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Περίληψη
Οι γονείς και δάσκαλοι των παιδιών με ειδικές ανάγκες διαμορφώνουν τις
προσδοκίες τους για το μέλλον του παιδιού και την απόκτηση επιθυμητών
δεξιοτήτων. Η παρούσα έρευνα είχε στόχο να μελετήσει σε ποιες κατηγορίες
αντιμετωπίζει τις περισσότερες δυσκολίες το παιδί, πόσο σημαντική προτεραιότητα
είναι η βελτίωση των δυσκολιών αυτών και πόσο πιθανή είναι η βελτίωση τους,
σύμφωνα με τις αξιολογήσεις γονέων και δασκάλων. Στην έρευνα συμμετείχαν 9
γονείς και 9 δάσκαλοι παιδιών με ειδικές ανάγκες από 2 ειδικά σχολεία της Κρήτης
που συμπλήρωσαν ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο. Οι γονείς επίσης ρωτήθηκαν για
τις θεραπείες που έχουν χρησιμοποιήσει και την ποιότητα της συνεργασίας με τους
επαγγελματίες του παιδιού.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι γονείς και δάσκαλοι αξιολογούν ως πιο
σημαντικά τα προβλήματα στον τομέα της αυτονομίας. Οι γονείς αξιολογούν ως
λιγότερο σημαντικά τα συναισθηματικά και συμπεριφορικά προβλήματα ωστόσο
θεωρούν πιθανή τη βελτίωση τους σε σχέση με τους δασκάλους. Οι δάσκαλοι
θεωρούν λιγότερο πιθανή τη βελτίωση στον τομέα της αυτονομίας. Οι θεραπείες που
χρησιμοποιούνται

ευρέως

είναι

η

λογοθεραπεία,

η

εργοθεραπεία

και

η

φυσιοθεραπεία. Η πλειοψηφία των γονέων έχει τακτική επικοινωνία με τους
επαγγελματίες που ασχολούνται με το παιδί, νιώθουν ότι έχουν αρκετά έως πολύ
λόγο στο θεραπευτικό του πρόγραμμα και δηλώνουν πολύ ικανοποιημένοι από τη
συνεργασία τους με τους επαγγελματίες.
Λέξεις κλειδιά: παιδιά με ειδικές ανάγκες, γονείς, δάσκαλοι, προσδοκίες,
προτεραιότητες, προβλήματα συμπεριφορών, αυτισμός
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1. Εισαγωγή
Οι γονείς των παιδιών με ειδικές ανάγκες μετά τη διάγνωση της διαταραχής
έρχονται στη δύσκολη θέση να αλλάξουν το ρόλο τους ως γονείς και να
ανασυντάξουν τις προσδοκίες που έχουν για τα παιδιά τους. Οι προσδοκίες είναι
υποκειμενικές σκέψεις που αναπτύσσει κάποιος για το μέλλον, προέρχονται από τις
προσωπικές πεποιθήσεις και εμπειρίες και μπορούν να επηρεάσουν την
αλληλεπίδραση του ατόμου με το περιβάλλον του(Tajfel & Fraser, 1978 στο Russell,
2003).
Σύμφωνα με τον Brofenbrenne(1977 στο Russell, 2003) οι γονείς των παιδιών
με ειδικές ανάγκες αναπτύσσουν προσδοκίες σύμφωνα με τα τέσσερα επίπεδα
αλληλεπίδρασης:
Το μικροσύστημα: Οι γονείς των παιδιών με ειδικές ανάγκες έχουν
προσωπική εμπειρία για το παιδί, το ρόλο που ασκούν και το ρόλο σημαντικών
ανθρώπων όπως είναι οι δάσκαλοι, οι γιατροί και οι θεραπευτές. Μέσα από αυτές τις
εμπειρίες οι γονείς διαμορφώνουν προσδοκίες για το ίδιο το παιδί , για το ρόλο που
οι ίδιοι επιθυμούν να ασκήσουν και για το ρόλο των σημαντικών στη ζωή του
παιδιού ανθρώπων.
Το μεσοσύστημα: Οι γονείς διαμορφώνουν προσδοκίες για τους ανθρώπους
που παρέχουν υπηρεσίες με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών του παιδιού αλλά
κα των προσωπικών αναγκών.
Το εξωσύστημα: οι γονείς διαμορφώνουν προσδοκίες για τον τρόπο και τις
μεθόδους με τις οποίες τα διάφορα συστήματα και υπηρεσίες(π.χ. το σχολείο) θα
ικανοποιήσουν τις ανάγκες του παιδιού.
Το μακροσύστημα: οι γονείς διαμορφώνουν προσδοκίες για τις αξίες και τις
απόψεις που αναπτύσσει η κοινωνία σχετικά με την ιδιαιτερότητα του παιδιού.
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Οι γονείς πρέπει να κατανοήσουν και να αποδεχτούν τη νέα κατάσταση και να
χτίσουν νέες προσδοκίες. Κοινωνικά οι γονείς των παιδιών με ειδικές ανάγκες
διαφοροποιούνται από τους υπόλοιπους γονείς λόγω της ιδιαιτερότητας που
παρουσιάζει το παιδί τους. Συναισθηματικά χρειάζονται υποστήριξη για να
προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση και στη συνεχόμενη παροχή φροντίδας στο παιδί
ενώ διανοητικά χρειάζεται να μάθουν μια νέα γλώσσα η οποία σχετίζεται με τη
διάγνωση της διαταραχής και τα συστήματα που ακολουθούν αυτή.( Russell, 2003).
Πέρα όμως από τις προσδοκίες, οι γονείς με τα νέα δεδομένα καλούνται να
ανασυντάξουν και τις αξίες τους, τις προτεραιότητες που θέτουν για τα παιδιά και για
τους ίδιους, να αναθεωρήσουν τις πιθανές γνώσεις που έχουν για τη διαταραχή, για
τη λειτουργία του σχολείου, για τη δυνατότητα θεραπείας του παιδιού, για την
πιθανότητα βελτίωσης των δυσκολιών και να θέσουν νέους στόχους. Οι προσδοκίες
που διαμορφώνουν οι γονείς αναφέρονται τόσο στις επιθυμητές δεξιότητες όσο και
στις μελλοντικές κατακτήσεις του παιδιού.
Μετά την οικογένεια το σχολείο αποτελεί το δεύτερο σημαντικό θεσμό μέσα
στο οποίο αναπτύσσονται και εξελίσσονται τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Το σχολείο
ως βασικός φορέας κοινωνικοποίησης επηρεάζει και καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη
διαδικασία δόμησης και εξέλιξης της προσωπικότητας τους(Σιδέρη, 1998). Ο
δάσκαλος είναι ο αδιαμφισβήτητος και αναντικατάστατος φορέας του σχολείου. Οι
γνώσεις των δασκάλων όσον αφορά τις διαταραχές των παιδιών, οι αντιλήψεις τους
για την πρόοδο τους και την εξέλιξη της διαταραχής και οι στάσεις τους απέναντι
στα παιδιά διακρίνονται ανάλογα με την εκπαίδευση τους, αν πρόκειται για
δασκάλους ειδικής αγωγής ή γενικής εκπαίδευσης, τα χρόνια εμπειρίας τους καθώς
και τις απόψεις τους σχετικά με την ένταξη και ενσωμάτωση των παιδιών σ ένα
κανονικό σχολικό πλαίσιο. Οι δάσκαλοι παίζουν ένα ολοένα αυξανόμενα σημαντικό
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ρόλο στη φροντίδα και στην εκπαίδευση του παιδιού(Howlin, 1998 στο Helps,
Newsom-Davis & Callias, 1999).
Οι γνώσεις και οι στάσεις των δασκάλων είναι ικανές να επηρεάσουν την
εξέλιξη του παιδιού, την κοινωνική του ανάπτυξη, την καθημερινότητα του, την
απόδοση του στο σχολείο, την ακαδημαϊκή του επιτυχία, την επαγγελματική του
ένταξη και γενικότερα την πορεία της ζωής του. Αρνητικές στάσεις ή αδικαιολόγητες
πεσιμιστικές απόψεις σχετικά με το τι είναι ικανά τα παιδιά με ειδικές ανάγκες να
πετύχουν μπορεί να επηρεάσουν την επιτυχή ενσωμάτωση τους τόσο στο σχολικό
όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο(Gilmore et al., 2003). Οι αντιλήψεις αυτές
μπορεί να βασίζονται σε ανακριβείς γνώσεις ή σε λανθασμένα στερεότυπα σχετικά με
συγκεκριμένες διαταραχές(Lee & Rodda στο Gilmore et al., 2003)
Η κατανόηση των αδυναμιών αλλά και των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του
παιδιού βοηθά τους δασκάλους στην υιοθέτηση ρεαλιστικών προσδοκιών για το παιδί
και το σχεδιασμό εξατομικευμένου τρόπου διδασκαλίας (Howlin, 1994 στο Helps et
al., 1999). Μη ρεαλιστικές προσδοκίες για το επίπεδο των γνωστικών ικανοτήτων
ενός παιδιού μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη επιθετικών και διασπαστικών
συμπεριφορών.(Helps et al., 1999). Επιπλέον ο στιγματισμός και η ετικετοποίηση
ενός παιδιού μπορεί

να οδηγήσει σε παρανόηση των ικανοτήτων του και σε

περιθωριοποίηση του(Wearmouth, 1999 στο Weisel & Tur-Kaspa, 2002).
Για τους λόγους που αναφέρθηκαν θα προσπαθήσουμε να ερευνήσουμε πως
αξιολογούν οι γονείς και δάσκαλοι τις δυσκολίες των παιδιών, τι προσδοκίες έχουν
για την απόκτηση δεξιοτήτων, πόσο εμπλέκονται στην εκπαίδευση του παιδιού και
ποιες θεραπείες τείνουν να χρησιμοποιούν. Αρχικά θα μελετήσουμε τις γνώσεις που
έχουν οι γονείς για 2 βασικές διαταραχές όπως είναι ο αυτισμός και το σύνδρομο
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Down καθώς οι γνώσεις που κατέχουν καθώς μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά τις
προσδοκίες που διαμορφώνουν.

1.1 Αυτισμός:γνώσεις και στάσεις
Η διάγνωση της διαταραχής συχνά ακολουθείται από μια συγκεχυμένη
περίοδο απόψεων εκ μέρους των γονέων σχετικά με την κατάσταση του παιδιού, τα
αίτια που προκάλεσαν τη διαταραχή, τη διάγνωση και τη θεραπεία. Για να μπορούν
να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των παιδιών και των γονέων θα πρέπει αρχικά να
κατανοηθούν οι απόψεις και οι γνώσεις των γονέων για να αναπτυχθεί μια σχέση
εμπιστοσύνης ανάμεσα σε αυτούς και τους ειδικούς.
Οι γονείς παιδιών με αυτισμό συχνά δεν έχουν σωστές και έγκυρες απόψεις
σχετικά με τη διαταραχή του παιδιού τους μιας και ο αυτισμός θεωρείται ένα
πολυπαραγοντικό φαινόμενο και για το σύνδρομο του αυτισμού εμπλέκονται πολλοί
παράγοντες.(Κυπριωτάκης, 2003).
Ο Harrington και οι συνεργάτες του (2006) μελέτησαν τις απόψεις 62 γονέων
για την αιτιολογία, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση του αυτισμού. Το 26% των
γονέων απάντησαν ότι κάποιο συγκεκριμένο αίτιο προκάλεσε τη διαταραχή του
αυτισμού ενώ το 45% των γονέων δεν ήταν σίγουροι για τα αίτια. Οι γονείς
διατύπωσαν 7 διαφορετικές αιτίες με μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης τη
immunization,τη γενετική προδιάθεση και την έκθεση της μητέρας ή του παιδιού σε
περιβαλλοντικούς παράγοντες.
Επιπλέον στην έρευνα του Mercer και των συνεργατών του(2006) το 90%
των γονέων παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές πιστεύει πως γενετικοί παράγοντες
οδήγησαν στον αυτισμό, το 51,2% η διατροφή και το 40% ο εμβολιασμός των
παιδιών. Τα ευρήματα αυτά έρχονται σε αντίθεση με παλαιότερες έρευνες όπου
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σημαντικότερη αιτία θεωρούνταν οι περι- και προγεννητικοί παράγοντες όπως είναι η
ασθένεια της εγκύου και η χρήση φαρμάκων. (Mercer et al.2006). Ομοίως, στην
έρευνα της Dale και των συνεργατών της (2006)ως πιθανά αίτια εκφράστηκαν οι
γενετικοί και βιολογικοί παράγοντες, ο εμβολιασμός, παράγοντες που σχετίζονται με
την εγκυμοσύνη και τη γέννηση του παιδιού.
Ωστόσο, οι γονείς που υποστηρίζουν πως γενετικοί παράγοντες οφείλονται για
τον αυτισμό δεν αναζήτησαν περισσότερη ενημέρωση από κάποιο σύμβουλο
γενετικής ενώ λίγοι είναι αυτοί που έλαβαν συγκεκριμένη πληροφόρηση από το ίδιο
το ιατρικό προσωπικό(Mercer et al., 2006). Οι περισσότεροι γονείς διατύπωσαν πως
δεν είχαν πλήρη ή έστω μερική εμπιστοσύνη στην ικανότητα του ειδικού να
διαγνώσει τον αυτισμό. Οι γονείς που αντιμετώπισαν καθυστέρηση στη διάγνωση του
αυτισμού είχαν λιγότερη εμπιστοσύνη στις ικανότητες του ειδικού όπως και οι γονείς
που συμβουλεύτηκαν μεγαλύτερο αριθμό ειδικών. Οι γονείς λοιπόν έχουν ανάγκη
μιας έγκαιρης διάγνωσης και πλήρης στήριξης και ενημέρωσης(Harrington et al.,
2006).
Όσον αφορά τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του αυτισμού, οι γονείς
πιστεύουν πως ο αυτισμός κυριαρχεί κατά την παιδική ηλικία και στη συνέχεια
τελικά τα παιδιά τον ξεπερνούν(Stone & Rosenbaum, 1998).
Αντίθετα, οι δάσκαλοι παιδιών με αυτισμό αναμένεται να παρουσιάσουν πιο
συγκεκριμένες και επιστημονικές απόψεις για τα αίτια του αυτισμού. Στην Ελλάδα
όσον αφορά τα αίτια του αυτισμού, μεγάλο ποσοστό των δασκάλων αναγνωρίζει πως
εγκεφαλικές δυσλειτουργίες και γενετικοί παράγοντες αποτελούν τα βασικά αίτια
του. Ωστόσο αρκετοί υποστηρίζουν πως ψυχολογικοί λόγοι όπως η παραμέληση του
παιδιού από την μητέρα αποτελεί σημαντικό αιτιολογικό παράγοντα(Mauropoulou &
Panteliadou, 2000).
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Η άποψη αυτή ενδεχομένως να έχει επιπλοκές στη αντιμετώπιση του
αυτισμού καθώς δάσκαλοι οι οποίοι υποστηρίζουν πως η υπάρχουσα κατάσταση
οφείλεται στη σχέση γονέα-παιδιού δίνουν περισσότερη έμφαση στη συναισθηματική
υγεία του παιδιού και το κοινωνικό παιχνίδι(Mauropoulou & Panteliadou, 2000).
Επίσης, στην έρευνα της Helps και των συνεργατών της (1999) σε δασκάλους
γενικής και ειδικής εκπαίδευσης ένα μεγάλο ποσοστό και των δύο ομάδων θεωρεί ότι
ο αυτισμός είναι μια συναισθηματική διαταραχή καθώς οι δυσκολίες στην έκφραση
και κατανόηση των συναισθημάτων αποτελούν το κύριο γνώρισμα του. Αδυνατούν
να αντιληφθούν τον αυτισμό σαν μια αναπτυξιακή διαταραχή καθώς δεν
αντιλαμβάνονται την έννοια και τη δύναμη της ανάπτυξης και θεωρούν πως τα παιδιά
με αυτισμό δεν παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες(Helps et al., 1999) .Ενώ ένα
ποσοστό των δασκάλων δυσκολεύεται να διακρίνει τον αυτισμό από την παιδική
σχιζοφρένεια, γι’ αυτό και θεωρούν ότι τα αυτιστικά παιδιά εξελίσσονται σε
σχιζοφρενικούς ενηλίκους(Stone & Rosenbaum, 1998)
Οι δάσκαλοι ειδικής αγωγής είναι πιο πιθανό να αναγνωρίζουν σημαντικά
χαρακτηριστικά των αυτιστικών παιδιών όπως η μη κατανόηση των συναισθημάτων
των άλλων, οι στερεότυπες κινήσεις, η εμμονή στην αμεταβλητότητα, σε σχέση με
δασκάλους γενικής εκπαίδευσης(Mauropoulou & Panteliadou, 2000)
Οι δάσκαλοι γενικής εκπαίδευσης φαίνεται να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στη
κοινωνική και ψυχολογική εκπαίδευση του παιδιού και την αυτοεξυπηρέτηση του. Οι
αντιλήψεις όμως αυτές ενδέχεται να μην είναι αποτελεσματικές καθώς θεωρούν πως
ο ρόλος τους σχολείου είναι να κάνει τα παιδιά να αισθάνονται ευτυχισμένα και
κοινωνικά ενώ υποτιμούν τις δυνατότητες και τις δεξιότητες που μπορεί να
αποκτήσουν τα παιδιά αν εκπαιδευτούν καταλλήλως(Mauropoulou & Panteliadou,
2000).
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Οι ειδικοί παιδαγωγοί φαίνεται να έχουν βαθύτερη γνώση του αυτισμού
καθώς επιλέγουν συγκεκριμένα αυτιστικά χαρακτηριστικά και παρέχουν πλούσιες
πληροφορίες. Ενώ προωθούν παρεμβάσεις σ’ όλα τα πεδία που εμφανίζονται
σημαντικά προβλήματα συμπεριφοράς(Mauropoulou & Panteliadou, 2000).
Όσον αφορά τη θεραπεία του αυτισμού, η πλειοψηφία των δασκάλων
υποστηρίζει ότι ο αυτισμός δεν μπορεί να θεραπευτεί. Παρ όλα αυτά το 57% των
δασκάλων γενικής εκπαίδευσης και το 83% της ειδικής αγωγής

θεωρούν ότι η

ψυχοθεραπεία μπορεί να είναι αποτελεσματική στη θεραπεία του αυτισμού όπως και
η ειδική αγωγή(60% των δασκάλων γενικής εκπαίδευσης και 90% εκείνων της
ειδικής)(Mauropoulou & Panteliadou, 2000).
Η μη κατανόηση των γνωστικών και συναισθηματικών γνωρισμάτων του
αυτισμού και των γενετικών, νευροψυχολογικών και νευροβιολογικών θεωριών
καθιστά δύσκολη την ερμηνεία των αιτιολογικών παραγόντων με συνέπεια οι
δάσκαλοι να νιώθουν μεγάλη σύγχυση και να υιοθετούν πεπαλαιωμένες απόψεις
(Bailey, Phillips & Rutter, 1996 στο Helps et al.,1999).

1.2 Γνώσεις και στάσεις για το σύνδρομο Down
Όσον αφορά τις γνώσεις των γονέων για το σύνδρομο Down οι έρευνες είναι
περιορισμένες. Σε παλαιότερη έρευνα των Gath & Gumley (1986,1987 στο Stores et
al., 1998) σε παιδιά με σύνδρομο Down, 1/3 των παιδιών αξιολογήθηκαν από τους
γονείς τους ως παιδιά με διαταραχές συμπεριφοράς, 11% ως παιδιά με διαταραχές
διαγωγής, 9% ως ψυχωτικά και 7% ως υπερκινητικά.
Οι γονείς των παιδιών με Down είναι ενήμεροι για τα πιο εμφανή
χαρακτηριστικά του συνδρόμου όπως: νοητική υστέρηση, οι δυσκολίες στην
επικοινωνία ενώ δεν έχουν πιο εξειδικευμένη γνώση για πιο περίπλοκα γνωστικά
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χαρακτηριστικά. Εκφράζουν όμως εις βάθος κατανόηση για συμπεριφορές
σχετιζόμενες με τα αίτια του συνδρόμου. Γνωρίζουν πως τα παιδιά επεξεργάζονται
καλύτερα οπτικά και όχι ακουστικά ερεθίσματα και παρουσιάζουν αδυναμίες στην
έκφραση του λόγου. Ωστόσο χρειάζονται την υποστήριξη των δασκάλων και των
σχολικών ψυχολόγων για να προσφέρουν περισσότερες πληροφορίες

για το

σύνδρομο στο πλαίσιο της σχολικής τάξης (Fidler et al., 2002).
Οι δάσκαλοι υιοθετούν στερεότυπες απόψεις για παιδιά με σύνδρομο Down.
To 85% των δασκάλων συμφωνεί πως τα λειτουργικά παιδιά με σύνδρομο Down
είναι πιο τρυφερά, χαρούμενα και φιλικά σε σχέση με άλλα παιδιά. Γενικά τείνουν να
δίνουν θετικούς χαρακτηρισμούς στα παιδιά. Ωστόσο, οι στερεοτυπίες θέτουν
συγκεκριμένες προσδοκίες οι οποίες δεν μπορούν πάντα να ικανοποιηθούν καθώς το
ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο σύνδρομο καθεαυτό και όχι στη μοναδικότητα κάθε
παιδιού(Gilmore et al., 2003).
Οι γνώσεις των δασκάλων με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένη εκπαίδευση
είναι πιο ακριβείς σχετικά με το σύνδρομο Down. Παρατηρείται ότι 94% των
δασκάλων γνωρίζει πως το σύνδρομο Down είναι μια χρωμοσωμική διαταραχή και
89%

υποστηρίζει πως εμφανίζεται συχνότερα σε γονείς μεγαλύτερης ηλικίας.

