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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι απόψεις των γονέων των μαθητών με τυΠΙΚΙ1 ανάπτυξη (τ.α.) σχετικά με την ένταξη

των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 111και αναπηρία (ε.ε.α./α.) στο γενικό

σχολείο ασκούν σημανΤΙΚΙ1 εΠΙΡΡΟΙ1 στην υιοθέτηση των εκπαιδευτικών προσεγγίσεων

και στην εφαρμογή των προγραμμάτων που εκπονούνται προς αυτή την κατεύθυνση.

Ως αποτέλεσμα των σύγχρονων ενταξιακών εκπαιδευτικών προσπαθειών και

πολιτικών που έχουν αναπτυχθεί σε διεθνές επίπεδο, η διερεύνηση των απόψεων των

γονέων των μαθητών με τ.α. σχετικά με την σχολΙΚ11 ένταξη των παιδιών (ε.ε.α/α.)

έχει αποτελέσει κεντρικό στόχο της ερευνηΤΙΚΙ1ς προσπάθειας τα τελευταία χρόνια.

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθούν οι απόψεις των γονέων

των μαθητών με Τ.α. αναφορικά με την υλοποίηση της ενταξιακής εκπαίδευσης στο

Ελληνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο. Ειδικότερα, οι επιμέρους στόχοι της έρευνας ήταν να

μελετηθούν: α) η νοηματοδότηση και ο εννοιολογικός προσδιορισμός της σχολΙΚ11ς

ένταξης και των ειδικών αναγκών από τους γονείς των μαθητών με τ.α., β) οι απόψεις

των γονέων σχετικά με την καταλληλότητα των προγραμμάτων εκπαίδευσης για τους

μαθητές με ε.ε.α./α., γ) τα εκλαμβανόμενα οφέλη της σχολΙΚ11ς ένταξης για τους

μαθητές με τ.α. και ε.ε.α./α., δ) οι ανησυχίες τους σχετικά. με τα πιθανά αποτελέσματα

που μπορεί έχει η εφαρμογ11 ενταξιακών προγραμμάτων για τους μαθητές με τ.α., ε)

ο βαθμός ενημέρωσΙ1ς τους σε θέματα που φορούν τη διαδικασία και υλοποίηση

προγραμμάτων σΧOλtκllς ένταξης και τέλος στ) οι προτάσεις τους για την ανάληψη

δράσεων τόσο από τους ίδιους όσο και από το σχολείο προς την κατεύθυνση της

προώθησης ενταξιακόΝ πρακτικών. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 40 γονείς (13

άντρες, 27 γυναίκες) μαθητών τ.α. οι οποίοι συνεκπαιδεύονταν με μαθητές με

ε.ε.α./α. Για τη συλλογ11 των δεδομένων διεξήχθησαν ημι-δομημένες συνεντεύξεις.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι απόψεις των γονέων σχετικά με την σχολΙΚ11 ένταξη

των μαθητών με ε.ε.α./α. ποικίλλουν. ενώ οι ίδιοι διαθέτουν σχετικά περιορισμένες

γνώσεις στο συγκεκριμένο θέμα. Στη διαδικασία εwοιολογικού προσδιορισμού τω,·

όρων «ειδικές ανάγκες» και «ένταξη». οι γονείς αναφέρθηκαν στα κοινωνικά. και

μαθησιακά οφέλη που μπορεί να προκύψουν για τους μαθητές με Τ.α. και ε.ε.α./α.,

ενώ πρότειναν μια σειρά από δράσεις που συμβάλλουν στην διαμόρφωση και

ενίσχυση των πολιτικών ένταξης στα γενικά σχολεία. Τα δεδομένα της έρευνας

συζητούνται υπό το πρίσμα των σύγχρονων εννοιολογικών προσεγγίσεων της

ενταξιαΚΙ1ς εκπαίδευσης και των πρακτικών της εφαρμογών στο σχολικό πλαίσιο.

Λέξεις κλειδιά: Σχολική ένταξη, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες J1Iκαι

αναπηρία, απόψεις των γονέων παιδιών τυΠΙΚΙ1ς ανάπτυξης
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ABSTRACT

1ι has been documented that tl1e attitudes of parents of typically developing students

10wards tl1e inclusion of children witl1 special needs and disabilities (SENDs) within

mainstrean1 sc11001s, exercise an impact οη tl1e realization of inclusive education

programs and their effectiveness. Witl1in tl1is context, 10 explore tl1e vieνν'S of parents

of t)'Pically developing students οη the educational inclusion of students witl1 SENDs,

11as attracted in recent ΥeaΓS tl1e interest of ΓeseaΓcheΓSWΟΓΙdwide.

Tl1e ΡΓίιιιe ailll of tl1e present study \vas to examine tl1e views and attitudes of tl1e

ΡaΓents of typically developing students οη the implementation of educational

inclusive pΓOgrallls in GΓeek ΡΓίmaΓΥ mainstΓeam schools. More specifically we

ascertained Greek parents' vie\\Is in relation ιο tl1e following issues: a) 110W do the)'

conceptualize tl1e notions of 'special needs' and 'inclusive education" b) \\Ihat they

consider as tl1e most appropriate educational placement for the students \\Iith SE JDs.

c) what are tl1e perceived benefits and drawbacks reslllting fΓOn1 tl1e implementation of

inclusive education prograll1s for students witl1 and \\iitl10ut SE Ds, d) \\lI1at aΓe their

concen1s regarding tl1e potential impact \\ll1icl1 tl1e implementation of incIllsive

education progranls is likely 10 11ave οη tl1eir typically developing kids, e) hονν' \vel1

infonned and knονν'ledgeable are they οη Illatters related 10 incll1sive edllcation and its

ill1plementation in Greek sc11001s and f) \\ll1at aΓe tl1eir suggestions for pr01lloting

incll1sive education in Greek scl100ls. Tl1e findings indicate tl1at Greek parents l1ave

developed a restricted vie\\I of inclusive edllcation while they 110ld conflicting

conceptualizations of the issues [elated 10 its [ealization \vitl1in nlainstreaIll SC11001S.

Wl1ile the)l assign 10 tl1e concept of 'incll1sive education many diffeΓent Illeanings. also

aCkI10\\lledge tl1at its inlplelllentation is likel)l 10 be beneficial for botl1 groups of

students witl1 and vvitl10ut SE ~Ds. Ho\vever. at tl1e sallle tillle eΧΡΓess \'aΓiοus

potential concen1s resulting fΓOm tl1e iIllplenlentation of incll1sive education for botl1

gΓOlιps of students. Tlle findings aΓe discllssed ίη tenlls of tl1eir iillplications [ΟΓ

ΡΙΌmoting inclusive practices witl1in Greek mainstrealll schools.

Ke)'\\lords: inclusive education: special edllcational needs and/or disabilit)l:
perspectives of typicall)l developing cl1ildIen's parents.
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Πτυχιακή εργασί.α με θέμα:

Η σχολική ένταξη των μαθητών με αναπηρία υπό την οπτική των γονέων

παιδιών τυπικής ανάπτυξης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η πολιτική που ασκείται και η λΙ1ψη αποφάσεων στα πλαίσια των εκπαιδευτικών

συστημάτων νομιμοποιούνται στην βάση της παΡΟΧΙ1ς υψηλΙ1ς ποιότητας εκπαίδευσης

στους μαθητές, υπό το πρίσμα της συμμετοχΛς τους σε μια παγκόσμια ανταγωνισΤΙΚΙ1

κοινωνία παραγωγής. ~υνl1θως, η υψηλή επίδοση και ακαδημαϊΚΙ1 επιτυχία στο

σχολικό περιβάλλον σχετίζεται με την προετοιμασία του ατόμου για την μετάβαση και

την προσφορά του στην παραγωγΙΚΙ1 διαδικασία. Ένας παράγοντας που διαδραματίζει

σημαντικό ρόλο στην επίτευξη της ακαδημαϊΚ11ς επιτυχίας των μαθητών, όπως

προκύπτει από τα ερευνητικά δεδομένα. είναι αυτός της εμπλΟΚ11ς των γονέων στην

εκπαίδευση των παιδιών τους (Anderson & Minke, 2007: Gutιl1an & Midgleyι. 2000).

Για τον λόγο αυτό η νομοθεσία που αφορά την εκπαίδευση στις χώρες του

βιομηχανικά αναπτυγμένου κόσμου, προτάσσει την ομάδα των γονέων ως μια από τις

ομάδες εκείνες που χαρακτηρίζονται απαραίτητες για την σύσταση, οργάνωση και

διαμόρφωση των εκπαιδευτικών συστημάτων. Η νομοθεΤΙΚ11 πρόβλεψη της

συμμεΤΟΧΙ1ς των γονέων στο σχολικό γίγνεσθαι αναδεΙkvύει την σημαντικότητα της

σχέσης σχολείου και οικογένειας και κατοχυρώνει το δικαίωμα των γονέων να

συμμετέχουν στην διαδικασία λΙ1ψης αποφάσεων σε θέματα που αφορούν την

εκπαίδευση των παιδιών τους.

~ε διεθνές επίπεδο. οι νομοθετικές ενέργειες αύξησαν nc ευκαιρίες των

γονέων να εμπλακούν στη\' εκπαιδευΤΙΚΙ1 διαδικασία ενώ προβλέπουν την ανά.πτυξη

προγραμμάτωνκαι ενεργειών που προωθού\' Τ11\' γονεϊΚ11 εμπλΟΚΙ1 και συνεργασία με

τους σχολικούς φορείς. Πιο συγκεκριμένα. ύστερα από μια σειρά ρυθμίσεων και

μεταρρυθμίσεων, η νομοθεΤΙΚ11 δράση ώστε κανένα παιδί να μην μείνει πίσω στην

εκπαίδευση. όπως θεσμοθετ11θηκε στις ΗΠΑ το 2001 (Νο ClliJd left Behind Act)

προβλέπει σε σχετικό άρθρο την εμπλοκή των γονέων σχετικά με τη\':

προσφορά βοήθειας στην μάθηση των παιδιών τους,

ενεργό συμμετοχιι στην εκπαίδευση του παιδιού TOUC στα πλαίσια του

σχολείου.

παΡΟΧΙ1 των υπηρεσιών τους κατά την διαδικασία λιιψης αποφάσεω\' και

πληροφοριών με στόχο τ11\, υποστήριξη της μάθησης των παιδιών τους,
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συμμεΤΟΧΙ1 τους σε δραστηριότητες και διαδικασίες όπως έχουν σχεδιαστεί

από του εκπαιδευτικούς φορείς για την καλύτερη συνεργασία σχολείου και

οικογένειας. (Parental 1nνοlνeΩ1ent: Title Ι, Part Α)

Στον ίδιο νόμο προβλέπονται οι υποχρεώσεις του σχολείου και των φορέων που

σχετίζονται με την εκπαίδευση να ενημερώνουν τους γονείς για θέματα που αφορούν

την αξιολόγηση των παιδιών τους και την διεξαγωγή προγραμμάτων εκπαίδευσης, να

αναπτύξουν μαζί τους σχέσεις συνεργασίας και να παρέχουν υποστήριξη και

εκπαίδευση στους γονείς ώστε να καταστούν ικανοί να υποστηρίξουν την μάθηση των

παιδιών TOUC.

Παρομοίως στην περΙΟχ11 της Αυστραλίας προβλέπεται με σχετικό νόμο, όπως

αυτός θεσπίστηκε από την συνεργασία όλων των κυβερν11σεων της ηπείρου (National

Quality FraΩ1e\\ιοrk-ΝQF),η υποχρέωση των εκπαιδευτικώντων δημόσιων σχολείων

να αναπτύσσουν συνεργατικές σχέσεις με τις οικογένειες των μαθητών (ACECQA,

2011 b). Στο πλαίσιο αυτό δίνονται ευκαιρίες στους γονείς να συμμετέχουν σε θέματα

που αφορούν το σχολείο στο οποίο φοιτά το παιδί τους και να παράσχουν στους

εκπαιδευτικούς χρήσιμες πληροφορίες που θα συνδράμουν στην ανάπτυξη του

προγρά.μματος διδασκαλίας.

Στην χώρα μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 1566/85, του

άρθρου 2 του Ν. 2621/98 και της υπουργΙΚ11ς απόφασης Δ4/662/23.12.98,

προβλέπεταιη υποχρέωση των σχολικών φορέων να ενημερώνουντους γονείς σχετικά

με την επίδοση του παιδιού τους. Επίσης, βάσει των παραπάνω νομοθετικών

ρυθμίσεων, δίνεται η δυνατότητα στους γονείς να παρέχουν πληροφορίες, που

αφορούν το παιδί τους στους σχολικούς φορείς συμβάλλοντας έτσι στον σχεδιασμό

εκπαιδευτικών προγραμμά.των. Τέλος. προβλέπεται η δημιουργία συλλόγων γονέων

με στόχο, την συμμεΤΟΧ11 τους στην διαμόρφωση της ΠOλΙΤlΚl1ς των σχολείων και στην

διαδικασία λι1ψης αποφάσεων σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση.

Στο μεγαλύτερο της μέρος. η νομοθεσία σχετικά. με την συμμεΤΟΧ11 των γονέων

στην εκπαίδευση των παιδιώ\' τους αφορά. λειτουργικές και διαδικαστικές

πληροφορίες 11 την περιγραφ11 των δρά.σεων που καλούνται οι εκπαιδευτικοί να

υλΟΠΟ111σουν για την καλύτερη συνεργασία οικογένειας- σχολείου. Παρατηρείται

λοιπόν πως δεν υπάρχει εκτεν11ς νομικι1 πρόβλεψη σχετικά με τους διαθέσιμους

τρόπους δραστηριοποίησης τω\' γονέων ή σχετικά με την δυνατότητα επιλογής

σχολείου φοίτησης των παιδιών από τους γονείς (Webster. 2010). Η νoμOθεΤlΚl1

διάσταση της εμπλοκι1ς των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους αφορά. Ι\.ι:φίως

την συνεισφορά τους σε επίπεδο σχολείου και σε θέματα που αφορού\' ά.μεσα την
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εκπαίδευση του δικού τους παιδιού ενώ δεν γίνεται εκτεταμένη αναφορά στην δράση

των γονέων ως αρωγών στην ανάπτυξη ενός ευρύτερου εκπαιδευτικού συστήματος

παΡΟΧΙ1ς υψηλΙ1ς ποιότητας εκπαίδευσης σε όλους τους μαθητές. Το γεγονός αυτό

περιορίζει τους γονείς στο να δραστηριοποιούνται ως «καταναλωτές» υπηρεσιών

αποσκοπώντας σε προσωπικά οφέλη αυτών και των παιδιών τους κι όχι ως ενεργοί

πολίτες με κοινωνικές ανησυχίες για το εκπαιδευτικό σύστημα (Fenech, 2013).

Η ομάδα των γονέων ωστόσο, έχει αποτελέσει ισχυΡΙ1 ομάδα άσκησης κοινωνικών

πιέσεων σε θέματα εκπαίδευσης και ευημερίας των παιδιών τους. Για παράδειγμα, η

προώθηση της κοινωνικής και σχολΙΚ11ς ένταξης τον ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές

ανάγκες ή/και αναπηρία (ε.ε.α./α.) έγινε έπειτα από συστηματικές και έντονες πιέσεις

τόσο των ίδιων των αναπήρων όσο και των οικογενειών τους (Boer, Pijl and Minnaert,

2010 ). Στην ουσία, η ένταξη προωθ11θηκε κυρίως από τα ΚινΊιματα των ατόμων με

ε.ε.α./α. και των γονέων τους, οι οποίοι λειτούργησαν ως ομάδα υπεράσπισης των

δικαιωμάτων των παιδιών τους. Συμπερασματικά., για να διαμορφωθούν όλες εκείνες

οι συνθΙ1κες που παρέχουν στους μαθητές υψηλΙ1ς ποιότητας εκπαίδευση και ένταξης

σε σχολικό και κοινωνικό επίπεδο απαιτείται η ανάπτυξη δυναμικών και

υποστηρικτικών πρακτικών συνεργασίας μεταξύ των κυβερνήσεων, των σχολείων,

των γονέων και της κοινωνίας (BaIion, 2013; Vlachou, 2006).

Η προώθηση και η εφαρμογ11 της ένταξης, υπό το πρίσμα της συνεργασίας,

προστάζει την συμμεΤΟΧΙ1 και συνεργασία όχι μόνο των γονέων Τω\' μαθητών με

ε.ε.α/α. αλλά και των γονέων των μαθητώ\' τυΠΙΚΙ1ς ανάπτυξης (τ.α). Οι τελευταίοι

επηρεάζουν και αυτοί με την σειρά τους την πολΙΤΙΚ11 που ασκείται σε επίπεδο

σχολείου καθώς και το κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο διενεργείται η ένταξη.

Ειδικότερα, η ομάδα των γονέων παιδιών Τ.α. μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην

διαδικασία λΙ1ψης αποφάσεων των σχολικών φορέων για θέματα που αφορούν την

εκπαίδευση των μαθητώ\'. Επίσης. οι γονείς ασκούν ισχυρότατες επιρροές και στις

απόψεις των παιδιών τους Τ.α., τα οποία με την σειρά τους, αποτελούν σημαντικό

μέρος του κοινωνικού πλαισίου έ\'Ταξης των μαθητών με ε.ε.α./α. Χωρίς λοιπόν. τη

θεΤΙΚΙ1 στά.ση των γονέω\' παιδιώ\' Τ.α δεν μπορεί να δημιουργηθεί και να

ισχυροποιηθεί ένα ενταΕιακό περιβάλλον σχολΙΚ11ς και κοινωνΙΚ11ς ένταξης των

μαθητών με ε.ε.α./α.

Λαμβά.νοντας υπόψη την συμβολ11 των γονέων μαθητών Τ.α στην διαμόρφωση και

υλοποίηση ενταξιακών πρακτικών. με την παρούσα ερευνηΤΙΚΙ1 μελέτη θα

επιχειρήσουμε να εξετάσουμε την διαδικασία της σχολΙΚ11ς ένταξης υπό την ΟΠΤΙΚΙ1

των γονέων των παιδιών Τ.α. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνΙ1σουμε
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τις απόψεις των γονέων των μαθητών Τ.α σχετικά με τις συνθ11κες και τους τρόπους

εφαρμογ11ς της ενταξιαΚ11 εκπαίδευσης στην ελληνΙΚ11 πραγματικότητα. Στα επόμενα

κεφάλαια της παρούσας μελέτης περιγράφεται α) ο ρόλος και η λειτουργία των

γονέων ως ομάδα κοινωνΙΚ11ς πίεσης και εΠΙΡΡΟ11ς. και β) οι απόψεις 11 οι στάσεις

των γονέων παιδιών Τ.α. απέναντι στην ένταξη των μαθητών με ε.ε.α./α.στη γενική

εκπαίδευση.
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ΜΕΡΟΣΠΡΩΤΟ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Κεφάλαιο 1: Οι γονείς ως ομάδα κοινωνικής πίεσης και επιρροής

Οι σύγχρονες τάσεις στον τομέα της εκπαίδευσης συνιστούν την εξέταση των

εκπαιδευτικώ\' παρεμβάσεων υπό το πρίσμα της οικοσυστημΙΚ11ς ΠΡΟΟΠΤΙΚ11ς. Η

οικοσυστημΙΚ11 προσέγγιση αναγνωρίζει την επιρροή του περιβάλλοντος στην

ανάπτυξη του παιδιού και προστάζει την εστίαση της προσοχής στην ολόπλευρη

ανάπτυξη του ατόμου μέσα από την μελέτη των αλληλεπιδράσεων που υφίστανται

μεταξύ των συστημάτων που ζει το παιδί και του ευρύτερου πλαισίου που αυτές

λαμβάνουν χώρα. ~ύμφωνα με τον ΒrοnfenbΓenner (1979), η συμπεριφορά που ένας

μαθητΊις J θα υιοθετΊισει τόσο μαθησιακά όσο και κοινωνικά είναι αποτέλεσμα της

αλληλεπίδρασης παραγόντων που σχετίζονται με ενδογεν11 χαρακτηριστικά του

ατόμου και με χαρακτηριστικά Tm\' συστημάτων στα οποία το άτομο αναπτύσσεται.

Τα συστΊιματα αυτά είναι, το μικροσύστημα.το οποίο περιλαμβάνειτα πλαίσια εκείνα

που επηρεάζουν άμεσα τον μαθητΊι,όπως το σχολείο και η οικογένεια, το

μεσοσύστημα. το οποίο αφορά τις αλληλεπιδράσειςτων μικροσυστημάτων,όπως για

παράδειγμα, η σχέση σχολείου και οικογένειας. το εξωσύστημα. στο οποίο δεν

συμμετέχει ά.μεσα ο μαθητΊις αλλά αυτό αποτελεί το πλαίσιο και τις διαδικασίες που

επηρεάζουντα μικροσυστήματα(π.χ η πολΙΤΙΚ11 που ακολουθεί το σχολείο). και τέλος.

το μακροσύστημα, που περιλαμβάνει διάφορες νομικές κοινωνικό-πολιτισμικέςκαι

ιστορικές επιδράσεις που ασκούνται στα προαναφερθέντα συστΊιματα (π.χ ψήφιση

νόμων που αφορούν την πρωτοβά.θμιαεκπαίδευση).

Εξέχουσα θέση στο έργο του ΒJΌnfenbΓenl1eΓ (1979). κατέχει η εμπλοκή των

γονέων στο\' σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικώ\' προγραμμάτων. Η

οικοσυστημΙΚ11 θεωρία, χαρακτηρίζει τψ οικογένεια ως την κινητήριο δύναμη που θα

επιφέρει την αλλαγΙ1 στα εκπαιδευτικά προγρά.μματα και προτείνει την ανάπτυξη

κατάλληλων παρεμβάσεων, όπως για παράδειγμα την ενδυνά.μωση των δράσεων των

ομάδων των γονέων. Αυτό, σημαίνει πως τα προγράμματα ένταξης δεν μπορούν να

εφαρμοστούν με επιτυχία αν δεν συμμετέι.ουν σε αυτά οι γονείς και η οικογένεια

όλων των μαθητών. Θα μπορούσε να υποστηριι.θεί πως η ενταξιακή εκπαίδευση

αποτελεί πλαίσιο του εξωσυστήματος μιας και επηρεάζει το\' μαθητΊΙ χωρίς να

συμμετέχει άμεσα ο ίδιοc. Ωστόσο. ως μέρος του οικοσυστΊlματος. επηρεάζει και

Ι":ΤΨ παρούσα εργασία. το αρσενιr.:ό γραμματιr.:ό γένo~ περιλαμβά\"εl και το θηλυκό. όχι για λόγους

ιδεολογία: αλλά για λόγoυ~ οιr.:ο\'ομία: "αι απoφυγή~ μονότονω\' φραστιr.:ώ\' επαναλήψεW\'"
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επηρεάζεται από τα υπόλοιπα συστήματα. Πιο συγκεκριμένα, η ενταξιαΚ11 εκπαίδευση

αποτελεί μια πολΙΤΙΚ11 που λαμβάνει χώρα στα πλαίσια του σχολικού συστΊ1ματος και

είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και αλληλεπικαλυπτόμενη με τα συστΊ1ματα που

αλληλεπιδρούν και απαρτίζουν το σχολικό περιβάλλον όπως οι εκπαιδευτικοί, η

διεύθυνση του σχολείου, άλλες ειδικότητες του προσωπικού του σχολείου, οι γονείς

των μαθητών και οι ίδιοι οι μαθητές με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανά.γκες και

αναπηρία (DowJing & ΟsbΟΠ1e. 2001). Σε επίπεδο μεσοσυστΊ1ματος, η

αλληλεπίδραση των γονέων με τα μέλη του σχολικού συστΊ1ματος μπορούν να

επηρεάσου\' αρνητικά 11 θετικά την εφαρμογή πρακτικών ένταξης στο σχολικό

περιβάλλον.

Στο σχολικό επίπεδο, οι γονείς μπορούν να ασΚ11σουν πιέσεις και να λάβουν

αποφάσεις που θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος που θα προωθεί

11 θα εμποδίζει την επιτυχ11 έκβαση της ενταξιαΚ11ς εκπαίδευσης. Ο σύλλογος γονέων,

είναι το επίσημο εκτελεστικό όργανο που ασκεί πιέσεις στο σχολείο για θέματα

οργάνωσης και λειτουργίας του, επηρεάζοντας παράλληλα τόσο την δράση του

διευθυντή του σχολείου όσο και τις δρά.σεις του υπόλοιπου προσωπικού του σχολείου.

Οι γονείς, ως ομάδα, μπορούν να ασΚ11σουν τις αντίστοιχες π~έσεις υπέρ 11 κατά Τ11"

υλοποίησης ενταξιακών προγραμμάτων ανάλογα με την κυρίαρχη στάση της ομά.δας.

Κατά την διαδικασία αυτή κύριο ρόλο έχουν τόσο οι απόψεις των γονέων μαθητώ\' με

ε.ε.α./α. όσο και των γονέων μαθητών Τ.α.

~ύμφωνα με Τ11" θεωρία των Ajzen & Fis11bein (2005), τα άτομα συ\'ηθίζου\' να

προσαρμόζουν τις απόψεις τους και τις συμπεριφορές που εκδηλώνουν σύμφωνα με

αυτές, που η κοινωνΙΚ11 ομάδα στην οποία ωl11κουν θεωρεί αποδεκτές. Οι κοινωνικές

ομάδες λοιπόν. ασκούν πίεση (social ΡΓessure) στα υποκείμενα/στους συμμετέχο\τες

τους έτσι ώστε αυτοί να εκδηλώνουν συμπεριφορές που συμπλέουν με nc

νόρμες/σταθερές της ομάδας. Η συμπεριφορά επομένως, ενός ατόμου μπορεί να

προκύπτει τόσο από τις στάσεις του σχετικά με κάποιο θέμα όσο και από την

κοινωνΙΚ11 πίεση που δέχεται από την κοινωνΙΚ11 ομάδα στην οποία ανήκει. ~υνεπώς.

αν οι γονείς μεμονωμένα υποστηρίξου\' 11 όχι την σχoλΙΚl1 ένταξη τω\' μαθητών με

ε.ε.α./α. στο σχολείο των παιδιών τους εξαρτάται και από την ",rυρίαρχη στάση των

υπολοίπων γονέων για το θέμα αυτό.

Η θεωρία Τ@' Ajzen & Fis11bein (2005), μπορεί να εφαρμοστεί και για τ11"

κατανόηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ της ομά.δας των γονέων με τους διευθυντές

και το προσωπικό του σχολείου. Οι τελευταίοι. μπορεί να ρυθμίσου\' την συμπεριφορά

τους σύμφωνα με τ11" αποδεκτή από την κοινωνική ομάδα τω\' γονέων συμπεριφορά
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m~ να συμφων11σουν 11 διαφων11σουν με τψ συμμετοχή των παιδιών με ε.ε.α./α. στο

γενικό σχολείο. Οι γονείς που μοιράζονται κοινές απόψεις μπορούν πιο εύκολα να

ασκήσουν πιέσεις στο προσωπικό του σχολείου υπέρ της σχολΙΚ11ς ένταξης,

αιτούμενοι όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ανταποκρίνεται το σχολείο στις

ανάγκες όλων των μαθητών, όπως η πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού, η απόκτηση

του κατάλληλου εξοπλισμού, οι προσαρμογές στις υποδομές των κτηρίων του

σχολείου, η δημιουργία ενταξιακού κλίματος Κ.α. Βέβαια, οι ίδιες πιέσεις μπορούν να

ασκηθούν και προς την αντίθετη κατεύθυνση, στην περίπτωση που η ομάδα των

γονέων είναι αντίθετη στην κοιν11 εκπαίδευση παιδιών με και χωρίς ε.ε.α./α. για

παράδειγμα, ζητώντας να μην επιτραπεί να παρακολουθ11σει ο μαθηΤ11ς με ε.ε.α./α. το

συγκεκριμένο σχολείο. 11 να παρακολουθεί μαθ11ματα σε ξεχωριστή από τα παιδιά

τους τάξη κ.λ.π. Οι γονείς, λοιπόν, που δουλεύουν μαζί και εμπλέκονται με θέματα

που αφορούν την εκπαίδευση των παιδιών τους -μπορούν να ασΚ11σουν πιέσεις που

επιφέρουν την αλλαγ11 στην πολΙΤΙΚ11 που ακολουθεί το σχολικό σύστημα (Stonel11an,

200] ).

Οι γονείς, εκτόc από την επιρροή που μπορεί να ασΚ11σουν στους σχολικούς

παράγοντες, ασκούν ισχυρότατες επιρροές και στην διαμόρφωση των απόψεων των

παιδιών τους για διάφορα κοινωνικά ζηΤ11ματα. Ειδικότερα, η ανάπτυξη και

διατήρηση των στάσεων ξεκινά από την προσχολΙΚ11 ακόμα ηλικία ενός ατόμου. Κατά

την διαδικασία αυΤ11 σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν η άμεση και έμμεση εμπειρία

του καθώς και οι επιδράσεις που ασκούν σε αυτό οι κοινωνικές ομάδες στις οποίες

συμμετέχει (AIJport, 1954: Ajzen & Fishbein, 2005: Bandura & WaJters,] 963: Innes &

Dial110nd, 1999). Σε όλους τους πολιτισμούς. αποτελεί συχνό φαινόμενο τα παιδιά να

αναπτύσσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες διαμέσου της παραΤ11ρησης πολιτισμικά

αποδεκτών συμπεριφορών που παρουσιάζο\'Ται από τους σημαντικούς εν11λικες της

ζω11ς τους (ElJiot. ΚΓatοcJ1\~lίJJ. Cook. ΤraνeΓS. 2000 σ.139). Τόσο χρονολογικά όσο

και συναισθηματικά, οι γονείς προηγού\'Ται έναντι των υπολοίπων κοινωνικών

ομάδων. Έτσι.. τα παιδιά πολλές φορές εγκολπώνονται και μιμού\'Ται τα «διδάγματα»

των γονέων τους όπως αυτά. προκύπτου\' από τις δικές τους στάσεις και απόψεις

(ΑΙJΡΟΓt, 1954). Σύμφωνα με το\' ΒandUΓa (1963)- τα υποκείμενα υψηλού κύρους.

όπως οι γονείς. αποτελούν πρότυπα μίμησης για τα παιδιά.. Σύμφωνα λοιπόν με Τ11"

επίδραση της μίμησης προτύπου. τόσο τα παιδιά. όσο και οι έφηβοι μπορεί να

αναπαράγουν συμπεριφορές των γονέω\' καθό)ς και να ενστερνίζονται στις αξίες που

τις διέπουν (ΒandUΓa & Wa!teΓS 1963). Οι γονείς κοινωνού\' τις απόψεις και στάσεις

τους προς τους απογόνους τους είτε άμεσα. απαντώνταc σε ερωΤ11σεις των παιδιών
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τους, εκφράζοντας την άποψη και τις σκέψεις τους για κάποιο θέμα, και

αποδοκιμάζοντας 11 επικροτώντας συγκεκριμένες ενέργειες των παιδιών τους 11 άλλων

είτε έμμεσα, ελέγχοντας το περιβάλλον και τις εμπειρίες με τις οποίες θα εμπλακεί το

παιδί τους (σχολείο, παρέα, κοινωνικές εκδηλώσεις κ.α.) 11 συμπεριφερόμενοι με

συγκεκριμένο τρόπο ωc απόρροια των συναισθημάτων που νιώθουν. Η

συναισθηματική αυτή αντίδραση δημιουργεί πρόσφορο έδαφος στα μικρά παιδιά να

αναπτύξουν κοινές στάσεις και απόψεις με τους γονείς τους (Allp0l1.. ] 954: DiaIηond

& II1l1eS, 2001; Stonel11an. 2001: Park & ΟstΓοskΥ, 2014).

Έχοντας η οικογένεια τον κύριο ρόλο κοινωνικοποίησης ενός παιδιού, οι γονείς

είναι εκείνοι που καθοδηγούν το παιδί να υιοθεTl1σει στάσεις, αξίες και απόψεις

σύμφωνες με τις νόρμες/σταθερές της εκάστοτε κοινωνίας σχετικά. με θέματα που

αφορούν την εθνικότητα. την μετανάστευση, τον σεξουαλικό προσανατολισμό

(ομοφυλοφιλία, ετεροφυλία, αμφιφυλία), τον θρησκευτικό προσανατολισμό. την

αναπηρία, και γενικά τα άτομα με διαφορετικά χαρακτηριστικά 11 τα άτομα που

ωll1κουν σε μειονότητες (DegneI' & Delege, 20] 3; Garcia & WagneΓ. 2009: SίncΙaίΓ.

Dunn & LοweΓΥ, 2005: WeisIηan. LeνΥ and Κnafo. 2013). Οι DegneI' και Delege

(201 3), σε μια μετά-ανάλυση 136 ερευνών που αφορούν τον ρόλο που διαδραματίζουν

οι στάσεις των γονέων στην διαδικασία σχηματισμού στάσεων στα παιδιά τους,

συμπεραίνουν την υψηλ11 συσχέτιση των στάσεων μεταξύ γονέα και παιδιού με

μεγαλύτερη την αλληλοεπικάλυψη μεταξύ παιδιού και γονέα από τα υψηλά

κοινωνικό-οικονομικά στρώματα. Τα δεδομένα των 136 ερευνών δείχνου\' πωc οι

στάσεις των δυο ομάδων σχετίζονται θετικά τόσο όταν πηγ11 τω\' πληροφοριών που

αφορά. τις στάσεις των γονέων είναι οι ίδιοι οι γονείς όσο και όταν τα παιδιά τους

παρέχουν δεδομένα σχετικά με τις στάσεις των γονέων τους. Τα παιδιά λοιπόν. είναι

πολύ πιθανό να υιοθεTl1σου\' στάσεις προκατάληψης 11 ευμένειας επηρεαζόμενα από

τις στά.σεις που οι γονείς τους κατέχουν (GaΓcia & WagneΓ. 2009: SinclaiI' et. al ..

2005). Μάλιστα, οι SinclaiI' et. al. (2005) υποστηρίζουν τ11'" μεγαλύτερη συσχέτιση

τω\' στάσεων προκατάληψηςγο\'έα και παιδιού όταν χαρακτηριστικό της σχέσης τους

αποτελεί η επιθυμία του τελευταίου να μιμηθεί και να συναγωνιστεί το\' γονέα του

(lligl1 identified). ~την περίπτωση μιας τέτοιας στεν11ς σχέσης τα παιδιά είναι πιο

πιθανό να ενστερνιστούν απόψεις προκατάληψης ως προς τις φυλετικές διαφορές από

ότι τα παιδιά που δε\' σχετίζοnαι τόσο στενά με τους γονείς τους (SinclaiI' et. al ..

