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Abstract: Σhe aim of this article was to investigate the views and perceptions of parents of
students with special educational needs or disabilities on the inclusion of their children in the
classroom of the primary school. In the framework of the investigation were carried out 8
interviews with parents of children attending primary schools, pre-primary, and secondary
education in the prefecture of Aetoloacarnania. The results of the survey showed that parents
positively evaluate the program of parallel support regardless of their weaknesses and
problems. For all parents, the existence of the program is considered the springboard and the
opportunity for equal inclusive education within the general order. Their motivation is to
integrate their child into the formal class that comes from their perception that the
participation and socialization of their child with children of formal development will
strengthen their communication skills and socialization. Parents also make proposals and
dream of a single Education for all children.
Keywords: Parallel Support, Special Educational Needs, Parents, Inclusive education,
Inclusion
Πεξίιεςε: θνπόο ηνπ παξόληνο άξζξνπ είλαη λα δηεξεπλήζεη ηηο απόςεηο θαη ηηο αληηιήςεηο
ησλ γνλέσλ καζεηώλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή αλαπεξίεο ζρεηηθά κε ηελ
ζπλεθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο ζηελ ηάμε ηνπ γεληθνύ ζρνιείνπ. ηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο
πξαγκαηνπνηήζεθαλ 8 ζπλεληεύμεηο κε γνλείο παηδηώλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ
θνηηνύλ ζε γεληθά ζρνιεία (πξνζρνιηθήο, πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο)
ηνπ λνκνύ Αηησιναθαξλαλίαο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο νη γνλείο αμηνινγνύλ ζεηηθά ην
πξόγξακκα ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο αλεμαξηήησο ησλ αδπλακηώλ ηνπ θαη ησλ
πξνβιεκάησλ ηνπ. ην ζύλνιν ησλ γνλέσλ ε ύπαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζεσξείηαη
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εθαιηήξην θαη επθαηξία γηα ηζόηηκε ζπλεθπαίδεπζε ζην πιαίζην ηεο γεληθήο ηάμεο. Κίλεηξν
ηνπο είλαη ε έληαμε ηνπ παηδηνύ ηνπο ζηελ ηππηθή ηάμε. Πεγή απηνύ ηνπ θηλήηξνπ είλαη ε
αληίιεςή ηνπο όηη ε ζπκκεηνρή θαη ε ζπλαλαζηξνθή ηνπ παηδηνύ ηνπο κε παηδηά ηππηθήο
αλάπηπμεο ζα εληζρύζεη ηηο δεμηόηεηεο επηθνηλσλίαο θαη ηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπ. Σέινο, νη
γνλείο θάλνπλ πξνηάζεηο θαη νλεηξεύνληαη κηα εληαία εθπαίδεπζε γηα όινπο.
Λέμεηο θιεηδηά: Παξάιιειε ηήξημε, Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο, γνλείο, εληαμηαθή
εθπαίδεπζε, ζπλεθπαίδεπζε

Δηζαγσγή
Ζ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (ζην εμήο ε.ε.α) ζηε γεληθή
εθπαίδεπζε ηα ηειεπηαία ρξόληα απνηέιεζε αληηθείκελν πνιιώλ εξεπλώλ ηόζν ζηνλ ειιαδηθό
όζν θαη ζηνλ δηεζλή ρώξν. Ζ θνίηεζε ελόο παηδηνύ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηελ ηάμε ηνπ γεληθνύ
ζρνιείνπ 20 ρξόληα λσξίηεξα θάληαδε πνιύ δύζθνιν ζελάξην. Ζ ζηαδηαθή κεηαηόπηζή ηεο
εηδηθήο εθπαίδεπζεο από ην δηαρσξηζκό ηεο, ζε κία εθπαίδεπζε ζε ιηγόηεξν πεξηνξηζηηθό
πεξηβάιινλ απνηειεί όξακα θαη δεκηνπξγηθή εξγαζία πνιιώλ. Απώηεξνο ζηόρνο είλαη ε
κεηαηξνπή ηνπ ζρνιείνπ ζε έλα ζρνιείν πνπ ζα κπνξεί λα ππνδερηεί ζηνπο θόιπνπο ηνπ
όινπο ηνπο καζεηέο.
Σν ζρνιείν αιιάδεη θαη κεηακνξθώλεηαη ζε έλαλ ηόπν δεκηνπξγηθό, πνπ ιακβάλεη ηε
δηαθνξεηηθόηεηα σο πινπξαιηζκό θαη ππνινγίδεη ην ζύλνιν ηεο ςπρνθνηλσληθήο θαη
ζπλαηζζεκαηηθήο θαη όρη κόλν γλσζηηθήο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνύ. ην πιαίζην απηό ε
εληαμηαθή εθπαίδεπζε δελ είλαη κηα θαηλνύξγηα πξόηαζε ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο θαη δελ
αθνξά κνλάρα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ καζεηώλ κε ε.ε.α ζην ζρνιείν ηεο γεηηνληάο ηνπο, αιιά
είλαη ε αιιαγή ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ αληηιήςεσλ πνπ ην δηέπνπλ σο πξνο ηνπο ζηόρνπο ηεο
εθπαίδεπζεο γεληθόηεξα. ε απηήλ ηελ πνξεία ε γλώκε θαη νη αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ παίδνπλ
θαζνξηζηηθό ξόιν, όπσο θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ αληίζηνηρα.
Οη γνλείο ησλ παηδηώλ κε ε.ε.α πνπ ηα παηδηά ηνπο θνηηνύλ ζην γεληθό ζρνιείν κε παξάιιειε
ζηήξημε αλαπηύζζνπλ κηα ηδηαίηεξε ζρέζε κε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα ηνπ ζρνιείνπ θαη
εηδηθά κε ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό ηεο ηάμεο θαη ηνλ/ηελ εηδηθό/ή παηδαγσγό. Ζ πνηόηεηα απηήο
ηεο ζρέζεο θαη ν βαζκόο ζπλεξγαζίαο πνπ «αλαγθάδνληαη» λα αλαπηύμνπλ νη παξαπάλσ
εμαηηίαο ησλ ζπλζεθώλ, κπνξεί λα απνηειέζεη νδεγό θαη γηα ρεηξηζκό άιισλ θαηαζηάζεσλ
πνπ ελ δπλάκεη κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ ζηνλ ρώξν ηνπ ζρνιείνπ.

