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ΚΩΣΤΑ ΧΡΗΣΤΑΚΗ, Ειδικού Παρέδρου (ε.τ.)  Του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου 
 
«Δημιουργική σκέψη και ειδική αγωγή» 
 
Εισαγωγή 
 
Η δημιουργικότητα είναι μια διάσταση της γνωστικής λειτουργίας που έχει 
ελκύσει την προσοχή των ερευνητών ;όχι μόνο για τα παιδιά της γενικής 
εκπαίδευσης, αλλά και για τα παιδιά πολλών κατηγοριών της ειδικής 
αγωγής (Halpin, 1972). Ένα βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από τις 
έρευνες είναι ότι η δημιουργική σκέψη πρέπει να αποτελεί βασικό 
περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων και κύριο διδακτικό στόχο για 
όλα τα παιδιά τόσο της γενικής εκπαίδευσης όσο και της ειδικής αγωγής.   
Η διαφορά ανάμεσα στα παιδιά της ειδικής αγωγής και της γενικής 
εκπαίδευσης είναι ότι τα παιδιά της ειδικής αγωγής παρουσιάζουν 
διατομικές και ενδοατομικές διαφορές εντονότερες σε σύγκριση με τα 
παιδιά της γενικής εκπαίδευσης. Το στοιχείο αυτό κάνει ιδιαίτερα περίπλοκη 
και απαιτητική την εκπαίδευσή τους, καθώς και όλα τα θέματα που τα 
αφορούν.  Η ιδιαιτερότητα αυτή οδηγεί στις εξής δύο παραδοχές: 
Παραδοχή πρώτη. Η προσέγγιση και η διαπραγμάτευση θεμάτων που 
αφορούν τα παιδιά της ειδικής αγωγής τόσο ως ομάδας όσο και ως ατόμων 
είναι ιδιαίτερα λεπτή και περίπλοκη διαδικασία και δεν μπορεί να γίνεται με 
απλό και εύκολο τρόπο.  
Παραδοχή δεύτερη. Η ποικιλία των περιπτώσεων των παιδιών και των νέων 
που εντάσσονται σ’ αυτήν, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τα 
διακρίνουν καθιστά αναγκαία την εξατομικευμένη και εξειδικευμένη 
προσέγγισή τους. Επίσης καθιστά ανα-γκαία την αναζήτηση και τη χρήση 
εξειδικευμένων και εξατομικευμένων στρατηγικών και μεθόδων για την 
επιδίωξη στόχων, όπως είναι η ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης. 
 
Αναγκαίες διευκρινίσεις 
 
Αναγκαία προϋπόθεση για να επιδιωχθεί ως στόχος η ανάπτυξη της 
δημιουργικής σκέψης είναι εξ ορισμού να υπάρχει η σκέψη ως νοητική 
λειτουργία. Αυτό κάνει μερικούς να εί-ναι επιφυλακτικοί, ιδιαίτερα για 
ορισμένες κατηγορίες παιδιών και διατυπώνουν ερωτήμα-τα όπως τα 
παρακάτω:  
-    Είναι δυνατό να επιδιωχθεί η ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης 
σε όλα τα παι-        
   διά της ειδικής αγωγής, λαμβανομένων υπόψη των δυσκολιών που 
αντιμετωπί-         
   ζουν στην εκπαίδευσή τους; 
- Είναι δυνατό, για παράδειγμα, στα παιδιά με νοητική υστέρηση να 
επιδιώκεται η ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης, δηλαδή η ανάπτυξη μιας 
ανώτερης νοητικής λειτουργίας, την ύπαρξη της οποίας πολλοί 
αμφισβητούν; 
Όπως είναι γνωστό, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των παιδιών με 
νοητική υστέ-ρηση είναι η αδυναμία που παρατηρείται στις ανώτερες 
νοητικές λειτουργίες, δηλαδή στη σκέψη, στην κρίση, στο συλλογισμό κτλ 
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(Χρηστάκης, 2002: 39-49). Και είναι αυτές κυ-ρίως οι αδυναμίες που 
εμποδίζουν τα παιδιά αυτά να μαθαίνουν και να προσαρμόζονται όπως τα 
άλλα παιδιά της ηλικίας τους. Ωστόσο, όλοι συμφωνούμε, ότι ανεξάρτητα 
από το επίπεδο της ευφυίας, ή άλλες εκπαιδευτικές δυσκολίες, κανένα παιδί 
δεν αποκλείεται από τον τελικό σκοπό και τις επιμέρους επιδιώξεις της 
εκπαίδευσης που αφορά όλα τα παιδιά με ή χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες και 
ανάγκες. Αν υπάρχουν διαφορές αυτές εντοπίζονται στον βαθμό και στον 
τρόπο επίτευξης του σκοπού και των επιδιώξεων. Είναι ανάγκη, λοιπόν, 
από την αρχή να αποσαφηνιστούν τα εξής: 
 
α. Για τα παιδιά με αισθητηριακές και κινητικές δυσκολίες, με μαθησιακές 
δυσκολίες και δυσκολίες κοινωνικής συμπεριφοράς, με δυσκολίες λόγου 
και επικοινωνίας, εφόσον αυτά έχουν φυσιολογική νοημοσύνη, η ανάπτυξη 
της δημιουργικής σκέψης ως στόχος και επιδίωξη δεν διαφοροποιείται από 
τα άλλα παιδιά της ηλικίας τους. Για παράδειγμα, αναφέρονται τα 
πειράματα της Halpin (1972), η οποία χρησιμοποίησε το Torrance Test of 
Creative Ability (Τεστ δημιουργικότητας του Torance), για να μελετήσει τη 
δημιουρ-γικότητα σε συγκριτική βάση μεταξύ τυφλών μαθητών και 
βλεπόντων. Τα τυφλά παιδιά φοιτούσαν σε σχολεία οικοτροφεία ή σε 
γενικά σχολεία με εξατομικευμένη διδακτική υποστήριξη. Η έρευνα έδειξε, 
ότι η ομάδα των τυφλών πέτυχε καλύτερες βαθμολογίες από την ομάδα 
των βλεπόντων. 
Ο Stiven Wakings, ο πιο πολυσυζητμένος και ο πλέον διάσημος 
αστροφυσικός σήμε-ρα σε όλο τον κόσμο, ο οποίος κατέχει την έδρα του 
Νεύτωνα στο Πανεπιστήμιο του Καί-μπριντζ, όλοι ξέρομε ότι είναι 
καθηλωμένος σε αναπηρική καρέκλα, χωρίς λεκτική επικοι-νωνία, και ότι 
επικοινωνεί με το περιβάλλον του μέσω Η/Υ χρησιμοποιώντας ένα ειδικό 
λογισμικό, το οποίο κατασκεύασε ειδικά γι αυτόν ένα αμερικανός. Αλλά 
αυτό δεν τον εμπόδισε να δημιουργήσει και να διατυπώσει σημαντικές 
θεωρίες για την ερμηνεία πολύ σοβαρών φαινομένων του σύμπαντος, όπως 
είναι το φαινόμενο της μαύρης τρύπας. 
Η Helen Keler, για να αναφερθούμε σε άτομα με πολύ σοβαρές αναπηρίες, 
αν και τυφλοκωφή, κατόρθωσε να αναπτύξει τις δεξιότητες και τις 
ικανότητές της σε τέτοιο βα-θμό, ώστε όχι μόνο να ικανοποιήσει πλήρως 
τις δικές της προσωπικές, κοινωνικές και πνευματικές ανάγκες, αλλά και να 
συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση σωστών αντιλή-ψεων και στην 
προαγωγή της κοινωνίας. Είναι γνωστές οι διαλέξεις της για τα δικαιώματα 
των αναπήρων, για την παγκόσμια ειρήνη, για την εξάλειψη της 
εκμετάλλευσης του ανθρώπου από τον άνθρωπο, για τη διπροσωπία των 
κυβερνήσεων, για τις φυλετικές δια-κρίσεις και για τα δικαιώματα των 
γυναικών. 
 
