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Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των 
ατόμων με ειδικές ανάγκες: Προτάσεις συμβουλευτικής

Πε ρί λη ψη

Σκοπόςτηςσυγκεκριμένηςεργασίαςήτανηδιερεύνησητωναντιλήψεωνγονέωνκαιδασκάλων
ατόμωνμεειδικέςεκπαιδευτικέςανάγκεςσχετικάμετηνκοινωνικήτουςένταξη.Γιατοσκο
πόαυτόχορηγήθηκανερωτηματολόγιασε92εκπαιδευτικούςκαι94γονείςατόμωνμεειδικές
εκπαιδευτικέςανάγκες.Τααποτελέσματάμαςδιαπίστωσαναξιοσημείωτεςδιαφοροποιήσεις
μεταξύτωναντιλήψεωνγονέωνκαιδασκάλωνστηνισότηταευκαιριώνστηνεκπαίδευση,τη
δυνατότηταπρόσβασηςκαιτησυμμετοχήτουςστακοινά.Οιδιαφορέςαυτέςπαρέχουνσημα
ντικάερεθίσματαγιατηναξιοποίησήτουςαπότονχώροτηςσυμβουλευτικήςκαιυπ’αυτότο
πρίσμασυζητούνταικαισχολιάζονται.

Λέ ξεις κλει διά:άτομαμεειδικέςεκπαιδευτικέςανάγκες,κοινωνικήένταξη,συμβουλευτική.

Parents and teachers perceptions towards social integration of people with 
special needs: Counseling proposals

Abstract

Thepurposeofthisstudywastoinvestigateparentsandteachersperceptionsaboutthesocial
integrationofpeoplewithspecialeducationalneeds.Forthispurposequestionnairewasgiven
to 92 teachers and 94 parents of peoplewith special educational needs.Our results showed
remarkabledifferentiationsamongparentsandteachersattitudesaboutequalopportunitiesin
education,thepossibilityofaccessofpeoplewithspecialeducationalneedsattheUniversity,
thebest typeof school that thesepeopleneed,and thisparticipationat thechance tomake
proposalsofcounselingandinthislightarediscussed.

Key words:peoplewithspecialeducationalneeds,socialintegration,counseling.
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Εισαγωγή

Ηεργασίααυτήδιερευνάτιςαντιλήψειςτωνγονέωνκαιτωνδασκάλωναπέ
ναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Παρόλοπουη λέξηένταξησημαίνει «τοποθέτησηανάμεσασεάλλους», ενώ
ενσωμάτωσησημαίνειη«συνένωσησ’ένασώμα»(ΛεξικότηςΔημοτικήςΟρ
θογραφικόΕρμηνευτικόΕτυμολογικό,στο:ΖώνιουΣιδέρη,1998σ.127)
στηνελληνικήβιβλιογραφία,ιδιαίτεραόσοναφοράάτομαμεειδικέςεκπαιδευ
τικέςανάγκες,συναντούμετιςέννοιες«ένταξη»και«ενσωμάτωση»σχεδόνως
ταυτόσημες.
ΜιαερμηνείατουόρουτηςκοινωνικήςένταξηςδίνεταιαπότονHaring,(1981,
στο: Τάφα,1997,σ.180)κατάτονοποίοκοινωνικήένταξησημαίνειπλήρης
συμμετοχήστιςκοινωνικέςσυναναστροφέςμέσασεφυσιολογικούςχώρουςκαι
κατάτέτοιοτρόποώστεοιάνθρωποιπουσυμμετέχουνν’αποτελούνμέροςενός
σταθερούκοινωνικούιστού.Ηπλήρηςσυμμετοχήαποδεικνύεταιμετησύναψη
σχέσεωνπουκυμαίνονταιαπόσταθερέςαλλάκαιπεριστασιακέςγνωριμίεςμέ
χριστενέςπροσωπικέςσχέσεις.
Απότηνάλληπλευράοόροςενσωμάτωση(incorporation)σημαίνειτηναλ

ληλοαποδοχή,απόένασύνολοήμιαομάδα,ενόςατόμουήμιαςομάδας.Την
ανάπτυξηκοινωνικοδυναμικώνσχέσεων,χωρίςτηνπαροχήκαμιάςιδιαίτερης
βοήθειας,είτεαπότηνομάδα,είτεαπόοποιονδήποτεεξωτερικόπαράγοντα,
μεαποτέλεσματηνπλήρηαπορρόφησητουατόμουήτηςομάδαςστιςδιαμορ
φούμενεςσχέσεις,αλλάκαιτηνδιατήρησητωνχαρακτηριστικώντηςπροσωπι
κότηταςαμφίπλευρα.(ΖώνιουΣιδέρη,1998σ.129).
Τοενδιαφέροναλλάκαιησπουδαιότηταμιαςτέτοιαςερευνητικήςπροσπά
θειαςπροκύπτειεξαιτίαςτουκαθοριστικούρόλουπουφαίνεταιναδιαδραματί
ζουνγονείςκαιδάσκαλοιγιαναμπορέσουνταάτομαμεειδικέςεκπαιδευτικές
ανάγκεςευκολότερακαιαποτελεσματικότεραναενταχθούνστοκοινωνικόσύ
νολοκαινααντιμετωπισθούνωςισότιμαμέλητηςκοινωνίας.Ηοικογένειακαι
τοσχολικόπεριβάλλονεπηρεάζουνταάτομααυτάαπόταπρώτακιόλαςχρόνια
τηςζωήςτους,έρχονταιπρώτοισ’επαφήμεταπροβλήματακαιτιςανάγκεςτους
καιμπορούναποδοτικότεραναταβοηθήσουνν’ανακαλύψουνκαιναχρησιμο
ποιήσουντιςικανότητεςκαιταπροσόντατους,ώστεναοδηγηθούνστηνομαλή
κοινωνικήένταξήτους.(βλ.ΖώνιουΣιδέρη,1998σ.48).
Μετάτη“χαρτογράφηση”τωναντιλήψεωνγονέωνκαιδασκάλωνκαιτοσχο
λιασμότους,θαγίνειπροσπάθειαπροσέγγισηςκαιαξιοποίησηςτωναποτελε
σμάτωντηνέρευναςαπότοχώροτηςσυμβουλευτικήςκαιθαεπιχειρηθείηδια
τύπωσηπροτάσεωνπουείναιπιθανόναβοηθήσουνγονείςκαιδασκάλουςνα
συνειδητοποιήσουντιςθέσειςτους,ανχρειαστείναεπανεξετάσουντιςαπόψεις
τουςωςπροςτηναντιμετώπισητωνατόμωνμεειδικέςεκπαιδευτικέςανάγκες
μεστόχονακαταστήσουνταάτομααυτάικανάναδοκιμάζουννέεςεμπειρίες,
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νααντιμετωπίζουνμεθάρροςτιςνέεςκαταστάσεις,ν’αναλαμβάνουνδυναμικά
πρωτοβουλίες,ναεντάσσονταιστιςομάδεςτωνσυνομηλίκωνκαθώςκαιστην
ευρύτερηκοινωνικήομάδα,νααναπτύσσουνεπικοινωνιακούςδεσμούςκαινα
διεκδικούνδυναμικάθέσηστηνεργασιακήκοινότητα.Μετηδιαπαιδαγώγηση,
τηνενίσχυσηκαιευαισθητοποίησητωνανθρώπωναυτώνπουάμεσασχετίζο
νταιμεταάτομααυτάείναιδυνατόναεπιτευχθείμιααναβάθμισητουρόλου
πουμπορούνναδιαδραματίσουνταάτομαμεειδικέςεκπαιδευτικέςανάγκες
μέσαστοευρύτεροκοινωνικόσύνολο.
Ορόλοςτηςοικογένειαςωςπροςτηνκοινωνικήένταξητωνατόμωνμεειδι

