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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία διερευνά τις απόψεις των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής (0-3 ετών) 

που εργάζονται σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς στην Μάλτα, σχετικά με τη συνεργασία 

τους με τις οικογένειες παιδιών με Αναπηρίες. Πιο συγκεκριμένα, μελετά τους τρόπους 

βελτίωσης της επικοινωνίας και τρόπους συνεργασίας με τις οικογένειες παιδιών με 

αναπηρίες. Επιπλέον, διερευνά τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τα οφέλη που 

προκύπτουν από την εν λόγω συνεργασία και τέλος, οι δυσκολίες που συναντώνται στη 

συνεργασία μεταξύ σχολείου και γονιών παιδιών με αναπηρίες. 

Προκειμένου να διερευνηθεί το παραπάνω θέμα χρησιμοποιήθηκε ως ερευνητικό εργαλείο η 

ημι-δομημένη συνέντευξη. Στην έρευνα συμμετείχαν είκοσι (20) εκπαιδευτικοί ηγετικών 

θέσεων λόγω των εκπαιδευτικών πολιτικών των συγκεκριμένων σχολείων που συμμετείχαν 

στη μελέτη, εφόσον πρώτα οι managers και έπειτα οι coordinators είναι υπεύθυνοι για την 

ενημέρωση, επικοινωνία και γενικότερα την ανατροφοδότηση με τους γονείς. Μέσω της 

ανάλυσης των δεδομένων των ημι δομημένων συνεντεύξεων, επιχειρήθηκε να  εξετασθούν τα 

ερευνητικά ερωτήματα, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω, εις βάθος. 

Αναφορικά με την επικοινωνία, όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η βελτίωσή της 

αποτελεί εφόδιο για τη συνεργασία των δύο πλευρών ενώ το 22% των εκπαιδευτικών 

ανέφερε ότι η καθημερινή επαφή με τους γονείς πραγματοποιείται καθώς αυτοί αφήνουν και 

παραλαμβάνουν τα παιδιά τους από τον παιδικό σταθμό, μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και βιβλίου επικοινωνίας.  

Ωστόσο, πάνω από το 50% των εκπαιδευτικών ισχυρίστηκε ότι η συνεργασία επιτυγχάνεται 

όταν υπάρχει καλή σχέση μεταξύ των δύο πλευρών. Επιπλέον, αρκετοί εκπαιδευτικοί 

εξέφρασαν την ανάγκη να συνεργάζονται και με τους ειδικούς επαγγελματίες όπως επίσης να 

εκπαιδευτούν σε θέματα ειδικής αγωγής και συμβουλευτικής γονέων ώστε να είναι ικανοί να 

προσεγγίζουν τους γονείς με τον πλέον σωστό τρόπο, να βοηθούν τα παιδιά με Αναπηρίες  

και να τα στηρίζουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπρόσθετα, σημαντικό εύρημα της 

παρούσας έρευνας ήταν το γεγονός ότι όλες οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν πρόθυμες να 

μοιράζονται τις πρακτικές και μεθόδους που εφαρμόζονται στο σχολείο για τη διατήρηση της 

ρουτίνας στα δύο κύρια περιβάλλοντα που τα παιδιά μεγαλώνουν. Σύμφωνα με αυτές, 

σημαντικό είναι επίσης και το αντίστροφο. Αναφορικά με τη στάση των γονέων ως προς τη 

συνεργασία τους με το σχολείο, οι συμμετέχοντες διέκριναν δύο κατηγορίες: α) τους γονείς 

που αποδέχονται ότι το παιδί τους χρειάζεται βοήθεια και συνεργάζονται με αποτέλεσμα την 

ολιστική του βελτίωση και β) τους γονείς σε άρνηση οι οποίοι δεν επιθυμούν την επικοινωνία 

με το σχολείο, προκαλώντας προβλήματα στη συνεργασία και μειονεκτήματα στην ολιστική 

ανάπτυξη και πρόοδο του παιδιού. 

Επίσης, όλοι οι εκπαιδευτικοί παραδέχτηκαν τα οφέλη που προκύπτουν από την εν λόγω 

συνεργασία αφού όσο καλύτερα καταλαβαίνουν τις ανάγκες των παιδιών τόσο καλύτερα 

μπορούν να τα υποστηρίξουν συμβάλλοντας στην βελτίωση και πρόοδό τους. Τέλος, το 44% 

των συμμετεχόντων ισχυρίστηκαν ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο που αντιμετωπίζουν είναι οι 

γονείς σε άρνηση δηλαδή, οι γονείς που δεν παραδέχονται ότι το παιδί τους  χρειάζεται 

υποστήριξη και βοήθεια από ειδικούς επαγγελματίες. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι 

πολύ εκπαιδευτικοί θεώρησαν τους εαυτούς τους υπεύθυνους για την αρνητική στάση των 

γονέων και την έλλειψη εμπιστοσύνης.  
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Abstract 

The present study explores the views of early childhood educators (0-3 years) working in 

private childcare centres in Malta regarding their collaboration with families of children with 

disabilities. More specifically, their opinions are studied so as to improve the ways of 

communication and ways of collaboration with families of children with disabilities. It also 

seeks to explore teachers’ views regarding the benefits of this communication and finally, the 

difficulties encountered in the collaboration between the school and the parents of children 

with disabilities. 

To investigate the above matter a semi structured interview was designed and used, as the 

main research instrument.  Twenty educators of leading positions participated in this piece of 

research due to the specific schools’ educational policies, as first the managers and then the 

coordinators are responsible for informing, communicating and generally providing feedback 

to the parents. By analyzing the data of the semi-structured interviews, an attempt was made 

to examine the research questions in depth, as mentioned above. 

Regarding the communication, all participants agreed that its improvement is a stepping stone 

for the two parties’ collaboration, whilst 22% of the educators mentioned that there is daily 

contact with the parents as they drop off and pick up their children from childcare, through 

telephone, emails and communication book. 

However, over 50% of the educators claimed that collaboration is achieved when there is 

good relationship between the two parties. Moreover, many educators expressed their need to 

collaborate with specialists as well as to be trained on subjects such as special education and 

parental counselling in order to be able to approach the parents in the best way, help the 

children with disabilities and support them during the teaching process. In addition, an 

important finding of the present study was the fact that all educators declared willing to share 

the practices and methods implemented at school in order to keep the routine in the two main 

environments where the children grow up. According to them, the reverse is also important. 

Regarding the parents’ attitude in relation to the collaboration with school, the participants 

distinguished two categories: a) parents who accept that their child needs help and collaborate 

aiming at her/his an holistic improvement and b) parents in deny who don’t wish 

communication with school, thus causing problems in collaboration and disadvantages in the 

holistic development and progress of the child. 

Also, all educators admitted the benefits of this collaboration since the better they understand 

the children’s needs, the best they can support them contributing in their improvement and 

progress. Finally, 44% of the participants claimed that the biggest barrier they face is parents 

in deny, parents who don’t accept that their child needs support and help from specialists. 

Worth to be noted that many educators considered themselves responsible of the parents’ 

negative attitude and lack of trust.  
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Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 

Από την δεκαετία του 40’ και έπειτα, τα εκπαιδευτικά δεδομένα στην Μάλτα άρχισαν 

να αλλάζουν. Πιο συγκεκριμένα, μετά το 1946 όπου και καθορίστηκε η πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση (έξι τάξεις του δημοτικού σχολείου και ηλικίες παιδιών από πέντε έως 

έντεκα ετών) ως υποχρεωτική για όλους, υπήρξε μία σταθερή πρόοδος στο 

εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας συμπεριλαμβάνοντας σταδιακά τους μαθητές με 

αναπηρίες. Ο Νόμος Περί Εκπαίδευσης του 1974, όριζε ότι τα παιδιά της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης «με κάποιο ψυχικό, συναισθηματικό ή σωματικό 

μειονέκτημα» θα έπρεπε να εγγραφούν στο ειδικό σχολείο. Αργότερα, με τον 

Εκπαιδευτικό Νόμο του 1988, διασφαλίστηκε νομικά η κοινωνική ένταξη, η ειδική 

εκπαίδευση και οι ίσες ευκαιρίες στα άτομα με αναπηρίες. Το 1989 η Κυβέρνηση της 

Μάλτας υπέγραψε το Άρθρο 23 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού αναγνωρίζοντας έτσι το δικαίωμα των παιδιών με αναπηρία 

να απολαμβάνουν μια αξιοπρεπή ζωή υπό συνθήκες που προωθούν την 

αυτοπεποίθησή τους, διευκολύνουν την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνία, 

προσφέρουν ιδιαίτερη φροντίδα στην εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, την 

κατάρτιση, την αποκατάσταση, την προετοιμασία για την απασχόληση και τέλος τις 

ευκαιρίες για αναψυχή. Στην συνέχεια υπεγράφησαν σημαντικές συμβάσεις ορόσημο 

για την χώρα όπως η Διακήρυξη της Σαλαμάνκα του 1994 και η Διακήρυξη της 

Μαδρίτης στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τα άτομα με αναπηρίες το 2002. Υπό το 

πρίσμα της παραπάνω σύντομης ιστορικής αναδρομής γίνεται κατανοητό ότι τα 

άτομα με αναπηρία κατέχουν σημαντική θέση στην μαλτέζικη κοινωνία, ενώ στον 

τομέα της εκπαίδευσης γίνονται συνεχείς προσπάθειες για την αποτελεσματικότερη 

ενσωμάτωση των παιδιών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Έτσι λοιπόν, «άτομο με 

αναπηρίες» στην Μάλτα ορίζεται το άτομο που αντιμετωπίζει δυσκολίες στην 

καθημερινότητά του οι οποίες σχετίζονται με την φυσική, νοητική, ψυχική ή 

κοινωνική του κατάσταση. Ειδικότερα στον χώρο της εκπαίδευσης, «μαθητές με 

αναπηρίες» ορίζονται τα παιδιά που μπορεί να αντιμετωπίζουν από απλές αλλεργίες 

μέχρι πολύ σοβαρές αναπηρίες. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, το κράτος παρέχει 

παράλληλη στήριξη στους μαθητές από ειδικούς εκπαιδευτικούς (Spiteri et al., 2005). 

Ωστόσο, πολλοί επιστήμονες, από τον 18ο αιώνα ακόμη, υποστήριζαν ότι το σχολείο 

θα πρέπει να συνεργάζεται με την οικογένεια, καθώς μόνο έτσι επιτυγχάνονται 
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υψηλότερα ποσοστά σχολικής επιτυχίας και προσαρμογής, κοινωνικής και 

συναισθηματικής ανάπτυξης και βελτίωσης συμπεριφοράς στο σχολείο όπως και 

στο οικογενειακό περιβάλλον των παιδιών με αναπηρίες (Hoover-Dempsey & 

Sandler, 2007˙Boethel, 2003˙Hill & Craft, 2003˙Jeynes, 2003˙Epstein et al, 

2002˙Hill, 2001˙Miedel & Reynolds, 1999˙Grolnick & Slowiaczek, 1994). Η 

συμμετοχή των γονέων μάλιστα δεν έχει ευεργετικές επιπτώσεις μόνο πάνω στα 

παιδιά τους αλλά και στους ίδιους, καθώς νιώθουν πλήρεις και επαρκείς μειώνοντας 

ταυτόχρονα το αίσθημα της κατάθλιψης και του άγχους. Παρόλα αυτά, στην 

προσπάθεια να βρεθεί η χρυσή τομή μεταξύ των δύο θεσμών, συναντώνται πολλά 

εμπόδια προερχόμενα και από τις δύο πλευρές. Ένα από αυτά είναι η έλλειψη 

εμπιστοσύνης, αφενός από την πλευρά των εκπαιδευτικών που θεωρούν ότι οι 

πληροφορίες που παίρνουν από τους γονείς των παιδιών με αναπηρίες είναι 

αναξιόπιστες και αφετέρου από την πλευρά των γονέων οι οποίοι νιώθουν ότι δεν 

γίνονται αποδεκτοί από τους εκπαιδευτικούς και τους ειδικούς που παρακολουθούν 

την ανάπτυξη των παιδιών τους.  

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και εφόσον το συγκεκριμένο θέμα δεν έχει 

ερευνηθεί αρκετά σε παγκόσμιο επίπεδο, στη Μάλτα και την Ελλάδα, η παρούσα 

μελέτη επιχειρεί να καλύψει ένα μέρος του ερευνητικού κενού που υπάρχει στον 

μαλτέζικο εκπαιδευτικό χώρο, προκειμένου να εντοπιστούν και να κατανοηθούν σε 

βάθος η σχέση σχολείου με τις οικογένειες παιδιών με αναπηρίες, τα κύρια εμπόδια, 

οι τρόποι βελτίωσης αυτή της σχέσης, ενώ θα προταθούν τρόποι αντιμετώπισης και 

πρακτικές που θα μπορούσαν να ωφελήσουν την συνεργασία και την επικοινωνία 

αυτών των δύο σημαντικών θεσμών για την ανάπτυξη των παιδιών με αναπηρίες. 

1.1 Ο κύριος στόχος της μελέτης 

Για την διερεύνηση του θέματος θα διεξαχθεί μία έρευνα στην οποία θα συμμετέχουν 

εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής για παιδιά ηλικίας από 0 έως 3 χρονών, που 

εργάζονται σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς της Μάλτας. Ο κύριος σκοπός της θα 

είναι  να διερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών με την παραπάνω ιδιότητα, 

σχετικά με την επικοινωνία και συνεργασία τους με τις οικογένειες παιδιών με 

Αναπηρίες.  

Υπό αυτή την έννοια το κύριο ερευνητικό ερώτημα έχει διατυπωθεί ως εξής: 
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Ποιες οι απόψεις των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής (0-3 ετών) ιδιωτικών 

παιδικών σταθμών στην Μάλτα, σχετικά με τη συνεργασία τους με τις οικογένειες 

παιδιών με Αναπηρίες; 

Μια σειρά ερευνητικών υποερωτημάτων έχουν διατυπωθεί για να φωτίσουν 

περισσότερο το κύριο ερευνητικό ερώτημα τα οποία είναι τα εξής: 

1. Με ποιους τρόπους οι εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής προσπαθούν να 

βελτιώσουν την επικοινωνία τους με τις οικογένειες παιδιών με Αναπηρίες 

ώστε να συνεργαστούν επιτυχώς σύμφωνα με την άποψή τους; 

2. Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής ιδιωτικών 

παιδικών σταθμών στην Μάλτα σχετικά με τους τρόπους συνεργασίας τους με 

τις οικογένειες παιδιών με Αναπηρίες; 

3. Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής ιδιωτικών 

παιδικών σταθμών στην Μάλτα σχετικά με τα οφέλη που προκύπτουν από την 

συνεργασία τους με τις οικογένειες παιδιών με Αναπηρίες; 

4. Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής ιδιωτικών 

παιδικών σταθμών στη Μάλτα για τις δυσκολίες που συναντούν στην 

προσπάθειά τους να συνεργαστούν με τις οικογένειες παιδιών με Αναπηρίες; 

1.2 Απαρχές του κύριου στόχου της έρευνας 

Το ισχυρότερο κίνητρο για την επιλογή του κύριου ερευνητικού στόχου της 

παρούσας έρευνας προέκυψε από το επαγγελματικό και προσωπικό ενδιαφέρον της 

ερευνήτριας.  

Λόγω της θέσης εργασίας της ως Childcare Manager, στις αρμοδιότητές της 

περιλαμβάνονται η συνεργασία και η επικοινωνία με τους γονείς όλων των παιδιών 

που παρακολουθούν στον ιδιωτικό παιδικό σταθμό-νηπιαγωγείο που εργάζεται. 

Ιδιαίτερη προσοχή υφίσταται στην προσέγγιση, επικοινωνία και συνεργασία με τους 

γονείς των παιδιών που φαίνονται να αντιμετωπίζουν κάποιες δυσκολίες. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, έπειτα από εκτενείς συζητήσεις της ερευνήτριας με την υπεύθυνη για το 

παιδί εκπαιδευτικό, προγραμματίζονται συναντήσεις με τους γονείς ώστε να 

συζητηθούν οι παρατηρήσεις που έχουν γίνει. Ανάλογα με την δυσκολία που φαίνεται 

να αντιμετωπίζει το εκάστοτε παιδί, επιχειρείται να δοθεί μία προτεινόμενη 

κατευθυντήρια γραμμή, όπως για παράδειγμα στην καθυστέρηση ανάπτυξης λόγου 

προτείνεται η επίσκεψη σε λογοθεραπευτή. Επιπλέον, το Κράτος της Μάλτας προνοεί 



 
 

229 

για την σωματική και νοητική ανάπτυξη όλων των παιδιών που γεννιούνται στην 

χώρα, προσφέροντας δωρεάν εξετάσεις ξεκινώντας μάλιστα από τον 3ο μήνα της 

ζωής τους εξετάζοντας σε βάθος την κάθε περίπτωση. Τα παιδιά που εμφανίζουν 

δυσκολίες στην ανάπτυξή τους παραπέμπονται στην «Μονάδα Αξιολόγησης 

Παιδικής Ανάπτυξης» (CDAU-Children Development Assessment Unit). Σε 

αυτήν την περίπτωση, κρατικοί λειτουργοί παρακολουθούν το παιδί στο σπίτι όπως 

και στο σχολείο. Η ερευνήτρια λόγω της θέσης της, θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με 

τους παραπάνω ειδικούς καθώς και με τους γονείς συζητώντας την πρόοδο που 

σημειώνει το παιδί στο σχολείο.  

Λόγω του πολύ νεαρού της ηλικίας των παιδιών, πολλοί είναι οι γονείς που αγνοούν 

την σημασία των συναντήσεων που προαναφέρθηκαν ή ακόμη και τους ειδικούς, 

πιστεύοντας ότι η δυσκολία του παιδιού τους θα απαλειφεί μεγαλώνοντας. Η 

συνεργασία και η επικοινωνία με αυτούς γίνεται δυσκολότερη και αυτό ακολούθως 

δυσχεραίνει το έργο των εκπαιδευτικών. Με αφορμή λοιπόν, τους λεπτούς χειρισμούς 

που επιβάλλουν οι καταστάσεις στον επαγγελματικό χώρο της ερευνήτριας, 

αποφάσισε να ασχοληθεί από προσωπικό ενδιαφέρον, προσπαθώντας να διερευνήσει 

τις απόψεις των εκπαιδευτικών πάνω στο θέμα και να βελτιώσει τόσο τις πρακτικές 

επικοινωνίας της με τους γονείς όσο και την ίδια ως άνθρωπο και εκπαιδευτικό. 