β. Για τα παιδιά με νοητική υστέρηση, με βάση την αρχή της ίσης 
εκπαιδευτικής μεταχείρισης, δεν απεμπολείται το δικαίωμα της ανάπτυξης 
της δημιουργικής σκέψης. Εκείνο που διαφοροποιείται μεταξύ των παιδιών 
αυτών και των άλλων παιδιών είναι η διαδικασία με την οποία επιδιώκεται 
και ο βαθμός επίτευξής της. 
 
Η δημιουργική σκέψη και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Ε.Α. 
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Με βάση τη φιλοσοφία και την παραδοχή αυτή, όταν, το 1995, σχεδιάζαμε 
το Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής,.γνωστό με την 
συντομογραφία ΠΑΠΕΑ, (Π. Δ/μα. 301/1996), εκτός από τον γενικότερο 
προβληματισμό που αφορούσε τη δομή και το περιεχόμενό του, ένας 
ακόμη προβληματισμός ήταν αν θα έπρεπε να περιλαμβάνει όλες τις 
γνώσεις, τις δεξιότητες, τις στάσεις, τις εμπειρίες κτλ που αφορούν όλα τα 
παιδιά και τους νέους με και χωρίς δυσκολίες, με τις αναγκαίες, βέβαια, 
οδηγίες και διευκρινίσεις, ή θα σχεδιάζαμε ένα αναλυτικό πρόγραμμα για 
κάθε κατηγορία παιδιών και νέων, δηλαδή αναλυτικό πρόγραμμα για τα 
παιδιά με νοητική υστέρηση, αναλυτικό πρόγραμμα για τα παιδιά με 
προβλήματα όρασης, με προβλήματα ακοής κτλ. Και καταλήξαμε στο 
Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος που ισχύει σήμερα  
Το σκεπτικό στο οποίο στηρίχτηκε η απόφασή μας αυτή ήταν το εξής: 
Ανεξάρτητα από το επίπεδο των ικανοτήτων και των λειτουργιών των 
παιδιών και των νέων, ο σκοπός και οι επιμέρους επιδιώξεις της 
εκπαίδευσης είναι κοινός τόπος για όλα τα παιδιά. Όπως έχει ήδη 
αναφερθεί, όπου υπάρχουν διαφορές αυτές αναφέρονται στη διαδικασία 
(στρα-τηγικές, μέσα κτλ) και στο βαθμό επίτευξης του σκοπού και των 
στόχων. Συνεπώς, ένα αναλυτικό πρόγραμμα, για να είναι σύγχρονο και να 
έχει προοπτική, με βάση και την αντίληψη της σχολικής ενσωμάτωσης, 
πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις δεξιότητες που είναι χρήσιμες για τη ζωή 
του ενήλικα. Η αντίληψη αυτή παραπέμπει στο National Curriculum (Εθνικό 
Πρόγραμμα) της Αγγλίας, το οποίο είναι κοινό πλαίσιο για όλα τα παιδιά. 
Εκείνοι που σχεδιάζουν και εκτελούν τα διδακτικά προγράμματα επιλέγουν 
το υλικό που θα χρειαστούν, τις στρατηγικές και τα μέσα διδασκαλίας που 
θα χρησιμο-ποιήσουν και δίδουν έμφαση στη χ ή ψ  περιοχή δεξιοτήτων, 
ανάλογα με τις δυσκολίες, τις δυνατότητες και τις ανάγκες των παιδιών 
που εκπαιδεύουν κάθε φορά, όπως αυτές έχουν καταγραφεί κατά την 
αξιολόγησή τους και την εκτίμηση των δεξιοτήτων τους, η οποία ούτως ή 
άλλως αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον σχεδιασμό και την 
εκτέλεση των διδακτικών προγραμμάτων. 
 
Η δημιουργική σκέψη αναφέρεται σε δύο περιοχές του ΠΑΠΕΑ : 
α.Στην περιοχή III.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ. Στη γενική ενότητα 
«Προσαρμογή στο περιβάλλον» και στην ενότητα «Το κοινωνικό 
περιβάλλον», περιλαμβάνεται ο διδα-κτικός στόχος «Να γνωρίζει και να 
χρησιμοποιεί σωστά τον ελεύθερο χρόνο». Οι δραστη-ριότητες που 
προτείνονται για τη διδασκαλία των δεξιοτήτων που περιλαμβάνονται στο 
στόχο αυτό, όπως είναι η μουσική, η ζωγραφική, η πρόσκληση παιδιών στο 
σπίτι για να παίξουν διάφορα παιγνίδια ή να συζητήσουν ή να πάνε βόλτα 
κλτ, προσφέρονται για την ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης όλων των 
παιδιών, ανεξάρτητα από το επίπεδο ευ-φυίας. 
β. Στην περιοχή IV. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Δεν υπάρχει 
αμφιβολία, ότι ολόκληρο το περιεχόμενο της περιοχής αυτής, εφόσον εξ 
ορισμού αναφέρεται στη δη-μιουργικότητα, αναπτύσσει και τη δημιουργική 
σκέψη. Με την παράθεση των παρακάτω παραδειγμάτων μπορεί να 
κατανοηθεί αυτό περισσότερο. 
 
Παράδειγμα 1ο  
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ΠΕΡΙΟΧΗ:   ΙΙΙ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:  Να χρησιμοποιεί σωστά τον ελεύθερο 
χρόνο. 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Το παιδί μαθαίνει να οργανώνει και να χρησιμοποιεί 
σωστά τον ελεύ-    
θερο χρόνο του, κάνοντας δημιουργικές δραστηριότητες, π.χ.: 
- Ακούει μουσική.  
- Ζωγραφίζει.  
- Καλεί στο σπίτι του άλλα παιδιά και παίζουν επιτραπέζια παιγνίδια, 
(π.χ.πίνκ πό-γκ), ή συζητούν θέματα που το ενδιαφέρουν. 
- Πηγαίνει στο πάρκο της γειτονιάς και βλέπει τα ζώα και τα πουλιά 
που υπάρχουν εκεί.  
- Οργανώνει παιγνίδια (π.χ. ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλευ).  
- Κάνει περιπάτους κτλ. 
 