κέςεκπαιδευτικέςανάγκεςείναιπολύσημαντικός.Οερχομόςενόςατόμουμε
ειδικέςεκπαιδευτικέςανάγκες σεμιαοικογένειαείναιμιασημαντικήαλλα
γή.Ηπαρουσίαενόςτέτοιουπαιδιούεπηρεάζειολόκληρητηνοικογένειακαι
τομεγάλωμάτουδημιουργείστουςγονείςκαικατ’επέκτασηστηνοικογένεια,
απαιτήσειςσεσχέσημετηδιάθεσητουχρόνουτους,τηνκατανομήτωνοικονο
μικώντους,τηνελευθερίακίνησήςτους,τιςοικογενειακέςτουςσχέσεις,τηνψυ
χικήτουςυγεία,τηνκοινωνικήτουςυπόστασηκ.λ.π..(Λαμπροπούλου,1999).
Δενείναιόμωςμόνοταπροβλήματαπρακτικήςφύσεωςπουέχουννααντι

μετωπίσουνοιγονείςτωνατόμωνμεειδικέςδυσκολίες.Ηεπίδρασητωνπαι
διώνμεαναπτυξιακέςδυσκολίεςστηνπροσωπικήκαιοικογενειακήζωήτωνγο
νέωνέχειεξετασθείεκτενώς(βλ.Bryne&Cunningham,1985;Donovan,1988;
Holroyd,1974;Kazak,1987,στο:Akkok,1994). Οιοικογένειεςπουέχουνν’
αντιμετωπίσουνπαιδίμεειδικέςεκπαιδευτικέςανάγκεςβρίσκονταισεμεγα
λύτεροκίνδυνοναπροσβληθούναπόάγχοςκαινααντιμετωπίσουνδυσκολίες
προσαρμογήςσεσχέσημετιςοικογένειεςπουμεγαλώνουνπαιδίχωρίς«ειδι
κά»προβλήματα.
Γιαν’αποφευχθούνόλααυτάταενδεχόμεναείναιαπαραίτητημιακατάλληλη
συμβουλευτικήτηςοικογένειας,ηοποίαθ’αναλάβεικυρίωςτουςμηχανισμούς
λειτουργίαςσχέσεωνμέσακαιγύρωαπότηνοικογένειακαιθαδιαμορφώσει
μιακατάστασηγιατηνκοινωνικήζωήτηςοικογενειακήςομάδας.(Κρουστα
λάκης,1998).
Εκτόςαπό τουςγονείς  τωνατόμωνμεειδικέςεκπαιδευτικέςανάγκες,ση
μαντικόρόλοστηνένταξήτουςστηνκοινωνίαέχουνκαιοιεκπαιδευτικοί.Απ’
όλουςτουςειδικούςπουέρχονταισ’επαφήμετοπαιδί,μόνοοεκπαιδευτικός
έχειτηνευκαιρίανατοαντιμετωπίζεικαινατοπαρακολουθείκαθημερινάσε
μιαευρείαποικιλίασχολικώνκαικοινωνικώνκαταστάσεων.Αυτόςείναιεκεί
νοςπουστηνπραγματικότηταπρέπειν’ανακαλύψειποιεςακριβώςείναιοιανε
πάρκειεςκαιταπροβλήματατουμαθητήτουγιανακαταστρώσειτοδιδακτικό
θεραπευτικόπρόγραμμαήνατροποποιήσεικαιν’αλλάξειτιςτεχνικέςκαιτις
μεθόδουςδιδασκαλίαςτου.Έρευνεςαποκαλύπτουνπώςοιπληροφορίεςπου
συγκεντρώνειοειδικάεκπαιδευμένοςδάσκαλοςγιατησυμπεριφοράκαιτιςει
δικέςμαθησιακέςδυσκολίεςτωνμαθητώντουείναιπερισσότερεςκαιπιοαξιό
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λογεςαπ’αυτέςπουσυγκεντρώνονταιμεάλλουςτρόπους,όπωςμενευρολογι
κέςκαιψυχολογικέςεξετάσεις(ΠολυχρονοπούλουΖαχαρόγεωργα,1995).
Στις  μέρες μας έχει καταστεί πλέον σαφές ότι απαιτείται μία ορθολογικά
οργανωμένησυμβουλευτικήπροσέγγισηκαιυποβοήθησητωνγονέωνκαιτων
εκπαιδευτικώνστοθεραπευτικόκαιπαιδαγωγικότουςέργο.Έτσι,θακατορ
θώσουναυτοίνααποβούνπιοαποτελεσματικοίμετουςβοηθητικούς,τουςπαι
δαγωγικούςκαιτουςψυχοθεραπευτικούςτουςρόλους(Μπουσκάλια,1993).
Απ’όλαόσαπροαναφέρθηκανγίνεταιφανερόότιηκοινωνικήένταξητων
ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προσδιορίζεται σε πολύ μεγάλο
βαθμόαπότιςπροσωπικέςτοποθετήσειςκαιταπιστεύωπουέχουνοιγονείςκαι
οιδάσκαλοιαυτώντωνατόμωνγιαταπαραπάνωζητήματακαιαπότιςεμπειρί
εςπουαποκομίζουνμέσωτηςκαθημερινήςεπαφήςμαζίτους.Σκοπόςλοιπόν
της συγκεκριμένης εργασίας ήταν η διερεύνηση τωναντιλήψεων γονέων και
δασκάλωνατόμωνμεειδικέςεκπαιδευτικέςανάγκεςσχετικάμετηνκοινωνική
τουςένταξη.Πιοσυγκεκριμέναδιερευνήθηκανερωτήματασχετικάμετιςαντι
λήψειςγονέωνκαιδασκάλωνγιαταδικαιώματακαιτιςευκαιρίεςστημόρφωση
τωνατόμωναυτών,σχετικάμετονκαταλληλότεροτύποεκπαίδευσηςτους,με
τιςδυνατότητεςσυμμετοχήςτουςσεκοινωνικέςκαιπολιτιστικέςεκδηλώσεις,με
τηδιαμονήτουςκαιτηνπρόσβασήτουςσεδημόσιουςχώρους.Καταγράφηκαν
επίσηςοιαντιλήψειςγονέωνκαιδασκάλωνσχετικάμετησυμβολήτουΚράτους
καιτωνκοινωνικώνφορέωνστηνένταξητωνατόμωνμεειδικέςεκπαιδευτικές
ανάγκες.Απότηνεξέτασηαυτώντωνερωτημάτωνελπίζαμεότιθαπροέκυπταν
ενδιαφέρονταζητήματαωςπροςτησυμβουλευτική.
Οισυγκεκριμένοιστόχοιτηςέρευναςείναιν’απαντηθούνταπαρακάτωερω
τήματα:
α.Ποιεςείναιοιαντιλήψειςγονέωνκαιδασκάλωντωνατόμωνμεειδικέςεκ
παιδευτικέςανάγκεςγιατηνκοινωνικήτουςένταξηκαιωςπροςποιαερω
τήματαδιαφοροποιούνται;

β.Ανδημογραφικάκαικοινωνικάχαρακτηριστικάτωνγονέωντωνατόμωνμε
ειδικέςεκπαιδευτικέςανάγκες,όπωςτοφύλο,ηεκπαίδευσήτους,τοεπάγ
γελματουςκαι τοπρόβλημαπουαντιμετωπίζει τοπαιδί τουςεπηρεάζουν
συστηματικάκαιδιαφοροποιούντιςστάσειςτους.