1. Ιζηνξηθή αλαδξνκή ηεο Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα
ύκθσλα κε ηνλ νύιε (2002), ε εηδηθή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο
πεξηόδνπο. ηελ πξώηε, ηα άηνκα κε αλαπεξίεο εθπαηδεύνληαη ή θαιύηεξα πεξηζάιπνληαη ζε
θηιαλζξσπηθνύ θαη πξνλνηαθνύ ηύπνπ ηδξύκαηα (Εώληνπ - ηδέξε, 1998). Ζ δεύηεξε
πεξίνδνο μεθηλά από ην 1950 θαη δηαξθεί έσο ηε κεηαπνιίηεπζε. Ζ πεξίνδνο απηή
ραξαθηεξίδεηαη από κηα έληνλε αιιαγή ζηηο αληηιήςεηο ηνπ επηζηεκνληθνύ θόζκνπ γηα ηελ
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ςπρηθή λόζν θαη γηα ηα άηνκα κε λνεηηθέο αλαπεξίεο. Δμαθνινπζεί λα θπξηαξρεί ε ηδησηηθή
πξσηνβνπιία θαη ζεκαληηθνί άλζξσπνη από ηνλ ρώξν ηεο ςπρηθήο πγείαο έξρνληαη ζην
πξνζθήλην (νύιεο, 2008).Ζ ηδησηηθή πξσηνβνπιία ζπκπαξαζύξεη θαη ηελ επίζεκε ειιεληθή
θπβέξλεζε ε νπνία ην 1972 ηδξύεη 18 δεκόζηα εηδηθά δεκνηηθά ζρνιεία (νύιεο, 2002).
Οπζηαζηηθή αιιαγή ζπληειείηαη κε ηελ ςήθηζε ηνπ λόκνπ 1143/1981 θαη ηνπ Π.Γ 603/1982.
Σν ζπγθεθξηκέλν λνκνζέηεκα ζεσξείηαη πξννδεπηηθό γηα ηελ επνρή ηνπ. Με ηε ζεηξά ηνπ
θέξλεη ζην πξνζθήλην ζεκαληηθά δεηήκαηα ηεο ειιεληθήο εηδηθήο εθπαίδεπζεο, πξνζπαζεί λα
πξνζδηνξίζεη ηα όξηα ηεο, λα αξζξώζεη επηζηεκνληθό ιόγν θαη λα δξνκνινγήζεη ιύζεηο
(Υαξνύπηαο, 2012). Ο λόκνο πξναζπίδεη ηελ ηζνλνκία θαη ηελ ηζόηεηα όισλ ησλ πνιηηώλ θαη
θαηά βάζε επηδηώθεη ηελ ελζσκάησζε ησλ αηόκσλ κε αλαπεξίεο κέζσ ηεο θνηλσληθήο θαη
επαγγεικαηηθήο ηνπο απνθαηάζηαζεο (Εώληνπ-ηδέξε,1998).
Μεηά ηελ έληνλε θξηηηθή πνπ αζθήζεθε ην 1985 κε ηνλ λόκν 1566/85 πνπ αθνξά ζηε γεληθή
εθπαίδεπζε, γίλνληαη δηνξζσηηθέο θηλήζεηο θαη κηα πξώηε πξνζπάζεηα ε εηδηθή εθπαίδεπζε
λα απνηειέζεη θνκκάηη ηεο γεληθήο θαη λα θαηαξγεζνύλ επίζεκα νη δηαρσξηζηηθέο γξακκέο
εηδηθήο θαη γεληθήο αγσγήο. ην πιαίζην απηό δεκηνπξγνύληαη νη πξώηεο εηδηθέο ηάμεηο εληόο
ησλ γεληθώλ ζρνιείσλ (Εώληνπ-ηδέξε, 2011). ηελ πνξεία εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνύ ησλ
εηδηθώλ ηάμεσλ θαίλεηαη όηη ιεηηνπξγνύλ πεξηζζόηεξν σο θξνληηζηεξηαθέο, κε ηε ζπκκεηνρή
καζεηώλ ησλ γεληθώλ ηάμεσλ, πξνθαιώληαο ζύγρπζε πνπ ππάξρεη αθόκε θαη ζήκεξα
(Λακπξνπνύινπ & Παληειηάδνπ, 2005).
Από ην 1985 θαη έπεηηα νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε επέξρνληαη κεηά ηε
ςήθηζε ηνπ λόκνπ 2817/2000. Ο λόκνο απηόο κε ζύγρξνλε θηινζνθία θαη επξσπατθό
πξνζαλαηνιηζκό ζηελ πιεηνςεθία ηνπ (Υαξνύπηαο,2012) πξνάγεη ηελ έληαμε ησλ καζεηώλ
κε αλαπεξίεο ζην γεληθό ζρνιείν θαη πξνζδηνξίδεη ηηο εηδηθέο αλάγθεο ηνπο, σο εθπαηδεπηηθέο.
Πξνηάζζεη σο θαηάιιειν πιαίζην εθπαίδεπζεο ην ζρνιείν ηεο γεηηνληάο θαη ην εηδηθό
ζρνιείν πεξηνξίδεηαη γηα πεξηπηώζεηο καζεηώλ κε αλαπεξίεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο
«ζνβαξέο». ηνλ λόκν απηό νη εηδηθέο ηάμεηο κεηνλνκάδνληαη ζε ηκήκαηα έληαμεο,
εηζάγνληαο γηα πξώηε θνξά ηελ έλλνηα ηεο έληαμεο θαη ζεζπίδεηαη ν ζεζκόο ηεο παξάιιειεο
ζηήξημεο.
ηα ρξόληα πνπ αθνινπζνύλ ε παηξίδα καο παξακέλεη ηειεπηαία από ηηο ρώξεο ηεο
Δπξσπατθήο Κνηλόηεηαο ζηηο παξνρέο πξνο ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο (Γελά, 2004).
Ώζπνπ ην 2008 ςεθίδεηαη λένο λόκνο γηα ηελ εηδηθή αγσγή, ηνπ νπνίνπ βαζηθέο δηαηάμεηο
ηζρύνπλ αθόκε θαη ζήκεξα. ην λόκν απηό ε «ζπλεθπαίδεπζε» νξίδεηαη σο ε γεληθή πνιηηηθή
ηεο ΔΑΔ θαη ε ζρνιηθή ηάμε ηνπ γεληθνύ ζρνιείνπ ζεσξείηαη σο ην θαηαιιειόηεξν πιαίζην
εθπαίδεπζεο γηα καζεηέο κε ήπηεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο.
Ο λόκνο 3699/2008 καδί κε ηηο κεηέπεηηα δηεπθξηληζηηθέο εγθπθιίνπο ηνπ ξπζκίδεη αθόκε θαη
ζήκεξα ην ζεζκηθό πιαίζην πινπνίεζεο ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο – πλεθπαίδεπζεο,
δειαδή ηε δπλαηόηεηα ελόο καζεηή κε ε.ε.α ή αλαπεξίεο λα δέρεηαη ππνζηεξηθηηθέο
ππεξεζίεο από έλαλ εθπαηδεπηηθό εηδηθήο αγσγήο ζηελ ηάμε ηνπ γεληθνύ ζρνιείνπ
(Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, 2008). Ο παξαπάλσ λόκνο θαηά
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ηελ πεξίνδν δηαβνύιεπζεο ηνπ δέρηεθε έληνλε θξηηηθή από ηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα.
πγθεθξηκέλα, ν Υαξνύπηαο (2012), ηνλ ραξαθηεξίδεη σο αλαρξνληζηηθό κε πνιιέο αζηνρίεο
(Υαξνύπηαο,2012).

2. Ο ζεζκόο ηεο Παξάιιειεο ζηήξημεο ζην ειιεληθό ζρνιείν
Ζ ζπζηεκαηηθή κειέηεο ηεο ηζηνξίαο ηεο εηδηθήο αγσγήο ζηελ Διιάδα δείρλεη όηη νδεγείηαη
ζε κηα πεξηζζόηεξν εληαία εθπαίδεπζε (Γειαζηνπνύινπ,2017), κε ηελ ηαπηόρξνλε απνπζία
θεληξηθήο θηινζνθίαο θαη αλάπηπμεο κε όξνπο πνηόηεηαο (Υαξνύπηαο, 2012). Οη ππεξεζίεο
ζπλεθπαίδεπζεο γηα πξώηε θνξά ζεζκνζεηήζεθαλ κε ην λόκν 2817/2000, ν νπνίνο έδσζε ηελ
νλνκαζία «παξάιιειε ζηήξημε». ηνλ επόκελν λόκν 3699/2008 πξνζηέζεθε ν όξνο
«ζπλεθπαίδεπζε», ρσξίο όκσο ηελ νπζηαζηηθή αιιαγή θηινζνθίαο.
ύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία «νη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη
αλαπεξία κπνξνύλ λα θνηηνύλ ζε ζρνιηθή ηάμε ηνπ γεληθνύ ζρνιείνπ, κε παξάιιειε ζηήξημεζπλεθπαίδεπζε από εθπαηδεπηηθνύο Δηδηθήο Αγσγήο Δθπαίδεπζεο (ΔΑΔ), όηαλ απηό
επηβάιιεηαη από ην είδνο θαη ην βαζκό ησλ εηδηθώλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ. Η παξάιιειε
ζηήξημε παξέρεηαη ζε καζεηέο πνπ κπνξνύλ κε ηελ θαηάιιειε αηνκηθή ππνζηήξημε λα
παξαθνινπζήζνπλ ην αλαιπηηθό εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ηεο ηάμεο, ζε καζεηέο κε
ζνβαξόηεξεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, όηαλ ζηελ πεξηνρή ηνπο δελ ππάξρεη άιιν πιαίζην ΔΑΔ
(εηδηθό ζρνιείν, ηκήκα έληαμεο) ή όηαλ ε παξάιιειε ζηήξημε θαζίζηαηαη απαξαίηεηε- βάζεη ηεο
γλσκάηεπζεο
ηνπ
Κ..Δ.Γ.Γ.Υ.εμαηηίαο
ησλ
εηδηθώλ
εθπαηδεπηηθώλ
ηνπο
αλαγθώλ».(Γειαζηνπνύινπ,2017).
2.1. Δθαξκνγή ηεο Παξάιιειεο ζηήξημεο πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο
Ζ παξάιιειε ζηήξημε ζεζπίζηεθε κε ηνλ λόκν 2817/2000 σο πξαθηηθή γηα ηελ έληαμε
καζεηώλ κε αλαπεξία ζην γεληθό ζρνιείν. ύκθσλα κε αμηνινγήζεηο πνπ γίλνληαη από ηνπο
εθπαηδεπηηθνύο πνπ ηελ ππεξεηνύλ, ε ζπλήζεο πξαθηηθή είλαη ν εθπαηδεπηηθόο Δ.Α.Δ. λα
ππνζηεξίδεη ην/ηε καζεηήηξηα εληόο ηεο ηάμεο θαη όηαλ θξηζεί αλαγθαίν εθηόο απηήο π.ρ
δηάιεηκκα. Ο/ε εθπαηδεπηηθόο ηεο ηάμεο είλαη ππεύζπλνο/ε γηα ηε δηδαζθαιία, ελώ ν/ε
εθπαηδεπηηθόο ηεο παξάιιειεο είλαη ππεύζπλνο/ε απνθιεηζηηθά γηα ηνλ/ηελ καζεηή/ηξηα πνπ
ηνπ έρεη αλαηεζεί.
Σα ζπλήζε πξνβιήκαηα πνπ αλαθέξνπλ νη εθπαηδεπηηθνί αθνξνύλ ηε δπζθνιία ζηελ
απνζαθήληζε ηνπ ξόινπ ησλ δπν εθπαηδεπηηθώλ ηεο ηάμεο κε απνηέιεζκα λα πξνθύπηεη κηα
αζάθεηα σο πξνο ηε ζπλεξγαζία θαη ηα θαζήθνληα. πάληα νη δπν πιεπξέο ζπλεξγάδνληαη
ηθαλνπνηεηηθά κεηαμύ ηνπο, όπσο θαη κε ηνπο άιινπο εκπιεθόκελνπο ζε επίπεδν ζπλζρεδηαζκνύ, ζπλ-δηδαζθαιίαο θαη ζπλ- αμηνιόγεζεο. Ζ δπζθνιία απηή θαίλεηαη λα είλαη
κεγαιύηεξε ζηε δεπηεξνβάζκηα, όπνπ νη θαζεγεηέο επηθεληξώλνληαη θπξίσο ζηελ θαηάθηεζε
ηεο ύιεο. Σν είδνο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο είλαη
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αξλεηηθόο παξάγνληαο δεκηνπξγίαο ζπλεξγαηηθήο ζρέζεο, θαζώο σο αλαπιεξσηήο δελ κέλεη
γηα κεγάιν δηάζηεκα ζην ίδην ζρνιείν.
Ο Υαξνύπηαο (2012), επηζεκαίλεη όηη ν ζεζκόο δεκηνπξγήζεθε γηα λα εμαζθαιηζηεί ζηνπο
καζεηέο κε ε.ε.α. έλα πεξηβάιινλ ιηγόηεξν πεξηνξηζηηθό θνληά ζηνλ ηόπν θαηνηθίαο ηνπο,
θαζώο ηζόηηκε ζπλεθπαίδεπζε δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε δηαρσξηζκέλν εηδηθό
πιαίζην (εηδηθό ζρνιείν, Δ.Δ.Δ.Δ.Κ). Ωζηόζν θξνύεη ηνλ θώδσλα ηνπ θηλδύλνπ, θαζώο αλ δελ
ππάξμεη αιιαγή ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ ηόζν ζε επίπεδν πνιηηηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη δηνίθεζεο
όζν θαη ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο, ε ζπλεθπαίδεπζε ησλ καζεηώλ ζα κεηαηξαπεί ζε
ππεξεζία ζπλνδείαο κε εθπαηδεπηηθνύο πνπ καζαίλνπλ λα εξγάδνληαη ρσξίο λα εμαζθαιίδεηαη ε
απαξαίηεηε θνηλσληθή ινγνδνζία (Υαξνύπηαο, 2012).

