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Abstract: The field of educational administration during the last decades has made rapid
progress, while at the same time it has managed to solve a lot of problems. Nevertheless,
many pupils are still marginalized due to the learning difficulties or special educational needs
they face. That is why school principals are called upon to take action to create inclusive
schools. The present research is based on the collection and analysis of mixed research data.
The sample of the research consisted of 177 participants and specifically 93 teachers, 16
carers of pupils identified as having special educational needs, 13 assistant principals, 5
principals, 18 parents of pupils identified as having special educational needs and 32 parents
of pupils not identified as having special educational needs. Studying the results of the
research we came to the conclusion that the attempt of the principals to create inclusive school
environments often fails, as it is hindered by factors such as bureaucracy, lack of financial
resources and individualized teaching. Particularly encouraging, are the results of the study,
which show that the use of emotional intelligence by a school principal could overcome
obstacles that arise in the principal's attempt to effectively include students who have been
marginalized in the past.
Keywords: leader, inclusive education, emotional intelligence, marginalization
Πεξίιεςε: Ο ηνκέαο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ
δεθαεηηψλ έρεη γλσξίζεη αικαηψδε πξφνδν, ελψ παξάιιεια έρεη θαηαθέξεη λα επηιχζεη
ζσξεία πξνβιεκάησλ. Παξ’ φια απηά, πνιινί καζεηέο εμαθνινπζνχλ λα πεξηζσξηνπνηνχληαη
ιφγσ ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ή ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ κε ηηο νπνίεο
έξρνληαη αληηκέησπνη. Γη’ απηφ αθξηβψο ηνλ ιφγν, νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ θαινχληαη λα
δξάζνπλ κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ζπκπεξηιεπηηθψλ ζρνιείσλ.Η παξνχζα έξεπλα έρεη
βαζηζηεί ζηε ζπιινγή θαη αλάιπζε κηθηψλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο
απνηέιεζαλ 177 ζπκκεηέρνληεο θαη ζπγθεθξηκέλα 93 εθπαηδεπηηθνί, 16 ζπλνδνί καζεηψλ πνπ
ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ, 13 βνεζνί δηεπζπληέο, 5 δηεπζπληέο, 18 γνλείο παηδηψλ πνπ
ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ θαη 32 γνλείο παηδηψλ ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.
Μειεηψληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε πξνζπάζεηα
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ησλ δηεπζπληψλ γηα δεκηνπξγία ζπκπεξηιεπηηθψλ ζρνιηθψλ πεξηβαιιφλησλ πνιιέο θνξέο
απνηπγράλεη, αθνχ παξεκπνδίδεηαη απφ παξάγνληεο φπσο ε γξαθεηνθξαηία, ηα ειιηπή
νηθνλνκηθά θνλδχιηα θαη ε εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία. Ιδηαίηεξα ελζαξξπληηθά βέβαηα είλαη
ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, αθνχ απνδεηθλχνπλ φηη ε επηζηξάηεπζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο
λνεκνζχλεο εθ κέξνπο ηνπ δηεπζπληή ελφο ζρνιείνπ, ζα κπνξνχζε λα ππεξπεδήζεη ηα
εκπφδηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ δηεπζπληή λα ζπκπεξηιάβεη απνηειεζκαηηθά
ηνπο καζεηέο πνπ είραλ πεξηζσξηνπνηεζεί ζην παξειζφλ.
Λέμεηο θιεηδηά:
πεξηζσξηνπνίεζε

εγέηεο, ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε, ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε,

