Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο”
Σφκνο 9, Σεχρνο 1, 2021 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576

Ο ξόινο ησλ εθπαηδεπηηθώλ-κεληόξσλ θαη ησλ καζεηώλ-κεληόξσλ ζηελ πνξεία πξνο ηε
δεκηνπξγία ζπκπεξηιεπηηθήο ζρνιηθήο θνπιηνύξαο
The roles of teacher-mentors and student-mentors in creating inclusive school culture
Κσλζηαληία Χαξαιάκπνπο Υπνςήθηα Δηδάθησξ Παλεπηζηεκίνπ Νεάπνιηο,
constantiacharalambous@gmail.com
Χξίζηνο Παπαδεκεηξίνπ Λέθηνξαο Δηνίθεζεο Παλεπηζηεκίνπ Νεάπνιηοc.papademetriou@nup.ac.cy
Constantia Charalampous, PHD Candidate Neapolis University, constantiacharalambous@gmail.com
Christos Papademetriou, Lecturer in Management Neapolis University, c.papademetriou@nup.ac.cy

Abstract: Despite the intense efforts being made internationally, marginalization of pupils
identified as having special educational needs (SEN), still exists in the Cypriot educational
context. The purpose of the present study was to promote the inclusion of pupils identified as
having SEN, through the creation of mentor relationships primarily between teachers and
pupils identified as having SEN. Secondly, and since the previous effort had partially
succeeded, mentor relationships were concentrated among pupils with and without SEN. The
research was conducted in two high schools in Cyprus. The sample of the study consisted of a
totally 137 participants. The collection and analysis of data related to this attempt was based
on the use of qualitative methodology. The completion of the research led to the conclusion
that developing a mentor relationship between pupils with and without SEN, collaboration
and empathy can lead to inclusive school culture.
Keywords: inclusion, teacher-mentor, pupil-mentor
Πεξίιεςε: Παξά ηηο έληνλεο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινληαη δηεζλψο ε πεξηζσξηνπνίεζε
ησλ καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο Άηνκα κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο (ΑκΔΔΑ)
εμαθνινπζεί δπζηπρψο αθφκε λα πθίζηαηαη, ζηνλ θππξηαθφ εθπαηδεπηηθφ ρψξν. ηφρν ηεο
παξνχζαο έξεπλαο απνηέιεζε ε πξνψζεζε ηεο ζπκπεξίιεςεο ησλ καζεηψλ πνπ
ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο κεληνξηθψλ ζρέζεσλ θαηά πξψην ιφγν
αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ. Καηά δεχηεξν
ιφγν θαη αθνχ ε πξνεγεζείζα πξνζπάζεηα είρε επηηχρεη ελ κέξεη, ε δεκηνπξγία κεληνξηθψλ
ζρέζεσλ επηθεληξψζεθε αλάκεζα ζε καζεηέο ρσξίο θαη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο. Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δχν γπκλάζηα ηεο Κχπξνπ. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο
απνηέιεζαλ ζπλνιηθά απφ 137 άηνκα.Η ζπιινγή θαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ απφπεηξα απηή βαζίζηεθε ζηε ρξήζε ηεο πνηνηηθήο κεζνδνινγίαο. Η
νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο νδήγεζε ζηελ εμαγσγή ηνπ ζπκπεξάζκαηνο φηη ε αλάπηπμε
κεληνξηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζε παηδηά κε θαη ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ε
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ζπλεξγαζία θαη ε ρξήζε ηεο ελζπλαίζζεζεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία
ζπκπεξηιεπηηθήο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο.
Λέμεηο θιεηδηά: ζπκπεξίιεςε, εθπαηδεπηηθφο-κέληνξαο, καζεηήο-κέληνξαο

Εηζαγσγή
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ είλαη ζπρλή ε ρξήζε ηνπ φξνπ «ζπκπεξίιεςε»
ζην δηεζλέο εθπαηδεπηηθφ ζηεξέσκα (Messiou, 2017; Thorius, 2016). Ο φξνο ζπκπεξίιεςε
παξαπέκπεη ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ θάζε παηδηνχ ζην ζρνιείν ηεο γεηηνληάο ηνπ, αλεμαξηήησο
ησλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ αληηκεησπίδεη. 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» (πκεσλίδνπ θαη Φηηάθα,
2012).
Οη ζπγθεθξηκέλνη φξνη επηθεληξψλεηαη ζηα πξνβιήκαηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο,
παξά ζην ίδην ην παηδί. ε απηφ αθξηβψο ην ζηνηρείν ζεσξνχκε φηη έγθεηηαη ε πξαγκαηηθή
δηαθνξά ηνπ φξνπ «ζπκπεξίιεςε» κε ηνπο φξνπο «έληαμε» θαη «ελζσκάησζε». Η
«ζπκπεξίιεςε» ζε αληίζεζε κε ηνπο πξναλαθεξζέληεο φξνπο θαζηζηά ζαθέο φηη ην βαζηθφ
εκπφδην ζηε δεκηνπξγία ζπκπεξηιεπηηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη ην γεγνλφο φηη ην πεξηβάιινλ
ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ αδπλαηεί λα δηαθνξνπνηεζεί θαη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο αλάγθεο φισλ
ησλ καζεηψλ θαη ηδηαίηεξα φζσλ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ(Symeonidou θαη Phtiaka,
2009). Άξα, ν όξνο «ζπκπεξίιεςε» εζηηάδεηαη ζηελ πνηόηεηα ηεο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρεηαη
γηα όια ηα παηδηά (Μέζζηνπ, 2002, ζ.84).
Νννπκέλνπ φηη ν φξνο αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζρνιείνπ λα ζπλεθπαηδεχζεη ην θάζε
παηδί, ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηνπο καζεηέο κε νπνηνπδήπνηε είδνπο δπζιεηηνπξγίεο,
πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ή ζεμνπαιηθέο πξνηηκήζεηο (Κνπξθνχηαο, 2010). Σαπηφρξνλα,
πεξηθιείεη καζεηέο πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκφ (Celoria, 2016), δηαθνξεηηθή
ζξεζθεία ή κηινχλ δηαθνξεηηθή γιψζζα. Δπνκέλσο, ν φξνο «ζπκπεξίιεςε» ππνζηεξίδεη φηη
φια ηα παηδηά, νπνηνπδήπνηε είδνπο δηαθνξεηηθφηεηα θη αλ αληηκεησπίδνπλ, πξέπεηλα
εθπαηδεχνληαη ηζφηηκα ζην ππάξρνλ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, απνιακβάλνληαο αθξηβψο ηα ίδηα
δηθαηψκαηα κε ηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο ηνπο (Παπαδεκεηξίνπ θαη Υαξαιάκπνπο, 2020).
ε γεληθέο γξακκέο, ε ζπκπεξίιεςε είλαη επηθεληξσκέλε ζηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ πνπ
ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ θαη πξνζπαζεί λα πξνζαξκφζεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζηηο
αλάγθεο ηνπο, ελψ δίλεη έκθαζε ζηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ γηα φινπο ηνπο καζεηέο.
Δπηπιένλ, απνδέρεηαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ, ψζηε λα θαηαθέξεη ηειηθά λα
ελνπνηήζεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (Σδηβηλίθνπ θαη Κνπηζνθψζηα, 2011).
Απνζθνπψληαο ζηελ φζν ην δπλαηφλ πην πιήξε δηαζαθήληζε ησλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηελ παξνρή ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Κχπξν νθείινπκε λα κειεηήζνπκε θαη ην
ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηεο. Αξκφδηνο ζηελ Κχπξνγηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ
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ηξφπνπ παξνρήο εηδηθήο εθπαίδεπζεο ζηνλ ρψξν ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ είλαη ν «Πεξί αγσγήο
θαη εθπαίδεπζεο παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο λφκνο ηνπ 1999» Ν.113(I)/99 (Φηηάθα, 2000).
Μεηά απφ ηνλ λφκν απηφ έρνπλ εθδνζεί νη ηξνπνπνηεηηθνί λφκνη ηνπ 2001 (Ν.69(I)/2001) θαη
ηνπ 2014 Ν.87(I)/2014), θαζψο θαη νη εγθχθιηνη ηνπ 2013 (Κ.Γ.Π.416/2013) θαη ηνπ 2017
(7.16.07/17).
χκθσλα κε ηελ Δπίηξνπν Πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ (2011), ηφζν ν λφκνο
απηφο, φζν θαη νη ζπλαθφινπζνί ηνπ θαλνληζκνί ελαξκνλίδνληαη κε ηηο δηεζλείο ζπλζήθεο θαη
δηαζθαιίδνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ παξέρνληάο ηνπο
ηζφηηκε εθπαίδεπζε, θαζνδήγεζε θαη απνθαηάζηαζε. πκπιεξψλεη αθφκε φηη, ν λφκνο απηφο
δηεπθξηλίδεη πσο ηα παηδηά πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ έρνπλ δηθαίσκα εθπαίδεπζεο
ζηνλ κεγαιχηεξν εθηθηφ βαζκφ, ελψ ε θππξηαθή θπβέξλεζε έρεη ηελ επζχλε ηεο εθπαίδεπζεο
θαη ηεο ζπκπεξίιεςήο ηνπο. Οη Angelides, Charalampous θαη Vrasidas (2004) επηζεκαίλνπλ
φηη ε λνκνζεζία ηνπ 1999 ηεξείηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο, απνηειψληαο ηαπηφρξνλα έλα θαιφ
βήκα πξνο ηε ζπκπεξίιεςε ησλ παηδηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ.
Παξά ην γεγνλφο φηη ην ζεζκηθφ πιαίζην ππνζηεξίδεη ηε ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε,
εληνχηνηοζα ήηαλ παξάηνικν λα πνχκε φηη ε πεξηζσξηνπνίεζε έρεη εμαιεηθζεί (Υαξαιάκπνπο
θαη Παπαδεκεηξίνπ, 2017).

