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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο εργασιακός αποκλεισμός των ατόμων με Διαταραχή Φάσματος Αυτισμού

αποδεικνύεται από τα μειωμένα ποσοστά εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Η συνθήκη

αυτή δρα ανασταλτικά στην ίση μεταχείριση, στο σεβασμό των δικαιωμάτων και στην

κοινωνική τους συμπερίληψη. Επομένως, καθίσταται αναγκαία η μελέτη του ρόλου της

εκπαίδευσης .

Σκοπός λοιπόν της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση του ρόλου των

προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και της τεχνολογίας στην εκπαίδευση των

μαθητών με διαταραχή φάσματος αυτισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ρόλο που

επιτελούν ως προς την απόκτηση απαραίτητων δεξιοτήτων για την επιτυχή

επαγγελματική και κοινωνική τους συμπερίληψη.

Ειδικότερα, μελετώνται οι απόψεις των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής με τη χρήση

ερωτηματολογίου για την επαγγελματική εκπαίδευση και τη χρήση της τεχνολογίας

στην εκπαίδευση των μαθητών με ΔΦΑ.

Τα αποτελέσματα της έρευνας καταλήγουν στη διαπίστωση πως το σχολείο παρέχει

επαγγελματική εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί ωστόσο υποστηρίζουν ότι το Αναλυτικό

Πρόγραμμα Σπουδών δεν είναι σαφές ως προς την ανάπτυξη προεπαγγελματικών

δεξιοτήτων σε μαθητές με ΔΦΑ και επιπλέον θεωρούν πως οι ίδιοι δεν έχουν

καταρτιστεί κατάλληλα για να παρέχουν τέτοιου είδους εκπαίδευση. Ως προς τον

υποστηρικτικό ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαίδευση εμφανίζονται θετικοί γιατί

πιστεύουν πως οι μαθητές ωφελούνται ευρύτερα όμως δεν θεωρούν πως η χρήση της

βοηθά στην ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων.

Λέξεις-κλειδιά: επαγγελματική εκπαίδευση, τεχνολογία, διαταραχή φάσματος αυτισμού



ABSTRACT

The work exclusion of people with Autism Spectrum Disorder is demonstrated by

reduced working rates worldwide. This situation acts suspensively on equal treatment,

respect for human rights and their social inclusion. It is therefore necessary to study the

role of education.

The purpose of this research is therefore to investigate the role played by vocational

education programs and technology in the education of students with Autism

Spectrum Disorder. Particular emphasis is placed on their role in acquiring the

necessary skills for their successfull work and social inclusion.

In particular, the views of special education teachers are studied using a

questionnaire on vocational education and the use of technology in the education of

students with Autism Spectrum Disorder.

The results of the research show that the school provides vocational education.

Teachers, however, argue that the curriculum is not clear in terms of developing

pre-vocational skills in students with ASD and also consider that they have not been

properly trained to provide such training. In terms of the assist of technology in

education they appear positive because they believe that students benefit more widely

but do not consider that its use helps to develop vocational skills.

Key words: vocational training, technology, Autism Spectrum Disorder
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εργασία συνιστά θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Βοηθάει το άτομο να

εκπληρώσει τις ατομικές του επιδιώξεις και να ολοκληρώσει την προσωπικότητά του σε

όλα τα επίπεδα, ενώ παράλληλα το καθιστά ενεργό και παραγωγικό μέλος της

κοινωνίας. Η εργασία έχει ευεργετική επίδραση και στα άτομα με διαταραχή φάσματος

αυτισμού καθώς ενισχύει τη γνωστική τους λειτουργικότητα, διαμορφώνει συνθήκες

ευημερίας και εγγυάται μια ζωή με ποιοτικά χαρακτηριστικά (Walsh, Lydon & Healy,

2014). Η μετάβαση από την εφηβεία στον πρώιμο ενήλικο βίο είναι μια περίπλοκη

διαδικασία, γεμάτη προκλήσεις για τα άτομα με αυτισμό(Taylor, McPheeters, Sathe,

Dove, Veenstra-Weele & Warren, 2012).

Για τους εφήβους που οδεύουν στην λήξη της σχολικής τους ζωής η διδασκαλία

δεξιοτήτων που είναι άμεσα συνυφασμένες με την εργασιακή συμπερίληψη κρίνεται

επιβεβλημένη. Η θωράκιση δεξιοτήτων εργασιακής ετοιμότητας στους εφήβους για

ομαλότερη μετάβαση στο εργασιακό περιβάλλον είναι εκ των πραγμάτων μια

πολυσχιδής διαδικασία που απαιτεί ενδελεχή σχεδιασμό και προϋποθέτει τον

υπολογισμό διαφόρων παραμέτρων που διαπλάθουν την επαγγελματική σταδιοδρομία

του ατόμου(Wong, 2020).

Η αντίφαση που εξακολουθεί να ενυπάρχει στο κοινωνικό γίγνεσθαι είναι πως

παρότι έχει αυξηθεί η πρόσβαση των ατόμων με αυτισμό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,

εντούτοις εμμένουν τα χαμηλά ποσοστά εργασιακής τους απορρόφησης(Vincent, 2020).

Η ανεργία, το καθεστώς υποαπασχόλησης εκτός από τα ίδια τα άτομα επηρεάζει τις

οικογένειες αυτών αλλά και την ίδια την κοινωνία καθώς το εκτιμώμενο κόστος των

παρεμβάσεων που αφορούν τα άτομα με ΔΦΑ κρίνεται υψηλό και η αποδοτικότητά του
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αμφίβολη(Taylor et al. 2012). Οι έφηβοι και οι νέοι ενήλικες με ΔΦΑ βιώνουν την

κοινωνική απομόνωση και την επαγγελματική ματαίωση αρκετά συχνά(Hillier, Fish,

Cloppert & Beversdorf, 2007). Η εργασία αποτελεί το πεδίο εκείνο που αναμένεται να

άρει τις υφιστάμενες διακρίσεις και την περιθωριοποίηση. Επιπλέον προσδοκάται ότι

θα επιτρέψει την πλήρη κοινωνική συμπερίληψή τους και προκειμένου οι μαθητές να

είναι εφοδιασμένοι για να εισχωρήσουν σε εργασιακά πλαίσια και να διατηρήσουν

θέσεις πλήρους απασχόλησης, απαιτείται ενισχυμένη διδασκαλία επαγγελματικών

δεξιοτήτων στα σχολεία(Gilson, Garter & Biggs, 2017).

Αυτό που γενικότερα επισημαίνεται είναι πως οι υπηρεσίες που παρέχονται στα

άτομα με αυτισμό και παρεμβαίνουν κυρίως κατά την περίοδο της εφηβείας είναι

εξαιρετικά περιορισμένες και ελαχιστοποιούνται έτι περαιτέρω μετά την ολοκλήρωση

της εκπαιδευτικής τους διαδρομής (Hillier et al., 2007).Η τάση αυτή επικυρώνεται και

από το μειωμένο ερευνητικό ενδιαφέρον όσον αφορά τον τομέα της επαγγελματικής

εκπαίδευσης (Walsh et al., 2014). Βασική αιτιολογία που συναντάται συχνά προς

δικαιολόγηση του εργασιακού αποκλεισμού που υφίστανται τα άτομα με αυτισμό -

πέραν των ενδεών επαγγελματικών δεξιοτήτων - είναι τα συμπεριφορικά ελλείμματα

που προκύπτουν από την διαταραχή και λειτουργούν ανασταλτικά στην ομαλή

κοινωνικοποίησή τους.

Ως εκ τούτου η υιοθέτηση επαγγελματικών προγραμμάτων εκπαίδευσης που

ενσωματώνουν εκτός των επαγγελματικών δεξιοτήτων και δραστηριότητες που

ενισχύουν τις κοινωνικές δεξιότητες - που προαπαιτούνται για να επιτρέψουν την

πρόσβαση σε εργασιακές συνθήκες - αποδεικνύονται εξαιρετικά ωφέλιμα για τα πρώτα

χρόνια της ενήλικης ζωής των ατόμων με αυτισμό(Chen, Sung & Pi, 2015). Η

ερευνητική κατεύθυνση κάλλιστα θα μπορούσε να προσανατολιστεί σε προγράμματα
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επαγγελματικής εκπαίδευσης που αναπτύσσουν παράλληλα και κοινωνικές δεξιότητες,

στοχεύοντας πάντοτε στην ανάληψη εργασιακού ρόλου από τα άτομα (Gilson et al.,

2017).

Η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι τέτοιου είδους

προγραμμάτων που προάγουν την επαγγελματική εκπαίδευση(Chen et al., 2015). Έχει

πια καθοριστικό ρόλο στην κοινωνία, επιβάλλει αλλαγές και αναδεικνύει νεοφανή

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Η ταχύτατη εξέλιξη στον τεχνολογικό τομέα προσφέρει

τεράστιες δυνατότητες για καινοτομία στην εκπαίδευση(DiPietro, Kelemen, Liang &

SikLanyi, 2019). Η πρόσβαση και η χρήση της τεχνολογίας στα σχολεία αυξάνει

τεχνολογικές δεξιότητες που είναι αναγκαίες για μελλοντική τοποθέτηση σε εργασιακή

θέση (Hedges, Odom, Hume & Sam, 2018) αλλά μπορεί επίσης να ενισχύσει

επιπρόσθετες δεξιότητες που προωθούν την ανεξάρτητη κοινωνική συμμετοχικότητα

των ατόμων (denBrok & Sterkenburg, 2015).

Τα τεχνολογικά παράγωγα που εφαρμόζονται σε παρεμβατικά προγράμματα

επιδιώκουν κυρίως την ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων, την προώθηση κοινωνικής

αλληλεπίδρασης και επικοινωνιακής διάθεσης(Mesa-Cresa, Gil-Gomez, Lozano Quilis

& Gil-Gomez, 2018). Η τεχνολογία σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά την

ανθρώπινη παρέμβαση αλλά αδιαμφισβήτητα μπορεί να λειτουργήσει

υποστηρικτικά(Bernardini, Porayska-Pomsta & Sampath, 2013) καθώς δίνει τη

δυνατότητα στο μαθητή με αυτισμό όπως αναφέρεται από Porayska-Pomsta και

συνεργάτες (2012) να δράσει σε ένα περιβάλλον ελεγχόμενο, προβλέψιμο, ασφαλές

αποβάλλοντας το κοινωνικό άγχος που συχνά αναζωπυρώνεται σε εμπειρίες που

προκύπτουν από πραγματικά περιβάλλοντα. Σημαντικό επίσης είναι να μελετηθεί

ερευνητικά η αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας και τα οφέλη που προκύπτουν από
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τη χρήση της στην εκπαίδευση των μαθητών με διαταραχή φάσματος αυτισμού (Hedges

et al., 2018).

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία επιχειρεί να διερευνήσει τις απόψεις των

εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής σχετικά με τα προγράμματα επαγγελματικής

εκπαίδευσης που εφαρμόζονται και αφορούν εφήβους με διαταραχή φάσματος

αυτισμού καθώς και τη στάση τους όσον αφορά την χρήση τεχνολογικών

εφαρμογών ως εκπαιδευτικά εργαλεία που συμβάλλουν και προωθούν την ανάπτυξη

και εδραίωση δεξιοτήτων αναγκαίων για τη μετέπειτα εργασιακή ενσωμάτωση. Στο 1ο

κεφάλαιο περιλαμβάνεται μία σύντομη ιστορική αναδρομή του αυτισμού και γίνεται

επίσης αναφορά στα κυριότερα χαρακτηριστικά που φέρουν τα άτομα που βρίσκονται

στο φάσμα, στο ποσοστό επιπολασμού της διαταραχής και στα εργαλεία που

χρησιμοποιούνται για διαγνωστική εκτίμηση. Επιπλέον, καταγράφονται

χαρακτηριστικά της διαταραχής που αποθαρρύνουν την εργασιακή ενσωμάτωση ενώ

ταυτόχρονα παρουσιάζονται εργασιακές ευκαιρίες που προσιδιάζουν στα

χαρακτηριστικά που διακρίνουν τα άτομα με αυτισμό. Ακόμη μνεία γίνεται στις

ισχύουσες συνθήκες εργασίας που επικρατούν για τα άτομα που βρίσκονται στο φάσμα

ενώ επισημαίνεται σε επόμενο υποκεφάλαιο ο ρόλος της εκπαίδευσης στην εργασιακή

εσωμάτωση των ατόμων με ΔΦΑ. Εν συνεχεία, στο 2ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε

προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης που εφαρμόστηκαν ανά τον κόσμο με

ενθαρρυντικά αποτελέσματα, παρουσιάζεται η ελληνική πραγματικότητα και

σκιαγραφούνται τα χαρακτηριστικά που επιβάλλεται να φέρει και να λαμβάνει υπόψη

στο στάδιο του σχεδιασμού ένα επιτυχές πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης για

μαθητές με αυτισμό. Στο 3ο κεφάλαιο της εργασίας αναλύεται η αναγκαιότητα

εφαρμογής της τεχνολογίας στην εκπαίδευση, τα μαθησιακά οφέλη που προκύπτουν
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από αυτή, οι δεξιότητες που καλλιεργούν οι μαθητές μέσω τεχνολογικών εφαρμογών

ενώ επισημαίνονται τα εμπόδια που κωλύουν τη χρήση της τεχνολογίας στην

εκπαίδευση και τέλος τα επιθυμητά χαρακτηριστικά που ενδείκνυνται να φέρουν τα

λογισμικά για επιτυχή παρέμβαση σε μαθητές με αυτισμό. Στο 4ο κεφάλαιο ακολουθεί

αναφορά στη μεθοδολογική προσέγγιση. Εν πρώτοις αναφέρονται οι στόχοι και

παρατίθενται τα επιμέρους ερωτήματα της ερευνητικής προσπάθειας. Κατόπιν γίνεται

παρουσίαση του ερευνητικού εργαλείου, περιγράφεται η διαδικασία διεξαγωγής της

έρευνας και το δείγμα αυτής. Στο 5ο κεφάλαιο έπεται η παράθεση των αποτελεσμάτων

που προέκυψαν από την έρευνα. Στο 6ο κεφάλαιο συζητούνται και αναλύονται τα

αποτελέσματα του ερευνητικού εγχειρήματος και περιλαμβάνονται οι περιορισμοί της

έρευνας και οι πιθανές εφαρμογές. Τέλος, στο 7ο κεφάλαιο παρατίθενται οι

βιβλιογραφικές αναφορές που χρησιμοποιήθηκαν σε όλο το εύρος της παρούσας

εργασίας.

Μετά τις βιβλιογραφικές αναφορές ακολουθούν δύο παραρτήματα. Στο πρώτο

παρατίθεται το ερωτηματολόγιο που μοιράστηκε στα πλαίσια της έρευνας στους

εκπαιδευτικούς. Στο δεύτερο μέρος του παραρτήματος εμπεριέχονται τα γραφήματα

1-10 που αφορούν αποτελέσματα της έρευνας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ

1.1. Σύντομη ιστορική ανασκόπηση

Αν και είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο αυτισμός υπήρχε πάντοτε όπως επιβεβαιώνεται

από αναφορές σε διαφορετικές κουλτούρες και εποχές(Happe, 2003), είναι εντούτοις

μια σχετική καινούργια διάγνωση και η γνώση που έχουμε γι’ αυτή σημείωσε πρόοδο

από τη στιγμή που της δόθηκε όνομα. Η ΔΦΑ αναφέρθηκε για πρώτη φορά το 1912

από τον Ελβετό ψυχίατρο Eugen Bleuler (Συριοπούλου-Δελλή, 2016) όμως ρητή

μνεία στον αυτισμό έκανε πρώτος ο Leo Kanner, το 1943 με την εργασία του

Διαταραχές Συναισθηματικής Επαφής του Αυτιστικού Ατόμου(Happe, 2003). Ο Kanner

επισήμανε τα τρία θεμελιώδη γνωρίσματα του αυτισμού: την ακραία κοινωνική

απομόνωση και αδυναμία ανάπτυξης σχέσεων με τους ανθρώπους, την παθολογική

ανάγκη για ομοιότητα και την αλαλία ή μη επικοινωνιακή ομιλία(Wenar & Kerig,

2000).

Ένα χρόνο μετά τη δημοσίευση αυτή, Ο Hans Asperger δημοσιεύει άρθρο «Die

“Autistischen Psychopathen” im Kindersalter» όπου παραθέτει παρατηρήσεις για τον

αυτισμό στις οποίες παρέλειψε να αναφερθεί ο Kanner(Happe, 2003). Η Lora Wing

(1981) χρησιμοποιεί αργότερα το όνομα του Asperger για να αναφερθεί στα αυτιστικά

παιδιά που διακρίνονται για τον υψηλό βαθμό λειτουργικότητας τους. Η κλινική εικόνα

του αυτισμού παρουσιάζει ποικιλομορφία ακόμα και στα ίδια τα άτομα ανάλογα με τη

νοητική ικανότητα και την ηλικία τους. Η εικόνα επίσης που εμφανίζει το άτομο

ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό και έτσι η Wing(1988) εισήγαγε την έννοια του φάσματος
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διαταραχών στον αυτισμό για να αποδώσει την ιδέα μιας διακύμανσης εκδηλώσεων του

ίδιου ελλείμματος (Happe, 2003).

1.2. Χαρακτηριστικά, επιπολασμός και διαγνωστικά εργαλεία

Τα θεμελιώδη κριτήρια του Kanner για τον αυτισμό έχουν υπερβεί το χρόνο, αν και

έχουν υποστεί ορισμένες τροποποιήσεις και εμβάθυνση σε συγκεκριμένες εκδηλώσεις

της διαταραχής(Wenar & Kerig, 2000). Η τριάδα ελλειμμάτων , που είναι γνωστή και

ως τριάδα Wing, αποτελεί πια τη βάση διάγνωσης του αυτισμού(Rutter & Schopler,

1987 οπ. αναφ. στο Happe, 2003). Περιλαμβάνει ελλείμματα στην κοινωνικοποίηση,

την επικοινωνία και την δημιουργική φαντασία( Happe, 2003).

Ο νόμος περί ατόμων με αναπηρίες (IDEA, 1990) έχει προσεγγίσει τον αυτισμό ως εξής:

“Είναι μια αναπτυξιακή αναπηρία που επηρεάζει σοβαρά τη λεκτική και μη λεκτική

επικοινωνία και την κοινωνική αλληλεπίδραση, που παρατηρείται γενικά, πριν από την

ηλικία των τριών ετών και που επηρεάζει αρνητικά τη σχολική επίδοση του παιδιού. Άλλα

χαρακτηριστικά που συνήθως συνδέονται με τον αυτισμό είναι η ενασχόληση με

επαναληπτικές δραστηριότητες στερεότυπων κινήσεων, η αντίσταση στην αλλαγή του

περιβάλλοντος ή στην αλλαγή των καθημερινών συνηθισμένων δραστηριοτήτων και οι

ασυνήθιστες αντιδράσεις στις αισθητηριακές εμπειρίες. Ο όρος αυτισμός δεν ισχύει αν η

σχολική απόδοση του παιδιού επηρεάζεται κυρίως επειδή πάσχει από κάποια

συναισθηματική διαταραχή.”(Elliot , Kratochwill, Cook & Travers, 2000).

Ενώ παλαιότερα κυριαρχούσε η πεποίθηση ότι η συχνότητα εμφάνισης του

αυτισμού κυμαίνονταν σε χαμηλά επίπεδα, τα σύγχρονα ευρήματα ανατρέπουν τη θέση

αυτή (Walsh, Lydon & Healy, 2014). Ο επιπολασμός είναι μεγαλύτερος στα αγόρια

(Elliot et al., 2000) ενώ καμία αιτιώδη συνάφεια δεν φαίνεται να αποδίδεται στο
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κοινωνικό υπόβαθρο της οικογένειας(Gillberg οπ. αναφ. Στο Wenar & Kerig, 2000). Η

αιτιογένεια της ΔΦΑ δεν είναι μονοπαραγοντική αλλά εξετάζεται ένα σύστημα

μεταβλητών που αλληλεπιδρούν τόσο εντός κάθε πλαισίου όσο και μεταξύ των

πλαισίων(Wenar & Kerig, 2000).

Τα διαγνωστικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται σήμερα για τη ΔΦΑ από

κλινικούς είναι το Διαγνωστικό DSM-V(2013) και η Διεθνής κατηγοριοποίηση

Ασθενειών ICD-10(1993) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Συριοπούλου-Δελλή,

2016). Το DSM-V συνοψίζει την κρατούσα αντίληψη των βασικών χαρακτηριστικών

του αυτισμού. Έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση τόσο στην έγκαιρη διάγνωση του αυτισμού

όσο και στην πρώιμη παρέμβαση. Είναι σημαντικό να παρασχεθεί η κατάλληλη

στήριξη στα άτομα προκειμένου να διευκολυνθούν οι μεταβάσεις σε διάφορες χρονικές

φάσεις της ζωής τους με απώτερη επιδίωξη την πλήρη και αδιάκριτη συμπερίληψη στο

κοινοτικό πλαίσιο (Elliot et al., 2000).

1.3. Χαρακτηριστικά της ΔΦΑ με αρνητικό αντίκτυπο στην εργασιακή

συμπερίληψη

Ανασταλτικό ρόλο στην εργασιακή συμπερίληψη έχουν τα ελλείμματα που

εμφανίζουν τα άτομα με ΔΦΑ πρωτίστως στον κοινωνικό και επικοινωνιακό τομέα. Τα

ελλείμματα κοινωνικοποίησης δεν βοηθούν στην φυσική εξέλιξη και έτσι άτομα με

ΔΦΑ που αποτυγχάνουν να ενταχθούν στο κοινωνικό περιβάλλον εύκολα καθίστανται

στόχοι θυματοποίησης και απόρριψης(Shtayermman, 2007). Το περιβαλλοντικό

πλαίσιο ετικετοποιεί τα άτομα καθώς ανάγει τα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά του

αυτισμού σε αδυναμίες (Remingthon & Fairne, 2007) δυσχεραίνοντας έτι περαιτέρω

την εργασιακή συμπερίληψη. Οι περιορισμένες κοινωνικές δεξιότητες συνιστούν
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απροσπέλαστο εμπόδιο για την επιτυχή εργασιακή τους πορεία(Chen, Leader, Sung &

Leahy, 2015). Ακόμη και εργαζόμενοι με Asperger ή ΔΦΑ υψηλής λειτουργικότητας

αναφέρθηκαν να αντιμετωπίζουν θέματα κοινωνικής αλληλεπίδρασης γεγονός που

επισημάνθηκε ως εμπόδιο και ενώ γενικότερα δεν παρουσίαζαν τυπικές δυσκολίες στην

εκτέλεση της εργασίας, απολύθηκαν(Hurlbutt & Chalmers, 2004).

Το νοητικό δυναμικό δεν προδιαγράφει με ευκρίνεια την επαγγελματική επιτυχία

των ατόμων με ΔΦΑ. Τα γνωρίσματα που τους διακρίνουν από τις υπόλοιπες ομάδες

ατόμων με αναπηρία είναι οι κοινωνικο-επικοινωνιακές δυσκολίες και οι αισθητηριακές

ευαισθησίες που εμφανίζουν(Remington & Pelicano,2019) . Οι νέοι ενήλικες με ΔΦΑ

αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις στο εργασιακό περιβάλλον. Δεν διαθέτουν

προηγούμενη εμπειρία, έχουν δυσκολίες στην περάτωση εργασιακών καθηκόντων,

πενιχρές επικοινωνιακές, γλωσσικές και κοινωνικές δεξιότητες και η κατάσταση

καθίσταται περισσότερο δύσκολη ένεκα της ελλιπούς πληροφόρησης των εργοδοτών

για τις ιδιόμορφες συμπεριφορές που είναι απόρροια της διαταραχής (Wong, 2020).

Ειδικότερα, οι δυσκολίες που καλούνται να διαχειριστούν αφορούν την αντίληψη της

επικοινωνιακής πρόθεσης του πομπού, αδυναμία κατανόησης των εκφράσεων του

προσώπου και του τόνου της φωνής, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που είτε

δυσανασχετούν να αιτηθούν αρωγής είτε υποβάλλουν ακατάπαυστα ερωτήματα στο

συνομιλητή τους καθιστώντας τη συζήτηση φορτική(Hurlbutt & Chalmers, 2004).

Το έλλειμμα κοινωνικής επικοινωνίας ενδέχεται να εμποδίσει την απόκτηση

θέσης εργασίας από τη διαδικασία της συνέντευξης, η οποία απαιτεί άρτιες κοινωνικές

δεξιότητες(Müller et al. οπ. αναφ. στο Chen et al., 2015) . Ακόμη όμως δυσκολίες θα

ανακύψουν στη συνεργασία με τους συναδέλφους(Nicholas et al., 2018). Η ΔΦΑ

διαμορφώνει μια κατάσταση όπου τα άτομα δυσκολεύονται να κατανοήσουν τις
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σκέψεις, τις προθέσεις και τα συναισθήματα των άλλων όπως επίσης και να

διαχειριστούν ή να κατευνάσουν τυχόν έντονα δικά τους συναισθήματα(Bruggink et al.,

2016). Αυτά τα γνωρίσματα καθιστούν ανέφικτη την επικοινωνία.

Οι κοινωνικοί κανόνες δεν αποτελούν εγγενές γνώρισμα τους ούτε η κατάκτηση

τους είναι εύκολη. Η αδυναμία κατανόησης των κανονισμών κοινωνικής ευπρέπειας

ωθεί το άτομο να τερματίζει συνομιλίες, να χρησιμοποιεί τη γλώσσα με ακατάλληλο

τρόπο, να αλληλεπιδρά ανάρμοστα με το αντίθετο φύλο και να αδυνατεί να εφαρμόσει

κανόνες προσωπικής υγιεινής και καλλωπισμού(Walsh et al., 2018). Είναι πρόκληση

για ένα άτομο με αναπηρία να αποκτήσει και να διατηρήσει μια σημαντική εργασία και

είναι ακόμη πιο δύσκολο για ένα άτομο με ΔΦΑ να κατευνάσει τα ελλείμμματα

κοινωνικής συνδιαλλαγής και να παραμείνει στον εργασιακό χώρο(Hendricks, 2010).

Επίσης, οι τελετουργικές συμπεριφορές, οι άκαμπτες ρουτίνες(Test et al., 2014), η

αδυναμία συγκέντρωσης της προσοχής, η υπερδραστηριότητα, η απροθυμία

συνεργασίας, ενδεχόμενα ξεσπάσματα θυμού έχουν αναφερθεί ως καταστροφικά

χαρακτηριστικά για την επαγγελματική πορεία του ατόμου με ΔΦΑ(Shattuck, 2007 όπ.

αναφ. στο Chen et al.,2014). Η υποαπασχόληση και η ανεργία είναι απόρροια

μειωμένων λειτουργικών ικανοτήτων του ατόμου και δυσκολίας προσαρμογής σε νέες

ρουτίνες και εργασίες(Dudley et al., 2015). Επίσης αυτιστικά γνωρίσματα όπως

περιορισμένο εύρος ενδιαφερόντων, εμμονική επιμονή στην ομοιογένεια και

δυσαρέσκεια σε πιθανές μεταβολές περιορίζουν αισθητά τις επαγγελματικές

ευκαιρίες(Eaves & Ho, 2008). Αρκετοί αυτιστικοί αποτελούν πρότυπα με τις

δυνατότητες τους σε μια περιοχή αλλά εμφανίζουν εξαιρετικές δυσκολίες σε κάποια

άλλη, λ.χ. ισχυρή μακρόχρονη μνήμη - αδύναμη βραχύχρονη μνήμη(Buckley, 2017).
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Τα προβλήματα συμπεριφοράς είναι λιγότερο ανεκτά από εργοδότες και

συναδέλφους και μπορούν εύλογα να οδηγήσουν στην παύση της εργασίας, όμως

πρωταρχικό εμπόδιο στην επαγγελματική παρουσία έχουν οι επικοινωνιακές δυσκολίες

με τους επιβλέποντες και τους συναδέλφους κάτι που αναφέρεται ως βασικό αιτιογενή

παράγοντα τερματισμού εργασίας(Hendricks, 2010).

Στο εργασιακό περιβάλλον, αυτιστικοί εργαζόμενοι μπορεί να έχουν αυξημένα

επίπεδα άγχους εξαιτίας των προσπαθειών να ταιριάξουν κοινωνικά και να

αντιμετωπίζουν προβλήματα με τον θόρυβο του γραφείου ενώ ενδέχεται να ανακύπτουν

και άλλες αισθητηριακές ευαισθησίες(Hurlbutt & Chalmers, 2004). Πράγματι η ύπαρξη

άγχους σε άτομα με ΔΦΑ που εργάζονται, η εμφάνιση κατάθλιψης και άλλων

αγχογόνων- παθολογικών διαταραχών επιβεβαιώνονται και από σύγχρονες μελέτες για

την αρνητική επιρροή που ασκούν στην εργασία(Whittenburg, Schall, Wehman,

McDonough & DuBois,2020). Τα στερεοτυπικά μοτίβα συμπεριφοράς, η

δυσπροσάρμοστη συμπεριφορά, η επιθετικότητα, οι τάσεις αυτο-τραυματισμού, η

πρόκληση υλικών ζημιών ήταν χαρακτηριστικά των ατόμων με ΔΦΑ στα οποία οι

θεραπευτές στο παρελθόν είχαν εστιάσει και επιχειρούσαν να καταστείλουν με τις

παρεμβάσεις τους(Hendricks & Wehman, 2009).

Πολλά γνωρίσματα και συμπεριφορές που τα άτομα παρουσιάζουν μπορεί να τους

κάνουν να φαίνονται ακατάλληλοι για εργασία(Hendricks & Wehman, 2009). Οι

αδυναμίες μεγιστοποιούνται όταν η θέση εργασίας απαιτεί επίλυση προβλημάτων,

ευελιξία, λήψη αποφάσεων και δεξιότητες ιεράρχησης που κάνουν το άτομο να μοιάζει

περισσότερο ανέτοιμο να διαχειριστεί τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης θέσης(Walsh

et al., 2014).
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Τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του αυτισμού δεν προβλέπεται να εξαλειφθούν.

Προκειμένου να βελτιωθεί το κλίμα συνεργασίας στο επαγγελματικό περιβάλλον με

συναδέλφους και εργαζόμενους απαιτείται η κατανόηση από μέρους τους των

γνωρισμάτων που διακρίνουν τους ανθρώπους που βρίσκονται στο φάσμα του

αυτισμού (Buckingham & Coffman, 1999 οπ. αναφ. στο Remington & Pelicano, 2019).

1.4. Χαρακτηριστικά της ΔΦΑ και συνάφεια με ορισμένα επαγγέλματα

Τα άτομα με ΔΦΑ μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στο χώρο της

εργασίας με τα μοναδικά τους γνωρίσματα (Walsh, Lydon & Healy, 2014). Βοηθητικά

χαρακτηριστικά για την εργασιακή συμπερίληψη των ατόμων με ΔΦΑ είναι η οπτική

αντίληψη με οξυμένη την ικανότητα διάκρισης της λεπτομέρειας, η καλή μνήμη, η

εμμονή σε επαναλαμβανόμενη και μονότονη εργασία, οι τεχνικές τους ικανότητες, οι

αναλυτικές τους δεξιότητες όπως και το γεγονός ότι δείχνουν αφοσίωση και είναι

άτομα εμπιστοσύνης(Lee et al., 2019). Ενώ γενικά η μειωμένη επικοινωνιακή

ικανότητα και η επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά μπορούν να αποτελέσουν εμπόδια

για την απασχόληση των ατόμων με ΔΦΑ, οι ιδιότητες αυτές αποτελούν πλεονέκτημα

σε μια εργασία που απαιτεί την ικανότητα εστίασης της προσοχής, επιμονή, έμφαση

στη λεπτομέρεια και επαναληπτικότητα(Walsh et al., 2014).

Τα άτομα με αυτισμό διαθέτουν μοναδικά κοινωνικά, επικοινωνιακά και

συμπεριφορικά χαρακτηριστικά που μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη της

απασχόλησης(Lee et al., 2019). Η τοποθέτηση σε επαγγέλματα εξαρτάται από τις

ατομικές δυνάμεις και ικανότητες των ίδιων των ατόμων(Keel, Mesibov & Woods,

1997).
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Νέοι ενήλικες με αυτισμό μπορούν να τα καταφέρουν στον εργασιακό χώρο

εξαιτίας της διαφορετικότητάς τους που τους καθιστά μοναδικά ξεχωριστούς, όπως λ.χ.

τα περιορισμένα ενδιαφέροντα στην τεχνολογία και στους αριθμούς. Μπορούν

κάλλιστα να καταστούν υπολογίσιμο κομμάτι της κοινωνίας στην οικονομική και

κοινωνική ζωή σε σημείο που κάποια χρόνια πριν δεν μπορούσε να το συλλάβει

ανθρώπινος νους(Grinker, 2020). Αυτιστικά χαρακτηριστικά μπορεί να είναι

ευεργετικά σε συγκεκριμένες εργασιακές συνθήκες όπως έντονα ειδικά ενδιαφέροντα ή

σπάνιες ιδιότητες σε συγκεκριμένες θεματικές περιοχές όπως είναι ο προγραμματισμός

Η/Υ ή η ενασχόληση με αριθμούς(Dudley, Nicholas & Zwicker, 2015). Δεν διαθέτουν

ωστόσο όλα τα άτομα με αυτισμό εξαιρετικές ιδιότητες, αλλά γι’ αυτούς που διαθέτουν,

έχει δημιουργηθεί μια μοναδική ευκαιρία για να πετύχουν μια επαγγελματική πορεία

εάν τους παρασχεθεί και η αρμόζουσα στήριξη(Dudley et al., 2015). Οι εργασιακές

αυτές αλλαγές ευνοούν άτομα στο φάσμα με ένα εξέχον ταλέντο που νωρίτερα δε θα

ήταν αποδεκτοί(Grinker, 2020).

Για παράδειγμα, οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ εκμεταλλευόμενες τις

αναλυτικές δεξιότητες και την άρτια οπτική αντίληψη των ατόμων με ΔΦΑ ύστερα από

κατάλληλη εκπαίδευση τους δίνει τη δυνατότητα να εργαστούν ως τεχνικοί οπτικού

εξοπλισμού, στην επιδιόρθωση τηλεσκοπίων, να επεξεργάζονται πληροφορίες, να

ερμηνεύουν αεροφωτογραφίες και να είναι εγγυητές στη διασφάλιση της ποιότητας των

λογισμικών(Gal, Selanikyo, Erez & Katz, 2015).

