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Περίληψη 
Στην παρούσα εισήγηση: α) Αναδεικνύεται η αναγκαιότητα της αξιοποίησης των 
τεχνολογιών της επικοινωνίας και των πληροφοριών (Τ.Π.Ε.) για την παροχή από 
απόσταση εκπαίδευσης και συµβουλευτικής σε οικογένειες µε αναπήρους. β) 
Τίθενται υπό συζήτηση ορισµένα βασικά ζητήµατα που προκύπτουν κατά την ορ-
γάνωση και το σχεδιασµό σχετικών υπηρεσιών. γ) Παρουσιάζονται προτάσεις για 
την αποτελεσµατική αξιοποίηση του διαδικτύου και των δυνατοτήτων που παρέ-
χουν οι εκπαιδευτικές και κοινωνικές δοµές της χώρας µας για την οργάνωση µελ-
λοντικών προγραµµάτων τηλεσυµβουλευτικής σε γονείς ατόµων µε αναπηρίες. 

Λέξεις Κλειδιά
τηλεσυµβουλευτική, γονείς ατόµων µε αναπηρίες.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η διάδοση των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου κατέστησε εφικτή και 
την από απόσταση συµβουλευτική. Οι τεχνολογίες της επικοινωνίας δε χρη-
σιµοποιούνται πλέον µόνο ως µέσο ανταλλαγής πληροφοριών, ενηµέρωσης, 
διδασκαλίας ή διασκέδασης, αλλά συχνά φαίνεται να αντικαθιστούν την αλ-
ληλεπίδραση του ζωντανού διαλόγου και να ικανοποιούν συναισθηµατικές 
και προσωπικές ανάγκες των χρηστών, µεταβάλλοντας τον τρόπο επικοινω-
νίας στις ανθρώπινες σχέσεις. Σε πολλές µάλιστα περιπτώσεις άτοµα που βρί-
σκονται σε ανάγκη επιθυµούν να υπάρχει ένα ευρύ φάσµα µορφωτικών και 
συµβουλευτικών υπηρεσιών, αναζητώντας υποστήριξη µέσα από εναλλακτι-
κούς τρόπους, όπως το διαδίκτυο ή το τηλέφωνο (McLeod 2005, Πατεστή & 
Παπαδοπούλου 1997).

Μια τέτοια ειδική οµάδα πληθυσµού, στην οποία η τηλεσυµβουλευτική 
µπορεί να προσφέρει υπηρεσίες, είναι τα άτοµα µε αναπηρίες και οι οικογένειες 
τους. Ειδικότερα, οι γονείς των παιδιών µε αναπηρίες χρειάζεται να εκπαιδευ-
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τούν σε θέµατα κατανόησης και αξιολόγησης της αναπηρίας, πρόγνωσης της 
εξελικτικής κατάστασης του παιδιού τους και αναζήτησης των δυνατοτήτων 
υποστήριξης (Παππά 2003). Επιπλέον, ως δέκτες συµβουλευτικών υπηρεσι-
ών βιώνουν ιδιαίτερες συναισθηµατικές και ψυχολογικές πιέσεις, αντιδράσεις 
και συγχύσεις, τις οποίες τελικά πρέπει να αντιµετωπίσουν (Fewell & Vadasy 
1986). Κατά συνέπεια οι φορείς οργάνωσης των προγραµµάτων τηλεσυµβου-
λευτικής οφείλουν να καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών, από την παροχή 
πληροφόρησης σε θέµατα πρόγνωσης, αξιολόγησης και αντιµετώπισης της 
αναπηρίας, µέχρι την εκφόρτιση των συναισθηµάτων και την ψυχολογική στή-
ριξη των χρηστών.

