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Εισαγωγή 

Με τον όρο νοητική καθυστέρηση γίνεται λόγος για ένα άτομο που εμφανίζει νοητική 

λειτουργία μικρότερου βαθμού ή πιο αργής ανάπτυξης από την αναμενόμενη για 

άτομα της ίδιας ηλικίας. Διακρίνεται σε διαβαθμίσεις με βάση τη σοβαρότητα των 

συμπτωμάτων: οριακή, ήπια, μέτρια, σοβαρή, βαριά, με την κάθε κατηγορία να 

σχετίζεται με συγκεκριμένο εύρος τιμής νοημοσύνης. Ανάλογα με την κατάταξη που 

αντιστοιχεί στο κάθε άτομο, οι ειδικοί αναμένουν ένα φάσμα συμπεριφορών που 

ξεκινούν από τις ελαφριές περιπτώσεις, όπου εντοπίζονται μόνο ορισμένες 

μαθησιακές δυσκολίες έως τις πιο βαριές που εμφανίζονται δυσχέρειες στην 

αυτοεξυπηρέτηση, την επικοινωνία και την κινητικότητα, τέτοιες που δεν επιτρέπουν 

στο παιδί ή τον νέο να αυτονομηθούν για το υπόλοιπο της ζωής τους. Η προέλευσή 

τους αποδίδεται σε ποικίλες αιτίες, όπως είναι οι γενετικές διαταραχές, οι 

χρωμοσωμικές αποκλίσεις, οι κρανιακές δυσλειτουργίες ή σε εγγενείς παράγοντες 

που έχουν να κάνουν με το ιατρικό ιστορικό ή την ακατάλληλη συμπεριφορά της 

μητέρας κατά την εγκυμοσύνη (Thomas & Woods, 2008). 

 Γενικότερα, για τη μελέτη της αναπηρίας, έχουν προταθεί και συνεχίζουν να 

ισχύουν, επηρεάζοντας άτομα και συμπεριφορές,  δύο βασικά μοντέλα, το ιατρικό και 

το κοινωνικό. Το ιατρικό εμφανίζει την αναπηρία ως αντικειμενική κατάσταση που 

δεν επιδέχεται άλλες ερμηνείες πέρα από αυτές που απορρέουν από τη διάγνωση με 

όρους ανεπάρκειας και την κατάταξη σε μια ορισμένη κλινική κατηγορία για 

θεραπεία και αποκατάσταση. Στις εκπαιδευτικές εφαρμογές πλειοδοτεί υπέρ μιας 

εκπαίδευσης διαχωρισμού ικανών και μη ικανών ατόμων. Αντίθετα το κοινωνικό 

μοντέλο λαμβάνει υπόψη του το άτομο ως ολότητα, με τις ιδιαίτερες ανάγκες και 

αρετές που έχει, αναδεικνύει την αναπηρία ως κοινωνική κατασκευή και ενθαρρύνει 

την αυτοβοήθεια. Ως προς την εκπαιδευτική διαδικασία τίθεται υπέρ της 

συνεκπαίδευσης όλων των παιδιών (Βλάχου, Διδασκάλου & Παπανάτου, 2012). 
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 Η συνεκπαίδευση με το νόημα και το περιεχόμενο που έχει πάρει στις 

σύγχρονες συνθήκες ως συμπεριληπτική εκπαίδευση ή εκπαίδευση για όλους (inclusive 

education) έχει πολλές όψεις. Αποτελεί έκφανση κοινωνικής δικαιοσύνης, 

προϋποθέτει δημιουργικό πνεύμα και αποφασιστικότητα στην υλοποίηση. Είναι μια 

διαδικασία στο διηνεκές και έρχεται σε αντίθεση με την αφομοίωση. Σχετίζεται 

περισσότερο με την κουλτούρα και την πολιτική των θεσμών, παρά με τις 

εκπαιδευτικές πρακτικές του εκάστοτε σχολείου (Παρδάλη, 2013). Μάλιστα η 

εκπαιδευτική κοινότητα οφείλει να αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα του ρόλου των 

γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους και να ενθαρρύνει τη συνεργασία τους με 

το σχολείο (Πολυχρονοπούλου, 2003). 

Όπως έχει καταγραφεί σε πολλές έρευνες, οι γονείς έχουν τη θέληση να 

μετέχουν των διαδικασιών που έχουν στο επίκεντρο τη μάθηση των παιδιών τους. 