γ.Υπάρχεισχέσηανάμεσασεχαρακτηριστικάτωνδασκάλωντωνατόμωνμε
ειδικέςεκπαιδευτικέςανάγκεςόπωςτοφύλο,ταέτηυπηρεσίαςτουςστην
εκπαίδευσηκαιταέτηυπηρεσίαςτουςστηνειδικήαγωγήκαιστιςαντιλή
ψειςτουςωςπροςτηνκοινωνικήένταξητωνατόμωναυτών;

Μεθοδολογία
 
Συμμετέχοντες
Στηνέρευνασυμμετείχαν92εκπαιδευτικοίκαι94γονείςατόμωνμεειδικέςεκ
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παιδευτικέςανάγκες.Ησυμμετοχήήτανανώνυμηκαιπροαιρετική.Οιεκπαι
δευτικοίαυτοίαποτελούσαντοπροσωπικό18ειδικώνσχολείωνκαιιδρυμάτων
ειδικήςαγωγής.ΣυγκεκριμέναεπισκεφθήκαμεόλαταειδικάσχολείατηςΠά
τρας,τηςΚορίνθου,τουΒόλουκαιτηςΛάρισαςκαι3ειδικάσχολείατωνΑθη
νών.Οιμισοίσχεδόναπότουςεκπαιδευτικούςπουσυμμετείχανστηνέρευνα
(50,5%)είχαναπό1120έτηυπηρεσίας,το18,7%είχαναπό110έτηκαιτο
30,8%πάνωαπό21έτηυπηρεσίας. Το46,7%τωνπαραπάνωεκπαιδευτικών
είχαν15χρόνιαυπηρεσίαςστηνειδικήαγωγήτο25,3%υπηρετούσαντοχώρο
τηςειδικήςαγωγήςαπό6έως10έτη,ενώτο27,5%βρισκότανσταειδικάσχο
λείαγιαπερισσότερααπό11έτη.Το33,7%ήτανάρρενεςκαιτο66,3%θήλεις.
Το48,9%τωνσυμμετεχόντωνστηνέρευναεκπαιδευτικώνείχεμετεκπαιδευτεί
σεΔιδασκαλείοειδικήςαγωγής,το31,6%είχεΠτυχίοΠαιδαγωγικήςΣχολής
ήεξομοίωσηςκαι23,9%είχεπτυχίοάλληςσχολήςτετραετούςφοίτησης.Από
τουςσυμμετέχοντες εκπαιδευτικούςσχεδόνόλοι είχαν λάβει επιμόρφωσησε
θέματαειδικήςαγωγήςκαισυγκεκριμέναείχανπαρακολουθήσειπρογράμμα
τατωνΠ.Ε.Κ.(48,9%),σεμινάριαΕ.Π.Ε.Α.Ε.Κ.(84,6%),σεμινάριασχολικών
συμβούλων(61,9%),καισεμινάριαιδιωτικώνφορέων(21,7%).
Έναανώνυμοερωτηματολόγιοστάλθηκεστουςγονείςτωνμαθητώντωνπα
ραπάνωειδικώνσχολείωνκαιιδρυμάτων.Απόταερωτηματολόγιαπουεστάλη
σανεπεστράφησανσυμπληρωμένα94ταοποίααποτελούντοδείγματηςέρευ
ναςπουαφοράτουςγονείς.Το43,6%τωνγονέωνπουαπάντησανήτανάρρενες
και56,4%θήλεις.Οιγονείςαυτοίκατανέμοντανσεποικίλακοινωνικοοικονο
μικάστρώματακαιείχανένα,δύο,τρία,ήπερισσότεραπαιδιά(21,3%,37,2%,
26,6%και14,9%αντίστοιχα).

Εργαλείοτηςέρευνας
Ητεχνικήτουερωτηματολογίουχρησιμοποιήθηκεγιατησυλλογήτωνδεδομέ
νωντουδείγματος.Ηπρώτησελίδατουανώνυμουερωτηματολογίουήτανδια
φορετικήγιαταερωτηματολόγιαεκπαιδευτικώνκαιγονέωνκαιπεριελάμβανε
γιατουςμενδασκάλουςερωτήσειςγιατησυγκέντρωσητωνδημογραφικών(π.χ.
φύλο),τωνυπηρεσιακών(π.χ.χρόνιαυπηρεσίαςπουδιδάσκουν)καιεκπαιδευ
τικώνχαρακτηριστικώντους(σπουδές,επιμόρφωση),γιατουςδεγονείςερω
τήσεις για την καταγραφή δημογραφικών (φύλο και ηλικία), οικογενειακών
(αριθμός παιδιών) και κοινωνικοεκπαιδευτικών στοιχείων (εκπαίδευση και
επάγγελμα)πουαναλύθηκανήδηστηνπροηγούμενηενότητα.Οιεπόμενεςσε
λίδεςτουερωτηματολογίουπουαφορούνκαιτοκύριομέροςτου,περιλάμβαναν
κλειστέςερωτήσεις.Μέσωτωνερωτήσεωναυτώνδιερευνήθηκανοιαντιλήψεις
γονέωνκαιεκπαιδευτικώνσχετικάμετηνκοινωνικήένταξη.
Οικλειστούτύπουερωτήσειςαπαντήθηκανμεβάσητηντετράβαθμηκλίμακα
τύπουLikertμεδιαβαθμίσειςπουκυμαίνονταναπότο«Καθόλου»έωςτο«Πο
λύ»μεενδιάμεσεςδιαβαθμίσειςτο«Λίγο»καιτο«Αρκετά»,όπουεπιτρεπόταν
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μίαμόνοεπιλογήσεκάθεερώτηση.

Ηδιαδικασίατηςέρευνας
Τα ερωτηματολόγια των εκπαιδευτικών χορηγήθηκαν προσωπικά από την
ερευνήτρια στους δασκάλους και τους ζητήθηκε να τα συμπληρώσουν, αφού
πρώτατουςδόθηκαναναλυτικέςοδηγίεςγιατηνέρευνα,τουςστόχουςτης,και
τοντρόποσυμπλήρωσηςτουερωτηματολογίου.Ταερωτηματολόγιατωνγονέων
απεστάλησανπροςαυτούςμέσωτωνπαιδιώντους,ενώεπεστράφησανκαισυλ
λέχθηκανμετηβοήθειατωνδασκάλων.