Παράδειγμα  2ο  
 
ΠΕΡΙΟΧΗ:  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:  Να χρησιμοποεί τεχνικές επεξεργασίας των 
υλικών. 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:     :  Δραστηριότητες σχετικές με: 
- Ζωγραφική – ιχνογραφία:  Ελεύθερη και κατευθυνόμενη 
έκφραση με σχέδιο και χρώματα. 
- Χαρτοκοπτική. Κόψιμο χαρτιού με ψαλίδι σε διάφορα σχέδια και 
σχήματα. 
- Κολάζ. Συνθέσεις με τη χρήση κόλλας και άχρηστων υλικών από 
εφημερίδες και περιοδικά, φωτογραφίες, υφάσματα, όσπρια κ.ά. 
- Υφαντική.  Χoρτοϋφαντική με τη χρήση λωρίδων χόρτου, 
υφαντική με μαλλί και κουρέλια κ.ά. 
- Κεραμική.  Κατασκευή διαφόρων ειδών από πηλό με διακόσμηση. 
- Πλαστική.  Διάφορες κατασκευές με πλαστελίνη, πηλό, ζυμάρι 
κ.τ.ό. 
- Διάφορες κατασκευές.  Χαλκογραφία, τυπογραφία, βιτρώ, 
κούκλες, συνθέσεις με κουτιά, δακτυλόκουκλες, μάσκες, καπέλα κ.ά. 
 
Μέσα από τέτοιου είδους δραστηριότητες δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι 
καλλιεργείται η δημιουργική σκέψη των παιδιών και των νέων. Και βέβαια, 
ανάλογα με τις δεξιότητες του εκπαιδευτικού, σχεδιάζονται τα διδακτικά 
προγράμματα έτσι, ώστε να ανταποκρίνονται στην ηλικία και στο επίπεδο 
των δεξιοτήτων των παιδιών. Για παράδειγμα, σε μια ομάδα παιδιών ηλικίας 
12 – 14 ετών με χαμηλό επίπεδο ευφυίας, στον τομέα της κεραμικής, ο 
εκπαιδευτικός απασχολεί τα παιδιά με τον τρόπο χρήσης του πηλού και με 
εύκολες κατα-σκευές (π.χ. αντικείμενα απλά που δεν έχουν καμπύλες, 
χερούλια κτλ). Σε μια άλλη ομάδα παιδιών της ίδια ηλικίας με φυσιολογική 
νοημοσύνη ή ηλικίας 15 – 20 ετών με χαμηλό επίπεδο ευφυίας, ο 
εκπαιδευτικός απασχολεί τα παιδιά με την κατασκευή δυσκολότερων 
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αντικειμένων (π.χ. αντικειμένων που έχουν καμπύλες, όπως είναι ένα βάζο 
για λουλούδια, με αντικείμενα στα οποία κάνουν και διακόσμηση κτλ). 
 
Παράδειγμα 3ο  
 
ΠΕΡΙΟΧΗ:  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:   Να συζητά γι’ αυτά που βλέπει στην 
τηλεόραση. 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:  Το παιδί συζητά, σχολιάζει και κρίνει αυτά που 
βλέπει στην τηλεόρα-                                                
                                 ση, π.χ. 
- Συζητά στην τάξη ή / και στο σπίτι για τον ποδοσφαιρικό αγώνα που 
παρακολού-θησε. 
- Ασκεί κριτική για το διαιτητή και τα επεισόδια βίας που ξέσπασαν 
στις κερκίδες. 
- Μιλάει για τον παίκτη που προτιμά. 
- Περιγράφει με χειρονομίες και κινήσεις με το σώμα, πώς αυτό παίζει 
στο γήπεδο κ.τ.ό. 
 
Είναι σαφές, ότι μέσα από τέτοιες δραστηριότητες, ανεξάρτητα από το 
επίπεδο της ευφυίας των παιδιών και των νέων, αναπτύσσεται και η 
δημιουργική και η κριτική σκέψη. Σε τι επίπεδο θα πραγματοποιηθεί η 
συζήτηση και ως ποιο σημείο θα φτάσει η κριτική, αποφασίζεται από τον 
εκπαιδευτικό, οποίος σχεδιάζει το διδακτικό πρόγραμμα και κατευ-θύνει 
την όλη εργασία, ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες των παιδιών. 
 
Συμπεράσματα 
 
Συνοψίζοντας τα παραπάνω μπορούμε να καταλήξουμε στα ακόλουθα 
συμπεράσματα:  
 
α. Η δημιουργική σκέψη αποτελεί εφικτή και αναγκαία επιδίωξη για όλα τα 
παιδιά, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες, τις δυνατότητές και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους. 
 
β. Η διαδικασία και ο βαθμός επίτευξης του στόχου εξατομικεύεται, 
ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες του κάθε παιδιού και νέου. 
 
γ. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και όποιου άλλου σχεδιάζει και εκτελεί 
διδακτικές πα-ρεμβάσεις είναι σημαντικός και πρέπει να έχει τα ακόλουθα 
τρία χαρακτηριστικά. Ευελι-ξία, προσαρμοστικότητα και 
συστηματικότητα.  
Με άλλα λόγια πρέπει να μπορεί να επιλέγει κάθε φορά από το αναλυτικό 
πρόγραμμα το υλικό που χρειάζεται και να το προσαρμόζει στις 
δυνατότητες, τις δυσκολίες και τις ανάγκες των παιδιών που εκπαιδεύει. 
Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στον συστηματικό σχεδι-ασμό και στη 
συστηματική εκτέλεση των διδακτικών προγραμμάτων.  
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Αν λειτουργεί έτσι, τότε η δημιουργική σκέψη και ό,τι άλλο επιδιώκεται για 
τα παιδιά χωρίς δυσκολίες, μπορεί να αποτελεί στόχο και επιδίωξη για όλα 
τα παιδιά, ανεξάρτητα από το είδος και τον βαθμό των δυσκολιών που 
έχουν. Αρκεί ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός να θέτει ρεαλιστικές επιδιώξεις και 
να χρησιμοποιεί κατάλληλες στρατηγικές και μέσα για την επίτευξη των 
στόχων. 
Η απαίτηση αυτή παραπέμπει, βέβαια, στην εκπαίδευση και στην 
μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών, η οποία πρέπει να γίνεται με 
προγράμματα και διαδικασίες τέτοιες, ώστε να εξασφαλίζεται η αναγκαία 
κατάρτισή τους, για να είναι αποτελεσματικοί, όταν εκπαι-δεύουν παιδιά και 
νέους με δυσκολίες και προβλήματα. 
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
Περίληψη 
 