Δεν γίνεται να θεωρηθεί επιτυχημένη μια παιδαγωγική παρέμβαση, αν δεν λάβει 

υπόψη της το περιβάλλον που ζει ο μαθητής. Επίσης η εμπλοκή των γονέων, όσο 

περίπλοκη κι αν φαντάζει, μπορεί να λειτουργήσει ανασταλτικά στην πρόκληση 

εντάσεων και παρεξηγήσεων που δεν ευνοούν τη διαμόρφωση εποικοδομητικού 

κλίματος. Τα τελευταία χρόνια, έχουν αναδυθεί καλές πρακτικές που δίνουν έμφαση 

στην αξιοποίηση του ρόλου των γονέων στην τυπική μάθηση όπως η σύσταση 

ομάδων γονέων ή γονείς ως ερευνητικοί συνεργάτες. Πρόκειται για όψεις ενός 

συνεργατικού μοντέλου που αναγνωρίζει στους εκπαιδευτικούς την ειδικότητα σε 

θέματα εκπαίδευσης και στους γονείς τον ρόλο του ειδικού για τα παιδιά τους. Όσο οι 

εκπαιδευτικοί ακούνε τους γονείς, θα λαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες και 

αντίστοιχα οι γονείς θα πρέπει να καταλήξουν σε συγκεκριμένες προσδοκίες για την 

πορεία των παιδιών, χτίζοντας μια σχέση ισοτιμίας από κοινού με τους δασκάλους 

(Μαυροπαλιάς, 2010).  Κατά προέκταση, η εκπαίδευση που λαμβάνουν οι μαθητές με 

νοητική αναπηρία στο σχολείο θα μπορούσε να εμπλουτιστεί, να γενικευτεί και να 

εδραιωθεί και μέσα από κατάλληλη αξιοποίηση των καθημερινών διδακτικών 

περιστάσεων σε χώρους εκτός σχολείου (Σούλης, 2002).  

 Η παρούσα εργασία, αφενός, προτίθεται να εξετάσει τις πεποιθήσεις που 

διακατέχουν τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς σχετικά με τη συμμετοχή των 

γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους με νοητικές αναπηρίες στο σχολικό 

πλαίσιο και, αφετέρου, την κοινωνική και γνωστική μάθηση που μπορεί να επέλθει, 

κατά την κοινή δράση γονέων και παιδιών σε συνθήκες της καθημερινότητας, εκτός 

σχολείου. Επίσης, το ερώτημα που διατρέχει όλο το περιεχόμενο της εργασίας είναι 
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κατά πόσον είναι εφικτή μια σύμπραξη μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικού 

προσωπικού. Ακόμα, να σημειωθεί ότι παρατίθενται μελέτες που παρουσιάζουν 

πειραματικές πρακτικές σε πανεπιστημιακό χώρο και καλές πρακτικές σε σχολικό 

πλαίσιο, που σκοπό έχουν να γεφυρώνουν τα πλαίσια «σχολείο» και «σπίτι», 

δίνοντας προοπτική στο ζητούμενο της συνεργασίας και της εμπλοκής των γονέων. 

 

Συμμετοχή γονέων παιδιών με νοητική αναπηρία στη θεσμική 

εκπαίδευση 

 

Στην έρευνα του Sun (2019),  που πραγματοποιήθηκε σε διάφορες πόλεις της Ταϊβάν, 

συμμετείχαν 104 εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής και 276  γονείς μαθητών με νοητική 

αναπηρία. Ο ερευνητής διαμόρφωσε από ένα αρχικό ερωτηματολόγιο για κάθε  

ομάδα, το οποίο ακολούθως έθεσε στην κρίση μιας τετραμελούς επιστημονικής 

επιτροπής στην οποία ανέθεσε τον έλεγχο της εγκυρότητας και την τροποποίηση 

τμημάτων του ερωτηματολογίου που ήταν ακατάλληλα ή χρειάζονταν αναδιατύπωση. 