3. Αλάπηπμε ζπλεξγαηηθώλ ζρέζεσλ κεηαμύ ζρνιείνπ -νηθνγέλεηαο θαη εηδηθώλ
Ζ γέλλεζε ελόο παηδηνύ κε ε.ε.α κπνξεί λα απνηειέζεη κηα ηξαπκαηηθή εκπεηξία γηα ηνπο δπν
γνλείο κε πνιιέο θαη πνηθίιεο ζπλέπεηεο ζηνλ νηθνγελεηαθό ηζηό ηνπο, θαζώο θαινύληαη λα
αληηκεησπίζνπλ κηα ζεηξά πξνθιήζεσλ πνπ πεγάδνπλ από ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ παηδηνύ.
Ωζηόζν, ε έκθαζε δίλεηαη ζηνπο κεραληζκνύο ππνζηήξημεο θαη ζηελ αλάδεημε ησλ ζεηηθώλ
ιεηηνπξγηώλ. Ζ ύπαξμε ππνζηεξηθηηθνύ πιαηζίνπ (ζεζκνζεηεκέλνπ ή κε) θαη θνηλσληθώλ
δηθηύσλ ελίζρπζεο ηεο νηθνγέλεηαο καδί κε ππεξεζίεο πξώηκεο παξέκβαζεο κπνξνύλ λα
εληζρύζνπλ ζεηηθά ηε ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο κε ηελ αλάιεςε επζπλώλ θαη ηελ ζσζηή
ρξήζε παηδαγσγηθώλ παξεκβάζεσλ (Κνπξθνύηαο & Caldin, 2012).
Ζ αλάπηπμε ζπλεξγαηηθώλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ζηελ νηθνγέλεηα λνείηαη «ην
κνίξαζκα θαη ε ηζνδπλακία γλώζεσλ θαη εκπεηξηώλ αλάκεζα ζε γνλείο, δαζθάινπο θαη
εηδηθνύο» (Σζηκπηδάθε, 2008). Ζ σο άλσ ζρέζε ζύκθσλα κε ηνλ Amstrong (1995), δηέπεηαη
από ακνηβαίν ζεβαζκό, ζπκπιεξσκαηηθή εκπεηξνγλσκνζύλε, δηάζεζε λα κάζεη ν έλαο από
ηνλ άιιν θαη ραξαθηεξίδεηαη από ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ, ζην
κνίξαζκα ησλ επζπλώλ, αξκνδηνηήησλ θαη δηθαησκάησλ, ζηελ ηζνδπλακία θαη ζηελ ηζόηεηα
ησλ ξόισλ, ζηελ απνδνρή θαη ηελ ζπλεηζθνξά ζε όιεο ηηο ππεξεζίεο
(Σζηκπηδάθε, 2008). Απηή ε ζπλεξγαηηθή ζρέζε επεθηείλεηαη ζε έλα ζπλερέο όπνπ όιεο νη
πιεπξέο ηζόηηκα ελεκεξώλνληαη θαη «αθνύγνληαη», αληαιιάζζνληαο γλώζε θαη εκπεηξία
(Damianidou & Phtiaka, 2013).
Οη γνλείο ζύκθσλα κε πνιιέο έξεπλεο κπνξνύλ λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ
εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο. Αλαγλσξίδνληαο ηε ζπκβνιή ηνπο σο ζπλ – ζεξαπεπηώλ θαη
ζπλεξγαηώλ κέζα από ηε δηαθνξεηηθόηεηα ησλ ζρέζεσλ πνπ έρεη ν εθπαηδεπηηθόο κε ην παηδί,
ν εηδηθόο κε ην παηδί θαη ν γνλέαο κε ην παηδί ηνπ, αλαδεηθλύνληαη κηα ζεηξά από ξόινπο πνπ
κπνξεί λα έρεη ν γνλέαο θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. Μεξηθνί από απηνύο κπνξεί λα είλαη
ππνζηεξηθηέο, εθπαηδεπόκελνη, εθπαηδεπηέο ησλ παηδηώλ ηνπο, βνεζνί δαζθάινπ, εζεινληέο,
ζπλέηαηξνη ζην ζρεδηαζκό ηεο πνιηηηθήο θαη ζπλεξγάηεο (Σζηκπηδάθε, 2008).
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Οη εηδηθνί, επίζεο, πνπ αζρνινύληαλ κε ην «αλάπεξν παηδί» θαίλεηαη λα κελ
ρξεζηκνπνηνύζαλ ηελ εκπεηξία θαη ηε γλώζε ησλ γνλέσλ σο κηα πνιύηηκε πεγή πιεξνθνξηώλ
ζηελ αλάπηπμε ππνζηεξηθηηθώλ πξνγξακκάησλ, ελώ ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ιήςε απνθάζεσλ
ζρεηηθώλ κε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνύ ηνπο δελ ιάκβαλε ηελ ίδηα βαξύηεηα κε εθείλελ ησλ
«εηδηθώλ» (Zoniou-Sideri, & Nteropoulou- Nterou, 2007). Ωζηόζν, έξεπλεο δείρλνπλ όηη ε
ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ είλαη απηή πνπ θπξίσο ζα θαζνξίζεη ην είδνο θαη ηελ πνηόηεηα ησλ
ζρέζεσλ κεηαμύ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο. πλήζσο, νη εθπαηδεπηηθνί αξλνύληαη ή
απνθεύγνπλ λα ζπλεξγάδνληαη ζε ζηαζεξή βάζε κε γνλείο ή λα ζπκβνπιεύνληαη εηδηθνύο.
Γηζηάδνπλ λα κηιήζνπλ γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ εληόο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο,
λνκίδνληαο όηη ζα θξηζνύλ σο αλεπαξθείο ή όηη δελ θαηέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο γηα λα
αληαπνθξηζνύλ ζηηο ζύλζεηεο θνηλσληθέο εθπαηδεπηηθέο δπζθνιίεο ησλ καζεηώλ ηνπο
(Kourkoytas, & Giovazolias, 2015).