 
Η ειδική αγωγή είναι ένας αρκετά περίπλοκος τομέας της εκπαίδευσης. Η 
ποικιλία των περιπτώσεων των παιδιών και των νέων που εντάσσονται σ’ 
αυτή, από άποψη χαρακτηρι-στικών και δυνατοτήτων, καθιστά αναγκαία 
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την εξατομικευμένη και εξειδικευμένη προ-σέγγιση των επιμέρους 
θεμάτων, όπως είναι η δημιουργική σκέψη. 
Αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης είναι εξ 
ορισμού να υπάρχει η σκέψη ως νοητική λειτουργία. Αυτό προκαλεί από 
την αρχή σκεπτικισμό και οδηγεί σε επιφυλάξεις τουλάχιστον για μερικές 
κατηγορίες παιδιών και νέων της ειδικής αγωγής. Ερωτήματα όπως τα 
παρακάτω είναι αναπόφευκτα. 
- Μπορεί η ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης να αποτελεί εφικτό 
στόχο για όλα τα παιδιά και τους νέους της ειδικής αγωγής; 
- Μήπως για μερικά παιδιά, όπως είναι τα παιδιά με νοητική υστέρηση 
ή με αυτι-σμό κτλ η επιδίωξη αυτή ισοδυναμεί με ουτοπία; 
Για τα παιδιά και τους νέους με αισθητηριακές, κινητικές δυσκολίες, με 
δυσκολίες στην κοινωνική συμπεριφορά κ.ά., που έχουν κανονική 
νοημοσύνη, η ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης ως διδακτικός στόχος 
δεν διαφέρει από τα άλλα παιδιά της ηλικίας τους. 
Για τα παιδιά με νοητική υστέρηση, με αυτισμό κτλ, σύμφωνα με το αξίωμα 
της ίσης εκπαιδευτικής μεταχείρισης, δε απεμπολείται το δικαίωμα της 
ανάπτυξης της δημιουργι-κής σκέψης. Ωστόσο διαφέρει η διαδικασία με 
την οποία επιδιώκεται και ο βαθμός επί-τευξής της. 
Γι’ αυτό στο ισχύον Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής 
(Π.Δ. 301/ 1996) η δημιουργική σκέψη περιλαμβάνεται σε δύο από τις 
πέντε περιοχές του προγράμ-ματος. Αφήνεται δε στους εκπαιδευτικούς οι 
οποίοι σχεδιάζουν τα διδακτικά προγράμμα-τα το δικαίωμα και η 
υποχρέωση να επιλέγουν κάθε φορά το υλικό που πρέπει και τις 
στρατηγικές που χρειάζονται για τη διδασκαλία του στόχου, ανάλογα με 
την ηλικία, τις δυνατότητες και τις ανάγκες των παιδιών που εκπαιδεύουν. 
 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
 
Κώστας Χρηστάκης 
Ειδικός. Πάρεδρος (ε.τ.) 
Του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 
 
 
ΠΕΔΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ 
 
1. Ιδιαιτερότητες της ειδικής 
    αγωγής και δημιουργική 
    σκέψη. 
 
2. Δημιουργική σκέψη για  
    όλα τα παιδιά της ε.α.; 
 
3. Η δημιουργική σκέψη και  
    το ΠΑΠΕΑ. 
 
4. Διαδικασία ανάπτυξης της 
    δημιουργικής σκέψης μέσα  
    από το Αναλυτικό Πρόγραμ 
    μα της Ειδικής Αγωγής. 
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ΠΑΡΑΔΟΧΗ 1Η  
Η προσέγγιση και η διαπραγμά- 
τευση θεμάτων που αφορούν τα παιδιά της ε.α. είναι ιαδιαίτερα λεπτή και 
περίπλοκη διαδικασία 
και χρειάζεται προσοχή. 
 
ΠΑΡΑΔΟΧΗ 2Η  
Η ποικιλία των περιπτώσεων και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παιδιών 
επιβάλλουν εξατο-μικευμένη και εξειδικευμένη προσέγγιση και μελέτη. 
 
Παράδειγμα 1ο 

ΙΙΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Να χρησιμο-ποιεί σωστά τον ελεύθερο χρόνο. 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Το παιδί μαθαί-νει να οργανώνει και να χρησιμο-ποιεί 
σωστά τον ελεύθερο χρόνο του, κάνοντας δημιουργικές δρα-
στηριότητητες, π.χ. 
- Ακούει μουσική. 
- Ζωγραφίζει. 
- Καλεί στο σπίτι του άλλα παιδιά και παίζουν επιτραπέζια παιγνίδια, (π.χ. 
πίνκ πόγκ), ή συζητούν θέμα- τα που τα ενδιαφέρουν. 
- Πηγαίνει στο πάρκο της γειτο-νιάς και βλέπει τα ζώα και τα που-λιά που 
υπάρχουν εκεί. 
 
 
Παράδειγμα 2ο 

 
ΙΙΙ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗ- 
     ΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Να χρησι-μοποιεί τεχνικές επεξεργασίας και χρήσης 
των υλικών. 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Δραστηριότη-τες σχετικές με: 
- Ζωγραφική-ιχνογραφία: Ελεύθε-   
  ρη και κατευθυνόμενη έκφραση με  
  σχέδιο και χρώματα. 
- Χαρτοκοπτική: Κόψιμο χαρτιού με  
  ψαλίδι σε διάφορα σχέδια και σχήμα- 
  τα. 
- Κολάζ: Συνθέσεις με τη χρήση κόλ- 
  λας και άχρηστων υλικών από εφημε  
  ρίδες και περιοδικά, φωτογραφίες,  
  υφάσματα, όσπρια κ.ά. 
- Κεραμική: Κατασκευή διαφόρων ει- 
  δών από πηλό με διακόσμηση. 
 
Παράδειγμα 3ο 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Να συζητά γι’ αυτά που βλέπει στην τηλεόρα-ση. 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Τα παιδιά σχολιάζουν και κρίνουν αυτά που βλέπουν 
στην τηλεόραση, π.χ. 
- Συζητούν στην τάξη ή/στο σπί-τι για τον ποδοσφαιρικό αγώνα που 
παρακολούθησαν. 
- Ασκούν κριτική για τον διαιτη-τη και τα επεισόδια βίας που ξέ- σπασαν 
στις κερκίδες. 
- Μιλάνε για τον παίκτη που προ τιμούν. 
- Περιγράφουν με χειρονομίες και κινήσεις με το σώμα πώς αυ τά παίζουν 
στο γήπεδο κ.τ.ό. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
1. Η δημιουργική σκέψη αποτε-λεί εφικτή και αναγκαία επιδίω-ξη για όλα 
τα παιδιά, ανεξάρτη-τα από τις δυσκολίες και τα ιδι-αίτερα χαρακτηριστικά 
τους. 
2. Η διαδικασία και ο βαθμός επίτευξης της επιδίωξης αυτής 
εξατομικεύεται, ανάλογα με τις δυνατότητες και τις δυσκολίες κάθε 
παιδιού. 
3. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και όποιου άλλου σχεδιάζει δι-δακτικά 
προγράμματα είναι ση-μαντικός και πρέπει να έχει τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 
Ευελιξία, Προσαρμοστικότητα, 
Συστηματικότητα 
 
ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
 
Μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις που έχουν σημειωθεί τα τελευταία 
χρόνια στην εκπαίδευση και την αντιμετώπιση των προβλημάτων των 
παιδιών με δυσκολίες46 είναι η αναγνώριση του ρόλου των παραγόντων 
του περιβάλλοντος στην ανάπτυξη και εξέλιξη του παιδιού και η μετατόπιση 
των παρεμβάσεων θεραπείας και αποκατάστασης από το κλινικό ή ιατρικό 
στο οικολογικό ή συστημικό μοντέλο47. Η διαφορά ανάμεσα στα δύο αυτά 
μοντέλα περιγράφεται με συνοπτικό τρόπο όπως παρακάτω. 
α. Σύμφωνα με το ιατρικό μοντέλο η δυσκολία ή το πρόβλημα συνυπάρχει 
με το παι-δί. Γι’ αυτό η θεραπευτική προσέγγιση επικεντρώνεται στο παιδί 
και παρεμβαίνει άμεσα σ’ αυτό και στα συμπτώματα του. Έχει δηλαδή 
κλινικό προσανατολισμό και συμπτωματο-κεντρικό χαρακτήρα. 
β. Το οικολογικό ή συστημικό μοντέλο στηρίζεται στην αρχή, ότι η 
δυσκολία ή το πρόβλημα είναι αποτέλεσμα σύνθετων αλληλεπιδράσεων 
                                                           