Ακολουθώντας τη μέθοδο αξιολόγησης Linkert, παρέθεσε το «ερωτηματολόγιο 

γονικής  συμμετοχής» (parent involment questionnaire) στους γονείς εξετάζοντας τις 

στάσεις τους απέναντι στη δικής τους εμπλοκή στην εκπαιδευτική διαδικασία που 

ακολουθεί το παιδί τους, διερευνώντας τις πεποιθήσεις τους για την αναγκαιότητα, 

τον βαθμό, τους τρόπους και τη συχνότητα εμπλοκής, με απώτερο στόχο να 

καταγράψει τις απόψεις τους για την ποιότητα της γονικής εμπλοκής. Το αντίστοιχο 

ερωτηματολόγιο που σχεδίασε για τους δασκάλους διερεύνησε τις πεποιθήσεις τους 

για τη σημασία της συμμετοχής και τον ρόλο που μπορεί να επιτελέσει ο γονιός ως 

παράγοντας στη μαθησιακή διαδικασία. Στα ευρήματα της μελέτης σταχυολογούνται 

η θετική γνώμη των γονέων και των εκπαιδευτικών για την ανάγκη εμπλοκής των 

γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία επί της αρχής, με έμφαση όμως στην «κατ’ 

οίκον εκπαίδευση» και «επικοινωνία» (communicating). Ως λιγότερο αποδοτικός 

τρόπος εμπλοκής προκρίνεται ο «εθελοντισμός» και η «λήψη αποφάσεων» Οι 

εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται επιφυλακτικοί στο ενδεχόμενο σχεδιασμού από κοινού 

με τους γονείς του συνολικού αναπτυξιακού σχεδίου που αφορά τον μαθητή και 

αρνητικοί σε περίπτωση αξιολόγησής τους από τους γονείς.  

 Σε μια άλλη μελέτη των Zoniou-Sideri & Nteropoulou-Nterou (2007), παρά το 

μικρό δείγμα ερωτώμενων γονέων (8), αναδεικνύεται η προβληματική σχέση θεσμών 
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και γονέων. Η μελέτη ακολουθεί την αφηγηματική προσέγγιση και την ανάλυση 

λόγου, έχοντας ως βασικό εργαλείο συγκέντρωσης πληροφορίας την ημιδομημένη 

συνέντευξη, με μέση διάρκεια 45 λεπτών, στον προσωπικό χώρο των ερωτώμενων.  

Στα συμπεράσματα αναδεικνύεται η πεποίθηση των γονέων ότι το εκπαιδευτικό 

σύστημα φαίνεται να ακολουθεί το ιατρικό μοντέλο, όσον αφορά την εκπαίδευση 

ατόμων με νοητική αναπηρία, επιλέγοντας για φοίτηση, ειδικά στα ανώτερα επίπεδα 

της εκπαίδευσης, παιδιά ηπιότερου βαθμού αναπηρίας. Οι γονείς, αντίθετα,  

προκρίνουν το κοινωνικό μοντέλο ως το πλέον κατάλληλο για τη συμπερίληψη των 

παιδιών τους. Εντοπίζουν την προσοχή στην έλλειψη συνεργασίας με τους ειδικούς 

της εκπαίδευσης και με τους διοικητικούς φορείς του κράτους, γεγονός που αναθέτει 

στους ίδιους τους γονείς την ευθύνη της εκπαίδευσης των παιδιών τους. Οι 

αντιλήψεις των γονέων για την αναποτελεσματικότητα της εμπλοκής τους στη 

διαδικασία αποδίδεται στην ασυμβατότητα και την αδυναμία του συστήματος, ενώ 

συχνά επηρεάζονται στις κρίσεις τους από την υπερβολική προσκόλληση στις 

γραφειοκρατικές διαδικασίες και από την  απροθυμία τους να κατανοήσουν πλήρως 

την αναπηρία του παιδιού τους. 

 Παρόμοια φαίνεται να είναι η εικόνα και στη Σερβία. Στη μελέτη ποιοτικής 

παρατήρησης που έκαναν οι Lazarević & Vukašinović (2013) ανασκοπώντας τα 

δεδομένα της τρέχουσας κατάστασης γύρω από τη εκπαίδευση της συμπερίληψης 

(Inclusive Education) διαπίστωσαν ότι, παρά τη νομοθετική καθιέρωση της 

συνεκπαίδευσης οι διαχωρισμοί υφίστανται, ενώ ο ρόλος των γονέων αν και έχει 

συνταγματικά αναδειχτεί και αναγνωριστεί ως σπουδαίος, δεν αξιοποιείται στην 

εκπαιδευτική πρακτική όπως θα έπρεπε. Φαίνεται πως οι γονείς έχουν αυξημένες 

απαιτήσεις από το σχολείο, όσον αφορά την εκπαίδευση των παιδιών τους με 

νοητικές αναπηρίες, ιδίως σε μια εποχή που γίνονται ολοένα πιο γρήγοροι οι ρυθμοί 

της ζωής, ενώ παράλληλα εντείνονται η αβεβαιότητα και ο κοινωνικός ανταγωνισμός. 