Δεκηνπξγία Μεληνξηθώλ Σρέζεσλ
χκθσλα κε ηνποCharalampous θαη Papademetriou (2018) ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ζηελ
Κχπξν πεξηζσξηνπνηεί ηα άηνκα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ. ΟηMukhopadhyay,
Mangope θαη Moorad (2019) δηαπηζηψλνπλ φηη νη ίδηνη νη καζεηέο ζα κπνξνχζαλ λα
ζπκβάινπλ αθφκε θαη ζεξαπεπηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο. Αλαθνξηθά κε
ην ζέκα απηφ, νη Ainscow θαη Messiou (2018) επηζεκαίλνπλ φηη είλαη απαξαίηεην λα
αθνπγθξαζηνχκε ηηο θσλέο ησλ καζεηψλ, αθνχ ζεσξνχλ φηη κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο, πέξα απφ ηνλ επνηθνδνκεηηθφ δηάινγν θαη ζηελ εμεχξεζε πηζαλψλ ιχζεσλ
γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο ζεσξίαο.
χκθσλα κε ηνπο Curtin, Malley θαη Stewart(2016)ε δεκηνπξγία ζπκπεξηιεπηηθήο
θνπιηνχξαο ζα κπνξνχζε λα πξνσζεζεί κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο κεληνξηθψλ ζρέζεσλ ζε
ζπκπεξηιεπηηθά ηκήκαηα. Με ηε ρξήζε ηνπ φξνπ «κέληνξαο» αλαθεξφκαζηε ζε κία απφ ηηο
πην γλσζηέο ζηξαηεγηθέο παξνρήο αηνκηθήο θαζνδήγεζεο θαη ζηήξημεο (Bezzina, 2006).
Μία κεληνξηθή ζρέζε πθίζηαηαη θπξίσο ζε εξγαζηαθνχο ρψξνπο, αλάκεζα ζε εξγαδφκελνπο
κε πεξηζζφηεξε θαη εξγαδφκελνπο κε ιηγφηεξε εξγαζηαθή εκπεηξία (Williams, 2016).ηνλ
ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ε αλάπηπμε κεληνξηθήο ζρέζεοέρεη ρξεζηκνπνηεζεί θπξίσο γηα ηελ
παξνρή ζπκβνπιψλ απφ έλαλ έκπεηξν εθπαηδεπηηθφ πξνο έλα λενδηφξηζην εθπαηδεπηηθφ
(Andrewsetal, 2007).
χκθσλα κε ηνπο Cowie and Wallace (2000) ππάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο ηνπ κεληνξηθνχ
κνληέινπ. Η πξψηε πξνζθέξεη ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε θαη ε δεχηεξε δίλεη έκθαζε ζηελ
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εθπαίδεπζε θαη ζηε κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ. Παξάιιεια, ην κεληνξηθφ κνληέιν έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα δηεπξχλεη ηφζν ηνπο νξίδνληεο κάζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φζν θαη ησλ
καζεηψλ (Aderibigbe, 2013).
Οη κεληνξηθέο ζρέζεηο είλαη έλαο πνιιά ππνζρφκελνο κεραληζκφο πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα
βνεζήζεη ηνπο καζεηέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ λα ζπκπεξηιεθζνχλ
απνηειεζκαηηθά ηφζν ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, φζν θαη ζηελ θνηλσλία γεληθφηεξα. Οη
κέληνξεο κπνξνχλ λα δξάζνπλ σο κνληέια θαη λα κνηξαζηνχλ εκπεηξίεο (Cook, 2011) θαη
γλψζεηο (Bugaj, et. al. 2019), ζπκβάιινληαο ζηελ φζν ην δπλαηφ πην απνηειεζκαηηθή
ζπκπεξίιεςε (Lindsay, 2018).
Γηα ηελ αλάπηπμε κηαο ηέηνηαο ζρέζεο ππάξρνπλ έμη βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
απνηειεζκαηηθψλ κεληφξσλ, νη νπνίνη δξνπλ είηε ζηε γεληθή ηάμε, είηε ζηελ Δηδηθή Μνλάδα:
ε ζέιεζε λα πξνζθέξνπλ ζεηηθή ή αξλεηηθή αλαηξνθνδφηεζε, ε εηιηθξίλεηα, ε πξνζπκία λα
κνηξαζηνχλ ηε γλψζε θαη ε ζέιεζε λα βνεζήζνπλ ηνλ θαζνδεγνχκελφ ηνπο λα αλαπηπρζεί
(Williams, 2016).
πλήζσο νη κέληνξεο-εθπαηδεπηηθνί δηαζέηνπλ ελδηαθέξνλ γηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα, ελψ
παξάιιεια κπνξνχλ λα θεξδίζνπλ πνιχηηκε εκπεηξία ζε ζέκαηα δηδαζθαιίαο παηδηψλ πνπ
ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ (Vannest, Parker, Park, Sanchez, Devore, Mohan θαηBullous,
2008). Οη Novillo θαη Pujolà (2019) πξνηείλνπλ ηε ρξήζε έμη ζηξαηεγηθψλ, νη νπνίεο ζα
κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο κεληνξηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνχο
θαη καζεηέο, φπσο: πξνηάζεηο, εξσηήζεηο γηα αλαζηνραζκφ, παξαρψξεζε πιεξνθνξηψλ θαη
νδεγηψλ, δηφξζσζε, παξαρψξεζε ζεηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο θαη ρξήζε ζπλαηζζεκαηηθψλ
θηλήζεσλ.
Η ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηε Δηδηθή Μνλάδαο κε
ηνλ ξφιν ηνπ κέληνξα ζα κπνξνχζε λα εληζρχζεη ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηεο
ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο (Williams, 2016).Οη κεληνξηθέο ζρέζεηο κπνξνχλ
δεκηνπξγεζνχλ θαη κε θπζηθφ ηξφπν. Παξ‟ φια απηά, νη καζεηέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο
ΑκΔΔΑ δχζθνια κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ηέηνηεο ζρέζεηο. Γη‟ απηφ αθξηβψο ηνλ ιφγν, ζα
ήηαλ ζεκαληηθφ λα δεκηνπξγεζεί έλα πξφγξακκα κεληνξηθήο ζρέζεο πνπ λα απεπζχλεηαη
απνθιεηζηηθά ζε άηνκα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ (BurgstahlerandCrawford, 2007).
χκθσλα κε ηελ Lindsay (2018) ηα πιενλεθηήκαηα ελφο πξνγξάκκαηνο κεληνξηθήο ζρέζεο
ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ καζεηέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ είλαη ηα αθφινπζα:
αθαδεκατθή θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε, ςπρνινγηθή πγεία, πνηφηεηα δσήο θαη δεμηφηεηεο
απαξαίηεηεο γηα ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. χκθσλα κάιηζηα κε ηνπο Garringer θαη MacRae
(2008) εάλ ιεηηνπξγήζεη έλα πξφγξακκα αλάπηπμεο κεληνξηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζε καζεηέο
κε θαη ρσξίο ηδηαηηεξφηεηεο, κε ηε ζηήξημε ησλ ελειίθσλ θαη ηδηαίηεξα κε ηε ζηήξημε ηεο
δηεχζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ ηφηε είλαη πηζαλφλ λα έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα(Makovec, 2018).
Οη Shanahan, et.al. (2015)πξνηείλνπλ ηηο αθφινπζεο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
θαζνδεγήζνπλ ηνπο κέληνξεο-καζεηέο ζηελ αλάπηπμε κεληνξηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο
ζπκκαζεηέο ηνπο: α) δέζκεπζε κέζσ πξνζρεδηαζκνχ ζηξαηεγηθψλ, β) θαζνξηζκφο
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μεθάζαξσλ πξνζδνθηψλ, γ) δηδαζθαιία δεμηνηήησλ, κεζφδσλ θαη ηερληθψλ,δ)
ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε, ε) εληνπηζκφο πξνζσπηθψλ ελδηαθεξφλησλ, ζη) ζπλεξγαζία θαη δ)
ελζάξξπλζε.
Ο ζηφρνο ελφο καθξνπξφζεζκνπ κεληνξηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ζπλήζσο ε βειηίσζε ηνπ
ηξφπνπ δσήο ελφο καζεηή πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο ΑκΔΔΑ. Απηφ ζπλήζσο επηηπγράλεηαη
κέζα απφ ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ αλάκεζα ζε ζπκκαζεηέο κε ζηφρν θπξίσο ηελ ελίζρπζε
ηεο απηνεθηίκεζήο ηνπο (Whelley, etal., 2003). Γηα λα ζεσξεζεί φκσο έλαο καζεηήο σο
απνηειεζκαηηθφο ζπκπεξηιεπηηθφο κέληνξαο πξέπεη λα εθπαηδεπηεί θαηάιιεια ψζηε λα είλαη
ζε ζέζε λα απνθηήζεη ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο θαη λα πηνζεηήζεη ηηο θαηάιιειεο
ζπκπεξηθνξέο (GarringerθαηMacRae, 2008).
Έλα απαξαίηεην ζπζηαηηθφ γηα λα ζεσξεζεί επηηπρήο ε πξνζπάζεηα αλάπηπμεο κεληνξηθψλ
ζρέζεσλ αλάκεζα ζε καζεηέο κε θαη ρσξίο ηδηαηηεξφηεηεο είλαη ζχκθσλα κε ηνλHochstatter
(2012) ε αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο(O‟Hara, 2011).χκθσλα κε ηνλ Hogan (1969) ε
«ελζπλαίζζεζε» είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ζπλαηζζάλεηαη ηε ζέζε ζηελ νπνία
βξίζθεηαη θάπνηνο άιινο, ρσξίο απηφο λα έρεη ηελ ίδηα εκπεηξία.