46 Εμείς επιχειρούμε να χρησιμοποιήσομε αντί του όρου «αναπηρία» και «παιδιά με ειδικές ανάγκες» 
τον όρο «παιδιά με δυσκολίες», για τον εξής λόγο. Και οι δύο παλιοί όροι είναι φορτισμένοι κοινωνικά 
και εκπαιδευτικά. Ο όρος «παιδιά με δυσκολίες», χωρίς να αποκρύπτει το πρόβλημα, αποφεύγει ή 
τουλάχιστον μειώνει την φόρτιση αυτή και μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα για την αποδοχή των 
παιδιών από το σχο-λείο και την κοινότητα. Ανάλογη προσπάθεια γίνεται σήμερα και στις ΗΠΑ, με 
την αναθεώρηση του νόμου της ειδικής αγωγής, το 1997. 
47 Αυτό βέβαια σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει, ότι ο ρόλος των κλινικών επιστημόνων (π.χ. των 
γιατρών  και των ψυχολόγων) στην εκπαίδευση και την αποκατάσταση των παιδιών με δυσκολίες 
υποβαθμίζεται. Κάθε ειδικός εξακολουθεί να έχει τη θέση του και το ρόλο του στα πλαίσια της 
πολυεπιστημονικής ομάδας, η οποία θεωρείται απαραίτητη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων 
των παιδιών και των νέων με δυ-σκολίες. 
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των παραγόντων του περιβάλλο-ντος, σε συνδυασμό με τα ατομικά 
χαρακτηριστικά του παιδιού. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε περίπτωση, η 
δυσκολία και τα προβλήματα του παιδιού προκαλούνται ή επηρεάζο-νται 
σημαντικά από τις παραπάνω αλληλεπιδράσεις. 
Με βάση την αρχή αυτή, η θεραπευτική, εκπαιδευτική και οποιαδήποτε 
άλλη προσέγ-γιση αφορά  (i) το ίδιο το παιδί και τα συμπτώματα του, τα 
οποία μπορεί να αλλάξουν με άμεσες παρεμβάσεις σ’ αυτά και  (ii) το 
περιβάλλον του, με στόχο την αλλαγή των δεδο-μένων και την βελτίωση 
των αλληλεπιδράσεων που ασκούνται. 
Η οικογένεια είναι το σημαντικότερο από τα τρία περιβάλλοντα, τα οποία 
επηρεά-ζουν την εξέλιξη, την ανάπτυξη και την εκπαίδευση του παιδιού, 
καθώς και την αποκατά-στασή του48.  
 
Η ανάπτυξη και εξέλιξη του παιδιού 
 
Το παιδί αναπτύσσεται και εξελίσσεται με τις επιδράσεις όλων των 
παραγόντων της οικο-γένειας, του σχολείου και της κοινότητας, όπως 
δείχνει το παρακάτω σχήμα (Χρηστάκης,  
2005)49. Οι επιδράσεις όλων αυτών των παραγόντων επηρεάζουν 
σημαντικά και καθορί- 
                     Το παιδί με δυσκολίες στην οικογένεια, στο σχολείο 
                                             και στην κοινότητα 
 
     
                                                                 
                                                                κοινότητα 
                                                                                                                  
                                                               συμμαθητές 
                                                                                                                                   
                                                                  σχολείο 
 
 
                                                                                                                                   
                                                                                                           
 
 
                                                                    
 
                                                                                             
                                                π 
 
 
 
 
 

                                                           
48 Τα άλλα δύο περιβάλλοντα, τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση και στην 
αποκατάσταση του παιδιού με δυσκολίες είναι το περιβάλλον του σχολείου και το περιβάλλον της 
κοινότητας. 
49 Χρηστάκης, Κ. (2005)  Εισαγωγή στην ειδική αγωγή (υπό έκδοση). 

οικογένεια 

 
     
      Παιδί 
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ζουν, ως ένα βαθμό, την ανάπτυξη και τη διαμόρφωση του χαρακτήρα του 
και της προ-σωπικότητάς του. Για παράδειγμα, η συναισθηματική ανάπτυξη 
του παιδιού –για να ανα-φερθούμε σε μια μόνο πλευρά της 
προσωπικότητάς του- δεν είναι φυσική συνέπεια μιας συνταγματικής 
ολοκλήρωσης, αλλά είναι κοινωνικά εποικοδομημένη (Shonkoff & Phil-lips, 
2000)50.  
Σύμφωνα με την αντίληψη αυτή, το παιδί καθώς μεγαλώνει, μέσα από την 
επικοινω-νία του με τα άλλα πρόσωπα στην οικογένεια, στο σχολείο και 
στην κοινότητα, παρατηρεί και αντιλαμβάνεται τα αισθήματα και τις στάσεις 
των άλλων γύρω του. Καταλαβαίνει π.χ. πότε οι γονείς του είναι 
θυμωμένοι ή απόμακροι, πότε τα άλλα παιδιά θέλουν να παίξουν μαζί του 
κτλ. Έτσι, σταδιακά διαμορφώνει τις δικές του στάσεις και τα δικά του 
συναι-σθήματα. Ωστόσο, δεν συμβαίνει το ίδιο με πολλά από τα παιδιά με 
δυσκολίες. Για παρά-δειγμα,  το αυτιστικό παιδί ή το παιδί με σοβαρή 
νοητική υστέρηση, δεν έχει τη δυνατότη-τα να τοποθετεί τον εαυτό του 
στη θέση των άλλων, και έτσι να διαμορφώνει τη δική του στάση και τα 
δικά του συναισθήματα. Το παιδί με σοβαρό πρόβλημα όρασης ή με σοβα-
ρές κινητικές δυσκολίες, σε πολλές περιπτώσεις, δεν έχει τη δυνατότητα να 
παρατηρεί από την μικρή ηλικία τις συμπεριφορές άλλων ατόμων και να 
διαμορφώνει τη δική του στάση και τη δική του συμπεριφορά.   
Αυτό σημαίνει ότι στάσεις και συμπεριφορές που τα παιδιά χωρίς δυσκολίες 
διαμορ-φώνουν μόνα τους μέσα από την καθημερινή επικοινωνία τους με 
τα άλλα πρόσωπα του περιβάλλοντός τους, τα παιδιά με δυσκολίες, στην 
πλειονότητά τους, διαμορφώνουν μέσα από συστηματική εκπαίδευση και 
προτυποποίηση της συμπεριφορά των προσώπων της οικογένειας κυρίως. 
Έτσι εξηγείται, γιατί στο Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής 
Αγωγής και στα αντίστοιχα βιβλία του δασκάλου και των παιδιών για τη 
σχολική ετοιμό-τητα, η συναισθηματική οργάνωση περιλαμβάνεται ως 
αυτοτελές αντικείμενο για συστη-ματική διδασκαλία (ΥΠΕΠΘ, 1996, 
2001)51. 
Η μελέτη της διαπλοκής αυτής των παραγόντων του περιβάλλοντος και 
των επιρροών που ασκούν στο παιδί κατά την ανάπτυξή του, αποτελεί 
αντικείμενο του οικολογικού ή οικοσυστημικού ή συστημικού μοντέλου 
προσέγγισης του παιδιού και αντιμετώπισης των δυσκολιών και των 
προβλημάτων του. Την αντίληψη αυτή επιβεβαίωσαν με τις μελέτες τους  
για τη μάθηση οι νεοσυμπεριφοριστές (Bandura, 1977, Mahoney, 1974)52. 
Η άποψη αυτή υποστηρίζεται και με νεότερες μελέτες ελλήνων ειδικών 
(Καλαντζή – Azizi, 2002)53. 
 