Αυτή την ευρεία γκάµα των υπηρεσιών της τηλεσυµβουλευτικής µπορεί εύ-
κολα να τη διαπιστώσει κανείς εάν ανατρέξει σε σχετικές διεθνείς εφαρµογές. 
Υπηρεσίες συµβουλευτικής µέσω του διαδικτύου παρέχονται από κρατικούς 
φορείς, ιδιώτες ή εθελοντικές οργανώσεις και προσφέρουν από πληροφορίες 
για θέµατα εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης, µέχρι προγράµµατα 
προσαρµογής των οικογενειών στις νέες συνθήκες που προκαλεί η αναπη-
ρία και ψυχολογική ενδυνάµωση των γονέων (Bowser & Reed 1998, Garrity & 
Meyer 1993, www.parentscentre.gov.uk). Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραδείγµατος 
χάριν, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για µεταφορά όσο περισσότερων υπηρεσι-
ών on line, έχει δροµολογήσει για τα επόµενα χρόνια σχετικές δράσεις, όπως 
το πρόγραµµα e-Health (http://europa.eu.int/information_society/eeurope/
2005/all_about/ehealth/index_en.htm), στα πλαίσια του οποίου οι γονείς των 
αναπήρων θα µπορούν να υποστηρίζονται στη διασφάλιση της καλής σωµα-
τικής υγείας των παιδιών τους. Οι στόχοι των δράσεων αυτών δηµιουργούν το 
κατάλληλο πλαίσιο για τη θεσµική υποστήριξη προτάσεων, όπως αυτή που θα 
αναπτυχθεί στη συνέχεια. Επίσης, σηµαντικό µέρος τής από απόσταση συµ-
βουλευτικής των γονέων πραγµατοποιείται µέσω του τηλεφώνου και της τηλε-
όρασης (Folio & Richey 1991, www.ipsea.org.uk) ή παράλληλα µε συµβατικά 
προγράµµατα (Montgomery 1999).  

Ωστόσο, η χρήση του διαδικτύου στη συµβουλευτική των οικογενειών των 
αναπήρων αναδεικνύει και µια σειρά από ζητήµατα και προκλήσεις, τα οποία 
σχετίζονται τόσο µε την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι νέες 
τεχνολογίες, όσο και µε θέµατα δεοντολογίας και ηθικής:
Ι. Το πρώτο ζήτηµα αφορά στη δυνατότητα του διαδικτύου και των µέσων 

που αυτό παρέχει να επιτύχουν την υποστήριξη και κατανόηση µε ανθρώ-
πους που βιώνουν σοβαρές συναισθηµατικές επιβαρύνσεις, όπως οι γονείς 
των αναπήρων. Μπορεί δηλαδή η επικοινωνία µε ηλεκτρονικά µέσα να 
αντικαταστήσει την ασφάλεια και την εµπιστοσύνη που χρειάζονται αυτές 
οι οικογένειες; Μήπως, η απουσία της κατά πρόσωπο επαφής, επηρεάζει τη 
συµπεριφορά των χρηστών, µε συνέπεια τη µη κατανόηση του βαθµού και 
του είδους της ψυχολογικής επιβάρυνσης που δέχονται;

ΙΙ. Το δεύτερο ζήτηµα σχετίζεται µε το σχεδιασµό και την οργάνωση των προ-
γραµµάτων της τηλεσυµβουλευτικής. Ποιοι οργανισµοί δηλαδή είναι σε 
θέση να παρέχουν ένα ευρύ φάσµα τηλεσυµβουλευτικών υπηρεσιών, όπως 
αυτό που περιγράφηκε παραπάνω, και πώς αυτοί θα στελεχωθούν; Μπο-
ρούν οι τηλεσύµβουλοι να εµπλακούν σε κρίσεις και να αναλάβουν πρω-
τοβουλίες ή ο ρόλος τους πρέπει να περιοριστεί στην ενηµέρωση και την 
καλλιέργεια των δεξιοτήτων των γονέων; Στην απρόσωπη από απόσταση 
επικοινωνία, πώς µπορεί να αποφευχθεί η παροχή απλοϊκών συµβουλών 
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και συστάσεων και οι τηλεσύµβουλοι να καταστούν πραγµατικοί αρωγοί 
και συµπαραστάτες των γονέων; 

ΙΙΙ. Το τρίτο ζήτηµα επικεντρώνεται σε ζητήµατα διασφάλισης του απορρή-
του των συνοµιλιών και της δεοντολογίας των συµβουλευτικών υπηρεσι-
ών. Πώς δηλαδή θα εξασφαλισθεί µια σχέση συµβούλου-πελάτη, που θα 
προστατεύεται από τους ίδιους κανόνες που ισχύουν όταν ένας ασθενής 
επισκέπτεται ένα γιατρό στο γραφείο του; Επιπλέον, πώς θα αποφευχθούν 
φαινόµενα όπως η οικονοµική εκµετάλλευση των πελατών και η διάδοση 
συµβουλευτικών πρακτικών οι οποίες δε γίνονται αποδεκτές από την επι-
στηµονική κοινότητα (Grobosky & Smith 1998, Tavani & Moor 2001); 

