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Εισαγωγή
Tα τελευταία χρόνια εφαρμόζεται η Συμβουλευτική γονέων που έχουν παιδί με ειδικές ανάγκες. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σε κοινωνικό -συναισθηματικό επίπεδο δείχνουν την αναγκαιότητα για περαιτέρω ανάπτυξη και
σχεδιασμό. Η συνεργασία της οικογένειας με τους ειδικούς είναι χρήσιμη έτσι ώστε να παρέχεται Συμβουλευτική όσον αφορά τον ρόλο του παιδιού μέσα στην οικογένεια και στην κοινωνία.
Κυρίως Σώμα
Η Συμβουλευτική, η οποία θα πρέπει να παρέχεται τόσο στο παιδί όσο και στην οικογένεια, χρειάζεται να είναι μακροχρόνια και να βασίζεται στην καθοδήγηση και την υποστήριξη. Σκοπός της είναι η ανάπτυξη θετικού κλίματος
μεταξύ των μελών, η συνοχή της οικογένειας και η καλλιέργεια της εμπιστοσύνης (Darling,2004). Ως προληπτική προσέγγιση θα βοηθήσει την οικογένεια να δρα μέσα σε ένα ικανοποιητικό και λειτουργικό πλαίσιο. Στόχοι της
είναι να ενισχύσει την βιοψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, την επικοινωνία, τη συνεργασία/αλληλεπίδραση γονέων-παιδιού, την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων και την συνεργασία γονέων, εκπαιδευτικών και ειδικών μέσα
από τα προγράμματα παρέμβασης. Ο Σύμβουλος χρειάζεται να διαθέτει δεξιότητες, οι οποίες θα σχετίζονται με την αποτελεσματική συνεργασία με τους γονείς, την αναγνώριση αναγκών και την ενσυναίσθηση (McLeod,2005).
Συμπεράσματα
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνών είναι αναγκαία η Συμβουλευτική παρέμβαση σε συνδυασμό με κοινωνική υποστήριξη και τη συμμετοχή των γονέων σε ομάδες ψυχοεκπαίδευσης με στόχο την ανάπτυξη
ψυχικής ανθεκτικότητας και τη μείωση της επιβάρυνσης από την αναπηρία του τεκνού τους (White, 2004). Η επιβάρυνση σχετίζεται με ψυχοσυναισθηματικές συνέπειες, όπως το πένθος των γονέων, αλλά και με κοινωνικές
συνέπειες ,όπως το στίγμα και η απομόνωση (Oliver,2009). Είναι κατανοητή η δημιουργία ουσιαστικού πλαισίου ένταξης και η άμεση ανταπόκριση της πολιτείας στη διαφορετικότητα και την ψυχοκοινωνική ενσωμάτωση όλων
των ατόμων.
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