4. Μεζνδνινγία θαη δείγκα
Ζ κεζνδνινγία είλαη έλα εξγαιείν ζθέςεο πνπ νδεγεί ηνλ εξεπλεηή ζηνλ ηξόπν πνπ κπνξεί
λα ζέζεη ηα εξεπλεηηθά ηνπ εξσηήκαηα, ζηηο επηινγέο πνπ ζα αθνινπζήζεη αλάινγα κε ηηο
ηερληθέο θαη ηα εξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ, θαζώο θαη κε ηελ κεηέπεηηα αλάιπζε θαη
εξκελεία ηνπο (Ηζάξε & Πνύξθνο, 2015). Ζ ελ ιόγσ έξεπλα αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ
πνηνηηθώλ εξεπλώλ θαη έρεη σο ζηόρν λα αλαδείμεη ηνλ ζεζκό ηεο Παξάιιειεο ζηήξημεο κέζα
από ηε καηηά ηνπ γνλέα παηδηνύ κε ε.ε.α, κε ηα βηώκαηα ηνπ, ηηο πξνζδνθίεο ηνπ θαη ηα άγρε
ηνπ. Δπίζεο, ζηνρεύεη ζην λα μεδηπισζνύλ ηζηνξίεο θαη ζηηγκέο, έηζη όπσο έρνπλ βησζεί ζην
ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ ζηηο παξνύζεο θνηλσληθό νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. ηόρνο δελ είλαη
ε αμηνιόγεζε θαη ε αλάδεημε ησλ πξνβιεκαηηθώλ θαηαζηάζεσλ, αιιά κέζα από απηέο λα
αλαδεηρζνύλ νη αγσλίεο θαη νη βαζύηεξεο ζθέςεηο πνπ νδεγνύλ ζε ζπγθεθξηκέλεο
ζπκπεξηθνξέο. Σα πσο θαη γηαηί, ε πεξηγξαθή ηεο αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξάο, ε θαηαγξαθή
θαη ε αλάιπζε ησλ θνηλσληθώλ θαηλνκέλσλ απαληώληαη θαιύηεξα κέζσ ηεο πνηνηηθήο
έξεπλαο (Ησζεθίδεο, 2003).
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθόπεζεο δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη έλα
εξεπλεηηθό θελό ζηελ κειέηε ηνπ ππό δηεξεύλεζε ζέκαηνο. Αλ θαη έρνπλ ππάξμεη αξθεηέο
εξγαζίεο ζε επίπεδν κεηαπηπρηαθώλ εξγαζηώλ, πνπ κειεηνύλ ηηο απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ
γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο γηα ην ζεζκό ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο, αληίζηνηρεο εξγαζίεο
βξέζεθε όηη ππάξρνπλ κόιηο δπν ζε κεηαπηπρηαθό επίπεδν πνπ θαηαγξάθνπλ ηηο απόςεηο ησλ
γνλέσλ θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο από ην ζεζκό ηεο Παξάιιειεο ζηήξημεο.
ύκθσλα κε ηνλ Eisner (1991), ν εξεπλεηήο ζηελ πνηνηηθή κέζνδν, δηεμάγεη ηηο ζπλεληεύμεηο,
θξαηά ζεκεηώζεηο, παξαηεξεί, εξκελεύεη θαηλόκελα, εξγάδεηαη ζην πεδίν πνπ κειεηά θαη
είλαη πάληνηε ελεξγόο. Παξάιιεια, θαηαγξάθεη γεγνλόηα θαη αληηκεησπίδεη ηνλ ίδην ηνπ ηνλ
εαπηό, πξνζπαζεί θαη αλαιακβάλεη λα ζπλδπάζεη ζηνηρεία θαη γεγνλόηα, ώζηε λα θαηαιήμεη
ζε έλα ζπκπέξαζκα από ηα όζα παξαηεξεί (Παξαθεπνπνύινπ- Κόιιηα, 2008). Γηα όινπο
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ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο ε πνηνηηθή έξεπλα ζεσξήζεθε σο ε θαηαιιειόηεξε γηα ηε
δηεξεύλεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο θαη σο εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ ε ζπλέληεπμε.
4.1. Δξεπλεηηθό Δξγαιείν
Από ηα βαζηθόηεξα εξγαιεία ηεο πνηνηηθήο κεζόδνπ είλαη ε ζπλέληεπμε. Ζ ζπλέληεπμε
πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ εξεπλεηή λα εηζέιζεη ζε όζα ην ππνθείκελν ηνπ επηηξέπεη λα
κάζεη όηη δηαδξακαηίδνληαη ζην κπαιό ηνπ. Πξνβάιιεη ηηο γλώζεηο, ηηο πιεξνθνξίεο, ηηο αμίεο
θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο, ηνλ ηξόπν πνπ ζθέθηεηαη, απόςεηο θαη αληηιήςεηο (Tuckman, 1972).
Ζ ζπλέληεπμε δηαθέξεη από κηα απιή ζπδήηεζε, γηαηί απνηειεί θαηεμνρήλ βαζηθό εξγαιείν
ηεο έξεπλαο θαη ηξόπν ζπιινγήο πιεξνθνξηώλ ζρεηηθώλ κε ηηο απόςεηο, ηηο αληηιήςεηο θαη ηα
πηζηεύσ ησλ αλζξώπσλ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο. Έπεηηα, ν δηάινγνο εμειίζζεηαη κεηαμύ δπν
μέλσλ πνπ δελ έρνπλ άιιε ζρέζε κεηαμύ ηνπο θαη ηέινο θαηεπζύλεηαη θαηά θύξην ιόγν από
ηνλ εξεπλεηή (Παξαθεπνπνύινπ- Κόιιηα, 2008).
ηελ παξνύζα κειέηε καο ελδηέθεξε λα αθήζνπκε ηνπο εξσηώκελνπο λα αλαπηύμνπλ
ειεύζεξα ηηο εκπεηξίεο ηνπο, ηηο ζθέςεηο ηνπο, ηηο αληηιήςεηο ηνπο, παξάγνληαο όζν ην
δπλαηόλ πινπζηόηεξν εξεπλεηηθό πιηθό. Σν είδνο ηεο ζπλέληεπμεο πνπ θξίζεθε σο ην
θαηαιιειόηεξν ήηαλ ε εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε, ε νπνία αλ θαη ραξαθηεξίδεηαη από ηελ
απνπζία πξνθαζνξηζκέλσλ εξσηήζεσλ, ζηεξίδεηαη ζε ζεκαηηθέο πεξηνρέο πάλσ ζηηο νπνίεο
αλαπηύζζεηαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμύ εξσηώκελνπ θαη εξεπλεηή (Ησζεθίδεο, 2008).
πλήζσο, ζρεκαηίδνληαη ην πνιύ 7 κε 8 ζεκαηηθέο, ελώ αλάινγα κε ηελ εκπεηξία θαη ηελ
επειημία ηνπ εξεπλεηή κπνξεί λα αλαδεηρζνύλ θαη λέεο ζεκαηηθέο, νη νπνίεο δελ έρνπλ
πξνθαζνξηζηεί (Mason, 2008, Robson, 2007).
4.1.1. ρεδηαζκόο ηνπ εξεπλεηηθνύ εξγαιείνπ
Ο νδεγόο ζπλέληεπμεο πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηελ ελ ιόγσ κειέηε πεξηειάβαλε δπν κέξε. ην
πξώην ππήξραλ θιεηζηνύ ηύπνπ εξσηήζεηο, νη νπνίεο αθνξνύζαλ δεκνγξαθηθνύ ηύπνπ
πιεξνθνξίεο. ην δεύηεξν κέξνο αλαπηύρζεθαλ νη εξσηήζεηο κε βάζε ηηο εμήο ζεκαηηθέο:
α) Γνλείο, δηάγλσζε θαη εθπαηδεπηηθή αμηνιόγεζε, εηδηθή εθπαίδεπζε
β)πλεξγαζία ζρνιείνπ, ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθνύ παξάιιειεο ζηήξημεο κε γεληθήο αγσγήο
γ) Οθέιε από ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνύ
δ) Έληαμε θαη απνδνρή .. ηη πξνζδνθίεο ππάξρνπλ
ε) Πξνηάζεηο θαη ειεύζεξνο ζρνιηαζκόο
ηόρνο ησλ εξσηήζεσλ ήηαλ
1. Να είλαη εζηηαζκέλεο ζηα ζέκαηα πνπ θάιππηαλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα
2. Να είλαη αλνηθηέο θαη επέιηθηεο
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3. Καηαλνεηέο θαη κε λόεκα γηα εθείλνπο
4. ρεηηθέο κε ηηο κέρξη ηώξα εκπεηξίεο ηνπο
5. Να δηαθξίλνληαη από επαηζζεζία θαη ζύκθσλεο κε ηηο αξρέο δενληνινγίαο
6. Να βνεζνύλ ζηελ επηθνηλσλία
7. Να κελ είλαη θαηεπζπληηθέο ή εκκέζσο θαζνδεγεηηθέο ζε ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο
8. Να κελ πξνθαηαβάινπλ θαη λα κελ πξνζβάινπλ
9. Να κελ ραξαθηεξίδνληαη από πνιππινθόηεηα

