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Abstract: During the recent years, the marginalization of students characterized as having
special educational remains, despite the tremendous progress made in the field of education.
Among the factors that can help to change the prevailing situation and turn it towards the
inclusion of students characterized as having special educational needs may be special
education professionals (carers). For the purpose of this research, we used mixed
methodology. The study was conducted in five Cypriot Secondary Schools. Totally, 153
persons participated in the research. The research results showed that special education
professionals (carers) can support the efforts of the school community in order to create an
inclusive culture.
Keywords: Inclusion, Special Education Paraprofessionals, Mixed methodology.
Πεξίιεςε. Παξά ηελ αικαηψδε πξφνδν πνπ έρεη επηηχρεη ν ηνκέαο ηεο εθπαίδεπζεο θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, εληνχηνηο ε πεξηζσξηνπνίεζε ησλ καζεηψλ πνπ
ραξαθηεξίδνληαη σο άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (ΑκΔΔΑ) εμαθνινπζεί
δπζηπρψο λα πθίζηαηαη. Αλάκεζα ζηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ
ηξνπνπνίεζε ηεο επηθξαηνχζαο θαηάζηαζεο θαη ηε ζηξνθή ηεο πξνο ηε ζπκπεξίιεςε ησλ
καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ, ελδέρεηαη λα ζπγθαηαιέγνληαη θαη νη ζπλνδνί
καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ. Τε δηεξεχλεζε ηνπ ελδερνκέλνπ απηνχ, πξφθεηηαη
λα κειεηήζνπκε ζηελ παξνχζα έξεπλα κέζσ ηεο επηζηξάηεπζεο ηεο κηθηήο κεζνδνινγίαο. Η
έξεπλα δηεμήρζεθε ζε πέληε ζρνιεία Μέζεο Δθπαίδεπζεο ηεο Κχπξνπ θαη έιαβαλ κέξνο
ζπλνιηθά 153 άηνκα. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο θαηαιήμακε ζην
ζπκπέξαζκα φηη νη ζπλνδνί καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ ζα κπνξνχζαλ
θάιιηζηα λα εληζρχζνπλ ηελ πξνζπάζεηα ηεο επξχηεξεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο γηα δεκηνπξγία
ζπκπεξηιεπηηθήο θνπιηνχξαο.
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Δηζαγσγή
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ είλαη εκθαλήο ε δηαηχπσζε πνηθηιίαο φξσλ,
ζρεηηθψλ κε ηελ εηδηθή εθπαίδεπζε. Σηφρνο ηνπο ππήξμε ε απνθπγή ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο
ησλ παηδηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο Άηνκα κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο (ΑκΔΔΑ).
Παξ’ φια απηά νη φξνη πνπ θπξηαξρνχλ θαίλεηαη φηη δηαθξίλνληαη απφ κηα σξαηνπνηεκέλε
παξνπζίαζε ηεο επηθξαηνχζαο θαηάζηαζεο. Τν θπξίαξρν ζέκα φκσο δελ είλαη πνηα νξνινγία
ζα ρξεζηκνπνηεζεί, αιιά ν βαζκφο ζηνλ νπνίν παηδηά πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ
αηζζάλνληαη ηζφηηκα κέιε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, ρσξίο λα πεξηζσξηνπνηνχληαη.
Πξνρσξψληαο έλα βήκα πάξα πέξα, δηαπηζηψλνπκε φηη ε πξνζπάζεηα απηή θξάδεηαη απφ
πνηθηιία παξαγφλησλ εκπνδίσλ (Charalampous θαη Papademetriou, 2019).

Από ηελ εηδηθή ζηε ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε
Μειεηψληαο ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο, δηαπηζηψλνπκε φηη
δηαθνξνπνηείηαη ζηαδηαθά ε ρξήζε ησλ φξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή εηδηθήο
εθπαίδεπζεο απνδεηθλχνληαο ηελ ηάζε πξνο εμαζθάιηζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ
δηθαησκάησλ γηα ηα παηδηά πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ.
Τέηνηνη φξνη είλαη ε «έληαμε», ε «ελζσκάησζε» θαη ε «ζπκπεξίιεςε». Σχκθσλα κε ηνλ
Σνχιε (2002) απηή ε πνηθηιία φξσλ δελ θαηάθεξε λα απνθχγεη ηελ παγίδα ηεο δεκηνπξγίαο
ελλνηνινγηθψλ ζπγρχζεσλ. Γη’ απηφ, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζα πξνρσξήζνπκε
ζηε δηαζαθήληζε ησλ ελ ιφγσ φξσλ, έρνληαο παξάιιεια ππφςελ φηη ε εξκελεία ηνπο
πνηθίιεη (Kyriazopoulou θαη Weber, 2009). Η «Δηδηθή Αγσγή ή Δθπαίδεπζε» παξέρεηαη ζε
παηδηά πνπ έρνπλ δηαγλσζηεί σο «απνθιίλνληα απφ ην θπζηνινγηθφ» (Paris, Nonis θαη Bailey,
2018), ελψ απνηειεί κέξνο νιφθιεξνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ πνπ
ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ, αιιά ηαπηφρξνλα θαη ελφο εμεηδηθεπκέλνπ, αηνκηθνχ ή
νκαδηθνχ πξνγξάκκαηνο (Φξεζηάθεο, 2011). Παξάιιεια, επηθεληξψλεηαη ζηελ επίιπζε ησλ
πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νξίδνληάο ηα σο «ηαηξηθά πξνβιήκαηα». Η άπνςε απηή
νδεγεί ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε ησλ παηδηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ (Felekidou θαη
Lenakakis, 2018).
Σηνλ αληίπνδα ηεο «εηδηθήο» βξίζθεηαη ε «γεληθή εθπαίδεπζε». Ωο «γεληθή», «ηππηθή»,
«θαλνληθή» ή «ζπλεζηζκέλε» εθπαίδεπζε νξίδεηαη ε εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη ρσξίο
δηαθνξνπνηήζεηο, ζηα πιαίζηα ηεο Πξσηνβάζκηαο, Γεπηεξνβάζκηαο θαη Τξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο (Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ, 2001). Πξνρσξψληαο έλα βήκα πάξα πέξα θαη
κειεηψληαο ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία πξνθχπηεη φηη ν πξψηνο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα
λα εθθξάζεη ηε ζπλχπαξμε ησλ παηδηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ κε ηα παηδηά ρσξίο
εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηα γεληθά ζρνιεία είλαη ν φξνο «έληαμε» (integration).
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πσο ηνλίδνπλ νη Rodrigueza θαη Garro-Gil (2015) ε «έληαμε» είλαη ε απιή ηνπνζέηεζε ησλ
καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ ζηα γεληθά ζρνιεία. Ο φξνο «έληαμε» αλαθέξεηαη
ξεηά ζηελ απιή ζπλχπαξμε ησλ παηδηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ ζηνλ ίδην ρψξν κε
ηα παηδηά ρσξίο ηδηαηηεξφηεηεο, παξφιν πνπ δελ πξνυπνζέηεη θακία ζπλαλαζηξνθή ή
αιιειεπίδξαζε. Οπζηαζηηθά, ε δηαδηθαζία ηεο «έληαμεο» επηηξέπεη ζηα παηδηά πνπ
ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ λα βξίζθνληαη ζην ίδην ζρνιείν κε φια ηα ππφινηπα παηδηά
ρσξίο φκσο λα κπνξνχλ λα εθπαηδεχνληαη ζηνλ ίδην ρψξν, λα ζπλαλαζηξέθνληαη ή λα
αθνινπζνχλ γεληθά ηηο ίδηεο δξαζηεξηφηεηεο.
Ο φξνο «ελζσκάησζε» πνπ δηαδέρεηαη ηνλ φξν «έληαμε» νδεγεί ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ
παηδηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ ζηνλ ίδην θπζηθφ ρψξν κε ηα ππφινηπα παηδηά,
ρσξίο φκσο λα ζεκαίλεη ηαπηφρξνλα πσο πξέπεη λα κνηξάδνληαη θαη ηελ ίδηα εθπαηδεπηηθή
εκπεηξία (Kyriazopoulou θαη Weber, 2009). Παξαπέκπεη ζηε δηδαζθαιία ελφο παηδηνχ πνπ
ραξαθηεξίδεηαη σο ΑκΔΔΑ θαηά ηε κεγαιχηεξε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ζε κηα αίζνπζα εηδηθήο
εθπαίδεπζεο ζην γεληθφ ζρνιείν, ελψ ην ηνπνζεηεί ζηε «γεληθή» ηάμε κφλν γηα κηθξφ ρξνληθφ
δηάζηεκα εκεξεζίσο (McCarthy, 2006).
Σηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο γηα «ελζσκάησζε» ησλ παηδηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο
ΑκΔΔΑ, έρνπλ ιεηηνπξγήζεη ζην Κππξηαθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (Πξσηνβάζκηα θαη Μέζε
Δθπαίδεπζε) νη «Δηδηθέο Μνλάδεο». Σχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ηνπ 2001 ηνπ ΥΠΠΚ, νη
«Δηδηθέο Μνλάδεο» ιεηηνπξγνχλ ζηα γεληθά ζρνιεία ζε ρψξνπο άλεηνπο θαη πξνζβάζηκνπο ζε
παηδηά πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ. Σηελ παξνχζα έξεπλα γίλεηαη ιφγνο ζπγθεθξηκέλα
γηα ηηο Δηδηθέο Μνλάδεο Μέζεο Δθπαίδεπζεο (ΔΜΜΔ). Η ΔΜΜΔ ζχκθσλα κε ηνπο «Πεξί
Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο» θαλνληζκνχο ηνπ 2001 (Βνπιή
ησλ Αληηπξνζψπσλ, 2001) είλαη:
«έναρ σώπορ ενηαγμένορ και ενζυμαηυμένορ ζε ζςνηθιζμένα ζσολεία, ζηον οποίο θοιηούν
παιδιά με ειδικέρ ανάγκερ».
Πην ζπγθεθξηκέλα φκσο, ζχκθσλα κε ηνλ MacCarthy (2010) ε «ελζσκάησζε» εζηηάδεη ζηνλ
εληνπηζκφ ησλ καζεζηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θάζε παηδηνχ, δεκηνπξγψληαο έηζη
καζεζηαθά πεξηβάιινληα ζηεξηγκέλα ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ, δηαρσξίδνληάο ην παξάιιεια απφ
ηνπο ζπλνκήιηθνπο ηνπ, πνπ δελ αληηκεησπίδνπλ εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.
Παξά ην γεγνλφο φηη νη φξνη «έληαμε» θαη «ελζσκάησζε» δηαθέξνπλ ελλνηνινγηθά κεηαμχ
ηνπο, ρξεζηκνπνηνχληαη θαη νη δχν γηα λα δειψζνπλ ηελ ηνπνζέηεζε ελφο παηδηνχ πνπ
ραξαθηεξίδεηαη σο ΑκΔΔΑ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζε κηα ζρνιηθή ηάμε ρσξίο φκσο λα
πξνυπνζέηνπλ θαη ηελ απνδνρή ηνπ απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ηηο θνηλσληθέο
ζπλζήθεο γεληθφηεξα (Βφκβα, 2012).
Βέβαηα, θαζίζηαηαη θαηαλνεηφ φηη θάηη ηέηνην δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί εχθνια. Τν γεγνλφο
φκσο, φηη έζησ θαη ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν δελ εθιακβάλεηαη σο αλαγθαία ε απνδνρή ηνπ
καζεηή, θαζηζηά ηνπο φξνπο «έληαμε» θαη «ελζσκάησζε» αηαίξηαζηνπο κε ηελ πξνζπάζεηα
εμαζθάιηζεο ίζσλ δηθαησκάησλ αλάκεζα ζε καζεηέο κε θαη ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο. Οη φξνη απηνί θαηεγνξήζεθαλ φηη απνδίδνπλ απιά ηελ ζπλχπαξμε ζηα «γεληθά»
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ζρνιεία, ησλ παηδηψλ κε θαη ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη φρη ηελ ίζε
εθπαηδεπηηθή ηνπο κεηαρείξηζε (Haug, 2014).
Τα ηειεπηαία ρξφληα, νη πξναλαθεξζέληεο φξνη έρνπλ παξαρσξήζεη ηε ζέζε ηνπο ζχκθσλα κε
ηνπο Lauchlan θαη Greig (2015) ζηνλ φξν «inclusion». Ο φξνο κπνξεί λα απνδνζεί κε
πεξηθξαζηηθφ ηξφπν ζηελ ειιεληθή σο: ε «εθπαίδεπζε πνπ ζπκπεξηιακβάλεη φινπο»
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα φισλ.
πσο αλαθέξεη ν Αγγειίδεο (2004) ν φξνο «inclusive education» κεηαθξάδεηαη ζηα ειιεληθά
απφ θάπνηνπο εξεπλεηέο σο «ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε» ή «ζπλεθπαίδεπζε» θαη απφ
άιινπο σο «ζρνιηθή ελζσκάησζε» (Barton 2008), ελψ θάπνηνη πξνηηκνχλ ηε ρξήζε ηνπ φξνπ
«εληαία εθπαίδεπζε» (Σπκεσλίδνπ θαη Φηηάθα, 2012).
Ο φξνο «ζπκπεξίιεςε» ινηπφλ αλαθνξηθά κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ιφγνο ηα ηειεπηαία ρξφληα
παγθνζκίσο (Messiou, 2017) αλαθέξεηαη ζηελ πξνζπάζεηα απνθπγήο ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο
ησλ παηδηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ κε ζηφρν ηε ζπκπεξίιεςή ηνπο ζηε γεληθή
εθπαίδεπζε (Messiou, 2019; Linde, Lemonik θαη Mikaila, 2015).
Σηελ εθαξκνγή ηεο ζπκπεξίιεςεο εμέρνληα ξφιν θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδνπλ δηδαθηηθέο
πξαθηηθέο φπσο ε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο (Papademetriou and Charalambous, 2019),
ε ζπλδηδαζθαιία (Φαξαιάκπνπο θαη Παπαδεκεηξίνπ, 2018), αιιά θαη ε ζπκπεξηιεπηηθή
ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Charalambous and Papademetriou, 2019).
Η ρξήζε ηνπ φξνπ «ζπκπεξίιεςε» φκσο έξρεηαη ζε αληηπαξάζεζε κε ηε ιεηηνπξγία ησλ
ΔΜΜΔ ζην θππξηαθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, αθνχ ε χπαξμή ηνπο θαη κφλν ζπκβάιιεη ζηε
δηαηψληζε ζπλαηζζεκάησλ πεξηζσξηνπνίεζεο (Charalampous θαη Papademetriou, 2018). Σην
ζεκείν απηφ θαίλεηαη φηη ππάξρεη έλα πξφβιεκα, ζην νπνίν πξέπεη άκεζα λα εμεπξεζεί ε
αξκφδνπζα ιχζε.
Σχκθσλα κε ηνπο Symeonidou θαη Phtiaka (2009) ε ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε δελ
παξέρεηαη απνηειεζκαηηθά ζηα ζρνιεία ηεο Κχπξνπ γηαηί έξρεηαη αληηκέησπε κε πνηθηιία
εκπνδίσλ, φπσο ηα αθφινπζα: ε ειιηπήο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Symeonidou,
2017), νη απφςεηο ησλ ππφινηπσλ παηδηψλ απέλαληη ζηε δηαθνξεηηθφηεηα (Messiou, 2019), νη
απφςεηο ησλ ζπλνδψλ ησλ καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο AκΔΔΑ (Κιεάλζνπο,
Παπαιεμαλδξή θαη Φηηάθα, 2012), νη ειιηπείο γλψζεηο ηνπ δηεπζπληή (Charalampous and
Papademetriou, 2019), ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ Κχπξνπ (ΥΠΠΚ) θαη ην
ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνρή εηδηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Κχπξν
(Φαξαιάκπνπο θαη Παπαδεκεηξίνπ, 2017).