Ο Sonne, ιδρυτής του Specialist People Foundation and Specialsterne στη Δανία

επιχείρησε να αλλάξει τον τρόπο που η κοινωνία αντιλαμβάνεται τον αυτισμό και απο

αναπηρία να τον καταστήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον εργασιακό τομέα. Πιο
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συγκεκριμένα, στον τομέα της πληροφορικής, όπου η έμφαση στη λεπτομέρεια είναι

καθοριστικό προτέρημα(Walsh et al.,2014).

Και άλλες καινοτόμες εταιρείες στον τομέα των τεχνολογιών μιμήθηκαν την

κίνηση της δανέζικης Specialsterne και προσέλαβαν άτομα με ΔΦΑ ως μηχανικούς

λογισμικών παρέχοντας τους επαγγελματική κατάρτιση και κάθε είδους υποστήριξη

που χρειαζόταν. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η βελγική εταιρεία Passwerk

και η αμερικάνικη Aspiritech, ενώ και άλλες σε Γερμανία, Ελβετία, Ιαπωνία

υιοθέτησαν όμοια φιλοσοφία(Grinker, 2020).

Τα άτομα με ΔΦΑ ανταπεξέρχονται με επιτυχία στην τεχνολογία και ειδικότερα

στη διασφάλιση της ποιότητας των λογισμικών(Lee et al., 2019). Η δημιουργία

λογισμικού θεωρείται πως είναι μια εργασία που τα άτομα με αυτισμό φέρουν εις πέρας

επιτυχώς καθώς προσιδιάζει στο εργασιακό τους στυλ που διακρίνεται από προσοχή

στη λεπτομέρεια, ακρίβεια, τάση για επαναλαμβανόμενες εργασίες και ένα ευρύτερο

ενδιαφέρον στην τεχνολογία. Η ελπιδοφόρα αυτή τάση ενέχει περιορισμούς καθώς η

προσφορά θέσεων σε αυτό τον τομέα είναι περιορισμένη και δεν ωφελεί το σύνολο των

ατόμων με ΔΦΑ, παρά μόνο μία εκλεκτή υποομάδα αυτών(Kirchner & Dziobek, 2014).

Παρόλα αυτά, η θετική αυτή δράση είναι αδύνατο να παραβλεφθεί.

Νέες μορφές εργασίας απαιτούν οξυμένη μνήμη στην ανάκληση λεπτομερειών

όσον αφορά συγκεκριμένα θέματα και την ικανότητα ανίχνευσης οπτικών και

μαθηματικών μοτίβων. Τέτοιου είδους δεξιότητες είναι υπερβολικά πλεονεκτικές για

προγραμματισμό υπολογιστών, ανάπτυξη λογισμικού και άλλες περιοχές βασικών

επιστημών. Για το λόγο αυτό γίνεται αναφορά στη ΝASA ως το μεγαλύτερο

προστατευόμενο εργαστήρι, όπου θέσεις ευθύνης κατέχουν άτομα με αυτισμό σε τέτοιο

βαθμό που είναι αδύνατο να γίνει αντιληπτό από τον κοινό νου(Grinker, 2020).
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Έτσι εν έτει 2017 οργανώνεται συγκέντρωση εταιρειών διεθνούς βεληνεκούς στη

Silicon Valley υπό την αιγίδα γερμανικής εταιρείας παραγωγής λογισμικού, SAP, η

οποία έχει προσλάβει σε μια πενταετία 128 υπαλλήλους στο φάσμα και προσπαθεί να

παρακινήσει και άλλους σε όμοια δράση. Αρκετές εταιρείες στήριξαν την ενέργεια.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής: JP Morgan, Ford Motor Company, Ernst and Young

και η Microsoft. Η εταιρεία JP Morgan Chase ωθούμενη από τη δράση της

Specialsterne διαμορφώνει ένα διαφορετικό τρόπο στελέχωσης εργαζομένων που

επικεντρώνεται κυρίως στις επαγγελματικές δεξιότητες παραβλέποντας τα κοινωνικά

ελλείμματα που θέτουν πρόωρα εκτός των διαδικασιών της συνέντευξης τους

εργαζομένους με αυτισμό. Η πρωτοβουλία αυτή δεν διαπνέεται από συναισθήματα

συμπόνιας και γενναιοδωρίας αλλά εμφορείται από τη λογική σκέψη της συμπερίληψης

της φυσιολογικότητας του αυτισμού στην αγορά εργασίας(Grinker, 2020). Όμοια

λογική υιοθετείται και από τους ιθύνοντες του AutismSpeaks που προχώρησαν στη

διαμόρφωση ενός διαδικτυακού εργαλείου που φέρνει σε επαφή με έναν τρόπο

δυνητικούς εργοδότες που επιθυμούν να προσλάβουν άτομα με αυτισμό με τα ίδια τα

άτομα που εκδηλώνουν αιτούμενοι το ενδιαφέρον τους για την προσφερόμενη θέση

εργασίας μέσω του ιστότοπου thespectrumcareers.com που δημιουργήθηκε γι’αυτό τον

σκοπό(Job seekers with Autism, χ.χ.).

Οι τύποι των θέσεων εργασίας για άτομα με ΔΦΑ ποικίλλουν(Keel et al.,1997).

Συνήθως αυτιστικοί υψηλής λειτουργικότητας διαπρέπουν σε τομείς αυξανόμενης

επαγγελματικής ανάπτυξης, όπως η μηχανική και άλλα επαγγέλματα που βασίζονται

αποκλειστικά στα μαθηματικά(Grinker, 2020). Μπορούν επίσης να απασχοληθούν σε

υπηρεσίες εστίασης, στη φύλαξη, στη βιομηχανία(Keel et al.,1997) στην καταγραφή

υλικών, ως υπάλληλοι αρχειοθέτησης, σε εταιρείες καθαρισμού κτηρίων, ως
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εργαζόμενοι στη λιανική πώληση(Chiang et al.,2013) και σε άλλα επαγγέλματα

παραγωγής. Ακόμη, δύνανται να εργαστούν στην φροντίδα των ζώων, σε

κατασκευαστικές εταιρείες, στην κηπουρική, σε υπηρεσίες φροντίδας ασθενών, σε

οικιακές εργασίες, στη διαχείριση υλικών, στην γραμματειακή οργάνωση(Wong, 2020),

στην οργάνωση εκδηλώσεων, στην ανακύκλωση, στην ταξινόμηση

αλληλογραφίας(McDonough & Dubois, 2020).

Ο διαφορετικός τρόπος σκέψης ή συσχέτισης δίνει τη δυνατότητα στον εργοδότη

να έχει επιπρόσθετες ή εναλλακτικές δεξιότητες στη διάθεσή του(Vincent, 2020). Η

αυστηρή δομή, η προβλεψιμότητα και η απαρέγκλιτη υπακοή στους κανόνες είναι

βασικές ιδιότητες που οδηγούν σε επαγγελματική καταξίωση. Ακόμη και η έλλειψη

ενδιαφέροντος για κοινωνικές συναναστροφές μπορεί να μετατραπεί σε πλεονέκτημα

για εργασίες που απαιτούν προσωπική, μοναχική ενασχόληση. Η πρωτοφανής υπομονή

που επιδεικνύουν και το γεγονός ότι ο γενικός πληθυσμός τις αναγνωρίζει ως ανιαρές,

τους δίνει τη δυνατότητα να εισχωρήσουν σε ένα ταιριαστό επαγγελματικό τομέα για

εκείνους(Παπάνης, Γιαβρίμης & Βίκη, 2009). Ενώ τα άτομα με αυτισμό εξακολουθούν

να αντιμετωπίζουν την προκατάληψη, εντούτοις κρίνονται ικανά προς επίρρωση

επαγγελματικών δραστηριοτήτων σε ανταγωνιστικά πλαίσια εργασίας(Wehman et al.,

2013).

Έτσι, μια εταιρεία μπορεί να στηριχτεί στις εργασιακές δυνατότητες των

αυτιστικών και να βγει αλώβητη στον ανταγωνισμό της ελεύθερης αγοράς. Η ρητορική

αυτή αποδεικνύεται εμπράκτως με το παράδειγμα της Rising Tide, μιας αμερικάνικης

εταιρείας καθαρισμού αυτοκινήτων που στέκεται δυναμικά στο χώρο αναλαμβάνοντας

ετησίως 160.000 αυτοκίνητα και απασχολώντας στο μεγαλύτερο μέρος της άτομα με

αυτισμό(Grinker, 2020).
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Όταν η εργασία αιχμαλωτίζει το ενδιαφέρον του ατόμου με ΔΦΑ, ενισχύει τα κίνητρα

του εκμαιεύοντας τοιουτοτρόπως τις μέγιστες ικανότητες του (Lee et al., 2019). Ο

αυτισμός μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα πως η εργασία και η παραγωγικότητα

άρουν την κοινωνική απομόνωση και αυξάνουν την αλληλεπίδραση,

αναδιαμορφώνοντας τις προσδοκίες μας (Grinker, 2020). Δεν υπάρχει θεμελιώδες

χαρακτηριστικό που να προβλέπει την επαγγελματική επιτυχία με σαφήνεια, αλλά ένα

είναι βέβαιο ότι η ανεξαρτησία στις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης είναι

συνυφασμένη με μεγαλύτερη ανεξάρτητη εκπαιδευτική και εργασιακή δραστηριότητα

(Nicholas et al., 2018).

1.5. Αυτισμός & Εργασία

Η σύμβαση του ΟΗΕ περί δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία είναι μια

συνθήκη διεθνούς ισχύος που προσδιορίζει τα δικαιώματα των ατόμων και δεσμεύει τα

συμβαλλόμενα κράτη στην προστασία και διαφύλαξή τους. Εξασφαλίζει την ισότιμη

συμμετοχή των ΑμΕΑ στον πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό βίο. Απαγκιστρώνει

την αναπηρία από όρους ιατρικούς και την προσεγγίζει στην κοινωνική της διάσταση.

Ουσιώδες θετικό στοιχείο της είναι ότι δεν παραγνωρίζεται το δικαίωμα στην εργασία,

στο οποίο γίνεται εκτενής αναφορά στο άρθρο 27 της συμβάσεως. Η κύρωση της από

τη Βουλή των Ελλήνων στις 12/04/2012 δεσμεύει την ελληνική πολιτεία για θέσπιση

τροποποιητικών νομοθετικών διατάξεων που θα συμβάλλουν στην πλήρη κοινωνική

ένταξη των ατόμων με αναπηρία.

Παρότι οι ισχύουσες συμβάσεις και το νομοθετικό πλαίσιο παρέχουν μια

εξαιρετική δυναμική στα άτομα για να προστατεύσουν εαυτούς, εντούτοις η αρνητική

διακριτική μεταχείριση που υφίστανται δεν εκλείπει. Την τάση αυτή συνομολογούν
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στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. Σε μελέτη που διεξήχθη το 2018,

προέκυψε ότι το 28,7% των Ευρωπαίων πολιτών με αναπηρία ηλικίας 16 ετών και άνω

διαβιεί στα όρια της φτώχειας ή περιθωριοποιείται. Αντίστοιχα προβλήματα

αντιμετωπίζει το 19,2% του γενικού πληθυσμού. Παρά τις διαφορές των κρατών μελών,

κοινός τόπος είναι ότι τα άτομα με αναπηρία συγκροτούν την πιο ευάλωτη κοινωνικά

ομάδα (Disability:Higher risk of poverty or social exclusion, 2019). Άλλη έρευνα που

διεξήγαγε πάλι η προαναφερθείσα υπηρεσία και δημοσιεύτηκε το ίδιο έτος ανέφερε ότι

το 68,1% των πολιτών της Ευρώπης των 28, ηλικίας 16 ετών και άνω με περιορισμένη

εργασιακή δραστηριότητα θα ήταν στα όρια της φτώχειας εάν δεν λειτουργούσαν

αντισταθμιστικά οι κοινωνικές παροχές(κοινωνικά προνόμια, επιδόματα και συντάξεις).

Παρά την θέσπιση μέτρων στήριξης το 20,9% εξ αυτών δεν έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Η Ελλάδα καταλαμβάνει την πρώτη θέση με ποσοστό επικινδυνότητας 80,6% στην

περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αρθούν οι κοινωνικές παροχές (Disability

Statistics- Poverty and income inequalities, 2019). Τα επιδόματα που σχετίζονται με

την αναπηρία ή οι παροχές υγείας μειώνουν σημαντικά την πιθανότητα να καταστεί

κάποιος επιτυχημένος εργαζόμενος με ΔΦΑ(Migliore, Timmons, Butterworth, &

Lugas,2012). Εν ολίγοις, η εργασία θωρακίζει το άτομο με αναπηρία απέναντι στις

κοινωνικές αντιξοότητες, το καθιστά αυτόβουλο, αμβλύνει την κοινωνική ανισότητα

και διασφαλίζει την ποιότητα ζωής του ανεξάρτητα από τις κοινωνικές εξελίξεις και την

μεταβλητότητα των στάσεων των πολιτών. Μεταξύ άλλων το άτομο καθίσταται

λιγότερο εξαρτώμενο από παροχές και κοινωνικά προγράμματα, του δίνεται πρόσβαση

σε κοινωνικά και επαγγελματικά δίκτυα, τονώνεται η αυτοεκτίμηση του και δομείται η

καθημερινότητά του(Watson, Fulambarker, Kondrat, Holley, Kranke, Wilkins,

Stromwall & Eack, 2017) ενώ πέρα από το ότι εξασφαλίζει τα προς το ζην βιώνει
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παράλληλα και την αξία της προσφοράς στην κοινωνία(Chen et al., 2015). Εάν

συνυπολογιστεί επομένως η επίδραση της εργασίας στην ποιότητα ζωής, η έλλειψη

εργασιακής απασχόλησης για άτομα με ΔΦΑ είναι περισσότερο προβληματική απ’ όσο

αρχικά εκτιμάται (Walsh et al. 2014). Επομένως η εργασιακή τους απομόνωση

αυξάνει αυτομάτως τον κίνδυνο να πληγεί η ψυχική και συναισθηματική τους

ανθεκτικότητα(Remington & Pelicano, 2019).

Τα άτομα με ΔΦΑ σε παγκόσμιο επίπεδο βρίσκονται σε μειονεκτική θέση όσον

αφορά την εργασία έναντι των άλλων μορφών αναπηρίας. Το ποσοστό εργασίας είναι

50-70% χαμηλότερο εν συγκρίσει με τα άτομα με διανοητική αναπηρία χωρίς αυτισμό

αλλά και σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες ομάδες αναπήρων. Η κατάσταση αυτή έχει

κόστος τόσο σε κοινωνικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο, αφού η ανεργία φθίνει την

ποιότητα ζωής, μειώνει την οικονομική αυτοδυναμία και υπονομεύει την αξιοπρέπεια

της αναπηρίας(Vaudano, 2020). Αντιθέτως, η εργασιακή συμπερίληψη εκτός από τα

οφέλη που παρέχει στα ίδια τα άτομα, επηρεάζει θετικά και την οικονομία καθώς μέσω

του εισοδήματος που εξασφαλίζουν συνεισφέρουν και εκείνοι στο φορολογικό

σύστημα (Alkmany, 2020).

Η χαμηλή εκπροσώπηση τους συγκριτικά και με τις άλλες μορφές αναπηρίας και

στα ανταγωνιστικά εργασιακά πλαίσια είναι μία υπαρκτή πραγματικότητα. Συνήθως

εργάζονται σε προστατευμένα περιβάλλοντα, όπου η πλειονότητα των εργαζομένων

είναι επίσης άτομα με αναπηρία ενώ κατά γενική ομολογία οι αμοιβές είναι

χαμηλότερες από τον οριζόμενο ως κατώτατο μισθό(Schall, Wehman,Brooke, Graham,

McDonough, Brooke, Ham, Rounds, Lau & Allen, 2015). Οι πιθανότητες μετάβασης

στην ελεύθερη αγορά εργασίας για όσους μετέχουν σε προστατευμένα εργασιακά

πλαίσια είναι εξαιρετικά περιορισμένη (Kregen & Dean, 2012). Ένθερμοι υποστηρικτές
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αυτού του πλαισίου απασχόλησης ανακηρύσσονται κυρίως οι γονείς των ατόμων με

ΔΦΑ καθώς σε αυτές τις ρυθμίσεις δίνεται η ευκαιρία στα τέκνα τους να εμπλακούν

κοινωνικά και να νιώσουν συνδεδεμένοι με την κοινωνία χωρίς να έρθουν αντιμέτωπα

με τις προκλήσεις αυτής και να διακυβευτεί η ασφάλειά τους(Lysaght et al., 2017).

Στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι άτομα με διανοητική και αναπτυξιακή αναπηρία σε

μορφές παραγωγικότητας όπως είναι η υποστηριζόμενη απασχόληση αποκομίζουν

σημαντικά οφέλη (Migliore, Grossi, Mank & Rogan, 2008). Η υποστηριζόμενη

απασχόληση ωθεί στην συμπερίληψη τους στον εργασιακό τομέα με υπηρεσίες που

παρέχονται διαρκώς όπως ανάπτυξη επαγγελματικού προφίλ, καθοδήγηση,

επαγγελματική στήριξη, βοήθεια αναζήτησης σταδιοδρομίας και δια βίου μάθηση στον

εργασιακό χώρο (Dudley, Nicholas & Zwicker, 2015).

Η ελεύθερη αγορά εργασίας είναι το πιο δύσκολο πεδίο για να συμπεριληφθεί και

να καταξιωθεί ένα άτομο με αναπηρία. Η ανταγωνιστική απασχόληση υποβοηθά έτι

περαιτέρω όμως τόσο την επαγγελματική εξέλιξη όσο και την κοινωνική συμπερίληψη

των ατόμων με αναπτυξιακές αναπηρίες, παρέχοντας τους ευκαιρίες απασχόλησης σε

τυπικά εργασιακά περιβάλλοντα(Siperstein et al, 2013). Εντούτοις, δεν προβλέπει

προσαρμογές και οι συνεργάτες που δεν είναι κατά βάση άτομα με αναπηρία

εμφανίζουν εξασθενημένη κατανόηση και δεκτικότητα. Η συνθήκη αυτή επιφέρει και

τα ανάλογα αποτελέσματα και έτσι μόλις το 6-10% των ατόμων με ΔΦΑ

απασχολούνται σε αυτό το πλαίσιο εργασίας (Gustafsson, Peralta & Danermark, 2014).

Η συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία σε τέτοιου είδους εργασιακά πλαίσια

συνιστά κοινωνική πρόκληση η οποία αποτελεί προπομπό της ευρύτερης κοινωνικής

τους συμπερίληψης. Η παρουσία τους σε ανταγωνιστικά εργασιακά περιβάλλοντα

μπορεί να αυξηθεί με την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας πριν την ολοκλήρωση της
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σχολικής εκπαίδευσης και με τη βοήθεια των υπηρεσίων που ενισχύουν τα άτομα

στον εντοπισμό κατάλληλης θέσης και τα στηρίζουν ως προς τη διατήρησή της

(Schaller & Yang, 2005).

Ο αριθμός των ατόμων με ΔΦΑ παγκοσμίως υπολογίζεται περίπου στα 10

εκατομμύρια εκ των οποίων τα 3,5 βρίσκονται στις ΗΠΑ. Την επόμενη δεκαετία μισό

εκατομμύριο άνθρωποι με ΔΦΑ θα είναι πλέον ενήλικες και το κόστος των υπηρεσιών

που οφείλει το κράτος να επενδύσει για τη στήριξη τους θα τετραπλασιαστεί καθώς

70% εξ αυτών αναμένεται να μην μπορεί να βιοπορίζεται ανεξάρτητα (NAS, 2016 όπ.

αναφ. στο Griffiths, Giannantonio, Hurley-Hanson & Cardinal, 2016 ).

Τα άτομα με ΔΦΑ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με μέτριο προς υψηλό δείκτη

ευφυϊας, είναι σε δυσμενή θέση σε ότι αφορά την εργασία, τις κοινωνικές σχέσεις, τη

σωματική και ψυχική υγεία και κατ’ επέκταση την ποιότητα ζωής (Howlin & Moss,

2012). Παρότι ορισμένοι εξ αυτών έχουν την ικανότητα να βιοποριστούν ανεξάρτητα,

αυτό δεν συμβαίνει και είτε παραμένουν εξαρτώμενοι στις οικογένειες τους είτε

γίνονται δέκτες κοινωνικής απομόνωσης(VanBergeijk, Klin & Volkmar, 2008).

Ωστόσο, δεν παύουν να έχουν ίσα δικαιώματα στην απασχόληση με τους συνομηλίκους

τυπικής ανάπτυξης και τους συνομηλίκους που έχουν άλλες μορφές αναπηρίας(Walsh

et al., 2014).

Με την κατάλληλα παρεχόμενη εκπαίδευση, κατάρτιση και συνεχόμενη

υποστήριξη, άτομα που βρίσκονται στο φάσμα θα μπορούσαν να ανταποκριθούν και να

ευδοκιμήσουν σε εργασιακές ρυθμίσεις(Walsh et al., 2014). Η εκπαίδευση επομένως

επωμίζεται το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης καθώς καλείται να προετοιμάσει το άτομο

για την επιτυχή μετάβαση στην ενήλικη ζωή και να το θωρακίσει στις αντιξοότητες

εφοδιάζοντάς το με τις κατάλληλες δεξιότητες.
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1.6. Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην εργασιακή συμπερίληψη των ατόμων με ΔΦΑ

Η εργασία έχει μείζων σημασία καθώς είναι το μέσο με το οποίο πραγματώνεται η

κοινωνική συμπερίληψη. Ιδιαίτερα για τα άτομα με πνευματική και αναπτυξιακή

αναπηρία συνδέεται άμεσα με την εμπλοκή σε δραστηριότητες που βοηθούν στην

ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και τη διατήρηση της αίσθησης του ανήκειν(Hall,

2009). Ευρήματα αποδεικνύουν ότι οι ευκαιρίες επαγγελματικής απασχόλησης είναι

περιορισμένες(Walsh, Lydon & Healy, 2014). Άτομα με ΔΦΑ, συμπεριλαμβανομένων

αυτών με σύνδρομo Asperger και διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή μη προσδιοριζόμενη

αλλιώς, βιώνουν μια ποικιλία προκλήσεων στην κοινωνία. Οι έφηβοι και οι νέοι

ενήλικες συχνά βιώνουν την επαγγελματική αποτυχία και κατ’ επέκταση την κοινωνική

απομόνωση.(Hillier, Fish, Cloppert & Beversdorf, 2007).

Η εργασία εξακολουθεί να αποτελεί ωστόσο πρωταρχική φιλοδοξία εφήβων και

νεαρών ενηλίκων που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού καθώς μέσω αυτής

επιτυγχάνεται η ανεξαρτησία, η συμμετοχή και η επιτυχής ένταξη στον κόσμο των

ενηλίκων(Gal, Selanikyo, Erez & Katz, 2015). Παρότι πολλές χώρες έχουν υιοθετήσει

τις αρχές της εκπαίδευσης για όλους, όπως εκφράστηκαν από την Unesco εν έτει 2000,

εντούτοις η κρατούσα αναλγησία στην εφαρμογή τέτοιων πολιτικών καθώς και η

ενδεής προσβασιμότητα των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αναδεικνύει

πολυάριθμους σκοπέλους με τους οποίους καλούνται να αναμετρηθούν τόσο στον

τομέα της εργασίας όσο και στον τομέα της εκπαίδευσης(Hersh & Mouroutsou, 2019).

Οι σύγχρονες κοινωνικές απαιτήσεις σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο

εκπαίδευσης των εργαζομένων θέτει τα άτομα με διαταραχή φάσματος αυτισμού στις

ομάδες υψηλής επικινδυνότητας βίωσης εργασιακού αποκλεισμού(Rijken,

Spreeuwenberg,Schippers & Groenewegen, 2013). Επιβάλλεται έτσι να υπερθεματιστεί
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ο καθοριστικός ρόλος της εκπαίδευσης στην εργασιακή συμπερίληψη ή αντίστοιχα

στον εργασιακό εκτοπισμό τους.

Η ακαμψία του εκπαιδευτικού συστήματος ωθεί συχνά τα άτομα σε πρόωρη

εγκατάλειψη του, χωρίς πρώτα να έχουν αφομοιώσει τις προσήκουσες γνώσεις. Σε

εκπαιδευτικά συστήματα χωρών έχει θεσπιστεί ως εναλλακτική λύση η λήψη ενός

πιστοποιητικού μικρότερης ισχύος, καθιστώντας τα άτομα ανεπαρκή στον εργασιακό

ανταγωνισμό του σύγχρονου κόσμου(Gruber,Titze & Zapfel, 2014).

Επομένως, το επίπεδο εκπαίδευσης του ατόμου με Διαταραχή Φάσματος Αυτισμού

είναι ένας υπολογίσιμος παράγοντας πρόβλεψης της εργασιακής επιτυχίας ή αποτυχίας

αντίστοιχα. Όσοι ολοκληρώνουν την εκπαίδευση και δεν εγκαταλείπουν το σχολείο

πρόωρα, όσοι έχουν παρακολουθήσει προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και

έχουν ανεπτυγμένες κοινωνικές δεξιότητες διαθέτουν τα απαιτούμενα εφόδια που

μπορούν κάλλιστα να τους εξασφαλίσουν την επαγγελματική συμπερίληψη (Gal,

Selanikyo, Erez & Katz, 2015).

Η στήριξη που παρέχεται στο άτομο πρέπει να διακρίνεται από συνέπεια και να

είναι μακρόχρονη για να πραγματωθεί η εργασιακή συμπερίληψη (Walsh et al.,

2014) .Οι μαθητές που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού χρειάζονται προσαρμογές

και υποστήριξη στον κοινωνικό, οργανωτικό και επικοινωνιακό τομέα πέραν της

εκπαιδευτικής ενίσχυσης (VanBergeijk, Klin & Volkmar, 2008).

Προκειμένου να αυξηθούν οι πιθανότητες επιτυχούς έκβασης ενός εκπαιδευτικού

προγράμματος, ο σχεδιασμός του πρέπει να υπηρετεί τις επιθυμίες και τις ανάγκες του

ωφελούμενου. Το εκάστοτε πρόγραμμα πρέπει να είναι διαμορφωμένο με όρους

ευελιξίας και να επιδέχεται προσαρμογές όταν επιβάλλεται. Τα άτομα που

αναλαμβάνουν την υλοποίηση ενός προγράμματος πρέπει να ενισχύουν το αίσθημα
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εμπιστοσύνης του ωφελούμενου. Όσο μεγαλύτερη θεσμική υποστήριξη υπάρχει και

όσο περισσότερο ο σχεδιασμός του καλύπτει ευρύ φάσμα αναγκών του ατόμου, τόσο

πιο λειτουργικό αναδεικνύεται το πρόγραμμα αφού αυξάνει τις πιθανότητες εργασιακής

συμπερίληψης(Studer, Lichtenauer, Wyder & Parpan-Blaser, 2017).

Προς επίρρωση των στόχων, σημαντικός είναι και ο ρόλος του Αναλυτικού

Προγράμματος Σπουδών. Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, το Αναλυτικό

Πρόγραμμα Σπουδών (2003ΣΕ04530072) που προέκυψε από το έργο- Χαρτογράφηση

Αναλυτικών Προγραμμάτων Ειδικής Αγωγής του υπουργείου Παιδείας, εμφορείται από

χαρακτηριστικά ευελιξίας, προσαρμοστικότητας και οι τροποποιήσεις που επιδέχεται,

ακολουθούν την αρχή της εξατομίκευσης. Η λογική που υπηρετεί το ΑΠΣ για

μαθητές με αυτισμό έχει στόχο να καταστήσει το μαθητή όσο το δυνατόν περισσότερο

αυτόνομο στον καθημερινό του βίο, ενδυναμώνοντας παράλληλα και το γνωστικό του

δυναμικό. Οι επιμέρους στόχοι που τίθενται από τον εκπαιδευτικό, προσαρμόζονται

κατόπιν αξιολόγησης των δυνατοτήτων και των αδυναμιών του μαθητευόμενου και

αντίστοιχα διαμορφώνονται και οι ανάλογες δράσεις της εκπαιδευτικής παρέμβασης.

Το ΑΠΣ δεν είναι μονολιθικό, εξυπηρετεί πολλαπλούς στόχους και καλύπτει πολλές

εκφάνσεις της ζωής του μαθητή. Δεν προσβλέπει μονοδιάστατα στην παροχή γνώσης

στα διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα αλλά προνοεί για την συγκρότηση ενός ατόμου

αυτόνομου, που θα μπορεί να αυτοεξυπηρετείται, θα είναι κοινωνικά ενταγμένο και που

θα έχει τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται επί ίσοις όροις στις απαιτήσεις του

ενήλικου βίου.

Η προσπάθεια διάπλασης αυτόνομων και ανεξάρτητων ενηλίκων γίνεται

περισσότερο εμφανή στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών που διαμορφώθηκε προς

εφαρμογή από τα ΕΕΕΕΚ. Οι έφηβοι πια μαθητές έρχονται σε επαφή με τον κόσμο της
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εργασίας, ξεκινώντας από τα επαγγέλματα στα οποία εκπαιδεύονται στο εργαστήριο

του σχολείου τους. Γνωρίζουν μέσω δράσεων στο σχολείο (εικόνες, video, ομαδικές

δραστηριότητες) και επισκέψεων σε χώρους εργασίας τον ρόλο του εργαζομένου,

εξοικειώνονται με εργασιακούς κανόνες, κατανοούν την έννοια της δικαιώματος και

της υποχρέωσης, όπως και τη σχέση εργασίας - αμοιβής. Η στόχευση του ΑΠΣ έγκειται

στο να προετοιμάσει το μαθητή για την ομαλότερη μετάβαση στο εργασιακό πλαίσιο

οξύνοντας του πρωτίστως την αυτεπίγνωση και την κοινωνική του

προσαρμοστικότητα. Η έμφαση δεν δίνεται αμιγώς στην ανάπτυξη επαγγελματικών

δεξιοτήτων. Ευρύτερη στόχευση είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής που θα

συμβάλλουν στην αυτόνομη διαβίωση αλλά και η υπερπήδηση των επικοινωνιακών και

κοινωνικών ελλειμμάτων που συνήθως αποτελούν αιτίες περιθωριοποίησης των

άτομων από το εργασιακό περιβάλλον. Όμοια ρητορική υιοθετεί και το ΑΠΣ που είχε

διαμορφωθεί για τα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ και Β΄ Βαθμίδας που πια καλούνται

Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Λύκεια αντίστοιχα.

Επίσης, η πρακτική άσκηση που ενσωματώνεται στο σχολικό πρόγραμμα φαίνεται

να ενισχύει τη δυναμική των ατόμων για να διαχειριστούν και να ανταπεξέλθουν στις

προκλήσεις που αναφύονται στον εργασιακό χώρο(Schall,Wehman,Brooke, Graham,

McDonough, Brooke, Ham, Rounds, Lau & Allen, 2015). Η χρήση ακόμη της

υποστηρικτικής τεχνολογίας στην εκπαίδευση αποδεικνύεται λυσιτελής για άτομα με

ΔΦΑ/νοητική αναπηρία αφού τα καθιστά περισσότερο ανεξάρτητα κατά την εκτέλεση

καθημερινών δραστηριοτήτων(O’Neill,Smyth,Smeaton & O’Connor,2019).

Σε ιχνηλάτηση της βιβλιογραφίας που πραγματοποιήθηκε από τον Shattuck et al.

(2012) διαπιστώθηκε περιορισμένο εύρος υπηρεσιών ή παρεμβάσεων σε άτομα με ΔΦΑ

που στόχο έχουν τη βελτίωση της ενήλικης ζωής. Εμπόδια που βιώνουν τα άτομα με
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ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο χώρο της εκπαίδευσης είναι η περιορισμένη

πρόσβαση ή η παντελής απουσία προσβασιμότητας σε περιβάλλοντα μάθησης (WHO,

2011) όπως και οι αρνητικές στάσεις εκπαιδευτικών λειτουργών και οι μειωμένες

προσδοκίες των γονέων(OPM,2014). Ενώ γενικότερα τεκμηριώνεται η σημαντικότητα

της εκπαιδευτικής παρέμβασης, καθώς τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης

κατά τη διάρκεια των σχολικών χρόνων, αυξάνουν την πιθανότητα εργασιακής

συμπερίληψης των ατόμων με ΔΦΑ που τα έχουν ολοκληρώσει (Schaller & Yang,

2005).

Τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι σημαντικό κομμάτι στην

εκπαίδευση των ατόμων με διαταραχή φάσματος αυτισμού καθώς τους δίνουν την

ευκαιρία να καταστούν επαρκείς για ανάληψη θέσης εργασίας, δίνοντας αμέριστη

προσοχή στις δυνατότητες εργασιακής εμπλοκής που προσφέρονται και στην ανάπτυξη

αναγκαίων δεξιοτήτων (Studer, Lichtenauer, Wyder & Parpan- Blaser, 2017). Εξάλλου,

ως πιο επιθυμητοί εργαζόμενοι εμφανίζονται εκείνοι που διαθέτουν εκπαίδευση και

ανεπτυγμένες κοινωνικές δεξιότητες(Gustafsson, Pertala & Danermark, 2014).

.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΥΤΙΣΜΟΣ

2.1. Προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης για άτομα με αυτισμό

Προς ενίσχυση αυτής της κοινωνικά ευάλωτης ομάδας απαιτείται βελτίωση των

στοχευμένων παρεμβάσεων για να παρασχεθεί η αρμόζουσα αρωγή στους εφήβους

ώστε να διαχειριστούν τον κοινωνικό ανταγωνισμό και να προωθήσουν την

επαγγελματική τους εξέλιξη(Kaboski, Diehl, Beriont, Crowell, Villano, Wier & Tang,

2015). Ερευνητικές προσεγγίσεις εστιάζουν στον συνδυασμό κοινωνικών και

επαγγελματικών δεξιοτήτων καθώς οι κοινωνικές δεξιότητες συνιστούν προϋπόθεση

για την επιτυχία σε εργασιακό πλαίσιο(Walsh et al., 2014). Υπηρετώντας αυτή τη

λογική, προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης επιχειρούν να συμπεριλάβουν τις

προλεχθείσες παραμέτρους καθώς πέραν των επαγγελματικών ικανοτήτων, η

διαχείριση διαπροσωπικών δεξιοτήτων συνιστά προαπαιτούμενο για τη μετάβαση στην

εργασία(Walsh et al. , 2018).

Προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης που έχουν εφαρμοστεί με

αξιοπρόσεκτη επιτυχία είναι τα ακόλουθα:

2.1.1 Πρόγραμμα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων (Walker)

Το πρόγραμμα ACCESS εμπνεύστηκε ο Walker το 1988 για να βοηθήσει τα άτομα

με μαθησιακές δυσκολίες στην επικοινωνία και την κοινωνικοποίηση στα πλαίσια του

σχολείου, της κοινωνίας και του εργασιακού περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα σπουδών

περιλαμβάνει 31 κοινωνικές δεξιότητες επικοινωνίας κατανεμημένες σε τρεις θεματικές
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ενότητες: δεξιότητες μεταξύ συνομηλίκων, μεταξύ ενηλίκων και δεξιότητες

αυτοδιαχείρισης. Βασική επιδίωξη στην πρώτη κατηγορία είναι η δημιουργία

κοινωνικών δικτύων και η διατήρηση κοινωνικών σχέσεων. Στη δεύτερη θεματική

ενότητα προσδοκάται η πραγμάτωση κοινωνικών συμπεριφορών όπως η ικανότητα να

έλκει την προσοχή ενός προσώπου με θετικό τρόπο, η ικανότητα διαχείρισης μιας

διαφωνίας και η ομαλή διεξαγωγή συνομιλίας. Τέλος, ως προς την διαχείριση του

εαυτού ασκούνται στην ικανότητα ολοκλήρωσης καθημερινών δραστηριοτήτων, στη

διαμόρφωση συνέπειας ως προς την τήρηση προγραμμάτων, στην διαχείριση

ψυχολογικών μεταπτώσεων(Walsh et al., 2018).

Οι Walsh, Holloway & Lydon (2018) εφάρμοσαν το εν λόγω πρόγραμμα σε άτομα

με αυτισμό και νοητική αναπηρία για να τα προετοιμάσουν για εργασία. Συνδύασαν το

πρόγραμμα και με προβολή βίντεο για να βελτιστοποιήσουν τα αποτελέσματα. Η

έρευνα έλαβε χώρα στην Ιρλανδία , οι συμμετέχοντες ήταν 7 και το ηλιακό εύρος 19-22.

Οι δεξιότητές τους αξιολογήθηκαν αρχικά πριν την έναρξη της παρέμβασης και μία

δεύτερη φορά μετά τη λήξη της παρέμβασης. Η παρέμβαση διήρκησε 3 έτη και το

περιεχόμενο του προγράμματος εξατομικεύτηκε.

Τα πορίσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν την θετική συμβολή του προγράμματος

ACCESS σε συνδυασμό με την προβολή βίντεο. Αποδεδειγμένα όλοι οι

συμμετέχοντες εμφάνισαν στοιχεία γενίκευσης των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν σε

πειραματικές συνθήκες και επιπλέον οι θετικές απόρροιες του παρεμβατικού

σχεδιασμού είχαν διατηρηθεί και σε αξιολόγηση που ακολούθησε τρεις μήνες μετά την

ολοκλήρωση του προγράμματος. Οι επιδόσεις των κοινωνικών δεξιοτήτων είχαν

αυξηθεί ενώ παράλληλα περιορίστηκαν τα προβλήματα συμπεριφοράς. Τα

αποτελέσματα αναμφίβολα υπόσχονται βελτιωτικές παρεμβάσεις σε συμπεριφορικό



30

επίπεδο για τα άτομα με ΔΦΑ αναγκαίες για την εργασιακή τους συμπερίληψη. Το

πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ατόμων με ΔΦΑ και δύναται να

προλειάνει το έδαφος και να καταστήσει όσο το δυνατόν περισσότερο ομαλή τη

μετάβαση σε εργασιακές ρυθμίσεις. Ο συνδυασμός μάλιστα του προγράμματος με την

προβολή βίντεο είναι πολλά υποσχόμενη μέθοδος για την ενίσχυση της κοινωνικής

επικοινωνίας στα άτομα με ΔΦΑ(Walsh et al., 2018).

2.1.2 Πρόγραμμα WORKTOPIA

Το Worktopia είναι ένα καναδικό πρόγραμμα ενίσχυσης της εργασιακής

ετοιμότητας χρηματοδοτούμενο από κρατικούς πόρους που βασίζεται στο

οικοσυστημικό μοντέλο, στοχεύει να εξυγιάνει το εργασιακό τοπίο για νέους και

ενήλικες με ΔΦΑ. Από το 2015 το πρόγραμμα έχουν εφαρμόσει 13 κοινοτικές

υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης σε πέντε περιοχές του Καναδά(Nicholas,

Mitchell, Dudley, Clarke & Zulla, 2018).

Απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 15-29 που έχουν ολοκληρώσει τη σχολική τους

πορεία και επιδιώκουν εργασία. Διαρκεί 12 εβδομάδες και οι συναντήσεις διεξάγονται

2 φορές εβδομαδιαίως και διαρκούν 2,5 ώρες έκαστη. Στις παροχές του

προγράμματος περιλαμβάνονται διαδραστικές συνεδρίες ενίσχυσης δεξιοτήτων και

έκθεση στο χώρο εργασίας όπου προωθείται η πρακτική εφαρμογή των αποκτηθέντων

δεξιοτήτων σε μια ποικιλία θέσεων απασχόλησης και εμπειριών. Το θεματικό

περιεχόμενο του προγράμματος διαμορφώνουν ενότητες όπως επαγγελματική

σταδιοδρομία και στόχοι, ενημέρωση περί υγειονομικών και οικονομικών ωφελειών,

δεξιότητες επικοινωνίας προς εφαρμογή στο εργασιακό περιβάλλον, ευημερία και

αυτο-εκτίμηση, ενημέρωση των ομηλίκων και των συμπραττούντων στην εργασία

σχετικά με τη ΔΦΑ(Nicholas et al., 2018).
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Το πρόγραμμα ενστερνίζεται αρχές εξατομίκευσης και προωθεί τη μάθηση σε

ρεαλιστικά περιβάλλοντα, εκθέτοντας το άτομο σε πολλαπλές εμπειρίες. Εφαρμόζει την

στρατηγική “learning by doing”.Ο ατομοκεντρικός προσανατολισμός προσμετρά τις

ανάγκες του ατόμου και της οικογένειάς του και τις διαχειρίζεται με σεβασμό. Κεντρικό

ρόλο στο πρόγραμμα έχει η συμβουλευτική καθοδήγηση από συνομηλίκους-μέντορες

που υποστηρίζουν και ενισχύουν τον εποπτευόμενό τους. Επίσης, η ενημέρωση που

διεξάγεται προς τους εργοδότες σχετικά με τη ΔΦΑ αναδεικνύεται ωφέλιμη αφού

ενδυναμώνει τη δεκτικότητά τους απέναντι στα άτομα (Nicholas et al. 2018).

Θεμελιώδης προσφορά του προγράμματος είναι ότι αυξάνει την εργασιακή

ετοιμότητα των ατόμων ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την αποδοχή της κοινότητας και των

εργοδοτών για εργασία χωρίς διακρίσεις. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την

εφαρμογή του προγράμματος επικυρώνουν τον λυσιτελή ρόλο του στην εδραίωση

δεξιοτήτων στους ωφελούμενους ένεκα των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ενεργούς

συμμετοχής των συνεργατών που αναλαμβάνουν το ρόλο του μέντορα(Nicholas et al.,

2018).

2.1.3. Πρόγραμμα SEARCH

Το πρόγραμμα SEARCH είναι ένα σύνολο δράσεων 9μηνης διάρκειας που

προάγουν την εντατική επαγγελματική εκπαίδευση ατόμων με αναπτυξιακές

αναπηρίες που φοιτούν στην τελευταία τάξη της βασικής σχολικής εκπαίδευσης. Οι

μαθητές κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης ενσωματώνονται σε μια ευρεία ενότητα

επιχειρήσεων που σχετίζονται με την κοινότητα. Καλούνται να ολοκληρώσουν τρεις

κύκλους πρακτικής άσκησης χρονικής διάρκειας 10-12 εβδομάδων η καθεμία με πλάνο

συμπλήρωσης 900 ωρών πρακτικής άσκησης ( 720 ώρες πρακτική άσκηση και 180

ώρες θεωρητική κατάρτιση). Οι συμμετέχοντες και οι οικογένειες αυτών ορίζουν
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εξαρχής τους επαγγελματικούς στόχους, αξιολογούνται κατά τη διάρκεια και δηλώνουν

φυσική παρουσία στην πρακτική άσκηση (Schall, Wehman ,Brooke Graham,

McDonough, Brooke, Ham, Rounds, Lau & Allen, 2015).

Προκειμένου το πρόγραμμα να ανταποκριθεί στις ανάγκες μετάβασης των ατόμων

με ΔΦΑ από το σχολείο στην εργασία αναπροσαρμόστηκε και συμπεριέλαβε τρεις

επιπρόσθετες υπηρεσίες. Αναφορικά προστέθηκαν η επι τόπου συστηματική

διδασκαλία με βάση τις αρχές της εφαρμοσμένης ανάλυσης συμπεριφοράς, η απευθείας

διαβούλευση για υποστηρικτικούς λόγους με εξειδικευμένο εκπαιδευτικό στον αυτισμό

και η εντατική εκπαίδευση του προσωπικού στη ΔΦΑ και στο πρόγραμμα SEARCH

(Schall et al., 2015).

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η συνεργασία των

μαθητών, της οικογένειας, των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, των τοπικών υπηρεσιών

εύρεσης απασχόλησης και των επιχειρήσεων υποδοχής. Κάθε μέλος αυτής της

αλυσίδας έχει προδιαγεγραμμένο ρόλο. Η εκπαιδευτική υπηρεσία παρέχει το

εκπαιδευτικό προσωπικό και αναλαμβάνει καθοδηγητικό ρόλο. Οι υπηρεσίες του

κράτους χορηγούν τα κονδύλια που απαιτούνται για την υλοποίηση του προγράμματος,

επιβλέπουν τις υπηρεσίες επαγγελματικής άσκησης, παρέχουν προπονητές-εκπαιδευτές

στον εργασιακό χώρο οι οποίοι αξιολογούν τα ενδιαφέροντα των μαθητών τους και

παρέχουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες και τέλος οι επιχειρήσεις διαθέτουν το χώρο

διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης για την πραγμάτωση του κύκλου εργασιών(Schall

et al., 2015).

Τα ερευνητικά ευρήματα έδειξαν το 87.5% των συμμετεχόντων να

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εργασίας σε ανταγωνιστικό πλαίσιο εν

συγκρίσει με το αντίστοιχο 6.2% της ομάδας ελέγχου. Τα αποτελέσματα διατηρήθηκαν
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και ένα έτος μετά την παρέμβαση, ενώ στα αξιοσημείωτα επιτεύγματα προσμετρώνται

επίσης η πλήρης απασχόληση και οι ικανοποιητικές αμοιβές (Schall et al. 2015).

Το SEARCH έως σήμερα είναι η μοναδική δομημένη παρέμβαση που έχει

σχεδιαστεί για να αρθούν τα εμπόδια μετάβασης που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ΔΦΑ

από το εκπαιδευτικό στο εργασιακό περιβάλλον. Ανακηρύσσεται επιτυχές με θετικό

πρόσημο στην εργασιακή συμπερίληψη όμως είναι αδύνατο να συμπεριλάβει μεγάλο

αριθμό συμμετεχόντων. Επομένως, περισσότερη υποστήριξη στην έκθεση στην εργασία

πρέπει να συμβεί και είναι αναγκαίο να διαμορφωθούν προγράμματα μετάβασης για να

εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των νέων με ΔΦΑ πριν εγκαταλείψουν τις σχολικές δομές

(Schall et al., 2015).

2.1.4 Πρόγραμμα AASQA

Η Autism Academy Software Quality Assurance (AASQA) στο πανεπιστήμιο

Curtin δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για εφήβους με ΔΦΑ, ηλικίας

12-18 ετών δίνοντας τους ευκαιρίες απασχόλησης στις τεχνολογίες επικοινωνίας και

πληροφόρησης. Οι μαθητές καλλιεργούν ειδικά ενδιαφέροντα στο STEAM ( επιστήμη,

τεχνολογία, μηχανική, τέχνη και μαθηματικά). Το ειδικό πρόγραμμα AASQA

coderDojo είναι τμήμα του Coder Dojo WA δικτύου ομάδων κωδικοποίησης όπου νέοι

άνθρωποι συνεργάζονται με εθελοντές -μέντορες για να μάθουν δεξιότητες που

βασίζονται στον υπολογιστή, όπως κωδικοποίηση. Στηρίζει έτσι ένα εξωσχολικό

πρόγραμμα όπου αξιοποιεί εκπαιδευμένους διαμεσολαβητές, προσαρμόζει τις

δραστηριότητες και δημιουργεί ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για να συμμετάσχουν τα

άτομα με ΔΦΑ σε δραστηριότητες που σχετίζονται με το STEAM. Τα μέλη των

ομάδων θέτουν κοινούς στόχους, επιχειρούν την βελτίωση υφιστάμενων δεξιοτήτων και
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την προσθήκη νέων που θα εφαρμοστούν στο επαγγελματικό πεδίο και καλύπτουν τις

φιλοδοξίες των συμμετεχόντων. Η συμμετοχή σε κάποια ομάδα κωδικοποίησης

καθορίζεται από τα ατομικά ενδιαφέροντα και τα μέλη των ομάδων μαθαίνουν εκτός

των άλλων γλώσσες προγραμματισμού (Scratch, Java, Python, HTML,C και Javascript).

Το πρόγραμμα είναι βραχυπρόθεσμης διάρκειας 5-10 ημερών και η εξάσκηση διαρκεί

7,5 ώρες ημερησίως. Περιλαμβάνει έκθεση σε ρεαλιστικές εργασιακές συνθήκες και το

περιβάλλον δράσης είναι οργανισμοί που σχετίζονται με τεχνολογίες επικοινωνίας και

πληροφόρησης(Lee, Black, Tan, Falkmer & Girlder, 2019).

Η φιλοσοφία του προγράμματος μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη συγκεκριμένων

κοινωνικών δεξιοτήτων που αφορούν τις τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφόρησης

καθώς λαμβάνονται υπόψη ατομικές παράμετροι (ενδιαφέροντα, δυνατότητες,

δεξιότητες). Η τοποθέτηση δεν επαφίεται στην τύχη αλλά στηρίζεται εμπράκτως από

παρόχους υπηρεσιών για τον αυτισμό. Προετοιμάζεται η συμπερίληψη των

συμμετεχόντων, σκιαγραφούνται οι προσδοκίες τους και συνυπολογίζονται οι

προτιμήσεις τους. Τα άτομα αναλαμβάνουν αρμοδιότητες που περιλαμβάνουν

δραστηριότητες όπως η διαμόρφωση και η δοκιμή λογισμικού, η επεξεργασία κώδικα, ο

έλεγχος ποιότητας, ο ψηφιακός σχεδιασμός εφαρμογών. Η βίωση αυτής της εμπειρίας

εξυγιαίνει τη δυσκολία μετάβασης τους στην εργασία. Πέραν της γνώσης που

κατοχυρώνουν σχετικά με τις νέες τεχνολογίες, δίνεται η ευκαιρία ανάπτυξης

κοινωνικών δεξιοτήτων(Lee et al., 2019) .

Οι έφηβοι που έλαβαν μέρος επέδειξαν συνέπεια στις προκαθορισμένες

συναντήσεις, έμαθαν να παρουσιάζουν μια εργασία συνοπτικά, βελτίωσαν την

ικανότητα ηγεσίας με την αλληλοδιδασκαλία, διαχειρίστηκαν σωστά το χρόνο και σε

αυτό συνέβαλε η σταθερή δομή των δραστηριοτήτων. Για την επιτυχία του
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προγράμματος βοήθησε ότι οι δραστηριότητες είχαν περιεχόμενο που κάλυπτε τα

ενδιαφέροντά τους. Τα αποτελέσματα της εργασίας τους ήταν υψηλών προδιαγραφών

και υπερέβησαν τις προσδοκίες του προσωπικού. Θετική επίδραση είχε η δράση και

στην αυτοπεποίθησή τους ενώ ένιωσαν και την αίσθηση της προσφοράς στο κοινωνικό

σύνολο(Lee et al., 2019).

2.1.5 Πρόγραμμα VR-JIT (Virtual reality-Job Interview Training)

Το πρόγραμμα VR-JIT είναι μία μέθοδος παρέμβασης που εφαρμόζει την εικονική

πραγματικότητα ως μέθοδο βελτίωσης των δεξιοτήτων συνέντευξης και των

πιθανοτήτων απόκτησης θέσεων εργασίας για μια ευρύτερη ομάδα,

συμπεριλαμβανομένων και των αυτιστικών. Οι συμμετέχοντες της έρευνας ήταν 79

άτομα και πραγματοποιήθηκαν 4 τυχαιοποιημένες δοκιμές(Smith, Smith, Fleming,

Jordan, Brown, Humm, Olsen & Bell,2017)..

Το πρόγραμμα βασίζεται σε 8 μαθησιακούς στόχους οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται

στη θεωρητική προσέγγιση του Huffcutt για επιτυχημένη συνέντευξη. Οι

συμμετέχοντες εξάσκησαν τις δεξιότητες συνέντευξης με διαδικτυακά μαθήματα και με

την αλληλεπίδραση με έναν εικονικό βοηθό “Molly Porter”. Η εκπαίδευση τελείται σε 5

συνεδρίες. Δεν χρειάστηκαν όλοι οι συμμετέχοντες το σύνολο των συνεδριών για να

φτάσουν στο επιθυμητό επίπεδο. Ορισμένοι είχαν αισθητή βελτίωση από την τρίτη

συνεδρία και δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν και τις επόμενες (Smith et al.,

2017).

Το πρόγραμμα εκτός του ότι βελτίωσε τις δεξιότητες συνέντευξης προς απόκτηση

οποιασδήποτε εργασίας, αύξησε και τις ευκαιρίες εργασιακής συμπερίληψης σε

ανταγωνιστικά περιβάλλοντα (Smith et al., 2017). Επειδή ο αυτισμός είναι περισσότερο

μια “κοινωνική” αναπηρία, το επικοινωνιακό έλλειμμα γίνεται περισσότερο εμφανές



36

κατά τη διάρκεια της συνέντευξης για εργασία. Το παιχνίδι ρόλων είναι βασική

μεθοδολογική προσέγγιση για να μάθουν τα άτομα αυτοδιαχείριση

συμπεριφοράς(VanBergeijk, Klin & Volkmar, 2008). Γενικά ψηφιακές λύσεις όπως η

εικονική πραγματικότητα προτιμώνται και επισημαίνονται ως ευεργετικές παρεμβάσεις

στην εκπαίδευση και την εργασία (Vaudano, 2020).

2.2. Επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα

Η επαγγελματική εκπαίδευση και η κοινωνική αποκατάσταση των ατόμων με

αναπηρία στην Ελλάδα είναι υπ’ ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας. Η αναφορά στην

Ειδική Επαγγελματική εκπαίδευση περιλαμβάνει “την παροχή στους μαθητές με

αναπηρία ή ειδικές ανάγκες, θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων και δεξιοτήτων που

είναι απαραίτητες για την άσκηση ενός επαγγέλματος, αλλά και την παροχή σχολικών

γνώσεων και δραστηριότητων, που βοηθούν στην προσαρμογή τους στο επαγγελματικό

και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον” (Πολυχρονοπούλου, 2013).

Οι δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν οριστεί ως αρμόδιες για την

υλοποίηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία με την ψήφιση

του Ν. 4186/2013 σύμφωνα με το άρθρο 28 «Θέματα Ειδικής Αγωγής», παρ. 1(ΦΕΚ

193/17-09-2013) είναι οι κάτωθι:

1) Τα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια (ΕΕΓ) στα οποία εγγράφονται απόφοιτοι

δημοτικού σχολείου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης και στα οποία η φοίτηση

περιλαμβάνει πέντε τάξεις. Στα Γυμνάσια αυτά εφαρμόζεται πρόγραμμα για την

ολοκλήρωση της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και την παροχή

επαγγελματικής εκπαίδευσης.
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2) Τα Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΕΛ) στα οποία εγγράφονται απόφοιτοι του

Επαγγελματικού Γυμνασίου και των Ειδικών και Γενικών Γυμνασίων και Λυκείων.

Στα Λύκεια αυτά η φοίτηση περιλαμβάνει τέσσερις τάξεις κατ΄ αντιστοιχία με το

Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο.

3) Τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

(Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), στα οποία η φοίτηση διαρκεί 6 χρόνια . Σε αυτά εγγράφονται

απόφοιτοι δημοτικών σχολείων γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης καλύπτοντας την

υποχρεωτικότητα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Στην Ε΄ τάξη του ΕΕΓ θεσμοθετείται η πρακτική άσκηση, με την υποστήριξη των

σχολικών συνεταιρισμών με στόχο των εμπλουτισμό των δεξιοτήτων των μαθητών και

την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας. Αντίστοιχα, στην τελευταία τάξη των

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. θεσμοθετείται πρακτική άσκηση διάρκειας 2 τουλάχιστον τριμήνων, στο

πλαίσιο των εργαστηριακών μαθημάτων η οποία προσδιορίζεται με απόφαση του

Συλλόγου διδασκόντων. Το ωρολόγιο πρόγραμμα της ΣΤ΄ τάξης συμπληρώνεται από

μαθήματα των προηγούμενων τάξεων, ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

των μαθητών, όπως αυτές προκύπτουν από την εκπαιδευτική αξιολόγηση. Η ΣΤ΄

τάξη λειτουργεί ως τάξη τεχνικής/επαγγελματικής εξειδίκευσης με σκοπό τον

εμπλουτισμό των δεξιοτήτων των μαθητών και την εξοικείωσή τους στο εργασιακό

περιβάλλον. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πρακτική άσκηση των μαθητών,

τότε γίνεται με την υποστήριξη του σχολικού συνεταιρισμού.

Οι δραστηριότητες των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. διαμορφώνονται με κριτήριο τις ιδιαίτερες

προεπαγγελματικές δεξιότητες του μαθητή, τις δυσκολίες που καλείται να διαχειριστεί

και έτσι στοιχειοθετείται ένα εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασιζόμενο

αποκλειστικά στις ατομικές δυνατότητες του μαθητευόμενου ( Δροσινού, 2007). Πέραν
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όμως των μαθημάτων γενικής παιδείας που προβλέπονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα

Σπουδών, στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. λειτουργούν εργαστήρια που επιχειρούν να συνδράμουν

στην μετέπειτα εργασιακή ενσωμάτωση των μαθητών όπως: χειροτεχνία, μαγειρική,

ζαχαροπλαστική, υφαντική, ξυλουργική, ραπτική, ξυλογλυπτική, ανθοκομική,

κομμωτική, αυτόνομη διαβίωση, κεραμική, υαλουργία, υδραυλική, μεταξοτυπία,

ψηφιδογραφία, τουριστικά επαγγέλματα, βιβλιοδεσία, γραφειακή στήριξη και χειρισμός

ηλεκτρονικών υπολογιστών (Λαγγάς, 2018).

Εκτός από τις δομές του Υπουργείου παιδείας, την επαγγελματική εκπαίδευση

αναλαμβάνουν ιδρύματα , όπως είναι “Η Θεοτόκος” και το ίδρυμα για το παιδί “Η

Παμμακάριστος”, τα οποία έχουν μακρόχρονη δράση. Αναγκαία κρίνεται η επισήμανση

ότι η πλειονότητα των ιδρυμάτων που λειτούργησαν στην Ελλάδα από το 1980 έως το

2000 ήταν απόρροια ιδιωτικής πρωτοβουλίας, με θιασώτες αυτής της κινητοποίησης

κυρίως τους γονείς των ατόμων με αναπηρία (Πολυχρονοπούλου, 2013).

Όσον αφορά τη δράση του ιδρύματος “Η Θεότοκος”, περιλαμβάνει υπηρεσίες

ειδικής εκπαίδευσης με αποδέκτες παιδιά προσχολικής ηλικίας και εφήβους 14-20 ετών

με διαταραχές αυτιστικού φάσματος. Επίσης, παρέχεται επαγγελματική κατάρτιση και

επαγγελματική αποκατάσταση σε ενήλικες ηλικίας 20-35 ετών. Σκοπός των

παρεμβάσεων είναι η ολιστική βελτίωση της λειτουργικότητας και της κοινωνικής

προσαρμοστικότητας, με απώτερη επιδίωξη την κοινωνική

συμπερίληψη(www.theotokos.gr/theotokos).

Στη Θεοτόκο λειτουργούν δύο τμήματα προεπαγγελματικής εκπαίδευσης. Στο

πρώτο τμήμα συμμετέχουν έφηβοι ηλικίας 14-17 ετών με στόχο να βελτιώσουν τις

γνωστικές λειτουργίες και τις μαθησιακές δεξιότητες, την ικανότητα αυτοεξυπηρέτησης,

την επικοινωνιακή λειτουργία με απώτερη επιδίωξη την ανεξάρτητη και λειτουργική
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αλληλεπίδραση. Ο σχεδιασμός των εκπαδευτικών δραστηριοτήτων έχει ατομοκεντρικό

προσανατολισμό και κάθε διδακτική ενότητα προσεγγίζεται διαθεματικά, συνδυάζοντας

βιωματική - επικοινωνιακή διδασκαλία με τα κατάλληλα εκπαιδευτικά μέσα. Στο

δεύτερο τμήμα μετέχουν άτομα ηλικίας 17 έως 20 ετών και η έμφαση δίνεται στην

άσκηση πρακτικών δεξιοτήτων. Οι συμμετέχοντες κατανοούν τις εργασιακές

απαιτήσεις κάθε επαγγέλματος, αυτοαξιολογούνται και επιλέγουν το εργαστήριο που

επιθυμούν να παρακολουθήσουν (http://www.theotokos.gr/pre-vocational-training).

Αντίστοιχη φιλοσοφία ενστερνίζεται το τμήμα επαγγελματικής εκπαίδευσης του

ιδρύματος στο οποίο συμμετέχουν αποκλειστικά ενήλικες. Στο εν λόγω τμήμα

παρέχεται τεχνική εκπαίδευση στην αντίστοιχη ειδικότητα ενώ δεν παραγκωνίζεται η

ανάπτυξη - συντήρηση ακαδημαϊκών δεξιοτήτων. Σκοπός είναι η απόκτηση και η

ανάπτυξη κοινωνικών και βασικών επαγγελματικών δεξιοτήτων απαραίτητων για την

αυτονομία, την εργασιακή και κοινωνική συμπερίληψη των νέων με διαταραχή

αυτιστικού φάσματος (http://www.theotokos.gr/vocational-training).

Στο φιλανθρωπικό, μη κερδοσκοπικό ίδρυμα “Η Παμμακάριστος” λειτουργούν

τρεις μικτές ομάδες ημερήσιας διαβίωσης όπου εκπαιδεύονται μεταξύ άλλων και νέοι

με διαταραχές αυτιστικού φάσματος. Τα προγράμματα ακολουθούν εξατομικευμένη

προσέγγιση και προσβλέπουν στην απόκτηση και ενίσχυση βασικών δεξιοτήτων στο

λειτουργικό και γνωστικό τομέα. Ένας από τους άξονες της παρέμβασης προβλέπει

την εδραίωση επαγγελματικών δεξιοτήτων, με πιο εξειδικευμένους στόχους την

εξοικείωση με τα εργαλεία της δουλειάς, τη διαχείριση χρημάτων και την τήρηση των

κανόνων ασφαλείας (https://www.pammakaristos.gr/omades-hmerhsias-diabiwshs).

Με λιγότερα χρόνια δραστηριοποίησης λειτουργεί το Κέντρο Ειδικής Εκπαίδευσης

Παιδιών με ειδικές ανάγκες (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.) “Ορίζοντες”, το οποίο συστάθηκε το 1997
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από γονείς ατόμων με αναπηρία. Περιλαμβάνει προστατευμένα παραγωγικά

εργαστήρια διαφόρων ειδικοτήτων που στόχο έχουν την καλλιέργεια της

προσωπικότητας και της δημιουργικότητας των ατόμων και δίνουν το έναυσμα για την

ανεξαρτητοποίησή τους στον προεπαγγελματικό και επαγγελματικό τομέα, ανάλογα

πάντα με τις δυνατότητες των μαθητών. Βάσει αυτών των επιδιώξεων προχώρησαν και

στην ίδρυση Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης

(https://www.keepea.gr/το-έργο-μας/υπηρεσίες-προγράμματα).

Υπηρετώντας την ίδια ρητορική, γονείς ενήλικων ατόμων με αυτισμό

δημιούργησαν το 2017 το αγρόκτημα “Γη Θεραπαινίς” , με προγράμματα που

εκπαιδεύουν τους συμμετέχοντες στη δημιουργία και συντήρηση λαχανόκηπου,

βοτανόκηπου, στην μεταποίηση των προϊόντων του αγροκτήματος, στην φροντίδα

μικρών ζώων ενώ παράλληλα λειτουργεί και εργαστήριο κεραμικής και ξυλουργικής.

Παρέχεται προσαρμοσμένη επαγγελματική εκπαίδευση στους τομείς που

προαναφέρθηκαν με απώτερο στόχο την συμπερίληψη των μελών σε μια κοινότητα που

θα συνεργάζεται αρμονικά με την ευρύτερη κοινωνία(https://www.githerapainis.com)

Υπεύθυνος ακόμη για την κατάρτιση των ατόμων με αναπηρία είναι ο Οργανισμός

Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) με δύο εκπαιδευτικές δομές που

διαθέτει, την πρότυπη Βιοτεχνική Μονάδα ΟΑΕΔ και τη Σχολή Επαγγελματικής

Κατάρτισης ΑμΕΑ Αθηνών. Η πρώτη εκπαιδευτική μονάδα αποτελεί δωρεά ιδιώτη

προς την υπηρεσία. Έχει σκοπό τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την

επαγγελματική κατάρτιση εφήβων με διάφορες μορφές αναπηρίας,

συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με διαταραχή αυτιστικού φάσματος.

Περιλαμβάνει δύο βαθμίδες εκπαίδευσης, των εκπαιδευσίμων και των ασκησίμων. Οι

ομάδες συγκροτούνται με κριτήρια το νοητικό δυναμικό και το επίπεδο των δεξιοτήτων
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των μαθητευόμενων. Στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης τα προγράμματα

στοχεύουν στην επαγγελματική εξειδίκευση ανέργων με αναπηρία σε ειδικότητες που

ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αναπηρίας τους. Στόχος είναι η συμπερίληψη στην

αγορά εργασίας ή ακόμη και η αυτοαπασχόληση (http://www.oaed.gr/kek-amea).

2.3. Χαρακτηριστικά ενός επιτυχημένου προγράμματος επαγγελματικής

εκπαίδευσης για άτομα με ΔΦΑ

Τα προγράμματα επαγγελματικής αποκατάστασης έχουν θετική επιρροή στα άτομα

με ΔΦΑ(Vila, Pallisera & Fullana, 2007). Σε ορισμένα εκπαιδευτικά συστήματα

υπάρχουν αμιγώς επαγγελματικά σχολεία που παρέχουν ετήσια προγράμματα

μαθητείας σε εφήβους που δεν θα μπορούσαν να την αποκτήσουν διαφορετικά.

Αποκτούν έτσι προεπαγγελματική εκπαίδευση σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα

(Miesera & Gebhardt, 2018).

Η εκπαίδευση ποδηγετεί το άτομο στην απόκτηση δεξιοτήτων που σχετίζονται με

την αυτονομία, όπως λήψη αποφάσεων, δεκτικότητα στην καθοδήγηση, υπευθυνότητα,

αυτοαντίληψη, ενσυναίσθηση, προσαρμοστικότητα στις αλλαγές του περιβάλλοντος.

Είναι σημαντικό να αποκτηθούν κατά τη διάρκεια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

πριν καταστούν απαιτούμενες επαγγελματικές δεξιότητες (Vila, Pallisera & Fullana,

2007). Οι δεξιότητες που αναπτύσσονται στα πλαίσια των προγραμμάτων σπουδών

είναι ζωτικής σημασίας για τη μετάβαση στην εργασία. Έχουν σημαντικά οφέλη όπως

ευημερία, ενδυνάμωση γνωστικής λειτουργικότητας και ποιότητα ζωής (Walsh, Lydon

& Healy,2014) όμως η πλειονότητα εξ αυτών απευθύνεται σε άτομα υψηλής

λειτουργικότητας.
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Καθώς δεν διαφαίνεται μείωση του ποσοστού των ατόμων που βρίσκονται στο

φάσμα του αυτισμού, έμφαση πρέπει να δοθεί στη σύσταση κατάλληλων υπηρεσιών

και στην παροχή της δέουσας υποστήριξης που θα ενισχύσει την πρόσβαση τους στην

εργασία(Chen, Leader, Sung & Leahy, 2015). Όταν οι παρεμβάσεις σχεδιάζονται με

ορθολογισμό οι ωφελούμενοι με Διαταραχή Φάσματος Αυτισμού δύνανται να

ευνοηθούν(Howlin, 2013). Όπως επισημαίνεται και από το νόμο περί αποκαταστάσεως

η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής αποκατάστασης σε άτομα με αναπηρία αυξάνει

στο μέγιστο δυνατό τις πιθανότητες για εργασία και ανεξάρτητη διαβίωση(Chen,

Leader, Sung & Leahy, 2015).

Τέτοιου είδους προγράμματα μεριμνούν για την εκπαίδευση σε συνθήκες

καθημερινής διαβίωσης. Αποδεδειγμένα, ενήλικες που έχουν μειωμένη επάρκεια σε

δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης, συνακολούθως έχουν και περιορισμένες

επαγγελματικές ευκαιρίες(Dudley, Nicholas & Zwicker, 2015). Ένα υποστηρικτικό

περιβάλλον που πλαισιώνει το άτομο με ΔΦΑ προωθεί έτι περαιτέρω την εργασιακή

συμπερίληψη(Walsh et al., 2014). Το εκπαιδευτικό σύστημα αναλαμβάνει βασικό ρόλο

στη διαμόρφωση μια επιτυχούς πορείας(Dudley et al., 2015).

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε ενήλικες με ΔΦΑ υψηλής λειτουργικότητας

επικύρωσε την προαναφερθείσα ρητορική. Η πειραματική ομάδα μετά την πάροδο δύο

ετών από την παρέμβαση που περιελάμβανε υπηρεσίες στήριξης προς εύρεση εργασίας

και εκπαίδευση πριν την ανάληψη της θέσης είχε υψηλότερα επίπεδα απασχόλησης

(63%) και η ομάδα ελέγχου μόλις 25% (Manhood & Howlin, οπ. αναφ. στο Kirchner &

Dziobek,2014) .

Η παρέμβαση για να αυξήσει την αποδοτικότητά της συστήνεται να εφαρμόζεται

σε νεότερη ηλικία και να διατηρεί συνέπεια στο χρόνο. Όμοια θέση υιοθετούν και οι
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γονείς των ατόμων με ΔΦΑ οι οποίοι επισημαίνουν την αδυναμία της κοινωνίας και

προτείνουν την υλοποίηση της παρέμβασης πριν από τη μετάβαση στη δευτεροβάθμια

εκπαίδευση καθώς και την ολοκλήρωση κατά τη διάρκεια του σχολικού βίου.(Griffiths,

Giannantonio, Hurley-Hanson & Cardinal, 2016).