Μεζνδνινγία
Η παξνχζα έξεπλα είρε σο βαζηθφ ζηφρν ηε δεκηνπξγία κεληνξηθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε
εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ, αιιά θαη καζεηέο κε θαη
καζεηέο ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, σο κέζν γηα ηε ζπκπεξίιεςή ηνπο. Η
δηεξεχλεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπ πξνέθπςε κέζα απφ ηελ αλαζθφπεζε
ηεοπξνεγεζείζαο βηβιηνγξαθίαο, βάζεη ηεο νπνίαο δηαθαίλεηαη φηη ε πξνζπάζεηα γηα
ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ δελ πινπνηείηαη εκπξάθησο
ζηνλ θππξηαθφ εθπαηδεπηηθφ ρψξν. Παξάιιεια, δηαπηζηψλνπκε φηη έλαο αζηαζήο παξάγνληαο
πνπ δχλαηαη λα επεξεάδεη ηελ πνξεία ησλ καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ πξνο ηε
ζπκπεξίιεςε ελδέρεηαη λα είλαη θαη νη απφςεηο, αιιά θαη νη ζηάζεηο ησλ ππφινηπσλ καζεηψλ
απέλαληη ζε φζνπο ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ. πγθεθξηκέλα, ην εξεπλεηηθφ ζρέδην ηεο
παξνχζαο δξάζεο πινπνηείηαη σο αθνινχζσο: Αθνχ ιακβάλεηαη σο δεδνκέλν φηη νη
ζπκκεηέρνληεο αλαγλσξίδνπλ ηελ χπαξμε πεξηζσξηνπνηεηηθψλ ηάζεσλ απέλαληη ζηνπο
καζεηέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ, πξνβαίλεη ζηελ επηζηξάηεπζε ζπγθεθξηκέλσλ
πξαθηηθψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ ζηε δεκηνπξγία ζπκπεξηιεπηηθήο θνπιηνχξαο.
πγθεθξηκέλα, πξνηάζζεη ηε δεκηνπξγία κεληνξηθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνχο
θαη καζεηέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ελ ιφγσ δξάζεο ε
πξνζπάζεηα εληζρχεηαη κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο κεληνξηθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε καζεηέο
ρσξίο θαη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.
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Λακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ πξναλαθεξζέλησλ, ζεσξήζακε πσο ε πνηνηηθή κεζνδνινγία κε
ηελ παξάιιειε ρξήζε ηεο ζεκειησκέλεο ζεσξίαο (groundedtheory) σο κέζνπ αλάιπζεο ησλ
δεδνκέλσλ ζα κπνξνχζε λα θαηεπζχλεη επαξθψο ηε δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο. Καηά ηε
δηάξθεηα ηεο αλάιπζεο ε ζεκειησκέλε ζεσξία ιακβάλεη ππφςηλ ηηο εληππψζεηο ησλ
ζπκκεηερφλησλ,
ην
πεξηβάιινλ,
ηε
ζπκπεξηθνξά
θαη
ηηο
κε
ιεθηηθέο
παξακέηξνπο(StraussθαηCorbin, 1990).
Βάζεη ηεο πνηνηηθήο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο ηα δεδνκέλα ζπιιέγνληαη ζε ιεθηηθφ θαη
νπηηθφ θπξίσο επίπεδν (Devetak, GlažarandVogrinc, 2010). χκθσλα κε ηνλ Yin (2011), νη
πέληε βαζηθέο παξάκεηξνη πνπ ζέηεη ππφ εμέηαζε ε πνηνηηθή έξεπλα είλαη νη αθφινπζεο: α) ην
λφεκα ηεο αλζξψπηλεο δσήο ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο, β) νη απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ
έξεπλα, γ) νη ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο δνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, δ) νη απφςεηο πνπ
ζα ήηαλ πηζαλφλ λα βνεζήζνπλ ζηελ επεμήγεζε ησλ αλζξψπηλσλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ε) νη
δηάθνξεο πεγέο γηα λα απνδείμεη θάηη. Υξεζηκνπνίεη σο κεζφδνπο ζπιινγήο δεδνκέλσλ ηα
δηαθνξεηηθά είδε ηεο παξαηήξεζεο, ηε ζπλέληεπμε, ηηο νκάδεο εζηίαζεο, ηηο βηνγξαθηθέο
αθεγήζεηο, αιιά θαη ηε ζπιινγή θαη αλάιπζε ηεθκεξίσλ (Σζίσιεο, 2014). Καηά ηε δηάξθεηα
ηεο παξνχζαο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζακε σο εξεπλεηηθά εξγαιεία ηηο εκηδνκεκέλεο
ζπλεληεχμεηο, ηηο ζπκκεηνρηθέο παξαηεξήζεηο θαη ηηο νκάδεο εζηίαζεο.
Δπηπξφζζεηα, ε ζεκειησκέλε ζεσξία (groundedtheory) είλαη κία εξκελεπηηθή,
θνλζηξνπθηηβηζηηθή κέζνδνο (Strauss θαη Corbin, 1990) πνπ επηηξέπεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο
λα παξνπζηάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο θαη έπεηηα λα ηε ζπλδπάζνπλ κε ηελ άπνςε ησλ εξεπλεηψλ
(Hutchinson, 1998). πγθεθξηκέλα, έρνπκε επηιέμεη ηνλ ζπζηεκαηηθφ ζρεδηαζκφ (systematic
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design), ην έλα δειαδή απφ ηα ηξία είδε ζρεδηαζκνχ πνπ πξνηείλεη ε ζεκειησκέλε (grounded)
ζεσξία (systematic, emerging and constructivist design). Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη νη
βαζηθέο θάζεηο ηεο ζεκειησκέλεο ζεσξίαο νη νπνίεο θαζνδήγεζαλ ηελ παξνχζα έξεπλα
ππήξμαλ νη αθφινπζεο: αλνηθηή θσδηθνπνίεζε, θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ζε αξρηθά
ζέκαηα πνπ αλαθηήζεθαλ απφ ηα ιφγηα ησλ ζπκκεηερφλησλ, αμνληθή θσδηθνπνίεζε,
επηιεθηηθή θσδηθνπνίεζε, ζπγθέληξσζε ησλ ζεκάησλ ζε βαζηθά ζέκαηα θαη ππνζέκαηα θαη
θαηαζθεπή πεξηγξαθψλ θαη ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ ησλ κειεηψλ πνπ έρνπλ κειεηεζεί. Σε
δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαηεχζπλαλ ηα αθφινπζα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα:
-Με πνηνπο ηξφπνπο ζα κπνξνχζε έλαο εθπαηδεπηηθφο-κέληνξαο λα θαηεπζχλεη έλα καζεηή
πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο ΑκΔΔΑ πξνο ηε ζπκπεξίιεςή ηνπ;
-Πσο κπνξεί ν καζεηήο-κέληνξαο λα εληζρχζεη ηνλ ζπκπεξηιεπηηθφ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
κέληνξα;
Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ ζπλνιηθά απφ 137 άηνκα, αλάκεζα ζηα νπνία
ζπγθαηαιέγνληαλ48 εθπαηδεπηηθνί απφ ηνπο νπνίνπο νη 10 ιεηηνχξγεζαλ σο κέληνξεο, 4
ζπλνδνί καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ, 15παηδηά πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο
ΑκΔΔΑ θαη32 παηδηά ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, εθ ησλ νπνίσλ ηα 9 αλήθαλ ζηελ
θαηεγνξία ησλ καζεηψλ κεληφξσλ γηα παηδηά πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ.Ο πίλαθαο 1,
πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ησλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ.
Δθπαηδεπηηθνί

