Πρόλογος

Η σημαντική ανάπτυξη και εξέλιξη στον χώρο της γενετικής συνεπάγεται πιθανές αναθεωρήσεις των πληροφοριών και των απόψεων
που έχουμε για τις γενετικές και νευροαναπτυξιακές διαταραχές.
Τα τελευταία χρόνια έχουν δημοσιευτεί πολλά νέα κείμενα που
επιχειρούν να αναδείξουν την ολοένα επεκτεινόμενη γνώση της
γενετικής και της συμπεριφορικής νευροεπιστήμης. Επιπλέον, η
έρευνα διευρύνθηκε και ωρίμασε η κατανόηση της θεωρητικής βάσης της γνωστικής λειτουργίας και της δυναμικής αλληλεπίδρασης
της φύσης και της ανατροφής (Goldstein & Reynolds, 2011).
Παράλληλα, έχει διατυπωθεί διεθνώς ένα ευρύ φάσμα προσεγγίσεων εφαρμοσμένης παρέμβασης στον χώρο της εκπαίδευσης των
ατόμων με νοητική αναπηρία. Είναι εμφανές όμως ότι απαιτείται
περαιτέρω έρευνα για τον συσχετισμό των γονοτυπικών και των
φαινοτυπικών χαρακτηριστικών και για την αναλυτικότερη περιγραφή των παραλλαγών των κλινικών μορφών τους (Alevriadou
& Giaouri, 2013· Alevriadou & Massi, 2013).
Μετά την έκδοση των πρώτων μας βιβλίων για τα γενετικά
σύνδρομα που σχετίζονται με τη νοητική αναπηρία (καθυστέρηση)
(Αλευριάδου & Γκιαούρη, 2009, 2011), το βιβλίο αυτό αποτελεί
μια συνέχιση της ανασκόπησης ερευνητικών δεδομένων πάνω
στη νοητική αναπηρία και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον χώρο
της ειδικής εκπαίδευσης. Η παρούσα ανασκόπηση στοχεύει να
καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και να φέρει στο προσκήνιο
τους ιδιαίτερους γνωστικούς, νευροψυχολογικούς και κοινωνικοσυναισθηματικούς παράγοντες, δίνοντας κυρίως έμφαση στα
προβλεπόμενα πρότυπα προσαρμοστικής συμπεριφοράς (π.χ.
δεξιότητες επικοινωνίας, αυτοεξυπηρέτησης, κοινωνικοποίησης
κ.ά.) που συναντάμε στην περιοχή αυτών των διαταραχών.
Επικρατεί επίσης η άποψη ότι τα άτομα με νοητική αναπηρία
εμφανίζουν ψυχοπαθολογίες (π.χ. προβλήματα συμπεριφοράς, συ-
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ναισθηματικές δυσκολίες και ψυχικές διαταραχές) συχνότερα 3 έως
4 φορές απ’ ό,τι οι πληθυσμιακές ομάδες χωρίς νοητική αναπηρία.
Ειδικότερα, ένα ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ 5% και 20% των
ατόμων με νοητική αναπηρία, κυρίως στην εφηβεία, παρουσιάζει
προβλήματα συμπεριφοράς και/ή προκλητικές συμπεριφορές (π.χ.
επιθετικότητα, αυτοτραυματισμούς, στερεοτυπίες) (Harris, 2006·
Matson et al., 2000). Επιπρόσθετα, ο τύπος της ψυχοπαθολογίας
επηρεάζεται από τις ατομικές διαφορές και μπορεί να διαφέρει
ανάλογα με το φύλο, το ιδιαίτερο ταμπεραμέντο, τον βαθμό αλλά
και τις μορφές νοητικής αναπηρίας (Αλευριάδου & Γκιαούρη,
2011). Συμπληρωματικά, οι αντιλήψεις, οι πεποιθήσεις, το διαπροσωπικό στυλ, οι αντιδράσεις και τα ατομικά χαρακτηριστικά του
προσωπικού των δομών εκπαίδευσης πιθανώς έχουν σημαντική
επίδραση στην υποστήριξη και στην εκπαίδευση των ατόμων με
νοητική αναπηρία, αλλά και στην ανάπτυξη, την καταστολή ή τη
διατήρηση των προκλητικών συμπεριφορών τους.
Οι πληροφορίες που προκύπτουν είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για
τους γονείς των παιδιών, τους εκπαιδευτικούς και τους επαγγελματίες
που ασχολούνται μαζί τους, προωθώντας έτσι πιο συγκεκριμένες
και στοχευόμενες παρεμβάσεις υποστήριξης (Cassidy & Morris,
2002).
Το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου αποτελεί μια γενική εισαγωγή
στις νευρογενετικές και στις περιβαλλοντικές επιδράσεις στη νοητική
αναπηρία. Στη συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται
έρευνες για την ψυχοπαθολογία στη νοητική αναπηρία. Το τρίτο
κεφάλαιο αναφέρεται πιο συγκεκριμένα στους τύπους προκλητικών
συμπεριφορών σε άτομα με νοητική αναπηρία, παρουσιάζοντας
τις σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις και τα εμπειρικά δεδομένα.
Στο τέταρτο κεφάλαιο παρατίθενται ερευνητικά δεδομένα για τις
αντιδράσεις των εκπαιδευτικών ατόμων με νοητική αναπηρία που
παρουσιάζουν προκλητικές συμπεριφορές. Στο πέμπτο κεφάλαιο
δίνεται έμφαση στην εφαρμογή της διαπροσωπικής θεωρίας στη
συμπεριληπτική εκπαίδευση. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι προσεγγίσεις αποτελεσματικής διαχείρισης των προκλητικών συμπεριφορών. Δίνονται επίσης επιμέρους προτάσεις για τις
κατάλληλες επικοινωνιακές στρατηγικές των εκπαιδευτικών στις
δομές ειδικής εκπαίδευσης.

