οµάδες.(µεγάλης και µικρής 

διάρκειας). Για την συλλογή των δεδοµένων δόθηκαν ερωτηµατολόγια.   

Οι γονείς ανέφεραν ότι η αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος είναι υψηλή όσο 

αφορά στην πρόοδο της ανάπτυξης του παιδιού τους. Πιο συγκεκριµένα δήλωσαν ότι  

τα αποτελέσµατα του προγράµµατος ήταν σηµαντικά και έφεραν µια ουσιαστική 

αλλαγή στην οικογένεια ενώ παράλληλα αύξησαν τα επίπεδα αυτοπεποίθησης και 

ενδυνάµωσης των γονέων. Επιπλέον, δήλωσαν ικανοποιηµένοι µε την σπουδαιότητα 

των στόχων του προγράµµατος, την καταλληλότητα των στρατηγικών, την σηµασία 

των κοινωνικών επιτευγµάτων των παιδιών τους, των γονέων και της οικογένειας 

συνολικά. Όσον αφορά την οµάδα των γονέων που εφάρµοζαν για µικρότερο χρονικό 

διάστηµα το πρόγραµµα, αυτοί δήλωσαν ότι µπόρεσαν να πετύχουν σηµαντικές 

αλλαγές σε αντίθεση µε την γενική θέση ότι η διάρκεια εφαρµογής ενός 

προγράµµατος καθορίζει την αποτελεσµατικότητα του.( Dillenburger et al., 2004). 

   Άλλη µία έρευνα πραγµατοποιήθηκε µε σκοπό να εξετάσει την σχέση της 

σοβαρότητας των συµπτωµάτων του αυτισµού, την κοινωνική υποστήριξη που 

παρέχεται από την οµάδα του προγράµµατος, και τις πεποιθήσεις των γονέων για την 

αποτελεσµατικότητά τους ως θεραπευτές σε προγράµµατα εφαρµοσµένης ανάλυσης 

συµπεριφοράς ( ΑΒΑ).  Οι συµµετέχοντες της έρευνας ήταν 130 µητέρες εκ των  
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οποίων οι 85 δούλευαν ως θεραπευτές στο πρόγραµµα παρέµβασης του παιδιού τους. 

Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε ήταν η χορήγηση ερωτηµατολογίων, όπως  το 

Autism Behavior Checklist, το Parent and Family Problems sub/scale, µια 5-θεµη 

κλίµακα που είχε σχεδιαστεί για παρόµοια έρευνα, µια 5-θεµη έκδοση του Family 

Support Scale. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι τα πιο σοβαρά αυτιστικά 

συµπτώµατα του παιδιού, οι λιγότερο  υποστηρικτικές οµάδες του προγράµµατος, και 

το υψηλό άγχος της µητέρας, ήταν προγνωστικοί παράγοντες των χαµηλών επιπέδων 

της θεραπευτικής αποτελεσµατικότητας της µητέρας. Ακόµη φάνηκε ότι το άγχος της 

µητέρας µετρίαζε την επίδραση των υπόλοιπων µεταβλητών στην 

αυτοαποτελεσµατικότητα της. ∆εν υπήρξαν όµως αιτιώδεις σχέσεις.( Hastings & 

Symes, 2002). 

 

Treatment and Education of Autistic and Communications Handicapped Children                              

(TEACCH) 

 Το πρόγραµµα αυτό ξεκίνησε το 1966 στις Η.Π.Α. Προσφέρει πολλές υπηρεσίες στα 

παιδιά και τα ενήλικα άτοµα µε αυτισµό και στους γονείς τους όπως επίσης και σε 

σχολεία και φορείς της κοινότητας. Στόχος είναι να βοηθήσει και να προετοιµάσει τα 

άτοµα µε αυτισµό να ζήσουν στο σπίτι και στο σχολείο και να µπορέσουν να 

δουλέψουν. Μέσα από το πρόγραµµα γίνεται προσπάθεια να αντιµετωπιστούν οι 

αυτιστικές συµπεριφορές. 

   Μια έρευνα του 1998 είχε ως στόχο να εξετάσει την αποτελεσµατικότητα του 

προγράµµατος. Οι συµµετέχοντες στην έρευνα ήταν 22 αυτιστικά  παιδιά και οι 

γονείς τους. Οι ηλικίες των παιδιών κυµαίνονταν από 2 έως 6 έτη. Τα παιδιά 

χωρίστηκαν σε δύο οµάδες. Κάθε οµάδα αποτελείτο από 9 αγόρια και 2 κορίτσια. 

Όλα τα παιδιά παρακολουθούσαν κάποιο τύπο  εκπαίδευσης  ( ειδικά νηπιαγωγεία, 

ειδικά προγράµµατα, κανονική τάξη).  Οι  γονείς εφάρµοσαν τεχνικές που είχαν 

προηγούµενα παρακολουθήσει από ειδικούς να τις  εφαρµόζουν πρώτοι στα παιδιά 

τους. Έπειτα από την εκπαίδευσή τους, γονείς και θεραπευτές διαµόρφωσαν ένα 

πρόγραµµα για το παιδί. Τα εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν στην έρευνα ήταν το 

Psychoeducational Profile/ Revised (PEP/R)  και η Childhood Autism Rating Scale. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι τα παιδιά της οµάδας που εφαρµόστηκε το  
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πρόγραµµα σηµείωσε αξιοσηµείωτη πρόοδο σχετικά µε την οµάδα ελέγχου σε 

τέσσερις από τις 7 υποκατηγορίες του PEP/R και µεγαλύτερη συνολική βαθµολογία. 

Σε διάστηµα 4 µηνών, τα παιδιά  σηµείωσαν αναπτυξιακή πρόοδο 9.6 µηνών -

σηµαντικό εύρηµα εφόσον τα παιδιά διαγνώστηκαν όχι µόνο µε αυτισµό αλλά και µε 

νοητική υστέρηση. Παρά  τους περιορισµούς , η έρευνα προσφέρει  ενθαρρυντικές  

ενδείξεις για την αποτελεσµατικότητα του TEACCH  εφόσον τα αποτελέσµατα δεν 

είναι παράγωγα της πορείας της  ανάπτυξης ( τα παιδιά που συµµετείχαν στην οµάδα 

ελέγχου ήταν οµήλικα). Επίσης τα παιδιά που έπαιρναν επιπλέον βοήθεια στο σπίτι 

(TEACCH) σηµείωσαν µεγαλύτερη πρόοδο από αυτά που παρακολουθούσαν µόνο το 

προηγούµενο πρόγραµµα τους (Ozonoff & Cathcart, 1998). 

 

Το µοντέλο του Lovaas 

Αυτό το πρόγραµµα αποτελεί µια  πρώιµη εντατική συµπεριφοριστική θεραπεία που 

χρησιµοποιεί µεθόδους της εφαρµοσµένης ανάλυσης της συµπεριφοράς. Σχεδιάστηκε 

από τον Ο. Ivar Lovaas στις Η.Π.Α, ύστερα από τις µελέτες που έκανε µε αυτιστικά 

παιδιά. 

   Μια  έρευνα σχεδιάστηκε για να µελετήσει τα προγράµµατα εφαρµοσµένης 

συµπεριφοριστικής ανάλυσης  που εφαρµόζονται από τους γονείς αυτιστικών παιδιών 

προσχολικής ηλικίας ( το µοντέλο των Lovaas και των συνεργατών του, UCLA). Πιο 

συγκεκριµένα εξετάστηκε α) η πρόοδος που έγινε από 6 παιδιά µε αυτισµό στην αρχή 

της θεραπείας β) η ποιότητα της θεραπείας  γ) οι εντυπώσεις των γονέων για το 

πρόγραµµα. Το δείγµα αποτελείτο από 6 παιδιά µε διάγνωση αυτισµού που ήταν 

κάτω από τεσσάρων ετών (Μ.Ο. 36 µηνών) και τους γονείς τους. Οι γονείς 

εκπαιδεύτηκαν στην εφαρµογή ορισµένων δεξιοτήτων και οι εκτιµήσεις της προόδου 

των παιδιών έγιναν στον πρώτο, τρίτο και πέµπτο µήνα της θεραπείας ενώ έγινε και 

Follow up 2-3 χρόνια αργότερα. Για τις εκτιµήσεις των συµµετεχόντων 

χρησιµοποιήθηκαν ερωτηµατολόγια, βιντεοσκοπήσεις και συνεντεύξεις µε τους 

γονείς. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι κατά την διάρκεια των πρώτων 5 

µηνών εφαρµογής του προγράµµατος, όλα τα παιδιά εκτός από ένα επέδειξαν 

καινούριες δεξιότητες όσον αφορά την κατανόηση του λόγου, την µη λεκτική µίµηση 

και την µίµηση λέξεων. ∆ύο από τα πέντε παιδιά που τελικά έµειναν ως το τέλος της  
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έρευνας, έδειξαν σήµατα εκφραστικότητας. Επίσης στο Follow up που έγινε όταν τα 

παιδιά ήταν 5-8 ετών, δύο από τα πέντε παρουσίασαν  γενική βελτίωση µε βάση την 

επίδοσή τους στα τεστ. Τέλος, οι γονείς ανέφεραν φυσιολογικά επίπεδα άγχους κατά 

την διάρκεια και µετά το τέλος της θεραπείας και αξιολόγησαν πολύ θετικά το 

πρόγραµµα  (Smith et al., 2000).  