Οι γονείς εμφανίζουν ετοιμότητα και κινητοποίηση για τη δημιουργία εταιρικής 

σχέσης που θα εκπληρώνει τις προσδοκίες τους. Η εμπλοκή τους μπορεί να γίνει με 

την καθιέρωση ενός πρότυπου συμβουλίου που θα εστιάζει στην ισότιμη συμμετοχή, 

στη διαβούλευση μεταξύ προσωπικού και γονέων για τον τρόπο σχεδιασμού των 

παρεμβάσεων, την εκπόνηση των ατομικών εκπαιδευτικών σχεδίων και την 

ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών. Η συμμετοχή των γονέων θα τους βοηθήσει 

να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου ως εσωτερικοί παρατηρητές, θα 

αναβαθμίσει την ποιότητα του έργου της διεπιστημονικής ομάδας, καθώς ο γονιός 
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γίνεται συν-ερευνητής και φέρνει δεδομένα από το σπίτι για αξιολόγηση σε μια 

διαρκώς ανατροφοδοτούμενη διαδικασία. Η διατύπωση και οριοθέτηση ρόλων και 

περιεχομένου είναι σε αυτή την περίπτωση αναγκαία για την ομαλή λειτουργία του 

«συνεταιρισμού» γονέων – εκπαιδευτικού προσωπικού. 

Δεδομένου ότι πολλά παιδιά με αναπηρίες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο 

κίνδυνο αποτυχίας και ματαίωσης μέσα στο σχολικό πλαίσιο, σε σχέση με τα 

υπόλοιπα παιδιά,  η έρευνα της Bariroh (2018) είχε σκοπό τη μελέτη της επίδρασης 

της συμμετοχής των γονέων στο κίνητρο της μάθησης και στην επίτευξη των παιδιών 

με διαφορετικές ικανότητες. Πρόκειται για μια έρευνα δράσης που διεξήχθη σε ένα 

εκαπιδευτικό ίδρυμα της Ινδονησίας, στο SMP Negeri 4 Gresik, στην Ανατολική Java 

και είχε σαν υποκείμενα 14 μαθητές με νοητική αναπηρία. Η συλλογή δεδομένων 

έγινε με τη  χρήση ερωτηματολογίων. Οι παρατηρήσεις αφορούσαν τον βαθμό της 

επιρροής και τα χαρακτηριστικά της, τα οποία  σημειώθηκαν και αναλύθηκαν με την 

τεχνική της γραμμικής δοκιμής παλινδρόμησης. Από τα αποτελέσματα εξάγεται το 

συμπέρασμα ότι η συμμετοχή των γονέων επηρεάζει αισθητά τα κίνητρα των 

παιδιών. Επίσης  υπάρχει  επιρροή του παράγοντα «συμμετοχή των γονέων» στα 

επιτεύγματα των παιδιών. Στη συζήτηση υπογραμμίζεται η ανάγκη που υπάρχει το 

εκπαιδευτικό προσωπικό να δώσει χώρο στους γονείς για μεγαλύτερη εμπλοκή τους 

στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς αυτό θα αυξήσει τη θετική επίδραση στα 

ακαδημαϊκά επιτεύγματα των παιδιών. Φαίνεται πως το κίνητρο των παιδιών, ως 

ψυχολογική διεργασία, όχι μόνο επηρεάζεται από μια στοχοθετημένη συμπεριφορά, 

αλλά είναι σημαντικός ο βαθμός επίδρασης της εμπλοκής των γονέων στην 

κινητοποίηση και την επίτευξη μαθησιακών στόχων. 

