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Εισαγωγή

Από τα πρώτα στάδια της ζωής του ανθρώπου ως έλλογο ον

παρατηρήθηκε ότι κάποια άτομα διέφεραν από τους

υπόλοιπους, τους πολλούς, όσον αφορά τις γενικές τους

λειτουργίες που είχε σαν αποτέλεσμα την παρεμπόδιση στην

ομαλή εξέλιξη του ατόμου. Επόμενο ήταν λοιπόν ειδικοί

επιστήμονες να σκύψουν πάνω στο θέμα και από τις μελέτες

τους φάνηκε ότι στα περισσότερα σημεία συμφωνούσαν αν

και σε κάποια άλλα είχαν διαφορετικές απόψεις. Το βέβαιο

είναι ότι τα άτομα αυτά αντιπροσωπεύουν το 1-3% του

γενικού πληθυσμού και ότι είναι ανίκανα να ελέγξουν τις

πράξεις τους (ΠαγιάτσουΜ. , Δημητρίου Ε. , Χατζησάββα

Π. , 2012.Από Γκιαουράκη Όλγα, 2016).



Για λόγους καθαρά επικοινωνιακούς, αλλά και

συνεννόησης έπρεπε να δημιουργήσουν έναν ορισμό ο

οποίος να συμπεριλαμβάνει αφ’ ενός όλες τις κατηγορίες

των ατόμων με νοητική υστέρηση, έστω και αν κάποια

άτομα ξέφευγαν σε κάποια σημεία από το γενικό πλαίσιο

και αφ’ ετέρου να είναι κοινά αποδεκτός από όλους τους

επιστήμονες. Σύμφωνα λοιπόν με τον καθηγητή Δ Στασινό,

ο επικρατέστερος είναι ο εξής: « Νοητική υστέρηση είναι

μια δυσκολία που χαρακτηρίζεται από σημαντικούς

περιορισμούς στη νοητική λειτουργικότητα και στην

προσαρμοστική συμπεριφορά όπως αυτοί εκφράζονται στις

αντιληπτικές, κοινωνικές και πρακτικές δεξιότητες. Αυτή η

δυσκολία, εκδηλώνεται πριν από την ηλικία των 18 χρόνων

(Luckasson et al. , 1992).



Κατά την επιλογή και ομαδοποίηση των ατόμων αυτών

υπήρχε ανομοιογένεια, όμως παρά τις δυσκολίες, τα

διαχώρισαν σε τέσσερις κύριες ομάδες: α)ελαφρά ή ήπια

νοητική υστέρηση, η οποία αντιπροσωπεύει το 85% των

ατόμων με νοητική υστέρηση με IQ: 50-55 έως 70,

β)μέτρια η οποία αντιπροσωπεύει το 10% με IQ: 35-40

έως 50-55, γ)βαριά, στην οποία ανήκουν το 3-4% με IQ:

20-25 έως 35-40 και δ)βαθιά νοητική υστέρηση με το

1-2% με IQ μικρότερο του 20-25. Ισχύουν τα παρακάτω

(Grossman, 1983):



ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ

ΦΑΣΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΟ 

IQ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ήπια 55-70

Μπορεί να εκπαιδευτεί μέχρι το

επίπεδο της ΣΤ΄ Τάξης και την

εφηβεία. Ως ενήλικας μπορεί να

ζήσει ανεξάρτητα και να

κρατάει μία απλή δουλειά

ρουτίνας. Χρειάζεται επιπλέον

βοήθεια, όταν βρίσκεται υπό

πίεση.



Μέτρια 40-54

Μπορεί να εκπαιδευτεί μέχρι το

επίπεδο της Δ΄ Τάξης και ίσως μέχρι

την εφηβεία. Ως ενήλικας συνήθως

χρειάζεται κάποιο οργανωμένο

πλαίσιο όπου θα λειτουργεί με

μέτριας συχνότητας επίβλεψη.

Μπορεί να εργαστεί σε κάποιο μαγαζί

με επίβλεψη ή να κάνει μια δουλειά

ως ανειδίκευτος.



Σοβαρή 25-39

Μπορεί να μιλάει και να

εκπαιδευτεί σε βασικές

συνήθειες υγιεινής, αλλά δεν

μπορεί να αποκτήσει

ακαδημαϊκές δεξιότητες. Ως

ενήλικας χρειάζεται εκτεταμένη

επίβλεψη.