    Μια παρόµοια έρευνα πραγµατοποίησαν οι Sheinkopf & Siegel ( 1998). Στην 

έρευνά τους αυτή ήθελαν να µελετήσουν τα αποτελέσµατα των εντατικών 

συµπεριφοριστικών παρεµβάσεων που γίνονταν στο σπίτι ( µοντέλο του Lovaas), 

στην γνωστική λειτουργικότητα και στην παρουσία των αυτιστικών συµπτωµάτων σε 

µικρά αυτιστικά παιδιά. Οι συµµετέχοντες στην έρευνα ήταν 11 παιδιά µε αυτισµό 

που είχαν συµµετάσχει σε µια προηγούµενη διαχρονική έρευνα και είχαν δεχθεί 

εντατικές συµπεριφοριστικές παρεµβάσεις. Επίσης διαµορφώθηκε και µια άλλη 

οµάδα ελέγχου από 11 αυτιστικά παιδιά που είχαν  ίδια δηµογραφικά χαρακτηριστικά 

και δέχονταν µόνο παρεµβάσεις που γίνονταν στο σχολείο. Οι µετρήσεις και η 

συλλογή δεδοµένων έγιναν µε χορήγηση ερωτηµατολογίων και συνεντεύξεις µε τους 

γονείς. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι τα παιδιά που δέχθηκαν τις 

παρεµβάσεις στο σπίτι είχαν υψηλότερο ΙQ από τα παιδιά της οµάδας ελέγχου  στο  

Follow up που έγινε ( τα παιδιά των δύο οµάδων είχαν ίδιο IQ πριν την παρέµβαση 

και την ίδια ηλικία). Επίσης ένα δεύτερο σηµαντικό εύρηµα της έρευνας ήταν ότι η 

παρέµβαση είναι δυνατόν να εφαρµοστεί µε επιτυχία χωρίς την στενή υποστήριξη 

ενός ακαδηµαϊκού κέντρου όπως άλλες έρευνες δείχνουν. Τέλος, δεν βρέθηκε παρά 

µόνο µέτρια βελτίωση στην αυτιστική συµπεριφορά σε αντίθεση µε τα αξιοσηµείωτα 

αποτελέσµατα στον γνωστικό τοµέα. Αυτό το αποδίδουν οι συγγραφείς στους 

περιορισµούς της έρευνας.   

Μια άλλη έρευνα είχε ως στόχο να εξετάσει ποιοι είναι οι  παράγοντες που 

θεωρούν οι γονείς ότι διευκολύνουν την εφαρµογή συµπεριφοριστικών 

προγραµµάτων στο σπίτι (τύπου Lovaas) καθώς και αυτούς που την εµποδίζουν. Για 

τους σκοπούς της έρευνας χορηγήθηκαν ερωτηµατολόγια σε 141 γονείς στο Ηνωµένο 

Βασίλειο. Ο πιο συχνά αναφερόµενος παράγοντας διευκόλυνσης και αντίστοιχα 

παρεµπόδισης, αφορούσε  την οµάδα του προγράµµατος και συγκεκριµένα την 

υποστήριξη που λαµβάνουν και την εκπαίδευση των θεραπευτών. Ο δεύτερος κατά  



 51

                                               ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

 

σειρά πιο συχνός παράγοντας ήταν ο οικονοµικός. Η υποστήριξη από τα µέλη της 

οικογένειας, των φίλων, και των άλλων γονέων που συµµετέχουν στο πρόγραµµα 

ήταν ένας από τους παράγοντες διευκόλυνσης. Επιπλέον, οι γονείς ανέφεραν ως 

παράγοντα διευκόλυνσης της εφαρµογής του προγράµµατος, την επίδραση που έχει 

αυτό στην πρόοδο του παιδιού τους. Κανένα χαρακτηριστικό του παιδιού τους δεν 

αναφέρθηκε ως παράγοντας παρεµπόδισης. Τέλος, ως παράγοντες παρεµπόδισης της 

εφαρµογής του προγράµµατος αναφέρθηκαν ο προσωπικός και οικογενειακός 

περιορισµός δραστηριοτήτων και χρόνου, και προβλήµατα στην συµφωνία µε τις 

εκπαιδευτικές αρχές.( Johnson & Hastings, 2001). 

Αυτά τα προγράµµατα έχουν γίνει γνωστά και επιλέγονται από πολλούς γονείς ενώ 

εφαρµόζονται και σε υπηρεσίες που παρέχονται από την κοινότητα και σε διάφορα 

σχολεία. Η αποτελεσµατικότητά τους ή µη είναι αµφιλεγόµενη κυρίως γιατί δεν είναι     

εύκολο να ελεγχθεί από τους ερευνητές λόγω µεθοδολογικών περιορισµών( Jordan & 

Jones, 1999).   

   Η McConachie και οι συνεργάτες σε µια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που 

έκαναν, που αφορούσε στην πρώιµη  παρέµβαση  από εκπαιδευµένους  γονείς για 

παιδιά 1-6 ετών, (2005),  βρήκαν ότι υπάρχουν ικανοποιητικές  ενδείξεις για την 

αποτελεσµατικότητα  της όσον αφορά στην βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων 

της επικοινωνίας. Αυτό το συµπέρασµα υποστηρίζεται από ένα αριθµό  ερευνών που 

προτείνουν ότι η εκπαίδευση των γονέων σε τεχνικές εφαρµοσµένης 

συµπεριφοριστικής ανάλυσης  συµβάλει στην ανάπτυξη του λόγου και σε αλλαγές 

στην συµπεριφορά του παιδιού. Επίσης τα αποτελέσµατα πολλών ερευνών 

επισηµαίνουν µια θετική επίδραση για τους περισσότερους  γονείς όπως  

εµπλουτισµός των γνώσεων τους για τον αυτισµό, απόκτηση δεξιοτήτων και 

αυξηµένη επίδοση. Η εκπαίδευση των γονέων φάνηκε να συµβάλλει επίσης και στην 

µείωση του άγχους. Επιπλέον, η βιβλιογραφία έχει δείξει µε έναν µικρό αριθµό 

ερευνών, ότι η εκπαίδευση των γονέων συµβάλλει στην βελτίωση της κοινωνικής 

συµπεριφοράς του παιδιού, στην απόδοση των γονέων και τις αλληλεπιδράσεις 

γονέα-παιδιού. Τέλος, παρά τους περιορισµούς που έχουν οι έρευνες που µετρούν την 

αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων για το σπίτι, δείχνουν ότι η εκπαίδευση των 

γονέων επηρέασε θετικά τις πεποιθήσεις τους και έφερε θετικές αλλαγές στην συµπε   
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ριφορά του παιδιού.                                   