Φυσικά από την οπτική ερευνητικού ενδιαφέροντος, η ερευνήτρια θα επιθυμούσε να 

συνεισφέρει περισσότερα ερευνητικά με την μελέτη της καθώς δεν έχει 

πραγματοποιηθεί παρόμοια έρευνα στη Μάλτα που να μελετά την συνεργασία και 

επικοινωνία σχολείου και οικογένειας παιδιών με αναπηρίες ηλικιών 0-3 ετών. 

1.3 Ερευνητική μεθοδολογία 

Τον Ιούνιου του 2019, η ερευνήτρια προχώρησε την μελέτη με την διεξαγωγή 

ποιοτικής έρευνας χρησιμοποιώντας την ημιδομημένη συνέντευξη ως ερευνητικό 

εργαλείο για την συλλογή δεδομένων. Το δείγμα των 20 εκπαιδευτικών συλλέχθηκε 

με την μέθοδο της σκόπιμης δειγματοληψίας όπου και επιλέχθηκαν οι συμμετέχοντες 

που εργάζονται ως managers (διοικητές) και coordinators (συντονιστές) σε παιδικούς 

ιδιωτικούς σταθμούς της Μάλτας, εφόσον μόνο οι παραπάνω είναι υπεύθυνοι για την 

ενημέρωση, επικοινωνία και γενικότερα την ανατροφοδότηση στην σχέση μεταξύ 

σχολείου και οικογενειών παιδιών με αλλά και χωρίς αναπηρίες. 
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Η ανάλυση των δεδομένων έγινε αρχικά με ανοιχτή κωδικοποίηση, δηλαδή 

διαβάζοντας το γραπτό κείμενο που προέκυψε από τη συνέντευξη κάθε 

συμμετέχουσας, η ερευνήτρια κράτησε σύντομες σημειώσεις στο περιθώριο του 

κειμένου με τη μορφή λέξεων, θεωρητικών εννοιών ή σύντομων φράσεων 

συνοψίζοντας τα όσα γράφονταν στο κείμενο. Αυτό το είδος ανάλυσης δεδομένων, 

είχε ως στόχο τη δημιουργία μιας συνοπτικότατης περιγραφής για κάθε στοιχείο που 

καταγράφεται στο κείμενο, χωρίς όμως να κωδικοποιεί σημεία τα οποία δεν 

προσφέρουν στην συγκεκριμένη έρευνα. Η ανάλυση των δεδομένων συνεχίστηκε με 

την ομαδοποίηση των κατηγοριών που προέκυψαν με βάση τα κοινά χαρακτηριστικά 

τους. Η ανάλυση και η συζήτηση των αποτελεσμάτων ολοκληρώθηκαν υπό την 

οπτική της ερευνήτριας η οποία βασίστηκε σε επιστημονικά τεκμηριωμένες 

πληροφορίες, συσχέτισε ομοιότητες και διαφορές που βρέθηκαν στις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών και τα συνέκρινε με έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, 

στη Μάλτα και γενικότερα σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να καταλήξει σε πιο 

ασφαλή και έγκυρα συμπεράσματα σχετικά με τα ερευνητικά ερωτήματα. Στην 

συνέχεια, ακολούθησε συζήτηση για τα αποτελέσματα και έγιναν προτάσεις για την 

βελτίωση μελλοντικών αντίστοιχων ερευνών αλλά και για την συνεργασία σχολείου 

και γονέων παιδιών με αναπηρίες. 

1.4 Περιορισμοί της έρευνας 

Σε αυτό το σημείο, χρήσιμο είναι να αναφερθούν οι περιορισμοί της παρούσας 

μελέτης. 

Αρχικά, κατά την διεξαγωγή της έρευνας και ειδικά στο στάδιο της βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης, διαπιστώθηκε ότι το διαθέσιμο υλικό για μελέτη στην Ελλάδα και τη 

Μάλτα σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα, ήταν αρκετά περιορισμένο καθώς 

πρόκειται για ένα τομέα ο οποίος δεν έχει ερευνηθεί αρκετά. Συγκεκριμένα στην 

Μάλτα, δεν έχει πραγματοποιηθεί παρόμοια έρευνα που να μελετά την συνεργασία 

και επικοινωνία σχολείου και οικογένειας παιδιών με αναπηρίες ηλικιών 0-3 ετών. 

Παρόλα αυτά στην έρευνα αξιοποιήθηκαν δημοσιευμένες εκθέσεις και αναφορές από 

Μαλτέζους συγγραφείς-ερευνητές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που αφορούν τους 

τρόπους επικοινωνίας και συνεργασίας των μαλτέζικων σχολείων με τις οικογένειες 

παιδιών με αναπηρίες.  
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Επίσης, από τις παραπάνω πηγές αντλήθηκαν πληροφορίες σχετικά με την 

αντιμετώπιση των πρώτων αναγκών στην εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία με 

την συμβολή του Κράτους Πρόνοιας της Μάλτας. Γενικότερα, αξιοποιήθηκαν όλες οι 

δυνατές πηγές πρόσβασης για την εκπόνηση της έρευνας όπως το διαδίκτυο, η 

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, η Βιβλιοθήκη 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 

της Μάλτας, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Μάλτας καθώς και το προσωπικό αρχείο της 

ερευνήτριας. 

Επιπλέον, ένας αξιοσημείωτος περιορισμός της συγκεκριμένης μελέτης ήταν το 

χαρακτηριστικό πολυδιάστατο δείγμα της. Αρχικά, θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα 

ιδιωτικά σχολεία που συμμετείχαν στην έρευνα ανήκουν στην ίδια εταιρία με 

αποτέλεσμα να λειτουργούν όλα υπό την αιγίδα συγκεκριμένων εκπαιδευτικών 

πολιτικών. Το γεγονός αυτό έδωσε την ευκαιρία στην ερευνήτρια να επιλέξει 

σκόπιμα το δείγμα της έρευνας καθώς θα μπορούσαν να συμμετέχουν μόνο 

εκπαιδευτικοί ηγετικών θέσεων (managers και coordinators), εφόσον σύμφωνα με τις 

προαναφερθείσες εκπαιδευτικές πολιτικές, πρώτα οι managers και έπειτα οι 

coordinators είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση, επικοινωνία και γενικότερα την 

ανατροφοδότηση με τους γονείς. Στο πλαίσιο αυτό, καταγράφηκαν απόψεις, στάσεις, 

αντιλήψεις και συμπεριφορές εκπαιδευτικών που εκτελούν συγκεκριμένα καθήκοντα 

(καθώς οι managers εργάζονται στην διεύθυνση και είναι υπεύθυνοι κυρίως στο 

διοικητικό μέρος ενώ οι coordinators στο πρακτικό μέρος της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας), η ηλικία τους και η εργασιακή τους εμπειρία ποικίλει, προέρχονται από 

διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα (δεδομένου ότι κάποιοι συμμετέχοντες 

κατάγονται από άλλες ευρωπαϊκές χώρες κυρίως από την Ιταλία) και η περιοχή 

διαμονής και εργασίας τους χαρακτηρίζουν την νοοτροπία τους και την στάση ζωής 

τους κατά ένα μεγάλο βαθμό. Έτσι, στο νότιο τμήμα της Μάλτας θεωρείται ότι οι 

κάτοικοι δεν είναι τόσο ανοιχτοί σε νέες ιδέες και ο τρόπος επικοινωνίας τους είναι 

πιο «σκληρός» και απότομος σε αντίθεση με το κεντρικό και το βόρειο μέρος του 

νησιού που η στάση ζωής των κατοίκων χαρακτηρίζεται πιο «ήρεμη» και «ευγενική». 

Οπότε, πολλές απόψεις των εκπαιδευτικών, θα μπορούσαν να έχουν επηρεαστεί από 

την στάση των γονέων απέναντί τους ή και το αντίθετο. Φυσικά, οι προκαταλήψεις, 

οι διαφορές, η προσωπικότητα, οι στάσεις και η συμπεριφορά που φέρει ο κάθε 

συνεντευξιαζόμενος, είναι πολύ πιθανόν να επηρεάζουν τις απόψεις και τις στάσεις 
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του. Έτσι, σε μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να συμμετέχουν άλλα σχολεία 

ανεξάρτητα μεταξύ τους, ιδιωτικά ή δημόσια που διέπονται από διαφορετικές 

εκπαιδευτικές πολιτικές καθώς επίσης, θα μπορούσαν να ερευνηθούν οι απόψεις 

όλων των εκπαιδευτικών ανεξαρτήτου ειδικότητας ή ηγετικής θέσης. 

Επιπλέον, η επιλογή του συγκεκριμένου δείγματος είχε ως αποτέλεσμα την 

παράληψη της οπτικής των υπόλοιπων εμπλεκόμενων της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 

όπως των γονέων των παιδιών με αναπηρίες και των ειδικών επαγγελματικών καθώς 

το θέμα εξετάστηκε μόνο από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Έτσι, μελλοντικές 

έρευνες θα μπορούσαν να εξετάσουν τη μεταξύ τους συνεργασία, τη συνεργασία τους 

με το σχολείο σε συνδυασμό ή ξεχωριστά καθώς επίσης να μελετήσουν τις απόψεις 

των  εμπλεκόμενων ειδικών επιστημών (όπως ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, 

εργοθεραπευτές, εκπαιδευτικοί πρώιμης παρέμβασης, κ.α) σχετικά με τη συνεργασία 

τους με τους μαθητές και τις επιπτώσεις αυτής. 

1.5  Η δομή της μελέτης 

Η δομή της παρούσας μελέτης ακολουθεί τα στάδια διεξαγωγής μιας εκπαιδευτικής 

έρευνας. Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί μία εισαγωγή στην οποία περιγράφεται  το 

θέμα και ο στόχος της παρούσας μελέτης καθώς και τα στάδια που περιλαμβάνει, 

προκειμένου ο αναγνώστης να μπορεί να παρακολουθήσει την ροή της.  

Ακολουθεί το δεύτερο κεφάλαιο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, στο οποίο 

αναλύονται διεξοδικά ορισμοί, ο σκοπός της έρευνας, οι σχέσεις σχολείου 

οικογένειας, τα θεωρητικά μοντέλα αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικών-γονέων στην 

ειδική αγωγή καθώς επίσης τα οφέλη και οι δυσκολίες που συναντώνται κατά την 

εξέλιξη αυτής της σχέσης. Όλα τα παραπάνω, συνδέθηκαν με βιβλιογραφικές 

αναφορές και έρευνες που έχουν υλοποιηθεί στο παρελθόν. Επίσης, ένα μεγάλο μέρος 

του συγκεκριμένου κεφαλαίου αναφέρεται στον τρόπο που λειτουργεί και 

αντιμετωπίζει το Κράτος Πρόνοιας της Μάλτας τα παιδιά με αναπηρίες όπως και την 

στήριξη που προσφέρει στους γονείς τους. Επιπλέον, περιλαμβάνονται παρόμοιες 

έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί από Μαλτέζους ερευνητές γύρω από το 

συγκεκριμένο θέμα. Τέλος, περιγράφονται διάφοροι τρόποι επικοινωνίας και 

συνεργασίας μεταξύ σχολείου και οικογενειών παιδιών με αναπηρίες οι οποίοι 

προέκυψαν από την εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση. 
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 Στο τρίτο κεφάλαιο της μεθοδολογίας, αναλύεται με κάθε λεπτομέρεια, πως 

σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε η έρευνα. Ειδικότερα, γίνεται ανάλυση του εργαλείου 

συλλογής των δεδομένων, στη προκειμένη περίπτωση της ημιδομημένης συνέντευξης 

και φυσικά του δείγματος της έρευνας. Επίσης, επεξηγείται ο τρόπος που αναλύθηκαν 

τα δεδομένα και ερμηνεύτηκαν τα αποτελέσματα. Τέλος, Τα δύο τελευταία 

υποκεφάλαια της μεθοδολογίας αναφέρονται στη διασφάλιση της εγκυρότητας, της 

αξιοπιστίας και στα θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται και συζητώνται τα αποτελέσματα της έρευνας 

σε σχέση με τον κύριο στόχο της και τα ερευνητικά ερωτήματα. Επιπλέον, γίνεται 

κριτική ανάλυση των δεδομένων και αναζήτηση των θεμάτων που προκύπτουν. 

Τέλος, συνδέονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν με τα θεωρητικά πλαίσια που 

αναφέρονται στο δεύτερο κεφάλαιο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. 

Το πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο της προκείμενης μελέτης, περιλαμβάνει τα 

κυριότερα αποτελέσματα της έρευνας, παρέχοντας κριτική της μελέτης και των 

μεθόδων της, ενώ παράλληλα αναφέρονται οι πιθανότητες για περαιτέρω και 

βαθύτερη έρευνα. Τέλος, αναγνωρίζονται οι συνέπειες της παρούσας μελέτης στην 

πράξη. 
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Κεφάλαιο 2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

2.1 Σκοπός κεφαλαίου 

Το συγκεκριμένο κεφάλαιο της έρευνας αποτελεί μία συμβατική βιβλιογραφική 

ανασκόπηση ενώ αναφέρεται σε εκθέσεις και μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί 

διερευνώντας τις αναπτυσσόμενες σχέσεις μεταξύ σχολείου και οικογενειών παιδιών 

με ή χωρίς αναπηρίες. Οι κυριότερες πηγές ανάκτησης πληροφοριών που 

χρησιμοποιήθηκαν για την συγγραφή του κεφαλαίου και γενικότερα της παρούσας 

έρευνας ήταν το διαδίκτυο, η Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη του Ευρωπαϊκού 

Πανεπιστημίου Κύπρου, η Βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης, η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Μάλτας, η Εθνική Βιβλιοθήκη 

της Μάλτας καθώς και το προσωπικό αρχείο της ερευνήτριας. Η αναζήτηση πηγών 

και βιβλιογραφίας ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2018, όμως η ουσιαστική μελέτη τους 

ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2018 και ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2019. Η 

αναζήτηση πρόσφατων αναφορών συνεχίστηκε κατά την διεξαγωγή και τη συγγραφή 

αυτής της έρευνας ώστε να συμπεριληφθούν στην εργασία. 

Η παρούσα έρευνα διεξάγεται στην Μάλτα όπου και έχει διαπιστωθεί ερευνητικό 

κενό καθώς δεν έχει πραγματοποιηθεί παρόμοια έρευνα που να μελετά την 

συνεργασία και επικοινωνία σχολείου και οικογένειας παιδιών με αναπηρίες ηλικιών 

0-3 ετών. Ωστόσο, έχουν δημοσιευθεί εκθέσεις και αναφορές από Μαλτέζους 

συγγραφείς-ερευνητές καθώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που αφορούν τους 

τρόπους επικοινωνίας και συνεργασίας των μαλτέζικων σχολείων με τις οικογένειες 

παιδιών με αναπηρίες από τα πρώτα ακόμη χρόνια της εκπαίδευσής τους. Οι εκθέσεις 

αυτές αναφέρονται στην αντιμετώπιση των πρώτων αναγκών στην εκπαίδευση των 

παιδιών με αναπηρίες και στις παροχές του Κράτους Πρόνοιας της Μάλτας.  

Παρόλα αυτά, οι περισσότερες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στην Μάλτα και 

αφορούν την συνεργασία σχολείου-οικογένειας παιδιών με αναπηρίες, αναφέρονται 

σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες παιδιών και την ένταξή τους στα εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα (Baldacchino, 2014˙Vella, 2013˙Magrin, 2013), σε συγκεκριμένες 

αναπηρίες ή εκπαιδευτικές δυσκολίες κυρίως δυσλεξία (Abela, 2013˙Agius, 

2013˙Tabone, 2013˙Jones, 2013˙Darmanin, 2013˙Salerno, 2013˙Micallef, 

2013˙Vaaben, 2013), αυτισμό (Degabriele, 2014˙Busuttil & Mifsud, 2014˙Dalli, 
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2014˙Agius, 2013˙Vella Pace, 2013) και σύνδρομο Down (Coppini, 2014) όπως και 

σε συγκεκριμένα μαθήματα κυρίως γλώσσα (Agius, 2014 & Sultana, 2013) και 

μαθηματικά (Cauchi, 2014). Ωστόσο, πρόσφατα έχουν εκπονηθεί πολλές έρευνες 

σχετικά με την διατροφή παιδιών ηλικίας 0-3 ετών (Axisa & Gauci, 2014˙Cordina & 

Cachia, 2014˙Sammut & Sammut, 2014˙Azzopardi, 2014˙Cachia, 2014), την 

διγλωσσία (Sultana, 2014˙Attard, 2013˙Cardona, 2013) που αποτελεί μείζον θέμα 

εφόσον η Μάλτα έχει δύο επίσημες γλώσσες (μαλτέζικα και αγγλικά), την 

λογοθεραπεία ως συνέπεια της διγλωσσίας καθώς κάποια μικρά παιδιά καθυστερούν 

να μιλήσουν και την ποιότητα της εκπαίδευσης (Pisani, 2014) σχετικά με τις 

απαιτήσεις του Υπουργείου Παιδείας, το τρέχον εκπαιδευτικό σύστημα και την 

προσπάθεια που χρειάζεται να καταβάλλουν οι βρεφονηπιοκόμοι στους παιδικούς 

σταθμούς (Schembri, 2014 & Bonnici, 2014) . 

Ο λόγος που δεν έχουν ερευνηθεί σημαντικοί τομείς της Προσχολικής εκπαίδευσης  

παιδιών ηλικίας 0-3 ετών, δικαιολογείται από το γεγονός ότι μόλις τα τελευταία 

χρόνια η προσχολική αγωγή στην Μάλτα έχει αρχίσει να αποκτά αξία, καθώς 

παλαιότερα θα χαρακτηριζόταν απλά ως «φύλαξη παιδιών». Λόγω λοιπόν, του 

ερευνητικού κενού που προκύπτει από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, στην 

εργασία θα χρησιμοποιηθούν πηγές που αφορούν και έρευνες άλλων χωρών. 

 Όσον αφορά τη σωστή κατάρτιση των εκπαιδευτικών (child carers) για ηλικίες 

παιδιών 0-3 ετών, αυτή αποτελεί μείζον θέμα του Υπουργείο Παιδείας της Μάλτας. 