Το παιδί με δυσκολίες στην οικογένεια 
 
Η οικογένεια είναι το πρώτο και σημαντικότερο επίπεδο στο παραπάνω 
σχήμα. Ασκεί τη μεγαλύτερη επιρροή στο παιδί και είναι καθοριστική η 

                                                           
50 Shonkoff, J. & Phillips, D. (2000)  From neurons to neigbborhoods. Washington. 
51 ΥΠΕΠΘ, α. 1996) Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής (ΠΑΠΕΑ), ΠΔ 310/1996. 
   β. (1996, 2001) Σχολική ετοιμότητα. Βιβλίο για τον δάσκαλο. 
  γ.  (1996, 2001) Προφορικός λόγος, Νοητικές ικανότητες, Ψυχοκινητικότητα, Συναισθηματική  
      οργάνωση.(Βιβλία του μαθητή).  
52 Bandura, A. (1977) Social learning theory. Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall. 
53 Kαλαντζή-Azizi, Αν., (2002) Αυτογνωσία και αυτορρύθμιση. Αθήνα. Ελληνικά Γράμματα. 
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παρουσία και η παρέμβασή της στην ανάπτυξη και στην εξέλιξή του. 
Δεδομένου, ότι η οικογένεια αποτελεί ένα σύστημα, είναι αναμενόμενο, ότι 
ό,τι συμβαίνει στο ενδοοικογενειακό πλαίσιο αντανακλά σε όλα τα μέλη 
της. Αυτό ισχύει για όλα τα παιδιά, αλλά περισσότερο για τα παιδιά με 
δυσκολίες. Ποτέ δεν αμφισβητήθηκε η επίδραση της οικογένειας στην 
ανάπτυξη και εξέλιξη των παιδιών και ιδιαίτερα των παιδιών με δυσκολίες, 
στα οποία συχνά η εξάρτηση κυρίως από τους γονείς είναι από μεγάλη έως 
ολοκληρωτική. Για την καλύτερη κατανόηση παραθέτο-με δύο 
παραδείγματα: Το παράδειγμα του Γ. και του Μ. 
Ο Γ. και ο Μ. είναι δύο παιδιά με σύνδρομο Down. Η κατάσταση αυτή 
αποτελεί αιτία δυσκολιών επικοινωνίας και προσαρμογής και στα δύο 
παιδιά. Και τα δύο παιδιά φοιτούν στο ίδιο εκπαιδευτικό περιβάλλον και 
δέχονται την ίδια εκπαίδευση. Θα περίμενε, λοιπόν, κανείς να έχουν την 
ίδια εξέλιξη στον τομέα της κοινωνικής προσαρμογής και της επικοι-
νωνίας. Όμως δεν είναι έτσι. Η εξέλιξη των δύο παιδιών στους παραπάνω 
τομείς είναι διαφορετική. Η εξέλιξη του Μ. είναι καλύτερη από την εξέλιξη 
του Γ. Γιατί άραγε; 
Οι γονείς του Γ. θεώρησαν τον ερχομό του ως «κατάρα». Και οι δύο γονείς 
αισθάνο-νται από την αρχή ότι θα έχουν σοβαρά κοινωνικά προβλήματα ως 
οικογένεια. Σκέφτο-νται συνέχεια πώς θα επιβιώσει ο Γ. όταν εκείνοι 
φύγουν από τη ζωή, πώς θα αντέξουν το οικονομικό βάρος που η παρουσία 
του Γ. προκαλεί, τις αρνητικές επιδράσεις  που η παρουσία του Γ. θα έχει 
στην αποκατάσταση της κατά 3 έτη μεγαλύτερης αδελφής του. Όσο κι αν 
προσπάθησαν να αποβάλουν αυτά τα αισθήματα δυσαρέσκειας δεν τα 
κατάφεραν. Οι σκέψεις αυτές τους προκαλούν μόνιμο άγχος και ανησυχία. 
Φοβούμενοι την κοινωνική απόρριψη κρατούν τον Γ. κλεισμένο στο σπίτι, 
για να τον προστατέψουν από τα αδιάκριτα μάτια των γειτόνων και των 
άλλων ανθρώπων της κοινότητας. 
Οι γονείς του Μ., μετά το αρχικό σοκ που υπέστησαν όταν ο γιατρός τους 
ενημέρωσε για το πρόβλημα του παιδιού, αποδέχτηκαν τον ερχομό του ως 
μια πρόκληση. Οι γονείς ενημέρωσαν τα άλλα δύο παιδιά τους ότι θα έχουν 
δυσκολίες στην ανάπτυξη του Μ και ότι πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουν να 
εξελιχθεί όσο καλύτερα γίνεται. Και οι δύο γονείς ένιωσαν πολλές φορές 
τον πόνο της κοινωνικής απόρριψης. Αλλά έκαναν ό,τι μπορούσαν για να 
αισθάνονται και να ελπίζουν ότι ο Μ. θα μεγαλώσει ως ένα «κανονικό» 
παιδί. Δεν άλλαξαν τον τρόπο της ζωής τους και τις συνήθειές τους. 
Βγαίνουν όλοι μαζί, συνεχίζουν τις κοινωνικές τους συναναστροφές, 
πηγαίνουν εκδρομές και αδιαφορούν για τις λοξές ματιές γνωστών και 
αγνώστων. 
Παρακολουθώντας την εξέλιξη των δύο αυτών παιδιών, διαπιστώσαμε 
σοβαρές δια-φορές. Ο Μ. προσαρμόστηκε στο σχολείο πολύ πιο εύκολα 
από το Γ.. Η πορεία της κοι-νωνικοποίησής του ήταν περισσότερο ομαλή 
από του Γ., χωρίς σοβαρές αναταράξεις. Στην ηλικία των 23 ετών, που 
έπρεπε να ενταχθούν σε επαγγελματικά εργαστήρια μαθη-τείας και 
παραγωγής, δεν τα κατάφεραν και οι δύο. Ο Μ. εντάχθηκε στα εργαστήρια, 
συνέχισε την απασχόλησή του εκεί και αργότερα έμεινε τέσσερα χρόνια 
στον ξενώνα για άσκηση στην αυτόνομη διαβίωση με πολύ καλές επιδόσεις. 
Ο Γ. δεν κατόρθωσε να απα-γκιστρωθεί από τους γονείς του. Παρέμεινε 
σταθερά προσκολλημένος σ’ αυτούς. 
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Σήμερα, ο Μ. κυκλοφορεί στην περιοχή που μένει με την οικογένειά του, 
κάνει μερι-κές δουλειές του σπιτιού και φαίνεται ότι έχει σοβαρές 
πιθανότητες να επιβιώσει και χωρίς τους γονείς του. Ο Γ. δεν έχει 
απεξαρτηθεί καθόλου από τους γονείς του. Δεν μπορεί να μετακινηθεί 
μόνος του ούτε μέχρι το περίπτερο της γειτονιάς και δεν κάνει τίποτα 
μόνος του στο σπίτι. Ακόμη και το μπάνιο του κάνει με την εποπτεία της 
μητέρας του. Ο Γ. δεν έχει καμιά πιθανότητα να επιβιώσει χωρίς τη συνεχή 
φροντίδα των δικών του προσώπων. 
 