Στην ανάδειξη της προβληματικής κατάστασης γύρω από την εμπλοκή των 

γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους με αναπηρίες καταλήγει μελέτη της Balli 

(2016) εξετάζοντας αντιλήψεις  32 γονέων (τριάντα μητέρων και δύο πατεράδων), 

ηλικίας 25-50 ετών, με παιδιά που φοιτούσαν σε επτά διαφορετικά σχολεία, σε 

αστικές και αγροτικές περιοχές της περιφέρειας Korca της Αλβανίας.  Για τη συλλογή 

των δεδομένων επιλέχτηκε η δημιουργία ομάδων εστίασης και η δειγματοληψία 

χιονοστοιβάδας (snowball sampling), στην οποία η πρώτη ομάδα ερωτηθέντων 

γονέων (ομάδα εστίασης) εντοπίζει και σχηματίζει άλλη ομάδα γονέων για να 

ενσωματωθεί στο δείγμα της έρευνας. Σύμφωνα με την ερευνήτρια, πρόκειται για μια  

τεχνική που δίνει στους συμμετέχοντες την αίσθηση ότι δεν είναι οι μόνοι που 

υφίσταται τις συνέπειες του προβλήματος. Επίσης, τους ωθεί να μοιραστούν 
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εμπειρίες και να είναι πιο ειλικρινείς. Όλα τα παραπάνω αυξάνουν την αξιοπιστία της 

έρευνας. Για την ανάλυση των παρατηρήσεων αξιοποιήθηκε η ποιοτική μέθοδος. 

Βασικός στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση των αντιλήψεων των γονέων για τη 

συμμετοχής τους στην εκπαίδευση των παιδιών τους και σε ποιο βαθμό η εμπλοκή 

τους δύναται να διευκολύνει τη μαθησιακή διαδικασία. Επιμέρους στόχος ήταν η 

εκτίμηση του βαθμού εμπλοκής τους στην εκπόνηση του ατομικού εκπαιδευτικού 

σχεδίου του παιδιού. Καταληκτικά, στη συζήτηση του άρθρου, γίνεται λόγος για 

ασαφή πολιτική του σχολείου στον τρόπο που επικοινωνεί με τους γονείς. Φαίνεται 

να περιορίζεται μόνο στην τυπική ενημέρωση για την πορεία των μαθητών, η οποία 

λειτουργεί μονόδρομα. Σε αυτές τις συνεδριάσεις συμμετείχε το 70% περίπου των 

γονέων και από αυτούς μόνο 30 στους 100 θεώρησαν ότι αναγνωρίζονταν ως ισότιμοι 

συνομιλητές από το εκπαιδευτικό προσωπικό. Σε ελάχιστες, δε, περιπτώσεις οι γονείς 

συμμετείχαν με εποικοδομητικό τρόπο στη διαμόρφωση του ατομικού εκπαιδευτικού 

σχεδίου. Κλείνοντας την επισκόπηση συμπερασμάτων, η ερευνήτρια σημειώνει ότι οι 

παρατηρήσεις των γονέων συντείνουν στην εκτίμηση ότι το ενδιαφέρον και η 

απόδοση των εκπαιδευτικών εξαρτάται από την παρουσία και την ενεργό συμμετοχή 

των γονέων των μαθητών με νοητική αναπηρία στην εκπαίδευσή τους, επηρεάζοντας 

θετικά την καταβαλλόμενη προσπάθεια, με αναμενόμενη επίδραση στα μαθησιακά 

αποτελέσματα. 

 

Εμπλοκή γονέων μαθητών με νοητική αναπηρία σε άτυπες μορφές 

εκπαίδευσης 

 

Φαίνεται ότι η συμμετοχή των γονέων στη θεσμική εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα 

προβληματική.  Ακόμα κι αν ήταν, όμως, σε καλύτερο επίπεδο, σίγουρα θα ήταν 

ανεπαρκής, αν δε βασιζόταν στην αντίληψη της αγωγής ως συνεχούς, δηλαδή ως ενός 

συνδυασμού εμπειριών προσομοίωσης στον σχολικό χώρο και στα ποικίλα πλαίσια 

εκτός, της οικογένειας, της γειτονιάς και θεματικών χώρων όπως τα μουσεία. Στην 

έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε ΕΕΕΕΚ μιας κωμόπολης από τη Β. Χρυσικού 

(2017) και αφορούσε τρεις μαθητές με σοβαρή νοητική αναπηρία και τις μητέρες 

τους,  εφαρμόστηκε η τεχνική της έρευνας-δράσης, με συλλογή δεδομένων μέσω 

συνεντεύξεων και ερευνητικών παρατηρήσεων, σημειώσεων πεδίου, επεξηγήσεων, 

σκέψεων, ερμηνειών. Η έρευνα επικεντρώθηκε στη μελέτη περίπτωσης «Χρηματικές 
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συναλλαγές σε εικονικό και πραγματικό χώρο» και στην Βασισμένη-στην-κοινότητα 

μάθηση (community-based  instruction). Σκοπός της ήταν η μελέτη της επίδρασης 

που προκαλεί στην εκπαιδευτική διαδικασία και τη συμμετοχή των μαθητών η 

συνεργασία σχολείου-οικογένειας.  