Λόγω της δωρεάν εκπαίδευσης των παιδιών ηλικίας 0-3 ετών, οι παιδικοί σταθμοί 

χρειάζονται άμεσα προσωπικό και πολλές φορές προσλαμβάνονται ανειδίκευτα 

άτομα ως εκπαιδευτικοί. Η εκπαίδευσή των καταρτισμένων βρεφονηπιοκόμων δεν 

διαρκεί περισσότερο από εννέα μήνες με αποτέλεσμα πολλές φορές να μην μπορούν 

να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του επαγγέλματός τους. Σχετικά με την Ειδική 

Αγωγή, η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης (LSEs) διαρκεί μόλις 

μερικές εβδομάδες, κρατώντας την ποιότητα της ειδικής εκπαίδευσης σε χαμηλό 

επίπεδο, αφού στους μαθητές με αναπηρίες παρέχεται η απολύτως βασική 

υποστήριξη και κάλυψη αναγκών όπως βοήθεια στη σίτιση, στη χρήση τουαλέτας και  

η ενίσχυσή τους στα απολύτως βασικά μαθήματα όπως η γλώσσα. Φυσικά, υπάρχουν 

πολλοί εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής που είναι πλήρως καταρτισμένοι 

(απόφοιτοι Πανεπιστημίου) και έχουν προχωρήσει τις σπουδές τους όπως και 
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παιδαγωγοί Ειδικής Αγωγής,  οι οποίοι συνεχίζουν ακόμη και σε μεταπτυχιακές 

σπουδές.  

2.2 Σχέση σχολείου-οικογένειας 

Καθώς μεταβαίνουμε σε μια νέα φάση εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης γενικότερα , 

προκύπτουν δημιουργικές και ευέλικτες δομές που υποστηρίζουν την σημαντικότητα 

και την αναγκαιότητα της συνεργασίας του σχολείου με τις οικογένειες παιδιών με 

αναπηρίες.   

Σύμφωνα με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τις Αναπηρίες και την 

Ενιαία εκπαίδευση «INCLUSIVE EARLY CHILDHOOD EDUCATION-An 

analysis of 32 European examples», κάθε ευρωπαϊκή χώρα αντιμετωπίζει με 

διαφορετικό τρόπο την γονεϊκή εμπλοκή στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ δεν 

αποτελεί μόνο θέμα επιστημονικού διαλόγου αλλά θέμα κυβερνητικής συζήτησης της 

εκάστοτε χώρας (O’Connor, 2008) . Βέβαια, η σύγχρονη βιβλιογραφία τείνει να 

εξαλείψει τον όρο «γονεϊκή εμπλοκή» και να τον αντικαταστήσει με τον όρο 

«οικογενειακή εμπλοκή» εφόσον πολλές είναι οι περιπτώσεις των παιδιών που 

φροντίζονται καθημερινά όχι μόνο από τους γονείς τους αλλά και από οικογενειακά 

τους πρόσωπα (Christenson & Sheridan, 2001). Ωστόσο, ο όρος «γονεϊκή εμπλοκή» 

χρησιμοποιείται πολλές φορές ως συνώνυμος του όρου «γονεϊκή συμμετοχή» ενώ 

στην πραγματικότητα δεν είναι εννοιολογικά ταυτόσημοι. Ο πρώτος λοιπόν, έχει μια 

ευρύτερη έννοια, καθώς επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά και την προσωπικότητα 

του γονέα (Γεωργίου, 2000) ενώ αναφέρεται στην γενικότερη συμπεριφορά του ίδιου 

απέναντι στο παιδί. Επιπλέον, αφορά τις στάσεις, τις πεποιθήσεις και τις προσδοκίες 

που έχει ο γονέας από και προς την εκπαίδευση καθώς είναι υπεύθυνη για το μέλλον 

του παιδιού του (Reynolds Clements, 2005). Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από την 

έρευνα των Dunlap-Zuniga και Alatorre-Alva (1999), στην οποία αποδεικνύεται ότι 

ένα μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών αισθάνεται επιβαρυμένο από τις ευθύνες και 

προσδοκίες που έχουν εναποθέσει οι γονείς των παιδιών με αναπηρίες σε αυτούς. 

Όσον αφορά τον ρόλο των γονέων, κατά την «γονεϊκή εμπλοκή» τους επιτρέπεται 

μόνο να παρατηρούν δραστηριότητες και εκδηλώσεις, ενώ οι ίδιοι αρκούνται στην 

εκτέλεση των γονεϊκών καθηκόντων τους. Από την άλλη πλευρά, ο όρος «γονεϊκή 

συμμετοχή» εκφράζει την ισότητα μεταξύ όλων των εμπλεκομένων της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας (εκπαιδευτικοί, ειδικοί και γονείς) θέτοντας ως 
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απαραίτητες προϋποθέσεις τον αλληλοσεβασμό, την ανταλλαγή χρήσιμων 

πληροφοριών και αισθημάτων που αφορούν το παιδί, την από κοινού λήψη 

αποφάσεων. 

Στο παρόν κεφάλαιο της προκείμενης εργασίας αναλύονται και οι δύο όροι. Ωστόσο, 

η έννοια που λαμβάνει η συνεργασία εκπαιδευτικών και γονέων παιδιών με 

αναπηρίες καθώς και οι ερωτήσεις της συνέντευξης που έχουν σχεδιαστεί για την 

εκπόνηση της έρευνας υιοθετούν τον όρο «γονεϊκή συμμετοχή» εφόσον μέσω των 

παραπάνω εκφράζεται η ισότητα, ο αλληλοσεβασμός και η ανταλλαγή πληροφοριών 

προς όφελος του παιδιού. 

2.3 Θεωρητικά μοντέλα αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικών-γονέων στην ειδική 

αγωγή 

Αρκετά χρόνια πριν, οι γονείς των παιδιών με αναπηρίες δεν είχαν λόγο ούτε και 

υποστήριξη στον τρόπο εκπαίδευσης των παιδιών τους, καθώς οι αποφάσεις 

λαμβάνονταν από τους ειδικούς επαγγελματίες (Το μοντέλο του ειδικού-Τhe expert 

model). Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, ο ρόλος του γονέα είναι παθητικός αφού 

καθοδηγείται από τον ειδικό επιστήμονα σε όλα τα επίπεδα, εκτελεί τις οδηγίες που 

του δίνονται χωρίς ουσιαστικά να συμμετέχει στις διαδικασίες (Τσιμπιδάκη, 

2007˙Dale,2000). Παρ’ όλο που στο συγκεκριμένο μοντέλο ασκήθηκε έντονη κριτική 

λόγω της μη εμπλοκής των γονέων, πολλοί είναι οι επαγγελματίες που αγνοούν τους 

κινδύνους απώλειας σημαντικών πληροφοριών από την ζωή του παιδιού και 

εξακολουθούν να εφαρμόζουν την συγκεκριμένη προσέγγιση (Dale, 

2000˙Cunningham & Davis, 1985). 

Αργότερα, η Dorothy Jeffree πρότεινε το μοντέλο της μεταμόσχευσης (The 

transplant model) όπου σύμφωνα με αυτό, οι ειδικοί «μεταμοσχεύουν» τις 

εξειδικευμένες γνώσεις τους στους γονείς παιδιών με αναπηρίες, δίνοντας τους την 

ικανότητα και την εμπειρία να τα βοηθούν οι ίδιοι. Ενώ οι γονείς συμμετέχουν 

ενεργά, τον κύριο ρόλο τον έχουν αποκλειστικά οι επαγγελματίες καθώς οι 

αποφάσεις λαμβάνονται μόνο από τους τελευταίους (Dale, 2000˙Cunningham & 

Davis, 1985). 

Ένα από τα πρώτα πλαίσια συνεργασίας ανάμεσα σε γονείς και επαγγελματίες ειδικής 

αγωγής αποτελεί το καταναλωτικό μοντέλο (The consumer model) το οποίο 
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αναπτύχθηκε από τους Cunningham και Davis το 1985, αναγνωρίζοντας νέα 

δικαιώματα στους γονείς παιδιών με αναπηρίες. Η προσέγγιση αυτή κάνει λόγο για 

ένα είδος «μετάβασης» δύναμης από τους ειδικούς στους γονείς, υποστηρίζοντας ότι 

οι γνώσεις των γονέων για τα παιδιά τους είναι ειδικές και ξεχωριστές από αυτές των 

ειδικών (Τσιμπιδάκη, 2007˙Dale,2000). Οι ειδικοί επεξεργάζονται τις πληροφορίες 

που παίρνουν από τους γονείς δημιουργώντας μία πλήρη εικόνα για το παιδί και στην 

συνέχεια καταθέτουν τις προτάσεις τους τις οποίες διαπραγματεύονται ώστε να 

καταλήξουν σε κοινές αποδεκτές συμφωνίες (Dale, 2000˙Cunningham & Davis, 

1985). 

Το 1991, οι Appleton και Minchom εισήγαγαν το μοντέλο της ισχυροποίησης (The 

empowerment model), το οποίο δίνει το δικαίωμα και τον ενεργό ρόλο στους γονείς 

να συμμετέχουν στον σχεδιασμό, την οργάνωση και την λήψη αποφάσεων βάσει 

προσωπικών κριτηρίων. Σύμφωνα με τον  Dale (2000), το συγκεκριμένο μοντέλο 

προσαρμόζεται σε όλες τις μορφές οικογένειας.  

Τέλος, το τελευταίο μοντέλο που αναπτύχθηκε είναι αυτό της διαπραγμάτευσης 

(The negotiating model), προσφέροντας εναλλακτικούς τρόπους εργασίας, 

συμπεριλαμβάνοντας όμως στοιχεία από το καταναλωτικό μοντέλο και το μοντέλο 

ισχυροποίησης. Η κεντρική ιδέα του μοντέλου είναι η ανάγκη συνεισφοράς μεταξύ 

όλων των εμπλεκομένων. Ωστόσο, η εξουσία του ειδικού είναι ασθενέστερη σε σχέση 

με τα προηγούμενα μοντέλα εφόσον ο γονέας συμμετέχει και επεμβαίνει ενεργά στην 

λήψη των αποφάσεων που αφορούν το παιδί του (Τσιμπιδάκη, 2007˙Dale,2000). 

Ενώ το κάθε μοντέλο αναπτύχθηκε σε διαφορετική εποχή και αντιπροσωπεύει 

διαφορετικές περιπτώσεις γονέων και ειδικών, η προσφορά τους θεωρείται εξ ίσου 

σημαντική παρά τις αρνητικές κριτικές. Όλα τα μοντέλα έχουν την δυνατότητα να 

βοηθήσουν τους γονείς παιδιών με αναπηρίες αρκεί να επιλεχθεί το σωστό για την 

κατάλληλη περίπτωση. 

2.4 Οφέλη συνεργασίας σχολείου-οικογενειών παιδιών με αναπηρίες 

Εδώ και 50 χρόνια, πολλοί ερευνητές έχουν αποδείξει την σπουδαιότητα της 

αμφίδρομης σχέσης σχολείου και οικογένειας (Epstein, 1996) μέσω ερευνών οι 

οποίες έχουν ισχυροποιήσει την άποψη ότι όσο αυξημένη είναι η συμμετοχή των 

γονέων, τόσο υψηλότερα είναι τα ποσοστά της σχολικής επιτυχίας και 
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προσαρμογής, της κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης καθώς και της 

βελτίωσης συμπεριφοράς στο σχολείο όπως και στο σπίτι των παιδιών με αναπηρίες 

(Hoover-Dempsey & Sandler, 2007˙Boethel, 2003˙Hill & Craft, 2003˙Jeynes, 

2003˙Epstein et al, 2002˙Hill, 2001˙Miedel & Reynolds, 1999˙Grolnick & 

Slowiaczek, 1994). Τα θετικά αποτελέσματα είναι ορατά σε μαθητές όλων των 

ηλικιών, ανεξαρτήτως γνωστικού και κοινωνικοοικονομικού επιπέδου καθώς και 

πολιτισμικού πλαισίου (Μυλωνάκου-Κεκέ, 2009). Μάλιστα οι Antonopoulou, 

Koutrouba & Babalis, (2010) υποστηρίζουν ότι οι γονείς των παιδιών με αναπηρίες 

επιδιώκουν να επικοινωνούν και να συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς αφού 

θεωρούν ότι επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην πρόοδο των μαθητών. Σε παρόμοιες 

έρευνες, γίνεται λόγος για τον ρόλο των γονέων, ο όποιος είναι καθοριστικός όχι 

μόνο για τα παιδιά αλλά για τους εκπαιδευτικούς και γενικότερα για όλο το 

εκπαιδευτικό περιβάλλον (Παπαγιαννίδου, 2000). Ακόμη και για τους ίδιους τους 

γονείς, η συνεργασία τους με το σχολείο λειτουργεί ευεργετικά αφού αναφέρουν ότι 

νιώθουν επαρκείς και πλήρεις με την συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία 

μειώνοντας έτσι το συναίσθημα της κατάθλιψης και τους άγχους που από μόνα τους 

μπορούν να τους επηρεάσουν αρνητικά στην φροντίδα των παιδιών τους (Ozonoff & 

Cathcart, 1998). Οι Κουρκούτας & Ελευθεράκης (2008) υποστηρίζουν ότι βάσει των 

αποτελεσμάτων των ερευνών τους καθώς και πιλοτικών προγραμμάτων συνεργασίας 

μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων παιδιών με αναπηρίες, οι γονείς επωφελούνται με 

πολλούς τρόπους αφού αντιμετωπίζουν τους εκπαιδευτικούς θετικότερα και χωρίς 

στερεοτυπικές αντιλήψεις, μαθαίνουν πώς να υποστηρίζουν τα παιδιά τους με την 

βοήθεια παιδαγωγικών προσεγγίσεων και συμμετέχουν ενεργά σε εκδηλώσεις, 

σεμινάρια, προγράμματα εκπαίδευσης και ενημέρωσης για τους ίδιους. Έρευνες που 

πραγματοποιήθηκαν στον ελλαδικό χώρο, όπως των Κατσίλλη και Λώλου (1999) 

πρόσθεσαν ότι η συμμετοχή άλλων προσώπων, κυρίως των γονέων παιδιών με 

αναπηρίες στην εκπαιδευτική διαδικασία, παράγει υψηλότερες μαθησιακές επιδόσεις 

και προσδοκίες από οικογένεια και εκπαιδευτικούς (Γεωργίου, 2000). Η 

Πολυχρονοπούλου (2004), κάνει λόγο για μία «ισχυρή ομάδα» που δημιουργείται 

από την συνεργασία του σχολείου και των γονέων και έχει πετύχει να αλλάξει τις 

στάσεις των εμπλεκομένων, να διεκδικήσει τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες 

μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων και να «πολεμήσει» για το όφελός τους. Η 

σταθερότητα που δημιουργείται στους δύο χώρους όπου ο μαθητής αναπτύσσεται, 

τον βοηθά στην προσδοκώμενη μετάβαση από την ειδική στην γενική αγωγή 
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(Τσιμπιδάκη, 2007˙Jordan et al, 2001). Στα Μαλτέζικα νησιά επικρατεί η ίδια άποψη 

αφού η Meilaq (2014) με την έρευνά της αποδεικνύει ότι  οι γονείς παιδιών με 

αναπηρίες από το Γκόζο φαίνεται να πιστεύουν ότι η συμμετοχή τους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία είναι απαραίτητη για την ακαδημαϊκή επιτυχία των παιδιών 

τους. Σύμφωνα με τον Olmsted (1991), η συμμετοχή των γονέων παιδιών με 

αναπηρίες είναι τόσο ισχυρή που μπορεί να επηρεάσει το εκπαιδευτικό σύστημα μιας 

χώρας, ενώ τα παιδιά έχουν περισσότερες πιθανότητες να επιτύχουν τους 

μαθησιακούς στόχους οι οποίοι είναι κοινοί για εκπαιδευτικούς και γονείς. Ο ίδιος 

προσθέτει ότι οι δύο πλευρές πρέπει να ανταλλάσσουν συνεχώς πληροφορίες και 

γνώσεις που αφορούν το παιδί και την εξέλιξή του. Έτσι, βάσει όσων αναφέρθηκαν 

στο προηγούμενο υποκεφάλαιο των μοντέλων αλληλεπίδρασης, θα μπορούσε να 

υποστηριχτεί ότι τα χαρακτηριστικά της παραπάνω συνεργασίας που περιγράφει ο 

Olmsted παραπέμπουν στο μοντέλο διαπραγμάτευσης. Ο Σαΐτης (2007) ενισχύει και 

συμπληρώνει την άποψη του παραπάνω ερευνητή υποστηρίζοντας ότι, τα στελέχη της 

εκπαίδευσης χρειάζονται τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται μέσω της 

επικοινωνίας για την σωστή λήψη αποφάσεων. Ο Secada (1989) μάλιστα, αναφέρει 

και άλλα οφέλη της συνεργασίας σχολείου οικογένειας παιδιών με αναπηρίες όπως 

την αλλαγή της συμπεριφοράς του μαθητή στο σχολείο, την αύξηση κινήτρων, την 

καλή επικοινωνία με τους συμμαθητές του, όπως και με την ίδια του την οικογένεια 

(Oaks & Lipton, 1990). Τέλος, σημαντικό είναι να αναφερθεί  ότι σύμφωνα με τις 

έρευνες των Miedel & Reynolds (1999) και Yonezawa (2000), λόγω της γονεϊκής 

εμπλοκής έχουν μειωθεί σημαντικά τα φαινόμενα της σχολικής διαρροής. 

Επιπλέον, έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο και ασχολήθηκαν 

με την σημαντικότητα της συνεργασίας, απέδειξαν με τα αποτελέσματά τους ότι 

παράλληλα με τα οφέλη των μαθητών, επηρεάζονται θετικά οι εκπαιδευτικοί και όσοι 

συνεργάζονται με αυτούς. Οι γονείς από την πλευρά τους είναι πιο πρόθυμοι να 

υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι με την σειρά τους είναι σε θέση να 

βοηθήσουν τους μαθητές με αναπηρίες δημιουργώντας το κατάλληλο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα που τους αρμόζει και τις οικογένειές τους αναπτύσσοντας μια βαθύτερη 

κατανόηση (Sakellariou & Rentzou, 2008˙Δασκαλάκης κ.α, 2003˙Salend, 1990). 