Εηζαγσγή
Η έξεπλα γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε έρεη αλαπηπρζεί αικαησδψο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ. ην παξειζφλ, είρε ρξεζηκνπνηεζεί ν φξνο management γηα λα
απνδψζεη ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ δηνίθεζε, φκσο ζήκεξα παξαπέκπεη ζε έλα πεξηνξηζηηθφ
πεξηερφκελν θαη ζπλδέεηαη κε ηε ζπκκφξθσζε, ηελ νκνηνγέλεηα θαη ηηο ζηάζεηο ησλ κειψλ
ησλ νξγαληζκψλ, ελψ ε έλλνηα ηεο δηνίθεζεο (administration) ζρεηίδεηαη κε ηελ πξφβιεςε,
ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ νξγάλσζε, ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηνλ έιεγρν ζηνλ νξγαληζκφ
(Μπάιηαο & Μπέζηηαο, 2016).
Οδεγψληαο ηε ζπδήηεζε φκσο πξνο ηα άηνκα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πξναλαθεξζέληεο
φξνπο, ζα ήηαλ ζεκαληηθφ λα επηζεκάλνπκε φηη απφ ηε κηα ν φξνο δηεπζπληήο, αλαθέξεηαη ζε
έλα άηνκν πνπ νξίδεηαη απφ κηα αξρή σο δηνηθεηηθφο εθπξφζσπνο, ψζηε λα πξνσζεί
ζπγθεθξηκέλα ζπκθέξνληα, νξγαλψλνληαο θαη δηνηθψληαο νξγαληζκνχο, επηρεηξήζεηο, ή
εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο, πνπ έρνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ (Κσηζίθεο, 2003). Απφ ηελ άιιε
ν φξνο εγέηεο αλαθέξεηαη ζε έλα άηνκν πνπ έρεη σο ζηφρν ηα εμήο:
«1) δεκηνπξγία θαη κεηάδνζε θνηλνύ νξάκαηνο, 2) πξνώζεζε θαηαλεκεκέλεο εξγαζίαο, 3)
δεκηνπξγία ζπιινγηθήο θνπιηνύξαο, 4) αλάπηπμε θαη θαηαλόεζε πξνζσπηθνύ 5) δεκηνπξγία
παξαγσγηθώλ ζρέζεσλ κε ηνπο γνλείο θαη ηελ θνηλόηεηα, 6) ηθαλόηεηα ρεηξηζκνύ ζσζηήο
επηθνηλσληαθήο ηαθηηθήο» (Ρέληδε, 2014, ζ. 234).
Δπηπξφζζεηα, ε εγεζία γεληθφηεξα έρεη ζαλ ζθνπφ ηεο ηελ επηξξνή ζε πξφζσπα θαη νκάδεο,
ελψ δηαθξίλεηαη απφ αμίεο θαη θαηλνηνκίεο. Αζρνιείηαη κε ην φξακα, ηα ζηξαηεγηθά ζέκαηα,
ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ, ηα απνηειέζκαηα θαη ηνπο αλζξψπνπο (Rapti, 2013).Πην ζπγθεθξηκέλα
δειαδή, ε εγεζία (leadership) γεληθά, κπνξεί λα παξνηξχλεη ηνπο αλζξψπνπο λα δνπιεχνπλ
πεξηζζφηεξν απ’ φηη αλακέλεηαη απφ ηνπο ίδηνπο. Μνηάδεη ζα κπνξνχζακε λα πνχκε κε ηέρλε,
ηεο νπνίαο ν εγέηεο είλαη ν δεκηνπξγφο, ν κεζνιαβεηήο θαη ν εζνπνηφο. Η εγεζία είλαη κηα
δηαδηθαζία πνπ νδεγεί ζηελ επίηεπμε ησλ πξνζρεδηαζκέλσλ πξαγκάησλ, ελψ παξάιιεια
αλαπηχζζεη ην φξακα ηνπ νξγαληζκνχ πνπ βαζίδεηαη ζηηο πξνζσπηθέο θαη επαγγεικαηηθέο
αμίεο ηνπ εγέηε (Rapti, 2013). Σελ εγεζία φκσο αζθεί έλαο δηνηθεηήο (manager), ή έλαο
εγέηεο (leader).
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Η εγεζία ζηνλ ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο
Οη πην πάλσ φξνη δελ έρνπλ αθήζεη θαζφινπ αλεπεξέαζην ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Η
δηνίθεζε ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο είλαη θάπσο ηδηφκνξθή, φπσο εληνπίδεη ν Καηζαξφο
(2008), εμαηηίαο ησλ αθφινπζσλ δχν ιφγσλ: Σν ζρνιείν είλαη έλαο δηνηθεηηθφο ζεζκφο κε
έληνλα γξαθεηνθξαηηθά ραξαθηεξηζηηθά, αθνχ ζπληζηά κηα απνθεληξσκέλε ππεξεζία, ε
νπνία πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. Δπηπιένλ, ην ζρνιείν είλαη θαη θνηλσληθφο
ζεζκφο κε έληνλε παξνπζία ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη επξχηεξε θνηλσλία απφ ηελ νπνία
δέρεηαη πηέζεηο.
Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο γηα ηε δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθψλ ζρνιείσλ
είλαη ε εγεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ δηεπζπληψλ (Çoğaltay & Karadağ, 2016). Όζνλ αθνξά
ζπγθεθξηκέλα ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, ν δηεπζπληήο έρεη ηελ επζχλε ηνπ ζπληνληζκνχ ηεο
ζρνιηθήο δσήο, ηεο ηήξεζεο ησλ λφκσλ θαη ησλ εγθπθιίσλ, ησλ ππεξεζηαθψλ εληνιψλ θαη
ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηνπ ζπιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ (Κσηζίθεο, 2003). Ο
δηεπζπληήο είλαη ην πξφζσπν πνπ ζρεδηάδεη θαη θέξλεη ζε πέξαο ηελ αλάπηπμε
πξνγξακκάησλ, βειηηψλεη ηελ παξνπζίαζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ καζεηψλ κε ην λα ηνπο
θηλεηνπνηεί θαη λα ηνπο θαζνδεγεί πξνο ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ
(Çoğaltay & Karadağ, 2016). Θα κπνξνχζε επνκέλσο, λα πεη θαλείο φηη ε εθπαηδεπηηθή
εγεζία είλαη αξθεηά πνιχπινθε, ψζηε λα κνηάδεη κε έλα παδι ραξαθηεξηζηηθψλ. Ο δηεπζπληήο
είλαη απηφο ν νπνίνο πξέπεη λα γλσξίδεη πνιχ θαιά φια ηα θνκκάηηα ηνπ παδι, ψζηε λα
κπνξεί λα ηα ζπλδπάδεη θαη έπεηηα λα ηα εθαξκφδεη ζην πεξηβάιινλ ζην νπνίν βξίζθεηαη
(Αξηζηνηέινπο & Αγγειίδε, 2008).
Δπνκέλσο, ν δηεπζπληήο έρεη θαη ηελ επζχλε γηα ηελ εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ.
Γηα λα είλαη φκσο, απνηειεζκαηηθφο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε πιεζψξα γλσξηζκάησλ
(Πεηθνπνχινπ, 2014). ρεηηθά κε ην ζέκα απηφ ν Κσηζίθεο (2003) επηζεκαίλεη φηη ν
δηεπζπληήο είλαη ν εγέηεο ηνπ ζρνιείνπ πνπ ιεηηνπξγεί σο εγέηεο κηαο θνηλσληθήο νκάδαο θαη
ζπγρξφλσο σο δηνξηζκέλνο ππάιιεινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ. Ωο εγέηεο
πξνζπαζεί λα ελεξγεί ζχκθσλα κε ηηο πξνζδνθίεο ηεο νκάδαο πνπ εγείηαη, δειαδή ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ, ελψ σο δηνξηζκέλνο ππάιιεινο πξνζπαζεί λα
ζπκπεξηθέξεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ ηεξαξρηθά αλψηεξσλ ηνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή
ππξακίδα. Δπηπιένλ, πξνσζεί θαηλνηνκίεο, ιχλεη πξνβιήκαηα, επηθνηλσλεί κε ηνπο γνλείο θαη
ηελ ηνπηθή θνηλσλία (Καηζαξφο, 2008).
χκθσλα κε ην IQEA (Improving the Quality of Education for All) νη δηεπζπληέο νθείινπλ: α)
λα δίλνπλ έκθαζε ζηε βειηίσζε ησλ ζρνιείσλ, θπξίσο κέζσ ηεο πνηφηεηαο κάζεζεο φισλ
ησλ καζεηψλ ηνπο, β) λα ζπκβάινπλ ψζηε, φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο λα
εκπιαθνχλ ζηε δηαδηθαζία βειηίσζεο ηνπ ζρνιείνπ, γ) λα πξνσζήζνπλ ζην ζρνιείν ηελ ηδέα
φηη πξέπεη λα αμηνπνηνχληαη επθαηξίεο γηα αιιαγέο, θαη δ) λα δεκηνπξγήζνπλ, ηηο θαηάιιειεο
εζσηεξηθέο δνκέο θαη κηα θνπιηνχξα πνπ ελζαξξχλεη ηε ζπλεξγαζία θαη ελδπλακψλεη νκάδεο
θαη άηνκα (Beresford, Stokes & Morris, 2003).
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Πξνθχπηεη επνκέλσο, ε άπνςε φηη ν δηεπζπληήο δελ απνηειεί κφλν έλα απιφ δηεθπεξαησηή
ησλ ππνζέζεσλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Σν πξφηππν απηφ πξέπεη λα αιιάμεη θαη λα
αληηθαηαζηαζεί απφ ην πξφηππν ηνπ δηεπζπληή – εκςπρσηή –εγέηε, πνπ παίξλεη
πξσηνβνπιίεο, ραξαθηεξίδεηαη απφ επειημία θαη θαηλνηνκία θαη δηακνξθψλεη εζσηεξηθή
εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή (αΐηεο, 2005).
Οθείιεη, επνκέλσο, ν εγέηεο λα κεηαβάιεη ηα ζρνιεία ζε ρψξνπο, φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί θαη
ηα παηδηά δεζκεχνληαη κε δξαζηεξηφηεηεο, πνπ ηα βνεζνχλ λα γίλνπλ επηηπρεκέλνη θαη λα
κπνξνχλ λα έξζνπλ αληηκέησπνη κε ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ
ζπλαληνχλ (Ainscow, 1998). Δπηπιένλ, έλαο θαιφο εγέηεο πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ζέκαηα
φπσο ν επαγγεικαηηζκφο, ε ππεπζπλφηεηα, ε εζηθή, θαη νη απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε. Μηα ηέηνηνπ είδνπο εγεζία βαζίδεηαη ζε
γλψζεηο, αμίεο θαη δεμηφηεηεο (Begley, 2001).
πκπεξαζκαηηθά, θαλείο δελ κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη, φηη ν ξφινο ηνπ εγέηε ζε έλα ζρνιείν
είλαη θαζνξηζηηθφο ζηελ πνξεία ηνπ πξνο ηελ επηηπρία θαη ηελ ζρνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα
(IQEA, 2004) θαζψο επίζεο θαη ην φηη έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηε
ζρνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο ζρνιείνπ είλαη ην εξψηεκα εάλ απηφ δηαζέηεη ηηο
απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα λα πξνζθέξεη ίζεο επθαηξίεο ζε φινπο (Slee, & Weiner, 2001).

Σπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε
Πέξα απφ ηελ πξναλαθεξζείζα ζπδήηεζε, αμίδεη λα επηζεκάλνπκε φηη θαηα ηε δηάξθεηα ησλ
ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ είλαη ζπρλή ε ρξήζε ηνπ φξνπ «ζπκπεξίιεςε» ζην δηεζλέο
εθπαηδεπηηθφ ζηεξέσκα (Messiou, 2017; Thorius, 2016). Ο φξνο «ζπκπεξίιεςε» απνδίδεη ηελ
εθπαίδεπζε ηνπ θάζε παηδηνχ ζην ζρνιείν ηεο γεηηνληάο ηνπ. Παξάιιεια, επηθεληξψλεηαη ζηα
πξνβιήκαηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο, παξά ζην ίδην ην παηδί, αιιά θαη ζηελ
πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρεηαη γηα φια ηα παηδηά (Μέζζηνπ, 2002, ζ.84).
Η ζπκπεξίιεςε αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζρνιείνπ λα ζπκπεξηιάβεη θάζε παηδί.
Δπνκέλσο δελ εμαηξνχληαη νη καζεηέο κε νπνηνπδήπνηε είδνπο δπζιεηηνπξγίεο, πξνβιήκαηα
ζπκπεξηθνξάο ή ζεμνπαιηθέο πξνηηκήζεηο (Κνπξθνχηαο, 2010). Σαπηφρξνλα, πεξηθιείνληαη
καζεηέο πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκφ (Celoria, 2016), δηαθνξεηηθή ζξεζθεία ή
κηινχλ δηαθνξεηηθή γιψζζα. Έηζη ινηπφλ γίλεηαη εκθαλέο φηη ε ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε
δελ απνηειεί απιά θαη κφλν κία θαηλνκεληθή πξνζπάζεηα κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ίζσλ
δηθαησκάησλ γηα ηα παηδηά πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ, αθνχ ζπληζηά κία γεληθφηεξε,
δηαρξνληθή θηινζνθία πνπ πξέπεη λα ραξαθηεξίδεη ηε ιεηηνπξγία νιφθιεξεο ηεο ζρνιηθήο
θνηλφηεηαο.
ε γεληθέο γξακκέο, ε ζπκπεξίιεςε είλαη επηθεληξσκέλε ζηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ πνπ
ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ θαη πξνζπαζεί λα πξνζαξκφζεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζηηο
αλάγθεο ηνπ αηφκνπ απηνχ, ελψ δίλεη έκθαζε ζηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ γηα φινπο ηνπο
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καζεηέο. Δπηπιένλ απνδέρεηαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ, ψζηε λα θαηαθέξεη ηειηθά
λα ελνπνηήζεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (Σδηβηλίθνπ θαη Κνπηζνθψζηα, 2011).

Σπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε θαη ζπλαηζζεκαηηθή εγεζία
Η πξνζπάζεηα ελφο ζρνιείνπ λα παξέρεη ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε ζα κπνξνχζε λα
εληζρπζεί πεξαηηέξσ εάλ ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ιεηηνπξγψληαο σο εγέηεο
ρξεζηκνπνηνχζε ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε σο βαζηθφ κνριφ έκπλεπζεο ηεο ζρνιηθήο
θνηλφηεηαο θαη δεκηνπξγίαο ζπκπεξηιεπηηθήο θνπιηνχξαο.
Ο Bar-On (2000) εξκελεχεη ηνλ φξν ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε σο ζπλδπαζκφ θνηλσληθψλ
θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ, δεμηνηήησλ πξνζαξκνγήο θαη ραξαθηεξηζηηθψλ
πξνζσπηθφηεηαο. χκθσλα κε ηνλ Aldiabat (2019) ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη έλαο
ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ θαζνδήγεζε ελφο επηηπρεκέλνπ εγέηε, θαζψο πεξηιακβάλεη
ηα αθφινπζα ζηνηρεία: απηνγλσζία, απηνδηαρείξηζε, θνηλσληθή επαηζζεηνπνίεζε θαη
δηαρείξηζε ζρέζεσλ. ηελ έξεπλά ηνπο, νη Doe, Ndinguri θαη Phipps (2015) επηζεκαίλνπλ φηη
ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ελφο επηηπρεκέλνπ εγέηε είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε,
δειαδή ε ηθαλφηεηα άζθεζεο απηνξξχζκηζεο θαη θαηαλφεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ άιισλ
αλζξψπσλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ελζπλαίζζεζε σο κέζν απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο.
Έλαο Γηεπζπληήο - Ηγέηεο κε πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε δχλαηαη λα επεξεάζεη ζεηηθά ηελ
θνπιηνχξα νιφθιεξνπ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ
Υαξαιάκπνπο (2016), ηφζν νη εθπαηδεπηηθνί φζν θαη νη καζεηέο κπνξνχλ λα θέξνπλ ζε πέξαο
απνηειεζκαηηθφηεξα ηνπο παηδαγσγηθνχο ζηφρνπο, φηαλ ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ηνπο
εκπλέεη ηνπο πθηζηάκελνχο.
Οινθιεξψλνληαο ηε ζπδήηεζε αλαθνξηθά κε ην ξφιν ηνπ δηεπζπληή ελφο ζρνιείνπ ζε ζρέζε
κε ηηο ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο κε ηηο νπνίεο έξρεηαη αληηκέησπνο, νδεγνχκαζηε ζηελ ππφζεζε
φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ελδέρεηαη λα απνηειεί παξάγνληα ν νπνίνο ζα κπνξνχζε λα
ελδπλακψζεη ηελ πξνζπάζεηα ελφο δηεπζπληή λα ζπκπεξηιάβεη απνηειεζκαηηθά ηνπο καζεηέο
πνπ βηψλνπλ ζπλαηζζήκαηα πεξηζσξηνπνίεζεο. ην ζεκείν απηφ νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε
φηη κειεηψληαο ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία δηαπηζηψζακε φηη ππάξρεη εξεπλεηηθφ θελφ ζε ζέκαηα
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ πνπ δχλαηαη λα δηαδξακαηίζεη ε ζπλαηζζεκαηηθή
λνεκνζχλε ζηελ απφπεηξα ελφο δηεπζπληή λα δεκηνπξγήζεη έλα ζπκπεξηιεπηηθφ ζρνιηθφ
πεξηβάιινλ.