πλνδνί παηδηώλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ
Η ζπκβνιή ησλ ζπλνδψλ ζηελ πξνψζεζε ηεο ζπκπεξίιεςεο ησλ καζεηψλ ησλ ΔΜΜΔ είλαη
εμέρνπζαο ζεκαζίαο (Giangreco, Halvorsen, Doyle θαη Broer, 2004; Day, 2019). Γηεζλψο
αλαγλσξίδεηαη ν ξφινο ηνπο ζηε κειινληηθή εθπαηδεπηηθή πνξεία ησλ καζεηψλ (Wise θαη
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Glass, 2000). Γη’ απηφ νη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα βξνπλ ηνλ ηξφπν λα ζπλεξγαζηνχλ
απνηειεζκαηηθά κε ηνπο ζπλνδνχο Giangreco θαη Doyle (2002). Αο κειεηήζνπκε φκσο ηα
θαζήθνληα ηνπο, ηα νπνία εζηηάδνληαη ζχκθσλα κε ην ΥΠΠΚ (2009) ζηελ:
«αποδοσή ηυν παιδιών με ειδικέρ ανάγκερ, ηην εσεμύθεια, ηη βοήθεια ηην οπγάνυζη και
εκηέλεζη δπαζηηπιοηήηυν, ηην καθαπιόηηηα ηυν παιδιών, ηη μεηαθοπά ηυν παιδιών ενηόρ και
εκηόρ ζσολείος και ηη ζςνεπγαζία με ηη διεύθςνζη και ηο πποζυπικό ηος ζσολείος».
Αλάκεζα ζηηο επζχλεο ηνπο ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ πνπ ηνπο
ππνδεηθλχνληαη
απφ
ην
ΥΠΠΚ
(http://www.scholikieforeialefkosias.org.cy/myfiles/entypa/scholikos_voithos_synodos_gia_p
aidia_eidikes_anagkes_prosonta.pdf ). Οη Κιεάλζνπο, Παπαιεμαλδξή θαη Φηηάθα (2012)
αλαθέξνπλ φηη νη ζπλνδνί ζπλήζσο είλαη ηα πξφζσπα πνπ ζηεξίδνπλ ηα παηδηά πνπ
ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ, θαζψο θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο. Γη’ απηφ,
αμίδνπλ ηνλ ζεβαζκφ, ηελ εθηίκεζε θαη ηελ αλαγλψξηζε καο, φπσο αθξηβψο ζπκβαίλεη ζηηο
Η.Π.Α. Σηηο Η.Π.Α. ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη νη ζπλνδνί δηαθέξνπλ ζε κεγάιν βαζκφ
απφ ηα φζα ζπκβαίλνπλ ζηελ Κχπξν, φπνπ νη ζπλνδνί έρνπλ ηνλ ξφιν θπξίσο ησλ
θξνληηζηψλ ησλ παηδηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ. Σπλεπψο, αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ
ηνπο, απφ ηελ νπνία ζα κπνξνχζε λα πξνθχςεη ν εληζρπκέλνο ζεβαζκφο, ε εθηίκεζε θαη ε
αλαγλψξηζε, ζα απνηεινχζε έλα ζεκαληηθφ βήκα πξνο ηε ζπκπεξίιεςε.
Η ζέζε φκσο θαη ησλ ηδίσλ ησλ ζπλνδψλ θαίλεηαη φηη είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε, αθνχ
βξίζθνληαη ππφ ηε ζπλερή επίβιεςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη ζπλνδνί παηδηψλ πνπ
ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ αλήθνπλ ζηελ νκάδα ησλ αηφκσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ
πξνψζεζε ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα
απνκνλψλνληαη, αθνχ είλαη νη πξψηνη πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα παηδηά πνπ
ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ (Κσλζηαληίλνπ θαη Αγγειίδεο, 2009).
Σχκθσλα κε ηνπο Κσλζηαληίλνπ θαη Αγγειίδε (2009) ν ξφινο ησλ ζπλνδψλ ζηελ πξνψζεζε
ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο είλαη άιινηε ζεηηθφο θη άιινηε αξλεηηθφο, αθνχ ιφγσ
άγλνηαο ππάξρεη πηζαλφηεηα λα νδεγήζνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε. Σχκθσλα κε
ηνπο Φηηάθα, Σνθνθιένπο θαη Αληξένπ (2005) δελ επηηξέπνπλ ζηα παηδηά πνπ
ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ λα θνηλσληθνπνηεζνχλ, αθνχ βξίζθνληαη ζπλέρεηα ππφ ηελ
πξνζηαζία θαη ην «άγξππλν κάηη» ησλ ζπλνδψλ ηνπο, αθφκα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
δηαιεηκκάησλ.
Η πηζαλή αληηζπκπεξηιεπηηθή ζηάζε ησλ ζπλνδψλ ελδέρεηαη λα πεγάδεη, φπσο επηζεκαίλνπλ
νη Κιεάλζνπο, Παπαιεμαλδξή θαη Φηηάθα (2012, ζ. 255) απφ ην γεγνλφο φηη ζηελ Κχπξν νη
πεξηζζφηεξνη ζπλνδνί «είναι απόθοιηοι Λςκείος και δεν έσοςν πποηγούμενερ εμπειπίερ ή
βιώμαηα, είηε από γενική, είηε από ειδική εκπαίδεςζη, ηόζο επαγγελμαηικά όζο και
ακαδημαφκά». Απηφ δελ είλαη ηπραίν, αθνχ ην ίδην ην ΥΠΠΚ (2009a) ζεσξεί σο απαξαίηεην
πξνζφλ γηα ηελ πξφζιεςε ζηε ζέζε ηνπ ζπλνδνχ κφλν ην Απνιπηήξην Λπθείνπ θαη ην
Πηζηνπνηεηηθφ Υγείαο ηνπ ππνςήθηνπ, ελψ σο επηπξφζζεην πξνζφλ ζεσξνχλ ην δίπισκα
αλψηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ζε ζέκαηα εηδηθήο εθπαίδεπζεο, λεπηαγσγείνπ,
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ςπρνινγίαο, λνζειεπηηθήο, θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ ή άιινπ, ζπλαθέο κε ηελ εξγαζία απηή
(http://www.scholikieforeialefkosias.org.cy/myfiles/entypa/scholikos_voithos_synodos_gia_p
aidia_eidikes_anagkes_prosonta.pdf ).