4.2. Γενληνινγία ησλ ζπλεληεύμεσλ
Καηά ην ζρεδηαζκό ηεο έξεπλαο θαη ηεο επηινγήο ηνπ δείγκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθαλ δπν
ηειεθσληθέο επηθνηλσλίεο. ηελ πξώηε ηειεθσληθή επηθνηλσλία γλσζηνπνηήζεθε ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο ν ζθνπόο ηεο έξεπλαο. Παξάιιεια, νη γνλείο ελεκεξώζεθαλ όηη ζα ππάξμεη
πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο δεδνκέλσλ θαη δελ ζα απνθαιύπηνληαη πιεξνθνξίεο
πξνζδηνξηζηηθέο ηεο ηαπηόηεηαο ηνπο ζηελ έξεπλα.
4.3. Γείγκα ηεο έξεπλαο
Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθε ε δεηγκαηνιεςία
επθνιίαο θαη έπεηηα επηιέρζεθε ε δεηγκαηνιεςία θξηηεξίνπ. ηε ζπγθεθξηκέλε
δεηγκαηνιεςία ν εξεπλεηήο ζέηεη έλα θξηηήξην πνπ θαζνξίδεηαη από ηνπο ζηόρνπο ηεο
έξεπλαο ηνπ θαη απνηειεί ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία επηιέγεη ην δείγκα ηνπ (Ηζάξε &
Πνύξθνο, 2015). Σν θξηηήξην πνπ ζεσξήζεθε όηη ζα εμππεξεηνύζε ηνπο ζθνπνύο ηεο έξεπλαο
ήηαλ ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ην παηδί δερόηαλ παξέκβαζε από εθπαηδεπηηθό εηδηθήο αγσγήο
κε Παξάιιειε ζηήξημε -πλεθπαίδεπζε. Δπηπιένλ, ηέζεθε έλα αθόκε θξηηήξην, ην δείγκα λα
ην απνηεινύλ γνλείο ησλ νπνίσλ ηα παηδηά πξνέξρνληαη θαη από ηηο ηξεηο βαζκίδεο
εθπαίδεπζεο πξνζρνιηθή, πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα ππνρξεσηηθή.
Γηα ην ζρνιηθό έηνο 2016-2017 είραλ εγθξηζεί από ην Κέληξν Γηαθνξνδηάγλσζεο, Γηάγλσζεο
θαη Τπνζηήξημεο 1 (Κ.Δ.Γ.Γ.Τ.) ζε καζεηέο ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο-λήπηα θαη
επαλαθνίηεζε ζην λεπηαγσγείν 16 παξάιιειεο ζηεξίμεηο, ζε καζεηέο δεκνηηθνύ 60
παξάιιειεο θαη ζε καζεηέο γπκλαζίνπ 5 παξάιιειεο ζηεξίμεηο γηα όιν ην λνκό
Αηησιναθαξλαλίαο. Από απηέο απνθαζίζηεθε λα επηιεγνύλ ηξεηο από ηελ πξνζρνιηθή,
ηέζζεξηο από καζεηέο ηνπ δεκνηηθνύ κε κέζν όξν 4 ρξόληα ππνζηήξημεο από εθπαηδεπηηθό
παξάιιειεο ζηήξημεο θαη 2 καζεηέο πνπ ππνζηεξίδνληαλ από παξάιιειε ζηήξημε ζην
γπκλάζην. Από απηέο ηηο πεξηπηώζεηο επηιέρζεθαλ εθείλεο πνπ θαηνηθνύζαλ ζηα δπν
κεγαιύηεξα αζηηθά θέληξα ηνπ λνκνύ Αηησιναθαξλαλίαο.
1

Σα ζηνηρεία ηνπ ππό κειέηε δείγκαηνο αληιήζεθαλ από ην νηθείν Κ.Δ.Γ.Γ.Τ. ρσξίο λα ππάξρεη πξόζβαζε ζηα
αξρεία ηεο ππεξεζίαο.
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Γπν ήηαλ νη ιόγνη απηήο ηεο επηινγήο. Πξώηνλ, γηαηί ζηηο δπν απηέο πόιεηο είλαη πιήξσο
αλαπηπγκέλν ην δίθηπν ζρνιηθώλ κνλάδσλ εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο ΜΔΑΔ όισλ
ησλ βαζκίδσλ θαη δεύηεξνλ, γηαηί ην ζπγθεθξηκέλν δείγκα κπνξνύζε λα απνθέξεη πινύζην
εξεπλεηηθό πιηθό. Σα ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο πνπ επηιέρζεθε γηα ηελ έξεπλα απνηππώλνληαη
ζηνλ πίλαθα 1. Σνλ πίλαθα 1 αθνινπζεί ν πίλαθαο 2, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ην πξνθίι ησλ
καζεηώλ κε ε.ε.α.
Πίλαθαο 1. Πξνθίι γνλέσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα
Α/Α

1

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
ΜΗΣΔΡΑ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ

ΠΑΣΔΡΑ

ΜΗΣΔΡΑ

ΠΑΣΔΡΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ

ΛΤΚΔΗΟ

ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ
ΗΣΑΛΗΚΖ
ΓΛΩΑ

ΗΔΚ

2

ΛΤΚΔΗΟ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ

3

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ

ΛΤΚΔΗΟ

4

ΥΟΛΖ ΟΑΔΓ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ

5

ΛΤΚΔΗΟ

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΟ

6

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ

ΛΤΚΔΗΟ

7

ΛΤΚΔΗΟ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ

8

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ

ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΙΓΙΑ

ΔΛΔΤΘΔΡΟ
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΑ

Μ. 36

1 ΑΓΟΡΗ

ΓΖΜΟΗΟ
ΤΠΑΛΛΖΛΟ

ΗΓΗΩΣΗΚΟ
ΤΠΑΛΛΖΛΟ

Μ.39

ΓΗΚΑΣΗΚΟ

ΗΓΗΩΣΗΚΟ
ΤΠΑΛΛΖΛΟ

Μ.47

ΔΛΔΤΘΔΡΟ
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΑ

Μ. 35

ΗΓΗΩΣΖ
ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ

ΑΓΡΟΣΖ

Μ.41

1 ΑΓΟΡΗ

Π. 44

1 ΚΟΡ.

ΓΖΜΟΗΟ
ΤΠΑΛΛΖΛΟ

ΓΗΑΣΡΟ

Μ. 45

1 ΑΓΟΡΗ

ΟΗΚΗΑΚΑ

ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΟ

ΤΜΒΑΗΟΤΥΟ

ΓΖΜΟΣΗΚΖ
ΤΠΑΛΛΖΛΟ

Π. 40

Π.41

2
ΑΓΟΡΗΑ
1 ΚΟΡ.

Π. 53

Π. 42

2
ΑΓΟΡΗΑ

Π.50

ΓΖΜΟΗΟ
ΤΠΑΛΛΖΛΟ

Μ.44

1 ΑΓΟΡΗ

Π. 60

1 ΚΟΡ.

Μ. 48

1 ΑΓΟΡΗ

Π.54

1 ΚΟΡ.

Πίλαθαο 2. Πξνθίι καζεηώλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο
Α/Α

ΦΤΛΟ

ΖΛΗΚΗΑ

ΣΑΞΖ ΠΟΤ
ΦΟΗΣΟΤΔ ΣΟΝ
ΗΟΤΝΗΟ 2017ΠΟΤ
ΔΓΗΝΔ Ζ
ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

ΣΑΞΖ ΣΟΝ ΔΠΣ.
2017

ΔΣΖ
Δ
Π.

ΓΗΑΓΝΩΖ

1

ΑΓΟΡΗ

8

ΝΖΠΗΑ

Α΄

2

ΓΑΦ

2

ΑΓΟΡΗ

8

ΝΖΠΗΑ

ΔΗΓΗΚΟ
ΓΖΜΟΣΗΚΟ

2

ΓΑΦ
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ΚΟΡΗΣΗ

8

Α΄

Β΄

2

ΓΑΦ

4

ΑΓΟΡΗ

13

Δ΄

Σ΄

5

ΓΑΦ

5

ΑΓΟΡΗ

11

Γ

Δ΄

5

PRADER WILLΗ

6

ΑΓΟΡΗ

13

Σ΄

ΔΗΓΗΚΟ
ΓΖΜΟΣΗΚΟ

5

ΓΑΦ

7

ΑΓΟΡΗ

15

ΔΗΓΗΚΟ
ΔΠΑΓ.ΓΤΜΝ.