Διαδικασία που επίσης καταδεικνύεται αναγκαία είναι η ιχνηλάτηση των

ενδιαφερόντων και των ικανοτήτων των ατόμων και η αντιστοίχηση αυτών με συμβατά

επαγγέλματα. Το ενδιαφέρον του μαθητευόμενου μπορεί κάλλιστα να μετατραπεί σε

εμπορεύσιμη επαγγελματική δεξιότητα (Chiang et al., 2013). Η αξιοποίηση των

ενδιαφερόντων και των ικανοτήτων στο εργασιακό περιβάλλον εγγυάται την επιτυχία

της παρέμβασης.

Καίριας σημασίας είναι η εξατομίκευση του προγράμματος να μην καθορίζεται

μόνο από τις ακαδημαϊκές ικανότητες, τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις του μαθητή

αλλά να συνυπολογίζει την δυνατότητα υλοποίησης των προσδοκιών που έχει ο

μαθητής για μετά τη σχολική ζωή (Martin & Shamash, 2020). Η εξατομικευμένη

προσέγγιση δεν φθίνει ποιοτικά την αξία του προγράμματος. Αντιθέτως, επισημαίνει τα

αναγκαία γνωρίσματα της ευελιξίας και της προσαρμογής που πρέπει να διαθέτουν τα

προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα σπουδών επιβάλλεται να

συμπεριλαμβάνει εκπαίδευση σε συγκεκριμένες επαγγελματικές δεξιότητες και σε

δεξιότητες ζωής για την πραγμάτωση της εργασιακής ένταξης(Griffiths et al., 2016).

Η προετοιμασία ενίσχυσης της ετοιμότητας του εφήβου για μετάβαση στην

ενήλικη ζωή δεν είναι μια απλή διαδικασία. Καθίσταται ακόμη πιο πολύπλοκη για τα

άτομα με διαταραχή φάσματος αυτισμού (Wong, 2020). Η επιλογή εργασίας από μια

πολυδαίδαλη διαδικασία θα απλοποιηθεί εάν προηγηθεί η αντίστοιχη προετοιμασία. Η

διαμόρφωση επαγγελματικού προφίλ και η αξιολόγηση των ατομικών ικανοτήτων και
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των προτιμήσεων τοποθετεί το άτομο σε συμβατό πρόγραμμα εκπαίδευσης

διασφαλίζοντας έτσι την ομαλή μετάβαση σε ένα τύπο επαγγέλματος που ταιριάζει στο

προφίλ του νέου. Μπορεί να διεξαχθεί είτε πριν τη συμμετοχή του μαθητή στο

πρόγραμμα είτε κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Λαμβάνοντας υπόψη τα ατομικά

επαγγελματικά χαρακτηριστικά σχεδιάζονται ρεαλιστικοί βραχυπρόθεσμοι και

μακροπρόθεσμοι επαγγελματικοί στόχοι και διασφαλίζεται η διαρκής παραμονή των

ατόμων στο χώρο εργασίας (Wong, 2020). Αυτό δεν συνεπάγεται ότι οι μαθητές θα

επιδείξουν παθητικότητα αλλά αντιθέτως προς επίρρωση των στόχων οι έφηβοι

γίνονται ενεργοί διαμορφωτές των αλλαγών στη ζωή τους( Hendricks & Wehman,

2009).

Για την ομαλότερη μετάβαση σε δραστηριότητες όπως η μεταδευτεροβάθμια και η

επαγγελματική εκπαίδευση, η εργασία, η ενήλικη ζωή και η κοινωνία, δομείται ένα

σύνολο δραστηριοτήτων που λειτουργεί συντονισμένα (Martin & Shamash, 2020). Ο

νόμος για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρίες στις ΗΠΑ συστήνει την παροχή

υπηρεσιών μετάβασης σε όλα τα άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων των

ατόμων με ΔΦΑ, ώστε να κατορθώσουν τη μεταβατική πορεία από την εκπαίδευση στη

ζωή (Chen, Leader, Sung & Leahy, 2015). Θα πρέπει να κινητοποιούν υψηλότερα

επίπεδα αυτονομίας ,να ομαλοποιούν τη μεταβατική φάση και να βοηθούν στη θετική

κοινωνική συμμετοχικότητα (Griffiths et al., 2016), προωθώντας εμπειρίες και δράσεις

σε κοινοτικές ρυθμίσεις (Martin & Shamash, 2020). Η θετική έκβαση της

σταδιοδρομίας και οι πρώιμες εμπειρίες εργασίας είναι βασικές συνιστώσες των

υπηρεσιών μετάβασης και υποστήριξης για τους εφήβους (Lee et. al., 2019). Επιπλέον,

η χρήση τεχνολογίας φαίνεται να έχει θετική επιρροή στην εκπαίδευση ζητημάτων

συμπεριφοράς που σχετίζονται με την εργασία (Chen et al. ,2015).
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Για την υλοποίηση των προαναφερθέντων ενταξιακών στόχων, υιοθετείται

οικοσυστημική προσέγγιση. Το σχεδιαστικό πλάνο συμπεριλαμβάνει όλους τους τομείς

της κοινωνίας στους οποίους το άτομο θα κληθεί να συμμετάσχει (Hendricks &

Wehman, 2009). Αυτός ο ενδελεχής σχεδιασμός και η συντονισμένη συνεργασία

εκπαιδευτικού συστήματος, εργασιακού και κοινωνικού πλαισίου απουσιάζουν

επηρεάζοντας αρνητικά τη μετάβαση του ατόμου με αναπηρία (Chiang, Cheung, Li &

Tsai, 2013).

Τα άτομα με ΔΦΑ συνήθως ευννοούνται υιοθετώντας το δόγμα “learning by

doing”. Για να αφομοιώσουν δεξιότητες χρειάζεται να τις διδαχθούν και να τις

ασκήσουν σε πραγματικές συνθήκες(Griffiths et al., 2016). Επίσης, σε άλλη συνθήκη

επεσήμαναν το θετικό ρόλο που είχε η πρακτική άσκηση στην κατανόηση του τρόπου

εργασίας σε ρεαλιστικά εργασιακά περιβάλλοντα(Vincent, 2020). Η πρακτική άσκηση

πριν την εργασιακή συμπερίληψη είναι ένας τρόπος για επί τόπου εκπαίδευση στις

δεξιότητες που συνάδουν με άμεσο τρόπο με τον εργασιακό ρόλο(Vila, Pallisera &

Fullana, 2007). Τέλος, αναγνώρισαν τον θετικό ρόλο που έχουν οι υπηρεσίες που

παρέχουν προεπαγγελματική πρόνοια στην εργασιακή τους πορεία (Vincent, 2020).

Αυτές οι παράμετροι είναι σημαντικό να προσμετρώνται στην σχεδίαση των

προγραμμάτων. Εκτός των άλλων εξαιρετικά ευεργετική είναι η συνδρομή των

προσώπων που οργανώνουν και αναλαμβάνουν την υλοποίηση των προγραμμάτων

επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Ο εκπαιδευτικός διαμορφώνει το πρόγραμμα και συνδράμει τους μαθητές στην

ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων ώστε να μπορούν να αναζητήσουν εργασία, να

αιτούνται θέσεων εργασίας και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις μιας συνέντευξης

(Chiang et al. 2013). Ο εκπαιδευτικός οφείλει να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια
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για να στηρίξει μαθητές που βάλλονται και από άλλους παράγοντες εκτός από την

αναπηρία, κοινωνικο-οικονομικής φύσεως κυρίως. Για τη βελτιστοποίηση της

παρέμβασής τους, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να οργανώνουν το σχέδιο δράσης τους

από κοινού με τους γονείς του μαθητή ενισχύοντας την πιθανότητα εκπλήρωσης των

φιλοδοξιών του μαθητευόμενου (Griffiths et al., 2016).

Η συνεργασία της οικογένειας με τις υπηρεσίες ένταξης εγγυάται την εκπλήρωση

των κοινωνικο - εκπαιδευτικών επιδιώξεων. Η οικογένεια είναι ζωτικός παράγοντας

που εξασφαλίζει την αρτιότητα του ατόμου. Για το λόγο αυτό σε όλες τις φάσεις του

προγράμματος πρέπει να είναι ενήμερη για την εξέλιξη των διαδικασιών, τις απαιτήσεις

του προγράμματος όπως και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα (Vila et al., 2007). Ο

ρόλος των οικογενειών είναι να αναγνωρίζει τις προσπάθειες και παρέχει

συναισθηματική ενίσχυση σε δύσκολες συνθήκες στο εργασιακό περιβάλλον(Nicholas,

Mitchell, Dudley,Clarke & Zulla, 2018). Η σπουδαιότητα του ρόλου τους επισημαίνεται

και από τα ίδια τα άτομα τα οποία πιστεύουν στην αρωγή των γονέων για την

εκπλήρωση των επιδιώξεών τους ( Martin & Shamash, 2020).

Οι προσδοκίες της οικογένειας προδιαγράφουν την επαγγελματική πορεία του

ατόμου. Οι πιθανότητες επαγγελματικής επιτυχίας αυξάνονται όσο υψηλότερες είναι οι

προσδοκίες των μελών της οικογένειας του ατόμου(Carter et al., 2012 οπ. αναφ. στο

Dudley et al., 2015). Οι γονείς συνήθως επιτρέπουν τη συμμετοχή του παιδιού τους σε

ένα πρόγραμμα εφόσον αυτό εγγυάται την ασφάλειά του, έχει προοπτικές κοινωνικές

συμπερίληψης και είναι περισσότερο διασκεδαστικό παρά αγχογόνο(Martin & Shamash,

2020). Η εμπλοκή των γονέων σε παρεμβατικές διαδικασίες βοηθά του ίδιους να

διαχειρίζονται το άγχος τους ενώ παρέχει και αρκετά πλεονεκτήματα στο άτομο με
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ΔΦΑ, όπως γενίκευση των δεξιοτήτων και σε άλλες ρυθμίσεις(Black & Therrien,

2018).

Οι μεταβατικές περίοδοι είναι κρίσιμες στη ζωή ενός ατόμου με ΔΦΑ με

κρισιμότερη όλων τη μετάβαση από το σχολείο στον ενήλικο βίο (VanBergeijk, Klin &

Volkmar, 2008). Σημαίνουσα είναι η επιρροή του συμβούλου σταδιοδρομίας στην

καθοδήγηση, την συμβουλευτική στήριξη και την ενίσχυση του ατόμου (Nicholas,

Dudley, Clarke & Zulla, 2018). Ο έφηβος χρειάζεται καθοδήγηση σε δεξιότητες που

σχετίζονται με την κοινότητα, την εργασία και την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου.

Ο σύμβουλος ωστόσο οφείλει να είναι διαρκώς διαθέσιμος και να ενθαρρύνει το

μαθητή να προστρέχει και να επιζητά τη συνδρομή συμβουλευτικών υπηρεσίων

(Chiang et al., 2013). Πρέπει να επικεντρωθεί στις θετικές ιδιότητες του ατόμου, να

διακρίνει τη μοναδικότητα της προσωπικότητάς του (Παπάνης, Γιαβρίμης & Βίκη,

2009). Σε εμπόδιο μπορεί να μετατραπεί ένας σύμβουλος που αγνοεί τις ανάγκες του

ατόμου (Vincent, 2020) όμως ως επί το πλείστον βοηθητική είναι η παρουσία του στην

αλλαγή του τρόπου αντίληψης της αναπηρίας και της στάσης του περιβάλλοντος

(Nicholas et al., 2018).

Εκπαιδευτικοί, γονείς και επαγγελματικοί σύμβουλοι μπορούν να επιτελέσουν

αξιοσημείωτη δουλειά με τον αρμονικό συντονισμό των ενεργειών τους και μέσω της

επαγγελματικής εκπαίδευσης που λαμβάνει χώρα στο σχολείο (Wong, 2020). Η

συνεργασία αυξάνει την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την κατανόηση

στο εργασιακό κομμάτι υποστηρίζοντας την επαγγελματική επιτυχία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΥΤΙΣΜΟΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

3.1. Αυτισμός & μάθηση με χρήση τεχνολογίας

Η χρήση της τεχνολογίας αποτελεί μια ελκυστική εναλλακτική εκπαιδευτική

μέθοδο για μαθητές με αυτισμό, η οποία προωθεί ένα διαφορετικό τρόπο υποστήριξης

και όταν εφαρμόζεται σε ασφαλές και αξιόπιστο περιβάλλον ενδυναμώνει τo αίσθημα

της ευχαρίστησης στους μαθητές (Walsh, Holloway & Lydon,2018). Οι ίδιοι οι

μαθητευόμενοι τάσσονται υπέρ της χρήσης της στην εκπαίδευση, υποστηρίζοντας ότι η

μάθηση απλοποιείται και συνάμα καθίσταται διασκεδαστική (Hedges, Odom, Hume

& Sam, 2018). Η χρήση της τεχνολογίας έχει σχεδιαστεί ως μέθοδο παρέμβασης για

νεότερα άτομα με ΔΦΑ χωρίς να έχει ακόμη εστιάσει επισταμένως στα ενδιαφέροντα

και τις ανάγκες των εφήβων με ΔΦΑ (Kaboski,Diehl,Beriont,Crowell,Villano,Wier &

Tang, 2015).

Μια μετανάλυση 94 ερευνών αποδεικνύει ότι η χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας

σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα βοηθά τους μαθητές στην ανάπτυξη αρκετών

δεξιοτήτων (Valencia, Rusu, Quionones & Janet, 2019). Η χρήση της τεχνολογίας

ενδείκνυται για την υποστήριξη των καθημερινών δραστηριοτήτων των ατόμων, όπως

και για την εκπλήρωση των εξατομικευμένων στόχων που έχουν τεθεί και αφορούν

ακαδημαϊκές, κοινωνικές στοχεύσεις, δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης, προσαρμογή

της συμπεριφοράς, επίτευξη αυτονομίας και εν τέλει μετάβαση στην εργασία και την

κοινότητα (Odom, Thomson, Hedges, Boyd, Dykstra, Duda, Szidon, Smith & Bell,
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2015). Οι μαθητές χρησιμοποιούν κατ’ επιλογήν ποικιλία εμπορικών τεχνολογικών

εφαρμογών σε διάφορα περιβάλλοντα για να ενισχύσουν την μαθησιακή τους απόδοση,

να παραμείνουν οργανωμένοι αλλά και για να διευκολύνουν την επικοινωνία,

αυξάνοντας τις κοινωνικές ευκαιρίες και μειώνοντας ταυτόχρονα το άγχος που

εκπορεύεται από την κοινωνική επαφή με φυσική παρουσία(Hedges et al. , 2018).

Η χρήση συστημάτων τεχνολογίας αρμόζει στην εκπαίδευση των μαθητών με

αυτισμό καθώς βοηθά στην συγκέντρωση της προσοχής τους και την αύξηση της

δεκτικότητάς τους σε πληροφορίες που προέρχονται από μια συγκεκριμένη

αισθητηριακή πηγή, μετριάζοντας την επιρροή δευτερευουσών ερεθισμάτων που

βοηθούν στην διάσπαση της προσοχής (Murray, 2001 οπ. αναφ. στο Μητροπούλου &

Τσακπίνη, 2007) . Οι τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν να εργαστούν οι μαθητές σε

δεξιότητες που έχουν μερικώς αναπτύξει. Η τεχνολογία εξυπηρετεί ιδιαιτέρως τους

μαθητές που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού χάρη στη δυνατότητα της

επανάληψης ενεργειών που παρέχει, σε περιβάλλοντα τα οποία δεν μεταβάλλονται

απροσδόκητα, είναι ελεγχόμενα και προβλέψιμα για το χρήστη μειώνοντας

συγχρόνως το αγχογόνο αίσθημα που προκαλεί μια απρόοπτη κοινωνική αντίδραση

(Aresti- Bartolome & Garcia- Zaripain, 2014).

Ακόμη, η χρήση iPad στην τάξη από μαθητές με αυτισμό καλλιεργεί δεξιότητες

αυτο-διαχείρισης και αυτοελέγχου. Είναι εργαλεία εξαιρετικά βοηθητικά στην

εκπαιδευτική διαδικασία με εμφανή οφέλη τόσο στους μαθητές όσο και στους

εκπαιδευτικούς(Xin, Sheppard & Brown, 2017). Οι μαθητές επιλέγουν να

χρησιμοποιούν στο σχολικό περιβάλλον εκτός από τον εξοπλισμό που διαθέτει το

σχολείο και άλλες ατομικές φορητές συσκευές, όπως smartphone, tablet και φορητούς

υπολογιστές για να στηρίξουν την μαθησιακή τους δραστηριότητα αλλά και για να
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νιώθουν οι ίδιοι ανεξάρτητοι αφού μπορούν να ολοκληρώσουν μια σειρά ενεργειών

κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας δίχως εξωτερική αρωγή, με αυτονομία( Hedges

et al., 2018).

Οι μαθητές με ΔΦΑ ως επί το πλείστον δυσκολεύονται στην διατήρηση

προφορικών πληροφοριών, γι΄ αυτό η χρήση οπτικών ενδείξεων ενισχύει τη μαθησιακή

διαδικασία. Μέθοδος που μπορεί να εφαρμοστεί είναι η προβολή βίντεο η οποία

συστήνεται ως η πιο κατάλληλη τεχνική ειδικά σε δραστηριότητες που ενέχουν

ακολουθία ενεργειών. Η χρήση της ενδείκνυται στη διδασκαλία δεξιοτήτων

καθημερινής διαβίωσης και μπορεί να υλοποιηθεί με τη χρήση Η/Υ, smartphones, tablet

καιι μικρότερων ηλεκτρονικών συσκευών όπως ipods(Cruz-Torres,

Duffy,Brady,Bennett & Goldstein, 2020). Βοηθά σημαντικά τους μαθητές με ΔΦΑ που

αφομοιώνουν καλύτερα τις πληροφορίες μέσω της οπτικής διόδου, καθώς έχουν

υπερεπιλεκτική αντίληψη και ρέπουν σε επαναλαμβανόμενες

συμπεριφορές(Wilkinson,2008 οπ. αναφ. στο Xin, Sheppard & Brown, 2017). Οι

δυσκολίες που εμφανίζουν στην επεξεργασία πληροφοριών και καθιστούν δυσχερή την

κατανόηση γνωστικών σχημάτων και την εκμάθηση δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες

προς εξυπηρέτηση του καθημερινού βίου τους καταρρίπονται με αρωγό την τεχνολογία.

Ακριβολογώντας, τέτοια αποτελέσματα επιτυγχάνονται μέσω της αλληλεπίδρασης με

εικονικά περιβάλλοντα που αναπαριστούν ρεαλιστικές συνθήκες(denBrok &

Sterkenburg, 2015).

Συστήματα εικονικής πραγματικότητας στα οποία δίνεται στο χρήστη η

δυνατότητα να συμμετέχει σε κοινωνικές δραστηριότητες ή να εκτελεί ενέργειες με τη

βοήθεια ενός εικονικού χαρακτήρα , ενός “avatar”(Xin et al., 2017). Η εμπλοκή των

μαθητών σε παιχνίδια ρόλων σε περιβάλλοντα ασφαλή και προβλέψιμα δίνει την
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ευκαιρία ανάπτυξης της ενσυναίσθησης ενώ η δυνατότητα επανάληψης της

δραστηριότητας δίχως συνέπειες συμβάλλει σε ταχύτερη γενίκευση των αποκτηθέντων

συμπεριφορών (Μητροπούλου & Τσακπίνη, 2007). Η εικονική πραγματικότητα με τη

δυνατότητα προσομοίωσης και εξάσκησης δραστηριοτήτων που άπτονται του

πραγματικού κόσμου συμβάλλει τα μέγιστα στην βελτίωση δεξιοτήτων κοινωνικής

φύσεως(Mesa-Cresa, Gil-Gomez, Lozano Quilis & Gil-Gomez, 2018).

Είναι λοιπόν φανερό ότι οι νέες τεχνολογίες έχουν πολλαπλά μαθησιακά οφέλη για

τους μαθητές με αυτισμό. Μπορούν να εξασκηθούν στην ανάπτυξη στρατηγικών που

θα τους βοηθήσουν σε συμπεριφορικό και κοινωνικό επίπεδο. Εξάλλου όταν τους

δίνεται το δικαίωμα επιλογής εκφράζουν ευκρινώς την προτίμησή τους στην τεχνολογία

έναντι άλλων δραστηριοτήτων κοινωνικού ή και ψυχαγωγικού χαρακτήρα(Odom et al.,

2015).

3.2. Τεχνολογία & ανάπτυξη δεξιοτήτων σε μαθητές με ΔΦΑ

Τόσο η υποστηρικτική τεχνολογία όσο και οι συσκευές που είναι διαθέσιμες στο

εμπόριο περιλαμβάνονται στον όρο “εφαρμοσμένη γνωστική τεχνολογία” και

επιτρέπουν στα άτομα με γνωστικές αναπηρίες να αυξήσουν τη συμμετοχή τους σε

εργασίες και δραστηριότητες, τη λειτουργικότητά τους προωθώντας έτσι την κοινωνική

ένταξη(Wehmeyer & Shogren, 2013). Ως υποστηρικτική τεχνολογία ορίζονται

βοηθητικά προϊόντα, συναφή συστήματα και υπηρεσίες που αναπτύσσονται για να

διατηρηθούν ή να βελτιώσουν την λειτουργικότητα των ατόμων προωθώντας έτσι την

ευημερία(O’Neill et al., 2019). Φορητοί ψηφιακοί βοηθοί και προϊόντα όπως iphone,

ipod, ipad μπορούν να παράσχουν οπτική καθοδήγηση με την προβολή βίντεο στα

άτομα με ΔΦΑ (Chen, Sung & Pi, 2015).
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Η τεχνολογία έχει χρησιμοποιηθεί για την διαμόρφωση πρότυπων συμπεριφορών

που διδάσκονται, παρέχοντας ανατροδοφότηση απόδοσης στα άτομα και ενισχύοντας

τον αυτοέλεγχο. Η πειστική τεχνολογία (Persuasive Technology) έχει προωθηθεί για

χρήση από άτομα με ΔΦΑ δίνοντας τους οπτικοποιημένα προγράμματα στα οποία

περιγράφονται ενδελεχώς δραστηριότητες που πρέπει να ολοκληρώσει το άτομο σε

ημερήσια βάση ενώ παρέχουν αναγνωρίσιμα σημάδια για να κατανοεί το άτομο τις

μεταβατικές φάσεις χρονοδιαγραμμάτων. Οι λειτουργίες αυτές είναι ελεγχόμενες από

το χρήστη με απτικά συστήματα που απεικονίζουν τις αλλαγές στην προσωπική του

τηλεφωνική συσκευή (Odom et al. , 2015).

Άλλες εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί είναι ψηφιακά παιχνίδια, γνωστά με τον

όρο serious games, για εκπαιδευτική χρήση και όχι απλώς για την ψυχαγώγηση του

χρήστη(Valencia et al., 2019). Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το ECHOES το οποίο

χρησιμοποιεί έναν εικονικό σύντροφο που ακούει στο όνομα Andy και αλληλεπιδρά με

τον μαθητή με κύρια στόχευση την επαύξηση της επικοινωνίας και εν τέλει την

κοινωνικοποίηση του(Bernardini, Porayska-Pomsta & Smith, 2014). Η ικανότητα του

πράκτορα να λειτουργεί με αυτόνομο τρόπο, να επιδεικνύει ευελιξία και

προσαρμοστικότητα στις ανάγκες του χρήστη σε πραγματικό χρόνο καλλιεργεί το

αίσθημα εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό του( Bernardini, Porayska- Pomsta &

Sampath, 2013). Ο Andy στο ECHOES λειτουργεί ταυτόχρονα όπως ένας συνομήλικος

αλλά αναλαμβάνει και το ρόλο του εκπαιδευτή. Τοποθετείται σε έναν αισθητηριακό

κήπο που δεν συνιστά πιστή αναπαράσταση ρεαλιστικού τοπίου, υποβάλλει αιτήματα

στο χρήστη και τον καλεί να εξερευνήσει τα “μαγικά” αντικείμενα που εμπεριέχονται

στον εικονικό χώρο. Η απτική επαφή του χρήστη με τα αντικείμενα του κήπου

μεταβάλλει τις ιδιότητες και τη λειτουργική χρήση τους και δίνει στο χρήστη την
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ευκαιρία να κατανοήσει τη σχέση αιτίου-αποτελέσματος. Οι δράσεις του προγράμματος

και η διάδραση με τον εικονικό σύντροφο έχουν συγκεκριμένη δομή, ενισχύοντας τόσο

το στοιχείο της προβλεψιμότητας και οικοδομώντας παράλληλα την εμπιστοσύνη

μεταξύ του παιδιού και του εικονικού συντρόφου(Bernardini et al. , 2014).

Η συνέπεια που διακρίνει τις μαθησιακές δραστηριότητες του προγράμματος

ενισχύει την λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία του μαθητευόμενου και την εύρυθμη

αλληλεπίδραση με εξωγενή ερεθίσματα. Η θετική λεκτική ανατροδοφότηση μετριάζει

το άγχος που αναδύει η κοινωνική αλληλεπίδραση στο μαθητή και τονώνει το

αυτοσυναίσθημα του με τα επιτεύγματα που κατορθώνει. Η παρέμβαση τοιουτοτρόπως

στοχεύει εκτός των άλλων στην επικέντρωση της προσοχής και στην ενσυναίσθηση ενώ

μετά το πέρας κάθε συνεδρίας έπεται αξιολόγηση επίτευξης ή μη των στόχων. Το

πρόγραμμα αναδεικνύεται πολλά υποσχόμενο σε παρεμβατικές εκπαιδευτικές

διαδικασίες καθώς επιτρέπει τη γενίκευση των μαθημένων δεξιοτήτων και σε άλλα

περιβάλλοντα πέραν του εικονικού χώρου (Bernardini et al., 2014). Τα serious games

βρίσκουν εφαρμογή και στην εκπαίδευση απλών επαγγελματικών δεξιοτήτων σε άτομα

με αναπτυξιακές αναπηρίες. Σε καμία περίπτωση όμως δεν αντικαθιστούν πλήρως τις

παραδοσιακές μεθόδους εκπαίδευσης αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να

μειώσουν το χρόνο μάθησης και να βελτιώσουν την αποδοτικότητα των χρηστών(Know

& Lee, 2016).

Ένα ακόμη φιλόδοξο νεοφανές τεχνολογικό επινόημα είναι το MOSOCO (Mobile

Social Compass) το οποίο κάνει χρήση επαυξημένης πραγματικότητας με κάμερα

-εξασφαλίζοντας έτσι την ρεαλιστικότητα- καθώς και οπτικών βοηθημάτων όπως και

κοινωνικών ιστοριών και πετυχαίνει να συνδυάσει ταυτόχρονα τόσο ρεαλιστικές

συνθήκες όσο και στοιχεία παιχνιδιού για να βελτιώσει τις κοινωνικές δεξιότητες των



54

χρηστών. Είναι μία φορητή βοηθητική εφαρμογή που λειτουργεί σε smartphone

Android, με ασύρματη σύνδεση. Συγκροτεί ομάδες μαθητών, οι οποίοι γίνονται δέκτες

του προγράμματος σπουδών, Κοινωνική Πυξίδα. Αντικείμενο διδαχής είναι η

επιδιωκόμενη κοινωνική δεξιότητα, παρέχεται οπτικό βοήθημα περί αυτής, κατανόηση

της εφαρμογής της στην κοινωνική συνθήκη μέσω κοινωνικής αφήγησης, παρουσίαση

της σε διαφορετικά κοινωνικά πλαίσια, βιωματική αναπαράστασή της από τους

μαθητές-δέκτες σε ζεύγη, παιχνίδι ρόλων με τέσσερα υποθετικά σενάρια,

αυτο-αξιολόγηση της απόδοσης των χρηστών στις παραπάνω δοκιμασίες και τέλος

ώθηση πρακτικής εφαρμογής της δεξιότητας σε διάφορες κοινωνικές

καταστάσεις(Escobedo, Nguyen, Boyd, Hirano, Rangel, Garcia-Rosas, Tentori & Hayes,

2012).

Το πρόγραμμα υιοθετεί ομαδοσυνεργατική φιλοσοφία. Παρέχει οπτικό πρόγραμμα

αλληλεπίδρασης(Interaction Visual Schedule) με απόλυτη καθοδήγηση του χρήστη και

προβαίνει σε νουθεσίες συνδυάζοντας εικόνα με λεκτικό κείμενο για να τον βοηθήσει

να ξεπεράσει το κοινωνικό ολίσθημα στο οποίο υπέπεσε. Επιπλέον, δίνει την επιλογή

δυνητικού συντρόφου για αλληλεπίδραση(Potential Interaction Partner) επιλέγοντας

μεταξύ των συμμαθητών και δίνοντας την ευκαιρία να αναπτύξουν μεταξύ τους

βλεμματική επαφή, δεξιότητες διατήρησης απαιτούμενων χωρικών αποστάσεων από

τον συνομιλητή όπως επίσης και δεξιότητες διατήρησης ή παύση ενός διαλόγου με

κριτήριο την κοινωνική νόρμα. Για τη βέλτιστη μελέτη της αποδοτικότητας του,

εφαρμόστηκε για 7 εβδομάδες σε σχολείο της Καλιφόρνια και αυτό που προέκυψε είναι

μείωση της συχνότητας εμφάνισης των κοινωνικών σφαλμάτων κατά 56%, των

προβλημάτων συμπεριφοράς κατά 98% και αύξηση της αλληλεπίδρασης με ποιοτικά

χαρακτηριστικά κατά 52% (Escobedo et al., 2012).
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Η χρήση της τεχνολογίας είναι πολλά υποσχόμενη μέθοδος για να εκπαιδεύσει τα

άτομα με ΔΦΑ στην ολοκλήρωση μιας επιτυχούς εργασίας(Dudley, Nicholas &

Zwicker, 2015). Πρακτική εφαρμογή σε ενήλικες έδειξε ότι κατόρθωσαν να εκτελέσουν

την εργασία που προβαλλόταν στις βιντεοσκοπήσεις παρά την πάροδο τεσσάρων μηνών

από την εκπαίδευση τους( Allen et al., 2010).

Λογισμικά επαγγελματικής εκπαίδευσης και ιστότοποι, όπως το VideoTote και το

JobsTips έχουν αναπτυχθεί για την διδαχή επαγγελματικών δεξιοτήτων(Chen, Sung &

Pi, 2015). Σε μελέτη της Strickland και των συνεργατών της (2013) τέθηκε σε

εφαρμογή το διαδικτυακό πρόγραμμα JobsTIPS το οποίο με τη χρήση εικονικής

πραγματικότητας βοηθούσε στην ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων που

προαπαιτούνται για την αναζήτηση εργασίας και τη διαδικασία της συνέντευξης. Στην

έρευνα έλαβαν μέρος 22 άρρενες έφηβοι ηλικίας από 16 έως 19 ετών, με γνωμάτευση

αυτισμού υψηλής λειτουργικότητας ή συνδρόμου Asperger. Πραγματοποιήθηκε μία

συνέντευξη για απόκτηση θέσης εργασίας και κατόπιν οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν

σε πειραματική ομάδα και ομάδα ελέγχου.

Η πειραματική ομάδα θα γινόταν δέκτης παρέμβασης που περιελάμβανε 2

προσομοιώσεις συνεντεύξεων με την χρήση της εφαρμογής JobsTIPS με δέλεαρ την

τοποθέτηση σε θέση εργασίας. Η επιδιωκόμενη θέση ήταν εκείνη του αποθηκάριου

και μία ημέρα πρίν την πρώτη συνέντευξη τους δόθηκε περιγραφή των

χαρακτηριστικών της θέσης, των καθηκόντων τόσο γραπτώς όσο και με εικόνες που

αναπαριστούσαν την εκτέλεση των εργασιών ενός αποθηκάριου. Η πρακτική εικονική

συνέντευξη διήρκησε 30΄ και παρείχε ανατροφοδότηση σχετικά με τα πλεονεκτήματα

που εμφάνισαν στην δοκιμασία και βελτιωτικές κατευθυντήριες οδηγίες για να

μετριάσουν τις αδυναμίες που διαπιστώθηκαν κατά την αρχική συνέντευξη προτού
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ενταχθούν στην πειραματική ομάδα. Το περιεχόμενο των επισημάνσεων αφορούσε τις

λεκτικές τους ικανότητες αλλά και την γενικότερη παρουσία τους(στάση σώματος,

έκφραση προσώπου, χαιρετισμοί/χειραψία) που επίσης αξιολογούνται για την

απόκτηση εργασίας. Τα πορίσματα της έρευνας ήταν περισσότερο θετικά στην λεκτική

διατύπωση των συμμετεχόντων και λιγότερο στην γενικότερη παρουσία τους(Strickland,

Coles & Southern, 2013). Ωστόσο, μία τέτοια εφαρμογή κάλλιστα θα μπορούσε να

αποτελέσει το έναυσμα για την ευρύτερη χρήση διαδικτυακών προγραμμάτων στην

θεμελίωση δεξιοτήτων συνέντευξης που προαπαιτούνται για την επιτυχή

επαγγελματική μακροημέρευση των ατόμων με ΔΦΑ.

Επίσης και η χρήση των ipad με εφαρμογές που βοηθούν στην οργάνωση, στον

προγραμματισμό, στην ανεξαρτησία, στις κοινωνικές επαφές έχουν θετική επίδραση

στην επαγγελματική εκπαίδευση των ατόμων(Hillier et al., 2013). Εύρος νέων

τεχνολογιών που πληρούν τις προδιαγραφές καθολικού σχεδιασμού βρίσκουν επιτυχή

εφαρμογή στο επαγγελματικό τομέα(Nicholas, Attridge, Zwaigenbaum & Clarke,2015).

Ακόμη, η εκπαιδευτική ρομποτική είναι ένα πολλά υποσχόμενο εργαλείο στη

διαδικασία της μάθησης των μαθητών που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Και

αυτό τεκμηριώνεται από τη συνδρομή της στην άμβλυνση στερεοτυπικών

συμπεριφορών, στην ενίσχυση της μίμησης , της αμοιβαίας προσοχής και της λεκτικής

επικοινωνίας(Syriopoulou-Delli & Gkiolnta, 2020).