Αποτελέσματα

Γιατηδιευκόλυνσητηςπαρουσίασηςκαιτηςανάλυσηςτωνδεδομένωνμας,οι
ερωτήσειςτουκυρίωςμέρουςτουερωτηματολογίου,ομαδοποιήθηκαν.Οιπέ
ντεομάδεςπουδημιουργήθηκαναφορούντιςαπόψεις,τιςαντιλήψειςκαιτα
πιστεύωτωνγονέωνκαιτωνδασκάλωντωνατόμωνμεειδικέςεκπαιδευτικές
ανάγκεςσχετικάμετηνκοινωνικήτουςένταξη.
Αρκετέςφορέςκατάτηνπεριγραφήτουκάθεπίνακακαιγιατηδιευκόλυνση
της παρουσίασης, τα ποσοστά απαντήσεων «Πολύ» και «Αρκετά» αθροίστη
κανκαιθεωρήθηκανωςθετικήαντίληψηγονέωνήδασκάλωνστοσυγκεκριμένο
κάθεφοράερώτημα, ενώοιαπαντήσεις«Λίγο»και  «Καθόλου»αθροιστικά
θεωρήθηκανωςαρνητικήαντίληψη.Μετά τηνπεριγραφή τωνδεδομένωνκαι
γιατηδιερεύνησητωνπιθανώνσυσχετίσεωντωναντιλήψεωνγονέωνκαιδα
σκάλωνμεδημογραφικάκαικοινωνικάχαρακτηριστικάπραγματοποιήθηκαν
στατιστικέςαναλύσειςμετηχρήσηπινάκωνσυνάφειαςκαιυπολογίστηκανοι
δείκτεςχ2.
ΟΠίνακας1πουακολουθείπαρουσιάζεισεποσοστάτις αντιλήψειςγονέ
ωνκαιδασκάλωνγιαταδικαιώματακαιτιςευκαιρίεςστημόρφωσητωνατό
μωνμεειδικέςεκπαιδευτικέςανάγκες.ΌπωςφαίνεταιστονΠίνακαγονείςκαι
δάσκαλοισεπάραπολύυψηλάποσοστά(περίπου95%«Πολύ»+«Αρκετά»)
πιστεύουνότιταάτομαμεειδικέςεκπαιδευτικέςανάγκεςπρέπειναέχουνδι
καίωμα στη μόρφωση. Μεγάλα είναι και τα ποσοστά των γονέων  (∼ 80%)
αλλάκαιτωνδασκάλων(∼72%)πουπιστεύουνότιταάτομααυτάέχουνίσα
δικαιώματαμετουςάλλουςπολίτεςστηνελευθερίαέκφρασης.Το39,4%των
γονέωνπιστεύουνότι ταάτομαμεειδικέςεκπαιδευτικέςανάγκεςέχουν ίσες
ευκαιρίεςεκπαίδευσηςμεταάτομαπουφοιτούνστηγενικήεκπαίδευσηκάτι
γιατοοποίοέχουνισχυρήπεποίθησηαρκετάλιγότεροιδάσκαλοι(23,9%).Το
σημαντικότεροόμωςστοιχείοτουΠίνακα1είναιτογεγονόςότιτο1/4σχεδόν
τωνγονέων(23,4%)έχουνισχυρήπεποίθησηότιταάτομαμεειδικέςεκπαιδευ
τικέςανάγκεςέχουντηδυνατότηταπρόσβασηςσταΑΕΙ,κάτιτοοποίοθεωρούν
πολύπιθανόκαιτο1/20τωνδασκάλων(5,4%). Βέβαιαλιγότεροαισιόδοξοι
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εμφανίζονταιτο47,9%τωνγονέωνκαιτο67,4%τωνδασκάλωνπουθεωρούν
τηνπαραπάνωδυνατότηταλίγοέωςκαθόλουπιθανή. Οιπίνακεςσυνάφειας
τωναντιλήψεωνδασκάλωνκαιγονέωνγιαταδικαιώματακαιτιςευκαιρίεςστη
μόρφωσητωνατόμωνμεειδικέςεκπαιδευτικέςανάγκεςδενέδειξανκαμίαστα
τιστικάσημαντικήσυσχέτισημεταξύτωναντιλήψεωνκαιτωνχαρακτηριστικών
γονέωνκαιδασκάλωνπουπροαναφέρθηκαν.

Πίνακας  1
Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων για τα δικαιώματα και τις ευκαιρίες στη 

μόρφωση των ΑΜΕΑ (%)

ΣτονΠίνακα2εμφανίζονταιοιαντιλήψειςγονέωνκαιδασκάλωνπουαφορούν
τον καταλληλότερο τύπο εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες.ΣύμφωναμετονΠίνακαταγενικάσχολείαδεθεωρούνταιωςοκα
ταλληλότεροςτύποςεκπαίδευσηςτωνατόμωναυτώνσεμικρότερο(«Λίγο»)ή
μεγαλύτεροβαθμό(«Καθόλου»)απότο77,7%τωνγονέωνκαιτο66,3%των
δασκάλων.Αντίθεταθετικήστάση(«Πολύ»ή«Αρκετά»)γιατατμήματαέντα
ξηςμέσασταγενικάσχολείαέχειτο57,4%τωνγονέωνκαιτο75%τωνδασκά
λων.
Τέλοςγονείςκαιδάσκαλοιεκφράζουνθετικέςαπόψειςγιαταειδικάσχολεία

σεποσοστόπερίπου64%,μετουςγονείςναεκφράζονταιθετικά(«Πολύ»)σε
μεγαλύτεραποσοστά(46,8%)σεσχέσημετουςδασκάλουςπουοιαπαντήσεις
τουςείναιμοιρασμένεςανάμεσαστο«Πολύ»καιτο«Αρκετά».Οιπίνακεςσυ
νάφειαςέδειξανστατιστικάσημαντικέςσυσχετίσειςανάμεσαστιςαντιλήψεις
τωνγονέωνγιατοντύποεκπαίδευσηςτωνπαιδιώντουςκαιτοείδοςτου«ειδι

Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου

Γονείς Δάσκαλοι Γονείς Δάσκαλοι Γονείς Δάσκαλοι Γονείς Δάσκαλοι

Πρέπεινα
έχουνδικαίωμα
στημόρφωση

83,0 85,9 11,7 9,8 5,3 2,2 0,0 2,2

Έχουνίσα
δικαιώματα
στηνελευθερία
έκφρασης

64,9 64,1 14,9 7,6 13,8 23,9 6,4 4,3

Έχουνίσες
ευκαιρίες
εκπαίδευσης

39,4 23,9 16,0 14,1 29,8 43,5 14,9 18,5

Έχουν
δυνατότητα
εισαγωγής
(πρόσβασης)
σεΑΕΙ

23,4 5,4 28,7 27,2 35,1 59,8 12,8 7,6

Αντιλήψειςγονέωνκαιδασκάλωναπέναντιστηνκοινωνικήένταξητωνατόμων
μεειδικέςανάγκες:Προτάσειςσυμβουλευτικής
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κού»προβλήματοςπουαυτάαντιμετωπίζουν.Πιοσυγκεκριμέναδιαπιστώθηκε
στατιστικάσημαντικήσχέσητηςαρνητικήςαντίληψηςτωνγονέωνγιαταγενικά
σχολείαμετοπρόβληματωνπαιδιώντους,(V=0,342,p=0,005)καιοιπίνακες
συνάφειαςέδειξανότιοιγονείς τωνπαιδιώνμεπροβλήματαακοής,όρασης,
κινητικά,νοητικήςκαθυστέρησηςκαιμαθησιακώνδυσκολιώνέχουνπολύπιο
αρνητικέςαντιλήψειςέναντιτωνγενικώνσχολείων,σεσχέσημεαυτούςτων
παιδιώνμεαυτισμό.Στατιστικάσημαντικήήτανκαιησχέσητηςαντίληψηςτων
γονέωνωςπροςτατμήματαένταξηςσεσχέσημετοπρόβληματουπαιδιούτους
(V=0,303,p=0,039). Οιπίνακεςσυνάφειαςέδειξανότιοιγονείςτωνπαι
διώνμεπροβλήματαόρασης,αυτισμού, νοητικήςκαθυστέρησηςκαικινητικά
εμφανίζουνπιοθετικέςαντιλήψειςγιατατμήματαένταξηςαπότουςγονείςτων
παιδιώνμεπροβλήματαακοήςκαιμαθησιακώνδυσκολιών. Ηαντίληψητων
γονέωνωςπροςταειδικάσχολείαείχεεπίσηςστατιστικάσημαντικήσχέσημε
τοπρόβληματουπαιδιούτους(V=0,400,p=0,000).