Συγκεκριμένα, η ερευνήτρια αφού συνέλεξε πληροφορίες από τους γονείς 

κοινωνικού και πολιτισμικού περιεχομένου, επέλεξαν από κοινού γνωστικούς 

στόχους, σχεδίασαν βιωματικές δραστηριότητες και τις υλοποίησαν με επιτυχία, 

κάνοντας τον απαραίτητο απολογισμό. Παρά την αρχική διατύπωση επιθυμίας από 

την πλευρά των μητέρων, τα παιδιά τους να μάθουν να κάνουν κάποιες χρηματικές 

συναλλαγές στην αγορά αυτόνομα, η ερευνήτρια καταλήγει στο συμπέρασμα ότι 

υπάρχουν πολλά εμπόδια στην απρόσκοπτη υλοποίηση αυτού του στόχου. Ο 

ανεπαρκής διαθέσιμος ελεύθερος χρόνος των μητέρων, οι χαμηλές τους προσδοκίες 

για την εξέλιξη των παιδιών, οι προϋπάρχουσες εμπειρίες τους από την επιρροή του 

κοινωνικού πλαισίου στην προσπάθεια ένταξης, η ασυνέχεια και οι διαφορετικές 

αντιλήψεις που παρατηρούνται στην επιλογή της μεθόδου προσέγγισης της μάθησης 

από διαφορετικούς εκπαιδευτικούς είναι λόγοι που επηρεάζουν καταλυτικά στην 

ολιστική μάθηση εντός και εκτός σχολικής μονάδας (Χρυσικού, 2017). 

Μια εξειδικευμένη μελέτη πάνω στην τεχνική της βασισμένης στην κοινότητα 

μάθησης που πραγματοποιήθηκε στην Τουρκία συμμετείχαν τέσσερις γονείς χαμηλού 

μορφωτικού επιπέδου και τέσσερα παιδιά. Σκοπός ήταν η εμπλοκή των γονέων σε 

τρόπους μάθησης ώστε να συμπαρίστανται στην προσπάθεια των παιδιών με νοητική 

αναπηρία να αποκτήσουν κοινοτικές δεξιότητες (community skills). Μεθοδολογικά 

επιλέχθηκαν τα εργαλεία της μελέτης πεδίου, της μελέτης περίπτωσης 

«Πραγματοποίηση αγοράς σε κατάστημα» και της βασισμένης-στην-κοινότητα 

μάθησης (community-based instruction), συνδυασμένη με την τεχνική της 

ταυτόχρονης προτροπής (SP-Simultaneous Prompting). Ο ερευνητής εργάστηκε με 

συνεντεύξεις και έντυπα συλλογής δεδομένων. Έδινε έντυπα με συγκεκριμένες 

«αποστολές» στα παιδιά και τους γονείς, πρώτα στον προσομοιωμένο χώρο του 

πανεπιστημίου και έπειτα στα φυσικά καταστήματα (μπακάλικο, 

στεγνοκαθαριστήριο, ζαχαροπλαστείο). Καθόρισε ένα πλαίσιο αναγκαίων βημάτων 

για την εκτέλεση της «αποστολής» και στάθμισε ως σημαντικά και λιγότερο 

σημαντικά τα διάφορα βήματα. Σκοπός ήταν η αποτελεσματική συναλλαγή, ακόμα κι 

αν δεν επιτυγχάνονταν όλα τα βήματα που αφορούσαν κοινωνικές δεξιότητες, όπως  

ο χαιρετισμός στον υπάλληλο. Τέλος, προέβαινε σε διαμορφωτική αξιολόγηση 
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(αξιολόγηση για τη μάθηση) όταν οι αναλύσεις των εργασιών το επέβαλλαν και 

συνέβαλλε στη διαδικασία ως παρατηρητής αξιοπιστίας (Tekin-Iftar, 2008). 

