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Eργασία & Ασφάλιση

Εκπαίδευση

Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2010 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Μάθημα: Εκπαίδευση ανάπηρων μαθητών
και μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Πέτρου Μαρία (Παιδαγωγός, Μs Πανεπιστημίου Καναδά)
ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Α. Το σταδιακό μοντέλο, όπου η
ευθύνη για το παιδί αναλαμβάνεται
σταδιακά πρώτα από την οικογένεια
και στη συνέχεια από το σχολείο. Εδώ
δεν φαίνεται κάποια σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ οικογένειας και
σχολείου.
Β. Το οργανισμικό μοντέλο, όπου
τονίζεται η ανάγκη ανεξαρτησίας και
αυτονομίας του σχολικού χώρου. Οι
εκπαιδευτικοί λειτουργούν αυτόνομα,
μακριά από τους γονείς, ενώ έρχονται σε επαφή μαζί τους μόνο όταν
υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Με
αυτό τον τρόπο δυσχεραίνει η επικοινωνία.
Γ. Το οικοσυστημικό μοντέλο, βασισμένο στη συστημική προσέγγιση,
υποστηρίζει ότι σχολείο και οικογένεια είναι μέρη ενός συστήματος που
αναγκαστικά αλληλεπιδρούν και πρέπει να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.
Το οικοσύστημα αποτελείται από μια
σειρά ομόκεντρων κύκλων που ο μεγαλύτερος είναι το μακροσύστημα.
Μέσα σε αυτόν είναι το εξωσύστημα,
το μεσοσύστημα και το μικροσύστημα.
Oλοι μας δεχόμαστε αυτές τις επιδράσεις. Εδώ βασικές είναι οι έννοιες της
αλληλεπίδρασης και της αλληλεξάρτησης των μερών.
Δ. Το σφαιρικό μοντέλο θεωρεί ότι
η οικογένεια, το σχολείο και η κοινότητα είναι σφαίρες που βρίσκονται σε
αλληλεπίδραση και έχουν ως σημείο
τομής το παιδί. Ανάλογα με την ηλικία
του παιδιού, τη στάση των δασκάλων
και το βαθμό ευαισθητοποίησης της
κοινότητας τα αποτελέσματα είναι
διαφορετικά.
Ε. Το κοινωνικό μοντέλο αποτελείται
από δύο διαστάσεις: tη νομοθετική
και την ιδιογραφική. Η νομοθετική
διάσταση αναφέρεται στο σχολείο
ως θεσμό και στο γεγονός ότι επηρεάζεται από τις στάσεις, αξίες, νόμους ενός συγκεκριμένου κοινωνικού
πλαισίου. Επιπλέον, ένας από τους

βασικούς σκοπούς του σχολείου είναι η προετοιμασία «καλών» πολιτών.
Στην ιδιογραφική διάσταση έμφαση
δίνεται στο ρόλο του εκπαιδευτικού. Η
προσωπικότητα και οι πρακτικές του
σε συνδυασμό με το κλίμα της κάθε
σχολικής μονάδας διαμορφώνουν
το πλαίσιο. Εδώ αν οι εκπαιδευτικοί
νιώσουν ότι απειλούνται από τη συμμετοχή των γονέων τότε εμποδίζουν
τη συνεργασία ακόμα και αν η εκπαιδευτική πολιτική είναι διαφορετική.
Ζ. Το πολιτικό μοντέλο αναφέρεται
στους οργανισμούς, τις οργανωμένες
ομάδες που αλληλεπιδρούν. Οι οργανωμένοι γονείς, οι συνδικαλιστικοί
φορείς των εκπαιδευτικών, τα πολιτικά κόμματα, η Eκκλησία κ.ά. πολλές
φορές προβάλλουν διαφορετικά αιτήματα που τελικά συνδιαμορφώνουν
το εκπαιδευτικό τοπίο.
Στο χώρο της ειδικής αγωγής, συγκεκριμένα, υπάρχουν τα παρακάτω
μοντέλα αλληλεπίδρασης μεταξύ γονέων και εκπαίδευσης:
1. Το μοντέλο του ειδικού
Το μοντέλο αυτό αποτελεί τον παραδοσιακό τρόπο εργασίας μεταξύ
των ειδικών και του γονέα παιδιού
με ειδικές ανάγκες. Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση, ο επαγγελματίας χρησιμοποιεί τις εξειδικευμένες
γνώσεις του για να καθοδηγήσει το
γονιό σε όλα τα επίπεδα. Ο ρόλος του
γονέα είναι παθητικός και αποκλείει