Μια άλλη βιβλιογραφική µελέτη έγινε µε στόχο να µελετήσει τα διάφορα 

προγράµµατα που επιλέγουν οι γονείς και την αποτελεσµατικότητα αυτών. Η 

ανάλυση 24 ερευνών από το 1975 ως το 2001 έδειξε  ότι τα προγράµµατα που 

εµπλέκουν τους γονείς έχουν θετικά αποτελέσµατα όσον αφορά τον λόγο και  την 

συµπεριφορά στα οποία επικεντρώνονται κυρίως οι γονείς. Επίσης οι εντατικές 

συµπεριφοριστικές  παρεµβάσεις φάνηκαν να έχουν θετικά αποτελέσµατα όσον 

αφορά στην βελτίωση της προσαρµοστικής και αυτιστικής συµπεριφοράς. Ένας  

παράγοντας που σχετίστηκε µε την αποτελεσµατικότητα διαφόρων προγραµµάτων 

είναι η διάρκειά τους. Η µεγαλύτερη διάρκεια ενός προγράµµατος φαίνεται να φέρει 

καλύτερα αποτελέσµατα. Τέλος, και οι πολυσύνθετες παρεµβάσεις µε στόχο την 

βελτίωση πολλών τοµέων της ανάπτυξης του παιδιού, φαίνονται να οδηγούν σε 

βελτίωση στους τοµείς της ανάπτυξης, στην απόκτηση δεξιοτήτων όσον αφορά στο 

παιχνίδι και στην µείωση των αυτιστικών συµπεριφορών ( Levy et al., 2006). 

Ο Holmes και οι συνεργάτες του (1982) θέλησαν να εξετάσουν τις απόψεις των 

γονέων 16 αυτιστικών παιδιών για το   πρόγραµµα που εφάρµοζαν  στο σπίτι, του 

οποίου η αποτελεσµατικότητα είχε ερευνηθεί  στο παρελθόν. Έγιναν συνεντεύξεις µε 

τους 14 γονείς της πειραµατικής οµάδας και της  οµάδας ελέγχου σε µία Follow up 

µελέτη. Οι περισσότερες από τις µητέρες της πειραµατικής οµάδας θυµούνταν µε 

ακρίβεια την θεραπεία που είχαν εφαρµόσει και τους σκοπούς της. Όσον αφορά τις 

απόψεις τους για τις απαιτήσεις που είχε το πρόγραµµα, αυτές διέφεραν µεταξύ τους. 

Οι περισσότεροι γονείς  εστιάστηκαν στην δυσκολία τους να εφαρµόσουν τεχνικές µε 

τις οποίες δεν ήταν σύµφωνοι. Όλοι οι γονείς της πειραµατικής οµάδας είχαν 

δυσκολία στο να κρατούν ηµερολόγια προκειµένου την αξιολόγηση της προόδου του 

παιδιού τους. Επίσης όσον αφορά στις επισκέψεις του ψυχολόγου, όλοι οι γονείς τις 

θεωρούσαν ευπρόσδεκτες. Οι απόψεις των γονέων για την βελτίωση που παρουσίαζε 

το παιδί τους ήταν σε συµφωνία µε τις αντικειµενικές µετρήσεις. Τέλος, οι 

περισσότεροι γονείς δήλωσαν ανήµποροι να γενικεύσουν τις δεξιότητες που είχαν 

αποκτηθεί και για τα καινούρια προβλήµατα που παρουσιάζονταν.  Παρά ταύτα, σε 

σύγκριση µε την οµάδα ελέγχου (τους γονείς αυτιστικών παιδιών που λάµβαναν 

συνήθη φροντίδα από µια υπηρεσία) αξιολογούσαν  το πρόγραµµα στο σπίτι  πολύ  
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πιο ικανοποιητικό.  

   Αυτή η έρευνα εισάγει και µια άλλη πολύ σηµαντική διάσταση στην εκπαίδευση 

των αυτιστικών παιδιών που δεν είναι άλλη από την γενίκευση των αποκτηµένων 

δεξιοτήτων είτε σε άλλα πλαίσια είτε σε προβλήµατα που εµφανίζονται στο µέλλον. 

Όπως είδαµε και παραπάνω η πρόοδος των παιδιών σε διάφορους τοµείς 

ακολουθούσε µια ικανοποιητική πορεία αλλά όπως ανέφεραν οι γονείς 

δυσκολεύονταν να γενικεύσουν τις δεξιότητες και να διαχειριστούν καινούρια 

προβλήµατα που εµφανίζονταν. Αυτός είναι ένας παράγοντας που πρέπει να ληφθεί 

σηµαντικά υπόψη από τους ερευνητές και να µελετηθεί περισσότερο δεδοµένου ότι η 

θεραπεία στοχεύει σε µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα. 

   Σε µία ακόµα έρευνα στον τοµέα αυτό, οι Luiselli, O’Malley Cannon, Ellis και 

Sisson (2000) εξέτασαν την αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων παρέµβασης 

στο σπίτι σε σχέση µε την ηλικία του παιδιού κατά την έναρξη εφαρµογής του 

προγράµµατος και τη διάρκεια αυτού. Το δείγµα ήταν 16 παιδιά µε διάχυτες 

αναπτυξιακές διαταραχές, τα οποία λάµβαναν προγράµµατα εφαρµοσµένα στο σπίτι 

από το «May Center for Early Childhood Education» (ιδιωτικός οργανισµός παροχής 

υπηρεσιών εκπαίδευσης, θεραπείας και αποκατάστασης) στη Μασαχουσέτη. Στα 

οκτώ από τα παιδιά η παρέµβαση άρχισε πριν τα 3 τους χρόνια, ενώ στα υπόλοιπα 

οκτώ µετά τον τρίτο χρόνο. Οι υπηρεσίες παρέχονταν στο σπίτι του κάθε παιδιού σε 

εβδοµαδιαίες συναντήσεις και αφορούσαν σε τεχνικές όπως αυτές που αναπτύχθηκαν 

από τον Lovaas και τους συνεργάτες του. Η πρόοδος των παιδιών εκτιµήθηκε πριν 

και µετά το πέρας της παρέµβασης µε χρήση του Early Learning Accomplishments 

Profile (ELAP) ή του Learning Accomplishments Profile (LAP), τα οποία εξετάζουν 

τοµείς όπως η επικοινωνία, η αυτοεξυπηρέτηση, οι συναισθηµατικές και κοινωνικές 

δεξιότητες. 

Καταρχήν, όλα τα παιδιά παρουσίασαν σηµαντική βελτίωση στους 

προαναφερθέντες τοµείς δεξιοτήτων. Ωστόσο, η πρόοδος όσον αφορά τον 

επικοινωνιακό, κοινωνικό-συναισθηµατικό και γνωστικό τοµέα συσχετίστηκε µε τη 

διάρκεια (σε µήνες) της παρέµβασης. Τα παιδιά κάτω των τριών ετών, αν και 

παρουσίασαν χαµηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων πριν την έναρξη του προγράµµατος, 

βελτιώθηκαν σηµαντικά δίνοντας υψηλότερα σκορ στα ELAP / LAP κατά την εκτίµη 
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ση τους µετά την παρέµβαση σε σύγκριση µε τα παιδιά που µπήκαν στο πρόγραµµα 

µετά τα τρία τους χρόνια. Τα γενικά συµπεράσµατα της έρευνας συνοψίζονται ως 

εξής: α) η έναρξη της παρέµβασης πριν την ηλικία των τριών ετών πιθανά σχετίζεται 

µε µεγαλύτερη αναπτυξιακή πρόοδο του παιδιού, και β) µια µεγαλύτερης διάρκειας 

και συνεχής παρέµβαση πιθανά να οδηγήσει σε καλύτερα µαθησιακά αποτελέσµατα 

(Luiselli et al., 2000). 

 

Ένα µοντέλο εκπαίδευσης των γονέων έχει προταθεί από τους McClannahan , Krantz 

και ΜcGee ήδη από το 1982. Αυτό το µοντέλο προτείνει την εφαρµογή του 

προγράµµατος στα δύο βασικά πλαίσια που κινείται το παιδί το σχολείο και το σπίτι. 

