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Περίληψη

Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια της έρευνας μου πάνω στο θέμα της ένταξης

ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης .Σκοπός της

παρούσας έρευνας είναι να περιγράψει και να αναλύσει την κοινωνική ένταξη τριών παιδιών

με ειδικές ανάγκες στην τάξη της γενικής εκπαίδευσης και συγκεκριμένα σε τάξη με

συνδιδασκαλία (παράλληλη στήριξη ).Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από τρία παιδιά,

τα δύο είχαν αυτισμό και το ένα κινητικά προβλήματα. Προκειμένου να αναλύσουμε την

κοινωνικής τους συμπεριφοράς προχωρήσαμε στην διεξαγωγή των κοινωνιομετριών τεστ σε

δυο φάσεις κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς και στην συστηματική παρατήρηση

παιδιών κατά την διάρκεια του διαλειμματος δυο φορές. Τα αποτελέσματα τη έρευνας ήταν

ιδιαίτερα θετικά για τα παιδιά όσον αφορά τις κοινωνικές τους σχέσεις .Κατά την διάρκεια

της σχολικής χρονιάς φαίνεται ότι τα παιδιά βελτίωναν τις κοινωνικές τους σχέσεις και τις

αλληλεπιδράσεις με τους συμμαθητή τους.

ΛΕΞΕΙΣ -ΚΛΕΙΔΙΑ :Ένταξη, Συνδιδασκαλία, Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες,

Παράλληλη Στήριξη
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Εισαγωγή

Η ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες στην τάξη της γενικής εκπαίδευσης και

ακολούθως στην κοινωνία αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας που έχει απασχολήσει πολλούς

ερευνητές κατά ταχτώ χρονικά διαστήματα.

Η παρούσας εργασίας είχε ως στόχο να περιγράψει και να αναλύσει την κοινωνική ένταξη

των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα σχολεία της γενικής εκπαίδευσης και πιο

συγκεκριμένα την πλήρη ένταξη των παιδιών αυτών σε τάξεις συνδιδασκαλίας (παράλληλη

στήριξη).Απιθώνεται σε όλους τους εμπλεκομένους με την εκπαίδευση και χρίζεται σε 2

μέρη καθένα από τα οποία έχει διάφορα κεφάλαια.

Το πρώτο μέρος αποτελεί το θεωρητικό πλαίσω της έρευνας και περιλαμβάνει μια εκτενείς

αναφορά στην ειδική αγωγή, την ένταξη και την συνδιδασκαλία. Ακόμα περιλαμβάνει

αναφορές όσον αφορά τον αυτισμό και τις κινητικές αναπηρίες.

Το δεύτερο πλαίσιο, το ερευνητικό πλαίσω, περιλαμβάνει την μεθοδολογία της έρευνας,

όπου παρουσιάζονται αναλυτικά ο σχεδιασμός, η μέθοδος, και τα ερευνητικά αργίλια που

χρησιμοποιήθηκαν από την ερευνήτρια στην ερευνά της και το δείγμα της έρευνας .Στην

συνεχεία υπάρχει η μελέτη και η ανάλυση των αποτελεσμάτων και τέλος ακόλουθη η

συζήτηση των αποτελεσμάτων. το παράρτημα περιλαμβάνει τα εργαλεία συλλογής

δεδομένων.

Ο κυρώτερος στόχος της παρούσας έρευνας είναι να περιγράψει και να αναλύσει την

κοινωνική ένταξη ενός παιδιού με κινητική αναπηρία και 2 παιδιών με αυτισμό. Στην τάξη

της γενικής εκπαίδευσης .Ειδικότερα, επιδιώκεται να δώσει απαντήσεις σε τρία βασικά

ερωτήματα.

Πρώτο, ποιες είναι οι κοινωνικές σχέσεις του μαθητή με ειδικές ανάγκες με τους συμμαθητές

του στην τάξη της συνδιδασκαλία κατά την διάρκεια ενός σχολικού έτους.

Δεύτερον, ποίες είναι οι αλληλεπιδράσεις του μαθητή με ειδικές ανάγκες με τους

συμμαθητές του και τους εκπαιδευτικούς της τάξης κατά την διάρκεια ενός σχολικού έτους

Τρίτον, ποία είναι η μαθησιακή συμπεριφορά του μαθητή με ειδικές ανάγκες μέσα στην

τάξη όταν υπάρχει εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης και όταν δεν υπάρχει και τι

πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί για αυτό.
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Κεφάλαιο 1. Ενταξιακή εκπαίδευση

Ι.Ι.Ένταξη - Ενσωμάτωση -Ορισμοί

Καταρχήν, είναι σκόπιμο να διασαφηνιστεί ο όρος «ένταξη». Ο όρος αυτός είναι αρκετά

ασαφής και δύναται να ερμηνευτεί υπό το πρίσμα πολλών επιστημονικών πεδίων, όπως η

παιδαγωγική, οι πολιτικές επιστήμες, η κοινωνιολογία κ.ά. (Καίλα , Πολεμικός& Φιλίππου

1997).Παράλληλα, όμως, η ένταξη αποτελεί και κοινωνική πραγματικότητα και κατ'

επέκταση προσδιορίζεται από διαφορετικά βιώματα αλληλεπίδρασης.

Επιπλέον, στη σχετική βιβλιογραφία υπάρχει μεγάλη συζήτηση για τους όρους «ένταξη»

και «ενσωμάτωση», η οποία σχετίζεται αφενός με το γνωστικό πεδίο (π.χ. ψυχολογία,

παιδαγωγική) του μελετητή και αφετέρου με τις ανάλογες εφαρμογές της. Για αυτό το λόγο,

θα ήταν σκόπιμο να γίνει μία αποσαφήνιση των όρων σε σχέση με την ελληνική

πραγματικότητα.

Ο όρος «ένταξη» (<<incJusion») χρησιμοποιείται ως ένας ευρύτερος ορισμός για να

περιγράψει την τοποθέτηση των παιδιών με ειδικές ανάγκες στις τάξεις του συνηθισμένου

σχολείου. Ο όρος επίσης περιγράφει την κουλτούρα της συμβίωση και της συνεργασίας

«αναπηρων» και «μη ανάπηρων» ατόμων (Σούλης, 2003).Η ένταξη αποτελεί μία διαδικασία

με στόχο τη δημιουργία ενός (καλύτερου) σχολείου για ανάπηρους και μη μαθητές, στο

πλαίσιο του οποίου θα γινόταν αποδεκτή η διαφορετικότητα στις αντιλήψεις και τον τρόπο

ζωής του κάθε παιδιού (Ζώνιου-Σιδέρη, 2004, σελ.37).

Ως «ενσωμάτωση» αποδίδεται συνήθως ο όρος «integration» (Αγγλία, δυτική Ευρώπη),

«mainstreaming» (ΗΠΑ) και «nonηalisation» (Σκανδιναβικές χώρες). Ο όρος ενσωμάτωση

αναφέρεται στην εγκαθίδρυση μιας ευρύτερης αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών μιας

ομάδας, δηλαδή η αμοιβαία προσαρμογή μεταξύ ενός προσώπου και μιας ομάδας, καθένα

από τα στοιχεία της οποίας μεταμορφώνεται και εμπλουτίζεται δια της επαφής με το άλλο.

(Δελλασούδας, 2003).
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Ι.2.Διασαφήνιση των «ένταξη» και «ενσωμάτωση».

Γενικότερα, ο όρος «ενσωμάτωση» συνδέεται κατά μία ΈWoια με τον όρο «αφομοίωση».

Στην ενσωμάτωση όπως και στην αφομοίωση το παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

προσπαθεί να γίνει ίδιο με το σύνολο, δηλαδή να αλλάξει το ίδιο ώστε να γίνει αποδεκτό από

το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, δηλαδή την κοινωνία.

Η «ένταξη» (Inclusion), από την άλλη πλευρά αποτελεί την προσπάθεια, η οποία γίνεται

για την τροποποίηση του γενικού σχολείου, ώστε να συμπερtλάβειόλα τα παιδιά. Δηλαδή,

σιγά σιγά πραγματοποιείταιμία μετάβαση από την αντιμετώπιση των ειδικών εκπαιδευτικών

αναγκών ως ελλείμματος και τις ατομικές παρεμβάσειςστην εφαρμογή παρεμβάσεων στο

ίδιο το σχολείο. Αυτή η μετάβαση έχει ως αφετηρία την άποψη πως το σχολείο, ως θεσμός

και ως οργανωτική δομή, καθώς και η κοινωνία καλούνταινα αλλάξουν, ούτως ώστε να

βρεθεί ένα πλαίσιο σύγκλισης- συνάντησης με τα παιδιά με κάποια ανεπάρκεια (Ζώνιου

Σιδέρη 2004: 36-37).

Όρος «lnclusion», κατά τη Ζώνιου- Σιδέρη, εμπεριέχει μία δυναμική αλλαγής των

εκπαιδευτικώνσυστημάτων,η οποία δεν ανταποκρίνεταιστα ελληνικά δεδομένα. Για αυτόν

τον λόγο δεν θα κρίνεταισκόπιμο να χρησιμοποιείταιστην ελληνική βιβλιογραφίαγια να

προσδιορίσειτην ενταξιακή προσπάθεια, η οποία λαμβάνειχώρα στην ελληνική

εκπαιδευτική πραγματικότητα.Εξάλλου, η ενταξιακή πολιτική δεν έχει σχεδιαστεί και δεν

έχει αξιολογηθείμε τα κριτήρια της σύγκλισης. Πιο συγκεκριμένα, αυτά τα κριτήρια

αφορούν σε μία μετάβαση από μία διακήρυξη κοινωνικής προνοίας σε μία πραγματικότητα

ίσων ευκαφιών και δικαιωμάτων, σε μια επανεξέταση αξιών και στόχων της γενικής

εκπαίδευσης, σε σχεδιασμό νέων αναλυτικώνπρογραμμάτωνΚ.ά. (Ζώνιου- Σιδέρη 2004: 36

41).

Για τους παραπάνω λόγους θεωρούμε πως θα είχε νόημα ο προβληματισμός αναφορικά με

ζητήματα θεωρίας αλλά και πρακτικής εφαρμογής. Η Ζώνιου- Σιδέρη μεταφράζει τον όρο

«inclusion» ορθότερα ετυμολογικάως «συμπερίληπτική εκπαίδευση»ή «συνεκπαίδευση»,

διότι ο όρος αυτός προέρχεταιαπό το λατινικό ρήμα «includere» το οποίο σημαίνει

«συμπεριλαμβάνω».Ωστόσο εμφανίζεταισυχνότεραη νοηματικά ορθότερη την μετάφραση

άλλων συγγραφέων, οι οποίοι αποδίδουν τον όρο ως «σύγκλιση»( Ζώνιου- Σιδέρη 2004: 36

37).

Οι βασικές ομοιότητες και διαφορές των όρων «ένταξη» και «ενσωμάτωση» παρατίθενται

περιληπτικά παρακάτω:

~ Και οι δύο όροι δηλώνουν αλληλεπίδραση ατόμων και κοινωνικών ομάδων
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» Και οι δύο όροι αναφέρονται στην κοινή ζωή και μάθηση παιδtών/ενηλίKων με ή

χωρίς ειδικές ανάγκες

» Στην ένταξη διατηρούνται τα αρχικά βασικά χαρακτηριστικά της ομάδας, ενώ στην

ενσωμάτωση εξαφανίζονται (Ζώνωυ-Σιδέρη, 1998)

» Στην ενσωμάτωση το πρόγραμμα του σχολείου δεν τροποποιείται, ενώ στην ένταξη η

δομή, η διδασκαλία, η χρήση υλικού και προσωπικού και η ομαδοποίηση των

μαθητών αναδομείται

» Από το σχολείο της ενσωμάτωσης στο σχολείο της ένταξης

1.3. Η θεσμοθέτηση της ειδικής αγωγής και της ένταξης στην Ελλάδα

Κατά τον ο.ο.Σ.Α. (Ο.Ο.Σ.Α. 1995: παρ. 13) το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα παρουσιάζει

έντονο το στοιχείο του συγκεντρωτισμού και κατ' επέκταση του νομικισμού, τόσο σε επίπεδο

οργανωτικών δομών όσο και αναλυτικών προγραμμάτων (Ζώνιου- Σιδέρη 2004:29).

Συνεπώς, θα είχε νόημα μία σύντομη αναφορά στη νομοθεσία, η οποία έχει επικρατήσει στην

Ελλάδα σε σχέση με την Ειδική Αγωγή και με την ένταξη, που εφαρμόστηκε τα τελευταία

χρόνια.

Ήδη, από τις αρχές του 200υ αtώνα, αρχίζουν να ιδρύονται τα πρώτα ιδρύματα και σχολεία

με στόχο την περίθαλψη και την παροχή βασικών πρακτικών γνώσεων στα άτομα με κάποωυ

είδους ανεπάρκεια. Αυτό έγινε με ιδιωτική πρωτοβουλία, διότι δεν υπήρχε κρατική μέριμνα

ούτε ένας κεντρικός σχεδιασμός. Το 1937, με την ψήφιση του Α.Ν 453 /1937 θεσπίζεται η

ίδρυση του πρώτου Ειδικού σχολείου στην Καισαριανή, το οποίο έχει ως στόχο την

«σωματική, πνευματική και ηθική περίθαλψη των ανώμαλων και καθυστερημένων

παιδtών...».

Παράλληλα, ο νόμος προσδιόρισε ποω θεωρείται καθυστερημένο παιδί6, εστιάζοντας σε

έναν περισσότερο παιδαγωγικό ορισμό και όχι ιατρικό, σύμφωνα, βέβαια, με τα δεδομένα της

εποχής. Ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε τον επόμενο χρόνο (Α.Ν

1049/1938), που προέβλεπε την ίδρυση και άλλων ειδικών σχολείων στην Αθήνα καθώς και

στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Από την μεταπολεμική περίοδο και έπειτα, η ειδική αγωγή παρέχεται κυρίως από τον

ιδιωτικό τομέα, περισσότερο μέσα από την λειτουργία ιδρυμάτων. Η κρατική παρέμβαση

οργανώνεται στις αρχές της δεκαετίας του '50 με την ανακοίνωσημίας σεφάς μέτρων, τα

οποία προετοίμαζαντην θεσμοθέτησητης Ειδικής Αγωγής. Το 1957, συγκροτείται η

Επιτροπή Παιδείας (με την υπ' αριθμ. 42400 της 14/06/1957 απόφαση της κυβέρνησης), η

οποία ένα χρόνο αργότερα θεωρεί δόκιμο τον διαχωρισμό γενικής και ειδικής αγωγής.
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Έπειτα από μία δεκαετία (1969) ιδρύεται το Γραφείο Ειδικής Εκπαιδεύσεως, μετά από πίεση,

την οποία άσκησαν οι γονείς στους υπευθύνους του δικτατορικού καθεστώτος. Οι σύμβουλοι

του γραφείου πρότειναν κυρίως την ίδρυση ενός αριθμού Ειδικών Σχολείων και την είσοδο

μαθημάτων ειδικής αγωγής στα αναλυτικά προγράμματα των Παιδαγωγικών Ακαδημιών.

Μετά την Μεταπολίτευση αρχίζει να παρατηρείται μία εντονότερη διάθεση οργανωμένης

ενασχόλησης με την ειδική αγωγή, η οποία διαφαίνεται στις παρακάτω ενέργειες: α)

κατοχυρώνονται συνταγματικά τα «δικαιώματα του μειονεκτικού παιδωύ», β) συγκροτείται η

Επιτροπή Μελέτης και Προγραμματισμού της Ειδικής Αγωγής του ΥΠΕΠΘ, η οποία αρχiζει

την προετοιμασία για την σύνταξη νόμου αναφορικά με την Ειδική Αγωγή σε συνεργασία με

μία άλλη επιτροπή, η οποία στελεχωνόταν και από εκπροσώπους των Υπουργείων

Κοινωνικών Υπηρεσιών, Απασχόλησης και Δικαωσύνης (Ζώνωυ- Σιδέρη 1998: 91- 93).

Το 1981, συντάσσεται ο πρώτος νόμος της Ειδικής Αγωγής 1143/8111, ο οποίος, όπως

αναφέρει η Ζώνιου- Σιδέρη, εκφράζει την επικρατούσα αντίληψη πως η ειδική αγωγή

αποτελεί έναν αυτόνομο τομέα της Ελληνικής Παιδείας με την δική του νομική αυτοτέλεια

και τον δικό εκπαιδευτικό προγραμματισμό, σε επίπεδο στόχων και εκπαιδευτικών

πρακτικών (Ζώνωυ- Σιδέρη 1998: 93- 94). Παράλληλα, ο νόμος αυτός δίνει έμφαση στην

ένταξη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες περισσότερο σε επίπεδο

επαγγελματικής αποκατάστασης και κοινωνικής μέριμνας και όχι τόσο σε επίπεδο σχολικής

ενσωμάτωσης. Προς επικύρωση των παραπάνω, με χρήματα της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης

λειτουργούν μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης καθώς επίσης ιδρύεται και το γραφείο

Επαγγελματικού Προσανατολισμού Αναπήρων (Τζουριάδου 1995: 67).

Ο νόμος καθώς και η συμπλήρωσή του (Π.Δ. 603/82)12, ωστόσο, δέχθηκε έντονη κριτική

από πολλούς φορείς, αλλά και από ανθρώπους, οι οποίοι εργάζονταν στο χώρο της ειδικής

εκπαίδευσης. Θεωρήθηκε πως εντείνει τον στιγματισμό των παιδιών μέσα από τον σαφή

διαχωρισμό της ειδικής από την γενική εκπαίδευση τοποθετώντας τα παιδιά, τα οποία

χρήζουν ειδικής εκπαίδευσης, «στο περιθώρω, γιατί εμπoδiζει την κανονική τους

εκπαίδευση». Εκείνη την περίοδο κάνει έντονη την παρουσία του το αναπηρικό και το

γονεϊκό κίνημα διεκδικώντας τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, τον εκσυγχρονισμό του

δυναμικού της εκπαίδευσης (έμψυχου και άψυχου) καθώς και την κοινωνική ένταξη των

ατόμων με αναπηρίες. Όντως, εκείνη την περίοδο αρχίζουν οι πρώτες κινήσεις σχετικά με την

μετεκπαίδευση των παιδαγωγών και οι επιστήμονες, οι οποίοι ασχολούνται με την ειδική

αγωγή προβάλλουν διεκδικήσεις αναφορικά με το τρόπο υλοποίησή της (Λαμπροπούλου &

Παντελιάδου 2005: 9-11).
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Τέσσερα χρόνια αργότερα με το Νόμο 1566/85 ενσωματώνεται η Ειδική Αγωγή στο

νομοσχέδιο της γενικής εκπαίδευσης, ως μία προσπάθεια διασκεδασμού των αρνητικών

εντυπώσεων και της κριτικής περί περιθωριοποίησης, που ασκήθηκε στον προηγούμενο

νόμο. Ο Στασινός (1984: 36) αναφέρει πως μία προσεκτική μελέτη του νόμου θα κατέληγε

στο σημείο να τον θεωρήσει μία «μεταγλωττισμένη μορφή των διατάξεων του προηγούμενου

νόμου», δεδομένου ότι τα καίρια σημεία του νόμου αυτού προϋπέθεταν για την εφαρμογή

τους «προεδρικά διατάγματα, τα οποία ποτέ δεν εξεδόθηκαν» (Ζώνιου- Σιδέρη 1998: 97).

Υπήρξε μόνο μία σειρά εγκυκλίων, η οποία δεν επέφερε τις αναμενόμενες θεσμικές αλλαγές.

Συνεχίζοντας, στην ίδια δεκαετία ψηφίστηκε ο νόμος 1824/1988 αναφορικά με την

ενισχυτική διδασκαλία των μαθητών (δημοτικού- γυμνασίου), οι οποίοι παρουσιάζουν

'δυσκολίες' σε συγκεκριμένα μαθήματα καθώς και ο 1771/1988 σχετικά με την τροποποίηση

του συστήματος πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές

εκπαιδευτικές ανάγκες.

Σημαντικός σταθμός μέσα σε όλη αυτήν την σύγχυση για την ενταξιακή εκπαίδευση

αποτέλεσε η Διακήρυξη της Σαλαμάνκας , την οποίας υπέγραψαν εκπρόσωποι 92

κυβερνήσεων και 25 διεθνών οργανισμών τον Ιούνιο του 1994. Η εν λόγω Διακήρυξη

υποστηρίζει εν γενεί τα κανονικά σχολειά που είναι προσανατολισμένα στην ένταξη

παρέχουν ικανοποιητική εκπαίδευση στην πλειονότητα των μαθητών και βελτιώνουν ως εκ

τούτου την αποτελεσματικότητα και τελικά το κόστος - αποτελεσματικότητα ολόκληρου του

εκπαιδευτικού συστήματος (Ainscow, 1999).

Το 1995, γνωστοποιείται προς συζήτηση ένα σχέδιο νόμου, το οποίο ψηφίζεται, ως νόμος

2817 το 2000. Τα κύρια σημεία του μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:

~ α) αναδιατυπώνεται ο ορισμός της ειδικής εκπαίδευσης υπό την οπτική των κοινών

εκπαιδευτικών αναγκών και όχι της συμπτωματολογίας,

~ β) προβλέπονται διατάξεις για την στήριξη των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές

ανάγκες στην προσχολική ηλικία,

~ γ) προωθείται η αρχή της ένταξης και παραπέμπονται σε ειδικά σχολεία παιδιά που

παρουσιάζουν σοβαρές δυσκολίες ενώ εξασφαλίζονται σύγχρονα οπτικο-ακουστικά

μέσα (τηλε- εκπαίδευση, μηχανές Braille, λεξικά νοηματικής γλώσσας κ.ά.),

~ δ) θεσμοθετείται η παροχή εξειδικευμένων προγραμμάτων παρέμβασης ανάλογα με

τις δυσκολίες του κάθε μαθητή,

~ ε) θεσμοθετούνται σε κάθε νομό τα Κ.Δ.Α.Υ (Κέντρα Διάγνωσης Αξιολόγησης και

Υποστήριξης) και ορίζονται πληρέστερα οι αρμοδιότητες τους,

~ στ) δημωυργούνται νέες ειδικότητες (διερμηνείς νοηματικής γλώσσας,

μουσικοθεραπευτές κ.ά.) και τέλος ζ) δημιουργείται Τμήμα Ειδικής Αγωγής στο
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Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για την προώθηση της έρευνας στον τομέα αυτό. Επιπλέον

μετονομάζεται η Ειδική Τάξη σε Τμήμα Ένταξης (Τ.Ε.) και προσδιορίζονται η

λειτουργία και οι σκοποί του με εφτά διατάξεις. Ταυτόχρονα, αναπτύσσονται και

άλλες δομές, όπως η παράλληλη στήριξη και η κατ' οίκο διδασκαλία.

Οχτώ χρόνια αργότερα το 2008, κατατέθηκε ο τέταρτος νόμος για την ειδική αγωγής (Ν.

3699/2008) και εκπαίδευσης. Ο νέος νόμος αναφέρει πως όπου μέχρι τώρα υπήρχε ο όρος

ειδική αγωγή αντικαθίσταταιαπό τον όρο «ειδική αγωγή και εκπαίδευση»15. Η κριτική, η

οποία ασκήθηκε σε αυτήν την αλλαγή, αφορά την έλλειψη αποσαφήνιση ς της θεωρίας και

της φιλοσοφίας πάνω στην οποία στηρίχτηκε αυτή η αλλαγή της ονομασίας και ποια κριτήρια

ορίζουν αυτήν την διαφοροποίηση ανάμεσα στην 'αγωγή' και την 'εκπαίδευση' .

Επιπλέον, στο τρίτο άρθρο του νόμου ορίζονται τα άτομα, στα οποία παρέχεται Ειδική

Αγωγή, ως «μαθητές με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες16». Αυτός ο

προσδιορισμός πιθανόν να σχετίζεται με την προσπάθεια σύνδεσης με το αναπηρικό κίνημα

και τη 'διάθεση' κοινωνικής μέριμνας σε σχέση με την προσπελασιμότητα. Επιπροσθέτως,

μετονομάστηκαν τα ΚΔΑΥ (Κέντρα Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης) σε ΚΕΔΔΥ

(Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης). Ταυτόχρονα η διαδικασία

αξιολόγησης γίνεται περισσότερο συγκεντρωτική, αφού αφορά τις προτάσεις των ΚΕΔΔΥ

και δεν εμπλέκεται το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο καθώς και άλλοι επιστημονικοί φορείς. Σε

σχέση με τα τμήματα ένταξης δεν αναλύεται εκτενώς το έργο τους, όπως στον νόμο

2817/2000, αλλά επαναδιατυπώνεταιπως δεν μπορεί να φοιτά ένα παιδί σε τμήμα ένταξης,

δίχως γνωμάτευση, ενώ καθορίζεται ο αριθμός των μαθητών του τμήματος (3-12 άτομα).

Συνοψίζοντας, η κύρια κριτική, η οποία έγινε στο νόμο αφορά την μη κατανόηση του γιατί

δεν έγιναν διορθώσεις στο νόμο 2817, ο οποίος παρά τις ελλείψεις του συντάχθηκε μετά από

διάλογο με τους αρμόδιους φορείς και έκανε μια σαφή προσπάθεια απαλλαγής της Ειδικής

Αγωγής από το πλαίσιο της παθολογίας και το στίγμα, το οποίο την ακολουθεί, ανοίγοντας

τον δρόμο για την ένταξη, παρά το ότι αυτή επιδέχεται πολλές ερμηνείες. Αντιθέτως, στον

παρόντα νόμο δεν είναι ευδιάκριτη η φιλοσοφία αυτού, ενώ σε πολλά σημεία φαίνεται να

ευσταθεί η κριτική περί υιοθέτησης του κατηγορικού μοντέλου και ιατρικοποίησης της

ειδικής αγωγής.

Κλείνοντας, ως γενικό συμπέρασμα σχετικά με τη νομοθεσία και τα πρόσθετα μέτρα, τα

οποία έχουν ληφθεί τα τελευταία τριάντα χρόνια, μπορεί να επισημάνει κανείς την έλλειψη

κεντρικού σχεδιασμού σε επίπεδο στόχων. Υπάρχει απουσία μακροπρόθεσμου στόχου, ο

οποίος θα διευκόλυνε την ύπαρξη συνοχής και στην εφαρμογή των βραχυπρόθεσμων στόχων.
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Αποτελεί ερώτημα ποως θα είναι ο σκοπός της ειδικής αγωγής σε μία εικοσαετία και ποια

μέτρα έχουν ληφθεί προς αυτήν την κατεύθυνση; Εάν δεν υπάρχει αυτός ο σκοπός ως

κριτήρω αναφοράς, δεν μπορούμε να αναφερόμαστε σε αποτίμηση και αξωλόγηση των

μέτρων, ούτε της νομοθεσίας.

Η μόνη συζήτηση, η οποία λαμβάνει χώρα, είναι αν πραγματοποωύνται ή όχι τα μέτρα, τα

οποία έχουν παρθεί, καθώς και σε ποω βαθμό. Η κατάσταση αυτή είναι πολύ επισφαλής για

το μέλλον, δώη κάθε αλλαγή της νομοθεσίας δεν είναι θεηκή, εάν δεν έχει υπάρξει

μακρόπνοος σχεδιασμός. Ακόμη και αν έχει υπάρξει ραγδαία αύξηση των τμημάτων ένταξης

τα τελευταία χρόνια, προς ποια κατεύθυνση συμβαίνει αυτό; Ακόμη και εάν στελεχώνονται

και εκσυγχρονίζονται τα ειδικά σχολεία, εναρμονίζεται αυτή η δράση με τη λογική της

ενσωμάτωσης στη γενική εκπαίδευση; Επιπρόσθετα, δεν υπάρχει ο λόγος των άμεσα

ενδιαφερομένων καθώς των γονέων στον κεντρικό σχεδιασμό του υπουργείου παιδείας σε

σχέση με την εκπαίδευση τους.

1.4. Προϋποθέσεις της ένταξης

Η επιτυχημένη συνεκπαίδευση απαιτεί επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων και σχεδιασμό

συνθηκών που διευκολύνουν την προσαρμογή και όχι απλώς" τυπικές" εκπαιδευηκές

παροχές. Απαιτεί πρόσβαση σε κατάλληλη εκπαιδευηκή υποστήριξη (ανθρώπινη και

τεχνική) και προσαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις μοναδικές ανάγκες του

κάθε μαθητή (European Commission, 2000).

Τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί της τάξης οφείλουν να προσαρμόζονται στους

διαφορεηκούς ρυθμούς και στιλ μάθησης των παιδιών, να διασφαλίζουν την ποιότητα του

προγράμματος σπουδών, να διαθέτουν τα κατάλληλα εποπτικά μέσα, καθώς και την

ανάλογη υποδομή και εξοπλισμό (Soler, 1996).

Σύμφωνα με έρευνες, ένα πρότυπο πρόγραμμα σχολικής ενσωμάτωσης εξαρτάται από

(Salch, 1997, Βλάχου ,2000):

~ Τη στάση του εκπαιδευτικού της συνηθισμένης τάξης ,άλλα και όλου του διδακτικού

και βοηθητικού προσωπικού του σχολείου απένανn στο μαθητή με τις ειδικές ανάγκες.