ΙV. Το τέταρτο ζήτηµα αφορά στην αξιοποίηση των µέσων και των δυνατο-
τήτων που παρέχει το διαδίκτυο. Πρόκειται για την ανάγκη επιλογής των 
µεθόδων της επικοινωνίας και της µορφής της συµβουλευτικής. Θα υπάρ-
χει διάρκεια στη διαδικασία ή η υποστήριξη θα είναι χρονικά περιορισµέ-
νη; Θα παρέχονται υπηρεσίες οµαδικής συµβουλευτικής και ενηµέρωσης ή 
ατοµικές θεραπείες σε συγκεκριµένες καταστάσεις; Τέλος, ποια τεχνολο-
γικά µέσα είναι τα προσφορότερα και πώς θα εξασφαλισθεί η αξιοποίηση 
τους από τους χρήστες; 
Με βάση αυτές τις επισηµάνσεις, και µε δεδοµένη την απουσία θεσµικά 

κατοχυρωµένων φορέων παροχής τηλεσυµβουλευτικών υπηρεσιών που να 
απευθύνονται στις οικογένειες των αναπήρων, στη συνέχεια της εισήγησης 
γίνονται προτάσεις για τον προσανατολισµό και τις προοπτικές ανάπτυξης 
σχετικών προγραµµάτων. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
Στην περίπτωση των γονέων µε παιδιά που παρουσιάζουν αναπηρία, είναι 
συνήθης η τακτική της δηµιουργίας ιστοσελίδων µε σκοπό την παροχή πλη-
ροφοριών και βοήθειας σε προβλήµατα που απασχολούν αυτούς τους γονείς. 
Παρόλο που δεν έχουµε εντοπίσει ανάλογες προσπάθειες και στη χώρα µας, 
δύο σηµαντικές οργανώσεις η Πανελλήνια Οµοσπονδία Σωµατείων Γονέων 
και Κηδεµόνων Ατόµων µε Αναπηρία (www.posgamea.gr) και η Εθνική Οµο-
σπονδία Ατόµων µε Αναπηρία (www.esaea.gr) θα µπορούσαν να αποτελέσουν 
τη βάση για την οργάνωση ανάλογων προγραµµάτων συµβουλευτικής µέσω 
του διαδικτύου. Οι οµοσπονδίες αυτές διαθέτουν δικές τους ιστοσελίδες και 
πλούσια δραστηριότητα στην υποστήριξη των γονέων. Επιπλέον, για την πα-
ροχή σχετικών υπηρεσιών θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν τόσο φορείς της 
εκπαίδευσης, όπως τα Πανεπιστήµια, οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής-
Σ.Μ.Ε.Α., τα Κέντρα ∆ιάγνωσης Αποκατάστασης και Υποστήριξης-Κ.∆.Α.Υ. 
και η ∆/νση Ειδικής Αγωγής του Υ.Π.Ε.Π.Θ, όσο και οι κοινωνικές υπηρεσίες, 
οι Σχολές Γονέων, τα ιδρύµατα για άτοµα µε αναπηρίες, οι υπηρεσίες ψυχικής 
υγείας, ακόµα και τα Νοσοκοµεία. 

Οι φορείς αυτοί είναι δυνατό να συµπράξουν στην οργάνωση µιας κεντρι-
κής υπηρεσίας τηλεσυµβουλευτικής, όπως για παράδειγµα µια Εθνική Συνο-
µοσπονδία Υποστήριξης Οικογενειών Αναπήρων (Ε.Σ.Υ.Ο.Α.), δηµιουργώντας 
ή αξιοποιώντας σε πρώτη φάση µια ιστοσελίδα αποκλειστικά µε αυτό τον σκο-
πό. Στην υπηρεσία αυτή µπορούν να υπάγονται όλοι οι παραπάνω φορείς, ορ-
γανώνοντας και προσφέροντας τηλεσυµβουλευτικές υπηρεσίες σχετικές µε το 
αντικείµενο που δραστηριοποιούνται. Τη συνολική οργάνωση, το συντονισµό 
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και την εποπτεία του δικτύου οφείλει να αναλάβει µια ανεξάρτητη επιτροπή, 
στην οποία πρέπει να συµµετέχουν από κοινού εκπρόσωποι του κράτους, των 
γονέων των αναπήρων και ειδικοί επιστήµονες.