τους γονείς από όλες τις διαδικασίες συνολικά. Ως πηγή πληροφοριών,
ως συμμετέχοντα σε αποφάσεις, στην
αξιολόγηση του παιδιού κ.λπ. Το μοντέλο έχει δεχτεί έντονη κριτική γιατί
καλλιεργεί την εξάρτηση των γονέων
από τους ειδικούς, ενισχύει τη χαμηλή
αυτοεκτίμησή τους και όχι τη συνεργασία με το σχολείο. Παρ’ όλα αυτά,
εξακολουθεί να ασκεί επιρροή σε
κάποιους επαγγελματίες της ειδικής
αγωγής.
2. Το μοντέλο της μεταμόσχευσης
Το μοντέλο αυτό δίνει έμφαση στο
οικογενειακό περιβάλλον και στους
γονείς ως βοηθοί-δάσκαλοι, ως βοηθοί-εκπαιδευτές. Ο ειδικός μεταμοσχεύει τις γνώσεις του στους γονείς,
μπορεί να δώσει κάποιες οδηγίες και
να πάρει κάποια ανατροφοδότηση.
Ενισχύεται, έτσι, η αυτοπεποίθηση
των γονιών μέσω της μεγαλύτερης
συμμετοχής, χωρίς όμως να φτάνουμε
σε επίπεδα αλληλεπίδρασης. Σε τελική ανάλυση ο ειδικός και σε αυτό
το μοντέλο διατηρεί ένα μέρος από
το προηγούμενο profile του ειδικού
καθώς σχεδιάζει, παίρνει αποφάσεις,
αξιολογεί, ακόμα και αν οι γονείς
έχουν διαφορετικές απόψεις.
3. Το καταναλωτικό μοντέλο
Το μοντέλο αυτό υπογραμμίζει ότι ο
γονέας έχει κάποιες γνώσεις οι οποίες