 Από τη συζήτηση προκύπτει ότι όλοι οι γονείς υλοποίησαν στο ακέραιο το 

σχέδιο δραστηριοτήτων που τους προσέφερε ο ερευνητής. Η κοινωνική εγκυρότητα, 

όσον αφορά τη διατύπωση και τη σημασία των επιδιωκόμενων συμπεριφορών, την 

ευκολία επανάληψης της διαδικασίας και τη σπουδαιότητα των αποτελεσμάτων, ήταν 

αποδεκτή από γονείς και παιδιά. Ακόμη και οχτώ μήνες μετά, τα αποτελέσματα της 

παρέμβασης ήταν εμφανή σε πολλά φυσικά περιβάλλοντα και τα παιδιά μπορούσαν 

να κάνουν γενικεύσεις. Συμπερασματικά, η μελέτη αναδεικνύει τον ρόλο των γονέων 

ως εμψυχωτών στην υλοποίηση ενός διδακτικού σχεδίου, ανεξάρτητα από την 

ακαδημαϊκή τους μόρφωση (Tekin-Iftar, 2008). 

Η συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες και η απόλαυση που βιώνουν 

άτομα με σύνδρομο Down έγινε αντικείμενο μελέτης στην εργασία των Wuang & 

YngSu (2012). Αφορούσε 997 εφήβους και τις οικογένειές τους στην Ταϊβάν. Οι 

ανεξάρτητες μεταβλητές που επιδρούν στα αποτελέσματα είναι το φύλο, η γνωστική 

και κινητική ικανότητα. Τα ευρήματα δείχνουν μικρή ποικιλομορφία κοινωνικών 

δραστηριοτήτων και περιορισμένο βαθμό συμμετοχής. Πιο συγκεκριμένα, 

συμμετέχουν περιστασιακά σε καθημερινές δραστηριότητες μη τυπικής μάθησης, 

αλλά η  απόλαυσή της και η κοινωνική επικέντρωση εξαρτώνται από τον βαθμό 

κινητικής λειτουργίας του ατόμου. Στη συζήτηση γίνεται σαφής αναφορά στον ρόλο 

των γονέων ως συντελεστών επίτασης της συμμετοχής μέσω οργανωμένων και 

δομημένων δραστηριοτήτων, ώστε να αυξάνεται η απόλαυση και η κοινωνική 

δέσμευση των ευνοούμενων νέων με σύνδρομο Down. Τα παραπάνω πορίσματα 

σχετικά με το περιορισμένο εύρος δραστηριοτήτων και την εξάρτηση από τον βαθμό 

νοητικής και κινητικής ικανότητας επιβεβαιώνονται και από τη μελέτη των Alves, 

Silveira-Maia, Gomes,  Santos, Lopes-dos-Santos (2019). Διερεύνησαν τα πρότυπα 

συμμετοχής σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες στη κοινότητα 61 παιδιών με αναπηρίες 

και 114 χωρίς. Τα αποτελέσματα είναι ενδεικτικά για την έλλειψη διαφοροποίησης 

που χαρακτηρίζει τις δραστηριότητες των παιδιών με αναπηρίες και τη μικρή 

συμμετοχή που είναι απότοκος της περιορισμένης ανεξαρτησίας και της νοητικής 

επάρκειας. 
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https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2153317861_Barbara_Santos
https://www.researchgate.net/profile/Pedro_Lopes-Dos-Santos
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Συμπεράσματα 

 
Από την ανασκόπηση των μελετών που προηγήθηκε αναδεικνύεται η ανάγκη 

συνεργασίας εκπαιδευτικών και γονέων και η ωφελιμότητα της εμπλοκής των γονέων 

στην εκπαίδευση των παιδιών τους με νοητική αναπηρία. Ακόμα, είναι σημαντικοί οι 

λόγοι που καθιστούν αυτή τη σύμπραξη ένα δύσκολο εγχείρημα. Για τον λόγο αυτό 

απουσιάζουν πιθανά εκείνες οι μελέτες που παρουσιάζουν πορίσματα από καλές 

πρακτικές, που έχουν συντελεστεί. Τέτοιες εφαρμογές θα μπορούσαν να είναι σημεία 

αναφοράς και αισιοδοξίας ανοίγοντας δρόμους για την επέκταση και τη συστηματική 

καθιέρωση αυτής της σύμπραξης. Φαίνεται, λοιπόν, ότι οι λόγοι που καθιστούν 

προβληματική αυτή τη σχέση είναι αρκετά καθοριστικοί και έχουν μεγάλη ισχύ 

αποτροπής. Από τις μελέτες που συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν από τον 

συγγραφέα αυτής της εργασίας, προκύπτει ότι οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί 

επιθυμούν την κατ’ αρχήν συνεργασία, αλλά στην πράξη δεν μπορούν να 

δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να συντελεστεί και να ευδοκιμήσει. 