(Gilmore et al., 2003). Οι δάσκαλοι φαίνεται να υποστηρίζουν σε πολύ μικρότερα
ποσοστά από εκείνα που εμφάνιζε ο γενικός πληθυσμός πως το σύνδρομο Down
οφείλεται σε περιγεννητικές επιπλοκές, στον τρόπο ζωής των γονέων ή στο
συναισθηματικό σοκ που υπέστη η μητέρα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
(Gilmore et al., 2003). Ο μέσος όρος ζωής ενός ατόμου με Down έχει υποτιμηθεί από
τους δασκάλους καθώς το 42% των δασκάλων θεωρούν αναμενόμενη διάρκεια ζωής
30 χρόνια ή λιγότερο. Παρ’ όλα αυτά οι αντιλήψεις για την ηλικία κατά την οποία τα
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παιδιά με σύνδρομο Down κατακτούν σημαντικές αναπτυξιακές δεξιότητες ήταν
ακριβείς (Gilmore et al., 2003).
Συμπερασματικά, τόσο οι γονείς όσο και οι δάσκαλοι έχουν διαμορφώσει τις
προσωπικές τους απόψεις για τις διαταραχές και τα αίτια τους, που ενδεχομένως να
έχουν το αντίκτυπο τους στη διαμόρφωση των διαταραχών όπως θα φανεί στη
συνέχεια.
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2.Αξιολογήσεις δυσκολιών και προσδοκίες δεξιοτήτων
Γονείς και δάσκαλοι συχνά διαφωνούν στην παρουσία και τη σοβαρότητα των
ψυχοπαθολογικών συμπτωμάτων που παρουσιάζει το παιδί. Τα παιδιά αξιολογούνται
από διάφορους ειδικούς καθώς και από τους γονείς και του δασκάλους τους, οι οποίοι
συνήθως εκφράζουν την ανάγκη και επιθυμία για αξιολόγηση. Καθένας αξιολογεί το
παιδί από τη δική του προσωπική σκοπιά και σε πολλές περιπτώσεις
χρησιμοποιώντας διαφορετικά μεθοδολογικά εργαλεία. Ο βαθμός συμφωνίας αυτών
των αξιολογήσεων επηρεάζει τις υπηρεσίες που προσφέρονται στο παιδί(Rapin,
Steinberg & Waterhouse, 1999). Η συμφωνία επηρεάζεται από την ηλικία του
παιδιού, τη σοβαρότητα της διαταραχής, την εμπειρία, το μεθοδολογικό εργαλείο, την
αξιοπιστία κ.α. Η πλήρης συμφωνία δεν είναι επιθυμητή αλλά ούτε και εύκολα
πραγματοποιήσιμη. Η συμφωνία είναι μεγαλύτερη όταν η διαταραχή η οποία
αξιολογείται είναι πιο σοβαρή και υπάρχουν πιο εμφανείς ανεπιθύμητες
συμπεριφορές και κατά συνέπεια είναι πιο εύκολο να παρατηρηθούν.
Παρόλα αυτά, γονείς και δάσκαλοι αποτελούν πολύτιμη πηγή πληροφοριών
για την αναπτυξιακή κατάσταση των παιδιών και αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης των
συμπεριφορών των παιδιών(Rosseti, 1996 στο Geiger, Smith, & Greahead, 2002).
Στην συνέχεια θα αναφερθούμε στις εκτιμήσεις γονέων και δασκάλων
γενικότερα για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες αλλά και για συγκεκριμένες διαταραχές.

2.1 Αξιολογήσεις γονέων και δασκάλων παιδιών με ειδικές ανάγκες
Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες εμφανίζουν συναισθηματικά προβλήματα όπως
είναι η κατάθλιψη και η μοναξιά. Οι συναισθηματικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν
τα παιδιά επηρεάζουν κατά συνέπεια τη διαδικασία κοινωνικοποίησης τους καθώς
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περιορίζεται η ενεργή συμμετοχή στις κοινωνικές διαδικασίες και επιδεικνύεται
λιγότερο ενδιαφέρον για τη σύναψη φιλικών σχέσεων(Heiman, 2001).
Στην έρευνα του Heiman(2001), οι δάσκαλοι αξιολογούν τα συναισθηματικά
προβλήματα 310 παιδιών με ειδικές ανάγκες από το Ισραήλ. Τα παιδιά ήταν ηλικίας
11-16 ετών και 121 από αυτά φοιτούσαν σε ειδικό σχολείο. Σύμφωνα με τις
αξιολογήσεις των δασκάλων, τα αγόρια εμφανίζουν περισσότερο εξωστρεφή
συμπεριφορά, καθώς επιδεικνύουν μια τάση για διάσπαση της προσοχής και
παρουσιάζουν δυσκολίες στην κοινωνική συνεργασία και τον αυτοέλεγχο και
μεγαλύτερη κοινωνική επάρκεια σε σχέση με τα κορίτσια. Τα κορίτσια εμφανίζονται
ως κοινωνικά προσαρμόσιμα, υπεύθυνα και πρόθυμα να συνεργαστούν με άλλους
αλλά πιο εξαρτημένα σε σχέση με τα αγόρια. Τα παιδιά σε μικρότερες ηλικίες
θεωρούνται περισσότερο extrovert αλλά έχουν και μεγαλύτερη διάσπαση προσοχής.
Οι δάσκαλοι θεωρούν τα παιδιά που φοιτούν στο κανονικό σχολείο ως περισσότερο
εχθρικά. Το γεγονός αυτό δείχνει πως οι δάσκαλοι τα συγκρίνουν με τα φυσιολογικά
παιδιά που φοιτούν στο κανονικό σχολείο(Heiman, 2001).
Επιπλέον, τα παιδιά με ειδικές ανάγκες εκδηλώνουν δυσκολίες στην
επικοινωνία. Στην έρευνα των Dockrell & Lindsay(2000) σε 133 παιδιά ηλικίας 8
ετών, το 78,2% των παιδιών παρουσιάζει δυσκολίες στην έκφραση του λόγου και το
63,5% δυσκολίες στην κατανόηση του λόγου. Ενώ προβλήματα στην κατανόηση των
λέξεων παρουσιάζει παραπάνω από το 50% των παιδιών. Τα παιδιά με προβλήματα
στην κατανόηση παρουσιάζουν ταυτόχρονα και προβλήματα έκφρασης. Οι
εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στις αξιολογήσεις του ειδικού προσωπικού του
σχολείου(λογοθεραπευτές,

εκπαιδευτικοί

ψυχολόγοι,

ειδικοί

εκπαιδευτικοί

συντονιστές, διευθυντές)(Dockrell & Lindsay, 2000)
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Αρκετά συχνές είναι και οι εκπαιδευτικές δυσκολίες των παιδιών αυτών. Το
48,9% των παιδιών έχει δυσκολίες γραπτής έκφρασης, το 61,7% δυσκολίες στα
μαθηματικά και το 82,% στην ανάγνωση(Dockrell & Lindsay, 2000)
Τέλος, δεν λείπουν οι δυσκολίες στην αλληλεπίδραση και τις κοινωνικές
σχέσεις. Το 64,7% των παιδιών έχει προβλήματα αυτοπεποίθησης, το 50%
παρουσιάζει προβλήματα στις σχέσεις τους με τους συνομηλίκους και την
αυτοεκτίμηση τους, ενώ τα προβλήματα με τους ενηλίκους εμφανίζονταν πιο σπάνια.
Τα παιδιά που φοιτούν στο κανονικό σχολείο παρουσιάζουν λιγότερα προβλήματα σε
σχέση με εκείνα που φοιτούν στο ειδικό όπου αξιολογούνται υψηλά σ’ όλες τις
κατηγορίες προβλημάτων(Dockrell & Lindsay, 2000).
Οι δάσκαλοι δηλώνουν πιθανά προβλήματα προσαρμογής και περιορισμένα
σχολικά αποτελέσματα κατά την εφηβεία και την ενηλικίωση για το 54% των
αγοριών με ελαφριάς μορφής δυσλειτουργιών και το 64% των κοριτσιών Τα αγόρια
χαρακτηρίζονται με χαμηλή ακαδημαϊκή απόδοση, ως επιθετικά που δημιουργούν
έως και πολύ σημαντικά προβλήματα, αντικοινωνικά, παθητικά, μη δημοφιλή ή
φιλικά. Ενώ τα κορίτσια χαρακτηρίζονται ως αγχώδη, με χαμηλή σχολική απόδοση
και ως απείθαρχα και επιθετικά, που δημιουργούν εξίσου προβλήματα(Farmer,
Rodkin, Pearl & Van Acker, 1999).

2.2 Αξιολογήσεις γονέων και δασκάλων αυτιστικών παιδιών
Τα παιδιά με αυτισμό παρουσιάζουν μια μεγάλη ποικιλία συμπεριφορών που
καθιστά δύσκολη τη διαδικασία υπολογισμού και αξιολόγησής τους. Το γεγονός αυτό
μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη συμφωνίας μεταξύ των ειδικών αναφορικά με το
επίπεδο ψυχοπαθολογίας του παιδιού(Geiger, Smith, & Greahead, 2002). Γονείς και
δάσκαλοι συχνά παρανοούν τα συναισθηματικά, γνωστικά και αναπτυξιακά
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χαρακτηριστικά του αυτισμού. Συχνά θεωρούν πως τα παιδιά με αυτισμό
παρουσιάζουν λιγότερες γνωστικές ανεπάρκειες σε σχέση με τα επιστημονικά
ευρήματα(Szatmari et al., 1994; Gray, 1995 στο Geiger, Smith, & Greahead, 2002).
Στην έρευνα της Geiger και των συνεργατών της(2002) οι γονείς και οι
ψυχολόγοι 41 παιδιών με αυτισμό ηλικίας 2,5-10 ετών αξιολογούν το γνωστικό
επίπεδο τους. Παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά ανάμεσα στις αντιλήψεις των
γονέων και τις αξιολογήσεις των ψυχολόγων για το γνωστικό επίπεδο των παιδιών.
Οι εκτιμήσεις των γονέων για τις γνωστικές ικανότητες των παιδιών ήταν
υψηλότερες. Επιπλέον, παρατηρήθηκε συσχέτιση ανάμεσα στο επίπεδο συμφωνίας
και τη γνωστική λειτουργικότητα του παιδιού. Η συσχέτιση δείχνει ότι μεγαλύτερη
συμφωνία μεταξύ γονέων και ψυχολόγων παρατηρείται στις περιπτώσεις όπου το
παιδί είχε δεδομένου υψηλότερες γνωστικές δεξιότητες ενώ η συμφωνία μειώνεται
καθώς μειώνονται και οι γνωστικές δεξιότητες των παιδιών(Geiger et a., 2002).
Μεγαλύτερη διάσταση στις αξιολογήσεις γονέων και δασκάλων παρατηρείται
αναφορικά με τις διάφορες μορφές συμπεριφορών που εκδηλώνουν τα παιδιά. Οι
δάσκαλοι τείνουν να βαθμολογούν πιο υψηλά τις προσαρμοστικές δεξιότητες των
παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές σε σχέση με τους γονείς. Οι δάσκαλοι
παρατηρούν περισσότερες επιθυμητές συμπεριφορές από ότι οι γονείς στους τομείς
των δεξιοτήτων καθημερινής ζωής, στην κοινωνικοποίηση, στις κινητικές δεξιότητες.
(Szatmari, Archer, Fisman & Streiner, 1994). Ωστόσο, οι δάσκαλοι αναφέρουν
περισσότερα «αυτιστικά συμπτώματα» όσον αφορά την αλληλεπίδραση και την
επικοινωνία ενώ οι γονείς θεωρούν ότι τα παιδιά παρουσιάζουν περισσότερες
δυσκολίες στη χρήση του σώματος(Szatmari, Archer, Fisman & Streiner, 1994).
Στην έρευνα των Sigafoos & Pennell(1995 στο Geiger, Smith, & Greahead,
2002) δεν παρατηρήθηκε σημαντική ασυμφωνία μεταξύ των αξιολογήσεων γονέων
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και δασκάλων για την έκφραση του λόγου αλλά περισσότερο για την κατανόηση του
λόγου παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές.
Η διαφωνία στις απόψεις επικρατεί και στην έρευνα των Rapin, Steinberg &
Waterhouse(1999) όπου συμμετέχουν γονείς, δάσκαλοι, νευρολόγοι και ψυχίατροι
505 παιδιών με ειδικές ανάγκες εκ των οποίων τα 194 ήταν αυτιστικά. Ωστόσο στην
περίπτωση αυτή, οι δάσκαλοι αξιολογούν τα παιδιά ως λιγότερο ανεπαρκή και οι
θεραπευτές ως περισσότερο.
Οι δάσκαλοι παρέχουν χαμηλότερη βαθμολογία ως προς τη σοβαρότητα των
δυσκολιών σε σχέση με τους γονείς και αντιμετωπίζουν τα παιδιά ως λιγότερο
δυσλειτουργικά. Οι γονείς βαθμολογούν υψηλότερα τις στερεοτυπίες σε σχέση με
τους δασκάλους. Αυτό ενδεχομένως συμβαίνει γιατί οι δάσκαλοι καταφέρνουν να
διατηρήσουν ένα δομημένο περιβάλλον στα πλαίσια της τάξης. Οι δάσκαλοι
προσδοκούν τη συμμόρφωση των παιδιών γι αυτό και δίνουν την υψηλότερη
βαθμολογία στις ανεπιθύμητες συμπεριφορές, στο παιχνίδι και στην έκφραση του
λόγου. Όσον αφορά την κοινωνικοποίηση και την υπερκινητικότητα εκφράζουν ίδια
ποσοστά δυσκολιών. Η διαφορά που παρατηρείται στην αξιολόγηση για την
κατανόηση της γλώσσας, σημαίνει πως οι γονείς ερμηνεύουν τη μη συμμόρφωση στις
εντολές σαν αντίσταση και άρνηση και όχι σαν ανεπαρκή κατανόηση του
λόγου(Rapin, Steinberg, & Waterhouse, 1998).
Ένα ακόμη χαρακτηριστικό των παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές είναι η
εμμονή στην αμεταβλητότητα. Η προβληματική αυτή μορφή συμπεριφοράς, η
αδυναμία να προσαρμόζονται και να δέχονται τις αλλαγές οφείλεται στην έλλειψη
συμπεριφορικής ευκαμψίας(Wahlberg & Jordan, 2001 στο Green, Sigafoos, Pituch,
Itchon, O’Reily, & Lancioni, 2006). Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των γονέων, για τα
παιδιά με Asperger η πιο προβληματική κατάσταση είναι η ενοχλητική συμπεριφορά,
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ακολουθούμενη από τη διακοπή μιας πράξης, το χάσιμο ενός παιχνιδιού και το
σπάσιμο ενός αντικειμένου. Οι καταστάσεις αυτές προκαλούν και στα αυτιστικά
παιδιά μεγάλη ανησυχία. Η πιο προβληματική όμως κατάσταση για τα αυτιστικά
είναι το σπάσιμο ενός παιχνιδιού ή η αναβολή μιας προγραμματισμένη κατάστασης.
Αναλόγως και τα παιδιά με σύνδρομο Down αξιολογήθηκαν ότι αντιμετωπίζουν
σημαντικά προβλήματα στις προαναφερθέντες κατηγορίες. Ωστόσο, η βαθμολογία
τους είναι πιο χαμηλή σε σχέση με τα παιδιά με αυτισμό και σύνδρομο Asperger.
Όπως φαίνεται, τα παιδιά με σύνδρομο Asperger εμφανίζουν τη μικρότερη
συμπεριφορική ευκαμψία(Green et al., 2006).
Σε μια ακόμα μελέτη σε αυτιστικά παιδιά και παιδιά με σημαντική
αναπτυξιακή καθυστέρηση που έχουν δώσει ελάχιστα δείγματα λόγου, οι
αξιολογήσεις των γονέων αποδεικνύουν πως τα αυτιστικά παιδιά παρουσιάζουν τη
χαμηλότερη βαθμολογία στις δεξιότητες επικοινωνίας. Ενώ επιδεικνύουν μεγαλύτερα
και σχεδόν ίσα ποσοστά στον τομέα των δεξιοτήτων καθημερινής ζωής και
κοινωνικοποίησης σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά με αναπτυξιακή καθυστέρηση.
Όσο όμως τα παιδιά μεταβαίνουν στην μέση παιδική ηλικία μειώνεται και η
βαθμολογία τους στις κατηγορίες δεξιοτήτων(Fenton, D’Adria, Valente, Vecchio,
Fabrizi, & Bernabei, 2003)
Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με εκείνα του Carter και των συνεργατών
του(1998)όπου αυτιστικά παιδιά παρουσιάζουν χαμηλότερη βαθμολογία στην
επικοινωνία. Ωστόσο, τα παιδιά της έρευνας που έχουν αναπτύξει το λόγο έχουν
βαθμολογηθεί υψηλότερα στον αντίστοιχο τομέα.
Η επιτυχία των αυτιστικών παιδιών επηρεάζεται από το επίπεδο των
ικανοτήτων τους. Το 1/3 των παιδιών θεωρείται δυνατό στην ορθογραφία και την
ανάγνωση, ενώ λιγότερο από το 13% είναι δυνατό στη λύση αριθμητικών
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προβλημάτων(Eaves & Ho, 1997). Περισσότερο από το 50% των παιδιών είναι
αδύνατο στην γραπτή έκφραση, στον προφορικό λόγο και στην κατανόηση του
γραπτού λόγου. Όσον αφορά τις αξιολογήσεις στην συμπεριφορά στα πλαίσια της
τάξης, 48%-58% τοποθετείται πάνω από το μέσο όρο στη μνήμη και το λεπτό
συντονισμό των κινήσεων(Eaves & Ho, 1997). Αδυναμία παρουσιάζει το 67% στη
διατήρηση της προσοχής, το 75% στο να ακολουθήσει οδηγίες το 75% στην
έκφραση, το 58% στην ολοκλήρωση εργασιών και το 74% στο να εργάζεται
ανεξάρτητα. Η πλειοψηφία των παιδιών εμφανίζει σημαντική αδυναμία σε δεξιότητες
σημαντικές για τη σχολική επιτυχία. Μόνο το 17% των παιδιών αξιολογήθηκε με
επαρκή κοινωνική προσαρμογή προς άλλα παιδιά και το 38% με ενηλίκους(Eaves &
Ho, 1997).
Οι ειδικοί παιδαγωγοί θεωρούν την επιθετικότητα και την κατάθλιψη ως
λιγότερο συχνά εμφανίσιμες συμπεριφορές στα αυτιστικά παιδιά. Ενώ θεωρούν τα
προβλήματα στη γλώσσα, τη vulnerability και τη συναισθηματική ανωριμότητα ως
πιο συχνά(McGregor & Campbell, 2001).
Τέλος, για ένα ποσοστό αυτιστικών παιδιών που έχει ενσωματωθεί στη γενική
εκπαίδευση οι δάσκαλοι αναφέρουν γενικά θετικές σχέσεις. Ωστόσο ένα υψηλό
ποσοστό συμπεριφορικών προβλημάτων μειώνει την ποιότητα της σχέσης τους.
Παιδιά

που

αξιολογήθηκαν

με

υψηλά

ποσοστά

έλλειψης

συγκέντρωσης

αξιολογήθηκαν και με χαμηλά ποσοστά κοινωνικής ενσωμάτωσης(Robertson,
Chamberlain, & Kasari, 2003). Οι δάσκαλοι εκφράζουν ποικιλία στις αξιολογήσεις
των αυτιστικών παιδιών όσον αφορά συμπεριφορικά χαρακτηριστικά τους. Η σχέση
δάσκαλου–μαθητή

επηρεάζεται

από

τις

ανεπιθύμητες

συμπεριφορές

που

χαρακτηρίζονται από υπερκινητικότητα, έλλειψη συγκέντρωσης, έλλειψη πειθαρχίας,
εναντίωση(Robertson, Chamberlain, & Kasari, 2003).
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2.3 Αξιολογήσεις γονέων και δασκάλων παιδιών με διαταραχές μάθησης
Οι διαταραχές μάθησης οι οποίες περιλαμβάνουν τις ειδικές δυσκολίες στην
ανάγνωση, τη γραφή και τα μαθηματικά συνήθως επηρεάζουν τις ακαδημαϊκές
επιδόσεις. Οι δυσκολίες αυτές μπορεί να επηρεάζουν και άλλους τομείς της ζωής του
παιδιού. Στην έρευνα της Stone(1997) γονείς και δάσκαλοι αξιολογούν τις δεξιότητες
26 εφήβων με μαθησιακές διαταραχές σε 21 κατηγορίες Οι αξιολογήσεις των γονέων
είναι σύμφωνες με εκείνες των δασκάλων σε 16 πεδία. Οι δάσκαλοι αξιολογούν
υψηλότερα τις δεξιότητες στην επίλυση προβλημάτων, την κατανόηση του γραπτού
λόγου, στο σχεδιασμό και την οργάνωση, την κινητοποίηση και τη προσπάθεια και
τις σχολικές δεξιότητες. Οι γονείς έχουν πιο αρνητικές αντιλήψεις για τις ικανότητες
των εφήβων σε σχέση με τους ίδιους τους εφήβους. Το γεγονός ότι οι γονείς συχνά
υποτιμούν τις δεξιότητες των παιδιών οφείλεται στο ότι έρχονται σε άμεση επαφή με
τις συμπεριφορές των παιδιών οι οποίες μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με τι
παρατηρούν οι δάσκαλοι. Οι δάσκαλοι ενδεχομένως αξιολογούν την ολοκλήρωση
των εργασιών και την ακρίβεια της εργασίας σε σχέση με το γενικό επίπεδο της
τάξης(Stone, 1997).
Συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες παρουσιάζει και ένα ποσοστό των
παιδιών με διαταραχές μάθησης. Όσον αφορά την κοινωνική επάρκεια των
παιδιών(κοινωνική συμπεριφορά, κατανόηση, κοινωνικές δεξιότητες, κοινωνική
αποδοχή) παρατηρείται διάσταση ανάμεσα στις αξιολογήσεις των γονέων και των
δασκάλων. Οι αξιολογήσεις των δασκάλων για τις δεξιότητες κοινωνικής competence
τείνουν να είναι πιο αρνητικές και από εκείνες των ίδιων των παιδιών(Grolnick &
Ryan, 1990; LaGreca & Stone, 1990

στο Dyson, 2003). Αντιθέτως, οι γονείς

αξιολογούν υψηλότερα κάποιες πτυχές της κοινωνικής επάρκειας των παιδιών σε
σχέση με τους δασκάλους(Montgomery, 1994 στο Dyson, 2003).