Μεζνδνινγία
Βαζηθφ ζηφρν ηεο έξεπλαο απνηέιεζε ε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ησλ ζπλνδψλ παηδηψλ πνπ
ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ ζηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζηηο ΔΜΜΔ κέζσ
ελφο ζρεδίνπ δξάζεο, ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Ο ιφγνο
γηα ηνλ νπνίν πξνβήθακε ζηε δηεξεχλεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπ ζρεηίδεηαη άκεζα
κε ηε γεληθφηεξε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα γηα εληνπηζκφ ησλ ιφγσλ γηα ηνπο νπνίνπο ε
ζπκπεξηιεπηηθή θηινζνθία ελδέρεηαη λα κελ πινπνηείηαη ζηνλ ρψξν ησλ ζρνιείσλ Μέζεο
Δθπαίδεπζεο ηεο Κχπξνπ. Τα βαζηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ θαζνδήγεζαλ ηε δηεμαγσγή
ηεο έξεπλαο είλαη ηα αθφινπζα:
-Απφ πνηνπο παξάγνληεο επεξεάδεηαη ε πξνζπάζεηα ησλ ζπλνδψλ παηδηψλ πνπ
ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ λα ζπκπεξηιάβνπλ ηνπο καζεηέο ησλ ΔΜΜΔ;
-Με πνηνπο ηξφπνπο ζα κπνξνχζαλ νη ζπλνδνί παηδηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ λα
ζπκβάινπλ ζηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζηηο ΔΜΜΔ;
Η κηθηή κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηεξεπλήζεη επαξθψο ην
ζπγθεθξηκέλν ζέκα, αθνχ απνηειεί κία απφ ηηο αληηθεηκεληθφηεξεο εξεπλεηηθέο κεζφδνπο
(Creswell, 2014). Δπηηξέπεη ηνλ ζπλδπαζκφ πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο κεζνδνινγίαο
παξέρνληαο ηελ επρέξεηα γηα ηξηγσλνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ (Rendani Sipho, 2012), αθνχ
αληιεί ζηνηρεία απφ πνηθηιία εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ, φπσο ζπλεληεχμεηο, παξαηεξήζεηο θαη
εξσηεκαηνιφγηα. Δπηπξφζζεηα, κπνξεί λα γεληθεχζεη ηα απνηειέζκαηα, ψζηε λα
δηαζθαιηζηεί ε φζν ην δπλαηφλ πην μεθάζαξε θαη βαζηά θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο έξεπλαο
θαη επνκέλσο, ε κεγαιχηεξε εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία ηεο (Ponce θαη Pagán-Maldonado,
2014). Σχκθσλα κε ηελ Klette (2012) ε κηθηή κεζνδνινγία πεξηνξίδεη ηηο επηθξίζεηο ελαληίνλ
ηεο πνηνηηθήο κεζφδνπ γηα ππνθεηκεληθφηεηα, αιιά θαη ηελ απφθιηζε πνπ κπνξεί λα ππάξρεη
ζε κηα πνζνηηθή έξεπλα ιφγσ ίζσο ηνπ ιαλζαζκέλνπ ρεηξηζκνχ ησλ αξηζκεηηθψλ
απνηειεζκάησλ.
Τν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη ζπλνιηθά απφ 153 ελήιηθεο. Σπγθεθξηκέλα, 82
εθπαηδεπηηθνχο, 15 ζπλνδνχο καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ, 11 βνεζνχο
δηεπζπληέο, 4 δηεπζπληέο, 13 γνλείο παηδηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ θαη 25 γνλείο
παηδηψλ ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, Τν 64% ησλ ελειίθσλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ
άληξεο θαη ην 36% γπλαίθεο. Η πιεηνλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ αλήθε ειηθηαθά ζηελ
θαηεγνξία ησλ 45-54 (52%), ελψ ην 31% αλήθε ζηελ θαηεγνξία ησλ 35-44 εηψλ θαη ην 17%
ήηαλ κεγαιχηεξνη απφ 55 εηψλ. Τν θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ έιαβαλ
κέξνο ζηελ έξεπλα ήηαλ ε εκπινθή ηνπο ζηε δηδαζθαιία καζεηψλ ηεο ΔΜΜΔ είηε εληφο ηεο
ΔΜΜΔ, είηε εληφο ηεο γεληθήο ηάμεο. Οη ζπκκεηέρνληεο-γνλείο επηιέγεθαλ ιφγσ ηνπ φηη ηα
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παηδηά ηνπο δηδάζθνληαλ ζε ηκήκαηα ζηα νπνία εληάζζνληαλ καζεηέο ηεο ΔΜΜΔ ή ιφγσ ηνπ
φηη ηα παηδηά ηνπο ήηαλ καζεηέο ηεο ΔΜΜΔ. Δπηπξφζζεηα, ζηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ θαη 122
καζεηέο εθ ησλ νπνίσλ νη 32 θνηηνχζαλ ζηελ ΔΜΜΔ. Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ
Οθηψβξην ηνπ 2018 κέρξη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2018, ζε πέληε ζρνιεία Μέζεο Δθπαίδεπζεο
ηεο Κχπξνπ ηα νπνία δηαζέηνπλ ΔΜΜΔ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ έξεπλα έιαβαλ κέξνο
φινη νη καζεηέο ησλ ΔΜΜΔ πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ζηα ππφ έξεπλα ζρνιεία, αιιά θαη φινη νη
ζπλνδνί καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ πνπ ππεξεηνχζαλ ζηα ζπγθεθξηκέλα
ζρνιεία. Ο θάζε ζπλνδφο είρε ππφ ηελ επζχλε ηνπ 2 ή 3 καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζηελ ΔΜΜΔ.
Σπγθεθξηκέλα, έιαβαλ κέξνο έλα ζρνιείν απφ ηελ Λεκεζφ, έλα απφ ηε Λάξλαθα, έλα απφ ηε
Λεπθσζία θαη δχν απφ ηελ Πάθν.
H κεζνδνινγηθή πνξεία ηεο παξνχζαο έξεπλαο νδεγεί απηνκάησο ζηελ επηινγή ηνπ κνληέινπ
ηεο «αθνινπζεηηθήο δηεξεπλεηηθήο ζηξαηεγηθήο» (sequential exploratory strategy), έλα
κνληέιν ζπιινγήο κηθηψλ δεδνκέλσλ, ην νπνίν δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ πνηνηηθή έξεπλα,
ελζσκαηψλνληαο έπεηηα θαη ηηο δχν κεζφδνπο (Creswell, 2014). Η έξεπλα πεξλά απφ ηα
ζηάδηα ζπιινγήο θαη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ δηαδνρηθά (Καινγεξάθε, 2013).
Τν κνληέιν «αθνινπζεηηθήο δηεξεπλεηηθήο ζηξαηεγηθήο» ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα λα
επεμεγήζεη ζρέζεηο κεηαμχ αηφκσλ, ελψ εθαξκφδεηαη φηαλ ν εξεπλεηήο επηζπκεί λα
αλαπηχμεη πεξηζζφηεξν ηα απνηειέζκαηα κηαο κηθηήο κειέηεο ή λα αληιήζεη πιεξνθνξίεο γηα
ηε δηεμαγσγή κηαο πνζνηηθήο έξεπλαο (Καινγεξάθε, 2013). Σην πιαίζην απηφ, ν εξεπλεηήο
αθνινπζεί ηξία ζηάδηα: ηε ζπιινγή, ηελ αλάιπζε πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηε ρξήζε ηεο
αλάιπζεο γηα ηελ αλάπηπμε ελφο νξγάλνπ, πνπ απεπζχλεηαη ζε έλα δείγκα πιεζπζκνχ. Τν
κνληέιν είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζηνλ ρψξν ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο (Creswell, 2014).
Η «αθνινπζεηηθή δηεξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή» θαζίζηαηαη πεξηζζφηεξν αληηιεπηή κε ηε
κειέηε ηεο εηθφλαο 1 πνπ αθνινπζεί:

Εικόνα 1: Ακολοσθηηική διερεσνηηική ζηραηηγική

Αμίδεη αθφκε λα επηζεκάλνπκε φηη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο αλάιπζεο πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ
ρξεζηκνπνηήζακε ηε ζεκειησκέλε ζεσξία (grounded theory) (Strauss θαη Corbin, 1990), κία
εξκελεπηηθή, θνλζηξνπθηηβηζηηθή κέζνδν πνπ επηηξέπεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα
παξνπζηάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο θαη έπεηηα λα ηε ζπλδπάζνπλ κε ηελ άπνςε ησλ εξεπλεηψλ
(Hutchinson, 1998). Σπγθεθξηκέλα, έρνπκε επηιέμεη ηνλ ζπζηεκαηηθφ ζρεδηαζκφ (systematic
design), ην έλα δειαδή απφ ηα ηξία είδε ζρεδηαζκνχ πνπ πξνηείλεη ε ζεκειησκέλε (grounded)
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ζεσξία (systematic, emerging and constructivist design), ν νπνίνο απνηειείηαη απφ ηξία
ζηάδηα, ηελ θσδηθνπνίεζε, ηελ νλνκαζηηθή αλνηθηή θσδηθνπνίεζε, ηελ αμνληθή
θσδηθνπνίεζε θαη ηελ επηιεθηηθή θσδηθνπνίεζε (Creswell, 2014).
Παξφιν πνπ ε ζεκειησκέλε ζεσξία ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ αλάιπζε πνηνηηθψλ
δεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηνλ Johnson (2008) κπνξεί θάιιηζηα λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηελ
αλάιπζε πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ. Απνζθνπψληαο ζηε ζπλνιηθή αλάιπζε ησλ κηθηψλ
δεδνκέλσλ πνζνηηθνπνηήζακε ηα πνηνηηθά δεδνκέλα θαη πνηνηηθνπνηήζακε ηα πνζνηηθά
δεδνκέλα. Η πξνζπάζεηα απηή πεξηιάκβαλε ηε κεηαηξνπή ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ απφ
ιέμεηο ή εηθφλεο ζε αξηζκνχο κέζσ ηεο αλάγλσζεο, ηεο θσδηθνπνίεζεο, ηεο παξνπζίαζεο θαη
ηεο εξκελείαο ηνπο. Δπηπξφζζεηα, ηα πνζνηηθά δεδνκέλα ζπζρεηίζηεθαλ κε ηα δεδνκέλα ησλ
ζπλεληεχμεσλ θαη ησλ παξαηεξήζεσλ.
Τα εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ήηαλ ην
εξσηεκαηνιφγην, νη αηνκηθέο εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο, νη ζπκκεηνρηθέο παξαηεξήζεηο θαη
νη νκάδεο εζηίαζεο. Η εξεπλεηηθή δηαδηθαζία δηήξθεζε ζπλνιηθά έλα κήλα θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 2018-2019. Η ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ην
πεξηερφκελν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαζψο θαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είρε
δηάξθεηα 20 πεξίπνπ ιεπηψλ. Η ζπκκεηνρή ζε ζπλεληεχμεηο δηήξθεζε πεξίπνπ 10 ιεπηά, ε
ζπκκεηνρή ζε νκάδεο εζηίαζεο πεξίπνπ 20 ιεπηά θαη νη παξαηεξήζεηο πεξίπνπ 40 ιεπηά. Οη
αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο θαη νη νκάδεο εζηίαζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε γξαθεία Βνεζψλ
Γηεπζπληψλ ζε πξσηλφ ρξφλν, ελψ νη παξαηεξήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε πξσηλφ ρξφλν, ζε
αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηελ αίζνπζα εθδειψζεσλ ηνπ ζρνιείνπ.
Έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ην γεγνλφο φηη δελ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ίδηα εξεπλεηηθά εξγαιεία γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Με ζηφρν λα
θαηαζηεί φζν ην δπλαηφλ πην θαηαλνεηφο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο έιαβαλ
κέξνο ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο παξαηίζεηαη ν πίλαθαο 1.
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Πίλαθαο 1: Δξεπλεηηθά εξγαιεία θαη ζπκκεηέρνληεο