Οι γονείς έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο ως προς την εφαρµογή του. Αρχικά, ο ειδικός 

αναπτύσσει µία σχέση εµπιστοσύνης και συνεργασίας  µε τους  γονείς του αυτιστικού 

παιδιού. Από κοινού στην συνέχεια αποφασίζουν για τις πτυχές της συµπεριφοράς 

που θέλουν να βελτιώσουν στο παιδί. Μαζεύουν πληροφορίες για την ζωή στο σπίτι 

και από κοινού σχεδιάζουν την παρέµβαση που στην συνέχεια θα εφαρµόσουν στο 

σχολείο. Οι γονείς συνεργάζονται στενά µε το προσωπικό του σχολείου και 

επιβλέπουν την εφαρµογή του. Στην συνέχεια το ίδιο πρόγραµµα εφαρµόζεται στο 

σπίτι από τους γονείς υπό την επιτήρηση του ειδικού στα πρώτα στάδια της 

εφαρµογής. Οι γονείς είναι υπεύθυνοι να συλλέγουν πληροφορίες καθηµερινά για την 

πρόοδο του παιδιού που θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση του προγράµµατος. Αυτή 

γίνεται µε την βοήθεια του ειδικού και στόχο έχει να εξετάσει κατά πόσο οι γονείς 

εφαρµόζουν σωστά το πρόγραµµα, αλλά και κατά πόσο η παρέµβαση είναι 

κατάλληλη και αποτελεσµατική για το παιδί τους. ∆ύο σηµαντικά στοιχεία του 

προγράµµατος είναι ότι οι γονείς εκπαιδεύονται εξατοµικευµένα αλλά και η 

παρέµβαση έχει σχεδιαστεί µε βάση τις ανάγκες του παιδιού. Όταν ένας στόχος 

επιτευχθεί τότε µια άλλη παρέµβαση αρχίζει. Αυτό είναι ένα προτεινόµενο πλάνο  

θεραπευτικής παρέµβασης που στόχο έχει την αύξηση της διάρκειας των 

παρεµβάσεων στο σχολείο και στο σπίτι.         
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 
     Ένα θέµα που δεν έχει ερευνηθεί επαρκώς είναι οι προσδοκίες που αναπτύσσουν 

οι γονείς για την πορεία της διαταραχής. Σε αυτό το κεφάλαιο θα δούµε πως οι γονείς 

βλέπουν το µέλλον του παιδιού τους και ποια ζητήµατα θεωρούν σηµαντικά για την 

ενήλικη ζωή.                                                                                
    Οι προσδοκίες και οι πεποιθήσεις των γονέων σχετικά µε την πορεία της 

διαταραχής και  αυτά που το παιδί τους θα καταφέρει να επιτύχει, φαίνονται να 

επηρεάζουν  την εξέλιξη και τη διαµόρφωση της αυτοεικόνας του παιδιού ( Ivey, 

2004). Ωστόσο ο µηχανισµός επίδρασης των προσδοκιών δεν µπορεί να διευκρινιστεί 

µε έναν απόλυτο και σαφή τρόπο εφόσον είναι δύσκολο να διακρίνουµε εάν οι 

προσδοκίες των γονέων διαµορφώνονται σε σχέση µε τις δυνατότητες και τις 

δυσκολίες του παιδιού, ή το παιδί προσαρµόζεται σε αυτές ή ακόµη περισσότερο αν 

αυτοί οι δυο παράγοντες  βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση.( Clare & Garnier, 

2000). 

  Στην συνέχεια θα αναφερθούµε στην λειτουργικότητα των αυτιστικών ατόµων στην 

ενήλικη ζωή. Στόχος µας είναι να δούµε κατά πόσο τα αυτιστικά άτοµα καταφέρνουν 

να επιτύχουν σε ορισµένους τοµείς που οι γονείς θεωρούν σηµαντικούς. ∆εν 

υπάρχουν έρευνες που να µας δείχνουν αν οι προσδοκίες των γονέων για το µέλλον  

του αυτιστικού παιδιού τους εκπληρώθηκαν γι’ αυτό τον λόγο θα αποφύγουµε τους 

συσχετισµούς. Θα προσπαθήσουµε όµως µέσα από διάφορες έρευνες να δώσουµε µια 

εικόνα για το τι οι γονείς θεωρούν σηµαντικό και τι µας µαρτυρούν οι έρευνες για την 

λειτουργικότητα των αυτιστικών στην ενήλικη ζωή.    
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               ΟΙ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

 

Σε αυτήν την παράγραφο θα δούµε τις προσδοκίες των γονέων για το µέλλον του 

παιδιού τους αρχίζοντας από την φάση της διάγνωσης. 

 

Σε µια έρευνά του  Gray (1993), διαφαίνονται οι διαφορετικές προσδοκίες των 

γονέων και των θεραπευτών στην φάση της διάγνωσης. Συνεντεύξεις πάρθηκαν από 

35 µητέρες και πατέρες αυτιστικών παιδιών  και από το ειδικό προσωπικό ενός 

διαγνωστικού κέντρου. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι αρχικά οι γονείς αν 

και παρατηρούσαν την σοβαρότητα των συµπτωµάτων, η καθυστέρηση στο να 

λάβουν κάποια διάγνωση και οι παραποµπές τους σε διάφορους ειδικούς αύξανε την 

ελπίδα τους για κάποιο είδος θεραπείας. Αντίθετα, κατά την φάση της διάγνωσης, το 

προσωπικό γνώριζε την φύση της διαταραχής και τις ελάχιστες  πιθανότητες πλήρους 

αποθεραπείας. Επίσης οι γονείς εµφανίστηκαν να πιστεύουν ότι το παιδί τους είναι 

µοναδικό και θα µπορέσει να θεραπευτεί ενώ οι θεραπευτές γνωρίζοντας την 

σοβαρότητα των συµπτωµάτων καλούνταν να µετριάσουν τις προσδοκίες των 

γονέων. Επιπλέον, οι γονείς εµφανίστηκαν αντίθετοι στην προοπτική  εγκλεισµού του 

παιδιού τους ακόµη και αν αυτά παρουσίαζαν σοβαρά συµπτώµατα ή η θεραπεία 

ήταν αναποτελεσµατική. Αντίθετα, το προσωπικό ενίσχυε µια τέτοια προοπτική.    

Αντίστοιχα, ένας από τους στόχους µιας έρευνας των Dale και των συνεργατών 

του, (2006), ήταν να µελετήσει τις προσδοκίες που προκύπτουν από την διάγνωση 15 

µητέρων αυτιστικών παιδιών. Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε ήταν µία 

ηµιδοµηµένη συνέντευξη(που είχε διαµορφωθεί σε µία πρώτη, πιλοτική φάση της 

έρευνας ) και διάφορα ερωτηµατολόγια. Μία από τις υποθέσεις ήταν ότι οι µητέρες 

που έβλεπαν την διαταραχή του παιδιού τους ως σταθερή και µη αναστρέψιµη θα 

είχαν χαµηλότερες προσδοκίες για το µέλλον. Κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώθηκε από τα 

αποτελέσµατα της έρευνας. Οι περισσότερες  µητέρες δήλωσαν ανασφάλεια για το 

µέλλον των παιδιών τους, αλλά η πλειοψηφία δήλωσε ότι η αλλαγή είναι πιθανή. Το 

1/3 των γονέων πίστευε ότι το παιδί τους θα ξεπεράσει τα προβλήµατα  στο µέλλον. 

   Από τις δύο παραπάνω έρευνες βλέπουµε ότι οι γονείς κατά την φάση της 

διάγνωσης αναπτύσσουν πολλές προσδοκίες για το µέλλον πιστεύοντας πολλές φορές  
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ότι το παιδί τους θα καταφέρει να ξεπεράσει τα συµπτώµατα της διαταραχής. Κάτι 

τέτοιο είναι θετικό γιατί πιστεύοντας στην αλλαγή, οι γονείς είναι διατεθειµένοι να 

επιλέξουν προγράµµατα παρέµβασης αλλά να συµµετέχουν και οι ίδιοι πιο ενεργά 

στην θεραπεία του παιδιού τους σε σύγκριση µε αυτούς που πιστεύουν ότι η 

κατάσταση είναι σταθερή και δεν µπορεί να βελτιωθεί.     