20

Πιο συγκεκριμένα, στην έρευνα του Dyson(2003) 18 γονείς παιδιών με
σοβαρές μαθησιακές διαταραχές αξιολογούν την κοινωνική competence και τα
προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών. Σύμφωνα με τις αξιολογήσεις των γονέων,
τα παιδιά με μαθησιακές διαταραχές παρουσιάζουν χαμηλότερο επίπεδο κοινωνικής
επάρκειας και περισσότερα συμπεριφορικά προβλήματα σε σχέση με τα αδέρφια
τους. Τα προβλήματα συμπεριφοράς περιλαμβάνουν εσωτερικευμένες συμπεριφορές
όπως άγχος, σωματικές ενοχλήσεις και κοινωνική απομόνωση, και εξωτερικευμένες
όπως επιθετικότητα και προβλήματα διαγωγής. Τα προβλήματα κοινωνικής
επάρκειας και συμπεριφοράς που παρουσιάζουν τα παιδιά σχετίζονται με τα υψηλά
ποσοστά στρες που εκφράζουν οι γονείς, αλλά και με το επίπεδο αποδοχής εκ μέρους
των γονέων της κατάστασης του παιδιού. Όσο πιο θετική είναι η προσαρμογή των
γονέων στην κατάσταση του παιδιού τόσο μεγαλύτερη είναι και η κοινωνική
επάρκεια των παιδιών(Dyson, 2003).
Επιπλέον, οι δάσκαλοι παιδιών με σοβαρές μαθησιακές διαταραχές δείχνουν
έντονη ανησυχία για την προκλητική συμπεριφορά την οποία θεωρούν αρκετά
δύσκολη να διαχειριστούν. Η επιθετική συμπεριφορά είναι η πιο συνήθης προκλητική
συμπεριφορά ακολουθούμενη από την καταστροφική συμπεριφορά, την έλλειψη
συγκέντρωσης και προσοχής, τις στερεοτυπίες. Ωστόσο, ο αυτοτραυματισμός
αποτελεί μεγαλύτερη πρόκληση για τους δασκάλους(Male, 2003).
Τέλος, σύμφωνα με αξιολογήσεις γονέων, τα παιδιά με γλωσσικές μαθησιακές
διαταραχές είναι πιο πιθανό έως και 4 φορές περισσότερο να εμφανίσουν
καταθλιπτικές και ανήσυχες συμπεριφορές και 3 φορές περισσότερο εσωστρεφείς
συμπεριφορές σε σχέση με παιδιά με μη γλωσσικές μαθησιακές διαταραχές(Yu,
Buka, McCornick, Fitzmaurice, & Indurkya, 2006).
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2.4 Αξιολογήσεις γονέων και δασκάλων παιδιών με σύνδρομο Down
Τα προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών με Down γενικά αναγνωρίζονται
από τους γονείς και ξεφεύγουν από τα στερεότυπα του ήρεμου και χαρούμενου
παιδιού.
Γονείς και ειδικοί συμφωνούν πως τα παιδιά με Down δεν εμφανίζουν
σημαντικές κινητικές δυσκολίες, ωστόσο οι γονείς σε αντίθεση με τους ειδικούς
εκφράζουν μεγαλύτερα προβλήματα στην όραση και την ακοή. Τα πεδία στα οποία
εμφανίζεται μεγαλύτερη διαφωνία μεταξύ γονέων και ειδικών είναι στο λόγο και τη
γλώσσα, τη συμπεριφορά και την αυτοεξυπηρέτηση(Bhattacharya & Sidebotham,
2000). Η γλώσσα είναι η μόνη κατηγορία όπου οι γονείς αξιολογούν τα προβλήματα
ως λιγότερα σοβαρά. Αυτό ενδεχομένως συμβαίνει γιατί οι γονείς περνούν
περισσότερο χρόνο με τα παιδιά και κατά συνέπεια έχουν καλύτερη κατανόηση των
δεξιοτήτων επικοινωνίας(Bhattacharya & Sidebotham, 2000).
Όσον αφορά τη συμπεριφορά και την αυτοεξυπηρέτηση, οι ειδικοί υποτιμούν
τις δυσκολίες όπως φαίνεται από τις απαντήσεις των γονέων. Οι ειδικοί θεωρούν ότι
55% των παιδιών δεν παρουσιάζουν προβλήματα συμπεριφοράς ενώ το ανάλογο
ποσοστό για τους γονείς είναι 19%. Προβλήματα στις 2 αυτές κατηγορίες φαίνεται να
έχουν σημαντική επίδραση στους γονείς και την οικογένεια σαν σύνολο(Bhattacharya
& Sidebotham, 2000).
Τα προβλήματα συμπεριφοράς μελετώνται και στην έρευνα του Stone και των
συνεργατών του(1998) στην οποία συμμετέχουν 91 παιδιά με σύνδρομο Down, 54
αδέλφια τους, 78 φυσιολογικά παιδιά και 71 παιδιά με άλλες μορφές διανοητικών
διαταραχών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μητέρων, τα παιδιά με Down και τα
παιδιά με άλλες διαταραχές λαμβάνουν την υψηλότερη βαθμολογία για την μη
επιθυμητή συμπεριφορά σε σχέση με τους συνομηλίκους τους. Τα παιδιά με
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διαταραχές βαθμολογήθηκαν υψηλότερα και από τα παιδιά με Down σε 4 κατηγορίες:
irritability, lethargy, στερεοτυπίες, υπερκινητικότητα, ανάρμοστο λόγο. Τα παιδιά με
Down έλαβαν την μεγαλύτερη βαθμολογία στον τομέα της υπερκινητικότητας και
του ακατάλληλου λόγου(Stores et al., 1998).
Ομοίως και σε παλαιότερες έρευνες, τα παιδιά με σύνδρομο Down
εμφανίζουν περισσότερα προβλήματα συμπεριφοράς και προσοχής σε σχέση με τα
αδέλφια τους. (Pueschel et al., 1991; Cuskelly & Dadds, 1992 στο Stores et al.,
1998)Τα παιδιά αξιολογήθηκαν υψηλότερα σε κατηγορίες όπως: προβλήματα ύπνου,
προσκόλληση σε ενηλίκους, ανάγκη για περισσότερη προσοχή και ανυπακοή. Τα
προβλήματα συμπεριφοράς τείνουν να εμφανίζονται κυρίως στις ηλικίες 4-11 και στα
αγόρια(Stores et al., 1998).
Επιπλέον, η κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών με
σύνδρομο Down επηρεάζεται λιγότερο σε σχέση με παιδιά με άλλες μορφές
διαταραχών. Η διαπίστωση αυτή συμβαδίζει και με την άποψη ότι τα παιδιά με Down
είναι amenable σε σχέση με τα υπόλοιπα αυτά παιδιά(Stores et al., 1998)
Επίσης, σύμφωνα με τις αξιολογήσεις των γονέων τα παιδιά με σύνδρομο
Down

επεξεργάζονται

καλύτερα

οπτικά

και

όχι

ακουστικά

ερεθίσματα.

Παρουσιάζουν αδυναμία στην έκφραση του λόγου. Έχουν την ανάγκη τα πράματα
τους να βρίσκονται στη θέση τους και κάθε διαδικασία να χωρίζεται σε μικρότερα
βήματα(Fidler, Hodapp, & Dykens, 2002). Τα παιδιά με σύνδρομο Down
εκδηλώνουν τα λιγότερα προβλήματα σε σχέση με αυτιστικά παιδιά, με παιδιά με
σοβαρή νοητική καθυστέρηση και άλλες διαταραχές(Cormack, Brown, & Hastings,
2000).
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2.5 Προτεραιότητες γονέων για απόκτηση δεξιοτήτων
Οι γονείς και οι δάσκαλοι αξιολογούν τις υπάρχουσες δεξιότητες και
δυσκολίες των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Ωστόσο δίνουν προτεραιότητα στην
ύπαρξη ορισμένων δεξιοτήτων τις οποίες θεωρούν απαραίτητες για τη σχολική
επιτυχία του παιδιού, για την ομαλή κοινωνική και συναισθηματική του ανάπτυξη και
την αλληλεπίδραση και επικοινωνία με άλλους ανθρώπους.
Η Lim και οι συνεργάτες της (2000),εξέτασαν τις προτεραιότητες που θέτουν
οι γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες όσον αφορά βασικές κατηγορίες δεξιοτήτων.
Στην έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε στη Σιγκαπούρη συμμετείχαν 77 γονείς
παιδιών ηλικίας 3-28 χρονών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι γονείς
παιδιών με μέτριας και υψηλής δυσκολίας διαταραχών θέτουν ως ύψιστη
προτεραιότητα τις δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης, ακολουθούμενες από τις δεξιότητες
κοινωνικής λειτουργικότητας, κοινωνικής αλληλεπίδρασης και τις ακαδημαϊκές
δεξιότητες. Αναλόγως απήντησαν και οι γονείς παιδιών με ήπιας μορφής διαταραχών,
ωστόσο δίνουν μεγαλύτερη αξία στις ακαδημαϊκές και όχι τόσο στις δεξιότητες
κοινωνικής αλληλεπίδρασης(Lim, Girl, & Quah, 2000).
Οι γονείς τείνουν να διατηρούν τις ίδιες απόψεις ακόμα και όταν τα παιδιά
μεγαλώνουν. Φαίνεται η σοβαρότητα της διαταραχής και η ηλικία του παιδιού δεν
επηρεάζει τη μέγιστη προτεραιότητα των γονέων που είναι η ίδια σε όλες τις
περιπτώσεις(δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης). Εξαίρεση αποτελούν οι ακαδημαϊκές
δεξιότητες οι οποίες αποκτούν μεγαλύτερη αξία όταν η διαταραχή είναι ήπια(Lim, ,
Girl, & Quah, 2000).
Ωστόσο, τα ευρήματα αυτά έρχονται σε αντίθεση με αποτελέσματα
παλιότερης έρευνας των Hamre-Nietupski et al.(1992 στο Lim et al., 2000) σε 68
γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες όπου οι διαταραχές τους διακρίνονται εξαρχής σε
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μέτριας και υψηλής δυσκολίας. Οι γονείς παιδιών με μέτριες διαταραχές αξιολογούν
τις δεξιότητες λειτουργικότητας υψηλότερα ενώ οι γονείς παιδιών με σοβαρές και
εμφανείς διαταραχές δίνουν προτεραιότητα στην κοινωνική αλληλεπίδραση και φιλία
σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες δεξιοτήτων.
Σε μεταγενέστερη έρευνα των Hamre-Nietupski et al.(1993) σε 192 γονείς
παιδιών, διαπιστώθηκε ότι οι γονείς παιδιών με σοβαρές διαταραχές δήλωσαν ότι
επιθυμούν τα παιδιά να καταναλώνουν τον περισσότερο χρόνο της εκπαίδευσης τους
σε δεξιότητες λειτουργικότητας και στη συνέχεια σε δεξιότητες κοινωνικής
αλληλεπίδρασης. Ενώ, το 80% των μητέρων στην έρευνα της Little(2003) θεωρεί
πάρα πολύ σημαντική την εκπαίδευση των παιδιών στις κοινωνικές δεξιότητες.
Τέλος, σε ακόμα μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 53 γονείς παιδιών με
νοητική υστέρηση, οι γονείς θεωρούν πιο σημαντικές τις δεξιότητες επικοινωνίας,
κινητικότητας

και

κοινωνικής

αλληλεπίδρασης.

Βαθμολογούν

ως

λιγότερο

σημαντικές τις ακαδημαϊκές δεξιότητες, τις δεξιότητες που προετοιμάζουν τα παιδιά
για μελλοντική εργασία, δεξιότητες που σχετίζονται με δουλειές σπιτιού και τις
δεξιότητες καθημερινής ζωής(Westling, 1997). Οι γονείς προσδοκούν στις δεξιότητες
επικοινωνίας και καθημερινής ζωής, καθώς με τις δεξιότητες επικοινωνίας τα παιδιά
θα μπορέσουν να βασιστούν στον εαυτό τους και να ζήσουν ανεξάρτητα(BlueBanning et al., 2002).

2.6 Προτεραιότητες δασκάλων για απόκτηση δεξιοτήτων
Οι δάσκαλοι με τη σειρά τους διαμορφώνουν τις δικές τους προσδοκίες για τις
δεξιότητες των παιδιών που θεωρούν σημαντικές. Οι κοινωνικοί και συναισθηματικοί
στόχοι που θέτουν οι δάσκαλοι σχετίζονται με την επικοινωνία, την αλληλεπίδραση
και λιγότερο με την αυτοεξυπηρέτηση, την απόσυρση του παιδιού και τις σχέσεις με

25

τους ενήλικες(Pavri & Di-Vita, 2006). Πιο συγκεκριμένα, το 51% των δασκάλων
θέτει ως προτεραιότητα το παιδί να ακολουθεί τις οδηγίες και του κανόνες της τάξης
και του σχολείου, το 33% τις σχέσεις με τους συνομηλίκους και το 26% την
ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων και ελέγχου των ξεσπασμάτων. Επιπλέον, οι
δάσκαλοι δίνουν σημασία στην απόκτηση σωστών σχολικών συνηθειών, την
ανάληψη ευθυνών για τις εργασίες τους, τη συγκέντρωση της προσοχής και την
ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης(Pavri & Di-Vita, 2006).
Παρόμοιες είναι οι προσδοκίες των δασκάλων και στην έρευνα των Lane,
Givner & Pierson(2004). Οι δάσκαλοι γενικής εκπαίδευσης θεωρούν τις δεξιότητες
συνεργασίας, όπως η ακολούθηση οδηγιών, η ολοκλήρωση των σχολικών εργασιών
και η αποδεχτή εκμετάλλευση του ελεύθερου χρόνου, περισσότερο απαραίτητες σε
σχέση με δασκάλους ειδική αγωγής. Ωστόσο δίνουν εξίσου μεγάλη σημασία στις
δεξιότητες αυτοελέγχου(αποδοχή της κριτικής, έλεγχος των ξεσπασμάτων) και στις
δεξιότητες που σχετίζονται με την πρωτοβουλία του παιδιού να συμμετάσχει σε
συζητήσεις και δραστηριότητες(Lane, Givner & Pierson, 2004)
Όσον αφορά τις εκπαιδευτικές προτεραιότητες των παιδιών με αυτισμό, οι
δάσκαλοι