πλνδνί

Μαζεηέο
πνπ
ραξαθηεξίδνληαη σο
ΑκΔΔΑ

Μαζεηέο
ΑκΔΔΑ

Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ

48

4

15

32

Μέληνξεο

10

-----

-----

9

ρσξίο

Πίλαθαο 1: Σπκκεηέρνληεο

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα επηζεκάλνπκε φηη νη καζεηέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ
έξρνληαλ αληηκέησπνη κε ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ:
καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ππεξθηλεηηθφηεηα, λνεηηθή πζηέξεζε θαη απηηζκφ. Οη καζεηέο πνπ
θνηηνχζαλ ζηηο Δηδηθέο Μνλάδεο παξαθνινπζνχζαλ καζήκαηα ζηα γεληθά ηκήκαηα γηα δχν
δηδαθηηθέο πεξηφδνπο εκεξεζίσο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ππφινηπσλ δηδαθηηθψλ πεξηφδσλ
βξίζθνληαλ ζηελ αίζνπζα ηεο Δηδηθήο Μνλάδαο. ηελ έξεπλα, έιαβαλ κέξνο έλα ζρνιείν
Μέζεο Δθπαίδεπζεο απφ ηελ Λεκεζφ θαη έλα απφ ηελ Πάθν. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν
επηιέγεθαλ ηα ζπγθεθξηκέλα ζρνιεία έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη απνηέιεζαλ έλα βνιηθφ
δείγκα, αθνχ νη εξεπλεηέο είραλ επθνιφηεξε πξφζβαζε ζε απηά, ιφγσ ηνπ φηη νη δηεπζπληέο
ησλ ζρνιείσλ είραλ δψζεη ηε ζπγθαηάζεζε ηνπο γηα δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, ζε αληίζεζε κε
ηνπο δηεπζπληέο άιισλ ζρνιείσλ νη νπνίνη αξλήζεθαλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ έξεπλα.
Δπηπξφζζεηα, αμίδεη λα επηζεκάλνπκε φηη ηφζν ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ (εθπαηδεπηηθνί
θαη ζπλνδνί), φζν θαη ε δηεχζπλζε πξνσζνχζαλ έληνλα ηε δεκηνπξγία ζπκπεξηιεπηηθήο
θνπιηνχξαο (παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ, δηεξεχλεζε βηβιηνγξαθίαο, εθαξκνγή
ζπκπεξηιεπηηθψλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ).
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Η εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα είρε δηάξθεηα 10 κελψλ. Γηελεξγήζεθε ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο,
ζηελ απιή θαη ζηνλ θαζεγεηηθφ ζχιινγν ησλ δχν ζρνιείσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα.
Η ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο έξεπλαο είρε δηάξθεηα
10 πεξίπνπ ιεπηψλ. Η ζπκκεηνρή ζε ζπλεληεχμεηο δηήξθεζε πεξίπνπ 10 ιεπηά, 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
θαη ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ.
ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη δχν εξεπλεηέο ιεηηνχξγεζαλ σο θαζνδεγεηέο
ζηελ παξνχζα εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. πγθεθξηκέλα, νξγάλσζαλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
πξαγκαηνπνηήζεθε ε παξέκβαζε. Αλέιαβαλ ηε ζχζηαζε θαη ηε νξγάλσζε ησλ νκάδσλ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα ιεηηνπξγνχζαλ σο κέληνξεο θαη έπεηηα ηε ζχζηαζε θαη ηε νξγάλσζε
ησλ νκάδσλ ησλ καζεηψλ πνπ ζα ιεηηνπξγνχζαλ σο κέληνξεο.
Σα πνηνηηθά δεδνκέλα έρνπλ ζπιιεγεί κε ηε ρξήζε ερνγξαθήζεσλ θαη ηελ θαηαγξαθή
εδαθηθψλ ζεκεηψζεσλ. Μεηά ηελ αλάιπζή ηνπο είραλ επηζηξαθεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο
απνζθνπψληαο ζηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπκθσλίαο ή ηεο δηαθσλίαο ηνπο. Η πξνζπάζεηα απηή
είρε σο επηπξφζζεην ζηφρν λα επηβεβαηψζνπκε φηη ηα απνηειέζκαηα δελ ήηαλ βεβηαζκέλα. Σα
πνηνηηθά δεδνκέλα αληαλαθινχζαλ ζηηο εληππψζεηο, ην πεξηβάιινλ, ηηο ιεθηηθέο θαη κε
ιεθηηθέο ζπκπεξηθνξέο.
Αλαθνξηθά κε ηα δεηήκαηα εζηθήο πνπ άπηνληαη ηεο έξεπλαο, νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε
φηη φινη νη ζπκκεηέρνληεο έπξεπε λα ζπκθσλήζνπλ κε ηνπο βαζηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο
εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο, δίλνληαο ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο γηα ζπκκεηνρή κέζσ ηεο
ππνγξαθήο ηνπ «Δληχπνπ πγθαηάζεζεο γηα πκκεηνρή 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.

Σπιινγή θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ
Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ παξνχζα έξεπλα θξφληηζαλ αξρηθά κε ηε βνήζεηα ησλ εξεπλεηψλ λα
κειεηήζνπλ ηε δηεζλψο δηαζέζηκε βηβιηνγξαθία, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ
κεληνξηθνχ κνληέινπ. ηφρνο ηεο ελέξγεηαο απηήο ήηαλ ε έκπξαθηε απφπεηξα δεκηνπξγίαο
ζπκπεξηιεπηηθήο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο. Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία απηή νη ζπκκεηέρνληεο
δηαπίζησζαλ φηη ην κεληνξηθφ κνληέιν έρεη εθαξκνζηεί κέρξη ζηηγκήο απνθιεηζηηθά αλάκεζα
ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ.
Με απηά ηα δεδνκέλα ε εξεπλεηηθή νκάδα πξνζπάζεζε λα εθαξκφζεη ην κνληέιν ηεο
δεκηνπξγίαο κεληνξηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζε καζεηέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ θαη
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εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο θαη αλάκεζα ζε καζεηέο κε θαη ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο,
παξαηεξψληαο ηηο επηδξάζεηο ηνπ ζηα θππξηαθά εθπαηδεπηηθά δεδνκέλα. Έηζη,
δεκηνπξγήζεθε κία νκάδα ηελ νπνία απνηέιεζαλ εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο, ησλ ηκεκάησλ,
φπνπ βάζεη ηνπ λένπ αηνκηθνχ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ζα εληάζζνληαλ νη καζεηέο ηεο
Δηδηθήο Μνλάδαο Μέζεο Δθπαίδεπζεο (ΔΜΜΔ). Αξρηθά, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ απνηεινχζαλ
ηελ νκάδα ιεηηνχξγεζαλ σο κέληνξεο γηα ηνπο καζεηέο ηεο ΔΜΜΔ. Βέβαηα, ζθφπηκα έρνπλ
επηιεγεί ζηελ νκάδα απηή εθπαηδεπηηθνί κε έζησ θαη ειάρηζηεο γλψζεηο εηδηθήο εθπαίδεπζεο,
αιιά απαξαηηήησο ζεηηθή δηάζεζε απέλαληη ζηα παηδηά πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ.
Σελ νκάδα ησλ κεληφξσλ-εθπαηδεπηηθψλ αλέιαβε λα θαηεπζχλεη ν χκβνπινο
Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιείνπ, ζε ζπλεξγαζία βέβαηα κε
ηνπο δχν εξεπλεηέο. Οη εθπαηδεπηηθνί απηνχ ηνπ θιάδνπ ζχκθσλα κε ην ΤΠΠΚ
αλαιακβάλνπλ ηελ παξνρή βνήζεηαο ζηνπο καζεηέο, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα απνθηήζνπλ
απηνγλσζία θαη απηαπνδνρή, θαζψο θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζην ζρνιηθφ θαη θνηλσληθφ
πεξηβάιινλ (Τπεξεζία πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Αγσγήο, 2015). Αμίδεη δε λα
αλαθέξνπκε φηη ζχκθσλα θαη πάιη κε ην ΤΠΠΚ (2009) γηα ηελ φζν ην δπλαηφ νξζφηεξε
δηεθπεξαίσζε ηνπ έξγνπ ηεο ΔΜΜΔ, ν Καζεγεηήο πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο
Αγσγήο ηνπ ζρνιείνπ, νθείιεη θαη πξέπεη λα ζπκβάιεη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε ησλ
παηδηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ, ηελ θνηλσληθνπνίεζή θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπο
ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Κάηη ηέηνην βέβαηα, πξνυπνζέηεη ζπλεξγαζία κε ηνλ ππεχζπλν
Βνεζφ Γηεπζπληή Δηδηθήο Αγσγήο, ηνλ πλδεηηθφ Λεηηνπξγφ Δηδηθήο Αγσγήο θαη
Δθπαίδεπζεο (ΛΔΑΔ) θαη φινπο ηνπο εκπιεθνκέλνπο.
Η νκάδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ-κεληφξσλ αλέιαβε λα δηδάμεη ζηνπο καζεηέο πνπ
ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ ηηο πξναπαηηνχκελεο γηα ηε ζπκπεξίιεςή ηνπο θνηλσληθέο
δεμηφηεηεο πνπ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο καζεηψλ, θάλεθε φηη δελ ππήξραλ ή ήηαλ ειιηπείο. Οη
δεμηφηεηεο απηέο απνθαζίζηεθε φηη ζα ήηαλ θαιχηεξα λα δηδαρζνχλ ηφζν ζηελ ΔΜΜΔ, φζν
θαη ζηηο γεληθέο ηάμεηο κέζσ ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο. Δλδεηθηηθά, αλαθέξνπκε ηελ
αθφινπζε παξαηήξεζε. Αθεγείηαη ε εξεπλήηξηα:

«Η θαζεγήηξηα πξνζπαζνχζε λα κάζεη ζηνπο καζεηέο ηεο γεληθήο ηάμεο, ζηελ νπνία ηε δεδνκέλε ζηηγκή
βξίζθνληαλ θαη καζεηέο ηεο Δηδηθήο Μνλάδαο, βαζηθέο αξρέο θαιήο ζπκπεξηθνξάο. ηελ αξρή, ηνπο έδεηρλε
βηληεάθηα, εηθφλεο θαη έπαηδαλ παηρλίδηα ψζηε λα κάζνπλ ηα παηδηά ηα απαξαίηεηα:
επραξηζηψ…παξαθαιψ…κπνξψ λα…Η θαζεγήηξηα ήηαλ θηιφινγνο, γη' απηφ ηνπο έθεξε θείκελα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. Αξρηθά, ηα παηδηά δπζαλαζρεηνχζαλ. Ο Γηάλλεο
ζεθσλφηαλ ζπλερψο λα βγεη έμσ απφ ηελ ηάμε. ηε δεχηεξε-ηξίηε πξνζπάζεηα φκσο ηα πξάγκαηα άιιαμαλ. ε
ιίγεο κέξεο άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ φζα έκαζαλ ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο»

Μειεηψληαο ηελ πην πάλσ παξαηήξεζε δηαπηζηψλνπκε φηη ε αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζε
καζεηέο κε θαη ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ήηαλ απνηειεζκαηηθή. Η παξαπάλσ
πξνζπάζεηα απνδεηθλχεη φηη ν εθπαηδεπηηθφο κε ην λα απεπζχλεηαη πξνο φινπο ηνπο καζεηέο,
ηνπο θαζνδεγεί ρσξίο λα ζηηγκαηίδεη κία ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία καζεηψλ. Με απηφ ηνλ
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ηξφπν θαίλεηαη φηη ηα απνηειέζκαηα είλαη θαιχηεξα. Αμηφινγα είλαη φκσο θαη ηα δεδνκέλα
πνπ πεγάδνπλ απφ παξαηήξεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ.
Αθεγείηαη ε εξεπλήηξηα:

«Μπαίλνληαο ζηελ Δηδηθή Μνλάδα είδα ηνλ θαζεγεηή ησλ καζεηηθψλ λα κνηξάδεη ςεχηηθα ρξήκαηα ζηνπο
καζεηέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ. ηε ζπλέρεηα, ηνπο έβαιε λα ππνδπζνχλ ξφινπο. Ο έλαο καζεηήο
αλέιαβε ηνλ ξφιν ηνπ θαηαζηεκαηάξρε θαη νη ππφινηπνη ηνλ ξφιν ησλ πειαηψλ. Ήηαλ ελζνπζηαζκέλνη. Ο
Κψζηαο είπε κε θακάξη: «Δίκαη ην αθεληηθφ. Έρσ ην θαιχηεξν καγαδί». πλερίδνληαο ε Διέλε είπε: «Δγψ έρσ
ηαπην πνιιά ιεθηά ζα αγνξάζσ 3 πξάγκαηα θαη ζα αλ ζέιεηε ζα ζαο δψζσ θάηη»