Β΄ΓΤΜΝΑΗΟΤ

4

ΓΑΦ

8

ΑΓΟΡΗ

14

Α΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ

Β΄ΓΤΜΝΑΗΟΤ

1

ΓΑΦ

4.4. Γηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ
Ζ έξεπλα μεθίλεζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2017 θαη νινθιεξώζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2018.
Πξαγκαηνπνηήζεθαλ νρηώ ζπλεληεύμεηο κε ηηο κεηέξεο ησλ παηδηώλ κε ε.ε.α. Όιεο νη
ζπλεληεύμεηο καγλεηνθσλήζεθαλ κε θηλεηό, αθνύ είρε πξνεγεζεί ε ιήςε ηεο ζύκθσλεο
γλώκεο ησλ ζπκκεηερόλησλ. Δπίζεο, κεηά ηε ιήμε ηεο θάζε ζπλάληεζεο δηαηεξνύληαλ
ζεκεηώζεηο ηύπνπ εκεξνιόγην, όπνπ θαηαγξάθνληαλ ζπκπεξηθνξέο θαη εμσιεθηηθά
κελύκαηα πνπ δελ κπνξνύζαλ λα καγλεηνθσλεζνύλ. Κάζε ζπλάληεζε δηαξθνύζε ην κέγηζην
κηάκηζε ώξα.
4.5. Μέζνδνο αλάιπζεο πνηνηηθώλ δεδνκέλσλ
Ζ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ (content analysis) απνηειεί κηα κέζνδν δεπηεξνγελνύο αλάιπζεο
πνηνηηθνύ πιηθνύ, ην νπνίν κπνξεί λα πάξεη ηηο εμήο κνξθέο: θείκελα, ζπλεληεύμεηο, εηθόλεο,
θηικ θηι. πλήζσο ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ εθαξκόδεηαη ζε πιηθό πξνεξρόκελν από ηα κέζα
καδηθήο επηθνηλσλίαο (εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, ηειεόξαζε, θηλεκαηνγξάθνο, ξαδηόθσλν),
αιιά εθαξκόδεηαη θαη ζηελ αλάιπζε άιισλ ηύπσλ θεηκέλσλ θαη πνηνηηθνύ πιηθνύ
γεληθόηεξα, όπσο πξνζσπηθά έγγξαθα θαη ληνθνπκέληα, ζπλεληεύμεηο, επηζηνιέο,
ινγνηερληθά θείκελα θηι (Κπξηαδή, 1999).
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ κέζσ ησλ εκη δνκεκέλσλ
ζπλεληεύμεσλ ππήξρε δηαζέζηκνο κεγάινο όγθνο αθνπζηηθνύ πιηθνύ θαη κηα ζεηξά
ζεκεηώζεσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαγεγξακκέλσλ ζην «εκεξνιόγην ηεο έξεπλαο». ε επόκελν
ζηάδην έγηλαλ ελέξγεηεο κεηαηξνπήο ηνπ αθνπζηηθνύ πιηθνύ ζε γξαπηό θείκελν, δειαδή
απνκαγλεηνθώλεζε ησλ ζπλεληεύμεσλ. Έπεηηα εμεηάδνληαο ζεηξά ζε ζεηξά ηα θείκελα
απνδόζεθα ελλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί, δειαδή θώδηθεο πνπ εμέθξαδαλ έλα ζπγθεθξηκέλν
λόεκα. Ζ ελνπνίεζε ησλ θσδηθώλ ήηαλ ην επόκελν βήκα πνπ νδεγνύζε ζηελ αλάδεημε θαη
ζηελ αλαδήηεζε ησλ ζεκάησλ θαη ησλ ππνζεκάησλ.
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5. Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο
5.1. Οη απόςεηο ησλ γνλέσλ γηα ηελ Παξάιιειε ζηήξημε
Γηα θάπνηνπο γνλείο ε εμέιημε ηεο εηδηθήο αγσγήο ηζνδπλακεί κε ηελ ύπαξμε ηνπ ζεζκνύ ηεο
παξάιιειεο ζηήξημεο θαη ηε δπλαηόηεηα ηνπ παηδηνύ ηνπο λα θνηηά ζην γεληθό ζρνιείν. Ζ
ελεκέξσζε θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θόζκνπ γηα δηαηαξαρέο θαη ζύλδξνκα πνπ πξηλ δελ
γλώξηδε θαλείο, όπσο θαη ε ύπαξμε ζεξαπεπηώλ ζε θάζε πόιε απνηειεί έλδεημε όηη ε εηδηθή
αγσγή βξήθε έδαθνο θαη αλαπηύρζεθε ηα ηειεπηαία ρξόληα.
Η παξάιιειε ζηήξημε σο εμέιημε ηεο εηδηθήο αγσγήο
ν θόζκνο γλσξίδεη ή έρεη αθνύζεη γηα ηνλ απηηζκό …παληνύ ππάξρνπλ ινγνζεξαπεπηέο θαη
εηδηθνί παηδαγσγνί….ίζσο πεξηζζόηεξνη από όζνη ρξεηάδνληαη….ε ελεκέξσζε …..θαη ην
γεγνλόο όηη ηα παηδηά καο πιένλ θνηηνύλ ζην γεληθό ζρνιείν είλαη ε εμέιημε ηεο εηδηθήο
αγσγήο.( Μεηέξα 1)
…. αλ δελ ππήξρε ε παξάιιειε ζηήξημε σο ζεζκόο ή δελ ζα ηνλ δερόληνπζαλ ζην λεπηαγσγείν
ή ζα θνηηνύζε από ηελ αξρή ζην εηδηθό λεπηαγσγείν (Μεηέξα 2)
…..ε δπλαηόηεηα ηεο πξόζζεηεο εθπαηδεπηηθήο ππνζηήξημεο είλαη ε εμέιημε ηεο εηδηθήο
αγσγήο.. ( κεηέξα 3)
αλ ν Θ. ήηαλ ζην εηδηθό ζρνιείν πνηνπο ζπκκαζεηέο ζα θαινύζε …..βιέπνπκε ηα παηδηά ζηελ
ΔΛΔΠΑΠ …ζηελαρσξηέηαη πνιύ όηαλ ηα βιέπεη πνπ δελ κηιάλε πνπ δελ πεξπαηάλε…….θπζηθά
θαη ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ….παηδηά πνπ ηνλ πεηξάδνπλ…ηνλ θνξντδεύνπλ ..εθείλνο ζπκώλεη
θαη ζέιεη λα ηα ρηππήζεη ……δνπιεύεη κε ςπρνιόγν θάζε βδνκάδα θαη κε εηδηθό παηδαγσγό θαη
ινγνζεξαπεπηή ζηελ ΔΛΔΠΑΠ…ηνπο ζπκβνπιεύνκαη θαη γσ……γλσζηηθά είλαη πίζσ αιιά δελ
καο λνηάδεη θάλεη κεγάιε πξνζπάζεηα ( Μεηέξα 4)
Ζ θνίηεζε ζην εηδηθό ζρνιείν γηα θάπνηνπο γνλείο είλαη ε έλδεημε όηη δελ επηηεύρζεθε ζην
βαζκό πνπ ζα επηζπκνύζαλ ε έληαμε ηνπ παηδηνύ ηνπο, ε νπνία ινγίδεηαη σο αδπλακία ηνπ
ζπζηήκαηνο λα απνδερηεί ηε δηαθνξεηηθόηεηα ηνπ. Δπηζεκαίλνπλ θαη νη ίδηνη ηηο αδπλακίεο
ηνπ ππάξρνληνο εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο λα ππνδερηεί όιεο ηηο αλαπεξίεο θαζώο ε ύπαξμε
κνλάρα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηεο εηδηθήο αγσγήο δελ αξθεί θαη απαηηνύληαη δνκηθέο αιιαγέο ζε
όιν ην νηθνδόκεκα. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ ηελ αιιαγή ησλ ζηάζεσλ θαη ηελ
επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ , θαη ησλ ζρνιηθώλ ςπρνιόγσλ ζε εληαμηαθέο πξαθηηθέο, ηελ
αιιαγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ, ηελ ύπαξμε ζπλεξγαζίαο θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ
εηδηθώλ ζρνιείσλ.
…..κόλν ν εηδηθόο παηδαγσγόο δελ είλαη αξθεηόο γηα λα κπνξέζνπλ λα θνηηήζνπλ όια ηα παηδηά
ζην γεληθό ζρνιείν (Μεηέξα 2)
…δελ είκαη ζίγνπξε αλ αξθεί κόλν ε παξάιιειε …θέηνο είλαη λα πάκε πάιη ζην ΚΔΓΓΥ γηα
επαλαμηνιόγεζε …ζα δνύκε ηη ζα καο πνπλ.. δελ ζθέθηεθα πνηέ όηη ν Γ. ζα πήγαηλε ζε εηδηθό
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ζρνιείν…εθεί πάλε πνιύ βαξηέο πεξηπηώζεηο…νύηε ηώξα θπζηθά …..( κεηέξα 5)
είλαη άζρεκν λα δνπιεύνπλ ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε επηζηήκνλεο πνπ δελ γλσξίδνπλ ηη ζεκαίλεη
ζπλεθπαίδεπζε …απηό όκσο ζπκβαίλεη γηαηί νη ππεξεζίεο είλαη ζηειερσκέλεο κε αλαπιεξσηέο,
ρσξίο επηκόξθσζή θαη θεληξηθή θηινζνθία
…ε εμέιημε ηεο εηδηθήο αγσγήο είλαη λα κελ ππάξρεη εηδηθή αγσγή αιιά κόλν εθπαίδεπζε.
( κεηέξα 6)»
.. πξέπεη λα αιιάμεη ην ζρνιείν γηα λα κπνξέζεη λα ππάξμεη έληαμε…. πσο κπνξνύλ λα
αληαπεμέιζνπλ απηά ηα παηδηά κε ηόζν όγθν πιεξνθνξηώλ θαη κε θαζεγεηέο πνπ ελδηαθέξνληαη
κνλάρα γηα ηελ ύιε θαη όρη γηα ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο αγσλίεο ησλ παηδηώλ… .μέξεηε πόζα
πξνβιήκαηα ππάξρνπλ ζηα ζρνιεία… .νη δπζθνιίεο ηνπ παηδηνύ κνπ είλαη πηαίζκαηα ….πόηε ζα
κπνπλ θνηλσληθνί επηζηήκνλεο θαη ζρνιηθνί ςπρνιόγνη ζηα ζρνιεία… πόηε ζα θαηαξηηζηνύλ νη
θαζεγεηέο θαη ζα απνθηήζνπλ παηδαγσγηθή επάξθεηα…… πόηε ην πξόγξακκα ζπνπδώλ ζα