γενικής

εκπαίδευσης

προωθούν

περισσότερο

την

ανάπτυξη

συναισθηματικών σχέσεων με άλλους, το κοινωνικό παιχνίδι, την κατανόηση των
συναισθημάτων των άλλων και την απαλλαγή από το άγχος και τη συναισθηματική
ένταση(Mauropoulou & Panteliadou, 2000). Ενώ οι ειδικοί παιδαγωγοί δίνουν
έμφαση στη μείωση των αυτοτραυματισμών, στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων
αυτοεξυπηρέτησης, στην ανάγνωση και τη γραφή και στην έκφραση των επιθυμιών.
Όπως φαίνεται, παρατηρείται διάσταση στις απόψεις των δασκάλων η οποία
ενδεχομένως οφείλεται στην τάση των δασκάλων γενικής εκπαίδευσης να υποτιμούν
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τις δυνατότητες και τις δεξιότητες που μπορεί να αποκτήσουν τα παιδιά αν
εκπαιδευτούν καταλλήλως(Mauropoulou & Panteliadou, 2000).
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3. Προσδοκίες για τη σχολική επίδοση και το μέλλον του
παιδιού
3.1 Οι προσδοκίες γονέων
Οι γονείς των παιδιών με ειδικές ανάγκες διαμορφώνουν προσδοκίες για την
επιτυχία του παιδιού στο σχολείο αλλά και την μετέπειτα πορεία του. Καθώς ο
αριθμός των παιδιών που φοιτούν στο σχολείο αυξάνεται συνεχώς , αυξάνονται και οι
ανησυχίες των γονέων(Ivey, 2004). Έρευνες έχουν δείξει πως οι γονείς των παιδιών
με ειδικές ανάγκες έχουν τις ίδιες ελπίδες για τα παιδιά τους όσον αφορά την πρόοδο
τους μετά το σχολείο όπως οι γονείς φυσιολογικών παιδιών(Mercer & Chavez, 1990
στο Mutua & Dimitrov, 2001). Διαφέρουν όμως στην πιθανότητα που δείχνουν να
πραγματοποιηθούν οι προσδοκίες τους.
Η πιο σημαντική προσδοκία των γονέων των αυτιστικών παιδιών καθ’ όλη τη
διάρκεια της ζωής τους είναι η παρακολούθηση του σχολείου. Πρόκειται μάλιστα για
την προσδοκία που παρουσιάζει τα υψηλότερα ποσοστά σημαντικότητας και
πιθανότητας πραγματοποίησης. Οι γονείς αντιλαμβάνονται πόσο σημαντική είναι η
εκπαίδευση του παιδιού(Ivey, 2004).
Οι γονείς αν και θεωρούν σημαντικό το παιδί να λάβει την υψηλότερη
εκπαίδευση και να έχει επιτυχία στο σχολείο, θέτουν υπό αμφισβήτηση την
πιθανότητα αυτή, δηλαδή της επιτυχίας και της μακρόχρονης εκπαίδευσης(Ivey,
2004). Παρ’ όλα αυτά, έρευνες έχουν δείξει πως παιδιά που σημειώνουν σημαντική
πρόοδο κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους προέρχονται από εκείνες τις οικογένειες
που έχουν υψηλές προσδοκίες για αυτά(Light & McNaughton, 1993 Mutua &
Elhoweris, 2002). Όπως και παιδιά που συνεχίζουν στην δευτεροβάθμια
εκπαίδευση(Newman & Cameto, 1993 στο Mutua & Elhoweris, 2002).
3.1.1 Η μετάβαση στην ενήλικη ζωή
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Οι προσδοκίες που διαμορφώνονται για το μέλλον του παιδιού αφορούν
κυρίως την ανεξαρτητοποίηση του, όπως είναι η εργασία, η συνέχιση της
εκπαίδευσης, η αυτονομία, η επιτυχία και η επιλογή ανεξάρτητου τρόπου ζωής
μακριά από τους γονείς. Οι προσδοκίες αυτές αναφέρονται στην περίοδο όπου το
παιδί μεταβαίνει από το σχολείο στην ενήλικη ζωή όπου οι γονείς παίζουν
εξακολουθούν να παίζουν σημαντικό ρόλο.
Στην έρευνα των Knox, Parmenter, Atkison & Yazbeck (2000)οι γονείς
παιδιών με ειδικές ανάγκες έχουν λίγες ελπίδες για ένα αισιόδοξο μέλλον τόσο για
τους ίδιους όσο και για τα παιδιά τους. Πιστεύουν ότι έχουν ελάχιστο έλεγχο όσον
αφορά τη μελλοντική ευημερία της οικογένειας. Είναι δύσκολο για τους γονείς να
προβλέψουν το μέλλον αλλά ταυτόχρονα το βλέπουν στο μεγαλύτερο μέρος του
αποθαρρυντικό. Γενικά εκφράζουν έντονο δισταγμό για το μέλλον της οικογένειας.
Είναι πολύ σημαντικό για εκείνους να έχουν τον έλεγχο της οικογένειας που αποτελεί
βασική προϋπόθεση για μια ποιοτική οικογενειακή ζωή(Knox et al., 2000).
Σε άλλη έρευνα οι ισπανόφωνοι γονείς παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές,
συνάντησαν μικρότερη δυσκολία να περιγράψουν τις προσδοκίες και τις ελπίδες τους
για το μέλλον των παιδιών τους(Blue-Banning, Turnbull & Pereira, 2002). Πολλοί
από αυτούς οραματίζονται ένα μέλλον σύμφωνο με τις προτιμήσεις των παιδιών τους
που να χαρακτηρίζεται από τη συμμετοχή στην κοινωνία. Οι προσδοκίες των γονέων
όσον αφορά το μέλλον επικεντρώνονται σε 4 τομείς: την αποδοχή από την κοινωνία,
τη μελλοντική διαβίωση, την εργασία και τις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου.
Οι γονείς εκφράζουν έντονη επιθυμία για την πλήρη αποδοχή των παιδιών
τους από τα μέλη της οικογένειας, τους θεραπευτές και την κοινωνία καθώς η
έλλειψη αποδοχής και η απόρριψη προκαλεί στους γονείς έντονο άγχος και
στρες(Blue-Banning, Turnbull & Pereira, 2002). Εξίσου στην έρευνα της Ivey(2004),
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oι γονείς θεωρούν σημαντικό το παιδί να γίνει αποδεκτό στην κοινωνία, να είναι
κοινωνικά υπεύθυνο, να είναι οικονομικά ασφαλής, να ζει ανεξάρτητα και να
εργάζεται. Παρ’ όλα αυτά, δεν θεωρούν πως οι προσδοκίες αυτές είναι πιθανό να
πραγματοποιηθούν.
Οι απόψεις των γονέων για τη μελλοντική διαβίωση των παιδιών διίστανται.
Ορισμένοι περιμένουν πως το παιδί θα μείνει στο σπίτι της οικογένειας ενώ άλλοι
οραματίζονται τη διαβίωση του σε μια δομή υπό παρακολούθηση ή ανεξάρτητα στο
δικό του διαμέρισμα.
Οι γονείς που επιθυμούν τα παιδιά να παραμείνουν στο σπίτι κατά την
ενήλικη ζωή, θεωρούν πως η επιλογή τους αυτή είναι φυσική εξέλιξη της ζωής.
Πολλοί από αυτούς βέβαια ανησυχούν για το τι πρόκειται να συμβεί όταν οι ίδιοι δεν
θα μπορούν να φροντίζουν τα παιδιά γι αυτό αναζητούν ένα άτομο που θα συνεχίσει
να προσφέρει στο παιδί ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, με την αξιοπρέπεια και τον
σεβασμό που είχαν και οι ίδιοι(Blue-Banning et al., 2002).
Άλλοι γονείς προτιμούν την τοποθέτηση του παιδιού σε ένα χώρο όπου θα
συμβιώνει και θα υποστηρίζεται από άλλα άτομα, θεωρώντας την επιλογή τους αυτή
προς όφελος του παιδιού, έχοντας ως βασικό κίνητρο την ασφάλεια και την
προστασία του παιδιού(Blue-Banning et al., 2002).
Αρκετοί γονείς εκφράζουν την επιθυμία το παιδί να ζήσει ανεξάρτητα στο
δικό του σπίτι ενώ υποστηρίζουν πως η στάση τους αυτή αντιπροσωπεύει την
επιθυμία των ίδιων των παιδιών που αναζητούν περισσότερη ανεξαρτησία(BlueBanning et al., 2002).
Επιφυλάξεις εκφράζουν και οι γονείς στην έρευνα του Knox και των
συνεργατών του(2000). Το 44% των γονέων θεωρεί πως το παιδί έχει έλλειψη
δεξιοτήτων και χωρίς κατάλληλη υποστήριξη θα βρεθεί σε μεγάλο κίνδυνο στο
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μέλλον. Το 37% των γονέων εκφράζει ανησυχία για το μέλλον του παιδιού μετά το
θάνατο τους ενώ το 10% θεωρεί ότι η μόνη διαθέσιμη υπηρεσία θα είναι το σύστημα
δικαιοσύνης, φοβούμενοι ότι μπορούν να καταλήξουν στη φυλακή(Knox et al., 2000).
Η πιο συνήθης επιθυμία των γονέων και ταυτόχρονα πιθανή στην έρευνα του
Westling(1997) είναι τα παιδιά να ζουν ανεξάρτητα σ’ ένα σπίτι ή να ζουν με τους
γονείς τους και όχι να συμβιώνουν μ’ άλλους ενήλικες σε ειδικό χώρο υπό μερική
παρακολούθηση.
Ωστόσο σε παλαιότερη έρευνα σε 571 γονείς ενηλίκων με ειδικές ανάγκες ,
τα 2/3 των γονέων επιζητά την τοποθέτηση του παιδιού σε νέο περιβάλλον, με
καθημερινή φροντίδα και υποστήριξη ενώ άλλοι επιζητούν δεξιότητες κοινωνικής
εκπαίδευσης,

οικονομική

βοήθεια,

έλεγχο

συμπεριφοράς

και

ψυχολογική

υποστήριξη(Black et al., 1990, στο Westling,1997). Η σοβαρότητα της κατάστασης
του παιδιού και η συχνότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων συμπεριφορών σε συνδυασμό
με τις οικογενειακές συνθήκες , σχετίζονται με την επιτακτική ανάγκη των γονέων
για την τοποθέτηση των παιδιών σε νέο περιβάλλον. Οι γονείς σε ποσοστό 47% έχουν
την ανάγκη ή επιθυμούν τα παιδιά κατά την ενηλικίωση τους να ζήσουν σ’ ένα
περιβάλλον

εκτός

σπιτιού,

όπου

θα

έχουν

τη

δυνατότητα

καθημερινής

φροντίδας(Heller & Factor, 1991 στο Westling, 1997).
Οι απόψεις των γονέων για την απασχόληση του παιδιού αντικατροπτίζουν
εκείνες για τη μελλοντική διαβίωση του. Τυπικά οι γονείς που επιθυμούν το παιδί να
μεγαλώσει ανεξάρτητα, εκφράζουν και επιθυμίες για την εργασιακή του
απασχόληση(Blue-Banning et al., 2002). Ωστόσο, οι γονείς δεν επιθυμούν κάποια
συγκεκριμένη απασχόληση, αλλά μια

εργασία που να είναι σύμφωνη με τις

προτιμήσεις του παιδιού και όπου θα εξασφαλίζεται η αξιοπρέπεια του. Οι γονείς δεν
προτιμούν μια δουλειά που να είναι ειδικά σχεδιασμένη για άτομα με ειδικές ανάγκες
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αλλά να είναι μια εργασία με σημασία και ενδιαφέρον(Blue-Banning et al., 2002). Για
την πλειοψηφία των γονέων που οραματίζεται τη διαβίωση των παιδιών στο σπίτι ή
σε κάποιο ειδικό χώρο, η εργασία δεν αποτελεί μέρος των προσδοκιών τους για το
μέλλον του παιδιού(Blue-Banning et al., 2002).
Επιπλέον, οι γονείς εκφράζουν τις προσδοκίες τους για τις δραστηριότητες
του παιδιού. Οι γονείς εκφράζουν τη σημασία των δραστηριοτήτων κατά τον
ελεύθερο χρόνο. Ορισμένοι τονίζουν την ανάγκη να επιλέγει το παιδί τις
δραστηριότητες που τον ενδιαφέρουν, δραστηριότητες στις οποίες θα μπορεί να
εκδηλώνει τις δυνατότητες του. Ωστόσο, επιθυμούν στις δραστηριότητες αυτές να
συμμετέχουν συνομήλικοι, εκδηλώνοντας την επιθυμία τους το παιδί να
δημιουργήσει φιλίες με «φυσιολογικά παιδιά»(Blue-Banning et al., 2002).
Όσον αφορά δηλαδή την προσωπική ευτυχία και ικανοποίηση του παιδιού και
τη συναναστροφή του με φίλους, οι γονείς τη θεωρούν σημαντική αλλά δεν θεωρούν
αρκετά πιθανό τα παιδιά να γευτούν την εμπειρία αυτή(Ivey, 2004). Προσδοκίες που
σχετίζονται με το ευρύτερο μέλλον του παιδιού, όπως το να παντρευτεί, να αποκτήσει
το δικό του σπίτι και τα δικά του παιδιά δεν βαθμολογούνται ιδιαίτερα υψηλά από
τους γονείς καθώς παράλληλα δεν τα θεωρούν και πιθανά να συμβούν(Blue-Banning
et al., 2002).
Επίσης, οι γονείς δείχνουν μια έντονη ανησυχία για την σωματική ασφάλεια
και την προστασία του παιδιού(Davern, 1999 στο Ivey, 2004). Οι γονείς εκφράζουν
μια υψηλή προσδοκία και για την ασφάλεια του παιδιού. Η πιθανότητα όμως το παιδί
να είναι ασφαλής είναι περιορισμένη για τους γονείς(Ivey, 2004). Όταν οι γονείς
αισθάνονται πως το παιδί δεν είναι ασφαλές, όλες οι αποφάσεις τους στηρίζονται σ
αυτό. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι γονείς μπορούν να γίνουν υπερπροστατευτικοί
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περιορίζοντας την προσπάθεια ανεξαρτητοποίησης του παιδιού(Powers, 2000 στο
Ivey, 2004).
Τέλος, οι προσδοκίες των γονέων για τις κατακτήσεις του μέλλοντος
επηρεάζονται από παράγοντες όπως είναι το φύλο του παιδιού, το είδος της
εκπαίδευσης, το είδος και η σοβαρότητα της διαταραχής, το εκπαιδευτικό επίπεδο
των γονέων και η επίδοση στο σχολείο.(Mutua & Dimitrov, 2001). Οι προσδοκίες
των γονέων έχουν μια διαλογική και αμοιβαία σχέση με τη σχολική επίδοση του
παιδιού(Hossler & Stage,1992 στο Mutua & Elhoweris, 2002) καθώς οι υψηλές
προσδοκίες σχετίζονται με την υψηλή ακαδημαϊκή επιτυχία του παιδιού που με τη
σειρά της οδηγεί σε υψηλότερες γονεϊκές προσδοκίες(Light & McNaughton, στο
1993 Mutua & Elhoweris, 2002).

3.2 Οι προσδοκίες των δασκάλων
Η ακαδημαϊκή επιτυχία των παιδιών με ειδικές ανάγκες βασίζεται σε
σημαντικό βαθμό στη θετική στάση των δασκάλων απέναντι στα παιδιά.(Weisel &
Tur-Kaspa, 2002). Οι δάσκαλοι γενικής εκπαίδευσης τείνουν να έχουν μειωμένες
ακαδημαϊκές προσδοκίες για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες(Castro Silva & Morgado,
2004) και εκφράζουν αμφιβολίες για την ποιότητα του ακαδημαϊκού έργου που
παράγουν τα παιδιά όταν τοποθετούνται σε «κανονική τάξη»( Bender, Vail & Scott,
1995 στο Castro Silva & Morgado, 2004).
Οι εκπαιδευτικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ακαδημαϊκή επιτυχία των
παιδιών με ειδικές ανάγκες είναι: η απροθυμία των εκπαιδευτικών να αλλάξουν την
κουλτούρα και τον τρόπο διδασκαλίας τους, τα άγχη και οι ανησυχίες τους, η γνώση
των εκπαιδευτικών για τα χαρακτηριστικά, τις ιδιαιτερότητες και τις εκπαιδευτικές
ανάγκες των παιδιών, η ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικού
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προσωπικού, η χρήση νέων εκπαιδευτικών μεθόδων και προγραμμάτων, η κατάλληλη
εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών(Castro Silva & Morgado, 2004).
Πιο συγκεκριμένα στην έρευνα των Castro Silva & Morgado(2004), το 37%
των δασκάλων θεωρεί πως η προσέγγιση του δασκάλου, συμπεριλαμβανομένων των
προσδοκιών του και της αλληλεπίδρασης του με το μαθητή, επηρεάζει την
ακαδημαϊκή επιτυχία. Το 21,3% των γονέων θεωρεί ως παράγοντα το σχολικό
περιβάλλον, το 20,5% το σχεδιασμό του προγράμματος, το 11% τα χαρακτηριστικά
του παιδιού και το 8,8% το εξωσχολικό περιβάλλον.
Οι δάσκαλοι είναι αρκετά πιθανό να αποδώσουν την επιτυχία των παιδιών με
ειδικές ανάγκες σε εσωτερικούς παράγοντες όπως είναι η διάθεση και η προσπάθεια
των ιδίων των δασκάλων και όχι εκείνη των παιδιών. Ενώ αποδίδουν την ακαδημαϊκή
αποτυχία των παιδιών στα ίδια τα παιδιά και όχι στους εαυτούς τους και στην
προσπάθεια που οι ίδιοι καταβάλλουν(Robinson & Medway, 1985).
Παιδιά

με

μαθησιακές

δυσκολίες

που

έχουν

πετύχει

ακαδημαϊκά,

καταβάλλοντας προσπάθεια και σκληρή εργασία κρίνονται ως κινητοποιημένα,
εργατικά και αντάξια των «φυσιολογικών παιδιών» (Meltzerer 2001, Miller, 2001 στο
Meltzer et. al, 2004). Οι κρίσεις και αντιλήψεις των δασκάλων για την προσπάθεια,
τη σκληρή δουλειά και τη στρατηγική των παιδιών επηρεάζονται από την
ακαδημαϊκή επιτυχία που παρουσιάζουν(Meltzer et. al, 2004).
Πιο συγκεκριμένα, στην έρευνα του Meltzer και των συνεργατών του(2004),
οι δάσκαλοι θεωρούν πως τα παιδιά με μαθησιακές διαταραχές που έχουν θετική
άποψη για την ακαδημαϊκή τους πρόοδο, δουλεύουν εξίσου σκληρά με τους
συνομηλίκους τους χωρίς δυσκολίες. Αντιθέτως, οι μαθητές που διαμορφώνουν
αρνητική αντίληψη για την πρόοδο τους, κρίνονται από τους δασκάλους τους ως
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λιγότερο εργατικοί, ότι καταβάλλουν μικρότερη προσπάθεια ενώ οι επιτυχίες τους
είναι κάτω του μετρίου σε σχέση με τους συνομηλίκους τους.
Ακόμα, οι προσδοκίες των δασκάλων επηρεάζονται από τυχόν προηγούμενη
εκπαίδευση του παιδιού σε ειδικό περιβάλλον, την απόδοση του σε αυτό και την
ετικετοποίηση του(Rolison & Medway, 1985). Συχνά, οι δάσκαλοι έχουν μειωμένες
προσδοκίες για εκείνα τα παιδιά που έχουν δεχτεί την «ταμπέλα» του παιδιού με
ειδικές ανάγκες(Weisel & Tur-Kaspa, 2002).
Σε παλαιότερη έρευνα αποδείχτηκε πως οι δάσκαλοι αυξομειώνουν τις
προσδοκίες τους με βάση προηγούμενη ειδική εκπαιδευτική «ταμπέλα» που έχει
δεχτεί το παιδί και την απόδοση του κατά το παρελθόν. Η απόδοση του παιδιού κατά
το παρελθόν φαίνεται πως έχει μεγάλη επίδραση στη διαμόρφωση των προσδοκιών
καθώς μια ανοδική απόδοση οδηγεί σε προσδοκίες για μελλοντική επιτυχία έως 2
φορές υψηλότερες από μια ικανοποιητική σχολική απόδοση(Rolinson & Medway,
1985).
Οι στάσεις των δασκάλων όσον αφορά την επιτυχία των παιδιών τείνουν να
διαμορφώνονται σε ορισμένες περιπτώσεις πριν ακόμα έρθουν σε επαφή με τα ίδια τα
παιδιά (Kagan & Tippins 1991, Weinstein, Madison & Kuklinski, 1995 στο Weisel
& Tur-Kaspa, 2002). Πρώιμη ενημέρωση για το επίπεδο του παιδιού με χρήση ή όχι
ετικετών ή η τοποθέτηση του σε κατηγορίες με συγκεκριμένα κοινωνικά ή
διαγνωστικά

κριτήρια

επηρεάζουν

τη

διαμόρφωση

των

στάσεων

των

δασκάλων.(Weisel & Tur-Kaspa, 2002). Η ετικετοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε
αρνητικές αντιλήψεις, μειωμένες προσδοκίες, διακρίσεις και στερεότυπα και καθώς
επηρεάζει τη στάση των δασκάλων κατά συνέπεια επηρεάζει την αυτοεκτίμηση και
την απόδοση των μαθητών(Weinstein et al., 1995 στο Weisel & Tur-Kaspa, 2002).