~ Την παρουσία εκπαιδευηκών στη σχολική μονάδα με ειδική εκπαίδευση ή επιμόρφωση

σε θέματα εκτίμησης, αξωλόγησης και διδασκαλίας παιδιών με προβλήματα μάθησης

και συμπεριφοράς.

~ Την παρουσία ειδικού υποστηρικτικού προσωπικού (σχολικοί ψυχολόγοι,

λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, κ.α.) καθώς και βοηθητικού προσωπικού όπως είναι

βοηθοί δασκάλων, κ.α. (Βλάχου,2000)
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~ Την προσπελασιμότητα και καταλληλότητα των σχολικών κτψιακών συγκροτημάτων.

~ Τη διαθεσιμότητα αιθουσών.

~ Την ύπαρξη κατάλληλου εξοπλισμού( Βλάχου & Παπαδημητρίου, 2004).

Μια κοινωνία για όλους οικοδομείται πάνω σε σχολεία για όλους κι ένα σχολείο για όλους

χτίζεται πάνω σε μια σεψά βασικών αρχών, όπως:

~ Στην πρόληψη και έγκαψη παρέμβαση.

~ Στο δικαίωμα για ξεχωριστό προγραμματισμό διδασκαλίας.

~ Στην αποδοχή και ανάληψη της ευθύνης για την εκπαίδευση παιδιών με και χωρίς

ειδικές ανάγκες και δυνατότητες από όλους τους εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής

εκπαίδευσης, με βασική προϋπόθεση βέβαια τη στενή συνεργασία μεταξύ τους

(Παντελιάδου & Πατσιοδήμου, 2000).

~ Στην αναγκαιότητα λειτουργίας ψυχολογικών, κοινωνικών και άλλων

υποστηρικτικών υπηρεσιών μέσα στο σύστημα της γενικής εκπαίδευσης

(Κοντοπούλου & Τζιβινίκου, 2004)

~ Στη συνεργασία μεταξύ σχολείου και οικογένειας.

Ι.5. Η αναγκαιότητα της ένταξης

Η ένταξη είναι αναγκαία για τους γονείς γιατί:

~ Νιώθουν λιγότερο απομονωμένοι

~ Νιώθουν ότι κάποιοι εκτιμούν το παιδί τους και το βλέπουν με αξωπρέπεια

~ Κατανοούν την ανομοιογένεια του κοινωνικού συνόλου

~ Νιώθουν ότι και στο μέλλον η κοινωνία θα αντιμετωπίσειτο παιδί τους με

αξιοπρέπεια

Η ένταξη είναι αναγκαία για τα παιδιά γιατί:

~ Μαθαίνουν ότι όλοι είναι διαφορετικοί και μοναδικοί, ακόμα και οι ίδιοι

~ Όλοι μπορούν να ωφεληθούν από ένα πρόγραμμα διδασκαλίας που σχεδιάζεται με

βάση της διαφορετικές ανάγκες των παιδιών

~ Νιώθουν ως μέλη ενός κοινωνικού συνόλου που τους αποδέχεται- βιώνουν ισότητα

και ίσες ευκαψίες

~ Μαθαίνουν να συμβιώνουν με διαφορετικούς ανθρώπους

~ Ενδυναμώνεταιτο αυτοσυναίσθημά τους

Η ένταξη είναι αναγκαία για τους εκπαιδευτικούς γιατί:
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~ Εξελίσσονται επαγγελματικά αφού μαθαίνουν να εκπαιδεύουν παιδιά με

διαφορετικές ανάγκες

~ Επεκτείνουν τις γνώσεις τους αφού συνεργάζονται με το ειδικό επιστημονικό

προσωπικό του σχολείου

~ Μαθαίνουν να εργάζονται ομαδικά με συναδέλφους και γονείς

~ Βιώνουν ικανοποίηση, αφού βοηθούν παιδιά και γονείς που έχουν πραγματική

ανάγκη

1.6.Βασικά μοντέλα σχολικής ένταξης

Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και δυνατότητες είναι δυνατόν να δεχθούν εκπαιδευτική και

ειδική υποστηρικτική βοήθεια μέσω ενός ευρέως φάσματος προγραμμάτων, τα βασικότερα

είναι τα εξής (Πολυχρονοπούλου,200 Ι ):

Ι.Σε ξεχωριστές ειδικές εκπαιδευτικές μονάδες.

Οι μαθητές που φοιτούν σε απομονωμένα ειδικά ημερήσια σχολεία κατοικούν συνήθως σε

περιοχές που απέχουν πολύ απτό σχολειό τους. Μεταφέρονται έτσι από τη γειτονιά τους στο

σχολειό και αντίστροφα με σχολικά αυτοκίνητα, διανύοντας καθημερινά μεγάλες

αποστάσεις .

Συγκεκριμένα το ελληνικό ειδικό σχολειό εξυπηρετεί συγκεκριμένες κατηγορίες παιδιών με

ειδικές ανάγκες :Ετσι ιδρύονται και λειτουργούν ειδικές μονάδες για παιδιά με νοητική

υστέρηση, για κωφά και βαρήκοα, για τυφλά και μερικώς βλέποντα, για παιδιά με κινητικά

προβλήματα κτλ.

2.Σε ειδικά σχολειά που στεγάζονται στο ίδιο σχολικό συγκρότημα με τα KανOVΙKά σχολειά.

Σ' αυτή την περίπτωση το ειδικό σχολειό στεγάζεται στη ίδιο σχολικό συγκρότημα με άλλες

σχολικές μονάδες και αποτελεί την χαμηλότερη βαθμίδα σχολικής ενσωμάτωσης.

3. Σε ειδικά σχολεία που συστεγάζονται με το KανOVΙKό σχολειό .

Στις περιπτώσει ς αυτές τα παιδιά με τις ειδικές ανάγκες βρίσκονται όλη ή σχεδόν όλη τη

μέρα μέσα στο ειδικό σχολειό. Όπου κι όποτε είναι δυνατό διδάσκονται με τα συνηθισμένα

παιδιά σε μαθήματα όπως είναι η αισθητική αγωγή, η γυμναστική, η μουσική ή σε όποιο

άλλο μάθημα κρίνει κατάλληλο ο εκπαιδευτικός. Επιπλέον έχουν την ευκαφία να έρθουν σ'

επαφή με τα παιδιά των κοινών τάξεων κατά την ώρα του διαλλείματος , της σχολικής

γιορτής και των άλλων δραστηριοτήτων.
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4.Ίδιο σχολεio.

Στην περίπτωση αυτή ο δάσκαλος είναι ο κύριος υπεύθυνος για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

όλων των μαθημάτων της τάξης .Το μοντέλο αυτό μπορεί να υλοποιηθεί με τις εξής μορφές:

α. Δίχως την παροχή ειδικής βοήθειας.

Στην περίπτωση αυτή η ειδική βοήθεια παρέχεται στο παιδί μόνο από τον εκπαιδευτικό της

συνηθισμένης τάξης και οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχία του προγράμματος

είναι οι έξης:

~ Τοποθέτηση μικρού αριθμού παιδιών μέσα στην ίδια τάξη .Παράδειγμα: ένα ή δυο

παιδιά μέσα σε εικοσαμελή ομάδα «συνηθισμένων» μαθητών.

~ Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση ή επιμόρφωση του δασκάλου σε θέματα αξιολόγησης

κι αντιμετώπισης παιδιών με προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς.

β. Με συνδιδασκαλία .

Στα πλαίσια αυτού του μοντέλου ο ειδικός ή υποστηρικτής εκπαιδευτικός συνεργάζεται με

τον εκπαιδευτικό της τάξης για ορισμένες ώρες την εβδομάδα ή για ορισμένα μαθήματα. Κι

ενώ οι δυο εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν από κοινού τις δραστηριότητες της τάξης, ο ειδικός

επικεντρώνει ρο έργο του περισσότερο στους μαθητές με ειδικές ανάγκες δίνονται ιδιαίτερη

προσοχή στην αποφυγή ετικεττοποίησης.

γ. Με την παροχή υποστηρικτικής βοήθειας από περιπατητικό εκπαιδευτικό ή άλλο ειδικό.

Σ' αυτή την περίπτωση ο εκπαιδευτικός έχει και πάλι όλη την ευθύνη της τάξης, άλλα

υποστηρίζεται από τον περιπατητικό ειδικό ο οποίος μπορεί να είναι δάσκαλος αλλά και

λογοπεδικός , σχολικός ψυχολόγος ή άλλος περιοδεύων ειδικός. Ο ειδικός βοηθάει το παιδί

σε μικρές ομάδες μέσα στην τάξη. Ο ίδως προμηθεύει συχνά τον εκπαιδευτικό της τάξης με

το κατάλληλο διδακτικό υλικό.

δ. Με τη βοήθεια ειδικής υποστηρικτικής ομάδας.

Η ειδική υποστηρικτική ομάδα περιλαμβάνει έναν σχολικό ψυχολόγο και δυο σχολικούς

συμβούλους, έναν της ειδικής και έναν της γενικής αγωγής. Η ομάδα είναι υπεύθυνη για τη

συμβουλευτική υποστήριξης και βοήθειας παιδιών και εκπαιδευτικών ενός συγκεκριμένου

αριθμού ή μιας συγκεκριμένης περωχής.

ε. Στα τμήματα ένταξης που λειτουργούν μέσα σε σχολεία Γενικής εκπαίδευσης.
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Σύμφωνα με τα ΠΡΟΎράμματα αυτά, το παιδί απομακρύνεται προσωρινά από την τάξη του

για να δεχθεί βοήθεια για πέντε ή λιγότερες ώρες την εβδομάδα, από εκπαιδευτικό στην

ειδική αγωγή. Σε ορισμένους μαθητές παρέχεται ειδική βοήθεια για μερικούς μήνες, ενώ σε

άλλους για πολύ μεγαλύτερα διαστήματα. Η ομάδα του τμήματος ένταξης αποτελείται

συνήθως από 2 έως 6 παιδιά. Οι μαθητές που δικαωύνται να παρακολουθήσουν το

υποστηρικτικό πρόγραμμα παρουσιάζουν συνήθως προβλήματα στην ανάγνωση, στη

γραφή, ή στην αριθμητική. Κύρως στόχος του ΠΡΟΎράμματος είναι η πλήρης και όσο το

δυνατόν συντομότερη ένταξη του παιδωύ μέσα στη συνηθισμένη τάξη.

5. Ένα σχολειό για όλους.

Στην περίπτωση αυτή επιτυγχάνεται πλήρης σχολική ενσωμάτωση και το παιδί εκπαιδεύεται

μέσα στη συνηθισμένη τάξη συμμετέχοντας στην ίδια διδακτική διαδικασία με τους

υπόλοιπους μαθητές. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι διδάσκεται με τον ίδω τρόπο ή ότι

βρίσκεται στο ίδω μαθησιακό επίπεδο με τους συμμαθητές του.

1.7. Η Ενταξιακή πολιτική σε άλλες χώρες

Η ενταξιακή πολιτική, η οποία ασκήθηκε σε κάθε χώρα, σχετίζεται άμεσα με την κοινωνική

πολιτική που επικρατεί σε αυτήν. Κυρίως, μετά την δεκαετία του 1970, και των κινημάτων

που προηγήθηκαν, η ένταξη ακολουθεί τις βασικές αντιλήψεις της ενσωμάτωσης

(intergration) και αφορά τη μεγιστοποίηση της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα παιδιά με και

δίχως ανεπάρκειες. Ο στόχος της ενσωμάτωσης παραμένει κοινός σε πολλές χώρες, σε

επίπεδο, όμως, πρακτικής η καθεμιά από αυτές υωθετεί διαφορετικές προσεγγίσεις

υλοποίησης. Η υλοποίηση αυτή επηρεάζεται από τα διαφορετικά και ιδεολσΥικά πλαίσια και

εκδηλώνεται με διαφορετικές νομοθετικές ρυθμίσεις και χρηματοδοτήσεις. Kobi, 1983

παράθεμα Τζουριάδου 1995: 33-35).

Στις Η.Π.Α. η εκπαίδευση των παιδιών ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πραγματοποιήθηκε σε

πολλές και διαφορετικές δομές, από ιδρυματικά πλαίσια μέχρι τις γενικές τάξεις των

σχολείων. Στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες τους παρέχεται ενός τύπου ενισχυτική

βοήθεια στο πλαίσω της γενικής εκπαίδευσης, ενώ τα παιδιά με προβλήματά συμπεριφοράς ή

νοητική καθυστέρηση παραπέμπονται σε ειδική τάξη ή ειδικό σχολείο. Η ειδική τάξη

χωρίζεται σε μικρές ομάδες και μπορεί ορισμένες φορές να λειτουργεί με σύστημα εποπτείας.

Στις ειδικές τάξει, όπως και στην Ελλάδα, το παιδί, το οποίο παρακολουθεί την γενική τάξη,

δέχεται την παρέμβαση του ειδικού παιδαγωγού στους τομείς οπού παρουσιάζεται ανάγκη
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(π.χ. ανάγνωση, μαθημαnκά κ.ά.). Ωστόσο, οι μαθητές της ειδικής τάξης είναι

παραγκωνισμένοι από την κοινωνική σχολική ζωή (Τζουριάδου 1995: 38).

Στην Ευρώπη, από την άλλη πλευρά, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε αρχίσει από τα μέσα της

δεκαετίας το 1980 να χρηματοδοτεί ΠΡΟΎράμματα στήριξης (HELIOS 1και Π) της σχολικής

ενσωμάτωσης και κοινωνικής ένταξης των παιδιών με ειδικές εκπαιδευnκές ανάγκες. Η

διαδικασία, ωστόσο, εφαρμayής αυτών των ΠΡΟΎραμμάτων, όπως προαναφέρθηκε, ήταν

διαφορετική σε κάθε κράτος.

Στη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ολλανδία εφαρμόστηκε, με τις κάποιες διαφοροποιήσεις,

το κατηγορικό- ιατροκεντρικό μοντέλο, το οποίο υιοθετεί την αμερικανική εκπαιδευnκή

πολιτική. Το κατηγορικό μοντέλο ορίζει πως η ταξινόμηση και τοποθέτηση σε δομές ειδικής

εκπαίδευσης εξαρτάται από το είδος της ανεπάρκειας του κάθε παιδωύ και αποτελεί μία

συντηρηnκή αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών. Πω συγκεκριμένα, η κύρια εκπαιδευnκή

θέση, η οποία επικρατεί στην Γαλλία, αποκρυσταλλώνεται στην έκφραση «όσο περισσότερη

ενσωμάτωση είναι δυνατή, όση περιθωρωποίηση είναι απαραίτητη» (Τζουριάδου 1995: 41,

49).

Σε άλλες χώρες, όπως η Βρετανία, η Ουαλία και η Ιρλανδία εφαρμόστηκε το μοντέλο των

Ειδικών Εκπαιδευnκών Αναγκών, δηλαδή η αντιμετώπιση των δυσκολιών των παιδιών

γίνεται με άξονα τις εκπαιδευnκές τους ανάγκες και όχι το είδος της ανεπάρκειάς τους. Μετά

από ανάλυση ερευνητικών δεδομένων αναφορικά με την αξωλόγηση της υλοποίησης αυτής

της ενταξιακής πολιnκής στην Μεγάλη Βρετανία βρέθηκε πως επωφεληθήκαν πολλά παιδιά

με αισθητηριακές και κινηnκές ανεπάρκειες. Εν τούτοις, μαθητές με ήπιες σχολικές

δυσκολίες δεν είχαν τόση μεγάλη βελτίωση, ενώ οι μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς

και συναισθηματικές διαταραχές βίωναν μεγαλύτερη περιθωρωποίηση (Meijer, Pijl &

Hegerty, 1994 παράθεμα στο Τζουριάδου 1995: 47).

Το μοντέλο της εξωτερικής στήριξης εφαρμόζεται στην Ολλανδία και στο Βέλγω, σύμφωνα

με το οποίο, οι μαθητές με ειδικές ανάγκες δέχονται εξωτερική βοήθεια για να μπορέσουν να

ενταχθούν πληρέστερα στο σχολικό περιβάλλον. Όπως είναι προφανές, η στήριξη αυτή

αφορά ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα που επέφερε θετικά αποτελέσματα σε γνωστικό

επίπεδο, πράγμα που με την σεφά του επηρέαζε θετικά τη σχολική ενσωμάτωση του παιδωύ

(π.χ. συχνότερη συμμετοχή στην τάξη). Ωστόσο, στο Βέλγιο, υπάρχουν ενστάσεις αν αυτή η

πρακτική είναι βοηθητική για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης (Τζουριάδου 1995: 41,

51).
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Στην Ιταλία και στην Σκανδιναβική Χερσόνησο το μοντέλο αυτό ορίζει πως οι πολυεπίπεδες

αλλαγές στο σχολείο διευκολύνουν την ένταξη των μαθητών με τις διάφορες ιδιαιτερότητες

τους. Σε επίπεδο υλοποίησης αυτού του μοντέλου, στην Ιταλία προέκυψαν ορισμένες

δυσκολίες. Στο πλαίσιο της ένταξης των παιδιών με ειδικές ανάγκες στο γενικό σχολείο

εμφανίστηκε μείωση των δημόσιων ιδιωτικών σχολείων, ενώ παράλληλα παρατηρήθηκε

αύξηση των ιδιωτικών ιδρυμάτων. Πιθανόν, η μη εmτυχής εκπαιδευτική μεταρρύθμιση

οδήγησε σε αύξηση της τοποθέτησης παιδιών με βαριές εκπαιδευτικές ανάγκες σε ιδιωτικά

ιδρύματα. Αρχικά, δεν λήφθηκε υπόψη το κόστος και ο συντονισμός ενός τέτοιου

εγχειρήματος καθώς και οι κοινωνικές αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών και των γονέων

αναφορικά με την αναπηρία (Τζουριάδου 1995: 41-44).

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω δεδομένα, οι παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν την

εκπαιδευτική ενταξιακή πολιτική μιας χώρας είναι ποικίλοι. Τέτοιους παράγοντες αποτελούν

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε χώρας, όπως η ιστορική της διαδρομή, το μέγεθος των

παροχών στην εκπαίδευση, οι ορισμοί των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ακόμη και ο

πληθυσμός της. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι κατευθύνσεις αναφορικά με

τα αναλυτικά προγράμματα, η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή και η εmμόρφωση των

εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν σε μία τέτοια προσπάθεια. Είναι προφανές πως

οποιαδήποτε μεταρρυθμιστική προσπάθεια επηρεάζεται από παράγοντες όπως η κρατική

χρηματοδότηση και οι γενικότερες αντιλήψεις της κοινωνίας αναφορικά με την αναπηρία και

με την ετερότητα γενικότερα. Ακόμη, οι δράσεις και οι διεκδικήσεις των γονέων μπορεί να

παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων.
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1.8. Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της ενταξιακής αΥωΥής

Στο Δυπκό κόσμο τουλάχιστον, η τάση της συνεκπαίδευσης των παιδιών με ειδικές

εκπαιδευπκές ανάγκες, αποτελεί την αντανάκλαση των βασικών πεποιθήσεων (Mitchell,

1990). Η πρώτη, που στηρίζεται και σε ερμηνευπκά δεδομένα α, υποστηρίζει πως τόσο τα

παιδιά με ΕΕΑ., όσο και αυτά χωρίς ΕΕΑ, μπορούν να προσκομίσουν οφέλη από μια πιο

στενή συνεργασία και συμβίωση μεταξύ τους (Downing & Eichinger, 2003; Cole, Waldron &

Majd, 2004).Η δεύτερη, που είναι περισσότεροηθικής/ κοινωνικής φύσεωςκαι επικρατεί

στις περισσότερεςχώρες, στηρίζεταιστην αρχή ότι ντα παιδιά αυτά έχουν δικαίωμανα

εκπαιδεύονταιπαράλληλαμε τους χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συμμαθητέςτους.

ΣημανnKόρόλο στη διαμόρφωσηαυτών των αντιλήψεωνέπαιξανκαι οι οργανώσειςγονέων

, οι οποίες άσκησαν πίεση για μια πιο δίκαιη μεταχείριση των παιδιών τους ( Ballard &

MacDonald, 1998), εφόσον η φοίτηση σε Ειδικό Σχολείο σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα,

έχει ως αποτέλεσμα (Fergyson,2008; CSIE, 2008):

~ Την απομόνωση του παιδιού με Ε.Ε.Α. από τα άλλα παιδιά .

~ Το στιγματισμό και τη ώθηση να δημιουργηθούν από το δάσκαλο χαμηλές

προσδοκίες από αυτό.

~ Τη στέρηση της δυνατότητας για κοινωνική ανάπτυξη του μαθητή.

~ Την ενίσχυση της άποψης όn η σχολική αποτυχία είναι αποκλειστική ευθύνη του

ίδιου του παιδιού .

~ Την ενθάρρυνση της παραπομπής σε Ειδικά Σχολεία παιδιών από μη ευνόητες

κοινωνικά ομάδες.
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Κεφάλαιο 2 :ΑναΠ1Jρίες

2.1.Αντίληψης για την αναπηρία

Για να κατανοήσουμε την αναπηρία θα πρέπει να την προσδιορίσουμε ως βιολayική

κατάσταση ή ως κοινωνική κατάσταση. Με βάση το ιατρικό μοντέλο η αναπηρία χρειάζεται

αποκατάσταση που παρέχεται από ειδικούς, ενώ στο κοινωνικό μοντέλο η αναπηρία

προσδιορίζεται από το κοινωνικό της πλαίσιο.

Η αναπηρία αποτελεί φυσικό μέρος της ανθρώπινης ύπαρξης και σε καμία περίπτωση δεν

υποβιβάζει το δικαίωμα του ατόμου στη συμμετοχή ή στη συνεισφορά του στην κοινωνία

Διεθνώς η αναπηρία αναφέρεται στην έλλειψη συγκεκριμένων εμφανών αισθήσεων ή μελών

του σώματος. Η αναπηρία σύμφωνα με την ιατρική επιστήμη αναφέρεται στην ύπαρξη

λειτουργικής βλάβης συγγενούς ή επίκτητης, αποτέλεσμα ή κατάλοιπο συνήθως κάποιας

αρρώστιας ή ατυχήματος (Πολυχρονοπούλου 2001).

Ιατρικό μοντέλο

Κατά την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (2001), η αναπηρία είναι το αποτέλεσμα οργανικών

ή περιβαλλοντικών αιτιών, που δημιουργούν ένα σύνολο εμποδίων και περιορισμών, σε

σημαντικούς τομείς της ζωής, όπως η αυτοεξυπηρέτηση, η απασχόληση, η εκπαίδευση, η

ψυχαγωγία και στη γενικότερη κοινωνική συμμετοχή. Σε σχέση μ' αυτή τη θεώρηση

υιοθετήθηκε η παρακάτω ταξινόμηση:

~ Το μειονέκτημα (deficiency), το οποίο η Π.ο.Υ. ορίζει ως «κάθε απώλεια ουσίας ή

αλλοίωση μιας δομής ή μιας ψυχoλayικής, φυσιολayικής ή ανατομικής λειτουργίας»

~ Η ανικανότητα (incapacity), που «αντιστοιχεί σε κάθε μερική ή ολική ελάττωση

(αποτέλεσμα του μειονεκτήματος) της ικανότητας να επιτελούμε μια δραστηρώτητα

μ' ένα συγκεκριμένο τρόπο ή μέσα στα όρια που θεωρούνται ως φυσιολογικά για ένα

ανθρώπινο ον»

~ Το ελάττωμα (disadvantage), που έρχεται σε ένα δεδομένο άτομο ως αποτέλεσμα

μιας ανεπάρκειαςή μιας ανικανότηταπου περιορίζειή απαγορεύειτην εκπλήρωση

ενός φυσιολayικού ρόλου που είναι ομαλός (ανάλayα με την ηλικία, το φύλο, τους

κοινωνικούςκαι πολιτιστικούςπαράγοντες)για το άτομο αυτό .(Ζώνιου- Σιδέρη

1998)

Το ιατρικό - ατομικό μοντέλο της αναπηρίας αναφέρεται στο σύνολο των πρακτικών,

αντιλήψεων και χεφισμών των θεμάτων που αντιμετωπίζουν τα ανάπηρα άτομα από τη

σκοπιά της παθoλayίας και της ελαττωματολογίας ( OIiver, 1996). Η θεώρηση αυτή

επικεντρώνει στο «ελαττωματικό -προβλημαnκό » σώμα ή μυαλό του ατόμου ( Barnes και

Mercer, 2004) και ήταν για πολλά χρόνια κυρίαρχη και αποδεκτή από τους ακαδημαϊκούς

και από αυτούς που ασχολούνται με την κοινωνική πολιnκή και την παροχή υπηρεσιών. Η

ιατρική θεώρηση αντιμετωπίζειτην αναπηρία αμιγώς ως κλινικό - ατομικό πρόβλημα

( Πολυχρονοπούλου, 2003).
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Με βάση την οπτική αυτή , για του περιορισμούς της κατάστασης του ατόμου ευθύνεται

αποκλεισπκά η δυσλειτουργία του οργανισμού. Συνεπώς, οι οποίες παρεμβάσεις για την

άρση των περωρισμών μπορούν να γίνουν μόνο σε ατομικό επίπεδο. Η άποψη αυτή έχει

υποστηριχθεί επιστημονικά από την παραδοσιακή ιατρική προσέγγιση. Η ιατρική

προσέγγισης της αναπηρίας μπορεί να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσω αντιμετώπισης της

αναπηρίας που ονομάζεται ατομικό μοντέλο (Oliver, 1996).

Κοινωνικό μοντέλο

Σύμφωνα με τον Oliver (1995)

«αναπηρία είναι το μεωνέκτημαή ο περωρισμός μιας δραστηριότηταςπου προκαλείται από

ένα σύγχρονο κοινωνικό οργανισμό (ή σύγχρονη οργάνωση της κοινωνίας), ο οποίος δεν

λαμβάνει υπόψη του τους ανθρώπους με σωμαπκές αναπηρίες και δυσκολίες μάθησης

αποκλείοντάς τους από τις κοινές κοινωνικές δραστηρώτητες»

Στο κοινωνικό μοντέλο, η αναπηρία γίνεται μέσα στα πλαίσια οποιασδήποτε συμπεριφοράς

που θέτει όρια στις επιλογές των ατόμων με αναπηρία όσον αφορά στην συμμέτοχη τους

στην κοινωνική πραγμαπκότητα. Η αναπηρία είναι ένα κοινωνικό παρά ένα ατομικό

πρόβλημα που μπορεί να λυθεί με κοινωνικές, πολιτικές που επιφέρουν σημαντικές

οικονομικές, πολιπκές και κοινωνικές αλλαγές (Oliver 1981 ,όπως αναφέρεται σε Bames,

2001).

Το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας προτάσσει μια εναλλακnκή θεώρηση της αναπηρίας.

Αντί η αναπηρία να θεωρείται ένα τραγικό γεγονός που έτυχε σε κάποιο δύστυχο άτομο

καταστρέφοντας του την τη ζωή, πρέπει να θεωρείται ως μια περίπτωση στην οποία υπάρχει

έλλειψη κοινωνικής δικαιοσύνης μέσω της στέρησης βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ως

μια μορφή κοινωνικής αδικίας η οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί. Αυτό σημαίνει πως ενώ η

κοινωνία παρέχει στους μη αναπήρους το περιθώριο να ασκήσουν τα δικαιώματα τους, οι

ανάπηροι στερούνται αυτά τα δικαιώματα από την ίδια την κοινωνία. (Oliver, 1996).
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2.2.Αυτισμός

2.2.1. Ορισμός του αυτισμού

Ο όρος «αυτισμός» προέρχεται από τον ελληνικό όρο «αυτός». Ο Bleuler (1911) εισήγαγε

πρώτος τη λέξη «αυτισμό9> από το ελληνικό «αυτός», «εαυτός» που σημαίνει «εγώ ο ίδιος»

(Συνοδινού, 1994). Ο αυτισμός αποτελεί μία σοβαρή και εκτεταμένη διαταραχή της

ανάπτυξης. Ο όρος εκτεταμένη (ή διάχυτη) αναφέρεται στη σύνθετη φύση της διαταραχής,

καθώς επηρεάζει τρεις περιοχές της ανάπτυξης: την κοινωνική αλληλεπίδραση, την

επικοινωνία και τη φαντασία. Αυτές οι τρεις περιοχές συνιστούν την τριάδα των διαταραχών,

δηλαδή τον πυρήνα των κλινικών χαρακτηριστικών του αυτισμού (www.pi-schools.gr).