Πίνακας  2
Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων για τον καταλληλότερο τύπο εκπαίδευσης των ΑΜΕΑ


Ηδιερεύνησητωναντιλήψεωνγονέωνκαιδασκάλωνόσοναφοράστιςδυνατό
τητεςσυμμετοχήςτωνατόμωνμεειδικέςεκπαιδευτικέςανάγκεςσεκοινωνικές,
πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες έδειξε ότι  η μεγάλη πλειοψηφία
γονέων και δασκάλων θεωρούν ότι ταάτομααυτά μπορούν νασυμμετέχουν
σετέτοιουτύπουδραστηριότητες.Συγκεκριμένατο60,6%τωνγονέωνκαιτο
68,5%τωνδασκάλωναπάντησαν«Πολύ»ή«Αρκετά»,όσοναφοράτησυμμε
τοχήτωνατόμωνμεειδικέςεκπαιδευτικέςανάγκεςστακοινάτηςπόλης.Ακό
μαυψηλότεραποσοστάγονέων(83%)καιδασκάλων(85,9%)θεωρούνότιτα
άτομααυτάμπορούνναλαμβάνουνμέροςσεκοσμικέςεκδηλώσεις.Το76,6%
τωνγονέωνκαιτο90,3%τωνδασκάλωνθεωρούνότιταάτομααυτάμπορούν
επίσηςνασυμμετέχουνσεπολιτιστικέςομάδες,ενώσταίδιαπερίπουεπίπεδα

Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου

Γονείς Δάσκαλοι Γονείς Δάσκαλοι Γονείς Δάσκαλοι Γονείς Δάσκαλοι

Τακανονικά
σχολεία 8,5 7,6 13,8 26,9 21,3 23,9 56,4 42,4

Τμήματα
ένταξηςμέσα
σεκανονικά
σχολεία

38,3 26,1 19,9 48,9 9,6 5,4 33,0 19,6

Ταειδικά
σχολεία 46,8 31,5 17,0 32,6 8,5 17,4 27,7 18,5
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κυμαίνονταιταποσοστάγονέων(76,6%)καιδασκάλων(87%)πουπιστεύουν
ότιταάτομαμεειδικέςεκπαιδευτικέςανάγκεςέχουντηδυνατότηταν’ασχολη
θούνμετοναθλητισμόκαιν’αποτελέσουνμέληαθλητικώνομάδων.Οιπίνακες
συνάφειας δεν εμφάνισαν καμία στατιστικά σημαντική σχέση  ανάμεσα στις
αντιλήψειςγονέωνκαιδασκάλωνγιατιςδυνατότητεςσυμμετοχήςτωνΑΜΕΑ
σεκοινωνικές,πολιτιστικέςκαιαθλητικέςδραστηριότητεςκαισταχαρακτηρι
στικάγονέωνκαιδασκάλων.
Ηανάλυσητωναντιλήψεωνγονέωνκαιδασκάλωνσχετικάμετηδιαμονήτων
ατόμωνμεειδικέςεκπαιδευτικέςανάγκεςκαιτηνπρόσβασήτουςσεδημόσιους
χώρουςέδειξεότιοιγονείςτωνατόμωναυτώνπαίρνουνθετικήθέση(«Πολύ»
ή«Αρκετά»)σχετικάμετηδιαμονήτωνατόμωναυτώνστασπίτιατουςσεπο
σοστό80,8%,έναντι65,62%τωνδασκάλων.Το93,6%τωνγονέωνκαιτοίδιο
σχεδόνποσοστότωνδασκάλωνείναιαντίθετοιμετηδιαμονήτωνατόμωναυ
τώνσενοσοκομείαήιδρύματα.Οιμισοίγονείςτωνατόμωνμεειδικέςεκπαι
δευτικέςανάγκες(50%)θεωρούνότιταπαιδιάτουςέχουνσεμεγάλοβαθμό
δυνατότηταπρόσβασηςστουςεκπαιδευτικούςχώρουςκάτιτοοποίοπιστεύουν
μόνοτο1/4περίπου(23,9%)τωνδασκάλων,ενώγονείςκαιδάσκαλοιθεωρούν
σχεδόνστοσύνολότους (∼96%)ότισταάτομααυτάπρέπειναπαρέχεταιη
δυνατότηταπρόσβασηςστουςδημόσιουςχώρουςκαιυπηρεσίες.Οιπίνακεςσυ
νάφειαςέδειξανσεοριακόβαθμόστατιστικάσημαντικήσχέσηανάμεσαστις
αντιλήψειςτωνγονέωντωνατόμωνμεειδικέςεκπαιδευτικέςανάγκεςωςπρος
τηδυνατότηταπρόσβασηςτωνπαιδιώντουςστουςεκπαιδευτικούςχώρουςκαι
τοειδικόπρόβλημαπουαντιμετωπίζουνταπαιδιά(V=0,297,p=0,05).
Όσοναφοράστιςαντιλήψειςδασκάλωνκαιγονέωνσχετικάμετησυμβολή

τουκράτουςκαιτωνκοινωνικώνφορέωνστηνένταξητωνατόμωνμεειδικέςεκ
παιδευτικέςανάγκες,σχεδόνστοσύνολότους(∼95%)γονείςκαιδάσκαλοιπι
στεύουνότιείναιαπαραίτητηηηθικήκαιυλικήσυμπαράστασητουκράτουςγια
τηνκοινωνικήένταξητωνατόμωναυτών.Το65,9%τωνγονέωνκαιτο76,1%
τωνδασκάλωνθεωρούν"Πολύ"ή"Αρκετά"απαραίτητηκαιτησυμβολήτης
εκκλησίαςστηνένταξητωνατόμωνμεειδικέςεκπαιδευτικέςανάγκες,ενώη
συμβολή τωνκοινωνικώνφορέωνστονπαραπάνωσκοπόκρίνεταιωςουσια
στικήαπότο75,5%τωνγονέωνκαιτο83,7%τωνδασκάλων.Ταέτηυπηρεσίας
τωνδασκάλωνστοχώροτηςειδικήςαγωγήςδιαπιστώθηκεσύμφωναμε τους
πίνακεςσυνάφειαςότιέχουνστατιστικάσημαντικήσχέσημετιςστάσειςτους
σχετικάμετησυμβολήτηςεκκλησίας(V=0,272,p=0,35)καιτωνκυβερνητικών
κοινωνικώνφορέων(V=0,05),στηνένταξητωνατόμωνμεειδικέςεκπαιδευ
τικέςανάγκες.