Τα αισθήματα των γονέων 
 
Πολλοί γονείς, όταν γεννηθεί ένα παιδί με δυσκολίες, διαισθάνονται την 
κοινωνική απόρ-ριψη που πρόκειται να δεχτούν. Νομίζουν ότι το κοινωνικό 
προφίλ της οικογένειας μειώ-νεται και η κοινωνική επιφάνεια πέφτει. 
Αισθάνονται «αποτυχημένοι», αφού δεν κατόρ-θωσαν να γεννήσουν ένα 
«υγιές» παιδί. Άλλοτε ενοχοποιούν τον εαυτό τους «γιατί γέννη-σαν ένα 
παιδί που θα βασανίζεται σε όλη του τη ζωή χωρίς να φταίει». Συχνά 
καταφεύ-γουν σε μεταφυσικές αναζητήσεις ή βασανίζονται με ερωτήματα 
όπως: 
- Γιατί έτυχε σ’ εμάς αυτό; 
       - Τι να φταίει άραγε;  
- Τι θα γίνει αυτό το παιδί, όταν εμείς φύγομε από τη ζωή; 
Και, ανάλογα με την βοήθεια που θα έχουν, περνούν τα ακόλουθα στάδια, 
για να φτάσουν στην αποδοχή: Σόκ          Άρνηση της πραγματικότητας          
Ανάπτυξη ενοχών  
         Πένθος      Παραδοχή της πραγματικότητας και επένδυση ενέργειας 
και θετικής προσπάθειας  (Χρηστάκης, 2000)54. Κάτω από βάρος των 
ενοχών  ή της μειονεξίας που μειώνουν οι γονείς είναι δυνατό, χωρίς να το 
καταλαβαίνουν, να εκδηλώνουν αρνητικές συμπεριφορές που ποικίλουν 
από την απόρριψη μέχρι την υπερπροστασία (Πολυχρονο-πούλου, 1995)55. 
Το μέγεθος του προβλήματος των γονέων από την παρουσία παιδιού με 
σοβαρές δυσκολίες στην οικογένεια ποικίλει ανάλογα με τη θέση του 
παιδιού στον κατάλογο των αδελφών, την ύπαρξη ή μη άλλων παιδιών 
στην οικογένεια, τις κοινωνικές σχέσεις και τον τρόπο της προηγούμενης 
ζωής των γονέων, την ιδιοσυγκρασία και την αντοχή των γονέ-ων, την 
κοινωνική προέλευση και το είδος και ο βαθμός του προβλήματος του 
παιδιού. 
 
Οι αντιδράσεις των γονέων 
 
Όπως δείχνει το παράδειγμα του Γ και το Μ. όλοι οι γονείς δοκιμάζονται 
σκληρά όταν πληροφορούνται ή αντιλαμβάνονται ότι το παιδί που 
γέννησαν έχει σοβαρές δυσκολίες και προβλήματα. Οι πιο συνηθισμένες 
κρίσεις που περνούν είναι οι εξής:  
Η πρώτη είναι ο «συμβολικός θάνατος» του παιδιού (Peterson, 1987)56. 
Ακολουθούν διάφορες καταστάσεις όπως σοκ, άρνηση, ενοχή, απελπισία, 

                                                           
54 Χρηστάκης, Κ. (2000) Εισαγωγή στις επιστήμες της ειδικής αγωγής (παραδόσεις στο ΜΔΔΕ). 
55 Πολυχρονοπούλου, Στ. (1995)  Παιδιά και έφηβοι με ειδικές ανάγκες και δυνατότητες. Αθήνα. 
56 Peterson, N. (1987) Parenting the young handicapped and at risk child. Denver Co. Love. 
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θυμός, ντροπή και λύπη. Η ενοχή είναι η κατάσταση με τη μεγαλύτερη 
συχνότητα. 
Η δεύτερη κρίση είναι εκείνη που συνδέεται με τα πρακτικά προβλήματα 
που δημι-ουργούν οι δυσκολίες του παιδιού. Για παράδειγμα, ένα παιδί με 
κινητικές δυσκολίες χρειάζεται συνέχεια βοήθεια για να φάει, να πλυθεί, να 
πάει στο κρεβάτι του να κοιμηθεί κτλ. Ένα άλλο παιδί με σοβαρή νοητική 
υστέρηση έχει δυσκολίες επικοινωνίας και δυσκολεύονται οι γονείς του να 
συνεννοηθούν μαζί του. Ένα άλλο με πρόβλημα όρασης ή ακοής έχει 
δυσκολία στην επικοινωνία ή στην κίνηση και χρειάζεται συνεχή βοήθεια. 
Αυτή η δύσκολη καθημερινότητα βαραίνει αφάνταστα τους γονείς και 
διογκώνει το άγχος και την ανησυχία που ούτως ή άλλως έχουν για την 
προοπτική της ανάπτυξής και της αποκατάστασής του. 
Το πιο μεγάλο άγχος των γονέων προέρχεται από την αβεβαιότητα που 
αισθάνονται για το μέλλον του παιδιού τους. Ένα αγωνιώδες ερώτημα που 
ακούμε συνήθως είναι τα εξής:  
- Τι θα γίνει το παιδί όταν εμείς κλείσομε τα μάτια μας; 
Ο πιο σημαντικός σκοπός των γονέων είναι να γίνουν τα παιδιά τους 
ανεξάρτητα και αυτάρκη στην ενήλικη ζωή τους. Η αγωνία τους να 
εκπαιδευτεί το παιδί, να αποκτήσει κοινωνικές και άλλες δεξιότητες που θα 
του επιτρέψουν να γίνει ανεξάρτητο, είναι βασα-νιστική. Ωστόσο, σε 
πολλές περιπτώσεις, η σχέση των γονέων και του παιδιού με δυσκο-λίες 
είναι ισόβια και σύνθετη. Αρχίζει από την αποκάλυψη του προβλήματος και, 
πολλές φορές, συνεχίζεται για όλη τους τη ζωή. Συχνά υπάρχουν πρόσθετα 
έξοδα και ξοδεύεται πολύς χρόνος και πολλή ενέργεια για τις θεραπείες και 
τη φροντίδα του παιδιού. Τέτοιες καταστάσεις συμβάλλουν, ώστε η ζωή 
των γονέων στο σύνολό της να γίνει αγχωτική και δύσκολη. 
Εκείνη που δοκιμάζεται περισσότερο στην οικογένεια είναι η μητέρα. Το 
πρόβλημα γίνεται εντονότερο όταν είναι εργαζόμενη. Στην περίπτωση αυτή 
βασανίζεται κυριολεκτι-κά προσπαθώντας να προλάβει όλα. Το πρωί πρέπει 
να βιαστεί να ετοιμάσει το παιδί για το σχολείο του και να πάει στη δουλειά 
της. Συχνά αν καθυστερήσει στη δουλειά έχει πρόβλημα με τους 
προϊσταμένους και τους συναδέλφους της. 
Σήμερα, βέβαια, τα πράγματα έχουν βελτιωθεί. Οι κοινωνικές υπηρεσίες 
είναι καλύ-τερες σε σύγκριση με το πρόσφατο παρελθόν και η κατανομή 
των ευθυνών μεταξύ των συζύγων έχει αλλάξει προς το καλύτερο. Όμως 
το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει. 
 