2.2.2. Επιδημιολογία

Εκδηλώνεται με συχνότητα εμφάνισης 2-6 στις 1000 γεννήσεις (Center for Disease Control

and Prevention, 2001). Μάλιστα πρόσφατα το Center for Disease Control and Prevention

υποστήριξε ότι ο αυτισμός πλέον εμφανίζεται με συχνότητα 1/166 γεννήσεις (Preissler,

2006). Είναι διεθνώς αποδεκτό ότι στα 10.000 άτομα τα 50 είναι άτομα με αυτισμό. Σύμφωνα

με έρευνα που πραγματοποίησεη Αμερικάνικη Ακαδημία Νευρολογίας, 60.000 -115.000

παιδιά κάτω των 15 ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες ανταποκρίνονται στα διαγνωστικά

κριτήρια του αυτισμού (Arnerican Academy ofNeurology, 2000). Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι

πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 4.000-5.000 παιδιά και ενήλικα άτομα με κλασικό αυτισμό

και 20.000-30.000 με αυτιστικού τύπου διαταραχές ανάπτυξης (Τσόρμπα, 2007).

Στην ιστοσελίδα του παιδαγωγικού ινστιτούτου, που περιέχει το αναλυτικό πρόγραμμα για

τα παιδιά με αυτισμό, αναφέρεται ότι η συχνότητα εμφάνισης του αυτισμού στο γενικό

πληθυσμό κυμαίνεται από 2 έως 11 άτομα ανά 10.000 άτομα. Ο αυτισμός έχει οργανική βάση

και είναι το αποτέλεσμα μιας νευρολογικής διαταραχής που επηρεάζει τη λειτουργία του

εΎ1Cεφάλoυ. Συναντάται τέσσερις φορές περισσότερο στα αγόρια από ό,τι στα κορίτσια.

Διεθνώς παρατηρείται το παράδοξο φαινόμενο ότι τα 2/3 των ατόμων με αυτισμό είναι

άνδρες και το 1/3 γυναίκες. Η Εταφεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων κατέγραψε 657

περιπτώσεις παιδιών με αυτισμό σχολικής ηλικίας (Καργανάκης, 2004).

Ο αυτισμός εισήχθη στην επιστήμη από τον L. Kanner το 1943 και σύμφωνα με τις

σύγχρονες απόψεις αναφέρεται σε νευροαναπτυξιακό σύνδρομο, που εμφανίζεται σε πρώιμο

στάδιο της ζωής του ανθρώπου (κατά τα 3 πρώτα έτη). Η μορφή έκφρασης των

συμπτωμάτων του αυτισμού και ο βαθμός σοβαρότητας τους ποικίλουν ανάλογα με την

περίπτωση του κάθε ατόμου. Γι' αυτό το λόγο συνήθως αναφερόμαστε στο «φάσμα του

αυτισμού» που περιλαμβάνει πολλές περιπτώσεις. Για παράδειγμα ο αυτισμός που
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συνοδεύεται από νοητική καθυστέρηση, αλαλία, ή σοβαρές καθυστερήσεις στην γλωσσική

ανάπτυξη και ομιλία αποκαλείται αυτισμός τύπου Kanner ή κλασικός αυτισμός, ενώ ο

αυτισμός που χαρακτηρίζεταιαπό σχετικά υψηλή λειτουργικότητα, με ακέραιες τις

γλωσσικές δεξιότητες και τη νοημοσύνη ονομάζεται σύνδρομοAsperger (Frith, 1994). Ένας

άλλος τύπος αυτισμού είναι και το σύνδρομο Rett που συναντάται κυρίως στα κορίτσια. Στα

παιδιά με το σύνδρομο αυτό υπάρχουν περίοδοι τυπικής ανάπτυξης που ακολουθούνταιαπό

τη σταδιακή απώλεια των ήδη κεκτημένων δεξιοτήτων.

\2.2.3. Χαρακτηριστικά

Κοινά χαρακτηριστικά των παιδιών με αυτισμό είναι η απουσία ή βλάβη της κοινωνικής

αλληλεπίδρασης, της επικοινωνίας και της ανάπτυξης της φαντασίας που με τη σεφά της

οδηγεί στην αδυναμία ανάπτυξης του συμβολικού παιχνιδωύ. Όσον αφορά στο παιχνίδι,

κάποια από τα κριτήρια διάγνωσης του αυτισμού, όπως καταγράφονται στο ICD- Ι Ο (Διεθνής

Ταξινόμηση των Ασθενειών, 10η έκδοση, 1987) και στο DSM-IV (Εγχειρίδω Διαγνωστικής

και Στατιστικής, 4η έκδοση, Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία, 1994) είναι η έλλειψη

ποικίλου, αυθόρμητου παιχνιδιού με παίξιμο ρόλων ή κοινωνική μίμηση, ανάλογου με το

αναπτυξιακό επίπεδο, καθώς και οι καθυστερήσεις ή η ανώμαλη λειτουργικότητα πριν την

ηλικία των 3 ετών στην ανάπτυξη συμβολικού ή φανταστικού παιχνιδωύ. (Peeters, 2000).

Επίσης ένα άλλο κοινό χαρακτηριστικό τους είναι το περωρισμένο, άκαμπτο και

επαναλαμβανόμενο ρεπερτόρω δραστηρωτήτων και ενδιαφερόντων. Οι άνθρωποι με

αυτιστικές διαταραχές δυσκολεύονταινα κατανοήσουν τον κόσμο και έχουν δυσκολία να

μάθουν από εμπεφίες. Βρίσκουν δύσκολο να οργανωθούν σε θέματα που αφορούν το χώρο

και το χρόνο. Πάντως η βλάβη στην κοινωνική αλληλεπίδραση είναι το πω σημαντικό

χαρακτηριστικό αυτής της διαταραχής (Wing, 2000). Επίσης, είναι σημαντικό ότι το 75% των

παιδιών με αυτισμό παρουσιάζουν νοητική καθυστέρηση με αποτέλεσμα να μην μπορούν να

αναπτύξουν τις γνωστικές τους δεξιότητες και να δυσκολεύονταινα ξεπεράσουν τα

προβλήματα που αναφέρθηκαν.

Χαρακτηριστικό της κοινωνικής ανάπτυξης στον αυτισμό δεν είναι τόσο η αποφυγή ή η

αντίσταση στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, όσο η υποκείμενη έλλειψη κοινωνικού

ενδιαφέροντος και αντίληψης. Επίσης, παρατηρείται μια χαρακτηριστική έλλειψη

αμοιβαώτητας στα πλαίσια της κοινωνικής αλληλεπίδρασης με τους συνομηλίκους. Ένα

παιδί τυπικής ανάπτυξης στέλνει σήματα λεκτικά ή μη λεκτικά όταν θέλει να πάρει, να δώσει

ή να μοιραστεί ένα παιχνίδι, το παιδί όμως με αυτισμό δυσκολεύεται να αναγνωρίσει τι
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σημαίνουν τα σήματα αυτά και οποιαδήποτε αντίδραση από τη μεριά του στην καλύτερη

περίπτωση θα είναι ακατάλληλη, ενώ στη χειρότερη θα είναι αντίθετη από αυτό που θέλει.

Επομένως πολλά παιδιά με αυτισμό μπορεί να εmτρέπουν να τους παίρνουν τα παιχνίδια

χωρίς αντίσταση και αντίστοιχα μπορεί να πάρουν απλώς αυτό που θέλουν, άσχετα με το

ποιος το χρησιμοποιεί εκείνη τη στιγμή. Εν συντομία αν ένας συνομήλικος ξεκινήσει μια

κοινωνική πράξη, το παιδί με αυτισμό μπορεί να μην την αναγνωρίσει ως τέτοια. Επομένως

δε θα την αναπτύξει σε κοινωνική συνδιαλλαγή με νόημα.

Τα παιδιά τυmκής ανάπτυξης μαθαίνουν κοινωνικές δεξιότητες ώστε να συμμετέχουν ή να

απομακρύνονται από το παιχνίδι με άλλους. Ο πιο κοινός τρόπος για να μπει ένα παιδί σε μια

ομάδα είναι να κοιτάξει τι κάνουν οι άλλοι, να παίξει για λίγο δίπλα αντιγράφοντας αυτό που

κάνουν οι άλλοι και σταδιακά να μπει στο παιχνίδι. Τα παιδιά με αυτισμό δε μαθαίνουν από

την απλή ανάμειξη με τους άλλους. Πρέπει να εκπαιδευτούν συγκεκριμένα στη μίμηση, στο

πώς να προσέχουν και τι να προσέχουν, όταν παρατηρούν.

2.2.4. Επιπτώσεις

Οι εmπτώσεις της κοινωνικής διαταραχής των παιδιών με αυτισμό στη ανάπτυξή τους

προκαλούν διάφορα προβλήματα και δυσκολίες στους εξής τομείς (Jordan, Powell 2000, 33

36):

Στην κοινωνική κατανόηση. Το παιδί με αυτισμό δεν αναγνωρίζει ότι ο άλλος μπορεί να μην

ξέρει αυτό που το ίδιο ξέρει και έτσι δε θα σκεφτεί ότι πρέπει να μεταφέρει τις απαραίτητες

πληροφορίες. Η βασική έλλειψη κοινωνικής κατανόησης δημιουργεί δυσκολίες στη σκέψη

και στη μάθησή τους. Η έλλειψη της κοινωνικής κατανόησης επεξηγείται στη θεωρία του

νου. Τα παιδιά με αυτισμό δε μπορούν να διαβάσουν τη συμπεριφορά και τα πρόσωπα και να

κάνουν υποθέσεις για το τι σκέφτονται και αισθάνονται οι άνθρωποι. Δεν έχουν ανεπτυγμένη

τη θεωρία του νου ώστε να αντιλαμβάνονται τα συναισθήματα και τις προθέσεις πίσω από

αυτό που κυριολεκτικά βλέπουν.

Στη μίμηση. Το παιδί με αυτισμό δε μπορεί να ξεπεράσει την αρχική εξάρτηση από τον

ενήλικα και αυτό οδηγεί σε δυσκολίες στην ανεξαρτητοποίηση και στην αδυναμία να

προκαλέσει κοινωνική αλληλεπίδραση κατά βούληση. Τα παιδιά αυτά μπορούν να μιμηθούν

με ακρίβεια. Το πρόβλημα είναι η ποιότητα της μίμησης η οποία είναι ακριβές αντίγραφο

αυτού που μιμούνται. Η μίμηση πρέπει να είναι ενεργός και δημιουργική και ποτέ ακριβής

αντιγραφή. Στον αυτισμό, όμως, έχει μια παρασιτική ιδιότητα: το άτομο αναπαράγει ό,τι

ακριβώς αντιλαμβάνεται. Η προβληματική αυτή μίμηση οδηγεί σε δυσκολίες

αλληλεπίδρασης και διαπραγμάτευσης με τον κόσμο.
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Στη συνδυασμένη προσοχή. Τα παιδιά με αυτισμό σπάνια επιχεφούν να μοφαστούν

παιχνίδια ή να κατευθύνουν την προσοχή του ενήλικα δείχνοντας ή κοιτώντας αντικείμενα.

Αδυνατούν να μοφαστούν αυθόρμητα το αντικείμενο προσοχής με ένα ενήλικα και δεν

τραβούν την προσοχή σε αυτό που κάνουν. Διαθέτουν λίγες στρατηγικές για να συντονίσουν

την προσοχή τους με εκείνη των άλλων. Αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις στη διδασκαλία

και στη μάθηση (Κasaril Freeman/ Pararella, 2006).

Στη βλεμματική επαφή. Μια βασική λειτουργία που συμβάλει στην ανάπτυξη των

κοινωνικών συμπεριφορών είναι η βλεμματική επαφή. Τα παιδιά με αυτισμό παρουσιάζουν

αποκλίνουσα βλεμματική επαφή. Χαρακτηριστικό τους είναι η απόκλιση στην αμοιβαία

ποιότητα της οπτικής επαφής και όχι απλώς η αποφυγή βλέμματος. Τα παιδιά με αυτισμό που

χρησιμοποιούν το βλέμμα δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν κατάλληλα για επικοινωνία.

Κοιτούν άλλοτε πολύ κοντά, ή πολύ μακριά από τα μάτια του άλλου και άλλοτε δεν τον

κοιτάνε καθόλου. Η στέρηση του βλεμματικού παιχνιδιού του μικρού παιδιού με τη μητέρα

στα πρώτα χρόνια της ζωής έχει σοβαρές επιπτώσεις και στο παιχνίδι των παιδιών αυτών. Το

παιχνίδι τους δεν εξελίσσεται φυσιολογικά. Στο ελεύθερο παιχνίδι τους, για παράδειγμα, δεν

μπορούν να συσχετίσουν το χαμόγελο με την οπτική επαφή, ώστε να δείχνουν επικοινωνιακή

πρόθεση και να χαμογελούν ανταποκρινόμενα στο χαμόγελο της μητέρας τους (Williams,

2003).

Στη δημιουργία σχέσεων με συνομηλίκους. Πολύ λίγα άτομα με αυτισμό δημιουργούν

προσωπικές σχέσεις με συνομηλίκους. Απουσιάζει το συνεργατικό παιχνίδι με τα άλλα

παιδιά. Επίσης απουσιάζει και η ικανότητα ενσυναίσθησης και αυτό οδηγεί, καθώς

μεγαλώνουν τα παιδιά αυτά σε ολοένα και μεγαλύτερη απομόνωση. Τα παιδιά αυτά

αδυνατούν να δημιουργήσουν φιλίες και έτσι στερούνται και τις βασικές κοινωνικές

δεξώτητες που εδραιώνονται μέσω των φιλιών.

Στο κοινωνικό και συμβολικό παιχνίδι. Χαρακτηριστικό των παιδιών με αυτισμό είναι οι

φτωχές δεξιότητες παιχνιδιού. Συνήθως χεφίζονται απλώς τα παιχνίδια, χωρίς να

αναπτύσσουν λειτουργικό ή συμβολικό παιχνίδι. Το παιχνίδι τους είναι στερεότυπο και

επαναλαμβανόμενο. Ακόμη και στα πιο ικανά, τα οποία αναπτύσσουν κάποια μορφή

λειτουργικού παιχνιδιού ή ακόμη και παιχνιδιού προσποίησης, αυτό είναι στερεότυπο και

επαλαμβανόμενο. Το κοινό παιχνίδι είναι σπάνιο ή ανύπαρκτο, εκτός από εκείνο με

σωματική επαφή και κίνηση. Στη συνέχεια θα γίνει αναλυτικότερη περιγραφή του παιχνιδιού

των παιδιών αυτών.

28



Τέλος, όπως αναφέρθηκε, τα παιδιά με αυnσμό, εξαιτίας της διαταραγμένης τους

κοινωνικότητας, αντιμετωπίζουν και δυσκολίες στην επικοινωνία. Κάποια παιδιά μένουν σε

όλη τους τη ζωή χωρίς λόγο, ενώ άλλα μπορεί να έχουν καλές γλωσσικές δεξιότητες.

Ανεξάρτητα όμως από το επίπεδο της γλωσσικής ικανότητας, όλα τα παιδιά με αυτισμό

πάσχουν από μια διαταραχή επικοινωνίας. Στον αυnσμό η γλώσσα εξελίσσεται χωρίς το

παιδί να έχει αντίληψη της χρήσης της για επικοινωνία και χωρίς να κατανοεί το πώς

μπορούν οι άλλοι να χρησιμοποιούν τη γλώσσα για να δημιουργήσουν μια ποικιλία

σημασιών πέρα από την κυριολεκτική σημασία των λέξεων και των προτάσεων. Λόγω της

ανεπάρκειας στην κατανόηση της επικοινωνίας η γλώσσα του παιδιού με αυnσμό τείνει να

χρησιμοποιείται για ένα πολύ στενό φάσμα σκοπών, κυρίως για να διατυπώνονται αιτήματα.

Συχνά είναι μη παραγωγική, αφού δε στηρίζεται στα λεχθέντα των άλλων, ούτε έχει σχέση με

το πλαίσιο. Το παιδί με αυτισμό προσπαθεί να καταλάβει n σημαίνουν οι λέξεις, παρά τι

εννοεί ο ομιλητής, ερμηνεύει τους ιδιωματισμούς και το σαρκασμό κυριολεκτικά και χωρίς

να καταλαβαίνει το νόημα. Ένα χαρακτηριστικό πρόβλημα της γλώσσας των παιδιών με

αυτισμό είναι και η ηχολαλία, η αντιγραφή δηλαδή, αυτού που άκουσαν από άλλους είτε

αμέσως είτε μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, ακόμη και ετών. Η ηχολαλία μπορεί να

ερμηνευτεί ως ένας τρόπος με τον οποίο το παιδί με αυτισμό προσπαθεί να επικοινωνήσει, να

πει κάτι που θέλει (Jordaη, 2000).

2.2.5. Αιτιολογία

Όσον αφορά στις αιτίες που προκαλούν την αυτισnκή διαταραχή, υπάρχουν πολλοί

βιολογικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση του αυτισμού, αλλά μέχρι στιγμής

δεν έχει βρεθεί η πραγματική αιτία που οδηγεί στην εκδήλωση του. Τα παιδιά που έχουν το

γονίδιο ΗΟΧΑ1 στο χρωμόσωμα 7 έχουν διπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσουν αυτιστικά

συμπτώματα. Αλλά και αυτό το γονίδιο είναι ένα από τα πολλά που ίσως σχετίζονται με τη

διαταραχή. Άλλες πιθανές αιτίες μπορεί να είναι γενεnκοί παράγοντες, περιβαλλοντικές

προσβολές του εμβρύου στη μήτρα, εγκεφαλικές ανωμαλίες, νευρολογικές ανωμαλίες και

ανοσοποιητικές δυσλειτουργίες. Η κληρονομικότητα επίσης έχει αποδειχθεί όn παίζει ρόλο

στην εμφάνιση του αυτισμού, δεδομένου ότι τα αδέρφια των παιδιών με αυnσμό έχουν 3%

περισσότερεςπιθανότητεςνα εκδηλώσουνκαι τα ίδια αυτιστική διαταραχή. Ωστόσο

αποκλείονταιαιτιολογίες που βασίζονταισε μη τεκμηριωμένεςυποθέσεις, όπως μολύνσεις, ή

εξαιτίας της μη στοργικής συμπεριφοράςτης μητέρας προς το παιδί. Σύμφωνα με πρόσφατες

έρευνες οι περισσότερεςαπό τις μισές περιπτώσειςαυnσμού που εκδηλώνονταιοφείλονται

κατά πάσα πιθανότητα σε αυθόρμητες, τυχαίες μεταλλάξειςστο γενετικό υλικό των παιδιών

που έρχονταιστον κόσμο και όχι σε ελαττωμαnκάγονίδια που αυτά κληρονόμησαναπό τους

γονείς τους. Σε αυτό το συμπέρασμακατέληξανπρόσφατα επιστήμονεςαπό τις Η.Π.Α.,

έπειτα από στατιστικέςαναλύσειςπου πραγματοποίησαν.
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Η μελέτη που πραγματοποίησαν οι Αμερικανοί επιστήμονες και τα αποτελέσματα της οποίας

δημοσιεύονται στο επιστημονικό περιοδικό «Proceedings of the National Academy of

Sciences», δείχνει επίσης ότι όσο μεγαλύτεροι σε ηλικία είναι οι γονείς την εποχή της

σύλληψης του παιδιού, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες διατρέχει το παιδί να σημειωθούν στο

ΟΝΑ του αυθόρμητες μεταλλάξεις που οδηγούν στον αυτισμό (Γουσίδης, 2007).

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αυτισμό εκδηλώνονταιαπό τη βρεφική

ηλικία, όπου δεν εκφράζουν τις αναμενόμενες τάσεις προσκόλλησης προς σημαντικά

πρόσωπα, όπως είναι οι γονείς. Ωστόσο το πιο εμφανές σύμπτωμα που οδηγεί τους ειδικούς

στη διάγνωση του αυτισμού είναι η έλλειψη ή η καθυστέρηση της ανάπτυξης λόγου, καθώς

και η έλλειψη φυσιολογικού ενδιαφέροντος για άλλους ανθρώπους που παρατηρείται έντονα

στη νηπιακή ηλικία (Rapin, 1997).

Οι τρεις κατηγορίες διαγνωστικών κριτηρίων κατά το DSM-IV(1994) για τον αυτισμό είναι

(Γκονέλα, 2006, 240):

Α) Διαταραγμένη Κοινωνική Συμπεριφορά:

~ Διαταραχές σε μη λεκτική κοινωνική συμπεριφορά, όπως οπτική - βλεμματική

επαφή και συναισθηματική έκφραση.

~ Διαταραχές στην ανάπτυξη σχέσεων με συνομηλίκους.

~ Διαταραχές στη μεταφορά πληροφοριών χωρίς προτροπή από το περιβάλλον.

~ Διαταραχές σε αμοιβαίες κοινωνικές επαφές και συναλλαγές.

Β)Διαταραγμένη Επικοινωνία:

~ Ανύπαρκτη ή καθυστερημένη ομιλία χωρίς καμία προσπάθεια ανάπτυξης άλλων

τρόπων επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα με χεφονομίες ή παντομίμα.

~ Έλλειψη πρωτοβουλίας στην έναρξη ή διατήρηση συνομιλιών με άλλους ανθρώπους.

~ Χρήση στερεότυπου, επαναληπτικού και με άλλες ιδιορρυθμίες λόγου.

~ Έλλειψη φαντασίας και προσποίησης στο παιχνίδι.

Γ) Περιορισμένα ενδιαφέροντα και Επαναληπτική ή Στερεότυπη Συμπεριφορά:

~ Περιορισμένα ενδιαφέροντα και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για πράγματα στο περιβάλλον

τους που δεν ενδιαφέρουν συνήθως τα συνομήλικα τους παιδιά.

~ Αντίσταση σε αλλαγές, ακόμα και για πολύ ασήμαντα πράγματα και επιμονή σε

ρουτίνες και τελετουργίες που δεν έχουν καμία λειτουργικότητα.

~ Στερεότυπες κινήσεις, στερεότυπος λόγος και στερεότυπη επεξεργασία οπτικών και

άλλων ερεθισμάτων, Π.χ. αμφιταλαντεύσεις, κινήσεις χεριών και ασυνάρτητος λόγος.

30



~ Ασυνήθιστο ενδιαφέρον για μέρη ή χαρακτηριστικά αντικειμένων, π.χ. ρόδες

αυτοκινήτων, κάποιο χρώμα κ.λ.π.».

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν πως τόσο οι γονείς όσο και οι γιατροί πρέπει να αναζητούν στα

παιδιά ηλικίας ακόμη και μηνών προειδοποιητικές ενδείξεις προκειμένου να καταλάβουν αν

τα παιδιά πάσχουν από αυτισμό. Η πρώιμη αναγνώριση είναι πολύ σημαντική. Σύμφωνα με

έρευνα του τμήματος Παιδιατρικής του Πανεπιστημίου του Τέξας (Τσόρμπα, 2007) η πρώιμη

αναγνώριση και παρέμβαση στα παιδιά που εμφαviζoυν αυτισμό μπορεί να βελτιώσει

σημαντικά την κατάστασή τους και να αλλάξει την εξέλιξη αυτής της διαταραχής. Επίσης,

σύμφωνα με τα πορίσματα της ίδιας έρευνας, το 30%-40% των αυτιστικών παιδιών που

δέχονται πρώιμη παρέμβαση μπορείνα καταφέρουννα έχουν φυσιολογική λειτουργία μέσα

σε μια συνηθισμένη σχολική τάξη ακόμη και στην περίπτωση που εξακολουθούννα

εμφαviζoυνκάποια συμπτώματα δυσλειτουργίας.

2.2.6. Θεραπευτικές και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις στον αυτισμό

Υπάρχουν διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα παιδιά

με αυτισμό. Ωστόσο επειδή ο αυτισμός είναι πολυδιάστατος και έχει πολλά συμπτώματα,

καμία παρέμβαση από μόνη της δεν μπορεί να αντιμετωπίσει επιτυχώς όλα τα προβλήματα

του αυτισμού. Γι' αυτό συνίσταται να συνδυάζονται οι πιο αποτελεσματικές θεραπείες και να

προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε παιδιού για να υπάρχουν αποτελέσματα. Κάποιες από

τις πιο γνωστές και επιτυχημένες θεραπευτικές προσεγγίσεις είναι (Καλύβα, 2005):

Η μέθοδος διδασκαλίας με βάση το πρόγραμμα TEACCH. Το TEACCH δημιουργήθηκεαπό

τον Eric Schopler στο Πανεπιστήμιο της Β. Καρολίνας. Ο θεμέλιος λίθος του TEACCH είναι

η δομημένη διδασκαλία που χρησιμοποιείται συστηματικά για να καταστήσει το περιβάλλον

προβλέψιμο, να βοηθήσει το παιδί να κατανοήσει το περιβάλλον και να λειτουργήσει με

περισσότερη ασφάλεια. Το TEACCH είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που ασχολείται με

τη διάγνωση, την αντιμετώπιση, την επαγγελματική κατάρτιση και τη διαβίωση των ατόμων

με αυτισμό.

Η μέθοδος εκπαίδευσης TEACCH είναι πολύ αποτελεσματική για τα παιδιά με αυτισμό,

όπως φαίνεται και από μία μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε ενήλικες από την Ελληνική

Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων. Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών

Ατόμων δημιούργησε τη πρώτη στέγη εκπαίδευσης και διαβίωσης 12 ενηλίκων με αυτισμό

στην Ελλάδα. Στόχος της ήταν η χρήση εκπαιδευτικού προγράμματος βασισμένου στη

δομημένη διδασκαλία (structured teachiηg) και στις αρχές της μεθόδου TEACCH.
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Η συγκεκριμένη μελέτη έγινε με τη χρήση ειδικών ερωτηματολογίων και συστηματικής

παρατήρησης και εξέτασε την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης στη στέγη σε

συγκεκριμένους τομείς λειτουργικότητας, όπως λειτουργικής επικοινωνίας, κοινωνικών

δεξιοτήτων και αυτοεξυπηρέτησης. Είναι πολύ σημαντικό να σημειωθεί ότι οι κάτοικοι της

στέγης δεν είχαν δεχθεί ποτέ στο παρελθόν κανενός είδους παρέμβασης και εκπαίδευσης

καθώς και ότι για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε μια τέτοια μελέτη στην Ελλάδα. Μετά από

μiα περίοδο 6 μηνών τα αποτελέσματα παρουσιάζουν σημαvnκή πρόοδο στους τρεις τομείς

λειτουργικότητας που εξετάστηκαν για τα άτομα της στέγης. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων

παρουσιάζει σημαντική μείωση της συχνότητας προκλητικών συμπεριφορών μετά την

έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος (Siaperas & Beadle-Brown, 2006).

Η εφαρμοσμένη ανάλυση της συμπεριφοράς. Είναι μια συμπεριφορική προσέγγιση.

Βασίζεται στην παρατήρηση ότι ο αυτισμός είναι ένα σύνδρομο συμπεριφορικών

ανεπαρκειών, που μπορούν να βελτιωθούν όταν αντιμετωπιστούν σε ελεγχόμενα πλαίσια. Τα

προγράμματα εφαρμοσμένης ανάλυσης της συμπεριφοράς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για

την αντιμετώπιση ενός μεγάλου εύρους προβληματικών συμπεριφορών και δυσκολιών των

παιδιών με αυτισμό, Π.χ. επιθετικότητα, δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης, δεξιότητες στο

παιχνίδι, δεξιότητες επικοινωνίας.

Άλλες προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται είναι η μουσικοθεραπεία και η αισθητηριακή

ολοκλήρωση για την αvnμετώπιση κυρίως αισθητηριακών και κινητικών ανωμαλιών. Σε ότι

αφορά στη μουσική, η μουσική είναι συνήθως βοηθητική στα άτομα με αυτισμό, με την

έννοια ότι προσθέτει ενδιαφέρον και συνάμα νόημα στις κοινωνικές καταστάσεις, οι οποίες

σε διαφορετική περίπτωση δε θα υπήρχαν. Τα άτομα με αυτισμό, άσχετα με το λεκτικό τους

επίπεδο, έχουν δυσκολίες στην αποκωδικοποίηση των εκφράσεων του προσώπου, στις

χειρονομίες και στις στάσεις του σώματος του άλλου. Η μουσική εδώ αποδεικνύεται χρήσιμο

εργαλείο.

Μια δυνατή πρόκληση, στη διδακτική πράξη και παρέμβαση, είναι η επαφή των ατόμων με

αυτισμό με το τραγούδι, διότι κινητοποιεί το ενδιαφέρον τους, δημιουργεί ευχαρίστηση,

αναπτύσσει την αυτοπεποίθησή τους, βοηθάει και διευκολύνει την απομνημόνευση λέξεων,

αυξάνει την κατανόηση του εαυτού τους, επιτρέπει την παραγωγική επανάληψη και

χρησιμεύει στην ευρεiα ανάπτυξη των ικανοτήτων τους (Γκονέλα, 2006).