Συζήτηση
 
Εξετάζοντας την πρώτη παράμετρο κοινωνικής ένταξης των ατόμων με ειδι

Αντιλήψειςγονέωνκαιδασκάλωναπέναντιστηνκοινωνικήένταξητωνατόμων
μεειδικέςανάγκες:Προτάσειςσυμβουλευτικής
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κέςεκπαιδευτικέςανάγκες, τιςαντιλήψειςδηλαδήγονέωνκαιδασκάλωνγια
ταδικαιώματακαιτιςευκαιρίεςστημόρφωσητωνατόμωναυτών,ηέρευνάμας
διαπίστωσεότιγονείςκαιδάσκαλοιπιστεύουνσεπάραπολύυψηλάποσοστά
ότιταάτομααυτάπρέπειναέχουνίσαδικαιώματαμόρφωσηςκαιελευθερίας
έκφρασης με τουςάλλους πολίτες. Όταν όμως ερωτώνται, αν ταάτομααυ
τάέχουνπραγματικάίσεςευκαιρίεςεκπαίδευσης,λιγότεροιαπότουςμισούς
γονείς (39,4%)πουδήλωσανότι ταάτομαμεειδικέςεκπαιδευτικέςανάγκες
έχουνδικαίωμαστημόρφωση,δηλώνουνότιτοπιστεύουναυτό.Τοίδιοπράγμα
πιστεύουνακόμαλιγότεροιδάσκαλοι(23,9%). Τογεγονόςαυτόυποδηλώνει
ότιπαρότιγονείςκαιδάσκαλοιτοποθετούνταιθετικάαπέναντισταδικαιώματα
μόρφωσηςκαιέκφρασηςτωνατόμωνμεειδικέςεκπαιδευτικέςανάγκεςμέσα
στηνκοινωνίαθεωρούνότιστηνπραγματικότητακάτιτέτοιοδύσκολαεπιτυγχά
νεται.Πιοσυγκεκριμένα,φαίνεταιότιοιγονείςείναιαρκετάπιοαισιόδοξοιαπ’
τουςδασκάλους,οιοποίοιφαίνονταιπερισσότεροσυγκρατημένοιόσοναφορά
τιςίσεςευκαιρίεςεκπαίδευσηςτωνατόμωναυτών.Ηδιαφοράαυτήανάμεσα
στιςαντιλήψειςγονέωνκαιδασκάλωνγιατιςευκαιρίεςμόρφωσηςτωνΑΜΕΑ
γίνεταιακόμαπιοέντονηότανπαρουσιάζονταιοιαπόψειςτουςγιατηδυνα
τότητα εισαγωγής των ατόμων αυτών σταΑΕΙ.  Το 1/4 περίπου των γονέων
(23,4%)έχουντηνισχυρήπεποίθησηότικάτιτέτοιοείναιπολύπιθανόνασυμ
βεί,κάτιτοοποίοθεωρείπιθανόμόνοτο1/20τωνδασκάλων(5,4%).Οιδια
φορέςαυτέςανάμεσαστιςαντιλήψειςγονέωνκαιδασκάλωναντικατοπτρίζουν
σεμεγάλοβαθμότηθέλησητωνπρώτωνναπιστεύουνότιταπαιδιάτουςείναι
ίδιαμ’όλαταάλλα.Έχουνταίδιαδικαιώματα,τιςίδιεςευκαιρίες,τιςίδιεςδυ
νατότητες.Φαίνεταιίσωςεδώηάρνησητωνγονέωννασυνειδητοποιήσουντην
πραγματικότητα,τοειδικόπρόβληματουπαιδιούτουςκαιτουςπεριορισμούς
πουαυτόθέτει.Αντίθεταοιδάσκαλοι,πιοαποστασιοποιημένοιαπότοπρόβλη
μααντιμετωπίζουνμεμεγαλύτερορεαλισμότηνκατάσταση.
Τα ειδικά σχολεία θεωρήθηκαν ως ο καταλληλότερος τύπος εκπαίδευσης

τωνατόμωνμεειδικέςεκπαιδευτικέςανάγκεςαπότα2/3περίπουτωνγονέων
καιτωνδασκάλων.Θετικήαντίληψηγιατατμήματαένταξηςμέσασταγενικά
σχολείαεμφάνισαντα3/4τωνδασκάλωνκαιλίγοπερισσότεροιαπότουςμι
σούςγονείς,ενώθετικήαντίληψηγιατηνσυνεκπαίδευσητωνατόμωνμεειδι
κέςεκπαιδευτικέςανάγκεςμέσασεγενικέςτάξειςφανέρωσανμόνοτο1/3των
δασκάλωνκαι το1/4 τωνγονέων.Τααποτελέσματααυτάδείχνουνότιπαρά
τιςσύγχρονεςτάσειςκαιεξαγγελίεςγιαένταξητωνατόμωναυτώνσταγενικά
σχολείακαισυνεκπαίδευσητουςμαζίμετουςυπόλοιπουςμαθητές,γονείςκαι
δάσκαλοιείναιπολύεπιφυλακτικοί.Τογεγονόςαυτόυποδηλώνειίσωςότιοι
γονείςδενπιστεύουνσθεναράστηνιδέατηςκοινωνικήςένταξης,αλλάκαιστις
δυνατότητεςτωνπαιδιώντους,αφούθεωρούνότιταπαιδιάτουςθαέχουνλιγό
τεραοφέλημέσασ’έναγενικόσχολείοαπ’ότισ’έναειδικό.Οιδάσκαλοιαπό
τηνάλληπλευράανκαιείναιπολύεπιφυλακτικοίστηνένταξητωνπαιδιώνστα
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γενικάσχολείαφαίνεταιότιστομεγαλύτεροποσοστότουςενστερνίζονταιτην
ένταξητωνατόμωναυτώνσετμήματαένταξηςμέσασεγενικάσχολεία.Φαίνε
ταιότιμ’αυτήντηνεπιλογήπροσπαθούννασυμβιβάσουντηνανάγκητωνατό
μωνμεειδικέςεκπαιδευτικέςανάγκεςγιαειδικόεκπαιδευτικόπρόγραμμακαι
ειδικήβοήθεια(γι’αυτόάλλωστεσεμεγάλοποσοστόυποστηρίζουντην ιδέα
τουειδικούσχολείου),μετηνκοινωνικήαναγκαιότηταεπαφήςκαισυνεύρεσης
τωνατόμωναυτώνμεταυπόλοιπαπαιδιά,πουθαδιευκολύνειτηνκοινωνική
τουςένταξηκαιενσωμάτωση.
Οιαντιλήψειςτωνγονέωνγιατοντρόποεκπαίδευσηςτωνπαιδιώντουςβρέθη

κεότιεπηρεάζεταισημαντικάαπότοειδικόπρόβλημαπουαυτάαντιμετωπί
ζουν.Οιγονείςτωνπαιδιώνμεκινητικάπροβλήματακαιμεαυτισμόβρέθηκε
ότιέχουντιςαρνητικότερεςαντιλήψειςαπέναντισταειδικάσχολείασεσχέση
μετουςάλλουςγονείςπιθανώςεπειδήθεωρούνότιταειδικάπροβλήματατων
παιδιώντουςδενεπηρεάζουντησυνεύρεσηκαισυνεκπαίδευσήτουςμετ’άλλα
παιδιά..Τααποτελέσματααυτάφαίνεταιότισυμφωνούνμεπρόσφατεςέρευνες
πουέχουνδείξειότιοιαντιλήψειςτωνγονέωνγιατηβασικήεκπαίδευσητων
παιδιώντουςδιαφοροποιούνταιανάλογαμετιςιδιαίτερεςανάγκεςτωνπαιδιών
τους.(Westling,1996,Baileyκαισυνεργ,1998).
Ησυμμετοχήτωνατόμωνμεειδικέςεκπαιδευτικέςανάγκεςσεκοινωνικές,
πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, ως παράμετρος της κοινωνικής
ένταξηςαυτώντωνατόμωναξιολογήθηκεθετικάαπότημεγάληπλειοψηφία
γονέωνκαιδασκάλων.Αξιοσημείωτοόμωςείναιτογεγονόςότιοιαντιλήψεις
τωνγονέωνήτανπιοεπιφυλακτικές(σεμικρότεροβαθμόθετικές),απ’αυτές
τωνδασκάλων.Ηδιαφοράαυτήσταποσοστάγονέωνκαιδασκάλωνθαμπο
ρούσεν’αποδοθείσταμεγαλύτεραπροβλήματακαιτιςκαθημερινέςδυσκολίες
πουαντιμετωπίζουνοιοικογένειεςτωνατόμωναυτών. Οιοικογένειεςαυτές
προέρχονταιπολλέςφορέςαπόχαμηλάκοινωνικο–οικονομικάστρώματαγε
γονόςπουτουςεμποδίζεινασυμμετάσχουνστηνκοινωνικήκαιπολιτιστικήζωή.
(Κογκίδου&Πανταζής,1997).
Γονείςκαιδάσκαλοι τωνατόμωνμεειδικέςεκπαιδευτικέςανάγκεςβρέθη