35

Στην έρευνα των Weisel & Tur-Kaspa(2002) συμμετέχουν 72 δάσκαλοι εκ
των οποίων μόνο οι 36 έχουν άμεση επαφή με παιδιά με ειδικές ανάγκες τα οποία
φοιτούν σε τάξη προετοιμασίας για την ανώτατη εκπαίδευση. Οι δάσκαλοι που δεν
έχουν άμεση επαφή κρατούν πιο θετική γνωστική και συναισθηματική

στάση

απέναντι στα παιδιά που φοιτούν στην τάξη προετοιμασίας σε σχέση με παιδιά που
φοιτούν στην κανονική τάξη. Πιο θετική είναι η στάση τους και σε σχέση με τη
στάση που διατηρούν οι δάσκαλοι που έρχονται σε επαφή μαζί τους. Στην περίπτωση
αυτή η ύπαρξη της ετικέτας «ειδική τάξη» φαίνεται πως επηρέασε θετικά τους
δασκάλους. Η φύση της τάξης(προετοιμασία για την ανώτατη εκπαίδευση) στην
οποία συμμετέχουν τα παιδιά, φαίνεται να βελτιώνει τη στάση των δασκάλων
απέναντι τους(Weisel & Tur-Kaspa, 2002).
Τέλος, οι προσδοκίες των δασκάλων για τις μελλοντικές κατακτήσεις των
παιδιών είναι βιβλιογραφικά περιορισμένες. Ενδεικτικά, οι δάσκαλοι παιδιών με
σύνδρομο Down διατηρούν θετικές προσδοκίες για το μέλλον τους. Το 40% των
δασκάλων υποστηρίζουν πως είναι πιθανό ή αρκετά πιθανό άτομα με σύνδρομο
Down να εργαστούν και να ζήσουν ανεξάρτητα ενώ οι σχέσεις με το αντίθετο φύλο
και ο γάμος είναι αρκετά πιθανό να συμβεί για το 1/3 των ερωτηθέντων δασκάλων
(Gilmore, 2003). Η αυξημένη παρουσία των παιδιών με Down στα σχολεία έχει
οδηγήσει σε πιο ρεαλιστικές απόψεις αναφορικά με τα αναπτυξιακά επιτεύγματα και
σε πιο θετικές αντιλήψεις για την ενήλικη τους ζωή(Gilmore, 2003).
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4. Συμμετοχή και συνεργασία των γονέων με το σχολείο
Η συμμετοχή και η συνεργασία των γονέων με το σχολείο αποτελεί το κλειδί
για την επιτυχημένη εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Η γονεϊκή εμπλοκή
και συμμετοχή περιγράφει την πολυπλοκότητα της σχέσης γονέων και σχολείου και
νοείται σα μια δυναμική διαδικασία αλληλεπίδρασης όπου οι γονείς παρέχουν
πολλαπλές εμπειρίες και πληροφορίες για να οριοθετήσουν τη σχέση τους με το
σχολείο(Barton, Drake, Perez, St. Louis, & George, 2004 στο Stoner & Angell, 2006).
Η επικοινωνία και η προσωπική επαφή των γονέων με το εκπαιδευτικό προσωπικό
είναι η αντιπροσωπευτικότερη μορφή συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Οι γονείς πρέπει να έρχονται σε επαφή με το διδακτικό προσωπικό για το
σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος καθώς πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν
οι επιθυμίες και οι ανάγκες τους(Lovitt & Cushing, 1999). Η συμμετοχή των γονέων
είναι ωφέλιμη και ευεργετική καθώς επιδρά θετικά στη διαδικασία μάθησης του
παιδιού με ειδικές ανάγκες(Spann, Kohler, & Soenksen, 2003). Επίσης, συμβάλλει
στη διαμόρφωση σταθερών και αποτελεσματικών εκπαιδευτικών εμπειριών για τα
παιδιά(Stoner, Bock, Thompson, Angell, Heyl & Crowley,2005). Οι γονείς είναι τα
πλέον κατάλληλα άτομα να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς για τις αδυναμίες και
τις δυνατότητες των παιδιών και να μεταφέρουν στους εκπαιδευτικούς τις προσδοκίες
που έχουν διαμορφώσει, τις επιθυμίες και τις ανάγκες τους.
Η αναθεώρηση και η αποδοχή εκ μέρους των εκπαιδευτικών, των προσδοκιών
που έχουν διαμορφώσει οι γονείς για τα παιδιά και για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
είναι σημαντικό συστατικό για την καλύτερη κατανόηση και για τη δημιουργία μιας
σταθερής σχέσης ανάμεσα σε γονείς και δασκάλους(Russel, 2003). Είναι σημαντικό
δηλαδή, οι δάσκαλοι να είναι γνώστες των αναγκών και των αξιών των γονέων ως
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προϋπόθεση για μια επιτυχημένη συνεργασία και επικοινωνία(Hess, Molina &
Kozleski, 2006).
Η πλειοψηφία των γονέων επιθυμεί οι δάσκαλοι και οι υπόλοιποι θεραπευτές
να γνωρίζουν τις μοναδικές ανάγκες των παιδιών όσο το δυνατόν νωρίτερα ώστε να
αποφεύγονται οι παρανοήσεις και οι λάθος εκτιμήσεις(Lovitt & Cushing, 1999).
Γονείς και δάσκαλοι μπορούν να μοιραστούν, να διευκρινίσουν και να συζητήσουν
τις ιδέες τους για το τι είναι κατάλληλο για την εκπαίδευση του παιδιού καθώς οι
απόψεις και των δύο πλευρών επηρεάζονται από τις προσωπικές αξίες, τις εμπειρίες
και το πολιτιστικό τους υπόβαθρο.(Lim, Girl & Quah, 2000). Για το λόγο αυτό, οι
γονείς μπορούν να γίνουν ισάξιοι συνεργάτες των εκπαιδευτικών στο σχεδιασμό και
την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
Όσον αφορά το επίπεδο συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην
έρευνα των Spann, Kohler & Soenksen(2003) σε 45 γονείς παιδιών με αυτισμό, το
56% των γονέων εξέφρασε μέτρια επίπεδα συμμετοχής, ενώ το 33% και το 11%
δήλωσε υψηλά και χαμηλά επίπεδα συμμετοχής αντίστοιχα. Στην έρευνα των Hayes
& Ben-Avie, 1996 στο Roll-Pettersson, 2004), τα ¾ των γονέων παιδιών γυμνασίου
επιθυμεί να συμμετέχει περισσότερο στην εκπαίδευση του παιδιού τους.
Όπως φαίνεται, αν και οι γονείς θεωρούν την εμπλοκή τους στην εκπαίδευση
του παιδιού τους απαραίτητη διαδικασία ωστόσο, το επίπεδο της συμμετοχής ποικίλει
και βασίζεται στα χαρακτηριστικά της κάθε οικογένειας. Παρ’ όλη την αναγκαιότητα
της συμμετοχής, οι γονείς συχνά δεν συμπεριλαμβάνονται στο σχεδιασμό του
εκπαιδευτικού προγράμματος. Αρκετοί γονείς έχουν ελάχιστη ή καθόλου συμμετοχή
στις προσφερόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες(Spann et. al, 2003). Άλλοτε επιλέγουν
οι ίδιοι να μη συμμετέχουν και άλλοτε άλλοι παράγοντες δεν τους το επιτρέπουν. Τα
εμπόδια που ανακόπτουν συνήθως τη συμμετοχή των γονέων στη διαδικασία είναι: τα
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αισθήματα κατωτερότητας των γονέων, η αδυναμία να κατανοήσουν το σχολικό
σύστημα, η αβεβαιότητα για τη διαταραχή του παιδιού, η αδυναμία αποδοχής νέων
απόψεων(Turnbull & Turnbull, 1997 στο Lovitt & Cushing, 1999).
Ωστόσο εμπόδιο αποτελούν και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών που
θεωρούν ότι οι γονείς είναι αναξιόπιστες πηγές πληροφοριών, μπορούν να γίνουν
εχθρικοί ή δυσλειτουργικοί(Spann et.al, 2003). Αν και η σημασία της συμμετοχής
των γονέων είναι αδιαμφισβήτητη, το σχολείο εξακολουθεί να μην αποδέχεται τους
γονείς σαν συνεργάτες(Hess, Molina & Kozleski, 2006). Οι δυσκολίες αυτές γίνονται
ακόμα πιο έντονες όταν υπάρχουν πολιτιστικές και γλωσσικές διαφορές μεταξύ
γονέων και εκπαιδευτικών(Kalyanpur, Harry ,& Skrtic, 2000 στο Hess, Molina &
Kozleski, 2006). Γονείς που ανήκουν σε φυλετικές μειονότητες δεν έχουν τη
δυνατότητα να είναι ενεργοί όσο άλλοι γονείς. Συχνά το σχολείο δεν τους αποδέχεται
πλήρως

και

δεν

διευκολύνει

την

ανάμειξη

τους

στην

εκπαιδευτική

διαδικασία(Westling, 1997). Ορισμένοι γονείς δηλώνουν ότι χρειάστηκε να πάρουν
δραστικά μέτρα ώστε να γίνουν γνωστές οι απόψεις τους(Lovitt & Cushing1999).
Άλλοτε δηλώνουν ότι δεν τους δίνεται η δυνατότητα επιλογής, χρειάζεται να
παλέψουν γι’ αυτό που επιθυμούν και δέχονται υπηρεσίες διαφορετικές από αυτές
που επιζητούν(McWilliams, Lang, Vandiviere, Angell, Collins, & Underdown, 1995
στο Kohler, 1999).
Για το λόγο αυτό, οι γονείς συχνά εκφράζουν αρνητικά συναισθήματα από τη
μη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στην έρευνα των Hess, Molina &
Kozleski(2006) σε 27 γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες που είχε ως σκοπό την
καταγραφή των εμπειριών τους από την ειδική εκπαίδευση, ένα ποσοστό των γονέων
εξέφρασε απογοήτευση για την έλλειψη επικοινωνίας με το σχολείο, την έλλειψη
συνεργασίας και δήλωσαν πως η φωνή τους δεν ακούγονταν. Όπως φαίνεται η
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απουσία επικοινωνίας δημιουργεί αισθήματα ματαίωσης και την ιδέα ότι ο
εκπαιδευτικός δεν κατανοεί τις ανάγκες του παιδιού και της οικογένειας(Hess, Molina
& Kozleski, 2006).
Η προσωπική επαφή και συνομιλία με το δάσκαλο του παιδιού, όπως ήδη
αναφέρθηκε, είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος συμμετοχής των γονέων στην
εκπαίδευση του παιδιού αλλά και ο πιο επιθυμητός. Επίσης οι γονείς εμπλέκονται
στην εκπαιδευτική διαδικασία προτείνοντας τους κατάλληλους στόχους, παρέχοντας
πληροφορίες για τις δυνατότητες και αδυναμίες του παιδιού και συνομιλώντας με
τους θεραπευτές του(Westling, 1997). Ως λιγότερο συνήθεις και επιθυμητοί τρόποι
είναι η συμμετοχή των γονέων σε σχολικές δραστηριότητες και δραστηριότητες που
λαμβάνουν μέρος στα πλαίσια της τάξης, η συνάντηση με το διευθυντή του σχολείου
και η συμμετοχή σε ομάδες υπεράσπισης δικαιωμάτων των παιδιών(Westling, 1997).
Οι γονείς συμμετέχουν στη σχολική διαδικασία βοηθώντας το ειδικό
προσωπικό στο σχεδιασμό παρεμβατικών προγραμμάτων σε ποσοστό 60%. Και
μένοντας ενήμεροι για τις μεθόδους που χρησιμοποιούν για να ελέγχουν την πρόοδο
του παιδιού σε ποσοστό 45%. Επιπλέον, συμμετέχουν παρατηρώντας το έργο που
γίνεται με το παιδί και βοηθώντας τους ειδικούς να αλληλεπιδρούν με τα παιδιά, αλλά
με μικρότερα ποσοστά συμμετοχής(Kohler, 1999).
Η επικοινωνία γονέων και εκπαιδευτικών κρίνεται επιτυχημένη και αποδοτική
όταν είναι τακτική και ουσιαστική. Στην έρευνα των Spann, Kohler &
Soenksen(2003) σε 45 γονείς παιδιών με αυτισμό, το 51% των γονέων δήλωσε πως
επικοινωνεί με το εκπαιδευτικό προσωπικό σε καθημερινή βάση, το 31% έρχεται σε
επαφή μαζί του 1-3 φορές την εβδομάδα και το 16% λιγότερο από 2 φορές το μήνα.
Η φύση της επικοινωνίας ήταν κυρίως η ανταλλαγή πληροφοριών και η επίλυση
προβλημάτων. Δεν έλειπαν όμως και οι συγκρούσεις. Παρ’ όλα αυτά, οι γονείς
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εκφράζουν την εκτίμηση τους όταν διακρίνουν θετική διάθεση και τακτική
επικοινωνία από το δάσκαλο(Stoner et. al, 2005).
Όσον αφορά την ικανοποίηση τους από αυτή την επικοινωνία με το σχολείο, η
πλειοψηφία των γονέων εξέφρασε μέτρια ικανοποίηση και το 18% των γονέων
χαμηλή ικανοποίηση(Spann et. al, 2003). Επιπλέον, σε έρευνα του Kohler(1999)σε 25
γονείς αυτιστικών παιδιών, το 60% των γονέων δήλωσε πως αντιμετωπίζει σημαντικά
προβλήματα στην επικοινωνία τους με τους δασκάλους, όπως είναι η αδυναμία να
τους ακούσουν ή να τους ενημερώσουν για αλλαγές στο πρόγραμμα του παιδιού. Ενώ
στην έρευνα των Turnbull & Ruef(1997 στο Spann et. al, 2003) σε 17 γονείς παιδιών
με σημαντικά προβλήματα συμπεριφοράς, η πλειοψηφία των γονέων δήλωσαν
απογοητευμένοι με τις περιορισμένες ικανότητες του δασκάλου να επικοινωνήσει με
τους γονείς και την απροθυμία του να λάβει υπ’ όψιν νέες ιδέες και προοπτικές.
Απογοήτευση νιώθει και ένα μικρό μέρος των ερωτηθέντων στην έρευνα των
Johnson & Duffert(2002 στο Hess, Molina & Kozleski, 2006). Οι γονείς εκφράζουν
δυσαρέσκεια για τις προσφερόμενες υπηρεσίες, εκφράζοντας έντονα την ανάγκη για
ειλικρινή και ανοιχτή επικοινωνία και συνεργασία.
Ομοίως στην έρευνα της

Stoner και των συνεργατών της(2005), τα 4

ζευγάρια γονέων παιδιών με αυτισμό αν και δηλώνουν ευχαριστημένοι με τις
προσφερόμενες υπηρεσίες, επιθυμούν καθημερινή αλλά κυρίως ποιοτική επικοινωνία
με τον δάσκαλο του παιδιού. Για τους γονείς παιδιών με αυτισμό η ανάγκη για
επικοινωνία είναι πιο έντονη, δεδομένου των δυσκολιών επικοινωνίας και
αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον(Stoner & Angell, 2006).Οι γονείς θέλουν να
μαθαίνουν τις επιτυχίες του παιδιού αλλά και τα προβλήματα που προκύπτουν. Όταν
η επικοινωνία δεν επιτυγχάνεται, οι γονείς δεν ενημερώνονται για τα προβλήματα ή
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καθησυχάζονται ότι δεν υπάρχουν, χάνουν την εμπιστοσύνη τους στο διδακτικό
προσωπικό(Stoner et. al, 2005).
Σημασία όμως έχει και η ικανοποίηση που νιώθουν οι γονείς με την ικανότητα
του σχολείου να εκπληρώνει τις ανάγκες και τις προτεραιότητες που έχουν
διαμορφώσει οι ίδιοι για τα παιδιά τους. Το 44% των γονέων πιστεύει πως το σχολείο
ασχολείται ελάχιστα έως καθόλου για την ικανοποίηση των αναγκών των
παιδιών(Spann et. al,

2003). Κατά συνέπεια όσον αφορά την ικανοποίηση των

γονέων για την προσπάθεια του σχολείου, μόλις το 1/4 των γονέων εκφράζει υψηλή
ικανοποίηση ενώ το 47% μέτρια επίπεδα ικανοποίησης και το 29% χαμηλή
ικανοποίηση(Spann et. al, 2003).
Η προσπάθεια που καταβάλλουν και οι γονείς εξαρτάται από το σχολείο στο
οποίο φοιτά το παιδί. Οι γονείς παιδιών εγγεγραμμένα στο ειδικό σχολείο έχουν πιο
έντονη την επιθυμία να ασχοληθούν με την διαδικασία εκπαίδευσης των παιδιών σε
σχέση με γονείς παιδιών που φοιτούν στο κανονικό σχολείο(Westling, 1997).
Πιστεύουν ότι έχουν περισσότερη δυνατότητα να επηρεάσουν την εκπαίδευση του
παιδιού και για το λόγο αυτό οι δυνατότητες που τους δίνονται είναι πολύ
σημαντικές(Westling, 1997). Ορισμένοι μάλιστα γονείς επιθυμούν πρόσθετες μορφές
συμμετοχής όπως η συμμετοχή σε ομάδες γονέων ενώ όλοι σχεδόν οι γονείς
επιθυμούν τακτική επικοινωνία με το σχολείο(Westling, 1997).
Στην έρευνα της Roll-Pettersson(2004)σε 62 γονείς παιδιών με ειδικές
ανάγκες, βρέθηκε ότι οι γονείς των οποίων τα παιδιά φοιτούν σε προγράμματα
ειδικής εκπαίδευσης εκφράζουν ότι έχουν καλή συνεργασία με το σχολείο σε σχέση
με γονείς παιδιών γενικής εκπαίδευσης. Επιπλέον παρατήρησαν σημαντικές
βελτιώσεις στην εκπαίδευση του παιδιού ενώ πιστεύουν ότι μπορούν να επηρεάσουν
την εκπαίδευση του(Roll-Pettersson, 2004).
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Συμπερασματικά, η συμμετοχή και η συνεργασία των γονέων με το σχολείο
αποτελεί κλειδί για την κατάκτηση δυνατών και αποτελεσματικών εκπαιδευτικών
εμπειριών για το παιδί(Stoner et al., 2005). Η γονεϊκή συμμετοχή οδηγεί σε ένα
πλήθος θετικών επιδράσεων όπως είναι η διατήρηση και η γενίκευση των
θεραπευτικών αποτελεσμάτων, η ικανοποίηση των γονέων, η υιοθέτηση δραστικών
μεθόδων για την αντιμετώπιση προβλημάτων(Spann et. al, 2003).
Όταν έρχεται η στιγμή να επιλέξουν την κατάλληλη μέθοδο διδασκαλίας,
γονείς και δάσκαλοι πρέπει να συνεργαστούν φιλικά και συναδελφικά και όχι
ανταγωνιστικά, υποστηρίζοντας ο καθένας την μέθοδο στην οποία έχει εκπαιδευτεί
και κατά συνέπεια θεωρεί σωστή και επιτυχημένη(Scheuermann, Webber, Boutot, &
Goodwin, 2003). Οι απόψεις των γονέων θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα κατά την
λήψη αποφάσεων, όντας τα πρώτα και βασικά άτομα τα οποία φροντίζουν για την
ασφάλεια και την εκπαίδευση του παιδιού(Kohler, 1999).
Οι νέοι με ειδικές ανάγκες είναι πιθανό μετά το σχολείο να τους δοθούν
περισσότερες δυνατότητες, όταν οι γονείς προσδοκούν την επιτυχία τους

και

παίρνουν μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπλέον οι νέοι έχουν περισσότερες
πιθανότητες να πετύχουν την είσοδο τους στο πανεπιστήμιο όταν οι γονείς
ασχολούνται με τη εκπαίδευση τους στο γυμνάσιο και προσδοκούν ότι θα φοιτήσει
στο πανεπιστήμιο (Lovitt & Cushing1999).

.
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5. Η χρήση και αποτελεσματικότητα των θεραπειών
5.1 Επιλογές θεραπειών
Οι γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες στην προσπάθεια τους να βοηθήσουν τα
παιδιά στην αποκατάσταση των διαταραχών και στην απόκτηση δεξιοτήτων
καταφεύγουν στη χρήση διαφόρων θεραπειών. Οι γονείς πρέπει να επιλέξουν τις
κατάλληλες θεραπείες με βάση την κλινική εικόνα του παιδιού,τις ανάγκες του, τη
σοβαρότητα της κατάστασης και το επίπεδο τυχόν ικανοτήτων(Κυπριωτάκης, 2003).
Ορισμένες