Μεζνδνινγία
Βαζηθφ ζηφρν ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηέιεζε ε εμέηαζε ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν ε
ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ πξνζπάζεηα ελφο δηεπζπληή Μέζεο
Δθπαίδεπζεο λα ζπκβάιεη ζηελ πξνψζεζε ηεο ζπκπεξίιεςεο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Σα βαζηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ θαζνδήγεζαλ ηε δηεμαγσγή
ηεο έξεπλαο είλαη ηα αθφινπζα:
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-Πνηα εκπφδηα ζπλαληνχλ νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ
πξνζπάζεηά ηνπο λα νδεγήζνπλ ηνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηε ζπκπεξίιεςε;

-ε πνην βαζκφ ζα κπνξνχζε ε ζπλαηζζεκαηηθή εγεζία λα ζπκβάιεη ζηελ πξνζπάζεηα γηα
δεκηνπξγία ελφο ζπκπεξηιεπηηθνχ ζρνιείνπ;

-Πνηα είλαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο ζπκπεξηιεπηηθνχ – ζπλαηζζεκαηηθνχ εγέηε;

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ πξναλαθεξζέληνο ζέκαηνο επηιέμακε ηε κηθηή κεζνδνινγηθή
πξνζέγγηζε. Η κηθηή κεζνδνινγία ε νπνία ζεσξνχκε φηη κπνξεί λα ζπκβάιεη απνηειεζκαηηθά
ζηελ απάληεζε ησλ αλσηέξσ εξσηεκάησλ, απνηειεί κία απφ ηηο αληηθεηκεληθφηεξεο
εξεπλεηηθέο κεζφδνπο (Creswell, 2014; Kroll θαη Neri, 2009). Δπηηξέπεη ηνλ ζπλδπαζκφ
πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο κεζνδνινγίαο παξέρνληαο ηελ επρέξεηα γηα ηξηγσλνπνίεζε ησλ
δεδνκέλσλ (RendaniSipho, 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). χκθσλα 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.
Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απαξηίδνπλ ζπλνιηθά 177ζπκκεηέρνληεο. πγθεθξηκέλα, απνηειείηαη
απφ93 εθπαηδεπηηθνχο, 16 ζπλνδνχο καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ, 13 βνεζνχο
δηεπζπληέο, 5 δηεπζπληέο, 18 γνλείο παηδηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ θαη 32 γνλείο
παηδηψλ ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Σν 59% ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ άληξεο θαη ην
41% ήηαλ γπλαίθεο. Η πιεηνλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ αλήθε ειηθηαθά ζηελ θαηεγνξία ησλ
45-54 (48%), ελψ ην 31% αλήθε ζηελ θαηεγνξία ησλ 35-44 εηψλ θαη ην 79% ήηαλ
κεγαιχηεξνη απφ 55 εηψλ. Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2020 ζε πέληε ζρνιεία
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Κχπξνπ θαη ζπγθεθξηκέλα Γπκλάζηα, ηα νπνία δηαζέηνπλ
ΔΜΜΔ. πγθεθξηκέλα, έιαβαλ κέξνο έλα ζρνιείν απφ ηελ Λεκεζφ(ζπλνιηθά 485 καζεηέο θαη
87 εθπαηδεπηηθνί), έλα απφ ηε Λάξλαθα (ζπλνιηθά 352 καζεηέο θαη 61 εθπαηδεπηηθνί), έλα
απφ ηε Λεπθσζία (ζπλνιηθά 431 καζεηέο θαη 79εθπαηδεπηηθνί) θαη δχν απφ ηελ Πάθν (Πάθνο
1: ζπλνιηθά 289 καζεηέο θαη 58εθπαηδεπηηθνί, Πάθνο 2: ζπλνιηθά 471 καζεηέο θαη
82εθπαηδεπηηθνί).
Οη ζπκκεηέρνληεο επηιέγεθαλ βάζεη ηεο Γεηγκαηνιεςίαο θξηηεξίνπ (criterion sampling),
δειαδή ζηε βάζε θξηηεξίσλ πνπ θαζνξίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο. Η
δηαδηθαζία απηή ζπκβάιιεη ζχκθσλα κε ηνπο Ιζαξή θαη Πνπξθφ (2015) ζηελ απνθάιπςε
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δεηεκάησλ πνπ πξέπεη λα βειηησζνχλ ζε έλα νξγαληζκφ, φπσο ην ζρνιείν. Σν θξηηήξην
επηινγήο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ παξνχζα έξεπλα ήηαλ ε άκεζε θαη θαζεκεξηλή επαθή
ηνπο (αλαιφγσο ηνπ ξφινπ ηνπο, π.ρ. εθπαηδεπηηθνί, γνλείο, καζεηέο) κε έλα ζρνιείν ηππηθήο
εθπαίδεπζεο ζην νπνίν ζηεγάδεηαη Δηδηθή Μνλάδα ή δηαζέηεη κεγάιν αξηζκφ καζεηψλ κε
καζεζηαθέο δπζθνιίεο (πάλσ απφ 80).
H κεζνδνινγηθή πνξεία ηεο παξνχζαο έξεπλαο νδεγεί ζηελ επηινγή ηνπ κνληέινπ ηεο
«αθνινπζεηηθήο δηεξεπλεηηθήο ζηξαηεγηθήο» (sequential exploratory strategy), 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).
Σν 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). ην 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.
Δπηπξφζζεηα, ην ζπγθεθξηκέλν 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:

Εηθόλα 1: Αθνινπζεηηθή δηεξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή

Σα εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ήηαλ ην
εξσηεκαηνιφγην, νη ζπλεληεχμεηοθαη νη νκάδεο εζηίαζεο. Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ
ηξία κέξε: Μέξνο Α΄: Γεκνγξαθηθά ηνηρεία, Μέξνο Β΄:Δθαξκνγή ζπκπεξηιεπηηθήο
εθπαίδεπζεο θαη Μέξνο Γ: πκπεξηιεπηηθή Δθπαίδεπζε θαη πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε. Οη
εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ ηηο νπνίεο πεξηιάκβαλαλ ην Α΄ θαη Β΄ Μέξνο ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ βαζίδνληαλ ζε απαληήζεηο πέληε ζεκείσλ (Likert 5-pointscale), νη νπνίεο
πξνζέθεξαλ ηε δπλαηφηεηα επηινγήο αλάκεζα ζηηο εμήο πηζαλέο απαληήζεηο: 1: Γηαθσλψ
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απνιχησο, 2: Γηαθσλψ, 3: Οχηε Γηαθσλψ/Οχηε πκθσλψ, 4: πκθσλψ, 5: πκθσλψ
Απνιχησο.
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιν βαζκφ εγθπξφηεηαο θαη
αμηνπηζηίαο, αθνχ ηα πνηνηηθά δεδνκέλα είραλ ζπιιεγεί κε ηε ρξήζε ερνγξαθήζεσλ θαη
θαηαγξαθήο εδαθηθψλ ζεκεηψζεσλ. Σα 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. Σα 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. Σα δεδνκέλα Σνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ησλ
παξαηεξήζεσλ έρνπλ επηζηξαθεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο. Σα
πην πάλσ ζηνηρεία απνδεηθλχνπλ θαηά ηελ άπνςή καο ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο
έξεπλαο.
Αλαθνξηθά κε ηα δεηήκαηα εζηθήο πνπ άπηνληαη ηεο έξεπλαο, 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. 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
Έλαξμε ζηελ παξνχζα εξεπλεηηθή δηαδηθαζία έδσζε ε ζπιινγή πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ κέζσ
ηεο ρξήζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ ηεο ζπλέληεπμεο, απνζθνπψληαο ζηε δηεξεχλεζε ησλ
απφςεψλ ηνπο αλαθνξηθά κε ηα εκπφδηα, ηα νπνία ελδέρεηαη λα ζπλαληά ν δηεπζπληήο ελφο
ζρνιείνπ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα νδεγήζεη ηνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ή εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηε ζπκπεξίιεςε, ή έζησ λα απνηξέςεη ηελ πεξηζσξηνπνίεζή
ηνπο.Παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά ινηπφλ, νη αθφινπζεο δειψζεηο εθ κέξνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ:
«Καζεκεξηλά γίλνληαη ηεξάζηηεο πξνζπάζεηεο από όινπο καο πξνθεηκέλνπ λα
θαηαθέξνπκε λα νδεγήζνπκε ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο θαη καζεζηαθέο δπζθνιίεο
ζηε ζπκπεξίιεςε. Κάηη θαηαθέξλνπκε» (Βνεζόο Γηεπζπληήο, ζρνιείν 1)
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«Ο δηεπζπληήο καο ζε θάζε ηνπ ελέξγεηα έρεη ζηόρν ηε ζπκπεξίιεςή ηνπο…Γελ κπνξώ
λα πσ…είκαζηε άςνγνη ζηελ πξνζπάζεηα απηή!Τα δηθαηώκαηα ηνπ όκσο είλαη
πεξηνξηζκέλα. Σίγνπξα ππάξρνπλ καζεηέο πνπ δνπλ αθόκε ζην πεξηζώξην»(γνλέαο
παηδηνύ ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο,ζρνιείν 6)
χκθσλα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηα Γπκλάζηα, φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα
γίλνληαη αξθεηέο πξνζπάζεηεο γηα ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο. Παξ’ φια απηά νη πξνζπάζεηεο απηέο ελδέρεηαη λα κελ απνδίδνπλ. Σελ άπνςε
απηή επηβεβαηψλνπλ θαη ηα αθφινπζα δεδνκέλα:
«Γπζηπρώο δελ ιεηηνπξγνύκε όπσο ζέινπκε εκείο. Ο ηξόπνο πνπ δηδάζθνπκε είλαη
θαζνξηζκέλνο από ην Υπνπξγείν. Αθνινπζνύκε θη εκείο ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα.
Γελ κπνξνύκε λα αιιάμνπκε ην κάζεκα. Γη’ απηό θάπνηεο θνξέο είλαη πνιύπινθα
απηά πνπ δεηάκε θαη δελ κπνξνύλ λα καο παξαθνινπζήζνπλ όια ηα παηδηά»
(εθπαηδεπηηθόο, ζρνιείν 3)
Έλαο ιφγνο επνκέλσο γηα ηνλ νπνίν ελδέρεηαη λα νδεγείηαη θάπνηνο καζεηήο ζηελ
πεξηζσξηνπνίεζε είλαη ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε κάζεκα, ηα
νπνία είλαη πξνδηαγεγξακκέλα θαη πνιιέο θνξέο ελδέρεηαη λα αγλννχλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ
κπνξεί έρεη ν θάζε καζεηήο. Δπηπξφζζεηα, νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ δειψζεη ηα αθφινπζα:
«Οη εθπαηδεπηηθνί θάλνπλ πνιιέο πξνζπάζεηεο γηα λα είκαζηε φινη ίζνη ζην ζρνιείν.
Δίλαη πνιχ πξνζεθηηθνί θαη ζέινπλ λα βνεζήζνπλ φια ηα παηδηά. Κάπνηα παηδηά
φκσο δελ ην θαηαιαβαίλνπλ απηφ θαη δελ ζέινπλ λα έρνπλ θίινπο θάπνηα παηδηά κε
εηδηθέο αλάγθεο. Έηζη ηα αθήλνπλ κφλα ηνπο, ηα απνκνλψλνπλ» (καζεηήο, ζρνιείν 5)
«πλήζσο νη δηεπζπληέο πξνζπαζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζπκπεξηιεπηηθά ζρνιεία
θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζέινπλ λα βνεζήζνπλ, αιιά δελ μέξνπλ πσο. Γελ έρνπλ ηηο
γλψζεηο γηα λα βνεζήζνπλ έλα καζεηή λα ιάβεη κέξνο ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία,
νχηε γηα λα ηνλ βνεζήζνπλ λα ζπλαλαζηξαθεί κε ηνπο άιινπο καζεηέο»
(εθπαηδεπηηθφο, ζρνιείν 4).
Μειεηψληαο ηηο πην πάλσ απφςεηο, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη πηζαλφ ιφγν γηα