Σύμφωνα με τον Reezigt (2001), εκτός από την εξατομικευμένη διδασκαλία πρέπει να 

επιδιώκεται και να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η εμπλοκή των γονέων με παιδιά με 

αναπηρία στην εκπαιδευτική διαδικασία και η συνεργασία τους με το σχολείο αφού 
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με αυτό τον τρόπο ενισχύεται το ηθικό των εκπαιδευτικών, μειώνεται το άγχος τους 

και οι συγκρούσεις των δύο μερών και ως αποτέλεσμα προκύπτουν θετικές 

συμπεριφορές εντός και εκτός σχολείου (Τσιμπιδάκη, 2007˙Lazar & Slostad, 1999) . 

Σχετικές έρευνες μάλιστα υποστηρίζουν ότι  η στάση, τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας και η ευαισθησία του εκπαιδευτικού επηρεάζουν άμεσα την πορεία, 

την ποιότητα της συνεργασίας και την αποτελεσματικότητα της επιτυχίας (Epstein, 

1986). To 1999, o Μortimore υποστήριζε ότι η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και οι 

πρωτοβουλίες που λαμβάνουν επί του θέματος αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά 

της επιτυχούς συνεργασίας. 

Συνοψίζοντας λοιπόν, η σχέση σχολείου-οικογένειας θεωρείται επιτυχής μόνο όταν 

υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμός στις γνώσεις και των δύο μερών 

σχετικά με τις ανάγκες των παιδιών καθώς είναι ο μόνος τρόπος να μεγιστοποιηθούν 

τα εκπαιδευτικά τους αποτελέσματα (Casanova, 1996). Συμπεραίνεται επίσης ότι, το 

σχολείο και οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που θα προσκαλέσουν και θα ενθαρρύνουν 

τους γονείς παιδιών με αναπηρίες να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

με την προϋπόθεση βέβαια οι τελευταίοι να αντιμετωπίζονται ως βοηθοί και όχι ως 

απειλή στο έργο των πρώτων. 

2.5 Δυσκολίες στην συνεργασία σχολείου-οικογενειών παιδιών με αναπηρίες 

Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα και τις θετικές επιπτώσεις που προκύπτουν από 

την συνεργασία σχολείου - οικογένειας, η σχετική βιβλιογραφία αποδεικνύει ότι 

πρόκειται για μία δύσκολη διαδικασία κατά την διάρκεια της οποίας συναντώνται 

πολλά εμπόδια ειδικότερα όταν το παιδί πρέπει να παρακολουθείται από ειδικούς 

επαγγελματίες. Πολλές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό έφεραν στο φως τις διαφορετικές αντιλήψεις που επικρατούν στον 

ερευνητικό χώρο σχετικά με την γονεϊκή εμπλοκή. 

Πιο συγκεκριμένα, η Στογιαννίδου (2006) αναφέρει ότι δεν είναι ξεκάθαρο αν η 

γονεϊκή εμπλοκή από μόνη της βελτιώνει τις επιδόσεις των παιδιών στο σχολείο ή 

ανάλογα με τις επιδόσεις των παιδιών οι γονείς αποφασίζουν κατά πόσο θα 

εμπλακούν. Επίσης, ξένοι ερευνητές όπως οι Iverson, Brownlee και Walberg (1981) 

ασχολήθηκαν με την συχνότητα που οι γονείς παιδιών με αναπηρίες επικοινωνούν με 
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τους εκπαιδευτικούς και υποστήριζαν ότι η συχνή επαφή από μόνη της δεν είναι 

αρκετή ώστε να βελτιωθεί η επίδοση του παιδιού.  

Επιπλέον, βιβλιογραφικές πηγές και έρευνες αναφέρουν ότι πολλοί εκπαιδευτικοί 

δημιουργούν εξ αρχής μια κατάσταση ανισορροπίας σε συνεργατικό επίπεδο, αφού 

φαίνεται να προσκαλούν τους γονείς στο σχολείο μόνο τις ημέρες ενημέρωσης ή των 

εκδηλώσεων, αφού αντιμετωπίζουν τους γονείς προληπτικά ως «αντίπαλους» λόγω 

προηγούμενων άσχημων εμπειριών, ενθαρρύνοντας έτσι την συμμετοχή τους μόνο 

όταν δεν νιώθουν «απειλή» (Seligman & Darling, 2008˙Πολυχρονοπούλου, 

2004˙Δαβάζογλου & Κόκκινος, 2003˙Epstein, 2001), αντιμετωπίζοντάς τους  

περισσότερο ως βοηθούς παρά ως υποστηρικτές και σημαντικούς συμμετέχοντες της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και της ολιστικής ανάπτυξης του παιδιού. Έτσι, δεν 

αναπτύσσονται σχέσεις αμοιβαιότητας αλλά εξουσίας χωρίς φυσικά να ευδοκιμεί η 

συνεργασία (Ματσαγγούρας & Βέρδης, 2003). Αντίθετα, φαίνεται να δημιουργούνται 

δύο «αντίπαλα στρατόπεδα» με τους αποθαρρημένους γονείς από την μία πλευρά και 

τους ανασφαλείς εκπαιδευτικούς από την άλλη πλευρά που θεωρούν ότι, οι γονείς 

επεμβαίνουν στο εκπαιδευτικό τους έργο και προσπαθούν να τους απομακρύνουν οι 

ίδιοι ή να συγκρουστούν μαζί τους ώστε να απομακρυνθούν από μόνοι τους (Γώγου-

Κρητικού, 1994). 

Πιο συγκεκριμένα, οι Dale (2008) και Case (2000) υποστηρίζουν ότι οι γονείς δεν 

αντιμετωπίζονται ισότιμα με τους ειδικούς επαγγελματίες καθώς χαρακτηρίζονται ως 

«ανειδίκευτοι» ενώ οι δεύτεροι ως «εξειδικευμένοι», «καταρτισμένοι» και «άτομα 

υψηλής ευθύνης» λειτουργώντας πάντα  προς το όφελος του παιδιού. Οι πληροφορίες 

που δίνουν οι γονείς θεωρούνται αναξιόπιστες καθώς απορρέουν από την δική τους 

κρίση και όχι από την πραγματικότητα, ενώ θεωρείται ότι βιώνουν ένα συνεχές 

πένθος εξαιτίας της γέννησης του «ανάπηρου» παιδιού τους κάνοντας τους ίδιους 

«ασθενείς», «εξουθενωμένους», «αγχωμένους», «συναισθηματικά διαταραγμένους», 

«παράλογους», «ανασφαλείς», «εχθρικούς» και «προβληματικούς» (Ryan & 

Runswick-Cole, 2008˙Spann,Kohler & Soenksen, 2003). Οι παραπάνω 

χαρακτηρισμοί κατηγοριοποιούν τους γονείς και κατ’ επέκταση τα παιδιά τους. 

Αυτού του είδους κατηγοριοποίηση γονέων παιδιών με αναπηρίες, από 

εκπαιδευτικούς και ειδικούς ονομάζεται παρεντολογία (parentology). Πολλοί 

ερευνητές πιστεύουν ότι πρόκειται για μία ψευδό-κοινωνική επιστήμη, η οποία 
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αναπτύχθηκε μεταξύ κάποιων ειδικών (Blamires, Robertson & Blamires, 1997).  Στην 

έρευνα της Τσιμπιδάκη (2005) αναδεικνύεται ότι πράγματι οι γονείς των παιδιών με 

αναπηρίες νιώθουν άγχος λόγω της κακής επικοινωνίας τους με το σχολείο και αυτό 

μάλιστα συμβαίνει από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Σύμφωνα με τον 

Sonnenschein (1981), πολλοί γονείς αντιμετωπίζονται απλά και μόνο ως πελάτες που 

χρειάζονται βοήθεια, συμπεριφορά που ο ίδιος την κατακρίνει. Πολλοί είναι μάλιστα 

οι εκπαιδευτικοί που θεωρούν υπεύθυνους τους γονείς για την κατάσταση του παιδιού 

τους συσχετίζοντας την άποψή τους με το κοινωνικό-οικονομικό και πολιτιστικό 

υπόβαθρο της κάθε οικογένειας (Hill & Taylor 2004). Ο ίδιος συγγραφέας διακρίνει 

δύο κατηγορίες γονέων: α) τους γονείς χαμηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου και 

β) τους γονείς υψηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου. Όπως αναφέρει λοιπόν, οι 

γονείς της πρώτης κατηγορίας συχνά δεν έχουν χρόνο να επισκεφθούν το σχολείο των 

παιδιών τους και να συμμετέχουν στις δραστηριότητές τους λόγω της εργασίας τους. 

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό αυτής της κατηγορίας είναι το μορφωτικό επίπεδο των 

γονέων, αφού πολλοί από αυτούς ίσως νιώθουν μειονεκτικά απέναντι στον 

μορφωμένο εκπαιδευτικό ή θεωρούν ότι η συμμετοχή τους στα σχολικά δρώμενα δεν 

είναι σημαντική και η εμπλοκή τους απαραίτητη με αποτέλεσμα να συμμετέχουν 

λιγότερο στην εκπαίδευση των παιδιών τους (Taratori-Tsalkatidou, 2003) . Επιπλέον, 

στην έρευνα της Agius (2014) αποδεικνύεται ότι οι γονείς από το Γκόζο (Μαλτέζικο 

νησί) με χαμηλό εκπαιδευτικό υπόβαθρο αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον τρόπο με 

τον οποίο εμπλέκονται και βοηθούν τα παιδιά τους κατά την εκπαιδευτική 

διαδικασία. Στην έρευνα των Κατσίλλη και Λώλου (1999) που πραγματοποιήθηκε σε 

ελληνικό πληθυσμό επιβεβαιώνεται ότι το χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο των 

γονέων επηρεάζει την σχέση των εκπαιδευτικών με τους γονείς αλλά και τις επιδόσεις 

των παιδιών τους. Τα παραπάνω έρχονται σε συμφωνία με την έρευνα της Silvana 

Meilaq που πραγματοποιήθηκε στα Μαλτέζικα νησιά, Μάλτα και Γκόζο το 2014, στο 

πλαίσιο της οποίας διερευνήθηκαν οι δυσκολίες στην συνεργασία μεταξύ σχολείου 

και οικογένειας παιδιών με αναπηρίες, τονίζοντας μάλιστα την ανάγκη παρέμβασης 

κοινωνικών λειτουργών σε κάποιες περιπτώσεις για την εξομάλυνση των 

διαταραχών. Η ανάλυση της έρευνας έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί δεν έδιναν την 

ανάλογη σημασία στα κοινωνικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η κάθε οικογένεια 

παιδιού με αναπηρία καθώς κυριεύονταν από τον φόβο ότι εάν εμπλακούν ίσως οι 

γονείς θελήσουν να τους εκδικηθούν ή ακόμη και να οδηγηθούν στα δικαστήρια. 

Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη και η παράμετρος της οικονομικής κατάστασης της 
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κάθε οικογένειας καθώς η σχετική βιβλιογραφία αναφέρει ότι οι δυσχέρειες  και η 

έλλειψη πόρων τις οποίες αντιμετωπίζουν οι γονείς παιδιών με αναπηρίες ενισχύουν 

τις δυσκολίες συμμετοχής τους στην εκπαίδευση (Turnbull & Turnbull, 

2014˙Αγγελοπούλου, 2009). Στον αντίποδα βρίσκονται οι γονείς της δεύτερης 

κατηγορίας οι οποίοι τις περισσότερες φορές είναι στην διάθεση του εκπαιδευτικού, 

συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και αντιλαμβάνονται την σπουδαιότητα 

της συνεργασίας τους με το σχολείο. Το υψηλό μορφωτικό επίπεδο των γονέων 

βοηθά σημαντικά στις μεταξύ τους σχέσεις. Όμως, σύμφωνα με έρευνες κάποιες 

φορές συμβαίνει το αντίθετο καθώς οι γονείς που διαθέτουν υψηλότερα ακαδημαϊκά  

προσόντα από τους εκπαιδευτικούς τους υποτιμούν (Γεωργίου, 2000). Επίσης, οι 

εκπαιδευτικοί δήλωσαν «πιεσμένοι» από το πρόγραμμα σπουδών που πρέπει να 

ολοκληρωθεί με αποτέλεσμα να μην αφιερώνουν επιπλέον χρόνο στους γονείς, εκτός 

από τις καθιερωμένες συναντήσεις τους. Τέλος, μια μερίδα εκπαιδευτικών 

αντιμετωπίζει τους γονείς ως αντιπάλους λόγω προηγούμενων εμπειριών κακής 

συνεργασίας. Σίγουρα αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει καθώς και οι δύο πλευρές 

έχουν κοινό στόχο το καλό των παιδιών.  

Από την οπτική των γονέων, φαίνεται να επικρατεί η άποψη ότι το ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι  ικανό να ανταποκριθεί όπως θα έπρεπε στις 

ιδιαίτερες ανάγκες του παιδιού τους. Επίσης, το δίλημμα του «πού θα πρέπει να 

φοιτήσει το παιδί;» δημιουργεί μεγάλους προβληματισμούς και αγωνία στους γονείς 

για το μέλλον των παιδιών τους. Στις περιπτώσεις που αποφασίζεται η φοίτηση των 

παιδιών στα ειδικά σχολεία, οι γονείς έρχονται αντιμέτωποι με προβλήματα όπως 

ακόμη και η μετακίνησή τους, ενώ σε περιπτώσεις που αποφασίζεται τα παιδιά να 

φοιτούν στο γενικό σχολείο, οι γονείς αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ένταξη, στην 

μαθησιακή διαδικασία όπως και στις επαφές τους με γονείς παιδιών χωρίς αναπηρίες 

(Ματινοπούλου, 1990). Πολλές φορές συμβαίνει οι γονείς να μην επιθυμούν να 

συνεργαστούν με τους ειδικούς επιστήμονες καθώς νιώθουν ότι εισβάλλουν στην 

οικογενειακή τους ζωή εκμαιεύοντας οικογενειακά «μυστικά» από το παιδί ή άλλα 

πρόσωπα, για τα οποία αισθάνονται άβολα και ως τώρα φρόντιζαν να τα κρατούν 

καλά κρυμμένα (Lortie, 1975). Επίσης, άλλοι γονείς αδιαφορούν ή αντιδρούν 

αρνητικά σε οποιαδήποτε προσπάθεια εμπλοκής τους λόγω έλλειψης γνώσεων, είτε 

έλλειψης εμπιστοσύνης προς εκπαιδευτικούς και ειδικούς, είτε έλλειψης εμπειρίας 

χειρισμού τέτοιων καταστάσεων είτε γιατί έχουν κακές εμπειρίες από τα δικά τους 
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σχολικά χρόνια (Δαβαζόγλου & Κόκκινος, 2003˙Greenwood & Hickman, 1991). 

Ωστόσο, η σχετική ελληνική και ξένη βιβλιογραφία τονίζει την ελλιπή επιμόρφωση 

και κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε συνεργατικές με τους γονείς πρακτικές 

παρουσιάζοντάς τες ως εμπόδιο που υψώνεται απέναντι στην γονεϊκή συνεργασία 

προκαλώντας προβλήματα (Μπόνια, Μπρούζου & Κοσσυβάκη, 2008˙Hoover-

Dempsey et al., 2002˙ Greenwood & Hickman, 1991). Στην έρευνα της Μαρκουλάκη 

(2011), εκτός από την έλλειψη ετοιμότητας, κατάρτισης και εμπειρίας του 

εκπαιδευτικού συστήματος, των σχολείων και των εκπαιδευτικών, αναδεικνύεται και 

το πρόβλημα της έλλειψης σεβασμού προς τους γονείς των παιδιών με αναπηρίες. 

Στην έρευνα της Meilaq (2014) αναφέρεται ότι πολλοί Μαλτέζοι γονείς φοβούνται 

την εμπλοκή ειδικών επιστημόνων και κοινωνικών υπηρεσιών καθώς συγχέονται με 

την Μονάδα Προστασίας Παιδιών (CPU) και πιστεύουν ότι τα παιδιά θα 

απομακρυνθούν από αυτούς. Η Meilaq αναφέρει επίσης ότι πολλοί γονείς αρνούνται 

να συνεργαστούν με τους εκπαιδευτικούς, τις κοινωνικές υπηρεσίες και τους ειδικούς 

καθώς δεν θέλουν να στιγματιστεί το παιδί τους και κατ’ επέκταση η οικογένειά τους. 

Ο Pugh (1988), προσπάθησε να αποδώσει τους λόγους για τους οποίους οι γονείς δεν 

είναι πρόθυμοι να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και κατέληξε: στην 

κούραση της καθημερινότητάς τους και τις πολλές ώρες που αφιερώνουν στην 

εργασία τους, το άγχος, την έλλειψη εμπιστοσύνης προς τους εκπαιδευτικούς όπως 

και άλλους λόγους. Μετά από μία δεκαετία, ο Otterbourg (1998) επιβεβαίωσε τον 

Pugh, παρουσιάζοντας την έρευνά του που πραγματοποιήθηκε στις Η.Π.Α και 

αποδεικνύοντας ότι το 66% των γονέων δεν είχε χρόνο να διαθέσει για το σχολείο ή 

για συνεργασία. Τέλος, ένα μεγάλο ποσοστό των γονέων της συγκεκριμένης έρευνας 

δήλωσε ότι δεν γνώριζαν τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να εμπλακούν. 

2.6 Ανασκόπηση πλαισίου 

2.6.1 Μάλτα: Κρατικοί μηχανισμοί και συνεργασία σχολείου-οικογενειών 

παιδιών με αναπηρίες 

Στην Μάλτα, όπως και σε άλλες χώρες αναδεικνύεται η Ενιαία Εκπαίδευση ως θέμα 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχοντας υπογράψει συμβάσεις ορόσημο (τη Διακήρυξη 

της Σαλαμάνκα του 1994 και τη Διακήρυξη της Μαδρίτης στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο 

για τα άτομα με αναπηρίες το 2002) οι νομοθετικές τροποποιήσεις βρίσκονται σε 

συνεχή εξέλιξη εμπλέκοντας τους γονείς στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω των 
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σχολικών συμβουλίων, δίνοντάς τους καλύτερες ευκαιρίες, περισσότερα δικαιώματα 

και αρμοδιότητες συμμετοχής. 