από

τις

θεραπείες

που

χρησιμοποιούν

έχουν

αποδειχτεί

αναποτελεσματικές, άλλες παρουσιάζουν παράπλευρες παρενέργειες, ενώ άλλες δεν
έχουν αποδειχτεί εμπειρικά, άλλες είναι περισσότερο δημοφιλείς στους γονείς, άλλες
είναι μακροχρόνιες και επίπονες(Green, Pituch, Itchon, Choi, O’Reill, & Sigafoos,
2006). Κάθε θεραπεία λοιπόν παρουσιάζει τα δικά της χαρακτηριστικά.
Η επιλογή των κατάλληλων θεραπειών είναι μια δύσκολη διαδικασία για τους
γονείς αυτιστικών παιδιών. Δεδομένου της πολυπλοκότητας της διαταραχής
υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες θεραπειών και παρεμβάσεων. Οι θεραπευτικές
δυνατότητες που προσφέρονται σήμερα στα αυτιστικά παιδιά είναι τεράστια
αναπτυγμένες(Κυπριωτάκης, 2003). Οι γονείς έχουν να επιλέξουν μέσα από μια
πληθώρα θεραπειών. Παιδιά που έχουν διαγνωσθεί με σοβαρό αυτισμό έχουν κάνει
χρήση μεγάλου αριθμού θεραπειών(Green, Pituch, Itchon, Choi, O’Reill, & Sigafoos,
2006). Οι γονείς δεν έχουν επαρκείς πληροφορίες ως προς το ποια θεραπευτική
μέθοδο θα τους βοηθήσει. Συχνά χρησιμοποιούν τη μία θεραπεία μετά την άλλη στην
προσπάθεια τους να βρουν εκείνη που θα είναι η πλέον ωφέλιμη για τα παιδιά τους
(Goin- Kochel, Myer & Mackintosh, 2007). Σε περίοδο 6 μηνών, γονείς αυτιστικών
παιδιών έχουν κάνει χρήση 6-7 διαφορετικών θεραπευτικών μεθόδων( Kohler, 1999).
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Οι γονείς αυτιστικών παιδιών όπως φαίνεται αν και κάνουν χρήση πλήθος
διαφορετικών θεραπειών, έχουν δείξει την προτίμηση τους σε συγκεκριμένες
θεραπείες και μεθόδους. Στη έρευνα της Green και των συνεργατών της,(2006) σε
552 γονείς παιδιών με αυτισμό η πλειοψηφία των γονέων έχει κάνει χρήση 7
διαφορετικών θεραπειών. Η θεραπεία που χρησιμοποιήθηκε περισσότερο από τους
γονείς είναι η λογοθεραπεία ακολουθούμενη από τη θεραπεία αισθητηριακής
ολοκλήρωσης, την εφαρμοσμένη ανάλυση συμπεριφοράς τα οπτικά σχέδια.
Δεδομένου ότι οι δυσκολίες επικοινωνίας αποτελούν χαρακτηριστικό του αυτισμού, η
λογοθεραπεία είναι διαδεδομένη στους γονείς. Το 23% των γονέων δήλωσε πως έχει
κάνει χρήση της θεραπείας στο παρελθόν ενώ το 70% κάνει χρήση επί του παρόντος.
Άλλες θεραπείες όπως, η θεραπεία συμπεριφοράς έχει χρησιμοποιηθεί από 21, 3%
των γονέων, η μουσικοθεραπεία από το 16% και η φυσικοθεραπεία από το 4,3% των
γονέων.
Επιπλέον, οι Smith & Antolovich(2000), σε έρευνα τους αναζητούν τις
απόψεις 121 γονέων παιδιών με αυτισμό που, συμμετείχαν ήδη σ’ ένα πρόγραμμα
εφαρμοσμένης ανάλυσης της συμπεριφοράς, για ένα πλήθος συμπληρωματικών
μεθόδων. Η λογοθεραπεία είναι η πιο συνήθης θεραπεία και έχει χρησιμοποιηθεί σε
κάποια στιγμή στη ζωή τους σε ποσοστό 85%. Άλλες θεραπείες που έχουν
χρησιμοποιηθεί ευρέως από τους γονείς είναι η χρήση βιταμινών σε ποσοστό 61%, η
θεραπεία αισθητηριακής ολοκλήρωσης σε ποσοστό 56% και η επιλεγμένη δίαιτα σε
ποσοστό 50%. Η φυσικοθεραπεία, η μουσικοθεραπεία και η εργοθεραπεία
χρησιμοποιήθηκαν από πολύ μικρό ποσοστό των γονέων.
Σε πρόσφατη έρευνα των Goin- Kochel, Myer & Mackintosh(2007) σε 479
γονείς παιδιών με διαταραχές που εμπίπτουν στο αυτιστικό φάσμα βρέθηκε ότι τα
παιδιά επί του παρόντος δέχονται μεταξύ 4-6 διαφορετικών θεραπειών ενώ στο
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παρελθόν έχουν δοκιμάσει μεταξύ 7-9 θεραπειών. Τα παιδιά με αυτισμό έχουν
δοκιμάσει περισσότερες θεραπευτικές μεθόδους σε σχέση με τα παιδιά με Asperger
που κάνουν πιο συχνή χρήση ειδικής δίαιτας και φαρμακοθεραπείας. Τα αυτιστικά
παιδιά δέχονται κυρίως συμπεριφοριστικές, εκπαιδευτικές και εναλλακτικές
θεραπείες. Οι θεραπείες που έχουν δοκιμαστεί περισσότερο από κάθε άλλη από
παιδιά με αυτισμό είναι η εργοθεραπεία και η λογοθεραπεία σε ποσοστά 85,8% και
95,3% αντίστοιχα. Ενώ χρησιμοποιούνται τώρα σε ποσοστά 67,2% και 84,4%
αντίστοιχα. Το 36,4% των παιδιών έχει δοκιμάσει τη μουσικοθεραπεία, το 55,2% την
εφαρμοσμένη ανάλυση συμπεριφοράς, το 38,5% τη φυσικοθεραπεία και το 62,5% τη
θεραπεία αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Τα ποσοστά αυτά είναι μικρότερα στα παιδιά
με Asperger και στην πρώιμη παιδική ηλικία αλλά είναι εξίσου σημαντικά.
Ομοίως, στην έρευνα του Kohler(1999) σε 25 οικογένειες αυτιστικών
παιδιών, το 88% έχει κάνει χρήση λογοθεραπείας, το 48% χρήση εργοθεραπείας.
Θεραπείες όπως η συμπεριφοριστική και η φυσικοθεραπεία δεν ήταν τόσο συχνές
στους γονείς με ποσοστά 15% και 8% αντίστοιχα.

5.2 Αποτελεσματικότητα των θεραπειών
Σημασία όμως έχουν και οι απόψεις που διαμορφώνουν οι γονείς για την
αποτελεσματικότητα και τη χρησιμότητα των θεραπειών. Το 50% των γονέων
αξιολογεί τις θεραπείες ως βοηθητικές και το 38% εκφράζει ουδέτερη στάση(Smith &
Antolovich, 2000). Σπάνια κρίνουν τις θεραπείες(9%) ως επιζήμιες(Smith &
Antolovich, 2000).
Ομοίως, σε παλαιότερη έρευνα του Seligman(1995 στο Smith & Antolovich,
2000), οι γονείς αξιολογούν ευνοϊκά τις συμπληρωματικές θεραπευτικές μεθόδους αν
και γενικά περιγράφουν τα οφέλη ως μέτρια. Οι γονείς στην έρευνα της Green(2007)
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αξιολογούν την εμπειρία τους για τις 3 εξής θεραπείες: εφαρμοσμένη ανάλυση
συμπεριφοράς, αισθητηριακή ολοκλήρωση και χρήση βιταμινών και δίαιτας από
πολύ θετική έως πολύ αρνητική. Ωστόσο η πλειοψηφία των γονέων δηλώνει ότι έχει
παρατηρήσει αλλαγές και βελτιώσεις και εκφράζει θετική εμπειρία από τη χρήση της
θεραπευτικής μεθόδου(Green, 2007).
Ανάλογες είναι οι αντιδράσεις των μητέρων παιδιών με Αsperger στην
έρευνα της Little(2003), όπου μόνο το 43% θεωρεί ότι η θεραπεία αισθητηριακής
ολοκλήρωσης τους βοήθησε πάρα πολύ. Ένα μεγάλο ποσοστό είχε δυνατότητα
χρήσης, λιγότεροι όμως από το μισό τη δοκίμασαν. Η ψυχοθεραπεία ήταν πάρα πολύ
βοηθητική για το 24% αν και όλες σχεδόν οι οικογένειες είχαν δυνατότητα χρήσης
της θεραπείας, μόνο το 65% τη δοκίμασε. Μικρά ποσοστά βοήθειας έλαβαν και η
λογοθεραπεία και η εργοθεραπεία(43% και 45% αντίστοιχα). Ωστόσο, δοκιμάστηκαν
από περισσότερο από το μισό των γονέων σε ποσοστά 76% και 67% (Little, 2003).
Όσον αφορά δηλαδή την αποτελεσματικότητα και τη χρησιμότητα των
θεραπειών, η πλειοψηφία των γονέων είναι πιο πιθανό να αναφέρει θετικά και όχι
αρνητικά αποτελέσματα(Smith& Antolovich, 2000). Πάντα υπάρχει ένα μικρό
ποσοστό γονέων που θεωρούν ότι οι θεραπείες ήταν ελάχιστα έως καθόλου
βοηθητικές. Όσον αφορά τα θετικά αποτελέσματα, οι γονείς σε ορισμένες
περιπτώσεις

εκφράζουν

ότι

τα

αποτελέσματα

ήταν

περιορισμένα

και

επικεντρώνονταν σε συγκεκριμένες συμπεριφορές(Smith& Antolovich, 2000).
Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα των ερευνών δείχνουν πως οι οικογένειες
παιδιών με αυτισμό χρησιμοποιούν ταυτόχρονα μια ποικιλία θεραπειών. Οι γονείς
αναζητούν συνεχώς νέες θεραπείες μη θέλοντας να χάσουν εκείνη που θα βοηθήσει
περισσότερο το παιδί τους(Goin- Kochel, Myer & Mackintosh2007). Οι γονείς
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χρειάζεται να επιλέγουν τις θεραπείες με προσοχή καθώς κάθε περίπτωση παιδιού
είναι μοναδική.
Συμπερασματικά, ως τώρα γονείς και δάσκαλοι εκφράζουν μια ποικιλία
απόψεων για τις δεξιότητες και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με ειδικές
ανάγκες και για εκείνες τις δεξιότητες που θεωρούν σημαντικές για την επιτυχία του
παιδιού. Άλλοτε υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στις απόψεις και προσδοκίες ενώ
άλλοτε τείνουν να συμφωνούν περισσότερο. Ωστόσο, είναι δύσκολο να καταλήξουμε
στο αν γονείς και δάσκαλοι διατηρούν μια σταθερή, θετική ή αρνητική στάση
απέναντι στα παιδιά με ειδικές ανάγκες και ποιες είναι οι προσδοκίες τους για τη
μελλοντική έκβαση τους. Η έλλειψη αυτή δημιουργεί την ανάγκη να μελετήσουμε
τις απόψεις γονέων και δασκάλων όχι μόνο για το ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν τα
παιδιά αλλά και για ποιες θεωρούν πως είναι σημαντικές αλλά και πιθανές να
βελτιωθούν.
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6. Σκοπός της έρευνας
Η παρούσα έρευνα σχεδιάστηκε για να μελετήσει τις απόψεις των γονέων και
δασκάλων όσον αφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με ειδικές
ανάγκες. Πιο συγκεκριμένα μέσα από την έρευνα θα προσπαθήσουμε να δώσουμε
απαντήσεις σχετικά με το ποιοι είναι οι τομείς που τα παιδιά αυτά αντιμετωπίζουν τις
περισσότερες δυσκολίες και ποιες θα πρέπει να είναι οι προτεραιότητες όσον αφορά
πιθανούς θεραπευτικούς στόχους.
Οι ερευνητικές ερωτήσεις στις οποίες απάντησαν γονείς και δάσκαλοι είναι:
1.

Πόσο σημαντικές δυσκολίες αντιμετωπίζει το παιδί;

2.

Πόση σημαντική είναι η προτεραιότητα βελτίωσης αυτών των
δυσκολιών;

3.

Πόσο πιθανή είναι η βελτίωση στο συγκεκριμένο τομέα:
Οι γονείς επιπλέον απάντησαν και στις εξής ερωτήσεις για την

αποτελεσματικότητα των θεραπειών και τη ποιότητα της σχέσης γονέων και
δασκάλων:
1. Τι επιλογές θεραπειών έχουν προσφερθεί στο παιδί σας μετά την διάγνωσή
του και μέχρι σήμερα;
2. Ποια από αυτές τις θεραπείες θεωρείτε πως σας βοήθησε περισσότερο;
3. Ποιες θεραπείες θα θέλατε να σας είχαν προσφερθεί αλλά δεν είχατε ποτέ την
δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε;
4. Πόσο συχνή είναι η επικοινωνία σας με τους επαγγελματίες που εργάζονται
με το παιδί σας;
5. Πόσο νιώθετε πως έχετε λόγο στο θεραπευτικό πρόγραμμα το παιδιού σας;
6. Πόσοι ικανοποιημένοι είστε από τη συνεργασία σας με τους επαγγελματίες
που εργάζονται με το παιδί σας;
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7. Μεθοδολογία
7.1 Δείγμα
Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 9 γονείς παιδιών με κάποια ψυχική
διαταραχή και από 9 δασκάλους ειδικού σχολείου. Οι διαγνώσεις που είχαν δοθεί
στα παιδιά ήταν: αυτισμός, σύνδρομο Down, ψυχοκινητική καθυστέρηση, νοητική
υστέρηση κ.α. Η πλειοψηφία των παιδιών ήταν κορίτσια(5 κορίτσια και 4 αγόρια),η
ηλικία των παιδιών κυμαίνεται από 6-20 ετών και Μ.Ο. ηλικίας 10 έτη. Το
ερωτηματολόγιο του γονέα σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις απαντήθηκε από τη
μητέρα εκτός μιας που απαντήθηκε από κάποιο άλλο πρόσωπο. Η εκπαίδευση του
πατέρα ήταν κυρίως κατώτατου επιπέδου (δημοτικό) με ποσοστό 44,4%. Για την
ανώτατη εκπαίδευση αντιστοιχούσε το 33,3% για τον πατέρα και αντίστοιχα για τη
μητέρα. Ανάλογο ήταν και το ποσοστό(33,3%) κατώτατης εκπαίδευσης για τη
μητέρα. Από το δείγμα των δασκάλων (εκ των οποίων οι 2 νηπιαγωγοί) 5 ήταν
γυναίκες και 4 άντρες με Μ.Ο. 6,5 έτη εμπειρίας.

7.2 Εργαλεία
Οι

συμμετέχοντες

κλήθηκαν

να

συμπληρώσουν

ανώνυμα

ένα

ερωτηματολόγιο. Όλες οι ερωτήσεις είναι κλειστού τύπου για λόγους ευκολίας στη
στατιστική ανάλυση. Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει κάποιες
επεξηγήσεις όσον αφορά τη φύση της έρευνας και μερικές ερωτήσεις που αφορούν
στα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων. Στην περίπτωση των γονέων
ζητήθηκε το φύλο, η ηλικία και η διάγνωση του παιδιού, η σχέση που είχε ο
συμμετέχοντας με το παιδί και το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων. Στην περίπτωση
των δασκάλων ζητήθηκε το φύλο, η ειδικότητα, το εκπαιδευτικό επίπεδο και τα
χρόνια εμπειρίας.
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Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου βασίζεται στην κλίμακα Vineland
Adaptive Behavior Scales.(Sparrow, Balla, & Cicchetti, 1984). Η κλίμακα
κατασκευάστηκε για να αξιολογήσει την λειτουργικότητα ατόμων με ή χωρίς ειδικές
ανάγκες. Καλύπτει ένα εύρος ηλικίας από τη γέννηση μέχρι 18 ετών καθώς και
ενήλικους χαμηλής λειτουργικότητας. Η κλίμακα βασίζεται στο τι το παιδί μπορεί να
εκτελέσει στην καθημερινή του ζωή. Τα θέματα με τα οποία ασχολείται είναι
ομαδοποιημένα σε ηλικιακά επίπεδα και χωρίζονται σε 5 βασικές κατηγορίες:
επικοινωνία,

αυτονομία,

κοινωνικοποίηση-αλληλεπίδραση,

κινητικότητα

και

συμπεριφορικά και συναισθηματικά προβλήματα. Οι πληροφορίες για κάθε θέμα
λαμβάνονται από τον γονέα ή τον υπεύθυνο για τη φροντίδα του παιδιού.
Για τις ανάγκες της έρευνας η κλίμακα προσαρμόστηκε και οι συμμετέχοντες
κλήθηκαν να αξιολογήσουν 13 είδη δυσκολιών τα οποία εντάσσονται στις 5 βασικές
κατηγορίες της κλίμακας. Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν πόσο
σημαντικές δυσκολίες θεωρούν πως αντιμετωπίζει το παιδί, σε μια 3βάθμια
κλίμακα(0=καθόλου, 1=αρκετα, 2=πολύ). Αναλόγως κλήθηκαν να αξιολογήσουν
πόσο σημαντική προτεραιότητα είναι η βελτίωση των δυσκολιών και πόσο πιθανή
είναι αυτή η βελτίωση. Σε κάθε κατηγορία δινόταν πιθανά παραδείγματα για τη
διευκόλυνση των συμμετεχόντων.
Στο τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου που απαντήθηκε αποκλειστικά από
τους γονείς, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να επιλέξουν ανάμεσα στις θεραπείες που
έχουν χρησιμοποιήσει ή και θα ήθελαν να είχαν χρησιμοποιήσει

και να

αξιολογήσουν την επικοινωνία και συνεργασία με τους επαγγελματίες που εργάζονται
με το παιδί τους.
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7.3 Διαδικασία
Τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν στο Ειδικό Σχολείο Ρεθύμνου και στο
Ειδικό Σχολείο Χανίων. Η χορήγηση των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε
ύστερα από συνεννόηση με τον Διευθυντή του κάθε σχολείου ξεχωριστά όπου
δόθηκαν εξηγήσεις σχετικά με τον σκοπό της έρευνας, την τήρηση της ανωνυμίας
και τον προσεκτικό χειρισμό των απαντήσεων των συμμετεχόντων.
Από τα 32 ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν στους γονείς επιστράφηκαν τα
11. Από αυτά 2 δεν χρησιμοποιήθηκαν καθώς δεν είχαν συμπληρωθεί τα αντίστοιχα
ερωτηματολόγια από τους δασκάλους των παιδιών ενώ άλλα 3 είχαν ελλιπείς
πληροφορίες, ωστόσο δεν κρίθηκε σημαντικό να αποκλειστούν από την στατιστική
ανάλυση. Χρησιμοποιήθηκαν λοιπόν 9 ερωτηματολόγια γονέων. Από τα 32
ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν σε δασκάλους

επιστράφηκαν 30 αλλά έγινε

χρήση μόνο των 9 που αντιστοιχούσαν σε εκείνα των γονέων-παιδιών.

7.4 Στατιστική ανάλυση
Η ανάλυση και κωδικοποίηση των απαντήσεων έγινε με τη βοήθεια του
στατιστικού προγράμματος SPSS. Αρχικά, για την καλύτερη χρήση των δεδομένων
της έρευνας τα 13 είδη δυσκολιών των παιδιών τοποθετήθηκαν σε 5 ομάδες:
Επικοινωνία: κατανόηση λόγου, έκφραση λόγου, γραπτός λόγος.
Αυτονομία:προσωπική αυτοεξυπηρέτηση, δεξιότητες που αφορούν δουλειές του
σπιτιού, δεξιότητες καθημερινής ζωής.
Αλληλεπίδραση: αλληλεπίδραση με άλλα άτομα, παιχνίδι, ικανότητες προσαρμογής
στο κοινωνικό πλαίσιο
Κινητικότητα:χρήση των μεγάλων μυών, χρήση των μικρών μυών
Συναισθηματικά και προβλήματα συμπεριφοράς
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8. Αποτελέσματα
Αρχικά υπολογίσθηκαν και αναλύθηκαν οι μέσοι όροι των απαντήσεων των
συμμετεχόντων ως προς τη σημαντικότητα, την προτεραιότητα και την πιθανότητα
βελτίωσης και των 5 ομάδων δυσκολιών. Σκοπός είναι να διερευνηθεί σε ποια
κατηγορία δυσκολιών δίνουν έμφαση γονείς και δάσκαλοι, ποια κατηγορία
δυσκολιών παρουσιάζει μεγαλύτερη προτεραιότητα βελτίωσης και ποια πιθανότητα
βελτίωσης σύμφωνα με τις απαντήσεις(Πίνακας 1).
Ο πίνακας δείχνει πως οι γονείς αξιολογούν ως πιο σημαντικές τις δυσκολίες
στον τομέα της αυτονομίας και της επικοινωνίας. Θεωρούν σημαντική προτεραιότητα
τη βελτίωση των δυσκολιών στον τομέα της αυτονομίας, όμως θεωρούν πιο πιθανή τη
βελτίωση στο τομέα της κινητικότητα και στη συνέχεια της αυτονομίας. Ομοίως, οι
δάσκαλοι πιστεύουν πως τα παιδιά παρουσιάζουν εξίσου σημαντικές δυσκολίες στην
αυτονομία και την κινητικότητα. Η βελτίωση στον τομέα της αυτονομίας αποτελεί
σημαντική προτεραιότητα ωστόσο πιο πιθανή θεωρούν τη βελτίωση στον τομέα της
αλληλεπίδρασης. Επιπλέον, γονείς και δάσκαλοι δε φαίνεται να δίνουν ιδιαίτερη
έμφαση στα συναισθηματικά και συμπεριφορικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα
παιδιά.
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Πίνακας 1-α. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων των γονέων

Γονείς

Σημαντικότητα

Δυσκολίες

Mean

Std.Dev Mean

Std.Dev

Mean

Std.Dev

Επικοινωνία

1,41

0,42

1,33

0,51

1,11

0,58

Αυτονομία

1,50

0,53

1,66

0,36

1,66

0,51

Αλληλεπίδραση

1,08

0,61

1,44

0,54

1,33

0,47

Κινητικότητα

1,31

0,59

1,50

0,44

1,75

0,41

Συναισθ-συμπερ προβλ

0,93

0,62

1,25

0,61

1,33

0,60

Προτεραιότητα Πιθανότητα

Πίνακας 1-β. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων των δασκάλων

Δάσκαλοι

Σημαντικότητα

Προτεραιότητα

Πιθανότητα

Δυσκολίες

Mean

Std.Dev Mean

Std.Dev Mean

Std.Dev

Επικοινωνία

1,37

0,38

1,44

0,66

1,03

0,42

Αυτονομία

1,51

0,50

1,70

0,35

1,37

0,69

Αλληλεπίδραση

1,25

0,46

1,66

0,37

1,48

0,50

Κινητικότητα

1,50

0,66

1,55

0,52

1,11

0,69

Συναισθ συμπερ προβλ

1,16

0,55

1,61

0,60

0,94

0,46

Στη συνέχεια γίνεται χρήση διπλής μικτής ANOVA εξαρτημένων δειγμάτων
για γονείς και δασκάλους. Η ANOVA δείχνει αν υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές
διαφορές ανάμεσα στους 5 τομείς δυσκολιών ως προς τη σημαντικότητα, την
προτεραιότητα και τη πιθανότητα βελτίωσης για γονείς και δασκάλους. Σκοπός είναι
να εντοπίσουμε ποια δυσκολία αξιολογούν ως σημαντικότερη οι συμμετέχοντες, σε
ποια δίνουν μεγάλη προτεραιότητα βελτίωσης και σε ποια πιθανότητα βελτίωσης.
Η διπλή μικτή ANOVA έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά
στην αξιολόγηση της σημαντικότητας των δυσκολιών εκ μέρους των γονέων
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[(F4,28)=2,68, p=0,052]. Οι γονείς αξιολογούν ως λιγότερο σημαντικές τις δυσκολίες
στον τομέα των συναισθηματικών και συμπεριφορικών προβλημάτων και ως πιο

εκτιμώμενοι οριακοί
μέσοι όροι δυσκολιών

σημαντικές τις δυσκολίες στον τομέα της αυτονομίας(γράφημα 1).