Οι κοινωνικές ιστορίες (Gray, 1994) και ο «κύκλος των φίλων» (Newton, Taylor, 1996) είναι

επίσης κάποιες χρήσιμες θεραπευτικές προσεγγίσεις για τα παιδιά με αυτισμό κυρίως για την

ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και τη δημιουργία σχέσεων με συνομηλίκους. Οι

κοινωνικές ιστορίες περιγράφουν μια κοινωνική κατάσταση που είναι προβληματική για ένα

παιδί με αυτισμό, ενώ παρέχει σαφείς ενδείξεις και οδηγίες για την εκδήλωση των
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κατάλληλων κοινωνικών αντιδράσεων. Παρέχει στην ουσία ένα κοινωνικό σενάριο που

μελετάει το παtδί με σκοπό πώς να μάθει να αντtδράει σε μια κατάσταση που του προκαλεί

άγχος, ανασφάλεια ή επιθετικότητα. Το πρόβλημα που αντιμετωπiζει κάθε παtδί είναι

ιαφορετικό και έτσι είναι λογικό ότι κάθε ιστορία είναι εξατομικευμένη και προσαρμοσμένη

στο γνωστικό του επίπεδο.

Ο «κύκλος των φίλων» είναι μια παρέμβαση που δε στοχεύει στη δημιουργία φιλίας, αλλά

στην ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας των παtδιών με αυτισμό, που

ενδέχεται να οδηγήσουν στη γένεση μιας φιλίας. Σε σχετική έρευνα που πραγματοποιήθηκε

σε παtδιά νηπιαγωγείου με αυτισμό, έχει βρεθεί ότι και τα παtδιά τυπικής ανάπτυξης

ωφελούνται από την αλληλεπίδρασή τους με τα παtδιά με αυτισμό (Καλύβα, 2005). Επίσης

χρησιμοποιούνται και κάποιες μέθοδοι για ενίσχυση της επικοινωνίας, κυρίως σε παιδιά και

ενήλικες με αυτισμό που δεν έχουν λόγο, όπως το PECS (Picture Exchange Communication

System) και το γλωσσικό σύστημα ΜΑΚΑΤΟΝ.
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2.3.Κινητικές αναπηρίες

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (W.H.o.) ορίζει ως βλάβη (impairment) «την

οποιαδήποτεαπώλειαή ανωμαλία στην ψυχολογική,σωματική ή ανατομική δομή ή

λειτουργία».Όταν αυτή η απώλειαή η ανωμαλία καταλήγεισε αδυναμίανα εκτελέσει

ιcάπoιoς μια δραστηριότηταμε τρόπο που θεωρείταιφυσιολογικόςγια όλους τους ανθρώπους

,τότε αυτή η δυσκολία αποτελείπρόβλημα (disabilίty) (π.χ. πρόβλημα στην επικοινωνία,

στην ακοή, στην κίνηση ή στο χειρισμό αντικειμένων) .Η αναπηρία (handicap) είναι το

αποτέλεσμα της βλάβης, του προβλήματος, όταν το άτομο αδυνατεί να ανταποκριθεί στο

φυσιολογικό του ρόλο. Σύμφωνα με αυτούς τους ορισμούς, μια αναπηρία δεν αποτελεί

χαρακτηριστικό ενός ατόμου αλλά είναι μια περιγραφή στης σχέσης του ατόμου με το

περιβάλλον (W.H.O. 1980). Για παράδειγμα, ένα άτομο που γεννιέται χωρίς τα άνω άκρα (η

βλάβη) ενδεχομένως να μην μπορεί να γράφει ή να αυτοεξυπηρετηθεί με τρόπο κανονικό

(πρόβλημα). Εάν αυτό το άτομο δεν συμμετέχει στο σχολείο ή στην εργασία λόγω της

δυσκολίας και του προβλήματος, τότε αυτό είναι αναπηρία. Παρόλη τη δυσκολία, το άτομο

αυτό μπορεί να είναι ικανό να εκτελέσει καθημερινές δραστηριότητες χρησιμοποιώντας τα

πόδια ή το στόμα του ή χρησιμοποιώντας τεχνητά μέλη, προκειμένου να ξεπεράσει τις

συνθήκες αναπηρίας (Γεροδιάκομος, 2004).

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας δεν έχει διατυπωθεί ένας ευρέος αποδεκτός ορισμός

για την κινητική αναπηρία .Γενικότερα υπάρχουν δύο προσεγγίσεις :

Η πρώτη είναι η προσέγγιση της υγείας, που επικεντρώνεται στις συνθήκες και στους

περιορισμούς που περιορίζουν τη φυσιολογική λειτουργία (Davies και Dipner, 1992 όπως

αναφέρεται σε Ellsum και Pedersen, 2005). Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό, οι Stone και

Colle (1996) ορίζουν την κινητική αναπηρία ως σωματική δυσλειτουργία που έχει ως

αποτέλεσμα τον περιορισμό των δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής. Σύμφωνα με την

Disabίlity Discrimination Act 1992 (Cwlth, όπως αναφέρεται σε ElIsum και Pedresen, 2005)

η αναπηρία ορίζεται σε σχέση με το άτομο με ολική ή μερική ή μερική απώλεια των

σωματικών του λειτουργιών.

Η δεύτερη προσέγγιση, η λεγόμενη βωκοινώνικη, διατυπώθηκε από την ICF (Intemational

Classifιcation of Functiοnίng).Σύμφωναμε αυτήν, η αναπηρίααποτελείταιαπό 3 διαστάσεις

:τη σωματική βλάβη που αναφέρεται στην απώλεια μιας δομής του σώματος, η οποία με τη

σειρά της οδηγεί στη δεύτερη διάσταση που είναι ο περιορισμός της ατομικής

δραστηριότητας (activity) . Η Τρίτη διάσταση είναι ο περιορισμός στη συμμετοχή στην

ιcoινωνία (participation) και αναφέρεται στη φύση και την έκταση της συμμετοχής του

ατόμου σε καθημερινές καταστάσεις που έχουν σχέση με δραστηριότητες και άλλους

παράγοντες (Bames and Mercer,2004). Η παραπάνω κατηγοριοποίηση αναγνωρίζει πως η
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συμμετοχή είναι το αποτέλεσμα ανάμεσα στα προσωπικά χαρακτηριστικά του ατόμου και

στα κοινωνικά και φυσικά περιβάλλοντα. Ενώ ενσωματώνει πους περιβαλλοντικούς

παράγοντες στη θεώρηση στης αναπηρίας, εντούτοις δεν το πράττει στα πλαίσια της

κοινωνικής ένταξης, άλλα εστιάζει στις ατομικές συνθήκες ζωής του ατόμου.

Σύμφωνα με τον ορισμό της ΙΟΕΑ (ERIC Digest Ε560), «η κινητική ορθοπεδική αναπηρία

είναι οποιαδήποτε σωματική αναπηρία που επηρεάζει αρνητικά την εκπαιδευτική

διαδικασία» . Ο όρος περιλαμβάνεις τους ακρωτηριασμούς, την έλλειψη ενός μέλους του

σώματος, την εγκεφαλική παράλυση, την πολιομυελίτιδα και τη φυματίωση οστών. Ο

πληρέστερος ορισμός που αποδίδει την έννοια της κίνησης κατά την άποψη των Σπετσιώτη

και Σταθόπουλου (2003) , την ορίζει ως «τον τρόπο με τον οποίο ζούμε και εκφράζουμε την

παρουσία μας στον κόσμο με το σώμα μας» . Η κίνηση οργανώνεται από πολλά συστήματα

του οργανισμού (νευρικό, μυϊκό, οστικό), τα οποία συνεργάζονται άριστα μεταξύ τους.

Σύμφωνα με τη Φελούκα προέρχονται από νευρολογικές δυσλειτουργίας (εγκεφαλική

παράλυση, δισχιδή ράχη, επιληψία κ.ά.) ή μυοσκελετικά προβλήματα (μυϊκές δυστροφίες,

πολιομυελίτιδα, νεανική ρευματοειδή αρθρίτιδα κ.ά.). « Οποιαδήποτε αλλοίωση της κίνησης,

είτε λόγω απώλειας είτε λόγω περιορισμού κατόπιν βλάβης, ορίζεται ως «κινητική

αναπηρία» και μπορεί να έχει συνέπειες στις δραστηρώτητες της καθημερινής ζωής του

ατόμου, όπως είναι η αυτοφροντίδα, η μάθηση, η επαγγελματική απασχόληση, η ψυχαγωγία,

οι κοινωνικές συναναστρόφες και η ανεξαρτητοποίηση» (Wίlson-Jones, Morgaη, Sheltoη και

Thorogood, 2007 όπως αναφέρεται σε Πολεμικού, 2010).

Κινητικές αναπηρίες λέγονται οι αναπηρίες που αφορούν τη μείωση ή κατάργηση της

κινητικότητας διαφόρων μελών του σώματος όπως συμβαίνει στις παραπληγίες,

τετραπληγίες, ακρωτηριασμούς, ρευματοειδή αρθρίτιδα κτλ.( Κουκλογιάννη- Δορζιώνου,

1992, όπως αναφέρεται σε Κουτσούπη, Μοσχονησιωτη, 2002).

Τα παιδιά με κινητικές αναπηρίες αποτελούν ένα ετερογενές σύνολο ως προς την αιτιολογία

της κινητικής διαταραχής που παρουσιάζουν. Συγκεκριμένα, οι διαταραχές που

παρουσιάζουν μπορεί να οφείλονται σε βλάβες του κεντρικού νευρικού συστήματος, σε

προβλήματα του μυοσκελετικού συστήματος, ή σε χρόνιες παθήσεις .( Σπετσιώτης 

Σταθόπουλου, 2003, Πολυχρονοπούλου, 2003).

2.3.2.Ταξινόμηση και αιτιολογία των κινητικών αναπηριών

Ο άνθρωπος με τη γέννηση του αρχίζει να οργανώνει την κίνηση του η οποία στην αρχή

καθορίζεται από τα αρχέγονα αντανακλαστικά. Σταδιακά αναπτύσσονται αυτόματοι

μηχανισμοί που αποτελούν το υπόβαθρο για κάθε κινητική δραστηρώτητα. Ο κινητικός

μηχανισμός περιλαμβάνει το πυραμιδικό σύστημα, το σύστημα του περιφερειακού κινητικού
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νευρών και το εξωπυραμυδικό. Με αυτούς τους μηχανισμούς γίνονται οι εκούσιες

κινήσεις.(Αγγελοπούλου -Σακαντάμη, 2004).0 κινητικόςέλεγχος διαταράσεταιλόγο της

νευρολογικήςβλάβης.(Κουτσούκη,2008).

Η φυσιολογική λειτουργία των παραπάνω συστημάτων προϋποθέτει την ύπαρξη

φυσιολογικού μυϊκού τόνου. Σε περιπrώσεις βλάβης του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος

(κ.Ν.Σ) συναντώνται διαταραχές του μυϊκού τόνου οι οποίες επηρεάζουν τους μηχανισμούς

αναπροσαρμογής της στάσης και το συντονισμό των κινήσεων. Προκαλούν ανάλογα με τη

έδρα και την έκταση της βλάβης ημιπληγία, τετραπληγία, ή παραπληγία. Παρατηρείται

ατροφία των μυών, που συνοδεύεται από υπερτονία, αύξηση των τενόντων

αντανακλαστικών και σημείο Babίnski( ΑΥΥελοπούλου - Σακαντάμη, 2004)

«οι κινητικές βλάβες ίσως περισσότερο από κάθε άλλη μορφή βλάβης, παρουσιάζουν

πολυμορφία, τόσο ως προς την αιτιολογία τους όσο και ως προς τις μορφές εκδήλωσης της.

Είναι δυνατό να είναι μόνιμες ή προσωρινές και κάποιες φορές δημιουργούν ελάχιστα

προβλήματα στην ζωή του ανθρώπου, ενώ κάποιες άλλες απαιτείται μακρόχρονη διαδικασία

αποκατάστασης για να μπορέσει το άτομο με αναπηρία να ενταχθεί στο κοινωνικό σύνολο

και να ζήσει σ' ένα κόσμο που κατά κανόνα είναι φτιαγμένος για το μέσο όρο του

πληθυσμού» (Δημητρόπουλος, 2000).

Συγκεκριμένα οι κινητικές αναπηρίες ταξινομούνται σε :

1)Κινητικές αναπηρίες που προέρχονται από βλάβη του κεντρικού Νευρικού Συστήματος,

όπως, εγκεφαλική παράλυση, δισχιδή ράχη, επιληψία και σύνδρομο υπερκινητικότητας και

διάσπασης προσοχής (ΔΕΠ-γ).

2)Κινητικές αναπηρίες που προέρχονται από βλάβη ορθοπεδικής φύσης, όπως περιστατικά

έλλειψης ή ατελούς σχηματισμού μελών του σώματος ή βλάβες που παρουσιάστηκαν κατά

την διάρκεια της ζωής εξ' αιτίας κάποιας νόσου (πολιομυελίτιδα) ή κάποιου ατυχήματος.

3) Παραμορφώσεις και δυσμορφίες, όπως οι συγγενείς καταστάσεις λαγωχειλία και

λυκόστομα, ή παραμόρφωση και δυσμορφία από έγκαυμα ή ατύχημα

(Κουτσούκη,2008)

ΟΙ κινητικές αναπηρίες και οι παθολογικές καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν

κινητική αναπηρία είναι εμφανείς κατά τη γέννηση η εμφανίζονται αργότερα,

δυσχεραίνονταςανάλογα με το βαθμό και τη σοβαρότητα της αναπηρίας, τις καθημερινές

δραστηρώτητες .Έχουμε λοιπόν:
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Προγεννητικές βλάβες: (ποσοστό> 50%) Συγγενείς λοιμώξεις όπως έρπις, τοξοπλάσμωση

ερυθρά κτλ., συγγενείς ανωμαλίες του Κ.Ν.Σ., όπως αγεννεσiα μεσολόβιου, σύνδρομο

Dandy - Walker, συγγενής υδροκέφαλος, χρωμοσωμικές ανωμαλίες ή ΠΡOγεWΗΤΙKές

μαιευτικές διαταραχές και ενδομήτρια αγγειακά επεισόδια, ενδομήτριες λοιμώξεις(ερυθρά,

σύφιλη, ηπατίτιδα κ.α.) , ενδομήτρια ασφυξiα λόγω ανoξiας, αναιμiας, παρατεταμένης

εγκυμοσύνης κ.ά., ενδομήτρια αιμoρραγiα λόγω τραυματισμών, τoξιναιμiας Κ.ά. ,

διαταραχές μεταβολισμούτης εγκύου υπερβολική ή παρατεταμένης έκθεσης της

σεακτινoβoλiα , κακή διατροφή κάπνισμα, ναρκωτικά, αλκοόλ Κ.ά.

Περιγεννητικές βλάβες: (10% -15%) Επιπλοκές τοκετού, λοιμώξεις ΚΝ.Γ. ,

Yπερχoλεριθρινεμiα, υπoγλυKαιμiα, τραύματα τοκετού καθυστερημένη πρώτη αναπνοή του

νεογνού, μηχανική κρανιακή κάκωση και ενδοκρινική αιμoρραγiα του νεογνού.

Μεταγεννητικές βλάβες: Εγκεφαλική κάκωση, λοιμώξεις, ενδοκρανιακή αιμoρραγiα,

επίκτητη εγκεφαλοπάθεια, νεογνικοί σπασμοί νεογνικός ίκτερος, ατυχήματα, ακτινoβoλiα,

νεοπλάσματα, δηλητηριάσεις, ανoξiα (Αγρέβη Κ.ά. , 2008).

Οι κυριότερες καταστάσεις που συνδέονται με κινητικές αναπηρίες είναι οι εξής:

1)Εγκεφαλική παράλυση: Είναι μiα νευρολογική διαταραχή που προκαλείται από βλάβες

στις κινητικές περιοχές του εγκεφάλου. Ανάλογα με τη κατανομή της βλάβης στο σώμα,

μπορεί να οδηγήσει σε τετραπληγiα, διπληγiα, τριπληγiα, και μoνoπληγiα. Χαρακτηρίζεται

από διαταραχές στον μυϊκό τόνο, έλλειψη νευρομυικού συντονισμού και μυϊκή

αδυναμία(Αγρέβη, κ.ά., 2008).

2)Δισχιδής ράχη: (spina bifida) Είναι μία εκ γενετής πάθηση, η οποία οφείλεται στην ατελή

ανάπτυξη της σπονδυλικής στήλης στις πρώτες βδομάδες της εμβρυικής ζωής.

Χαρακτηρίζεται από οστικές παραμορφώσεις και διαταραχές στης στάσης

(Αγγελοπούλου -Σακαντάμη, 2004).

3)Τραυματισμοί Νωτιαίου Μυελού :Είναι κακώσεις της σπονδυλικής στήλης που προκαλούν

βλάβη στο νωτιαίο μυελό με αποτέλεσμα την απώλεια της κίνησης και της αίσθησης, από το

σημείο βλάβης και κάτω. Ανάλογη με η βλάβη που έχει υποστεί ο νωτιαίος μυελός ,είναι και

η σοβαρότητα του τραυματισμού. Ο τραυματισμός μπορεί να πάρει τη μορφή τετραπληγiας

όπου είναι επηρεασμένα τα άνω και τα κάτω άκρα, ή μορφή παραπληγίας όπου είναι

επηρεασμένα κυρίως τα κάτω άκρα( Βάσος κ.ά., 2008).
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4)Εγκεφαλικές κακώσεις :Προκαλούν μερική ή ολική αναπηρία και έχουν σημαντική

επίδραση και στον ψυχισμό του ατόμου. Χαρακτηρίζεται κυρίως από σπαστικότητα,

επιληπτικές κρίσεις, διαταραχές της αισθητικότητας και έλλειψη νευρομυίκου συντονισμού.

(Αγγελοπούλου -Σακαντάμη, 2004).

5)Παιδική , εφηβική αρθρίτιδα: Είναι μια κληρονομική ασθένεια που προκαλεί μυϊκή

αδυναμία, λά'γω της προοδευτικής εκφύλισης των μυϊκών ινών.

6)Αρθρογρίπωση: Είναι και αυτή μια εκ γενετής πάθηση κατά την οποία προσβάλλονται οι

αρθρώσεις και οφείλεται σε εκφύλιση του νωτιαίου μυελού. Χαρακτηρίζεται από

περιορισμένη κίνηση των άκρων (Αγγελοπούλου -Σακαντάμη, 2004).

7)Ακρωτηριασμοί : Είναι η αφαίρεση τμήματος ή μελών του σώματος .Προέρχεται από

τραυματισμούς σε ατυχήματα, κακοήθεις CrγκOυς, αγγειακές βλάβες, δυσμορφίες, και άλλλα

(Αγγελοπούλου -Σακαντάμη, 2004).

2.3.3. Χαρακτηριστικάτων ατόμων με κινητικές αναπηΡίες

Τα χαρακτηριστικά των παιδιών με κινητικές αναπηρίες αναφέρονται στη σωματική,

κοινωνικό- συναισθηματική, πνευματική και μαθησιακή τους κατάσταση και εξέλιξη

(Σπετσιώτης - Σταθόπουλος, 2003)

Σωματικά χαρακτηριστικά: Αφορούν τη γενική φυσική κατάσταση και έχουν διαμορφωθεί

από το είδος και τη βαρύτητα της ασθένειας. Συνήθως υπάρχουν δυσκολίες στην κίνηση εξ'

αιτίας του φτωχού μυϊκού συντονισμού, της νευροψυχικής δυσπραγίας (από απλή αδυναμία

έως παράλυση) και της απουσίας μελών του σώματος, καθώς και προβλήματα στην αδρή και

λεπτή κινητικότητα, με άμεσο αντίκτυπο στην σχολική εργασία και επίδοση. Απαιτείται

ειδικός εξοπλισμός (αναπηρικά αμαξιδία κ.ά.)( Φελούκα, 2008)

Κοινωνικό - συναισθηματικά χαρακτηριστικά: Τα παιδιά που μεγαλώνουν με κινητικές

αναπηρίες βιώνουν εμπεφίες τέτοιες, που επηρεάζουν τόσο τη διάθεση τους όσο και τα

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τους: γίνονται επιθετικά, υπερκινητικά, απαθή,

αδιάφορα και στερούνται την αποδοχή από τους συνομηλίκους τους ( Πολυχρονοπούλου,

2003).Αν μάλιστα η κινητική αναπηρία προέλθει μετά από ατύχημα, τραυματισμό ή

ασθένεια, δημιουργείται στο άτομο ένα επιπρόσθετο άγχος, γιατί πρέπει να συμφιλιωθεί με

τη νέα πραγματικότητα και να αλλάξει τον τρόπο ζωής του και τους στόχους του. Επίσης,

οι ιδιαιτερότητες των ατόμων με κινητικές αναπηρίες που είναι αντίθετες με τα κοινωνικά

πρότυπα για το σωματικά ωραίο, καθώς και ορισμένες ανεπιθύμητες καταστάσεις ( Π.χ.

ακράτεια, σιελόρεια, δυσκολία στην επικοινωνία, μηχανικός εξοπλισμός κ.ά.) εμποδίζουν

την ανάπτυξη θετικής εικόνας :Ετσι δυσκολεύονται να εδραιώσουν θετικές σχέσεις και
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στάσεις και αντιμετωπίζουν την απόρριψη από τους άλλους .Πρόσφατες μελέτες κάνουν

λόγω για χαμηλή αυτοεκτίμηση των παιδιών με κινητικές αναπηρίες, τα οποία φαίνεται να

ανησυχούν περισσότερο από τα τυmκά - αναπτυσσόμενα παιδιά για θέματα όπως η

κοινωνική αποδοχή , η εξωτερική τους εικόνα , και η αθλητική και ακαδημαϊκή τους επίδοση

(Shields, MurdochLoy, Dodd και Taylor , 2006). Παρόμοια πορίσματα προκύπτουν και από

έρευνες που μελετούν παράγοντες της ποώτητα ζωής από τις οποίες διαφαίνεται μειωμένη

αίσθηση ευεξίας στους πληθυσμούς αυτούς (Livingston, Rosenbaym, Ryssell και Palisamo,

2007, όπως αναφέρεται σε Πολεμικού, 20 Ι Ο).

Διανοητικά χαρακτηριστικά: Η κινητική αναπηρία από μόνη της δεν συνεπάγεται

υποχρεωτικά και νοητική υστέρηση, καθώς επηρεάζει μόνο την κινητικότητα και το άτομο

διαθέτει όλες τις πνευματικές ικανότητες, που διαθέτουν και τα άτομα χωρίς κινητικές

αναπηρίες. Οι περιορισμοί και τα εμπόδια, που προβάλλονται στην απόκτηση και τον έλεγχο

των πληροφοριών, οφείλονται στο είδος και το βαθμό των άλλων προβλημάτων, που

συνήθων συνοδεύουν την κινητική αναπηρία (Πολυχρονοπούλου, 2003)

Μαθησιακά χαρακτηριστικά :Οι κινητικές αναπηρίες θέτουν περιορισμούς στη μάθηση των

παιδιών, οι οποίοι αφορούν την ικανότητα επεξεργασίας των πληροφοριών εξ' αιτίας μιας

γενική νοητικής καθυστέρησης που παρουσιάζουν, τη δυσκολία να δεχτούν πληροφορίες

μέσω των αισθήσεων και το επίπεδο και τη φύση των διαπροσωmκών σχέσεων και των

περιβαλλοντικών επιδράσεων.

Οι κινητικές αναπηρίες επηρεάζουν επίσης και την εmκοινωνία , το λόγο, δημιουργώντας

προβλήματα στις κοινωνικές σχέσεις του ατόμου .Δυσκολίες στις περιοχές και τις

λειτουργίες που είναι υπεύθυνες για την παραγωγή του λόγου, περιορίζουν την ικανότητα του

ατόμου να παράγει ή να μιμείται ήχους, με αποτέλεσμα την παραγωγή μη κατανοητού λόγου

ή την ολοκληρωτική έλλειψη του. Οι κινητικές αναπηρίες δεν έχουν μελετηθεί τόσο όσο

άλλες αναπηρίες όπως η νοητική υστέρηση, η κώφωση και η τύφλωση , που είναι mo εύκολο

να διαγνωστούνκαι να αξιολογηθούν.

Ενώ στη φυσιολογική κινητική ανάπτυξη, μέσα στον πρώτο χρόνο της ζωής, το παιδί

αποκτά βασικές κινητικές ικανότητες και μέχρι τα 5 του χρόνια τελειοποιεί τις αδρές και

λεπτές κινήσεις που έχει κατακτήσει, στα άτομα με παθολογική ανάπτυξη της κίνησης

σταματά ή αισθητικοκινητική ανάπτυξη και παραμένουν τα αντανακλαστικά της βρεφικής

ηλικίας (prosvasi.uoa.gr).

Υπάρχουν και κινητικές δυσκολίες που οφείλονται σε διαταραχές ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης

που δεν έχουν οργανική αιτιολογία. Σχετίζονται με προβλήματα συνειδητοποίησης του

σώματος ή και με συνδυασμένες διαταραχές. Τέτοιες είναι η κινητική αδεξώτητα, το
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σύνδρομο της υπερκινητικότητας και οι κινητικές εκφορτώσεις (Αjurίagueπa και Marceli,

1989, όπως αναφέρεται σε Κομπάς, 2004).\

2.3.4.Συνοδά προβλήματα στις κινητικές αναπηρίες- Συνοσηρότητα

Πολλές φορές οι εκπαιδευτικοίκαι γενικότερα τα άτομα που παίρνουν μέρος στην

εκπαίδευση των παιδιών με κινητικές αναπηρίες έρχονται αντιμέτωποι με προβλήματα

υγείας που συνυπάρχουν με το κινητικό έλλειμμα Αυτά τα συνοδά προβλήματα συχνά

εμποδίζουν τόσο την πραγμάτωση του θεραπευτικού προγράμματος, όσο και την ομαλή

ένταξη του παιδιού στις δραστηριότητεςπου συμμετέχουν οι συνομήλικοιτου και η ευρύτερη

κοινότητα στην οποία ζει .Συγκεκριμένα , τα προβλήματα σωματική υγείας μπορεί να

συνυπάρχουν με την κινητική αναπηρία :Συχνά παρατηρούνται σπασμοί, αναπνευστικά

προβλήματα, σιελορροία, δυσκολίες σιτιστής και επιληψίας( Αγγελοπούλου -Σκάνταλη,

2004) Αλλά προβλήματα αφορούν αισθητηριακές και ψυχοκινητικές διαταραχές νοητική

υστέρηση, δυσκολίες μάθησης και ψυχικές και συναισθηματικές διαταραχές.

Οι αισθητηριακές διαταραχές αποτελούν με τη σειρά τους μια κατηγορία προβλημάτων.

Εμφανίζονται σε υψηλή συχνότητα (30 %-75% ) σε παιδιά με κινητικές αναπηρίες. Οι

διαταραχές του οφθαλμοκινητικού ελέγχου προκαλούν στραβισμού, διαταραχές οπτικής

εντόπισης, οπτική μνήμης και καθυστέρησης αναγνώρισης χρωμάτων συναντώνται σε παιδιά

και με φυσωλογική νοημοσύνη. Η συχνότητα διαταραχών ακοής είναι 15%

(prosvasi.uoa.gr).

Όσον αφορά τις ψυχοκινητικές -αισθητικοκινητικές διαταραχές, τα άτομα μπορεί να

παρουσιάζουν στερεογνωσία, σωματογνωσία , διαταραχές προσανατολισμού και

κατευθυντικότητας (Ρrοsνasί.uοa.gr).

Επίσης, η διαδικασία της νοητική εξέλιξης καθυστερεί πολλές φορές και δεν έχουμε την ίδια

ωρίμανση στ αχρονικά όρια που καθορίζονται στα φυσιολογικά παιδιά. Τα ποσοστά της

νοητικής υστέρησης είναι αρκετά υψηλά (30% - 50% ). Η εκτίμηση του νοητικού δυναμικού

πολλές φορές είναι ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της βαριάς κινητική κατάσταση και των

σοβαρών προβλημάτων επικοινωνίας που μπορεί να συνυπάρχουν .Είναι όμως απαραίτητο να

λαμβάνεται πάντοτε υπ' όψη το κοινωνικό περιβάλλον που μεγαλώνει το παιδί, γιατί μπορεί

να υπάρχει περιβαλλοντολογική στέρηση (Ρrοsνasί.uοa.gr)

Οι δυσκολίες μάθησης συνοδεύουν συχνά τα παιδιά με κινητική αναπηρία. Μπορεί να

παρουσιαστούν διαταραχές στην μνήμη αι την σκέψη, υπερκινητικότητα, επιθετικότητα,

διαταραχές στο λόγο και την ομιλία, ειδικές μαθησιακές διαταραχές στην ανάγνωση, την

ορθογραφία και την αριθμητική. Είναι προβλήματα που συχνότατα γίνονται αντιληπτά στην
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προσχολική ή σχολική ηλικία, με αποτέλεσμα την καθυστερημένη εφαρμογή του

κατάλληλου προγράμματος.

Τέλος, οι ψυχικές και συναισθηματικές διαταραχές είναι συχνότατα δευτεροπαθείς λόγω της

κινητική αναπηρίας και αφορούν την προσωπικότητα και την προσαρμογή. Όμως δεν είναι

δυνατόν να αποκλειστούν βαρύτερες καταστάσεις, όπως η κατάθλιψη. Η προεφηβική ηλικία

είναι η εναρτήρια περίοδος για κατάθλιψη διότι σε αυτή την ηλικιακή ομάδα η ομοιομορφία

είναι πολύ σημαντική. Ο McCoy (1982, σ.159) αναφέρει ότι η αναπηρία μπορεί να

προκαλέσειχαμηλή αυτοαντίληψη και κατάθλιψη. Οι έρευνες πάνω στην αυτοεκτίμηση και

την αυτοπεποίθηση δείχνουν δυο διαφορετικές κατευθύνσεις .