Το Εθνικό Πρόγραμμα σπουδών της Μάλτας (1999), αποσαφήνιζε ότι η πολιτική της 

ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους βασίστηκε στις αρχές της Ενιαίας Εκπαίδευσης και 

ότι η Μαλτέζικη εκπαίδευση ήταν αυτή που δίνει αξία στην ποικιλομορφία, 

αντιμετωπίζοντας τις διαφορές των μαθητών όχι μόνο ως πρόκληση, αλλά και ως 

δέσμευση ώστε να ικανοποιήσει τις ιδιαιτερότητες, τις ανάγκες και τις φιλοδοξίες του 

καθενός ξεχωριστά. 

Η προσχολική εκπαίδευση στη Μάλτα έχει αποκτήσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα 

τελευταία χρόνια. Τα παιδιά ηλικίας 0-3 ετών μπορούν να εγγραφούν στον παιδικό 

σταθμό, ενώ από 3 ετών και πάνω ξεκινούν να φοιτούν στο νηπιαγωγείο. Το Κράτος, 

προσφέρει δωρεάν εκπαίδευση στα παιδιά ηλικίας 0-3 ετών (υπό προϋποθέσεις) 

καθώς και δωρεάν εξετάσεις που αφορούν την σωματική και νοητική ανάπτυξη των 

παιδιών  ξεκινώντας μάλιστα από τον 3ο μήνα της ζωής τους. Παιδίατροι και 

επαγγελματίες όλων των ειδικοτήτων (λογοθεραπευτές, αναπτυξιολόγοι, 

φυσιοθεραπευτές, κ.α) εξετάζουν σε βάθος την κάθε περίπτωση.  

Τα παιδιά που εμφανίζουν δυσκολίες στην ανάπτυξή τους παραπέμπονται από τους 

παραπάνω ειδικούς στην «Μονάδα Αξιολόγησης Παιδικής Ανάπτυξης» (CDAU-

Children Development Assessment Unit). Η συγκεκριμένη μονάδα πλαισιώνεται 

από μία παιδιατρική ομάδα που αναλαμβάνει την αξιολόγηση και την θεραπεία 

παιδιών βρεφικής ηλικίας έως 16 ετών με δυσκολίες όπως ο Αυτισμός, Αναπτυξιακές 

διαταραχές, Υπερκινητικότητα, Εγκεφαλική Παράλυση, Σύνδρομο Down καθώς και 

άλλα Σύνδρομα. Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν ενεργά στην διαδικασία 

καθώς συνεργάζονται μεταξύ τους αλλά και με  όλους τους επαγγελματίες της 

διεπιστημονικής ομάδας 

(https://deputyprimeminister.gov.mt/en/ahcs/Pages/occupational-therapy-

services/cdau.aspx).   

Αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας της αξιολόγησης και της θεραπείας παιδιών 

προσχολικής ηλικίας είναι η «Υπηρεσία Πρώιμης Παρέμβασης» (Early Childhood 

Intervention) που στοχεύει στην παροχή ενός ολοκληρωμένου συστήματος 

υποστήριξης παιδιών με αναπτυξιακές αναπηρίες ή καθυστερήσεις κατά τα πρώτα 

https://deputyprimeminister.gov.mt/en/ahcs/Pages/occupational-therapy-services/cdau.aspx
https://deputyprimeminister.gov.mt/en/ahcs/Pages/occupational-therapy-services/cdau.aspx
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πέντε χρόνια της ζωής τους. Χαρακτηριστικό της υπηρεσίας είναι το ανοικτό 

σύστημα παραπομπής δηλαδή η δυνατότητα που έχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι (γονείς, 

εκπαιδευτικοί, ειδικοί) να κάνουν αναφορές στην υπηρεσία ενώ οι βασικοί της στόχοι 

αφορούν τον έγκαιρο εντοπισμό, την ελαχιστοποίηση των δυσκολιών που 

αντιμετωπίζει το παιδί και την μεγιστοποίηση  των πιθανοτήτων επίτευξης των 

τυπικών ορόσημων (milestones) στην ανάπτυξη. 

Εκτός από την υποστήριξη που παρέχεται στα παιδιά όσον αφορά την ακαδημαϊκή 

τους εξέλιξη (όπως ο σχεδιασμός ατομικών προγραμμάτων), σημαντικό είναι να 

αναφερθεί η σχέση που δημιουργείται μεταξύ σχολείου και οικογένειας. 

Αναλυτικότερα, η συγκεκριμένη υπηρεσία σχεδιάζει προγράμματα ατομικής 

οικογενειακής υποστήριξης συμβουλεύοντας τους γονείς για το πώς θα μπορούσαν να 

υποστηρίξουν και να βοηθήσουν το παιδί τους ενώ παράλληλα στηρίζει τους ίδιους 

ώστε να είναι ήρεμοι, δυνατοί και υπομονετικοί κατά τη διάρκεια αυτής της μακράς 

και επίπονης διαδικασίας. Οι οικογένειες μπορούν να βρουν υποστήριξη μέσα από 

οργανώσεις γονέων που αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις, από τηλεφωνικές 

γραμμές στήριξης αλλά και από εργαστήρια κατάρτισης γονέων. Η στήριξη των 

γονέων είναι απαραίτητη και σημαντική καθώς έτσι συνειδητοποιούν τις ανάγκες των 

παιδιών τους. Παράλληλα είναι προετοιμασμένοι και δεκτικοί να συνεργαστούν με 

εκπαιδευτικούς και ειδικούς. Ο βασικότερος στόχος της υπηρεσίας είναι να 

συντονιστούν όλοι οι αρμόδιοι φορείς μεταξύ τους ώστε να αποδοθεί το καλύτερο 

δυνατό αποτέλεσμα προς όφελος των παιδιών και των οικογενειών τους. Τέλος, η 

ομάδα πρώιμης παρέμβασης βοηθά στην συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και 

των γονέων καθώς πρέπει να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν από κοινού ένα ατομικό 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες του παιδιού. 

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων προϋποθέτει αρχικά την ολοκλήρωση ορισμένων 

διαδικασιών όπως την συμπλήρωση των επίσημων εντύπων παραπομπής (Βλέπε 

παράρτημα Α.5, σελ. 185-187), την διεξαγωγή συνεντεύξεων με τους γονείς για την 

συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με το παιδί, την λήψη συγκατάθεσης των γονέων 

και την ενημέρωσή τους σχετικά με του όρους των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. 

Ο διορισμός κρατικών λειτουργών της Υπηρεσίας Πρώιμης Παρέμβασης είναι το 

σημαντικότερο κομμάτι της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας. Από αυτό το σημείο 

και μετά οι δύο αυτοί θεσμοί πρέπει να λειτουργούν ως ένας και να συνεργάζονται 
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έχοντας μόνο έναν κοινό στόχο, το όφελος του παιδιού. Οι εκπαιδευτικοί πρώιμης 

παρέμβασης (early intervention teachers) είναι επαγγελματίες του χώρου της ειδικής 

αγωγής και της ενιαίας εκπαίδευσης όπως, λογοθεραπευτές, εκπαιδευτικοί ειδικής 

αγωγής, οι οποίοι αρχικά επικοινωνούν με την οικογένεια και προγραμματίζουν μια 

επίσκεψη στο σπίτι του παιδιού. Αφού το παιδί παρατηρηθεί στο οικογενειακό του 

περιβάλλον, η επόμενη επίσκεψη πραγματοποιείται στο σχολείο. Η σύγκριση της 

συμπεριφοράς και της απόδοσης του παιδιού στα δύο περιβάλλοντα είναι ο κύριος 

λόγος των εναλλάξ επισκέψεών τους. Ο ρόλος τους έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα 

όσο αναφορά την επικοινωνία τους με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς καθώς 

επιχειρείται να «χαραχθεί» μια κοινή πορεία ώστε το παιδί να έχει μια ρουτίνα στα 

δύο περιβάλλοντα που αλληλοεπιδρά (σπίτι-σχολείο) η οποία θα επιτευχθεί μόνο εάν 

οι δύο μεριές συνεργάζονται. Επίσης, ο ρόλος τους έχει και κριτικό χαρακτήρα αφού 

μέσω των παρατηρήσεών τους τα παιδιά αναφέρονται σε ειδικούς επαγγελματίες (εάν 

αυτό κριθεί απαραίτητο). Τέλος, είναι αυτοί που ετοιμάζουν την τελική αναφορά που 

κατατίθεται σχετικά με την παράλληλη στήριξη που θα λάβουν τα παιδιά στο 

νηπιαγωγείο εάν δηλαδή θα χρειαστούν στήριξη ένα προς ένα ή θα «μοιράζονται» τον 

ειδικό εκπαιδευτικό που θα τους ορίσει το κράτος 

(https://education.gov.mt/en/education/student-

services/Pages/Special_Education/Early-Childhood-Intervention.aspx). 

Οι παραπάνω υπηρεσίες δεν λειτουργούν αυθαίρετα. Αντιθέτως, ελέγχονται από τις 

«Εθνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης Σχολείων» (National School Support Services) 

και είναι ενημερωμένες για την εξέλιξη και την παρακολούθηση του κάθε παιδιού 

ξεχωριστά. Στόχος της Διεύθυνσης Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών είναι να διασφαλίσει 

την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία, την παροχή υπηρεσιών στα δημόσια 

και ιδιωτικά σχολεία, μέσα σε ένα καθιερωμένο πλαίσιο αποκέντρωσης, αυτονομίας 

και πάντα συμμορφωμένο στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(https://education.gov.mt/en/education/student-services/Pages/default.aspx) .  

2.6.2 Μάλτα: Έρευνες και δημοσιευμένες εκθέσεις 

 Η έκθεση FOR ALL CHILDREN TO SUCCEED (2005) ήταν μία πρωτοβουλία 

του Υπουργείου Παιδείας και Απασχόλησης της Μάλτας η οποία περιελάμβανε 

πολλές και χρήσιμες πληροφορίες για την γενική και ειδική εκπαίδευση σύμφωνα με 

τα Ευρωπαϊκά δεδομένα αλλά και τα Μαλτέζικα πρότυπα. Στην εν λόγω δημοσίευση, 

https://education.gov.mt/en/education/student-services/Pages/Special_Education/Early-Childhood-Intervention.aspx
https://education.gov.mt/en/education/student-services/Pages/Special_Education/Early-Childhood-Intervention.aspx
https://education.gov.mt/en/education/student-services/Pages/default.aspx
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διατυπώθηκαν προτάσεις αναδιοργάνωσης του εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε να 

προωθηθεί η αποκέντρωση και να αυξηθεί η συνεργασία σχολείου και οικογένειας 

παιδιών με αναπηρίες, ώστε να εξασφαλιστεί η ικανοποίηση των ατομικών αναγκών 

των μαθητών (Wain, 1995˙Camilleri,1994). Γίνεται μάλιστα ιδιαίτερα έντονη 

αναφορά στην συνεργασία σχολείου και οικογένειας, αναγνωρίζοντας τα οφέλη που 

αποκτούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι και εμπλεκόμενοι στην διαδικασία, (Spiteri et al., 

2005). Συγκεκριμένα, οι δεύτεροι περισσότερο ωφελούμενοι μετά τα παιδιά είναι οι 

γονείς καθώς ενώ έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό ταξίδι των 

παιδιών τους παράλληλα ενισχύουν και την δική τους διαδικασία δια βίου μάθησης 

(Hargreaves, 2003˙ Huberman, 1995). 

Τον Νοέμβριο του 2013, ο Υπουργός Παιδείας και Απασχόλησης της Μάλτας Mr. 

Evarist Bartolo, προσέγγισε την αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις Αναπηρίες και 

την Ενιαία Εκπαίδευση ζητώντας από τα Κράτη-Μέλη να πραγματοποιηθεί ένας 

εξωτερικός έλεγχος στο εκπαιδευτικό σύστημα της Μάλτας, στον τομέα της Ειδικής 

Αγωγής και Ενιαίας Εκπαίδευσης. Ο εξωτερικός έλεγχος που πραγματοποιήθηκε 

διήρκησε σχεδόν έναν χρόνο, από τον Φεβρουάριο του 2014 έως τον Δεκέμβριο 2014 

δημοσιεύοντας τα αποτελέσματα χωρίς καθυστέρηση τον ίδιο μάλιστα μήνα. Η 

έκθεση αναφοράς κυκλοφόρησε ως EDUCATION FOR ALL-Special Needs and 

Inclusive Education in Malta (2014) περιλαμβάνοντας έρευνες που 

πραγματοποιήθηκαν στην Μάλτα και αναφέρονταν την συνεργασία σχολείου-

οικογένειας παιδιών με αναπηρίες. Ειδικότερα, σύμφωνα με αυτές τις έρευνες, μόνο 

ένα μικρό ποσοστό γονέων που πίστευαν στα οφέλη της συνεργασίας τους με το 

σχολείο και την συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, δήλωσαν ότι δεν 

ένιωθαν ότι στηρίζονταν επαρκώς από τον τρέχον εκπαιδευτικό σύστημα και ότι 

ενθαρρύνονταν η συμμετοχή τους. Υποστήριζαν μάλιστα ότι δεν συμμετείχαν καν 

στις λήψεις αποφάσεων που αφορούσαν την εκπαίδευση των παιδιών τους. Η 

πλειοψηφία των γονέων ήταν πολύ θετική στην συνεργασία με όλους τους ειδικούς 

επαγγελματίες και στην συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μάλιστα, 

ήταν ικανοποιημένοι με τις παροχές των σχολείων καθώς μπορούσαν να συμμετέχουν 

σε όλες τις σχολικές δραστηριότητες και τη σχολική ζωή των παιδιών τους (Bezzina 

& Cutajar, 2012). Επιπλέον, οι γονείς δήλωσαν ικανοποιημένοι με την συμπεριφορά 

των εκπαιδευτικών καθώς προσέφεραν τις ίδιες ευκαιρίες μάθησης σε όλα τα παιδιά 

(με ή χωρίς αναπηρίες). Ωστόσο, οι γονείς παρατήρησαν ότι οι εκπαιδευτικοί έδιναν 
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έμφαση στην έννοια του αλληλοσεβασμού και της ανεξαρτησίας των παιδιών (Borg 

& Giordmaina, 2012). Επίσης, η πλειοψηφία των γονέων πιστεύει στην φιλοσοφία 

της Ενιαίας Εκπαίδευσης αφού βελτιώνει την ποιότητα ζωής του παιδιού και την 

κοινωνική συμμετοχή γενικότερα.  

Οι γονείς παιδιών με αναπηρίες που ανήκαν στην προσχολική και πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση (δημοτικό) ήταν πιο θετικοί στις δηλώσεις τους όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω. Αντίθετα, οι γονείς παιδιών με αναπηρίες που ήταν εγγεγραμμένα στην 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση ήταν πιο προβληματισμένοι και ανέφεραν θέματα 

περιορισμού των παιδιών τους λόγω των αναπηριών τους όπως τις ακατάλληλες 

κτηριακές δομές που εμπόδιζαν την πρόσβαση και την φοίτησή τους στο γενικό 

σχολείο, την ανεπάρκεια γνώσεων και εμπειρίας του γενικού και του ειδικού 

παιδαγωγού σε θέματα ενιαίας εκπαίδευσης, την ακαταλληλότητα των 

εξατομικευμένων προγραμμάτων σπουδών και την απουσία ίσων ευκαιριών με τους 

υπόλοιπους μαθητές αφού πολλοί εκπαιδευτικοί υποστήριζαν ότι οι μαθητές με 

αναπηρίες θα πρέπει να φοιτούν σε άλλα σχολεία όπως αυτά της δεύτερης ευκαιρίας 

και όχι στα κανονικά. Επίσης, πολλοί γονείς ανέφεραν ότι η συνεργασία και η 

επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς των προηγούμενων βαθμίδων ήταν 

αποτελεσματικότερη και συχνότερη αντίστοιχα (Pisani, Cassar & Muscat, 2010).  

Τέλος, στην έκθεση αναφοράς τονίζεται η σημασία της συμμετοχής και της 

δημιουργίας δεσμών μεταξύ γονέων, μαθητών, σχολείου και της επίσημης 

διαδικασίας αξιολόγησης. 

Η αναφορά INCLUSIVE AND SPECIAL EDUCATION REVIEW (2005) 

συντάχθηκε από Μαλτέζους συγγραφείς-ερευνητές οι οποίοι κατά την συλλογή των 

απαραίτητων πληροφοριών ήρθαν σε επαφή με πανεπιστημιακούς, μη Κυβερνητικές 

οργανώσεις, εκπαιδευτικούς και διευθυντές όλων των βαθμίδων, οικογένειες παιδιών 

με αναπηρίες, ειδικά σχολεία, εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και με το ευρύτερο 

κοινό. 

Σύμφωνα με την αναφορά, η μαλτέζικη κοινωνία έχει όλο και μεγαλύτερη επίγνωση 

ότι η συνεκπαίδευση δεν είναι μόνο ένα ανθρώπινο δικαίωμα αλλά μπορεί να 

αποτελέσει πλεονέκτημα για την κοινωνία στο σύνολό της. Μάλιστα, όλες οι 

κυβερνητικές, μη κυβερνητικές και ιδιωτικές οργανώσεις της Μάλτας, χρόνο με τον 
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χρόνο παρέχουν υπηρεσίες στα πλαίσια της Ενιαίας Εκπαίδευσης και της κοινωνικής 

ένταξης γενικότερα, πάντα όμως σε συνεργασία όλων των φορέων (Spiteri et al., 

2005. 