Ανάγκη για βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται 
 
Οι γονείς, κάτω από το βάρος των πρόσθετων αναγκών και της ευθύνης 
που βιώνουν, είναι πιθανό, αν δεν υποστηριχθούν ποικιλότροπα, να 
βρεθούν στην περιοχή της παθο-λογίας. Οι συνέπειες αυτές επηρεάζουν 
την προσωπική, την κοινωνική, την επαγγελματι-κή και την οικογενειακή 
τους ζωή. Έτσι δημιουργείται το υπόβαθρο που χρειάζεται για την 
αποδιοργάνωση και, μερικές φορές, την πλήρη διάλυση της οικογένειας. 
Για να προληφθούν δυσάρεστες καταστάσεις και να διαμορφωθεί το κλίμα 
που απαι-τείται, ώστε οι γονείς να είναι σε θέση να λειτουργούν 
υποστηρικτικά για το παιδί τους πρέπει να υποστηρίζονται έγκαιρα και 
σωστά οι ίδιοι. 
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Η συμβουλευτική εργασία με τους γονείς είναι αναγκαία. Κύριοι στόχοι της 
συμ-βουλευτικής εργασίας πρέπει να είναι οι εξής (Χρηστάκης, 2005)57:  
α.  Να βοηθηθούν να  αποδεχθούν το παιδί και το πρόβλημά του και να 
αναπτύξουν θετική στάση και συμπεριφορά προς αυτό. Μόνο τότε μπορούν 
να δραστηριοποιηθούν αποτελεσματικά και να επενδύσουν θετική ενέργεια 
για την φροντίδα και την υποστήριξη του παιδιού. 
β.  Να επαναπροσαρμοστούν ομαλά στην κοινότητα και στη ζωή. Είναι 
αναπόφευ-κτο, όταν οι γονείς αντιλαμβάνονται και συνειδητοποιούν το 
πρόβλημα, να περνούν μια περίοδο κρίσης. Κύρια χαρακτηριστικά κατά την 
περίοδο αυτή είναι το άγχος, η ανησυχία για το μέλλον του παιδιού και της 
οικογένειας, η απομόνωση, η μεταφυσική, πολλές φο-ρές, αναζήτηση και 
το χάος. Συνήθως στην περίοδο αυτή οι γονείς εγκαταλείπουν τους 
εαυτούς τους, αισθάνονται ότι δεν έχουν πλέον δικαιώματα στη ζωή και 
αφοσιώνονται στο παιδί, προσπαθώντας έτσι να σβήσουν τις ενοχές, οι 
οποίες, χωρίς να το καταλαβαί-νουν, τους έχουν δημιουργηθεί.  
Είναι σημαντικό να κατανοήσουν και να παραδεχθούν οι γονείς, ότι το 
παιδί με δυ-σκολίες χρειάζεται φροντίδα και υποστήριξη, αλλά και οι ίδιοι 
δεν δικαιούνται να αποποι-ούνται τα δικαιώματά τους και να παραιτούνται 
από τη ζωή. Πρέπει να καταλάβουν και να παραδεχθούν, ότι οι 
μεταφυσικές αναζητήσεις και η αυτοενοχοποίηση ισοδυναμούν με τη φυγή 
από την πραγματικότητα. Έτσι ζουν μια λανθασμένη και πλαστή 
πραγματικότητα, η οποία μπορεί να δίδει μια προσωρινή ανακούφιση, αλλά 
δεν προσφέρει μόνιμη, ουσια-στική και σταθερή βοήθεια ούτε στους γονείς 
ούτε στο παιδί. 
Ένα πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης της οικογένειας πρέπει να 
περιλαμβά-νει τα ακόλουθα στάδια, με τους ακόλουθους αντίστοιχους 
στόχους (Πολυχρονοπούλου, 1995, Χρηστάκης, 2005, Kirk et all.,2003)58: 
1ο  στάδιο :   Η αποδοχή του παιδιού και του προβλήματός του. 
2ο  στάδιο :   Η προσαρμογή στην ιδέα της μακρόχρονης συμβίωσης με το 
παιδί και το πρόβλημά του. 
3ο  στάδιο :   Η τόνωση του αυτοσυναισθήματος και της αυτονομίας των 
γονέων και   
                     η απεξάρτησή τους από το παιδί και το πρόβλημά του. 
4ο  στάδιο :   Η απεξάρτηση της οικογένειας από ετικέτες. 
5ο  στάδιο :   Η κοινωνική επαναπροσαρμογή. 
Αυτό σημαίνει, ότι είναι ανάγκη να υπάρχουν οι εξής υπηρεσίες: 
α.  Συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες για την 
άσκηση συμβου-λευτικής υποστηρικτικής εργασίας στους γονείς που 
αποκτούν παιδί με αναπηρία. 
β.  Διαδικασία αναφοράς των περιπτώσεων των παιδιών που γεννιούνται με 
αναπη-ρία στις συμβουλευτικές υπηρεσίες από τα μαιευτήρια και τις 
κλινικές, ώστε να διασφαλί-ζεται η έγκαιρη παρέμβασή τους. 
γ.  Καλά οργανωμένες ειδικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες, τις οποίες να 
εμπιστεύονται οι γονείς, γιατί θα οδηγούν στην απασχόληση το μεγαλύτερο 
μέρος των παιδιών και των νέων με δυσκολίες, όταν ενηλικιώνονται. 

                                                           
57 Χρηστάκης, Κ. (20005) Εισαγωγή στις επιστήμες της ειδικής αγωγής. Αθήνα. (Υπό έκδοση). 
58 Πολυχρονοπούλου, Στ., (1995) ό. π. σημ. 10 
    Kirk, S., Gallagher, J., Anastasiow, N. (2003) Educating exceptional children. Boston. Fyulton. 
    Χρηστάκης, Κ. ό. π. σημ. 12. 
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δ. Προγράμματα αυτόνομης ή ημιαυτόνομης διαβίωσης, το οποίο θα 
οδηγούν τα άτο-μα με δυσκολίες στην ανεξάρτητη ή ημιαυτόνομη ζωή. 
Είναι ανάγκη γονείς, πολιτεία και κοινωνία να κατανοήσουν ότι τα 
προβλήματα των ατόμων με δυσκολίες είναι σύνθετα και δύσκολα στη 
λύση τους. Δεν είναι δυνατό να λυ-θούν με την προσπάθεια μόνο των 
γονέων. Οι γονείς οφείλουν να απαιτούν, η κοινωνία οφείλει να συμμετέχει 
και η πολιτεία οφείλει να δίδει όλα όσα χρειάζονται (χρήματα, υπη-ρεσίες 
κτλ), για την αποκατάστασή τους. Μόνο τότε όλοι κάνουν το χρέος τους. 
Και μόνο αν όλοι κάνουμε το χρέος μας το μέλλον των ατόμων με 
δυσκολίες θα είναι καλύτερο από το σήμερα. 