ηελ πεξηζσξηνπνίεζε ησλ καζεηψλ, παξά ηελ πξνζπάζεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ
δηεπζπληψλ, πηζαλφλ λα απνηειεί ε πεξηζσξηνπνηεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ζπκκαζεηψλ
ηνπο ή ε ειιηπήο επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηε δηδαζθαιία καζεηψλ
κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη καζεζηαθέο δπζθνιίεο.
Πεξλψληαο ζην πνζνηηθφ κέξνο ηεο έξεπλαο θαη βαζηδφκελνη ζηελ αθνινπζεηηθή
δηεξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάιπζεο ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, θαίλεηαη φηη ε πνιηηηθή ηεο θηινζνθίαο ρσξίο
απνθιεηζκνχο δελ εθαξκφδεηαη ζην ζρνιείν. Απνθαιχθζεθε φηη «Οη καζεηέο πνπ
ραξαθηεξίδνληαη σο άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο δελ απνιακβάλνπλ ηα ίδηα
δηθαηψκαηα κε άιινπο καζεηέο ζην ζρνιείν», επεηδή «Οη καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο
πεξηζσξηνπνηνχληαη ιφγσ ηεο παξαθνινχζεζεο καζεκάησλ ζηήξημεο», θαζψο νη δχν απφςεηο
έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε βάζε ηελ αλάιπζε ζπληειεζηή Pearson (r =-.344,
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p-value =.001). Δπηπξφζζεηα,«Οη εθπαηδεπηηθνί πηζηεχνπλ φηη νη καζεηέο κε αλαπεξίεο είλαη
κέξνο ηνπ ζρνιείνπ». Σαπηφρξνλα φκσο, ζεσξνχλ φηη δελ ππάξρνπλ «Αξθεηά ρξήκαηα γηα
ηελ πξνψζεζε ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο» (r =.105, p-value =.000).
Δπηπιένλ, εληνπίδεηαη ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηε δήισζε «νη εθπαηδεπηηθνί
ρξεζηκνπνηνχλ ζπκπεξηιεπηηθέο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο» θαη ηε δήισζε «ηα αλαιπηηθά
πξνγξάκκαηα δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηηο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο» (r =-.239, p-value =.031)θαη «ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ πξνσζεί ηελ άπνςε φηη
φινη νη καζεηέο πξέπεη λα απνιακβάλνπλ ίζα εθπαηδεπηηθά δηθαηψκαηα» (r =-.158, p-value
=.023).
Η αλάιπζε ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ απνδεηθλχεη φηη ηφζν νη δηεπζπληέο, φζν θαη νη
εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχλ ζηα ππφ έξεπλα ζρνιεία, έρνπλ πςειά ζηελ αηδέληα ηνπο ηελ
πξνψζεζε ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο θηινζνθίαο θαη πξνζπαζνχλ εκπξάθησο λα απνθχγνπλ ηηο
πεξηζσξηνπνηεηηθέο ηάζεηο γηα λα νηθνδνκήζνπλ ζπκπεξηιεπηηθή θνπιηνχξα.
Αθνχ νινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία ζπιινγήο ηφζν ησλ πνζνηηθψλ φζν θαη ησλ πνηνηηθψλ
δεδνκέλσλ πξνρσξήζακε πξνο ηελ ηξηγσλνπνίεζή ηνπο,κέζσ ηνπ ζπλδπαζκνχ θαη ηεο
εξκελείαο ησλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ. Η δηαδηθαζία απηή καο νδήγεζε ζην
ζπκπέξαζκα φηηζηα ππφ έξεπλα ζρνιεία δελ εθαξκφδεηαη πιήξσο ε ζπκπεξηιεπηηθή
εθπαίδεπζε, παξφιν πνπ ηφζν νη εθπαηδεπηηθνί, φζν θαη νη δηεπζχλζεηο ησλ ζρνιείσλ είλαη
πξφζπκνη λα ηελ πξνσζήζνπλ. Οη παξάγνληεο πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο
ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ,φπσο γηα παξάδεηγκα: ηα
πξνθαζνξηζκέλα γηα θάζε κάζεκα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ε έιιεηςε ρξεκαηηθψλ
θνλδπιίσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εληζρχζνπλ ηε ζπκπεξηιεπηηθή πξνζπάζεηα, ε
εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη νη
πεξηνξηζκέλεο δηθαηνδνζίεο ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ.
Δπηρεηξψληαο λα δηεξεπλήζνπκε ηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ αλαθνξηθά κε ηελ
επηζηξάηεπζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο σο παξάγνληα πνπ ζα κπνξνχζε λα
ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία ζπκπεξηιεπηηθψλ ζρνιηθψλ πεξηβαιιφλησλ, δεκηνπξγήζακε κία
νκάδα εζηίαζεο. Σελ νκάδα απηή απνηεινχζαλ 18 ζπκκεηέρνληεο, εθ ησλ νπνίσλ νη 9 ήηαλ
εθπαηδεπηηθνί, νη 2 ήηαλ ζπλνδνί παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο, νη 3 γνλείο παηδηψλ ρσξίο
εηδηθέο αλάγθεο, νη 2 γνλείο παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη νη 2 βνεζνί δηεπζπληέο. Η
ζπλάληεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε έλα απφ ηα ζρνιεία πνπ ιάκβαλαλ κέξνο ζηελ έξεπλα. ηε
ζπγθεθξηκέλε νκάδα εζηίαζεο ζπδεηήζεθαλ νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ζεσξνχλ νη
ζπκκεηέρνληεο φηη θάπνηνη καζεηέο εμαθνινπζνχλ λα πεξηζσξηνπνηνχληαη παξφιν πνπ έρνπλ
γίλεη πνιιέο πξνζπάζεηεο γηα ηε ζπκπεξίιεςή ηνπο. ηε ζπλέρεηα είραλ ζπδεηεζεί ηα βαζηθά
ζηνηρεία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξίδνπλ έλα
ζπκπεξηιεπηηθφ εγέηε. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα παξαζέζνπκε ελδεηθηηθά θάπνηεο απφςεηο
ησλ ζπκκεηερφλησλ.
πγθεθξηκέλα, νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ ηα αθφινπζα:
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«Έλα ζεκαληηθό εκπόδην ζηελ εθαξκνγή ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο είλαη ε
λνκνζεζία, βάζεη ηεο νπνίαο ιεηηνπξγεί ε εηδηθή εθπαίδεπζε….Γελ αθήλεη ηνλ δηεπζπληή
νύηε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο» (Άλλα,