Μια οργανωτική µορφή των προγραµµάτων τηλεσυµβουλευτικής των γο-
νέων, όπως η προτεινόµενη, διαθέτει πλεονεκτήµατα που απαντούν σε πολλά 
από τα ζητήµατα που τέθηκαν στην εισαγωγή αυτής της εργασίας:
• Επιτυγχάνει την αξιοποίηση συµβούλων από διάφορες ειδικότητες και επι-

τρέπει στους γονείς να απευθύνονται στον κατάλληλο για το πρόβληµα 
που τους απασχολεί ειδικό.

• Εξασφαλίζει τη χρηµατοδότηση και υποστήριξη της υπηρεσίας από κρατι-
κούς και µη φορείς και άρα τη βιωσιµότητα της.

• Παρέχει αυξηµένη αξιοπιστία στην υπηρεσία, επιτρέποντας την τήρηση 
κανόνων ασφαλείας στη χρήση του συστήµατος.

• Προλαµβάνει φαινόµενα οικονοµικής ή ηθικής εκµετάλλευσης των οικο-
γενειών των αναπήρων από “διαδικτυακούς καθοδηγητές” µε αθέµιτους ή 
παράνοµους σκοπούς.

• ∆ιευκολύνει την τεχνολογική υποστήριξη του προγράµµατος από φορείς 
που διαθέτουν υποδοµές και εµπειρία σε συστήµατα τηλε-εκπαίδευσης. 

• Και επιτρέπει µια επιστηµονικά τεκµηριωµένη και µεθοδολογικά επεξερ-
γασµένη βελτίωση των υπηρεσιών, µε την αξιοποίηση των αποθηκευµένων 
δεδοµένων για την ανάλυση των ιδιαιτεροτήτων της διαδικτυακής θερα-
πείας των γονέων (Kant 1999, Kovel-Jarboe 1990). 

ΟΙ ΤΗΛΕ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Σε ένα πλαίσιο οργάνωσης φορέων παροχής από απόσταση επαγγελµατικής 
συµβουλευτικής στις οικογένειες των αναπήρων, όπως αυτό που περιγράφη-
κε, ως τηλεσύµβουλοι είναι δυνατό να αξιοποιηθούν ταυτόχρονα: α) Καθη-
γητές ανώτατων ιδρυµάτων, β) ειδικοί παιδαγωγοί, γ) κοινωνικοί λειτουργοί, 
λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές και άλλο ειδικό βοηθητι-
κό προσωπικό των Σ.Μ.Ε.Α., δ) γιατροί ειδικευµένοι σε θέµατα υγειονοµικής 
περίθαλψης των αναπήρων, ε) σύµβουλοι εργασίας για την πληροφόρηση των 
γονέων σε θέµατα αγοράς εργασίας, στ) νοµικοί που θα παρέχουν πληροφό-
ρηση και κατευθύνσεις αναφορικά µε τα δικαιώµατα των αναπήρων και ζ) 
εθελοντές. Επίσης, οι τεχνολογίες του διαδικτύου παρέχουν τη δυνατότητα 
οι διαδικασίες να καταγράφονται και να κοινοποιούνται σε κάθε σύµβουλο, 
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατική λειτουργία της διεπιστηµονι-
κής οµάδας.  

Όλοι οι παραπάνω τηλεσύµβουλοι, πρέπει να γνωρίζουν τις δυνατότητες 
και ιδιαιτερότητες των εργαλείων της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, αλλά και 
τις αυξηµένες απαιτήσεις που δηµιουργεί το συµβουλευτικό έργο στα άτοµα 
µε αναπηρίες και το περιβάλλον τους. Στις υπηρεσίες της από απόσταση συµ-
βουλευτικής οι πελάτες απευθύνονται σε κρίσιµες στιγµές, εισέρχονται µε αυ-
ξηµένες προσδοκίες και είναι ευκολότερο να εγκαταλείψουν την προσπάθεια 
(Lester 1974). Παράλληλα, στους τηλεσυµβούλους είναι δυνατό να αναπτυ-
χθούν αισθήµατα ανασφάλειας, άγχους και εργασιακής κόπωσης, τα οποία 
δηµιουργεί η αναπηρία (Schaeffler 1999) και επιτείνει η απουσία προσωπικής 
επαφής. Γι αυτό κρίνεται αναγκαία η υποστήριξη και εκπαίδευση τους, προ-
κειµένου να αντεπεξέρχονται σε ψυχικές επιβαρύνσεις (σύνδροµο burn-out) 
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και να καθίστανται ικανοί να διατηρούν τον επαγγελµατισµό τους απέναντι 
στους πελάτες. 