ηελ πξνζπάζεηα απηή ηνλίζηεθε φηη είλαη απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία ησλ δηδαζθφλησλ ηεο
ΔΜΜΔ, ησλ δηδαζθφλησλ ησλ γεληθψλ ηάμεσλ θαη ησλ ζπλνδψλ ησλ παηδηψλ πνπ
ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ.ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα κειεηήζνπκε ηελ άπνςε ηνπ θ.
Γηψξγνπ (ζρνιείν 4), ελφο ζπλνδνχ παηδηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ:

«Παξφιν πνπ θάπνηα πξάγκαηα θαίλνληαη θάπνηε σο απηνλφεηα, εληνχηνηο δελ είλαη. Πνιινί απφ καο
ζεσξνχζαλ φηη νη καζεηέο καο είλαη αξθεηά κεγάινη γηα λα δηδαρζνχλ ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο ή λα κάζνπλ λα
ρεηξίδνληαη ηα ρξήκαηα. Γελ είλαη. Απηά φκσο είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα κπνξέζεη θάπνηνο λα αλήθεη
ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Απηή ε πξνζπάζεηα πνπ έγηλε λνκίδσ φηη ζα καο βνεζήζεη πνιχ».

πκπιεξσκαηηθά, παξαζέηνπκε ηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, νη νπνίεο ζπιιέγεθαλ κέζα
απφ ηε ρξήζε ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ ησλ νκάδσλ εζηίαζεο θαη ηελ άπνςε ηεο
εθπαηδεπηηθνχ θ. Μαξίαο (ζρνιείν 2):

«Ννκίδσ φηη πέηπρε! Σνπο βνήζεζε λα αλήθνπλ ζην ζχλνιν! Ήξζακε θαη πην θνληά κε ηνπο καζεηέο
δηδάζθνληάο ηνπο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο.Η πξνζπάζεηα ήηαλ δηαζεκαηηθή θη απηφ ήηαλ πνιχ θαιφ γηαηί θάηη πνπ
δίδαζθε ν έλαο εθπαηδεπηηθφο ην δεηνχζε σο γλψζε θαη θάπνηνο άιινο. Έηζη νη καζεηέο εκπέδσλαλ απφ ηε κηα
απηά πνπ δηδάζθνληαλ, θη απφ ηελ άιιε αληηιακβάλνληαλ φηη ε δσή δελ είλαη ρσξηζκέλε ζε θνπηάθηα θαη
καζήκαηα θαη φηη απηά πνπ καζαίλνπκε ηα ρξεζηκνπνηνχκε»

Μειεηψληαο ηηο πξναλαθεξζείζεο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, νη νπνίεο ιήθζεθαλ κέζσ
ζπλεληεχμεσλ θαη ιεηηνπξγήζαλ σο αμηνιφγεζε ηεο πξνζπάζεηαο γηα δεκηνπξγία κεληνξηθψλ
ζρέζεσλ αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε
πξνζπάζεηα πνπ πεξηγξάθεθε πην πάλσ ήηαλ επηηπρήο, φπσο θαλεξψλνπλ θαη ηα ζρφιηα ησλ
ζπκκεηερφλησλ. Η πξνζπάζεηα φκσο ζπλερίζηεθε θαη ζηνλ ρψξν ηεο απιήο ηνπ ζρνιείνπ
φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί-κέληνξεο βνεζνχζαλ εκπξάθησο ηνπο καζεηέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη
σο ΑκΔΔΑ λα εθαξκφζνπλ εκπξάθησο ζηηο θνηλσληθέο ηνπο ζπλαλαζηξνθέο φζα
δηδάρζεθαλ. πσο επηζεκαίλεη ν θ. Μάξηνο, έλαο εθπαηδεπηηθφο (ζρνιείν 4):
«Οη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ήηαλ απνηειεζκαηηθέο. Έηζη νη καζεηέο άξρηζαλ λα απνθηνχλ νινέλα θαη
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πεξηζζφηεξνπο θίινπο. Βέβαηα ρξεηάδνληαη πνιιή θαζνδήγεζε απφ καο»

Βέβαηα ε πξνζπάζεηα ηεο Οκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ-κεληφξσλ πξνθάιεζε κε αλακελφκελα
πξνβιήκαηα. Απηά εζηηάδνληαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη νη καζεηέο ηεο ΔΜΜΔ είραλ ηάζεηο
πξνζθφιιεζεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο. Η ηάζε απηή νδήγεζε δπζηπρψο ζε
θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζηε ζπλαλαζηξνθή θπξίσο κε ελήιηθεο παξά κε ηνπο ζπλνκειίθνπο
ηνπο. Δλδεηθηηθή είλαη ε δήισζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ θ. Διέλεο (ζρνιείν 3), πνπ αθνινπζεί:

«Γελ μέξσ έρσ ηχςεηο…Ννκίδσ φηη πήγακε λα θάλνπκε θαιφ θαη…Πψο λα κάζσ ηε Μαξία φηη πξέπεη λα θάλεη
παξέα κε ηα άιια παηδηά αληί κε ηνπο κεγάινπο; Πξέπεη λα ηε βνεζήζσ αιιά δελ μέξσ πσο. Μπνξεί λα
θαζεζπράζηεθαλ θαη ηα άιια παηδηά γηαηί μέξνπλ φηη είλαη κε καο θαη δελ είλαη αλάγθε λα ηελ θάλνπλ παξέα.
Ξέξεηο…ληψζνπλ αλαγθαζκέλα λα ηνπο θάλνπλ παξέα. Δπεηδή είλαη θαιά παηδηά θαη ηνπο ην δεηάκε ζπλήζσο
εκείο ζαλ ράξε, ζεσξνχλ φηη είλαη ππνρξεσκέλνη».

Δπηπξφζζεηα, ε εθπαηδεπηηθφο θ. Αλησλία (ζρνιείν 1) είπε:

«Νηψζσ…θπιαθηζκέλε…ληξέπνκαη πνπ ην ιέσ…Ννκίδσ δε ζέισ άιιν λα είκαη κέληνξαο. Ξέξσ φηη κε
ζεσξείηε άζπιαρλε θαη ξαηζίζηξηα, φκσο ζέισ λα έρσ έλα δηάιεηκκα…λα πηψ έλα θαθέ κε ηελ εζπρία κνπ. Η
κηθξή θαληάδεηαη πξνβιήκαηα, καιψλεη κε ηνπο άιινπο θαη ζέιεη λα κνπ κηιά ζπλέρεηα».

Η πξναλαθεξζείζα άπνςε καο νδήγεζε ζηε δηαπίζησζε πσο κία κεξίδα εθπαηδεπηηθψλ
ζεσξνχζε επηπξφζζεην θνξηίν ηνλ ξφιν ηνπ κέληνξα. Δπηπξφζζεηα, έλαο ζπλνδφο, ν θ.
Μάξηνο, αλέθεξε:
«ίγνπξα είλαη σξαία φιε απηή ε πξνζπάζεηα αιιά εμνπζελσηηθή γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Υξεηάδεηαη ρξφλν
θαη θφπν πνιχ»

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα κειεηήζνπκε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αθφινπζεο παξαηήξεζεο.
Αθεγείηαη ή Διέλε, κία καζήηξηα ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο.

«Ο ζπκκαζεηήο καο…εθείλν ην παηδί ηεο Μνλάδαο ήηαλ ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο κε θάπνηνλ ελήιηθα. Ή κε
θάπνην ζπλνδφ ή κε θάπνηνλ εθπαηδεπηηθφ. Μηα κέξα ηνλ θσλάμακε λα έξζεη λα παίμνπκε κπάια. Γελ εξρφηαλ.
Έζθπςε ην θεθάιη…Έδεηρλε φηη δελ ήζειε νχηε θαλ λα καο κηιήζεη. πλέρηζε λα θάζεηαη ζηα παγθάθηα θαη
παίδεη ζην θηλεηφ. πδεηνχζε κε ηνπο κεγάινπο. Γελ έδεηρλε λα καο έρεη αλάγθε»

Μειεηψληαο θαη θσδηθνπνηψληαο ζηε ζπλέρεηα ηα πνηνηηθά δεδνκέλα («θνηλσληθέο
δεμηφηεηεο», «πεξηζζφηεξνπο θίινπο», «ήξζακε πην θνληά»)θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα
πσο εδεκηνπξγία κεληνξηθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο ζπκβάιιεη
ζεηηθά πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζπκπεξίιεςεο ησλ καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο
ΑκΔΔΑ.Παξ‟ φια απηά ε πξναλαθεξζείζα παξαηήξεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δεδνκέλα πνπ
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ζπιιέγεθαλ κέζσ ησλ ζπλεληεχμεσλ («έρσ ηχςεηο», «ληψζνπλ αλαγθαζκέλα», «ληψζσ
θπιαθηζκέλε», «εμνπζελσηηθή πξνζπάζεηα»)καο νδεγνχλ πξνο ηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο άπνςεο
φηη ελδέρεηαη λα πεξηζσξηνπνηεί ζε θάπνην βαζκφ ηνπο καζεηέο, αθνχ ηνπο θαζεζπράδεη
εμαζθαιίδνληάο ηνπο ηελ παξέα ελφο ελήιηθα.
Γη‟ απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν,νη ζπκκεηέρνληεο επηρείξεζαλ λα ςάμνπλ θάπνηεο άιιεο ιχζεηο
πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ ζηελ φζν ην δπλαηφλ πην απνηειεζκαηηθή ζπκπεξίιεςε
ησλ καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ.Μέζα απφ ηε δηεξεχλεζε θαη πάιη ηεο
πξναλαθεξζείζαο βηβιηνγξαθίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δεκηνπξγία κεληνξηθψλ ζρέζεσλ, νη
ίδηνη νη ζπκκεηέρνληεο πξφηεηλαλ ηε ζχλαςε κεληνξηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζε καζεηέο κε θαη
καζεηέο ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Έηζη, νη εθπαηδεπηηθνί ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ
δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπο εξεπλεηέο αλέιαβαλ λα εληνπίζνπλ ηνπο καζεηέο πνπ ζα
κπνξνχζαλ λα ήηαλ φζν ην δπλαηφλ πην απνηειεζκαηηθνί ζηελ πξνζπάζεηα θαζνδήγεζεο ησλ
ζπκκαζεηψλ ηνπο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ. Παξαηίζεληαη νη αθφινπζεο απφςεηο,νη
νπνίεο δηαηππψζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο πξαγκαηνπνίεζεο νκάδσλ εζηίαζεο:

«Γελ είλαη θαζφινπ εχθνιν λα θάλεηο έλα παηδί κε εηδηθέο αλάγθεο λα αηζζαλζεί φηη είλαη ίζν κε ηα ππφινηπα
παηδηά. Δκείο ζαλ ελήιηθεο δελ αληηιακβαλφκαζηε απφιπηα ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ απηψλ» (θ. Κψζηαο,
εθπαηδεπηηθφο-ζρνιείν 1)

«Πνιχ ζσζηή ε άπνςή ζνπ. Δίλαη δχζθνιν γηα καο λα θαηαλνήζνπκε ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο
αλάγθεο. Ίζσο λα ήηαλ θαιχηεξα λα κηιήζνπκε κε ηα ίδηα ηα παηδηά ή κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο γηα λα
απνθαιχςνπκε ηηο αλάγθεο απηέο, αιιά θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα κπνξνχζαλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ
απνηειεζκαηηθφηεξα» (θ. Γηάλλα, ζπλνδφο-ζρνιείν 3).

«Αθξηβψο! Γηαηί δελ δεηνχκε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο λα αλαιάβνπλ, κε ηε βνήζεηά καο βέβαηα ηε
ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο» (θ. Άλλα, ζπλνδφο-ζρνιείν 2)

«Μπξάβν! Θα κπνξνχζακε λα ηνπο δψζνπκε θάπνηεο γεληθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ψζηε λα ιεηηνπξγήζνπλ
σο κέληνξεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο πνπ έρνπλ εηδηθέο αλάγθεο» (θ. Θεφδσξνο, εθπαηδεπηηθφο-ζρνιείν 1)

Μέζα απφ ηελ αλάιπζε θαη ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ πην πάλσ απφςεσλ θαηαιήμακε ζην
ζπκπέξαζκα φηη ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγεζεί κία κεληνξηθή ζρέζε αλάκεζα ζε καζεηέο κε
θαη ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Δλδηαθέξνπζα παξάκεηξνο ζα ήηαλ ε κειέηε ησλ
απφςεσλ ησλ καζεηψλ αλαθνξηθά κε ην ζέκα, νχησο ψζηε λα εληνπίζνπκε ηνλ βαζκφ ζηνλ
νπνίν ήηαλ πξφζπκνη λα βνεζήζνπλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα
ζπκπεξηιεθζνχλ ζηε ζρνιηθή θνπιηνχξα θαη θαη‟ επέθηαζε ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Με
γλψκνλα ηελ πην πάλσ άπνςε, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ιάκβαλαλ κέξνο ζηελ έξεπλα αλέιαβαλ
λα αληρλεχζνπλ, ν θαζέλαο ζην ζρνιείν ηνπ, καζεηέο πνπ ζα έδεηρλαλ ελδηαθέξνλ λα
αλαιάβνπλ ηνλ ξφιν ηνπ κέληνξα θάπνηνπ ζπκκαζεηή ηνπο, ν νπνίνο θαηλνκεληθά
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ηνπιάρηζηνλ βίσλε ζπλαηζζήκαηα πεξηζσξηνπνίεζεο.
Μέζα απφ ηελ εμέιημε ηεο έξεπλαο δηαθάλεθε φηη νη καζεηέο δηαζέηνπλ αξθεηέο ρξήζηκεο
απφςεηο, ηηο νπνίεο θαίλεηαη φηη νη ελήιηθεο δελ είραλ ελζηεξληζηεί πξνεγνπκέλσο. Οπφηε ε
έξεπλα πξνρψξεζε έλα βήκα παξα πέξα, αθνχ δηαθάλεθε φηη νη καζεηέο ζα κπνξνχζαλ λα
αλαιάβνπλ ηνλ ξφιν ηνπ κέληνξα. πγθεθξηκέλα, ζα κπνξνχζαλ λα θαηεπζχλνπλ ηφζν ηνπο
καζεηέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ, φζν θαη ηηο δηεπζχλζεηο ησλ ζρνιείσλ, ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο ζπλνδνχο καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ.
Αληηπξνζσπεπηηθέο απφςεηο κέζα απφ ηηο νπνίεο νδεγεζήθακε ζηελ πην πάλσ δηαπίζησζε
ήηαλ νη αθφινπζεο:

«Φαίλεηαη φηη κπνξνχκε λα κάζνπκε πνιιά απφ ηα παηδηά. Απηά κάιινλ μέξνπλ θαιχηεξα πσο αηζζάλνληαη νη
ζπκκαζεηέο ηνπο πνπ έρνπλ θάπνηεο ηδηαηηεξφηεηεο θαη πσο κπνξνχκε λα ηνπο βνεζήζνπκε» (Μάξηνο –
ζπλνδφο, ζρνιείν 2)

«Αο αθήζνπκε ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο λα καο δείμνπλ ηνλ δξφκν πξνο ηε ζπκπεξίιεςε. Μπνξεί λα μέξνπλ
θάηη πεξηζζφηεξν απφ καο, ηα βηβιία θαη ηηο ζεσξίεο» (θ. Υξηζηίλα – εθπαηδεπηηθφο, ζρνιείν 3)

ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεληαη απφςεηο ησλ καζεηψλ, πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα, ζρεηηθά
κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο πνπ βηψλνπλ ζπλαηζζήκαηα πεξηζσξηνπνίεζεο θαη ηνλ βαζκφ ζηνλ
νπνίν νη ίδηνη πξνηίζεληαη λα ηνπο βνεζήζνπλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ απνηειεζκαηηθά.

«Δλλνείηαη φηη ζέινπκε λα βνεζήζνπκε ηνπο ζπκκαζεηέο καο. Γελ ζα ήζεια πνηέ λα ήκνπλ ζηε ζέζε ηνπο. Αλ
ήκνπλ φκσο ζα ήζεια πνιχ λα βξεζεί θάπνηνο λα είλαη δίπια κνπ θαη λα κνπ δείρλεη ηνλ δξφκν» (Γηψξγνο,
καζεηήο-ζρνιείν 3)

«Σν παλ είλαη λα θαηαιαβαίλνπκε ηνλ ζπλάλζξσπφ καο αιιά θαη λα ηνλ βνεζάκε, φζν πεξλάεη απ‟ ην ρέξη καο»
(Άληξεα, καζήηξηα-ζρνιείν 1)

«Έρνπλ θη απηνί νη ζπκκαζεηέο καο ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε καο! Καλείο δελ κπνξεί λα ηνπο ηα ζηεξήζεη»
(Κσλζηαληίλα, καζήηξηα-ζρνιείν 2)

«ίγνπξα πξέπεη λα βνεζήζνπκε ηνπο ζπκκαζεηέο καο. Γελ αξθεί κφλν λα ζέινπκε. Πξέπεη λα καο ην
επηηξέςνπλ θαη νη ζπκκαζεηέο καο πνπ αληηκεησπίδνπλ θάπνηεο ηδηαηηεξφηεηεο. Απφ ηελ άιιε εμαξηάηαη πσο
βιέπνπλ θαη ηα ππφινηπα παηδηά ηεο ηάμεο θαη ηνπ ζρνιείνπ ηελ πξνζπάζεηά καο» (Αληψλεο, καζεηήο-ζρνιείν
4)

Δμεηάδνληαο θαη θσδηθνπνηψληαο («θάπνηνο δίπια κνπ», «λα θαηαιαβαίλνπκε ηνλ
ζπλάλζξσπφ καο», «ηα ίδηα δηθαηψκαηα», «λα βνεζήζνπκε ηνπο ζπκκαζεηέο καο»)ηηο
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απφςεηο ησλ καζεηψλ πξνθχπηεη φηη είλαη πξφζπκνη λα βνεζήζνπλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο πνπ
αληηκεησπίδνπλ εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Με ηε ζχκθσλε γλψκε ινηπφλ ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, πξνρσξήζακε ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε
δεκηνπξγία κεληνξηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ καζεηψλ. ε γεληθέο γξακκέο, νη ζπκκεηέρνληεο
απνθάζηζαλ φηη νη κέληνξεο φθεηιαλ θαηά πξψην ιφγν λα καδέςνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε
ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, ηνπο νπνίνπο ζα θαζνδεγνχζαλ, ζηε ζπλέρεηα, ψζηε λα αμηνινγήζνπλ
ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ, αιιά θαη ηε ζπκπεξηθνξά
ησλ ππφινηπσλ ζπκκαζεηψλ ηνπο απέλαληί ηνπο. θνπφο ηεο πξνζπάζεηαο απηήο ήηαλ λα
εμεηάζνπλ ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ν καζεηήο πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο ΑκΔΔΑ
πεξηζσξηνπνηείηαη. Έπεηηα, νη κέληνξεο αλέιαβαλ λα ζέζνπλ ζηφρνπο θαη λα δηακνξθψζνπλ
έλα ζρέδην δξάζεο πξνθεηκέλνπ λα νδεγήζνπλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ζηε ζπκπεξίιεςε.
Σέινο, ν καζεηήο-κέληνξαο αλαζηνραδφηαλ θαη ζπδεηνχζε κε ηνπο ππφινηπνπο καζεηέοκέληνξεο, νη νπνίνη ηνπ παξείραλ αλαηξνθνδφηεζε, ψζηε ζηε ζπλέρεηα ηεο κεληνξηθήο
ζρέζεο λα απνθχγεη ιάζε πνπ πηζαλφλ λα έρεη θάλεη.
Κάλνληαο πξάμε ηε δεκηνπξγία κεληνξηθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε καζεηέο κε θαη ρσξίο
εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη νη καζεηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
σο ζπκπεξηιεπηηθνί κέληνξεο ήηαλ άηνκα ζπγθξνηεκέλα θαη κε δεκνθξαηηθέο ηδέεο. ηελ
πνξεία φκσο, δηαπηζηψζακε φηη θάπνηνη καζεηέο άξρηζαλ λα γίλνληαη θάπσο δηζηαθηηθνί ζηελ
ηδέα λα είλαη κέληνξεο θάπνηνπ καζεηή πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο ΑκΔΔΑ θαη ηδηαίηεξα ησλ
καζεηψλ ηεο ΔΜΜΔ. Ιδηαίηεξα φκσο, καο πξνβιεκάηηζαλ θαη ηα ιφγηα ηνπ Παλαγηψηε, ελφο
καζεηή-κέληνξα (ζρνιείν 4):