Από την έκθεση δεν θα μπορούσαν να λείπουν ζητήματα γονεϊκής εμπλοκής και 

συμμετοχής, ενώ συμπεριλήφθηκαν έρευνες που είχαν πραγματοποιηθεί σε χώρες της 

Ευρώπης δίνοντας την ευκαιρία στους αναγνώστες να γνωρίσουν και να συγκρίνουν 

διαφορετικές κουλτούρες, νομοθεσίες και εκπαιδευτικά συστήματα. Η γενική εικόνα 

που παρουσιάζεται φανερώνει ότι στις περισσότερες χώρες οι γονείς έχουν θετική 

στάση αρχικά απέναντι στην Ενιαία εκπαίδευση, την κοινωνική ένταξη και την 

συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Όσον αφορά την συμμετοχή τους, οι 

στάσεις των γονέων καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τις προσωπικές τους 

εμπειρίες. Οι γονείς δεν αναπτύσσουν θετικές στάσεις σε χώρες όπου τα παιδιά τους 

παρακολουθούν σε ειδικά σχολεία. Αντίθετα, αναπτύσσουν θετικές στάσεις σε χώρες 

όπως Κύπρος, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Νορβηγία, Σουηδία που τα παιδιά τους 

παρακολουθούν στο γενικό σχολείο ενώ παράλληλα τους παρέχονται οι απαραίτητες 

υπηρεσίες. Οι ίδιες χώρες αναφέρουν ότι στην περίπτωση πιο σοβαρών ειδικών 

αναγκών, οι γονείς (και οι μαθητές) μερικές φορές προτιμούν την εκπαίδευση των σε 

ένα διαχωρισμένο περιβάλλον. Για παράδειγμα, στην Νορβηγία και στην Σουηδία οι 

γονείς των κωφών παιδιών θέλουν τα παιδιά τους να έχουν τη δυνατότητα 

επικοινωνίας με τους συμμαθητές τους μέσω της Νοηματικής Γλώσσα οπότε και τα 

στέλνουν στα κατάλληλα εκπαιδευτήρια.  

Όσον αφορά την Μάλτα, τα αποτελέσματα των ερευνών δείχνουν ότι οι 

εκπαιδευτικοί έχουν την ολοκληρωτική ευθύνη τόσο για την εκπαίδευση των παιδιών 

με αναπηρίες όσο και για την συνεργασία τους με τις οικογένειες καθώς είναι αυτοί 

που θα πρέπει να προσκαλέσουν τους γονείς να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική 

διαδικασία (Bartolo, 2001). Η Meilaq (2014) στην έρευνά της υποστηρίζει ότι οι 

εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής πρέπει να επιμορφώνονται σχετικά με τη βιολογία και 

την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών καθώς και για την συνεργασία τους με 

τους γονείς των παιδιών αυτών. Αντίστοιχα σε έρευνα της Spiteri (2014), αναφέρεται 

ότι η ενημέρωσή τους με τις τελευταίες τάσεις και μεθόδους στην εκπαίδευση, 

αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Ο ειδικός 

παιδαγωγός άλλωστε θα πρέπει να δουλεύει «χέρι-χέρι» με τον εκπαιδευτικό της 
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τάξης για να διασφαλίσει ότι τα παιδιά με αναπηρίες συμμετέχουν σε όλες 

δραστηριότητες και ενσωματώνονται. Εκπαιδευτικοί και διευθυντές συναντώνται 

εβδομαδιαία, εξετάζοντας και αξιολογώντας τις δραστηριότητες που 

πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα και προγραμματίζουν για την 

επόμενη. Έτσι, οι γονείς από την πλευρά τους πρέπει να συμβουλεύονται και τους 

δύο εκπαιδευτικούς (γενικό-ειδικό). Επίσης, πολλοί γονείς δήλωσαν ότι θα 

επιθυμούσαν να συναντώνται με τους εκπαιδευτικούς συχνότερα και όχι μόνο την 

Ημέρα Ενημέρωσης Γονέων (Bartolo, 2001). Γενικότερα, η πλευρά των γονέων 

εκφράζει την ανάγκη υποστήριξής της από το σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί και οι ειδικοί 

παιδαγωγοί καλούνται να είναι προετοιμασμένοι και κατάλληλα εκπαιδευμένοι στο 

πώς θα ασχοληθούν και θα συνεργαστούν με τους γονείς, ειδικά με εκείνους που 

έχουν κάποιες δυσκολίες. Ορισμένα σχολεία της Μάλτας μάλιστα, οργανώνουν 

ομάδες υποστήριξης γονέων κατά τις ώρες λειτουργίες τους. Επιπλέον υποστήριξη 

και βοήθεια προσφέρεται και μέσω του Ιδρύματος Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών 

(Foundation for Educational Services) ή από Μονάδα Ενιαίας Εκπαίδευσης του 

Υπουργείου Παιδείας ( Inclusive Education Coordinator). Τέλος, πολλοί είναι οι 

γονείς που προτιμούν τα παιδιά τους να συνεχίσουν να παρακολουθούν στο γενικό 

σχολείο και κατά την δευτεροβάθμια εκπαίδευσή του παρά να μεταφερθούν σε 

κάποιο άλλο εναλλακτικό σχολείο (Spiterι et al., 2005). 

Για την ομάδα των εκπαιδευτικών, τα αποτελέσματα των ερευνών έδειξαν ότι οι 

στάσεις τους εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την εμπειρία τους (με μαθητές με 

αναπηρίες), την εκπαίδευσή τους, την υποστήριξη και κάποιες άλλες συνθήκες όπως 

το μέγεθος της τάξης και ο φόρτος εργασίας τους. Ειδικά στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί είναι λιγότερο πρόθυμοι να συμπεριλάβουν μαθητές με 

αναπηρίες στις τάξεις τους (ειδικά όταν έχουν σοβαρά συναισθηματικά προβλήματα 

και προβλήματα συμπεριφοράς) (Spiterι et al., 2005). Παρόλα αυτά, σε έρευνα της 

Vella (2013) που πραγματοποιήθηκε σε γενικά σχολεία της Μάλτας και 

επικεντρώθηκε σε μαθητές με προβλήματα ακοής, αποδείχθηκε ότι οι στρατηγικές 

που ακολουθούσαν εκπαιδευτικοί και ειδικοί, όπως και η συνεργασία τους με τους 

γονείς αυτών των παιδιών, δεν κατάφεραν να καλύψουν τις ανάγκες των μαθητών. 

Γνωρίζοντας τόσο τα προβλήματα που υπάρχουν όσο και τα περιθώρια βελτίωσης, οι 

προκλήσεις δεν περιορίζονται μόνο στις προαναφερθείσες δυσκολίες των 
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εκπαιδευτικών καθώς τα παλαιά κτήρια και η έλλειψη του απαραίτητου εξοπλισμού 

αποτελούν μέρος του προβλήματος. 

2.7 Τρόποι επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ σχολείου - οικογενειών παιδιών 

με αναπηρίες 

Παρόλο που τα σχολεία είναι έτοιμα να δέχονται τα παιδιά, δεν είναι κατάλληλα 

προετοιμασμένα να δέχονται τους γονείς και ιδιαίτερα τους γονείς παιδιών με 

αναπηρίες (National Task Force on School Readiness & National Association of State 

Boards of Education, 1991). Έτσι, κάθε είδους συνάντηση που πρόκειται να 

πραγματοποιηθεί μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων, πρέπει να προετοιμάζεται σωστά 

από την πλευρά του σχολείου ώστε να εξασφαλίζεται η επιθυμητή επικοινωνία 

(Μπρούζος, 1998) καθώς η φύση των εργασιών και η διδακτική πράξη στους 

εκπαιδευτικούς οργανισμούς πραγματώνεται κυρίως μέσω της λεκτικής επικοινωνίας, 

ενώ όλη η παιδαγωγική σχέση ορίζεται ως διαπροσωπική επικοινωνία 

(Παπακωνσταντίνου, 2000˙Hanson, 1996). 

Σημαντικά σημεία αυτής της διαδικασίας είναι αρχικά η αναγνώριση της 

μοναδικότητας της κάθε οικογένειας και του κάθε παιδιού με αναπηρίες, η παροχή 

πληροφόρησης των γονέων, η δημιουργία συναισθηματικού κλίματος και τέλος η 

κοινή λήψη αποφάσεων. Επιπλέον, στο επιτυχημένο μοντέλο συνεργασίας των Friend 

και Cook (1996), η αμοιβαία υποστήριξη και ο σεβασμός μεταξύ όλων των 

εμπλεκομένων, η αποδοχή της κοινής ευθύνης στις επιτυχίες όπως και στις αποτυχίες 

αποτελούν βασικές προϋποθέσεις. Στο ξεκίνημα μιας τέτοιας συνεργασίας λοιπόν, οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να παραμερίσουν τις ανταγωνιστικές στάσεις τους προς τους 

γονείς και να αρχίσουν να μοιράζονται τις γνώσεις, τις εμπειρίες, τα δικαιώματα και 

τις ευθύνες που θα αποφέρουν θετικά αποτελέσματα. 

Σε πολλά σχολεία, η σχολική χρονιά ξεκινάει με την συγκέντρωση των γονέων και 

των εκπαιδευτικών, με στόχο την ενημέρωση των πρώτων σχετικά με την 

εκπαιδευτική διαδικασία. Στην Φινλανδία μάλιστα ακολουθείται μια στρατηγική 

πρόληψης, αφού η συνεργασία με την οικογένεια ξεκινάει πριν ακόμη αρχίσει να 

παρακολουθεί το παιδί στον παιδικό σταθμό. Αρχικά, οι εκπαιδευτικοί συναντούν την 

οικογένεια στο σπίτι του παιδιού και αν κριθεί απαραίτητο, ένας εκπαιδευτικός 

ειδικής αγωγής είναι παρόν στη συνάντηση. Αυτή η διαδικασία κάνει πολλούς γονείς 
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να πιστεύουν ότι η προσχολική ειδική αγωγή του παιδιού τους είναι το μόνο πράγμα 

στη ζωή τους που οργανώθηκε με έναν «φυσιολογικό» τρόπο (Bartolο et al., 2016).  

 Ενώ οι δια ζώσης συναντήσεις είναι ο πιο συνηθισμένος, βασικότερος και 

προτιμότερος τρόπος επικοινωνίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας σύμφωνα με την 

πλειονότητα των εκπαιδευτικών, απαιτείται σωστή και προσεκτική προετοιμασία 

ακόμη και στην επιλογή του κατάλληλου χρόνου και χώρου, καθώς μέσω αυτών των 

συναντήσεων πρόκειται να οικοδομηθούν σχέσεις, να γίνει ανταλλαγή πληροφοριών 

και να επανεξεταστούν τα αποτελέσματα των συναντήσεων. Πιο συγκεκριμένα, η 

έρευνα των Ματσαγγούρα και Πούλου (2009), επιβεβαιώνει τα παραπάνω, αφού τα 

αποτελέσματά της αποδεικνύουν ότι οι συναντήσεις με τους γονείς στο χώρο του 

σχολείου που αφορούν την ενημέρωσή τους σχετικά με την ανάπτυξη των παιδιών 

τους, είναι κυρίαρχη προτεραιότητα των εκπαιδευτικών και θεωρείται μία από τις 

κυριότερες μορφές συνεργασίας. Μάλιστα, ευρήματα της ίδιας έρευνας φανερώνουν 

ότι η επιθυμία των εκπαιδευτικών να προσκαλούν τους γονείς στο σχολείο είναι 

μεγαλύτερη απ’ αυτή των γονέων να προσκληθούν, με τις δύο όμως πλευρές να 

προτιμούν τις επίσημες προγραμματισμένες ώρες και ημέρες συνεργασίας ώστε να 

συζητηθούν τα θέματα των παιδιών. Αντίθετη άποψη εξέφρασαν, οι γονείς και οι 

εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα των Lindle και Lowe Boyd (1991) 

καθώς προτίμησαν ανεπίσημους τρόπους επικοινωνίας, ενώ υποστήριξαν ότι αυτή 

είναι η κυρίαρχη μέθοδος γονεϊκής συμμετοχής.  

Στον αντίποδα βρίσκονται έρευνες που παρουσιάζουν τους εκπαιδευτικούς να μην 

προσκαλούν συχνά τους γονείς στο σχολείο παρά μόνο τις ημέρες ενημέρωσης ή των 

εκδηλώσεων, αφού αντιμετωπίζουν τους γονείς προληπτικά ως «αντίπαλους» λόγω 

προηγούμενων άσχημων εμπειριών, ενθαρρύνοντας έτσι την συμμετοχή τους μόνο 

όταν δεν νιώθουν «απειλή» (Seligman & Darling, 2008˙Πολυχρονοπούλου, 

2004˙Δαβάζογλου & Κόκκινος, 2003˙Epstein, 2001).  

Εξίσου συνηθισμένος τρόπος επικοινωνίας είναι το «τετράδιο επικοινωνίας με τους 

γονείς» στο οποίο μπορούν να καταγράφονται ευχάριστα γράμματα, γράμματα 

ειδικών επιτευγμάτων, έντυπα διπλής αναφοράς σπιτιού-σχολείου και σημειωματάρια 

διαλόγου, συμβόλαια σπιτιού σχολείου καθώς και δελτία και ιστοσελίδες της τάξης. 

Επιπλέον, η τηλεφωνική επαφή όπως και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι τρόποι 

επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται σε καθημερινή βάση (Heward, 2011). Πολλοί 
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γονείς συμμετέχουν στην εκπαίδευση του παιδιού τους πραγματοποιώντας επισκέψεις 

σε δανειστικές βιβλιοθήκες ενώ συμμετέχουν σε διαλέξεις και εργαστήρια. 

Ωστόσο, η στάση των εκπαιδευτικών στην επικοινωνία τους με τους γονείς είναι πολύ 

σημαντική. Εκτός από την συζήτηση, τον διάλογο και την κατανόηση ως τρόπους 

επικοινωνίας, οι εκπαιδευτικοί είναι υποχρεωμένοι να είναι κατάλληλα 

προετοιμασμένοι έχοντας αναπτύξει δεξιότητες συμβουλευτικής και ενσυναίσθησης, 

ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν τους γονείς στο δύσκολο έργο της ανατροφής του 

παιδιού με αναπηρίες (Τσιμπιδάκη, 2013˙Τσιμπιδάκη, 2007˙Dale,2000). Η έρευνα 

της Μαρκουλάκη (2011), αναδεικνύει τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τους 

τρόπους βελτίωσης των σχέσεων με τους γονείς μαθητών με αναπηρίες. Σύμφωνα με 

την έρευνα λοιπόν, το 45% των εκπαιδευτικών υποστηρίζουν ότι επιθυμούν την 

παρακολούθηση σεμιναρίων σχετικά με τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των 

παιδιών και την συνεργασία τους με επαγγελματίες ώστε να μπορούν να 

καθοδηγήσουν και να στηρίξουν τους γονείς με τον κατάλληλο τρόπο. Επιπλέον, θα 

πρέπει να είναι ξεκάθαροι ενώ ταυτόχρονα ευαίσθητοι και δεκτικοί στο πολιτισμικό 

και γλωσσικό υπόβαθρο των γονέων, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί με την 

ορολογία που χρησιμοποιούν και να αποφεύγουν επαγγελματικού όρους, να σέβονται 

τα δικαιώματα του γονέα και να μην προσποιούνται ότι γνωρίζουν περισσότερα από 

αυτούς.   

Από την πλευρά των γονέων, οι έρευνες αναδεικνύουν την μητέρα ως το βασικό 

πρόσωπο που επικοινωνεί με τους ειδικούς , αποδεικνύοντας έτσι τον πολυδιάστατο 

ρόλο της σε μία οικογένεια με παιδί με αναπηρίες (Τσαμπαρλή & Τσιμπιδάκη, 2011). 

Η σχετική βιβλιογραφία μάλιστα, χαρακτηρίζει την επικοινωνία ως «παιδοκεντρική» 

αφού  επιθυμούν να συζητούν θέματα με επίκεντρο το παιδί τους (Τσαμπαρλή & 

Τσιμπιδάκη, 2011˙Τσιμπιδάκη, 2013). 

Οι Epstein et al (1995), προτείνουν έξι τρόπους τους με οποίους θα μπορούσε το 

σχολείο να προσεγγίσει την οικογένεια και να συνεργαστούν. Η ενημέρωση των 

γονέων σχετικά με την ανάπτυξη των παιδιών τους (υγεία και ασφάλεια) καθώς και 

αμφίπλευρη επικοινωνία σχετικά με την πρόοδό τους (εκπαιδευτικούς στόχους και 

προγράμματα σπουδών) είναι τα δύο πρώτα βασικά βήματα ώστε να ξεκινήσει μια 

σωστή συνεργασία μεταξύ σχολείου και γονέων παιδιών με αναπηρίες. Επιπλέον, 

δίνοντας στους γονείς το δικαίωμα να συμμετέχουν εθελοντικά διαθέτοντας, χρόνο, 
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υλικά και υποστήριξη στους μαθητές που το έχουν ανάγκη, ενισχύεται η γονεϊκή 

συμμετοχή. Οι εκπαιδευτικοί επίσης, πρέπει να ενημερώνουν τους γονείς για τις 

στρατηγικές σωστής μελέτης που μπορούν να εφαρμοστούν στο σπίτι ως συνέχεια 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας εκτός σχολείου. Οι παραπάνω τρόποι των Epstein et 

al, χρησιμοποιήθηκαν ως σημαντικές μεταβλητές σε έρευνα της Μαρκουλάκη (2011) 

στην οποία αναφέρονταν οι συχνές προσωπικές επαφές μεταξύ γονέων και 

εκπαιδευτικών που αφορούν την πρόοδο των παιδιών. Στην έρευνα 

χρησιμοποιήθηκαν επίσης οι μεταβλητές των στρατηγικών διδασκαλίας και του 

τρόπου παροχής βοήθειας και υποστήριξης στο σπίτι. Είναι σημαντικό οι 

εκπαιδευτικοί να λαμβάνουν τις αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά και το σχολείο 

από κοινού με τους γονείς και τέλος να καθοδηγούν και να πληροφορούν τις 

οικογένειες για τις διαθέσιμες υπηρεσίες της τοπικής κοινωνίας που είναι 

κατάλληλες για την υποστήριξη των παιδιών με αναπηρίες. Η Πολυχρονοπούλου 

(2004) αναφέρει ότι στις Η.Π.Α και στην Μ. Βρετανία, η πολιτεία διαθέτει έναν 

«συνοδό» ως συνήγορο του παιδιού και ένα «named person» αντίστοιχα, όπου 

κατευθύνει, υποστηρίζει και συνοδεύει τις οικογένειες παιδιών με αναπηρίες στις 

υπηρεσίες της τοπικής κοινωνίας που μπορούν να συνεργαστούν προς όφελος του 

παιδιού.  