Για να διευθετηθούν οι επιπρόσθετες αυτές δυσκολίες που δηµιουργεί η 
συµβουλευτική διαδικασία από απόσταση και να κατανοηθούν τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των γονέων των αναπήρων προτείνεται:
• Να προηγείται άσκηση των υποψήφιων τηλεσυµβούλων σε καταστάσεις 

παρόµοιες µε αυτές που θα κληθούν να υποστηρίξουν. 
• Να υπάρχει σταδιακή εµπλοκή των τηλεσυµβούλων στις ανάγκες των πε-

λατών. Αρχικά δηλαδή να αναλαµβάνουν ρόλους απλής ενηµέρωσης και 
διαφώτισης και αργότερα αιτήµατα που απαιτούν θεραπευτικές προσεγγί-
σεις.

• Να παρακολουθείται και να καταγράφεται µε συγκεκριµένες εφαρµογές 
η ροή της εργασίας (Workflow), έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η αναθε-
ώρηση των εργασιακών καθηκόντων των τηλεσυµβούλων ανάλογα µε τις 
ανάγκες και την ανταπόκριση των γονέων.

• Να λαµβάνονται υπόψη οι δυνατότητες, οι αντοχές και οι επιθυµίες των 
συµβούλων, ώστε να αποφεύγεται ένας µόνο σύµβουλος να παρέχει υπο-
στήριξη σε πολυπληθείς οµάδες γονέων.

• Να αξιοποιούνται οι υπηρεσίες κάθε συµβούλου σε περιπτώσεις γονέων µε 
χαρακτηριστικά ανάλογα µε αυτά της καθηµερινής του εργασίας. 

• Τέλος, οι σύµβουλοι να επιµορφώνονται διαρκώς πάνω σε θέµατα επικοι-
νωνίας και χρήσης των νέων τεχνολογιών. 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ
Όσον αφορά στην αξιοποίηση των µέσων που παρέχουν οι τεχνολογίες της 
πληροφορίας και των τηλεπικοινωνιών, στην τηλεσυµβουλευτική µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν διάφορα εργαλεία, όπως, ενδεικτικά, web σελίδες µε ενη-
µερωτικό περιεχόµενο, µηχανές αναζήτησης πληροφοριών (Search Engines) 
και συστήµατα συνεργασίας και επικοινωνίας (Group Support-Collaboration 
Systems). Βέβαια, παρά τη ραγδαία εξάπλωση της από απόσταση εκπαίδευ-
σης, ένα πολύ κρίσιµο ζητούµενο είναι ακόµα η δυνατότητα πρόσβασης και 
εξοικείωσης των χρηστών µε τον υπολογιστή (Perry 1996). Για την αντιµετώ-
πιση του προβλήµατος αυτού δεν πρέπει να αποκλεισθούν πρόσθετα µέτρα, 
όπως η παράλληλη παροχή συµβατικού τύπου συµβουλευτικών υπηρεσιών, 
τις οποίες θα συµπληρώνει η τηλεσυµβουλευτική ή η λειτουργία ειδικών κέ-
ντρων για την τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση των γονέων στον τρόπο 
αξιοποίησης του κάθε συστήµατος.

Κάθε χρήση των Τ.Π.Ε. διαθέτει δυνατότητες που µπορούν να αξιοποιη-
θούν σε συµβουλευτικές δράσεις µε συγκεκριµένους προσανατολισµούς και 
στόχους. Ορισµένες ενδεικτικές προτάσεις για την αξιοποίηση των βασικών 
εργαλείων και των δυνατοτήτων του διαδικτύου στο συµβουλευτικό έργο 
προς τους γονείς των αναπήρων είναι: 