  Σε µια άλλη διαχρονική  έρευνα µελετήθηκε η σχέση ανάµεσα στους αναπτυξιακούς   

στόχους που θέτουν οι γονείς στα 3, 7 και 13 έτη του  παιδιού τους και στα χαρακτη- 

ριστικά που εµφανίζουν τα παιδιά. Το δείγµα της έρευνας ήταν 103 παιδιά (43 

κορίτσια και 60 αγόρια) µε πρώιµη καθυστέρηση στην ανάπτυξη και οι οικογένειές 

τους. Τα εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν σε αυτήν την έρευνα ήταν διάφορα τεστ 

νοηµοσύνης όπως το Stanford/Binet Short Form, κλίµακες για την συµπεριφορά, την 

σωµατική υγεία, την επικοινωνία, το Vineland Adaptive Living Scales, καθώς και 

κλίµακες που σχεδιάστηκαν για την διεξαγωγή της συγκεκριµένης έρευνας. Τα 

ευρήµατα της έρευνας έδειξαν ότι οι στόχοι των γονέων για το παιδί  τους 

σχετίζονταν µε τα χαρακτηριστικά που αυτό είχε σε µικρότερη ηλικία. Για 

παράδειγµα,  οι γονείς που έθεταν ως στόχο για τα 13 έτη του παιδιού τους  την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων  καθηµερινότητας ήταν συνήθως γονείς παιδιών χαµηλότερης 

λειτουργικότητας, µε χαµηλότερο νοητικό επίπεδο, και µεγαλύτερα προβλήµατα 

επικοινωνίας στα 3, 7,11 έτη. Σε αντίθεση οι γονείς που έθεταν στόχους παρόµοιους 

µε εκείνους που θέτουν γονείς φυσιολογικών συνοµηλίκων, ήταν γονείς παιδιών µε 

υψηλότερο επίπεδο λειτουργικότητας που το γνωστικό τους επίπεδο είχε βελτιωθεί 

από τα 3 έως τα 11 έτη. Σε γενικότερα πλαίσια, αυτά που οι γονείς θεώρησαν 

σηµαντικά για τα παιδιά τους, ήταν η ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων, η εκπαίδευση, ο 

αυτοέλεγχος και ο αυτοσεβασµός κάτι που δηλώθηκε από όλους τους γονείς 

ανεξάρτητα από το επίπεδο λειτουργικότητάς των παιδιών τους. Επίσης η ανάπτυξη 

κοινωνικών δεξιοτήτων, η ανάπτυξη της επικοινωνίας  και η οικονοµική 

ανεξαρτησία. (Clare & Garnier, 2000).                        

  Μια έρευνα σχετική µε τις προσδοκίες που έχουν οι γονείς για τα αυτιστικά 

παιδιά τους είναι και αυτή της Ιvey (2004). Πιο συγκεκριµένα, σκοπός της έρευνας 

ήταν να εξετάσει  αν οι γονείς θεωρούν το ίδιο σηµαντικά και επιθυµητά ορισµένα 

επιτεύγµατα  όσο  και  πιθανά. Το  δείγµα  της  έρευνας  αποτελείτο  από  25  γονείς  
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παιδιών µε αυτισµό ενώ τα στοιχεία της έρευνας συλλέχθηκαν µε την χρήση ενός  20-

θεµου ερωτηµατολογίου που το χρησιµοποίησε πρώτος ο Matua σε µια παρόµοια 

έρευνά του. Από τα αποτελέσµατα της έρευνας  προκύπτει ότι οι γονείς 

αξιολογούσαν ένα µελλοντικό επίτευγµα ως σηµαντικό αλλά πίστευαν ότι το παιδί 

τους θα δυσκολευτεί πολύ να το πετύχει. Όσον αφορά την σηµασία ορισµένων 

επιτευγµάτων , η παρακολούθηση του σχολείου αξιολογήθηκε ως η πιο σηµαντική 

κάτι που σχετίστηκε και µε το είδος της εκπαίδευσης που παίρνουν τα παιδιά τους. 

Ανάµεσα στην σηµαντικότητα αυτών των επιτευγµάτων και την πιθανότητα να 

συµβούν, σύµφωνα µε τους γονείς, υπήρχε µια σηµαντική στατιστική διαφορά. Τα 

επιτεύγµατα που οι γονείς θεωρούσαν πολύ σηµαντικά αλλά λιγότερο πιθανά ήταν:  

να δηµιουργήσει το παιδί τους ένα δίκτυο υποστήριξης από φίλους, να εξασφαλισθεί 

οικονοµικά, να είναι ασφαλές  όσον αφορά την υγεία του, να λάβει υψηλότερη 

µόρφωση, να ζήσει ανεξάρτητα, να εργαστεί και τέλος, να είναι κοινωνικά υπεύθυνο. 

Όπως είδαµε οι γονείς θεωρούν σηµαντικό τα παιδιά τους να µπορέσουν να 

εξασφαλίσουν µια ικανοποιητική ενήλικη  ζωή  µε όσον το δυνατόν µεγαλύτερη 

οικονοµική και συναισθηµατική ανεξαρτησία εκφράζουν όµως τις αµφιβολίες τους 

για το κατά πόσο το παιδί τους θα µπορέσει να το επιτύχει. Στην επόµενη παράγραφο 

θα συζητήσουµε για την λειτουργικότητα των αυτιστικών ατόµων στην ενήλικη ζωή 

όπως µας δείχνουν οι έρευνες. 

 

  Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ 

 

Μια σχετική follow-up µελέτη έγινε µε 68 αυτιστικά άτοµα µε µέσο όρο ηλικίας 

29.33 έτη. Όλοι είχαν την διάγνωση του αυτισµού και είχαν µη λεκτικό ΙQ 50 ή 

περισσότερο. Οι εκτιµήσεις έγιναν µε διάφορα τεστ ενώ πάρθηκαν και πληροφορίες 

από τους συγγενείς. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι πολλοί από αυτούς 

συνέχισαν να σηµειώνουν πρόοδο από την παιδική ηλικία. Το 1/5 είχε καταφέρει να 

αποκτήσει κάποιες ακαδηµαϊκές δεξιότητες, 5 είχαν καταφέρει να φοιτήσουν σε 

κάποιο κολλέγιο ή πανεπιστήµιο, και 2  από αυτούς σε µεταπτυχιακό επίπεδο. 

Περίπου το 1/3 του δείγµατος  εργαζόταν και το 1/4, σύµφωνα µε τις µαρτυρίες των 

γονέων, είχε αναπτύξει φιλίες όπου µοιράζονταν ενδιαφέροντα και δραστηριότητες.  
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Μόνο 8 άτοµα µπόρεσαν να είναι ανεξάρτητα σε µεγάλο βαθµό. Η πλειοψηφία του 

δείγµατος παρόλο αυτά παρέµενε σε µεγάλο βαθµό εξαρτηµένη από την οικογένεια. 

Ένα άλλο θέµα που εξέτασε η έρευνα ήταν η σταθερότητα του δείκτη ΙQ. Η 

συσχέτιση ανάµεσα στο IQ στην παιδική ηλικία και την ενήλικη ζωή ήταν µεγάλη. 

Λίγες ήταν οι περιπτώσεις που ο δείκτης νοηµοσύνης άλλαξε και υπήρξαν διαφορές 

στα διάφορα τεστ µε το πέρασµα του χρόνου. Σε σύγκριση µε αυτούς που αρχικά 

είχαν δείκτη νοηµοσύνης 70 ή και περισσότερο, αυτή που είχαν 50-59 είχαν πολύ 

φτωχή πρόγνωση για την ενήλικη ζωή. Οι περισσότεροι που εντάσσονταν σε αυτήν 

την οµάδα παρέµεναν πολύ εξαρτηµένοι και ελάχιστη είχαν δουλειά ή φίλους. Οι 

γλωσσικές τους ικανότητες ήταν επίσης πολύ φτωχές. Αυτοί που είχαν δείκτη 

νοηµοσύνης 70 ή και περισσότερο είχαν πολύ µεγαλύτερη απόδοση σε όλους τους 

τοµείς που προαναφέρθηκαν. Η πλειοψηφία όµως  του δείγµατος συνέχιζε να έχει 

ήπιας ή µέτριας µορφής προβλήµατα µε την επαναλαµβανόµενη και στερεοτυπική 

συµπεριφορά.( Howlin et al., 2004).   

Μια άλλη έρευνα είναι και αυτή της Seltzer και των συνεργατών της (2003) που 

στόχο είχε να µελετήσει τα συµπτώµατα του αυτισµού στην εφηβεία και στην 

ενήλικη ζωή. Οι συµµετέχοντες ήταν 405 άτοµα που είχαν την διάγνωση του 

αυτισµού (ηλικίας 10-53 ετών) και για την συλλογή των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε 

η κλίµακα ADI-R. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι παρόλο που όλοι είχαν 

πάρει την διάγνωση του αυτισµού κατά την παιδική ηλικία, το 54.8% είχε τα κριτήρια 

του αυτισµού σύµφωνα µε την βαθµολογία τους όταν διεξήχθη η έρευνα. Οι έφηβοι 

παρουσίαζαν µεγαλύτερη βελτίωση σε σχέση µε τους ενηλίκους στην αµοιβαιότητα 

της κοινωνικής αλληλεπίδρασης , ενώ οι ενήλικοι είχαν µεγαλύτερη  βελτίωση σε 

σχέση µε τους εφήβους στην στερεοτυπική συµπεριφορά. ∆εν εµφανίστηκαν 

διαφορές στην επικοινωνία ανάµεσα στις δύο οµάδες.  