«Κπξία…ηη λα ηεο πσ δελ θαηαιαβαίλεη. Σξέρεη ζπλέρεηα πίζσ κνπ. Θέισ λα βνεζήζσ, αιιά ζέισ λα κηιήζσ
θαη ιίγν κε ηνπο θίινπο κνπ. Γελ κε αθήλεη. Σελ ιππάκαη αιιά…Λέεη ζηνπο θαζεγεηέο θαη ζηνπο καζεηέο φηη
δελ ζέισ λα ηεο κηιψ. Δεε…ληψζσ θη εγψ φηη είκαη παιηφπαηδν. Πψο λα ηε βνεζήζσ ρσξίο λα κε θαηαπηέδεη;»

Σα ιφγηα ηνπ Παλαγηψηε καο ψζεζαλ ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο Μαξίαο
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο. Γηαπηζηψζακε ηειηθά, φηη φλησο φια φζα είραλ
αλαθεξζεί πξνεγνπκέλσο ήηαλ αιεζή. Πξoζέμακε φηη ν Παλαγηψηεο αηζζαλφηαλ πνιχ
άζρεκα, ρακνγεινχζε, πξνζπαζνχζε λα κελ πεξηζσξηνπνηεί ηε Μαξία, φκσο ε ρεηξφηεξε
δηαπίζησζή καο ήηαλ φηη ηα ππφινηπα παηδηά θνξφηδεπαλ έληνλα ηνλ Παλαγηψηε.
Υαξαθηεξηζηηθά θάπνηνη ηνπ έιεγαλ:

«Ρε ηπρεξέ…άληε πάιη…ζε ζέιεη…Πήγαηλε Διέλε...Ο Παλαγηψηεο ζνπ θεχγεη…Πάεη λα βξεη άιιε…Θα ζε
παξαηήζεη».

Σν γεγνλφο απηφ καο πξνβιεκάηηζε ηδηαίηεξα σζψληαο καο λα μαλαζθεθηνχκε ηνλ ηξφπν κε
ηνλ νπνίν ζα ζπκβάινπκε απνηειεζκαηηθφηεξα ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηψλ ηεο
ΔΜΜΔ. Έηζη, απνθαζίζηεθε φηη πέξα απφ ηνπο καζεηέο-κέληνξεο θαη ηνπο καζεηέο πνπ
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ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ, έπξεπε θαη νη ππφινηπνη καζεηέο λα εκπιαθνχλ ζηε δηαδηθαζία
ζπκπεξίιεςεο ησλ καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ. χκθσλα κε κία καζήηξηακέληνξα (ζρνιείν 4):

«Οθείινπκε λα βξνχκε ηνλ ηξφπν λα θάλνπκε ηνπο ζπκκαζεηέο καολα ληψζνπλ φια φζα αηζζάλνληαη ηφζν νη
ζπκκαζεηέο ηνπο πνπ βηψλνπλ ηελ πεξηζσξηνπνίεζε, φζν θαη εκείο, πνπ έρνπλ αλαιάβεη ηνλ ξφιν ηνπ καζεηήκέληνξα, ψζηε λα ζπκβάινπκε ζηε ζπκπεξίιεςή ηνπο».

Αλαθνξηθά κε ην ίδην ζέκα,έλαο καζεηήο-κέληνξαο (ζρνιείν 2) επεζήκαλε:

«Ξέξσ ηη ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη. Αο θάλνπκε καζήκαηα ελζπλαίζζεζεο ζηα παηδηά γηα λα κπνξνχλ λα κπνπλ
ζηε ζέζε ηνπ άιινπ».

Οη πξναλαθεξζείζεο πξνηάζεηο θάλεθαλ ινγηθέο ζηα ππφινηπα κέιε ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο.
Έηζη, κεηά απφ ζπδήηεζε αλάκεζα ζηνπο καζεηέο-κέληνξεο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο,
απνθαζίζηεθε φηη ζε φπνηα καζήκαηα είλαη εθηθηφ ζα κπνξνχζαλ λα επαηζζεηνπνηεζνχλ νη
καζεηέο αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νθείινπκε λα ζπκπεξηθεξφκαζηε ζηνπο
ζπλαλζξψπνπο καο. ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ καζεκάησλ ζεσξήζεθε
απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία καζεηψλ κεληφξσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ.
Οη εθπαηδεπηηθνί ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο καζεηέο-κέληνξεο πξνζπάζεζαλ λα βνεζήζνπλ
θάπνηα παηδηά λα κπνπλ ζηε ζέζε ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο κε ηελ αλάγλσζε θαη ηνλ ζρνιηαζκφ
απιψλ θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ, ηελ επίζθεςε ζε εηδηθά ζρνιεία, θαη ζε θέληξα απνθαηάζηαζεο
αηφκσλ κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο ιφγσ αηπρεκάησλ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ επηζθέςεσλ απηψλ
νη καζεηέο ζπλνκίιεζαλ ηφζν κε ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαλ ζηα εηδηθά ζρνιεία θαη ζηα
θέληξα απνθαηάζηαζεο, φζν θαη κε ςπρνιφγνπο πνπ παξαθνινπζνχζαλ ηηο πεξηπηψζεηο
απηέο.
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηεμαγσγήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ, o Νίθνο (ζρνιείν 2), έλαο
απφ ηνπο καζεηέο ησλ ππφ έξεπλα ζρνιείσλ αλέθεξε:

«Σψξα θαηάιαβα πξαγκαηηθά πσο ληψζνπλ απηά ηα παηδηά. Ήηαλ κεγάιν ιάζνο εθ κέξνπο κνπ λα κελ θάλσ
παξέα καδί ηνπο θαη λα ηνπο θνξντδεχσ. Αθφκε ρεηξφηεξε ήηαλ ζπκπεξηθνξά κνπ απέλαληη ζηα παηδηά πνπ
πξνζπαζνχζαλ λα βάινπλ ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο ζηελ παξέα ηνπο. Θα πξνζπαζήζσ λα
επαλνξζψζσ…Γπζηπρψο, αλ δελ ην δήζεηο δελ ην αληηιακβάλεζαη»

ηαδηαθά, ηα απνηειέζκαηα ηεο πην πάλσ δξάζεο άξρηζαλ λα αληαλαθινχλ ζηηο
ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηψλ. Μέζα απφ ηελ πξνζπάζεηα γηα δεκηνπξγία κεληνξηθψλ ζρέζεσλ,
αλαδείρζεθαλ θαη πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη ζπκκεηέρνληεο είραλ θαη ζεηηθέο εκπεηξίεο
πνπ ζρεηίδνληαλ κε ζέκαηα ζπκπεξίιεςεο. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα παξαζέζνπκε κία
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ζχληνκε παξαηήξεζε,ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ ρψξν ηεο απιήο ηνπ ζρνιείνπ 1.
Αθεγείηαη ε θ. Γεσξγία, κία ζπλνδφο (ζρνιείν 1)καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ:

«πλήζσο νη καζεηέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο βξίζθνληαη ζε κία
γσλίηζα απνκνλσκέλνη, κε ηνπο ζπλνδνχο, αιιά θαη κε ηα ππφινηπα παηδηά πνπ αηζζάλνληαη φηη δηαθέξνπλ θαηά
θάπνην ηξφπν απφ ηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. ήκεξα είδα θάηη πνπ κε ραξνπνίεζε ηδηαίηεξα. Έλαο
καζεηήο πνπ νηθεηνζειψο είρε δεηήζεη λα ζπκκεηέρεη ζηελ έξεπλα ιακβάλνληαο ηνλ ξφιν ηνπ κέληνξα, ηα
θαηάθεξε! Πιεζίαζε δχν καζεηέο ηεο Δηδηθήο Μνλάδαο θαη θαηάθεξε λα ηνπο εληάμεη ζηελ παξέα ηνπ. ηελ
αξρή θαίλεηαη φηη ην εγρείξεκά ηνπ ήηαλ αξθεηά δχζθνιν. Ο έλαο καζεηήο είρε εγθεθαιηθή παξάιπζε, ελψ ν
άιινο είρε απηηζκφ. Καζεκεξηλά πξνζπαζνχζε φκσο ηα πξάγκαηα ήηαλ αξθεηά δχζθνια. Ο έλαο ηνπ έιεγε λα
θχγεη, ν άιινο ηνπ γχξηδε ηελ πιάηε…Σειηθά θαίλεηαη φηη κάιινλ ηνλ ζπλήζηζαλ. Γπν βδνκάδεο κεηά άξρηζαλ
λα παξαθνινπζνχλ καδί βηληεάθηα ζηα θηλεηά ηνπο ηειέθσλα, λα ζπδεηνχλ θαη λα ρακνγεινχλ. Έπεηηα απφ κία
αθφκε βδνκάδα ηα απνηειέζκαηα ήηαλ αθφκε πην ζεακαηηθά. Η παξέα ηνπ καζεηή κέληνξα, πέληε αθφκε
αγφξηα πιεζίαζαλ ηνπο δχν καζεηέο ηεο Δηδηθήο Μνλάδαο θαη έγηλαλ θη απηνίθίινη ηνπο. Πνιχ ζχληνκα φινη
καδί έθαλαλ βφιηεο ζε νιφθιεξε ηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ».