Η πρώτη δηλώνει ότι η αυτοαντίληψη των έφηβων με αναπηρία δεν διαφοροποιείται από

αυτή των υπολοίπων έφηβων. Η δεύτερη υποδηλώνει ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν

χαμηλότερη αυτοεκτίμηση και ιδιαίτερα τα κορίτσια όσον αφόρα την εικόνα του σώματος

τους, την κοινωνική αποδοχή, τις αθλητικές δραστηριότητες και τις ακαδημαϊκές επιδόσεις

(Shields, Murdoch, Loy, Dodd και Taylor, 2006). Παρόλα αυτά δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι

ιδιαίτερα οι κοπέλες με εγκεφαλική παράλυση έχουν χαμηλότερη αυτοεκτίμηση . Σύμφωνα

άλλες έρευνες η αυτοπεποίθηση και η αυτοεκτίμηση σχετίζονται με φτωχές κοινωνικές

ικανότητες. Οι Allan Clover and SPARCLE (2006)τόνισανότι η χαμηλή αυτοεκτίμηση

συνδέεται με επικοινωνιακά προβλήματα.Από την άλλη πλευρά οι Magill-Evans και RestalI

(1991) σε μια μακροχρόνια έρευνα δεν βρήκαν σημαντικές διαφορές σε έφηβους με ή χωρίς

εγκεφαλική παράλυση κατά την εφηβεία.

Αρκετές μελέτες (π.χ. Dodrill, Beier, Kasparick, Tacke, Tacke και Tan , 1984) τονίζουν

την υπερπροστασίατων γονιών .Σε οικογένειες παρατηρηθήκανδυσλειτουργικοί τρόποι

ανατροφής (Κiseliova και Akimova , 2001 ).Οι δυσαρμονικοί τρόποι ανατροφής

συνοδεύονται από κατώτερα επίπεδα επικοινωνίας (Bocharova, Kazarina, Sidorov και

Sidorow, 2000).Σύμφωνα με το Ratter (1970) υπάρχουν δυο είδη ανατροφήςπου προάγουν

την αυτοεκτίμηση και δημιουργούν μια προσωπικότηταπου χαρακτηρίζεταιαπό φτωχές

ικανότητεςπροσαρμογής .Αυτές είναι η υπερπροστασίακαι η ανατροφή

παραίτησης(Resίgnatίοnupbringing) .

Συχνά παιδιά με συναισθηματικές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς είναι αδύναμα

να αλληλεπιδράσουν έξω γιατί ότι επιθυμούν μέσα στο σπιτί και έτσι η ικανότητα επίλυσης

προβλημάτων είναι πολύ φτωχή( Kondrashencho, Donskoy και Igumnov, 1999).Οι ψυχικές

διαταραχές που εμποδίζουν στην αποκατάσταση δεν αφορούν όμως τα παιδιά, αλλά κυρίως

τους γονείς. Οι γονείς συχνά παρουσιάζουν ενοχές, υπερπροστασία, επιθετικότητα στο

περιβάλλον, ενώ αργότερα μπορεί να παρατηρηθεί απόρριψη του παιδιού, έντονη ψυχική

κόπωση και δευτερογενήςκατάθλιψη
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Κεφάλαιο 3: Συνεκπαίδευση

3.1. Ορισμός

Η οριοθέτηση και η εφαρμογή της συνεκπαίδευσης ήταν και παραμένει ένα από

τα πιο αμφιλεγόμενα αντικείμενα στο χώρο της ειδικής αγωγής. Το ερώτημα σχεnκά με το

πού θα έπρεπε να εκπαιδεύονται οι μαθητές με δυσκολίες μάθησης δεν είναι καινούργιο

(Zigmond,2003).

Ιστορικά, αυτό το αντικείμενο συζητείταιαπό τη δεκαετία του 1970, οπότε και είχε

επικρατήσει η άποψη όn τα παιδιά με ελαφρές αναπηρίες παρακολουθούσαν το γενικό

σχολείο, ενώ εκείνα με σοβαρές και βαριές αναπηρίες έπρεπε να παρακολουθούν ξεχωριστή

σχολική δομή, προκειμένου να καλύψουν τις εκπαιδευnκές τους ανάγκες. Με την πάροδο

των ετών και τα πορίσματα όλο και περισσότερων ερευνών σε αυτό τον τομέα,

παρατηρήθηκε μια αλλαγή στις αντιλήψεις περί εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές

εκπαιδευnκές ανάγκες, η οποία συνίσταται στην παροχή του δικαιώματος εκπαιδευnκής

ισότητας σε όλους τους μαθητές στη γενική τάξη, ανεξάρτητα από αναπηρίες (Taylor &

Haπington, 2003).

Οι όροι που έχουν χρησιμοποιηθεί για να περιγράψουν την παραπάνω τάση ποικίλλουν και

αντικατοπτρίζουν πολλές φορές τις γενικότερες στάσεις που επικρατούν στη συνύπαρξη και

συνεκπαίδευση των ατόμων με και χωρίς ειδικές ανάγκες. Στις αρχές της δεκαετίας του

1970, για παράδειγμα, είχε επικρατήσει ο όρος <<ομαλοποίηση», ο οποίος αφορούσε στη

μετακίνηση από τη φροντίδα στην εκπαίδευση και υποστήριξη των παιδιών με ειδικές

ανάγκες σε διακριτές δομές που διέθεταν κάποια εγγύτητα προς της σχολικές μονάδες

φοίτησης παιδιών τυπικής ανάπτυξης (Αγαλιώτης, 2006). Ακολουθεί η εμφάνιση του όρου

ένταξη σύμφωνα με τον οποίο διατηρούνται τα αρχικά βασικά χαρακτηριστικά του ατόμου,

αλλά γίνεται συγχρόνως προσπάθεια βελτίωσης και εμπλoυnσμoύ τους, ώστε να

προσεγγίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τα κοινωνικώς αποδεκτά πρότυπα (Ζώνιου 

Σιδέρη, 1996).

Βασικό χαρακτηριστικό της ένταξης είναι η τοποθέτηση - εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές

εκπαιδευnκές ανάγκες σε γενικά σχολεία, με στόχο καταρχήν την κοινωνικοποίησή τους και

όχι τόσο την μαθησιακή - γνωσnκή τους πρόοδο. Ακολούθησε ο όρος ενσωμάτωση, ο οποίος

διαφοροποιείται από αυτόν της ένταξης, καθώς στοχεύει όχι μόνο στην κοινωνικοποίηση των

μαθητών με ειδικές εκπαιδευnκές ανάγκες αλλά και στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων

διαμέσου όμως χωριστού εκπαιδευτικού προγράμματος (Αγαλιώτης, 2006).
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Παρά τη γενικότερη απαίτηση για ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης, κάποια παιδιά εξακολουθούν

να αποκλείονται από τα τοπικά σχολεία ως «μη εκπαιδεύσιμα» (Vislie, 2003). Η απλή χωρική

τοποθέτηση του μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε ένα γενικό σχολείο που

αντικατόπτριζαν οι παραπάνω όροι δεν αποτελεί εγγύηση για την ποιότητα της εκπαίδευσης

που αυτός θα λάμβανε. Είναι πολύ πιθανό μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να

φοιτούν σε σχολεία ένταξης και παρ' όλα αυτά να περνούν όλο σχεδόν το μέρος της ημέρας

απομονωμένοι, γεγονός που μάλλον σημάδι διαχωρισμού των παιδιών αυτών είναι και όχι

ενσωμάτωσή τους (Faπell, 2000).

Τα τελευταία χρόνια έχει κάνει την εμφάνισή του ο όρος «inclusive education», που τείνει να

αντικαταστήσει τους όρους ένταξη και ενσωμάτωση. Εδραιώθηκε το ]994 με τη διακήρυξη

της Salamanca, όπου αναφέρεται ότι «τα κανονικά σχολεία [... ] είναι τα πιο αποτελεσματικά

για την αντιμετώπιση τάσεων διαχωρισμού, για τη δημιουργία καλοδεχούμενων κοινοτήτων,

για τη θεμελίωση μιας εκπαίδευσης για όλους στα σχολεία για όλους. Παρέχουν

αποτελεσματική εκπαίδευση στην πλειονότητα των παιδιών, βελτιώνουν την

αποτελεσματικότητα και μειώνουν το κόστος για ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα.»

(Unesco, 1994).

Ο όρος «inclusive education» έχει αποδοθεί στα ελληνικά με περιφραστικό τρόπο

ως «συμπεριληπτική εκπαίδευση», «εκπαίδευση του μη αποκλεισμού» ή με τον όρο

«συνεκπαίδευση». Η δυσκολία απόδοσης του όρου inclusive στην ελληνική γλώσσα

συνδέεται προφανώς με το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή τα κατάλληλα.

εκπαιδευτικά δεδομένα, στα οποία ανταποκρίνεται ο όρος (Ζώνιου - Σιδέρη, 2000).

Η συνεκπαίδευση αναφέρεται στην εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές

ανάγκες στα γενικά σχολεία, με στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξή τους και με εξασφάλιση της

συμμετοχής τους στο κοινό πρόγραμμα σπουδών με εξειδικευμένο ίσως τρόπο και σαφώς

ανάλογα με τις δυνατότητες του κάθε μαθητή (Αγαλιώτης, 2006). Πρόκειται για μια

ευρύτερη οπτική συγκριτικά με την ενσωμάτωση, παρά το γεγονός ότι ως ένα βαθμό

καλύπτει πολλά από τα στοιχεία της ενσωμάτωσης, με τη διαφορά ότι η συνεκπαίδευση

αναφέρεται και δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους

μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Vislίe, 2003). Οι Sebba και Ajnscow (1996)

αναφέρουν συνοπτικά τα βασικά κλειδιά της συνεκπαίδευσης. Συνεκπαίδευση δεν είναι η

εφαρμογή ενός εντελώς διαφορετικού αναλυτικού προγράμματος για συγκεκριμένες ομάδες

παιδιών στις ήδη υπάρχουσες αρχές εκπαίδευσης. Αντίθετα συνεκπαίδευση είναι η

προσπάθεια του σχολείου να ανταποκριθεί στις ανάγκες όλων των μαθητών του μέσω της

αναδιαμόρφωσης του αναλυτικού προγράμματος και αφορά όλους τους τύπους σχολείων.
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Κατά τον Salend (2001) η συνεκπαίδευση είναι μια φtλoσoφία, η οποία πρεσβεύειτην

ανάγκη για κοινή προσπάθεια διδασκόντων, διδασκομένων,οικογενειώνκαι μελών του

κοινωνικού συνόλου, προκειμένουνα επιτευχθείη δημιουργίασχολείων (και κατ' επέ1Ctαση

και άλλων κοινωνικών δομών), που θα χαρακτηρίζονταιαπό αναγνώριση και αποδοχή των

ατομικών διαφορών, από διάθεση για συνεργασία και από τη δυνατότητα παροχής σε όσο το

δυνατόν περισσότερουςμαθητές της ευκαιρίαςνα καλύψουν τις ατομικές, εκπαιδευπκές,

κοινωνικές και επαγγελμαπκέςτους ανάγκες στο ίδιο κοινό πλαίσιο (Αγαλιώτης, 2006).

Η παραπάνω στροφή της ερευνηπκής κοινότητας στη συνεκπαίδευση έχει

προκαλέσειέντονο ενδιαφέρον -τόσο σε επίπεδο κοινωνικής όσο και εκπαιδευτικής

πολιτικής- για ενίσχυση της ένταξης και της συμμετοχής και αποδυνάμωση των

καταστάσεων αποκλεισμού και απομόνωσηςτων ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Σε εκπαιδευπκό πλαίσιο, αυτό ερμηνεύεται ως ανάπτυξη στρατηγικών που καθιστούν το

γενικό σχολείο προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά. Το «ένα σχολείο για όλους» έχει ως θεμελιώδη

αρχή του ότι όλα τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν μαζί, όπου αυτό είναι δυνατό, ανεξάρτητα

από τις δυσκολίες ή τις διαφορές που μπορείνα έχουν (Unesco, 1994).

Επιπλέον, τα ΗνωμέναΈθνη με ποικίλες διακηρύξεις καλούν τις κυβερνήσεις των κρατών

μελών να διασφαλίσουν την εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες ως αναπόσπαστο

κομμάτι του εκπαιδευτικού τους συστήματος (Corbett, 2004). Βέβαια, προκειμένου να

εκπαιδεύονταιόλοι οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευπκέςανάγκες σε γενικά σχολεία, τα οποία

θα πρέπει εξαρχής να έχουν δομηθεί έτσι ώστε να μπορούν να υποστηρίξουνόλα τα παιδιά

ανεξαρτήτως αναγκών(Αγαλιώτης,2006).

Από τη Διακήρυξη της Salamanca το 1994 (Unesco, 1994) υπάρχει ένα ρεύμα

προς την «πλήρη συνεκπαίδευση». Στην Αγγλία στηρίζεται από αυτούς που

πιστεύουν είτε όπ το ένα σχολείο για όλους αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και μια

δημοκρατική κοινωνία είτε ότι είναι θέμα αποτελεσμαπκότητας (Ainscow, 1997). Επειδή

υπάρχουν πολλοί ορισμοί για τη συνεκπαίδευση και διαφορετικές αvτtλήψεις,

δημιουργούνται πολλές συγχύσεις (Skidmore, 1999). Σε γενικές γραμμές, αφορά στην πλήρη

ενσωμάτωση και συμμετοχή των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλες τις εκπαιδευτικές

βαθμίδες.

Σύμφωνα με τον ορισμό των Corbett & Slee, η συνεκπαίδευση είναι μια ακλόνητη, δημόσια

και πολιτική διακήρυξη και γιορτή της διαφορετικότητας. Απαιτεί συνεχή ενεργητική

ανταπόκριση για να εδραιωθεί μια ενσωματωμένη εκπαιδευπκή κουλτούρα (Corbett, 2001).
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Σύμφωνα με τον Mittler, αυτό σημαίνει όλοι να έχουν ευκαφίες εmλoyών και αυτοδιάθεσης.

Στην εκπαίδευση, αυτό σημαίνει να ακούς τα παιδιά και να εκτιμάς αυτά που λένε,

ανεξάρτητα από την ηλικία τους (Mittler, 2000).

Οι Brown et al. (1991) αναφέρουν ότι η συμπεριληπτική εκπαίδευση είναι ένας

τρόπος να τεθεί σε εφαρμογή το λιγότερο δυνατόν περιορισμένο περιβάλλον

εκπαίδευσης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Taylor & Ηaπίngtοn,

2003).Οι Bennett et al. (1997) ορίζουν τη συνεκπαίδευση ως τον τρόπο που

τοποθετούνται οι μαθητές με δυσκολίες στην κανονική τάξη, μέσα στην οποία

προσφέρονταιπαράλληλα υπηρεσίες ειδικής εκπαίδευσης. Με αυτό τον τρόπο η

πρωτοβουλία εφαρμογής της κοινής εκπαίδευσης μαθητών με και χωρίς ειδικές

ανάγκες αναφέρεται κυρίως στη γενική εκπαίδευση.

Σύμφωνα με τον Ainscow (1998), η ιδέα της κοινής συμπεριληπτικής εκπαίδευσης

αναφέρεται ουσιαστικά στον τρόπο με τον οποίο ένα σχολείο για όλους πρέπει να

ενδιαφέρεται για την εκπαίδευση όλων των μαθητών, χωρίς να γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στα

άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Faπell, 2000).

Ο Barton (2000) προτείνει έναν άλλο τρόπο κατανόησης και αποσαφήνισης του

όρου inclusion, προσπαθώντας να εντοπίσει το τι δεν περιλαμβάνει ο όρος αυτός.

Συνεπώς, το σχολείο του μη αποκλεισμού δεν περιλαμβάνει την αφομοίωση, ούτε

αφορά στην τοποθέτηση ή μετακίνηση ενός παιδιού από το ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο στο

άλλο χωρίς προγραμματισμό και συγκεκριμένες παροχές.

Η συνεκπαίδευση δεν αποτελεί τον αυτοσκοπό αλλά το μέσο προς την επίτευξη του κύριου

στόχου που δεν είναι άλλος από μια συμπεριληπτική κοινωνία. Τέλος, θα πρέπει να

επισημανθεί ότι η συνεκπαίδευση δεν αφορά μόνο τους μαθητές με αναπηρίες, αλλά όλες

εκείνες τις ομάδες μαθητών, οι οποίοι είναι ευάλωτοι σε πιέσεις και στον αποκλεισμό,

περιλαμβάνοντας και τις κοινωνικές μειονεξίες στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Evans &

Lunt, 2002).
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3.2.Μοντέλα Συνεκπαίδευσης

Πολλές έρευνες καταλήγουν σε συμπεράσματα, τα οποία μετουσιώνονται σε

πρακτικές εφαρμογές της συνεκπαωευσης παιδιών με και χωρίς ειδικές ανάγκες.

Οι προτάσεις πρακτικών τρόπων εφαρμογής της συνεκπαωευσης και

διαφορετικών συνδυασμών διδακτικών προσεγγίσεων έχουν μεγάλη σημασία για την

υλοποίηση της κοινής εκπαωευσης μαθητών με και χωρίς ειδικές ανάγκες.

Δεν αρκεί δηλαδή η θεωρητική και μόνο προσέγγιση του συγκεκριμένου ζητήματος αλλά

χρειάζεται να αναδειχτούν συγκεκριμένοι τρόποι πρακτικής εφαρμογής (Σούλης,2008).

Για αυτό το ')..jyyo θεωρείται σημαντικό να γίνει μια αναφορά σε κάποια από τα

σημαντικότερα μοντέλα συνεκπαωευσης που έχουν προταθεί στη διεθνή

βιβλιογραφία.

Α). «Κοινωνία της Μάθηση(» (<<Community for leαrning»)

Η Wang (1997) αναφέρεταιστο μοντέλο της «Κοινωνίας της Μάθησης» ως ένα

πρόγραμμα σχολικής μεταρρύθμισης,το οποίο αποσκοπείστην εκπαίδευση όλων των

μαθητών κάτω από τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Το συγκεκριμένο μοντέλο προβλέπει

δύο στάδια εφαρμογής.

Στο πρώτο στάδιο γίνεται μια λεπτομερήςαξιολόγησητων ειδικών μαθησιακών δυσκολιών

από όλους τους ειδικούς που θα εμπλακούν στη εφαρμογή του προγράμματος, όπως

ψυχολόγοι, ειδικοί παιδαγωγοί, εκπαιδευτικοίγενικής εκπαωευσης και λογοθεραπευτές.

Στο δεύτερο στάδιο σχεδιάζεταιπλέον ο τρόπος υλοποίησηςτου προγράμματος

συνεκπαωευσηςσε δύο επίπεδα, «εσωτερικήςλειτουργΊας», όπου καθορίζονταιοι

αρμοδιότητεςτου προσωπικού του σχολείου, και «εξωτερικήςλειτουργΊας», όπου

καθορίζονταιτα όρια εμπλοκήςτων γονέων και της ευρύτερης κοινότητας στο

πρόγραμμακαι ο τρόπος συνεργασίαςτους με το σχολείο (Σούλης, 2008)

Οι στόχοι του συγκεκριμένου μοντέλου αφορούν στην εμπλοκή της ευρύτερης

κοινωνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην αναδιάρθρωση του σχολείου μέσω της

συνεργασίαςτων μελών του μεταξύ τους αλλά και με τους κατάλληλουςκρατικούς φορείς,

στην ανάληψη από τους γονείς πρωτοβουλιώνκαι ευθυνών που θα βοηθήσειστη βελτίωση

της επ1δοσης των παιδιών τους και, τέλος, στη συνεκπαωευση των μαθητών με και χωρίς

αναπηρίες μέσα από σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, ώστε κάθε μαθητής να αναπτύξει στο

μέγιστο τις ικανότητες και τις δυνατότητέςτου (Wang et al., 1985/ Lindsay & Dockrell,

2004).
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Πολλές έρευνες ασχολήθηκαν με το επίπεδο αποτελεσματικότητας του

συγκεκριμένου μοντέλου. Στο θέμα της επίδοσης, φαίνεται βελτiωση τόσο στα

μαθηματικά όσο και στη γλώσσα, ενώ ταυτόχρονα η θετική στάση απέναντι στο

σχολείο και τους εκπαιδευτικούς αλλά και τα επίπεδα αυτοεκτίμησης παρουσιάζουν άνοδο

(Σούλης, 2008).

2) «Προσαρμοσμένα ΠεριBάJ,λovτα Μάθησης» (<<Adαptive Learning Environments

Mode/» - ΑΙΕΜ)

Το μοντέλο «Προσαρμοσμένα Περιβάλλοντα Μάθησης» φαίνεται να έχει

αντικαταστήσει το μοντέλο της «Κοινωνίας της Μάθησης» και θεωρείται εξίσου

κατάλληλο για όλες τις κατηγορίες ειδικών αναγκών αλλά και για μαθητές με

κοινωνικές μειονεξίες (Wang & Βίrch, 1984).

Σκοπός του συγκεκριμένου μοντέλου είναι να μετατρέψει το σχολείο σε κατάλληλο

περιβάλλον μάθησης για όλους τους μαθητές (Wang et al. 1985. Affleck et al., 1988) και να

βοηθήσει τους μαθητές με ειδικές ανάγκες να ενταχθούν ουσιαστικά στο σχολικό

πρόγραμμα, αξωποιώντας και αναπτύσσοντας όλες τις δυνατότητές τους (Σούλης 2008).

Για να το πετύχει αυτό, απαιτείται προετοιμασία και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

σχετικά με τη σπειροειδή διάταξη της ύλης, την προσαρμογή της διδασκαλίας στο ρυθμό του

κάθε μαθητή και την ανατροφοδότηση των μαθητών (Wang et al., 1985/ Affleck et al.,

1988). Εξίσου σημαντικός είναι και ο ρόλος της αξιολόγησης, η οποία πραγματοποιείται σε

τακτά διαστήματα και συγκεντρώνει πληροφορίες για τις ανάγκες, αλλά και το ρυθμό

προόδου των μαθητών. ΕΠ1Πλέον, και σε αυτό το μοντέλο δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη

συμμετοχή των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους.

Οι περισσότεροι ερευνητές αναφέρονται στο μοντέλο «Προσαρμοσμένα

Περιβάλλοντα Μάθησης» ως μια αποτελεσματική απόπειρα εφαρμογής της

συνεκπαίδευσης (Wang et al., 1985). Υπάρχουν, όμως, και οι αντίθετες απόψεις

ερευνητών, οι οποίοι θεωρούν ότι η επιτυχία του συγκεκριμένου μοντέλου δε

αποδεικνύεται στην πράξη ικανοποιητικά (Zigmond & Baker, 1996).

47



Γ) Το μοντέλο «Επιτυrία για Όλους» (<<Success for All»)

Το μοντέλο «Επιτυχίαγια Όλους» βασίζεται στην αρχή ότι όλοι οι μαθητές μπορούν να

φοιτήσουν επιτυχώς στο γενικό σχολείο. Στοχεύεικυρίως στις περιοχές της ανάγνωσης, της

γραφής και του προφορικού λόγου.

Αρχικά, απευθυνότανσε μαθητές του νηπιαγωγείου και των πρώτωντάξεων του δημοτικού

αλλά, στη συνέχεια, προσαρμόστηκεκαι στους μαθητές μεγαλύτερωντάξεων (Σούλης,

2008).

Για την επίτευξη των στόχων του, προτείνεται και εδώ η χρήση της συστηματικής

αξιολόγησης και των σύγχρονων διδακτικών μεθόδων και η συνεργασία εκπαιδευτικών και

γονέων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν όσο το δυνατόν πιο

νωρίς οι μαθησιακές δυσκολίες των παιδιών κυρίως στην ανάγνωση και τη γραφή

(Smith, 1995).Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελείται από δύο φάσεις. Στην πρώτη

φάση,γίνεται η διδασκαλία της ανάγνωσης μέσω της εξάσκησης στη φωνολογική

ενημερότητα (Lane et al., 2002).

Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει δραστηριότητες παραγωγής και κατανόησης του γραπτού

λόγου.Το μοντέλο αυτό δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρώιμη παρέμβαση των

δυσκολιών ανάγνωσης, στη συστηματική αξιολόγηση, στη συνεργατική μάθηση και

τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων ατόμων, ενώ, ταυτόχρονα, προωθεί ιδιαίτερα τη

συνεκπαίδευση. Η αποτελεσματικότητάτου σχετικά με την επίδοση στην ανάγνωση και τη

γραφή αποδεικνύεται από μελέτες, ιδιαίτερα για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές

ανάγκες ή για τους μαθητές από KOινωVΙKά ευπαθείς ομάδες (Bonηan et al., 2005 / Bonηan et

al., 2003 / Ross et al., 1997).

Δ) Το Μοντέλο «Αρχάριοι και Προrωρημένοι Μαθητές» (<<Roots αnd Wings»)

Το μοντέλο αυτό αποτελεί συμπλήρωμα του μοντέλου «Επιτυχία για Όλους»,

καθώς εκτός από τους τομείς της γλώσσας και της γραφής, αφορά και στη διδασκαλία

μαθηματικών και KOινωVΙKών επιστημών (Slavin & Madden, 2000). Απευθύνεται σε μαθητές

από τα προνήπια μέχρι την έκτη τάξη δημοτικού (Σούλης, 2008).

Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να βοηθήσει όλους τους μαθητές,

ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερότητές τους, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους μέσα από τη

συνεργατική μάθηση, την εξατομικευμένη διδασκαλία -όπου αυτή είναι

απαραίτητη- και τη βιωματική μάθηση.
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Αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, το οποίο ονομάζεται «αρχάριοι

μαθητές», γίνεται προσπάθεια να αναπτυχθούν οι νοητικές και γνωστικές ικανότητες των

μαθητών που είναι απαραίτητες για την ακαδημαϊκή επιτυχία.

Στο δεύτερο μέρος, που ονομάζεται «προχωρημένοι μαθητές», επιδιώκεται η ανάπτυξη

ανώτερων νοητικών και γνωστικών λειτουργιών και η διαμόρφωση θετικής στάσης απέναντι

στη μάθηση (Σούλης, 2008).

Ε)Το μοντέλο «20120 Ανάλυση» (<<20120 Analysis: Α tool for instructional

planning»).

Το μοντέλο αυτό προτείνει ένα τρόπο συλλογής δεδομένων, προκειμένουνα

εντοπίσει μαθητές που ανήκουν στο 20% του συνόλου των μαθητών με τις

χαμηλότερεςή τις υψηλότερες επιδόσεις, ώστε να εντοπιστούν ιδιαίτερες περιπτώσεις

μαθητών χωρίς να επιχειρείται αυστηρή κατηγοριοποίησή τους (Sharpe & Johnson,200 1).

Το μοντέλο αυτό υλοποιείται σε δύο φάσεις. Η πρώτη περιλαμβάνει την

παιδαγωγική αξιολόγηση, μέσω της οποίας επιδιώκεται η συλλογή δεδομένων

σχετικά με τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του κάθε μαθητή ενώ στη δεύτερη φάση

εξετάζονται εναλλακτικοί τρόποι διδασκαλίας, προτείνονται προσαρμογές στις διδακτικές

μεθόδους και τα υλικά και επαναπροσδιορίζονται οι διδακτικοί στόχοι και οι τρόποι

παρέμβασης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή του μοντέλου αυτού είναι η συνεργασία

όλων όσων εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία (δάσκαλο\, εκπαιδευτικοί ειδικής

αγωγής, ψυχολόγο\, γονείς).Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα εύχρηστο και καινοτόμο

εργαλείο διδακτικής παρέμβασης στα πλαίσια της συνεκπαίδευσης, που ενισχύει το μη

αποκλεισμό των παιδιών με μαθησιακά προβλήματα από την τυπική εκπαίδευση (Σούλης,

2008).

ΣΤ) Το μοντέλο «Τάξη μέσα στην Τάξη» (<<C/ass within α C/ass Model»)

Το μοντέλο «Τάξη μέσα στην Τάξψ> αποτελεί μέρος μιας ευρύτερηςτάσης στη

συνεκπαίδευση που αναφέρεταιστη βιβλιογραφίαως συν-διδασκαλία (co-teachίng).

Βασικό στοιχείο της συν-διδασκαλίαςαποτελείη ταυτόχρονη παρουσία του

εκπαιδευτικούγενικής εκπαίδευσηςκαι ειδικής αγωγής μέσα στη γενική τάξη,

προκειμένου να ικανοποιηθούνοι ανάγκες όλων των μαθητών (Connor et al., 2006).