Η Billstedt και οι συνεργάτες της (2005) δηµοσίευσαν µια follow- up µελέτη 120 

ατόµων που είχαν πάρει την διάγνωση του αυτισµού στην παιδική ηλικία και 

παρακολουθήθηκαν 13-22 έτη ενώ επανεξετάστηκαν στην ηλικία των 17- 40 ετών. 

Για την αξιολόγησή τους χρησιµοποιήθηκαν διάφορα τεστ νοηµοσύνης και διάφορες 

κλίµακες. Το 5% είχε πεθάνει όταν έγινε η τελική αξιολόγηση και 6 αρνήθηκαν την 

συµµετοχή. Το 78% των περιπτώσεων του τελικού δείγµατος, σηµείωσαν φτωχά  
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επιτεύγµατα στην ενήλικη ζωή. 4 άτοµα µόνο ζούσαν ανεξάρτητα. Το µεγαλύτερο IQ 

στην παιδική ηλικία και η εµφάνιση λόγου( έστω και φτωχού) στα 6 χρόνια της ζωής, 

συσχετίστηκε µε καλύτερα αποτελέσµατα στην ενήλικη ζωή.   

Μια πρωτότυπη έρευνα έγινε από τους Sperry και Μesibov (2005) προκειµένου να 

µελετήσει τις προκλήσεις που συναντούν τα αυτιστικά  άτοµα στην καθηµερινή τους 

ζωή, όπως οι ίδιοι τις περιγράφουν. Οι συµµετέχοντες στην έρευνα ήταν 19 αυτιστικά 

άτοµα υψηλής λειτουργικότητας που είχαν αναπτύξει το λόγο µε µέσο όρο ηλικίας τα 

34 έτη. Το δείγµα προήλθε από οµάδες αυτιστικών που συναντιούνται προκειµένου 

να συζητούν για τα καθηµερινά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν. Τους ζητήθηκε να 

συµπληρώσουν ερωτηµατολόγια και να διατυπώσουν ερωτήσεις που στην συνέχεια 

συζητήθηκαν από την οµάδα. Τα θέµατα που απασχολούσαν περισσότερο τα 

αυτιστικά άτοµα ήταν οι εργασιακές σχέσεις, οι διαπροσωπικές σχέσεις, η 

συµπεριφορά απέναντι σε άτοµα του αντίθετου φύλου  και  η προσωπική διάσταση 

του να έχεις αυτισµό. 

Μία συστηµατική δουλειά έγινε επίσης από την Patricia Ηοwlin (2000) που 

παρουσίασε τα αποτελέσµατα πολλών ερευνών µε  θέµα την λειτουργικότητα των 

αυτιστικών ατόµων υψηλής λειτουργικότητας ή µε διαταραχή Asperger στην ενήλικη 

ζωή. Η συγγραφέας κατέληξε στο συµπέρασµα ότι παρόλο που αυτά τα άτοµα 

µπορούν να επιτύχουν σε ένα µεγάλο βαθµό να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις της 

ενήλικης ζωής αυτό δεν γίνεται εύκολα. ∆εν υπάρχει το κατάλληλο υποστηρικτικό 

δίκτυο και οι περισσότεροι από αυτούς βασίζονται στις οικογένειές τους προκειµένου 

να βρούν διαµονή και εργασία. Οι κοινωνικές τους συναλλαγές συχνά εστιάζονται σε 

συγκεκριµένα ενδιαφέροντα και δεξιότητες παρά να περιλαµβάνουν στενές και 

αυθόρµητες σχέσεις µε φίλους. Επίσης η ανικανότητά τους να ανταποκριθούν στις 

κοινωνικές απαιτήσεις συχνά τους προκαλεί άγχος, κατάθλιψη ή και 

ψυχοπαθολογικές καταστάσεις. Η συγγραφέας επισηµαίνει την αναγκαιότητα 

δηµιουργίας ενός υποστηρικτικού δικτύου για τα άτοµα αυτά µε στόχο να την παροχή 

βοήθειας για την εύρεση εργασίας και διαµονής καθώς και την κάλυψη άλλων 

αναγκών που έρχονται αντιµέτωποι. Ακόµη είναι σηµαντικό κατά την συγγραφέα να 

αναγνωριστούν και οι ανάγκες τους για ψυχολογική υποστήριξη. 

Τα παραπάνω υποστηρίζονται και από τους Rentry & Royers (2006) που έκαναν  
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µια έρευνα µε 58 αυτιστικούς υψηλής λειτουργικότητας οι οποίοι συµπλήρωσαν 

αυτοαναφορές. Η ποιότητα ζωής φάνηκε να έχει υψηλή συσχέτιση µε την βοήθεια 

που λαµβάνουν και όχι µε τα χαρακτηριστικά της διαταραχής. 

 Τα αυτιστικά άτοµα συναντούν πολλές προκλήσεις στην ενήλικη ζωή. Οι 

περισσότεροι από αυτούς δεν καταφέρνουν να ανταποκριθούν και παραµένουν σε ένα 

µεγάλο βαθµό εξαρτηµένοι από την οικογένεια. Ο δείκτης νοηµοσύνης κατά την 

παιδική ηλικία έχει προγνωστική αξία για τα αποτελέσµατα στην ενήλικη ζωή. Τα 

αυτιστικά άτοµα υψηλής λειτουργικότητας ή µε διαταραχή Asperger (ΙQ 70 ή και 

παραπάνω), τα καταφέρνουν καλύτερα ενώ πολλές από τις ανάγκες τους παραµένουν 

ανεκπλήρωτες κυρίως λόγω της έλλειψης δοµών και δικτύου υποστήριξης.  
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· Μερικά στοιχεία για την Ελλάδα 
 

  Στην χώρα µας υπάρχει η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας  Αυτιστικών Ατόµων που 

στοχεύει στην προάσπιση και προαγωγή των δικαιωµάτων των παιδιών και των 

ενηλίκων µε αυτισµό και συναφών διαταραχών του αυτιστικού φάσµατος. 

Απαρτίζεται από γονείς και φίλους των αυτιστικών ατόµων, επιστήµονες µε τα 

ενδιαφέροντα τους στον αυτισµό, από όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Επίσης 

συµµετέχουν ως  συλλογικά ή συνδεδεµένα µέλη όλοι σχεδόν οι σύλλογοι γονέων 

αυτιστικών ατόµων. Η Εταιρεία εργάζεται για θέµατα που αφορούν στην εκπαίδευση 

και την ποιότητα της ζωής των αυτιστικών ατόµων, παρέχοντας βοήθεια στις 

οικογένειες, διεκδικώντας την παροχή καλύτερης εκπαίδευσης ενώ παράλληλα 

προωθεί και την έρευνα στον τοµέα του αυτισµού.  Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας 

Αυτιστικών ατόµων µας εκπροσωπεί στην Ευρωπαική Ένωση όπου συµµετέχουν 

όλες οι  αυτιστικές οργανώσεις των χωρών- µελών.   

   Σε αρκετές  περιοχές της Ελλάδας υπάρχουν διάφοροι σύλλογοι αυτιστικών 

ατόµων, σύλλογοι γονέων και κηδεµόνων και ειδικά σχολεία που φιλοξενούν παιδιά 

µε αυτισµό. Ωστόσο δεν ακολουθείται µια επίσηµη οργανωµένη πολιτική για τα 

άτοµα µε αυτισµό και τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα οι 

σύλλογοι και οι δοµές που φιλοξενούν αυτιστικά παιδιά να συγκεντρώνονται στην 

πλειοψηφία τους σε µεγάλες αστικές πόλεις ενώ στις µικρότερες πόλεις της 

περιφέρειας παρατηρείται η ανυπαρξία αντίστοιχων δοµών. Αυτό έχει αρνητικές 

συνέπειες κυρίως όσον αφορά τις επιλογές των γονέων. Στις περιοχές που δεν 

υπάρχουν οι κατάλληλες δοµές, τα αυτιστικά παιδιά συνήθως εντάσσονται στα ειδικά 

σχολεία της περιοχής ή ακόµη αποµονώνονται από την υπόλοιπη κοινότητα 

παραµένοντας στο σπίτι.  