Τρία χρόνια αργότερα, αναπτύχθηκε ένα πλαίσιο Εφτά Παραμέτρων (The seven P’s 

of School Family Partnerships) για την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ σχολείου και 

οικογενειών παιδιών με αναπηρίες, από τους Patrikakou & Weissberg (1998). Η 

πρώτη παράμετρος θέτει την συνεργασία ως προτεραιότητα (Partnership as Priority) 

καθορίζοντας μεταξύ τους οι δύο φορείς τους τρόπους επικοινωνίας τους. Το πλαίσιο 

των Εφτά παραμέτρων περιλαμβάνει προσπάθειες συνεργασίας γνωστές ως 

Προγραμματισμένες Προσπάθειες (Planned Effords), οι οποίες έχουν πρακτική 

χρησιμότητα αρκεί να έχουν συνέχεια και να λαμβάνουν υπόψη ενδεχόμενες 

ενστάσεις του άλλου φορέα όταν ο προγραμματισμός δεν γίνεται από κοινού. Η 

Τακτική και η Συνεχής επικοινωνία (Proactive and Persistent Communication) θα 

πρέπει να αποτελεί τον κεντρικό στόχο της συνεργασίας και παράγοντα διατήρησής 

της. Το Θετικό Κλίμα (Positive) μεταξύ των δύο φορέων είναι απαραίτητο για την 

αποτελεσματικότητα της συνεργασίας, όπως επίσης και ο Προσωπικός χαρακτήρας 

της συνεργασίας και της επικοινωνίας (Personalized) αφού η επικοινωνία θα πρέπει 

να είναι προσωπική και να εστιάζεται σε συγκεκριμένα ζητήματα, χωρίς 
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γενικολογίες. Επιπλέον, οι γονείς χρειάζονται Πρακτικές υποδείξεις (Practical 

Suggestions) από τους εκπαιδευτικούς εφόσον το παιδί εκπαιδεύεται μέσα σε δύο 

περιβάλλοντα μάθησης. Η Παρακολούθηση του προγράμματος συνεργασίας 

(Program Monitoring) αποτελεί την τελευταία παράμετρο η οποία παρακολουθεί και 

ελέγχει την πορεία συνεργασίας διορθώνοντας τυχών προβλήματα και βελτιώνοντας 

άλλους τομείς της συνεργασίας των δύο φορέων. 

Συμπερασματικά λοιπόν προκύπτει ότι, οι συνεργατικές σχέσεις μεταξύ 

εκπαιδευτικών και γονέων παιδιών με αναπηρίες προωθούν το συνεργατικό κλίμα, 

αναπτύσσοντας στρατηγικές τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, ενώ 

παράλληλα επιβεβαιώνονται οι σύγχρονες τάσεις για την δημιουργία επικοινωνιακών 

σχέσεων υπό το πρίσμα πάντα συνεργατικών καταστάσεων και όχι σχηματικών 

δίπολων μεταξύ των δύο πλευρών (Τσιμπιδάκη, 2013˙Παπαδοπούλου, 2005). 

Πολυάριθμα είναι τα παραδείγματα χωρών όπου ενθαρρύνεται η γονεϊκή εμπλοκή και 

τα αποτελέσματα αυτής είναι θετικά όσον αφορά την μαθησιακή επίδοση των 

παιδιών με αναπηρίες καθώς και το γενικότερο κλίμα του σχολικού περιβάλλοντος 

και της επικοινωνίας όλων των εμπλεκομένων. 

2.8 Σύνοψη 

Ο Freud, χαρακτήριζε την οικογένεια ως την «πιο στοιχειώδη κοινωνική ομάδα» 

καθώς είναι αυτή που διαμορφώνει τον χαρακτήρα του παιδιού, την ανάπτυξή του, 

την σχέση του με το σχολείο και κατ’ επέκταση την πορεία της ζωής του κατά τα 

μαθητικά του χρόνια (Μυλωνάκου-Κεκέ, 2006). Από την άλλη πλευρά, το σχολείο 

συνεχίζει την μετάδοση γνώσεων και αγωγής που ξεκίνησε η οικογένεια, 

μετατοπίζοντας το ενδιαφέρον στο κοινωνικό πλαίσιο αυτού. Μέσα στο σχολείο, 

διαδραματίζονται ανθρώπινες σχέσεις, με κυριότερη την σχέση συνεργασίας 

σχολείου και οικογένειας. 

Η εκπαιδευτική νομοθεσία των περισσότερων Ευρωπαϊκών χωρών θεσπίζει την 

συνεργασία σχολείου και οικογένειας παιδιών με αναπηρίες ως αναπόσπαστο μέρος 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο αλληλοσεβασμός των δύο θεσμών (σχολείο-

οικογένεια) και ο κοινός στους στόχος, το όφελος του παιδιού, τους ενώνουν στην 

κοινή τους πορεία. Από την πλευρά τους οι εκπαιδευτικοί, γνωρίζουν καλύτερα το 

παιδί και τις ανάγκες του. Έτσι, είναι αργότερα σε θέση να δημιουργήσουν το 
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κατάλληλο εξατομικευμένο πρόγραμμά του. Έρευνες που έχουν γίνει σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο αποδεικνύουν ότι η καλή σχέση με τους γονείς, η συνεργασία και η 

συμμετοχή τους βοηθάει την στήριξη του προγράμματος (Seifert, 

2011˙Πολυχρονοπούλου, 2004) καθώς ενισχύει την μάθηση, την κοινωνική εξέλιξη 

και την σταθερότητα του παιδιού τόσο στο σχολικό όσο και στο οικογενειακό 

περιβάλλον του (Desmond & Elfert, 2008˙UNESCO Institute of Lifelong Learning, 

2008˙Hill & Craft, 2003˙Hill, 2001˙Miedel & Reynolds, 1999˙Grolnick & 

Slowiaczek, 1994). Στον αντίποδα, βρίσκονται οι δυσκολίες αυτής της σχέσης που 

προκαλούνται και από τα δύο μέρη. Πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί και οι ειδικοί 

επιστήμονες αντιμετωπίζουν τους γονείς ως «ασθενείς» και «πελάτες» (Ryan & 

Runswick-Cole, 2008˙Spann,Kohler & Soenksen, 2003), ενώ άλλες φορές οι γονείς 

κατηγοριοποιούνται με βάση το κοινωνικοοικονομικό τους υπόβαθρο (Hill & Taylor 

2004). 

Σύμφωνα με έρευνες οι Έλληνες γονείς δεν είναι ικανοποιημένοι με το εκπαιδευτικό 

σύστημα της χώρας καθώς δεν ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών 

τους. Πολλοί γονείς δεν γνωρίζουν πού θα πρέπει να φοιτήσει το παιδί τους (γενικό-

ειδικό σχολείο) ενώ κάποιες φορές μέχρι και η μετακίνηση του παιδιού αποτελεί 

μείζον θέμα (Ματινοπούλου, 1990). Η βιβλιογραφική ανασκόπηση και οι έρευνες 

που έχουν γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο, κοινοποιούν μερικούς λόγους για τους οποίους 

οι γονείς δεν συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σύμφωνα με αυτούς 

λοιπόν, ευθύνεται η κούρασή τους, η έλλειψη εμπιστοσύνης στους εκπαιδευτικούς, η 

έλλειψη χρόνου και η άγνοια του τρόπου συμμετοχής (Otterbourg, 1998˙Pugh, 1988). 

Το εκπαιδευτικό σύστημα της Μάλτας ενισχύεται και υποστηρίζεται όλο και 

περισσότερο από τους κρατικούς μηχανισμούς που φροντίζουν για την έγκαιρη 

διάγνωση οποιασδήποτε διαταραχής και την αντιμετώπισή της. Παράλληλα, 

παρέχεται φροντίδα και παρακολούθηση στο σχολικό και το οικογενειακό 

περιβάλλον του κάθε παιδιού. Έρευνες που έχουν λάβει χώρα στην Μάλτα, 

αποδεικνύουν ότι οι περισσότεροι γονείς έχουν θετικές εμπειρίες από την συνεργασία 

τους με τα σχολεία και τις παροχές τους που προσφέρονται στα παιδιά τους. 

Επιπλέον, οι γονείς καλούνται να συμμετέχουν στην δημιουργία των 

εξατομικευμένων προγραμμάτων των παιδιών τους και να συνεργάζονται και με τους 

δύο εκπαιδευτικούς της τάξης (γενικό-ειδικό). Παρόλα αυτά, οι γονείς θα ήθελαν να 
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συμμετέχουν περισσότερο και να συναντούν τους εκπαιδευτικούς συχνότερα. Οι ίδιοι 

μάλιστα είναι αυτοί που πολλές φορές ζητούν επιπλέον ψυχολογική στήριξη και 

καθοδήγηση στο μεγάλωμα των παιδιών τους, με κάποια σχολεία να ανταποκρίνονται 

οργανώνοντας ομάδες υποστήριξης κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου. 

Η σχετική βιβλιογραφία και οι έρευνες αποδεικνύουν ότι η μαλτέζικη κοινωνία είναι 

συνηθισμένη στις αλλαγές και προετοιμασμένη να δεχτεί καινούριες προκλήσεις που 

θα την φέρει ακόμη πιο κοντά στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η έννοια της «συνεργασίας 

σχολείου-οικογενειών παιδιών με αναπηρίες» γίνεται κατανοητή από τους 

ενδιαφερόμενους σε θεωρητικό επίπεδο όμως τα πράγματα αλλάζουν όταν έρθει η 

ώρα που πραγματικά πρέπει όλοι να συνεργαστούν για το καλό του παιδιού 

(Γεωργίου,2000). 
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Κεφάλαιο 3. Μεθοδολογία 

3.1 Η λογική της μελέτης 

Σκοπός της παρούσας έρευνας, είναι η διερεύνηση των απόψεων  των εκπαιδευτικών 

προσχολικής αγωγής (0-3 ετών) ιδιωτικών παιδικών σταθμών στην Μάλτα, σχετικά 

με τη συνεργασία τους με τις οικογένειες παιδιών με Αναπηρίες. Πρόκειται για μία 

ποιοτική έρευνα, που αποσκοπεί στην εις βάθος περιγραφή, ανάλυση και κατανόηση 

ενός συνόλου παραγόντων, οι οποίοι έχουν αναδειχθεί από προηγούμενες μελέτες, 

χωρίς όμως να έχουν ερευνηθεί αρκετά σε παγκόσμιο επίπεδο, στην Μάλτα και την 

Ελλάδα. Έτσι, δεδομένων των ερευνητικών ερωτημάτων, που προσεγγίζουν τις 

απόψεις των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών για τη συνεργασία τους με τις 

οικογένειες παιδιών με αναπηρίες, διερευνήθηκαν οι αντίστοιχες αντιλήψεις, οι 

πεποιθήσεις και τα κίνητρά τους. Επιπλέον, η παρούσα έρευνα βοηθάει να 

αναδειχθούν σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την βελτίωση της επικοινωνίας 

όπως και τις δυσκολίες που προκύπτουν από την προαναφερθείσα συνεργασία. 

Μάλιστα, οι υποκειμενικές εμπειρίες και αναπαραστάσεις των συμμετεχόντων 

εκπαιδευτικών, εντάχθηκαν στο ευρύτερο αξιακό και ιδεολογικό πλαίσιο της 

κοινωνικής πραγματικότητας της εκπαίδευσης (Κυριαζή, 2011˙Creswell, 2011˙ 

Cohen, Manion, & Morrison, 2008). Σε τελευταίο επίπεδο, η παρούσα έρευνα θα 

μπορούσε να προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς 

σχετικά με την συνεργασία τους με τους γονείς των μαθητών με αναπηρίες, όπως και 

να παρακινήσει και άλλους ερευνητές να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο θέμα και 

με το πέρας του χρόνου να στηριχθεί πλήρως επιστημονικά. 

Η συγκριμένη μελέτη ως μεθοδολογία υιοθετεί το νατουραλιστικό παράδειγμα 

(Silverman, 1993) διότι εκτός από τον έλεγχο μίας προϋπάρχουσας θεωρίας, 

επιχειρήθηκε να αναπτυχθεί μια νέα θεωρία σχετικά με την συνεργασία των 

εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής ιδιωτικών παιδικών σταθμών στην Μάλτα με τις 

οικογένειες παιδιών με αναπηρίες. Επιπλέον, επιδιώχθηκε να κατασκευαστεί μία 

αναπαράσταση της πραγματικότητας (Κυριαζή, 2001) μέσω της ποιοτικής έρευνας 

και της άμεσης επαφής με τα υπό διερεύνηση υποκείμενα. 

Όπως έχει αναφερθεί, το δείγμα της έρευνας αποτελείται από εκπαιδευτικούς 

ηγετικών θέσεων λόγω των εκπαιδευτικών πολιτικών των συγκεκριμένων σχολείων 
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που συμμετείχαν στην έρευνα, εφόσον πρώτα οι managers και έπειτα οι coordinators 

είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση, επικοινωνία και γενικότερα την ανατροφοδότηση 

με τους γονείς. Η πρόσβαση στους συγκεκριμένους παιδικούς σταθμούς και 

ειδικότερα η επαφή με τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς δεν παρουσίασε κάποιες 

δυσκολίες καθώς η ερευνήτρια εργάζεται σε ένα από τα σχολεία της ίδια εταιρείας, 

γνωρίζοντας τον διευθυντή και αρκετούς εκπαιδευτικούς, οι οποίες πληρούσαν τα 

απαραίτητα κριτήρια συμμετοχής τους στην έρευνα. Έτσι, η ερευνήτρια έχοντας την 

άδεια του διευθυντή, ήρθε σε επαφή με τις εκπαιδευτικούς αποφασίζοντας από 

κοινού τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων σε χώρο και χρόνο που διευκόλυνε την 

εστίαση της προσοχής των συμμετεχόντων, σε κλίμα ασφάλειας και ειλικρίνειας. 

3.2  Συζήτηση του ερευνητικού ερωτήματος/ερευνητικών ερωτημάτων και των 

ερευνητικών υποερωτημάτων και πώς θα απαντηθούν  

Όπως προαναφέρθηκε, σκοπός της έρευνας είναι να διερευνήσει τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής (0-3 ετών) ιδιωτικών παιδικών σταθμών στην 

Μάλτα, σχετικά με την επικοινωνία και συνεργασία τους με τις οικογένειες παιδιών 

με Αναπηρίες. Υπό αυτή την έννοια το κύριο ερευνητικό ερώτημα έχει διατυπωθεί ως 

εξής: «Ποιες οι απόψεις των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής (0-3 ετών) 

ιδιωτικών παιδικών σταθμών στην Μάλτα, σχετικά με τη συνεργασία τους με τις 

οικογένειες παιδιών με Αναπηρίες;» 

Προκειμένου να «φωτιστεί» το κύριο ερευνητικό ερώτημα, διατυπώθηκαν τα 

παρακάτω ερευνητικά υποερωτήματα: 

1. Με ποιους τρόπους οι εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής προσπαθούν να 

βελτιώσουν την επικοινωνία τους με τις οικογένειες παιδιών με Αναπηρίες 

ώστε να συνεργαστούν επιτυχώς σύμφωνα με την άποψή τους; 

2. Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής ιδιωτικών 

παιδικών σταθμών στην Μάλτα σχετικά με τους τρόπους συνεργασίας τους με 

τις οικογένειες παιδιών με Αναπηρίες; 

3. Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής ιδιωτικών 

παιδικών σταθμών στην Μάλτα σχετικά με τα οφέλη που προκύπτουν από την 

συνεργασία τους με τις οικογένειες παιδιών με Αναπηρίες; 
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4. Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής ιδιωτικών 

παιδικών σταθμών στη Μάλτα για τις δυσκολίες που συναντούν στην 

προσπάθειά τους να συνεργαστούν με τις οικογένειες παιδιών με Αναπηρίες; 

3.3 Περιγραφή των μεθόδων και των διαδικασιών που χρησιμοποιήθηκαν για 

την συλλογή των δεδομένων. 

3.3.1 Σχεδιασμός των ερευνητικών εργαλείων 

Ως μέθοδος συλλογής δεδομένων, χρησιμοποιήθηκε η ατομική ημιδομημένη 

συνέντευξη, επιτρέποντας την πρόσωπο με πρόσωπο, περισσότερο άμεση καταγραφή 

και πιο ουσιαστική εξακρίβωση των απόψεων των εκπαιδευτικών, για την 

μελετώμενη σχέση επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ σχολείου και οικογενειών 

παιδιών με αναπηρίες. Ως ερμηνευτικό εργαλείο των συγκεκριμένων ευαίσθητων 

παραμέτρων, εκφραζόμενων λεκτικά και μη λεκτικά, σε κλίμα εμπιστοσύνης και 

επιτυγχάνοντας τη συμμετοχή των ερευνώμενων, το εν λόγω σχέδιο συζήτησης ήταν 

δυνατόν να εξουδετερώσει σε μεγάλο βαθμό τις στερεότυπες και προκαθορισμένες 

τους απαντήσεις. Επιπλέον, επιλέγοντας έναν προκαθορισμένο αριθμό, σειρά και 

περιεχόμενο ερωτήσεων, διατυπωμένων βάσει ενός τυποποιημένου πρωτοκόλλου, 

διευκολύνθηκε η κωδικοποίηση και η συγκρισιμότητα των εξαγόμενων δεδομένων, 

ενώ αυξήθηκε και η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των αντίστοιχων μετρήσεων 

(Παπαναστασίου, 2014· Babbie, 2011· Robson, 2010). Ωστόσο, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η εγκυρότητα του ερευνητικού εργαλείου και να διαπιστωθεί αν οι 

ερωτήσεις διατυπώθηκαν με τρόπο κατανοητό και σαφή, διεξήχθησαν αρχικά 4 

πιλοτικές συνεντεύξεις. Κατά τη διάρκεια των προκείμενων συνεντεύξεων, οι 

συμμετέχοντες δεν ζήτησαν επιπλέον επεξηγήσεις, γεγονός που απέδειξε ότι η δομή 

και η διατύπωση των ερωτήσεων ήταν σαφείς. 

Ειδικότερα, το πρώτο ερευνητικό ερώτημα αφορά τους τρόπους βελτίωσης της 

επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και γονέων παιδιών με αναπηρίες, με σκοπό 

την επιτυχή συνεργασία τους. Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα απαντάται από τις 

πρώτες δύο ερωτήσεις της συνέντευξης:  

1) Στο σχολείο που εργάζεστε κατά την γνώμη σας υποστηρίζονται 

πρακτικές ενίσχυσης της επικοινωνίας με τις οικογένειες παιδιών με Ε.Α; 

Αν ναι, με ποιους τρόπους; Αν όχι, γιατί; (Το ερώτημα τέθηκε στα αγγλικά 
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ως: Do you think that various practices for communication with the families of 

children with disabilities are supported in the childcare centre you work? If 

so, in what ways? If not, why?). 