∆ηµιουργία και αξιοποίηση ιστοσελίδων: Οφείλουν να αποτελέσουν το 
πρωταρχικό µέσο ενηµέρωσης και στήριξης των γονέων. Στα περιεχόµενα 
τους πρέπει να περιλαµβάνονται βασικές πληροφορίες για κάθε µορφή ανα-
πηρίας, σύνδεσµοι µε άλλες πηγές πληροφόρησης, λίστες µε απαντήσεις στις 
πιο συχνές ερωτήσεις των γονέων, δεοντολογικές αρχές για την παροχή και 
την χρήση των υπηρεσιών, παρουσίαση των συντονιστών και των ειδικών που 
µετέχουν στο πρόγραµµα και, το κυριότερο, on line εργαλεία αξιολόγησης και 
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εκτίµησης των χαρακτηριστικών των οικογενειών και της προσωπικότητας 
των γονέων. Τα στοιχεία των ψυχοµετρικών test είναι πολύ σηµαντικά προκει-
µένου να µπορεί να εξετασθεί το προφίλ των χρηστών και να προσαρµοσθούν 
οι παρεµβάσεις των τηλεσυµβούλων στις ανάγκες και τις δυνατότητες των γο-
νέων. Θα µπορούσαν επίσης να δηµιουργηθούν ιστοσελίδες µε εξειδικευµένη 
θεµατολογία σε επιµέρους προβλήµατα των οικογενειών, όπως για παράδειγ-
µα σε θέµατα επαγγελµατικού προσανατολισµού ή υποστήριξης των αδερφών 
των αναπήρων.

Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: Επιτρέπει την τακτική επικοινωνία των 
γονέων µε τους συµβούλους και κατά συνέπεια πρέπει να χρησιµοποιηθεί ως 
µέσο άµεσης ανατροφοδότησης σε τρέχοντα προβλήµατα. Μέσω µια ηλε-
κτρονικής λίστας συζήτησης (e-mail discussion list) ένα µήνυµα µπορεί να µε-
ταβιβάζεται και σε άλλους συµµετέχοντες, έτσι ώστε άλλοι γονείς να στέλνουν 
τις δικές τους απαντήσεις ή να καταθέτουν σχετικά βιώµατα (Holland 1996). 
Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για την εκπαί-
δευση των γονέων µε επισυναπτόµενα έγγραφα ή ακόµα και να εξυπηρετήσει 
απλά την καθηµερινή ενηµέρωση τους από τους δασκάλους κάποιας Σ.Μ.Ε.Α. 
(Montgomery 1999). 

Στο σηµείο αυτό χρειάζεται να επισηµανθεί ότι, όπως έχει παρατηρηθεί, η 
διαδικασία της γραφής µηνυµάτων και απαντήσεων βοηθά τους χρήστες να 
κατανοούν τα συναισθήµατα τους και να αποστασιοποιούνται από τις ψυχικές 
επιβαρύνσεις που δηµιουργούν τα διάφορα προβλήµατα (Murphy & Mitchell 
1998). Έτσι η ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω e-mail συµβάλλει στη συναισθη-
µατική αποφόρτιση και αυτογνωσία των γονέων σε “κρίσιµες” στιγµές.

Συµµετοχή σε κανάλια συνοµιλίας (chat rooms): Μαζί µε το ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο, τα κανάλια συνοµιλίας µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως ερ-
γαλείο δηµιουργίας εικονικών οµάδων αυτοβοήθειας (virtual groupwork), τις 
οποίες απαρτίζουν άτοµα µε κοινά προβλήµατα. Η συνήθης αυτή πρακτική 
της συµβουλευτικής, βρίσκει πρόσφορο έδαφος υλοποίησης στο διαδίκτυο. 
Επιτρέπει τη συµµετοχή των γονέων σε στιγµές που χρειάζονται την επικοι-
νωνία και, εξαιτίας της ανωνυµίας, διευκολύνει την ελεύθερη ανταλλαγή βιω-
µάτων και σκέψεων από τους χρήστες. Επιτυγχάνει επίσης τη δηµιουργία εξει-
δικευµένων οµάδων αυτοβοήθειας, για κάθε επιµέρους πρόβληµα ή για κάθε 
µορφή αναπηρίας, γεγονός που στα προγράµµατα συµβουλευτικής πρόσωπο 
µε πρόσωπο δεν είναι πάντα εύκολο να επιτευχθεί. Τέλος, τα κανάλια συνο-
µιλίας µπορούν να αξιοποιηθούν και ως µέσο ενεργοποίησης της συµµετοχής 
των γονέων σε συλλόγους και οργανώσεις, οι οποίες µέσω του διαδικτύου θα 
παρεµβαίνουν ενεργά στην πολιτική και κοινωνική ζωή για τη διεκδίκηση των 
δικαιωµάτων των αναπήρων (ηλεκτρονική διακυβέρνηση) (Davidts 1997). 