2005). Τ11'" ά.σκηση επιρροών από τους γΟ\'είς στις απόψεις τω\' παιδιών τους

μεγαλύτερης ηλικίας και την συμβολ11 τους στην υιοθέτηση στάσεων προκατάληψης

από τα παιδιά επιβεβαιώνουν και οι GaΓcίa και WagneI' (2009) σε ένα δείγμα 408
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γονέων και των 408 παιδιών τους, ηλικίας 16 ετών. Στην παραπάνω έρευνα, οι

συμμετέχοντες κλΙ1θηκαν να δηλώσουν τον βαθμό προκατάληψης τους σχετικά με το

θέμα της μετανάστευσης και των εθνικών μειονΟΤ11των της Costa Rica. Τα

αποτελέσματα της έρευνα επιβεβαιώνουν και αυτά με την σειρά τους την θεΤΙΚΙ1

συσχέτιση των στάσεων προκατάληψης μεταξύ γονέα και παιδιού υποστηρίζοντας

έτσι το μοντέλο του AllpOli (1954), της μονόδρομης δηλαδΙ1 κατεύθυνσης των

επιρροών από τον γονέα στο παιδί.

Το μοντέλο της μονόδρομης κατεύθυνσης, έχει υποστηριχθεί και από άλλες

ερευνητικές μελέτες που εξετάζουν την επίδραση που ασκούν οι γονείς στη

διαμόρφωση στάσεων και απόψεων των παιδιών τους, σε θέματα ειδικών αναγκών και

αναπηρίας. Οι γονείς επηρεάζουν τις απόψεις των παιδιών τους αρχικά μεταφέροντας

πληροφορίες σε αυτά, για θέματα που αφορούν τα άτομα με ε.ε.α./α., είτε ξεκινώντας

την συζΙ1τηση μαζί τους είτε απαντώντας σε ερωΤ11σεις τους (Dίaωοnd and ΡaΓk,

2005: Innes & Diatnond, 1999; Okagaki et. al., 1998; ΡaΓk & OstΓOsky, 2014). Τα

αποτελέσματα των ερευνών δείχνουν την ύπαρξη θεΤΙΚΙ1ς σχέσης μεταξύ των σχόλιων

μητέρων και παιδιών για θέματα που αφορούν την αναπηρία. Πιο συγκεκριμένα, στις

περιπτώσεις που οι μητέρες έκαναν περισσότερα σχόλια και ερωΤ11σεις για θέματα

ε.ε.α./α. είχαν παιδιά που και αυτά με την σειρά τους έκαναν περισσότερες ερωτήσεις

και σχόλια για το ίδιο θέμα (Innes and Dia1110nd, 1999; ΡaΓk & OstΓOsk)I, 2014).

Μάλιστα, στην έρευνα των Innes και Dial110nd (1999), οι μητέρες συνΙ1θιζαν να

σχολιάζουν τις φωτογραφίες παιδιών με κινηΤΙΚΙ1 αναπηρία πιο συχνά από εκείνες των

παιδιών με σύνδρομο Down. Ομοίως με τις μητέρες τους, τα παιδιά έκαναν κι αυτά

περισσότερα σχόλια και ερωΤΙ1σεις για τα άτομα με κινηΤΙΚΙ1 αναπηρία παρά για

εκείνα με σύνδρομο Down. Ακόμα οι ΡaΓk και OstΓOsky (2014), υποστηρίζουν στην

έρευνα τους πως τα παιδιά που είχαν πιο θεΤΙΚΙ1 στάση απέναντι σε συμμαθητές με

αναπηρία είχαν μητέρες που είτε μιλούσαν περισσότερο για την αναπηρία με τα ίδια.

είτε είχαν περισσότερες φιλικές και κοινωνικές σχέσεις με άτομα με αναπηρί.α από ότι

οι μητέρες των παιδιών με λιγότερο θεΤΙΚΙ1 στάση.

Η μονόδρομη κατεύθυνση των επιρροώ\' από τον γονέα προς το παιδί έχει

υποσΤ11ριχθεί σε αρκετές ερευνητικές μελέτες, ωστόσο, δεν απουσιάζουν και οι

μελέτες που υποστηρίζουν την αμφίδρομη κατεύθυνση των επιρροών μεταξύ γονέα

και παιδιού. Σύμφωνα με αυτές. στον σχηματισμό των στάσεων των παιδιάΝ φαίνεται

να ασκούν επίδραση κι άλλοι παράγοντες οι οποίοι αποδυναμώνουν την εΠΙΡΡΟΙ1 Τω\'

γονέων στις απόψεις των παιδιών προεφηβΙΚ11ς και εφηβΙΚΙ1ς κυρίως ηλικίας. Ένας

από αυτούς είναι η εμπειρία των παιδιών. .2:την έρευνα των GaΓcia και Wagnel" (2009),
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η συσχέτιση των στάσεων μεταξύ γονέα και παιδιού παρουσιάστηκε μικρότερη όταν

οι γονείς διατηρούσαν χαμηλό επίπεδο επαφής με τις μειονότητες της Κόστα Ρίκα ενώ

τα παιδιά τους είχαν συχνές επαφές με τις μειονότητες αυτές. Την διαφοροποίηση των

στάσεων γονέα και παιδιού και την επίδραση των στάσεων των παιδιών πέμπτης και

έκτης δημοτικού σε αυτές των γονέων τους υποστηρίζουν οι Weistnan et. al. (2013).

Στην έρευνα τους φανερώνουν την πρόθεση των γονέων να διαφΟΡΟΠΟ111σουν σε

ορισμένες περιπτώσεις τις προσωπικές τους αξίες (personal values) σε αξίες

κοινωνικοποίησης (socialization values). Επιθυμώντας τα παιδιά. TOUC να

προσαρμοστούν στα κοινωνικά δεδομένα, όταν οι προσωπικές τους αξίες δεν

συμφωνούν με αυτές της κοινωνίας, οι γονείς διαφοροποιούν τις αξίες που κοινωνούν

στα παιδιά τους έτσι ώστε να συμπλέουν με τις κοινωνικές νόρμες/σταθερές. Όταν οι

γονείς διαφοροποιούν τις προσωπικές τους αξίες (personal values) σε αξίες

κοινωνικοποίησης (socialization νaΙues) η διαφορά κλείνει προς την κατεύθυνση των

απόψεων που έχουν ήδη διαμορφώσει τα παιδιά τους. Κατά την ανάπτυξη τους, τα

παιδιά αποκτούν κοινωνικές εμπειρίες με βάση τις οποίες διαμορφώνουν τις αξίες

τους. Οι γονείς λοιπόν για να στηρίξουν την ανάπτυξη των παιδιών τους κάποιες

φορές είναι πρόθυμοι να προσαρμόσουν τις αξίες κοινωνικοποίησης σε αυτές Τω\'

παιδιώ\' τους. Σε αυτΊ1 την περίπτωση οι Weίsωan et. al. (2013) υποστηρίζουν την

αμφίδρομη εΠΙΡΡΟ11 μεταξύ γονέα και παιδιού όσον αφορά τις αξίες τους. Οι γονείς

είναι αυτοί που επηρεάζουν τις αξίες των παιδιών τους και αυτά με την σειρά τους σε

μικρότερη κλίμακα επηρεάζουν τις αξίες των γονέων τους (Weisl11an et. al., 2013).

Ανεξάρτητα πάντως. από το εάν η εΠΙΡΡΟ11 είναι μονόδρομη 11 αμφίδρομη. η

παραπάνω ανάλυση δείχνει το πόσο σημαντικές είναι οι στά.σεις. απόψεις και

συμπεριφορές των γονέων αλλά. και η εΠΙΡΡΟ11 που αυτοί μπορούν να ασΚ11σουν τόσο

στα παιδιά τους - όσον αφορά τη διαμόρφωση αξιών, στάσεων και συμπεριφορών 

όσο και σε ευρύτερα κοινωνικά και εκπαιδευτικά ζητl1ματα.

Έχοnας αναδείξει την συμβΟl.11 των στάσεων και απόψεων των γονέων στψ

διαδικασία της σχολΙΚ11ς ένταξης των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και

αναπηρία. συμπεραίνουμε την αναγκαιότητα της διερεύνησης των απόψεων τω\'

γονέων παιδιών τυΠlΚl1ς ανάπτυξης σχετικά. με την διαδικασία της σχολΙΚ11ς ένταξης.

:2:το επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ανασκόπηση των ερευνητικών μελετών που

πραγματεύονται το θέμα της σχολικής έnαξης των μαθητών με ε.ε.α./α. υπό την

ΟΠΤΙΚ11 των γονέων μαθητών τυΠΙΚ11ς ανά.πτυξης.
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Κεφάλαιο 2: Οι απόψεις των γονέων παιδιών τυπικής ανάπτυξης για την σχολική

ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία

Τα αποτελέσματα των ερευνών δείχνουν πως οι απόψεις των γονέων των μαθητών

τυπικής ανάπτυξης είναι θετικές ως προς την διαδικασία της σχολΙΚ11ς ένταξης των

μαθητών με αναπηρία (Kalyνa, Georgia.di and ΤsakίΓίs, 2007: Μπεζεβέγκης,

ΚαλαντζΙ1-Αζίζι & Ζώνιου-Σιδέρη, 1992; Raffeny, Boettcl1er and Griffin, 2001;

RaffeΓty and Griffin, 2005; Stalllner, Caner, BakeI" and Miwa, 2010: Stonel11an, 2001 ).

Υπάρχουν όμως και ερευνητικές μελέτες, όπως για παράδειγμα, η μελέτη των ΒοeΓ,

Pijl, Mil1l1aert (20 Ι Ο), που δείχνουν πως οι γονείς έχουν τόσο θετικές όσο και

ουδέτερες στάσεις. Σε όλες τις παραπάνω μελέτες, αναφέρονται οι ανησυχίες ή και

αμφιβολίες των γονέων σχετικά. με θέματα που αφορούν την συμπεριφορά των

παιδιών με ε.ε.α./α., την κατάρτιση των εκπαιδευτικών και την κατανομ11 των

διαθέσιμων πόρων.

Ειδικότερα, η πλειοψηφία των γονέων θεωρεί ότι η ένταξη μπορεί να έχει θετικό

αντίκτυπο στην προσωπικότητα και στην κοινωνικό-συναισθημαΤΙΚ11 ανάπτυξη των

παιδιών τους, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ομοφωνία στις απόψεις τους ως προς τα

ακαδημαϊκά και μαθησιακά οφέλη της ένταξης στα παιδιά Τ.α. (Buysse et.al., 200 Ι:

ΚaΙΥνa et.al., 2007; Peck et. al., 2004; RafferLY et.a1.. 2001; Stalllnel" et. al., 2010; Tafa

and Manolitsis, 2003). Συγκεκριμένα, οι γονείς αναφέρουν πως η συμμεΤΟΧΙ1 των

παιδιών τους σε κάποιο ενταξιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης θα μπορούσε να ενισχύσει

την ικανότητα τους να αποδέχονται και να σέβονται τις ατομικές διαφορές των άλλων

(Peck et. a1., 2004: Raffeny et.al .. 200 Ι: Stalll11eΓ, CarteΓ. Baker and Miwa. 201 Ο) ενώ

ταυτόχρονα, πιστεύουν πως αυτά έχουν λιγότερες προκαταλ11ψεις απέναντι στα άτομα

με ε.ε.α./α. (Tafa and Manolitsis, 2003). Οι μαθητές Τ.α., οι οποίοι συνεκπαιδεύονται

με μαθητές με ε.ε.α./α., σύμφωνα με τους γονείς τους. περιγράφονται πιο ικανοί

συγκριτικά. με τους μαθητές που δεν έχου\' την εμπειρία της συνεκπαίδευσης να

εκτιμΙ1σουν τις ανάγκες των συμμαθητών τους με ε.ε.α./α. και να τους παρέχουν την

κατάλληλη βΟΙ1θεια και υποστιιριξη (Peck et.al., 2004; StοίbeΓ. Gettinger and Goetz,

1998: lafa and Manolitsis, 2003). Ακόμα σημαντικός αριθμός γονέων, θεωρεί πως η

εφαρμογ11 ενταξιακών πρακτικών στ11" εκπαίδευση ενίσχυσε την αυτοαντίληψη των

παιδιών τους όσον αφορά. τις ικανότητες και αδυναμίες τους (Boel' et. al., 2010;

Raffeny et. al., 2001). Μάλιστα, στην έρευνα των Peck et.al. (2004), το 25% των

γονέων αναφερόμενοι στα οφέλ.η της ένταξης υποστηρίζουν την ενίσχυση του αυτό

συναισθΙ1ματος και της αυτό-εικόνας τ@' παιδιών τους κατά. την διάρκειας της

φοίτησης τους σε κοινό πλαίσιο με μαθητές με ε.ε.α./α.
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Όσον αφορά τις απόψεις των γονέων ως προς τον αντίκτυπο της σχολΙΚ11ς ένταξης

των μαθητών με ε.ε.α./α. στην ακαδημαϊΚΙ1 ανάπτυξη των μαθητών Τ.α., αυτές

φαίνεται να είναι ποικίλες. Στην έρευνα των Peck et. al. (2004) το 78% των γονέων

υποστήριξε πως η σχολΙΚ11 ένταξη των μαθητών με ε.ε.α./α. δεν επηρέασε την

ακαδημαϊκή εξέλιξη των παιδιών τους, το 15% των γονέων όμως έκανε λόγο για

μαθησιακά οφέλη που είχαν τα παιδιά τους και ιδιαίτερα τα παιδιά με χαμηλ11

επίδοση, ενώ το 7% των γονέων έκανε λόγο για μείωση της ακαδημαϊΚΙ1ς επίδοσης

των μαθητών τυΠΙΚΙ1ς ανάπτυξης. Ωστόσο το 50% των γονέων αυτΊ1ς της έρευνας,

παραn1ρησε πως βελτιώθηκε το κλίμα της τά.ξης. Σε άλλες ερευνητικές μελέτες, οι

γονείς υποστηρίζουντον θετικό αντίκτυπο της ένταξης στην ακαδημαϊΚ11 επίδοση των

παιδιών τους (Ka1yνa et. al. 2007; StahωeΓ et. a1., 2010). Σύμφωνα με αυτές. οι γονείς

θεωρούν πως τα παιδιά Τ.α. έχουν την ευκαιρία να εκτεθούν σε πολλές και

διαφορετικές ευκαιρίες μάθησης ενώ τα ίδια έχουν πρόσβαση σε πρόσθετες υπηρεσίες

υποστήριξης (π.χ υπηρεσίες λογοθεραπείας). Είναι γεγονός, πως η προσέγγιση της

μάθησης, υπό το πρίσμα της ενταξιακής εκπαίδευσης προϋποθέτει την παρΟχ11

ευκαιριών μάθησης προσαρμοσμένων στις δυνατότητες και ανάγκες όλων των

μαθητών. Έτσι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν τον σκοπό αυτό προβαίνουν σε

ενέργειες που έχουν ως στόχο, να εξασφαλίζονται ποικίλες ευκαιρίες μάθησης ώστε να

συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι μαθητές στην εκπαιδευΤΙΚΙ1 διαδικασία και

να έχουν πρόσβαση σε γνώσεις και δεξιότητες ακαδημαϊκές, πολιτισμικές και

κοινωνικές. Το γεγονός αυτό, αποτυπώνεται στις δηλώσεις των γονέων σχετικά με την

ακαδημαϊΚ11 ανάπτυξη των παιδιών που εκπαιδεύονται από κοινού με μαθητές με

ε.ε.α./α. (Ka1yνa et. a1.. 2007). Ωστόσο, στην έρευνα των Tafa και Mano1itsis (2003).

το 41.7 % των γονέων που απάντησαν σε δυο ερωτΊ1σεις ανοιχτού τύπου ανέφεραν

την παρουσία ενός μαθητΊ1 με ε.ε.α./α.στην ίδια τάξη με το παιδί τους να αποτελεί

τροχοπέδη στην ακαδημαϊΚΙ1 του εξέλιξη. Η άποψη αυn1, οφείλεται kLJρίως στην

πεποίθηση των γονέων πως στην περίπτωση που οι μαθητές με ε.ε.α./α. εκδηλώσουν

μη αποδεκτές συμπεριφορές, οι εκπαιδευτικοί μπορεί να δυσκολευτούν να

διατηρήσουν την πειθαρχία στψ τάξη, γεγονός που ίσωc να καθυστεΡ11σει τψ

ακαδημαϊΚΙ1 πρόοδο των υπολοίπων παιδιών.

Οι γονείς. αν και σημειώνουν κυρίως κοινωνικά οφέλη από την διαδικασία της

ένταξης για τα παιδιά τους. σε κά.ποιες περιπτώσεις. παρουσιάζονται αναποφάσιστοι

στο αν προτιμούν 11 όχι το παιδί τους να παρακολουθεί μια τάξη στην οποία φοιτά. και

ένας μαθητΊις με ε.ε.α./α. (Tafa and Mano1itsis. 2003). Έχει παρατηρηθεί πως οι γονείς
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αν και γενικώς παρουσιάζονται υποστηρικτές της ενταξιαΚΙ1ς εκπαίδευσης δεν την

υποστηρίζουν όλοι έμπρακτα (Glinka and Popa, 2011).

Επιπρόσθετα, οι γονείς παιδιών Τ.α. στην πλειοψηφία τους σημειώνουν οφέλη και

για τους μαθητές με ε.ε.α./α. από την διαδικασία της σχολικής ένταξης στην κοινωνΙΚ11

τους ανάπτυξη. Οι περισσότεροι υποστΊιριξαν πως η φοίτηση ενός μαθητή με ε.ε.α./α.

στην τάξη ενός γενικού σχολείου μαζί με παιδιά Τ.α. προωθεί την αποδΟΧ11 του παιδιού

από τους συνομηλίκους του, την δημιουργία φιλιών μεταξύ τους και του παρέχει την

ευκαιρία να αλληλεπιδράσει μαζί τους σε διάφορες δραστηριότητες (Boel' et. a1.,

2010). Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με τους γονείς, έχει ως αποτέλεσμα

μακροπρόθεσμα την ένταξη του παιδιού ε.ε.α./α. στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο

(Buysse et.a1., 2001; Rafferty et.a1., 2001; Rafferty et.a1., 2005). Ακόμα, οι μαθητές με

ε.ε.α./α. που παρακολουθούν την γενΙΚΙ1 εκπαίδευση, σύμφωνα με τους γονείς, έχουν

την ευκαιρία μέσα από την επαφΙ1 τους με παιδιά. τυπικής ανάπτυξης να μιμηθούν

κοινωνικά αποδεκτές συμπεριφορές. Έτσι η σχολΙΚ11 ένταξη βοηθά τα παιδιά. με

ε.ε.α./α.να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες και δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης

και αυτό-βΟΙ1θειας (self-11elp skills) προετοιμάζοντας τα παράλληλα να ζι1σουν στον

«πραγματικό» κόσμο (Buysse et.a1., 2001; Raffeny et.a1., 2001; Raffeny et.a1., 2005;

Tafa and Man01itsis, 2003). Τέλος, οι γονείς ανέφεραν την διαδικασία της σχολΙΚ11ς

ένταξης ως αιτία ανάπτυξης θετικών συναισθημάτων στους μαθητές με ε.ε.α./α. για

τον εαυτό τους και ενίσχυσης της θέλησης τους να καταβάλλουν μεγαλύτερη

προσπά.θεια κατά την συμμεΤΟΧΙ1 τους στην εκπαιδευΤΙΚΙ1 διαδικασία (Raffert)! et.al.,

2001; RaffeΓtΥ et.a1., 2005). Ωστόσο. σε καμία μελέτη δεν εντοπίστηκαν οι απόψεις

των γονέων για τα ακαδημα'ίκά οφέλη της ένταξης στους μαθητές με ε.ε.α./α.

Αξίζει να σημειωθεί, πως οι γονείς επεσΙ1μαναν την ύπαρξη θετικών επιπτώσεων

της ένταξης και προς τους ίδιους. Οι γονείς. υποστΊιριξαν πως στα πλαίσια της

εφαρμογ11ς ενταξιακών πρακτικών στο σχολείο που φοιτούσαν τα παιδιά τους οι ίδιοι

έλαβαν συστημαΤΙΚΙ1 ενημέρωση από το προσωπικό του σχολείου για το θέμα της

αναπηρίας και των ε.ε.α./α. καθώς επίσης και για θέματα που αφορούν την ανάπτυξη

των παιδιών γενικότερα (Stalllnel' et. al .. 201 Ο). 2:ύμφωνα με τους γονείς. η

ενημέρωση και η εκπαίδευσης που τους παρασχέθηκε συνέβαλε στην ενίσχυση της

προσπά.θειας τους να υποστηρίξουν την κοινωνΙΚΙ1 και μαθησιαΚΙ1 ανάπτυξη των

παιδιών τους από το σπίτι (Buysse et. a1.. 2001) καθώς επίσης. και στο να έχουν πιο

ρεαλιστικές προσδοκίες από τα παιδιά τους. όταν αυτά διανύουν το κάθε αναπτυξιακό

στάδιο (Buysse et. a1., 2001).
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Ωστόσο, οι γονείς δεν παραλείπουν να αναφέρουν τις ανησυχίες και τους

προβληματισμούς τους σχετικά με το θέμα της σχολΙΚ11ς ένταξης των μαθητών με

ε.ε.α./α. Ένας παράγοντας που αποτελεί πηγΙ1 προβληματισμού για τους γονείς είναι η

πιθαν11 άνιση κατανομ11 των εκπαιδευτικών πόρων όπως ο χρόνος που διαθέτει ο

εκπαιδευτικός για τον κάθε μαθηΤ11 και η ποιότητα της διδασκαλίας που αυτός παρέχει

(Peck et. al., 2004; RaffeJ1y et. aJ., 2001; Tafa and Manolitsis, 2003). Στην έρευνα των

Pecl< et. al. (2004), η γενΙΚΙ1 άποψη των γονέων στο θέμα αυτό συνοψίζεται στην

φράση ενός γονέα' «Ένας μαθηΤ11ς με αναπηρία λαμβάνει περισσότερη προσΟχ11 και

βΟΙ1θεια από τον εκπαιδευτικό, καταναλώνοντας έτσι μεγάλο μέρος του διδακτικού

χρόνου. Αυτό νομίζω είναι επιζ11μιο για τα υπόλοιπα παιδιά». Επίσης οι γονείς των

συμμαθητών ενός μαθητ11 με ε.ε.α./α. εκφράζουν τις αμφιβολίες τους για την

κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών του σχολείου (Green and

Stonel11an, 1989; Guralnick, 1994: Tafa and Manolitsis, 2003). Οι ίδιοι γονείς

παρουσιάζονται επιφυλακτικοί ως προς την ικανότητα των εκπαιδευτικών να

εφαρμόσουν τις κατάλληλες διδακτικές προσεγγίσεις, που να ανταποκρίνονται στις

ανάγκες όλων των μαθητών (Stonel11an, 2001 σ. 108). Επίσης, οι γονείς δ11λωσαν

ανΙ1συχοι σχετικά με την πιθανότητα τα παιδιά τους να υιοθετήσουν ή και να

μιμηθούν αρνητικές συμπεριφορές από τους συμμαθητές τους με ε.ε.α./α. (Peck et.

al., 2004: Rafferty et. al., 200]: Tafa and Manolitsis, 2003) 11 αυτές οι συμπεριφορές

να διαταράξουν το κλίμα της τά.ξης (Peck et. al., 2004). Σε άλλες περιπτώσεις, και

ιδιαίτερα όσον αφορά τους μαθητές μικρότερων ηλικιών, οι γονείς κάνουν λόγο για

ενδεχόμενη ανά.πτυξη συναισθημάτων φόβου στα παιδιά τους, με αφορμή την

εκδ11λωση κοινωνικά μη αποδεκτών συμπεριφορών από τους μαθητές με ε.ε.α./α.

(Tafa and Mano]itsis, 2003). Σε ανάλογη περίπτωση, οι γονείς δεν παραλείπουν να

εκφράσουν τον προβληματισμό τους για τον κίνδυνο τραυματισμού του παιδιού τους

από τους παραπάνω μαθητές (RaffeI1:)! et. al.. 200]).

Όσον αφορά τους προβληματισμούς των γονέων για τον αντίκτυπο της σχολικής

έnαξης στους μαθητές με ε.ε.α./α.. αυτοί σχετίζονται με την ανάπτυξη των παιδιών

κοινωνικά. και μαθησιακά. Οι γονείς. εκφράζουν τις αμφιβολίες τους σχετικά με την

ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης καθώς είναι επιφυλακτικοί ως προς την

κατά.ρτιση των εκπαιδευτικών σε θέματα ειδΙΚ11ς αγωγ11ς και την παρΟχ11

διαφοροποιημένης και προσαρμοσμένης στις ανάγκες του μαθηΤ11 με ε.ε.α./α.

διδασκαλίας. Ακόμα. αναφέρουν πως μπορεί να μην παρέχονται στο παιδί

υποστηρικτικές υπηρεσίες (π.χ λογοθεραπεία, φυσlΟθεραπεία)11 και η αναγκαία

προσΟχ11 του εκπαιδευτικού κατά την φοίτηση του σε ένα γενικό σχολείο. Τέλος, οι
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γονείς στην πλειοψηφία τους αναφέρου\' πως ελλοχεύει ο κίνδυνος οι συμμαθητές

τυΠΙΚ11ς ανάπτυξης να απορρίψουν τον μαθηΤ11 με ε.ε.α./α., γεγονός που μπορεί να

επηρεάζει αρνητικά. την συναισθημαΤΙΚ11 του ανάπτυξη (Rafferty et. a]., 2005: Raffert)'

et. al., 2001: Tafa and Mano]itsis, 2003).

Κεφάλαιο 3: Παράγοντες που επηρεάζουν τις απόψεις των γονέων

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παράγοντες που επιδρούν στην διαμόρφωση των

απόψεων των γονέων σχετικά με το θέμα της σχολικής ένταξης των μαθητών με

ε.ε.α./α. Τα ερευνητικά δεδομένα, δείχνουν πως οι απόψεις και οι στάσεις των γονέων

απέναντι στην ένταξη σχετίζονται με διάφορες μεταβλητές. Οι μεταβλητές που

καταγράφονται είναι α) η εμπειρία των γονέων με άτομα με ειδικές ανάγκες. β) η

εμπειρία τους από την συμμετοχή του παιδιού τους σε κάποιο ενταξιακό πρόγραμμα

(Buysse et. a]., 200]: Dial110nd & LeFurgy. 1994: GΓeen & StoneI11an. 1989: Μil1eΓ,

Strain. Boyd, HunsickeI" & \Λ/ιι, 1992: Peck et. a]., 2004: Raffert)' et. a] .. 2001:

Sta]ll11er. Carter, Baker and Miv,ra. 201 Ο: StoneI11an. 2001: Tafa & Manolitsis. 2003). γ)

το φύλο των γονέων (Boer et. a] .. 20] 1: Kalyva et. al.. 2007: StoibeI" et. a1 .. 1998: Tafa

and Mano]itsis. 2003). και δ) η ηλικία τους (Bezevikis et. a1., 1992: StoneI11an. 2001).

Ακόμα. σημαντικό ρόλο στφ' διαμόρφωση των απόψεων διαδραματίζουν το

κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο της οικογένειας (BoeI" et. a1., 20] Ο: ΡaΓk και OstΓOsk)'.

20]4: StoibeI" et. al., 1998), το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων (GlIralnick, 1994:

StoibeI" et.a1 .. ]998), καθώς και ο τύπος των ειδικών ε.ε.α./α. του μαθηΤ11 που φοιτά.

στο γενικό σχολείο (BoeI" et. a1.. 201 Ο: GΓeen and StoneI11an. ]989: Peck et. a1 .. 2004:

Raffeny et. a1., 200]: Stonel11an. 2001: Tafa & Manolitsis. 2003).

~την περίπτωση των γονέων μαθητώ\' Τ.α .. η εμπειρία τους τόσο με ατομα με

ειδικές ανά.γκες 11 /και αναπηρία όσο και με εκπαιδευτικά. προγράμματα ενταξιαΚ11ς

εκπαίδευσης φαίνεται να επηρεά.ζει τις απόψεις τους για την σχολική έnαξη Τω\'

μαθητών με ε.ε.α./α. ~υγKεKριμένα. οι γονείς που είχαν κάποιο συγγε\Ί1 με ω'απηρία 11

γενικότερα είχαν συΧ\'ές επαφές με άτομα με ε.ε.α./α.φαίνεται να είναι λιγότερο

α\'ήσυχοι ως προς το γεγονός ότι το παιδί τους μπορεί να επηρεαστεί συναισθηματικά.

11 να μιμηθεί μη αποδεκτές συμπεριφορές. όπως αυτές εκδηλώνονται από το\' μαθηΤ11

με ε.ε.α./α.(GΓeen & Stonel11an. 1989: StoneI11an. 2001: Tafa & Mano]itsis. 2003).

Ακόμα. σημαντικό ρόλο στην θεΤΙΚ11 διαμόρφωση τω\' απόψεων παίζει η εμπειρία του

γονέα από την συμμεΤΟχ11 του παιδιού του σε κάποιο ενταξιακό πρόγραμμα και

ιδιαίτερα η ποιότητα των προγραμμάτων αυτών (Lin]in. 2007). Για παρά.δειγμα. στην
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έρευνα των Peck et. a1. (2004), το 73% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι θα

ξαναέγραφαντα παιδιά τους σε ανάλογο ενταξιακό πρόγραμμα με αυτό που τα παιδιά

τους 11δη παρακολούθησαν. Ερευνώντας τις απόψεις των γονέων για την ένταξη οι

ΜίΙΙeΓ,Straίn, Boyd, Hunsicker & Wu (1992), μελέτησαν τις απόψεις 130 γονέων

μαθητών τυΠΙΚ11ς ανάπτυξης που παρακολουθούσαν κάποιο ενταξιακό πρόγραμμα

προσχολικής εκπαίδευσης (n= 70) και γονέων μαθητών που δεν συμμετείχαν σε

κάποιο ανάλογο πρόγραμμα (η = 60). Από αυτούς τους γονείς, η πρώτη ομάδα είχε πιο

θετικές απόψεις για την ένταξη σε σχέση με την ομάδα των γονέων που το παιδί τους

δεν συμμετείχε σε κάποιο ενταξιακό πρόγραμμα. Ανάλογα είναι και τα αποτελέσματα

της έρευνας των Dial110nd & LeFurgy (1994). Στην έρευνα αυη1, οι γονείς

αξιολόγησαν θετικά την συμμεΤΟχ11 του παιδιού τους σε κάποιο ενταξιακό πρόγραμμα

ενισχύοντας το επιχείρημα πως η εμπειρία των γονέων με προγράμματα ένταξης

επηρεάζουν τις απόψεις τους. Όπως αναφέρουν οι Buysse et. a1. (2001) και Raffeliy

et. a1. (2001), η εφαρμογ11 ενταξιακών προγραμμάτων υψηλ11ς ποιότητας θεωρείται

εξαιρετικά. σημαντική όχι μόνον για τους ίδιους τους μαθητές αλλά και για την

διαμόρφωση θετικόΝ στάσεων των γονέων ως προς την συμβολή της ενταξιαΚ11ς

εκπαίδευσης στην γνωσΤΙΚ11 και κοινωνικό-συναισθημαΤΙΚ11πρόοδο των παιδιών τους.

Αξίζει όμως να σημειωθεί πως την επίδραση την εμπειρίας με πρακτικές ένταξης 11 και

με άτομα ε.ε.α./α. στις απόψεις των γονέων δεν επιβεβαίωσαν στις έρευνες τους οι

Boel" et. al. (2010), Boel" et. a1. (2011) και Kalyνa et. a1. (2007) και η Linlin (2007).

Όσον αφορά. το φύλο, οι ερευνητικές μελέτες που μελετούν την επίδραση του στις

απόψεις των γονέων για την ένταξη παρουσιάζουν αντιφατικά αποτελέσματα. Η

έρευνα των Kalyva et. al. (2007). υποστηρίζει πως οι πατέρες των παιδιών τυΠΙΚ11ς

ανάπτυξης έχουν πιο θετικές στάσεις απέναντι στην ένταξη των μαθητών με ε.ε.α./α.

σε σχέση με τις μητέρες. Επιπλέον η έρευνα των Tafa και Manolitsis (2003). έδειξε

πως οι πατέρες παρουσιά.ζουν λιγότερες ανησυχίες από ότι οι μητέρες σχετικά με το

γεγονός ότι στην τάξη του παιδιού τους μπορεί να φοιτά ένας μαθηηΊς με νοητικι1

καθυστέρηση. Ωστόσο, η έρευνες των Boer et. a1., (2011) και Stoiber et. a1., (1998)

δείχνουν πως οι μητέρες των παιδιών φαίνεται να έχουν πιο θετικές στάσεις απέναnι

την ένταξη σε σχέση με τους πατέρες. Η επίδραση του φύλου δεν επιβεβαιώθηκε από

άλλες μελέτες όπου δεν βρέθηκε καμιά σχεΤΙΚ11 στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση

(Green & Stonel11an, 1989). 2::χετικά. με Τ11" ηλικία των γονέων, φαίνεται πως οι

νεότεροι ηλικιακά. γονείς έχουν πιο θετικές στάσεις απέναντι στην σχολΙΚ11 ένταξη από

ότι οι μεγαλύτερης ηλικίας (Bezevikis et. a1., 1992: Stonel11an, 2001) αλλά. και αυτό το
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εύρημα δεν επιβεβαιώθηκε από άλλες ερευνητικές μελέτες (Boel" et. al., 2011: Boel" et.

al., 2010; Kalyνa et. al., 2007).

Εκτός από την ηλικία, το κοινωνικό-οικονομικόεπίπεδο των γονέων φαίνεται να

επηρεάζει τις απόψεις τους ως προς το θέμα της σχολΙΚ11ς ένταξης μαθητών με

ε.ε.α./α. Ειδικότερα, οι γονείς που ανΙ1κουν στα υψηλά και μεσαία κοινωνικό

οικονομικά στρώματα έχουν πιο θετικές στάσεις από αυτούς των χαμηλών κοινωνικό

οικονομικών στρωμάτων (Boel" et. al., 2010; StoibeI" et. al., 1998). Μάλιστα στην

έρευνα των ΡaΓk και OstlΌsky (2014), οι μητέρες από υψηλά κοινωνικο-οικονομικά

στρώματα συζητούσαν περισσότερο με τα παιδιά τους για θέματα που αφορούσαν την

αναπηρία ενώ δήλωσαν ότι είχαν περισσότερες κοινωνικές και φιλικές επαφές με

άτομα με ε.ε.α./α. σε σχέση με τις μητέρες από τα χαμηλά. κοινωνικό-οικονομικά

στρώματα. Οι τελευταίες μάλιστα έτειναν να αποφεύγουν τις ερωΤ11σεις των παιδιών

τους σχετικά. με ζητήματα που αφορούσαν τις ειδικές ανά.γκες'Νκαι την αναπηρία.

Ωστόσο η Linlin (2007). στην έρευνα της δεν επιβεβαίωσε την επίδραση του

κοινωνικό-οικονομικούεπιπέδου στις απόψεις των γονέων. Σύμφωνα με την ίδια, οι

γονείς υψηλού κοινωνικό-οικονομικούστρώματος δεν παρουσιάζουνδιαφΟΡΟΠΟ111σεις

στην γενικότερη στάση τους απέναντι στην ένταξη. Βέβαια. ως προς τις ανησυχίες

που εξέφρασαν οι δυο ομάδες γονέων ως προς την ένταξη, η πρώτη ομάδα

αναφέρθηκε σε λιγότερους προβληματισμούςαπό ότι οι γονείς της δεύτερης ομάδας

(Linlin,2007).