γίλεη νπζηαζηηθό γηα όια ηα παηδηά ….ηόηε θάηη ζα έρεη γίλεη ( κεηέξα 8)
Από ηελ άιιε ε θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνύ θαη ε απνδνρή ηνπ από ηελ νκάδα ησλ
ζπλνκειίθσλ ηνπ απνηειεί έλδεημε επηηπρεκέλεο έληαμεο. ηηο πεξηζζόηεξεο έξεπλεο πνπ
αλαθέξζεθαλ λσξίηεξα ην δεηνύκελν θαη ην πξνζδνθώκελν απνηέιεζκα ησλ γνλέσλ παηδηώλ
κε ε.ε.α από ηε ζπλεθπαίδεπζε ηνπο είλαη ε αλάπηπμε θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ κέζσ ηεο
ζπλαλαζηξνθήο ηνπο κε ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο. Ζ ελδόκπρε απηή πξνζδνθία πνπ
εύζηνρα θαιιηεξγείηαη θαη από ηνπο ηδηώηεο ζεξαπεπηέο ησλ παηδηώλ κε ε.ε.α απνηειεί κηα
από ηηο ζεηηθέο κεηαβιεηέο ππέξ ηεο ζπλεθπαίδεπζεο. Δδώ αμίδεη λα επηζεκαλζεί όηη νη
πεξηζζόηεξνη γνλείο γηα πνιιά ρξόληα ζπλεξγάδνληαη κε νκάδεο ηδησηώλ ζεξαπεπηώλ, νη
νπνίνη ζηα πιαίζηα ηεο γελίθεπζεο ησλ δεμηνηήησλ ζπλεγνξνύλ ππέξ ηεο ζπλεθπαίδεπζεο
ησλ παηδηώλ κε ε.ε.α.
….Να μέξεηο όηη ηα παηδηά ηνλ ιάηξεπαλ θαη αο ήηαλ θάπνηεο θνξέο επηζεηηθόο καδί ηνπο ….νη
γνλείο επεηδή κε ήμεξαλ δελ είπαλ θάηη αξλεηηθό, ηνπιάρηζηνλ κπξνζηά κνπ…( κεηέξα 2)
……ε εθπαηδεπηηθόο ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο είλαη κηα γιπθύηαηε θνπέια πνπ πξαγκαηηθά ηε
βνεζά ζηε ζρέζε ηεο κε ηα ππόινηπα παηδηά, καδί κε ηε δαζθάια ηεο ηάμεο ηεο νξγαλώλνπλ
δξάζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά…..θέηνο είλαη κηα θαιή ρξόληα θαη βιέπσ κεγάιε
βειηίσζε……δελ είλαη κόλε ηεο έρεη θνληά ηεο έλαλ άλζξσπν πνπ ηελ πξνζέρεη ( κεηέξα 3)
εγώ επέκελα λα ηνλ βνεζά ζηα δηαιιείκαηα κε ηα άιια παηδηά …λα κελ θάζεηαη κόλνο …εθείλε
κνπ έιεγε όηη ην δηάιιεηκα είλαη γηα λα μεθνπξάδεηαη θαη είλαη ππεύζπλε γηα ην Θ. κόλν γηα όηη
γίλεηαη κέζα ζηελ ηάμε….νη άιιεο ηνπ νξγαλώλαλε παηρλίδηα ζην δηάιεηκκα θαη ζπκκεηείραλ
πνιιά παηδηά ..έηζη ην παηδί ζεσξώ όηη ην απνδέρνληαλ θαη ην ζεσξνύζαλ θίιν ηνπο ( κεηέξα
5)
…..ν Γ. ζα δήζεη κέζα ζηελ θνηλσλία καο πξέπεη λα αλαπηύμεη δεμηόηεηεο ηόζν εθείλνο όπσο
θαη νη ζπκκαζεηέο ηνπ απέλαληη ηνπ …..δελ πηζηεύσ όηη ζηηγκαηίδεηαη …( κεηέξα 7)
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Σέινο θάπνηνη γνλείο ζεώξεζαλ όηη ε ζπλεθπαίδεπζε ηνπ παηδηνύ ηνπο δεκηνύξγεζε
πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε ζηε ζρνιηθή θνηλόηεηα, όπσο επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ
ηππηθήο αλάπηπμεο ζηελ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο, ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ
εθπαηδεπηηθώλ θαη ζηε ζηαδηαθή κεηαηξνπή ησλ αληηιήςεσλ γηα ηα παηδηά κε ε.ε.α. Δπίζεο, ν
εηδηθόο παηδαγσγόο είλαη έλαο επηπιένλ πόξνο πνπ γηα ηα πεξηζζόηεξα ζρνιεία εμαηηίαο ηεο
έιιεηςεο δηεπηζηεκνληθόηεηαο δεκηνπξγεί γέθπξα ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο παηδηώλ κε
ε.ε.α, νη νπνίνη δίλνπλ κεγάιε βαξύηεηα ζηελ αλάπηπμε ζρέζεο εκπηζηνζύλεο θαη αζθάιεηαο.
Βάζε απηήο δηακνξθώλεηαη ν βαζκόο δέζκεπζεο ηνπο θαη εκπινθήο ηνπ ζηε ζρνιηθή έληαμε
ηνπ παηδηνύ ηνπο (Mavropoulou & Panteliadu,2007).
Σα πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε ηνπ εηδηθνύ παηδαγσγνύ ζηε ζρνιηθή θνηλόηεηα
ζθέθηεθα όηη έλαο δεύηεξνο δάζθαινο κέζα ζην ηκήκα ζα κπνξνύζε λα βνεζήζεη θαη άιια
παηδηά ….ίζσο κε πεξηζζόηεξα θαη ζνβαξόηεξα πξνβιήκαηα… νη δπν λεπηαγσγνί δνπιέςαλ
νκαδηθά θαη πηζηεύσ όηη βνεζήζαλ όια ηα παηδηά ηεο ηάμεο…. ( Μεηέξα 1)
πηζηεύσ όηη εμαηηίαο ηνπ Γ. πνιιέο δαζθάιεο ηνπ ζρνιείνπ ελεκεξώζεθαλ θαη ζέιεζαλ λα
κάζνπλ γηα ηνλ απηηζκό …δνύιεςαλ καδί κε ηνπο δαζθάινπο εηδηθήο αγσγήο πνπ ήξζαλ…….
Γεκηνύξγεζαλ πιηθό θαη θξόληηζαλ γηα ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ……όηαλ ήηαλ ε Δ. κε ην
θαξνηζάθη, ην ζρνιείν αλαγθάζηεθε λα βάιεη ξάκπεο ….κε ην Γ. …απέθηεζε αλνρή ….ηκήκα
έληαμεο θαη δαζθάιεο πνπ μέξνπλ από εηδηθή αγσγή…( κεηέξα 4)
….είκαη ππέξ ηεο ζπλεθπαίδεπζεο θαη πηζηεύσ όηη όινη σθειήζεθαλ από απηή ηόζν ν Β. όζν
θαη νη ζπκκαζεηέο ηνπ όπσο θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ αζρνιήζεθαλ καδί ηνπ….ην ζρνιείν
απέθηεζε επαηζζεζίεο όπσο θαη νη ζπκκαζεηέο ηνπ πνπ ηνλ βιέπνπλ θαη ηνλ αγθαιηάδνπλ γηαηί
είλαη έλα ραξνύκελν παηδί κε πνιύ αγάπε.. (Μεηέξα 6)
…..ν παηδαγσγόο είλαη αξθεηά δηαθξηηηθόο θαη βνεζάεη θαη άιια παηδηά πνπ είλαη κόλα ηνπο
γηαηί είλαη ν κόλνο πνπ ηα δίλεη ζεκαζία θαη ζπδεηάεη καδί ηνπο ζην δηάιιεηκα…( κεηέξα7)
Ζ Γειαζηνπνύινπ (2017), ζέηεη ην εξώηεκα θαηά πόζν ε παξάιιειε ζηήξημε ζηηγκαηίδεη ην
καζεηή θαη αλ απνηειεί εληαμηαθή πξαθηηθή (Γειαζηνπνύινπ, 2017)….γηα ηνπο
ζπγθεθξηκέλνπο γνλείο ην εξώηεκα ηίζεηαη αληίζηξνθα. Αλ δελ ππήξρε ηα παηδηά ηνπο δελ ζα
ήηαλ πεξηζσξηνπνηεκέλα εληόο ηνπ γεληθνύ ζρνιείνπ, όπσο πνιιά άιια πνπ αληηκεησπίδνπλ
δηαθνξεηηθά πξνβιήκαηα θαη βξίζθνληαη αδηάγλσζηα ρσξίο θακηά θξνληίδα ζην ρώξν ηνπ
ζρνιείνπ; Οη γνλείο ληώζνπλ αζθάιεηα θαη επηζπκνύλ ηνλ εθπαηδεπηηθό ηεο εηδηθήο αγσγήο
πνπ ζηέθεηαη δίπια ζην παηδί ηνπο κε αγάπε.
Η παξάιιειε ζηήξημε αμηνινγείηαη ζεηηθά από ηνπο γνλείο αθόκε θαη κε ηηο
αλεπάξθεηεο ηεο θαη από θαλέλαλ δελ ζεσξείηαη όηη ζηηγκαηίδεη ηα παηδηά
Σε απηέο ηηο ειηθίεο βνεζάεη θαη πξνζθέξεη ζην θνκκάηη ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο κε ηα
ππόινηπα παηδηά ….δελ έλνησζα λα ζηηγκαηίδεηαη νύηε κηα ζηηγκή ( κεηέξα 1)
…. αλ δελ ππήξρε ε παξάιιειε ζηήξημε σο ζεζκόο ή δελ ζα ηνλ δερόληνπζαλ ζην λεπηαγσγείν
ή ζα θνηηνύζε από ηελ αξρή ζην εηδηθό λεπηαγσγείν( κεηέξα 2)
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ε εθπαηδεπηηθόο ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο είλαη κηα γιπθύηαηε θνπέια πνπ πξαγκαηηθά ηε
βνεζά ζηε ζρέζε ηεο κε ηα ππόινηπα παηδηά, καδί κε ηε δαζθάια ηεο ηάμεο ηεο νξγαλώλνπλ
δξάζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά…..θέηνο είλαη κηα θαιή ρξόληα θαη βιέπσ κεγάιε
βειηίσζε……δελ είλαη κόλε ηεο έρεη θνληά ηεο έλαλ άλζξσπν πνπ ηελ πξνζέρεη ..(κεηέξα3)
γλσζηηθά είλαη πίζσ αιιά δελ καο λνηάδεη, θάλεη κεγάιε πξνζπάζεηα….μέξεηε πόζα παηδηά
είλαη πνπ έρνπλ πξνβιήκαηα θαη είλαη κόλα ηνπο ζην δηάιεηκκα …ηα έβιεπα όηαλ εξρόκνπλα ηα
πξώηα ρξόληα ζπλέρεηα …..είλαη ηπρεξόο πνπ έρεη δπν δαζθάιεο ….»( κεηέξα 4)