κεότιαπορρίπτουνσχεδόνστοσύνολότουςτηνιδέατηςιδρυματοποίησης,τη
διαμονήδηλαδήτωνατόμωναυτώνσενοσοκομείαήιδρύματακαιθεωρούνότι
είναιπροτιμότεροναδιαμένουνταάτομααυτάσταστασπίτιατους. Βέβαια
ητελευταίαάποψηυποστηρίζεταιισχυρότερααπότουςγονείςτωνατόμωνμε
ειδικέςεκπαιδευτικέςανάγκεςαπ’ότιαπ’τουςδασκάλουςτους. Ηεπιφυλα
κτικότητααυτήτωνδασκάλωνθαμπορούσεν’αποδοθείσεδύοπαράγοντες.
Πρώτονστογεγονόςότιπολλέςφορέςοιδάσκαλοιγνωρίζουντοχαμηλούεπι
πέδουκοινωνικο–οικονομικόπεριβάλλοντηςοικογένειαςπουζουνταπαιδιά
καιαποδίδουνσ’αυτόαλλάκαισταπεριορισμέναερεθίσματαπουδέχεταιτο
παιδί,μέροςτουπροβλήματοςπουαντιμετωπίζει. Δεύτερον,στογεγονόςότι
κάποιεςφορέςοι οικογένειες τωνατόμωναυτών εκμεταλλεύονται ταπαιδιά
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τουςσεσημείοναταωθούνακόμακαιστηνεπαιτεία,επωφελούμενεςταοικο
νομικάκέρδηκαιοδηγώντας ταστηνκοινωνικήπεριθωριοποίηση.  (Ισόγλου
καισυνεργ.1985).
Ανκαιτοσύνολογονέωνκαιδασκάλωνπιστεύουνπωςταάτομαμεειδικές

εκπαιδευτικέςανάγκεςπρέπει να έχουνδυνατότηταπρόσβασηςστους δημό
σιουςχώρουςκαιυπηρεσίεςβρέθηκεότιμόλιςοιμισοίγονείςκαιτο¼τωνδα
σκάλωνθεωρούνότιταάτομααυτάέχουνσεικανοποιητικόβαθμόδυνατότητα
πρόσβασηςστουςεκπαιδευτικούςχώρους.Οιαντιλήψειςτωνγονέωντωνατό
μωνμεειδικέςεκπαιδευτικέςανάγκεςωςπροςτηδυνατότηταπρόσβασηςτων
παιδιώντουςστουςεκπαιδευτικούςχώρουςδιαπιστώθηκεότιεπηρεάζονταισυ
στηματικάαπότοειδικόπρόβλημαπουαντιμετωπίζουνταπαιδιάτους.
Τοσύνολοσχεδόντωνγονέωνκαιτωνδασκάλωντωνατόμωνμεειδικέςεκ

παιδευτικέςανάγκεςδιαπιστώθηκεότιθεωρούνότιηυλικήκαιηθικήσυμπα
ράστασητουκράτουςείναιαπαραίτητεςγιατηνκοινωνικήένταξητωνατόμων
αυτών.Σεαρκετάυψηλάποσοστάοιγονείςκαισ’ακόμαυψηλότεραοιδά
σκαλοιθεωρούναπαραίτητηγιατηνένταξηκαιτησυμβολήτηςεκκλησίαςκα
θώςκαιτησυμβολήμηκρατικώνκοινωνικώνφορέων.Ταυψηλότεραποσοστά
τωνδασκάλωνθαμπορούσανίσωςν’αποδοθούνστοότιαυτοίαναγνωρίζουν
–είτελόγωυψηλότερουμορφωτικούεπιπέδου,είτεεξαιτίαςρεαλιστικότερης
καιαντικειμενικότερηςαντιμετώπισηςτωνπραγμάτων–ότιγιατηνένταξητων
ατόμωνμεειδικέςεκπαιδευτικέςανάγκεςδεναρκείμόνοηβούλησηκαιδρα
στηριοποίησητηςπολιτείαςαλλάείναιαπαραίτητηηενεργοποίησηκαιησυ
στράτευσηόλωντωνκοινωνικώνφορέωνκαιτηςεκκλησίας.Ταέτηυπηρεσίας
τωνδασκάλωνστοχώροτηειδικήςαγωγήςβρέθηκεότιέχουνσημαντικήσχέση
μετιςαντιλήψειςτουςσχετικάμετησυμβολήτηςεκκλησίαςκαιτωνκοινωνικών
φορέωνστηνένταξητωνατόμωνμεειδικέςεκπαιδευτικέςανάγκες.Οιδάσκα
λοιμελίγα(1–5)ήπολλά(πάνωαπό11)χρόνιαυπηρεσίαςστηνειδικήαγωγή
θεωρούνσεμεγαλύτεροβαθμόσημαντικήτησυμβολήτηςεκκλησίαςκαιτων
κοινωνικώνφορέωνστηνένταξητωνατόμωναυτών,γεγονόςπουπιθανώςυπο
δηλώνειτηθέσητουςγιααδυναμίατουκράτουςνασηκώσειόλοτοβάροςτης
ένταξης τωνατόμωνμεειδικέςεκπαιδευτικέςανάγκεςχωρίς τηνουσιαστική
συμβολήκαισυμμετοχήόλωντωνυπολοίπωνκοινωνικώνφορέων.Έναμεγάλο
μέροςτωνγονέωντωνατόμωνμεειδικέςεκπαιδευτικέςανάγκεςαπότηνάλλη
πλευράφαίνεταιότιπροσδοκάταπάντααπότιςενέργειεςτουκράτουςκαιδεν
αναγνωρίζειήδενέχειπεισθείγιααυτάπουμπορείναπροσφέρουνηεκκλησία
καιμηκρατικοί κοινωνικοίφορείς (σωματεία, μηκυβερνητικέςοργανώσεις)
στηνένταξητωνατόμωναυτών.
Απότααποτελέσματάμαςσυνολικάδιαφαίνεταιότιγονείςκαιδάσκαλοιδε

διαφέρουνσεπολύμεγάλοβαθμόωςπροςτιςστάσειςτουςαπέναντιστηνκοι
νωνικήένταξητωνατόμωνμεειδικέςεκπαιδευτικέςανάγκες.Οιόποιεςδιαφο
ροποιήσειςπαρατηρήθηκανκαιαφορούσαντηνισότηταευκαιριώνστηνεκπαί
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δευση,τηδυνατότηταπρόσβασηςτωνατόμωναυτώνσταΑΕΙ,τονκαταλληλότε
ρογιαταάτομααυτάτύποσχολείουκαιτησυμμετοχήτουςστακοινά,φαίνεται
ναείναιεπηρεασμένεςαπότηνιδιαίτερησυναισθηματικήφόρτισητωνγονέων
καιτιςυψηλέςπροσδοκίεςπουπάνταέχουνγιαταπαιδιάτουςσεσχέσημετον
πιοαντικειμενικόκαιρεαλιστικότρόποαντιμετώπισηςτωνατόμωναυτώναπό
τουςδασκάλους.Ηεσωστρέφειατηςοικογένειας,ηδιάθεσηναμείνειμέσαστα
«όρια»τηςαλλάκαιηπεριθωριοποίησηπουσυχνάβιώνειεξαιτίαςτουειδικού
προβλήματος,τηςοικονομικήςφτώχειαςήτουχαμηλούμορφωτικούεπιπέδου
είναιπιθανώςκάποιοιακόμαπαράγοντεςπουδιαφοροποιούν τιςαντιλήψεις
τωνγονέωναπ’αυτέςτωνδασκάλων.
Απόταχαρακτηριστικάτωνγονέωνκαιτωνδασκάλωνπουεξετάστηκαν,ως

πιθανοίπαράγοντεςπουεπηρεάζουν τιςαντιλήψεις τουςδιαπιστώθηκεότιο
σημαντικότεροςκαιαυτόςπουσ’ορισμένεςπεριπτώσειςδιαφοροποίησεσημα
ντικάτιςαντιλήψειςτωνγονέωνκαιτωνδασκάλωνείναιτοείδοςτουπροβλή
ματοςπουαντιμετωπίζειτοπαιδίτους,έναςπαράγονταςπουόπωςφάνηκεθα
πρέπειναλαμβάνεταιπάνταυπόψησ’ανάλογεςμελέτες.