Ένας ακόμη παράγοντας που φαίνεται να επηρεάζει τις απόψεις των γονέων είναι

το επίπεδο εκπαίδευσης τους, αν και τα ερευνητικά δεδομένα για τον παράγοντα αυτό

είναι επίσης αντιφατικά. Οι γονείς με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης (π.1.,, πτυχίο

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) φαίνεται να διάκεινται πιο θετικά ως προς το γεγονός της

σχολΙΚ11ς ένταξης σε σχέση με τους γονείς που ολοκλήρωσαν μέχρι και την

δευτεροβάθμια εκπαίδευση (GUΓaΙnick. 1994: StoibeI" et.al., 1998). Ωστόσο. το

γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε μόνο για τις μητέρες των παιδιών και όχι για τους

πατέρες στφ' έρευνα των Tafa και Manolitsis (2003). Η επίδραση του βαθμού

εκπαίδευσης των γονέων δεν επιβεβαιώθηκε από άλλες ερευνητικές μελέτες καθώς

φαίνεται ότι οι απόψεις των γονέων δεν διαφοροποιούντανανάλογα με το επίπεδο της

εκπαίδευσης τους (Boel" et. a1.. 201 Ο: Boel' et. al., 2011: GΓeen and Stonell1an. 1989:

Kalyva et. al.. 2007: Tafa & Manolitsis, 2003).

Τέλος. όσον αφορά. το" τύπο και ΤΟ\' βαθμό της αναπηρίας των συμμαθητών. τα

ερευνητικά δεδομένα αποδεικνύουνπως επηρεάζουν τις απόψεις l1!και τις στάσεις των

γονέων ως προς την ένταξη. Οι γονείς παρουσιάζουν λιγότερο θετικές στά.σεις ως
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προς την σχολΙΚ11 ένταξη μαθητών με ΔιαταραΧΙ1 ΕλλειμμαΤΙΚΙ1ς ΠροσΟΧ11ς/

Υπερκινητικής (Boer et. al., 2010), βαριά νοηΤΙΚ11 καθυστέρηση, προβλήματα

συμπεριφοράς και αυτισμό (GΓeen and Stoneman, 1989; Peck et. al., 2004; Rafferty et.

al., 2001: Stonel11an, 2001; Tafa & Manolitsis, 2003). Στην έρευνα της ΙίnΙίn (2007),

οι γονείς που συμμετείχαν ενέταξαν μέσα στο όρο ε.ε.α./α. τις αισθητηριακές

αναπηρίες (προβλ11ματα ακοής, όρασης), την νοητΙΚ11 καθυστέρηση και τα κινητικά

προβλ11ματα ενώ κανένας από αυτούς δεν αναφέρθηκε στις συναισθηματικές

διαταραχές, στις διαταραχές συμπεριφοράς και στον αυτισμό. Ωστόσο τα

αποτελέσματα της παραπάνω ερευνητΙΚ11ς μελέτης δείχνουν πως ο τύπος της

αναπηρίας δεν επηρεάζει την γενΙΚΙ1 άποψη των γονέων για την ένταξη, ούτε τις

απόψεις τους για τα οφέλη ή τους κινδύνους της (ΙίnΙίn, 2007).

Παρόλο που οι παραπάνω έρευνες δίνουν πλούσια στοιχεία για τις απόψεις των

γονέων παιδιών τυπικής ανάπτυξης ως προς την ένταξη των παιδιών με ε.ε.α/α. στο

γενικό σχολείο, εντούτοις εντοπίζονται και μια σειρά. από περιορισμοί που χΡ11ζουν

ιδιαίτερης προσοχι1ς. Ειδικότερα, τα δεδομένα της ανασκόπησης των σχετικών

ερευνητικών μελετcoν, στην πλειοψηφία τους. αφορούν δομές προσχολικής

εκπαίδευσης (Buysse, Skinner and Grant, 2001; Gliga and Popa. 2010; Peck. Staub,

Gallucci and Scllwartz, 2004; Rafferty et. al., 2001: Raffert)1 and Griffin, 2005;

Stonel11al1, 2001; Tafa and Manolitsis, 2003;), 1l1και ημερ11σιας φροντίδας (Stalmler et.

al., 2010), ενώ οι έρευνες που μελετούν το θέμα της σχολΙΚ11ς ένταξης στα πλαίσια

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι περιορισμένες (Boel" et. al., 2011; Μπεζεβέγκης,

ΚαλαντζΙ1-Αζίζι & Ζώνιου-Σιδέρη.1992: Ka]yνa et. al., 2007. Ιίnlίn, 2007)). Ακόμα

πιο περιορισμένες είναι οι έρευνες που αφορούν το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα

(Tafa and Manolitsis. 2003: ΚaΙΥνa et. al., 2007) κάποιες εκ τω\' οποίων

χρονολογούνται στην προηγούμενη δεκαετία (Μπεζεβέγκης, Καλαντζ11-Αζίζι &

Ζώνιου-Σιδέρη, 1992). Το γεγονός αυτό εμποδίζει την γενίκευση των αποτελεσμάτων

και την αξιοποίηση τους στο\' σχεδιασμό προγραμμάτων συνεργασίας σχολείου

οικογένειας.

Επίσης, περιορισμοί εντοπίζοnαι και ως προς την μεθοδολογία των διαθέσιμων

ερευνητικών μελετών. Ειδικότερα. σε ορισμένες μελέτες κατά την διαδικασία

συλλ,ογής του δείγματος δα υΠΙ1ρχε ως ΚρΙτ11ΡΙΟ το παιδί με Τ.α του γονέα που

συμμετείχε στην έρευνα να φοιτά σε ΚΟΙ\!11 τάξη με έναν μαθητ11 με ε.ε.α./α.

(Μπεζεβέγκης. Καλαντζή-Αζίζι & Zώνιoυ-~ιδέρη.1992; Kal)T'I'a et. al., 2007: ΙίnΙίn.

2007; Gliga and Popa, 201 Ο: Tafa and Manolitsis, 2003). Κατά συνέπεια οι γονείς

μίλησαν για την ένταξη θεωρητικά χωρίς να έχουν εμπειρία από την εκπαίδευση του

22



παιδιού τους σε τάξεις συνεκπαίδευσης. Τέλος, στην πλειοψηφία τους, οι έρευνες

(Boer et. al., 2011;Gliga and Popa, 2010; Kalyva et. a1., 2007; Μπεζεβέγκης,

ΚαλαντζΙ1-Αζίζι & Ζώνιου-Σιδέρη,1992; ΙίnΙίn. 2007: Peck et. al., 2004; Raffel1y et.

a1., 2001; Raffeι1Υ and Griffin, 2005; Stonel11an, 2001; Tafa and Manolitsis, 2003)

είναι ποσοτικές και τα δεδομένα που προκύπτουν από την ΧΟΡΙ1γηση

ερωτηματολογίων στους γονείς μας εμποδίζει να καταλάβουμε πως ακριβώς οι γονείς

προσδιορίζουν και κατανοούν τους όρους «ένταξη», «τμΙ1ματα ένταξης», «παράλληλη

σΤ11ριξη» και ά.λ'λες λειτουργικές έννοιες που χρησιμοποιούνται στα ερωτηματολόγια

και οι οποίες σε μερικές περιπτώσεις οι δομές αυτές χρησιμοποιούνται και ως

συνώνυμες. Οι παραπάνω ερευνητικές μελέτες περιορίζονται όσον αφορά τις

ποιοτικές διαστάσεις της ένταξης, η οποία λόγω της πολυπλοκότητας αλλά και της

αμφισημίας της ΧΡΙ1ζει μιας πιο ΠΟΙΟΤΙΚΙ1ς προσέγγισης.

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια προσπάθεια κάλυψης των κενών αυτών μέσα από

την ποιοτική - εις βάθος - διερεύνηση των απόψεων των γονέων παιδιών τυπικής

ανάπτυξης ως προς την διαδικασία της σχολΙΚ11ς ένταξης των μαθητών με ε.ε.α./α.

Στόχοι της έρευνας είναι να διερευνηθούν α) η νοηματοδότηση και ο προσδιορισμός

της ένταξης αλλά και των ειδικών αναγκών υπό το πρίσμα των γονέων μαθητών Τ.α.,

β) οι απόψεις των γονέων για το ποια θεωρούν ως την καταλληλότερη μορφή

εκπαίδευσης για τα παιδιά. με ε.ε.α./α., γ) οι απόψεις τους σχετικά με τα οφέλη της

ένταξης τόσο για στους μαθητές τυΠΙΚΙ1ς ανά.πτυξης και για τους μαθητές με ε.ε.α./α.,

δ) οι ανησυχίες τους σχετικά με τον αντίκτυπο της ένταξης στους μαθητές με και

χωρίς ε.ε.α./α., ε) οι -γνώσεις και η ενημέρωση των γονέων -για τη διαδικασία της

σχολικής ένταξης, και τέλος στ) να καταγραφούν οι προτάσεις των γονέων για πιθανές

δράσεις των ίδιων αλλά και του σχολείου όσον αφορά την προώθηση εnαξιακών

πρακτικών.
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Α) Συμμετέχοντες

Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν 40 γονείς μαθητών τυπικής

ανάπτυξης που φοιτούσαν σε γενικά δημοτικά σχολεία στην ΚενΤΡΙΚ11 και Βόρεια

Ελλάδα. Η επιλογή των γονέων έγινε σύμφωνα με τα παρακά.τω κριτήρια: 1) να έχουν

τουλάχιστον ένα παιδί τυΠΙΚ11ς ανάπτυξης που να φοιτά σε γενικό δημοτικό σχολείο,

2) το παιδί τυπικής ανάπτυξης να φοιτά. στην ίδια τάξη με μαθητΊ1 με ε.ε.α./α., 3) να

έχουν εμπειρία από την εφαρμογ11 προγραμμάτων ένταξης στο σχολείο που φοιτά το

παιδί τους. Από τους 40 γονείς που συμμετείχαν στην έρευνα, οι 27 (67,5%) ήταν

γυναίκες και οι 13 (32,5%) 11ταν άντρες. Το εύρος των ηλικιών τους κυμαίνονταν από

35 έως 51 ετών με τη πλειοψηφία εξ αυτών να είναι από 36 έως 45 ετών (77,5%).

Από τους 40 γονείς, οι ] 8 (45%) ήταν απόφοιτοι γυμνασίου/λυκείου, οι 19 (47,5%)

είχαν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. ενώ μόνο 3

(7,5%) γονείς ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου (Πίνακας 1).

Από το σύνολο των γονέων, οι 6 11ταν γονείς παιδιών με Τ.α που φοιτούσαν στην Ά

τάξη του δημοτικού, οι22γονείς(55%) είχαν παιδιά με Τ.α που φοιτούσαν στην 'Β τάξη

δημοτικού και οι 12 (30%) 11ταν γονείς παιδιών που παρακολουθούσαν την Τ τάξη

δημοτικού. Τα παιδιά των συμμετεχόντων της έρευνας, συνεκπαιδευόταν με μαθητές

με διαφορετικές ε.ε.α./α. όπως, 2:υνδρομο Νταουν, προβλ11ματα αΚΟ11ς, προβλήματα

όρασης και με μαθητές στο φάσμα του αυτισμού. Το εύρος των ηλικιών των παιδιών

τυΠΙΚl1ς ανάπτυξης κυμαινόταν από 7 έως 9 ετών. Τέλος. από τον συνολικό αριθμό

ΤW\' γονέων. οι 25 (62.5%) 11ταν γονείς αγοριών και οι 15 (37.5%) 11ΤΟ\' γονείς

κοριτσιών (Πίνακας 2).
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Πίνακαc 1. Δημογραφικά Χαρακτηριστικά δείΥματο(

Φύλλο

Α\'Τρας

Γυναίκα

Ηλικία

31-35
36-40
41-45
46-50
51-55

~υxνότητα =40)

13
27

18
13
5
1

Ποσοστά (%)

67,5
32,5

7.5
45.0
32.5
12,5
2,5

Εκπαίδευση

Απόφοιτος δημοτικού

lαι 40
Όχι Ο

Απόφοιτοςγυμνασίου

Ναι

Όχι

Απόφοιτοςλυκείου

Ναι

Όχι

Ανώτατη Εκπαίδευση

Ναι

Όχι

Μεταπτυχιακόςτίτλος

Ναι

Όχι

40
Ο

18
22

19
21

100
Ο

45
55

47.5
52.5

7.5
92.5

2S



Πινακας 2. Δημογραφικά χαρακτηριστικά μαθητών

Φύλο παιδιώ\' τυΠΙklις

ανάπτυξης

Αγόρι

Κορίτσι
". ,
_υνΟΛΟ

Τάξη φοίτησης μαθητών με

Τ.α.

Α δημοτικού

'Β δημοτικού

'Γ δημοτικού

:::ύνολο

Τύποι ε.ε.αια. μαθητών που

φοιτούσαν στη γενΙklΙ τάξη

Πρόβλημα ακοι1ς

Προβλι1ματα όρασης

Αυτισμός

:::ύνδρομο DO\Nn

:::ύνολο

Ηλικία μαθητό)\' τυΠΙklις

ανάπτυξης

7-9
:::ύνολο

:::υχνότητα

25
15
40

6
22
12
40

1
1
2
1
5

40
40

62.5
37,5
100.0

15.0
55.0
30.0
100.0

Ποσοστό

20
20
40
20
100

100
100

Β) Εργαλείο και διαδικασία συλλογής δεδομένων

Η συλλογή δεδομένων έγινε με τη ΧΡΙ1ση ημι-δομημένης συνέντευξης η οποία

κατασκευάστηκε από την ερευνήτρια για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης. Ο οδηγός

της συνέντευξης είχε δομημένη οργάνωση και εμπεριείχε οχτώ θεματικούς άξονες:

1. «Εννοιολογικός προσδιορισμός και οριοθέτηση του όρου 'ειδικές ανάγκες"».

J «Εννοιολογικός προσδιορισμός και οριοθέτηση του όρου' σχολΙΚ11 ένταξη' ».
3. «Από ιεις των γονέων για τη\' εκπαίδευση των μαθητών με ε.α.α./α.»

4. «Η ενημέρωση των γονέω\' για ζηnιματα που αφορούν την ένταξη»

5. «Οι επιπτώσεις της ένταξης στους μαθητές τυΠΙΚllς ανάπτυξης υπό την οπτικι1

τω\' γονέων»

6. «Οι επιπτώσειc -ης έnαξης στους μαθητέ~ με ε.ε.α./α. υπό Τ11" ΟΠΤΙΚΙ1 τω\'

γο\'έω\'»

7. «Η «πραΚΤΙΚΙ1 διάσταση» της έnαξης υπό 111\' ΟΠΤΙΚΙ1 των γονέων». και

8. «Προτάσεις των γονέων για τ1]\' χάραξη απoτελεσμαΤΙΚllς ενταξιακής

πoλΙΤΙΚllς στην εκπαίδευση».

2:υνοψίζοντας. το πρωτόκολλο συνέντευξης απαρτίζονταν από 20 ερωnΊσεις

ανοιχτού τύπου. Η σειρά υποβολής των ερωτημάτων καθώς και η διατύπωση τους

παρέμειναν ίδιες σε κάθε συνέντευξη που διε\'εργΙ1θηκε με τοκ συμμετέχοντες
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(Cohen, Manion, Monison, 2000). Η διενέργεια των συνεντεύξεων επετεύχθη κατά το

διάστημα 3 μηνών. Η διεξαγωγ11 τους ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2013 και

ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του ίδιου έτους. Κάθε συνέντευξη ηχογραφ11θηκε και

διι1ρκησε περίπου 35 με 45 λεπτά.. Οι συνεντεύξεις έγιναν στο χώρο όπου

επιθυμούσαν οι συμμετέχοντες. Οι συνεντεύξεις με τους γονείς 11ταν ατομικές χωρίς

την παρουσία τρίτων κατά την διάρκεια της συζ11τησης.

Γ) Ανάλυση

Οι συνεντεύξεις απομαγνητοφωνήθηκαν αυτολεξεί (νeΓbatίl11) και μετατράπηκαν

σε γραπτό κείμενο. ώστε να υποβληθούν σε ανάλυση. Το κείμενο με το περιεχόμενο

των συνεντεύξεων διαβάστηκε αρκετές φορές. Στη συνέχεια, το περιεχόμενο των

συνεντεύξεων κωδΙΚΟΠΟ111θηκε και αναλύθηκε με την διαδικασία του επαγωγικού

συσχετισμού των δεδομένων (inducti ve data-driven aΡΡΓοaC]l )(Boyatzis. 1998 όπως

αναφέρεται στο ΒΓaun and CJaΓke, 2006).

Η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων ακολούθησε 5 στάδια. Αρχικά μετά. την

πολλαπλ11 ανάγνωση των πρωτοκόλλων. ακολούθησε η ταξινόμηση των ιδεών όλων

των συμμετεχόντων κάτω από τις αντίστοιχες ερωτήσεις που συνέθεσαν το

πρωτόκολλο συνέντευξης. Στη συνέχεια σχηματίστηκαν αρχικοί κώδικες θεμάτων, οι

οποίοι προέκυψαν από την γραμμ11 προς γραμμ11 επεξεργασία του κειμένου των

συνεντεύξεων. Οι κώδικες που προέκυψαν υποβλι1θηκαν σε περαιτέρω ανάλυση ώστε

διαφορετικοί κώδικες να συνδυαστούν και να συνθέσουν ευρύτερες θεματικές

προτάσεις. Οι θεματικές προτάσεις επανεξετάστηκαν ως προς τις κατηγορίες και τις

υποκατηγορίες που αυτές περιείχαν και ορισΤΙΚΟΠΟ111θηκαν αποτελώντας τους κύριους

άξονες παρουσίασης των αποτελεσμά.των της έρευνας. Οι αναθεωρημένες θεματικές

κατηγορίες αντιπροσωπεύουν το σύνολο των δεδομένων και προέκυψω' από την

ανάλυση των συνεντεύξεων τόσο μεμονωμένα όσο και συνολικά σύμφωνα με τις

αρχές της θεμαΤΙΚ11ς ανάλυσης των ποιοτικό)ν δεδομένων.
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Δ) Αποτελέσματα

Πρόταση 1: Εννοιολογικός προσδιορισμός και οριοθέτηση του όρου «ειδικές

ανάγκες» από τους γονείς

Η παραπάνω πρόταση περιέχει τους κωδικούς:

1. Ειδικές Ανάγκες= Ενδογενές στο άτομο έλλειμμα

11. Ειδικές ανά.γκες= Απόκλιση από το μέσο όρο

111. Ειδικές ανάγκες = Έμφαση σε «ιδιαίτερες ικανότητες»

lV. Ειδικές ανάγκες = Έμφαση στην κινηΤΙΚ11 και νοηΤΙΚ11 αναπηρία

ν. Ειδικές ανά.γκες= Εξωτερικά χαρακτηριστικά/εικόνα

Από την συγΚρΙΤΙΚ11 ανάλυση των απαντήσεων των συμμετεχόντων η συνΤΡΙΠΤΙΚ11

πλειοψηφία των γονέων (Ν= 36 [90%]Μ=25 Π= 11) υποση1ριξαν πως ο όρος ειδικές

ανάγκες (ε.ε.α./α.) αντιπροσωπεύει κάποιο ενδογενές στο ά.τομο έλλειμμα. Το

παραπάνω εύρημα προκύπτει από το γεγονός ότι οι γονείς ανέφεραν τα

χαρακτηριστικά των παιδιών με ε.ε.α./α.να αποτελούν τροχοπέδη που τους εμποδίζει

να συμβαδίσουν με τους τυπικούς ρυθμούς ζω11ς των περισσότερων ανθρώπων, ενώ

κανένας από τους γονείς δε\' αναφέρθηκε και στην κοινωνΙΚ11 διάσταση της

δυσλειτουργίας όπως για παράδειγμα, στο γεγονός ότι οι ειδικές ανά.γκες αποτελούν

ανάγκες που το γενικό σχολείο αδυνατεί να καλύψει και να ανταποκριθεί σε αυτές.

Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των γονέων θεωρεί πως ο όρος ειδικές ανάγκες

αποδίδεται στο ά.τομο που αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα 11 μειονεξία και το καθιστά

ανίκανο να εκπληρώσει τόσο δραστηριότητες καθημερηIl1ς διαβίωσης όσο και

δραστηριότητες που σχετίζονται με την εκπαίδευση. δίνοντας βέβαια ιδιαίτερη

έμφαση στον τομέα της μάθησης και του σχολείου·

Εε όται' δε1' μπορεί να παρακο/.ουθI7σει το ρυθμό της υΠΟΙ.οιπης ταςης ότα1' έχει

μά/.λον σοβαΡΙ7 δυσΚΟ/.ία στο 1'α παραΚΟ/Δυθl7σει τψ ύ/.η της τάξης μαζί με παιδιά

που δε1' έχου1' ειδικές ανάγκες. Αυτό .... Δε1' μπορεί ούτε 1'α συμμετάσχει, ούτε να

προσαρμοστεί, ούτε να υπακούσει σε κα1'ό1'ες και να σταθεί μέσα στψ τάξη μαζί με

το υπό/.ΟΙΠΟ σύl'Οι.ο σω' μια ομάδα, κάπως έτσι. (Σ 3)

Κάποιο παιδί το οποίο δυσκοι.εύεται σε ότι αφορά τα μαθ!lματά του και γε1"ικότερα

στη ζωl7 του, ό7.Ι μόνο στα μαθ!lμστα..... Στψ καθημερινότητά του, έτσι ώστε να

μπορεί να αηεπεξέ/.θει σε διάφορες καταστάσεις. Θεωρώ ότι ί;ιει κάποια

προβι.!7ματα εκ γε1'εΤΙ7ς τα οποία ΤΟ1' εμποδίζου1' να ζ!ίσει μια φυσιοι.ο)'ικι7 ζω!ί.

αυτό. (~. 32 Λιf)
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Εστιάζοντας στο έλλειμμα, 1 στους 5 γονείς (Ν= 8 [20%J, Μ=5 Π=3) ανέφεραν πως

τα άτομα με ε.ε.α./α. χρειάζονται συνεχιι βοιιθεια και υποστΊιριξη στην καθημερινΙ1

τους ζωΊΙ. Το γεγονός αυτό, αποκαλύπτει την πεποίθηση των γονέων πως τα άτομα με

ε.ε.α/α δύναται να πορευτούν στην καθημερινότητα τους μόνο στα πλαίσια ενός

περιβάλλοντος προστατευτισμού καθώς δυσκολεύονται να επιτύχουν το επίπεδο

αυτονομίας ενός ατόμου τυΠΙΚΙ1ς ανάπτυξης. Έτσι, σύμφωνα με τους γονείς η

διαβίωση των ατόμων με ε.ε.α./α. μπορεί να επιτελεστεί υπό την μέριμνα και την

φροντίδα των γύρω του που θα αναλάβουν τον ρόλο του κηδεμόνα/προστάτη. Τα

παρακάτω αποσπάσματα είναι ενδεικτικά της παραπάνω άποψης'

Εεεε, καθαρά ένα παιδί το οποίο είτε νοηΤΖκά είτε σωμαΤΖκά δεν έχει τΖς ίδιεc

ικανότητες με τα υπόί.οιπα παιδιά. ΌτΖ δεν μπορεί σε ποί.ί.ά πράγματα να

ανταπεξέλθει μόνο του γιατί χρειάζεται κάποια επιπλέον βοιίθεια (Σ. 11)

Δον ξέρω, ίσως χρειάζεται πιο πολ;.ι] βοιίθεια από τους γονείς από τους δασκάλους,

από όί.Ο το περιβάι.ί.ον. Ότω' δει- μπορεί μόνος ,ας πούμε να αυτό-εξυπηρετηθεί,

όται' δεν μπορεί μόνος να μάθει μόνος τόσο γΡl7γορα ,όσο μαθαίνουι' οι αι.Ι.ΟΙ,

κάπως έτσι (Σ.14).

Ακόμα, περισσότεροι από τους μισούς γονείς (Ν= 23 [57.5%], Μ= 14 Π= 9) όρισαν

τις ειδικές ανάγκες ως την «απόκλιση του ατόμου από την τυΠΙΚΙ1 ανάπτυξη». Από

αυτούς τους γονείς, οι περισσότεροι (Ν=1 7 [42,5%J, Μ= 11 Π=6) αναφέρθηκαν στην

αρνηΤΙΚΙ1 απόκλιση των ατόμω\' με αναπηρία από την τυπικιι ανάπτυξη, καθώς

ανέφεραν τις δυσκολίες και τα προβλ11ματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με ε.ε.α/α

συγκρίνοντας τα με τα παιδιά τους. τυΠΙΚΙ1ς ανάπτυξης.

Ότω' δεν μπορεί να ακοί.ουθιίσει τα άί.ί.α παιδιά τΖς τάξης που είναι πιο φυσιολογικά

εnός εισαγωγικώι' r::.6 Μ)

Ότω' δσ μπορεί να κάΙ'ει το 100% αυτώ1' που κάνουι' τα παιδάκια (Σ.35 Π)

Ωστόσο μια ομάδα γονέων (Ν= 6 [15%] Μ= 3 Π= 3) συμπεριέλαβε στον όρο «ειδικές

ανά.γκες» όχι μόνον τα παιδιά με αναπηρία αλλά. και τα παιδιά με υψηλές γνωστικές

και μαθησιακές επιδόσεις. Πιο συγκεκριμένα, οι γονείς αυτοί χαρακτηρίζουν παιδιά

με ε.ε.α/α όχι μόνο τα παιδιά που παρουσιάζουν χαμηλότερη από την τυπικιι

ανάπτυξη επίδοση αλλά και τα παιδιά που έχουν επίδοση υψηλότερη από την

αναμενόμενη στα στάδια της ανάπτυξης τους:

«Πιστεύω ότΖ είναι κάποιο παιδί το οποίο δει' μπορεί είτε l'α συnονιστεί στη1' τάξη

μέσα, δηί.αδι7 αποσπάται αρκετά εύκολα. Α1' είναι η πιο εύκοί.η κατάσταση η οποία

νομίζω με κάποιο ζόρισμα μπορεί να βγει αί.ί.ά ω' είι'αι με ειδικές ω'άγκες τότε

πιστεύω ότΖ είναι έι'α παιδί μη προσαρμόσιμο στη τάξη. Και φυσικά αυτό μπορεί να

γίΙ'ει με παιδί μη προσαρμόσιμο και πάι'ω και κάτω δηί.αδι7 μπορεί να έχεις μια τάξη

Τρίτη και το παιδί \'α αποδίδει σω' να είναι πρώτη αί.ί.ά να έχει και μια τάξη τρίτη
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και το παιδί να είναι στην Πέμπτη, εντάξει: Και στις δυο περιπτώσεις το παιδί μπορεί

να είναι εκτός από το κοινό ρεύμα της τάξης. Αυτό πιστεύω (Σ. 1Ο Π)>>.

«(Ε.ε.α/α) συν!jθως είναι προς το αρνητικό, γιατί έχει ταυτιστεί αρνητικά ο όρος ....
Ε.ε.α/α για μένα είναι και τα παιδιά που είναι πιο προχωρημένα. ξεχωρίζουν προς τα

πάνω από τα ά;).α παιδιά, που είναι πιο μπροστά. Η κοινωνία μας χρησιμοποιεί για

τα παιδιά το ε.ε.α/α για αυτά που υστερούν σε σχέση με τα άλλα παιδιά που είναι πιο

πίσω σε σχέση με κάτι. Αυά και αυτά που είναι μπροστά είναι με ε.ε.α/α (Σ. 40)),

Αξίζει να σημειωθείπως σε ορισμένεςπεριπτώσεις, οι γονείς (Ν=3 [7,5%] Μ=2 Π=l)

απέρριψαν τον όρο ειδικές ανάγκες και τον αντικατέστησαν με τον όρο «ιδιαίτερες

ικανότητες».

«Παιδιά που έχουν κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες αυα δε1' μπορού1' να

ανταπεξέλθουν σε κάποια τυπικά, καθημερινά θέματα της ζω!jς και του σχολείου.

Εεεε σε θέματα όπως πειθαρχίας, οργάνωσης στην τάξη, εκτέλεση εργασιώ1' σε

συγκεκριμένη ώρα. Αυτό. Γενικά στlJ1' ζω!?, μου έρχονται άνθρωποι που κάτι τους

λείπει ... (Σ. 28)>>

Οι γονείς αυτοί χρησιμοποίησαν τον όρο «ειδικές ικανότητες» για να εκφράσουν την

πεποίθηση τους πως τα άτομα με ε.ε.α/α μπορεί να έχουν κάποιες δυσκολίες σε

κάποιους τομείς αλλά παρουσιάζουν «εξέχουσες» ικανότητες σε κάποιους άλλους

τομείς καικυρίως σε χαρακτηριστικά προσωπικότητας και ψυχικής ανθεκτικότητας

(π.χ. δύναμη, κουράγιο). Το γεγονός αυτό αποκαλύπτει την προσπάθεια των γονέων

να χρησιμοποιήσουν πολιτικά ορθ11 ορολογία όταν αναφέρονται στην ομάδα των

ατόμων με ε.ε.α/α. Ωστόσο η ύπαρξη εξεχόντων δεξΙΟτΊ1των/ικανοτήτων στα ά.τομα με

ε.ε.α/α ανάγκες δεν αποτελεί κανόνα και η αναγωγ11 του χαρακτηρισμού αυτού στο

σύνολο των ατόμων με ε.ε.α/α δεν επιφορτίζει θετικά την εικόνα τους αλλά διαιωνίζει

την ελλειμμαΤΙΚ11 προσέγγιση 11 την ηρωοποίηση της αναπηρίας.

-Παιδιά που έχου1' κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες α;.λά δε1' μπορού1' 1'α

ανταπεξέ;.θουν σε κάποια τυπικά, καθημερινά θέματα της ζωl?ς και του σχολείου ( .. )
πιστεύω ότι μια ικανότητα είναι αυτι? της δύναμης και τη1' βγάζου1' οι άνθρωποι με

ε.ε.α/α. Την αξιοποιούν στο έπακρο σε αηίθεση με εμάς τους κανονικούς ας πούμε

(Σ..28 Λ1).

- (.... ) με τον όρο ε.ε.α/α έχω ένα θέμα Δε,' θεωρώ ότι είναι ε.ε.α/α είναι ιδιαίτερες

ικανότητες άρα το ε.ε.α/α δε1' θεωρώ ότι είναι τίποτα. Τ01' όρο ε.ε.α/α ΤΟ1' έχουμε

δώσει προκειμένου να απομονώ1'ουμε και 1'α κατατάσσουμε σε μια κατηγορία

κάποιους ανθρώπους που είναι ίσοι με εμάς δη διαφέρου1' σε τίποτα. Οπότε ΤΟ1' όρο

ε.ε.α/α Τ01' έχω απορρίψει (Σ. 31 Μ).

Επιπρόσθετα στην ερώτηση «Σε ποιες περιπτώσεις λέμε ότι ενα παιδί έχει ειδικές

ανάγκες:» ένας μεγάλος αριθμός γονέων (Ν=24 [60 %J. M=15 Π=9), αναφέρθηκε

κυρίως στην κινηΤΙΚ11 αναπηρία» και την «νοηΤΙΚ11 καθυστέρηση» Συγκεκριμένα. οι

γονείς αναφερόμενοι στιc ειδικές ανάγκες έτεινα\' να ταυτίίουν ΤΟ\' όρο με την
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κινητΙΚΙ1 και νοητΙΚ11 κυρίως αναπηρία χωρίς να αναφέρουν άλλουc TύίTOUC ειδικών

αναγκών (π.χ. αισθητηριακές αναπηρίες).Ακόμα από το σύνολο των παραπά.νω

γονέων, μερικοί γονείς (Ν=9 [22.5%J, Μ=8 Π=9) ορίζοντας τις ε.ε.α/α αναφέρθηκαν

τόσο στις κινητική και νοητική αναπηρία όσο και γενικότερα στις μαθησιακές

δυσκολίες και τα προβλ11ματα συμπεριφοράς

Κάποιο παιδί το οποίο έχει κάτι διαφορετικό από τα περισσότερα παιδιά τα οποία

είναι.. είτε είναι νοητικό είτε είναι κινητικό το θέμα (Σ.23).

ΔΙάφορες περιπτώσεις παιδιώι' με α1·απηρίες. Είτε νοητικές είτε κινητικές είτε και πιο

βαριάς μορφlίς. Πάιτως κάποιο πρόβί.ημα είτε διανοητικό είτε κινητικό (Σ 30 Μ).

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αναφερθεί πως ένας μικρότερος αριθμός γονέων

(N=13[32,5%J Μ= 9 Π= 4) μαζί με την κινητΙΚΙ1 αναπηρία και την νοητική

καθυστέρηση ενέταξε κάτω από τον όρο ειδικές ανάγκες και άλλους τύπους ειδικών

αναγκών όπως προβλ11ματα αΚΟ11ς, όρασης. ομιλίας, ΔΕΠ/Υ και αυτισμό:-

ΌΤα1' έχει κάποια δΙα1Όητικιί καθυστέρηση πιστεύω. κάποια κπητικιί ίσως. ακοης,

όρασης. δηί.αδlί όλο αυτό το πακέτο (Σ 19 .\1).

Κάποιο; είτε με ΚI1"ητικά προβλιίματα. είτε με κάποιο πρόβλημα στψ όραση σε

κάποια από τι:; αισθlίσεl; όραση, ακοιί ' τα παιδιά με το .... που αnιμετωπιφυι'

αυτισμό δΙα1Όητικά προβλιίματα. Τα ψυχοί.ογικά προβί.ιίματα αυτά δη ξέρω αι' θα

μπορούσαμε γα τα εnάξουμε εκεί αί.ί.ά σίγουρα και αυτά θα χρειάζοnα1' κάποια

ιδιαίτερη προσοχιί (::. 34 Π)

Τέλος. υΠ11ρξαν και γονείς, ελά.χιστοι ως προς το\' αριθμό (Ν=3 [7.5 %J. Μ=2 Π=l), οι

οποίοι ταύτισαν τις ειδικές ανά.γκες με την εξωτεΡlΚl1 εμφάνιση του παιδιού. Οι γονείς

ανέφεραν πως η εικόνα και τα εξωτερικά. χαρακτηριστικά. ενός παιδιού αποτελούν

προβλεπτικό δείκτη της ύπαρξης ειδικών αναγκών στο παιδί. Οι γονείς αυτοί φαίνεται

να ταυτίζουν τις ειδικές ανά.γκες με την εικόνα εξωτερικών χαρακτηριστικών που

αποκλίνουν από το κυρίαρχο πρόΤUίTO του «ωραίου» και του «αισθητικά.

φυσιολογικού». Οι γονείς αυτοί. αναφερο\'Ται σε χαρακτηριστικά. αλλοίωσης.

