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Εισαγωγή
«…ο λόγος, η χρήση της γλώσσας αποτελεί τη
βάση του εκπαιδευτικού µας συστήµατος σε όλα
τα γνωστικά αντικείµενα που διδάσκονται στο
σχολείο»(σ.17).1 Η επιστήµη της λογοθεραπείας
έχει εισέλθει δυναµικά στο πλαίσιο της
εκπαίδευσης και πλέον οι εκπαιδευτικοί είναι πιο
ενηµερωµένοι για την ανάπτυξη του λόγου καθώς
και για τον ρόλο του λογοθεραπευτή. Στην
ελληνική εκπαίδευση οι λογοθεραπευτές
δουλεύουν µόνο σε ειδικά πλαίσια και σε ειδικές
µονάδες και ακόµα και εκεί δεν είναι επαρκής σε
αριθµό. Είναι σηµαντικό να διερευνηθούν οι
σκέψεις και οι δυσκολίες των εκπαιδευτικών σε
αυτή την συνεργασία.

Σκοπός
Ο σκοπός της συγκεκριµένης έρευνας ήταν να
ερευνήσει το πως κρίνουν οι εκπαιδευτικοί την
συνεργασία τους µε τον λογοθεραπευτή σε παιδιά
προσχολικής ηλικίας µε προβλήµατα λόγου,
οµιλίας και επικοινωνίας και τι δυσκολίες
αντιµετωπίζουν στην πορεία.
Τα ερευνητικά ερωτήµατα διαµορφώθηκαν ως
εξής:
1)Πως κρίνουν οι εκπαιδευτικοί την συνεργασία
µε τον λογοθεραπευτή;
2)Ποιες δυσκολίες αντιµετωπίζουν οι
εκπαιδευτικοί στη συνεργασία µε τον
λογοθεραπευτή;

Μεθοδολογία
Η παρούσα έρευνα χρησιµοποίησε ποιοτική 
µεθοδολογία. Πραγµατοποιήθηκαν :
v Μια ηµιδοµηµένη συνέντευξη µε την

εκπαιδευτικό προσχολικής εκπαίδευσης που
εργάζεται σε µια ειδική µονάδα προσχολικής
αγωγής για παιδιά µε αναπτυξιακά και κινητικά
προβλήµατα.

v Για την διασφάλιση της εγκυρότητας
πραγµατοποιήθηκε επιπλέον ανάλυση
ντοκουµέντων της εκπαιδευτικού και καταγραφών
από την συµµετοχική παρατήρηση της
ερευνήτριας.

v Η ανάλυση των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε µε
τον εντοπισµό των θεµατικών
που απαντούσαν στις ερευνητικές ερωτήσεις και
οδήγησαν στην εξαγωγή συµπερασµάτων.

Αποτελέσµατα
Οι ισχυρισµοί της έρευνας ήταν
1) Η εκπαιδευτικός αν και αρχικά εµφάνισε
επιφυλακτικότητα για την συνεργασία µε τον
λογοθεραπευτή την κρίνει θετικά και
αποκοµίζει τα ακόλουθα οφέλη :

Ø Ασφάλεια.
Ø Άντληση εξειδικευµένων πληροφοριών.
Ø Πρόοδος του παιδιού.

Συµπεράσµατα
Τα συµπεράσµατα της παρούσας
έρευνας έρχονται σε συµφωνία µε
προηγούµενες έρευνες όσον αφορά:

§ την δυσκολία που παρουσίαζαν οι εκπαιδευτικοί
στην συνεργασία µε τους λογοθεραπευτές2.

§ την σηµαντικότητα της συνεργασίας και
την θετική εξέλιξη του παιδιού 3,4.

Στις δυσκολίες στην συνεργασία υπάρχει
συµφωνία µε προηγούµενες έρευνες στο ότι :

§ η έλλειψη χρονου φαίνεται να αποτελεί βασικό
προβληµα στο πλαίσιο του σχολείου4.

§ η αρνητική στάση και οι διαφορετικές
αντιλήψεις5, η διαφορετική στοχοθεσία και οι
ξεκάθαροι ρόλοι3 απο τους λογοθεραπευτές
δυσκολεύουν την συνεγασία.

§ η λειτουργία της δοµής6 καθώς και ο
υπερβολικός φόρτος εργασίας στους
λογοθεραπευτές4 επιβάρυνε την συνεργασία.

2) Η εκπαιδευτικός αντιµετωπίζει τις
ακόλουθες δυσκολίες στην συνεργασία µε τον
λογοθεραπευτή:

Ø Έλλειψη χρόνου.
Ø Αρνητικές στάσεις των λογοθεραπευτών.
Ø Η λειτουργία του σχολείου.

Περαιτέρω Μελέτη
q Διερεύνηση των απόψεων για την συνεργασία σε

βάθος χρόνου καθώς και σε διαφορετικά
σχολικά πλαίσια λειτουργίας.

q Πραγµατοποίηση συνέντευξης τόσο από τον
λογοθεραπευτή και από τον εκπαιδευτικό.

q Χορήγηση σεµιναρίου για την σηµασία της
συνεργασίας και στα δυο επαγγέλµατα και
κατόπιν διερεύνηση της επίδρασης σε αυτή.

q Αξιολόγηση των γνώσεων των εκπαιδευτικών σε
τεχνικές και διαχείριση των δυσκολιών στον
λόγο, στην οµιλία και στην επικοινωνία πριν και
µετά την συνεργασία µε τον λογοθεραπευτή.
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