Τν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ ηξία κέξε: «Μέξνο Α΄: Γεκνγξαθηθά Σηνηρεία»,
«Μέξνο Β΄: Απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηνπο Σπλνδνχο καζεηψλ πνπ
ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ» θαη «Μέξνο Γ: Αληηκεηψπηζε ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζηηο
ΔΜΜΔ απφ ηνπο ζπλνδνχο καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ». Οη εξσηήζεηο
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θιεηζηνχ ηχπνπ ηηο νπνίεο πεξηιάκβαλαλ ην Β΄ θαη Γ΄ Μέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
βαζίδνληαλ ζε απαληήζεηο πέληε ζεκείσλ (Likert 5-point scale), νη νπνίεο πξνζέθεξαλ ηε
δπλαηφηεηα επηινγήο αλάκεζα ζηηο εμήο πηζαλέο απαληήζεηο: 1: Γηαθσλψ απνιχησο, 2:
Γηαθσλψ, 3: Οχηε Γηαθσλψ/Οχηε Σπκθσλψ, 4: Σπκθσλψ, 5: Σπκθσλψ Απνιχησο.
Τα πνηνηηθά δεδνκέλα ζπλειέγεζαλ κε ηε ρξήζε ερνγξαθήζεσλ θαη θαηαγξαθήο εδαθηθψλ
ζεκεηψζεσλ. Τα κηθηά δεδνκέλα κεηά ηελ αλάιπζή ηνπο είραλ επηζηξαθεί ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο απνζθνπψληαο ζηε ζπκθσλία ή ηε δηαθσλία ηνπο. Η πξνζπάζεηα απηή είρε σο
επηπξφζζεην ζηφρν λα επηβεβαηψζνπκε φηη ηα απνηειέζκαηα δελ ήηαλ βεβηαζκέλα. Τα
πνηνηηθά δεδνκέλα αληαλαθινχζαλ ζηηο εληππψζεηο, ην πεξηβάιινλ, ηηο ιεθηηθέο θαη κε
ιεθηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Παξάιιεια, ηα πνζνηηθά δεδνκέλα αλαιπζήθαλ κε ηε ρξήζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Μέζα απφ ηελ αλάιπζε
ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ πξνθχπηεη φηη ν ζπληειεζηήο Cronbach α εκθαλίδεηαη σο
ηθαλνπνηεηηθφο (α=0,767), γεγνλφο πνπ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη νη εξσηήζεηο, πνπ έρνπκε
επηιέμεη ζπλζέηνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηελ θιίκαθα likert (εξσηήζεηο κε πέληε επηινγέο), ε νπνία
έρεη ρξεζηκνπνηεζεί. Απφ ηελ άιιε, ηα δεδνκέλα ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ησλ παξαηεξήζεσλ
έρνπλ επηζηξαθεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο, ελψ δεδνκέλα
θαηαζηξάθεθαλ έμη κήλεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο. Τα πην πάλσ ζηνηρεία
απνδεηθλχνπλ θαηά ηελ άπνςή καο ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο.
Αλαθνξηθά κε ηα δεηήκαηα εζηθήο πνπ άπηνληαη ηεο έξεπλαο, δεηήζεθε απφ φινπο ηνπο
ζπκκεηέρνληεο λα ζπκθσλήζνπλ, εάλ ην επηζπκνχλ, κε ηνπο βαζηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο
εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο, δίλνληαο ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο γηα ζπκκεηνρή κέζσ ηεο
ππνγξαθήο ηνπ «Δληχπνπ Σπγθαηάζεζεο γηα Σπκκεηνρή ζηελ Έξεπλα». Γηεπθξηλίζηεθε
ζηνπο ζπκκεηέρνληεο φηη ζα κπνξνχζαλ λα απνζχξνπλ ηε ζπλαίλεζή ηνπο νπνηαδήπνηε
ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, ρσξίο ζπλέπεηεο. Άδεηα γηα δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο έρεη
ρνξεγεζεί θαη απφ ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε δηεμαγσγή ηεο.
Δπηπξφζζεηα επηβεβαηψζακε ηνπο ζπκκεηέρνληεο φηη ζα ζεβαζηνχκε ηηο αξρέο ηεο
εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ηεο αλσλπκίαο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο.