Η εκπαίδευση μπορεί να συμπορευτεί με την τεχνολογία και να ενισχύσει την

αποδοτικότητά της. Η θέση αυτή αποδεικνύεται από το πρόγραμμα DO-IT που

διενήργησε το πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον και απευθυνόταν σε άτομα με αναπηρία

στην δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση και στον εργασιακό χώρο. Μέσω

διαδικτυακών μαθημάτων οι εκπαιδευόμενοι ασκούνταν σε δεξιότητες διαβίωσης,
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κοινωνικές ενώ μάθαιναν να είναι λειτουργικοί στη χρήση Η/Υ. Η εφαρμογή του

προγράμματος τους ευχαρίστησε και τους προετοίμασε για την τριτοβάθμια εκπαίδευση,

την εργασία και τις απαιτήσεις της ζωής γενικότερα(Bürger,Burgstahler, Havel &

Kaspi-Tsahor, 2020).

3.3. Εμπόδια στη χρήση της τεχνολογίας από άτομα με ΔΦΑ

Ενώ υπάρχει ευρύτερη ποικιλία και διαθεσιμότητα σε προϊόντα τεχνολογίας, τα

άτομα με αναπηρία εξακολουθούν να μην έχουν ισότιμη πρόσβαση στην κατάλληλη

υποστηρικτική τεχνολογία που θα βοηθήσει στην υπερίσχυσή τους έναντι των

αναδυόμενων δυσχερειών (Hersh & Mouroutsou, 2019). Πιθανή αιτία μειωμένης

χρήσης της τεχνολογίας είναι η ελλιπής πληροφόρηση σχετικά με τις διαθέσιμες

τεχνολογικές συσκευές και η απουσία εμπειρικής υποστήριξης στη χρήση τους (Chen et

al., 2015). Διαδικτυακή έρευνα σε ενήλικες με ΔΦΑ απέδειξε ότι παρά την αυξημένη

διαθεσιμότητα της τεχνολογίας, μόνο το 25% του δείγματος προέβη στη χρήση της

(Putnam & Chong, 2008 οπ. αναφ. Στο O’Neil et al., 2019).

Πιθανό εμπόδιο είναι και ο τεχνολογικός σχεδιασμός που σε ορισμένες

περιπτώσεις δεν πληρεί το χαρακτηριστικό της προσβασιμότητας (Bühler et al., 2020).

Ο καθολικός σχεδιασμός μπορεί να οδηγήσει σε περίπλοκες και δαπανηρές λύσεις με

αποτέλεσμα να προτιμώνται τροποποιητικές παρεμβάσεις αμφιβόλου ποιότητoς σε ήδη

υπαρκτά συστήματα (Hersh & Mouroutsou, 2019).

Άλλης φύσεως δυσκολίες που ανακύπτουν είναι η μειωμένη επάρκεια των ίδιων

των εκπαιδευτικών στη χρήση ψηφιακών συστημάτων (Bühler et al. 2020). Η

πολυπλοκότητα των δεδομένων μάθησης και συμπεριφοράς που παρέχουν οι κινητές

τεχνολογίες στην ειδική αγωγή ενδέχεται να λειτουργήσει ανασταλτικά στην επιλογή
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της χρήσης τους από το εκπαιδευτικό προσωπικό(Vlachou & Drigas, 2017). Η

διαθεσιμότητα της τεχνολογίας ποικίλλει ανάμεσα σε διαφορετικά περιβάλλοντα

(αστικό-αγροτικό) και σε ομιλητές της επίσημης γλώσσας ενός κράτους έναντι των

ομιλητών μειονεκτούντων γλωσσών(Hersh & Mouroutsou, 2019).

Όλα τα παραπάνω απορρέουν από περιορισμένη χρηματοδότηση. Η διαθεσιμότητα

δημόσιων πόρων καθορίζεται από τις εξής δύο παραμέτρους: α) την προτεραιότητα που

δίνει η πολιτική αρχή στην εκπαίδευση των αναπήρων και β) από την οικονομική

ανάπτυξη της χώρας. Η κατεύθυνση αυτή καθοδηγείται από αρνητικές στάσεις που

εδρεύουν στον κοινωνικό ιστό και στοχοποιούνται τα άτομα με αναπηρία ως

αντιπαραγωγικά. Έτσι το ψηφιακό χάσμα διευρύνεται στον εκπαιδευτικό τομέα και

ελαχιστοποιεί τις ευκαιρίες ένταξης(Hersh & Mouroutsou, 2019). Ακόμη και οι

εφαρμογές smartphone που έχουν καταστεί εξαιρετικά δημοφιλείς για τις δυνατότητες

που παρέχουν, χωλαίνει η χρήση τους στην εκπαίδευση (Singh & Miah, 2018).

3.4. Χαρακτηριστικά λογισμικών εφαρμογών που χρησιμοποιούνται σε άτομα με

ΔΦΑ

Η σύγχρονη έρευνα επικεντρώνεται στην καλύτερη αξιοποίηση της υποστηρικτικής

τεχνολογίας σε άτομα με ΔΦΑ. Η τεχνολογία τους βοηθά στην εργασία

αποδυναμώνοντας εμπόδια όπως ο στιγματισμός, ο εκφοβισμός και η θυματοποίηση

( Ο’ Neill et al., 2019).

Οι βοηθητικές τεχνολογίες που έχουν άρτιο σχεδιασμό έχουν καθοριστικό ρόλο

στην στήριξη της κοινωνικής μάθησης και των κοινωνικών δεξιοτήτων που βρίσκουν

εφαρμογή σε ρεαλιστικές κοινωνικές συνθήκες(Escobedo et al., 2012). Τα τεχνολογικά

προϊόντα σχεδιάζονται για να καλύψουν τις ανάγκες της ετερογενούς ομάδας των



59

ατόμων με αναπτυξιακές αναπηρίες (Damianidou, Foggett, Wehmeyer & Arthur-Kelly,

2019). Προϋπόθεση είναι να είναι προσβάσιμα, να έχουν εύληπτο περιεχόμενο και να

είναι εύχρηστα ανεξαρτήτως των ικανοτήτων του χρήστη (Miesera & Gebhardt, 2018).

Η απλή γλώσσα και οι ρητές οδηγίες αποτελούν θετικές ιδιότητες ενός λογισμικού

καθώς συμβάλλουν στην επιτυχή εκτέλεση ενεργειών από τους χρήστες(Bernardini et

al., 2014).

Η τεχνολογία γίνεται αναγκαία όταν υποστηρίζει την υλοποίηση εξατομικευμένων

στόχων(VanBergeijk, Klin & Volkmar, 2008). Προτιμάται ιδιαιτέρως όταν ενισχύει την

αυτονομία των ατόμων και τους ωφελεί στη διαχείριση συμπεριφορών ( Ο’ Neill et al.,

2019). Αποτελεσματικότερες είναι οι συσκευές υψηλής τεχνολογίας που ενώ

ενσωματώνουν ποικιλία εφαρμογών παραμένουν απλές στη χρήση (Damianidou et al.,

2019). Οι συσκευές smartphone είναι εξαιρετικά δημοφιλείς χάρη στη φορητότητά τους

( Ο’ Neill et al., 2019).

Στο εκπαιδευτικό πεδίο είναι σαφής η προτίμηση στις οπτικές ενδείξεις. Προσφιλής

είναι η εναλλαγή εικόνων που συνδυάζει κίνηση από μια πληροφορία στατική. Πιο

εύχρηστες επίσης είναι οι μεγαλύτερες οθόνες(Odom et al., 2015) ενώ η οθόνη αφής

απλουστεύει τη διαδικασία χρήσης των λογισμικών καθιστώντας τα εξαιρετικά

ελκυστικά στους μαθητές(Vlachou & Drigas, 2017). Η ελεγξιμότητα των ακουστικών

και οπτικών ερεθισμάτων και η δυνατότητα προσαρμογή τους στην αισθητηριακή

αντιληπτότητα των μαθητών αποτελεί θεμελιώδες χαρακτηριστικό(Bernardini et al.,

2014).

Τα παιχνίδια που είναι περισσότερο δημοφιλή στους μαθητές και προάγουν

παράλληλα τη μάθηση, όπως είναι τα serious games, φέρουν στοιχεία

αφηγηματικότητας, εξελιξιμότητας του χρήστη, προκλήσεις, ανταμοιβές, ομαδικότητα,
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συλλογή αντικειμένων και οριοθέτηση στόχων(Valencia et al., 2019). Η μορφή που

δίνεται στους χαρακτήρες των λογισμικών θεμιτό είναι να προσμετρά τα ενδιαφέροντα

και τα βιώματα των μαθητών προσβλέποντας στο να καταστούν οι μορφές αυτές

οικείες στους μαθητές και να αντιλαμβάνονται τη διαδικασία της μάθησης με χρήση

λογισμικών ως ευχάριστη. Ενδεικτικό παράδειγμα τέτοιου σχεδιασμού είναι το

ανθρωπόμορφο καρτούν του ECHOES(Bernardini et al., 2014). Επίσης, οι χρωματικές

ενδείξεις είναι σημαντικό να είναι ενσωματωμένη δυνατότητα των εφαρμογών καθώς

κάνουν διακριτή την έναρξη ενός βήματος ή την μετάβαση σε κάποιο άλλο(Escobedo et

al., 2012). Η επιτυχία ενός λογισμικού τέλος έγκειται στον άρτιο σχεδιασμό, στην

επαρκή ανατροφοδότηση του χρήστη και την αρμονική συνύπαρξη ψυχαγωγίας και

μάθησης ( Valencia et al., 2019).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

4.1. Σκοπός της έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα

Όπως προκύπτει από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, η εργασιακή

συμπερίληψη των ατόμων με ΔΦΑ κυμαίνεται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα

συγκριτικά με τον γενικό πληθυσμό και με τις υπόλοιπες ομάδες αναπηρίας. Ως

κυρίαρχη αιτία του εργασιακού αποκλεισμού που υφίστανται προβάλλει το

επικοινωνιακό τους έλλειμμα και η ενδεής ικανότητα ανταπόκρισης σε κοινωνικές

περιστάσεις. Είναι επιβεβλημένη ανάγκη η παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης προς

άμβλυνση κυρίως ιδιοσυγκρασιακών χαρακτηριστικών που προκύπτουν από τη φύση

της διαταραχής και βέλτιστη διαχείριση αυτών από τα ίδια τα άτομα προκειμένου να

αρθούν τα εμπόδια που κωλύουν την εργασιακή τους συμπερίληψη. Εξαιρετικά

επικουρικό μέσο σε παρεμβατικά εγχειρήματα που στόχο έχουν την ενδυνάμωση των

κοινωνικών δεξιοτήτων αποδεικνύεται η χρήση τεχνολογικών εφαρμογών.

Σκοπός της έρευνας λοιπόν είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών

όσον αφορά τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης που εφαρμόζονται σε

εφήβους με ΔΦΑ, η συμβατότητα του περιεχομένου με τις εργασιακές απαιτήσεις και η

αποτελεσματικότητα τους ως προς την απόκτηση δεξιοτήτων αναγκαίων στον

εργασιακό χώρο. Επίσης, στόχος είναι η αξιολόγηση από τους εκπαιδευτικούς της

τεχνολογίας ως εργαλείο μάθησης και κατά πόσο συμβάλλει η χρήση της στην

ανάπτυξη και εδραίωση επαγγελματικών δεξιοτήτων, προϋποτιθέμενων για τη



62

μετέπειτα εργασιακή συμπερίληψη των εφήβων με ΔΦΑ. Τα ερευνητικά ερωτήματα

στα οποία στόχευε εξαρχής η έρευνα έχουν ως εξής:

1. Το περιεχόμενο του ΑΠΣ της ειδικής αγωγής συμβάλλει στην ανάπτυξη

απαραίτητων δεξιοτήτων για την επαγγελματική συμπερίληψη των μαθητών

με ΔΦΑ;

2. Τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι κατάλληλα

σχεδιασμένα για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών με ΔΦΑ;

3. Ο εκπαιδευτικός είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος για την υλοποίηση

προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και τη χρήση λογισμικών στην

εκπαίδευση των μαθητών με ΔΦΑ;

4. Ποια χαρακτηριστικά πληρούν τα λογισμικά που είναι κατάλληλα για την

εκπαίδευση των μαθητών με ΔΦΑ;

5. Είναι τα λογισμικά ως εκπαιδευτικό εργαλείο αποτελεσματικά για τους

μαθητές με ΔΦΑ ως προς την ανάπτυξη δεξιοτήτων απαραίτητων για την

κοινωνική τους ένταξη;

Κατά τη διάρκεια την ανάλυσης των δεδομένων αναδύθηκαν επιπλέον ερωτήματα τα

οποία εξετάστηκαν και μελετήθηκαν επίσης:

6. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων επηρεάζουν την άποψη

τους ως προς τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα λογισμικό για να

χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές με αυτισμό;

7. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων επηρεάζουν τις απόψεις

τους ως προς την καταλληλόλητα της χρήσης λογισμικών στην εκπαίδευση

για άτομα με αυτισμό;
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8. Οι απόψεις των ερωτηθέντων ως προς τη συμβολή του εκπαιδευτικού στην

επαγγελματική εκπαίδευση σχετίζονται με τις συνέπειες που προσδίδουν στη

χρήση λογισμικών στην εκπαίδευση ατόμων με αυτισμό;

4.2. Ερευνητικό Εργαλείο

Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας επιλέχθηκε ερωτηματολόγιο ως

μεθοδολογική προσέγγιση και απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς λειτουργούς ειδικής

αγωγής οι οποίοι εργάζονται σε αντίστοιχες σχολικές μονάδες και είχαν εργασιακή

εμπειρία με μαθητή που βρίσκοταν στο φάσμα του αυτισμού.

Το παρόν ερευνητικό εργαλείο βασίστηκε σε ερωτηματολόγια που

χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση των διδακτορικών διατριβών της Καββαδά

(2012) με τίτλο “Προεπαγγελματική εκπαίδευση μαθητών με νοητική καθυστέρηση:

Μια εκτίμηση αναγκών” και της Τσιοπέλα (2015) με τίτλο “Ανάπτυξη διαδικτυακού

εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και μελέτη της συμβολής του στην ενίσχυση

προεπαγγελματικών δεξιοτήτων ατόμων με διαταραχές αυτιστικού φάσματος”. Τα δύο

παραπάνω ερευνητικά εργαλεία συνδυάστηκαν και προσαρμόστηκαν για να

ανταποκριθούν και να εκπληρώσουν τις στοχεύσεις του παρόντος ερευνητικού

εγχειρήματος. Να σημειωθεί ότι στόχος της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας είναι η

διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με τα προγράμματα

επαγγελματικής εκπαίδευσης που αφορούν εφήβους με ΔΦΑ όπως και η ανίχνευση των

απόψεων τους για την υποστήριξη που παρέχει η τεχνολογία στην εκπαίδευση ως

προς την ανάπτυξη ευρύτερων δεξιοτήτων αλλά και προεπαγγελματικών.

Η αξιοπιστία του εργαλείου ελέγχθηκε με Cronbach’s Alpha και επιβεβαιώθηκε για

τα 29 πρώτα στοχεία του ερωτηματολογίου που αφορούσαν την επαγγελματική

εκπαίδευση και προέκυψε το αποτέλεσμα a=0.891. Ομοίως και για το τελευταίο
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τμήμα του ερωτηματολογίου που αφορούσε την χρήση της τεχνολογίας και εμπεριείχε

22 ερωτήματα το αποτέλεσμα που εξήχθη ήταν a=0.900. Επομένως, το ερευνητικό

εργαλείο κρίθηκε αξιόπιστο. Η επεξεργασία των δεδομένων που συλλέχθησαν

αναλύθηκε με το στατιστικό πακέτο SPSS έκδοση V25.

Το ερωτηματολόγιο απαρτίζονταν από τέσσερα μέρη (βλ. παράρτημα 1). Το

πρώτο μέρος συγκροτούσαν τα δημογραφικά στοιχεία του ιδίου του εκπαιδευτικού και

το δεύτερο τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά του/της μαθητή/τριάς του. Το τρίτο και

τέταρτο μέρος περιελάμβανε ερωτήματα στα οποία καλούνταν να αποκριθούν οι

ερωτώμενοι σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και τη χρήση της τεχνολογίας

αντίστοιχα και κατανέμονταν σε επιμέρους θεματικές ενότητες. Το κάθε

ερωτηματολόγιο είτε στην έντυπη είτε στην ηλεκτρονική του μορφή περιελάμβανε

συνοδευτική επιστολή. Στην επιστολή που προτάσσοταν του ερωτηματολογίου

περιλαμβάνονταν τα στοιχεία της ερευνήτριας, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) για τυχόν απορίες και αναφέρονταν ο σκοπός της έρευνας

και οδηγίες σχετικά με την συμπληρωσή του εντύπου ενώ μνεία γίνονταν στην τήρηση

της ανωνυμίας των συμμετεχόντων και ότι η συμμετοχή τους είναι εθελοντική.

Όσον αφορά το πρώτο τμήμα του ερωτηματολογίου, τα δημογραφικά στοιχεία των

εκπαιδευτικών επικεντρώνονταν στο φύλο, την ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας στην

εκπαίδευση, το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο ενώ περιελάμβαναν και στοιχεία της

σχολικής μονάδας στην οποία εργάζονταν, τα χρόνια υπηρεσίας σε μαθητές με αυτισμό

και ερωτήθηκαν επιπροσθέτως εάν διέθεταν περαιτέρω εκπαίδευση στον αυτισμό.

Καλούνταν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο με βάση ένα συγκεκριμένο μαθητή

τους με αυτισμό. Ως εκ τούτου, όφειλαν να συμπληρώσουν στο δεύτερο μέρος σχετικά

στοιχεία για τον αναφερόμενο μαθητή τους και πιο συγκεκριμένα για το φύλο, την
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ηλικία, την τάξη που παρακολουθεί, το νοητικό δυναμικό του καθώς και το γλωσσικό

του επίπεδο.

Σχετικά με το τρίτο και τέταρτο μέρος του ερωτηματολογίου, οι ερωτήσεις

επιμερίστηκαν σε ενότητες που έφεραν επικεφαλίδα αντίστοιχη με το περιεχόμενο των

ερωτήσεων .

Στις ενότητες Α-Ε η θεματική των ερωτημάτων σχετίζονταν αποκλειστικά με την

επαγγελματική εκπαίδευση και οι δυνητικές επιλογές απαντήσεων που παρέχονταν

στους εκπαιδευτικούς ήταν ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ . Οι ερωτήσεις

κατανεμήθηκαν σε πέντε επιμέρους ενότητες με θεματική ανάλογη του τίτλου της

ενότητας: α)Αναλυτικό Πρόγραμμα και Επαγγελματική Εκπαίδευση στην Ειδική

Αγωγή β) Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

γ)Προεπαγγελματική Εκπαίδευση – Επαγγελματικός Προσανατολισμός δ)

Επαγγελματική κατάρτιση ε)Η Συμβολή του εκπαιδευτικού στην επαγγελματική

εκπαίδευση.

Στο τέταρτο μέρος του ερωτηματολογίου οι εκπαιδευτικοί καλούνταν να

αποκριθούν σε ερωτήματα αναφορικά με τη χρήση της τεχνολογίας στην

εκπαίδευση των μαθητών με ΔΦΑ. Οι θεματικές ενότητες ήταν επίσης πέντε και ήταν

οι εξής: στ)Χρήση Λογισμικών στην εκπαίδευση- Ο ρόλος των εκπαιδευτικών, ζ) Για

ποιους λόγους δεν επιλέγετε την χρήση λογισμικών στη διδασκαλία σας; η)

Καταλληλότητα της χρήσης λογισμικών στην εκπαίδευση για άτομα με αυτισμό,

θ)Χαρακτηριστικά κατάλληλων λογισμικών για χρήση από μαθητές με αυτισμό και ι)

Συνέπειες της χρήσης λογισμικών στην εκπαίδευση ατόμων με αυτισμό. Στην ενότητα

ΣΤ οι επιλογές ήταν δύο ΝΑΙ/ΟΧΙ γιατί τα ερωτήματα αφορούσαν την κατάρτιση τους

στην τεχνολογία και την επιλογή τους για χρήση αυτής στην εκπαιδευτική διαδικασία.
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Στην ενότητα Ζ παρέχονταν μία πλειάδα επιλογών και οι εκπαιδευτικοί είχαν τη

δυνατότητα να σημειώσουν περισσότερες από μία επιλογές αν τους εξέφραζαν. Αν πάλι

το εύρος των αιτιολογιών για την απόφαση μη χρήσης της τεχνολογίας στην

εκπαίδευση που τους δίνονταν δεν τους αντιπροσώπευε, είχαν την ευκαιρία να

συμπληρώσουν στο πλαίσιο Άλλο την προσωπική τους θέση. Τέλος, στις ενότητες Η-Ι

οι επιλογές απαντήσεων που παρέχονταν στους εκπαιδευτικούς προς συμπλήρωση

ήταν τρεις και ήταν οι εξής: ΑΡΚΕΤΑ/ΕΛΑΧΙΣΤΑ/ΚΑΘΟΛΟΥ.

Το ερωτηματολόγιο ως εργαλείο επιλέχθηκε καθώς αποτελεί το θεμελιώδες

στοιχείο σε κάθε δειγματοληπτική έρευνα(Χαλικιάς, Μανωλέσου & Λάλου, 2015) και

γι΄αυτό χρησιμοποιείται εκτεταμένα ως μέσο συλλογής δεδομένων στις επιστήμες της

αγωγής(Αθανασίου, 2007). Το ερωτηματολόγιο μετατρέπει τις απαντήσεις που

παραθέτει ο ερωτώμενος σε μετρήσιμα δεδομένα τα οποία συνακολούθως

χρησιμοποιούνται για ανάλυση και στοιχειοθέτηση συμπερασμάτων(Παπαναστασίου &

Παπαναστασίου, 2016). Οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που χρησιμοποιήθηκαν κατά

κόρον στο παρόν ερευνητικό εργαλείο είναι γενικά προτιμότερες για την διασφάλιση

της συνέπειας των απαντήσεων από ερωτώμενο σε ερωτώμενο και καθιστά εκ των

πραγμάτων ευκολότερη την συμπλήρωσή τους (Σίμος & Κομίλη, 2003).

4.3.Ερευνητική Διαδικασία

Η παρούσα έρευνα διενεργήθηκε κατά το σχολικό έτος 2019-2020 και πιο

συγκεκριμένα από τον Φεβρουάριο του 2020 έως τον Απρίλιο του 2020. Τα

ερωτηματολόγια αρχικά μοιράστηκαν σε έντυπη μορφή δια ζώσης από την ίδια την

ερευνήτρια σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής όπου φοιτούν μαθητές που βρίσκονται

στο φάσμα του αυτισμού. Ειδικότερα, δόθηκαν κυρίως σε εκπαιδευτικούς
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δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που εργάζονται σε ΕΕΕΕΚ, Ενιαία Ειδικά

Γυμνάσια/Λύκεια, σε Γυμνάσια που διέθεταν τμήματα ένταξης και η συμμετοχή στην

έρευνα αφορούσε μόνο τους εκπαιδευτικούς του τμήματος ένταξης και τέλος σε

εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που εργάζονται σε Ειδικά Δημοτικά

Σχολεία.

Αρχικά, η ερευνήτρια ήρθε σε επαφή με τους διευθυντές των σχολικών μονάδων

προκειμένου να δοθεί η έγκριση για την διεξαγωγή της έρευνας. Αφού ενέκριναν τη

διεξαγωγή της έρευνας, είτε αναλάμβαναν να μοιράσουν οι ίδιοι οι διευθυντές τα

ερωτηματολόγια στους εκπαιδευτικούς της μονάδας τους είτε επιτρέπονταν στην

ερευνήτρια να διανείμει τα ερωτηματολόγια στους εκπαιδευτικούς και να συζητήσει

μαζί τους σχετικά με τη συμμετοχή τους στην έρευνα. Στην πρώτη περίπτωση, δίνονταν

χρονικό περιθώριο κατόπιν συννενοήσεως και συλλέγονταν τα ερωτηματολόγια

συμπληρωμένα συνήθως λίγες ημέρες αργότερα από το διαμοίρασμα τους στους

συμμετέχοντες. Στην δεύτερη περίπτωση, τα ερωτηματολόγια συμπληρώνονταν

αυτοστιγμεί από τους ερωτώμενους είτε με την παρουσία της ερευνήτριας είτε σε

διαφορετικό χώρο, πάντοτε όμως χωρίς καμία παρεμβολή της στην διαδικασία.

Επισημάνθηκε τόσο στους διευθυντές όσο και στους ίδιους τους

εκπαιδευτικούς-συμμετέχοντες (στις περιπτώσεις που υπήρξε προσωπική επαφή) ότι η

συμμετοχή τους έχει αμιγώς εθελοντικό χαρακτήρα και ότι θα διασφαλιστεί πλήρως και

απαρεγκλίτως η ανωνυμία αυτών, όπως επιβάλλει η δεοντολογία τέτοιων

ερευνών(Ισάρη & Πούρκος, 2015).

Αρχική επιδίωξη ήταν η έρευνα να τελεστεί εξ ολοκλήρου δια ζώσης. Τα

ερωτηματολόγια που συλλέχθησαν με αυτή την διαδικασία ήταν 86. Ωστόσο με την

άρση της λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων της χώρας η έρευνα εξακολούθησε
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διαδικτυακά με τη δημιουργία ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, με χρήση της

εφαρμογής “Google Forms”. Ακολούθησε κοινοποίηση του ηλεκτρονικού

ερωτηματολογίου σε σελίδες/ομάδες εκπαιδευτικών. Μέσω του διαδικτύου

συγκεντρώθηκαν 44 ερωτηματολόγια. Έτσι, με τη δια ζώσης και την διαδικτυακή

αναζήτηση προέκυψε το συνολικό δείγμα των 130 εκπαιδευτικών που

ανταποκρίθηκαν και συνέβαλαν στην ερευνητική προσπάθεια .

Το κάθε ερωτηματολόγιο εμπεριείχε και σχετική συνοδευτική επιστολή, όπως ήδη

προαναφέρηκε με τα στοιχεία της ερευνήτριας, στοιχεία επικοινωνίας(διεύθυνση

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) για τυχόν απορίες και τον σκοπό της έρευνας όπως και

οδηγίες σχετικά με την συμπληρωσή του εντύπου. Οι συνολικοί συμμετέχοντες της

έρευνας ήταν 130 εκπαιδευτικοί. Η ανάλυση των επιμέρους στοιχείων του δείγματος θα

ακολουθήσει σε επόμενο κεφάλαιο. Μετά το πέρας της ερευνητικής αναζήτησης

πραγματοποιήθηκε επεξεργασία των δεδομένων, όπως ήδη προαναφέρθηκε, με

στατιστικό πακέτο SPSS V25.

4.4. Συμμετέχοντες της έρευνας

Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 130 εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής που

εργάζονται σε σχολεία κυρίως δευτεροβάθμιας αλλά και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

και κλήθηκαν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο με βάση ένα συγκεκριμένο

μαθητή με ΔΦΑ που είχαν κάποια στιγμή στην επαγγελματική τους πορεία. Στους

παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα δημογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων

εκπαιδευτικών όπως και τα επιδημιολογικά στοιχεία των μαθητών για τους οποίους

συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο.
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Πίνακας 1: Δημογραφικά Στοιχεία Εκπαιδευτικών

Μεταβλητές Κατηγορίες Πλήθος Ποσοστό
Φύλο Άνδρας 31 23,8%

Γυναίκα 99 76,2%

Ηλικία

Έως 30 ετών 23 17,7%
31 έως 40 53 40,8%
41 έως 50 37 28,5%
Άνω των 50 17 13,1%

Χρόνια Υπηρεσίας

Έως 5 43 33,6%
6 έως 10 36 28,1%
11 έως 15 23 18,0%
16 έως 20 17 13,3%

Πάνω από 20 9 7%

Εκπαίδευση

Φιλοσοφική Σχολή 42 32,3%
Σχολή Θετικών
Επιστημών 38 29,2%

Παιδαγωγικό
Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης

12 9,2%

Τμήμα Ειδικής
Αγωγής και
Εκπαίδευσης

18 13,8%

Τ.Ε.Φ.Α.Α. 8 6,2%
Επιστημονικό
Προσωπικό 1 0,8%

Κάτοχος Δεύτερου
Πτυχίου 3 2,3%

Άλλο Πτυχίο 8 6,2%

Επιπλέον
Εκπαίδευση

Διδασκαλείο 5 4,9%
Μεταπτυχιακό 93 91,2%
Διδακτορικό 4 3,9%

Εκπαιδευτικός
Φορέας Εργασίας

Ειδικό Σχολείο 96 74,4%
Τμήμα Ένταξης 11 8,5%
Παράλληλη
Στήριξη 15 11,6%

Άλλο 7 5,4%

Χρόνια Υπηρεσίας
σε παιδιά με
αυτισμο

Έως 5 68 55,7%
6 έως 10 30 24,6%
11 έως 20 22 18%

Πάνω από 20 2 1,6%
Σπουδές στον

αυτισμό
Ναι 60 47,6%
Όχι 66 52,4%
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Στον Πίνακα 1 παρατηρούμε ότι το 76.2% των ερωτηθέντων καλύπτουν οι

γυναίκες, ενώ μόλις το 23.8% οι άνδρες. Επίσης, το 40.8% του δείγματος

καλύπτεται από εκπαιδευτικούς μεταξύ 31 και 40 ετών, το 28.5% εξ αυτών βρίσκονται

στο ηλικιακό εύρος 41 έως 50 ετών, το 17.7% του δείγματος αποτελούν όσοι είναι

μέχρι 30 χρονών, ενώ το υπόλοιπο 13.1% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών είναι πάνω

από 50 χρονών.

Στην συνέχεια παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων, ποσοστού

33.6%, έχουν εργασιακή προϋπηρεσία έως 5 έτη, το 28.1% του δείγματος έχει εργαστεί

από 6 έως 10 χρόνια και το 18% των εκπαιδευτικών έχει προϋπηρεσία από 11 μέχρι και

15 έτη. Ακόμη, προϋπηρεσία από 16 έως 20 χρόνια έχει το 13.3% των ερωτηθέντων,

ενώ μόλις το 7% έχει εμπειρία στην εκπαίδευση μεγαλύτερη των 20 χρόνων.

Αναφορικά με τις σπουδές των ερωτηθέντων παρατηρούμε ότι το 32.3% είναι

απόφοιτοι Φιλοσοφικής Σχολής, το 29.2% απόφοιτοι Σχολής Θετικών Επιστημών και

το 13.8% απόφοιτοι Τμήματος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Ακολουθούν οι

απόφοιτοι Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης που αντιστοιχούν στο

9.2% του δείγματος και οι απόφοιτοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή άλλου τμήματος που

καταλαμβάνουν ποσοστά από 6.2% έκαστος. Τέλος, το 2.3% των εκπαιδευτικών είναι

κάτοχοι δεύτερου πτυχίου, ενώ μόλις το 0.8% είναι επιστημονικό προσωπικό.

Για την περαιτέρω κατάρτιση των ερωτηθέντων ενημερωνόμαστε ότι η

πλειοψηφία του δείγματος που ανέρχεται μάλιστα σε ποσοστό 91.2% κατέχει

μεταπτυχιακό δίπλωμα, το 4.9% έχει διδακτική επάρκεια (διδασκαλείο), ενώ ένα μικρό

ποσοστό της τάξεως του 3.9% καλύπτουν οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

Αναφορικά με την σχολική μονάδα στην οποία απασχολούνται οι εκπαιδευτικοί,

βλέπουμε ότι το 74.4% απασχολείται σε ειδικό σχολείο, το 11.6% στην παράλληλη
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στήριξη, το 8.5% εργάζεται σε τμήμα ένταξης, ενώ το υπόλοιπο 5.4% σε κάποιον άλλο

φορέα.

Ως προς τα χρόνια προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών σε παιδιά με αυτισμό η

έρευνα έδειξε οτι το 55.7% έχουν προϋπηρεσία μέχρι και 5 έτη, το 24.6% από 6 έως 10

έτη, από 11 έως και 20 έτη εμπειρίας στον αυτισμό έχει το 18% του δείγματος, ενώ

μόλις το 1.6% έχει προϋπηρεσία μεγαλύτερη από 20 χρόνια.

Ολοκληρώνουμε τα ατομικά στοιχεία των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών και

παρατηρούμε ότι το 52.4% δεν έχει σπουδές στον αυτισμό, ενώ το υπόλοιπο 47.6%

διαθέτει περαιτέρω εξειδίκευση στον αυτισμό.

Στην δεύτερη ενότητα του ερωτηματολογίου οι εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν

τα στοιχεία ενός μαθητή τους με ΔΦΑ, καθώς για να ανταποκριθούν στα ερωτήματα

του ερωτηματολογίου έπρεπε να έχουν κατά νου έναν μαθητή τους. Έτσι τα στοιχεία

που παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα είναι το φύλο, η ηλικία, η τάξη, ο

δείκτης νοημοσύνης και το επίπεδο λόγου των μαθητών τους.

Πίνακας 2: Δημογραφικά Στοιχεία Μαθητών

Μεταβλητές Κατηγορίες Πλήθος Ποσοστό

Φύλο Αγόρι 98 76%
Κορίτσι 31 24%

Ηλικία

Έως 8 ετών 6 4,7%
9 έως 13 34 26,6%
14 έως 18 79 61,7%
Άνω των 18 9 7,0%

Τάξη Φοίτησης

Προσχολική Τάξη 2 1.6%
Δημοτικό 34 27.9%
Γυμνάσιο 45 36.9%
Λύκειο 5 4.1%
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 36 29.5%
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Στον Πίνακα 2 φαίνεται ότι τα αγόρια καταλαμβάνουν το 76% και τα κορίτσια το

υπόλοιπο 24%. Επίσης βλέπουμε τις ηλικίες των μαθητών. Το 61.7% καλύπτεται από

μαθητές 14 έως και 18 ετών, το 26.6% είναι από 9 έως 13 ετών, το 7% είναι άνω των 18

ετών, ενώ το υπόλοιπο 4.7% των παιδιών είναι μέχρι 8 χρονών.

Στην συνέχεια αναφέρεται η τάξη φοίτησης των μαθητών. Παρατηρούμε πως το

36.9% των μαθητών παρακολουθούν κάποια τάξη του Γυμνασίου, το 29.5%

αντιστοιχεί σε μαθητές του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., το 27.9% είναι μαθητές Δημοτικού ενώ οι

μαθητές Λυκείου και οι μαθητές προσχολικής τάξης καταλαμβάνουν το 4.1% και το

1.6% αντίστοιχα.

Αναφορικά με το νοητικό δυναμικό των μαθητών οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν τα

ακόλουθα: Το 75% έχει μέση νοημοσύνη, το 12.5% έχει νοητική καθυστέρηση, το

9.4% έχει ανώτερη νοημοσύνη, ενώ το 3.1% έχει οριακό επίπεδο νοημοσύνης. Τέλος,

ως προς το επίπεδο λόγου οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι το 42.6% των μαθητών

τους έχουν ανεπτυγμένο λόγο, το 40.3% διακρίνεται από μονολεκτικό λόγο, ενώ το

17.1% καταλαμβάνουν μαθητές με απουσία λόγου.