Δε φαίνεται να αναπτύσσουν ευελιξία και διάθεση σύνθεσης, καθώς αμφότεροι 

κουβαλούν τις προκαταλήψεις και την ανασφάλειά τους. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν 

τις απόψεις των γονιών αναξιόπιστες επιστημονικά και φοβούνται ότι το έργο τους θα 

τύχει αρνητικής αξιολόγησης, αν εμπλακούν οι γονείς στη διαδικασία. Οι γονείς από 

την πλευρά τους θεωρούν ότι δεν υπάρχει η απαραίτητη υποστήριξη από την πολιτεία 

ενώ παρατηρούνται φαινόμενα ασυνέχειας στη διδακτική μεθοδολογία, καθώς 

ορισμένοι εκπαιδευτικοί ακολουθούν βιωματικές μεθόδους και άλλοι συμβατικές. 

 Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι ευκαιρίες μάθησης δεν περιορίζονται μόνο 

στο σχολικό περιβάλλον, αλλά μπορούν να αναζητηθούν στον ανοιχτό χώρο της 

κοινότητας. Με δεδομένο ότι για πολλά παιδιά με νοητική αναπηρία η συμμετοχή 

τους στα δρώμενα εκτός σπιτιού είναι περιορισμένη,  θεωρείται καθοριστικός ο ρόλος 

των γονέων στην πρόκληση ερεθισμάτων, μέσα από τη δημιουργία κοινωνικών 

συμβάντων,  που θα ενεργοποιήσουν το παιδί και θα το ενθαρρύνουν να αξιοποιήσει 

το υπάρχον νοητικό δυναμικό με τον καλύτερο τρόπο. Ειδικά στις περιπτώσεις 

εκείνες που τα παιδιά έχουν σοβαρή νοητική καθυστέρηση ακόμα και ορισμένες 

κοινωνικές ή κοινοτικές λειτουργίες κατακτώνται με πολύ κόπο. Για τον λόγο αυτό 

κρίνονται θετικές οι μελέτες που προσπαθούν να διερευνήσουν την επίδραση που 

παρεμβάσεων που αναπτύσσουν δεξιότητες υποστήριξης της  μερικής -έστω- 

ανεξαρτησίας. 
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Όσο ισχυρά κι αν είναι τα εμπόδια μιας δομημένης εμπλοκής των γονέων στις 

σχολικές διαδικασίες, οι γονείς των παιδιών με νοητική αναπηρία μπορούν να 

συμβάλουν στον εμπλουτισμό του περιεχομένου και στην υποστήριξη των μέσων για 

την επιτυχή σχολική διαδικασία, λόγω της εμπειρίας που έχουν από επιτυχημένες 

παρεμβάσεις και στρατηγικές που έχουν αναπτύξει στο παρελθόν, ζώντας με τα 

παιδιά την καθημερινότητα του σπιτιού και της κοινότητας. Για τον σκοπό αυτό, 

αρκεί οι αρνητικές εντυπώσεις που πιθανόν έχουν αποκομίζει από την κοινωνική 

σφαίρα να μην τους οδηγούν σε απόσυρση. Από την πλευρά τους οι εκπαιδευτικοί 

μπορούν να εντοπίσουν τις προκλήσεις και τις αδυναμίες που απαιτούν υποστήριξη, 

αν επισημάνουν τα δυνατά σημεία των μαθητών αυτών. Μπορούν προσεγγίζοντας τα 

δυνατά σημεία του κάθε ατόμου να αποκαλύψουν τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα, 

ενσωματώνοντάς τα στο ακαδημαϊκό τους πρόγραμμα. Όπως σημειώνουν οι Collier, 

Keefe & Hirrel (2015), αυτή η σύμπραξη περιλαμβάνει τους δασκάλους και τους 

γονείς που μοιράζονται πόρους (resources), ευθύνες και ρόλους λήψης αποφάσεων σε 

μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουν ικανοποιητικά τις ανάγκες ολόκληρου του 

παιδιού (whole child). Μέσω της αγαστής συνεργασίας καθίσταται εφικτή η εύρεση 

των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών που προκύπτουν από το είδος της αναπηρίας και 

τα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά και αντιμετωπίζονται με την υλοποίηση εδικών 

παρεμβάσεων σε διεπιστημονικό επίπεδο (Ιωαννίδη & Καρβέλας, 2018). 
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