  Η γνώση επίσης για τον αυτισµό δεν είναι διαδεδοµένη στην Ελλάδα. Η έρευνα 

βρίσκεται σε εµβρυικά στάδια και δεν µπορούµε να έχουµε µια άποψη για  την γνώση 

των γονέων γύρω από τον αυτισµό, τις επιλογές τους στην εκπαίδευση, την 

συνεργασία τους µε τους ειδικούς και τους δασκάλους και τα υπόλοιπα θέµατα που 

εξατάσαµε σε αυτήν την εργασία. Επίσης δεν είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε µε 

βάση ερευνητικά δεδοµένα τις υπηρεσίες που παίρνουν τα αυτιστικά παιδιά στην 

Ελλάδα και  τα προγράµµατα που ακολουθούν. Η εφαρµογή προγραµµάτων στο σπίτι 

αν και αποτελεί µια από τις επιλογές των γονέων στο εξωτερικό, στην Ελλάδα δεν 
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είναι τόσο διαδεδοµένη. Η βιβλιογραφία προέρχεται από ξένες χώρες και οι µελέτες 

των επιστηµόνων που αφορούν σε θέµατα της εκπαίδευσης προωθούνται αργά στον 

ελλαδικό χώρο.  

    Η έρευνα στην Ελλάδα  έχει πολλά να προσφέρει στους ειδικούς, τους 

εκπαιδευτικούς, τους γονείς αλλά και στον γενικό πληθυσµό. Η παραγωγή  γνώσης 

γύρω από τον αυτισµό γι’ αυτά που ισχύουν στην χώρα µας , θα οδηγήσει σε 

καλύτερες επιλογές για τους γονείς, καλύτερες πρακτικές για τους εκπαιδευτικούς 

αλλά και σε µεγαλύτερη εξοικείωση των ειδικών µε την διαταραχή ώστε να είναι σε 

θέση να βοηθήσουν µε αποτελεσµατικότερο τρόπο τους γονείς και το ίδιο το άτοµο. 

Επιπλέον, η διάδοσή της γνώσης για τον αυτισµό στο γενικό πληθυσµό θα βοηθήσει 

στην εγκατάλειψη παλαιότερων απόψεων, στην προετοιµασία της κοινωνίας να 

κατανοήσει τις ανάγκες των αυτιστικών ατόµων και να µπορέσει να ανταποκριθεί. 

Τέλος, η περαιτέρω έρευνα πάνω στις ανάγκες των αυτιστικών ατόµων και των  

οικογενειών τους θα συµβάλλει στην διαµόρφωση ενός υποστηρικτικού δικτύου και 

στην ανάπτυξη στρατηγικών εκ µέρους της πολιτείας µε στόχο την ικανοποίηση τους.  

   Θα µπορούσε να γίνει µια έρευνα στην Ελλάδα  που να αφορά στην  συνεργασία 

των γονέων µε τον ειδικό στην φάση της διάγνωσης, έτσι όπως την περιγράφουν οι 

γονείς. Όπως είδαµε στο τέταρτο κεφάλαιο, οι γονείς στις περισσότερες περιπτώσεις 

ανέφεραν ότι δεν ήταν ικανοποιηµένοι από την διαδικασία της διάγνωσης κυρίως 

γιατί αυτή άργησε να τους δοθεί, οι πληροφορίες που τους δόθηκαν δεν ήταν 

επαρκείς και ο ειδικός δεν µπόρεσε να τους προσεγγίσει συναισθηµατικά και να τους 

βοηθήσει.  

 

 

·   Στόχοι της έρευνας  

   Η έρευνα στοχεύει να  µελετήσει α) την ηλικία που βρισκόταν το παιδί  όταν 

δόθηκε η επίσηµη διάγνωση και β) πως οι ίδιοι οι γονείς περιγράφουν την 

συνεργασία τους µε τον ειδικό που τους την παρείχε. 

   

· ∆είγµα- κριτήρια επιλογής του δείγµατος. 
Η εύρεση δείγµατος αποτελεί ίσως το πιο δύσκολο έργο για έναν ερευνητή. Το δείγµα 

πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό ώστε να είναι δυνατή η γενίκευση των 

αποτελεσµάτων. Αυτό σηµαίνει ότι οι συµµετέχοντες πρέπει να έχουν παρόµοια 
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κοινωνικοδηµογραφικά στοιχεία και ο αριθµός του δείγµατος να είναι 

ικανοποιητικός. Εδώ οι συµµετέχοντες στην έρευνα είναι γονείς παιδιών µε αυτισµό. 

Για την συµµετοχή στην έρευνα πρέπει να θέσουµε κάποια κριτήρια : 

Α) να έχει δοθεί στο παιδί η διάγνωση του αυτισµού 

Β) η ηλικία του παιδιού να κυµαίνεται από 4-10 έτη. 

Γ) στην έρευνα να συµµετέχουν και οι δύο γονείς. Αν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό 

τότε πρέπει να επιλεγεί ο γονέας που έχει αναλάβει την φροντίδα του παιδιού. 

 

Η έρευνα θα είναι ποιοτική κυρίως λόγω των δυσκολιών που αντιµετωπίζει ο 

ερευνητής στην εύρεση δείγµατος. Οι οικογένειες που θα συµµετέχουν στην έρευνα 

πρέπει να είναι τουλάχιστον  πέντε  ενώ δέκα οικογένειες θα ήταν ο επιθυµητός 

στόχος. Το δείγµα θα αναζητηθεί σε κάποιο ειδικό σχολείο µε την βοήθεια των 

διδασκόντων ή σε κάποιο σύλλογο αυτιστικών ατόµων. Όπως προαναφέρθηκε, οι 

οικογένειες που θα συµµετέχουν στην έρευνα θα έχουν περίπου το ίδιο 

κοινωνικοοικονοµικό υπόβαθρο και δεν θα παρουσιάζουν µεγάλη απόκλιση στην 

ηλικία.  

  

·  Μεθοδολογία 
 Η συλλογή των δεδοµένων θα γίνει µε συνεντεύξεις. Η συνέντευξη είναι µια µέθοδος 

της ποιοτικής έρευνας που δίνει την δυνατότητα στον ερευνητή να συλλέξει πολλά 

στοιχεία. Ο τύπος της συνέντευξης που θα επιλεχθεί είναι η ηµιδοµηµένη συνέντευξη. 

Μια ηµιδοµηµένη συνέντευξη δίνει την  ευκαιρία στους συµµετέχοντες να µιλήσουν 

ελεύθερα για την εµπειρία τους και να εστιάσουν σε αυτά που τους απασχολούν πιο 

πολύ, αλλά παράλληλα δίνονται και απαντήσεις σε ζητήµατα που ο ερευνητής θεωρεί 

σηµαντικά για την έρευνά του. Στην συνέντευξη θα υπάρχουν κλειστές και ανοιχτές 

ερωτήσεις ενώ θα προτιµηθούν οι ανοιχτές ερωτήσεις. 

Οι ερωτήσεις που θα διατυπωθούν στην συνέντευξη µε τους συµµετέχοντες θα 

αφορούν στα παρακάτω θέµατα: 

 · την ηλικία που δόθηκε η τελική διάγνωση στο παιδί και το χρόνο που µεσολάβησε 

από την πρώτη επίσκεψη στον ειδικό.  

· τις γνώσεις και την ικανότητα του ειδικού να παρέχει µια ακριβή διάγνωση και να 

δώσει τις απαιτούµενες πληροφορίες στους γονείς. 

· την γενικότερη ικανοποίηση των γονέων από την διαδικασία. 
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Ο τρόπος που θα διατυπωθούν οι ερωτήσεις στην συνέντευξη µε τους γονείς πρέπει 

να είναι ο κατάλληλος έτσι ώστε οι γονείς να νιώθουν άνετα να µιλήσουν για τις 

εµπειρίες τους. Πολλοί από αυτούς ίσως να είναι απόµακροι και να µην θέλουν να 

παρέχουν πολλές πληροφορίες ενώ άλλοι να µιλούν µε περισσότερη άνεση και για 

περισσότερα θέµατα από αυτά που µας ενδιαφέρει να δούµε. Ο ερευνητής θα 

προσαρµόσει κατάλληλα το ύφος των ερωτήσεων αλλά στο τέλος της συνέντευξης 

στόχος είναι να υπάρχουν απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήµατα.      