Προτάσεις για συμβουλευτική παρέμβαση

Ανκαισεγενικέςγραμμέςοιαντιλήψειςγονέωνκαιδασκάλωντωνατόμωνμε
ειδικέςεκπαιδευτικέςανάγκεςσχετικάμετηνκοινωνικήτουςένταξηδεφαίνε
ταιναπαρουσιάζουνπολύμεγάλεςδιαφορές,κάποιεςαξιοσημείωτεςδιαφορές
πουαναδείχτηκαναπότηνπαρούσαέρευνα,παρέχουνσημαντικάερεθίσματα
γιατηναξιοποίησήτουςαπότηνπλευράτηςσυμβουλευτικής. Ηαξιοποίησή
τουςέχειωςσκοπότηνυποβοήθησηκαιτηνκαθοδήγησηγονέωνκαιδασκάλων
στηρεαλιστικότερηκαιπιουπεύθυνηαντιμετώπισητηςπραγματικότητας,στην
αποδοχή τωνγεγονότων,στοξεπέρασματωνδυσκολιών, τηςπεριθωριοποίη
σης,τηςμοναξιάςκαιτηςαπομόνωσης,ώστεναμπορέσουννασυνεισφέρουντα
μέγιστα,στηνένταξηκαιτησωστήανάπτυξητηςπροσωπικότηταςτωνατόμων
αυτών.
Πιοσυγκεκριμένααξιοσημείωτεςδιαφορέςβρέθηκανανάμεσαστιςαντιλή
ψεις γονέωνκαι δασκάλωνόσοναφορά την ισότητα ευκαιριώνεκπαίδευσης
τωνατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τη δυνατότητα εισαγωγής
τουςσταΑΕΙ.Οιδιαφορέςαυτέςανάμεσασεγονείςκαιδασκάλουςπιθανότα
ταστηρίζονταιστηθέλησητωνπρώτωνναπιστεύουνότιταπαιδιάτουςείναι
ίδιαμ’όλατ’άλλα,στηνάρνησήτουςνασυνειδητοποιήσουντοειδικόπρόβλημα
τουπαιδιούτουςκαιτουςπεριορισμούςπουαυτόθέτειήστηνέλλειψηπλη
ροφόρησηςγιατοτιπρέπεικαιτιμπορούνναπεριμένουναπ’τοπαιδίτους,
σεαντίθεσημε τηνπιορεαλιστικήαντιμετώπιση τωνπροβλημάτωναπό τους
εκπαιδευτικούςπουπιθανώςγνωρίζουνκαλύτερατιςδυνατότητεςαλλάκαιτις
αδυναμίεςτουεκπαιδευτικούσυστήματοςκαιταεργαλείαπουέχουνσταχέρια
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τουςγιαναπροωθήσουντηνεκπαίδευσητωνατόμωνμεειδικέςεκπαιδευτικές
ανάγκες.
Διαφορέςυπήρξανεπίσηςστιςαντιλήψειςγονέωνκαιδασκάλωνγιατονκα
ταλληλότεροτρόποεκπαίδευσηςτωνπαιδιώντους.Μετουςγονείςναδιαφω
νούνσεμεγαλύτεροβαθμόμετηνένταξητωνπαιδιώντουςσεγενικάσχολεία
(γεγονόςπουδείχνειότιδενείναι ιδιαίτερασυμφιλιωμένοιμετιςσύγχρονες
αντιλήψειςτηςσυνεκπαίδευσηςκαιτηςκοινωνικήςένταξης),ναμηνέχουνισχυ
ρήπίστηστιςδυνατότητεςτωνπαιδιώντουςκαιναφοβούνταιτηνένταξητων
παιδιώντουςστοευρύτεροκοινωνικόσύνολο.Ηφοβίααυτήγίνεταιφανερή
καιαπότημεγαλύτερηεπιφυλακτικότητατωνγονέωνέναντιτωνδασκάλωνσε
ερωτήματασχετικάμετησυμμετοχήτωνατόμωνμεειδικέςεκπαιδευτικέςανά
γκεςστηνκοινωνική,πολιτιστικήκαιαθλητικήζωήτουτόπου.
Οιαξιοπρόσεκτεςδιαφορέςπουδιαπιστώθηκαντόσοστηνομάδατωνγονέ
ωνόσοκαιστηνομάδατωνδασκάλωντωνατόμωνμεειδικέςεκπαιδευτικές
ανάγκες, αλλά και μεταξύ των δύοαυτών ομάδων,φανερώνουν τους διαφο
ρετικούςτρόπουςπουαντιμετωπίζουνταυποκείμενατωνπαραπάνωομάδων,
τα θέματα της κοινωνικής ένταξης και της επαγγελματικής αποκατάστασης
τωνατόμωνμεειδικέςεκπαιδευτικέςανάγκες.Τηδιαφορετικήαντίληψητης
πραγματικότητας, ταδιαφορετικάσυναισθήματα, τιςδιαφορετικέςδιαθέσεις,
τις διαφορετικές προσδοκίες. Όλααυτά θεωρούμε ότι καθιστούναναγκαία
τηνπροσπάθειασυμβουλευτικής,καθοδήγησηςκαιυποστήριξηςτόσοτηςοικο
γένειαςόσοκαιτωνδασκάλωντωνατόμωνμεειδικέςεκπαιδευτικέςανάγκες.
Μεβάσητιςαντιλήψειςγονέωνκαιδασκάλωνατόμωνμεειδικέςεκπαιδευ
τικέςανάγκεςπουκαταγράφηκανστηνέρευνάμαςσχετικάμετηνκοινωνική
τουςένταξηθεωρούμεότιοιπροσπάθειεςσυμβουλευτικήςπαρέμβασηςσεγο
νείςκαιδασκάλουςγιαταπαραπάνωθέματαθαπρέπεινακινηθούνστουςπα
ρακάτωάξονες:
• Στησωστότερηπληροφόρησηκαιενημέρωσηγύρωαπόταπροβλήματατων

ειδικώνπαιδιώνκαιστηβοήθειαπουπρέπειναπαρασχεθείγιαναμπορέ
σουνναδουνκαιναεκτιμήσουντιςδυνατότητέςτους.

• Στηρεαλιστικότερηαντιμετώπισηκαιαποδοχήτηςυπάρχουσαςκατάστασης
καιστηστήριξηπουχρειάζεταιγιανατηναποδεχθούν.

• Στηνενημέρωσηγιατιςσύγχρονεςτάσειςκαιιδέεςτηςειδικήςαγωγής(όπως
ησυνεκπαίδευση)καιστηνκαλλιέργειαθετικότερωνστάσεωνγιατηνεκ
παιδευτικήένταξητωνατόμωνμεειδικέςεκπαιδευτικέςανάγκες.

• Στηνενίσχυσηκαιυποστήριξητωνευκαιριώνκοινωνικήςσυμμετοχήςμεδρα
στηριότητεςπουθαδώσουντηνευκαιρίασταάτομαμεειδικέςεκπαιδευ
τικέςανάγκεςκαιστιςοικογένειέςτουςγιακοινωνικήαναγνώρισηκαιθα
περιορίσουντηνπεριθωριοποίησήτουςκαιτονκοινωνικόαποκλεισμό.
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