Βαθιά Κάτω από 25

Αναπτύσσει πολύ μικρή λεκτική και

κινητική λειτουργικότητα. Μικρή

ικανότητα να ωφεληθεί από κάποια

εκπαίδευση. Χρειάζεται συνεχή και

πλήρη επίβλεψη.



Η νοητική υστέρηση χωρίζεται σε δύο κυρίως χώρους. Ο

ένας αφορά τον ατομικό της χαρακτήρα και ο άλλος τον

κοινωνικό.



1. Ατομικός χαρακτήρας 

Αίτια: Κληρονομικά (γονιδιακή αιτιολογία), λοιμώξεις

μητέρας κατά την κύηση, Ανοξία ή τραυματισμοί κατά τον

τοκετό, μολυσματικές ασθένειες (εγκεφαλίτιδα, ψηλός

πυρετός με σπασμούς) κλπ (Χαρίτου).

Οι περισσότεροι ερευνητές αναφέρουν ότι η νοητική

υστέρηση εκδηλώνεται τη χρονική περίοδο που

αναπτύσσεται το παιδί, δηλαδή μέχρι το 18ο έτος της

ηλικίας του, ή κατά άλλους μέχρι το 21ο έτος, οπότε έχει

ολοκληρωθεί η νοητική και ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη

(Στασινός, 2013).



Ο βαθμός της νοητικής υστέρησης μετράται με το δείκτη

νοημοσύνης (IQ), παρ’ όλο του ότι δεν είναι πλήρης γιατί

αναφέρεται στη συγκεκριμένη εκείνη στιγμή αφενός και

αφετέρου θεωρείται μονομερής γιατί δε συμπεριλαμβάνει

άλλες παραμέτρους όπως είναι η προσαρμοστική ικανότητα

του παιδιού κλπ. Στο παιδί με νοητική υστέρηση δεν

υπάρχει το ενδιαφέρον, η επιθυμία για μάθηση, ούτε

προσπαθεί να πλησιάσει τα άλλα παιδιά , να δώσει και να

πάρει, παρά έχει μια στάση παθητικότητας και απομόνωσης.



Μια άλλη δυσκολία που έχουν τα παιδιά αυτά είναι η

δυσκολία ή αδυναμία να κωδικοποιήσουν τα διάφορα

ερεθίσματα, να τα μετατρέψουν σε γνώσεις και να τα

αποθηκεύσουν στη μνήμη τους, για να τα χρησιμοποιήσουν

όταν χρειαστεί. Φαίνεται ότι και η λειτουργία της μνήμης

υστερεί σημαντικά έναντι των «φυσιολογικών» παιδιών

(Lampert & Rondall, 1987).

Η μειωμένη ικανότητα να συγκρατήσουν και να

αναπαραγάγουν δεξιότητες που αφορούν την

αυτοεξυπηρέτησή τους, ενέχουν κινδύνους όσον αφορά τη

σωματική τους ακεραιότητα, την υγεία τους και την

αυτοπροστασία τους (Poloway, 1997).



Απεδείχθη ότι στα παιδιά με νοητική υστέρηση

συνυπάρχουν και άλλες διαταραχές και μάλιστα σε

μεγαλύτερο ποσοστό από ότι στο γενικό πληθυσμό και

ακόμη ότι όσο βαρύτερη είναι η νοητική υστέρηση, τόσο

βαρύτερες είναι και οι συνυπάρχουσες ψυχικές διαταραχές

(Dekker & Koot, 2003). Αυτά βέβαια μπορούν να

βελτιωθούν προς το καλύτερο, αν το παιδί βρεθεί σε

κατάλληλο οικογενειακό, σχολικό και κοινωνικό

περιβάλλον.



2. Κοινωνικός χαρακτήρας

Εδώ περιλαμβάνονται οι αλληλεπιδράσεις του παιδιού

κατά την ανάπτυξή του με το ευρύτερο περιβάλλον του,

δηλαδή την οικογένεια, το σχολείο και την κοινωνία.

Πιστεύεται ότι ένα τέτοιο άτομο συγκροτεί μια σύνθετη κι

όχι μονομερή οντότητα, που παρουσιάζει ταυτόχρονα

περιορισμούς στην ανάπτυξή του, αλλά και κάποιες

δυνατότητες για δράση σε ορισμένους τομείς.



Επομένως προέχει η χαρτογράφηση του συνολικού προφίλ

του παιδιού αυτού, ώστε να καταδειχθεί το επίπεδο

ελλειμμάτων του αφενός και αφετέρου (το κυριότερο) το

επίπεδο ορισμένων δυνατοτήτων του, όπου με το

σχεδιασμό ενός κατάλληλου πλάνου παρέμβασης στη

σχολική τάξη με διδακτικό και ψυχολογικό- υποστηρικτικό

υποφαινόμενο, το παιδί να τύχει της καλύτερης βοήθειας

(Στασινός, 2013).