Δείκτης
Νοημοσύνης (I.Q.)

Ανώτερος-Κανονικός 6 9.4%
Μέσος- Κανονικός 48 75%

Οριακής
Νοημοσύνης 2 3.1%

Νοητική
Καθυστέρηση 8 12.5%

Επίπεδο Λόγου

Απουσία Λόγου 22 17,1%
Μονολεκτικός Λόγος 52 40,3%

Ανεπτυγμένος
Λόγος 55 42,6%
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ

5.1. Περιγραφική Στατιστική

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση του ρόλου που διαδραματίζουν

τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και η τεχνολογία στην εκπαίδευση των

μαθητών με Διαταραχή Φάσματος Αυτισμού. Για τον σκοπό αυτό διαμορφώθηκε

αντίστοιχο ερωτηματολόγιο που πρόεκυψε από ήδη υπάρχοντα ερωτηματολόγια

διδακτορικών διατριβών, όπως ήδη προαναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, το

οποίο απαρτίζεται από 4 ενότητες. Στην πρώτη, παρατίθενται τα ατομικά στοιχεία των

ερωτηθέντων, ακολουθεί η δεύτερη στην οποία παρουσιάζονται τα επιδημιολογικά

στοιχεία των μαθητών των ερωτηθέντων που ήδη προαναφέρθηκαν και αναλύθηκαν

εκτεταμένα. Ακολουθεί η ανάλυση της τρίτης ενότητας του ερωτηματολογίου όπου

παρουσιάζονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς την επαγγελματική εκπαίδευση

στην ειδική αγωγή. Στην τελευταία ενότητα αναλύονται οι απόψεις ως προς τη χρήση

τεχνολογιών και λογισμικών εκπαίδευσης για τη διδασκαλία μαθητών με αυτισμό.

5.1.1. Απόψεις ως προς την επαγγελματική εκπαίδευση στην ειδική αγωγή

Στην παρούσα ενότητα, παρουσιάζονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς την

επαγγελματική εκπαίδευση στην ειδική αγωγή. Πιο συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις

διαχωρίζονται σε 5 διαστάσεις, το αναλυτικό πρόγραμμα και η επαγγελματική

εκπαίδευση στην ειδική αγωγή, το εξατομικευμένο πρόγραμμα της επαγγελματικής

εκπαίδευσης, την προεπαγγελματική εκπαίδευση και τον επαγγελματικό

προσανατολισμό, την επαγγελματική κατάρτιση και τη συμβολή του εκπαιδευτικού

στην επαγγελματική εκπαίδευση. Όλες οι απαντήσεις κωδικοποιήθηκαν ώστε να
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δέχονται τιμές 1 και 2 (1-Ναι, 2-Όχι), με την αύξηση του μέσου όρου, να συνδέεται με

μείωση της συμφωνίας στην εκάστοτε δήλωση. Σε αυτό το σημείο, να τονισθεί πως οι

απαντήσεις «Δεν γνωρίζω» αφαιρέθηκαν για πιο ποιοτική και συνεκτική παρουσίαση

των δεδομένων.

Σχετικά με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα «Το περιεχόμενο του ΑΠΣ της ειδικής

αγωγής συμβάλλει στην ανάπτυξη απαραίτητων δεξιοτήτων για την επαγγελματική

συμπερίληψη των μαθητών με ΔΦΑ; » προκύπτουν οι παρακάτω αναλύσεις.

Στον Πίνακα 3 παρατίθενται οι απόψεις των ερωτηθέντων ως προς το αναλυτικό

πρόγραμμα και την επαγγελματική εκπαίδευση στην ειδική αγωγή. Μεταξύ των

απαντήσεων «Ναι» και «Όχι», τείνοντας προς την αρνητική απάντηση, τοποθετούνται

οι ερωτηθέντες ως προς το ότι οι προεπαγγελματικοί στόχοι στο αναλυτικό πρόγραμμα

του ειδικού σχολείου είναι ξεκάθαρα προσδιορισμένοι (1.71), ενώ στην ίδια κλίμακα,

αλλά με τάση προς την απάντηση «Ναι», βρίσκονται όσον αφορά το ότι το αναλυτικό

πρόγραμμα του ειδικού σχολείου προωθεί τις δεξιότητες που χρειάζονται για τον

σχεδιασμό και την επιλογή ενός επαγγέλματος (1.43) και πως η ειδική αγωγή παρέχει

εκπαίδευση που οδηγεί στην εργασιακή αποκατάσταση των ατόμων με αυτισμό (1.38).

Επιπλέον, οι ερωτηθέντες φαίνεται πως συμφωνούν ότι το αναλυτικό πρόγραμμα του

ειδικού σχολείου προωθεί την άσκηση των εργασιακών συνηθειών (1.23) και των

δεξιοτήτων κινητικότητας (1.09), πως η ειδική αγωγή παρέχει εκπαίδευση που οδηγεί

στην κοινωνική ένταξη του ατόμου με αυτισμό (1.08) και πως το αναλυτικό πρόγραμμα

του ειδικού σχολείου προωθεί τη διδασκαλία δεξιοτήτων γλωσσικής έκφρασης και

κατανόησης (1.07), των δεξιοτήτων καθημερινής ζωής (1.06) και των κοινωνικών

δεξιοτήτων (1.04).
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Πίνακας 3: Αναλυτικό Πρόγραμμα και Επαγγελματική εκπαίδευση στην ειδική αγωγή
Μέσος
Όρος

Τυπική
Απόκλιση

Η ειδική αγωγή παρέχει εκπαίδευση που οδηγεί στην κοινωνική ένταξη του
ατόμου με αυτισμό 1.08 0.279

Η ειδική αγωγή παρέχει εκπαίδευση που οδηγεί στην εργασιακή αποκατάσταση
των ατόμων με αυτισμό 1.38 0.487

Οι προεπαγγελματικοί στόχοι στο αναλυτικό πρόγραμμα του ειδικού σχολείου
είναι ξεκάθαρα προσδιορισμένοι

1.71 0.455

Το αναλυτικό πρόγραμμα του ειδικού σχολείου προωθεί την άσκηση των
δεξιοτήτων κινητικότητας 1.09 0.288

Το αναλυτικό πρόγραμμα του ειδικού σχολείου προωθεί την άσκηση των
εργασιακών συνηθειών 1.23 0.422

Το αναλυτικό πρόγραμμα του ειδικού σχολείου προωθεί τις δεξιότητες που
χρειάζονται για τον σχεδιασμό και την επιλογή ενός επαγγέλματος 1.43 0.498

Το αναλυτικό πρόγραμμα του ειδικού σχολείου προωθεί τη διδασκαλία
δεξιοτήτων καθημερινής ζωής 1.06 0.247

Το αναλυτικό πρόγραμμα του ειδικού σχολείου προωθεί τη διδασκαλία των
κοινωνικών δεξιοτήτων 1.04 0.198

Το αναλυτικό πρόγραμμα του ειδικού σχολείου προωθεί τη διδασκαλία
δεξιοτήτων γλωσσικής έκφρασης και κατανόησης 1.07 0.252

Σχετικά με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα «Τα προγράμματα επαγγελματικής

εκπαίδευσης είναι κατάλληλα σχεδιασμένα για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των

μαθητών με ΔΦΑ;» προκύπτουν τα παρακάτω δεδομένα.

Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται οι ερωτήσεις που συνδέονται με το εξατομικευμένο

πρόγραμμα της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Οι ερωτηθέντες φαίνεται να διαφωνούν

πως οι μαθητές με αυτισμό συμμετέχουν στη διαμόρφωση του ατομικού προγράμματος

επαγγελματικής κατάρτισης (1.75), ενώ με τάση προς τη διαφωνία τοποθετούνται ως

προς το ότι το ατομικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης σχεδιάζεται με τη

συμμετοχή του γονέα του μαθητή με αυτισμό (1.69) και πως στο ειδικό σχολείο

υπάρχει ατομικό πρόγραμμα προεπαγγελματικής εκπαίδευσης με συγκεκριμένους

στόχους για κάθε μαθητή με αυτισμό (1.66).
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Πίνακας 4: Εξατομικευμένο πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης
Μέσος
Όρος

Τυπική
Απόκλιση

Στο ειδικό σχολείο υπάρχει ατομικό πρόγραμμα προεπαγγελματικής εκπαίδευσης
με συγκεκριμένους στόχους για κάθε μαθητή/τρια με αυτισμό

1.66 0.476

Το ατομικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης σχεδιάζεται με τη συμμετοχή
του γονέα του/της μαθητή/τριας με αυτισμό 1.69 0.463

Ο/Η μαθητής/τρια με αυτισμό συμμετέχει στην διαμόρφωση του ατομικού
προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης

1.75 0.434

Στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται οι ερωτήσεις που σχετίζονται με την

προεπαγγελματική εκπαίδευση και τον επαγγελματικό προσανατολισμό που προσφέρει

ένα ειδικό σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί τείνουν προς την αρνητική απάντηση «Όχι» όσον

αφορά το ότι η προεπαγγελματική εκπαίδευση για τα άτομα με αυτισμό, ξεκινά από τις

πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου (1.73), ενώ προς τη συμφωνία τείνουν ως προς

το ότι τα άτομα με αυτισμό διδάσκονται επαγγελματικό προσανατολισμό στο ειδικό

σχολείο (1.35), πως η προεπαγγελματική εκπαίδευση γίνεται στο ειδικό σχολείο (1.31)

και πως τα άτομα με αυτισμό διδάσκονται επαγγελματικό προσανατολισμό σε

προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης (1.28). Τέλος, οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν

πως η προεπαγγελματική εκπαίδευση προετοιμάζει την ένταξη των μαθητών σε ένα

πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης (1.24), ότι η προεπαγγελματική εκπαίδευση

γίνεται σε προγράμματα ιδρυμάτων ή προεπαγγελματικά εργαστήρια διαφόρων φορέων

ή Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. (1.17) και πως η ένταξη των μαθητών σε προγράμματα επαγγελματικής

κατάρτισης απαιτεί τη συνεργασία αυτών των προγραμμάτων και του ειδικού σχολείου

(1.11).
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Στον Πίνακα 6 παρατίθενται οι απόψεις των ερωτηθέντων ως προς την

επαγγελματική κατάρτιση των ατόμων με αυτισμό. Οι εκπαιδευτικοί τείνουν προς τη

συμφωνία, όσον αφορά το ότι οι μαθητές με αυτισμό συμμετέχουν σε προγράμματα

επαγγελματικής κατάρτισης για μαθητές χωρίς αυτισμό (1.30). Ωστόσο, συμφωνούν

πως η ειδική επαγγελματική κατάρτιση ξεκινά στην ηλικία των 15-16 ετών (1.23), ότι η

πιθανότητα πρόσληψης σε ένα επάγγελμα αυξάνει με την μαθητεία σε αυτό το

επάγγελμα (1.16), πως τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης περιλαμβάνουν και

προεπαγγελματική εκπαίδευση (1.11), ότι ο στόχος της ειδικής επαγγελματικής

κατάρτισης είναι να προετοιμάσει ένα άτομο με αυτισμό στην άσκηση ενός

επαγγέλματος (1.07) και πως οι δεξιότητες της προεπαγγελματικής εκπαίδευσης

συνδέονται με αυτές που διδάσκονται στην επαγγελματική κατάρτιση (1.07).

Πίνακας 6: Επαγγελματική κατάρτιση
Μέσος
Όρος

Τυπική
Απόκλιση

Ο στόχος της ειδικής επαγγελματικής κατάρτισης είναι να προετοιμάσει ένα άτομο
με αυτισμό στην άσκηση ενός επαγγέλματος

1.07 0.252

Η ειδική επαγγελματική κατάρτιση ξεκινά στην ηλικία των 15-16 ετών 1.23 0.426

Πίνακας 5: Προεπαγγελματική εκπαίδευση και επαγγελματικός προσανατολισμός
Μέσος
Όρος

Τυπική
Απόκλιση

Η προεπαγγελματική εκπαίδευση γίνεται στο ειδικό σχολείο 1.31 0.465

Η προεπαγγελματική εκπαίδευση γίνεται σε προγράμματα ιδρυμάτων, ή
προεπαγγελματικά εργαστήρια διαφόρων φορέων ή Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 1.17 0.381

Η προεπαγγελματική εκπαίδευση για τα άτομα με αυτισμό, ξεκινά από τις πρώτες
τάξεις του δημοτικού σχολείου 1.73 0.449

Η προεπαγγελματική εκπαίδευση προετοιμάζει την ένταξη των μαθητών/τριών σε
ένα πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης 1.24 0.432

Τα άτομα με αυτισμό διδάσκονται επαγγελματικό προσανατολισμό στο ειδικό
σχολείο 1.35 0.481

Τα άτομα με αυτισμό διδάσκονται επαγγελματικό προσανατολισμό σε
προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 1.28 0.451

Η ένταξη μαθητών/τριών σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης απαιτεί τη
συνεργασία αυτών των προγραμμάτων και του ειδικού σχολείου 1.11 0.313
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Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης περιλαμβάνουν και
προεπαγγελματική εκπαίδευση 1.11 0.316

Οι δεξιότητες της προεπαγγελματικής εκπαίδευσης συνδέονται με αυτές που
διδάσκονται στην επαγγελματική κατάρτιση 1.07 0.259

Οι μαθητές/τριες με αυτισμό συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής
κατάρτισης για μαθητές/τριες χωρίς αυτισμό 1.30 0.462

Η πιθανότητα πρόσληψης σε ένα επάγγελμα αυξάνει με την μαθητεία σε αυτό το
επάγγελμα 1.16 0.395

Όσον αφορά το τρίτο ερευνητικό ερώτημα «Ο εκπαιδευτικός είναι κατάλληλα

εκπαιδευμένος για την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης τη χρήση

λογισμικών στην εκπαίδευση μαθητών με ΔΦΑ;» προκύπτουν τα εξής δεδομένα.

Στον Πίνακα 7 που ακολουθεί, παρατηρούμε τις απόψεις των εκπαιδευτικών ως

προς τη συμβολή του εκπαιδευτικού στην επαγγελματική εκπαίδευση. Οι ερωτηθέντες

τείνουν προς τη διαφωνία όσον αφορά το ότι ο εκπαιδευτικός του ειδικού σχολείου έχει

επιμορφωθεί για να διδάξει προεπαγγελματική εκπαίδευση (1.74) και πως έχει

εκπαιδευτεί κατάλληλα για να διδάσκει μαθητές με αυτισμό (1.53). Επιπλέον, με τάση

προς την συμφωνία τοποθετούνται ως προς το ότι οι εκπαιδευτικοί του προγράμματος

ειδικής επαγγελματικής κατάρτισης έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα ώστε να διδάσκουν

άτομα με αυτισμό (1.35). Τέλος, οι ερωτηθέντες συμφωνούν πως ο ρόλος του

εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής είναι να παρέχει και προεπαγγελματική εκπαίδευση

στους μαθητές με αυτισμό (1.25).

Πίνακας 7:Συμβολή του εκπαιδευτικού στην επαγγελματική εκπαίδευση
Μέσος
Όρος

Τυπική
Απόκλιση

Ο εκπαιδευτικός του ειδικού σχολείου έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα για να διδάσκει
μαθητές/τριες με αυτισμό 1.53 0.501

Ο ρόλος του/ της εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής είναι να παρέχει και
προεπαγγελματική εκπαίδευση στους μαθητές με αυτισμό 1.25 0.434

Ο εκπαιδευτικός του ειδικού σχολείου έχει επιμορφωθεί για να διδάξει
προεπαγγελματική εκπαίδευση

1.74 0.441

Ο/Η εκπαιδευτής/τρια του προγράμματος ειδικής επαγγελματικής κατάρτισης έχει
εκπαιδευτεί κατάλληλα ώστε να διδάσκει άτομα με αυτισμό 1.35 0.480
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5.1.2. Απόψεις ως προς τη χρήση τεχνολογιών και λογισμικών εκπαίδευσης για τη

διδασκαλία μαθητών με αυτισμό

Στην τελευταία ενότητα της περιγραφικής στατιστικής, παρουσιάζονται οι απόψεις

των ερωτηθέντων ως προς τη χρήση τεχνολογιών και εκπαιδευτικών λογισμικών στη

διδασκαλία μαθητών με διαταραχή φάσματος αυτισμού.

Στον Πίνακα 8 παρατίθεται το εάν οι ερωτηθέντες χρησιμοποιούν ή όχι τα

παρακάτω λογισμικά στη διδασκαλία των μαθητών με αυτισμό. Με τάση προς τη

συμφωνία τοποθετούνται όσον αφορά το γεγονός πως η χρήση εφαρμογών λογισμικού

στην εκπαίδευση είναι ικανοποιητική (1.35), πως κάνουν χρήση ΤΠΕ (1.28) και πως

έχουν επιμόρφωση στις ΤΠΕ (1.27). Τέλος, συμφωνούν πως ακόμη και εάν το

λογισμικό δεν ικανοποιεί τους άμεσους διδακτικούς τους στόχους, θεωρούν ότι αξίζει

να χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές (1.10).

Πίνακας 8: Χρήση λογισμικών στην εκπαίδευση
Μέσος
Όρος

Τυπική
Απόκλιση

Έχετε Επιμόρφωση στις ΤΠΕ 1.27 0.446

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στη διδασκαλία σας 1.28 0.449

Η εμπειρία σας στην χρήση εφαρμογών λογισμικού στην εκπαίδευση είναι
ικανοποιητική 1.35 0.478

Ακόμη και εάν το λογισμικό δεν ικανοποιεί τους άμεσους διδακτικούς στόχους
σας, θεωρείτε ότι αξίζει να χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές σας

1.1 0.305

Επιπλέον οι ερωτηθέντες ερωτήθηκαν ποια λογισμικά χρησιμοποιούν οι ίδιοι,

ωστόσο λίγοι απάντησαν. Οι περισσότεροι από αυτούς που έδωσαν απάντηση

αναφέρθηκαν σε λογισμικά όπως το «Δελφίνι», το «Φωτόδεντρο» και το

«Kidspiration». Λιγότερο συχνά εμφανίστηκαν απαντήσεις «jele», «Ο Ξεφτέρης και η

γραμματική» όπως και το λογισμικό «scratch». Να σημειωθεί ακόμη, ότι εκπαιδευτικά
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λογισμικά όπως το «Upability», το «Geogebra» κ.α. αναφέρθηκαν μια φορά μέσα στην

έρευνα.

Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να δηλώσουν ποια προγράμματα

θεωρούντο κατάλληλα για μαθητές με αυτισμό. Οι απάντησεις που δόθηκαν με

μεγαλύτερη συχνότητα ήταν το «Δελφίνι», το «Φωτόδεντρο» και το «Kidspiration».

Παρατηρήθηκε ότι λιγότερο συχνά χρησιμοποιούν το «jele», το «Ο Ξεφτέρης και η

γραμματική» όπως και το λογισμικό «scratch». Να σημειωθεί ακόμη ότι εκπαιδευτικά

λογισμικά όπως το «Upability», το «Geogebra» κ.α. αναφέρθηκαν μια φορά μέσα στην

έρευνα.

Στον Πίνακα 9, παρατηρούμε τους λόγους για τους οποίους οι εκπαιδευτικοί δεν

επιλέγουν τη χρήση λογισμικών στη διδασκαλία τους. Το 19.2% των συνολικών

απαντήσεων καταλαμβάνει ο μειωμένος αριθμός διαθέσιμων υπολογιστών στην

εκπαιδευτική μονάδα, το 15.9% ανήκει στο γεγονός πως ο διαθέσιμος εξοπλισμός είναι

απαρχαιωμένος, ενώ η ανομοιογένεια ως προς το επίπεδο των μαθητών και τα

προβλήματα στην προσβασιμότητα στους Η/Υ για τις τάξεις του σχολείου αγγίζουν το

13.7% και το 13.4% αντίστοιχα. Επιπλέον, το 10.7% ανήκει στη δυσκολία πρόσβασης

σε εκπαιδευτικά λογισμικά, το 10.1% αγγίζει η ανεπαρκής τεχνική υποστήριξη για τη

λειτουργία των υπολογιστών, το 6.4% καταλαμβάνει η έλλειψη χρόνου για την

προετοιμασία των μαθημάτων και το 3.4% αντιπροσωπεύει το γεγονός ότι για τη χρήση

λογισμικού πρέπει να υπάρχει βοήθεια ενός έμπειρου χρήστη. Τέλος, από 2.7%

καταλαμβάνουν τόσο το γεγονός ότι η χρήση λογισμικού κατά τη διεξαγωγή των

μαθητών είναι χρονοβόρα όσο και ότι οι ελλείπεις γνώσεις στη χρήση υπολογιστών, με

το υπόλοιπο 0.6% να ανήκει στην απάντηση «Άλλο».
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Πίνακας 9: Για ποιους λόγους δεν επιλέγετε την χρήση λογισμικών στη διδασκαλία σας

Συχνότητα
Ποσοστό

Εγκυρότητας
Αθροιστικό
Ποσοστό

Μειωμένος αριθμός διαθέσιμων υπολογιστών στην

εκπαιδευτική μονάδα

63 19.2 19.2

Ο διαθέσιμος εξοπλισμός είναι απαρχαιωμένος 52 15.9 35.1

Ανεπαρκής τεχνική υποστήριξη για τη λειτουργία των

υπολογιστών

33 10.1 45.1

Δυσκολία πρόσβασης σε εκπαιδευτικά λογισμικά 35 10.7 55.8

Προβλήματα στην προσβασιμότητα στους Η/Υ/ για

όλες τις τάξεις του σχολείου

44 13.4 69.2

Έλλειψη χρόνου για την προετοιμασία των μαθημάτων

με τη χρήση Η/Υ

21 6.4 75.6

Η χρήση λογισμικού δυσκολεύει τη μάθηση 4 1.2 76.8

Η χρήση λογισμικού κατά τη διεξαγωγή των μαθημάτων

είναι χρονοβόρα

9 2.7 79.6

Για τη χρήση λογισμικού στη διδασκαλία χρειάζομαι τη

βοήθεια ενός έμπειρου χρήστη

11 3.4 82.9

Ανομοιογένεια ως προς το επίπεδο των μαθητών 45 13.7 96.6

Ελλιπείς γνώσεις στη χρήση υπολογιστών για

διδακτικούς σκοπούς

9 2.7 99.4

Άλλο 2 .6 100.0

Στον Πίνακα 10 παρατίθενται οι απόψεις των ερωτηθέντων ως προς την

καταλληλόλητα της χρήσης λογισμικών στην εκπαίδευση για άτομα με αυτισμό. Οι

απαντήσεις δέχονται τιμές από το 1 έως το 3 (1-Καθόλου, 2-Ελάχιστα, 3-Αρκετά) και η

αύξηση του μέσου όρου, ταυτίζεται με την αύξηση της καταλληλόλητας χρήσης των

λογισμικών. Οι ερωτηθέντες θεωρούν πως η χρήση λογισμικού δημιουργεί αρκετές νέες

δυνατότητες στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών (2.88) και πως το λογισμικό είναι

αρκετά εύχρηστο (2.82) και φιλικό (2.77) εκπαιδευτικό εργαλείο για τους μαθητές με

αυτισμό. Επιπλέον, ανάμεσα στις απαντήσεις «Ελάχιστα» και «Αρκετά», τείνοντας

προς το δεύτερο, τοποθετούνται οι ερωτηθέντες ως προς το ότι το περιεχόμενο των
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εφαρμογών λογισμικού ανταποκρίνεται στις ανάγκες του προγράμματος σπουδών (2.66)

και πως το περιεχόμενο των εφαρμογών λογισμικού είναι κατάλληλο για μαθητές με

αυτισμό (2.64). Τέλος, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως το λογισμικό είναι ελάχιστα

σαφές και κατανοητό και πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το μαθητή με αυτισμό

χωρίς τη βοήθεια του εκπαιδευτικού (2.0).

Πίνακας 10: Καταλληλότητα της χρήσης λογισμικών στην εκπαίδευση για άτομα με
αυτισμό

Μέσος
Όρος

Τυπική
Απόκλιση

Η χρήση λογισμικού δημιουργεί νέες δυνατότητες στα πλαίσια του προγράμματος
σπουδών 2.88 0.353

Το περιεχόμενο των εφαρμογών λογισμικού ανταποκρίνεται στις ανάγκες του
προγράμματος σπουδών 2.66 0.565

Το λογισμικό είναι φιλικό εκπαιδευτικό εργαλείο για τους μαθητές με αυτισμό 2.77 0.508

Το λογισμικό είναι εύχρηστο εκπαιδευτικό εργαλείο για τους μαθητές με αυτισμό 2.82 0.458

Το περιεχόμενο των εφαρμογών λογισμικού είναι κατάλληλο για μαθητές με
αυτισμό 2.64 0.584

Το λογισμικό είναι σαφές και κατανοητό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το
μαθητή με αυτισμό χωρίς τη βοήθεια του εκπαιδευτικού 2.00 0.729

Σχετικά με το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα «Ποια χαρακτηριστικά πληρούν τα

λογισμικά που είναι κατάλληλα για την εκπαίδευση των μαθητών με ΔΦΑ;» καταλήγουμε

στις παρακάτω διαπιστώσεις.

Στον Πίνακα 11 παρουσιάζονται οι απόψεις των ερωτηθέντων ως προς τα

χαρακτηριστικά των κατάλληλων λογισμικών για χρήση από μαθητές με αυτισμό. Οι

απαντήσεις, όπως και προηγουμένως, δέχονται τιμές από το 1 έως το 3 (1-Καθόλου,

2-Ελάχιστα, 3-Αρκετά) με την αύξηση του μέσου όρου, να ταυτίζεται με τη συμφωνία

των ερωτηθέντων ως προς το ότι η εκάστοτε δήλωση αποτελεί χαρακτηριστικό των

λογισμικών. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως το περιεχόμενο των εφαρμογών του

λογισμικού παρουσιάζεται με τρόπο αρκετά ενθαρρυντικό για την ενεργοποίηση των

μαθητών με αυτισμό (2.79) και τρόπο που τους προκαλεί ενδιαφέρον (2.77). Επιπλέον,
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θεωρούν πως οι συμβολικές αναπαραστάσεις που χρησιμοποιούνται είναι αρκετά

κατάλληλες για τους μαθητές (2.75). Επιπλέον, ανάμεσα στις απαντήσεις «Ελάχιστα»

και «Αρκετά», τείνοντας προς το δεύτερο, τοποθετούνται οι ερωτηθέντες ως προς το ότι

το ηχητικό μέρος των εφαρμογών λογισμικού είναι κατάλληλο για μαθητές με αυτισμό

(2.71), πως τα εργαλεία και ο τρόπος πλοήγησης είναι κατανοητά από τους μαθητές με

αυτισμό (2.57) και πως η ένδειξη του πλήθους λανθασμένων απαντήσεων του μαθητή

είναι απαραίτητο στοιχείο για την αυτοβελτίωση του (2.55). Στην ίδια κλίμακα, αλλά

τείνοντας προς το «Ελάχιστα», κατατάσσονται οι εκπαιδευτικοί όσον αφορά το ότι η

ένδειξη του χρόνου χρήσης κάθε δραστηριότητας από τον μαθητή είναι απαραίτητο

στοιχείο για την καλύτερη οργάνωση του μαθητή με αυτισμό (2.48), πως το λογισμικό

είναι αξιόπιστα (2.47), πως τα γραφικά του λογισμικού είναι ρεαλιστικά (2.42) και ότι η

μετάβαση σε άλλες ενότητες είναι κατανοητή και προφανής (2.30). Τέλος, ελάχιστα

θεωρούν οι εκπαιδευτικοί πως οι πληροφορίες που ενσωματώνει η εφαρμογή είναι

επαρκείς για αυτόνομη χρήση της από το μαθητή με αυτισμό (2.25).

Πίνακας 11:Χαρακτηριστικά κατάλληλων λογισμικών για χρήση από μαθητές με αυτισμό

Μέσος
Όρος

Τυπική
Απόκλιση

Το περιεχόμενο των εφαρμογών λογισμικού παρουσιάζεται με τρόπο που να
προκαλεί το ενδιαφέρον του μαθητή με αυτισμό 2.77 0.489

Το περιεχόμενο των εφαρμογών λογισμικού παρουσιάζεται με τρόπο που να
ενθαρρύνει την ενεργοποίηση των μαθητών με αυτισμό 2.79 0.462

Τα εργαλεία και ο τρόπος πλοήγησης είναι κατανοητά από τους μαθητές με
αυτισμό 2.57 0.597

Η μετάβαση σε άλλες ενότητες είναι κατανοητή- προφανής από τους μαθητές με
αυτισμό 2.30 0.621

Οι βοηθητικές πληροφορίες που ενσωματώνει η εφαρμογή είναι επαρκείς για
αυτονομη χρήση της από το μαθητή με αυτισμό 2.25 0.652

Η ένδειξη του χρόνου χρήσης κάθε δραστηριότητας από τον μαθητή είναι
απαραίτητο στοιχείο για την καλύτερη οργάνωση του μαθητή με αυτισμό

2.48 0.677

Η ένδειξη του πλήθους λανθασμένων απαντήσεων του μαθητή είναι απαραίτητο
στοιχείο για την αυτοβελτίωση του μαθητή 2.55 0.612

Οι συμβολικές αναπαραστάσεις που χρησιμοποιούνται (π.χ. εικονίδια) είναι
κατάλληλες για τους μαθητές με αυτισμό

2.75 0.534

Τα γραφικά των εφαρμογών λογισμικού είναι ρεαλιστικά 2.42 0.597
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Το ηχητικό μέρος των εφαρμογών λογισμικού είναι κατάλληλο για μαθητές με
αυτισμό 2.71 0.507

Το λογισμικό είναι αξιόπιστο ( δεν εμφανίζει σφάλματα εκτέλεσης) 2.47 0.589

Σχετικά με το πέμπτο ερευνητικό ερώτημα «Είναι τα λογισμικά ως εκπαιδευτικό

εργαλείο αποτελεσματικά για τους μαθητές με ΔΦΑ ως προς την ανάπτυξη δεξιοτήτων

απαραίτητων για την κοινωνική τους ένταξη;» προκύπτουν τα παρακάτω δεδομένα.

Στον Πίνακα 12 παρουσιάζονται οι συνέπειες της χρήσης των λογισμικών στην

εκπαίδευση ατόμων με αυτισμό. Οι απαντήσεις, για άλλη μια φορά, δέχονται τιμές από

το 1 έως το 3 (1-Καθόλου, 2-Ελάχιστα, 3-Αρκετά) με την αύξηση του μέσου όρου, να

συνδέεται με αύξηση της συμφωνία των ερωτηθέντων πως η εκάστοτε δήλωση

αποτελεί συνέπεια της χρήσης λογισμικού. Οι ερωτηθέντες θεωρούν πως το λογισμικό

ενθαρρύνει αρκετά την ενεργό συμμετοχή (2.81) των μαθητών και υποστηρίζει αρκετά

τη γνωστική ανάπτυξη τους (2.81), ενώ ανάμεσα στις απαντήσεις «Ελάχιστα» και

«Αρκετά», με τάση προς το δεύτερο, τοποθετούνται ως προς το ότι το λογισμικό μπορεί

να υποστηρίξει την ανάπτυξη δεξιοτήτων καθημερινής ζωής σε μαθητές με αυτισμό

(2.74). Ακόμη, στην ίδια κλίμακα, αλλά τείνοντας προς την απάντηση «Ελάχιστα»,

τοποθετούνται οι ερωτηθέντες ως προς το ότι το λογισμικό μπορεί να υποστηρίξει την

ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων σε μαθητές με αυτισμό (2.30).

Πίνακας 12: Συνέπειες της χρήσης λογισμικών στην εκπαίδευση ατόμων με αυτισμό
Μέσος
Όρος

Τυπική
Απόκλιση

Το λογισμικό ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των μαθητών με αυτισμό 2.81 0.452

Το λογισμικό μπορεί να υποστηρίξει τη γνωστική ανάπτυξη των μαθητών με
αυτισμό

2.81 0.429

Το λογισμικό μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη δεξιοτήτων καθημερινής ζωής
σε μαθητές με αυτισμό 2.74 0.523

Το λογισμικό μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε
μαθητές με αυτισμό 2.65 0.582

Το λογισμικό μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων σε
μαθητές με αυτισμό 2.30 0.764
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5.2. Επαγωγική Στατιστική

Στην παρούσα ενότητα, έγινε μια προσπάθεια ώστε να απαντηθούν και ερωτήματα

τα οποία διατυπώνονται αναλυτικότερα ως εξής:

 Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων επηρεάζουν την άποψη τους

ως προς τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα λογισμικό για να

χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές με αυτισμό;

 Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων επηρεάζουν τις απόψεις τους

ως προς την καταλληλόλητα της χρήσης λογισμικών στην εκπαίδευση για άτομα με

αυτισμό;

 Οι απόψεις των ερωτηθέντων ως προς τη συμβολή του εκπαιδευτικού στην

επαγγελματική εκπαίδευση σχετίζονται με τις συνέπειες που προσδίδουν στη χρήση

λογισμικών στην εκπαίδευση ατόμων με αυτισμό;

Για την απάντηση του 6ου και 7ου ερευνητικού ερωτήματος, έγινε χρήση του

παραμετρικού t-test και του μη παραμετρικού Kruskal-Wallis. Η επιλογή τους

βασίστηκε στο «Κεντρικό Οριακό Θεώρημα», το οποίο υπαγορεύει πως όταν η

κατηγοριοποιούσα μεταβλητή διαχωρίζει το δείγμα σε υποομάδες μεγέθους άνω των 30

ατόμων η καθεμία, τότε ενδείκνυται η χρήση παραμετρικών τεστ (t-test για δίτιμες,

Anova για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις), ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση,

χρησιμοποιούνται τα αντίστοιχα μη παραμετρικά (Mann-Whitney για δίτιμες,

Kruskal-Wallis για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις).

Η λογική των τεστ είναι ο έλεγχος της υπόθεσης που υπαγορεύει κοινή

συμπεριφορά των 2 ή παραπάνω υποομάδων, ως προς τα υπό μελέτη εξάγοντας μια

τιμή (p-value) για κάθε συσχέτιση. Όταν η τιμή p-value είναι κάτω από 0.05, μπορούμε

να υποθέσουμε σε 95% επίπεδο σημαντικότητας ότι η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται,
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γεγονός που αναδεικνύει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των υποομάδων

της κατηγοριοποιούσας μεταβλητής.