 

 ·   Πλάνο ερωτήσεων 

  

Πότε καταφέρατε να πάρετε την διάγνωση του αυτισµού για το παιδί σας; 

Πόσους ειδικούς επισκεφθήκατε µέχρι να σας δοθεί η τελική διάγνωση; 

Πόσος χρόνος µεσολάβησε από τις πρώτες σας ανησυχίες µέχρι να πάρετε την τελική 

διάγνωση; 

Πως θα περιγράφατε την συνεργασία σας µε τον ειδικό που σας παρείχε την 

διάγνωση; 

Σας έδωσε πληροφορίες και εξηγήσεις για την διαταραχή του παιδιού σας βοηθώντας 

σας να καταλάβετε τι συµβαίνει;  

Σας παρείχε ενηµέρωση για τις δυνατότητες που υπάρχουν στην περιοχή σας και τις 

υπηρεσίες-δοµές που µπορείτε να απευθυνθείτε; 

Γενικά είστε ικανοποιηµένοι από την συνεργασία σας µαζί του, τις πληροφορίες που 

σας έδωσε και την επικοινωνία που είχατε;  

      Για την συλλογή των  δηµογραφικών στοιχείων των συµµετεχόντων µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν ερωτηµατολόγια. Η ανάλυση των δεδοµένων θα είναι ποσοτική για 

ορισµένα από τα στοιχεία που θα έχει ο ερευνητής στην διάθεσή του αλλά στο 

µεγαλύτερο µέρος τους ποιοτική.   

 

 · ∆ιαδικασία 

Προσέγγιση των συµµετεχόντων. 

Η προσέγγιση των συµµετεχόντων είναι ένα βασικό πρώτο βήµα για τον ερευνητή 

που κατά ένα τρόπο θα κρίνει και την πορεία της έρευνας. Όπως είπαµε οι 

συµµετέχοντες θα αναζητηθούν σε κάποιο ειδικό σχολείο ή σε κάποιο σύλλογο. Στην 
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περίπτωση που ο ερευνητής αναζητήσει το δείγµα του σε κάποιο ειδικό σχολείο που 

συµµετέχουν αυτιστικά παιδιά, πρέπει σε ένα πρώτο στάδιο να έρθει σε επικοινωνία 

µε την αρχή του σχολείου και να εξασφαλίσει την συνεργασία των υπευθύνων. Αυτοί 

θα αναλάβουν να ενηµερώσουν την οικογένεια αλλά και τον ερευνητή για τα 

αυτιστικά παιδιά που υπάρχουν στο σχολείο και τον τρόπο που µπορεί να έρθει σε 

επικοινωνία µε τους γονείς. Είναι προτιµότερο ο ερευνητής να έρθει σε προσωπική 

επαφή µε τους γονείς όπου θα µπορέσει να τους εξηγήσει τους σκοπούς της έρευνας 

και να δηµιουργήσει ένα κλίµα εµπιστοσύνης, πράγµα πολύ σηµαντικό µιας και 

πολλοί από τους γονείς δεν θα έχουν συµµετάσχει σε µια παρόµοια διαδικασία και 

είναι φυσιολογικό να εκφράζουν τους ενδοιασµούς τους. Ύστερα από την πρώτη 

επαφή του ερευνητή µε τους συµµετέχοντες θα τους  δοθεί κάποιος λογικός  χρόνος  

να αποφασίσουν για την συµµετοχή τους ή µη. Προτιµότερο είναι η διαδικασία να 

είναι επίσηµη και οι στόχοι της έρευνας να δοθούν και εγγράφως στους γονείς. Αφού 

ο ερευνητής εξασφαλίσει την συνεργασία των γονέων θα περάσει στο δεύτερο στάδιο 

της διαδικασίας αυτό της συλλογής των δεδοµένων.  

 

 Η συνέντευξη 

 

Η συνέντευξη θα είναι διάρκειας 30-45 λεπτών περίπου και είναι προτιµότερο να 

παρθεί στο σπίτι της οικογένειας που θα επιτρέψει στους γονείς να µιλήσουν πιο 

άνετα. Η παρουσία τρίτων προσώπων κατά την διάρκεια της συνέντευξης είναι 

προτιµότερο να αποφευχθεί και η συνέντευξη να γίνει παρουσία των δύο ή ενός 

γονέα και του ερευνητή. Με την συγκατάθεση των γονέων η συνέντευξη θα 

µαγνητοσκοπηθεί, ενώ τα ερωτηµατολόγια που θα τους δοθούν θα συµπληρωθούν 

ανώνυµα. Είναι σηµαντικό οι γονείς να νιώσουν άνετα και σε αυτό έχει να παίξει ένα 

καθοριστικό ρόλο ο τρόπος που ο ερευνητής θα τους προσεγγίσει και θα θέσει τις 

ερωτήσεις του.    

 

 Τα αποτελέσµατα 

 

Ο ερευνητής αφότου συλλέξει τα δεδοµένα του θα προβεί στην συστηµατική 

ανάλυση τους. θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίσει τους περιορισµούς της 

έρευνας του και να απαντήσει σε δυο βασικά ζητήµατα: Α) κατά πόσο η έρευνα του 
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ανταποκρίνεται στα πρότυπα ποιοτικής έρευνας; Β) κατά πόσο µπορεί να γενικεύσει 

τα αποτελέσµατα της έρευνας του;    
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                  Ε π ί λ ο γ ο ς 
Η εργασία αυτή στόχευε στο να δοθεί µια εικόνα για τις επιλογές των γονέων σε 

θέµατα που αφορούν στην εκπαίδευση των αυτιστικών παιδιών τους, την 

ικανοποίηση που λαµβάνουν από την συνεργασία τους µε τους ειδικούς και τους 

δασκάλους και τις προσδοκίες που έχουν για το µέλλον. Το γεγονός ότι για πολλά 

από τα θέµατα στα οποία αναφερθήκαµε δεν είχαµε πολλές έρευνες στην διάθεσή µας  

που να τα εξετάζουν, αποτελεί έναν από τους περιορισµούς αυτής της εργασίας που 

δεν µας επιτρέπει να βγάλουµε ασφαλή συµπεράσµατα αλλά να τονίσουµε την 

ανάγκη περαιτέρω έρευνας στους συγκεκριµένους  τοµείς. 

  Είδαµε ότι οι γονείς κάνουν χρήση διαφόρων θεραπευτικών παρεµβάσεων µε πιο 

συχνή αυτή της λογοθεραπείας. Εκφράζουν την δυσαρέσκεια τους για το επίπεδο της     

συνεργασίας τους µε τους ειδικούς κατά την φάση της διάγνωσης και αργότερα µε 

τους δασκάλους. Η εκπαίδευση των γονέων και η εφαρµογή διαφόρων 

προγραµµάτων στο σπίτι αντίθετα, έχει πολλά να υποσχεθεί ως προς την 

αντιµετώπιση των συµπτωµάτων και την βελτίωση σε πολλούς τοµείς της ανάπτυξης 

του αυτιστικού παιδιού. Όσον αφορά στις επιθυµίες των γονέων για το µέλλον του 

παιδιού τους αυτές δεν διαφέρουν πολύ από αυτές των γονέων φυσιολογικών 

παιδιών. Αυτοί όµως παρουσιάζονται επιφυλακτικοί ως προς την υλοποίησή τους. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις τα αυτιστικά άτοµα δεν καταφέρνουν να 

ανταποκριθούν ικανοποιητικά στις απαιτήσεις της ενήλικης ζωής, ενώ πιο 

ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσµατα των ερευνών για τα αυτιστικά άτοµα υψηλής 

λειτουργικότητας ή µε διαταραχή Asperger. 

  Από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να αγνοείται το γεγονός ότι τις τελευταίες 

δεκαετίες έχει γίνει σηµαντική πρόοδος στους παραπάνω τοµείς. Οι γονείς σε σχέση 

µε το παρελθόν έχουν µεγαλύτερη ενηµέρωση και πρόσβαση στην γνώση, 

περισσότερες επιλογές και ίσως καλύτερη πρόγνωση για το παιδί τους. Πολλές από 

τις ανάγκες των αυτιστικών δεν καλύπτονται αλλά η απόκτηση  βασικών δεξιοτήτων 

είναι δυνατή κάτι που παρακινεί τους γονείς να συνεχίσουν τον αγώνα τους. 

  Κλείνοντας αυτήν την εργασία, θα ήθελα να ευχαριστήσω την επόπτρια καθηγήτρια 

µου, την κα. Κατερίνα Μάσχα, για την συνεργασία που είχαµε και την ευκαιρία που 

µου έδωσε να ασχοληθώ µε τον τοµέα του αυτισµού που είχε πολλά να µου 

προσφέρει. 
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