Απνηειέζκαηα
πσο έρνπκε ήδε επηζεκάλεη, ε κηθηήο κεζνδνινγίαο έξεπλα έρεη μεθηλήζεη κε ην πνηνηηθφ
ηεο κέξνο. Γη’ απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν νη εξεπλεηέο πξνζπάζεζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ θηιηθφ
θιίκα ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο, νχησο ψζηε λα αηζζάλνληαη θαη νη ίδηνη κε ηε
ζεηξά ηνπο άλεηα λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ έξεπλα. Καηά πξψην ιφγν ινηπφλ νη εξεπλεηέο
πξαγκαηνπνίεζαλ κία γεληθή ζπδήηεζε, ππφ κνξθή νκάδαο εζηίαζεο, ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ νη ζπλνδνί ησλ καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ κε βαζηθφ ζθνπφ
θπξίσο λα δηεξεπλήζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γχξσ απφ ηνλ ξφιν ηνπο ζηελ πξνζπάζεηα γηα
εθαξκνγή ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο θηινζνθίαο ζηα ζρνιεία φπνπ εξγάδνληαη. Δλδεηθηηθά
αλαθέξνληαη νη αθφινπζεο απφςεηο:
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«Η χπαξμε ηεο Δηδηθήο Μνλάδαο δελ καο αθήλεη λα πξνρσξήζνπκε ζηε ζπκπεξίιεςε ησλ
καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο» (θ. Μαξία-ζπλνδφο)
«Αλ καο έδηλε ηελ ειεπζεξία ην Υπνπξγείν λα βάδνπκε ηα παηδηά, φιε ηε κέξα ζηελ θαλνληθή
ηάμε ζα ήηαλ θαιά. Γελ γίλεηαη φκσο» (θ. Γηάλλεο-ζπλνδφο)
«Οη λφκνη θαη νη θαλνληζκνί πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα δηθαηψκαηα ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο
αλάγθεο ζηελ εθπαίδεπζε έρνπλ βνεζήζεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε ζπκπεξίιεςή ηνπο. Πνιιέο
θνξέο φκσο ζηεξεί θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο. Δκείο είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα αθνινπζνχκε
ηνπο λφκνπο. Γελ κπνξνχκε λα βάδνπκε ηα παηδηά κέζα ζηηο θαλνληθέο ηάμεηο φπνηε
ζέινπκε» (θ. Κψζηαο-ζπλνδφο)
«Γελ θηαίλε κφλν νη λφκνη. Οχηε θη εκείο δελ έρνπκε γλψζεηο γηα λα βνεζήζνπκε ηα παηδηά
λα αλήθνπλ ζην ζχλνιν. ηη κάζακε ην κάζακε απφ πείξα» (θ. Ισάλλα-ζπλνδφο)
« Δληάμεη, καο πξνζιακβάλνπλ ζηε ζέζε ηνπ ζπλνδνχ κε έλα απιφ απνιπηήξην Λπθείνπ.
Καιά θάλνπλ! Γίλνπλ δνπιεηά ζηνλ θφζκν. Πξέπεη φκσο λα επηκνξθσλφκαζηε γηα λα
μέξνπκε πσο λα ρεηξηζηνχκε ηα παηδηά. Άζε πνπ ην θαζέλα ζέιεη ηνλ δηθφ ηνπ ρεηξηζκφ. Αλ
πξνζπαζήζεηο αθφκε λα ηα βάιεηο θαη ζηελ θαλνληθή ηάμε…ηα πξάγκαηα γίλνληαη πην
πεξίπινθα» (θ. Γεσξγία-ζπλνδφο)
Μειεηψληαο ηηο πξναλαθεξζείζεο απφςεηο θαη πνζνηηθνπνηψληαο ηα πνηνηηθά δεδνκέλα,
πξνθχπηεη φηη 1) νη ζπλνδνί καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ αλαγλσξίδνπλ πσο ε
ζπκπεξηιεπηηθή θηινζνθία κάιινλ δελ πξνσζείηαη πιήξσο ζηα ζρνιεία Μέζεο Δθπαίδεπζεο
ηεο Κχπξνπ, 2) γηα ηελ θαηάζηαζε απηή, ζχκθσλα πάληα κε ηηο απφςεηο ηνπο επζχλεηαη ην
γεγνλφο φηη κία κεξίδα καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ απνκνλψλνληαη ζηνλ ρψξν
ηεο ΔΜΜΔ, 3) ην ΥΠΠΚ δελ είλαη αξθεηά επέιηθην κε απνηέιεζκα ην πιαίζην εθπαίδεπζεο
ησλ καζεηψλ λα θαηεπζχλεηαη απζηεξά απφ ην ΥΠΠΚ, αληί ην ΥΠΠΚ λα εθρσξεί
πεξηζζφηεξε ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη 4) ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί εμαηηίαο ηνπ ζεζκηθνχ
πιαηζίνπ ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο, ηεο έιιεηςεο αθαδεκατθψλ πξνζφλησλ εθ κέξνπο ησλ
ζπλνδψλ, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζηε ζπκπεξίιεςε, θαζψο θαη ηνπ γεγνλφηνο
φηη απαξαίηεην πξνζφλ γηα ηελ πξφζιεςή ηνπο απνηειεί κφλν ην Απνιπηήξην Λπθείνπ. Τα
απνηειέζκαηα ηνπ πνηνηηθνχ κέξνπο ηεο έξεπλαο πνπ πξναλαθέξζεθε επαιεζεχνληαη θαη
κέζσ ησλ πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ παξνπζηάδνληαη κέζσ ηνπ πίλαθα 5 ζηνλ νπνίν γίλεηαη
αλαθνξά ζηε ζπλέρεηα. Δπνκέλσο νη ζπλνδνί, νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ ηα πέληε ππφ έξεπλα
ζρνιεία θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ κεηαμχ ηνπο αλαθνξηθά κε ηα εκπφδηα πνπ παξνπζηάδνληαη
ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο γηα δεκηνπξγία ζπκπεξηιεπηηθήο θνπιηνχξαο. Με ηνπο ζπλνδνχο φκσο
θαίλεηαη φηη ζπκθσλνχλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην
(πίλαθαο 5).
Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζνπκε πεξαηηέξσ ηφζν ηηο απφςεηο ησλ ζπλνδψλ, φζν θαη ηηο
απφςεηο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο γεληθφηεξα ζρεηηθά κε ηε θηινζνθία ηεο ζπκπεξίιεςεο,
πξνρσξήζακε ζε ζπλελλφεζε κε ηηο δηεπζχλζεηο ησλ πέληε ζρνιείσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ
έξεπλα. Αλαηέζεθε ινηπφλ ζηνπο ζπλνδνχο λα ζπκβάινπλ ζηελ πινπνίεζε ελφο ζρεδίνπ
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δξάζεο πνπ ζα εθαξκνδφηαλ ζηα ζρνιεία ηνπο κε ζηφρν ηελ πην απνηειεζκαηηθή
ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ ηεο ΔΜΜΔ.
Ο ζρεδηαζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο εξεπλεηέο, νη νπνίνη
θαζνδήγεζαλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα. Πξνηνχ εθαξκνζηεί ην ζρέδην δξάζεο
πξνεγήζεθε ζρεηηθή ελεκέξσζε ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, ησλ γνλέσλ, ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, ησλ καζεηψλ ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ησλ ζπλνδψλ,
αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο πξνζπάζεηαο. Οη
ζπκκεηέρνληεο ππέγξαςαλ ν θαζέλαο μερσξηζηά ην έληππν ζπλαίλεζεο γηα ζπκκεηνρή ζηελ
έξεπλα. Οη βαζηθέο αξρέο ηνπ ζηαδίνπ δξάζεο πέξα απφ ηνλ γεληθφ ζηφρν πνπ ήηαλ ε
ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ ησλ ΔΜΜΔ ζηηο γεληθέο ηάμεηο γηα φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο
δηδαθηηθέο πεξηφδνπο, ππήξμαλ νη αθφινπζεο: 1)δηαθξηηηθή επίβιεςε ησλ καζεηψλ ηεο
ΔΜΜΔ απφ ηνπο ζπλνδνχο, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ δηαιείκκαηνο θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ, 2)δεκηνπξγία φζν ην δπλαηφλ πην
ζπκπεξηιεπηηθνχ εληαίνπ (γηα φια ηα ηκήκαηα θαη γηα ηελ ΔΜΜΔ) σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο
(πξνζπάζεηα γηα ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ ηεο ΔΜΜΔ ζηα γεληθά ηκήκαηα), 3)ζπκκεηνρή
ησλ ζπλνδψλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ψζηε λα κελ απνκνλψλνληαη.
Αλαηέζεθε ινηπφλ ζηνπο ζπλνδνχο ην θαζήθνλ λα θξνληίζνπλ γηα κεξηθή απεμάξηεζε ησλ
παηδηψλ ηεο ΔΜΜΔ, ψζηε λα επηηξέςνπλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη θαη’ επέθηαζε ηελ φζν ην
δπλαηφλ απνηειεζκαηηθφηεξε ζπκπεξίιεςή ηνπο. Σην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζνχκε
θαη ζηελ αθήγεζε ελφο πεξηζηαηηθνχ ζρεηηθνχ κε ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη ζπλνδνί
παηδηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ ζηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ ησλ ΔΜΜΔ.
Παξαηίζεληαη ηα ιφγηα ηνπ θ. Κψζηα, ελφο βνεζνχ δηεπζπληή:
«…Οη καζεηέο εμαθνινπζνχζαλ λα βξίζθνληαη ππφ ηελ επζχλε ησλ ζπλνδψλ κε θάζε
δηαθξηηηθφηεηα βέβαηα, επηηξέπνληαο ηνπο ζρεηηθή ειεπζεξία θηλήζεσλ. Σπγθεθξηκέλα, νη
νδεγίεο πνπ είραλ ήηαλ λα θξνληίδνπλ γη’ απηφ, έρνληαο νπηηθή επαθή κε ηα παηδηά. Γηα λα
πινπνηεζεί φκσο θάηη ηέηνην, ε δηεχζπλζε είρε εθ ησλ πξνηέξσλ θξνληίζεη, ψζηε νη αίζνπζεο
ζηηο νπνίεο δηδάζθνληαλ νη καζεηέο απηνί, λα βξίζθνληαη θνληά ζηελ αίζνπζα ηεο ΔΜΜΔ. Τν
εγρείξεκα απηφ βέβαηα έρεη πξνθαιέζεη αξθεηέο ηερληθέο δπζθνιίεο πνπ ζρεηίδνληαλ θπξίσο
κε ηηο πθηζηάκελεο θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, αιιά θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλνδψλ. Οη ζπλνδνί
παηδηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ ήηαλ αξρηθά κφλν δχν γηα ελλέα παηδηά, φκσο κεηά
απφ αξθεηέο πηέζεηο πξνο ηε Σρνιηθή Δθνξεία θαη ην Δπαξρηαθφ Γξαθείν Παηδείαο
απμήζεθαλ ζε ηξεηο».
Αο κειεηήζνπκε φκσο, ηελ άπνςε κίαο ζπλνδνχ παηδηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ,
ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία. Η ζπλνδφο θπξία Μαξία εμέθξαζε ηα αθφινπζα:
«Δίκαη ελζνπζηαζκέλε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζπάζεηαο. Φάξεθα πνπ ήκνπλ κέξνο ηεο
δηαδηθαζίαο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα βιέπεηο ηελ ηθαλνπνίεζε ζηα κάηηα ησλ παηδηψλ γηαηί
ληψζνπλ φηη ζηγά ζηγά γίλνληαη φκνηα κε ηα άιια».
Η απφπεηξα γηα εθαξκνγή ηεο θηινζνθίαο ηεο ζπκπεξίιεςεο νδήγεζε ζηελ πξνζπάζεηα γηα
ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ ηεο ΔΜΜΔ ζηα γεληθά ηκήκαηα γηα φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο
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δηδαθηηθέο πεξηφδνπο, ή θαη γηα νιφθιεξε ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο εάλ απηφ ήηαλ εθηθηφ. Η ελ
ιφγσ πξνζπάζεηα εθαξκφζηεθε ζηα πέληε ππφ έξεπλα ζρνιεία επεξεάδνληαο θαη ην ζρνιηθφ
σξνιφγην πξφγξακκα, θάηη πνπ επέθεξε κεγάιεο εληάζεηο ζην ζρνιείν. πσο αλαθέξεη ν
δηεπζπληήο ηνπ ελφο ζρνιείνπ:
«Φξεηάζηεθε λα αιιάμνπκε ην σξνιφγην πξφγξακκα πνιιψλ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ γηα
λα ην πξνζαξκφζνπκε ζην λέν δεηνχκελν. Δίρακε ζέκαηα θαη κε ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο
ιφγσ ηνπ φηη θάπνηα παηδηά ηεο Μνλάδαο είραλ θηλεηηθά πξνβιήκαηα θαη δελ κπνξνχζαλ λα
αλεβαίλνπλ ζθάιεο. Κη απηφ επεξέαζε ην πξφγξακκα»
Αμίδεη αθφκε λα ζεκεηψζνπκε φηη θάπνηνη απφ ηνπο δηδάζθνληεο, ζηνπο νπνίνπο πξνηάζεθε
λα εληάζζνληαη ζηα ηκήκαηα ηνπο νη καζεηέο ηεο ΔΜΜΔ αληέδξαζαλ. Σηελ αξρή νθείινπκε
λα νκνινγήζνπκε πσο ηνπο ζεσξήζακε παξάινγνπο. Έπεηηα βέβαηα αληηιεθζήθακε φηη νη
αλαζθάιεηεο ηνπο ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ ινγηθέο. Δλδεηθηηθά είλαη ηα ιφγηα ηεο
εθπαηδεπηηθνχ θ. Έιιεο:
«Ξέξσ φηη καο ζεσξείηε παξάινγνπο πνπ δελ ζέινπκε λα κπαίλνπλ κεο ηελ ηάμε καο ηα
παηδηά. Τν βιέπσ ζηα κάηηα ζαο. Να ζαο πσ φκσο γηαηί. Δίλαη δχζθνιν λα έρεηο ζηελ ηάμε
έλα παηδί πνπ έρεη ηέηνηα πξνβιήκαηα. Γελ κπνξείο νχηε λα πςψζεηο ηνλ ηφλν ηεο θσλήο ζνπ,
νχηε λα παξαθεξζείο γηαηί ακέζσο αλαζηαηψλνληαη. Καη νη ζπλνδνί απφ ηελ άιιελ πνπ
πξέπεη λα είλαη κεο ηελ ηάμε κε ηα παηδηά....είλαη πξφβιεκα…Δεε …πσο θαη λα ην θάλνπκε
είλαη δχζθνιν λα παξαθνινπζεί ην κάζεκα ζνπ άιινο ελήιηθαο, ληψζεηο άβνια. Καη λα κελ
μερλάκε φηη πξέπεη λα πξνζαξκφδεηο θαλνληθά θαη ηε δηδαζθαιία ζνπ ζηνλ θάζε καζεηή.
Σθέςνπ λα έρεηο θη άιινπο κεο ηελ ηάμε πνπ λα ζέινπλ…πσο ην
ιέηε…εεε…δηαθνξνπνίεζε;…ελαιιαθηηθή; Έρνπκε θαη εξγαζηήξηα κε πιηθά επηθίλδπλα. Τί
λα ηνπο θάλνπκε εθείλε ηελ ψξα;…λα βιέπνπλ κφλν; Σθέθηεθε θαλέλαο αλ έρνπκε ηηο
γλψζεηο λα βνεζήζνπκε απηά ηα παηδηά;»
Μέζα απφ ηελ πξναλαθεξζείζα δήισζε θαη ηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ
αληηιακβαλφκαζηε αθφκε φηη: 1)πέξα απφ ηα ζέκαηα ηεο ζπλχπαξμεο θαη ηεο δπζθνιίαο ζηελ
εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ ππάξρεη κάιινλ θαη 2)έιιεηςε ζπλεξγαζίαο
θαη νηθεηφηεηαο αλάκεζα ζηνπο ζπλνδνχο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 3)Δλδέρεηαη κάιηζηα ε
ζρέζε απηή λα κεηαηξέπεηαη θάπνηε θαη ζε ζρέζε θαρππνςίαο ζχκθσλα κε ηελ πην πάλσ
ζπλέληεπμε. Η άπνςε φηη νη δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ κε ηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ ηεο
ΔΜΜΔ ζηε γεληθή ηάμε είλαη έληνλεο εληζρχεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν κε ηηο απφςεηο αξθεηψλ
εθπαηδεπηηθψλ. Αλάκεζα ζε απηέο μερσξίδεη θαη ε αληηπξνζσπεπηηθή άπνςε ηεο
εθπαηδεπηηθνχ θ. Θενδψξαο:
«Γπζθνιεχνκαη πνιχ φηαλ έρσ ηα παηδηά ηεο Μνλάδαο ζηελ ηάμε. Οη καζεηέο κνπ είλαη πνιχ
άηαθηνη. Με δπζθνιία ηα θαηαθέξλσ λα παξακείλνπλ ζηηο θαξέθιεο γηα 40 ιεπηά. Γελ κπνξψ
λα έρσ θαη ηελ επζχλε ησλ παηδηψλ ηεο Μνλάδαο πνπ έρνπλ ηφζα πξνβιήκαηα. Απφ ηελ άιιε
έλαο ζπλνδφο δελ κπνξεί λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο φισλ ησλ καζεηψλ».
Σπκπιεξσκαηηθά, είλαη απαξαίηεην λα δψζνπκε ηε δένπζα πξνζνρή θαη ζηελ άπνςε ηεο θ.
Μαξίλαο, ζπλνδνχ παηδηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ:
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«Απηφ πνπ απνθαζίζαηε λα θάλεηε είλαη πνιχ δχζθνιν. Δκείο (νη ζπλνδνί) είκαζηε φια θη
φια ηξία άληε ηέζζεξα άηνκα ζε θάζε ζρνιείν. Τα παηδηά είλαη απφ έμη έσο δψδεθα ζπλήζσο.
Γελ κπνξνχκε λα βξηζθφκαζηε θνληά ζε ελλέα δέθα αίζνπζεο ηαπηφρξνλα. Τν ζρνιείν είλαη
ηεξάζηην. Έρεη ηφζα εξγαζηήξηα».
Τελ πξνζπάζεηα λα απνθηήζνπκε κηα φζν ην δπλαηφλ πην πιήξε εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο
εληζρχεη θαη κία ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε. Αθεγείηαη ε εθπαηδεπηηθφο θ. Αληηγφλε:
«Μηα κέξα ζηα κέζα ηνπ Οθηψβξε βξηζθφκνπλ ζηελ ηάμε γηα κάζεκα. Ξαθληθά άθνπζα
έληνλν ζφξπβν. Βιέπσ θακία δεθαξηά καζεηέο λα ηξέρνπλ βγαίλνληαο έμσ απφ ηελ ηάμε.
Πίζσ ηνπο έηξερε έλα θνξίηζη ηεο Δηδηθήο Μνλάδαο. Μεηά νη καζεηέο έξρνληαλ μαλά ζηελ
ηάμε θαη ην θνξίηζη ηεο Δηδηθήο Μνλάδαο έηξερε πίζσ ηνπο θσλάδνληαο θαη ξίρλνληάο ηνπο
δηάθνξα αληηθείκελα. Οη ζπλνδνί θαη ε θαζεγήηξηα πξνζπαζνχζαλ κάηαηα λα ηελ εξεκήζνπλ.
Η αλαζηάησζε πνπ πξνθιήζεθε ζε φιν ην ζρνιείν ήηαλ ηεξάζηηα. ηαλ θηχπεζε θνπδνχλη
κίιεζα κε ηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο θαη ηελ ζπλνδφ. Μνπ εμήγεζαλ φηη ηειηθά ν ιφγνο γηα
ηνλ νπνίν ε καζήηξηα εμαγξηψζεθε ήηαλ γηαηί κφιηο έβιεπε ζηπιφ αλαζηαησλφηαλ. Ήζειε λα
γξάθεη κφλν κε κνιχβη. Τε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή φκσο αλαζηαηψζεθε έληνλα γηα ηνλ
ιφγν φηη φια ηα παηδηά έγξαθαλ κε ζηπιφ, θάηη ην νπνίν δελ είρε μαλαζπκβεί. Τα ππφινηπα
παηδηά θνβήζεθαλ φηαλ ηελ είδαλ λα ζπκπεξηθέξεηαη έηζη κε απνηέιεζκα λα αξρίζνπλ λα
ηξέρνπλ».
Αλάινγα, κηθξφηεξεο έληαζεο βέβαηα πξνβιήκαηα, άξρηζαλ λα δεκηνπξγνχληαη κε ηελ
εθαξκνγή ηεο ζπκπεξίιεςεο ησλ καζεηψλ ηεο ΔΜΜΔ θαη ζε άιια ηκήκαηα. Γπζηπρψο ηφζν
νη εθπαηδεπηηθνί, φζν θαη νη ζπλνδνί θαίλεηαη φηη είραλ δίθην. Η πξνζπάζεηα απηή ήηαλ
αδχλαην λα εθαξκνζηεί κεκνλσκέλα απφ ην ζρνιείν, ρσξίο ηε δένπζα ζηήξημε ελφο θαιά
ζεζκνζεηεκέλνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ. Αληηιακβαλφκαζηε επνκέλσο, φηη είλαη αξθεηνί θαη
βάζηκνη νη πξνβιεκαηηζκνί κε ηνπο νπνίνπο έξρνληαη αληηκέησπνη νη εθπαηδεπηηθνί, θαζψο
επίζεο θαη φηη πξέπεη λα βξεζεί έλαο ηξφπνο λα απνθεπρζνχλ ή έζησ λα κεησζνχλ νη ζθέςεηο
απηέο, πνπ φπσο θαίλεηαη ηνπο ηαιαλίδνπλ έληνλα.
Η πξνζπάζεηα γηα δεκηνπξγία ελφο πξσηνπνξηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπκπεξίιεςεο ησλ
καζεηψλ ηεο ΔΜΜΔ θαηέιεμε δπζηπρψο ζε απνηπρία. Γη’ απηφ, νη δηεπζχλζεηο ησλ ζρνιείσλ
απνθάζηζαλ φηη ζα ήηαλ θαιχηεξα λα θαηαξηηζηεί έλαο θαηάινγνο κε άηνκα πνπ νηθεηνζειψο
ζα αλαιάκβαλαλ ηελ επζχλε λα εληάμνπλ ζηηο γεληθέο ηάμεηο ηνπο καζεηέο ηεο ΔΜΜΔ. Καηά
πξνηίκεζε βέβαηα, επηιέγνληαλ φπνπ ήηαλ εθηθηφ εθπαηδεπηηθνί, ησλ νπνίσλ ην δηδαθηηθφ
αληηθείκελν ζρεηηδφηαλ κε ηηο αηνκηθέο πξνηηκήζεηο ηνπ θάζε καζεηή. Παξ’ φια απηά θαη ε
ελ ιφγσ πξνζπάζεηα δελ θαίλεηαη λα νδήγεζε ζηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Αο κειεηήζνπκε
φκσο ηελ άπνςε ηεο ζπλνδνχ θ. Μαξίαο.
«Η δηαδηθαζία ήηαλ πνιχ θνπξαζηηθή, εηδηθά γηα εκάο ηνπο ζπλνδνχο. Πεξάζακε θαη θάπνηεο
θάζεηο πνπ ζπδεηήζακε έληνλα κεηαμχ καο, φκσο ηα βξήθακε ζηγά ζηγά. Σεκαζία έρεη ην
γεγνλφο φηη ήηαλ γηα ην θαιφ ησλ παηδηψλ».
Σχκθσλα κε ηελ πξναλαθεξζείζα επηζήκαλζε, ε δηαδηθαζία απηή έρεη πξνθαιέζεη εληάζεηο
ζηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο ζπλνδνχο. Καιφ ζα ήηαλ φκσο λα απνθηήζνπκε κηα ζθαηξηθή
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άπνςε ηεο δηαδηθαζίαο κειεηψληαο ζε βάζνο ηελ θαηάζηαζε. Απεπζπλζήθακε ινηπφλ ζηνλ
ππεχζπλν θαζεγεηή ηεο ΔΜΜΔ γηα λα ξίμεη θσο ζηα ζπκβάληα. Ο ππεχζπλνο θαζεγεηήο
ινηπφλ αθεγήζεθε ηα αθφινπζα:
«ηαλ αλαθνίλσζα ζηνπο ζπλνδνχο φηη ζα πξνζέρνπλ δηαθξηηηθά ηα παηδηά πνπ γίλνληαη
παξαηεξεηέο ή θαλνληθνί καζεηέο, δελ αληέδξαζαλ ηδηαίηεξα. Ήμεξαλ φηη ζα έρνπλ
κεγαιχηεξν θφξην εξγαζίαο φκσο αληηιακβάλνληαλ φηη φιν απηφ ήηαλ γηα ην θαιφ ησλ
παηδηψλ. Σχληνκα φκσο, άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη ηα πξψηα πξνβιήκαηα. Οη ηξεηο ζπλνδνί
αλέιαβαλ απφ ηξία παηδηά. Θεσξνχζαλ φκσο, φηη ν έλαο ήηαλ πην επλνεκέλνο απφ ηνλ άιιν
γηα ηνλ ιφγν φηη θάπνηα παηδηά είραλ θηλεηηθέο δπζθνιίεο, ελψ θάπνηα άιια αληηδξνχζαλ θαη
θηππνχζαλ πνιιέο θνξέο ηνλ ζπλνδφ. Λνγνκαρνχζαλ επίζεο γηαηί ζεσξνχζαλ φηη θάπνηνη
έθαλαλ πεξηζζφηεξε ψξα δηάιεηκκα απφ ηνπο ππφινηπνπο. Τνπο είπα ινηπφλ λα
ζπλαληεζνχκε γηα λα ιχζνπκε φια ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ρσξίο λα θαηεγνξνχλ
πηζψπιαηα ν έλαο ηνλ άιινλ. Τειηθά, απνθαζίζακε φινη καδί φηη ην θαιχηεξν ζα ήηαλ λα
θηηάμσ έλα εβδνκαδηαίν πξφγξακκα ψζηε ν ππεχζπλνο ζπλνδφο γηα θάζε παηδί λα αιιάδεη
θάζε βδνκάδα. Δπηπιένλ θηηάμακε θαη έλα πξφγξακκα γηα δηάιεηκκα γηα λα εξεκνχλ ιίγν.
Ννκίδσ φηη ιχζεθε ην πξφβιεκα».
Σχκθσλα κε ηελ θ. Γεσξγία, ηε ζπλνδφ ελφο απφ ηα πέληε ζρνιεία:
«Σην πξφγξακκα είρε απνθαζηζηεί φηη ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζηελ
ίδηα νκάδα ε Ισάλλα κε ηνλ Νίθν, αθνχ ε Ισάλλα ραξαθηεξίδεηαη απφ επηζεηηθή
ζπκπεξηθνξά, ελψ ν Νίθνο έρεη βαιβίδα ζηνλ εγθέθαιν. Δπνκέλσο, είλαη δχν πεξηπηψζεηο ηηο
νπνίεο πξέπεη λα έπξεπε λα πξνζέμνπκε ηδηαίηεξα, ψζηε λα κελ δεκηνπξγεζνχλ επηπξφζζεηα
πξνβιήκαηα».
Ο ππεχζπλνο θαζεγεηήο ηεο θάζε ΔΜΜΔ αλέιαβε φπσο θαίλεηαη πην πάλσ ηε δεκηνπξγία
ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ησλ ζπλνδψλ ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ νπνησλδήπνηε
ηδηαηηεξνηήησλ. Τν πξφγξακκα βέβαηα δελ αθνξνχζε κφλν ηελ επνπηεία ησλ παηδηψλ, αιιά
θαη ηηο ψξεο θαηά ηηο νπνίεο νη ζπλνδνί ζα πήγαηλαλ γηα δηάιεηκκα. Αλαθνξηθά κε ην
πξφγξακκα ηνπ δηαιείκκαηνο επηζεκάλζεθε ζηνπο ζπλνδνχο φηη φηαλ θάπνηνο απφ απηνχο
πεγαίλεη γηα δηάιεηκκα, ηφηε νη ππφινηπνη νθείινπλ λα επηβιέπνπλ φια ηα παηδηά
αλεμαξηήησο εάλ ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα δελ ήηαλ ππεχζπλνη γηα θάπνην καζεηή.
Σηφρνο ηνπ λένπ εβδνκαδηαίνπ πξνγξάκκαηνο ησλ ζπλνδψλ ήηαλ ε φζν ην δπλαηφλ πην νκαιή
ιεηηνπξγία ηεο ΔΜΜΔ, αθνχ πιένλ νη καζεηέο κε ηελ εθαξκνγή ησλ θαηλνηνκηψλ πνπ
πξναλαθέξζεθαλ, δελ ήηαλ δπλαηφλ λα παξεπξίζθνληαη φινη ζηνλ ίδην ρψξν, ψζηε ε
επίβιεςε ηνπο λα είλαη εχθνιε. Η παξαηήξεζε πνπ παξαηίζεηαη θέξλεη ζην θσο θαη θάπνηεο
πξαθηηθέο δπζθνιίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή θαζεκεξηλφηεηα ησλ ζπλνδψλ.
Οη δπζθνιίεο απηέο βέβαηα ρξεηάδνληαη θαη ηνλ αλάινγν ρεηξηζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ.
Πνιιέο θνξέο κάιηζηα θαίλεηαη φηη έξρνληαη αληηκέησπεο κε ηελ πνηθηιία ηδηαηηεξνηήησλ πνπ
αληηκεησπίδνπλ ηα ππφινηπα παηδηά, γεγνλφο κάιηζηα πνπ πξνθαιεί δπζθνιίεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλχπαξμή ηνπο. Οη πξναλαθεξζείζεο εμειίμεηο φκσο, έθεξαλ ζην θσο θαη
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επηπξφζζεηα πξνβιήκαηα, ηα νπνία νχηε θαλ θαληαδφκαζηαλ. Σπγθεθξηκέλα, ε κία ζπλνδφο
καο εθκπζηεξεχηεθε ηα αθφινπζα:
«Κάπνηεο θνξέο θαηαιαβαίλσ ηα παηδηά. Απνκνλψλνληαη. Καη καο, καο απνκνλψλνπλ
θάπνηνη. Γελ είκαζηε κέξνο ηνπ πξνζσπηθνχ…Πξέπεη λα καο ξσηνχλ θη εκάο θάπνηε αλ
ζπκθσλνχκε κε απηά πνπ θάλνπλ ζρεηηθά κε ηε Μνλάδα».
Έηζη, πάξζεθε ηειηθά απφ ηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ε απφθαζε γηα άκεζε επίιπζε ηνπ
πξνβιήκαηνο, αθνχ ζεσξήζεθε φηη είλαη πηζαλφλ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ ζπλνδψλ λα
επεξεάδνπλ αξλεηηθά θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ καζεηψλ ηεο ΔΜΜΔ. Γη’ απηφ,
απνθαζίζηεθε φηη ζηα πέληε ππφ έξεπλα ζρνιεία, νη ζπλνδνί ζα ζπκκεηέρνπλ ζηηο
ζπλεδξηάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ, έζησ θαη εθ πεξηηξνπήο, αθνχ ηαπηφρξνλα έπξεπε θάπνηνο
απφ απηνχο λα επηβιέπεη ηνπο καζεηέο ηεο ΔΜΜΔ θαη θάπνηνο άιινο λα ελεκεξψλεηαη
ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.
Λακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ απφςεσλ ησλ άκεζα εκπιεθνκέλσλ ζην ζέκα, θαίλεηαη πσο
ηειηθά ε θαηάζηαζε είρε κάιινλ βειηησζεί. Σχκθσλα κε ηνλ δηεπζπληή ηνπ ελφο απφ ηα πέληε
ζρνιεία:
«Τα πξάγκαηα πάλε θαιχηεξα! Οη εθπαηδεπηηθνί θαη νη ζπλνδνί αξρίζαλ λα ζπλεξγάδνληαη,
λα ζπδεηνχλ, λα θάλνπλ παξέα….Τα παηδηά επεξεάδνληαη απφ απηή ηε ζρέζε. Ίζσο έηζη λα
αηζζάλνληαη πην άλεηα ή πην θνληά ζην ζχλνιν ηνπ ζρνιείνπ».
Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ πνηνηηθνχ κέξνπο ηεο έξεπλαο, ζεσξήζακε φηη γηα λα ιάβνπκε φζν
ην δπλαηφλ πην αμηφπηζηα απνηειέζκαηα έπξεπε λα πξνρσξήζνπκε θαη ζηε δηεμαγσγή ηνπ
πνζνηηθνχ κέξνπο. Οπζηαζηηθά ηα πνηνηηθά δεδνκέλα ηξνθνδφηεζαλ ην πνζνηηθφ κέξνο ηεο
έξεπλαο, αθνχ ην πεξηερφκελν ησλ ζπλεληεχμεσλ, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ησλ νκάδσλ
εζηίαζεο έδσζαλ ζηνπο εξεπλεηέο ηε δπλαηφηεηα λα δνκήζνπλ ηα πεξηερφκελν ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ. Η αλάιπζε ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ζπιιεγεί νδήγεζε ζηε
δεκηνπξγία ηνπ πίλαθα 2, ν νπνίνο αθνινπζεί απνδεηθλχεη φηη νη δηεπζχλζεηο ησλ ζρνιείσλ
πηζηεχνπλ εληνλφηεξα φηη ε ζπκπεξηιεπηηθή ζεσξία εθαξκφδεηαη ζην ζρνιείν, ζε αληίζεζε
κε ηνπο ζπλνδνχο.
Σπλνδνί παηδηψλ
πνπ
ραξαθηεξίδνληαη
σο ΑκΔΔΑ
Τν γεληθφηεξν θιίκα πνπ επηθξαηεί ζην ζρνιείν
επηηξέπεη ζηνπο ζπλνδνχο λα ζπκβάινπλ ζηε
ζπκπεξίιεςε ησλ παηδηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη
σο ΑκΔΔΑ