2.1 Οικογένεια

Τα πρώτα ερεθίσματα που δέχεται ένα παιδί

«φυσιολογικό ή μη», προέρχονται από το οικογενειακό του

περιβάλλον. Φαίνεται λοιπόν η τεράστια σημασία που έχει η

ποιότητα των ερεθισμάτων αυτών στη διαμόρφωση του

χαρακτήρα ενός παιδιού και ιδιαίτερα εκείνου με νοητική

υστέρηση που έχει και τις περισσότερες ανάγκες.



Μόλις οι γονείς διαπιστώσουν ότι το παιδί τους έχει

νοητική υστέρηση, τους κατακλύζουν διάφορα

συναισθήματα χωρίς ειρμό όπως σύγχυση, θλίψη,

απελπισία, άρνηση της διάγνωσης κλπ (Μαργαρίτη, 2006).

Θα πρέπει όμως, το συντομότερο, να βγουν από αυτό το

λήθαργο, εδώ θα παίξει σπουδαίο ρόλο το επίπεδο

μόρφωσης τους, η οικονομική τους κατάσταση, η

κοινωνική τους υπόσταση κλπ. Η κατάλληλη εκπαίδευση

των γονέων θα τους μάθει ότι το παιδί τους έχει αργό

ρυθμό αντίδρασης, αυτοσυγκέντρωσης και γενικά μάθησης

(Πατίου, 2012).



Εάν υπάρχουν και αδέρφια, οι γονείς θα πρέπει να είναι

πολύ προσεκτικοί και η συμπεριφορά τους να είναι ίδια

απέναντι στο «φυσιολογικό» και στο «ειδικό» παιδί, γιατί

εάν δείξουν υπερβολικό ζήλο απέναντι στο «ειδικό» παιδί

υπάρχει ο κίνδυνος από τη μια να νιώσει κατωτερότητα

αυτό και από την άλλη να προκαλέσει τη ζήλια του άλλου

και να έρθουν σε αντιπαράθεση. Επίσης θα πρέπει να

γαλουχήσουν το «φυσιολογικό» παιδί έτσι ώστε όχι μόνο

να μην αισθάνεται ντροπή για τον αδερφό του, αλλά να

καλεί τους φίλους του στο σπίτι και να παίζουν όλοι μαζί.



2.2 Σχολείο

Σήμερα επικρατεί η γνώμη ότι τα παιδιά με νοητική

υστέρηση πρέπει να φοιτούν στα γενικά σχολεία, στις ίδιες

αίθουσες, μαζί με όλα τα άλλα «φυσιολογικά» παιδιά, με

την προϋπόθεση ότι θα διαθέτουν τις κατάλληλες

υλικοτεχνικές διευκολύνσεις, τα εποπτικά μέσα και

εξοπλισμό και βέβαια το εξειδικευμένο επιστημονικό

προσωπικό. Οι ειδικοί, σε συνεργασία με τους συναδέλφους

τους, θα καταρτίσουν το εξειδικευμένο πρόγραμμα, το

οποίο δε θα επιτρέψει να υστερήσουν οι «φυσιολογικοί»

μαθητές, αλλά ούτε και τα «ειδικά» παιδιά θα μείνουν πίσω

λόγω της ιδιαιτερότητάς τους.



Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να βρουν τα κατάλληλα

ερεθίσματα που θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον των παιδιών

με νοητική υστέρηση για να αφομοιώσουν βασικές

δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να αυτοεξυπηρετούνται,

να επικοινωνούν με τα άλλα παιδιά και να ενταχθούν στη

γενική κοινωνία.

Η επαγγελματική εκπαίδευση των ατόμων με νοητική

υστέρηση αποτελεί βασικό δικαίωμά τους, διότι μέσα από

την εργασία τους αποκτούν αυτοσεβασμό και

αυτοεκτίμηση, ενώ μπορούν να έχουν πρόσβαση σε

καταναλωτικά, κοινωνικά και πολιτισμικά αγαθά. Αποτελεί

μέσω αυτονομίας και έχει θεραπευτική αξία, καθώς

αξιοποιεί τις δεξιότητες και ικανότητες τους.