1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
1

2

3

4

5

τομείς δυσκολιών
Γράφημα 1. Αξιολόγηση της σημαντικότητας των δυσκολιών από γονείς
Σημείωση :1=Επικοινωνία, 2=Αυτονομία, 3=Αλληλεπίδραση, 4=Κινητικότητα, 5=Συναισθηματικά
και συμπεριφορικά προβλήματα

Επιπλέον στατιστικά σημαντική διαφορά υπάρχει στην αξιολόγηση της
πιθανότητας βελτίωσης των δυσκολιών για τους δασκάλους [F(4,32)=3,528, p<0,05]
(γράφημα 2). Οι δάσκαλοι αξιολογούν ως λιγότερο πιθανή τη βελτίωση των
συναισθηματικών και συμπεριφορικών προβλημάτων και ως πιο πιθανή τη βελτίωση
στον τομέα της αλληλεπίδρασης.
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εκτιμώμενοι οριακοί
μέσοι όροι δυσκολιών

1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
1

2

3

4

5

τομείς δυσκολιών

__

Γράφημα 2. Αξιολόγηση της πιθανότητας βελτίωσης των δυσκολιών από δασκάλους
Σημείωση : 1=Επικοινωνία, 2=Αυτονομία, 3=Αλληλεπίδραση, 4=Κινητικότητα, 5=Συναισθηματικά
και συμπεριφορικά προβλήματα

Στη συνέχεια γίνεται χρήση Paired Sample T test όπου συγκρίνονται οι μέσοι
όροι των απαντήσεων μεταξύ γονέων και δασκάλων. Σκοπός είναι να εντοπίσουμε
τυχόν διαφορές ανάμεσα στις απαντήσεις των γονέων και των δασκάλων στον τρόπο
με τον οποίο αντιλαμβάνονται και αξιολογούν τις δυσκολίες, την προτεραιότητα
βελτίωσης και την πιθανότητα βελτίωσης τους.
Στατιστικά σημαντικές διαφορές βρέθηκαν ανάμεσα στην αξιολόγηση
δασκάλων και γονέων για τις δυσκολίες στον τομέα της κινητικότητας[t(7)=-2,049,
p=0,08]

και

στον

τομέα

των

συμπεριφορικών

και

συναισθηματικών

προβλημάτων[t(7)=-1,426, p=0,19], στην πιθανότητα βελτίωσης των δυσκολιών στον
τομέα της κινητικότητας[t(5)=2,739, p<0,05] και στον τομέα των συμπεριφορικών
και συναισθηματικών προβλημάτων.[t(5)=1,536, p<0,19]. (Καθώς το δείγμα μας
είναι πολύ μικρό λαμβάνουμε ως επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας sig <0,19).
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Συγκρίνοντας τους μέσους όρους των απαντήσεων των συμμετεχόντων
παρατηρούμε ότι οι δάσκαλοι(Μ.Ο=1,50, Τ.Α.=0,70) θεωρούν πως τα παιδιά έχουν
υψηλότερες δυσκολίες στον τομέα της κινητικότητας απ’ ότι οι γονείς(Μ.Ο.=1,31,
Τ.Α.=0,59). Οι δάσκαλοι(Μ.Ο.=1,1 Τ.Α.=0,58) θεωρούν πως τα παιδιά έχουν
υψηλότερες δυσκολίες στον τομέα των συμπεριφορικών και συναισθηματικών
προβλημάτων απ’ ότι οι γονείς(Μ.Ο.=0,93 Τ.Α.=0,62). Οι γονείς(Μ.Ο.=1,75
Τ.Α.=0,41) θεωρούν πιο πιθανή τη βελτίωση στον τομέα της κινητικότητας απ’ ότι οι
δάσκαλοι(Μ.Ο.=1,25 Τ.Α.=0,68). Οι γονείς(Μ.Ο.=1,33 Τ.Α.=0,60) θεωρούν πιο
πιθανή τη βελτίωση στον τομέα των συναισθηματικών και συμπεριφορικών
προβλημάτων απ’ ότι οι δάσκαλοι(Μ.Ο.=0,91 Τ.Α.=0,49).
Τέλος, έγινε χρήση του Συντελεστή Συσχέτισης ρ του Spearman για να
εξετάσουμε τις σχέσεις ανάμεσα στη σημαντικότητα, την προτεραιότητα και την
πιθανότητα βελτίωσης των 5 ομάδων δυσκολιών για γονείς και δασκάλους. Τα
αποτελέσματα(πίνακας 2) έδειξαν ότι υπάρχει υψηλή θετική συσχέτιση ανάμεσα στην
σημαντικότητα και τη προτεραιότητα βελτίωσης της επικοινωνίας για τους γονείς.
(ρ=0,925 p<0,01). Δηλαδή, φαίνεται ότι όσο πιο σημαντικές θεωρούν οι γονείς τις
δυσκολίες στην επικοινωνία τόσο πιο μεγάλη προτεραιότητα δίνουν στη βελτίωση
της. Ακόμα, παρουσιάστηκε αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στην σημαντικότητα και
τη πιθανότητα βελτίωσης της αυτονομίας για τους δασκάλους.(ρ=-0,971, p<0,01).
Φαίνεται λοιπόν, ότι όσο πιο σημαντικές θεωρούν οι δάσκαλοι τις δυσκολίες στην
αυτονομία τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα βελτίωσης της. Τέλος παρουσιάστηκε
θετική

συσχέτιση ανάμεσα στην προτεραιότητα βελτίωσης και την πιθανότητα

βελτίωσης των συμπεριφορικών και συναισθηματικών προβλημάτων(ρ=0,746,
p<0,05). Επομένως όσο μεγαλύτερη προτεραιότητα δίνουν στη βελτίωση των
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συμπεριφορικών και συναισθηματικών προβλημάτων τόσο πιο πιθανή θεωρούν και
τη βελτίωση τους.
Πίνακας 2.

Συντελεστής συσχέτισης Spearman ανάμεσα στη σημαντικότητα, την

προτεραιότητα και την πιθανότητα βελτίωσης των 5 ομάδων δυσκολιών για γονείς και
δασκάλους.
ΓΟΝΕΙΣ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ

Πιθανότ

επικοινωνία

Σημαντικότητα

Προτερα
ητα
ιότητα

Προτερα Πιθανότ
ιότητα
ητα

0,925**

0,626

Προτεραιότητα
αυτονομία

Σημαντικότητα

0,060
0

Προτεραιότητα
αλληλεπίδραση

Σημαντικότητα

Σημαντικότητα

0,647

Σημαντικότητα

συμπερ προβλ

Προτεραιότητα

-0,049 -0,971**

0,308

-0,047
0,296

0,441
0,185

Προτεραιότητα
Συναισθ-

-0,483

0,104

0,572
0,763

-0,135
0,397

0,400

0,495
0,767

0,426
0,459

-0,117

Προτεραιότητα
κινητικότητα

0,162

-0,243
0,131

0,646

0,343
0,746*

Σημείωση:*p< . 05, **p< . 01

Στο τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου έγινε στατιστική ανάλυση των
δεδομένων σε περιγραφικό επίπεδο όπου υπολογίστηκε η συχνότητα εμφάνισης των
απαντήσεων των γονέων σε καθεμιά από τις ερωτήσεις.
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Αρχικά υπολογίσαμε τη συχνότητα εμφάνισης των θεραπειών που έχουν
προσφερθεί στο παιδί από τη διάγνωση του έως σήμερα. Όπως φαίνεται στο γράφημα
3 σε 77,8% των γονέων έχει προσφερθεί η θεραπεία συμπεριφοράς και σε 66,7% η
λογοθεραπεία και η φυσιοθεραπεία αντίστοιχα. Οι θεραπείες που προσφέρθηκαν
λιγότερο στους γονείς είναι η θεραπεία αισθητηριακής ολοκλήρωσης, η
παιχνιδοθεραπεία και η μουσικοθεραπεία.

λογοθεραπεία

80
70

μουσικοθεραπεία

77,8
66,7

ειδική αγωγή

66,7

εργοθεραπεία

60
44,4

50

44,4

40
30
20

22,2

22,2

22,2

11,1

10

θεραπεία αισθητηριακής
ολοκλήρωσης
θεραπεία συμπεριφοράς
φυσιοθεραπεία
παιχνιδοθεραπεία
ψυχοθεραπεία

0

Γράφημα 3. Ποσοστά θεραπειών που έχουν προσφερθεί στα παιδιά

Σύμφωνα με τους γονείς, οι θεραπείες που βοήθησαν περισσότερο είναι η
λογοθεραπεία και η φυσιοθεραπεία με ποσοστό 22,2% αντίστοιχα. Καθώς το δείγμα
μας είναι μικρό και όπως φαίνεται και από το γράφημα 4 κάθε γονέας έχει δηλώσει τη
θεραπεία που βοήθησε περισσότερο.
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λογοθεραπεία
ειδική
αγωγή
εργοθεραπεία
θεραπεία
αισθητηριακής
ολοκλήρωσης
θεραπεία
συμπεριφοράς
φυσιοθεραπεία

11,11%
22,22%

22,22%
11,11%

11,11%

συνδιασμός
θεραπειών

11,11%
11,11%

Γράφημα 4. Ποσοστά των αποτελεσματικών θεραπειών

Οι θεραπείες που θα ήθελαν οι γονείς να τους είχαν προσφερθεί αλλά δεν
είχαν ποτέ τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν είναι η εργοθεραπεία με ποσοστό
55,6% και η μουσικοθεραπεία και λογοθεραπεία με ποσοστά 44,4% αντίστοιχα όπως
φαίνεται στον γράφημα 5.
λογοθεραπεία

60

μουσικοθεραπεία

50

ειδική αγωγή

40

εργοθεραπεία

30
20
10
0

θεραπεία αισθητηριακής
ολοκλήρωσης
θεραπεία συμπεριφοράς

55,6
44,4 44,4
33,3

φυσιοθεραπεία

22,2
11,1

22,2
11,1

11,1

παιχνιδοθεραπεία
άλλη

Γράφημα 5. Ποσοστά θεραπειών που οι γονείς θα ήθελαν να τους είχαν προσφερθεί
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Το 66,7% των γονέων έχει εβδομαδιαία επικοινωνία με τους επαγγελματίες
που εργάζονται με το παιδί και το 33,3% έχει καθημερινή επικοινωνία όπως φαίνεται
και στο γράφημα 6.
επικοινωνία γονέων με επαγγελματίες
66,7

70
60
50

33,3

40

εβδομαδιαία
καθημερινή

30
20
10
0

Γράφημα 6. Ποσοστά επικοινωνίας των γονέων με του επαγγελματίες που εργάζονται με
το παιδί

Το 55,6% των γονέων νιώθει πως έχει πολύ λόγο στο θεραπευτικό πρόγραμμα
του παιδιού του και το 44,6% νιώθει πως έχει αρκετά όπως φαίνεται στον γράφημα 7.

συμμετοχή γονέων
55,6

60
50
40
30

44,4
αρκετά
πολύ

20
10
0

Γράφημα 7 . Ποσοστά συμμετοχής γονέων στο θεραπευτικό πρόγραμμα του παιδιού
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Τέλος, το 66,7% των γονέων δηλώνει πολύ ικανοποιημένο από τη συνεργασία
με τους επαγγελματίες που εργάζονται με το παιδί και το 33,3% δηλώνει αρκετά
ικανοποιημένο όπως φαίνεται από το γράφημα 8.

ικανοποίηση γονέων από συνεργασία
66,7
70
60
50
40

33,3

30

αρκετά
πολύ

20
10
0

Γράφημα 8. Ποσοστά ικανοποίησης των γονέων από τη συνεργασία με τους
επαγγελματίες που εργάζονται με το παιδί
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9. Συζήτηση
Η παρούσα έρευνα είχε ως σκοπό να μελετήσει και να συγκρίνει τις απόψεις
γονέων και δασκάλων για τη σοβαρότητα των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα
παιδιά και τις προσδοκίες τους για την πιθανή βελτίωση τους.
Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν πως γονείς και δάσκαλοι θεωρούν ως
πιο σημαντικές τις δυσκολίες στον τομέα της αυτονομίας. Οι δυσκολίες αυτές
αναφέρονται σε θέματα προσωπικής αυτοεξυπηρέτησης, δεξιοτήτων που σχετίζονται
με δουλειές του σπιτιού και δεξιοτήτων καθημερινής ζωής και εντοπίζονται . Οι
γονείς θέτουν ως μέγιστη προτεραιότητα τη βελτίωση των δυσκολιών αυτών. Ομοίως
σε άλλες έρευνες οι γονείς δίνουν μεγάλη σημασία στην απόκτηση δεξιοτήτων
αυτοεξυπηρέτησης και λειτουργικότητας(Lim et al., 2000, Hamre-Nietupski et
al.,1993)
Επιπλέον, οι γονείς φαίνεται πως αξιολογούν ως λιγότερο σημαντικά τα
συναισθηματικά και συμπεριφορικά προβλήματα ακόμα και από τους δασκάλους.
Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την γενικότερη άποψη αλλά και τις υπάρχουσες έρευνες
όπου τα παιδιά με ειδικές ανάγκες αντιμετωπίζουν σοβαρά συναισθηματικά και
συμπεριφορικά προβλήματα(Heiman, 2001, Farmer et al., 1999, Dyson, 2003, Stores
et al., 1998). Ωστόσο, μια πιθανή ερμηνεία για την αντιφατικότητα αυτή, είναι ότι
ενδεχομένως τα παιδιά εκ των πραγμάτων δεν αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες
στον τομέα των συναισθηματικών και προβλημάτων συμπεριφοράς ή οι γονείς δεν τις
θεωρούν τόσο σημαντικές σε σχέση με άλλες δυσκολίες. Μια ακόμα ερμηνεία είναι
πως καθώς στο δείγμα μας συμμετέχουν παιδιά με αυτισμό, τα ευρήματα συμφωνούν
με έρευνες που θέλουν τα αυτιστικά παιδιά να παρουσιάζουν λιγότερο συχνά
συμπεριφορές όμως είναι η κατάθλιψη και η επιθετικότητα(McGregor & Campbell,
2001).
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Παρόλα αυτά, οι γονείς θεωρούν πιο πιθανή τη βελτίωση στους τομείς των
συναισθηματικών και συμπεριφορικών προβλημάτων σε σχέση με τους δασκάλους οι
οποίοι κατατάσσουν τη βελτίωση στον τομέα αυτό ως τη λιγότερο πιθανή . Η έλλειψη
όμως βιβλιογραφίας για τις απόψεις γονέων και δασκάλων για τις πιθανότητες
βελτίωσης δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε τις ανάλογες συγκρίσεις με άλλες έρευνες.
Φαίνεται όμως πως δάσκαλοι και γονείς αντιλαμβάνονται διαφορετικά τα
προβλήματα στους τομείς αυτούς τα οποία εκδηλώνονται και ελέγχονται με
διαφορετικούς τρόπους από γονείς και δασκάλους.
Στην

παρούσα

έρευνα

βρέθηκε

θετική

συσχέτιση

ανάμεσα

στην

σημαντικότητα και τη προτεραιότητα βελτίωσης της επικοινωνίας για τους γονείς.
Δηλαδή, φαίνεται ότι όσο πιο σημαντικές θεωρούν οι γονείς τις δυσκολίες στον τομέα
της επικοινωνία τόσο πιο μεγάλη προτεραιότητα δίνουν στη βελτίωση της. Ομοίως
και σε άλλες έρευνες οι γονείς έχουν διατυπώσει σημαντικά προβλήματα στον τομέα
της επικοινωνίας (Dockrell & Lindsay, 2000, Fenton et al., 2003, Carter et al., 1998,
Eaves & Ho, 1997) αλλά και την προτεραιότητα τους για την απόκτηση
επικοινωνιακών δεξιοτήτων(Westling, 1997, Blue-Banning et al., 2002).
Ακόμα, παρουσιάστηκε αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στην σημαντικότητα
και τη πιθανότητα βελτίωσης της αυτονομίας για τους δασκάλους. Φαίνεται λοιπόν,
ότι όσο πιο σημαντικές θεωρούν οι δάσκαλοι τις δυσκολίες στην αυτονομία τόσο
μικρότερη είναι η πιθανότητα βελτίωσης της. Αν και οι δάσκαλοι στην παρούσα
έρευνα αλλά και σε άλλες έρευνες θεωρούν τις δυσκολίες στην αυτονομία ως τις πιο
σημαντικές(Bhattacharya & Sidebotham, 2000), εντούτοις εκφράζουν μικρή
πιθανότητα βελτίωσης τους. Η καθημερινή επαφή με τα παιδιά φέρνει τους
δασκάλους σε άμεση επαφή και με τις ελλείψεις τους στον τομέα της αυτονομίας, που
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ενδεχομένως να

προκαλεί σοβαρά προβλήματα στους δασκάλους, οι οποίοι

εκφράζουν μια μάλλον πεσιμιστική άποψη για την πιθανή βελτίωση τους.
Μια ακόμα θετική συσχέτιση προκύπτει ανάμεσα στην προτεραιότητα
βελτίωσης και την πιθανότητα βελτίωσης των συμπεριφορικών και συναισθηματικών
προβλημάτων για τους δασκάλους. Οι δάσκαλοι αν και όπως είδαμε δεν βαθμολογούν
υψηλά τα συμπεριφορικά και συναισθηματικά προβλήματα έχουν αντίθετη άποψη για
την προτεραιότητα βελτίωσης του. Οι δάσκαλοι φαίνεται ότι όσο μεγαλύτερη
προτεραιότητα δίνουν στη βελτίωση των συμπεριφορικών και συναισθηματικών
προβλημάτων τόσο πιο πιθανή θεωρούν και τη βελτίωση τους.
Η έρευνα μας στο δεύτερο μέρος μελετά τις θεραπείες που έχουν προσφερθεί
στα παιδιά. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι πιο συνήθεις θεραπείες είναι η
θεραπεία συμπεριφοράς με ποσοστό 77,8% και η λογοθεραπεία και η φυσιοθεραπεία
με ποσοστό 66,7%. Η λογοθεραπεία έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως και σε άλλες
έρευνες αυτιστικών παιδιών(Smith & Antolovich, 2000, Green et al., 2006, GoinKochel, Myer & Mackintosh, 2007, Kohler, 1999) Αρκετά διαδεδομένη είναι και η
εργοθεραπεία στα αυτιστικά παιδιά(Goin- Kochel, Myer & Mackintosh, 2007). Η
φυσικοθεραπεία, μουσικοθεραπεία, η παιγνιοθεραπεία και η θεραπεία αισθητηριακή
ολοκλήρωσης έλαβαν μέτρια ποσοστά χρήσης στις προαναφερθείσες έρευνες.
Επιπλέον, οι γονείς θα θελαν να τους είχαν προσφερθεί η εργοθεραπεία, η
μουσικοθεραπεία και η λογοθεραπεία. Το γεγονός ότι οι γονείς χρησιμοποιούν
συγκεκριμένες θεραπείες και ότι έχουν περιορισμένη δυνατότητα επιλογών
(δεδομένου ότι κατοικούν σε 2 επαρχιακές πόλεις της Κρήτης), δικαιολογεί την
επιθυμία τους για χρήση άλλων θεραπειών.
Όσον αφορά τη θεραπεία που βοήθησε περισσότερο, και δεδομένου ότι το
δείγμα μας είναι μικρό, οι απόψεις των γονέων διαμοιράστηκαν στις επιλογές που
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τους δόθηκαν, με κάθε οικογένεια να μεμονωμένα να αναφέρει τη θεραπεία που τη
βοήθησε περισσότερο. Σύμφωνα με τις προϋπάρχουσες έρευνες η πλειοψηφία των
γονέων αυτιστικών παιδιών είναι πιο πιθανό να αναφέρει θετικά αλλά περιορισμένα
αποτελέσματα για τη χρησιμότητα των θεραπειών(Green, 2007, Seligman, 1995,
Smith & Antolovich, 2000).
Η έρευνα επίσης δείχνει πως η επικοινωνία των γονέων με το σχολείο είναι
ιδιαίτερα τακτική καθώς το 66,7% των γονέων έχει εβδομαδιαία επικοινωνία με τους
επαγγελματίες που εργάζονται με το παιδί και το 33,3% έχει καθημερινή επικοινωνία.
Ανάλογης συχνότητας είναι η επικοινωνία των γονέων στην έρευνα των Spann,
Kohler & Soenksen(2003) όπου η πλειοψηφία των γονέων συναντάται περισσότερο
από 3 φορές την εβδομάδα με τους δασκάλους.
Οι γονείς της έρευνας έχουν αρκετά έως πολύ λόγο στο θεραπευτικό
πρόγραμμα του παιδιού όπως και οι γονείς στην έρευνα των Spann, Kohler &
Soenksen(2003). Υπάρχουν όμως έρευνες όπου οι γονείς εκφράζουν την ανάγκη να
συμμετέχουν περισσότερο στην εκπαιδευτική διαδικασία και να γίνονται αποδεκτοί
από το προσωπικό του σχολείου(Hayes & Ben-Avie, 1996, Lovitt & Cushing1999).
Τέλος, οι γονείς δηλώνουν αρκετά ως πολύ ικανοποιημένοι από τη
συνεργασία τους με τους επαγγελματίες που εργάζονται με το παιδί. Τα ευρήματα
αυτά επιβεβαιώνονται και από άλλες έρευνες (Spann, Kohler & Soenksen, 2003,
Stoner et al., 2005, Roll-Pettersson, 2004) όπου οι γονείς εκφράζουν την ικανοποίηση
τους από τη συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό. Στην πλειοψηφία όμως των
ερευνών οι γονείς εκφράζουν απογοήτευση για την έλλειψη επικοινωνίας με το
σχολείο, την έλλειψη συνεργασίας και συχνά δηλώνουν πως η φωνή τους δεν
ακούγεται(Kohler, 1999, McWilliams et al., 1995, Lovitt & Cushing, 1999, Hess,
Molina & Kozleski, 2006, Turnbull & Ruef, 1997).
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9.1 Περιορισμοί
Η έρευνα μας έχει ωστόσο ορισμένους περιορισμούς που μπορεί να
αποτελέσουν την αρχή για μελλοντικές έρευνες. Αρχικά το δείγμα που
χρησιμοποιήθηκε ήταν μικρό, περιορισμένο και ανομοιογενές. Λόγω του μικρού
αυτού