παραμόρφωσης. της ομιλίας 11 της κί\'ησης στο χώρο που δεν συμπλέει με αυη1 τω\'

περισσότερων ανθρώπων. Χαρακτηριστικά. είναι τα αποσπά.σματα που ακολουθούν:

Και γΗικότερα η όψη του δείΧΙ'εl κάποιε:; φορέ:; ότι το παιδί έχει πρόβλημα. Είι'αι

κάπως... τα XopaKTllPIσΤZKU του δηί.αδlί εί1'α1 πιο παραμορφωμέι'α. πιο

αι./.οιωμέγα, 11 έχει κάπως μεγάί.ο κεφάί.ι ας πούμε. Φαί1'Οnαι κάποια παιδάκια (::.
18 Μ).

(Ε.ε.α/α έχει) κάποιο παιδί που έχει κάποιο κουσούρι που φαίΙ'εται 11 κάποιο παιδί

που μπορεί 1'α έχει ΙΌψικιί στέρηση και αυτό γα φαίι'εται από τοι' τρόπο που

περπατάει που μιλάει ξέρω γω που κιπίται (::. J6 Π).
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Πρόταση 2: Εννοιολογικός προσδιορισμός και οριοθέτηση του όρου «σχολική

ένταξη» από τους γονείς

Η παρούσα πρόταση εμπεριέχει τους κωδικούς

1. ΣχολΙΚ11 ένταξη= ενσωμάτωση/ομαλοποίηση

11. ΣχολΙΚ11 ένταξη= τμΙ1μα ένταξης

lll. ΣχολΙΚ11 ένταξη= παράλληλη σ111ριξη

1ν. Σχολική ένταξη= κοινωνική ένταξη

ν. ::χολική ένταξη= συμμεΤΟΧΙ1 και εκπαίδευση

Περισσότεροιαπό τους μισούς γονείς( Ν=22 [55%], M=13 Π=9) δΙ1λωσαν πως είτε

δεν έχουν ξανακούσει τον όρο «σχολΙΚ11 ένταξη» είτεότι τον έχουν ακούσει αλλά δεν

γνωρίζουν τι σημαίνει. Οι υπόλοιποι γονείς (Ν= 18 [45%]. M=14 Π=4) απάντησαν

πως έχουν ξανακούσει τον όρο σχολΙΚ11 ένταξη Ί1!και έχουν ενημερωθεί σχετικά με

αυτόν.Και στις δυο όμως περιπτώσεις. οι γονείς προσπάθησαννα προσδιορίσουντο τι

είναι ένταξη και να περιγράψου\' τον φόπο ή/και τους τρόπους με τους οποίους

προσεγγίζουν αυnιν την διαδικασία.Ειδικότερα, από την συγκριτικιΊ ανάλυση των

απανnΊσεων των συμμετεχόντω\' προκύπτει πως η πλειοψηφία των γονέων(Ν= 23

[57.5%] M=14 Π= 9 Μ=6) ταύτισα\' τον όρο «σχολΙΚ11 ένταξη» με τον όρο

«ενσωμάτωση» δίνοντας μονομεΡ11 έμφαση στην ομαλοποίηση του παιδιού,

Ειδικότερα. οι γονείς υποσnιριξα\' πως η σχ,ολΙΚΙ1 ένταξη αφορά την φοίτηση των

μαθητών με ειδικές ανάγκες στο γενικό σχ,ολείο και ανέφεραν τα ατομικά.

χαρακτηριστικά (όπως το είδος της αναπηρίας. ο βαθμός λειτουργικότητας κ. α) των

παιδιών με ε.ε.α/α ως τους κύριους παρά.γοντες εΠΙΡΡΟΙ1ς της διαδικασίας της ένταξης

τω\' μαθητών αυτώ\' στο γενικό σχολείο, Οι ίδιοι γονείς όρισαν ως βασΙΚΙ1

προϋπόθεση της έ\ταξης την ικανότητα του μαθητή με ε.ε.α/α να προσαρμοστεί στις

προδιαγεγραμμένες απαιnΊσεις του σχολείου:

Η έπαξη αναφέρεται στο 1'(J. μπορεί έι'α τέτοιο παιδί l'α προσαρμοστει και \'(1.

συμβαδίσει με τα υπόί.οιπα παιδιά στο σχοί.είο (::.12).

(Εnαξη) σημαίΙ'ει ότι αφού περάσουι· έω στάδιο τα παιδιά σε έΙ'α ειδικό σχοί.είο

και ετοιμαστούl' για να μπορούι' Ι'α ακοί.ουθιΙσουι· τις απαιτιισεις C'1'ός καΙ'ΟΙϊκού

σχολείου. Ι'α επιστρέφουι' στο και'Ο1ϊκό σχολείο και στηι' καωΙϊΚΙΙ ροιΙ. 1"CI.

επάσσοπαι έτσι και'Ο1ϊκά, (::. 15)

::ε ορισμένες περιπτώσεις (Ν= 4 [] 0%]. Μ=3 Π=1) η ένταξη θεωΡΙ1θηκε ωc

«αναγκασΤΙΚΙ1 λύση» και κυρίως ως αποτέλεσμα της έλλειψης ειδικών σχ,ολείων:

Σχο/.ικιΙ έπαξη". Εάι· δει- υπάρχει όπως είπα πρΙΙ·. αι' δει' υπάρχει σχολείο ειδικό

για αυτά τα παιδιά αωγκαστικά στο δικό τους το μέρος, θα πρέπει ω βοηθηθούΙ'ε
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εκεί κατά κάποιο τρόπο, να στο πω έτσι, Και ερχόμενος κάποιος δάσκαί.ος αφού

δη μπορούμε να έχουμε σχολείο, ερχόμενος κάποιος δάσκαλος εδώ που να έχει

γνώση του απικε~uενου, για να βοηθl]σει το συγκεκριμένο παιδί (Σ 2J)

Όταν δεν υπάρχει δυνατότητα να πάει σε ειδικό σχολείο το παιδί, να προσαρμοστεί

Ι] να βοηθl]σουν οι ειδικοί δάσκαλοι, να προσαρμόσουν τη διδασκαλία στα μέτρα

του παιδιού ώστε 1'α καταλάβει το παιδί που έχει πρόβί.ημα τη διδασκαί.ία (Σ J8)

Πρόταση 3: ο. απόψεις των γονέων μαθητών τυπικής ανάπτυξης για την

εκπαίδευση των μαθητών με ε.ε.α./α.

Η πρόταση περιέχει τους παρακάτω κωδικούς:

1. Διαθέσιμα πλαίσια εκπαίδευσης μαθητών με ε.ε.α./α.= Ειδικό σχολείο, γενικό

σχολείο, κατ' οίκον διδασκαλία

2. Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

ι. Καταλληλότερο πλαίσιο εκπαίδευσης= Επιλογή σχολείου ανάλογα με

τις ανάγκες του μαθητή

11. Καταλληλότερο πλαίσιο εκπαίδευσης= Ειδικό σχολείο

111. Καταλληλότερο πλαίσιο εκπαίδευσης= Γενικό σχολείο

3. Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

ι. Καταλληλότερο πλαίσιο εκπαίδευσης= Γενικό γυμνάσιο/ λύκειο

11. Καταλληλότερο πλαίσιο εκπαίδευσης= Επιλογ11 σχολείου ανάλογα με

τις ανάγκες του μαθηΤ11

111. Καταλληλότερο πλαίσιο εκπαίδευσης= Ειδικό γυμνάσιο/λύκειο

Ι\'. Προβληματισμοί γονέων

Όσον αφορά το θέμα της εκπαίδευσης των μαθητών με ε.ε.α./α. στην Ελλάδα,

περισσότεροι από τους μισούς γονείς (Ν= 22 [55 %J, Μ= 16 Π=6) δΙ1λωσαν πως

γνωρίζουν ότι οι μαθητές αυτοί μπορούν να παρακολουθήσουν είτε το γενικό σχολείο,

είτε το ειδικό σχολείο ή και να διδαχτούν στο σπίτι τους (κατ' οίκον διδασκαλία).

«Ξέρω ότι εί1'αι στο γε1'1κό σχολείο. Είναι έ1'α παιδί στο σχολείο του γιού μου που

είναι σε έπαξη, δε1' πάει σε ειδικό πάει στο κανονικό σχοί.είο με σΤΙ7ριξη, μια

δασκάλα δίπί.α του που το κατευθύ1·ει. }'πάΡΧΟΌ1' μετά τα ειδικά σχοί.εία και

υπάΡΧΟΌ1' και κατ' οίΚ01' διδασκαλίες που για κάποιο λόγο τα παιδιά δε1' μπορού1' να

πά1'ε στο σχολείο γιατί αρρωσταίl'ΟΌ1' συl'έχεια ας πούμε)) (Σ. 40)

Οι υπόλοιποι γονείς ( Ν= 18 [45%] Μ= 11 Π=7) ανέφεραν το ειδικό σχολείο να

αποτελεί το πιο σύνηθες πλαίσιο εκπαίδευσης Τω\' μαθητών με ε.ε.α./α. Το εύρημα

αυτό, χαρακτηρίζεται αρκετά ενδιαφέρον, καθώς οι γονείς έκανα λόγο για την

φοίτηση των μαθητών με ε.α l\.LJρίως σε ειδικά. σχολεία ενώ τα παιδιά. TOUC

συνεκπαιδεύονται με μαθητές με ε.ε.α/α. Η παραπάνω δΙ1λωση, πιθανώς να

αντικατοπτρίζει την άποψη των γονέων για το τι θεωρούν πως είναι οι ε.ε.α./α.

Ειδικότερα, οι γονείς μπορεί να πιστεύουν πως οι ε.ε.α./α. αποδίδονται στα άτομα που



παρουσιάζουν σοβαρές δυσκολίες να ακολουθ11σουν την τυΠΙΚ11 εκπαίδευση, έτσι οι

μέτριες δυσκολίες που παρουσιάζουν οι μαθητές με ε.ε.α/α. που συνεκπαιδεύονται με

τα παιδιά τους(όπως έχουν δηλώσει οι γονείς κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων)

τους κάνει να μην αναφέρονται στην γενικότερη φοίτηση των παιδιών με ε.ε.α/α. στα

γενικά σχολεία. Μια ακόμη ερμηνεία του ευρ11ματος αυτού, ίσως να είναι το γεγονός

πως οι γονείς «βλέπουν» την φοίτηση των μαθητών με ε.ε.α/α. στο γενικό σχολείο ως

«αναγκασΤΙΚ11» λύση, εξαιτίας της απουσίας των ειδικών σχολείων 11 της μεγάλης

χιλιομεΤΡΙl\.'I1ς απόστασης μεταξύ του ειδικού σχολείου και της περΙΟχ11ς όπου

διαμένουν οι μαθητές με ε.ε.α./α. Έτσι θεωρώντας πως οι περίπτωση φοίτησης του

παιδιού τους μαζί με μαθηΤΙ1 με ε.ε.α./α. αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα. δηλώνουν

πως το πιο συνηθισμένο πλαίσιο εκπαίδευσης των μαθητών με ε.ε.α./α. είναι το ειδικό

σχολείο.

«(Οι μαθητές με ε.ε.α/α φοιτού1) Σε ένα ειδικό σχοί,είο που υποστηρίζεται από

ψυχολόγο που θα είναι καθαρά μόνο παιδιά με ε.ε.α./α. ΔST έχω ακούσει

περιπτώσεις παιδιώ1' που φοιτού1' σε γενικά σχολεία» (Σ. 39)

Όσον αφορά τις απόψεις των γονέων για το ποιο είναι το πιο κατάλληλο εκπαιδευτικό

πλαίσιο για τους μαθητές με ε.ε.α/α. οι γονείς (Ν=14 [35%]. Μ= 10 Π=4)

υποσΤΙ1ριξω' πως η επιλογ11 του σχολείου εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά και τις

ανάγκες των εν λόγω μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, οι γονείς εστιάζοντας σε ατομικούς

παράγοντες όπως για παράδειγμα το «νοητικό δυναμικό» των μαθητών δ11λωσαν πως

οι μαθητές που κατέχουν τις απαιτούμενες δεξιότητες που τους «επιτρέπουν» να

ακολουθ11σουν τον ρυθμό της γενΙΚΙ1ς τάξης καλό θα 11ταν να φοιτούν στο γενικό

σχολείο. Αντίθετα. οι μαθητές που δυσκολεύοnαι να ανταποκριθούν στις απαΙΤ11σεις

της γενΙΚ11ς τάξης θα 11ταν καλύτερο να φΟΙΤ11σουν στο ειδικό σχολείο, καθώς σε αυτό

το πλαίσιο θα λάβουν καλύτερης ποιότητας εκπαίδευση. Σύμφωνα με τους γονείς, οι

μαθητές με κινηΤΙΚ11 αναπηρία 11 με μαθησιακές δυσκολίες είναι προτιμότερο να

παρακολουθούν την γενΙΚΙ1 τά.ξη καθώς δεν παρουσιά.ζουν σοβαΡ11 δυσκολία στο να

συμβαδίσουν με το πρόγραμμα. ενώ στις περιπτώσεις μαθητών με προβλ11ματα ακοι1ς.

όρασης, νοηΤΙΚ11 καθυστέρηση και μαθητών στο φάσμα του αυτισμού θεωρείται πως η

ξεχωρισΤΙ1 εκπαίδευση είναι πιο κατάλληλη.

«Κοίταξε 01' το παιδί αυτό-εξυπηρετείται και μπορεί να ακολουθι?σει το σχοί.ικό

πρόγραμμα καλύτερα 1'σ είναι μαζί με κανονικά παιδιά,να μη1' διαφέρει, ότι είναι ...
όπως παί.ιά έί.εγα1· ότι εί1'σΙ αΙ.ί.ιώτικος αί.ί.ά ότα1' παιδάκι δε1' μπορεί 1'σ

αKoίcoυθΙ7σει.... είναι προσωπικά στο παιδί πως είl'αι δηί.αδι? εά1' ένα παιδάκι

ακούει. πιά1'ει κάτι ac πούμε τψ βασικι? ... τψ βάση ... ας εί1'σΙ στο κανονικό

σχολείο με υπόψη ότι θα υπάρχει και ειδικός γιατί οι δάσκαί.ΟΙ στην ΚΟ1'ΟlϊΚΙ? δη
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μπορού1' να βοηθl1σουν, μπορεί να βλάψουν κιόι,ας, ενω οταν υπάρχει ειδικός ας

είναι καλύτερα στο σχολείο. Αιλά όταν παιδί δεν μπορεί και λόγω που δε1' μπορεί δε)"

πιάνει το μυαλό του 11 δεν μπορεί να το καταλάβει το μάθημα αρχίζει και κάνει

φασαρίες, κάνει κάτι που δεν βοηθάει στην δουλειά της τάξης πρέπει να πάει τότε στο

ειδικό σχολείο» (Σ 14)

«Πρέπει να εξετάζεις την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. &ν μπορώ να πω γενικά. Ένα

παιδάκι με μόνο κινητικά νομίζω μπορεί να μεί1'ει άνετα στο κανονικό σχοί,είο. Το

πρόβ),ημα εκεί είναι κινητικό δεν είναι νοητικό μπορεί να ακολουθl1σει το

πρόγραμμα κανονικά (. ..)Από κει και πέρα, τα προβλl1ματα αΚΟl1ς νομίζω ότι στο

ειδικό σχολείο κωφών είναι καλύτερα. Στο γενικό θα μπορεί να μιλl1σει νοημαΤΙΚΙ1 με

πιο περιορισμένο αριθμό ατόμων με την δασκάί,α της ειδΙΚΙ1ς αγωγl7ς, άντε και με τψ

δασκάλα του. Τυφλά παιδιά ας πούμε, δεν μπορούμε να έχουμε εμείς το σύστημα

BI-aille που έχουν στψ σΧΟ;"7 τυφλώ1·. Από κει και πέρα τα παιδιά με σύνδρομο

DoV\111 και άί,ί,α παιδιά, εγώ λέω ότι α1' η απόσταση το επιτρέπει και μπορούν και οι

γονείς καλύτερα είναι να είναι στο ειδικό σχολείο. Και δεν είναι γκετοποίηση για

μένα απί.ώς βρίσΚ01Ται σε έ1'α χώρο εξειδικευμένο για τις δικές του ανάγκες)) (Σ 17)

Παρομοίως, ανάλογος αριθμός γονέων (Ν= 13 [30 %], Μ=7 Π=6) δ11λωσαν πως το

καλύτερο εκπαιδευτικό πλαίσιο για τους μαθητές με ε.ε.α/α είναι το ειδικό σχολείο. Η

ξεχωριστή εκπαίδευση, όπως δ11λωσαν οι γονείς, παρέχει στους μαθητές με ε.ε.α/α

καλ.ύτερη υποστήριξη. καθώς τα ειδικά σχολεία στελεχώνονται από εκπαιδευτικούς

της ειδικής αγωγ11ς. :ύμφωνα με τους γονείς, οι εκπαιδευτικοί που ειδικεύονται στην

ειδική αγωγ11 μπορούν να παράσχουν καλύτερη υποστΊ1ριξη στους μαθητές με ε.ε.α./α.

Το γεγονός της υποστΊ1ριξης των μαθητών με ε.ε.α./α. από εκπαιδευτικούς της ειδΙΚ11ς

αγωγ11ς, όπως υποστηρίχθηκεσυμβάλει στην γνωσΤΙΚ11 και ακαδημαϊΚ11 ανά.πτυξη των

μαθητών αυτών. Η αντίστοιχη ανάπτυξη θα 11ταν πιο δύσκολο να επιτευχθεί στα

πλαίσια ενός γενικού σχολ.είου.

«Σε ειδικά σχολεία θα τους βοηθούσε περισσότερο γιατί θα κάνα1'ε ίσως κάποια

ειδικά μαθl7ματα που θα τα βοηθούσα1' περισσότερο. Τα μαθl7ματα που γί1Όnαι στο

καν01ϊκό σχολείο είωι για όί.α τα παιδάκια και δε1' μπορού1' μάΙ.ί.01' να τα

καταλάβου1·. Στο ειδικό σχοί.είο έχου\' δασκάί,ους που ασχοί,ούnαι και ξέρου1' πιο

πολύ για τα δικά τους θέματα και προβί.ι7ματα)) (~. J. 7)

«Σίγουρα το καλύτερο θα '7τα1' 1'α είναι σε ειδικό σl.ολείο με ειδικούς δασκάλους.

Καί.ύτερο για το παιδί αί.ίΔ αφού δη μπορεί να γίνει και τα βάζου)" σε γε1ϊκά

σl.ολεία .... Στο ειδικό δη θα έ1ϊωθε μεΙ01'εκτικά σε σχέση με άλλα παιδάκια. θα

υπl7Ρl.ε περισσότερος α1'Ταγω1'ισμός μεταξύ τους οπότε ίσως να είχε και καλύτερα

αποτελέσματα. Τώρα δη έ;:ει αnαγω1ϊσμό αυτό το παιδί. Και δη πιστεύω ότι

καταβάί.ί.ει τόση προσπάθεια όση θα κατέβαλλε α1' 17Τα1' σε ειδικό)) (~. 35)

Ένα άλλο επιχείρημα των γονέων υπέρ του ειδικού σχολείου αποτέλεσε η πιθανότητα

τα παιδιά με ε.ε.α./α. να βιώσουν την απόρριψη από την ομά.δα των συνομηλίκων

κατά. την φοίτηση τους σε ένα γενικό σχολείο 11 να νιώσουν συναισθ11ματα

κατωτερότητας εξαιτίας της χαμηλότερης επίδοσης τους. σε σχέση με αυτΊ1 των

υπολοίπων παιδιών. Αντίθετα, με την φοίτηση τους σε ένα ειδικό σχολείο διατηρείται
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η συναισθηματικιι τους ισορροπία, καθώc οι συμμαθητές τουc παρουσιάζουν

ανάλογες με αυτούς επιδόσεις

«Μη ξεχνάμε ότι είναι και ποί.λά παιδάκια που ΚΟΡΟίδεύουν και έτσι νιώθει άσχημα

αυτό το παιδάκι, το ίδιο. Και θα ιιταν καί.ύτερα να ιιταν σε ειδικό σχοί.είο από αυτιις

της άποψης. Γιατί θα ιιταν όλα τα παιδάκια εκεί με πρόβλημα οπότε δε θα ένιωθε

μειονεκτικά. Τώρα είναι και ο δάσκαλος όταν θα είναι σε μια τάξη με «νορμάλ»

παιδιά, εεε.. πως θα του φέρεται και ο ίδιος. Όχι όταν έχει ειδικό δάσκαλο ...
δάσκαί.ος ο γενικός, ένας που κάνει μάθημα στα παιδιά. Και πόσο να προχωΡllσει.

Πόση σημασία να του δώσει .... όχι πόση σημασία να του δώσει. τώρα άμα είσαι σε

μια τάξη κανονικι] που έχει ένα δάσκαλο που πρέπει να προσέχει όλα τα παιδιά, να

του μαθαίνει μάλλΟ1' και να μάθει και στο παιδάκι αυτό που έχει πρόβλημα ειδικό. ε,

είναι ακατόρθωτο νομίζω. Δε θα μπορεί νομίζω και δε θα έχει και χρόνο να

ασχοληθεί. Γι' αυτό θα πρέπει να έχει ειδικό δάσκαλο» (Σ.18)

«(Το παιδί με ε.ε.α/α] Μπορεί να ωφελείται με τις δραστηριότητες, τα ερεθίσματα

που παίρνει, και την επαφl, με τα άλί.α τα παιδιά, δηλαδή να την τραβάνε μαζί τους.

Αυτό εί1'αι καλό. Αλλά δεν βρίσκει τον καθρέφτη του. δεν βρίσκει άλλο παιδάκι που

να είναι σΟ1' αυτό. Ομως στο ειδικό μπορεί να έβρισκε. Στο ειδικό σχολείο θα

συμβάδιζΟ1' όλοι δεν θα έ1'ιωθε ότι έμενε πίσω. Ότι οι άλλοι γράφου1' και εγώ δε1'

γράφω» (Σ.17)

Ωστόσο ενθαρρυντικό είναι το εύρημα πως το ] /3 περίπου των γονέων (Ν= ] 3 [30%],

Μ= ]Ο Π=3) τάχθηκαν υπέρ της κοιν11ς εκπαίδευσης μαθητών με και χωρίς ε.ε.α/α.

Για τους γονείς των παιδιών με τυπικιl ανάπτυξη, η φοίτηση των μαθητών με ε,ε.α/α

στο γενικό σχολείο έχει να τους προσδώσει περισσότερα κοινωνικά αλλά και

μαθησιακά εφόδια. Παράλληλα οι γονείς, δ11λωσαν πως για την αποτελεσματικιl

εκπαίδευση των μαθητών με ε.ε.α./α. στο γενικό σχολείο θα πρέπει να πληρού\'Ται

κάποιες προϋποθέσεις. Πιο συγκεκριμένα, οι γονείς χαραΚΤ11ρισαν απαραίτητη την

πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού στο σχολείο όπως ειδικοί παιδαγωγοί,

ψυχολόγοι κ,α, Επίσης, ανέφεραν πως πρέπει να υπάρξει η απαραίτητη υλικοτεχνΙΚ11

μέριμνα για την εκπαίδευση των μαθητών με ε.α/α στο γενικό σχολείο (π.χ. κτηριακές

υποδομές, προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό)-

«Πρέπει 1'0 ε1'τάσσοnαιμέσα στα σχοί.εία μα; φυσικά με δάσlωί.Ο που έχει γνώσεις

σε αυτό όχι ότι l'α ναι. Λι'α ξέρει πώς 1'0 του συμπεριφερθεί, πως θα το κά1'ει 1'0

γράφει, να διαβάζει. διάφορα.. » (Σ. 19)

«Εγο) θεωρώ ότι θα lιτα1' καί.ό l'α εκπαιδεύοnαι μαζί και με όί.α τα αυα παιδιά

αί.ί.ά το θέμα εί1'αι όμως ότι εκεί τώρα χρειάζεται ιδιαίτερη σΤΙ7ριξη και στους

δασκάί.ους και στους καθηγητές για l'α μπορέσου1' να 01'ταπεξέί.θου1'. χρειάζοnαι

δηί.αδl! άτομα που θα έχου1' τις απαραίτητες γνώσει; θα έχου1' ΤIJl' δυνατότητα l'α

παράσχου1' ΤIJl' απαιτούμε1'η βοιιθεια σε αυτά τα παιδιά και σαφέστατα θα βοηθούσε

παρά ποί.ύ το l'α εnαχθού1' μέσα στα γενικά σχοί.ειά, θα βοηθούσε πάρα πολύ στlJl'

ομαί.ι! κοινω1'ικοποίηση όί.ω1' στlJl' αποδοχι! τη; διαφορετικότητας, στο ότι μπορε!

l'α είμαστε διαφορετικο! αλί.ά είμαστε ίσοι, ότι έχουμε ίδιε; α1'άγκες παρόμοια

συναισθΙ7ματα» (Σ. 2()J
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Όσον αφορά. την εκπαίδευση των μαθητώ\' με ε.ε.α./α. στο γυμνάσιο/λύκειο, ένα

μεγάλο μέρος των συμμετεχόντων (Ν= 18 [45%J, M=12 Π= 6) υποστήριξε, πως οι

μαθητές μπορούν να παρακολουθ11σουν κάποιο γενικό γυμνάσιο lνκαι λύκειο και να

ανταποκριθούν στις απαιτιισεις του. Βέβαια όπως και για την πρωτοβάθμια

εκπαίδευση έτσι και για τη δευτεροβάθμια δΙ1λωσαν πως κρίνεται απαραίτητη αφενός

η υποστήριξη των παιδιών αυτών στο σχολείο από εξειδικευμένο προσωπικό,

αφετέρου η διάθεση των κατάλληλων υλικοτεχνικών πόρων που θα εξυπηρετούν τον

ίδιο στόχο'

«Με μια υποσΤΙ1ριξη για τι οχι. Δηλαδιί πω. ι να υπάρχει καποιος για αυτό1', ένας

δάσκαλος καθηγηΤΙ7ς που να ειδικεύεται πάνω σε αυτό το παιδάκι. Α1' είμ μια

στιίριξη δίπλα του όπως είναι και τώρα στο δημοτικό έτσι θα είναι και στο γυμνάσιο.

γιατί όχι; Έτσι φαντάζομαι τι να πω» (Σ 19)

«χρειάζεται οπωσδΙ1ποτε η κατάλί.ηί.η επιμόρφωση Τω1' εκπαιδευτικώγ. Τα παιδιά

αυτά βεβαίως και θα προχωριίσουν στο γυμνάσιο και στο λύκειο με τψ κατάί.ί.ηί.η

σΤΙ1ριξη τω1' παιδιών με ε.α και των οικογενειώ1' τους και ΤIJ1' επιμόρφωση τω1'

. ", (" 70)δασκαΧων» L..._

«Πιστεύω πως θα μπορούσε. Σε περίπτωση που δε1' μπορούσε να πάει στο γυμνάσιο.

δεν μπορούσε γιατι κάτι δε1' πάει καί.ά με τα δικά μας τα γυμνάσια όχι επειδΙ1 έχει

ε.α» (Σ 21).

Επίσης το % περίπου των συμμετεχόντων στην έρευνα (Ν=14 [35%J, Μ=9 Π=5)

δΙ1λωσε πως ένας μαθητιις με ε.ε.α./α. θα μπορούσε να παρακολουθ11σει το γενικό

γυμνάσιο/λύκειο μόνο στην περίπτωση που θα κατείχε τις απαραίτητες δεξιότητες για

να συμβαδίσει με τον ρυθμό της γενικής τάξης. Σύμφωνα με τους γονείς, αν ο

μαθητιις στερείται τις δεξιότητες αυτές καλύτερο θα Ι1ταν να φΟΙΤΙ1σει σε κάποιο

ειδικό γυμνάσιο/λύκειο. Μάλιστα τα χαρακτηριστικά των μαθητών με προβλ11ματα

ακοής, προβλ11ματα όρασης, με νοηΤΙΚ11 καθυστέρηση και αυτισμό αναφέρθηκαν ως

τις κύριες αιτίες που θα. εμποδίσουν τους μαθητές να παρακολουθ11σου\' τη γενΙΚΙ1

δευτεροβάθμια εκπαίδευση:

«Όπως είπα ανάί.ογα τις ειδικές ω'άγκες, ω' είl'αι 1Όητικές δε1' θα μπορούσε ω' είναι

ΚΙ1ϊιτικές, δεν νομίζω να υπιίρμ πρόβί.ημα» (Σ 13).

«Τι άτομο με ειδικές ανάγκες. Γι' αυτό σου ί.έω έχει μεγάλη σημασία ω' το θέμα

είναι νοητικό Ι7 ω' εί1'ΟΙ σωματικό. α1' η ειδΙΚΙ1 ω'άγκη που έχει, δηί.αδl7 εντάξει. εάγ

η ειδικιί ω'άγκη ένα παιδί το οποίο δσ βλέπει από το έ1'Ο μάτι. ναι δσ βλέπει από το

έγα μάτι αί.ί.ά μπορεί να κά1'ει όλα τα άί.ί.α. 2'πάρχει παιδί το οποίο, ας πούμε, του

ί.είπει έ1'α δάχτυί.ο είl'αι άτομο με ειδικές α1'άγκεc 1'ΟΙ αλλά δε1' έχει θέμα. υπάρχει

παιδί στο οποίο δε1' μεγαί.ώ1'Ου1· τα κάτω άκρα και ΚΙΙ'είται με ποί,υθρόνα

ω'απηΡικιί, 1'αι αί.ί.ά το μυαλό του είγαι ξυράφι μπορεί να γίνει ένας Einsreil1
νούμερο δύο φυσικά και μπορεί 1'0 πάει... ένα κωφάλαλο παιδί όμως. δε1' νομίζω ότι

μπορεί να πάει γιατί δει' μπορεί εί1ΌΙ τόσο μεγάί.ος ο όγκος της πί.ηροφορίας από κει
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και πέρα που πρέπει να διαχειριστεί το παιδί δηλαδl] ξεπεΡ1'άει το στάδιο της

κοινωνικοποίησης και πάει στο πολύ μαθησιακό και εκεί πέρα δεν νομίζω ότι μπορεί

να συνεχίσει ένα παιδί με νοητικι] υστέρηση, Ι] ένα παιδί κωφάλαλο σε αυτό, σε αυτι]

τη σχοί.ικι] μονάδα, νομίζω ότι πρέπει να πάει κάπου αλλού, όπου θα μπορέσει να

μάθει αυτά που μαθαίνουν τα παιδιά της γενικι]ς αλλά με διαφορετικό τρόπω) ('::. 29)

«} 'πάρχουν μαθητές που είναι πολύ καλοί στlJ1' μάθηση αλ;.ά έχου1' κινητικά

προβλl]ματα, είναι με ε.ε. α/α, αλλά στην μάθηση δεν έχου1' πρόβλημα. Αν δεν υστερεί

μαθησιακά και συμπεριφορικά, αν δεν υπάρχει μεγάλο χάσμα ναι πιστεύω ότι θα

μπορούσε να πάει στο γυμνάσιο» (Σ 40.

Επιπρόσθετα 1 στους 5 γονείς (Ν= 8 [20%J, Μ=7), διlλωσε πωc έναc μαθηnΙς με

ε.ε.α./α. θα ιlταν καλύτερο να παρακολουθιlσει την δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε

κάποιο ειδικό σχολείο. Οι γονείς αυτοί υποσηlριξαν πως το γενικό γυμνάσιο/λύκειο

δεν διαθέτει τις κατάλληλές υποστηρικτικές δομές για τους μαθητές με ειδικές

ανάγκες. Ακόμα πιστεύουν πως και οι ίδιοι οι μαθητές ενδεχομένως να παρουσιάσουν

μεγάλη δυσκολία να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του γυμνασίου και λυκείου

καθώς δεν θα μπορέσουν να αφομοιώσουν τον μεγάλο όγκο των γνώσεων, που

περιλαμβάνει το αναλυτικό πρόγραμμα. Τέλος, για κάποιουc γονείς, η

εκπαίδευση/προετοιμασία ενός ατόμου με ε.ε.α./α. σε ένα ειδικό γυμνά.σιο/λύκειο

θεωΡιlθηκε πως θα παρά.σχει στον μαθητή περισσότερες ευκαιρίες να αναπτύξει

δεξιότητες διαφορετικές από τις ακαδημα'ίκές, τις οποίες μπορεί να αξιοποηlσει στην

μετέπειτα ζωιl του.

«Σε αυτι] την δευτεροβάθμια που έχουμε όχι με τίποτα αν υπάρχει νοητικό πρόβί.ημα.

Το γυμνάσιο όπως είναι: Λ1ε τίποτα. Δεν συζητάμε καν εκεί για έnαξη. Δε1' έχουν

καμία δομιί έηαξηc εκεί, καμία τίποτα. Έχου1' εκπαιδευμένους καθηγητές: όχι

παράλληλη: όχι, δεν έχου1' τις δομές. Μαθησιακά α1'αρωτιέμαι α1' υπάρχει και νόημα

ω πάει εκεί όΤα1' έχει νοητικι/ υστέρηση. τι να τους προσφέρει το γυμνάσιο. δε1'

μπορεί α1' το προετοιμάσει. Εκεί θα πας σε γυμνάσιο για παιδιά με ε.ε.α/α. Δε1'

υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχουν όμως» ('::.17)

«λΌμίζω πιο ποί"ύ το σύστημα όλα αυτό με τις γνώσεις, έ:να αφόρητο πρόγραμμα και

για τα φυσιοί.ογικά παιδιά. φυσιολογικά μέ:σα σε εισαγωγικά γιατί αυτά τα παιδιά

είπαμε ότι έ:χου1'ε κάποιες ιδιαιτερότητες. δσ 1'Ομίζω ότι μπορού1' να

παρακοί.ουθού1' έ'1'α τόσο φορτωμέ1'Ο πρόγραμμα. Χρειάζοnαι κάτι άλλο πιο πολύ ω

ί"ειτουργι/σουν μέσω τω1' δεξιοτεΧ1/ώ1' που συ1'l]θως έχου1'» (:.:. 25)

Τέλος αξίζει να αναφερθεί πως 1 στους 4 γονείς (N=1O [25%J. Μ=8 Π=2) που

συμμετείχαν στην έρευνα εξέφραζαν μια. σειρά. από προβληματισμούς σχετικά με Τ11"

φοίτηση των μαθητώ\' με ε.ε.α/α στο γενικό γυμνά.σιο/λύκειο. Για. παράδειγμα. οι

γονείς διlλωσαν τις ανησυχίες τους τόσο σχετικά με την πιθανιl απόρριψη του μαθηnι

με ε.ε.α./α. από τους συμμαθητές του τυΠlΚllς ανάπτυξης όσο και για την κατάλληλη

κατά.ρτιση των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα ειδικώ\'

αναγκών 11lκαι αναπηρίας·
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«Τα παιδιά μεγαί.ώνοπας γίνοnαι πιο αυστηρά. Ανάλογα τι βάσεις έχει πάρει από

μικρό ....Στο δημοτικό είναι 6 χρόνια μαζί μεγαλώνουν διαφορετικά, μαζί μαθαίνουν

τα παιδιά. Στο γυμνάσιο αλί.άζ01'τας χώρο δεν θα είναι μόνο οι φίί.οι του θα είναι

και από αί.J.ού και δεν μπορείς να ξέρεις το κάθε παιδί πως θα ναι. Τώρα εδώ είναι

και από μικροί έχουν γνωρίσει ένα παιδάκι έτσι οπότε αργότερα δε1' ξέρω κατά πόσο

θα μπορέσουν να το δεχτούν και οι υπόί.οιποι έτσΙ)) (Σ. 9).