6. πκπεξάζκαηα
Σα λνκνζεηηθά θείκελα θαη νη πξαθηηθέο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εηώλ απνθαιύπηνπλ κηα
ζηξνθή ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ κε ε.ε.α, ε νπνία επεθηείλεηαη από ηελ ελζσκάησζε
ζηελ παξνρή αμηόινγεο εθπαίδεπζεο πξνο όθεινο όισλ ησλ καζεηώλ. Ζ αλάπηπμε
εληαμηαθώλ ζρνιείσλ, ζηα νπνία ζα δηαζθαιίδεηαη ε ηζόηηκε εθπαίδεπζε όισλ ησλ καζεηώλ
απνηειεί θύξην ζηόρν ησλ δηεζλώλ νξγαληζκώλ. Αληίζηνηρα, πνιινί εξεπλεηέο
πξαγκαηεύνληαη ηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθώλ πξαθηηθώλ πνπ ζα πξνάγνπλ ηελ έληαμε θαη ηε
κάζεζε θαη ζα κεηώλνπλ ηνλ απνθιεηζκό.
ηελ παξνύζα έξεπλα ε πξνβιεκαηηθή ζηνηρεηνζεηείηαη ζην θαηά πόζνλ ε παξάιιειε
ζηήξημε σο ζεζκόο κπνξεί λα ζεσξεζεί εληαμηαθόο κέζα από ην πξνζσπηθό βίσκα ησλ
γνλέσλ θαη ηε δηθή ηνπο ζηάζε απέλαληη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο. Ζ ζπκκεηνρή
ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ κε εηδηθέο αλάγθεο δελ ζεσξείηαη κνλάρα δηθαίσκα
αιιά θαη απαξαίηεην ζηνηρείν γηα κηα απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή παξέκβαζε. Ζ
λνκνζεζία πξνβιέπεη νη γνλείο λα ιακβάλνπλ κέξνο ζηε δηαγλσζηηθή δηαδηθαζία θαη ζηε
ιήςε ησλ απνθάζεσλ, θαζώο ζεσξνύληαη σο νη πιένλ θαηάιιεινη ζην λα παξέρνπλ
ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζε κηα νκάδα πνπ πξνζπαζεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο εμαηνκηθεπκέλεο
αλάγθεο ηνπ παηδηνύ ηνπο (Hodge & Runswick- Cole, 2008).
Οη πεξηζζόηεξνη γνλείο σο ππέξκαρνη ηεο θνίηεζεο ηνπ παηδηνύ ηνπο ζηελ ηάμε ηνπ γεληθνύ
ζρνιείνπ εθθξάδνπλ ηελ πηθξία ηνπο παξαηαύηα απνδέρνληαη ηε ινγηθή ησλ πξνλνκίσλ πνπ
νδεγεί ζηελ πνιππόζεηε είζνδν. Γερόκελνη πξώηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ
εηδηθώλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ, θαηόπηλ δηεθδηθνύλ ηα αλάινγα πξνλόκηα, όπσο παξάιιειε
ζηήξημε, πξνθνξηθή εμέηαζε, θ.α. Οξίδνπλ ηελ έληαμε κέζα από ην ζεζκό ηεο παξάιιειεο
ζηήξημεο θαη ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ παηδηνύ ηνπο ζηελ ηάμε ηνπ γεληθνύ ζρνιείνπ
απνδερόκελνη ην νπνηνδήπνηε πξνζσπηθό θαη νηθνγελεηαθό θόζηνο. Δλδόκπρα πξνζδνθνύλ
όηη ε ζπλεθπαίδεπζε ηνπ παηδηνύ ηνπο ζα βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθόηεηαο ηνπ
θαη ζηε γελίθεπζε ησλ γλώζεσλ πνπ κε πνιύ θόπν θαη ρξήκα θαηαθηά ηα απνγεύκαηα ζηα
γξαθεία ησλ ηδησηώλ ζεξαπεπηώλ.
ύκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο δηθήο καο έξεπλαο ε παξάιιειε ζηήξημε από ηνπο
πεξηζζόηεξνπο γνλείο αμηνινγείηε ζεηηθά, όρη γηαηί ηθαλνπνηεί ζην ζύλνιν ηηο πξνζδνθίεο
ηνπο, αιιά γηαηί ηνπο δίλεη ηελ πξόζβαζε ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ ςεπδαίζζεζε ηεο
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ελζσκάησζεο. ε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο είλαη ν κνλαδηθόο ηξόπνο απνθπγήο ηνπ εηδηθνύ
ζρνιείνπ. Πνιινί γνλείο πεξηέγξαςαλ ηα πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε ηεο ζπλεθπαίδεπζεο ζηε
ζρνιηθή θνηλόηεηα, αιιά θαη ηηο αδπλακίεο νιόθιεξνπ ηνπ ζρνιηθνύ θαη εθπαηδεπηηθνύ
ζπζηήκαηνο.
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