Η πξνεγεζείζα παξαηήξεζε απνηειεί έλα ιακπξφ παξάδεηγκα, ην νπνίν απνδεηθλχεη γηα
άιιε κηα θνξά φηη νη καζεηέο κε θαη ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κπνξνχλ λα
ζπλππάξμνπλ, λα ζπλεξγαζηνχλ, λα εθπαηδεπηνχλ ρσξίο θάπνηνο απφ απηνχο λα αηζζάλεηαη
φηη ππάξρνπλ καζεηέο πνπ ιφγσ ησλ αλαγθψλ ηνπο πξέπεη λα πεξηζσξηνπνηνχληαη.
Αλαθνξηθά κε ηελ πην πάλσ παξαηήξεζε, νΑληξέαο, ν καζεηήο κέληνξαο (ζρνιείν 1)
αλέθεξε:

«Δίκαη πνιχ ραξνχκελνο! Γελ πεξίκελα φηη ζα ηα θαηάθεξλα. ηελ αξρή κνπ θαίλνληαλ ηφζν απφκαθξνη…
Απιά ρξεηαδφηαλ κεγάιε πξνζπάζεηα θαη εθ κέξνπο κνπ θαη εθ κέξνπο ηνπο. Γελ είλαη θαζφινπ εχθνιν λα
αιιάμεηο δεδνκέλα κε ηα νπνία δνχζεο εδψ θαη ηφζα ρξφληα».

Σελ ίδηα άπνςε εληζρχνπλ θαη θάπνηνη άιινη καζεηέο πνπ ιεηηνχξγεζαλ σο κέληνξεο:

«Πξέπεη λα έρεηο πνιιή ππνκνλή. Πξέπεη λα δείμεηο ζηνλ άιιν, φπνηνο θη αλ είλαη απηφο, φπνηεο ηδηαηηεξφηεηεο
θη αλ έρεη φηη ηνλ ζέβεζαη γη‟ απηφ πνπ είλαη θαη φηη δελ ηνπ δεηάο λα γίλεη θάηη άιιν ην νπνίν ζα ήζειεο εζχ λα
είλαη γηα λα γίλεη θίινο ζνπ» (Νίθε, καζήηξηα-κέληνξαο, ζρνιείν 2).

ην ζεκείν απηφ έρεη νινθιεξσζεί ε παξνχζα εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα αθήλνληαο ηφζν
ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, φζν θαη ζηνπο εξεπλεηέο ηελ εληχπσζε φηη ε πξνζπάζεηα γηα
ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ κπνξεί λα εληζρπζεί κέζσ ηεο
δεκηνπξγίαο κεληνξηθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο αιιά θαη αλάκεζα
ζε καζεηέο.
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Σπκπεξάζκαηα θαη ζπδήηεζε
Οινθιεξψλνληαο ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, δηαπηζηψλνπκε φηη ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ
γεγνλφηνο φηη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ πξνζπάζεηα γηα ζπκπεξίιεςε ησλ
καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ πνηθίινπλ. Σν ρεηξφηεξν δε είλαη ην γεγνλφο φηη ηα
πιείζηα εμ απηψλ δελ έρνπλ αθφκε επηιπζεί θαη ππφθεηληαη ζε ρξνλνβφξεο θαη ελδερνκέλσο
πνιιέο θνξέο αλεπηηπρείο πξνζπάζεηεο. Οη πξνζπάζεηεο απηέο πξνέξρνληαη ζπλήζσο απφ ην
Τπνπξγείν Παηδείαο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Γη‟ απηφ αθξηβψο ηνλ ιφγν, έρνπκε ζηξαθεί
πξνο έλα ελαιιαθηηθφ ηξφπν δξάζεο γηα λα εληζρχζνπκε ηε ζπκπεξηιεπηηθή πξνζπάζεηα, ηε
δεκηνπξγία κεληνξηθψλ ζρέζεσλ. Σνλ ξφιν ινηπφλ ηνπ εληζρπηή ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο
δηαδηθαζίαο έρνπλ αλαιάβεη ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο έξεπλα αξρηθά εθπαηδεπηηθνίκέληνξεο θαη έπεηηα καζεηέο-κέληνξεο κε ζηφρν ηελ θαζνδήγεζε ησλ καζεηψλ πνπ
ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ.
Μέζα απφ ηε ζπιινγή θαη ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο δηαπηζηψζακε
φηη ηα ζπκπεξάζκαηά καο ζπκπίπηνπλ κε ηα πνξίζκαηα εξεπλψλ ζε δηεζλέο εξεπλεηηθφ πεδίν.
πγθεθξηκέλα, πξνθχπηεη φηη ε ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα
ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο(O‟Hara, 2011), έλα εγρείξεκα ην νπνίν δχλαηαη
ζε κεηέπεηηα ζηάδην λα νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθψλ κεληνξηθψλ ζρέζεσλ
(Hochstatter, 2012).Η πξνζπάζεηα απηή ζχκθσλα κε ηα πνξίζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο
θαζίζηαηαη εκθαλήο κέζα απφ ηελ έκπξαθηε εθαξκνγή ηεο δεκηνπξγίαο κεληνξηθψλ
ζρέζεσλ, ηφζν αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ,
φζν θαη αλάκεζα ζε καζεηέο ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη καζεηέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο
ΑκΔΔΑ. Η δηαδηθαζία απηή έρεη νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία ζπκπεξηιεπηηθήο θνπιηνχξαο
(Curtin, Malley θαη Stewart, 2016).
Η πξνζπάζεηα ησλ κεληφξσλ ελίζρπζε ηελ πξνζπάζεηα γηα ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ ηεο
ΔΜΜΔ κέζσ θπξίσο ησλ αθνινχζσλ εγρεηξεκάησλ: α) ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ
καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ, β)δηθαίσζε ηνπ αηηήκαηνο ησλ καζεηψλ πνπ
ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ γηα δηαθξηηηθή ζπκπεξίιεςή ηνπο γ) αλάιεςε ελεξγνχ ξφινπ
ζηελ πξνψζεζε ηεο ζπκπεξίιεςεο απφ ηνπο καζεηέο πνπ δελ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ,
δ)αχμεζε ηνπ βαζκνχ ελζπλαίζζεζεο ησλ καζεηψλ πνπ δελ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ,
δ)ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο θαζνδεγεηψλ ησλ καζεηψλ πνπ αλέιαβαλ ηνλ
ξφιν ησλ κεληφξσλ.
πσο πξνθχπηεη κέζα απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, νη καζεηέο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα
αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά γηα λα επηηχρνπλ ηε ζχλαςε κεληνξηθψλ ζρέζεσλ κε ζηφρν ηε
δεκηνπξγία ζπκπεξηιεπηηθήο θνπιηνχξαο: Να δηαζέηνπλ ζεβαζκφ απέλαληη ζηνλ
ζπλάλζξσπφ ηνπο, λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θηλεηνπνηήζνπλ ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο, λα
δείρλνπλ θαηαλφεζε γηα ηνλ άιιν, λα αλαγλσξίδνπλ ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη
ζπκκαζεηέο ηνπο θαη λα ζέβνληαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα. Δπηπξφζζεηα, νη καζεηέο πνπ
ιεηηνπξγνχλ σο κέληνξεο νθείινπλ λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν
κε ηνλ νπνίν ζα θαζνδεγήζνπλ ηνπο καζεηέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ.
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Αδηακθηζβήηεηα, νη εθπαηδεπηηθνί κέληνξεο θαη νη καζεηέο-κέληνξεο δελ ζα κπνξνχζαλ σο
κνλαδηθνί παξάγνληεο λα πξνσζήζνπλ ηε ζπκπεξίιεςε ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο πνπ
ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ. Αληίζεηα, ηελ πξναλαθεξζείζα πξνζπάζεηα νθείιεη λα
εληζρχζεη ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ (αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, λνκνζεζία θαη
εγθχθιηνη), νη δηεπζχλζεηο ησλ ζρνιείσλ, ε θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ,νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη
ππφινηπνη καζεηέο. Δπνκέλσο, νη καζεηέο κέληνξεο κπνξνχλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο
ππφινηπνπο παξάγνληεο λα νδεγήζνπλ ζηε δεκηνπξγία ζπκπεξηιεπηηθψλ ζρνιηθψλ
πεξηβαιιφλησλ.
Σέινο, αμίδεη λα επηζεκάλνπκε φηη ε παξνχζα έξεπλα ραξαθηεξίδεηαη απφ πεξηνξηζκνχο νη
νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα ιεθζνχλ ππφςε απφ εξεπλεηέο νη νπνίνη ζα επηζπκνχζαλ
κειινληηθά λα εξεπλήζνπλ αλάινγε ζεκαηνινγία. πγθεθξηκέλα, ε έξεπλα έρεη βαζηζηεί ζηε
ζπιινγή πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ. πλεπψο, ζα κπνξνχζε λα εληζρπζεί θαη κε πνζνηηθά
δεδνκέλα, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε ηξηγσλνπνίεζή ηνπο. πλ ηνηο άιινηο, ην δείγκα ηεο
έξεπλαο ήηαλ αξθεηά κηθξφ, γεγνλφο πνπ καο νδεγεί ζην λα πξνηείλνπκε ηε δηελέξγεηα λέσλ
εξεπλψλ, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα εκπιέμνπλ πεξηζζφηεξα ζρνιεία θαη κεγαιχηεξν δείγκα
ζπκκεηερφλησλ.
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