Τέλος, για την απάντηση του 8ου ερευνητικού ερωτήματος, χρησιμοποιήθηκε ο

συντελεστής γραμμικής συσχέτισης Pearson. Ο συγκεκριμένος δείκτης, δέχεται τιμές

από το -1 έως το 1, και καθώς πλησιάζει κατά απόλυτη τιμή το 1, τόσο πιο ισχυρή

θεωρείται η συσχέτιση μεταξύ των 2 υπό μελέτη μεταβλητών.

Το έκτο ερευνητικό ερώτημα που έχει ως εξής: «Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά

των ερωτηθέντων επηρεάζουν την άποψη τους ως προς τα χαρακτηριστικά που πρέπει να

έχει ένα λογισμικό για να χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές με αυτισμό;».

Για την απάντηση του παραπάνω ερευνητικού ερωτήματος, έγινε χρήση

επαγωγικών μεθόδων όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως. Στον Πίνακα 13,

παρουσιάζονται οι τιμές (p-values) όλων των στατιστικών ελέγχων που έγιναν

(8*11=88), από τις οποίες προέκυψαν 5 στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Πίνακας 13:Διαφοροποιήσεις των χαρακτηριστικών ενός λογισμικού

Φύλο
(t-test)

Ηλικία
(Kruskal-Wallis)

Χρόνια
Υπηρεσίας

(Kruskal-Wallis)

Εκπαίδευση
(Kruskal-Wallis)

Επιπλέον
σπουδές

(Kruskal-Wallis)

Σχολική
Μονάδα στην

οποία
εργάζεστε

(Kruskal-Wallis)

Χρόνια
Υπηρεσίας σε
παιδιά με
αυτισμό

(Kruskal-Wallis)

Σπουδέ
ς στον
αυτισμό
(t-test)

Το περιεχόμενο
των εφαρμογών
λογισμικού

παρουσιάζεται με
τρόπο που να
προκαλεί το

ενδιαφέρον του
μαθητή με
αυτισμό

0.854 0.233 0.384 0.963 0.667 0.067 0.719 0.870

Το περιεχόμενο
των εφαρμογών
λογισμικού

παρουσιάζεται με
τρόπο που να
ενθαρρύνει την
ενεργοποίηση
των μαθητών με

αυτισμό

0.747 0.076 0.203 0.778 0.678 0.101 0.823 0.559

Τα εργαλεία και ο
τρόπος

πλοήγησης είναι
κατανοητά από
τους μαθητές με

0.735 0.136 0.285 0.762 0.882 0.027 0.962 0.285
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αυτισμό

Η μετάβαση σε
άλλες ενότητες
είναι κατανοητή-
προφανής από
τους μαθητές με

αυτισμό

0.819 0.416 0.292 0.775 0.876 0.282 0.692 0.138

Οι βοηθητικές
πληροφορίες που
ενσωματώνει η
εφαρμογή είναι
επαρκείς για

αυτόνομη χρήση
της από το
μαθητή με
αυτισμό

0.874 0.217 0.379 0.478 0.279 0.588 0.798 0.067

Η ένδειξη του
χρόνου χρήσης

κάθε
δραστηριότητας
από τον μαθητή
είναι απαραίτητο
στοιχείο για την

καλύτερη
οργάνωση του
μαθητή με
αυτισμό

0.665 0.010 0.165 0.757 0.116 0.017 0.079 0.456

Η ένδειξη του
πλήθους

λανθασμένων
απαντήσεων του
μαθητή είναι
απαραίτητο

στοιχείο για την
αυτοβελτίωση
του μαθητή

0.114 0.282 0.502 0.623 0.001 0.193 0.622 0.587

Οι συμβολικές
αναπαραστάσεις

που
χρησιμοποιούνται
(π.χ. εικονίδια)
είναι κατάλληλες
για τους μαθητές

με αυτισμό

0.342 0.896 0.591 0.512 0.638 0.193 0.358 0.836

Τα γραφικά των
εφαρμογών

λογισμικού είναι
ρεαλιστικά

0.380 0.482 0.834 0.262 0.970 0.101 0.659 0.773

Το ηχητικό μέρος
των εφαρμογών
λογισμικού είναι
κατάλληλο για
μαθητές με
αυτισμό

0.938 0.507 0.512 0.190 0.546 0.170 0.705 0.968

Το λογισμικό είναι
αξιόπιστο ( δεν

εμφανίζει
σφάλματα
εκτέλεσης)

0.151 0.697 0.833 0.437 0.913 0.288 0.275 0.008

Στα Γραφήματα 1-5 που παρατίθενται στο παράρτημα, παρατηρούμε πως οι

ερωτηθέντες που δεν έχουν σπουδές πάνω στο αντικείμενο του αυτισμού θεωρούν σε

υψηλότερο επίπεδο πως το λογισμικό που χρησιμοποιούν είναι αξιόπιστο, σε σχέση με
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όσους έχουν σπουδές στον αυτισμό. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί ηλικίας από 31 έως 40

ετών συμφωνούν περισσότερο πως η ένδειξη χρόνου χρήσης κάθε δραστηριότητας

είναι απαραίτητο στοιχεία για την καλύτερη οργάνωση του μαθητή με αυτισμό, με τους

ερωτηθέντες άνω των 50 ετών να είναι οι πιο αρνητικοί. Ακόμη, οι απόφοιτοι

Διδασκαλείου συμφωνούν λιγότερο πως η ένδειξη του πλήθους λανθασμένων

απαντήσεων του μαθητή είναι απαραίτητο στοιχείο για την αυτοβελτίωση του, με

τους κατόχους διδακτορικού τίτλου να είναι οι πιο θετικοί. Στη συνέχεια, φαίνεται πως

οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε ειδικό σχολείο συμφωνούν σε υψηλότερο επίπεδο

πως στο λογισμικό που χρησιμοποιούν τα εργαλεία και ο τρόπος πλοήγησης είναι

κατανοητά από τους μαθητές με αυτισμό, ενώ όσοι εργάζονται σε τμήμα παράλληλη

ένταξης είναι πιο θετικοί ως προς το ότι η ένδειξη του χρόνου χρήσης κάθε

δραστηριότητας από τον μαθητή είναι απαραίτητο στοιχείο για την καλύτερη οργάνωση

του μαθητή με αυτισμό.

Το επόμενο ερευνητικό ερώτημα διατυπώνεται επ’ ακριβώς: «Τα δημογραφικά

χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων επηρεάζουν τις απόψεις τους ως προς την

καταλληλόλητα της χρήσης λογισμικών στην εκπαίδευση για άτομα με αυτισμό;».

Για την απάντηση του έβδομου ερευνητικού ερωτήματος, χρησιμοποιήθηκαν

επαγωγικές μέθοδοι όπως και προηγουμένως. Στον Πίνακα 14, παρουσιάζονται οι τιμές

(p-values) όλων των στατιστικών ελέγχων που έγιναν (8*6=48), από τις οποίες

αναδείχθηκαν 5 στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις.
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Πίνακας 14: Διαφοροποιήσεις ως προς την καταλληλόλητα χρήση λογισμικών

Φύλο
(t-test)

Ηλικία
(Kruskal-Wallis)

Χρόνια
Υπηρεσίας

(Kruskal-Wallis)

Εκπαίδευση
(Kruskal-Wallis)

Επιπλέον
σπουδές

(Kruskal-Wallis)

Σχολική Μονάδα
στην οποία
εργάζεστε

(Kruskal-Wallis)

Χρόνια Υπηρεσίας
σε παιδιά με
αυτισμό

(Kruskal-Wallis)

Σπουδές
στον

αυτισμό
(t-test)

Η χρήση
λογισμικού

δημιουργεί νέες
δυνατότητες

στα πλαίσια του
προγράμματος

σπουδών

0.915 0.851 0.710 0.613 0.041 0.800 0.544 0.344

Το περιεχόμενο
των

εφαρμογών
λογισμικού

ανταποκρίνεται
στις ανάγκες

του
προγράμματος

σπουδών

0.585 0.384 0.384 0.252 0.315 0.533 0.802 0.506

Το λογισμικό
είναι φιλικό
εκπαιδευτικό
εργαλείο για
τους μαθητές
με αυτισμό

0.259 0.024 0.950 0.513 0.214 0.005 0.754 0.890

Το λογισμικό
είναι εύχρηστο
εκπαιδευτικό
εργαλείο για
τους μαθητές
με αυτισμό

0.833 0.043 0.963 0.859 0.647 0.169 0.604 0.690

Το περιεχόμενο
των

εφαρμογών
λογισμικού

είναι κατάλληλο
για μαθητές με

αυτισμό

0.064 0.099 0.565 0.176 0.391 0.012 0.951 0.671

Το λογισμικό
είναι σαφές και
κατανοητό και
μπορεί να

χρησιμοποιηθεί
από το μαθητή
με αυτισμό
χωρίς τη

βοήθεια του
εκπαιδευτικού

0.086 0.337 0.633 0.338 0.854 0.463 0.485 0.273

Στα Γραφήματα 6-10 που παρατίθενται επίσης στο παράρτημα, παρατηρούμε πως

καθώς αυξάνεται η ηλικία των ερωτηθέντων, με μικρές εξαιρέσεις στις ηλικίες άνω των

50 ετών, τόσο λιγότερο οι ερωτηθέντες θεωρούν το λογισμικό ένα φιλικό και εύχρηστο

εργαλείο για τους μαθητές με αυτισμό. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί με διδακτορικό τίτλο

συμφωνούν σε υψηλότερο βαθμό πως η χρήση λογισμικού δημιουργεί νέες δυνατότητες

στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών, ενώ οι απόφοιτοι διδασκαλείου είναι οι πιο
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αρνητικοί. Τέλος, όσοι εργάζονται στην παράλληλη στήριξη είναι πιο θετικοί ως προς

το ότι το λογισμικό είναι ένα φιλικό εκπαιδευτικό εργαλείο για τους μαθητές με

αυτισμό και πως το περιεχόμενο των εφαρμογών είναι κατάλληλο για τους μαθητές

αυτούς, με τους ερωτηθέντες που εργάζονται στο τμήμα ένταξης να κατατάσσονται

τελευταίοι.

Το τελευταίο ερευνητικό ερώτημα είναι το ακόλουθο «Οι απόψεις των

ερωτηθέντων ως προς τη συμβολή του εκπαιδευτικού στην επαγγελματική εκπαίδευση

σχετίζονται με τις συνέπειες που προσδίδουν στη χρήση λογισμικών στην εκπαίδευση

ατόμων με αυτισμό;».

Στον τελευταίο ερευνητικό ερώτημα, έγινε χρήση του συντελεστή γραμμικής

συσχέτισης Pearson. Στον Πίνακα 15, παρουσιάζονται οι τιμές (p-values) όλων των

ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν, από τις οποίες αναδείχθηκαν 2 στατιστικά

σημαντικές συσχετίσεις. Όπως φαίνεται, όσο λιγότερο οι ερωτηθέντες θεωρούν πως ο

εκπαιδευτικός του ειδικού σχολείου έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα για να διδάξει μαθητές

με αυτισμό ή να διδάξει προεπαγγελματική εκπαίδευση, τόσο λιγότερο υποστηρίζουν

πως ένα λογιστικό σύστημα μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη επαγγελματικών

δεξιοτήτων σε μαθητές με αυτισμό. Οι συσχετίσεις αυτές είναι μικρής έως μέτριας

έντασης, καθώς οι τιμές τους είναι -0.292 και -0.234. Ωστόσο, είναι σημαντικές σε 95%

και 99% επίπεδο εμπιστοσύνης.
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Πίνακας 15: Συσχετίσεις Pearson

Ο εκπαιδευτικός του ειδικού
σχολείου έχει εκπαιδευτεί
κατάλληλα για να διδάσκει
μαθητές/τριες με αυτισμό

Ο ρόλος του/ της
εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής

είναι να παρέχει και
προεπαγγελματική

εκπαίδευση στους μαθητές με
αυτισμό

Ο εκπαιδευτικός του
ειδικού σχολείου έχει
επιμορφωθεί για να

διδάξει
προεπαγγελματική

εκπαίδευση

Ο/Η εκπαιδευτής/τρια
του προγράμματος

ειδικής επαγγελματικής
κατάρτισης έχει

εκπαιδευτεί κατάλληλα
ώστε να διδάσκει άτομα

με αυτισμό
Το λογισμικό ενθαρρύνει την

ενεργό συμμετοχή των
μαθητών με αυτισμό

-0.064 -0.013 -0.041 -0.020

Το λογισμικό μπορεί να
υποστηρίξει τη γνωστική
ανάπτυξη των μαθητών με

αυτισμό

-0.021 -0.014 0.004 -0.001

Το λογισμικό μπορεί να
υποστηρίξει την ανάπτυξη
δεξιοτήτων καθημερινής

ζωής σε μαθητές με αυτισμό

0.043 -0.083 0.083 0.051

Το λογισμικό μπορεί να
υποστηρίξει την ανάπτυξη
κοινωνικών δεξιοτήτων σε

μαθητές με αυτισμό

-0.097 0.018 -0.066 0.092

Το λογισμικό μπορεί να
υποστηρίξει την ανάπτυξη
επαγγελματικών δεξιοτήτων

σε μαθητές με αυτισμό

-.292** 0.181 -.234* 0.205

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

6.1. Συζήτηση Αποτελεσμάτων

Στην παραπάνω έρευνα διερευνήθηκαν οι απόψεις των εκπαιδευτικών ειδικής

αγωγής σε θέματα που αφορούν την επαγγελματική εκπαίδευση των μαθητών που

βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού καθώς και τον ρόλο που διαδραματίζει η

τεχνολογία στην εκπαίδευση τους. Ειδικότερα, συμμετείχαν 130 εκπαιδευτικοί, ως επί

το πλείστον γυναίκες ηλικίας 31 έως 40 ετών, απόφοιτοι Φιλοσοφικής Σχολής και

Σχολής Θετικών Επιστημών, κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου και η πλειονότητα αυτών

είχε υπηρεσία έως 10 έτη. Οι συμμετέχοντες εργάζονται κυρίως σε σχολικές μονάδες

ειδικής αγωγής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι μισοί εξ αυτών έχουν

προυπηρεσία έως 5 έτη σε μαθητές με αυτισμό ενώ δηλώνουν σε ποσοστό 52% ότι δεν

διαθέτουν επιπρόσθετη εξειδίκευση στον αυτισμό.

Οι μαθητές των εκπαιδευτικών είναι στην συντριπτική τους πλειονότητα αγόρια

ηλικίας 14 έως 18 ετών που φοιτούν σε τάξεις Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών

Γυμνασίων/Λυκείων και σε Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.. Το νοητικό δυναμικό αυτών χαρακτηρίζεται

από τους εκπαιδευτικούς ως μέτριο ενώ το γλωσσικό τους επίπεδο διακρίνεται είτε από

μονολεκτικό είτε από ανεπτυγμένο λόγο.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, οι εκπαιδευτικοί

αποφαίνονται ευκρινώς πως το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της ειδικής αγωγής

συμβάλλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που οδηγούν στην επιτυχή εκτέλεση

δραστηριοτήτων του καθημερινού βίου όπως και σε δεξιότητες που προάγουν την

κοινωνικότητά τους και τη γλωσσική τους ικανότητα. Εξάλλου, όπως παραθέτει ο
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Ματσαγγούρας (2009), ένα αναλυτικό πρόγραμμα για να είναι “ισορροπημένο” οφείλει

μεν να στοχεύει στη γνώση αλλά πρέπει να προσανατολίζεται κυρίως στο άτομο και

στην κοινωνία στην οποία μετέχει.

Ωστόσο οι εκπαιδευτικοί της παρούσας έρευνας είναι αρνητικοί ως προς την

διάρθωση του περιεχομένου του ΑΠΣ με απώτερη επιδίωξη την επαγγελματική

συμπερίληψη. Θεωρούν πως οι προεπαγγελματικοί στόχοι δεν είναι διατυπωμένοι με

σαφήνεια. Η άποψη των εκπαιδευτικών κυρίως της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί

εν μέρει να εξηγηθεί, καθώς πράγματι δεν υπάρχει στο Αναλυτικό Πρόγραμμα

Σπουδών της Ειδικής Αγωγής για άτομα με αυτισμό (2003ΣΕ04530072) γενικός στόχος

με σαφή αναφορά στην ανάπτυξη προεπαγγελματικών δεξιοτήτων. Η φιλοσοφία όμως

του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών, όπως έχει διαμορφωθεί, προσβλέπει στην

ανάπτυξη ευρύτερων δεξιοτήτων που να καλύπτουν όλους τους τομείς της ζωής του

μαθητή. Αναμφίβολα, η ολόπλευρη ανάπτυξη των δυνατοτήτων και ταυτόχρονα ο

μετριασμός των αδυναμιών του μαθητή συμβάλλουν τα μέγιστα στην ομαλή μετάβαση

του τόσο στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο όσο και στο εργασιακό. Και όπως εξάλλου

αναφέρει ο Ματσαγγούρας (2009), όταν ο προσανατολισμός του αναλυτικού

προγράμματος είναι μαθητοκεντρικός και ανθρωπιστικός, το περιεχόμενο δεν δύναται

να διαμορφώνεται εκ των προτέρων αλλά να καθορίζεται και να επιλέγεται κατόπιν με

κριτήριο τα βιώματα του μαθητευόμενου.

Επιμέρους δεξιότητες, στις οποίες επικεντρώνεται και οι οποίες έχουν ζωτική

σημασία για τον ενήλικο βίο, είναι οι δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης. Η ανάπτυξη τους

δίνει τη δυνατότητα στο άτομο να καταστεί αυτόνομο, να εμπλακεί κοινωνικά και να

λάβει το έναυσμα για να υιοθετήσει κοινωνικά και ψυχαγωγικά ενδιαφέροντα. Επίσης,

οι κοινωνικές δεξιότητες και οι δεξιότητες επικοινωνίας που διατυπώνονται στο ΑΠΣ
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ευκρινώς όπως αναγνωρίζουν και οι εκπαιδευτικοί στην παρούσα έρευνα αποτελούν το

επιστέγασμα για την εργασιακή συμπερίληψη των μαθητών που βρίσκονται στο φάσμα

του αυτισμού. Οι κοινωνικές δεξιότητες επί της ουσίας συμπορεύονται κατ’

αναγκαιότητα με τις επιμέρους επαγγελματικές δεξιότητες και συνιστούν αναπόσπαστο

τμήμα αυτών καθότι θεωρούνται προαπαιτούμενες και καθοριστικές για την επιτυχή

εργασιακή πορεία των ατόμων. Η σημαντικότητα ανάπτυξής τους αποδεικνύεται και

από τη γενικότερη βιβλιογραφία όπου υποστηρίζεται ως πρώτιστη αιτιολογία

εργασιακού αποκλεισμού , η έλλειψη των προαναφερθείσων δεξιοτήτων.

Για τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το ΑΠΣ που έχει

διαμορφωθεί για τα ΕΕΕΕΚ και τα τότε επονομαζόμενα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ και Β΄

Βαθμίδας, τώρα καλούμενα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Λύκεια

αντίστοιχα δεν μπορεί να εξηγηθεί καθώς περιλαμβάνει εκτενή αναφορά στην

ανάπτυξη αναγκαίων επαγγελματικών δεξιοτήτων που προσιδιάζουν στην κάθε

ειδικότητα ενώ προτείνονται και οι κατάλληλες δράσεις εντός και εκτός του σχολικού

πλαισίου που θα συμβάλλουν στην καλλιέργεια αντίστοιχων με την εκάστοτε

επαγγελματική ιδιότητα δεξιοτήτων.

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί στηρίζουν ότι τα υφιστάμενα προγράμματα

προεπαγγελματικής εκπαίδευσης δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες ενός μαθητή με

αυτισμό καθώς δεν έχουν εξατομικευμένο σχεδιασμό και παραγκωνίζουν το ρόλο του

οικογενειακού περιβάλλοντος. Πράγματι και η βιβλιογραφία στηρίζει ότι ένα επιτυχές

πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης επιβάλλεται να προσαρμόζεται στις ατομικές

ανάγκες και τις δυνατότητες των μαθητών με ΔΦΑ(Gal et al., 2015) συνυπολογίζοντας

ταυτόχρονα και τις ιδαίτερες προτιμήσεις όπως και τα ατομικά ενδιαφέροντα

τους(Martin & Shamash, 2020). Για τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα δεν πρέπει να
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επικεντρώνεται αμιγώς στην ανάπτυξη ακαδημαϊκών δεξιοτήτων αλλά διαμορφωτικό

κριτήριο συνίσταται να είναι η εκπλήρωση των φιλοδοξιών των συμμετεχόντων μετά το

πέρας της εκπαίδευσής τους(Martin & Shamash, 2020). Όπως ήδη προαναφέρθηκε,

τροχοπέδη στην απόκτηση εργασίας έχει επισημανθεί το έλλειμμα διαπροσωπικής

επικοινωνίας των μαθητών με ΔΦΑ(Dudley et al., 2015). Γι’ αυτό τα σχολεία

καλούνται να βοηθήσουν τους μαθητές να αναπτύξουν ευρύτερες δεξιότητες που

απαιτούνται στον ενήλικο βίο στους τομείς της εργασίας, της ανώτερης εκπαίδευσης

και της κοινοτικής ζωής, παρέχοντας τους ουσιαστικές μαθησιακές εμπειρίες.

Επομένως, για κάθε μαθητή προτείνεται εξατομικευμένο σχέδιο αυξάνοντας

τοιουτρόπως τις πιθανότητες εργασιακής συμπερίληψης(Wehman, 2013).

Για έναν μαθητή με ΔΦΑ που προσβλέπει στην απασχόληση μετά την αποφοίτηση

του, η οικογένεια διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο. Ως εκ τούτου διαπιστώνεται ότι όσα

προγράμματα χαρακτηρίζονται επιτυχή εμπλέκουν τις οικογένειες των ωφελούμενων

καθ΄όλη τη διάρκεια του σχολικού βίου (Schall, Wehman & McDonough, 2012).Η

οικογένεια έχει τον πρώτιστο ρόλο ως προς την εξέλιξη του ατόμου(Watson,

Fulambarker, Kondrat, Holley, Kranke, Willkins, Stromwall & Eack, 2017). Η

οικογένεια μπορεί να στηρίξει το άτομο με πολλούς τρόπους, πέραν της βοήθειας και

της καθοδήγησης, καθώς αναγνωρίζει τον αγώνά του και του παρέχει πολύτιμη

ψυχολογική στήριξη(Nicholas, Mitchell,Dudley,Clarke & Zulla, 2018). Οι γονείς

είναι ικανοί να επισημάνουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των τέκνων τους και να προτείνουν

λύσεις, αναλαμβάνοντας ρόλο συμβουλευτικό στο έργο των εκπαιδευτικών

λειτουργών(Wehman, 2013). Ανάλογη πρόβλεψη εμπεριέχεται και στο ΑΠΣ του

ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος που συστήνει την συνεργασία με την οικογένεια

και προτείνει τη σύσταση ομάδων σταδιοδρομίας γονέων και την εξατομικευμένη
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συνεργασία με τα μέλη της οικογένειας του μαθητή. Οι εκπαιδευτικοί από κοινού με

τους γονείς πρέπει να εφαρμόζουν στρατηγικές, να κρίνουν με συνέπεια την

αποτελεσματικότητα αυτών και να προβαίνουν σε αναπροσαρμογή τους εφόσον

κριθούν άνευ ωφελιμότητας για τον μαθητή(Iovannone, Dunlap, Huber & Kincaid,

2003).

Πεποίθηση των εκπαιδευτικών που προέκυψε από την παρούσα έρευνα είναι ότι

η μαθητεία σε ένα επάγγελμα αυξάνει τις πιθανότητες πρόσληψης. Η άποψη ότι η

μαθητεία συνιστά θετικό προγνωστικό δείκτη εργασιακής ενσωμάτωσης

επιβεβαιώνεται και με την επιστημονική αρθρογραφία. Ο Dudley et al. (2015) στηρίζει

τη μαθητεία καθώς παρέχεται η ευκαιρία στους έφηβους μαθητές να βελτιώσουν

δεξιότητες ζωής και να εντρυφήσουν σε εργασιακές ρουτίνες. Ο συνδυασμός της με

παράλληλη φοίτηση στο σχολείο προδιαγράφει επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία.

Ο Whittenburg et al. (2020) επιχερηματολογεί επίσης υπέρ αυτής με το επιχείρημα

ότι δίνεται η ευκαιρία παρουσίασης δεξιοτήτων και λειτουργιών σε πραγματικά

εργασιακά περιβάλλοντα κάτι που ενδεχομένως αμβλύνει το στίγμα και την

προκατάληψη απέναντι στα άτομα με αυτισμό. Τέλος, όπως αναφέρει η

Πολυχρονοπούλου (2013) η μαθητεία είναι η καλύτερη δοκιμασία για τους μαθητές

καθώς αποκτούν γνώση των θετικών και των αρνητικών στοιχείων ενός επαγγέλματος

και αναγνωρίσουν τις δικές τους κλίσεις. Από την άλλη, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να

αξιολογήσουν επί τω έργω την αποδοτικότητα των μαθητών τους και να εκτιμήσουν το

βαθμό στον οποίο κατακτήθηκαν οι απαραίτητες επαγγελματικές δεξιότητες.

Εν συνεχεία, στην παρούσα έρευνα οι εκπαιδευτικοί ενώ θεωρούν πως έχουν

καθήκον να παρέχουν προεπαγγελματική εκπαίδευση εντούτοις δεν κρίνουν πως έχουν

εκπαιδευτεί κατάλληλα για να διδάξουν μαθητές με αυτισμό και πόσο μάλλον για να
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διδάξουν προεπαγγελματικές δεξιότητες. Η ανετοιμότητα που οι ίδιοι επισημαίνουν θα

μπορούσε κάλλιστα να ερμηνευθεί ως απόρροια της ετερογένειας και της

διαφορετικότητας που διακρίνει τα άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού.

Έτοιμες προς καθολική χρήση και αποτελεσματικές λύσεις για να δοθούν προς

εφαρμογή στους εκπαιδευτικούς δεν υφίστανται, καθώς εξ ορισμού δεν θα συμβαδίζουν

με τις ανάγκες του συνόλου των μαθητών με ΔΦΑ. Ως εκ τούτου απαιτείται

εξατομικευμένη προσέγγιση με εξειδικευμένες λύσεις που να μην βασίζονται στα

γενικότερα χαρακτηριστικά της διαταραχής αλλά να προκύπτουν από ατομική

αξιολόγηση του κάθε μαθητή(Vaudano, 2020).

Έτσι, οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να επιτελέσουν το ρόλο τους και να

καταστούν αρωγοί στην ενδυνάμωση των προεπαγγελματικών δεξιοτήτων των

μαθητών οφείλουν να αφουγκραστούν τις ανάγκες των μαθητευόμενών τους και να τις

συμπεριλάβουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Για την βελτιστοποίηση της παρέμβασης,

το περιεχόμενο του προγράμματος πρέπει να υπόκειται σε διαρκή έλεγχο και

αναδιαμόρφωση όταν απαιτείται. Επίσης, οι δραστηριότητες να σχεδιάζονται με

γνώμονα τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας ενώ η απόδοση των μαθητών να

αξιολογείται τακτικώς(Wehman, 2013).

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην επαγγελματική εκπαίδευση είναι κατά βάση να

επιλέξει την αρμόζουσα παρέμβαση, συνυπολογίζοντας τις ανάγκες του δέκτη του

προγράμματος και να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις που θα συμβάλλουν στην ατομική

του πρόοδο(Iovannone et al., 2003). Ακόμη, είναι πολύ σημαντικό να θέτει

πρεπαγγελματικούς στόχους όσο το δυνατόν πιο νωρίς και να εντάσσει τρόπον τινά το

μαθητή στον κόσμο της εργασίας με εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις, με

ομιλίες διαφόρων επαγγελματιών στο χώρο της τάξης, με δράσεις που απαιτούν τη
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συμμετοχή των μαθητών όπως δημιουργία ενός μαθητικού κέντρου πληροφοριών

επαγγελματικού προσανατολισμού και διερεύνηση της αγοράς εργασίας της τοπικής

κοινωνίας (Πολυχρονοπούλου, 2013). Το βάρος της ευθύνης δεν πρέπει να κατανεμηθεί

εξ ολοκλήρου στους εκπαιδευτικούς. Οι μαθητές δύνανται να λαμβάνουν τη μέγιστη

δυνατή στήριξη εφόσον εξασφαλιστεί η συνεργασία του εκπαιδευτικού με τις

υπηρεσίες που λειτουργούν και σκοπό έχουν την εύρεση και την τοποθέτηση σε

εργασιακή θέση (Chen, Sung & Pi, 2015).

Η διδαχή προεπαγγελματικών δεξιότητων καθώς και η ευρύτερη εκπαίδευση κατά

τη σχολική περίοδο δύναται να καταστήσει υλοποιήσιμη την μετάβαση σε εργασιακά

περιβάλλοντα(Gilson, Garter & Biggs, 2017). Οι γενικότερες δεξιότητες που

καλλιεργούν οι μαθητές στα πλαίσια αυτών των προγραμμάτων τους καθιστά ικανούς

να ανταπεξέλθουν στον κοινωνικό ανταγωνισμό(Kaboski et al., 2015). Η εργασία είναι

σημαντική για τα άτομα με αναπηρία καθώς τους δίνει αναμφίβολα την ευκαιρία

κοινωνικής και οικονομικής εμπλοκής και συμβάλλει τα μέγιστα προς την κοινωνική

τους ένταξη (Wehman, 2013).

Η τεχνολογία επίσης είναι πανταχού παρών τόσο στο εκπαιδευτικό περιβάλλον όσο

και στην κοινωνία ευρύτερα. Συνακόλουθα, εύλογα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί

και να αποτελέσει εκπαιδευτικό εργαλείο ενός προγράμματος επαγγελματικής

εκπαίδευσης(Bühler et al., 2020).

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα δήλωσαν πως έχουν

καταρτιστεί στο τεχνολογικό κομμάτι και στη χρήση αυτού στην εκπαιδευτική

διαδικασία. Γενικότερα, είχαν θετική στάση ως προς τη χρήση τεχνολογίας ωστόσο

αρκετοί ανέφεραν εμπόδια που κωλύουν τον υποστηρικτικό ρόλο της στην

εκπαίδευση. Σημαντικότερες αιτιολογήσεις που επισημάνθηκαν από μέρους τους ήταν
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η έλλειψη τεχνικού εξοπλισμού, η παλαιότητα αυτού, η ανεπάρκεια να καλύψει τις

ανάγκες του συνόλου των μαθητών του σχολείου ενώ ορισμένοι επισήμαναν ότι

αποθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία ένεκα του ανομοιογενούς

επιπέδου των μαθητών τους.

Σε όμοια αποτελέσματα κατέληξε και η έρευνα της Παλιούρα και των συνεργατών

της (2017). Με συνεντεύξεις που πραγματοποίησε σε εκπαιδευτικούς ενός ειδικού

σχολείου τα συχνότερα προβλήματα που αναφέρθηκαν ως προς τη χρήση της

τεχνολογίας ήταν κυρίως υλικοτεχνικής φύσεως όπως η παλαιότητα του εξοπλισμού,

που καθιστούσε αργή τη λειτουργία του υπολογιστή και ως εκ τούτου τα λογισμικά δεν

λειτουργούσαν σωστά. Ακόμη, συμφωνία υπήρχε με τα πορίσματα της παρούσας

έρευνας ως προς την ανεπαρκή υποστήριξη των αναγκών του συνόλου των μαθητών

ενώ οι διακυμάνσεις που εμφάνιζαν οι μαθητές ως προς το μαθησιακό τους επίπεδο,

αποθάρρυνε το εκπαιδευτικό προσωπικό να προχωρήσει στη χρήση τεχνολογικών

εκπαιδευτικών εργαλείων (Παλιούρα, Καρασαββίδης & Καραγιαννίδης, 2017).

Γενικότερα, αξιολογούν τη χρήση λογισμικών στην εκπαίδευση μαθητών που

βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού ως εξαιρετικά ωφέλιμη. Διαφωνούν πως οι

μαθητές δύνανται να χρησιμοποιήσουν εφαρμογές λογισμικού αυτοδύναμα, δίχως τη

δική τους σύμπραξη. Αντίθετα προς τη θέση των εκπαιδευτικών, η Escobedo και οι

συνεργάτες της (2012) παρατήρησαν ότι οι μαθητές με την εξάσκηση μπορούσαν να

χρησιμοποιήσουν αυτόνομα πληθώρα εφαρμογών που διαθέτει ένα smartphone πέραν

της εφαρμογής που διδάχθηκαν. Τρεις εβδομάδες μετά την παρέμβαση που η ομάδα

της εφάρμοσε, οι μαθητές ανέπτυξαν εκτός των άλλων την ικανότητα να εκκινούν και

να τερματίζουν εφαρμογές, να βάζουν μουσική, να μεταβάλλουν προκαθορισμένους

ήχους κλήσεων, να φωτογραφίζουν και να παίζουν παιχνίδια με το GPS. Επίσης, ο
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Hedges και οι συνεργάτες(2018) επιβεβαιώνουν έτι περαιτέρω την παραπάνω

παρατήρηση καθώς εκλαμβάνουν την χρήση της τεχνολογίας από τους μαθητές με

ΔΦΑ ως ένα εργαλείο που πέρα από το γεγονός ότι βοηθά τη διαδικασία της μάθησης

παράλληλα ενισχύει και την ανεξαρτησία τους. Ενώ σε άλλη βιβλιογραφική πηγή, τα

ίδια τα άτομα εξέφραζαν την σαφή προτίμηση τους στη χρήση της τεχνολογίας ως ένα

μέσο που μεταξύ άλλων τους καθιστά περισσότερο ανεξάρτητους και λειτουργικούς

κατά τη διάρκεια της ημέρας(O’Neill et al., 2019).

Ως προς τα χαρακτηριστικά που φέρουν οι εφαρμογές λογισμικού για μαθητές

που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού και επισημαίνονται ως αρκετά θετικά είναι το

περιεχόμενο αυτών, οι δυνατότητες πλοήγησης, η ένδειξη των λανθασμένων

απαντήσεων, οι συμβολικές αναπαραστάσεις και η ηχητική επένδυση των

προγραμμάτων. Ως ελάχιστα βοηθητικά γνωρίσματα αναφέρθηκαν τα εξής: η μετάβαση

μεταξύ των ενοτήτων, οι βοηθητικές πληροφορίες που παρέχονται, η ένδειξη

χρονόμετρου για την ολοκλήρωση των επιμέρους δράσεων, τα γραφικά και η

αξιοπιστία εκτέλεσης του λογισμικού.