«Αν υπιιρχε και η κατάρτιση από τους καθηγητές γιατί και εκεί υστερεί και στην

δευτεροβάθμια υστερεί το σύστημα δεν είναι μονάχα στην πρωτοβάθμια. θα χρειαστεί

να έχουν γνώσεις)) (Σ. 24).

Πρόταση 4: Η ενημέρωση των γονέων μαθητών τυπικής ανάπτυξης για την

ένταξη

Η παραπάνω πρόταση περιέχει του εξ11ς κωδικούς:

1. Καμία ενημέρωση

11. ΜεΡΙΚ111ΕλλΙΠ11ς ενημέρωση

111. Επιθυμηn'1 πληροφόρηση

Περισσότεροι από τους μισούς γονείς (Ν= 21 [52,5%] Μ=19 Π=2) που συμμετείχαν

στην έρευνα δ1'1λωσαν πως δεν έλαβαν κανενός είδους ενημέρωση από τους

εκπαιδευτικούς 1'1 από κάποιον άλλον φορέα για την ένταξη μαθητών με ε.ε.α./α. στο

σχολείο, όπου φοιτούσε και το δικό τους παιδί. Οι γονείς. όπως δ1'1λωσαν.

πληροφορήθηκαν το γεγονός της συνεκπαίδευσης παιδιών με και χωρίς ειδικές

ανάγκες στην τάξη όπου φοιτά το παιδί τους Τ.α. είτε από τους άλλους γονείς είτε από

το ίδιο τους το παιδί τους. Επίσης παρατηρήθηκε πως ακόμα και οι γονείς (Ν=19

[47.5%], Μ= 11 Π= 8) που δήλωσαν πως έχουν λάβει την απαραίτητη πληροφόρηση,

για το θέμα της ένταξης μαθητών με ε.α στο γενικό σχολείο, στην πραγματικότητα η

ενημέρωση που έλαβαν 1'1τuν ελλΙΠ1'1ς. Ωστόσο ένας σημαντικός αριθμός των γονέων

που συμμετείχαν στη\' έρευνα μας (Ν=1Ο [25%] Μ= 7 Π=3) υποση'1ριξε. πως δεν

θεωρεί την ενημέρωση του για το θέμα της συνεκπαίδευσης μαθητών με και χωρίς

ε.ε.α./α. να αποτελεί σημαντική υποχρέωση του σχολείου. Οι γονείς αυτοί, δεν

θεωρούν απαραίτητη την ενημέρωση του( καθώς όπως υποστηρίζουν δεν

παραη'1ρησαν την εκδ1'1λωση προβλημά.των κατά. την φοίτηση των παιδιώ\' στο

σχολείο'

«Όχι προσωπικά εμέω δη έτυχε να ηημερώσει κάποιος. &'1' το θεωρώ απαραίτητο

γιατί σου είπα και πρι1' ότι τα παιδιά αυτά δη τα θεωρώ ξεχωριστά όσ01' αφορά τψ

ανθρώΠl1ϊJ υπόσταση. Α1' υπάρχου1' όί.ες οι δικί.είδες ασφαί.είας και δη υΠl7ρχω'

προβί.ιlματα δε,' θα χρειαζότω' κω' ,'α με ηημερώσουν)) (Σ. j 5)
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«Όχι δεν μας έχει ε"ημερώσεl κάποιος. Το ξέρω. Το έμαθα από δω και από εκεί.

Υστέρα πάω εγώ στο σχολείο και το βί_έπω έτσι κατάλαβα ότι έχει ε.ε.α/α. Όχι αφού

το ξέρω ήδη τι να μου πουν άΙ_λο; Δε", υπάρχουν προβλl/ματα στην τάξη οπότε δεν

έχουν να μου πουν κάτι» (Σ 27)

Όσον αφορά τους γονείς(Ν=19 [47.5%], Μ= 11 Π= 8) που δ11λωσαν πως είχαν

ενημερωθεί από το σχολείο σχετικά με την φοίτηση μαθητών με ε.ε.α/α. στη γενΙΚΙ1

τάξη, εκείνοι φαίνεται πως δεν γνώριζαν αρκετές πληροφορίες για το θέμα της

ένταξης. Οι τελευταίοι. ενημερώθηκαν είτε από τον διευθυντΊΙ του σχολείου είτε από

τον εκπαιδευτικό της τάξης για θέματα που αφορούσαν τον τύπο της ε.ε.α./α. του

μαθητΊΙ και την πρόσληψη ενός εκπαιδευτικού ειδΙΚ11ς αγωγ11ς ο οποίος θα

αναλάμβανε αποκλειστικά. και μόνο την υποστήριξη του παιδιού με ε.ε.α./α.·

« Στην πρώτη [τάξη} μας το είχε πει ο δάσκαί.ος. Μας ανέφερε ότι θα υπάρ;:εl και

αυτό το παιδί στην τάξη και ότι κάθεται δίπλα στο παιδάκι μια ειδικι/ δασκάλα που

θα προσπαθεί να βοηθl/σεl περισσότερο το ίδιο το παιδί» (Σ 9)

«Νομίζω στην πρώτη τάξη η διευθύντρια του σχοί.είου, και από το σύί.ί.ογο γο,·έω,'

νομίζω είχαμε ενημερωθεί, ότι στην τάξη μας θα υπάρχει αυτό το παιδί με εα» (Σ 12)

«Εντάξει, φυσικά. Η διευθύντρια μας είπε ότι θα έχουμε το παιδί αυτό με ειδικές

, 'θ' δ ,- , (.Υ 71)αναγκες και οτι α υπαρχεl ασκαχα για αυτο» _. __

Αξίζει να σημειωθεί πως, το ένα τέταρτο των συμμετεχόντων της έρευνας (Ν= 1Ο

[25%], Μ= 10). ανέφερε πως θα επιθυμούσε να είχε ενημερωθεί καλύτερα από το

προσωπικό του σχολείου για το θέμα της σχολικής ένταξης. Πιο συγκεκριμένα, οι

γονείς δ11λωσαν πως θα 11θελαν να ενημερωθούν τόσο για γενικότερα ζητήματα που

αφορούν την αναπηρίας και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (π. Χ τους τύπους των

ε.ε.α/α, τα χαρακτηριστικά τους, τις ανάγκες των ατόμων με ε. 111 και αναπηρία κ.α.)

όσο και για τις πρακτικές που υιοθετεί το σχολείο για την συνεκπαίδευση τω\'

μαθητών με και χωρίςε.ε.α/α από κοινού (π.χ. πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού,

διαδικασία διεξαγωγής του μαθ11ματος κ.α).

«Ούτε και με πείραξε αλλά επάξεl μια nημέρωση θα έπρεπε να γίπl γιατί όί.ΟI οι

γο,'είς δε,' εί,'αι ίδιοι. }'πάρχου,' και γονείς που μπορεί να μψ τους αρέσει. Τι "α πω:

Φαντάζομαι. θα έπρεπε να μας καί.ούσα,· έστω σχο;.είο και να μας έλεγω' ότι μέσα

στο τμl?μα μας υπάρχει και αυτό το παιδάκι ότι θα υπάρχει ο δάσκαλος συ,'. Αυτά τα

μαθαίωμε εμείς στψ διάρκεια, ι? ρωτούσα το παιδί μου. Ρωτούσα ας πούμε το παιδί

μου, το παιδί με ε.ε.α/α καταί,αβαί,'εl στψ τάξη:- Όχι μου ;.έεl έχει δάσκαλο δικό

του. Δηί.αδl? από ΤΟ1' μικρό μάθαινα πράγματα. Μια ε"ημέρωση ότι θα έχει την δlκι!

του στι/ριξη στψ τάξη ότι και έξω στο διάί.;.ειμα τον επέβλεπε η δασκάί.α. Μια

ενημέρωση χρειαζότω' όχι ότι με πείραξε. Αυτό» (Σ 19)

«Ναι θα ι/θελα να με ε'-ημερώσου,'. Σχετικά με το τι συμβαί,-εl στψ τάξη που φοιτά.

παιδί μου μαζί με το,' μαθητι! με ε.ε.α/α και πως θα το αντιμετωπίσει το ίδιο το

σχολείο, να μου πει τι θα κά.,'εl το σχολείο θα ζητι/σεl ψυχοίΔγο, ειδικό δάσκαί.Ο: Τι
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θα κάνει το σχοί.είο; Εγώ το έμαθα από τψ καθημερινότητα που πl!γαιω και έβί.επα

την κοπέί.ω) (Σ. 39)

Τέλος, λιγότεροι Ι1ταν οι γονείς (Ν= 4 [lO%J, Μ=3 Π=Ι) που δήλωσαν πως θα

Ι1θελαν να ενημερωθούν μόνο στην περίπτωση που ο μαθηΤ11ς με ε.ε.α./α. εκδηλώνει

συμπεριφορέςπου ενδεχομένωςνα υπονομεύσουντην ασφάλεια των παιδιών τους

«Εμένα, όχι δεν με πείραξε ιδιαίτερα που δεν είχα κάποια ενημέρωση. Σας είπα

δηί.α.δl! τι θα με πείραζε. Λ,' το παιδί μου ,!ταν σε ένα. περιβάλί.Ο1, που φοβόταν να

πάει ή ερχότω' χτυπημένο. Αυτό θα με ενοχλούσε ναι και εκεί θα ,!θε/.α και εγώ να

έχω μια σχεΤΙΚΙ7 ενημέρωση για να ξέρω και εγώ πως θα το διαχειριστώ)) (~. 32)

Πρόταση 5: Οι επιπτώσεις της ένταξης στους μαθητές τυπικής ανάπτυξης υπό

την οπτική των γονέων μαθητών τυπικής ανάπτυξης.

Η παραπάνω πρόταση αποτελείται από τους εξΙ1ς κωδικούς:

1) Θετικές επιπτώσεις-Οφέλη

i) Εξοικείωση με την διαφορετικότητα

ίί) ΑποδΟΧ11 των ατομικών διαφορών

iii) Ενίσχυση του αυτό-συναισθήματος και της αυτό-εικόνας των παιδιcJ)\' τυΠΙΚΙ1ς

ανάπτυξης

ίν) Εξοικείωση των παιδιών τυΠΙΚΙ1ς ανάπτυξης με εναλλακτικούς τρόπους

γραφψ; και με την ΕλληνΙΚΙ1 νοηματική γλώσσα

ν) Υποστήριξη μαθητών τυΠΙΚ11ς ανάπτυξης που παρουσιά.ζουν χαμηλή επίδοση

νσ Δεν υπάρχου\' οφέλη

2) Αρνητικές επιπτώσεις-Προβληματισμοί

ί) Δομικά ζηΤ11ματα (π.χ. έλλειψη ειδικού παιδαγωγού)

ίί) Μαθητές με προβλ11ματα συμπεριφοράς

ίίί) Κανένας προβληματισμός

Στην ερώτηση «Πως βλέπετε το γεγονός ότι το παιδί σας εκπαιδεύεται στο ίδιο

σχολείο (ίδια τάξη) με παιδί με ειδικές ανάγκες» οι μισοί σχεδόν από τους

συμμε-rέχoντες (Ν=16 [40%J. Μ= 1Ο Π= 6) παρουσιάστηκαν «θετικά ουδέτεροι».

δηλώ\'οντας πως δεν διαφωνού\' με τψ φοίτηση του μαθηΤ11 με ε.ε.α./α. στψ τάξη

όπου φοιτά και το δικό τους παιδί. Οι γο\'είς δεν είχα\' ενστάσεις για το θέμα αυτό

καθώς, σύμφωνα με τους ίδιους. δεν παρατηρήθηκαν προβλ11ματα που να οφείλονται

στην φοίτηση του παιδιού με ε.ε.α/α στην γενlΚ11 τά.ξη.

«Οί)τε οφέί.η ούτε πιστεύω ότι .. ούτε κακό είωι ούτε καί.ό. ~ας είπα πιστεύω οτι

α.κοί.ουθεί μια γραμμl! από κει και πέρα όσα παιδιά μπορού1' τψ ακοί.ουθούη (Σ. 4)

«&1' έχω κα1'έ,'α. θέμα, &1' δημιουργl!θηκεθέμα ποτέ) (Σ.ιι)
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Αρκετοί Ι1ταν και οι γονείς (Ν= 24 [35%], M=J 7 Π=7) που ισχυρίστηκαν πωc

διάκεινται θετικά ως προς το γεγονός της φοίτησης του μαθηΤ11 με ε.ε.α./α. σε κοιν11

τάξη με το δικό τους παιδί, ενώ κάποιοι από αυτούς δΙ1λωσαν πως τους χαροποιεί

ιδιαίτερα το γεγονός αυτό·

«Εμένα μ αρέσει. Με αρέσει γιατ! βλέπω ότι το δικό μου το παιδ! το αγαπάει πολύ το

προσέχει» (Σ.20)

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων της έρευνας (Ν=31 [77,5%]. Μ=21 Π= JO)αρχικά

αναφέρθηκε στις θετικές συν~~πειες της ένταξης προς τους μαθητές τυΠΙΚΙ1ς

ανάπτυξης. Ειδικότερα, αρκετοί γονείς (Ν= 13 [32.5%]. Μ=9 Π=4)έκαναν λόγο μόνο

στα κοινωνικά οφέλη της συνε rπαίδευσης μαθητών με και χωρίς ε.ε.α./α. για τα

παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Ταυτόχρονα οι ίδιοι γονείς αν και δήλωσαν πως θεωρού\'

ότι η φοίτηση του μαθηΤ11 με ε.ε.α./α. στην ίδια τάξη με τα παιδιά τους τυΠlΚ11ς

ανάπτυξης δεν εμποδίζει τ11" διεξαγωγή της διδασκαλίας, ούτε παρακωλύει την

μαθησιαΚΙ1 εξέλιξη των παιδιών τους εντούτοις υποσΤ11ριξα\' πως οι μαθητές με

ε.ε.α./α. δεν αποκομίζουν κανένα μαθησιακό όφελος από τ11" ένταξη ΤW\' μαθητών με

ε.ε.α./α. στο γενικό σχολείο.

(ΤΟ παιδ! τυπικι7:; ανάπτυξης) Δετ ωφεί.εiται μαθησιακά αί.ί.ά δει' πιστεύω ι'α μέι'ει

και πiσω από τψ στιγμΙ7 που υπάρχει δάσκαί.ος ειδικευμέ)"ος και η συγκεκριμένη

δασκάλα που έχουμε η καl'0l'ΙΚl7 εnός εισαγωγικώl' ας πούμε που είl'αι για όί.α τα

παιδάκια, εί.-σι και αυτι? πολύ καί.ι? ποί.ύ ευγει'ΙΚl7 ποί.ύ υπομΟΠΤΙΚI7» (Ξ 21

Ωστόσο, περίπου οι μισοί συμμετέχοντες(Ν=18 [45%J, Μ=12 Π=6) της έρευνας

αναφέρθηκα\' τόσο στα κοινωνικά όσο και στα ακαδημαϊκά οφέλη της ένταξης για

τους μαθητές χωρίς ε.ε.α/α, ενώ κανένας γονέα δεν υποστήριξε πως η διαδικασία της

ένταξης έχει να προσδώσει μόνο ακαδημαϊκά οφέλη στουc μαθητές τυΠΙΚΙ1ς

ανάπτυξης. Αξίζει να σημειωθεί. πως οι περισσότεροι γονείς αναφέρθηκαν σε

περισσότερα από ένα οφέλη της Ινταξης στην ακαδημαϊΚΙ1 και κοινωνικιι εξέλιξη τω\'

παιδιώ\' τους με Τ.α.

Όσον αφορά τα κοινωνικά οφέλη της ένταξης στους μαθητές τυπικιις ανάπτυξης. οι

γονείς(Ν=J6 [40%] M=13 Π=3)υποσnιριξανπως η φοίτηση ενός μαθηnι με ε.ε.α./α/

στην γενική τάξη μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά τυΠlΚ11ς ανάπτυξης να αναγνωρίσουν

και να εξοικειωθούν με τις ατομικές διαφορές τω\' ανθρώπων. Έτσι σύμφωνα με τους

γονείς τα παιδιά χωρίς ε.ε.α./α. '(Ιιωρίζουν τα χαρακτηριστικά. ανθρώπW\' που μπορεί

να διαφέρουν από τον μέσο όρο και εξοικειώ"οnαι με τψ ύπαρξη τους. Το γεγονός

αυτό καθιστά ικανούς τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης να αναγνωρίσουν τις ανάγκες
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των συμμαθητών τους με ε.ε.α./α. και να προσφέρουν την βοήθεια τους όπου

χρειαστεί·

«Πιστεύω ότι υπάρχουν οφέλη για το παιδί μου με την έννοια ότι ας πούμε ότι βί.έπει

και παιδιά που δη είναι ας πούμε αυτό που προβά/.λετε καθημερινά το άρτιο αυτό

που θεωρούμε ότι είναι το τέί.ειο πως να το πω βλέπει ότι υπάρχουν άνθρωποι που

έχουν σε κάτι αδυναμία J? ξέρω γω κάτι δεν είναι αυτό που αποδέχεται ο ποί.ύς

κόσμος αλί.ά παρόλα αυτά με τα παιδιά αυτά μπορεί να μι/.ι?σει, να κάνει παρέα να

έχει μια κοινωνική επαφl? μια προσωπική επαφl? (. ..) Αιλιώς να σας πω και κάτι μια

άλί.η εμπειρία που είχα από το άλί.ο μου παιδί μου. Ί-Jταν η τάξη που είχε πάει στο

ειδικό σχοί.είο και μου είπε η δασκάί,α ότι πολλά παιδιά ένιωσαν φοβισμένα όταν

πl?γω' και επισκέφθηκαν αυτά τα άλλα παιδάκια γιατί δη είχαν τέτοιες παραστάσεις

και εμπειρίες για αυτούς ο κόσμος ψαν ότι υπl?ρχε στο σχοί.είο τους εδώ και ότι

βλέπουν στην τηλεόραση, τα άψογα πρόσωπα, δψαδll, το κάθε τι διαφορετικό '1 το

κάθε τι που αποκί.ίνει τα φοβίζει. Και νομίζω σε αυτό ότι βοηθάει να γνωρίζΟΌΙ' ότι

υπάρχουν... ότι υπάρχει η δυνατότητα επαφl?ς και με παιδιά που έχουν λιγότερες

δυνατότητες στο σχοί.είο. (Σ. 3)

«Στην συμπεριφορά τους, θέί,ουν να τον βοηθιlσουν. Δηι.αδll δεν ΤΟΙ' νιώθουι' κάπως

ότι είναι κατώτερος. Νομίζω ότι αυτό τον βοl?θησε στην συμπεριφορά του, να μην τα

απεχθάνεται, να μη τα πειράζει και να υπάρχει επικοινωνίαμεταξύ τους>; ('::.16)

Επίσης οι γονείς (Ν=16 [40%] Mo=lO Π=6) δΙ1λωσαν πως τα παιδιά τυΠ1Κ11ς ανάπτυξης

που φοιτούν μαζί με μαθητές με ε.ε.α./α. έκτος από το ότι εξοικειώνονται με την

διαφορετικότητα. σταδιακά μαθαίνουν και να την αποδέχονται. Πιο συγκεκριμένα τα

παιδιά χωρίς ε.ε.α/α. μαθαίνουν να αποδέχονται τις ατομικές διαφορές των ατόμων

ενώ παράλληλα αναπτύσσουν λιγότερες στάσεις προκατάληψης απέναντι στα άτομα

με ε.ε.α./α. Σύμφωνα με τους γονείς. τα παιδιά τυΠΙΚΙ1ς ανάπτυξης που έχουν κάποιο

συμμαθητιι με ε.ε.α./α. αναπτύσσουν και διατηρούν περισσότερες κοινωνικές σχέσεις

με τους μαθητές αυτούς από ότι αν φοιτούσαν σε διαφορετικά σχολικά πλαίσια·

«Το παιδί μου βί,έπει μερικά πράγματα πιο σωστά. όπως είναι. }ο/α αnιμετωπίζεις

δηί.αδl? ένω' άι-θρωπο όπως είωι. με τα μεΙΟΙ'εκτι?ματα και τα πί.εονεκτιl,ιωτα του.

Να ΤΟΙ' αγαπάς για αυτό που είωι. ω μπορείς 1'α τον φροι'τίζεις.. Θεωρώ ότι έχει

πάρει πάρα ποί.λά από αυτι? την σχέσψ; ('::.11)

«Τα παιδιά μας παίρνουι' ένα πάρα ποί.ύ σημαnικό μάθημα ζωι?ς. l'α μάθουι' ότι και

τα παιδιά που είναι ί,ίγο διu.φOρεΤΙKά από εμάς Ε:χουι' τις ίδιες ανάγκες. τα ίδια

συναισθιιματα μπορούι' να είι'αι φίί.οι, να είι'αι μαζί l'α συμβιώΙΌΌΙ' στο ίδιο

περιβάί.ί.οl'. }'πάρχει αυτό το στοιχείο της αποδοχιις)) ('::.21)

Ένα μικρότερο ποσοστό γονέων, (Ν= 5 [12,5%] Μ=2 Π=3) αναφερόμενοι στα οφέλη

της ένταξης υποστιιριξαν την ενίσχυση του αυτό-συναισθήματος και της αυτό-εικόνας

τω\' παιδιών τυπικής ανάπτυξης. ~ύμφωνα με τους γονείς, τα παιδιά Τ.α. νιώθουν

μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τις δεξιότητες τους καθώς παρατηρούν πως υπά.ρχουν

συμμαθητές τους που παρουσιάζουν δυσκολίες στην ολοκλ11ρωση έργων που εκείνοι

έχουν επιτύχει. Η παραπάνω δήλωση αποκαλύπτει την άποψη των γονέων πως τα
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άτομα με ε.ε.α./α. συν11θως μειονεκτούν σε σχέση με τον μέσο όρο των υπολοίπων

ανθρώπων. Οι παρακάτω δηλώσεις αποκαλύπτουν την παραπάνω άποψη'

«Πρώτον και κιΥριων βλέπει, να πω τυχερό: να πω τυχερό, πόσο τυχερό εΙναι που δη

εΙναι άτομο με ειδικές ανάγκες, έτσι .. δηί.αδl] είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουν να

δου1' αυτι] τη διαφορετικότητα, ότι δηλαδl! είμαστε καλά και εΙμαστε όπως είμαστε

και προσπαθούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο, αυτο! προσπαθούν να επιβιώσΟΌ1', να

ενταχθούν. Οπότε βλέποντας αυτό και συνειδητοποιούν αυτό, ότι εΙναι τυχερο! που

εΙναι έτσι όπως εΙναι» (Σ.23)

«Το γεγονός ότι έχει ένα άτομο με ε.α μέσα στην τάξη της εμένα μου αρέσει γιατ! δε1'

θα στεναχωριέται τόσο εύκολα όσο θα μπορούσε αν δεν το εΙχε μέσα στην τάξη. Γιατ!

το λέω αυτό; ΚοΙταξε ο συμμαθητι]ς μου τι έχει εγώ αυτό δεν το έχω αρα είμαι καλά,

δεν στεναχωριέμαι γιατ! δεν πl!ρα σl]μερα καλό βαθμό γιατ! θα μπορούσα να εΙμαι σε

αυτι! την κατάσταση όποτε τώρα εΙμαι μια χαρά» (Σ.35)

Όσον αφορά τα ακαδημαϊκά οφέλη της ένταξης για τους μαθητές με τυπική ανάπτυξη

οι γονείς δ11λωσαν πως τα παιδιά. Τ.α που φοιτούν μαζί με παιδιά με ε.ε.α./α. έχουν την

ευκαιρία να εξοικειωθούν με εναλλακτικούς τρόπους γραφ11ς και με την χρήση της

ΕλληνΙΚ11ς νοημαΤΙΚ11ς γλώσσας με σκοπό την επικοινωνία με άτομα με προβλ11ματα

αΚ011ς. Ειδικότερα, οι γονείς (Ν=8 [20%], Μ=6 Π=2) μαθητών που μέσα στην τάξη

τους φοιτούσε και ένας μαθηηις με προβλ11ματα αΚ011ς δήλωσαν πως τα παιδιά.

τυΠΙΚ11ς ανάπτυξης είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την χρήση μιας ακόμη γλώσσας

επικοινωνίας, αυηι της ΕλληνΙΚ11ςΝοημαΤΙΚ11ςΓλώσσας. Παρομοίως οι γονείς που τα

παιδιά τους φοιτούσαν μαζί με ένα παιδί με προβλήματα όρασης δ11λωσαν πως τα

παιδιά. τυΠΙΚΙ1ς ανά.πτυξης γν<i:φισαν την τρόπο γραφ11ς Braille και έμαθαν

πληροφορίες για τον υποστηρικτικό εξοπλισμό που χρησιμοποιούσε ο συμμαθητής

τους (π.χ. μεγεθυντικοίφακοί).

« Ένα όφελος που έχου1' τα παιδιά εΙναι ότι μάθαπ νοηματικl]. Γλώσσα εΙ1'αι θα το1'

βοηθl]σει κάπου» (Σ. ) 6)

«Εμένα το παιδ! μου έχει μάθει ποί.ί.ά πράγματα από αυτό το παιδi. Πρώτα από όλα

μου μίί.ησε για τη μέθοδο Μπράι)'. κάπως έτσι. Εγώ αυτά τα έμαθα ότα1' l!μου1'

μεγάλη. Αυτός μου εΙπε « Ξέρεις κάτι: '::το πεζοδρόμιο υπάρχου1' κάτι ΚΙΤΡ/1'ε:;

γραμμές και εΙναι για τους τυφλούς». Δηi.αδl! ξέρει διάφορα πράγματα. μου δεΙΧ"ει

διάφορα πράγματα και του ί.έω «Εσύ αυτά που τα ξέρεις αγάπη μου:» . « Από ΤΟ1'

Γιάπη». Οπότε, ναι πιστεύω ότι υπάρχου1' οφέί.η φυσικά» ('::.32)

Επιπρόσθετα, οι γονεί.ς (Ν= Ι Ο [25%], Μ=6 Π=4) δ11λωσαν πως η φοίτηση ενός

μαθηηι με ε.ε.α.ια. στην γενΙΚ11 τάξη έχει θεΤΙΚ11 επίδραση και στην

μαθησιαΚ111ακαδημαϊΚ11εξέλιξη των μαθητών τυΠΙΚ11ς ανάπτυξης καθώς, οι τελευταίοι

εκτίθενται σε ποικίλες ευκαιρίες μά.θησης. ~ύμφωνα με τους γονείς, οι εκπαιδευτικοί

που υλοποιούν κά.ΠΟΙΟ ε\'Ταξιακό πρόγραμμαεκπαίδευσηςπροβαίνουνστην εφαρμογ11
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ποικίλων διδακτικών προσεγγίσεων κατά την εκπαιδευΤΙΚΙ1 διαδικασία. Έτσι,

εξασφαλίζεται η παΡΟΧΙ1 ευκαιριών μάθησης προσαρμοσμένων στις δυνατότητες και

ανάγκες όλων των μαθητών και ιδιαίτερα εκείνων που παρουσιάζουν χαμηλΙ1 επίδοση

και δεν ανΙ1κουν απαραίτητα στην ομάδα των μαθητών με ε.ε.α./α.·

«Φαντάζομαι ότι αν κάποια πράγματα πρέπει να απλοποιηθού1' για να τα καταί.άβει

το κορίτσι ίσως τότε να ωφεληθούν και οι μαθητές που δυσκολεύονται οι υπόλοιποι.

Αυτό δεν ξέρω πως θα το χειριστεί η δασκάί~α. Αν το κάνει αυτό η δασκάί.α και

ωφελούνται τα υπόί.οιπα παιδάκια που δυσκολεύονται είναι καλό» (Σ 17)

Αξίζει επίσης να αναφερθεί πως μερικοί γονείς σύμφωνα με την εμπειρία που είχαν

από την εφαρμογ11 προγραμμάτων ενταξιαΚ11ς εκπαίδευσης στην τάξη των παιδιών

τους (Ν=9 [22,5], Μ=6 Π=3) υποσΤ11ριξαν την απουσία τόσο της κοινωνΙΚ11ς όσο και

ακαδημαϊκής προσφοράς των προγραμμάτων αυτών στην εξέλιξη των παιδιών τους

τυΠΙΚΙ1ς ανάπτυξης. Ωστόσο, οι προαναφερθέντες γονείς δεν έκαναν λόγο για την

ύπαρξη αρνητικώνεπιπτώσεων της συνεκπαίδευσης παιδιών με και χωρίς ε.ε.α./α.

στους μαθητές με Τ.α.Οι γονείς φάνηκε να υποστηρίζουν πως η εφαρμογ11 ενταξιακών

προγραμμάτων εκπαίδευσης δεν επηρεάζει ούτε αρνητικά ούτε θετικά τηνανάπτυξη

των παιδιών τους με Τ.α·

«Τώρα όφελος για το παιδί μου δει' νομίζω να υπάρχει, όχι όφελος δει' μπορεί ι'α

υπάρχει (για τα παιδιά τυπικι]ς ανάπτυξης) απί.ά είναι μια σχέση σχοί.ικι] ανάμεσα

στα παιδιά μιας τάξης. Αυτό»

Οι συμμετέχοντες της έρευνας (Ν=27 [67,5%], Μ=16 Π=11) εκτός από τα οφέλη της

ένταξης ανέφεραν επίσης, πιθανούς προβληματισμούς που να μπορεί ανέκυπταν για

το θέμα της συνεκπαίδευσης παιδιών με και χωρίς ε.ε.α./α., ενώ κάποιο άλλοι

δήλωσαν πως δεν έχουν καμία ανησυχία, που να αφορά την εκπαίδευση τω\' παιδιών

τους από κοινού με μαθητές με ε.ε.α/α.

Πιο συγκεκριμένα, κάποιοι γονείς (Ν=6 [15%], Μ=3 Π=3) επεσήμαναν την

ανησυχία τους στην περίπτωση που στο σχολείο όπου φοιτούν τα παιδιά με και χωρίς

ε.ε.α./α. δεν έχουν προσληφθεί εκπαιδευτικοί ειδΙΚΙ1ς αγωγι1ς. Το γεγονός αυτό γεννά

ανησυχίες στους γονείς καθώς το παιδί με ε.ε.α./α. δεν θα λαμβάνει την υποστήριξη

που χρειάζεται και μπορεί να διαταράσσεται έτσι η ομαλ11 λειτουργία της τάξης.

καθώς ο εκπαιδευτικός της γενικής αγωγΙ1ς -σύμφωνα με τους γονείς - δε\' κατέχει τις

γνώσεις που χρειάζεται για να υποστηρίξει όλους τους μαθητές'

«Θα με προβί.ημάτιζε α\' το παιδί δε\' είχε παράί.ί.ηί.η στιίριξη γιατί ένας άνθρωπος

για 25 που ορίζει το σύστημα είναι λίγο (. .. ) μια δασκάί.α που προσπαθεί ι'α τα

βγάί.ει πέρα με 25 παιδάκια και έχει και αυτό στο μυαλό της .. δι'Ί' ξέρω κατά πόσο θα
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ιίτω' λειτουργικό και κατά πόσο θα περγούσαν και τα σωστά μψύματα στα παιδιά

μας και στο ίδιο το παιδί» (Σ 38),

Ωστόσο περισσότεροι από τους μισούς γονείς (Ν=21 [52,5%], Μ=13 Π=8). ανέφερα\'

ως κύρια πηγΙ1 προβληματισμού την πιθανότητα φοίτησης ενός μαθηηι με

προβλ11ματα συμπεριφοράς στην ίδια τάξη με τα παιδιά τους. τυΠl1αις ανάπτυξης. Οι

γονείς, δήλωσαν ανήσυχοι για την ασφάλεια των παιδιών τους σε περιπτώσεις που

κάποιος μαθηηις θα εκδΙ1λωνε συστηματικά συμπεριφορές που θα υπονόμευαν την

ασφάλεια των υπολοίπων παιδιών, Επίσης κάποιοι από τους παραπάνω γονείς

ανέφεραν πως και η φοίτηση μαθητών με βαριές αναπηρίες (π,χ βαριά νοητική

καθυστέρηση) μπορεί να τους έκανε να ανησυΧΙ1σουν, καθώς οι παραπάνω μαθητές

μπορεί να παρεμπόδιζαν την επιτυΧΙ1 διεξαγωγΙ1 της εκπαιδευΤΙΚΙ1ς διαδικασίας, Αξίζει

σε αυτό το σημείο να αναφερθεί πως κανένας από τους γονείς που συμμετείχα\' στψ

έρευνα δεν είχε γνωρίσει την εφαρμογιι πρακτικών ένταξης μαθητών με προβλήματα

συμπεριφοράή/και βαριές αναπηρίες στ11" τάξη του παιδιού του'

«Α1' χτυπούσε θα α1'ησυχούσα, μόγο ω' χτυπούσε και υπιίρχε κί1'δυγος ,ιια

. ('))ατυχηματω> _, __}

«Επειδlί εί1'αΖ κάτι που δπ το έχω συνηθίσει δη εί1'αι οικείο σί)'ουρα θα με

προβί.ημάτιζε ,ιΖα το )'ιό μου. Α υτό μπορεί ω έχει επιπτώσεις )'ηικά, 1'α

καθυστερούσε τψ προαγω)'ιί τω1' άί.ί.ω1' παιδιώ1'. θα ί.ειτουργούσε σω' αηίβαρο,

Και θα έπρεπε να εξη)'ιίσω περισσότερα στο παιδί μου, πώς να προσέμι, Το θέμα της

ασφάλειας και )'ια το δικό μου παιδί και για το άί.ί.Ο» (~.39)

Οι υπόλοιποι γονείς που συμμετείχαν στην έρευνα (Ν=13 [32,5%], Μ=ll Π=2)

δήλωσαν πως δεν έχουν κανένα προβληματισμό ως προς το θέμα της σχολικής

ένταξης, Οι γονείς αυτοί υποσnιριξα\' πως η κατάρτιση των εκπαιδευτικών και η

εφαρμογή των κατάλληλων εκπαιδευτικών πρακτικών προλαμβά.νει τψ εκδήλωση

προβλημάτων και προά, ει τψ ακαδημαϊκιι και κοινωνΙΚ11 εξέλιξη των παιδιών·

«Ε)'ώ πιστεύω με τψ σωστιί αηιμετώπιση ταυ εκπαιδευτικού της τάξης και συζlιτηση

με τους )'01'εl;; στο σπίτι, δε1' γομιζω ότι θα υΠl7ρμ πρόβί.ημα, Ούτε εγώ θα ειχα,

θέί.ω 1'α πιστεύω ότι όί.α θα είωι καί.ά» (~, 28)
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Πρόταση 6 : Οι επιπτώσεις της ένταξης στους μαθητές με ε.ε.α/α υπό την οπτική

των γονέων μαθητών τυπικής ανάπτυξης

Η παραπάνω πρόταση περιέχει τους κωδικούς:

1. Θετικές επιπτώσεις και οφέλη

1. Κοινωνικά και μαθησιακά οφέλη

11. Κοινωνικά οφέλη

111. Μαθησιακά οφέλη

ιν. Δεν υπάρχουν οφέλη

2. Αρνητικές επιπτώσεις -Προβληματισμοί

1. Χαρακτηριστικά των μαθητών με ε.ε.α./α. που τους εμποδίζουν να

ακολουθήσουν τον ρυθμό της γενικής τάξης.