εθπαηδεπηηθόο).
«Όλησο πνιιέο θνξέο έρνπκε πξνζπαζήζεη λα βξνύκε ηξόπνπο γηα λα απνθύγνπκε ηελ
απνκόλσζε θάπνησλ καζεηώλ, όκσο δπζηπρώο ήηαλ κάηαηεο. Σπλήζσο ην Υπνπξγείν
δελ αληηκεησπίδεη ηα ζέκαηα πεξηζσξηνπνίεζεο από ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο πιεπξά,
αιιά ηα δηεπζεηεί βαζηδόκελν ζηε λνκνζεζία…Φπζηθά απηό δελ είλαη θαζόινπ
παξάινγν, αιιά ζίγνπξα δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα (Γηώξγνο, Βνεζόο Γηεπζπληήο)
«Έρεηε δίθην, όκσο είλαη πνιύ δύζθνιν γηα ηνλ δηεπζπληή θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα
επεξεάζνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί ην Υπνπξγείν» (Μαξία,
ζπλνδόο παηδηώλ κε εηδηθέο αλάγθεο)
«Η πξνζπάζεηα γηα δεκηνπξγία ελζπλαίζζεζεο πξέπεη λα γίλεη από ην ίδην ην ζρνιείν
θαη ζηε ζπλέρεηα λα εκπιέμεη ην Υπνπξγείν» (Μαξία, κεηέξα παηδηνύ ρσξίο εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο).
«Ναη…. Σίγνπξα… Ο δηεπζπληήο όκσο ηνπ θάζε ζρνιείνπ έρεη θάπνηεο δηθαηνδνζίεο.
Άξα, ζα κπνξνύζε λα αληηκεησπίζεη ην ζέκα ηεο εθαξκνγήο ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο
εθπαίδεπζεο ρξεζηκνπνηώληαο ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ λνεκνζύλε κε ηελ νπνία κπνξεί
λα θαηεπζύλεη θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο» (Γηάλλεο, παηέξαο
παηδηνύ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο).
Μειεηψληαο ηα παξαπάλσ, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ζπδήηεζε θαηεπζχλζεθε
πξνο ηελ άπνςε φηη ην Τπνπξγείν ζα κπνξνχζε λα αληηκεησπίζεη ην ζέκα ηεο
ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο απφ ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ πιεπξά, πξνθεηκέλνπ λα
ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ηεο. Γπζηπρψο φκσο, φπσο έρνπλ αλαθέξεη νη
ζπκκεηέρνληεο θάηη ηέηνην είλαη πνιχ δχζθνιν λα γίλεη. Γη’ απηφ ζχκθσλα κε ηνπο
ζπκκεηέρνληεο ίζσο λα κπνξνχζαλ νη βαζηθέο αξρέο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο λα
πξνσζεζνχλ απφ ηνλ δηεπζπληή ηνπ θάζε ζρνιείνπ κε απψηεξν ζηφρν ηε δεκηνπξγία
ζπκπεξηιεπηηθψλ ζρνιηθψλ πεξηβαιιφλησλ. Ο ξφινο ηνπ δηεπζπληή ελφο ζρνιείνπ θαίλεηαη
φηη είλαη θαζνξηζηηθφο γηα ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο πξνζπάζεηαο, αθνχ ζχκθσλα κε έλα
δηεπζπληή (ζρνιείν 3)
«Θεσξώ όηη γηα λα θαηαθέξνπκε λα ζπκπεξηιάβνπκε ηα παηδηά πνπ ίζσο ζην παξειζόλ
λα έρνπλ πεξηζσξηνπνηεζεί πξέπεη νπσζδήπνηε λα βάινπκε ηνπο άιινπο, όπνηνη θη αλ
είλαη απηνί νη άιινη, ζηε ζέζε ελόο παηδηνύ πνπ πεξηζσξηνπνηείηαη. Πξέπεη λα
θαηαιάβνπλ ηη ζθέθηεηαη, ηη ληώζεη, πσο βιέπεη ηνλ εαπηό ηνπ, πσο βιέπεη ηνπο άιινπο.
Βαζηθά πξέπεη λα είκαζηε πξώηα άλζξσπνη θαη κεηά όια ηα ππόινηπα. Γηα λα ην θάλεηο
απηό δελ κεηξάλε νύηε ηα πηπρία, νύηε ε θνηλσληθή ή επαγγεικαηηθή καο ζέζε»
πκπιεξσκαηηθά ε κεηέξα ελφο παηδηνχ κε εηδηθέο αλάγθεο (ζρνιείν 5) επεζήκαλε ηα
αθφινπζα:
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«Πξέπεη σο γνλείο από ηε κηα λα βνεζάκε ηνλ δηεπζπληή λα ληώζεη ηα ζπλαηζζήκαηά καο
θαη από ηελ άιιε θη εκείο πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε ηηο ζθέςεηο θαη ηνπο
πξνβιεκαηηζκνύο ηνπ, ώζηε λα κπνξέζνπκε λα εληνπίζνπκε ηηο θαηαιιειόηεξεο
πξαθηηθέο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηε ζπκπεξίιεςε».
Δπηπξφζζεηα ν παηέξαο ελφο παηδηνχ κε εηδηθέο αλάγθεο (ζρνιείν 6) αλέθεξε:
«Οθείινπκε θη εκείο σο γνλείο λα κνηξαζηνύκε ηηο ζθέςεηο καο. Πξέπεη λα κπνύκε ζηε
ζέζε ελόο γνλέα παηδηνύ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, αιιά πξέπεη νπσζδήπνηε θαη
ν γνλέαο απηόο λα κπεη ζηε ζέζε ελόο γνλέα παηδηνύ ρσξίο εηδηθέο αλάγθεο. Μπνξεί
απηό λα αθνύγεηαη ιίγν πεξίεξγν. Απηό κπνξεί λα γίλεη κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ δηεπζπληή.
Πνιιέο θνξέο θάπνηνη γνλείο αηζζάλνληαη όηη ηα παηδηά ηνπο κπαίλνπλ ζην πεξηζώξην
γηαηί ε καζεζηαθή δηαδηθαζία θπιάεη πην αξγά όηαλ ζηελ ηάμε ππάξρνπλ θαη δπν ηξία
παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο».
Οη απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ απνδεηθλχνπλ φηη έλαο ζεκαληηθφο ππιψλαο εθαξκνγήο ηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο εγεζίαο ζα κπνξνχζε λα είλαη ε πξφθιεζε ελζπλαίζζεζεο. Δπηρεηξψληαο
λα εμεηάζνπκε ηε ζρέζε πνπ ελδέρεηαη λα ππάξρεη αλάκεζα ζηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε
θαη ηε ζπκπεξηιεπηηθή εγεζία αλαιχζακε ηηο εξσηήζεηο ηνπ Μέξνπο Γ’ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ, πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν:«πκπεξηιεπηηθή Δθπαίδεπζε θαη πλαηζζεκαηηθή
Ννεκνζχλε». Η αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έδεημε φηη ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηε
δήισζε «Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν εξγάδνκαη πξνσζεί ηε ζπκπεξηιεπηηθή
εθπαίδεπζε» θαη ηηο αθφινπζεο δειψζεηο:
«Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ νθείιεη λα πξνσζεί ηε ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε»
«Ο δηεπζπληήο αθνχεη πξνζεθηηθά ηελ άπνςε ησλ άιισλ»