Επιπλέον, αποτελεί έναν τρόπο μείωσης της απόστασης ανάμεσα στη γενική και την
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ειδική αγωγή (Bauwens et al., 1989), προκειμένου να επιτευχθεί ο βασικός στόχος

της συνεκπαίδευσης, που δεν είναι άλλος από την κοινή και αποτελεσματική

εκπαίδευση μαθητών με και χωρίς εκπαιδευτικές ανάγκες. Στη συν-διδασκαλία, οι ρόλοι των

δύο εκπαιδευτικών εναλλάσσονται.

Έτσι, συχνά οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες τις οποίες αναλαμβάνει ένας εκπαιδευτικός

ανάλογα με τις ανάγκες τους ή και οι δύο εκπαιδευτικοί διδάσκουν το ίδιο αντικείμενο αλλά

με διαφοροποιημένο τρόπο. Η πιο απαιτητική εφαρμογή της συν-διδασκαλίας αφορά στην

ταυτόχρονη διδασκαλία του ίδιου γνωστικού αντικειμένου και από τους δύο εκπαιδευτικούς,

όπου ο ένας διδάσκει και ο άλλος συμπληρώνει τη διδασκαλία με παραδείγματα, προεκτάσεις

και γενικεύσεις της νέας γνώσης (Vaughn et al., 1997).

Ειδικότερα, το μοντέλο «Τάξη μέσα στην Τάξη», αφορά τη συνεκπαίδευση μαθητών με

ελαφρά ή μέτρια νοητική καθυστέρηση με τους τυπικώς αναπτυσσόμενους συμμαθητές τους

στη γενική τάξη με ταυτόχρονη παρουσία δύο εκπαιδευτικών. Ο εκπαιδευτικός γενικής

εκπαίδευσης διδάσκει στους μαθητές χωρίς εκπαιδευτικές ανάγκες, ενώ ο εκπαιδευτικός

ειδικής αγωγής προσαρμόζει τη διδασκαλία του ίδιου γνωστικού αντικειμένου στις ανάγκες

και το επίπεδο των μαθητών με νοητική καθυστέρηση, με σκοπό την προσφορά ισότιμων

ευκαφιών μάθησης σε όλους τους μαθητές (Σούλης, 2008).

Βασικό χαρακτηριστικό του μοντέλου και της συν-διδασκαλίας γενικότερα είναι

η τακτή αξιολόγηση των μαθητών, η προσαρμογή του αναλυτικού προγράμματος στις

ανάγκες των μαθητών, ο εμπλουτισμός των διδακτικών τεχνικών και η επικοινωνία με τις

οικογένειες των παιδιών (Walther - Thomas et al., 1996/ Walther - Thomas et al. ]997).

3.2.1.Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα co- teaching

Όσον αφορά τα πλεονεκτήματα που υπάρχουν για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης που

βρίσκονται σε μια τάξη συνδιδασκαλίας εστιάζονται κυρίως στις ακαδημαϊκές τους

αποδόσεις, στον μεγαλύτερο χρόνο και προσοχή που λαμβάνει το παιδί από το δάσκαλό του,

στην μεγαλύτερη έμφαση στις γνωστικές στρατηγικές, στις κοινωνικές δεξιότητες και στις

βελτιωμένες συνθήκες εντός τάξης (Walther-Thomas,C.S., ]997). Αρκετοί εκπαιδευτικοί

αναφέρουν πως το εκπαιδευτικό πλαίσιο της συνδιδασκαλίας ωφέλησε εξίσου και τη

συγκεκριμένη ομάδα παιδιών ενώ πολλές φορές η κλασσική εκπαιδευτική δομή στην οποία

μπορεί να ήταν μέλη δεν έδειχνε να βοηθάει τους συγκεκριμένους μαθητές.
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Σχετικά με τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν για τους εκπαιδευnκούς γενικής και ειδικής

αγωγής μέσα από τις δομές-τάξεις συνδιδασκαλίας, ανέφεραν την επαγγελματική

ικανοποίηση, τις ευκαφίες για επαγγελματική ανάπτυξη, προσωπική στήριξη και αυξημένες

ευκαφίες για συνεργασία (Walther-Thomas, 1997).

Ακόμα, το συνεργατικό μοντέλο δίνει την ευκαφία στους δασκάλους να μοφαστούν τις

γνώσεις τους. Οι δάσκαλοι γενικής αγωγής έχουν την γνώση του εκπαιδευnκού

προγράμματος σπουδών, ενώ οι δάσκαλοι ειδικής αγωγής έχουν την γνώση των

εκπαιδευnκών διαδικασιών για τους μαθητές με διαφορετικότητα.

Η συνεργασία και η συλλογικότητα μεταξύ των εκπαιδευτικών μπορεί να οδηγήσει στη

διαφοροποίηση του προγράμματος σπουδών, που οφείλεται κατά ένα μέρος στην μείωση της

αναλογίας μαθητή- δασκάλου. Δύο δάσκαλοι/εκπαιδευτικοί που εργάζονται μαζί για να

βελτιώσουν την διδασκαλία μέσω τεχνικών όπως η παράλληλη διδασκαλία ή η εναλλακτική

διδασκαλία μπορούν κατά περιόδους να διευκολύνουν τη διδασκαλία μέσω της

διαφοροποίησης για όλους τους μαθητές (Hourcade & Bauwens, 2003' Pugach & Johnson,

1999).

Σύμφωνα με την Walter-Thomas (1996), οι δάσκαλοι της συνεργατικής διδασκαλίας

μοφάζονταιτην ευθύνη για άμεση καθοδήγηση, την ανάπτυξη και τροποποίηση του

εκπαιδευnκού προγράμματος, την καθοδηγούμενη εξάσκηση, τις διάφορες δραστηριότητες,

τον έλεγχο της προόδου, την επικοινωνία με τους γονείς και την εκπαιδευnκή αξιολόγηση.

Έτσι, η συνεργατική διδασκαλία δίνει την δυνατότητα στους δασκάλουςνα υποστηρίξουν

τους μαθητές τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο συμπεριφοράς (Sileo, &

Garderen, 2010).

Εκτός από τα πλεονεκτήματα υπάρχουν και κάποια έντονα προβλήματα! μειονεκτήματα που

αναφέρονται σε αρκετές έρευνες σχετικά με τη συνεργατική διδασκαλία. Όπως ανέφεραν οι

ερωτώμενοι της συγκεκριμένης έρευνας, κάποιες από αυτές τις δυσκολίες είναι:

~ α) η συμφωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών για τον απαραίτητο χρόνο για τον

εκπαιδευτικό σχεδιασμό (DeFrance Schmidt, 2008)

~ β) οι τυχόν αλλαγές-μετακινήσειςσυναδέλφων που δυσκολεύουντην διαδικασία τους

προγραμματισμού,καθώς όταν συναναστρέφεσαικαι συνεργάζεσαι με ένα

συγκεκριμένο άτομο μαθαίνεις τις συνήθειές του και αισθάνεσαι πιο άνετα

~ γ) ο σχεδιασμός των μαθητών όπως για παράδειγμα η κατανομή των μαθητών με

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσα στις τάξεις ώστε να διατηρηθείη ετερογένεια

των μαθητών με απώτερο στόχο την καλύτερη στήριξη σε όλα τα μέλη της τάξης.
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~ δ) ο επιπλέον και εξειδικευμένος φόρτος εργασiας (Bergen, 1997).

~ ε) η διευθυντική υποστήριξη που συνεπάγεται με την καλή σχέση και συνεργασίαμε

τον διευθυντή και στ) οι ευKαφiες ανάπτυξης-εξέλιξης του προσωmκού (Walther

Thomas, 1997).

Σε μία άλλη έρευνα σχετικά με τη συνεργατική διδασκαλία, έλαβαν μέρος εκπαιδευτικοί

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η πλεωψηφία των εκπαιδευτικών

δήλωσαν ως πλεονεκτήματα των προγραμμάτων συνδιδασκαλίας την ακαδημαϊκή αλλά και

την κοινωνική εξέλιξη τόσο των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όσο και των

παιδιών τυmκής ανάπτυξης. Επίσης, οι συμμετέχοντες δήλωσαν πως έπαφναν κουράγιο και

δύναμη για να συνεχίσουν από τους ίδωυς τους μαθητές τους ενώ πολύ σημαντικό στοιχείο

ήταν και η αποδοχή της διαφορετικότητας μέσα στην τάξη τους και η πολύ καλή συνεργασία

που είχαν όχι μόνο με τους συναδέλφους τους αλλά και με τους ίδωυς τους μαθητές.

Ωστόσο, υπήρχαν και κάποωι εκπαιδευτικοί που εξέφρασαν μια ιδιαίτερη ανησυχία για το

συγκεκριμένο πρόγραμμα, που συσχετιζόταν με την mθανή αρνητική επίδραση των μαθητών

με ειδικές ανάγκες στην κοινωνική και ακαδημαϊκή απόδοση των μαθητών τυmκής

ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν πως κάποιοι μαθητές τυmκής

ανάπτυξης μιμήθηκαν μη εmθυμητές συμπεριφορές κάποιων μαθητών με ειδικές

εκπαιδευτικές ανάγκες στο πλαίσω του προγράμματος συνδιδασκαλίας (Austin, V.L., 2001).

3.2.2. Μοντέλα-Τύποι Συνδιδασκολίας

Σύμφωνα με τον Friend (Sileo, & Garderen, 201 Ο) υπάρχουν έξι βασικοί τύποι

συνδιδασκαλίας στηριζόμενες σε έρευνες. Κάθε ένα από αυτά τα μοντέλα-τύπους μπορεί να

προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών και της συγκεκριμένης ενότητας του

μαθήματος. Αυτές οι τύποι χρησιμοποωύνται και σε επιλεγμένες ερευνητικές μαθηματικές

πρακτικές, για τους μαθητές που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

1.Ένας διδάσκει, ένας παρατηρεί (one teach, one observe)

Σύμφωνα μ' αυτό το μοντέλο ο ένας δάσκαλος διδάσκει όλη την ομάδα μαθητών και ο άλλος

παρατηρεί. Για παράδειγμα η δασκάλα μπορεί να κατευθύνει μια ολόκληρη ομάδα

συζήτησης πάνω σε ένα συγκεκριμένο μαθησιακό αντικείμενο, όπως Π.χ. στο θέμα επίλυσης

των μαθηματικών προβλημάτων. Η άλλη εκπαιδευτικός παρατηρεί τους μαθητές, ώστε να

καθοριστεί ποως συμμετείχε στη συζήτηση, και παράλληλα μαγνητοφωνεί τα λεγόμενα των

παιδιών.
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Οι δάσκαλοι στη συγκεκριμένη φάση δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο ποιος συμμετείχε κατά

τη διάρκεια της συζήτησης, καθώς τα παιδιά με ιδιαιτερότητες έχουν πρόβλημα επικοινωνίας

και μάθησης, επομένως αυτό εμποδίζει την κατανόησή τους.

Μέσα από αυτή τη μέθοδο γίνεται αντιληπτό ποιοι μαθητές χρειάζονται

επιπλέον ενθάρρυνση και υποστήριξη, ώστε να συμβάλλουν στη διαδικασία

της συζήτησης. Κατά τη διάρκειά του σχολικού έτους οι δάσκαλοι συνεχίζουν

να χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο, ώστε να συλλέξουν κάποια

δεδομένα/στοιχεία των μαθητών, να παρατηρήσουν και να υποστηρίξουν την

συμπεριφορά τους καθώς και να τους αξιολογήσουν.

2. Ομαδική διδασκαλία aeam teaching)

Το συγκεκριμένο μοντέλο αναφέρεται στην περίπτωση που οι δάσκαλοι

μοιράζονται ισότιμα όλες τις ευθύνες ενός προγράμματος συνδιδασκαλίας

όπως είναι για παράδειγμα ο χρόνος για το σχεδιασμό και την υλοποίηση

όλων των συστατικών της μαθησιακής διαδικασίας. Σε αυτή την περίπτωση και οι δυο

εκπαιδευτικοί διδάσκουν μια μεγάλη ομάδα μαθητών είτε στεκόμενοι δίπλα δίπλα μπροστά

στην τάξη είτε όταν κάνουν πολύπλοκη την διδασκαλία.

Σύμφωνα με τον Silbennan (1996), η ομαδική διδασκαλία εφαρμόζεται όταν οι εκπαιδευτικοί

χωρίζουν τον νέο διδακτικό υλικό σε μικρότερα κομμάτια τα οποία τα διαχειρίζονται ώστε να

βοηθήσουν τους μαθητές στην μαθησιακή διαδικασία και μετέπειτα οι μαθητές να διδάσκουν

το νέο υλικό στους συμμαθητές τους (Sίleo, & Garderen, 2010). Με αυτό τον τρόπο κάθε

μαθητής μαθαίνει κάτι, το οποίο όταν συνδυάζεται με υλικό διδαγμένο από άλλους,

διαμορφώνει μια συγκροτημένη μορφή γνώσης.

3. ΕναΜακτική διδασκαλία (Alternative teaching)

Σε αυτό το μοντέλο ο ένας δάσκαλος διδάσκει μια μικρή ομάδα 3-8

μαθητών, ενώ ο άλλος δάσκαλος όλη την τάξη (Sileo, & Garderen, 2010).

Είναι ιδιαίτερη χρήσιμη μέθοδος που προωθεί τη συστηματική και ατομική

διδασκαλία σε ένα συγκεκριμένο ακαδημαϊκό τομέα. Είναι μια ευέλικτη μορφή

διδασκαλίας που γίνεται για συγκεκριμένο σκοπό και στόχο (Friend &

Bursuck, 1999).
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4. ΠαράΜηλη διδασκαλία (ParaZlel teaching)

Πρόκειται για την περίπτωση που οι δάσκαλοι σχεδιάζουν μαζί και

ταυτόχρονα τη διδασκαλία ενός συγκεκριμένου ακαδημαϊκού θέματος σε δύο

ομάδες. Η τάξη χωρίζεται σε δύο ισόποσες ομάδες και οι δάσκαλοι διδάσκουν

το ίδιο περιεχόμενο, την ίδια χρονική στιγμή, σε μια ομάδα μαθητών ο

καθένας (Friend, & Bursuck, 1999). Το μοντέλο αυτό επιτρέπει του δασκάλους

να ασχολούνται με μια σχετικά μικρή ομάδα παιδιών και προσφέρει και στα άτομα με

δυσκολίες μια πιο επικεντρωμένη και πρακτική διδασκαλία (Sileo, &

Garderen, 2010).

5. Διδασκαλία με κέντρα μάθησης (Station teaching)

Σύμφωνα με τον Friend (2005) αυτό το μοντέλο χρησιμοποιείταιόταν οι

δάσκαλοι μοιράζουν τις ευθύνες στο περιεχόμενο διδασκαλίας. Σε αυτό το

μοντέλο, οι εκπαιδευτικοίχωρίζουν την τάξη σε μικρές ομάδες και κάθε ομάδα

ασχολείται με διαφορετικέςδραστηριότητεςοι οποίες συμβάλλουν στους

στόχους διδασκαλίας όλων των παιδιών (Sileo, & Garderen, 2010). Οι

δραστηριότητεςυλοποιούνται σε κατάλληλα διαμορφωμένα κέντρα μάθησης,

που βρίσκονται σε διάφορα σημεία της αίθουσας. Οι μαθητές περνούν με τη

σεφά από κέντρο σε κέντρο.

6. Ένας διδάσκει ένας περιφέρεται {One teach. one drim

Αυτό το μοντέλο είναι παρόμοιο με το μοντέλο «Ένας διδάσκει, ένας

παρατηρεί»με τη διαφορά ότι όταν ο ένας δάσκαλοςδιδάσκειο άλλος

περιφέρεταιστην τάξη. Αυτό το μοντέλο δίνει τη δυνατότηταελέγχου

κατανόησης/αξιολόγησηςτων μαθητών. Προσφέρειτη δυνατότητατης ένας

προς έναν προσέγγισηςκαι διδασκαλίαςόταν ένας μαθητής αντιμετωπίζει

δυσκολίεςσε μια συγκεκριμένηακαδημαϊκήέννοια (Sileo, & Garderen, 20 Ι Ο).
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3.2.3.Πορεία κατά τη συνεργατική διδασκαλία

Κατά την διαδικασία της συνδιδασκαλίας (co-teaching), όπως προαναφέρθηκε,

συνφΥάζονται δάσκαλοι γενικής και ειδικής αγωγής. Κάποια συστατικά της διαπροσωπικής

τους σχέσης μπορούν να επηρεάσουν, άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά, την πορεία της

συνεργασίας τους. Μέσα από έρευνες που έγιναν την τελευταία δεκαετία βρέθηκε ότι

υπάρχουν κάποια συστατικά προσωπικότητας των εκπαιδευτικών που συμβάλλουν στην

ανάπτυξη του συνεργατικού περιβάλλοντος όπως η διαπροσωπική επικοινωνία, η φυσική

ρύθμιση της τάξης, η εξοικείωση με το αναλυτικό πρόγραμμα, οι στόχοι του προγράμματος

για τους μαθητές, ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός-η εκτίμηση για τυχόν αλ/αγές, ο σχεδιασμός

της παρουσίασης των δραστηριοτήτων, η διαχείριση της τάξης και η αξιολόγηση (Gately &

Gately, 2001).

Πιο αναλυτικά το πρώτο από τα χαρακτηριστικά-συστατικά των σχέσεων της

συνδιδασκαλίας είναι και η διαπροσωπική επικοινωνία. Με αυτόν τον όρο εννοείται η χρήση

των λεκτικών, μη λεκτικών μηνυμάτων και η ανάπτυξη των KOινωVΙKών δεξιοτήτων. Μέσα

από κάποια στάδια αναπτύσσεται η επικοινωνία σε επίπεδο πιο ανοιχτό και

αλληλεπιδραστικό. Αυτό γίνεται ακόμα πιο ουσιαστικό όταν παρατηρείται ο τρόπος

αλληλεπίδρασης και συνεργασίας μιας γυναίκας και ενός άντρα δασκάλου μέσα στην τάξη

τους (Gately, & Gately, 2001).

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό κατά τη διάρκεια της συνδιδασκαλίας που μπορεί να επηρεάσει

τη σχέση των εκπαιδευτικών είναι και η φυσική ρύθμιση της τάξης όπως για παράδειγμα η

τοποθέτηση και η ρύθμιση των εκπαιδευτικών υλικών, των μαθητών αλ/ά και των

εκπαιδευτικών (DeFrance Schmidt, 2008).

Υπάρχουν τρεις φάσεις που περνάει συνήθως ο εκπαιδευτικός κατά την φυσική ρύθμιση της

τάξης:

.:. ο διαχωρισμός

.:. ο συμβιβασμός

.:. η συνεργασία.

Σε πρώιμο στάδιο όλες αυτές οι διευθετήσειςμπορεί να δώσουν την εντύπωση του

διαχωρισμού (Gately, & Gately, 2001). Σε μερικές τάξεις μπορεί να τύχει να μην νιώθουν

άνετα οι εκπαιδευτικοί ή να μην έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό και να
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νιώθουν πως πρέπει να ζητούν άδεια ή να αναγκάζονται να φέρνουν δικό τους υλικό ή να

χρησιμοποιούν ένα μέρος της αίθουσας.

Το επόμενο στάδιο ονομάζεται συμβιβαστικό όπου οι εκπαιδευnκοί ξεκινούν να μοιράζονται

εποπτικό υλικό και χώρο μέσα στην αίθουσα. Στο στάδιο της συνεργασίας οι εκπαιδευτικοί

αναλαμβάνουν την ρύθμιση των θέσεων των μαθητών αλλά και της γενικότερης συνεργασίας

των παιδιών μέσα σε ομάδες.

Το τρίτο συσταnκό είναι η εξοικείωση με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των παιδιών. Σε

αρχικό στάδιο, ο δάσκαλος ειδικής αγωγής ίσως να μην είναι γνώστης του αναλυnKOύ

προγράμματος σπουδών και της γενικότερης μεθοδολογίας της γενικής εκπαίδευσης (Wood,

1998). Αυτή η απουσία γνώσεων όμως είναι πιθανόν να επιφέρει συναισθήματα

ανασφάλειας και στους δύο δασκάλους που συνεργάζονται μέσα στην ίδια τάξη, καθώς ο

δάσκαλος γενικής αγωγής μπορεί να νιώθει ανασφαλής για το πώς ο δάσκαλος ειδικής θα

καταφέρει να διδάξει σύμφωνα με το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Καθώς όμως οι δύο συνάδελφοι προχωρούν στο επόμενο στάδιο, δηλαδή σε αυτό της

συνεργασίας, η αυτοπεποίθηση και η σιγουριά τους μεγαλώνει σε σχέση με το αναλυnκό

πρόγραμμα σπουδών.

Έτσι καθώς αυξάνονταιτα επίπεδα ασφάλειας και εξάσκησης των ικανοτήτων

τους, μπορούν πιο ομαλά να περάσουν σε ένα στάδιο συνεργασίας με σημείο

αναφοράς το αναλυnκό πρόγραμμα σπουδών των παιδιών αλλά και να

μοιράζονταιτον προγραμματισμό και την διδασκαλία (Gately, & Gately, 2001).

Το τέταρτο χαρακτηριστικό-συστατικόπου μπορεί να επηρεάσειτις σχέσεις των

εκπαιδευnκώνστο τομέα της συνδιδασκαλίαςαφορά τους στόχους της για το πρόγραμμα

σπουδών των μαθητών αλλά και τις τυχόν τροποποιήσειςτους. Ο συγκεκριμένοςτομέας

συνεργασίας εστιάζει στην συνεργασίατων εκπαιδευτικώνγια τον σχεδιασμό των

εκπαιδευnκώνστόχων του κάθε μαθητή (Gately, & Gately, 2001).

Όταν τόσο ο δάσκαλος γενικής όσο και ο δάσκαλος ειδικής αγωγής είναι εξίσου υπεύθυνοι

για την επιτυχία όλων των μαθητών μέσα σε μια τάξη συνδιδασκαλίας, είναι λογικό πως θα

πρέπεινα συζητούν τους στόχους που θα τεθούν αλλά και τις απαραίτητες ρυθμίσεις που θα

λάβουν υπόψη τους για συγκεκριμένουςμαθητές ώστε να επιτύχουν στην εκπαιδευτική

διαδικασία. Οι συνεχόμενες συναντήσειςτων εκπαιδευτικώνγια σχεδιασμό των στόχων και

του χρονικού πλαισίου τους είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της ιδέας-θεσμού της

συνδιδασκαλίας (DeFrance Schmidt, 2008).
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Το επόμενο στοιχείο αφορά τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό που μπορεί να είναι καθημερινός,

εβδομαδιαίος ή σχετικός με ανακεφαλαιώσεις μαθημάτων. Ένας αποτελεσματικός

σχεδιασμός απαιτεί από τους εκπαιδευτικούς να εκτιμούν την ανάγκη για αλλαγές και

ρυθμίσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος αλλά και δέχονται τις ευθύνες στο να διδάσκουν

όλα τα παιδιά μαζί μέσα στην ίδια τάξη. Εάν οι δάσκαλοι επιθυμούν να είναι πραγματικά

συνεργάσιμοι, ο κοινός σχεδιασμός του χρονοδιαγράμματος είναι βασικό στοιχείο (DeFrance

Schmidt, 2008).

Μέσα από παρατηρήσεις και έρευνες που έχουν γίνει, όταν δύο εκπαιδευτικοί δουλεύουν σε

μια τάξη συνδιδασκαλίας στην αρχή δημιουργούνται δύο τύποι διδασκαλίας

Κατά καιρούς υπάρχουν ξεχωριστά εκπαιδευτικά προγράμματα που διδάσκονται

μέσα στην τάξη ή σε μικρές ομάδες παιδιών. Κάποιες άλλες στιγμές, ο δάσκαλος γενικής

είναι αυτός που διδάσκει την ομάδα και ο ρόλος του δασκάλου ειδικής αγωγής είναι

βοηθητικός. Συχνά, ο δάσκαλος ειδικής αγωγής περιφέρεται στην τάξη κυκλικά βοηθώντας

τους μαθητές να παραμείνουν στην διαδικασία που πραγματοποιείται τη συγκεκριμένη

στιγμή ή βοηθώντας στην διαχείριση συμπεριφοράς τους (Gately, & Gately, 2001).

Καθώς οι εκπαιδευτικοί περνούν στο στάδιο του συμβιβασμού, μοφάζονται

διάφορα στοιχεία σχετικά με το σχεδιασμό. Αυτή η διαδικασία του μοφασιάς

συνεχίζεται μέχρι οι δύο συνάδελφοι να περάσουν στο στάδιο της συνεργασίας. Στο στάδιο

της συνεργασίας οι δάσκαλοι συνεχώς σχεδιάζουν το πρόγραμμα και σε ώρες εκτός

διδασκαλίας (Gately & Gately, 200]).

Το έκτο στοιχείο είναι ο σχεδιασμόςτης παρουσίασης,δηλαδή ο τρόπος που θα παρατεθούν

οι εκπαιδευτικέςδραστηριότητεςαναφορικάμε το εκπαιδευτικόπρόγραμμαμέσα στην τάξη

συνδιδασκαλίας(DeFrance Schmidt, 2008).

Στην αρχή, οι δάσκαλοι παρουσιάζουν ξεχωριστά τα μαθήματά τους. Στην πορεία της

ανάπτυξης της διαπροσωπικής τους σχέσης κάποιες δραστηρώτητες μπορούν να μοφάζονται.

Αυτές οι μικρές αλληλεπιδράσεις και στις παρεμβολές της παρουσίασης τους είναι το στάδιο

του συμβιβασμού. Στο στάδιο της συνεργασίας, και οι δύο εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην

παρουσίαση τους μαθήματος και των δραστηριοτήτων και προωθούν το σχεδιασμό τους από

κοινού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα και οι μαθητές από πλευράς τους να ρωτούν και να ζητούν

τη βοήθεια και από τους δύο εκπαιδευτικούς χωρίς να τους διαχωρίζουν (Gately, & Gately,

2001).
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Το έβδομο στοιχείο είναι η διαχείριση της τάξης καθώς το συγκεκριμένο θέμα διαθέτει δύο

παράγοντες που είναι:

~ η δομή

~ οι σχέσεις

Ένα δομημένο περιβάλλον αποτελείται από κανόνες και ρουτίνες της μαθησιακής

διαδικασίας που οι μαθητές πρέπει να μάθουν να τηρούν. Από την άλλη η ανάπτυξη των

σχέσεων και της έννοιας της κοινωνίας μέσα στο πλαίσιο του σχολικού

περιβάλλοντος συμβάλλει στην αποτελεσματική διαχείριση της τάξης. Από τη πλευρά των

εκπαιδευτικών, όταν δύο δάσκαλοι δουλεύουν μέσα στον ίδιο χώρο θα πρέπει οι ρόλοι τους

και οι κανόνες να είναι ξεκάθαροι (Gately & Gately, 2001).

Στο αρχικό στάδω υπάρχει η πιθανότητα ο δάσκαλος ειδικής αγωγής να υιοθετεί τον ρόλο

του «διαχεφιστή της συμπεριφοράς» για τα παιδιά ώστε ο άλλος δάσκαλος να μπορέσει να

διδάσκει. Στο επόμενο στάδω, ο δάσκαλος γενικής αγωγής υωθετεί το ρόλο του «αρχηγού

διαχεφιστή της συμπεριφοράς» (Gately, & Gately, 2001).

Καθώς οι δύο δάσκαλοιπροχωρούν τη σχέση τους σε επόμενο επίπεδο αναπτύσσεταιμια

μεγαλύτερη τήρηση των κανόνων και των συνηθειών για την τάξη. Στο στάδω της

συνεργασίαςκαι οι δύο δάσκαλοισυμμετέχουνστη δημωυργία και στην ανάπτυξη ενός

συστήματος διαχείρισης της συμπεριφοράςμέσα στη τάξη που να βοηθά όλους τους μαθητές.

Το όγδοο και τελευταίο στοιχείο για την ύπαρξη σχέσεων συνδιδασκαλίας, είναι η

αξωλόγηση. Η αξωλόγηση μέσα σε μια τάξη συνδιδασκαλίαςαφορά την ανάπτυξη

συστημάτων ατομικής αξωλόγησης, τη ρύθμιση των δεδομένων και των προσδοκιών, ενώ

διατηρείταιη ακεραιότητατων μαθημάτων (Gately, & Gately, 2001).

Στην αρχή, τα ρυθμιστικά μέτρα εξετάζουν τις γνώσεις του μαθητή σε συγκεκριμένο

περιεχόμενο και συγκεκριμένεςγνώσεις. Σε επόμενο στάδω οι εκπαιδευτικοίψάχνουν

μορφές πω εναλλακτικέςγια την αξωλόγησή τους ώστε να έχουν μια πω ποωτική και

έγκυρη αξωλόγηση. Στο στάδιο της συνεργασίας, και οι δύο δάσκαλοι έχουν την ανάγκη για

ποικιλία στις επιλογές όταν αξωλογούν την πρόοδο των μαθητών τους. Αυτό μπορεί να

σημαίνει μία εξατομίκευση στις βαθμολογικές διαδικασίεςγια όλους τους μαθητές, η χρήση

τόσο αντικειμενικών και υποκειμενικώνκριτηρίων για τη βαθμολόγηση αλλά και

συγκεκριμένες διαδικασίες καταγραφής της προόδου (Gately, & Gately, 200 ι).
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Και οι δύο δάσκαλοι συζητούν τρόπους για να εντάξουν τους στόχους μέσα στα

Εξατομικευμένα προγράμματα σπουδών των μαθητών τους. Ωστόσο, ένας σημαντικός

παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος

παράλληλης στήριξης- συνδιδασκαλίας είναι και η σχέση μεταξύ των εκπαιδευτικών. Για το

λόγο αυτό τα τελευταία χρόνια και μέσα από διάφορες έρευνες έγινε αντιληπτό πως η

συμπεριφορά και οι απόψεις ενός εκπαιδευτικού επηρεάζουν τη συμπεριφορά του στην τάξη

αλλά και την πρακτική του μέσα σε αυτήν (McCoπnick, et al., 2001).