ποσοστού

συμμετοχής

στην

έρευνα

τα

αποτελέσματα

δεν

είναι

αντιπροσωπευτικά για όλα τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και επομένως
δημιουργούνται επιφυλάξεις για την γενίκευση τους. Επιπλέον, δεν ήταν δυνατό να
πραγματοποιηθούν συσχετίσεις ως προς το φύλο, την ηλικία, τη διαταραχή του
παιδιού και το ρόλο του γονέα.
Ένας ακόμα περιορισμός της έρευνας είναι ότι δε λάβαμε υπόψιν τις
αντιλήψεις των δασκάλων αλλά και του υπόλοιπου ειδικού προσωπικού του σχολείου
για την ποιότητα της σχέσης τους με τους γονείς και τη συμμετοχή τους στην
εκπαιδευτική διαδικασία. Ενδεχομένως το ειδικό προσωπικό να κατέχει διαφορετικές
απόψεις για τη σχέση του με τους γονείς και για τη φύση της επικοινωνίας μαζί τους.
Απαραίτητες όμως είναι και οι απόψεις του ειδικού προσωπικού(ψυχολόγος,
λογοθεραπευτής, κοινωνικός λειτουργός, φυσιοθεραπευτής) αναφορικά

με τις

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά. Καθώς δάσκαλοι και ειδικό προσωπικό
εργάζονται με τα ίδια παιδιά πιθανό να διαμορφώνουν διαφορετικές αντιλήψεις και
προσδοκίες για την κατάσταση και το μέλλον του παιδιού.
Ένας τελευταίος περιορισμός είναι ο τρόπος που επέλεξαν οι γονείς να
ερμηνεύσουν τα δεδομένα του ερωτηματολογίου. Αρκετά πιθανή είναι η σύγχυση
μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών δυσκολιών. Ίσως κάποιες από τις δυσκολίες αυτές
να συγχέονται με κάποιες άλλες ή οι γονείς να θεωρούν μια δυσκολία συνέχεια της
άλλης. Η συσχέτιση των δυσκολιών μπορεί να επηρεάσει τις αξιολογήσεις και τις
προσδοκίες των γονέων και κατ’ επέκταση τα αποτελέσματα της έρευνας.
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9.2 Μελλοντική έρευνα
Τα θέματα που τέθηκαν παραπάνω δημιουργούν το έναυσμα για μελλοντικές
έρευνες. Οι έρευνες αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν ένα μεγαλύτερο δείγμα
παιδιών που θα επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες διαταραχές και ενδεχομένως δεν θα
προέρχεται από ένα μόνο γεωγραφικό μέρος. Στην έρευνα θα συμμετέχουν οι γονείς,
δάσκαλοι αλλά και οι υπόλοιποι θεραπευτές των παιδιών. Επίσης θα μπορούν να
μελετηθούν μεμονωμένα κάποιες δυσκολίες των παιδιών για την αποφυγή
παρερμηνεύσεων από την πλευρά των γονέων.
Μερικά ακόμα στοιχεία που μπορούν να διερευνηθούν είναι οι παράγοντες
που επηρεάζουν τις προσδοκίες των γονέων, οι διαφορές μεταξύ των προσδοκιών των
δασκάλων με βάση την εμπειρία τους, την εκπαίδευση και τη στάση τους απέναντι
στην ενσωμάτωση των παιδιών σε ένα κανονικό σχολείο καθώς και οι διαφορές που
προκύπτουν με βάση τον τύπο και τη σοβαρότητα της διαταραχής του παιδιού. Τέλος,
μια μεταβλητή που καθίσταται αναγκαίο να διερευνηθεί περισσότερο, είναι η
πιθανότητα βελτίωσης των δυσκολιών σύμφωνα με τις απόψεις γονέων και
δασκάλων. Συνολικά, ένα μεγαλύτερο και πληρέστερο δείγμα επιτρέπει την
εκτενέστερη μελέτη των προσδοκιών αλλά και την εύρεση στατιστικά σημαντικών
διαφορών μεταξύ προτεραιότητας και σημαντικότητας.

9.3 Προτάσεις
Είναι σημαντικό τόσο οι γονείς όσο και οι δάσκαλοι να κατανοούν πλήρως τη
φύση κάθε διαταραχής και τη ανάγκη για συνεργασία μεταξύ τους. Σοβαρές διαφορές
ανάμεσα στις προσδοκίες γονέων και δασκάλων μπορεί να είναι επιζήμιες για το
παιδί. Όταν γονείς και δάσκαλοι δεν συμφωνούν στην πιθανότητα εμφάνισης
μελλοντικών επιτευγμάτων τότε είναι πιθανό να μην έχουν και τους ίδιους
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μακροχρόνιους στόχους για τα παιδιά(Ivey, 2004). Οι γονείς και το διδακτικό
προσωπικό πρέπει να γίνουν μια ομάδα εκπαιδευμένοι στις αποτελεσματικότερες
τεχνικές(Scheuermann, Webber, Boutot, & Goodwin, 2003). Για το λόγο αυτό
προτείνεται η σωστή εκπαίδευση των δασκάλων σε θέματα ειδικής αγωγής αλλά και
η συμμετοχή των γονέων στη θεραπευτική διαδικασία.
Ένα σημαντικό ποσοστό των δασκάλων που ασχολούνται με την εκπαίδευση
των παιδιών με ειδικές ανάγκες δεν έχουν την απαραίτητη εμπειρία και
κατάρτιση(Pavri & Hegwer-DiVita, 20006). Η ενασχόληση με τα παιδιά αυτά απαιτεί
ειδική γνώση, δεξιότητες και κατανόηση(Male, 2003). Οι δάσκαλοι πρέπει να
εκπαιδευτούν σε προγράμματα που θα τους δίνουν τη δυνατότητα να έχουν πλήρη
γνώση της διαταραχής και των διαθέσιμων μεθόδων παρέμβασης, τον έλεγχο και τη
διαχείριση της τάξης, την παροχή ενίσχυσης και στήριξης στους μαθητές και στους
γονείς, τον σχεδιασμό του εξατομικευμένου προγράμματος του παιδιού, τον
καθορισμό των επιθυμητών στόχων, τον περιορισμό των προβλημάτων συμπεριφοράς
και την ενσωμάτωση των παιδιών στην κοινωνία(Scheuermann, Webber, Boutot, &
Goodwin, 2003).
Τέλος, οι γονείς μπορούν να εμπλακούν ενεργά στη θεραπεία του παιδιού
λειτουργώντας ως συν-θεραπευτές. Οι γονείς εκπαιδεύονται από τους θεραπευτές στις
τεχνικές και τις θεραπευτικές μεθόδους οι οποίες προσφέρονται στο παιδί και με τον
τρόπο αυτό τους δίνεται η ευκαιρία να παρατηρήσουν και να καταγράψουν τις
συμπεριφορές του παιδιού στο χώρο τους, να συμβάλλουν στον περιορισμό των
δυσκολιών αλλά και στη βελτίωση των δεξιοτήτων τους, να αξιολογήσουν τις
υπηρεσίες που προσφέρονται στο παιδί. Οι γονείς αποκτούν τη δύναμη και τη γνώση
να αντιμετωπίζουν επιτυχώς τις ανεπιθύμητες συμπεριφορές του παιδιού και να

69

παρατηρούν αλλαγές τόσο στην εξέλιξη του παιδιού όσο και στους ίδιους. (Holmes,
Hemsley, Rickett, & Likierman, 1992)
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Αξιότιμε κύριε/α,
Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συνεργασία σας σε αυτή την έρευνα,
βασικός στόχος της οποίας είναι η διερεύνηση των απόψεων γονέων και επαγγελματιών όσον
αφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Μέσα από αυτή τη
μελέτη, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις σχετικά με το ποιοι είναι οι τομείς που
τα παιδιά αυτά αντιμετωπίζουν τις περισσότερες δυσκολίες και ποιες θα πρέπει να είναι οι
προτεραιότητες όσον αφορά πιθανούς θεραπευτικούς στόχους. Η συνεργασία σας θα
συμβάλει με ουσιαστικό τρόπο στην ανάπτυξη των παροχών για παιδιά με ειδικές ανάγκες.
Αναφορικά με τη συμπλήρωση αυτού του ερωτηματολογίου, θα θέλαμε να τονίσουμε
τα παρακάτω: Πρώτα από όλα, αυτό το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται εθελοντικά. Όλες
οι απαντήσεις σας είναι εμπιστευτικές και η ταυτότητά σας θα παραμείνει ανώνυμη. Θα
σας ζητηθεί να δώσετε τα αρχικά του κάθε παιδιού έτσι ώστε να μπορεί να συνυπολογιστούν
οι απόψεις των γονέων και των επαγγελματιών για το κάθε παιδί, κρατώντας συγχρόνως
ανώνυμη την ταυτότητα του παιδιού (θέλουμε δηλαδή απλώς να συνδυάσουμε τις απαντήσεις
του γονιού και του επαγγελματία για το κάθε παιδί ώστε να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη
εικόνα). Αν κάποια από τις ερωτήσεις σας κάνει να αισθάνεστε άβολα, μπορείτε να μην
απαντήσετε. Μπορείτε να εγκαταλείψετε την έρευνα οποιαδήποτε στιγμή θέλετε και για
οποιοδήποτε λόγο. Η συμπλήρωση όλων των ερωτηματολογίων διαρκεί περίπου 20 λεπτά.
Τέλος, η συμπλήρωση και η επιστροφή του ερωτηματολογίου, αποτελεί την αποδοχή
σας να συμμετάσχετε στην έρευνα. Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.
Κρατήστε αυτό το γράμμα στο αρχείο σας. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά
με αυτή την έρευνα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο της έρευνας: Δρ. Κατερίνα
Μάσχα, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τηλ.: 28310 77517, Fax: 28310 77578,
E-mail: kmascha@psy.soc.uoc.gr

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη βοήθεια
σας.
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Δημογραφικά στοιχεία
Αρχικά ονόματος παιδιού (π.χ., Γιάννης Μόσχος = ΓΙΜΟ)
Φύλο
παιδιού
Ηλικία
παιδιού
Η σχέση
σας με το
παιδί

Αγόρι □
Ετών ___

Κορίτσι □



Διάγνωση του παιδιού:

Μηνών___

Μητέρα □ Πατέρας □ Άλλος
□

Εκπαιδευτικό επίπεδο μητέρας:Δημοτικό□
Γυμνάσιο □ Λύκειο □ Ανώτατες Σπουδές □
Εκπαιδευτικό επίπεδο πατέρα: Δημοτικό □
Γυμνάσιο □ Λύκειο □ Ανώτατες Σπουδές □

Οδηγίες Συμπλήρωσης
Παρακαλούμε συμπληρώστε αυτό το ερωτηματολόγιο με τέτοιο τρόπο ώστε να
αντικατοπτρίζει την άποψη σας για τη συμπεριφορά του παιδιού, ακόμη και αν άλλοι
άνθρωποι ίσως να διαφωνούν.
Παρακάτω ακολουθούν κάποιες ερωτήσεις, οι οποίες περιγράφουν γενικότερους τομείς που
ένα παιδί μπορεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες. Σε παρένθεση υπάρχουν συγκεκριμένα
παραδείγματα που αφορούν τους τομείς αυτούς για την καλύτερη κατανόησή σας. Δεν είναι
αναγκαίο το παιδί σας να αντιμετωπίζει τις συγκεκριμένες δυσκολίες. Για παράδειγμα μπορεί
να θεωρείτε πως το παιδί σας αντιμετωπίζει αυξημένες δυσκολίες κατανόησης λόγου παρόλο
που μπορεί να ακολουθήσει κάποιες βασικές εντολές. Για κάθε ερώτηση που περιγράφει έναν
τομέα πιθανών δυσκολιών παρακαλούμε σημειώστε στις διπλανές στήλες με 0, 1, ή 2
αναλόγως:
1. Πόσο σημαντικές δυσκολίες αντιμετωπίζει το παιδί σας στον συγκεκριμένο τομέα;
Καθόλου σημαντικές
Αρκετά σημαντικές
Πολύ σημαντικές
0
1
2
δυσκολίες
δυσκολίες
δυσκολίες
2. Πόσο σημαντική προτεραιότητα θεωρείτε την βελτίωση αυτών των δυσκολιών
Καθόλου σημαντική
Αρκετά σημαντική
Πολύ σημαντική
0
1
2
προτεραιότητα
προτεραιότητα
προτεραιότητα
0

3. Πόσο πιθανή είναι η βελτίωση στον συγκεκριμένο τομέα
Καθόλου πιθανή
1
Αρκετά πιθανή
2

Πολύ πιθανή

Παράδειγμα:

Το παιδί αντιμετωπίζει δυσκολίες σε
θέματα:

Κατανόησης λόγου (π.χ., δεν
ακολουθεί εντολές ή αδυνατεί να
δείξει αντικείμενα όταν του ζητηθεί)

Πόσο
σημαντικές
δυσκολίες
αντιμετωπίζει
το παιδί;

1

Πόσο
σημαντική
προτεραιότητα
είναι η
βελτίωση
αυτών των
δυσκολιών;

Πόσο πιθανή
είναι η βελτίωση
στο
συγκεκριμένο
τομέα;

2

1
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0=Καθόλου, 1=Αρκετά, 2=Πολύ
Το παιδί αντιμετωπίζει δυσκολίες σε
θέματα:

Πόσο
σημαντικές
δυσκολίες
αντιμετωπίζει
το παιδί;

Πόσο σημαντική
προτεραιότητα
είναι η βελτίωση
αυτών των
δυσκολιών;

Πόσο πιθανή είναι
η βελτίωση στο
συγκεκριμένο
τομέα;

Κατανόησης λόγου (π.χ., δεν
ακολουθεί εντολές ή αδυνατεί να
δείξει αντικείμενα όταν του ζητηθεί)
Έκφρασης του λόγου (π.χ., δεν μπορεί
να εκφράσει επιθυμίες ή να ονομάσει
αντικείμενα)
Γραπτού λόγου (π.χ., δυσκολεύεται να
γράψει ή να διαβάσει)
Προσωπικής αυτοεξυπηρέτησης (π.χ.,
δυσκολίες στην διατροφή του, την
χρήση τουαλέτας ή το ντύσιμο και το
μπάνιο)
Δεξιοτήτων που αφορούν δουλειές του
σπιτιού (π.χ., δεν μαζεύει το πιάτο του
ή δεν συγυρίζει το δωμάτιό του)
Δεξιοτήτων καθημερινής ζωής (π.χ.,
παρουσιάζει ακατάλληλη οδική
συμπεριφορά ή δεν μπορεί να πει την
ώρα και δεν ξέρει μετράει)
Αλληλεπίδρασης με άλλα άτομα (π.χ.,
αδιαφορεί ή δυσκολεύεται να έρθει σε
επαφή με παιδιά της ίδιας ηλικίας ή
δεν μιμείται εύκολα επιθυμητές
συμπεριφορές)
Παιχνιδιού (π.χ., δεν συνεργάζεται
εύκολα και δεν ακολουθεί κανόνες
στο παιχνίδι )
Ικανοτήτων προσαρμογής στο
κοινωνικό πλαίσιο (π.χ., παρουσιάζει
αγενείς συμπεριφορές ή δυσκολεύεται
να προσαρμοστεί σε αλλαγές)
Χρήσης των μεγάλων μυών (π.χ.,
δυσκολεύεται σε κινήσεις όπως το
τρέξιμο, το σκαρφάλωμα ή το παιχνίδι
με την μπάλα)
Χρήσης των μικρών μυών (π.χ.,
δυσκολεύεται να χειριστεί μικρά
αντικείμενα ή να πιάσει το μολύβι)
Συναισθηματικών προβλημάτων (π.χ.,
είναι ιδιαίτερα αγχώδης, κλαίει
εύκολα, αποφεύγει άτομα, ή έχει
διαταραχές ύπνου)
Προβλημάτων συμπεριφοράς (π.χ.,
έχει ξεσπάσματα, επιδεικνύει
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σωματική ή λεκτική επιθετικότητα,
είναι απείθαρχος/η)
1.

Τι επιλογές θεραπειών έχουν προσφερθεί στο παιδί σας μετά την διάγνωσή του και
μέχρι σήμερα;

Λογοθεραπεία 


Μουσικοθεραπεία



Εργοθεραπεία 
συμπεριφοράς


Θεραπεία αισθητηριακής ολοκλήρωσης 

Θεραπεία

Φυσιοθεραπεία 


Παιχνιδοθεραπεία

Ψυχοθεραπεία



Ειδική αγωγή

Άλλο_______________________________________________________________________
__________
2.

Ποια από αυτές τις θεραπείες θεωρείτε πως σας βοήθησε περισσότερο (διαλέξτε ένα);

Λογοθεραπεία 


Μουσικοθεραπεία



Εργοθεραπεία 
συμπεριφοράς


Θεραπεία αισθητηριακής ολοκλήρωσης 

Θεραπεία

Φυσιοθεραπεία 


Παιχνιδοθεραπεία

Ψυχοθεραπεία



Ειδική αγωγή

Άλλο_______________________________________________________________________
__________
3.

Ποιες θεραπείες θα θέλατε να σας είχαν προσφερθεί αλλά δεν είχατε ποτέ την
δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε;

Λογοθεραπεία 


Μουσικοθεραπεία



Εργοθεραπεία 
συμπεριφοράς


Θεραπεία αισθητηριακής ολοκλήρωσης 

Θεραπεία

Φυσιοθεραπεία 


Παιχνιδοθεραπεία

Ψυχοθεραπεία



Ειδική αγωγή

Άλλο_______________________________________________________________________
__________
4.

Πόσο συχνή είναι η επικοινωνία σας με τους επαγγελματίες που εργάζονται με το
παιδί σας;
Καθημερινή 
Ανά δίμηνο 

Εβδομαδιαία



Ανά εξάμηνο 

Μηνιαία 
Ετήσια 

Άλλο_______________
_________________________________________________________________
5.

Πόσο νιώθετε πως έχετε λόγο στο θεραπευτικό πρόγραμμα το παιδιού σας;

88

Καθόλου 
6.

Αρκετά 

Πολύ 

Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την συνεργασία σας με τους επαγγελματίες που
εργάζονται με το παιδί σας;
Καθόλου 

Αρκετά 

Πολύ 
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