R

,23
0

p.value ,03
8
«Ο δηεπζπληήο νθείιεη λα πξνσζεί ηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ R
εκπηζηνζχλεο»

,22
2

p.value ,04
3
«Ο δηεπζπληήο νθείιεη λα πηζηεχεη φηη ε ζπκπεξίιεςε είλαη δπλαηή R
γηα φινπο»

,34
1

p.value ,02
9
«Ο δηεπζπληήο εκπλέεη ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο ψζηε λα R
θξνληίδνπλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ άιισλ»

,41
0

p.value ,02
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1
«Ο δηεπζπληήο εκπλέεη ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο ψζηε λα R
ζέβνληαη ηελ πξνζσπηθφηεηα φισλ»

,29
8

p.value ,03
6
«Ο δηεπζπληήο εκπλέεη ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο ψζηε λα R
κπνξνχλ λα κπνπλ ζηε ζέζε ηνπ άιινπ (ελζπλαίζζεζε)»

,50
1

p.value ,02
9
«Ο δηεπζπληήο δέρεηαη ηελ αιιαγή πξνο ην θαιχηεξν»

R

,12
5

p.value ,02
1

Οινθιεξψλνληαο ηελ πξνζπάζεηα γηα δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο
λνεκνζχλεο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ δηεπζπληή ελφο ζρνιείνπ λα νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία
ζπκπεξηιεπηηθψλ ζρνιηθψλ πεξηβαιιφλησλ, θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε
ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα εθφδηα ελφο δηεπζπληή. Με
γλψκνλα ινηπφλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη ηδηαίηεξα ηελ ελζπλαίζζεζε, ν
δηεπζπληήο ελφο ζρνιείνπ κπνξεί λα θαιχςεη ηα θελά πνπ δεκηνπξγεί πνιιέο θνξέο ε έληνλε
γξαθεηνθξαηία θαη ν ζπγθεληξσηηζκφο πνπ ραξαθηεξίδεη πνιιέο θνξέο ηε ιεηηνπξγία ηνπ
θππξηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Η ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, ε νπνία θαίλεηαη φηη
πξέπεη λα ραξαθηεξίδεη έλαλ ελ δπλάκεη ζπκπεξηιεπηηθφ εγέηε κπνξεί λα θαηεπζχλεη
απνηειεζκαηηθά ηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο,
ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ κε θαη ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.

Σπδήηεζε θαη ζπκπεξάζκαηα
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο νδεγεζήθακε ζην ζπκπέξαζκα φηη ν δηεπζπληήο
ελφο ζρνιείνπ έξρεηαη θαζεκεξηλά αληηκέησπνο κε ζσξεία πξνβιεκάησλ. ηα ήδε ππάξρνληα
πξνβιήκαηα πξνζηίζεηαη θαη ε πεξηζσξηνπνίεζε ησλ καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο
άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (Charalampous&Papademetriou, 2020). Ο
δηεπζπληήο ελφο ζρνιείνπ ινηπφλ θαιείηαη αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά ηα πνηθίια απηά
πξνβιήκαηα επηζηξαηεχνληαο ηφζν ηηο δηνηθεηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ δηαζέηεη, φζν θαη ηηο
εγεηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο, αιιά θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο θαη ραξαθηεξηζηηθά.
Μειεηψληαο ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξνχζα έξεπλα θαηαιήγνπκε ζην
ζπκπέξαζκα φηη ε επηζηξάηεπζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο εθ κέξνπο ηνπ δηεπζπληή
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ηνπ ζρνιείνπ ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ζηελ εμνκάιπλζε θάπνησλ δπζθνιηψλ πνπ
πξνθχπηνπλ ζηελ πνξεία πξνο ηε ζπκπεξίιεςε (Charalampous, Papademetriou&Masouras,
2020). Ο δηεπζπληήο ινηπφλ δχλαηαη λα ιεηηνπξγήζεη σο εκπλεπζηήο θαη θαη’ επέθηαζε
θαζνδεγεηήο ησλ ππφινηπσλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο (Υαξαιάκπνπο, 2016).
Η ελ ιφγσ έξεπλα κπνξεί λα πξνζθέξεη πνιιά ζηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα θαζψο θαη ζηε
βειηίσζε ηνπ ηνκέα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο, αιιά ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.
Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ππάξρεη έληνλε ζχλδεζε αλάκεζα ζηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία θαη ηε
ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε.Πξνρσξψληαο φκσο έλα βήκα παξαπέξα, νθείινπκε λα
πξνηείλνπκε, ζε πεξίπησζε κειινληηθήο έξεπλαο,ηε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζην ξφιν ελφο δηεπζπληή, ν νπνίνο επηδηψθεη λα πξνσζήζεη ηε
ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε, κέζσ άιισλ εξεπλεηηθψλ κεζφδσλ. Γηα παξάδεηγκα ην
ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζα κπνξνχζε λα κειεηεζεί κε ηε βνήζεηα ηεο έξεπλαο δξάζεο,
απνζθνπψληαο ζηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ πξαθηηθψλ θαη ηε κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ
ηνπο.
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