Αυτό που είναι σημαντικότερο για μια εmτυχή σχέση μεταξύ των εκπαιδευτικών στα

προγράμματα παράλληλης στήριξης είναι ο βαθμός στον οποίο οι δάσκαλοι έχουν κοινά

στοιχεία όσον αφορά τις φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τα προσωmκά χαρακτηριστικά και τα

γνωρίσματα, ή το επαγγελματικό ύφος τους (McCoπnick, et al., 2001).

Τέλος, ο διαχωρισμός των ρόλων μέσα στη σχολική κοινότητα μπορεί να επηρεάσει τη

στήριξη των παιδιών είτε θετικά, όπου είναι και το εmθυμητό, είτε αρνητικά (Ebersold,

2003). Όταν υπάρχει μια σαφής κατανομή των ρόλων αλλά και μια σωστή και υπεύθυνη

συνεργασία όλων των ειδικοτήτων που υπάρχουν στη σχολική κοινότητα τότε θα υλοποιηθεί

και θα εmτευχθεί το πρόγραμμα της παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης ενώ αντίθετα αν

δεν υπάρχουν όλα αυτά δεν θα πραγματοποιηθεί τίποτα με εmτυχία και οι μόνοι που θα

ζημιωθούν θα είναι τα παιδιά με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

3.3. Ο ρόλος των εκπαιδευπκών

Στα προγράμματα συνεκπαίδευσης, ένα σημαντικό στοιχείο είναι η συνεργασία τόσο των

εκπαιδευτικών μεταξύ τους, όσο και μεταξύ των μαθητών. Όσον αφορά τα παιδιά με ειδικές

εκπαιδευτικές ανάγκες, η συνεκπαίδευσή τους σχετίζεται με την συλλογική υπευθυνότητα

ολόκληρης της σχολικής κοινότητας και όχι μόνο του δασκάλου της τάξης ή του ειδικού

δασκάλου.

Ο διαχωρισμός των ρόλων των εκπαιδευτικών και η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών

μέσα στη σχολική κοινότητα μπορεί να επηρεάσει τη συνεκπαίδευση των παιδιών είτε θετικά,

που είναι και το εmθυμητό, είτε αρνητικά. Όταν υπάρχει μια σαφής κατανομή των ρόλων

αλλά και μια σωστή και υπεύθυνη συνεργασία όλων των ειδικοτήτων που υπάρχουν στη

σχολική κοινότητα τότε θα υλοποιηθεί και θα εmτευχθεί το πρόγραμμα της συνεκπαίδευσης,

ενώ αντίθετα αν δεν υπάρχουν όλα αυτά δεν θα πραγματοποιηθεί τίποτα με επιτυχία και ο

μόνος που θα ζημιωθεί θα είναι το παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Τάφα, 1998).
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Το γεγονός αυτό παρατηρήθηκε και μέσα από μια έρευνα που έγινε στην Γαλλία σε

δασκάλους που εργάζονταν σε σχολεία που χρησιμοποιούσαν την συνεκπαίδευση,

παρατηρήθηκε το γεγονός του μη σαφούς διαχωρισμού των ρόλων, με αποτέλεσμα να

επηρεάζεται από την μια πλευρά η σωστή λειτουργία του προγράμματος της συνεκπαίδευσης

και η συνεργασία τους αλλά και από την άλλη υπήρχε έντονη ανησυχία από την πλευρά των

γονέων για την αποτελεσματικότητα του προγράμματος αυτού (Ebersold, S., 2003).

Σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών στα πλαίσια της

συνεκπαίδευσης ,οι εκπαιδευτικοί πρέπει να κάνουν συζητήσεις με τους μαθητές έτσι ώστε

να μην ξεχωρίζουν τον συμμαθητή τους εξαιτίας των γνωστικών, συμπεριφορικών ή ακόμα

και των εξωτερικών του διαφορών. Επίσης, μια ακόμα αρμοδιότητα του εκπαιδευτικού είναι

να αναγνωρίζει τα κατορθώματα του παιδιού με ιδιαιτερότητες με εμφανείς τρόπους

(Σούλης,2008).

Στο σημείο αυτό θα περιγράψουμε ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα που έλαβε μέρος στην

Αγγλία από το Πανεπιστήμιο του Manchester και αφορούσε τη συνεργασία των

εκπαιδευτικών που δούλευαν σε σχολεία με συνεκπαίδευση με μια ομάδα του

Πανεπιστημίου στην οποία συμπεριλαμβάνοντανφοιτητές αλλά και πανεπιστημιακοί

καθηγητές. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα οι εκπαιδευτικοί μεταξύ τους, αλλά και οι

πανεπιστημιακοί, ήρθαν σε συνεργασία και συζητούσαν τις μεθόδους διδασκαλίας που

χρησιμοποιούσαν για τα παιδιά που είχαν αναλάβει. Μέσα από αυτές τις συναντήσεις και τις

συζητήσεις που έγιναν, αλλά και την ενημέρωση που δέχτηκαν για την κάθε περίπτωση

παιδιού που είχαν, οι ίδωι οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν και για άλλες μεθόδους που

χρησιμοποιούσαν συνάδελφοί τους και οι οποίες θα μπορούσαν να είναι αρκετά

αποτελεσματικές και για τις δικές τους περιπτώσεις παιδιών. Αν και στην αρχή οι ίδιοι οι

δάσκαλοι ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικοίγια την συνεργασία αυτή, αλλά και για τον ρόλο που

θα έπαιζαν οι πανεπιστημιακοί στο έργο τους, στην πορεία επωφελήθηκαν και ήταν αρκετά

ανοιχτοί στην εξέλιξη τους προγράμματος αυτού (Ainscow, Howes, Faπell, & Frankham,

2003).

Σίγουρα, οι απαιτήσεις της συνεκπαίδευσης είναι αρκετές και έχουν επισημανθεί έντονα και

επανειλημμένα οι αμφιβολίες των εκπαιδευτικών ως προς τη αποτελεσματικότητα των

προγραμμάτων αυτών στις παραδοσιακές συνθήκες διεξαγωγής του μαθήματος. Το

μεγαλύτερο μέρος της κριτικής τους επικεντρώνεται στην ανεπάρκεια του χρόνου

διδασκαλίας, στην πιθανή ακαταλληλότητα των προγραμμάτων, αλλά και στην πιθανή

επιβάρυνση των υπόλοιπων μαθητών της τάξης. Ωστόσο, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών
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αναφέρουν και την έλλειψη των απαραιτήτων γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι βασικές για

την επίτευξη προγραμμάτων συνεκπαίδευσης. Ωστόσο, ο μεγαλύτερος αριθμός των

ελλείψεων των περισσοτέρων εκπαιδευτικών δεν αφορά τόσο τη θεματική της ειδικής

Παιδαγωγικής όσο εκείνη της διδακτικής μεθοδολογίας, δηλαδή δεν συνδέεται με την

ετοιμότητά τους σε σχέση με τις γνώσεις και τα εκπαιδευτικά προγράμματα αλλά με την

ικανότητά τους να προσεγγίσουν διαφορετικά παιδιά με διαφορετικές μεθόδους (Σούλης,

2002).

Αυτό που χρειάζεται να γίνει κατανοητό είναι ότι όλοι οι μαθητές δεν μαθαίνουν με τον ίδιο

ρυθμό και με τον ίδιο τρόπο και γι' αυτό χρειάζεται μια διαφορετική προσέγγιση των στόχων

στο σχεδιασμό της διδασκαλίας και διαφορετική υποστηρικτική δομή. Ακόμα, αναφέρουν ως

εμπόδια για τη συνεκπαίδευση των παιδιών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

,κτφιακές υποδομές των σχολείων και την έλλειψη των κατάλληλων εποπτικών μέσων

(Τάφα, 1998).

Όμως ο ρόλος των εκπαιδευτικών σε προγράμματα συνεκπαίδευσης είναι πολύ σημαντικός

και σπουδαίος καθώς ο εκπαιδευτικός είναι ο μοχλός κινητοποίησης ενός τέτοιου

προγράμματος. Η επιτυχία ή η αποτυχία του προγράμματος εξαρτάται από τον ίδιο. Για να

επιτευχθεί η επιτυχία του προγράμματος χρειάζονται κοινοί στόχοι και σχέδια, άρα κατ'

επέκταση νέες μέθοδοι συνεργασίας, κάτι που μέχρι σήμερα δεν συνέβαινε και πολύ. Αυτό

απαιτεί τόσο οι εκπαιδευτικοί γενικής όσο και οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής να

αποκτήσουν νέες δεξιότητες σε τομείς όπως η οργάνωση, η συμβουλευτική και η

επικοινωνία, δεξιότητες που από μόνες τους προϋποθέτουν συνεχή βελτίωση των

εκπαιδευτικών (Saleh, 1998).

3.4. Συνεκπαίδευση και Ακαδημαϊκή Επίδοση

Η έρευνα στο χώρο της συνεκπαίδευσης παιδιών με και χωρίς ειδικές

εκπαιδευτικές ανάγκες παρουσιάζει μια σαφή αποτελεσματικότητα των μοντέλων

κοινής εκπαίδευσης τόσο για τους μαθητές με δυσκολίες όσο και για εκείνους της

τυπικής ανάπτυξης.

Σε ακαδημαϊκό επίπεδο, οι μαθητές με ειδικές ανάγκες έχει διαπιστωθεί ότι

παρουσιάζουν μεγαλύτερη πρόοδο σε δοκιμασίες επίδοσης, επίτευξη στόχων,

υψηλότερη βαθμολογία, διαμόρφωση κινήτρων για μάθηση και θετικών στάσεων

απέναντι στο σχολείο και την εκπαιδευτική διαδικασία (Salend, 1999). Αλλά και οι

ακαδημαϊκές επιδράσεις της συνεκπαίδευσης στους μαθητές χωρίς ειδικές ανάγκες,
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αποτέλεσαν αντικείμενο εκτεταμένων ερευνών, καθώς συνιστούν σημαντικό

παράγοντα για την αποτελεσματικότητα ή όχι της εφαρμογής του ενός σχολείου για

όλους.

Σε μια έρευνα των Hunt et al. (1994) έγινε σύγκριση της επίδοσης στα

μαθηματικά ανάμεσα σε 1Ο μαθητές που είχαν στην τάξη τους συμμαθητή με ειδικές ανάγκες

και σε 1Ο μαθητές που δε βίωναν αυτή τη συνθήκη στο εκπαιδευτικό τους περιβάλλον.

Βρέθηκε ότι και οι δύο ομάδες μαθητών παρουσίασαν πρόοδο στο συγκεκριμένο αντικείμενο,

ανεξάρτητα με το αν φοιτούσαν σε τάξη συνεκπαίδευσης ή όχι.

Σε έρευνα των Hol1owood et al. (1994) ερευνήθηκετο ποσοστό του διδακτικού

χρόνου και της προσοχήςτου εκπαιδευτικούπου αφιερώνοντανστους μαθητές χωρίς

δυσκολίες μάθησης στα πλαίσια του ενός σχολείου για όλα τα παιδιά. Βρέθηκε ότι η φοίτηση

μαθητών με σοβαρές δυσκολίες μάθησης στη γενική τάξη δεν επηρέαζε αρνητικάτο

διδακτικό χρόνο και την απαιτούμενηπροσοχή από την πλευρά του εκπαιδευτικούπρος τους

μαθητέςτυmκής ανάπτυξηςκαι εmπλέοντα ποσοστά διακοπών κατά τη διάρκειατου

μαθήματοςήταν παρόμοια με εκείνα των γενικών τάξεων, όπου δε φοιτούσαν μαθητές με

σοβαρές ειδικές ανάγκες (Salend, 1999).

Οι Banerji & Dailey (1995) έδειξαν ότι μετά από τρεις μήνες εφαρμογήςτης

συνεκπαίδευσηςη πρόοδοςτων μαθητών με ειδικές ανάγκεςήταν αντίστοιχη με

εκείνη των συμμαθητώντους χωρίς δυσκολίες μάθησης

Σύμφωνακαι με τους Baker & Zigmond (1995), αν και τα προγράμματακοινής

εκπαίδευσηςδίνουν τη δυνατότηταστους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικέςανάγκεςνα

επωφεληθούναπό το κοινόεκπαιδευτικόαναλυτικό πρόγραμμα,η πλήρης κάλυψη των

ειδικών ακαδημαϊκώναναγκών τους δεν είναι εφικτή αν δεν υπάρχει ειδικά σχεδιασμένη

διδασκαλία.

Η σύγκριση του ενός σχολείου για όλους με άλλα μοντέλα εκπαίδευσηςτων

μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικέςανάγκες αποτελείαντικείμενο μελέτης αρκετών

ερευνών. Ο Marston (1996), σύγκρινε τις εξής τρεις περιπτώσεις:

~ (α) 33 περιπτώσεις μόνιμης φοίτησης σε γενική τάξη με συνεργασία των

εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής,

~ (β) 36 περιπτώσειςσυνδυασμένουεκπαιδευτικούπρογράμματος,κατά το οποίο οι

εκπαιδευτικοίειδικής και γενικής αγωγής συνεργάζοντανγια την πορεία του μαθητή

62



στη γενική τάξη με παράλληλη στήριξη από το δάσκαλο ειδικής αγωγής εκτός τάξης

για περιορισμένες διδακτικές ώρες

~ (γ) 171 περιπτώσεις εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος για τις ανάγκες

του οποωυ οι μαθητές έφευγαν από τη γενική τάξη για αρκετές ώρες, προκειμένου να

δεχθούν στήριξη από ο δάσκαλο ειδικής αγωγής, ο οποίος δε συνεΡΎαζόταν σε

κανένα επίπεδο με το δάσκαλο της γενικής τάξης.

Τα ευρήματά του έδειξαν ότι τα συνδυασμένα προγράμματα διδασκαλίας παρείχαν

μεγαλύτερα οφέλη στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ως προς την

αναγνωστική επίδοση σε σχέση με τους μαθητές που φοιτούσαν μόνο μέσα στη γενική τάξη ή

μόνο εκτός αυτής. Αυτό ίσως θα μπορούσε να ερμηνευθε" λαμβάνοντας υπόψη ότι καμία

προσπάθεια απόλυτης συνεκπαίδευσης δεν μπορεί να επιτευχθεί αν δεν υπάρχει

προηγουμένως στήριξη του μαθητή με ειδικές ανάγκες, η οποία σταδιακά περιορίζεται μέχρι

να φτάσει -εφόσον είναι εφικτό- στην ανεξάρτητη συμμετοχή του μαθητή στη γενική τάξη.

Πολλοί ερευνητές έχουν ανακαλύψει ότι και τα κοινωνικά οφέλη της

συνεκπαίδευσης μέσω της αλληλεπίδρασης με τους συνομηλίκους είναι εξίσου

σημαντικά και συχνά οδηγούν σε ακαδημαϊκή πρόοδο. Οι Brinker & Thorpe (1984)

αναφέρουν το ρυθμό ανάπτυξηςτων αλληλεπιδράσεωνμεταξύ συνομηλίκωνως

ένδειξη επιτυχίας στην επίτευξη των ακαδημαϊκών στόχων των μαθητών με

μαθησιακά προβλήματα (Katz & Mirenda, 2002).
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
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Κεφαλαίο 4 : Μεθοδολογία

4.1. Σκοπός

Η ερευνά έχει σκοπό να περιγράψει και να αναλύσει την κοινωνική ένταξη ενός παιδιού με

αυτισμό και ενός με κινητικές αναπηρΊες στην τάξη της γενικής εκπαίδευσης.

4.2. Δείγμα

Στην ερεύνα συμμετείχαν 6 παιδιά, 3 με παρ/λη στήριξη και 3 χωρίς παλJλη στήριξη από 3
σχολεία. Τα 4 ήταν στο νηπιαγωγείο και τα 2 στην δευτέρα δημοτικού .Τα παιδιά με

παράλληλη είχαν τα 2 αυτισμό και το άλλο κινητικές δυσκολΊες.

4.3. Εργαλεία

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν ένα συνδυασμός μεθόδων. Το κοινωνιόγραμμα,

η συστηματική παρατήρηση και η δομημένες συνεντεύξεις.

Το κοινωνιόγραμμα είναι μια διαγραμματική αναπαράσταση της μελέτης αλληλένδετων

σχέσεων που υπάρχουν ανάμεσα στους ανθρώπους. Οι σχέσεις μεταξύ ενός μεμονωμένου

παιδιού και τους φίλους του μπορούν να παρουσιαστούν με τη χρήση προσωπικών

κοινωνιογραμμάτων (Vama and Mallick, 2004). Το κοινωνιόγραμμα είναι μια πολύ χρήσιμη

τεχνική η οποία βοηθά τους εκπαιδευτικούς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο να κατανοήσει

καλύτερα τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών .Επιπλέον μπορεί να αναδείξει σε ένα πρώτο

στάδιο τις κοινωνικές και συναισθηματικές ανάγκες των μαθητών.

Η συνέντευξη χρησιμοποιείται για να συλλεχθούν ποιοτικά στοιχεία. Σύμφωνα με τον

Robsoη (2007),χρησιμοποιείται ευρύτερα στην κοινωνική έρευνα και υπάρχουν πολλοί

διαφορετικοί τύποι συνεντεύξεων.

Η πλήρως δομημένη συνέντευξη περιέχει προκαθορισμένες ερωτήσεις με προκαθορισμένη

διατύπωση και διάταξη .Η ύπαρξη ανοιχτών ερωτήσεων είναι το μοναδικό διαφοροποιητικό

στοιχείο που διαφοροποιεί αυτόν τον τύπο συνέντευξης από τα ερωτηματολόγια.

Η ημιδομιμενή συνέντευξη έχει επίσης προκαθορισμένες ερωτήσεις, ο ερευνητής όμως έχει

τη δυνατότητα να τροποποιήσει την διάταξη τους ανάλογα με την αντίληψη του για το τι

θεωρεί καλύτερο. Στο άλλο άκρο, η μη δομημένη συνέντευξη μπορεί να πλήρως άτυπη. Ο

συνέντευξης επιτρέπει την ανάπτυξη στης συζήτησης σε μια πιο γενική περιοχή που τον

ενδιαφέρει.

Η παρατήρηση μπορεί να οριστεί ως ένα είδος βιωματικής μάθησης σήμερα, αφού πρόκειται

για βιωματική προσέγγιση των γεγονότων, όπου ο φοιτητής/ερευνητής γίνεται μέλος μιας

κοινότητας, παρατηρεί γεγονότα και κατανοεί αξΊες, στάσεις και γνώμες της ομάδας που

μελετά. Επιπλέον με την παρατήρηση δίνεται η δυνατότητα στον φοιτητή/ερευνητή να

αναμειχθεί σε κοινωνικές και πολιτισμικές δραστηριότητες μιας σχολικής κοινότητας, να

σχηματίσει εικόνες και να διατυπώσει υποθέσεις. Η παρατήρηση συναντάται συνήθως σε

μελέτες περίπτωσης, όπου μελετάται μία ομάδα ή ένα γεγονός. Η έμφαση δίνεται στην

ερμηνεία (Bell, 1997: 31-32 & 169-179).

65



Η εKπαtδευτική έρευνα διακρίνει δύο είδη παρατήρησης:

• Δομημένη - Συμμετοχική παρατήρηση (μέθοδος από1Cτ/σης πληροφοριών όπου ο ερευνητής

παρατηρεί και καταγράφει δραστηριότητες ή λεκτικές και μη λεκτικές αντtδράσεις

συμμετέχοντας ταυτοχρόνως σε αυτές).
• Hμtδoμημένη - Μη συμμετοχική παρατήρηση (μέθοδος από1Cτ/σης πληροφοριών όπου ο

ερευνητής παρατηρεί και καταγράφει δραστηριότητες, αλλά δεν παίρνει μέρος σε αυτές) .

4.4. Διαδικασία συλλογή δεδομένων

Η διαδικασία για την συλλογή δεδομένων ήταν ίδια για όλες τις μελέτες περίπτωσης. Η

παρατήρηση πραγματοποιήθηκε σε 6 παtδιά από 3 σχολεία .Στο κάθε σχολειό

παρακολουθούσαμε 2 παtδιά, ένα με παράλληλη στήριξη και ένα χωρίς. Η διαδικασία

πραγματοποιήθηκε σε 2 σταδία .

4.5. Ανάλυση

Το πρώτο στάδιο πραγματοποιήθηκε μια πρώτη επίσκεψη στα σχολεία, Νοέμβριο- Δεκέμβριο

2012, ώστε να υπάρξει μια γνωριμία τόσο με της εKπαtδευΤΙKoύς γενική αγωγής και τις

εκπαtδευΤΙKoύς παράλληλης στήριξης, όσο και με τα παtδιά με εtδΙKές ανάγκες που έχουν

παράλληλη στήριξη. Ταυτόχρονα συνέλλεξα δεδομένα αναφορικά με τα δημογραφικά

στοιχειά των μαθητών (βλέπετε παράρτημα 1). Στην συνεχεία, με σκοπό να

πραγματοποιηθούν τα κοινωνιογράμματα της κάθε τάξης και από τα τρία σχολεία ( βλέπετε

παράρτημα 2 ) ρώτησα και τα τρία παtδία ξεχωριστά να μου πουν από ένα μέχρι πέντε

ονόματα παtδιών που είναι φίλοι τους στην τάξη. Η ίδια διαδικασία πραγματοποιήθηκε και

στα τρία σχολεία που συμμετείχαν στην ερευνά κατά την χρονική περίοδο του Μάιου 2013
έτσι ώστε να εξετάσω αν παρουσιάστηκαν διαφορές στις κοινωνικές σχέσεις των παtδιών με

παράλληλη στήριξη στο τέλος της χρόνιας σε σχάση με την περίοδο του Νοέμβριο

Δεκέμβριο 2012.

Το δεύτερο στάδιο της έρευνας διεξήχθη την tδία χρονική περίοδο που συνέλλεξα τα

δεδομένα που χρειαζόμουνα για την κατασκευή του κοινωνιογράμματος. Στο στάδιο αυτό

πραγματοποιήθηκε παρατήρηση κατά την διάρκεια του διαλείμματος δύο παtδιών οπό το

κάθε σχολειό. ( βλέπετε παράρτημα 3 ). Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποίησα τρεις

πεντάλεπτες παρατηρήσεις του κάθε παtδιoύ στο διάλειμμα α δύο παtδιά που παρατήρησα

από κάθε σχολειό ήταν το ένα το παtδί της παράλληλης στήριξης και το άλλο ένα παtδί από

την ίδια τάξη και του ίδιου φύλου με το παtδί της παράλληλης .Για παράδειγμα, στο

νηπιαγωγείο παρατηρείς τον Κωνσταντίνο, που ήταν το παtδί της παράλληλης στήριξης και

ένα άλλο αγόρι από την ίδια τάξη, τον Γιάννη. Οι πεντάλεπτες παρατηρήσεις δεν έγιναν η

μία αμέσως από την άλλη, αλλά άφηνα να μεσολαβήσει ένα μικρό χρονικό διάστημα μέχρι

να ξεκινήσω εκ νέου την παρατήρηση.
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Σκοπός τον παρατηρήσεων ήταν να παρατηρήσω τις κοινωνικές σχέσεις των παιδιών με

παράλληλη στήριξη σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά .Γι αυτόν τον λόγο παρατήρησα άλλα

τρία παιδιά χωρίς παράλληλη στήριξη , ένα από κάθε τάξη του ίδιου φύλου με τα παιδιά της

παράλληλης .Ακόμα, σε κάθε παρατήρηση που πραγματοποίησα στόχος μου ήταν να

εξετάσω τις αλληλεπιδράσεις των παιδιών είτε με τους συμμαθητή του είτε με κάποιον

εκπαιδευτικό(είτε της γενικής αγωγής, είτε της παράλληλης στήριξης) είτε αν τα παιδιά

έμεναν μόνα τους και δεν είχαν αλληλεπιδράσεις με άλλους (Παράρτημα 3).

Το συγκεκριμένο κομμάτι της έρευνας πραγματοποιήθηκε ακριβώς με τον ίδlΟ τρόπο και την

χρονική περίοδο ΜάlΟυ 2013 έτσι ώστε να εξετάσουμε αν τα αποτελέσματα ήταν

διαφορετικά στο τέλος της σχολικής χρονιάς σε σχέση με την πρώτη φορά που

πραγματοποιήσω αυτό το κόμματο της έρευνας.
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Κεφάλαιο 5. Αποτελέσματα

5.1. Κοινωνιομετρικά αποτελέσματα στην τάξη

Η υλοποίηση των κοινωνισΥραμμάτων της κάθε μελέτης περίπτωσης και των τριών σχολείων

καθώς και η συστηματική παρατήρηση των πωδιών κατά την διάρκεια του διαλείμματος

πραγματοποιήθηκε σε δυο στάδια, την περίοδο του Νοεμβρίου -Δεκεμβρίου 2012 και την

περίοδο του Μάιου 2013.

Α' Φάσης παρατήρησης - κοινωνΙσΥράμματα

Κατά το πρώτο στάδιο πραγματοποιήθηκε κοινωνιομετρικό τεστ στην τάξη του Δημοτικού

άλλα και στα νηπιαγωγεία προκειμένου να γίνει αντιληπτός ο βαθμός κατά τον οποίο έχουν

ενταχθεί κοινωνικά τα παιδιά με παράλληλη στήριξη στην σχολική τάξη. Τα αποτελέσματα

του συγκεκριμένου κοινωνιομετρικού τεστ παρατίθενται συγκεντρωτικά στον παρακάτω

πίνακα.

Πλήθος Μέσος όρος Τυπική Απόκλιση

Παιδιά τυπικής 49 4,71 1,87

ανάπτυξης

Παιδιά με παρ/λη 3 6,33 4,51

στήριξη

Ο παραπάνω πίνακας μας παρουσιάζει τους ψήφους των παιδιών μέσα από τα αποτελέσματα

που προέκυψαν από τα κοινωνισΥράμματα. Ο πίνακας δείχνει τον μέσο όρο των ψήφων που

συγκέντρωσαν τα παιδιά με παράλληλη στήριξη, που είναι 3 κω τα παιδιά χωρίς παράλληλη

στήριξη που είνω 49 στο σύνολο. Συγκινώντας τα τρία παιδιά με παράλληλη και τα παιδιά

τυπικής ανάπτυξης, βλέπουμε ότι τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης έλαβαν κατά μέσο όρο 4,71

υποδείξεις με τυπική απόκλιση 1,87 ενώ τα παιδιά με ΕΕΑ (παρ/λη στήριξη) έλαβαν κατά

μέσο όρο 6,33 υποδείξεις με τυπική απόκλιση 4,51. ΟΙ υψηλότερος μέσος όρος των παιδιών

με ΕΕΑ οφείλεται στο γεγονός ότι ένα συγκεκριμένο παιδί (Θανάσης, παιδί με αυτισμό στο

20 Δημ. Λάρισας) έλαβε 11 ψήφους (τα άλλα δύο παιδιά με ΕΕΑ έλαβαν: Δανάη 6 ψήφους

και Κωνσταντίνος 2 ψήφους).
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Με την βοήθεια των Koινωvιayραμμάτων της κάθε μελέτης περίπτωσης μπορούμε να

παρατηρήσουμε τις ψήφους των κάθε παιδιών με παράλληλη στήριξη ξεχωριστά.

Συγκεκριμένα, στο κοινωνιόγραμμα της πρώτης μελέτης περίπτωσης( βλέπετε παρακάτω) ,

το παιδί της παράλληλης στήριξης ο Κων/νος έχει ψηφίσει ως φίλους του τον Γιώργο, τον

Γιάννη Μπ., την Ειρήνη και τον Κώστα. Ενώ τον Κων/νος τον ψηφίσαν μόνο 2 άτομα, η

Κορίνα και ο Κώστας.

Στην δεύτερη μελέτη περίπτωσης ( βλέπετε παρακάτω) το παιδί της παράλληλης στήριξης

η Δανάη ψήφισε τον Γιώργο, την Δήμητρα Κ., την Άwα -Μαρία, την Κατερίνα και την

Τατιάνα. Την Δανάη την ψηφίσαν τα ίδια παιδιά και η Ιωάwα, που αυτό σημαίνει ότι η

Ιωάwα συμπαθεί την Δανάη και θα ήθελε να κάνει παρέα μαζί της .