11%

Δθπαηδεπηηθνί

Γηεχζπλζε
ηνπ ζρνιείνπ

Γνλείο

17%

59%

13%

Πίνακας 2: Απόυεις ηφν ζσμμεηετόνηφν ζτεηικά με ηον ζσμπεριληπηικό ρόλο ηφν ζσνοδών
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Η δηαθνξνπνίεζε ζηηο πην πάλσ απφςεηο δηθαηνινγείηαη ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ
ζπιιεγεί ζην πνηνηηθφ κέξνο ηεο έξεπλαο. Δλδεηθηηθά, αθνινπζεί ε άπνςε ελφο ζπλνδνχ
καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ, ε νπνία αθνινπζεί:
«Δκείο μέξνπκε αλ ππάξρεη ζπκπεξίιεςε ζην ζρνιείν καο ή αλ δελ ππάξρεη. Μπνξεί νη
ππφινηπνη ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπο λα ηα βιέπνπλ φια ξφδηλα…Μαθάξη λα ήηαλ…Γπζηπρψο
φκσο δελ είλαη. Η αιήζεηα είλαη φηη ηα παηδηά ηεο Μνλάδαο θαη ηα πεξηζζφηεξα παηδηά πνπ
έρνπλ εηδηθέο αλάγθεο δνπλ ζην πεξηζψξην».
Φξεζηκφηαηε γηα ηελ πιεξνθφξεζε ηεο έξεπλαο είλαη θαη ε κειέηε ησλ απφςεσλ ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηνλ
ζπκπεξηιεπηηθφ ξφιν ησλ ζπλνδψλ παηδηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ, φπσο
παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 3 πνπ αθνινπζεί. Σπγθεθξηκέλα, δηεξεπλήζακε ηνλ βαζκφ ζηνλ
νπνίν ππάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ άπνςε φηη «Τν γεληθφηεξν θιίκα πνπ επηθξαηεί ζην
ζρνιείν επηηξέπεη ζηνπο ζπλνδνχο λα ζπκβάινπλ ζηε ζπκπεξίιεςε ησλ παηδηψλ πνπ
ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ» θαη ηηο εξσηήζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα 3.
Σν γεληθόηεξν θιίκα πνπ επηθξαηεί ζην ζρνιείν κνπ επηηξέπεη ζηνπο ζπλνδνύο λα
ζπκβάινπλ ζηε ζπκπεξίιεςε ησλ παηδηώλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ

Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ
ξφινπ ησλ ζπλνδψλ ζηελ πξνζπάζεηα γηα ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ
κε εηδηθέο αλάγθεο

R

-,372

p. value

,001

Οη εθπαηδεπηηθνί ζπλεξγάδνληαη απνηειεζκαηηθά κε ηνπο ζπλνδνχο
παηδηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ

r

-,217

p. value

,030

Η λνκνζεζία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνρή εηδηθήο εθπαίδεπζεο
νδεγεί ζηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο

R

-,468

p. value

,010

Οη καζεηέο ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζπλαλαζηξέθνληαη κε
ηνπο καζεηέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο

R

-,221

p. value

,005

Οη γνλείο καζεηψλ κε θαη ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο r
ζπκβάινπλ ζηελ πξνζπάζεηα γηα ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ πνπ
p. value
ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ

-,105
,001

Πίνακας Σσζτέηιζης Δεδομένφν 3: Εμπόδια ζηον ζσμπεριληπηικό ρόλο ηφν ζσνοδών

Σχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 4, κέζα απφ ηελ εμέηαζε ηνπ ζπληειεζηή Pearson r πξνθχπηεη φηη
ππάξρεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηε κεηαβιεηή «Τν γεληθφηεξν θιίκα πνπ επηθξαηεί
ζην ζρνιείν κνπ επηηξέπεη ζηνπο ζπλνδνχο λα ζπκβάινπλ ζηε ζπκπεξίιεςε ησλ παηδηψλ πνπ
ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ» θαη ζηηο αθφινπζεο απφςεηο: «Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ
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κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ ζπλνδψλ ζηελ πξνζπάζεηα γηα
ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο», «Οη εθπαηδεπηηθνί ζπλεξγάδνληαη
απνηειεζκαηηθά κε ηνπο ζπλνδνχο παηδηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ», «Η λνκνζεζία
πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνρή εηδηθήο εθπαίδεπζεο νδεγεί ζηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε
εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο», «Οη καζεηέο ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο
ζπλαλαζηξέθνληαη κε ηνπο καζεηέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο» θαη «Οη γνλείο καζεηψλ κε θαη ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζπκβάινπλ
ζηελ πξνζπάζεηα γηα ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ», νη νπνίεο
ζπζρεηίζηεθαλ κία πξνο κία. Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνήιζαλ κέζα
απφ ηελ πην πάλσ ζπζρέηηζε, νδεγεζήθακε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη πξναλαθεξζέληεο
παξάγνληεο (δηεπζπληήο, νη εθπαηδεπηηθνί, ε λνκνζεζία, νη καζεηέο ρσξίο εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη νη γνλείο) ραξαθηεξίδνληαη σο εκπφδηα ζε κηα ελδερφκελε
πξνζπάζεηα ησλ ζπλνδψλ λα εληζρχζνπλ ηε ζπκπεξηιεπηηθή δηαδηθαζία. Η άπνςε απηή
επηβεβαηψλεηαη θαη κέζσ ηνπ πνηνηηθνχ κέξνπο ηεο έξεπλαο ε νπνία δηαδέρζεθε ην πνζνηηθφ
(αθνινπζεηηθή δηεξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή) κε ηελ άπνςε ελφο παηέξα παηδηνχ πνπ
ραξαθηεξίδεηαη σο ΑκΔΔΑ:
«Γελ λνκίδσ λα κπνξνχζε λα πεη θαλείο φηη δελ γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα ζπκπεξίιεςε.
Γπζηπρψο φκσο απνηπγράλνπλ…Γηαηί;…Μάιινλ επεηδή ε ζπκπεξίιεςε δελ εμαξηάηαη νχηε
κφλν απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νχηε κφλν απφ ηνπο ζπλνδνχο. Δμαξηάηαη απφ φινπο φζνη
ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ελφο ζρνιείνπ, είηε είλαη αλζξψπηλνη παξάγνληεο, είηε είλαη
λφκνη ζπλζήθεο, εγθαηαζηάζεηο, ή νηηδήπνηε άιιν.
Τελ ίδηα άπνςε θαίλεηαη λα έρεη θαη κία εθπαηδεπηηθφο, ε νπνία επεζήκαλε:
«Ο έλαο εκπνδίδεη ηνλ άιιν θη έηζη δελ έρνπκε ηελ πξαγκαηηθή ζπκπεξίιεςε πνπ
δηεθδηθνχκε. Οη εθπαηδεπηηθνί δελ ιεηηνπξγνχλ φπσο πξέπεη γηαηί δελ έρνπλ ηελ ειεπζεξία
απφ ην ππνπξγείν λα ην θάλνπλ.
Δπηπξφζζεηα, έλαο ζπλνδφο αλέθεξε:
«Δίκαζηε φινη ππνρξεσκέλνη λα ηεξνχκε ηνπο θαλνληζκνχο είηε καο αξέζεη είηε φρη. Δκείο
γηα παξάδεηγκα πξέπεη λα είκαζηε ζπλέρεηα κε ηνπο καζεηέο παξφιν πνπ μέξνπκε φηη κε απηφ
ηνλ ηξφπν δελ ηνπο αθήλνπκε λα ζπκπεξηιεθζνχλ»
Κσδηθνπνηψληαο ηα πην πάλσ δεδνκέλα θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη απφςεηο ησλ
ζπκκεηερφλησλ εζηηάδνληαη ζηα αθφινπζα εκπφδηα: «εθπαηδεπηηθνί», «εγθαηαζηάζεηο»,
«ππνπξγείν» θαη «θαλνληζκνί». Η θσδηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ καο νδήγεζε ζηελ
πνζνηηθνπνίεζή ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ζηε ζπζρέηηζή ηνπο κε ηα πνζνηηθά δεδνκέλα πνχ
αλαθέξζεθαλ πην πάλσ. Έηζη, θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα φηη, ζχκθσλα πάληα κε ηηο
απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, νη πξναλαθεξζέληεο παξάγνληεο εκπνδίδνπλ ην ζπκπεξηιεπηηθφ
έξγν ησλ ζπλνδψλ.
Πέξα απφ ηα πξναλαθεξζέληα φκσο, νθείινπκε λα κειεηήζνπκε θαη ηε ζπζρέηηζε
(ζπληειεζηήο Pearson r) πνπ ελδέρεηαη λα ππάξρεη αλάκεζα ζηελ άπνςε φηη «νη καζεηέο πνπ
Σειίδα 246 απφ 392

Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο”
Τφκνο 8, Τεχρνο 1, 2020 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576

ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ αηζζάλνληαη φηη πεξηζσξηνπνηνχληαη φηαλ ηνπο θξνληίδνπλ νη
ζπλνδνί καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο» θαη δηάθνξεο άιιεο παξακέηξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηνπο ζπλνδνχο καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ (πίλαθαο 4).
Οη καζεηέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ αηζζάλνληαη όηη πεξηζσξηνπνηνύληαη όηαλ ηνπο
θξνληίδνπλ νη ζπλνδνί καζεηώλ κε εηδηθέο αλάγθεο

Οη ζπλνδνί καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ δηαζέηνπλ ηα r
απαξαίηεηα αθαδεκατθά πξνζφληα ψζηε λα ζπκβάινπλ ζηε ζπκπεξίιεςε ησλ
καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζηελ Δηδηθή Μνλάδα

Οη ζπλνδνί καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ επηκνξθψλνληαη
θαηάιιεια ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ
πνπ θνηηνχλ ζηελ Δηδηθή Μνλάδα.