11. Δυσκολία των εκπαιδευτικών να ανταποκριθούν στις εκπαιδευτικές

ανάγκες των μαθητών με ε.ε.α./α.

111. Απόρριψη-περιθωριοποίηση του παιδιού με ε.ε.α/α

Οι γονείς των μαθητών τυΠΙΚ11ς ανάπτυξης αναφερόμενοι στις επιπτώσεΙC της

ένταξης στους μαθητές με ε.ε.α./α. έκαναν λόγο τόσο για τα οφέλη στην κοινωνική

και μαθησιαΚ11 εξέλιξη των μαθητών αυτών όσο και για τους προβληματισμούς που

μπορεί να έχουν για το γεγονός της φοίτησης των παιδιών με ε.ε.α./α. στην γενΙΚ11

τάξη. Ειδικότερα, περισσότεροι από τους μισούς γονείς (Ν=27 [67,5%], Μ= 18 Π=9),

υποσηιριξαν τον θετικό αντίκτυπο της ένταξης στους μαθητές με ε.ε.α/α στην

ακαδημαϊκή και κοινωνΙΚ11 τους ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, περίπου το ένα τέταρτο των

συμμετεχόντων της έρευνας (Ν=9 [22,5%J, Μ=7 Π=2)επεσήμανε τις θετικές

επιπτώσεις της ένταξης μόνο στην κοινωνιΊ\.'"ή εξέλιξη των μαθητών με ε.ε.α./α. Ακόμα

ένας μικρότερος αριθμός γονέων (Ν=4 [lO%J, Μ=3 Π=l).υποσηlριξε πως η φοίτηση

των μαθητών με ε.ε.α./α. στα ειδικά σχολεία είναι καταλληλότερη για αυτούς, καθώς

η γενΙΚ11 εκπαίδευση δεν μπορεί να τους ωφελήσει ούτε ακαδημαϊκά αλλά ούτε και

κοινωνικά.

Όσον αφορά τα κοινωνικά οφέλη της ένταξης, η συντΡΙΠΤΙΚ11 πλειοψηφία των

συμμετεχόντων (Ν= 36 [90%J, Μ=24 Π=l2) υποσηιριξαν πως η φοίτηση των

μαθητών με ε.ε.α./α. στην γενΙΚ11 τάξη, συμβάλλ.ει στην κοινωνικοποίηση τους τόσο

σε επίπεδο σχολείου όσο και στην ευρύτερη κοινωνία

((Πιστεύω ότι υπάρχει το όφελοc του ότι δΗ απομΟl'ώl-εται , l'ιώθει κι αυτός ότι είναι

μέρος της κοινωνίας )'Ηικά και ότι είναι και μέλοc της κοινωνίας του σχολείου.

Είναι ισότιμο μέλος παρά τψ διαφορετικότητά του, με τις δικές του δεξιότητες.

Βλέπει κι ότι τα άλλα παιδιά μπορεί ω τα έχουl' όλα αλλά ίσως κάπου ω μψ τα

καταφέρνουl' τόσο ποί.ύ και να του γεμίζουl' εμπειρίες. Ενώ σι' Ι1ταl' μό1'Ος του με
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παιδάκια σαν κι αυτό μετά μπορεί να ιίτον πιο απομονωμένος. Να είχε μάθει να

συνυπάρχει μόνο με αυτόν τον κόσμο και να του ιίτον πιο δύσκολη η έηαξη στη

κοινωνία» (Σ33 Π)

Πιο συγκεκριμένα, οι γονείς (Ν=23 [57,5%J, Μ=15 Π=8) αναφέρθηκαν στην

δυνατότητα που έχουν οι μαθητές με ε.ε.α./α. που φοιτούν στα γενικά σχολεία να

συνάψουν κοινωνικές σχέσεις και φιλίες με τους συνομηλίκους τους τυΠΙΚΙ1ς

ανάπτυξης ενώ θεωρούν ότι η μετέπειτα διατήρηση των σχέσεων αυτών μπορεί να

συμβάλλει και στην ένταξη τους στο ευρύτερο κοινωνικό γίγνεσθαι.

«Ναι είναι πολύ καιΔ με την έννοια ότι δεν διαφοροποιείται. Δεν αποκλείεται από

μια ομάδα παιδιώ1', είναι μαζί με τους άλλους (. ..) Το σχολείο τώρα είναι καιΔ, είναι

μαζί με τα άλλα παιδιά, έχουν τψ επικοινωνία με τους άΙ.λους. Το ότι έι.εις κάποιο

πρόβλημα δεν σημαίνει ότι πρέπει να διαφοροποιείσαι, αυτό σημαίl'ει ότι μπορείς και

εσύ να ακολουθιίσεις» (Σ 30 λιfj.

Επίσης, σύμφωνα με μερικούς γονείς (Ν=5 [12,5%J, Μ=3 Π=2),η ένταξη των

μαθητών με ε.ε.α./α. στο γενικό σχολείο επιδρά θετικά στην ψυχολογία τους. Οι

παραπά.νω γονείς, δΙ1λωσαν πως η αποδΟΧ11 των μαθητών με ε.ε.α./α. από την ομάδα

των συνομηλίκων τους προκαλεί στα παιδιά. με ε.ε.α./α. συναισθΙ1ματα ευφορίας και

χαρά.ς·

«Πιστεύω ότι όντως υπάρχου1'ε καταΡΧιίν ψυχολογικά οφέΙ.η. Τους (στα παιδιά με

ε.ε.α/α) προκαλείται χαρά, θα νιώθει ωραία. Δε1' θα βΙ.έπει την άσχημη πλευρά του

προβλιίματος του. Εεε αν του φέρονται και και,ά και δεν έχει δει δείγματα λύπησης Ι7

κάτι άλλο νομίζω είναι πολύ καΙ.ύτερα να είναι θα προσπαθεί νομίζω περισσότερο

και για όΙ.α. ΠιστεΙJω ναι είναι θετικό αυτό» (Σ Ι)

Ακόμα, οι γονείς (Ν= 8 [20%J, Μ= 6 Π=2)αναφερόμενοι στην κοινωνικοποίηση των

μαθητών με ε.ε.α./α. υποστΊιριξαν την ευκαιρία που έχουν οι μαθητές αυτοί να

αναπτύξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Σύμφωνα με τους ίδιους, τα παιδιά Τ.α.

μπορούν να λειτουργ11σουν ως πρότυπα μίμησης για τους μαθητές με ε.ε.α./α.

παρουσιάζοντας αποδεκτές συμπεριφορές σε ποικίλες κοινωνικές καταστάσεις'

«Πιστεύω πως η επαφΙ7 με τα παιδιά που έχου1' μια συμπεριφορά φυσιοΙ.ογικι? έι.ει να

διδάξει στα παιδιά με ε.ε.α/α πώς 1'0 αηιμετωπίζει τους συ1'Ομιίλικους του, πώς 1'0

τους συμπεριφέρεται. Διαμορφώ1'ει ΤΟ1' τρόπο που επικοινωνεί, κά1'ει σχέσεις

κοινωνικές. Όλο αυτό ΤΟ1' κάπι l'α προσπαθεί και περισσότερο, ίσως l'α έι.ει

κάποιους συμμαθητές σα1' πρότυπο. Εί1'αι καλό αυτό το γεγΟ1'ός από τψ στιγμΙ7

φυσικά που ΤΟ1' αντιμετωπίζου1'και τα άΙ.Ι.α παιδιά όπως πρέπει» (Σ. 28 Μ).

«]Ι'τομίζω ότι θα εκπαιδευτεί καΙ.ύτερα

συμπεριφέροηαι τα άΙ.Ι.α παιδιά και θα μάθει.

άΙ.Ι.εc συμπεριφορές» (Σ 5 Μ).

θα μάθει κσι.υτερα θα δει πως

Θα δει. θα πάρει ερεθίσματα και από

Όσον αφορά τα μαθησιακά οφέλη που «προσφέρει» η σχολΙΚ11 ένταξη στους μαθητές

με ε.ε.α./α., οι γονείς (Ν= 27 [67,5%J, Μ=18 Π=9), δήλωσαν πως η φοίτηση των

μαθητών με ε.ε.α./α. στο γενικό σχολείο μπορεί να ενισχύσει την προσπάθεια που
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αυτοί καταβάλλουν κατά την μαθησιαΚ11 διαδικασία. Οι απαιΤ11σεις της γενΙΚ11ς τάξεις

καθώς και η επίδοση των υπολοίπων μαθητών, σύμφωνα με τους γονείς, παρακινούν

τους μαθητές με ε.ε.α./α. να συμμετέχουν πιο ανταγωνιστικά στην εκπαιδευΤΙΚΊΙ

διαδικασία, γεγονός που αυξάνει και την δΙΚ11 τους επίδοση. Παράλληλα, οι γονείς

σημειώνουν την σημαντικότητα της συμβολ11ς των εκπαιδευτικών στην παραπάνω

διαδικασία·

«λιfαθησιακά πιστεύω θα ωφεί.ηθεί γιατί έρχεται σε επαφl7 με τμl7ματα τα οποία

προηγούnαι ας το πούμε πιο εύκολα στψ ΡΟl7 του προγράμματος τω1' μαθημάτω1' και

της γνώσης και ίσως θα τρέξει ι.ίγο παραπάνω ,17 το υί.άχl στο l' θα προσπαθl7σει Ί'α

ακοί.ουθl7σει λίγο παραπάνω και λίγο πιο γΡ'7γορα εάι' σε σωστl7 συνεργασία με τοι'

εκπαιδευτικό τα καταφέρει νομίζω ότι θα ωφεληθεί)) (Σ. 34 Π).

«λιfαθησιακά έχει να κάμει με αυτόι' που τοι' «κουράρει)) ... δηλαδί7 της δασκάί.ας

εκεί θα πέσει το μεγαλύτερο βάρος πιστεύω αί.λά και στψ μια και στψ άί.λη και

περισσότερο τοι' παρακοί.ουθεί, να μπορέσουνε ]'α επικοινωνl7σουι' μεταξύ τους και

να του δείξει κάποια πράγματα ώστε 1'α προχωΡ'7σει το παιδί εκείνο)) (.Ξ 12 Λιf).

Ωστόσο. αξίζει να σημειωθεί πως κάποιοι γονείς (Ν=9 [22,5%J. Μ= 7 Π= 2) δ11λωσαν

ότι η ένταξη ενός μαθηΤ11 με ε.ε.α./α. στο γενικό σχολείο συμβάλλει μόνον στψ

κοινωνΙΚ11 κι όχι στην ακαδημα.'ίκJ1IγνωσΤΙΚ11 του εξέλιξη. ενώ κανένας γονέας δεν

υποσΤ11ριξε την θεΤΙΚ11 επίδραση των πρακτικών ένταξης μόνον στην ακαδημα'ίΚ11

ανάπτυξη τω\' μαθητών με ε.ε.α.lα.·

«Όχι δει' το 1'ομίζω 1'α υπάρχουι' μαθησιακά οφέλη. Ότι κάΙ'ει στο σχοί.είο δη ξέρω

κατά πόσο θα ΤΟΙ' ωφεί.ιίσε/) (~.39 Μ).

Μάλιστα. μ.ερικοί γονείς, λίγοι ως προς τον αριθμό (Ν=4 (Ι 0%). Μ=3 Π=4) δε\'

εντόπισαν κανένα όφελος για τον μαθηΤ11 με ε.ε.α./α. από την φοίτηση του στο γενικό

σχολείο. Απεναντίας. υποσΤ11ριξα\' πως το ειδικό σχολείο και η ξεχωρισΤ11 εκπαίδευση

έχουν να προσδώσουν περισσότερα εφόδια στους μαθητές αυτούς

«Πιστεύω πώς αυτά τα παιδιά θα πρέπει 1'α εκπαιδεύοnω μόνα τους, με το δικό τους

ρυθμό κω το με το δικό τους τρόπο. ΔS.,. ξέρω α1' θα μπορεί αυτό το παιδί ].(/,
παρακοί.ουθεί τψ τάξφ σ.2)

«Μαθησιακά δει' l'Ομίζω να ωφεληθεί ο μαθητι7ς. '\'ομίζω ότι θα ΤΟ1' βοηθούσε πιο

πολύ να είι'ω στο ειδικό σχοί.είο εκεί θα υπάρχει κω πιο ειδικός δάσκαλος)) (~ 2 ϊ

Μ).

Παράλληλα με τα οφέλη της ένταξης για τους μαθητές με ε.ε.α./α .. αρκετοί 11ταν οι

γονείς (Ν= 26 [65%] Μ=] 6 Π=l Ο). που αναφέρθηκαν και στις αρνητικές επιπτώσεις

που μπορεί να έχει η φοίτηση των προαναφερθέντων μαθητών στο γενικό σχολείο. Οι
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υπόλοιποι γονείς (Ν=14 [35%J, Μ= 11 Π=3) που συμμετείχαν στην έρευνα δεν

έκαναν καμία αναφορά σε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις της ένταξης στους μαθητές

με ε.ε.α./α.

Όσον αφορά τους προβληματισμούς των γονέων για τον αντίκτυπο της σχολΙΚ11ς

ένταξης στους μαθητές με ε.ε.α./α., αυτοί σχετίζονται με την ανάπτυξη των παιδιών

κοινωνικά και μαθησιακά. Οι γονείς εκφράζουν τις αμφιβολίες τους αναφορικά με την

δυνατότητα που έχουν οι μαθητές με ε.ε.α./α. να συμμετάσχουν στην γενΙΚΙ1

εκπαίδευση. Ειδικότερα σύμφωνα με τους γονείς οι παράγοντες που πιθανώς να

εμποδίζουν τους μαθητές με ε.ε.α./α. να συμβαδίζουν με τους ρυθμούς της γενικής

τάξης μπορεί να αποδίδονται μόνο σε ατομικούς παράγοντες(Ν= 10 [25%J, Μ= 6

Π=4), μόνο σε σχολικούς παράγοντες (Ν= 5 [12,5%J, Μ=3 Π=2) ή και στους δυο

(Ν=5 [12,5%J, Μ=4 Π=5).

Πιο συγκεκριμένα οι γονείς δΙ1λωσαν πως τα χαρακτηριστικά. των μαθητών με

ε.ε.α./α. και οι δυσλειτουργίες που μπορεί να φέρουν τους εμποδίζουν να

ακολουθήσουν τον ρυθμό της γενΙΚΙ1ς τάξης και να ανταποκριθούν στις απαΙΤΙ1σεις

της. Έτσι η φοίτηση των μαθητών αυτών στην γενΙΚΙ1 τάξη μπορεί να έχει αρνητικές

συνέπειες στην ακαδημαϊΚΙ1 τους εξέλιξη'

«(. .. .) αί"λά ανάί"ογα με το ποσοστό αναπηρίας γιατί ω' είναι τέτοιο το ποσοστό που

να προσπαθούι', να προσπαθούν και να μηι' μπορούν να κάνουι·.. ό/.ι ένα βιΊμα

μπροστά. αλλά τρία πίσω την κάθε μέρα οπότε εκεί πέρα για τψ ψυχοί"ογία τους

είναι πολύ άσχημΟ) (Σ. 23 Μ).

Επίσης, οι γονείς δΙ1λωσαν επιφυλακτικοί ως προς την κατάρτιση των εκπαιδευτικών

και την ικανότητα τους να προσαρμόσουν την διδασκαλία στις ανάγκες των μαθητών

με ε.ε.α./α. Οι ίδιοι γονείς εξέφρασα\' επίσης τις αμφιβολίες σχετικά με την

δυνατότητα των εκπαιδευτικών να διαθέσουν το\' απαραίτητο χρόνο στην διδασκαλία

αυτιΙ·

«Το παιδί θα ζορίζεται παραπάνω. από ότι θα είναι με ένα ειδικευμένο δάσκαί.ο που

θα μπορούσε να το βοηθι?σει περισσότερο γιατί όται' είναι ένας ειδικευμένος που

ξέρει πως ω του συμπεριφερθεί θα μπορεί και το ίδιο ω βοηθηθεί περισσότερο από

ότι ένας κοινός δάσKαί~oς που προσπαθεί ι'α είναι σε μια τάξη με είκοσι παιδία. Το

πρόβί"ημα μάί.λοι' είναι στη δασκάλα που δη μπορεί με το συγκεκριμέι'Ο μάί.ί.οι'

παιδί να πάει τψ ύΙ.η εκει που θα χρειάζεται ι'α κάι'εΙ το παιδί. (.. .) Πιο πολύ

φαιτάζομαι στην ίδια είναι ωι. Για ω μπορi'σει να εντάξει και το ίδιο το παιδί μαζί

με ΤΟΙ' κανόνω> (Σ. 4 Π)

«Απλά εγώ νομίζω ότι το ίδιο το παιδί ίσως /.άι'ει γιατί και ο δάσκαλος που είωι τις

περισσότερες ώρες ασ/.οί.είται κυρίως με τα άί).α τα παιδιά με το να τους μάθει, )'ιατί

θα πρέπει ω μάθουν και αυτά KάπOΙU βασικά πράγματα όπως η γραφι? και τα λοιπά

εί1'αΙ πρώτη δημοτικού. νομίζω ότι το παιδί ί.ίγο παραμερίζεται» (Σ. 25 Μ)
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Τέλοc. αναφερόμενοι στις αρνητικές επιπτώσεΙC της ένταξης στους μαθητές με

ε.ε.α.lα., μερικοί γονείς ]=6 []S%J Μ=3 Π=3) υποστήριξαν πως τα παιδιά τυπικής

ανάπτυξης μπορεί να απορρίψουν τους συμμαθητές με ε.ε.α.lα. καθώς μπορεί να

προβούν σε ενέργειε_ αποκλεισμού τους από την ομάδα και σε δηλώσεις που

περιέχουν αρνητικά σχόλια για τα παιδιά αυτά·

«Ε εΙ'τάξει δεν ξέρω /Ια το παιδάκι. φοβάμαι αυτό .. ΤΟΙ' ρατσισμό από κάποιους που

μπορεί γα μψ έχουι' πημερωθεί σωστά, Ι'α μψ έχουν ω'οιχτό μυαλό . Ι'α λέΙ'ε ότι

δπ μπορού1" 1'α συΙ'υπάρξου1"» (Σ. 8)

«Το παιδί μπορεί Ι'α παίρνει και ρατσισμό από τους συμμαθητές του. Χρειάζεται

προσΟΧl7» (Σ. 32)

Πρόταση 7: Η «πρακτική διάσταση» της ένταξης υπό την οπτική των γονέων

μαθητών τυπικής ανάπτυξης

Η παραπάνω πρόταση εμπεριέχει τους εξ11ς κωδικούς:

]) Ο ρόl.oς και τα απαιτούμενα προσόντα του εκπαιδευτικού της γενικι1ς

εκπαίδευσης κατά Τ11" εφαρμογ11 της ενταξιακήςπολιτικής.

i) Προσόντα= Γνcοσεις

ii) Προσόντα= Υπομον11 και θεΤΙΚΙ1 στάση

iii)Προσό\'τα= Δεξιότητες συ\'εργασίας

i\')Ευθύνη του ειδικού παιδαγωγού

2) Η διαδικασία της εκπαιδευΤΙΚΙ1ς αξιολόγησης των μαθητών με και χωρίς ε.ε.α/α

i) Αξιολόγηση= ΧΡ11ση διαφορετικών κριτηρίων αξιολόγησης για τους μαθητές

με ε.ε.α/α

ii) Αξιολόγηση= ΧΡΙ1ση διαφορετικώ\' κριτηρίων αξιολό ησης για όλου:: τους

μαθητές

Οι συμμετέχοντες -ης έρευνας (1\= 20 [56.25%] Μ=] 5 Π=5) στ11" ερώτηση «Τι

προσό\"Τα θα 11τα\' σημα\"Τικό \"Ο. έl.ει ο εκπαιδευτικός γενικής εκπαίδευσης. για να

διδάξει σε μια τάξη όπου μέσα σε αυτή\' υπάρl.ου\' μαθητές με και χωρίς ε.ε.α. α.:»

υποσnlριξαν πως είναι αναγκαίο ο γεnκό; παιδα, ωγός να κατέχει γνώσει; σχετικές με

τους τομείς τη; ψυl.ολογία;(1\=- []':-OιoJ. 1=4 Π=1). της διδαΚΤΙΚ11ς J '=5 [12.5o,ιoJ.

Μ=4 Π=l. της ειδΙΚ11ς αγωγής '=4 [] 2.5o,ιoJ. 1=3 Π=Ι), και των εκπαιδευτικών

παρεμβάσεων που ανταποκρίνονται στους τύπους TW\' ε.ε.α.lα. ("]\1=6 [] 5%J. 1\1= 4

Π=2).

Πιο συγκεκριμένα. οι γονείς ί=6 []5%J. 1\1=5 Π=l) δι1λωσω' πως ένας δάσκαλος

είναι επιθυμητό να έχει γνώσεις σε θέματα ψυχολογίας ώστε να μπορεί να ερμ11"εύσει

και να α\'τιμετωπίσει αποτελεσματικά τα προβλ11ματα που ενδέχεται να προκύψουν

στην τάξη. όπως επίσης και για να ενημερώσει τους μαθητές τυΠΙΚ11ς ανάπτυξης για

θέματα που αφορούν τις ε.ε.α.lα.
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«Kαταρχιj1', πρέπει να ςερει από ψυιοί.ογία για να μπορέσει 1'0. καταλάβει

(. .)Βασικά, πρέπει να έχουν )'1'ώσεις ψυχοί.ογίας, να ξέρου1' πως να φερθού1' στο

παιδί για να καταλάβουνε και τι θέλει αυτό το παιδί. Γιατί ποΙ.ί.ές φορές δε1'

εκφράζονται σωστά, είτε γιατί προφανώςεπειδι] δε μπορού1'ω μιλι]σουν καλά, αί.ί.ά

και δύσκολο είναι τώρα να δώσεις σε κάΠΟΙΟ1' που δεν σε ξέρει τι θέλεις να πεις, τι

θέί.εις να κά1'εις» (Σ. 18)

«Να έχει γνώσεις και για τους μαθητές με ε.ε.α/α και για το πώς πρέπει 1'0. καθοδηγεί

τα άλλα τα παιδιά απέναντί τοω) (Σ. 22)

Επίσης, οι γονείς (Ν=5 [Ι 2,5%], Μ=4 Π=l) απεφάνθησαν πως είναι απαραίτητο ο

εκπαιδευτικός της τάξης να κατέχει εκείνες τις δεξιότητες και την τεχνογνωσία (π.χ.

μέθοδοι και στρατηγικές διδασκαλίας) που θα του επιτρέψουν να προβεί στιc

κατάλληλες προσαρμογές της διδασκαλίας έτσι ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες

και δυνατότητες των μαθητών με ε.ε,α./α, Σχετικά με τις γνώσεις που είναι σημαντικό

να κατέχει ένας εκπαιδευτικός, για να διδάξει σε μια τάξη, όπου φοιτούν μαθητές με

και χωρί. ε.ε.α./α,. οι γονείς (Ν=5 [12,5%], Μ=4 Π=l) έκριναν απαραίτητη την

επιμόρφωση του σε θέματα που αφορούν τους τύπους των ε,ε.α./α. Οι γονείς δ11λωσαν

πως η γνώση σχετικά με τα χαρακτηριστικά των παιδιών με ε.ε,α./α., τις δυνατότητες

και τις ανάγκες τους διευκολύνει το έργο του εκπαιδευτικού, να παράσχει την

κατάλληλη υποστήριξη στους μαθητές αυτούς, Ακόμα, σύμφωνα με τους γονείς

σημανΤΙΚ11 φαίνεται να είναι και η διδακτική εμπειρία ενός εκπαιδευτικού με άτομα με

ε.ε.α./α. στην συγκέντρωση των παραπάνω γνώσεων'

«Εκπαίδευση σε σχέση με το πώς θα προσεγγίσει παιδιά με τέτοιου είδους

προβί.ιlματα .Ανάί,ογα και το πρόβλημα γιατί υπάριου1' και κάτι μυστιΙρια σύ1'δρομα

που δε1' τα ξέρου1' καί.ά καλά οι ίδιοι οι γιατροΙ. πόσο δη μάί.ί.01' έω; δάσκαί.ος, θα

πρέπει 1'0. εκπαιδευτεΙ. ω γί1'ει κάποια διαδικασια» (~. 38)

«Εμπειρία βασικό. δηλαδιl θα πρέπει πρώτα 1'0. μαθητεύσει εκτός τάξης μαζί με άΙ.ί.α

άτομα με ειδlκέ:ς ανάγκες και μετά ω πάει ω διδάξει αίθουσα με άτομα με ειδικέ;

ανάγκες και παιδιά μαζί. Θα πρέπει βασικά ω μπει σε τέτοια τάξη μαζι με άί.i.Ο

δάσκαλο ο οποίο; έι.ει εμπειρία και είωl αποδεδειγμέ1'α σωστός παιδαγω)'ός και ω

μάθει σε αυτιl τη τάξη. Δηί.αδll α1' ξαφlϊκά β)'ει έι'ο.ς δάσκαλος και πcί.εl και μπει σε

μια τάξη με παιδι ειδικιις αγω;ψ; μπορει ω είναι τραυματικό και για τοl' ίδιο και )'ια

όλα τα παιδιά» (~. 23)

Μια ομά,δα γονέων (Ν=6 [Ι 5%], Μ= 4 Π=2) αναφερόμενη στις γνώσεις που είναι

απαραίτητο να κατέχει ο γενικός παιδαγωγός υποσηlριξε. τψ επιμόρφωση τω\'

εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν τις ε.ε.α./α. και τις κατάλληλες για κάθε τύπο

ε.ε,α./α, διδακτικές παρεμβάσεις:

«ΚαταΡΧI11' ιρειάζεται ο ίδιος 1'0. έι.εl το υί,cί.χισΤΟ1' κάποια επιμόρφωση σιετικιΙ και

να έιεl τψ απαραίτητη πί.ηροφόρηση και τις απαραιτητες γ1'ώσεις για το πώς θα
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πρέπει να το διαχειριστεί όλο αυτό. Ότι αφορά, γενικά οι δάσκαλοι ποΧ/.ες φορές

είναι υποχρεωμένοι να προσεγγίζουν διαφορετικά το μάΘημα ανάΙ.ογα με τψ τάξη

που έχου1' απέναnl τους και με τα παιδιά. Δηλαδl! με κάποια παιδιά που

αnιμετωπίζου1' μαθησιακές δυσκοΙ.ίες οι απαιτl}σεις είναι διαφορετικές, και η

διατύπωση τω1' ερωτι}σεω1' γί1'εται με τέτοιο τρόπο ώστε να αnαποκρί1'οnαι στις

ειδικές ανάγκες ι} μαΘησιακές δυσκολίες που έχει το κάΘε παιδί. Αυτό για να

μπορέσει να το κά1'ει ο δάσκαλος απαιτείται σίγουρα να έχει γνώση να έχει μια

επιμόρφωση .. » (Σ 20)

Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοnες της έρευνας (Ν= 8 [20%], Μ=4 Π=4) δήλωσαν πως η

υπομονιι και η θεΤΙΚΙ1 στάση προς τους μαθητές με ε.ε.α./α, κατά την διαδικασία της

ένταξης αποτελούν σημαντικά προσόντα ενός εκπαιδευτικού που συμμετέχει στην

υλοποίηση ενταξιακών προγραμμάτων εκπαίδευσης, Οι γονείς. φάνηκε να πιστεύουν

πως οι μαθητές με ε.ε,α./α. είναι πιο δύσκολο να συμμετάσχουν ενεργά στην

εκπαιδευτική διαδικασία και χρειάζεται να διατεθεί περισσότερος χρόνος και επιμονιι

κατά την διάρκεια της διδασκαλίας. Για το" λόγο αυτό, ο δάσκαλος είναι σημαnικό

να έχει υπομονιι και διάθεση να υποστηρίξει τους μαθητές με ε.ε,α./α.·

«Περισσότερη υπομονl!, 1'α ασ/ολείται περισσότερο με τα παιδιά αυτά. Και με τα

άΙ.λα, αλλά με αυτά λίγο περισσότερο. }·πομονι} ΘέΙ.ει» (~.16)

Αξίζει ακόμα να αναφερθεΙ πως μερικοί γονείς (Ν=4 [10%], Μ=2 Π=2) υποσnlριξαν

πως η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικcΌν γενΙΚΙ1ς και ειδικιιι:: αγωγής καθώς και η

συνεργασία των εκπαιδευτικώ\' με άλλους επαγγελματίες (π.χ ψυχολόγος. γιατρός)

ή/και τις οικογένειες των παιδιών με ε.ε.α/α. αποτελεί πολύ σημαντικιι προϋπόθεση

για την εφαρμογιι και την προώθηση της ένταξης των μαθητών με ε.ε.α./α. στο γενικό

σχολείο. Σύμφωνα με αυτούς τους γονείς, οι εκπαιδευτικοί της γενικιις εκπαίδευσης

θα πρέπει να διαθέτουν επικοινωνιακές δεξιότητες και δεξιότητες συνεργασί.ας. ώστε

να μπορέσουν να δουλέψου\' από κοι\'ού για την καλύτερη εκπαιδευτική προσέγγιση

των μαθητών με ε,ε.α./α,

«(ο εκπαιδευτικός της γηικης εκπαίδευσης) Θα πρέπει να παίρπι το .f'eedl)Qcl,
(α1'ατροφοδότηση) από ΤΟ1' δάσκαΙ.Ο ειδικι!; σ.γωγl!ς και 1'0 ξέρει που υστερεί το

παιδί. Θα πρέπει 1'α ξέρει τα ΠΙ.ψ και τα. συ1' του παιδιού, ώστε 1'α επηδύσεl στα συ1'

και 1'α βοηΘι!σει στα ΠΙ.ψ» (~.40)

Τέλος, προβληματισμόπροκαλεί η άποψη κάποιων γονέων (Ν= 7 [30%], Μ=5 Π=2)

πως η φοίτηση των μαθητών με ε,ε.α./α. στο γενικό σχολείο αποτελεί ευθύνη μόνο του

εκπαιδευτικού ειδικής αγωγιlς. ~ύμφωνα με τους γονείς. ο εκπαιδευτικός της γεnκιlς

αγωγιις έχει αναλάβει την εκπαίδευση Tm\' μαθητών τυπικιlς ανάπτυξης και ο

περιορισμένος διδακτικός χρόνος καθώς και η κατάρτιση του δεν του επιτρέπουν να
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ασχοληθεί και με την εκπαίδευση των μαθητών με ε.ε.α./α., που φοιτούν στην τάξη

του. Μάλιστα, οι γονείς, σε ορισμένες περιπτώσεις, υποσΤ11ριξαν πως μόνο ο ειδικός

παιδαγωγός κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και την εξειδίκευση να διδάξει στους

μαθητές αυτούς. Τα παρακάτω αποσπάσματα είναι αντιπροσωπευτικά της παραπάνω

άποψης:

«Θέλει άι.ί.ο xapaKTIJpa. Θέλει γνώσεις και υπομονlJ. Αυτά τα λέω για την δασκάί,α

της ειδΙΚIJς αγωγιίς. &ν ξέρω για την δασκάλα του κανονικού σχολείου κατά πόσο

θα μπορούσε τεκμηριωμένα να αναλάβει τέτοια παιδιά. λι/ε επιτυχία να αναλάβει το

ίδιο έργο σε πέρας δεν ξέρω αν μπορεί» (Σ. 11)

«Νομίζω ... δεν είμαι και ποί.ύ καλά ενημερωμένη ότι υπάρχου)" οι δάσκαλοι ειδικιίς

αγωγlJς, οι οποίοι είναι κατά κύριο λόγο αυτοί υπεύθυνοι για αυτά τα παιδιά. Τώρα

αΊ' ένας δάσκαλος γενΙΚIJς παιδείας δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί και αυτός να

προσεγγίσει το παιδί)) (Σ. 29)

Οι συμμετέχοντες της έρευνας ρωΤ11θηκαν επίσης, σχετικά με ακόμη μια διάσταση της

σχολΙΚ11ς ένταξης, αυτή της αξιολόγησης της προόδου των μαθητών με και χωρίς

ε.ε.α./α. Η πλειοψηφία των γονέων (Ν= ]9 [59,3 7%] Μ= 13 Π=6) υποσΤ11ριξε πως οι

μαθητές με ε.ε.α./α. αξιολογούνται με διαφορετικά ΚΡΙΤ11Ρια από τους μαθητές τυΠΙΚ11ς

ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα, δ11λωσαν πως ο δάσκαλος αξιολογεί με λιγότερο

απαιτητικα ΚΡΙΤ11Ρια τους μαθητές με ε.ε.α./α., απλουστεύοντας τις διαδικασίες

αξιολόγησης 11 πολλές φορές δείχνοντας επιείκεια κατά την συμμεΤΟΧ11 των μαθητών

με ε.ε.α./α. στις διαδικασίες αυτές

«Πιστεύω ότι αυτοί που έ/ουΊ' ειδικές αναγκες είναι πιο ευνοημένοι και εnάξει

ί.ογικό είναι ( ..) &'1' κάνουΊ' τόσες πολλές ασκιίσεις. Το παιδί με εε.α/α στψ τάξη

του γιού μου δεν ξέρω αΊ' κάΊ'ει τις ίδιες ασΚIJσεις με τα υπόλοιπα παιδιά. Αλί.ά

στάξει έ)"α παιδάκι με ΚΙΊ'ητικά ας πούμε προβί.ιίματα αν IJTα"" στψ τάξη πιστεύω σε

έ)"α πρόβί.ημα μπορεί Ί"α γράψει τα μισά αΊ' δεΊ' είχε ευχέρεια στο γραπτό. Κάποια

παιδάκια δεΊ' είΊ"αΙ τόσο γΡIJγορα όσο τα άλλα. Σε αυτι! τψ περίπτωση ο δάσκαλο;

μπορεί να του έλεγε Ί'α γράψει τα μισά για παράδειγμα, τις μισές ασκιίσεις Ij αΊ' είχε

πρόβλημα λόγου Ί'α του τα λεγε πιο απί.ά Ί"α του έκανε ερωΤΙJσεις πιο απί.ές)) (::. 13)

«Τα παιδάκια με ε.ε.α/α δεΊ" θα τα αξιοί.ογιίσεις όπως τα άλλα, αφού μερικά

πράγματα δεΊ' μπορούΊ' να τα κάΊ'ουΊ' σωστά. Θα αξιο/.ογιίσεις πιο εί.αστικά)) (Σ. 2 ϊ)

Οι γονείς μάλιστα. δήλωσω' πως οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν και βαθμολογού\'

περισσότερο την προσπάθεια που καταβάλλει ο μαθητl1ς με ε.ε.α./α. κι όχι τόσο την

επίδοση του. αφού σύμφωνα με τους ίδιους, ο μαθητl1ς αυτός εξ ορισμού δε\' είναι

ικανός να παρουσιάσει αντίστοιχη επίδοση, με αυτή τω\' μαθητώ\' τυΠΙΚ11ς ανάπτυξης
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« Ο μαθητιΊς με ε. α, αν προσπαθεί, ο βαθμός του μπορεί να μην είναι για τα στάνταρ

των άΙ.l.ων παιδιών ο κανονικός αλλά για τα στάνταρ αυτού του παιδιού να είναι ο

κανονικός. Δηλαδιί, ένα παιδί που δεν έχει ειδικές ανάγκες να πάρει 9 και 9 να πάρει

και ο μαθητιΊς με ε. α για την προσπάθεια του. Είναι θέμα χειρισμού του δασκάΙ.ου. Ο

δάσκαΙ.ος μόνος του θα χρησιμοποιεί άλλα κΡιτιΊρια να αξιοι,ογήσει τα παιδιά. άλλα

για το έναι' και άλλα για τον άλλον (. ..)πιστεύω ότι υπάρχουν δυο κλίμακες

αξιο).όγησης στο μυαλό του δασκάλου. Μια για τα παιδιά με ε. α και μια για τα

παιδιά χωρίς. Οι βαθμοί που παίρνουν είναι αντικειμενικοί και ανάλογοι με τις

προσδοκίες που έχει από αυτό το παιδί. Για την προσπάθεια που περιμένει ο

δάσκαλος βάζει και τον αντίστοιχο βαθμό. Σίγουρα δεν περιμένει τα ίδια όπως με τα

παιδιά τα κανονικά, αξιολογεί την προσπάθειω) (Σ 15)

Επίσης, όσον αφορά το θέμα της βαθμολόγησης των μαθητών με ε.ε.α./α., αρκετοί

γονείς (Ν= 18 [56,25%J, Μ= 12 Π= 6), δ11λωσαν πως η βαθμολογία που λαμβάνουν οι

μαθητές αυτοί είναι υψηλότερη των πραγματικών τους δυναΤΟΤ11των, ενώ ελάχιστοι

11ταν εκείνοι οι γονείς (Ν= 3 [9,3 7%] Μ=1 Π=2) που δ11λωσαν πως οι βαθμοί τους

είναι αντιπροσωπευτικοί των δυναΤΟΤ11των τους. Σύμφωνα με τους περισσότερους

γονείς. οι δάσκαλοι συνήθως αυξάνουν τον βαθμό των μαθητών με ε.ε.α./α.