Στην τρίτης μελέτη περίπτωσης ( βλέπετε παρακάτω) το παιδί της παράλληλης στήριξης ο

Θανάσης ψήφισε τον Βαγγέλη, την Σοφία, την Βάσω, την Ιωάwα και την Μαρία ,ενώ

ψηφίστηκε από αρκετό αριθμό παιδιών, 11 στο σύνολο.
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5.2.Κοινωνωμετρικά αποτελέσματα στην τάξη

Β' Φάσης:

Κατά τ/ν δεύτερη φάση πραγματοποιήθηκε η ίδια ακριβώς διαδικασία με το πρώτο στάδιο.

Ο σκοπός ήταν να διαπιστωθεί το αν επετεύχθη η κοινωνική ένταξη του παιδιού στ/ν

σχολική τάξη. Τα αποτελέσματα των δυο τάξεων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Πλήθος Μέσος όρος Τυπική

Απόκλιση

Παιδιά τυπικής ανάπτυξης 49 4,80 2,04

Παιδιά με παρ/λη στήριξη 3 8,00 1,73

Ο παραπάνω πίνακας μας παρουσιάζει τις ψήφους των παιδιών μέσα από τα

αποτελέσματα που προέκυψαν από τα κοινωνιογράμματα κατά το δεύτερο στάδιο τ/ς

παρατήρησης .Στον πίνακα ο μέσος όρος των ψήφων των παιδιών με παράλληλη στήριξη που

είναι 3 και ο μέσος όρος των ψήφων των παιδιών χωρίς παράλληλη στήριξη που ήταν 49

συνολικά.Όπως παρατ/ρούμεστο πίνακα στο δεύτερο στάδιο τ/ς παρατήρησηςμας τα

παιδία με παράλληληστήριξη έλαβαναρκετούςψήφους σε σχέση με τα παιδιά που δεν

έχουν. Συγκεκριμένα,η Δανάη και ο Κωνσταντίνοςέλαβαν 7 ψήφους ο καθένας ενώ ο

Θανάσης (αυτιστικό παιδί από το 20 Δημοτικό Λάρισας) έλαβε 1Ο ψήφους!!!

Όπως και στο πρώτο στάδιο παρατήρηση , έτσι και στο δεύτερο στάδιο αν

παρατ/ρήσουμε τα κοινωνιογράμματα τ/ς κάθε μελέτ/ς περίπτωσης μπορούμε να δούμε

.Στο κοινωνιόγραμμα τ/ς πρώτ/ς μελέτ/ς περίπτωσης στο δεύτερο στάδιο (βλέπετε

παρακάτω) ο Κων/νος ψήφισε τον Γιώργο Α., τον Γιάννη, τον Σεραφημ, τ/ν Εφήνη και τ/ν

Κορίνα. Τον Κων/νο τον ψήφισαν ο Γιώργος, ο Γιώργος Α., ο Γιώργος Μπ., ο Γιάννης, ο

Σεράφιμ και η Κορίνα. Στ/ν δεύτερη μελέτ/ περίπτωσης ( βλέπετε παρακάτω) το παιδί τ/ς

παράλληλης στήριξης η Δανάη ψήφισε τον Γιώργο, τ/ν Ιωάννα ,τ/ν Δήμητρα Κ. , τ/ν

Κατερίνα και τ/ν Τατιάνα. Την Δανάη τ/ν ψηφίσαν τα ίδια παιδιά και ακόμα η Άννα

Μαρία και η Έλενα.Στ/ν τρίτ/ς μελέτ/ περίπτωσης ( βλέπετε παρακάτω) το παιδί τ/ς

παράλληλης στήριξης ο Θανάσης ψήφισε τον Βαγγέλη ,τον Θανάση Γκ., τον Αστέριο,

τ/ν Σοφία, τ/ν Βάσω, ενώ ψηφίστ/κε από αρκετό αριθμό παιδιών, Ι Ο στο σύνολο.
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5.3. Αποτελέσματα παρατήρησης στο διάλειμμα

Α"Φάσης

Αλληλεπίδρασ Αλληλεπίδρασ Αλληλεπίδρασ Αλληλεπίδρασ Το παιδί με

η με συμJθητή η με συμJθητή η με δάσκαλο η με δάσκαλο ΠΣ κάνει κάτι

που ξεκίνησε που ξεκίνησε που ξεκίνησε που ξεκίνησε μόνο του

από το παιδί από συμ/θητή από το παιδί από το (Φάση Α)

μεΠΣ (Φάση Α) μεΠΣ δάσκαλο

(Φά Α) (Φά Α) (Φά Α)

Μ ΤΑ) (ΤΑ Μ ΤΑ Μ (ΤΑ

Παιδιά με Παρ/λη
18,33 (7,51) 20,33 (7,37) 9,67 (2,08) 12,00 (2,00) 29,67 (12,50)

σ =3

Παιδιά Τυπικής
39,67 (5,51) 27,00 (3,46) 8,67 (0,58) 7,00 (2,65) 7,67 (3,22)

Ανάπτυ =3)

Ο πίνακαςπαραπάνω μας παρουσιάζειτα συγκεντρωτικάαποτελέσματααπό τις

παρατηρήσειςστο διάλειμμα για όλες της μελέτες περίπτωσηςτόσο για τα παιδιά με

παράλληλη στήριξη όσο και για τα παιδιά χωρίς παράλληλη στήριξη .Όπως αναμέναμε, οι

παρατηρήσειςστο διάλλειμακατέδειξαν ότι τα παιδιά με ΠΣ είχαν σχετικά λιγότερη

αλληλεπίδρασημε άλλους συμμαθητές, περισσότερηαλληλεπίδρασημε δάσκαλο, και

βρέθηκαννα είναι περισσότερο μοναχικοίαπό τους 3 συμμαθητές τους με τυπική ανάπτυξη.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον πίνακα παρατηρούμε ότι τα παιδιά με παράλληλη στήριξη

εμφανίζουν μεγαλύτερο μέσο όρο στην κατηγορία «Το παιδί κάνει κάτι μόνο του» σε σχέση

με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης .Συγκεκριμένα , ο μέσος όρος των παιδιών με παράλληλη

στήριξη είναι 29,67 , ενώ των παιδιών τυπικής ανάπτυξης είναι 7,67.

Αλληλεπίδρασ Αλληλεπίδρασ Αλληλεπίδρασ Αλληλεπίδρασ Το παιδί με

η με συμ/θητή η με συμ/θητή η με δάσκαλο η με δάσκαλο ΠΣ κάνει lCάτι

που ξεκίνησε που ξεκίνησε που ξεκίνησε που ξεκίνησε μόνο του

από το παιδί από συμ/θητή από το παιδί από το (Φάση Α)

μεΠΣ (Φάση Α) μεΠΣ δάσκαλο

(Φάση Α) (Φάση Α) (Φάση Α)

νάη 26 26 9 12 17

Κωνσταντίνος 18 12 8 10 42

Ι Θανάσης 11 11 Ι 23 12 14 Ι 30 Ι

Μέτα τα συγκεντρωτικάαποτελέσματααπό τις παρατηρήσειςστο διάλειμμακαι για τις

τρεις περιπτώσειςτου δείγματοςτης έρευνας, ακολουθείη παρουσίασητης κάθε περίπτωσης

ξεχωριστά.
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Η πρώτη μελέτη περίπτωσης αποτελείται από τον Κων/νο, το παιδί της παράλληλης

στήριξης Ο Κων/νος είναι πέντε χρόνων και φοιτά σε τάξη του νηπιαγωγείου και έχει

αυτισμό. Δεν ακόλουθοι εξατομικευμένο πρόγραμμα καθώς είναι αρκετά συνεργάσιμο και

ήσυχος και έτσι μπορεί ν παρακολουθήσει το πρόγραμμα των παιδιών .Βεβαία υπάρχουν

στιγμές που αφήνει τις δραστηρώτητες στην μέση και κάνει τα δικά του, συνηθίσει να πιει

πάνω κάτω για λίγα λεπτά ή να τραγουδάει. Αυτό που είναι αξιοσημείωτο είναι ότι ακούει

πολύ τις νηπιαγωγούς και της γενικής και της ειδική εκπαίδευσης. Τις συμβουλεύεται

συνεχεία και ζητά επιβεβαίωση σχεδόν για ότι κάνει. Δεν έχει πολλούς φίλους και συνήθως

κάθετε ή κάνει κάτι μόνος του αντί να κάθεται με τους συμμαθητές του.

Η δεύτερη περίπτωση αποτελείται από το παιδί με παράλληλη στήριξη την Δανάη . Η Δανάη

είναι ένα παιδί με κινητικά προβλήματα. Ακόλουθοι κανονικά το πρόγραμμα της τάξης με

την βοήθεια της εκπαιδευτικού παράλληλη στήριξης αλλά υπάρχουν και δραστηρώτητες που

κάνει εξατομικευμένα μόνο με την εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης .Αντιμετωπίζει

ορισμένα προβλήματα στο λόγο και γιατί συνήθως μιλάει αργά, ωστόσο μπορεί να

επικοινωνήσει με τους άλλους. Κινείται με δυσκολία γι' αυτό χρειάζεται την βοήθεια της

νηπιαγωγού. Παρ' όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει φαίνεται πως δεν την επηρεάζουν

στις επαφές της με τα υπόλοιπα συνομήλικα παιδιά καθώς η Δανάη είναι ένα πολύ κοινωνικό

παιδί με αρκετές παρέες.

Η Τρίτη και τελείται μελέτη περίπτωση είναι ο Θανάσης. Ο Θανάσης έχει αυτισμό και φοιτά

στην Δευτέρα δημοτικού. Παρακολουθεί κανονικά το πρόγραμμα της τάξης με την βοήθεια

της νηπιαγωγού της παράλληλης στήριξης σε όσα μαθήματα τον δυσκολεύουν. Το

αγαπημένο του μάθημα είναι τα μαθηματικά γι' ταυτό προτιμάει να κάθεται μέσα στο

διάλειμμα και να διαβάζει αντί να βγαίνει έξω με τους συμμαθητές του. Οι συμμαθητές του

τον συμπαθούν αρκετά, του κάνουν παρέα και τον βοηθούν όταν χρειάζεται αλλά αυτός είναι

αρκετά κλειστό παιδί και θέλει παρότρυνση.
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5.4. Αποτελέσματα παρατήρησης στο διάλειμμα

Β' Φάσης

Αλληλεπίδρασ Αλληλεπίδρασ Αλληλεπίδρασ Αλληλεπίδρασ Το παιδί με

η με συμ/θητή η με συμ/θητή η με δάσκαλο η με δάσκαλο ΠΣ κάνει κάτι

που ξεκίνησε που ξεκίνησε που ξεκίνησε που ξεκίνησε μόνο του

από το παιδί από συμ/θητή από το παιδί από το (Φάση Β)

μεΠΣ (Φάση Β) μεΠΣ δάσκαλο

(Φάση Β) (Φάση Β) (Φάση Β

Μ (ΤΑ) Μ (ΤΑ) Ι Μ (ΤΑ) Ι Μ (ΤΑ) Μ (ΤΑ)

Παιδιά με Παρ/λη
17,67 (7,57) 22,67 (5,13) 12,00 (3,61) 13,33 (6,66) 24,33 (2,52)

στήριξη (Ν = 3)

ιδιά Τυπικής
35,67 (5,8) 35,67 (5,13) 6,33(3,21) 5,33 (2,52) 7,00 (5,2)

άπτυξης (Ν=3)

Ο πίνακας παραπάνω μας παρουσιάζει τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα από τις

παρατηρήσεις στο διάλειμμα για όλες της μελέτες περίπτωσης τόσο για τα παιδιά με

παράλληλη στήριξη όσο και για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης κατά την περίοδο του Μάιου.

Όπως αναμέναμε, οι παρατηρήσεις κατέδειξαν ότι τα παιδιά με ΠΣ είχαν λιγότερη

αλληλεπίδραση με άλλους συμμαθητές, περισσότερη αλληλεπίδραση με δάσκαλο, και

βρέθηκαν να είναι περισσότερο μοναχικοί από τους 3 συμμαθητές τους με τυπική ανάπτυξη.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον πίνακα παρατηρούμε ότι τα παιδιά με παράλληλη στήριξη

εμφανίζουν μεγαλύτερο μέσο όρο στην κατηγορία «Το παιδί κάνει κάτι μόνο του» σε σχέση

με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης .Συγκεκριμένα , ο μέσος όρος των παιδtών με παράλληλη

στήριξη είναι 24,33 , ενώ των παιδtών τυπικής ανάπτυξης είναι 7,00

Αλληλεπίδρασ Αλληλεπίδρασ Αλληλεπίδρασ Αλληλεπίδρασ Το παιδί με

η με συμ/θητή η με συμ/θητή η με δάσκαλο η με δάσκαλο ΠΣ κάνει κάτι

που ξεκίνησε που ξεκίνησε που ξεκίνησε που ξεκίνησε μόνο του

από το παιδί από συμ/θητή από το παιδί από το (Φάση Β)

μεΠΣ (Φάση Β) μεΠΣ δάσκαλο

(Φάση Β) (Φάση Β) (Φάση Β

Δανάη 9 17 16 21 Ι 27 Ι
Κωνσταντίνος 23 27 9 9 22

Θανάσηζ 21 24 11 10 24
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Ο παραπάνω πινάκας μας παρουσιάζει συνολικά τα αποτελέσματα της συστηματικής

παρατήρησης στο διάλειμμα και των τρtών παιδtών που έγιναν κατά την περίοδο το Μάιου .

Η πρώτη μελέτη περίπτωσης αφορά τον Κων/νο, το παιδί της παράλληλης στήριξης Ο

Κων/νος από ότι φαίνεται κατά την παρατήρησης της δεύτερης φάσης έχει γίνει αρκετά

αγαπητός από τα αλλά παιδιά, παίζει μαζί τους και αλληλεπιδρα.Βεβαία υπάρχουν στιγμές

που αφήνει τις ομαδικές δραστηριότητες και προτιμάει να κάνει κάτι μόνος του. Συνεχίζει να

ακούει πολύ τις νηπιαγωγούς και της γενικής και της ειδική εκπαίδευσης. Τις συμβουλεύεται

συνεχεία και ζητά επιβεβαίωση σχεδόν για ότι κάνει.

Η δεύτερη περίπτωση αποτελείται από το παιδί με παράλληλη στήριξη την Δανάη. Η Δανάη

έχει βελτιώσει το λόγο της και έτσι επικοινωνεί λίγο καλύτερα με τους άλλους. Κινείται

ακόμα με δυσκολία γι' αυτό χρειάζεται την βοήθεια της νηπιαγωγού. Παρ' όλα τα

προβλήματα που αντιμετωπίζει φαίνεται πως οι κοινωνικές τις σχέσεις έχουν βελτιωθεί και

έχει κάνει και καινούργιες φίλιες.

Η Τρίτη και τελείται μελέτη περίπτωση είναι ο Θανάσης. Ο Θανάσης φαίνεται ότι έχει

απόκτηση αυτοπεποίθηση και προτιμάει να συναναστρέφεται περισσότερο με της

συνομήλικους του παρά με τις εκπαιδευτικούς .Παρ' όλα αυτά παρακολουθεί κανονικά το

πρόγραμμα της τάξης με την βοήθεια της νηπιαγωγού της παράλληλης στήριξης σε όσα

μαθήματα τον δυσκολεύουν, προσπαθώντας να τα καταφέρει περισσότερο μονός του.

Συνεχίζει να του αρέσει να κάθεται μονός του αλλά με μικρότερη συχνότητα.
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Κεφάλαιο 6. Συζήτηση

Έχοντας υπόψη το κεφάλαιο των αποτελεσμάτων όλων των παρατηρήσεων που

πραγματοποιήθηκαν για την διεξαγωγή της έρευνας μας , καταλήγουμε σε ορισμένα

συμπεράσματα τα οποία παρατίθενται παρακάτω.

Παρατηρώντας προσεκτικά τα αποτελέσματα των κοινωνιογραμμάτων που

πραγματοποιήθηκαν κατά την πρώτη και δεύτερη φάση της παρατήρησης μας προβαίνουμε

στο συμπέρασμα πως τα παιδιά με παράλληλη στήριξη έχουν εμφανώς λιγότερες κοινωνικές

σχέσεις και φιλίες σε σχέση με τα παιδιά χωρίς παράλληλη στήριξη κατά την περίοδο του

Νοεμβρίου, ωστόσο παρατηρούμε ότι προς το τέλος της χρονιάς, στην παρατηρείς του

Μάιου, οι κοινωνικές σχέσεις των παιδιών με παράλληλη στήριξη έχουν βελτιωθεί

σημαντικά.

Στην πρώτη μελέτη περίπτωσης, το παιδί με παράλληλη στήριξη που είναι ο Κων/νο, έχει

αυτισμό. Αυτό τον κάνει να δυσκολεύεται να αναπτύξει κοινωνικές σχέσεις με

συνομήλικους του, καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα στον κοινωνικό - συναισθηματικό τομέα,

στον τομέα της επικοινωνίας όπως και στον τομέα της σκέψης και της συμπεριφοράς.

Παρόλα αυτά συμφώνα με τα κοινονιογράμματακαι των δυο φάσεων φαίνεται ότι προσπαθεί

να αναπτύξει φιλίες οι οποίες βελτιώνονται με την πάροδο της σχολικής χρονιάς.

Στην δεύτερη μελέτη περίπτωσης, το παιδί με παράλληλη στήριξη, η Δανάη έχει κινητικά

προβλήματα .Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει δεν φαίνεται να την επηρεάζουν σε μεγάλο

βαθμό, καθώς πρόκειται για ένα κοινωνικό παιδί ,όπως υποστηρίζει η εκπαιδευτικός της

παράλληλης στήριξης. Όπως φαίνεται στα κοινωνιογράμματα και των δυο φάσεων η

Δανάηαναπτύσει φιλίες οι οποίες βελτιώνονται με την πάροδο της σχολικής χρονιάς, καθώς

είναι πολύ αγαπητή από τα παιδιά, που την βοηθάμε όπου χρειάζεται.

Στην τρίτη μελέτη περίπτωση ,το παιδί της παράλληλης στήριξης ,0 Θανάσης, έχει αυτισμό.

Συμφώναμε το κοινωνιόγραμματης πρώτης φάση ο Θανάσηςπροτιμάεινα κάθεται μέσα στο

διάλειμμακαι να διαβάζειαντί να βγαίνειέξω με τους συμμαθητέςτου γιατί είναι αρκετά

κλειστό παιδί. Οι συμμαθητέςτου τον συμπαθούναρκετά, του κάνουνπαρέα και τον

βοηθούνόταν χρειάζεταιαλλά αυτός θέλει παρότρυνση.Βεβαίαη αυτοπεποίθησητου

βελτιώνεταιμε σα στο σχολικό έτος όπως φαίνεταιμέσα από το κοινωνώγραμματου Μάιου,

αναπτύσσειφίλιες και προσπαθείνα κάνει πράγματαμονός του χωρίς την βοήθειατης

εκπαιδευτικούτης παράλληληστήριξης.
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Προχωρώντας τώρα σε σύ'γκριση των τρtών παιδtών που αποτελούν το δείγμα της έρευνας

μας, παρατηρούμε ότι εμφανίζουν διαφορές στις κοινωνικές τους σχέσεις ανάλογα με τις

ειδικές ανάγκες που αντιμετωπίζουν. Το πρόβλημα επικοινωνίας του Κων/νου όπως

αναφέρθηκε παραπάνω, δεν τον εμποδίζει να αναπτύσσει φιλίες με τους συμμαθητές του. Το

ίδιο φαίνεται ότι συμβαίνει και με την Δανάη οποία παρόλα τα κινητικά προβλήματα που

αντιμετωπίζει έχει αναπτύξει κοινωνικές σχέσεις με τους συμμαθητές της καθώς είναι πολύ

αγαπητή. Όσο για τον Γιάννη, παρόλο που φαίνεται ότι είναι αγαπητός από τα αλλά παιδία ,

αντιμετωπίζει προβλήματα τόσο στην επικοινωνία όσο και στον κοινωνικό - συναισθηματικό

τομέα.

Σύμφωνα με τους Κάκουρο & Μανιαδάκη (2006) τα παιδιά με αυτισμό αντιμετωπίζουν

προβλήματα στον κοινωνικό -συναισθηματικότομέα και ποιο συγκεκριμέναστην

βλεμματίκη επαφή, δείχνουν αδιαφορία για τα άτομα που είναι γκρο της , αδυνατούν να

αναπτύσσουν σχέσεις με συνομήλικους και να συμμετέχουν στο παιχνίδι και τέλος,

δυσκολεύονται να εκφράσουν τα συναισθήματα τους. Όλα αυτά είναι χαρακτηρίστηκα τα

οποία εμφανίζει και ο Γιάννης, γεγονός που τον εμποδίζει να αναπτύξει πολλές κοινωνικές

σχέσεις με τους συμμαθητές του.

Προχωρώντας στα αποτελέσματα οδηγούμαστε στην παρατήρηση στην διάρκεια του

διαλειμματος των τρtών παιδtών με παράλληλη στήριξη, η οποία πραγματοποιήθηκε δύο

φορές, μία κατά την περίοδο του Νοεμβρίου και μία κατά τη περίοδο του Μαίευση πρώτο

στάδιο πραγματοποιούμε μία σύγκριση ανάμεσα στα παιδιά με παράλληλη στήριξη και στα

παιδιά τυπικής ανάπτυξης .Πραγματoπotώντας αυτήν την σύγκριση καταλήγουμε σε

ορισμένα συμπεράσματα όσον αφορά την συμπεριφορά των παιδtών με παράλληλη

στήριξηκατά την διάρκεια του διαλειμματος .

Στην Α' φάση της παρατήρησης μας παρατηρούμε ότι τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης έχουν

αυξημένους μέσους όρους σε όλες τις κατηγορίες .Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης έχουν

περισσότερες αλληλεπιδράσεις με τους συμμαθητές τότες στο διάλειμμα από ότι τα παιδιά με

ειδικές ανάγκες. Επιπλέον, σύμφωνα με τα αποτελέσματα τα παιδιά με ειδικές ανάγκες έχουν

ιδιαιτέρα αυξημένο αρίστην κατηγορία «Κάνει κάτι μόνος τουρσί σύγκριση με τα παιδιά

τυπικής ανάπτυξης. Στην Β' φάση της παρατήρησης μας φαίνεται ότι τα παιδιά με ειδικές

ανάγκες παρουσιάζουν αύξηση στους μέσους, γεγονός που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι

στην χρονική περίοδο του Μάιου οι αλληλεπιδράσεις τους με τους συμμαθητές τους

αυξήθηκαν ριζικά. Τέλος, ο μέσος όρος τους στην κατηγορία «Κάνει κάτι μόνος του»

μεtώθηKε αρκετά, γεγονός πολύ θετικό για τα παιδιά με παράλληλη στήριξη.
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Μέσα από τον σχολα/σμό των αποτελεσμάτων καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως το κάθε

παιδί από τις τρεις μελέτες περίπτωσης της έρευνας μας συμπεριφέρεται και αλληλεπιδρά με

δα/φορετικό τρόποανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές του ανάγκες .Ανάλογα λοιπόν με το

πρόβλημα που αντιμετωπίζει το κάθε παιδί δα/φοροποωύνται και τα αιτία στα οποία

οφείλεται η συμπεριφορά του, μέσα και έξω από την σχολική τάξη.
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Κεφάλαω 7.ΕπιλόΥος

Η παρούσας εργασίας είχε ως στόχο να περιγράψει και να αναλύσει την κοινωνική ένταξη

των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα σχολεία της γενικής εκπαωευσης και πιο

συγκεκριμένα την πλήρη ένταξη των παιδιών αυτών σε τάξεις συνδιδασκαλίας (παράλληλη

στήριξη).

Μέσα από τις παρατηρήσεις μας μπορέσαμε να οδηγηθούμε σε ορισμένα συμπεράσματα που

μας βοήθησαν να απαντήσουμε στα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν στην εισαγωγή της

έρευνας. Ποιο συγκεκριμένα το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, «Ποιες είναι οι κοινωνικές

σχέσεις του μαθητή με ειδικές ανάγκες με τους συμμαθητές του στην τάξη της

συνδιδασκαλία κατά την διάρκεια ενός σχολικού έτους;» απαντήθηκε μέσα από τα

κοινωνιογράμματα. ΑνάλοΥα με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε παιδί με ειδικές

ανάγκες οι κοινωνικές του σχέσεις διαφοροποιούνται. Έτσι, οι κοινωνικές σχέσεις του κάθε

παιδιού αναπτύσσονται με διαφορετικό τρόπο και διάρκεια μέσα σε ένα σχολικό έτος

ανάλογα με ειδικές του ανάγκες.

Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα ήταν «Ποιες είναι οι αλληλεπιδράσεις του μαθητή με

ειδικές ανάγκες με τους συμμαθητές του και τους εκπαιδευτικούς της τάξης κατά την

διάρκεια ενός σχολικού έτους », και μας έδειξε ότι οι κοινωνικές σχέσεις του κάθε παιδιού με

τους συμμαθητές του όσο και με του εκπαιδευτικούς επηρεάζονται ανάλογα με τις εκάστου

ειδικές ανάγκες του κάθε παιδιού .

Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα ήταν «Ποία είναι η μαθησιακή συμπεριφορά του μαθητή με

ειδικές ανάγκες μέσα στην τάξη όταν υπάρχει εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης και όταν

δεν υπάρχει και τι πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί για αυτό». Τα συμπεράσματα της έρευνας μας

έδηξαν ότι τα παιδιά αναζητούν συχνά την βοήθεια των εκπαιδευτικών της παράλληλης

στήριξης καθώς διακατέχονται από αίσθημα ανασφάλειας.

Συμπερασματικά η παρούσα εργασία μας δίνει πολλές πληροφορίες για την κοινωνική

ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες στο σχολειό γενικής εκπαωευσης .Ακόμα, μπορεί να

μας πληροφορήσει για εισπρακτικές οι οποίες προωθούν την κοινωνική ένταξη ανάλογα με

τις εκάστου ειδικές ανάγκες του κάθε ατόμου.
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Διαδίκτυο

www.pi-schools.gr

www.nas.org.uk, National Autistic Society

www.specialeducation.gr (Δημήτρως Κουτάντος, «Εκπαιδευτική αξωλόγηση και προτάσεις

για ένα μαθητή με αυτισμό»)

Prosvasi.uoa.gr, βασικές έννοιες που σχετίζονται με την κίνηση .

96

http://www.pi-schools.gr
http://www.nas.org.uk
http://www.specialeducation.gr


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.

Σχολείο Τάξη Όνομα Φύλο Ηλικία Εθνική Ειδικές Παρ/λη Ώρες

μαθητή προέλευση ανάγκε Στήριξη Παρ/λης

ΝΑΙ ή ΝΑΙ ή

οχι οχι
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ2

Οι καλύτεροι μου φίλοι.....

Όνομα σχολείου:

Τάξη:

Όνομα μαθητή

Ηλικία μαθητή:

Ποωι είναι οι 5 καλύτεροι φίλοι σου στην τάξη; (μπορείς να μου δώσεις λιγότερα από 5
ονόματα αλλά όχι περισσότερα).

Όνομα σχολείου:

Τάξη:

Όνομα μαθητή

Ηλικία μαθητή:

Ποιοι είναι οι 5 καλύτεροι φίλοι σου στην τάξη; (μπορείς να μου δώσεις λιγότερα από 5
ονόματα αλλά όχι περισσότερα).
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Αλληλεπίδραση παιδί με Αλληλεπίδραση παιδί με

παιδί εκπαιδευτικό

Χρονικά Ξεκίνησε Ξεκίνησε Ξεκίνησε Ξεκίνησε Κάνει κάτι

διαστήματα από το από το από το από το μόνο του

target παιδί συμμαθητή target παιδί δάσκαλο

1: 0-0.10

2: 0.10 - 0.20

3: 0.20 - 0.30

4: 0.30- 0.40

5: 0.40- 0.50

6: 0.50-1 m

7: 1.00-1.10

8: 1.10-1.20

9: 1.20-1.30

10: 1.30-1.40

11: 1.40-1.50

12: 1.50-2 m

13: 2.00-2.10

14: 2.10-2.20

15: 2.20-2.30

16: 2.30-2.40

17: 2.40-2.50

18: 2.50-3 m

19: 3.00-3.10

20: 3.10-3.20

21: 3.20-3.30

22: 3.30-3.40

23: 3.40-3.50

24: 3.50-4 m

25: 4.00-4.10

26: 4.10-4.20

27: 4.20-4.30

28: 4.30-4.40

29: 4.40-4.50

30: 4.50-5 m

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ3

Φύλλο παρατήρησης διάρκειας 5 λεπτών

Σχολείο:

Τάξη:

Όνομα παιδιού:

Ηλικία:

Φύλο:

Ώρα έναρξης παρατήρησης:

Ειδικές ανάγκες: ΝΑΙ/ΟΧ Ι

Είδος Αναπηρίας/ανάγκης:

Όνομα παρατηρητή:

Ημερομηνία:

Διάλειμμα:
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