,457

p. value

,001

r

,258

p. value

,021

Οη ζπλνδνί καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ πηζηεχνπλ φηη νη r
καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζηελ Δηδηθή Μνλάδα κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηηο
γεληθέο ηάμεηο.
p. value

,237

,038

Πίνακας Σσζτέηιζης Δεδομένφν 4: Απόυεις ζτεηικά με ηοσς ζσνοδούς

Δπηπξφζζεηα ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 4 πξνθχπηεη φηη νη καζεηέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο
ΑκΔΔΑ αηζζάλνληαη φηη πεξηζσξηνπνηνχληαη φηαλ ηνπο θξνληίδνπλ νη ζπλνδνί παηδηψλ κε
εηδηθέο αλάγθεο ιφγσ ην φηη νη ζπλνδνί καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ δελ
δηαζέηνπλ αθαδεκατθά πξνζφληα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή εηδηθήο/ζπκπεξηιεπηηθήο
εθπαίδεπζεο, δελ επηκνξθψλνληαη ψζηε λα ηα απνθηήζνπλ θαη πηζηεχνπλ φηη νη καζεηέο ηεο
ΔΜΜΔ δελ κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ απνηειεζκαηηθά ζηηο γεληθέο ηάμεηο. Σην ζεκείν
απηφ αμίδεη λα κειεηήζνπκε θαη ηελ άπνςε ελφο απφ ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ πνπ
έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα:
«Οη ζπλνδνί έρνπλ πνιιά λα πξνζθέξνπλ. Πξέπεη φκσο ε πξφζιεςή ηνπο λα γίλεηαη πην
ζηνρεπκέλα. Πξέπεη λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ θάπνηα ζηνηρεηψδε παηδαγσγηθή θαηάξηηζε γηα λα
ιεηηνπξγήζνπλ ζπκπεξηιεπηηθά…Βέβαηα, απηφ δελ ιχλεη φια ηα πξνβιήκαηα. Δίλαη θαη ζέκα
ραξαθηήξα θαη απφςεσλ ην εάλ ζα δερηεί θάπνηνο έλα παηδί κε εηδηθέο αλάγθεο. Πξέπεη φκσο
λα επηκνξθψλεηαη θηφιαο αθνχ πξνζιεθζεί ζηε ζέζε απηή»
Σχκθσλα κε έλα καζεηή ρσξίο ηδηαηηεξφηεηεο:
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«Δθείλν πνπ έρεη κεγαιχηεξε ζεκαζία είλαη ν ραξαθηήξαο ηνπ ζπλνδνχ, πσο αηζζάλεηαη
δειαδή γηα έλα παηδί κε εηδηθέο αλάγθεο θαη αλ ζέιεη πξαγκαηηθά λα ην βνεζήζεη λα έρεη ηα
ίδηα δηθαηψκαηα κε ηα ππφινηπα παηδηά»
Αθνχ κειεηήζακε ηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα ηηο θσδηθνπνηήζακε θαη ηηο
εξκελεχζακε θαηαιήγνληαο ηειηθά ζην ζπκπέξαζκα φηη ζχκθσλα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο νη
ζπλνδνί ζα ήηαλ θαιφ λα δηαζέηνπλ «παηδαγσγηθή θαηάξηηζε» ζρεηηθή κε ηελ παξνρή εηδηθήο
εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ηηο απαξαίηεηεο ζπκπεξηιεπηηθέο απφςεηο. Η πξνζπάζεηα απηή καο
νδήγεζε ζηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ζηελ επηβεβαίσζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ πνζνηηθνχ κέξνπο ηεο έξεπλαο.
Μειεηψληαο ινηπφλ θαη ζπλεμεηάδνληαο ηα πνηνηηθά θαη ηα πνζνηηθά δεδνκέλα, πξνβάιιεη
σο επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ ζπλνδψλ καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη
σο ΑκΔΔΑ αθνχ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ σο έλαο απφ ηνπο ηζρπξφηεξνπο παξάγνληεο
πνπ δχλαληαη λα νδεγήζνπλ ζηε δεκηνπξγία θαη ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο
θνπιηνχξαο ζε έλα ζρνιείν Μέζεο Δθπαίδεπζεο.

πδήηεζε θαη ζπκπεξάζκαηα
Οινθιεξψλνληαο ηελ παξνχζα έξεπλα θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε δηαδηθαζία ηεο
δεκηνπξγίαο ζπκπεξηιεπηηθήο θνπιηνχξαο δελ απνηειεί εχθνιν εγρείξεκα. Απελαληίαο, είλαη
ρξνλνβφξα θαη δελ ζα κπνξνχζε θαλείο λα εγγπεζεί φηη ζα εμαθνινπζήζεη λα πθίζηαηαη κε ην
πέξαζκα ησλ ρξφλσλ. Με ηε ρξήζε ηεο κηθηήο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο κειεηήζακε ηηο
απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηεο δηεχζπλζεο, ησλ γνλέσλ θαη ησλ ζπλνδψλ πέληε ζρνιείσλ
Μέζεο Δθπαίδεπζεο ηεο Κχπξνπ αλαθνξηθά κε ηνλ ξφιν ησλ ζπλνδψλ ζηελ πξνζπάζεηα γηα
απνηειεζκαηηθή θαη δηαξθή ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ.
Οδεχνληαο πξνο ηελ νινθιήξσζε ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα
φηη νη ζπλνδνί καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ ζα κπνξνχζαλ θάιιηζηα λα
ζπκβάινπλ ζηελ πξνζπάζεηα ηεο επξχηεξεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο γηα δεκηνπξγία
ζπκπεξηιεπηηθήο θνπιηνχξαο, κία άπνςε κε ηελ νπνία ζπλεγνξνχλ θαη νη Giangreco, Suter
θαη Doyle (2010). Ωο αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο ζηε ζπκπεξηιεπηηθή πξνζπάζεηα ησλ
ζπλνδψλ ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ: 1) ηα αλεπαξθή αθαδεκατθά πξνζφληα ησλ ζπλνδψλ,
2) ε ειιηπήο επηκφξθσζή ηνπο, 3) νη πεξηζσξηνπνηεηηθέο απφςεηο ηνπο, 4) ε δηαδηθαζία
πξφζιεςήο ηνπο, 5) ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο, 6)
Η χπαξμε ΔΜΜΔ, 7) ην γεληθφηεξν ζρνιηθφ θιίκα (απφςεηο δηεχζπλζεο, εθπαηδεπηηθψλ,
γνλέσλ, καζεηψλ πνπ δελ ραξαθηεξίδνληαη σ ΑκΔΔΑ, 8) ν εκηηειήο πξνγξακκαηηζκφο, 9)
πνηθηιία δηαθνξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ κε ηηο νπνίεο έξρεηαη αληηκέησπνο ηαπηφρξνλα έλαο
ζπλνδφο καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ θαη 10) ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε
δπζθνιία ζηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο ζπλνδνχο καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο
ΑκΔΔΑ θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο.
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Μειεηψληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη φηη παξφιν πνπ ν ξφινο ησλ ζπλνδψλ
είλαη εθ θχζεσο πεξηζσξηνπνηεηηθφο, αθνχ κφλν θαη κφλν κε ηελ παξνπζία ηνπο ζην πιεπξφ
ησλ καζεηψλ ελδερνκέλσο λα ζπκβάιινπλ ζηελ απνκφλσζή ηνπο. Βέβαηα ε παξνπζία ηνπο
είλαη απαξαίηεηε θαηά ηελ άπνςή καο, ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ. Παξ’ φια
απηά ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο απνδεηθλχνπλ φηη ν ξφινο ηνπο κε ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ
ζπκπεξηιεπηηθνχ ζρεδίνπ δξάζεο πνπ πξναλαθέξακε ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ελ κέξεη
ζηελ πξνζπάζεηα γηα δεκηνπξγία ζπκπεξηιεπηηθήο θνπιηνχξαο.
Η παξνχζα εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα, φπσο είλαη άιισζηε ινγηθφ έξρεηαη αληηκέησπε κε
θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο. Σπγθεθξηκέλα, ην δείγκα ηεο έξεπλαο ήηαλ αξθεηά πεξηνξηζκέλν γηα
λα κπνξέζνπκε λα ζεσξήζνπκε ηα απνηειέζκαηα γεληθεχζηκα. Δπηπξφζζεηα, σο πεξηνξηζκφο
ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ην γεγνλφο φηη ην εξσηεκαηνιφγην έρεη ζπκπιεξσζεί κφλν απφ
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ππφ έξεπλα ζρνιείσλ, γεγνλφο πνπ δελ καο επηηξέπεη λα
δηεξεπλήζνπκε ηηο απφςεηο ησλ ππφινηπσλ ζπκκεηερφλησλ κε πνζνηηθά δεδνκέλα. Απφ ηελ
άιιε φκσο εάλ πξνβαίλακε ζην βήκα απηφ ζα ήηαλ εθηθηή ε απνθάιπςε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ
ζπκκεηερφλησλ (π.ρ. ζπλνδψλ) κέζα απφ ηε ζπζρέηηζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ
(π.ρ. θχιν, ειηθία).
Σπλνςίδνληαο, νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε φηη ε γεληθφηεξε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία καο
έδσζε ηελ εληχπσζε φηη παξά ηα πξνβιήκαηα κε ηα νπνία έξρνληαη αληηκέησπνη νη
εθπαηδεπηηθνί ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα δεκηνπξγήζνπλ κηα ζπκπεξηιεπηηθή ζρνιηθή
θνπιηνχξα, εληνχηνηο πξνθχπηεη φηη θαιή δηάζεζε θαη ζέιεζε γηα ζπλεξγαζία ππάξρεη εθ
κέξνπο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ. Απηήλ αθξηβψο ηε ζθέςε πξέπεη λα θξαηήζνπκε,
ζπλερίδνληαο ηελ πξνζπάζεηα γηα παξνρή φζν ην δπλαηφλ πην ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο
ζηα ζρνιεία Μέζεο Δθπαίδεπζεο ηεο Κχπξνπ.
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