Ο ιδανικός σχεδιασμός ενός λογισμικού πρέπει να συνυπολογίζει τα διαφορετικά

επίπεδα εκπαιδευτικής ανάπτυξης, τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες των μαθητών και

να κατανέμεται το περιεχόμενο του σε κατάλληλα στάδια (Abidoglu, Ertugruglou &

Büyükegilmez, 2017). Το μενού των επιλογών θεμιτό είναι να διατυπώνεται απλά ώστε

να καθιστά άνετη και εύκολη την πλοήγηση του μαθητή (Σούλης, 2013). Επίσης,

σημαίνον γνώρισμα είναι το περιεχόμενο της εφαρμογής να είναι συμβατό με τις

ηλικίες των χρηστών και η δυνατότητα επανάληψης που περιλαμβάνουν τέτοιου είδους

εφαρμογές να τους παρέχουν ευκαιρίες εξάσκησης των δυνατοτήτων

τους(Aresti-Bartolome & Garcia-Zapirain, 2014).
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Η ανατροφοδότηση που παρέχεται στους μαθητές με την ένδειξη των λανθασμένων

απαντήσεων δεν έχει αρνητικό πρόσημο. Αντιθέτως το νέο περιβάλλον δράσης που

δημιουργεί η τεχνολογία τους δίνει τη δυνατότητα να το εξερευνήσουν δίχως κίνδυνο

αποτυχίας, γελοιοποίησης και προπάντων αποβάλλοντας το κοινωνικό άγχος που

εκπορεύεται από την πραγματική κοινωνική επαφή(Porayska-Pomsta et al.,2012).

Oι συμβολικές αναπαραστάσεις που υιοθετούνται μπορούν να βοηθήσουν ακόμη

και τους μαθητές με παντελή απουσία λόγου να αναπτύξουν ομιλία με τη βοήθεια

οπτικών αναπαραστάσεων. Σε άλλους χρήστες προτιμότερη και ελκυστικότερη

καταδεικνύεται η ενσωμάτωση κιναισθητικών στοιχείων απ’ ότι τα στατικά οπτικά

ερεθίσματα. Επίσης, η αισθητηριακή ευερεθιστότητα των ατόμων με αυτισμό δεν

υποτιμάται. Δίνεται έτσι η δυνατότητα επιλογής των κατάλληλων ρυθμίσεων στο

ηχητικό τμήμα των λογισμικών εφαρμογών (Abidoglu et al., 2017). Η ποιότητα του

ήχου, των εικόνων, των φωτογραφιών και των χρωμάτων είναι σημαντικά

χαρακτηριστικά και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό ώστε να

συμβαδίζουν με κανόνες αισθητικής και να μειώνουν την πιθανότητα διέγερσης

αισθητηριακών ευαισθησιών (Σούλης, 2013).

Η ανάπτυξη των λογισμικών τα τελευταία χρόνια έχει δείξει ότι ανταποκρίνεται

στις εξατομικευμένες ανάγκες των χρηστών και στην ποικιλομορφία που τις διακρίνουν.

Ως εκ τούτου, παρέχεται η επιλογή προσαρμογής των ρυθμίσεων ώστε να καταστεί το

περιεχόμενο του λογισμικού εύληπτο στο γνωστικό δυναμικό των ατόμων με

αναπτυξιακή αναπηρία(Damianidou et al., 2018).

Οι εκπαιδευτικοί ομόφωνα αναγνωρίζουν την αξία των λογισμικών εφαρμογών

στην ανάπτυξη μαθησιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων όπως και δεξιοτήτων
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καθημερινής διαβίωσης. Ωστόσο δεν θεωρούν ότι η χρήση λογισμικών εφαρμογών

καλλιεργεί επαγγελματικές δεξιότητες.

Η ευχαρίστηση που απορρέει από τη χρήση της τεχνολογίας ενθαρρύνει τη

συμμετοχή των μαθητών και τονώνει το αυτοσυναίσθημά τους (Porayska-Pomsta et al.,

2012). Το τεχνητό τεχνολογικό περιβάλλον και η αλληλεπίδραση με άψυχα αντικείμενα

που έχουν προδιαγεγραμμένη και ως εκ τούτου προβλέψιμη δράση, εντείνει το αίσθημα

της ασφάλειας και καταλύει πιθανούς δισταγμούς του μαθητή(Aresti-Bartolome &

Garcia-Zapirain, 2014). Η επιμονή του ατόμου με αυτισμό στην ομοιογένεια

εκπληρώνεται μέσω της τεχνολογίας διευκολύνοντας συνάμα και την άρση των

οποιωνδήποτε αντιστάσεων που ενδεχομένως θα προέβαλλε για την εξαίρεση του από

την εκπαιδευτική διαδικασία. Οι μαθητές ωφελούνται έτσι στο μαθησιακό τομέα,

εδραιώνουν κοινωνικές δεξιότητες ενώ μαθαίνουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά

τους(Abidoglu et al., 2017). Ένα εκ των αξιοσημείωτων πλεονεκτημάτων που διακρίνει

την τεχνολογία είναι ότι ο μαθητής δράττεται της ευκαιρίας να εξασκηθεί σε

συνθήκες καθημερινού βίου και να εκπαιδευτεί σε αυτές σε ένα περιβάλλον ασφαλές

και απαλλαγμένο από τον φόβο της κοινωνικής έκθεσης(Mesa-Gresa et al., 2018).

Επειδή ακριβώς γίνεται αντιληπτός στον κοινό νου ο βοηθητικός ρόλος της

τεχνολογίας, το ερευνητικό ενδιαφέρον έχει στραφεί στην εξέλιξή της ώστε να

εξυπηρετεί πολλαπλούς στόχους πάσης φύσεως: εκπαιδευτικούς, συμπεριφορικούς και

οργανωτικούς(O’Neill et al., 2019). Η τεχνολογία έτσι αμβλύνει το χάσμα μεταξύ των

μαθητών με ΔΦΑ και των μαθητών τυπικής ανάπτυξης καθώς αυξάνει τις κοινωνικές

ευκαιρίες και αποδεσμεύει το μαθητή από στρεσογόνες καταστάσεις (Hedges et al.,

2018).
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Ωστόσο, αντίθετα από την άποψη των εκπαιδευτικών της παρούσας έρευνας, οι

εφαρμογές λογισμικού προσφέρονται και για τη διδαχή επαγγελματικών δεξιοτήτων.

Εφόσον συμπεριλάβουμε τους μαθητές στη φάση σχεδιασμού των προγραμμάτων τα

οφέλη που θα τους παρασχεθούν κατά τη χρήση των τεχνολογικών αυτών εφαρμογών

θα καλύπτουν ευρύτερο πεδίο αναγκών, συμπεριλαμβανομένης και της επαγγελματικής

τους βελτίωσης. Η βιβλιογραφία αποδεικνύει την παραπάνω θέση με την εφαρμογή

Hao2 που καθιστά το χρήστη ενεργητικό διαμορφωτή της, του δίνει τη δυνατότητα

αυτοαξιολόγησης και την ευκαιρία να ενσωματώσει την προσωπική του ταυτότητα

στην εφαρμογή. Οι μαθητές που κάνουν χρήση της εφαρμογής λειτουργούν ταυτόχρονα

ως εκπαιδευτές και ως εκπαιδευόμενοι. Αποκτούν εργασιακή εμπειρία εκπαιδεύοντας

ομηλίκους και δημιουργώντας οι ίδιοι εικονικά περιβάλλοντα που ενσωματώνουν

χαρακτηριστικά που καλύπτουν τις ατομικές τους ανάγκες (Politis, Robb, Yakkundi,

Dillenburger, Herbertson, Charlesworth & Goodman, 2017).

Αυτό που προέκυψε από την έρευνα ως προς τις στάσεις των εκπαιδευτικών

απέναντι στην τεχνολογία είναι ότι οι εκπαιδευτικοί με εξειδίκευση στον αυτισμό

έκριναν με μεγαλύτερη αυστηρότητα τα υπάρχοντα λογισμικά εν συγκρίσει με τους

εκπαιδευτικούς που δεν διέθεταν περαιτέρω κατάρτιση στον αυτισμό και τα όριζαν ως

αξιόπιστα. Άλλο πόρισμα που εξήχθη είναι η δεκτικότητα των νεότερων εκπαιδευτικών

στα χαρακτηριστικά που φέρουν τα λογισμικά λ.χ. ένδειξη χρόνου ενώ οι εκπαιδευτικοί

που διαθέτουν διδακτορικό επισημαίνουν την ανατροφοδότηση ως αναγκαία και

εκφράζονται θετικά υπέρ της χρήσης της τεχνολογίας στην εκπαίδευση θεωρώντας πως

προσφέρει νέες δυνατότητες στους μαθητές. Αντιθέτως, οι εκπαιδευτικοί που ήταν

μεγαλύτεροι σε ηλικία και διέθεταν χαμηλότερους ακαδημαϊκούς τίτλους εξέφραζαν
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περισσότερους ενδοιασμούς ως προς τη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση

συγκριτικά με τους συναδέλφους τους.

Έρευνα των Τζιμογιάννη και Κόμη (2006) μπορεί να δικαιολογήσει τη θέση των

εκπαιδευτικών της παρούσας έρευνας. Η έλλειψη επαρκούς κατάρτισης και εμπειρίας

είναι από τους κυριοτέρους λόγους που ενισχύουν τις αντιρρήσεις των εκπαιδευτικών

στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι αντιστάσεις τους

δύνανται να ενισχυθούν έτι περαιτέρω εάν δηλώνουν ικανοποιημένοι από την

παραδοσιακή διδασκαλία και θεωρούν τις καθιερωμένες διδακτικές μεθόδους επαρκείς.

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο νέο σχολείο διαρκώς εξελίσσεται. Έτσι συνεχής

επιμόρφωση, σε τακτά χρονικά διαστήματα στα νέα ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά

εργαλεία κρίνεται επιβεβλημένη(Κουτσουράκης & Παναγιωτακόπουλος, 2010).

Προκειμένου να αμβλυνθούν οι επιφυλάξεις των εκπαιδευτικών τυποποιημένη

επιμόρφωση επί των τεχνολογικών εφαρμογών δεν ωφελεί. Σημαντικότερο είναι να

ενισχυθεί η ετοιμότητα τους να εμπλέκουν τις τεχνολογικές εφαρμογές στην

εκπαιδευτική διαδικασία και να τις αξιοποιούν παιδαγωγικά(Παπαδάκης &

Καλογιαννάκης, 2007).

Τέλος, όσοι έκριναν εαυτούς ανέτοιμους να διαχειριστούν στο εκπαιδευτικό πεδίο

μαθητές με αυτισμό και να τους παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση υιοθετούν μια

γενικευμένη αρνητική διάθεση και ως προς την χρήση της τεχνολογίας ως εκπαιδευτικό

εργαλείο που ενισχύει τις επαγγελματικές δεξιότητες των μαθητών.

Η τεχνολογία κατά γενική ομολογία παρέχει βελτιώσεις στην ποιότητα ζωής των

μαθητών προσαρμόζοντας τις δυνατότητες της στις διακυμάνσεις των αναγκών τους. Οι

μαθητές που διαθέτουν μοναδικά χαρακτηριστικά και ανάγκες πρέπει να τους

παρασχεθούν ίσες ευκαιρίες στη μάθηση. Η παροχή πρόσβασης στις κατάλληλες
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τεχνολογίες και η υποστήριξη στην εκπαίδευση είναι ανάμεσα στους κεφαλαιώδεις

παράγοντες προς δημιουργία ίσων ευκαιριών για άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές

ανάγκες (Erdem, 2017).

6.2 Περιορισμοί Έρευνας

Η παρούσα έρευνα κατέληξε σε κάποια συμπεράσματα σχετικά με τις απόψεις των

εκπαιδευτικών κυρίως δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και πρωτοβάθμιας όσον

αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και τη χρήση τεχνολογίας σε μαθητές με

διαταραχή φάσματος αυτισμού, ωστόσο είναι αδύνατο να μην επισημανθούν οι

περιορισμοί που ανέκυψαν, οι οποίοι αποθαρρύνουν την γενίκευση των ευρημάτων.

Κατά κύριο λόγο, περιοριστικά δύναται να λειτουργήσει ο ανομοιογενής τρόπος

συλλογής των δεδομένων. Η ερευνητική διαδικασία, όπως ήδη επισημάνθηκε,

διενεργήθηκε με δύο μεθόδους : τη δια ζώσης διανομή του ερευνητικού εργαλείου σε

εκπαιδευτικούς ειδικών σχολείων και τη μετέπειτα διαδικτυακή κοινοποίηση του σε

αντίστοιχες ομάδες εκπαιδευτικών. Το τελικό δείγμα των συμμετεχόντων της έρευνας

προέκυψε στο μεγαλύτερο μέρος του από την δια ζώσης μεθοδολογική προσέγγιση,

όμως στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας

συνέβαλαν εξίσου και οι διαδικτυακές απαντήσεις που έδωσαν οι ερωτηθέντες, των

οποίων η αξιοπιστία δεν είναι εφικτό να ελεγχθεί.

Τέλος, θα μπορούσε ίσως να λεχθεί ότι ο τελικός αριθμός των συμμετεχόντων

που προέκυψε δεν είναι πολυπληθής και ίσως δεν είναι ικανοποιητικός για να

αντιπροσωπεύσει την συνολική άποψη των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής . Ως εκ

τούτου, αυτό το στοιχείο δύναται να λειτουργήσει αποθαρρυντικά στην γενίκευση των

αποτελεσμάτων.
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6.3. Μελλοντικές Προτάσεις

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής συνιστούν καθοριστικό παράγοντα

για την βελτιστοποίηση του περιεχομένου, των διαδικασιών και των μεθόδων που

εφαρμόζονται ώστε να λάβουν οι μαθητές τα μεγιστά δυνατά οφέλη από την

εκπαιδευτική διαδικασία και να μεταβούν ομαλά στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Η παρούσα έρευνα μπορεί να αποτελέσει αφορμή για αναστοχασμό τόσο στο

περιεχόμενο του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών, κυρίως για την πρωτοβάθμια

εκπαίδευση, όσο και στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών λειτουργών της ειδικής

αγωγής αναφορικά με την παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης σε μαθητές με

διαταραχή φάσματος αυτισμού. Η ασάφεια που οι ίδιοι επεσήμαναν πως χαρακτηρίζει

το ΑΠΣ σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και το έλλειμμα κατάρτισης που

θεωρούν ότι τους διακρίνει στον τομέα αυτό θα μπορούσε να προβληματίσει και να

κινητοποιήσει τους ιθύνοντες τόσο προς επανασχεδιασμό της εκπαιδευτικής

διαδικασίας όσο και ως προς τη θέσπιση προγραμμάτων μετεκπαίδευσης για τους ίδιους

τους εκπαιδευτικούς ώστε να νιώσουν επαρκείς για την εκπλήρωση του έργου τους.

Τέτοιου είδους αναγκαίες παρεμβάσεις αναδεικνύει και η έρευνα του Σκουλίδη και

των συνεργατών του (2015), όπου διερευνώντας τις επιμορφωτικές ανάγκες των

εργαζομένων εκπαιδευτικών σε Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. διαπίστωσαν ότι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί σε

ποσοστό 96,1% αξιολογούν την επιμορφωτική πολιτική που υλοποιείται από το

Υπουργείο καθόλου έως μέτρια επαρκή. Παρότι οι συμμετέχοντες της

προαναφερθείσας έρευνας είχαν παρακολουθήσει στην ισχυρή πλειονότητά τους

επιμορφωτικά προγράμματα δεν τα έκριναν βοηθητικά στο εκπαιδευτικό τους έργο και

πρότειναν την υλοποίηση νέων δίνοντας ωστόσο ιδιαίτερη έμφαση στα προγράμματα

που αφορούν τον αυτισμό(92.1%). Αντίστοιχα σε έρευνα που πραγματοποίησε η



107

Πατσιαλίδου(2018) η απάντηση που έλαβε από την πλειονότητα των εκπαιδευτικών

στο ερώτημα που τους έθεσε για το τι θα άλλαζαν στην εκπαίδευση αφορούσε τη

διαρκή κατάρτισή τους ώστε να συμπορεύονται με τις εξελίξεις της ειδικής αγωγής και

να εκπληρώνουν επαρκώς τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών τους.

Επίσης, αυτό που προέκυψε από την παρούσα έρευνα είναι μια γενικότερη θετική

στάση στη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση, αφού κατά γενική ομολογία

ωφελεί την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε μαθητές που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού.

Αυτό ωστόσο που φάνηκε να αναστέλλει την εφαρμογή της στην εκπαιδευτική

διαδικασία είναι η γενικότερη ένδεια σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού στα

ελληνικά σχολεία. Αυτό είναι επίσης ένα ζήτημα στο οποίο πρέπει να δοθεί αμέριστη

προσοχή και να επανεξεταστεί η επάρκεια υλικοτεχνικής υποδομής των σχολικών

μονάδων ειδικής αγωγής. Επίσης, σχεδιασμός πρέπει να υπάρξει για την αέναη

τεχνολογική κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού καθώς η γνώση περί

τεχνολογικών εφαρμογών επιβάλλεται να ανανεώνεται συνεχώς και να

επικαιροποιείται ώστε να ανταποκρίνεται στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνει

διαρκώς η εξέλιξη της τεχνολογίας. Ειδικότερη έμφαση και σημασία είναι αναγκαίο να

δοθεί για την μέγιστη δυνατή παιδαγωγική αξιοποίησή των διαρκώς ανανεούμενων

τεχνολογικών εφαρμογών.

Αντίστοιχα σε έρευνα που πραγματοποίησε ο Εφόπουλος και οι συνεργάτες του

(2014) επισημάνθηκε επίσης η αναγκαιότητα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις

εκπαιδευτικές τεχνολογικές εφαρμογές προκειμένου να κατορθώσουν να τις

συμπεριλάβουν στην διδασκαλία. Καθότι όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές της εν λόγω

έρευνας, οι εκπαιδευτικοί δεν είχαν πιστοποιημένη τεχνολογική γνώση ενώ επίσης

σημαντικό ποσοστό εξ αυτών δήλωνε άγνοια αναφορικά με τα λογισμικά που είχε
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προμηθευτεί το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προς εφαρμογή στην εκπαίδευση των ατόμων

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ακόμη, σε άλλη έρευνα οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί

έδειξαν εμφανώς την προτίμησή τους στην οργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων

σχετικών με την τεχνολογία ώστε να είναι οι ίδιοι επαρκώς καταρτισμένοι και να

ανταποκρίνονται στις νέες διδακτικές συνθήκες (Αθανασίου, 2018).

Η παρούσα έρευνα και τα πορίσματα που εξήχθησαν έχουν αμιγώς εκπαιδευτική

εφαρμογή και δύνανται να εγείρουν προβληματισμούς κυρίως σε όσους εμπλέκονται

στη διαδικασία εκπαίδευσης μαθητών με διαταραχή φάσματος αυτισμού.

Μια μελλοντική έρευνα που προτείνεται, θα μπορούσε να άπτεται όμοιου

περιεχομένου αλλά να θέτει στο κέντρο της ερευνητικής διαδικασίας τους ίδιους τους

μαθητές με ΔΦΑ ώστε να διερευνηθεί και από τη δική τους οπτική το ζήτημα της

επαγγελματικής εκπαίδευσης και της χρήσης της τεχνολογίας ως εκπαιδευτικό

εργαλείο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παράρτημα 1- Συνοδευτική Επιστολή & Ερευνητικό Εργαλείο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Αγαπητοί/ες εκπαιδευτικοί,

Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί τμήμα της έρευνας που πραγματοποιώ στα πλαίσια της διπλωματικής

μου εργασίας για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δια Βίου Μάθηση & Ειδική Αγωγή», του

τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση του ρόλου που διαδραματίζουν τα προγράμματα

επαγγελματικής εκπαίδευσης και η τεχνολογία στην εκπαίδευση των μαθητών με Διαταραχή Φάσματος

Αυτισμού. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο ρόλο που επιτελούν ως προς την απόκτηση απαραίτητων

δεξιοτήτων για την επιτυχή επαγγελματική και κατ’ επέκταση κοινωνική ένταξη των ατόμων με ΔΦΑ.

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. Οι απαντήσεις θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς

σκοπούς. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί περίπου 10΄-15΄. Θα σημειώσετε τις απαντήσεις με

βάση έναν μαθητή/τρια με αυτισμό που έχετε. Αντίστοιχα θα σημειώσετε και τα δημογραφικά στοιχεία του

μαθητή/τριας.

Η συμμετοχή σας είναι εθελοντική. Ωστόσο κρίνεται ιδιαιτέρως πολύτιμη η συμβολή σας για την εκπόνηση

της έρευνας.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου στο e-mail

karalikonst@gmail.com.

Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας.

Καραλή Κωνσταντίνα
Απόφοιτη Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Πανεπιστημίου Μακεδονίας

mailto:karalikonst@gmail.com
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Ατομικά Στοιχεία Εκπαιδευτικού

Παρακαλώ σημειώστε βάζοντας Χ ή γράψτε στο κενό την απάντησή σας:

1. Φύλο : Άνδρας Γυναίκα

2. Ηλικία : <30 31-40 41-50 >50

3. Χρόνια Υπηρεσίας: <5 6-10 11-15 16-20 >20

4. Εκπαίδευση (Μπορείτε να σημειώσετε πάνω από μία επιλογή)

Φιλοσοφική Σχολή __________

Σχολή Θετικών Επιστημών __________

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης __________

Τμήμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης __________

Τ.Ε.Φ.Α.Α. __________

Επιστημονικό προσωπικό (κοιν. λειτουργός, Ψυχολόγος κ.α.) __________

Άλλο Πτυχίο _________________________________________________

(Στην τελευταία επιλογή, παρακαλώ συμπληρώστε το τμήμα αποφοίτησης)

5. Επιπλέον Σπουδές: Διδασκαλείο Μεταπτυχιακό Διδακτορικό

6. Σχολική Μονάδα στην οποία εργάζεστε:

Ειδικό Σχολείο

Τμήμα Ένταξης

Παράλληλη Στήριξη

Άλλο

7. Χρόνια Υπηρεσίας σε παιδιά με αυτισμό: __________

8. Σπουδές στον αυτισμό: Ναι Όχι

Επιδημιολογικά Στοιχεία Μαθητή

1. Φύλο : Αγόρι Κορίτσι

2. Ηλικία: __________

3. Τάξη την οποία παρακολουθεί: __________

4. I.Q. : __________

5. Απουσία Λόγου Μονολεκτικός Λόγος Ανεπτυγμένος Λόγος
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Παρακαλώ να βάλετε Χ στην απάντηση που σας εκφράζει περισσότερο. Μόνο μία περίπτωση

μπορείτε να επιλέξετε.

Α. Αναλυτικό Πρόγραμμα και Επαγγελματική Εκπαίδευση στην

Ειδική Αγωγή

ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ

ΓΝΩΡΙΖΩ

1 Η ειδική αγωγή παρέχει εκπαίδευση που οδηγεί στην κοινωνική ένταξη

του ατόμου με αυτισμό.

2 Η ειδική αγωγή παρέχει εκπαίδευση που οδηγεί στην εργασιακή

αποκατάσταση των ατόμων με αυτισμό.

3 Οι προεπαγγελματικοί στόχοι στο αναλυτικό πρόγραμμα του ειδικού

σχολείου είναι ξεκάθαρα προσδιορισμένοι.

4 Το αναλυτικό πρόγραμμα του ειδικού σχολείου προωθεί την άσκηση

των δεξιοτήτων κινητικότητας (λεπτή, αδρή κινητικότητα,

συντονισμός, ισορροπία κλπ.)

5 Το αναλυτικό πρόγραμμα του ειδικού σχολείου προωθεί την άσκηση

των εργασιακών συνηθειών (εργασία με ρυθμό, ικανότητα παραγωγής

έργου, ακολουθία οδηγιών, αποδοχή ιεραρχίας, τήρηση των κανόνων

ασφαλείας κλπ.)

6 Το αναλυτικό πρόγραμμα του ειδικού σχολείου προωθεί τις δεξιότητες

που χρειάζονται για τον σχεδιασμό και την επιλογή ενός επαγγέλματος

(γενικές πληροφορίες για το επάγγελμα, ειδικότερες πληροφορίες που

αφορούν στο μισθό, στην ανεξαρτησία, στην ασφάλιση, στην

παραγωγή κλπ.)

7 Το αναλυτικό πρόγραμμα του ειδικού σχολείου προωθεί τη διδασκαλία

δεξιοτήτων καθημερινής ζωής (φροντίδα προσωπικών αναγκών

(φροντίδα προσωπικών αναγκών, μετακίνηση στην κοινότητα,

διαχείριση ελεύθερου χρόνου κλπ.)

8 Το αναλυτικό πρόγραμμα του ειδικού σχολείου προωθεί τη διδασκαλία

των κοινωνικών δεξιοτήτων ( επικοινωνία, ομαδική εργασία, καλές

σχέσεις με τους άλλους κλπ.)

9 Το αναλυτικό πρόγραμμα του ειδικού σχολείου προωθεί τη διδασκαλία

δεξιοτήτων γλωσσικής έκφρασης και κατανόησης.

Β. Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ

ΓΝΩΡΙΖΩ

1 Στο ειδικό σχολείο υπάρχει ατομικό πρόγραμμα προεπαγγελματικής

εκπαίδευσης με συγκεκριμένους στόχους για κάθε μαθητή/τρια με

αυτισμό.

2 Το ατομικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης σχεδιάζεται με τη

συμμετοχή του γονέα του/της μαθητή/τριας με αυτισμό.



123

3 Ο/Η μαθητής/τρια με αυτισμό συμμετέχει στην διαμόρφωση του

ατομικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης.

Γ. Προεπαγγελματική Εκπαίδευση – Επαγγελματικός

Προσανατολισμός

ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ

ΓΝΩΡΙΖΩ

1 Η προεπαγγελματική εκπαίδευση γίνεται στο ειδικό σχολείο.

2 Η προεπαγγελματική εκπαίδευση γίνεται σε προγράμματα ιδρυμάτων,

ή προεπαγγελματικά εργαστήρια διαφόρων φορέων, ή σε Εργαστήρια

Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

3 Η προεπαγγελματική εκπαίδευση για τα άτομα με αυτισμό, ξεκινά από

τις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου.

4 Η προεπαγγελματική εκπαίδευση που παρέχεται στο ειδικό σχολείο,

προετοιμάζει την ένταξη των μαθητών/τριών σε ένα πρόγραμμα

επαγγελματικής κατάρτισης.

5 Τα άτομα με αυτισμό διδάσκονται επαγγελματικό προσανατολισμό στο

ειδικό σχολείο.

6 Τα άτομα με αυτισμό διδάσκονται επαγγελματικό προσανατολισμό σε

προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.

7 Η ένταξη μαθητών/τριών σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης

απαιτεί τη συνεργασία αυτών των προγραμμάτων και του ειδικού

σχολείου.

Δ. Επαγγελματική κατάρτιση ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ

ΓΝΩΡΙΖΩ

1 Ο στόχος της ειδικής επαγγελματικής κατάρτισης είναι να

προετοιμάσει ένα άτομο με αυτισμό στην άσκηση ενός επαγγέλματος.

2 Η ειδική επαγγελματική κατάρτιση ξεκινά στην ηλικία των 15-16 ετών.

3 Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης περιλαμβάνουν και

προεπαγγελματική εκπαίδευση.

4 Οι δεξιότητες που περιλαμβάνονται στην προεπαγγελματική

εκπαίδευση συνδέονται με τις δεξιότητες που διδάσκονται στην

επαγγελματική κατάρτιση.

5 Οι μαθητές/τριες με αυτισμό συμμετέχουν σε προγράμματα

επαγγελματικής κατάρτισης για μαθητές/τριες χωρίς αυτισμό.

6 Η πιθανότητα πρόσληψης σε ένα επάγγελμα αυξάνει με την μαθητεία

σε αυτό το επάγγελμα.

Ε. Η Συμβολή του εκπαιδευτικού στην επαγγελματική εκπαίδευση ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ

ΓΝΩΡΙΖΩ

1 Ο εκπαιδευτικός του ειδικού σχολείου έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα για

να διδάσκει μαθητές/τριες με αυτισμό.
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2 Ο ρόλος του/ της εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής είναι να παρέχει και

προεπαγγελματική εκπαίδευση στους μαθητές με αυτισμό.

3 Ο εκπαιδευτικός του ειδικού σχολείου έχει επιμορφωθεί για να διδάξει

προεπαγγελματική εκπαίδευση.

4 Ο/Η εκπαιδευτής/τρια του προγράμματος ειδικής επαγγελματικής

κατάρτισης έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα ώστε να διδάσκει άτομα με

αυτισμό.

ΣΤ.Χρήση Λογισμικών στην εκπαίδευση- Ο ρόλος των εκπαιδευτικών Ναι Όχι

1 Έχετε Επιμόρφωση στις ΤΠΕ;

(Αν η απάντησή σας είναι όχι, μεταβείτε στον πίνακα Ζ)

2 Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στη διδασκαλία σας;

3 Η εμπειρία σας στην χρήση εφαρμογών λογισμικού στην εκπαίδευση είναι

ικανοποιητική;

4 Ακόμη και εάν το λογισμικό δεν ικανοποιεί τους άμεσους διδακτικούς στόχους σας,

θεωρείτε ότι αξίζει να χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές σας;

4 Αναφέρετε ένα λογισμικό που χρησιμοποιείτε συχνά στην εκπαίδευση Συμπληρώστε

___________

5 Αναφέρετε ένα λογισμικό που θεωρείτε ότι είναι χρήσιμο στην εκπαίδευση ατόμων

με αυτισμό

Συμπληρώστε

___________

Ζ. Για ποιους λόγους δεν επιλέγετε την χρήση λογισμικών στη διδασκαλία σας;

(Παρακαλώ βάλτε Χ στις προτάσεις που θεωρείτε πως ανταποκρίνονται στο ερώτημα)

Μειωμένος αριθμός διαθέσιμων υπολογιστών στην εκπαιδευτική μονάδα

Ο διαθέσιμος εξοπλισμός είναι απαρχαιωμένος

Ανεπαρκής τεχνικής υποστήριξη για τη λειτουργία των υπολογιστών

Δυσκολία πρόσβασης σε εκπαιδευτικά λογισμικά

Προβλήματα στην προσβασιμότητα στους Η/Υ για όλες τις τάξεις του σχολείου

Έλλειψη χρόνου για την προετοιμασία των μαθημάτων με τη χρήση Η/Υ

Η χρήση λογισμικού δυσκολεύει τη μάθηση

Η χρήση λογισμικού κατά τη διεξαγωγή μαθημάτων είναι χρονοβόρα

Για τη χρήση λογισμικού στη διδασκαλία χρειάζομαι τη βοήθεια ενός έμπειρου χρήστη

Ανομοιογένεια ως προς το επίπεδο των μαθητών

Ελλιπείς γνώσεις στη χρήση υπολογιστών για διδακτικούς σκοπούς

Άλλο ( Παρακαλώ, σημειώστε)



125

Η. Καταλληλότητα της χρήσης λογισμικών στην

εκπαίδευση για άτομα με αυτισμό

ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΡΚΕΤΑ

1 Η χρήση λογισμικού δημιουργεί νέες δυνατότητες στα

πλαίσια του προγράμματος σπουδών

2 Το περιεχόμενο των εφαρμογών λογισμικού

ανταποκρίνεται στις ανάγκες του προγράμματος

σπουδών

3 Το λογισμικό είναι φιλικό εκπαιδευτικό εργαλείο για

τους μαθητές με αυτισμό

4 Το λογισμικό είναι εύχρηστο εκπαιδευτικό εργαλείο για

τους μαθητές με αυτισμό

5 Το περιεχόμενο των εφαρμογών λογισμικού είναι

κατάλληλο για μαθητές με αυτισμό

6 Το λογισμικό είναι σαφές και κατανοητό και μπορεί να

χρησιμοποιηθεί από το μαθητή με αυτισμό χωρίς τη

βοήθεια του εκπαιδευτικού

Θ. Χαρακτηριστικά κατάλληλων λογισμικών για χρήση

από μαθητές με αυτισμό

ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΡΚΕΤΑ

1 Το περιεχόμενο των εφαρμογών λογισμικού

παρουσιάζεται με τρόπο που να προκαλεί το

ενδιαφέρον του μαθητή με αυτισμό

2 Το περιεχόμενο των εφαρμογών λογισμικού

παρουσιάζεται με τρόπο που να ενθαρρύνει την

ενεργοποίηση των μαθητών με αυτισμό

3 Τα εργαλεία και ο τρόπος πλοήγησης είναι κατανοητά

από τους μαθητές με αυτισμό

4 Η μετάβαση σε άλλες ενότητες είναι κατανοητή-

προφανής από τους μαθητές με αυτισμό

5 Οι βοηθητικές πληροφορίες που ενσωματώνει η

εφαρμογή είναι επαρκείς για αυτονομη χρήση της από

το μαθητή με αυτισμό

6 Η ένδειξη του χρόνου χρήσης κάθε δραστηριότητας

από τον μαθητή είναι απαραίτητο στοιχείο για την

καλύτερη οργάνωση του μαθητή με αυτισμό

7 Η ένδειξη του πλήθους λανθασμένων απαντήσεων του

μαθητή είναι απαραίτητο στοιχείο για την

αυτοβελτίωση του μαθητή

8 Οι συμβολικές αναπαραστάσεις που χρησιμοποιούνται
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(π.χ. εικονίδια) είναι κατάλληλες για τους μαθητές με

αυτισμό

9 Τα γραφικά των εφαρμογών λογισμικού είναι

ρεαλιστικά

10 Το ηχητικό μέρος των εφαρμογών λογισμικού είναι

κατάλληλο για μαθητές με αυτισμό

11 Το λογισμικό είναι αξιόπιστο ( δεν εμφανίζει σφάλματα

εκτέλεσης)

Ι. Συνέπειες της χρήσης λογισμικών στην εκπαίδευση

ατόμων με αυτισμό

ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΡΚΕΤΑ

1 Το λογισμικό ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των

μαθητών με αυτισμό

2 Το λογισμικό μπορεί να υποστηρίξει τη γνωστική

ανάπτυξη των μαθητών με αυτισμό

3 Το λογισμικό μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη

δεξιοτήτων καθημερινής ζωής σε μαθητές με αυτισμό

4 Το λογισμικό μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη

κοινωνικών δεξιοτήτων σε μαθητές με αυτισμό

5 Το λογισμικό μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη

επαγγελματικών δεξιοτήτων σε μαθητές με αυτισμό
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Παράρτημα 2- Γραφήματα 1-10

Γραφήματα 1-5: Διαφοροποιήσεις των χαρακτηριστικών ενός λογισμικού
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Γραφήματα 6-10: Διαφοροποιήσεις ως προς την καταλληλόλητα χρήση

λογισμικών
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