Αξιοποίηση πινάκων ανακοινώσεων (bulletin boards): Η χρήση των πινά-
κων ανακοινώσεων βοηθά στη συγκέντρωση και παρουσίαση των σηµαντι-
κότερων ερωτήσεων που θέτουν οι χρήστες. Οι γονείς µπορούν να εντοπίζουν 
ερωτήµατα σχετικά µε την ανάπηρη κατάσταση του παιδιού τους, να παίρνουν 
απαντήσεις από άλλους γονείς και να µοιράζονται βιώµατα και απόψεις. Η 
αντιπαράθεση πάνω σε κοινά προβλήµατα επιτρέπει, ακόµα και στους πλέον 
διστακτικούς γονείς να ανατροφοδοτούνται και να οδηγούνται σε µια περισ-
σότερο αισιόδοξη ψυχική κατάσταση. Εξάλλου για κάθε ερώτηση µπορούν 
παρουσιάζονται και οι ανάλογες απαντήσεις των ειδικών, έτσι ώστε να επι-
τυγχάνεται η γρήγορη και µαζική ενηµέρωση των γονέων.
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∆ηµιουργία σχετικών forum συζητήσεων: Αποτελεί µία ακόµα δυνατότητα 
υποστήριξης των γονέων, που αξιοποιεί τα οφέλη της συλλογικής εµπειρίας. 
Οι γονείς θα µπορούν να επικοινωνούν στο χρόνο που επιθυµούν (“ασύγχρο-
νη επικοινωνία”) µε τους συµβούλους ή µε άλλους γονείς και να διαπραγµα-
τεύονται κάθε ζήτηµα που τους απασχολεί. Κατά την αξιοποίηση του πρέπει 
να λαµβάνονται υπόψη ψυχολογικές και κοινωνιολογικές διαστάσεις των 
οµάδων όπου παρέχεται η υποστήριξη.

Συµµετοχή σε Τηλεδιάσκεψη: Καθώς προσοµοιάζει µε την πρόσωπο µε πρό-
σωπο επικοινωνία, συνιστά βασικό εργαλείο προσαρµογής στην τηλεσυµβου-
λευτική και εξοικείωσης των γονέων µε τους συµβούλους. Γι αυτό οι σύµβουλοι 
πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε αυτού του τύπου την επικοινωνία, να 
συµπεριφέρονται στους γονείς µε εκτίµηση και σεβασµό και να παρακολου-
θούν µε ενδιαφέρον τα προβλήµατα τους. Η δηµιουργία µιας ατµόσφαιρας φι-
λικότητας και εµπιστοσύνης κατά τη διάρκεια των τηλεδιασκέψεων αποτελεί 
βασική προϋπόθεση για την ενθάρρυνση της εµπλοκής των γονέων σε αυτή τη 
µορφή επικοινωνίας. Η χρήση της τηλεδιάσκεψης προτείνεται ιδιαίτερα στις 
περιπτώσεις που απαιτείται να επιδεικνύονται στους γονείς συγκεκριµένες 
δεξιότητες, όπως εργοθεραπευτικές τεχνικές ή εναλλακτικοί κώδικες επικοι-
νωνίας, όπως παραδείγµατος χάριν η γραφή Braille και η νοηµατική γλώσσα, 
οπότε αυτοί να εξασκούνται ανάλογα. 

Ωστόσο, πρέπει να τονισθεί, ότι ανεξάρτητα από τις δυνατότητες των 
εργαλείων που αξιοποιούνται, εκείνο που προέχει στην επαγγελµατική τη-
λεσυµβουλευτική των γονέων µε παιδιά που παρουσιάζουν αναπηρία είναι η 
δηµιουργία προϋποθέσεων ποιοτικής επικοινωνίας και η άµεση ανταπόκριση 
στις ανάγκες τους. Οποιοδήποτε µέσο επικοινωνίας και αν χρησιµοποιηθεί, η 
συµβουλευτική παρέµβαση θα είναι ανώφελη εάν ο χρόνος που θα µεσολα-
βήσει ανάµεσα στο αίτηµα-ερώτηση και την απάντηση του τηλεσυµβούλου 
δε συντελέσει στην αντιµετώπιση του προβλήµατος ή υπερβεί τις αντοχές του 
γονέα. 
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