είναι χρήσιμες και γι’ αυτό θα πρέπει να δοθούν νέα δικαιώματα μέσω
της μεταβίβασης ενός μέρους της
δύναμης των επαγγελματιών στους
γονείς. Επίσης, βλέπει τους γονείς
ως καταναλωτές γνώσεων. Ο γονιός
έχει πλέον το δικαίωμα της επιλογής
των απόψεων και των γνώσεων των
ειδικών που θεωρούν πιο χρήσιμες.
Ο ειδικός οφείλει να προτείνει εναλλακτικές λύσεις, ο γονιός επιλέγει, ο
εκπαιδευτικός λαμβάνει υπόψη του
τις πληροφορίες που δίνει ο γονιός ο
οποίος έχει πιο πλήρη εικόνα του παιδιού. Η έννοια της διαπραγμάτευσης
εμφανίζεται για πρώτη φορά όσον
αφορά στη λήψη των αποφάσεων
για το παιδί.
4. Το μοντέλο της ισχυροποίησης
Το μοντέλο αυτό είναι συνδυασμός
του καταναλωτικού μοντέλου και
του μοντέλου κοινωνικού δικτύου.
Δίνει στους γονείς ενεργητικό ρόλο
και συμμετέχουν στο σχεδιασμό, στην
οργάνωση και τη λήψη αποφάσεων.
Επίσης, ο ειδικός πρέπει να λάβει
υπόψη του ότι οι οικογένειες υφίστανται αλλαγές τις οποίες πρέπει να
παρακολουθεί επαναπροσδιορίζοντας
την προσέγγισή του. Το μοντέλο αυτό
παρουσιάζει έντονη προσαρμοστικότητα.
5. Το μοντέλο διαπραγμάτευσης
Το μοντέλο αυτό αντλεί στοιχεία από
το καταναλωτικό μοντέλο και το μοντέλο ισχυροποίησης. Επικεντρώνεται στο ότι και οι γονείς και οι ειδικοί
έχουν να προσφέρουν στο παιδί με
ειδικές ανάγκες. Ο ειδικός καλείται
να γεφυρώσει τις διαφορές που πιθανόν να εμφανιστούν μέσω της καλής
πληροφόρησης, της παροχής χρόνου
στο γονέα για να ακούσει τις απόψεις
του κ.λπ. Η λήψη αποφάσεων γίνεται
μέσω του διαλόγου και της συνεχούς
διαπραγμάτευσης. Στο μοντέλο αυτό
ο ειδικός διατηρεί τη θέση του αλλά οι
εξουσίες του είναι ασθενέστερες. Το
μοντέλο στοχεύει στην αποσαφήνιση
της διαφωνίας από τη σύγκρουση.
Το κάθε μοντέλο δέχτηκε θετική και

αρνητική κριτική. Ετσι, το καθένα
από αυτά μπορεί να συνεισφέρει με
το δικό του τρόπο, ανάλογα με τις
περιστάσεις.
Τύποι δεσμών ανάμεσα στο σχολείο
και την οικογένεια:
1. Επικοινωνία σχολείου - οικογενείας
2. Εθελοντική εργασία των γονέων
στο σχολείο
3. Βοήθεια του σχολείου στο σπίτι
4. Βοήθεια στην κατ’ οίκον εργασία
του παιδιού
5. Συμμετοχή σε θέματα διοίκησης
του σχολείου
6. Συνεργασία σχολείου-οικογένειαςκοινότητας
Η διαφοροποίηση θα έρθει όταν περάσουμε από το στάδιο της εξάρτησης στο στάδιο της συνδρομής, μετά
στο στάδιο της αλληλεπίδρασης και
τέλος στο στάδιο του συνεταιρισμού
με τους γονείς των παιδιών με αναπηρία.
Η σωστή στάση και οι προσδοκίες
εκπαιδευτικών και γονέων θα οδηγήσουν στο σωστό αποτέλεσμα. Οταν οι
εκπαιδευτικοί σταματήσουν να βλέπουν τους γονείς ως ενοχλητικούς και
ανασταλτικούς παράγοντες στο εκπαιδευτικό τους έργο και οι γονείς τους
εκπαιδευτικούς ως αντιπάλους παρά
ως συνεργάτες. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες για
την αλλαγή αυτής της εικόνας. Αυτός
είναι και ο ρόλος του εκπαιδευτικού,
ο οποίος καλείται σε συνεργασία με
το οικογενειακό περιβάλλον να συμβάλει ώστε το παιδί να αναπτύξει στο
έπακρο τις δυνατότητές του και να το
βοηθήσει τελικά να νιώσει πιο ασφαλές και πιο ευτυχισμένο στα πλαίσια
του δυνατού.
Ας υποθέσουμε ότι είστε δάσκαλος
ειδικής αγωγής σε ένα τμήμα ένταξης.
Στην αρχή της χρονιάς οι γονείς των
«κανονικών» παιδιών διαμαρτύρονται
ότι τα παιδιά τους δεν πρόκειται να
προχωρήσουν στην ύλη εξαιτίας των
παιδιών με ειδικές ανάγκες. Με ποιες
ενέργειες και στρατηγικές θα αντιμετωπίσετε την παραπάνω προβληματική κατάσταση;