δυσανάλογα με την επίδοση που αυτοί παρουσιάζουν, με στόχο την ενθά.ρρυνση και

την ψυχολογΙΚ11 αναπτέρωση των μαθητών αυτών.

«(Οι βαθμοί) Σίγουρα είναι επιεικείς και δεν ανταποκρίνονται στις δυνατότητες του.

Πιστεύω ότι είναι παραπάνω γιατί πάντα βλέπεις με συμπάθεια ένα τέτοιοι άτομο και

πάντα θα βάζεις κάτι περισσότερο. Αυτι] η αδυναμία σου βγάζει κάτι περισσότερο αι'

δώσεις. Και η κουμπάρα μου είναι ψυχολόγος σε ένα σχoι~είo ειδικό και μου ι~έεl πως

είναι πάντα πιο επιεικείς μαζί τους. τα βοηθάνε)) (Σ39)

Κάποιοι γονείς, υποσΤ11ριξαν πως το παραπά.νω δεν ισχύει στην περίπτωση των

μαθητών με κινητική αναπηρία:

«Πιστεύω ότι δε1' α1'Τιπροσωπεύου1' τις πραγματικές δυνατότητες δει- πρέπει 1'α είναι

βέβαια άριστοι αι.ι.ά δει- πρέπει να είναι και χάλια ούτος ώστε το παιδί μψ

απογοητευτεί αΙ.λά ούτε και άριστες γιατί φαnάζομαι πως κάτι τέτοιο δεν εί1'αι

δυ1'ατό1' να είναι εφικτό σε έ1'α παιδί με ε.ε.α/α να μπορεί να εί1'αι μαθησιακά .....
Βέβαια θα μου πεις αν είναι ΚΙ1ϊ7τικά τα προβλιΊματα και δε1' είναι νοητικά θα μπορεί

ω ανταπεξέλθει στα μαθιίματα. οπότε ... Δεν ξέρω αυτό είναι λίγο ζόρικο γιατί εάν

δε1' εί1'αι νοητικά τα πρoβι~Iίματα και είωι μονό ΚΙ1Ί7τικά ναι μπορεί ο μαθητιίς να

κριθεί και'ονικά όπως οι υπόλοιποι μαθητές εά1' τα προβΙ.ιΊματα εί1'αι 1'οητικά

φαnάζομαι δεν μπορεί να κριθεί όπως οι υπόι~oιπoι μαθητές, θα κριθεί Ι.ίγο πιο

ιίπιω) (Σ 21)

Ωστόσο. δεν απουσίαζαν και οι γονείς (Ν= 8 [25%] Μ=5 Π=3) που υποστήριξαν

πως συνΙ1θως όλοι οι μαθητές, κι όχι μόνο οι μαθητές με ε.ε.α./α., που φοιτούν στο
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δημοτικό λαμβάνουν βαθμολογία υψηλότερη της επίδοσ11ς τους με στόχο την

ενθάρρυνση των προσπαθειών τους. Τέλος, μόνον τρεις γονείς (Ν=3 [7,5%J. Μ=3)

δήλωσαν πως δεν γνωρίζουν την διαδικασία βαθμολόγησης των μαθητών·

Αξίζει να αναφερθεί πως μια μικρότερη ομάδα γονέων (Ν=7 [2] ,87%J. Μ=6 Π=])

δΙ1λωσε πως οι μαθητές μιας τάξης θα πρέπει να αξιολογούνται με διαφορετικά για

τον καθένα ακαδημαϊκά κριτήρια. Οι γονείς αυτοί υποσΤ11ριξαν πως όλοι οι μαθητές.

με και χωρίς ε.ε.α.lα.. θα πρέπει να αξιολογούνται με βάση την επίτευξη των στόχων

που έχουν θεσπιστεί ατομικά. για τον κάθε μαθηΤ11, σύμφωνα με τις ικανότητες και τις

ανάγκες του. Ενώ σε κάποιες περιπτώσεις, οι γονείς αυτοί έκαναν λόγο για κοινά

ΚΡΙΤ11Ρια αξιολόγησης μόνο για την αξιολόγηση συγκεκριμένων συμπεριφορών όπως

για παράδειγμα, υπαΚΟΙ1 στους κανόνες της τάξης, συνέπεια κ.λ.π·

«Κανένας μαθηΤΙ7ς δεν θεωρώ ότι πρέπει να αξιοί.ογείται με τα ίδια ΚΡΙΤΙ7ρια με τον

διπί.ανό του , χονδροειδώς έτσι να το πω, όχι δεν πρέπει ,σαφώς δει' πρέπει . είναι

πρέπει 1'α είναι ί.ίγο πιο προσωΠΙΚΙ7 η επαφι] του δασκάί.ου με κάθε παιδί. γπάριουν

παιδιά που βί.έπεις ότι φυσάπ. κάνουν ανάγ1'ωση για πί.άκα, μαθηματικά για πί.άκα .
δει' προσπάθησα1' ποτέ πάρα ποί.ύ και τους βγαίνει αυθόρμητα και άι.ί.α παιδιά τα

οποία δε1' έιουν καμία μαθησιαΚΙ7 δυσκοί.ία που δεν το θέί.ου1' αυτό και δε1' είναι

ποί.ύ καί.ά, δει' θέί.ου1· 1'α προσπαθι]σου1' σε έω μάθημα και βί.έπεις στο 0.1.1.0
προσπαθούπ. η προσέγγιση πρέπει να είωι εξατομικευμέ1ϊ7 έτσι και αί.ί.ιώς. πόσο

δε μάί.ί.01· σε περιπτώσεις πιο ιδιαίτερες)) (Σ 38)

«Όχι παντού. Κάποια σημεία στην αξιολόγηση θα μπορούσαν να είναι κοινά. κάποια

άί.λα όχι. Α1' δε1' υπι]ρχω' ΚΟΙ1·ά ΚΡΙΤΙ7ρια νομίζω ότι θα ι]τω' οι δικαιοί.ογίες. . 'αc
πούμε εσέ1'α σε δικαιοί.ογώ γιατί έχεις ε.α. ας πούμε σου ιαρίζω' Ό Πιστεύω ότι

κω'έω παιδί δε1' θα ι7θεί.ε ω του ιαρίζεις. έτσι δε1' θα προοδεύσει. Έω κοινό

κριτι]ριο θα μπορούσε ω είναι, ότι σε αξιοί.ογώ στο α1' μπόρεσες να οί.οκί.ηρώσεις

τις εργασίες σου. Θα πρέπει να ξέρει ότι οφείί.ει να οί.οκληρώσει τις εργασίες του

άί.ί.α κοινά κριτι]ρια μπορού1' 1'α είναι για παράδειγμα 1'α διατηρώ τψ πειθαριεία

μου μέσα στψ τάξη, ω διατηρώ τα βιβλία μου σε καί.ι] κατάσταση. 1'α μψ ε1'οιί.ώ

τουc συμμαθητές μου. Όλα αυτά τα αξιοί.ογείς και τα αξιοί.ογείς σε όί.α τα παιδιά.

Όσ01' αφορά το μαθησιακό καθαρά εκεί θα υπσ.ριου1' διαφΟΡΟΠΟΙΙ7σεις ί.αμβσ.1'Ε;Ται

υπ όΨΙ1' οι γ1'ωματεύσεις τω1' ειδικώ1' τι μπορεί α1' πετύιει και τι όιι. Α1' δούμε ότι

αυτσ. που έχει πει ο ειδικός τα έχει το παιδί πετύχει, εκεί θα ΤΟ1' αξιοί.ογι7σουμε με

σ.ριστω) (Σ.28)
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Πρόταση 8: Προτάσεις των γονέων για την χάραξη αποτελεσματικής ενταξιακής

πολιτικής στην εκπαίδευση

Η παραπάνω πρόταση εμπεριέχει τους εξής κωδικούς

1. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού

2. Μέριμνα για την βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών του σχολείου

3. ~υνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών για την χάραξη αποτελεσματικής

ενταξιαΚΙ1ς πολΙΤΙΚ11ς

4. Τροποποίηση των στάσεων γονέων και παιδιών τυΠΙΚΙ1ς ανάπτυξης για

θέματα που αφορούν τις ε.ε.α/α και την αναπηρία

5. Διοργάνωση εκδηλώσεων προσωπικής και KOινωνlΚllς ανάπτυξης

6. ΧρημαΤΙΚΙ1 συνεισφορά. των γονέων

7. Η χάραξη της ενταξιαΚΙ1ς πολΙΤΙΚ11ς αποτελεί ευθύνη της κραΤΙΚ11ς μέριμνας

και του σχολείου

8. Καμία πρόταση

Οι συμμετέχοντες της έρευνας, αναφέρθηκαν επίσης σε δράσεις που είναι

απαραίτητο να υλοποιηθούν κατά την διαμόρφωση αποτελεσματικών ενταξιακών

πολιτικών-πρακτικών στο σχολείο. Η πλειοψηφία των γονέων πρότεινε περισσότερες

από μια προτάσεις. Σύμφωνα με τους γονείς, οι δράσεις αυτές απαιτούν την

ενεργοποίηση τόσο του κρατικού και σχολικού μηχανισμού όσο και την συμβολ11 τω\'

ίδιων των γονέων μαθητών με και χωρίς ε.ε.α./α.

~ε επίπεδο οργανωτικώ\' ρυθμίσεων οι γονείς πρότειναν τψ επιμόρφωση τω\'

εκπαιδευτικών και την πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού (π.χ ψυχολόγοι. ειδικοί

παιδαγωγοί κ.α.) και την εξασφάλιση των απαραίτητων υλικοτεχνικών υποδομών για

την υποστήριξη και πρόσβαση όλων των μαθητώ\' με και χωρίς ε.ε.α/α στα σxo/~εία.

Οι γονείς δεν παρέλειψαν να τονίσου\' επίσης την σημαντικότητα της συνεργασία

μεταξυ σχολείου και οικογένειας. προτείνοντας την υιοθέτηση από την μεριά του

σχολείου πρακτικών συνεργασίας με την ομάδα των γονέων. Ακόμα, οι γονείς έκρινα\'

πολύ σημανΤΙΚΙ1 για τψ επιτυχή έκβαση των προγραμμά.των ε\'Tα~ιαKl1ς τψ

τροποποίηση τω\' στάσεω\' τόσο των ίδιων αλλά. και τω\' παιδιών τους τυΠΙΚΙ1ς

ανάπτυξης, έτσι οι γονείς πρότειναν την οργάνωση εκδηλώσεων από την μεριά. του

σχολείου που ως στόχο έχουν την ενημέρωση των γονέων και παιδιώ\' για θέματα

ε.ε.α/α και τφ' προσωΠΙΚ11 και κοινωνιΚ11 ανάπτυξη τω\' μαθητών με και χωρίς ε.ε.α/α

~τη συνέχεια. οι γονείς α\'αφέρθηκα\' και στψ δΙΚΙ1 τους συμβολή στφ' χάραξη

αποτελεσμαΤΙΚ11ς ενταξιαΚΙ1 πολΙΤΙΚ11ς στα γενικά. σχολεία. Οι γονείς υποσΤ11ριξαν πως

είναι σε θέση να συζηΤ11σουν με τα παιδιά. τους και να τα ευαισθηΤΟΠΟ111σουν για

θέματα που αφορούν τις ε.ε.α./α. Μια άλλη πρόταση των γονέων που αφορούσε τφ'

δΙΚ11 τους προσφορά στην διαδικασία της σχολΙΚ11ς ένταξης αποτέλεσε η χρημαΤΙΚΙ1
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συνεισφορά των γονέων στην αγορά εξοπλισμού και υλικών που θα υποστηρίξουν την

μάθηση των παιδιών στο σχολείο. Τέλος, μια ομάδα γονέων ανέφερε πως η χάραξη

πολιτικών ένταξης στα γενικά, σχολεία αποτελεί ευθύνη του κράτους και δεν

επηρεάζεται από τις δρά,σεις των ίδιων.

Ειδικότερα, οι μισοίπερίπου από τους συμμετέχοντες (Ν= 2 Ι [52,5%], Μ=12 Π=9)

έκριναν την πρόσληψη t:ξειδικευμένουπροσωπικού στο σχολείο και την επιμόρφωση

του Ι1δη υπάρχοντοc, σημαντικό βΙ1μα για την αποτελεσμαΤΙΚ11 ένταξη των μαθητών

με ε.ε.α./α. στο γεl'ικό σχολείο. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις δηλώσεις των

γονέων, οι εκπαιδευτικοί της γενικής εκπαίδευσης θα πρέπει να επιμορφωθούν σε

θέματα που αφορούν τις ε.ε,α./α. και σε θέματα που αφορούν καινοτόμες διδακτικές

προσεγγίσεις. EπίσT~ς, πολυ σημανΤΙΚΙ1 θεωρήθηκε η πρόσληψη ειδικών παιδαγωγών,

ψυχολόγων και ω,ΜJJ\Ι ειδΙΚΟτΊιτων που θα παρέχουν υποσΤ11ριξη στους μαθητές και

στις οικογένειεςτους'

«Να φέρουl' δασκάλους, ψυΧΟΛογους, ειδικούς ανθρώπους που μπορούl' να δέσουν

δυο διαφορετικέςομjδες οι οποίες έχουν διαφορετικέςανάγκες και να συνδεθούl'μια

τάξη» (Σ J5)

«Θα πρέπει να υπuρχε: δ(χσκαλος ειδικι/ς αγωγι/ς καταΡΧΙ/I', Να δώσουl' στα παιδιά

με ε, α τις ευκαωίι,;ς που χρειάζοnαι, Να υπάρχουι' ειδικοί να ασχοί.ηθούνμε τα

παιδιά περισσότερο, Να πηγαίνουl' στα σχοί.εία και ειδικοί δάσκαί.ΟΙ l'α δίνου1'

βοι/θεια στα παι()!Γο) (Σ. J6),

«}\!αι να απο/);)οφηθού,' ενδεχομέΙ'ως εκπαιδευτικοί προς ΤΟ,' σκοπό αυτό

εξειδικευμένοιμε το αnικείμενω) (~, 34),

Ακόμα. οι γο"ε:'.'.; (Ν=13 [32.5%] Μ=8 n=S) πρότεινω' την βελτίωση των

υλικοτεχνικών υποδομών του σχολείου. Η κατάλληλη διαμόρφωση των κτηριακώ\'

υποδομώ\' για '~ψ' πρόσβαση κυρίως των μαθητώ\' με κινηΤΙΚΙ1 αναπηρία Ι1

προβλιιματα όρασης αποτέλεσε την πιο συχνΙ1 πρόταση των γονέων. Επίσης οι ίδιοι

γονείς χαραΚΤ11ρισαν απαραίτητο και το\' εξοπλισμό του σχολείου με το υλικό και τα

μέσα που θα ι-:ξυπηρεΤΙ1σουν καλύτερα τις ανάγκες των μαθητών (π,χ, εκπαιδευτικό

υλικό, ηλεκτρονικοίυπολογιστές. κ.α.)

«]ν'α υπάρχει εξοπί.ισμός, Σίγουρα υπάρχει διαφορετικόςεξοπί.ισμός αναι.ογα με τις

περιπτώσεις ο οποίος θα μπορούσε ,'α βοηθι/σει και τις δύο πί.ευρές. και τις τρείς

γιατί είνω και ο δάσκαί.ος έτσι, (.,.) εμείς εδώ έχουμε κάμερες έχουμε προτζέκτορες.

έχουμε IIίU.δρασΤΙKOύς πίνακες, έχουμε κάποια μέσα στο δικό μας σχοί.είο σε 6.ί.ί.α

σχοί.είσ μπορεί l'α μηι' υπάρχει τίποτα από αυτά να μην υπάρχουl' K(J.1· υποί.ογιστές.

Η σύγχρ·πη π;ι:ι·οί.ογία μπορεί l'α μπει και l'α βοηθι/σει γιατί και έ,'α παιδάκι το

οποίο είΊιαι με ειδικές α1'άγκες μπορεί l'α πιάσει το ποnίκι και να παίξει ένα

παι/.'ϊδ(l.κι στο,' υπολογισΤΙ7)) (Σ. 23).
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«.&'1' υπάρχου)' κατά/.Ι.ηι.ες υποδομές, δη υπάρχουν κατάι.ι.η/.α σχολικά κτιιρια, δε1'

υπάρχει διδακτικό ειδικό υλικό, Για ω παραγγεί/ιουμε τα βιβ/.ία του παιδιού τα

κάναμε από τφ' προηγούμενη χρονιά για να τα έχει την επόμενη, που είναι του

παιδαγωγικού ινστιτούτοω) (Σ 31)

~ε αυτό το σημείο, αξίζει να αναφερθεί πως μερικοί γονείς (Ν=6 [12,5%], Μ=3 Π=3)

επεσήμαναν την σημαντικότητα και της δικής τους ανάμειξης κατά την πρόσληψη

εκπαιδευτικού προσωπικού και τον υλικοτεχνικό εφοδιασμό του σχολείου, Σύμφωνα

με τους γονείς αυτούς, ο σύλλογος των γονέων του κάθε σχολείου μπορεί να ασκήσει

τις απαραίτητες πολιτικές πιέσεις τόσο στην διεύθυνση του σχολείου όσο και crTOUC

κρατικούς μηχανισμούςγια την εκπλΙ1ρωση των παραπάνω στόχων-

« Να απαιτιισου)' οι γο)'είς από τους φορείς ω δημιουργηθούνε χώροι καται./.ηl.ΟΙ

και για τα παιδιά μας και ιια τα υπόι.οιπα παιδιά, μαθησιακοί χώροι, χώροι άθ/.ησης

διάφορα, Α1' ε~uαστε ηεργοί μπορούμε όι.οι να βοηθιισουμε)) (Σ28)

«Το μόνο που θα μπορούσα)' ω κά)'ου)' [οι γονεις} πιστεύω είναι οι προτάσεις κάτι

άλλο πιστεύω δεν θα περνούσε από το χέρι τους να κάνου)', οι πιέσεις και οι

προτάσεις προς τους αρμόδιους προκείμε)'ου )'0. γίνει κάτι, Σχετικά με τψ παΡΟΧl7

προσωπικού και μέσω)' ώστε το σχο/.είο )'0. γί)'ει πιο δεκτικό για τέτοιου είδους

μαθητές, για μαθητές που έχουν κάποια ειδικά προβλl7ματω) (Σ 34).

Επίσης, όσον αφορά τη δΙΚ11 τους συμβολ11, κάποιοι οι γονείς (Ν=Ι Ο [25%] Μ=8

Π=2), δήλωσαν την πρόθεση τους να συνεργαστούν με τους εκπαιδευτικούς και να

αναλά.βουν την υλοποίηση δράσεων όπως έχουν σχεδιαστεί και προταθεί από το

προσωπικό του σχολείου'

«Θα προτιμούσα να συνεργάζεται ο γο)'έας κατευθείω' με το δάσκα/.Ο γιατί ΤΟ)'

βοηθάει και μιί.άω για ΤΟ1' γο)'έ"α κυρίως από τα παιδιά με ειδικέ"ς ανάγκες, γιατί το)'

βοηθά έτσι το)' βοηθά το)' προσαωτοl.ίζει στο πως θα κινηθεί, εί)'αι το παιδί του, Ο

γο)'έας πρέπει ω ηημερώπι ΤΟ1' δάσκαι.ο, δηί.αδl7 εηάξει )'ομίζω κάποιο στραβό

που β;.έπει ότι ξύmησε το βράδυ και έκι.αι)'ε.. Αυτό σε έω παιδί με ειδικέ'ς ω'άγκες

1'Ομίζω θα πρέπει 1'0. το γ)'ωρίζει και ο δάσκαλος γιατί Cέρει περισσότερα όσο\'

αφορά τα παιδαγω)'ικά και κάτι θα βρει πιστεύω κάτι θα βρει στψ συμπεριφορά του

και τη)' επόμενη μέρα που θα ωι σχο;.είο γιο παράδειγμω> (:: 1Ο)

«Λαι βέβαια θα πρέπει με τη διευθύηρια και τους δασκάλους κατ' επέκταση στις

συγκεηρώσεις που μι;.άπ, τους προβ;.ηματισμούς μας, τις προτάσεις μας όί.α )'0. τα

εκθέτουμεκαι να συ)'εργα~όμαστεμαζί τους, σε ότι μας που)'» (::29;

Ακόμα, οι γονείς (N=ll [27.5%J. Μ=9 Π=2) δήλωσαν πως η υιοθέτηση πιο θετικώ\'

στάσεων τόσο το\' ίδιων όσο και τω\' παιδιών τους τυΠΙΚ11ς ανάπτυξης για θέματα που

αφορού\' τις ε,ε,α,/α, είναι πολύ σημα\'ΤΙΚ11 για τφ' επιτυχ11 ένταξη τω\' μαθητών με

αυτών στο γενικό σχολείο, 1...ύμφωνα με τους γονείς, η διοργά.νωση δραστηΡΙΟTl1τω\',

ομιλιών 11 συζηTl1σεων κατά τις οποίες θα παρέχεται ενημέρωση σε αυτούς και τα

παιδιά τυΠΙΚ11ς ανάπτυξης για το θέμα των ε,ε,α./α, θα τους βοηθ11σει να κατανΟ11σουν
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καλύτερα τις διαστάσεις της ένταξης και να απαλλαγούν από στερεότυπα και

προκαταλήψεις που μπορεί να έχουν ενστερνιστεί. για το θέμα των ε.ε.α./α.

«Ναι πιστεύω ότι θα μπορούσω' να γί1"Ου1' κι άί.ί.α. Να γίγει μια ενημέρωση στους

γονείς και των δυο περιπτώσεων και τω1' παιδιώ1' με ειδικές ανάγκες και τω1' γονέων

παιδιών Τ.α. Επίσης να ενημερώσου1' και με τα άλλα παιδιά (τ.α) να μην κοροίδεύου1'

το παιδάκι με ε.α 1'α του συμπεριφέρονται σωστά. Τα παιδιά μας δε1' είναι

ενημερωμένα. Ούτε και οι γονείς είναι ε1·ημερωμένοι. Υπάρχουν και περιπτώσεις που

μου έχει αναφέρει η κόρη μου ότι για πιο μεγάί.ες τάξεις που κοροίδεύουπ παιδιά,

Νομίζω ω' υΠΙ7ρχε ενημέρωση θα Ι7τα1' καί.ύτερα τα πράγματα. μετά οι γ01'είς

μπορού1' να ενημερώσουν τα παιδιά τους για την συμπεριφορά απέναντι στο παιδάκι

με ειδικές ανάγκες)) (Σ. 2)

«Πρέπει να υπάρξει παιδεία, να αι./.αςει ο τρόπος που βλέπουμε τα πράγματα να

αί.ί.άξει και η δικι? μας η συνείδηση και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το

διαφορετικό. Χρειάζεται νομίζω δουί.ειά εκεί και αυτό εί1'αι και θέμα παιδείας,

πρέπει μέσα από το σχοί.είο αυτό 1'α περάσει κυρίως και αυτό μπορεί και στην

κοινω1'ία μπορεί 1'α επεκταθεί (. ..) και εμείς 1'α αποβάί.ουμε κάποιες προκαταί.ι7ψεις

κάποιες ί.άθος εικό\'ες κάποια στερεότυπα που μπορεί να μας ακολουθού1' και να μας

μπί.οκάρου1· και \'α κάνουμε ί.άθφ (Σ. JO)

Ταυτόχρονα, η οργάνωση ομιλιών και δραστηΡΙΟΤ11των που στόχο έχουν την

ενημέρωση των γονέων για θέματα ε.ε.α./α. όπως υποστηρίχθηκε από αρκετούς γονείς

(Ν=12 [30%] Μ=ll Π=l). θα μπορούσε να τους παρέχει την κατάλληλη ενημέρωση

ώστε και εκείνοι με την σειρά τους με την σειρά τους να εξυπηρεΤ11σουν καλύτερα το

ρόλο της ευαισθητοποίηση των παιδιώ\' τους για το θέμα των ε.ε.α./α. Οι γονείς.

δΙ1λωσαν πως οι ίδιοι μπορούν να συμβάλουν στην αποδΟΧ11 των μαθητών με ε.ε.α./α.

από την ομά.δα των συνΟ,ωιλικων επηρεά.ζοντας θετικά τις απόψεις των παιδιών τους.

συνδράμοντας έτσι μακροπρόθεσμα στην ένταξη των μαθητών με ε.ε.α./α.

«Το σl.οί.είο θα μπορούσε 1'α nημερώ1'ει καταΡΧΙ7\' τους )'Ο\'είς, για να γ\'ωρίζουμε

γιατί και εμείς έl.ουμε άγ\·οια. Μψ 1"Ομίζεις ότι μαθαί1'ουμε από αυτά που

διαβάζουμε, από αυτά που ακούμε. Δηί.αδιΙ, σωστι? ενημέρωση, για 1'α μπορούμε και

εμείς να μεταφέρουμε στο παιδί μας 5 πράγματα για ό, τι βιώ\'ει με αυτό το παιδί, και

μετά με τψ βΟΙ7θεια τω1' δασκάί.ω1' τω1' ειδικώ\' ειδικιι; αγωγιις)) (::. 12)

«Οι γοπίς μΠΟΡΟ/)1' γα βοηθιισου1' , 1'α μιί.ιΙσο/π τα παιδιά τους. για τα παιδιά με

ειδικές ανάγκες. Αυτό)) (::. 13).

Ακόμα, οι γονείς (1\=7 [17.5%J. Μ=3 Π=4) πρότειναν την διοργάνωση εκδηλώσεων

τόσο με δΙΚΙ1 τους πρωτοβουλία όσο και του σχολείου κατά. τις οποίες τα παιδιά με και

χωρίς ε.ε.α./α. θα έχουν την δυνατότητα να ασχοληθούν με τέχνη, ζωγραφΙΚ11,

θέατρο Κ.α. Σύμφωνα με τους γονείς, η συμμετοχή των όλων των παιδιώ\' στιc

προαναφερθείσες δραστηριότητες τους βοηθά. να αξΙΟΠΟΙΙ1σουν και να ε\'ισχύσουν τα

ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους. Επίσης. οι γονείς υποσΤ11ριξα\' πως οι εκδηλώσεις
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αυτές μπορούν να συμβάλλουν και στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των

μαθητών καθώς και στην σύναψη διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των παιδιών με και

χωρίς ε.ε.α./α., στοχεύοντας έτσι στην κοινωνΙΚ11 ένταξη των τελευταίων.

«Θα μπορούσε να οργανωθεί κάτι. Θα μπορούσε να είναι έξω να ασχοί.ούπαι με

κάτι, όπου θα δου1' και εκεί πέρα ότι κάποιο παιδί δε1' είναι απόλυτο ότι μπορεί να

είναι ... μπορεί να είναι σε κάποια τέχνη, σε κάτι άί.ί.Ο πολύ καλός και να έχει κλίση

και να μπορεί να το βοηθιίσει αυτό ώστε και τεί.ειώνοντας και το σιοί.είο να πάει

πολύ καί.ά εκεί» (Σ 37)

«Εγώ θα έλεγα ότι θα έπρεπε ω καίJ.ιεργηθούνε περισσότερο τα μαθl7ματα τέχνης,

ανθρωπιάς. }\ιΙέσα από τέτοια, από μουσΙΚΙ7 από θέατρο, που φέρνου1' τα παιδιά πιο

κοπά, 1'α αί.ί.ηί.ο-κατανοιίσουνε το έγα το άλλο και να εκφραστούνε διαφορετικά»

(Σ 25).

Τέλος, κάποιοι γονεί.ς (Ν=4 [10%], Μ=4) δήλωσαν πως μπορούν επίσης να

συνδράμουν οικονομικά στις δράσεις που ως στόχο έχουν την καλύτερη εκπαίδευση

όλων των μαθητών, με και χωρίς ε.ε.α./α.·

«ο σύλλογος γ01'έω1' είωι σε μια θέση να καλύπτει τα χρηματικά κπά. Λ'α αγοράζει

υποί.ογιστές κάΤΙ ..Σαγ τι ά;./.Ο: Α1όνο υί.ικοτεχνικι? υποδομl7 βοηθά1-ε. Τα κε1'ά είωι

πολλά που lρειάζεται 1'α δώσου1' βοlίθεια.»(Σ 17).

Αξίζει να αναφερθεί, πως αρκετοί γονείς (Ν=9 [22,5%], (Μ=6 Π=3) που συμμετείχαν

στ11" έρευνα θεωρούσαν ότι η ευρύτερη σχολική κοινότητα δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα

για θέματα όπως η ένταξη 11 ότι δεν είναι υπόθεση της κοινότητας -των γονέων 

αλλά αποτεΙ.εί ευθύνη του κράτους και των εκπαιδευτικώ\'.

«Λ'α κάωυ1' κάτι οι γ01-είς όιι- Αυτό είωι μέΡΨ1'α κράτους αί.ί.ά είπαμε είναι εποlές

δύσκολες για τα πάπα όιι για τψ παιδεία Εγώ θεωρώ ότι η υγεία. η παιδεία και η

εργασία εί1'αι τρία πράγματα που θα έπρεπε ω τα βρίσκεις και τζάμπα και γα έl.εις

να {1.0V1· όλοι πρόσβαση σε αυτά. Δυστυχώς πί.έ'οι· και τα τρία δετ τα ζούμε έτσι.

Πρέπει να εί1'αι κρατικό λειτούργημα αυτό, το σιο ί.ε ίο, η υγεία, η εργασία είωι κάτι

που πρέπει να έιουγ ό/.Οl πρόσβαση. Εάγ δε1' μΠΟΡΟΙ)1' δη εί1'αι κράτος δικα/ου από

κει και πέ'ρα έτσι θεωρώ, γ1'ώμη μου. &1' είωι στο l.έρι μας, lωταΡΙ'71' εί1'αι τόσα

ποί.ί.ά που {1.0V1· 1'α κά1'ου1' και οι γ01'είς, δ17/.αδll, τψ δουλειά τους εά1' iol.0U1· επόc
εισαγωγικώ1' δουλειά γιατί ποί.ί.οί δεγ κά1'ου1' και δουλειά είναι τόσο πιεσμέωι που

μπορούγ ω ασιοί.17θού1· μόνο με το δικό τους το παιδί και αυτό σε ορισμέ1"7 )'ιατί

αΡl.ίζουγ και μπαί1'ου1' κι ά/.ί.α το 1'α ασlοληθού1' με ξέι'Ο παιδί το θεωρο)

πί.εογέΚΤ17μα μεγάί.ο πί.ε01'έκτημα πρέπει 1'α είσαι ποί.ύ ιιρεμος για 1Ό ασl.οί.ηθείς με

τέτοια πράγματα» (Ξ 4).

«Εδώ δε1' μπορούγ 1'α συγκεπρωθούγ σε μια συ1·έί.ευση. Δετ τους 1'Οιάζει. & 1'ομίζω

ότι αφορά τους περισσότερους Εδώ δη αφορά τους δασκά/,ους Οι δάσκαί.ΟΙ ί.ογικά

θα έπρεπε να ηημερώσου1' και 1'α πούμε ότα1' αρχίζει το σιολικό έτος .. 17 μέσα σε

κάθε τάξη, η δασκάλα σε κάθε τάξη Ι'α πει ότι έιουμε στψ τάξη μας αυτό το παιδάκι.

ΑπίΔ 1'α αναφέρουγ δηί.αδll, ούτε ω'αφορά δεγ έχει γί1-ε1, όχι ω )'ί1'ει κάποια άί).η

ε1'έργεια περαιτέρω» (Ξ 18)
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Τέλος, μερικοί γονείς, λίγοι ως προς τον αριθμό (Ν=5 [12.5%] Μ=2 Π=4), διlλωσαν

πως δεν χρειάζεται να γίνει καμία ενέργεια με στόχο την ένταξη των μαθητών με

E.E.a.la. στο γενικό σχολείο καθώς πιστεύουν πως καμία ρύθμιση δεν μπορεί να

εξυπηρετήσει τις ανάγκες των μαθητών αυτών καλύτερα από το ειδικό σχολείο.