Η επαγγελματική εκπαίδευση ατόμων με νοητική

υστέρηση, πρέπει να αποτελεί βασικό κομμάτι του

αναλυτικού προγράμματος όλης της εκπαίδευσής τους και

συμπεριλαμβάνει τους τομείς: α)Αυτονομία, δηλαδή

δεξιότητες για να μπορεί να αυτοεξυπηρετείται

(προσωπική υγιεινή, ντύσιμο, χτένισμα, διατροφή, μέσα

μεταφοράς). β)Κοινωνικές δεξιότητες, δηλαδή συμμετοχή

σε ομαδικές δραστηριότητες (συνεργασία, κοινωνική

προσαρμογή). γ)Τεχνικές, επαγγελματικές δεξιότητες

(βασικές συνήθειες εργασίας, εκμάθηση επαγγελματικών

δεξιοτήτων). δ)Πρακτικές σχολικές γνώσεις (ανάγνωση

και γραφή απλών φράσεων και κειμένων, εκτέλεση

αριθμητικών πράξεων). ε)Προγραμματισμός ελεύθερου

χρόνου (Νικολοπούλου Β. , Παπαγεωργοπούλου Χ. ,

Ονταμπασίδου Π. , 2008).



2.3 Κοινωνία

Αν και οι σύγχρονες κοινωνίες είναι οργανωμένες και τα

μέλη τους ζουν σύμφωνα με κανόνες, τα δικαιώματα που

έχουν αναγνωριστεί και κατοχυρωθεί, γενικά, σε ότι αφορά

τα άτομα με ειδικές ανάγκες, δεν είναι πλήρης και ανώδυνη

η ενσωμάτωσή τους στον κοινωνικό χώρο. Έτσι και για τα

άτομα με νοητική υστέρηση υπάρχει μια διαβάθμιση

συμπεριφοράς που φτάνει από την πλήρη απόρριψη ή τη

μειωμένη αποδοχή, μέχρι την πλήρη ενσωμάτωση (Πατίου,

2012).



Είναι άξια λόγου η παρατήρηση ότι όταν το «ειδικό»

παιδί είναι μικρό όλοι οι συγγενείς το επισκέπτονται συχνά

για συμπαράσταση, όσο περνά ο χρόνος μειώνουν τις

επισκέψεις και στο τέλος τις σταματούν τελείως. Παρόμοια

συμπεριφορά δείχνει και το γειτονικό περιβάλλον όπου το

25% των περιπτώσεων αντιμετωπίζεται με πλήρη άρνηση

των γειτόνων και το 53% είχε μια τυπική σχέση, όχι όμως

και συναναστροφή. Δηλαδή το 78% των παιδιών με νοητική

υστέρηση δεν απολαμβάνουν τη στοργή και τη θαλπωρή

τόσο από το ευρύ οικογενειακό περιβάλλον όσο και από το

στενό κοινωνικό όπως είναι η γειτονιά (Ματινοπούλου,

1990, αναφορά από Δουκάκη και συν. , 2009).



Υπάρχει βέβαια και η άλλη πλευρά της κοινωνίας η

οποία αντιμετωπίζει με συμπάθεια τα άτομα αυτά, όπου είτε

με εθελοντισμό, είτε με κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση

διαφόρων κοινωνικών ομάδων, ασκούν πίεση στην πολιτεία

να ενδιαφερθεί για τα άτομα αυτά (Dale, 2000).



Συμπέρασμα

Μέσα στο κοινωνικό σύνολο υπάρχει ένα ποσοστό,

μικρό μεν αλλά υπαρκτό, 1-3% του γενικού πληθυσμού που

πάσχει από νοητική υστέρηση. Η διάγνωση γίνεται μέχρι το

18ο -21ο έτος της ηλικίας τους, οπότε ολοκληρώνεται και η

ανάπτυξή τους. Η στήριξη, δηλαδή η εκπαίδευση και η

εκμάθηση για αυτοεξυπηρέτηση και όχι μόνο, αρχίζει από

το στενό οικογενειακό περιβάλλον στα πρώτα στάδια της

ζωής του και στη συνέχεια επεκτείνεται στο σχολικό όπου η

εκπαίδευση πρέπει να γίνεται σε γενικό σχολείο, με

συμπεριληπτική εκπαίδευση. Τον τελικό λόγο έχει η

κοινωνία μέσα στην οποία θα ζήσουν όλη τους τη ζωή αυτά

τα άτομα και η οποία κοινωνία θα πρέπει όχι μόνο να τα

δεχτεί αλλά και να τα βοηθήσει.



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!