«Τίποτα. Εμέω η άΠΟΨΙ7 μου εί1'α1 ότι καλύτερα, από θέμα μάθησης τωι' παιδιώγ να

είναι σε ξεχωριστά σχολεία. Βέβαια. από την άλλη πλευρά θα 17τω' καλύτερα 1'α είναι

και μαζί και όχι. Και οι δύο περιπτώσεις τώρα παίζουι·. υπάρχουν ποί;.ά ΚΡΙΤl7ρια

που πρέπει να σκεφτείς και να σταθμίσεις για να τα έχεις αυτά τα παιδιά μαζί με τα

άί.ί.α. Εξάί;.ου εγώ πιστεύω για να έχουγ δημιουργηθεί ειδικά σχολεία σίγουρα είναι

καλύτερα να είι'αι χώρια (. ..) Μέσα στη ίδια τάξη πώς θα μιλl7σει η δασκάλα 17 θα

παραδώσει μάθημα, θα εξετάσει τους μαθητές τους κανονικούς και συγχρόνως να

διδάσκει και η άλί.η η δασκάί.α στο παιδάκι; Α υτό δε βλέπω... δε πιστεύω ότι θα

μπορούσε να γίι·ει. Δύσκοί.Ο μέσα στο,- ίδιο χώρο να συνυπάρχουγ δύο διδασκαλίες

και μάί.ιστα σε παιδάκι που έ;ιει πρόβί.ημα. Αυτό θα πρέπει να είναι ξεχωριστά)) (Σ.

J8).
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Συζήτηση Αποτελεσμάτων

Η παρούσα ερευνητική μελέτη κατέδειξε τις απόψεις ενός δείγματος γονέων

μαθητών τυΠΙΚΙ1ς ανάπτυξης για την διαδικασία της σχολΙΚ11ς ένταξης μαθητών με

ε.ε.α/α στο γενικό σχολείο. Σκοπός της παρούσας μελέτης Ι1ταν να διερευνηθούν οι

απόψεις των γονέων των μαθητών Τ.α σχετικά με τις συνθΙ1κες και τους τρόπους

εφαρμογής της ενταξιαΚΙ1 εκπαίδευσης στην ελληνΙΚ11 εκπαιδευΤΙΚΙ1 πραγματικότητα.

Ειδικότερα, οι επιμέρους στόχοι της έρευνας Ι1ταν να διερευνηθούν α) η

νοηματοδότηση και ο προσδιορισμός της ένταξης και των ειδικών αναγκών υπό το

πρίσμα των γονέων μαθητών Τ.α., β) οι απόψεις των γονέων για το ποια θεωρούν ως

την καταλληλότερη μορφή εκπαίδευσης για τα παιδιά με ε.ε.α./α., γ) οι απόψεις τους

σχετικά με τα οφέλη της ένταξης τόσο για στους μαθητές τυΠΙΚΙ1ς ανάπτυξης και για

τους μαθητές με ε.ε.α./α., δ) οι ανησυχίες τους σχετικά με τον αντίκτυπο της ένταξης

στους μαθητές με και χωρίς ε.ε.α/α, ε) οι γνώσεις και η ενημέρωση των γονέων για τη

διαδικασία της σχολΙΚ11ς ένταξης, και τέλος στ) να καταγραφούν οι προτάσεις των

γονέων για πιθανές δράσεις των ίδιων αλλά και του σχολείου όσον αφορά. την

προώθηση ενταξιακών πρακτικών.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας. οι γονείς μαθητών τυΠΙΚΙ1ς

ανάπτυξης όρισαν την ένταξη των μαθητών με ε.ε.α./α. στο γενικό σχολείο ως την

διαδικασία κατά την οποία ο μαθηΤ11ς με ε.ε.α./α. θα «ακολουθ11σει» τις

προδιαγεγραμμένες απαΙΤ11σεις του γενικού σχολείου. Δίνοντας μονομερή έμφαση

στην ομαλοποίηση του μαθηΤ11 με ε.ε.α./α .. οι γονείς ανέφεραν τα χαρακτηριστικά του

μαθηΤ11, τον τύπο της αναπηρίας του και την ικανότητα του να προσαρμοστεί στις

προϋπάρχουσες διδακτικές συνθΙ1κες του γενικού σχολείου ως τους κύριους

παρά.γοντες που επηρεάζουν την ένταξη του μαθηΤ11 αυτού στην γενΙΚΙ1 τάξη. Το

παραπά.νω εύρημα. εμπλουτίζει τα ερευνητικά. δεδομένα στο\' ελληνικό και διεθνΙ1

χώρο, καθώς σε καμία ερευνητικι1 εργασία δεν μελετάται η νοηματοδότηση της

διαδικασίας της ένταξης υπό το πρίσμα τω\' γονέω\' μαθητών τυΠΙΚΙ1ς ανάπτυξης

(Κa]Υνa, GeΟΓgίadί and Τsakίπs. 2007: Μπεζεβέγκης, ΚαλαντζΙ1-Αζίζι & Ζώνιου

Σιδέρη.1992: RaffeΓtΥ. Boettcllel" and GΓίffin. 2001: Raffen)' and GΓίffin, 2005:

Stallll1eΓ, CaΓteΓ. Bake!" and Miwa, 201 Ο: Stonell1an, 2001 ).

Προβληματισμούς προκαλεί το γεγονός. πως 0\ γονείς προσέγγισω' τον θέμα

των ε.ε.α./α. στην βά.ση της ύπαρξης ενδογενούς στο άτομο ελλείμματος που το

εμποδίζουν να ζΙ1σει μια «φυσιολογΙΚ11»ζωΙ1 σε επίπεδο σχολείου και κοινωνίας. Υπό

την οπτική του ελλείμματος. οι γονείς ανέφερω' τις δυσλειτουργίες που φέρει το

άτομο ωc τouc παράγοντες που θα καθορίσουν το περιβάλλον εκπαίδευσης του
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ατόμου αυτού. Πιο συγκεκριμένα, οι γονείς εστιάζοντας σε ατομικούς παράγοντες

όπως για παράδειγμα το «νοητικό δυναμικό» των μαθητών δ11λωσαν πως οι μαθητές

που κατέχουν τις απαιτούμενες δεξιότητες που τους «επιτρέπουν» να ακολουθ11σουν

τον ρυθμό της γενΙΚ11ς τάξης καλό θα 11ταν να φοιτούν στο γενικό σχολείο. Αντίθετα,

οι μαθητές που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της γενικής τάξης

θα ήταν καλύτερο να φΟΙτΊ1σουν στο ειδικό σχολείο, καθώς σε αυτό το πλαίσιο θα

λάβουν καλύτερης ποιότητας εκπαίδευση. Αξίζει να αναφερθεί πως σε καμία

ερευνηΤΙΚ11 μελέτη δεν παρουσιάζονται δεδομένα που να αφορούν τον εwοιολογικό

προσδιορισμό των ε.ε.α./α. υπό την οπτική την γονέων παιδιών τυπικής ανάπτυξης

καθώς και τις απόψεις τους για. το καταλληλότερο πλαίσιο εκπαίδευσης των ατόμων

με ε.ε.α./α., επομένως υποστηρίζεται πως τα ευΡ11ματα της παρούσης ερευνηΤΙΚ11ς

εργασίας συμπληρώνουν τα ερευνητικά δεδομένα στον χώρο της ενταξιαΚ11ς

εκπαίδευσης.

Αν και οι γονείς, δεν υποστΊ1ριξαν την φοίτηση όλων ανεξαιρέτως των

μαθητών με ε.ε.α./α. στο γενικό σχολείο, την ίδια. στιγμ11 υποστήριξαν πως η ένταξη

των μαθητών με ε.ε.α./α. στην γενΙΚ11 τά.ξη έχει θετικές επιπτώσεις στην κοινωνική και

ακαδημαϊΚ11 ανάπτυξη τους. Ειδικότερα. οι γονείς δ11λωσαν πως προάγεται η

κοινωνικοποίηση και η αποδΟΧ11 του μαθητή με ε.ε.α./α. στην σχολική και στην

ευρύτερη κοινότητα που ζει και αναπτύσσεται. Το εύρημα αυτό συμφωνεί και με τα

πορίσματα άλλων μελετών, σύμφωνα με τα οποία η συνεκπαίδευση μαθητών με και

χωρίς ε.ε.α./α. προωθεί την αποδΟΧ11 του παιδιού με ε.ε.α./α. από τους συνομηλίκους

του, την δημιουργία φιλιών μεταξύ τους και του παρέχει την ευκαιρία να

αλληλεπιδράσει μαζί τουc σε διάφορες δραστηριότητες, συμβάλλοντας

μακροπρόθεσμα στην ένταξη του μαθητή με ε.ε.α./α. στο ευρύτερο κοινωνικό

σύνολο(ΒοeΓ et. al., 2010: Buysse et. al.. 200]: RaffeΓty et. al., 200]; Raffel1)1 et. al..

2005: Tafa and Mano]itsis, 2003).

Όσον αφορά. τα ακαδημαϊκά οφέλη της ένταξης προς τους μαθητές με ε.ε.α./α. οι

γο\'είς ανέφεραν πως οι απαιτJ1σεις της γενlΚ11ς τά.ξης καθώς και η επίδοση των

υπολοίπων μαθητών, παρακινούν τους μαθητές με ε.ε.α./α. να συμμετέχουν πιο

ανταγωνιστικά στην εκπαιδευΤΙΚ11 διαδικασία, αυξάνοντας την επίδοση τους. Το

εύρημα αυτό εμπλουτίζει τα πορίσματα άλλων μελετών σύμφωνα με τα οποία οι

γονείς αναφέρουν πως η σχολΙΚ11 ένταξη ενισχύει το αυτό-συναίσθημα των μαθητών

με ε.ε.α./α. και κατ' επέκταση τα κίνητρα τους να εμπλακούν στην εκπαιδευΤΙΚ11

διαδικασία(RaffeΓtΥet. al., 200]; Raffel1y et. al.. 2005).
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Οι γονείς των μαθητών Τ.α. αναφέρθηκαν επίσης και στα οφέλη που έχει η ένταξη

και προς τα παιδιά χωρίς ε.ε.α./α. Πιο συγκεκριμένα, οι γονείς δ11λωσαν πως τα παιδιά

τυπικής ανάπτυξης που συνεκπαιδεύονται με μαθητές με ε.ε.α./α. εξοικειώνονται με

την διαφορετικότητα, μαθαίνουν να Τ11" αποδέχονται ενώ παράλληλα υιοθετούν

λιγότερες στάσεις προκατάληψης προς τα άτομα με αναπηρία. Τα παραπάνω

ευρ11ματα συμφωνούν και με άλλες ερευνητικές μελέτες, οι οποίες έδειξαν, ότι οι

γονείς πιστεύουν πως η συμμετοχή τω\' παιδιών τους σε κάποιο ενταξιακό πρόγραμμα

εκπαίδευσης θα μπορούσε να ενισχύσει την ικανότητα τους να αποδέχονται και να

σέβονται τις ατομικές διαφορές των άλλων ενώ ταυτόχρονα πιστεύουν πως κατά

αυτόν τον τρόπο τα παιδιά Τ.α. θα έχουν λιγότερες προκαταλ11ψεις απέναντι στα άτομα

με ε.ε.α./α. (Pecket. al., 2004; Raffel1y et. al., 2001; Tafa and Manolitsis, 2003;

Stahnler et. al., 20 Ι Ο).

Οσον αφορά τα ακαδημαικά/ μαθησιακά οφέλη της ένταξης στους μαθητές Τ.α., η

πλειοψηφία των γονέων δήλωσε πως θεωρεί ότι η φοίτηση του μαθηΤΙ1 με ε.ε.α./α.

στην ίδια τάξη με τα παιδιά τους τυΠΙΚ11ς ανάπτυξης δεν εμποδίζει την διεξαγωγή της

διδασκαλίας. ούτε παρακωλύει την μαθησιακή εξέλιξη των παιδιών τους με Τ.α.

εnούτοις οι περισσότεροι γονείς υποστήριξαν πως οι μαθητές με Τ.α δεν αποκομ(ουν

κανένα μαθησιακό όφελος από την ένταξη των μαθητών με ε.ε.α./α. στο γενικό

σχολείο. Το παραπάνω εύρημα υποστηρίζεται και από την ερευνηΤΙΚ11 μελέτη των

Peck et. a1. (2004), στην οποία το 78% των γονέων δεν παρατήρησα\' την συμβολή

των πρακτικών ένταξης στην μαθησιαΚ11 εξέλιξη των παιδιών τους Τ.α. Βέβαια. οι

υπόλοιποι γονείς που έκαναν λόγο για την «προσφορά» των ενταΕιακών

προγραμμάτωνεκπαίδευσηςστους μαθητές Τ.α. στην παρούσα εργασία. ανέφεραν πως

οι τελευταίοι έχουν την ευκαιρία \'0. γνωρίσου\' και να εξοικειωθούνμε εναλλακτικούς

τρόπους γραφή.; και επικοινωνίας κατά. τψ συνεκπαίδευση τους με μαθητές με

ε.ε.α./α. Ακόμα σύμφωνα με τους ίδιους γονείς. οι διαφΟΡΟΠΟ111σειςστις οποίες μπορεί

να προβεί ο/η εκπαιδευτικόςτης τά.ξης ίσως να εξυπηρετούνόχι μόνο τις ανάγκες τω\'

μαθητών με ε.ε.α./α. αλλά και των υπολοίπων μαθητών με χαμηλ11 επίδοση. Ανάλογες

11τα\' οι από εις των γονέων και στις έρευνε.; τω\' Kal)'\'a et. al. (200 ) και Stahll1er

et. al. (201O),στις οποίες οι γονείς δ11λωσω' πως θεωρούν ότι τα παιδιά Τ.α. έχουν την

ευκαιρία να εκτεθού\' σε πολλές και διαφορετικές ευκαιρίε.; μάθησης και έχουν

πρόσβαση σε πρόσθετες υπηρεσίες υποστι1ριξης.

Οι συμμετέχοντες της έρευνας εκτός από τα οφέλη της ένταξης έκαναν λόγο

και για τις ανησυχίες τους ως προς το θέμα της συνεκπαίδευσης μαθητών με και χωρίς

ε.ε.α/α. Πιο συγκεκριμένα. οι γονείς εξέφρασαν τους προβληματισμούς τουc
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αναφορικά με την ασφάλεια των παιδιών τους σε περίπτωση που στην ίδια τάξη φοιτά

και ένας μαθητΊ1ς με προβλ11ματα συμπεριφοράς (RafferlY et. a1., 2001). Ωστόσο είναι

σημαντικό να αναφερθεί πως κανένας από τους συμμετέχοντες της έρευνας δεν ήταν

γονέας παιδιού που συνεκπαιδευόταν με μαθητΊ1 με προβλ11ματα συμπεριφοράς. Οι

γονείς, έκαναν λόγο για τον προβληματισμό που ενδεχομένως να είχαν, στην

περίπτωση που στην τάξη του παιδιού τους φοιτούσε και ένας μαθητΊ1ς με

προβλήματα συμπεριφοράς. Ακόμα οι γονείς δ1ν"ωσαν αν11συχοι σχετικά με την

εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών του σχολείου καθώς και για την πιθαν11

άνιση κατανομ11 των διδακτικών πόρων σε βάρος των παιδιών με Τ.α. (Peck et. al.,

2004; Rafferty et. a1., 2001; Tafa and Manolitsis, 2003). Όσον αφορά τις ανησυχίες

των γονέων για τον αντίκτυπο της ένταξης στους μαθητές με E.E.α.lα. οι γονείς

δ11λωσαν πως μπορεί. τα χαρακτηριστικά των μαθητών με ε.ε.α.lα. και οι

περιορισμένες γνώσεις των εκπαιδευτικών για την εκπαίδευση μαθητών με αναπηρίες

μπορεί να τους εμποδίσουν να ακολουθ11σουν τους ρυθμός της γενΙΚΙ1ς τάξης. Το

προαναφερθέν πόρισμα, βρίσκεται σε συμφωνία με τα πορίσματα άλλων ερευνητικών

μελετών(GΓeen and StoneIηan, ]989: GUΓaΙnick, 1994:StoneIηan, 2001; Tafa and

Manolitsis, 2003) σύμφωνα με τις οποίες, οι γονείς εκφράζουν τις αμφιβολίες τους για

την κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών του σχολείου και

παρουσιάζονται επιφυλακτικοί ως προς την ικανότητα τους να εφαρμόσουν τις

κατάλληλες διδακτικές προσεγγίσεις, που να ανταποκρίνονταιστις ανάγκες όλων των

μαθητών. Ακόμα. οι γονείς ανέφερα\' πως υπάρχει ο κίνδυνος οι συμμαθητές τυΠΙΚ11ς

ανάπτυξης να απορρίψουν τον μαθητΊ1 με ε.ε.α./α., επηρεάζοντας τον μαθητή

αρνητικά. Το παραπά.νω εύρημα υποστηρίζεται και από τις ερευνητικές μελέτες των

Raffelly et. a1. (2005) RaffeΓt)1 et. a1. (2001) και Tafa and Manolitsis, (2003).

Αξίζει να σημειωθεί πως κατά Τ11" διενέργεια της παρούσης ερευνητικής εργασίας.

οι γονείς δΙ1λωσαν πως δεν είχα\' λάβει καμία ενημέρωση από την πλευρά. του

σχολείου 11 άλλων φορέων σχετικά. με την συνεκπαίδευση μαθητόΝ με και χωρίς

E.E.a.la .. Οι απόψεις των γονέω\' στηρίζονται στ11" εξαγωγ11 συμπερασμάτων από

προσωπικές εμπειρίες κι όχι έπειτα από συστημαΤΙΚ11 και οργανωμένη ενημέρωση από

τους αρμόδιους φορείς.

Δεδομένης της έλλειψης ε\'ημέρωσης και υποσn1ριξης. οι γο\'είς έκριναν

απαραίτητη την οργάνωση ομιλιών και εκδηλcΌσεων από πλευράς σχολείου με στόχο

τόσο την ενημέρωση των ίδιων. όσο και των παιδιών τους σε θέματα που αφορούν τις

ε.ε.α.lα. Επιπρόσθετα, οι γονείς πρότειναν κι άλλες δράσεις που προωθούν Τ11"

ενταξιαΚ11 πολΙΤΙΚ11 στα σχολεία. Οι δρά.σεις αυτές αφορούσα\' την επιμόρφωση των
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εκπαιδευτικών και την πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού (π.χ ψυχολόγοι. ειδικοί

παιδαγωγοί κ.α.) και την εξασφάλιση των απαραίτητων υλικοτεχνικώ\" υποδομών για

την υποσΤ11ριξη και την πρόσβαση όλω\' των μαθητών με και χωρίς ε.ε.α/α στα

σχολεία. Οι γονείς επίσης δεν παρέλειψαν να τονίσουν την σημαnικότητα της

συνεργασίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας και διlλωσαν ότι είναι πρόθυμοι να

συνεργαστούν με το σχολείο στην υλοποίηση δράσεων όπως έχουν σχεδιαστεί και

προταθεί από τους σχολικούς φορείς. Η παραπάνω άποψη φανερώνει την πεποίθηση

των γονέων πως το μοντέλο του ειδικού κατά την συνεργασία τους με τους

παιδαγωγούς είναι πιο αποδοτικό κατά την διαμόρφωση πολιτικών ένταξης. Όσον

αφορά τη δικιl τους συμβολή στην προώθηση της ένταξης οι γονείς διlλωσαν πως

μπορούν είτε ατομικά είτε συλλογικά μέσω του συλλόγου των γονέων και κηδεμόνων

του κάθε σχολείου να ασκήσουν τις απαραίτητες πολιτικές πιέσεις τόσο στην

διεύθυνση του σχολείου οσο και στουc κρατικούς μηχανισμούς για την εκπλιlρωση

στόχων που αποσκοπούν στην επιτυχιl εφαρμογιl προγραμμάτων ένταξης. Επίσης. οι

γονείς υποσΤ11ριξαν πως οι ίδιοι μπορού\" να συμβάλουν στψ αποδοχή τω\" μαθητών

με ε.ε.α./α. από την ομάδα των συνo~ηlλΙKων επηρεάζοντας θετικά. τις απόψεις των

παιδιών τους, συ\"δράμοντας έτσι μακροπρόθεσμα στην κοινωνικιl περισσότερο

ένταξη των μαθητών με ε.ε.α./α.

Παρά το γεγονός πως τα ευριlματα της παρούσης μελέτης ενισχύουν τα ερευνητικά

δεδομένα στο\' χώρο της εnαξιακιlς εκπαίδευσης. ταυτοχρόνως τα ίδια ερευνητικά.

αποτελέσματα παρουσιάζουν μερικούς περιορισμούς. Ειδικότερα. οι συμμετέχοντες

της έρευνας κατοικούν σε συγκεκριμένες περιοχές της Βόρειας και KενΤΡΙΚllς

Ελλάδας και δεν θεωρούνται αντιπροσωπευτικό δείγμα όλων των Ελλιlνω\' γονέων.

Οι απόψεις των γονέων που κατοικού\' σε περιοχές με διαφορετικά γεωγραφικό.

χαρακτηριστικά (π.χ. απομακρυσμένες περιοχές. νησιώτικες περιοχές) μπορεί να

διαφέρουν από αυτές τω\' γο\"έω\" που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα. Ακόμα

διερευνήθηκα\' οι απόψεις που είχα\' οι γονείς παιδιώ\" Τ.α. σε μια συγκεκριμένη

χρο\'ική περίοδο. έτσι δεν γνωρ(ουμε εά.ν με το πέρας του χρόνου οι απόψεις τους

μεταβληθούν. Προτεί\"εται λοιπόν η διε\'έργεια διαμηκών (longirudinal) ποιοτικών

ερευνών που να μελετούν σε βάθος τις απόψεις των γονέων ως προς τψ σχoλΙΚll

έnαξη τω\" μαθητώ\' με ε.ε.α./α. (Kal)'\"a et. al .. 2007). Επιπρόσθετα. η ποιοτική

μέθοδος έρευνας που διεξήχθη στην παρούσα μελέτη διερευνά την φύση τω\'

απόψεων των γονέων και δεν παρουσιάζει αριθμητικά δεδομένα των στάσεων των

γονέων απέναντι στην διαδικασία της ένταξης. Έτσι. προτείνεται η συσχέτιση των
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παραπάνω ποιοτικών δεδομένων με ποσοτικά δεδομένα που αφορούν τις απόψεις των

γονέων παιδιών τυπικής ανάπτυξης για την σxoλΙΚll ένταξη των μαθητών με ε.ε.α./α.

Συμπεράσματα

Η παρούσα μελέτη αποτελεί την μoναδΙΚll ποιοτική ερευνηΤΙΚΙ1 προσέγγιση των

απόψεων των γονέων μαθητών τυΠΙΚΙ1ς ανάπτυξης ως προς την διαδικασία της

ένταξης μαθητών με ε.ε.α./α. στην γενΙΚll εκπαίδευση. Ολοκληρώνοντας την παρούσα

εργασία συμπεραίνουμε ότι οι γονείς που συμμετείχαν στην έρευνα προσδιορίζουν τις

ε.ε.α./α. εστιάζοντας στο έλλειμμα, τις δυσλειτουργίες και στα προβλήματα που

πιθανώς να παρουσιάζουν οι μαθητές με ε.ε.α./α., ενώ παράλληλα υιοθετούν το

μοντέλο της ενσωμάτωσης των μαθητών αυτών στην σχολΙΚ11 τάξη, δίνοντας

μονομεΡ11 έμφαση στην ομαλοποίηση του παιδιού. Υπό το πρίσμα του ελλείμματος, οι

γονείς προτάσσουν τα ατομικά. χαρακτηρίστηκα(όπως το είδος της αναπηρίας. ο

βαθμός λειτουργικότητας κ.α.) το παιδιών με ε.ε.α./α. ως τoυ~ κύριους παράγοντες

που θα καθορίσουν το σχολείο φοίτησης των μαθητών και θα επηρεάσου\' την

διαδικασίας της έντα~ης των παιδιών αυτών στο γενικό σχολείο. Από τα παραπάνω.

διακρίνουμε πως οι γονείς τείνουν να θεωρούν την αναπηρία ως συνώνυμη της

δυσλειτουργίας και συνεπώς δικαιολογούν κάθε κοινωνική και εκπαιδευΤΙΚΙ1

ανισότητα στην βά.ση της βιολογΙΚ11ζ και φυσΙΚllς ανισότητας. Δίνοντας μο\'ομεΡ11

έμφαση στις δυσλειτουργίες τω\' ατόμ@/ με ε.ε.α./α. αποσιωπάται τόσο η

εκπαιδευτική διάσταση της αναπηρίας. όσο και το γεγονός πως οι δυσκολίες στην

μά.θηση μπορεί να είναι απόρροια όχι μόνο των δυσλειτουργιών των μαθητών με

ε.ε.α./α. αλλά και των αναποτελεσματικών εκπαιδευτικών μεθόδων με τις οποίες το

σχολείο προσεγγίζει τους τελευταίους.

Παρόλα αυτά.. ενθαρρυ\'Τικό είναι το ,εγoνό~. ότι οι γονείς των παιδιών Τ.υ.

επισημαίνουν αρκετά. κοινωnκά οφέλη της έ\'ταξης τόσο για τους μαθητές με ε.ε.υ./α.

όσο και ,ια τους μαθητές χωρίς ε.ε.αια. Οι γο\'είς δ11λωσαν ίίως οι μαθητές με ε.ε.α./α.

που φοιτούν σε κάποιο γενικό σχολείο έχουν περισσότερες ευκαιρίες ,ια κοινωνΙΚ11

αλληλεπίδραση και σύ\'αψη κοινωνικών σχέσεων από ότι αν παρακολουθούσα\'

κάποιο ειδικό σχολείο. ενώ ταυτοχρόνως. οι συμμαθητές τους Τ.α. εξοικειώ\'ονται και

αποδέχονται τις ατομικές διαφορές σε μεγαλύτερο βαθμό όταν συνεκπαιδεύονται με

μαθητές με ε.ε.α./α. Ωστόσο. όσον αφορά. τα ακαδημαϊκά οφέλη της ένταξης οι γονείς

φάνηκε να είναι διστακτικοί στις απανΤ11σεις τους. έτσι ανέφερα\' λιγότερα μαθησιακά.

οφέλη για τους μαθητές με ε.ε.α./α. σε σχέση με τα Κ01νωνικά οφέλη που είχαν
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νωρίτερα επισημάνει, ενώ σχετικά με τους μαθητές Τ.α. αρκετοί Ι1ταν οι γονείς που

δεν κατέγραψαν κανένα όφελος για αυτΊΙ τψ ομάδα παιδιών. Οι γονείς φαίνεται πως

δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική διάσταση της ένταξης και αναφέρονται

λιγότερο στην εκπαιδευΤΙΚ11 της διάσταση. ~υμπεραίνoυμε λοιπόν πως οι γονείς

χρειάζονται υποστήριξη και περαιτέρω πληροφόρηση για να προσεγγίσουν την ένταξη

ως μια πολύπλευρη διαδικασία που αφορά όχι μόνο την κοινωνΙΚ11 αλλά και την

εκπαιδευτική ευημερία των παιδιών, υπερασπίζοντας παράλληλα τα δικαιώματα όλων

των μαθητών στην μάθηση CVlachou, 2006).

Στην παρούσα ερευνητικι1 μελέτη οι γονείς παιδιών Τ.α. αναφέρθηκαν επίσης και

στους προβληματισμούς που μπορεί να έχουν σχετικά με τον αντίκτυπο της σχολΙΚ11ς

ένταξης, τόσο προς τα παιδία τους όσο και προς τους μαθητές με ε.ε.α./α. Η

πλειοψηφία των γονέων. εκδήλωσε τον προβληματισμό της σχετικά με την

πιθανότητα, κάποιος μαθητΊΙς με προβλήματα συμπεριφοράς να φοιτά στην τάξη μαζί

με το δικό τους παιδί. ~ε αυτΊΙ την περίπτωση, οι γονείς δΙ1λωσαν πως θα

ανησυχούσαν για την ασφάλεια του παιδιού τους. Ωστόσο. όπως έχει ήδη αναφερθεί

κανένας από τους συμμετέχοντες τη.:; έρευνας δεν ήταν γονέας παιδιού που

συνεκπαιδευόταν με μαθηnι με προβλήματα συμπεριφορά.ς. Δεδομένης λοιπόν της

απουσίας ερευνητικών δεδομένων, δεν γνωρίζουμε τις απόψεις των γονέων που είχαν

την εμπειρία της εφαρμογι1ς ενταξιακών προγραμμάτων εκπαίδευσης στα οποία

συμμετείχω' τα παιδιά τους από κοινού με παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς. Η

περαιτέρω ερευνητικι1 προσέγγιση του παραπάνω θέματος μπορεί να ρίξει φώς στις

πραγματικές απόψεις των γονέων. για τψ σχολικι1 ένταξη των μαθητών με

προβλήματα συμπεριφοράς.

Οι γΟ\'είς εκτός από τις ανησυχίες τους για τις επιπτώσεις της ένταξης στα παιδιά.

Τ.α. αναφέρθηκαν επίσης και σε παράγοnες που μπορεί να δυσχεράνου\' την

συμμετοχι1 των παιδιών με ε.ε.α./α. στψ γενΙΚΙ1 τάξη. ~ύμφωνα με τους γονείς οι

παράγοnες αυτοί αφορούσαν τα ατομικά χαρακτηριστικά των μαθητώ\' που μπορεί να

τους «εμποδίζουν» να ακολουθι1σου\' τον ρυθμό της γενικιlς τάξης καθώς και την

κατάρτιση τω\' εκπαιδευτικών του γενικού σχολείου σε θέματα ειδικών αναγκών και

αναπηρίας. Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός. πως οι γονείς δε\' ανέφερα\' μόνο τις

δυσλειτουργίες που φέρου\' τα ά.τομα με ε.ε.α./α. ως τους παράγοnες που

δυσκολεύουν την ένταξης τους στο γεnκό σχολείο αλλά και την ελλιπι1 κατάρτιση τω\'

εκπαιδευτικών των σχολείων, ώστε να αnαποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες

των παιδιώ\·. Βέβαια, οι γονείς θα πρέπει με την υποστιlριξη του σχολείου να

λαμβάνουν υπ' υπόψη τouc. πως η ειλΙΠΙ1 κατάρτιση των εκπαιδευτικώ\' δεν
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δικαιολογεί τον αποκλεισμό των μαθητών με ε.ε.α./α. από το γενικό σχολείο αλλά

επισημαίνει την ανάγκη για περαιτέρω επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Γενικότερα.

παρατηρείται πως οι ανησυχίες των γονέων. όπως καταγράφηκαν από τους ίδιους. δεν

αφορούν την ένταξη αλλά. αnικατοπτρίζουν nc αδυναμίες του ελληνικού

εκπαιδευτικού συσΤ11ματος. να παρέχει ίσες ευκαιρίες μάθησης σε όλουc Touc

μαθητές. τις οποίες όμως δεν δημιουργεί η ένταξη αλλά τις αναδεικνύει.

Οσον αφορά την ενημέρωση που είχαν Ι1δη λάβει οι γονείς παιδιών Τ.α. για την

διεξαγωγή προγραμμάτων ένταξης στο σχολείο όπου φοιτούσε το παιδί τους, η

συνΤΡΙΠΤΙΚΙ1 πλειοψηφία των γονέων δΙ1λωσε πως δεν είχε λάβει καμία ενημέρωση

από τους σχολικούς φορείς. Παρατηρούμε πως οι γονείς διαμορφώνουν τις απόψεις

τους και εξάγουν συμπεράσματα βασιζόμενοι σε προσωπικές εμπειρίες και σε

αποσπασματικά γεγονότα της σχολΙΚ11ς ζωής των παιδιών στα οποία έτυχε να

παρευρίσκονται. Αναδεικνύεται λοιπόν, η ανάγκη οργάνωσης ομιλιών και ομάδων

υποστήριξης των γονέων κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων

ένταξης. ώστε να τερματιστού\' και να προληφθούν οι πιθανέ _ παρανοήσεις, τα

αυθαίρετα συμπεράσματα και η διαιώνιση στερεοτύπων που δικαιολογούν π:

εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανισότητες σε βάρος των μαθητών με ε.ε.α./α .. από τους

γονείς των μαθητώ\' τ.α.

Εξίσου σημαντικά. είναι τα ευΡΙ1ματα της παρούσης ερευνητικής μελέτης. τα οποία

περιλαμβάνουν τις προτά.σεις των γονέων για την χάραξη αποτελεσμαΤΙΚ11ς

ενταξιακής πολΙΤΙΚ11ς στην εκπαίδευση. Οι προτά.σεις των γονέων θα μπορούσαν να

χαρακτηριστούν εξαιρετικά εύστοχες για την διαμόρφωση πολιτικών ένταξης, καθώς

αφορούν δράσεις που απαιτούν Τ11" σύμπραξη των ίδιων των γονέων, των σχολικών

και των πολιτικών φορέων. Η ανάπτυξη συνεργατικών και υποστηρικτικών

σχέσεων μεταξύ των γο\'έων. των σχολείων. τω\' 1\,"ΊJβερνl1σεων. και της κοινωνίας

σύμφωνα με τον Bal10n (2013 )αποτελεί Τ11'· βάση για την διαμόρφωση εκπαιδευτικών

συστημάτων που παρέχουν σε όλους τους μαθητές υψηλΙ1ς ποιότητας εκπαίδευση και

ένταξη σε σχολικό και κοινωnκό επίπεδο. Ακόμα οι προτάσεις των γονέων για Τ11"

διαμόρφωση πολιτικών έ\Ταξης σηματοδοτούν Τ11" ανάγκη όχι μόνο για ενημέρωση

αλλά και για «ενδυνά.μωση» και αξιοποίηση της ομάδας των γονέων από την μεριά.

του σχολείου. ώστε να συμμετέχουν ενεργά στ11" διαμόρφωση και αξιολόγηση του

εκπαιδευτικού έργου των σχολείων (ΜατσαγΥούρας και Βέρδης. 2003).

Καταληκτικά. η ανάδειξη των απόψεω\' τω\' γονέων για την συνεκπαίδευση των

μαθητών με και χωρίς ε.ε.α./α. εμπλουτίζει τα ερευνητικά δεδομένα στον χώρο της

εκπαίδευσης και παρέχει ΧΡΙ1σιμες πληροφορίες στους επαγγελματίες του χώρου,
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διευκολύνοντας έτσι το έργο τους. Η διερεύνηση των απόψεων γονέων που έχουν

γνωρίσει την εφαρμογ11 ενταξιακών πρακτικών, καθώς το παιδί τους έχει τουλάχιστον

ένα συμμαθηηι με ε.ε.α.lα. μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα καρποφόρα. Αφού γνωρίσουμε

τις απόψεις των γονέων, μπορούμε να εντοπίσουμε τις απόψεις εκείνες που τους

εμποδίζουν να δούνε την ένταξη ως μια εκπαιδευτική πραΚΤΙΚΙ1 που ανταποκρίνεται

στις ικανότητες και δυσκολίες όλων των μαθητών και μπορούμε επίσης να

αναγνωρίσουμε τις ανάγκες των γονέων αυτών στην προσπάθεια τους να εμπλακούν

ενεργά στην παραπάνω διαδικασία. Έχοντας τα δεδομένα αυτά στην διάθεση τους οι

επαγγελματίες της εκπαίδευσης μπορούν να αναπτύξουν κατάλληλα προγράμματα

υποσηιριξης, ενημέρωσης και συνεργασίας μεταξύ γονέων και σχολείου ώστε

μακροπρόθεσμα μαθητές γονείς και εκπαιδευτικοί να εξασφαλίσουν όσο το δυνατό

περισσότερες ευκαιρίες μάθησης και κοινωνικοποίησης για τα όλα τα παιδιά με και

χωρίς ε.ε.α./α.
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