2) Θα είχατε να προτείνετε κάτι άλλο σχετικά με την βελτίωση της 

επικοινωνίας σχολείου και οικογενειών παιδιών με Ε.Α; (Το ερώτημα 

τέθηκε στα αγγλικά ως: Would you suggest anything else about improving 

communication between the childcare centre and the families with children 

with disabilities?). 

Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα αναφέρεται στους τρόπους συνεργασίας μεταξύ 

εκπαιδευτικών και οικογενειών με παιδιά με αναπηρίες, που εφαρμόζουν τα 

συγκεκριμένα σχολεία στα οποία έγινε η έρευνα και διερευνήθηκε από τις παρακάτω 

ερωτήσεις τις συνέντευξης: 

3) Με ποιους τρόπους θεωρείτε ότι επιτυγχάνεται η συνεργασία με τους 

γονείς στη σχολική μονάδα; (Το ερώτημα τέθηκε στα αγγλικά ως: In what 

ways do you think that collaboration with parents in the childcare centre is 

achieved?). 

4) Μοιράζεστε με τους γονείς πληροφορίες σχετικές με τις μεθόδους και 

τις πρακτικές που χρησιμοποιείτε; Αν ναι, γιατί; Αν όχι, γιατί; (Το 

ερώτημα τέθηκε στα αγγλικά ως: Do you share information with parents 

about your methods and practices? If so, why? If not, why?). 

Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα, αφορά τα οφέλη που προκύπτουν από την 

συνεργασία μεταξύ του σχολείου και των οικογενειών παιδιών με αναπηρίες και 

διερευνήθηκε από την παρακάτω ερώτηση της συνέντευξης: 

5) Υπάρχουν οφέλη από τη συνεργασία σχολείου –οικογενείας και σε 

ποιους τομείς, ποια επίπεδα; (Το ερώτημα τέθηκε στα αγγλικά ως: Are there 

benefits from school-family collaboration? In which areas?). 

Το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα αναφέρεται στις δυσκολίες που συναντούν οι 

εκπαιδευτικοί στην προσπάθειά τους να συνεργαστούν με τις οικογένειες παιδιών με 

αναπηρίες και απαντήθηκε από τις δύο παρακάτω ερωτήσεις της συνέντευξης: 
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6) Θεωρείτε ότι υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που εμποδίζουν τη 

συνεργασία σας με τους γονείς; Αν ναι, ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες 

και γιατί; (Το ερώτημα τέθηκε στα αγγλικά ως: Do you think that there are 

factors which prevent your collaboration with parents? If so, what are these 

factors and why?). 

7) Πιστεύετε ότι οι γονείς παιδιών  με Ε.Α είναι ανοιχτοί στην 

επικοινωνία; Αν ναι, γιατί; Αν όχι, γιατί; (Το ερώτημα τέθηκε στα αγγλικά 

ως: Do you think that the parents of children with disabilities are positive to 

communication? If so, why? If not, why?). 

Επίσης, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν αν θα ήθελαν να προσθέσουν 

κάτι επί του θέματος στο τέλος της συνέντευξης. Με αυτήν την ερώτηση η 

ερευνήτρια ήθελε να διερευνήσει πιθανούς παράγοντες που δεν είχε λάβει υπόψη της. 

Το ερώτημα τέθηκε στα αγγλικά ως: Would you like to add anything else about your 

collaboration with the families of children with disabilities?). 

Τέλος, η ερευνήτρια έλαβε υπόψη της τα λεγόμενα του Creswell (2011) σύμφωνα με 

τον οποίο, η παρουσία του ερευνητή μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που απαντά ο 

ερωτώμενος εκφράζοντας τις απόψεις που επιθυμεί να ακούσει ο πρώτος, δίνοντας 

έτσι παραπλανητικά αποτελέσματα στην έρευνα. Για αυτό το λόγο προσπάθησε να 

διατηρήσει ουδέτερη στάση σε αυτά που απαντούσαν οι ερωτώμενοι και να διερευνά 

περαιτέρω τις απόψεις τους, έστω και αν ήταν αντίθετη με αυτές, όπως θα αναφερθεί 

και παρακάτω. 

3.3.2 Επιλογή δείγματος-πρόσβαση στο δείγμα 

Το είδος της δειγματοληψίας που χρησιμοποιήθηκε ήταν η σκόπιμη δειγματοληψία η 

οποία και συνίσταται για ποιοτικές έρευνες. Σύμφωνα με την μέθοδο αυτή, ο 

ερευνητής επιλέγει τις μονάδες με το  συγκεκριμένο προσωπικό που θα συμμετέχουν 

στην έρευνα, έτσι ώστε το δείγμα να είναι κατά τη γνώμη του πιο αντιπροσωπευτικό 

βοηθώντας τον να εξασφαλίσει περισσότερες πληροφορίες και να κατανοήσει 

καλύτερα το υπό εξέταση θέμα. Ωστόσο, η φύση της συγκεκριμένης έρευνας όριζε 

την επιλογή του συγκεκριμένου δείγματος καθώς όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, 

βάσει των εκπαιδευτικών πολιτικών των συγκεκριμένων ιδιωτικών παιδικών σταθμών 

στην Μάλτα, μόνο οι managers και έπειτα οι coordinators είναι υπεύθυνοι για την 
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ενημέρωση, επικοινωνία και γενικότερα την ανατροφοδότηση στην σχέση μεταξύ 

σχολείου και οικογενειών παιδιών με αναπηρίες.  

Όσο αναφορά την πρόσβαση στο εν λόγω δείγμα, σημαντική υπήρξε η συμβολή του 

Διευθυντή-ιδιοκτήτη των παιδικών σταθμών καθώς ήταν το πρώτο άτομο με το οποίο 

ήρθε σε επαφή η ερευνήτρια. Αφού συζήτησε μαζί του τον σκοπό και την 

σημαντικότητα της έρευνας, πήρε την άδεια να επικοινωνήσει με τις managers των 

παιδικών σταθμών ώστε να προχωρήσει στην πραγματοποίηση των συνεντεύξεων. Οι 

managers με την σειρά τους ενημέρωσαν τις coordinators για την έρευνα και στην 

συνέχεια η ερευνήτρια ήρθε σε προσωπική επικοινωνία μαζί τους ώστε να 

επιβεβαιώσει την συμμετοχή τους και να προγραμματίσει την συνάντησή τους για την 

διεκπεραίωση των συνεντεύξεων. Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι δόθηκε σε όλες 

τις συμμετέχουσες το πρωτόκολλο συναίνεσης της συνέντευξης, το οποίο υπέγραψαν 

η καθεμία ξεχωριστά ,αφού ενημερώθηκαν σχετικά με το σκοπό και το στόχο της 

έρευνας, το δικαίωμά τους να μη μαγνητοφωνηθούν τα λόγια τους ή να διακόψουν τη 

συνέντευξη οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμούν. 

Επιπλέον, με την συμμετοχή των managers εκφράστηκαν απόψεις που αφορούν το 

διοικητικό μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ενώ μέσω της συμμετοχής των 

coordinators εκφράστηκαν οι απόψεις που αφορούν το κομμάτι της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας στην πράξη, αφού οι δεύτεροι βρίσκονται σε καθημερινή βάση με τα 

παιδιά και παρακολουθούν την ανάπτυξή τους από κοντά. Έτσι, επιχειρήθηκε να 

καλυφθούν όλες οι πιθανές περιπτώσεις οι οποίες ίσως να διέφεραν ανάλογα με την 

θέση υπηρεσίας και τα καθήκοντά τους. 

Αναλυτικότερα, οι εκπαιδευτικοί που αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνας ήταν μόνο 

γυναίκες, καθότι ο κλάδος των εκπαιδευτικών κυρίως αυτών των ηλικιών από 0 έως 3 

ετών είναι γυναικοκρατούμενος. Όσο αναφορά τα δημογραφικά στοιχεία που 

συλλέχτηκαν, εκτός από το φύλο των εκπαιδευτικών αφορούσαν και την 

προϋπηρεσία τους η οποία κυμάνθηκε από 2 χρόνια έως και 15 χρόνια. Πιο 

συγκεκριμένα, τρεις (3) συμμετέχουσες έχουν προϋπηρεσία 2 ετών, ενώ πέντε (5) 

συμμετέχουσες έχουν προϋπηρεσία 3 ετών. Επίσης, μία (1) συμμετέχουσα έχει 

προϋπηρεσία τρία έτη και 8 μήνες, μία (1) συμμετέχουσα έχει προϋπηρεσία 4 έτη και 

8 μήνες, μία (1) συμμετέχουσα έχει προϋπηρεσία 5 έτη, μία (1) συμμετέχουσα έχει 

προϋπηρεσία  8 έτη, δύο (2) συμμετέχουσες έχουν προϋπηρεσία 10 έτη, τέσσερις (4) 
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συμμετέχουσες έχουν προϋπηρεσία 12 έτη, μία (1) συμμετέχουσα έχει προϋπηρεσία 

13 έτη και τέλος μία (1) συμμετέχουσα έχει 15 έτη προϋπηρεσίας. Σχηματικά, οι 

παραπάνω πληροφορίες μπορούν να αναπαρασταθούν ως εξής: 

 

              Σχήμα 1: Κατανομή ως προς τα έτη επαγγελματικής εμπειρίας 

 Τα 4 σχολεία που συμμετείχαν στην έρευνα βρίσκονταν σε διάφορα σημεία της 

Μάλτας καλύπτοντας το βόρειο (1 σχολείο), κεντρικό (1 σχολείο) και νότιο (2 

σχολεία) μέρος του νησιού. Σε αυτό το σημείο, καλό θα ήταν να αναφερθεί ότι παρά 

την μικρή έκτασή της, στην Μάλτα συναντώνται πολλές διαφορετικές νοοτροπίες που 

ποικίλουν από περιοχή σε περιοχή. Έτσι σύμφωνα με την εμπειρία της ερευνήτριας, 

στο νότιο τμήμα του νησιού θεωρείται ότι οι κάτοικοι δεν είναι τόσο ανοιχτοί σε νέες 

ιδέες και ο τρόπος επικοινωνίας τους είναι πιο «σκληρός» και απότομος σε αντίθεση 

με το κεντρικό και το βόρειο μέρος του νησιού που η στάση ζωής των κατοίκων 

χαρακτηρίζεται πιο «ήρεμη» και «ευγενική». Οπότε, πολλές απόψεις των 

εκπαιδευτικών, θα μπορούσαν να έχουν επηρεαστεί από την στάση των γονέων 

απέναντί τους ή και το αντίθετο . 

3.3.3 Η διαδικασία συλλογής των δεδομένων 
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Τα δεδομένα της έρευνας συλλέχθηκαν μέσω της ημι-δομημένης συνέντευξης με 

ανοιχτές ερωτήσεις (Βλέπε παράρτημα Α.1.2, σελ. 99). Πραγματοποιήθηκαν 20 

συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς, αφού σύμφωνα με τους Smith και Osborn (2003), 

ένα δείγμα τέτοιου μεγέθους είναι επαρκές για ποιοτικές έρευνες σχετικά μικρής 

έκτασης.  

Οι συνεντεύξεις προγραμματίστηκαν κατόπιν συνεννόησης, διεξήχθησαν στα σχολεία 

που εργάζονται οι συμμετέχοντες και διήρκησαν περίπου 15-20 λεπτά, οπότε η 

διαδικασία δεν κούρασε τις εκπαιδευτικούς. Κατά την διεξαγωγή των συνεντεύξεων 

όλα κύλησαν ομαλά, το κλίμα ήταν ευχάριστο και φιλικό, οι ερωτήσεις της 

συνέντευξης ανοιχτού τύπου, συνεπώς οι συμμετέχοντες ήταν ελεύθεροι να 

εκφράσουν τις απόψεις τους (Cohen, Manion & Morison, 2012).  

Καθώς οι συμμετέχοντες ήταν από την αρχή πλήρως ενημερωμένοι για τον σκοπό της 

έρευνας, διαβεβαιωμένοι για την διατήρηση της ανωνυμίας τους και την 

εμπιστευτικότητα των απαντήσεών τους, δέχτηκαν την μαγνητοφώνησή τους χωρίς 

να αντιμετωπιστεί κάποιο πρόβλημα ή ενδοιασμός από μέρος τους. Στη συνέχεια 

έγινε απομαγνητοφώνηση, καταγραφή και κωδικοποιήση των συνεντεύξεων (Α’ και 

Β’ τάξη κωδικοποίηση) (Βλέπε παράρτημα Α.3, σελ. 107). 

3.4 Περιγραφή των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν από τη συλλογή των 

δεδομένων μέχρι την παρουσίαση των αποτελεσμάτων. 

3.4.1 Ανάλυση των δεδομένων 

Στην παρούσα μελέτη η ανάλυση των ευρημάτων έγινε με την τεχνική της ανάλυσης 

περιεχομένου. Η εν λόγω μέθοδος ανάλυσης θεωρείται ως μία από τις καλύτερες 

τεχνικές έρευνας στους κλάδους των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, ενώ 

αναφέρεται κυρίως σε τεκμήρια γραπτής λεκτικής επικοινωνίας και στον προφορικό 

λόγο, εφόσον είναι αυτός ηχογραφημένος (συνεντεύξεις), επιτυγχάνοντας έτσι την 

μετατροπή του ποιοτικού υλικού σε ποσοτικό και μετρήσιμο (Βάμβουκας, 

2007˙Τζάνη, 2005˙Βάμβουκας, 1998).  

Σύμφωνα με τον Βάμβουκα (1998), η ανάλυση περιεχομένου είναι η καταλληλότερη 

μέθοδος όταν σκοπός μια έρευνας είναι η αποκάλυψη των απόψεων που έχει ένας 

πληθυσμός για κάποιο αντικείμενο, ενώ η Κυριαζή (2000) συμπληρώνει ότι η 

ανάλυση περιεχομένου από την σκοπιά της ποιοτικής έρευνας, είναι η συστηματική 
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διερεύνηση του κειμένου αφού το κείμενο εξετάζεται ως «όλον». Ωστόσο, βασικό 

χαρακτηριστικό της ανάλυσης περιεχομένου αποτελεί η κατηγοριοποίηση. Οι 

κατηγορίες που προκύπτουν είναι άπειρες και εξαρτώνται από τον ερευνητή 

αποτελώντας έτσι το πλαίσιο της ταξινόμησης (Τζάνη, 2005). Επιπλέον, οι 

κατηγορίες διαμορφώνονται με βάση τον σκοπό της έρευνας και χρησιμοποιούνται 

στον έλεγχο του περιεχομένου της επικοινωνιακής ομάδας που αναλύεται. Το τμήμα 

του κειμένου που αποτελεί τη βάση για τη κατηγοριοποίηση θα μπορούσε να είναι 

μια λέξη, μια πρόταση ή μία παράγραφος ή ακόμη και το συνολικό κείμενο. 

Στη συγκεκριμένη έρευνα δεν αντιμετωπίστηκε κάποια δυσκολία στην ανάλυση 

περιεχομένου διότι το πλαίσιο εργασίας ήταν ορισμένο και από τις ημιδομημένες 

συνεντεύξεις εκμαιεύτηκαν συγκεκριμένες πληροφορίες (Bell, 1999). Ειδικότερα, η 

κωδικοποίηση και ανάλυση των συνεντεύξεων έγινε με την χρήση στηλών (3 στο 

σύνολο) όπου η δεύτερη στήλη αναφέρεται στην αναγωγή των απαντήσεων στις 

γενικότερες κατηγορίες που συνδέονται με τα ερευνητικά ερωτήματα. Επιπλέον, οι 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών σημειώθηκαν με διαφορετικό χρώμα ανάλογα με το 

ερευνητικό ερώτημα που αντιστοιχούσαν για την μεγαλύτερη διευκόλυνση της 

ερευνήτριας κατά τη διαδικασία της ανάλυσης των δεδομένων. Ωστόσο, 

παρατηρήθηκε ότι πολλοί εκπαιδευτικοί έδωσαν παρόμοιες απαντήσεις ενώ κάποιοι 

άλλοι επαναλαμβάνονταν ή αναφέρονταν σε προηγούμενες απαντήσεις τους. Έτσι, οι 

πληροφορίες που προέκυψαν ταξινομήθηκαν αναλόγως, αφού ήταν συγκεκριμένες 

και συνδεδεμένες με τα ερευνητικά ερωτήματα. Τέλος, από τις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών δεν προέκυψαν κάποιες νέες κατηγορίες. 

3.4.2 Ερμηνεία των αποτελεσμάτων που συλλέχθηκαν 

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση που έγινε σε πρώτο στάδιο της παρούσας έρευνας, 

επηρέασε σημαντικά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων που συλλέχθηκαν από της 

ημιδομημένες συνεντεύξεις. Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενα κεφάλαια, 

πρόκειται για ένα νέο αντικείμενο στην εκπαιδευτική επιστημονική έρευνα με 

αποτέλεσμα να εντοπίζονται πολλά ερευνητικά κενά και περιορισμένο βιβλιογραφικό 

υλικό.  

Ωστόσο, η οπτική της ερευνήτριας είχε κύριο ρόλο στον σχολιασμό των 

αποτελεσμάτων. Ενώ προσπάθησε να είναι αντικειμενική και να μην επηρεαστεί από 
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τις προσωπικές της απόψεις κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων, παράλληλα 

βασίστηκε σε επιστημονικά τεκμηριωμένες πληροφορίες, συσχέτισε ομοιότητες και 

διαφορές που βρέθηκαν στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών και τα σύγκρινε με 

έρευνες που έγιναν στην Ελλάδα, στη Μάλτα και γενικότερα σε παγκόσμιο επίπεδο 

προκειμένου να καταλήξει σε πιο ασφαλή και έγκυρα συμπεράσματα. 

3.4.3 Εγκυρότητα και αξιοπιστία των ερευνητικών εργαλείων ή και γενικότερα 

της έρευνας 

Στην επικείμενη έρευνα δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη διασφάλιση της εγκυρότητας 

περιεχομένου (Creswell, 2011) αφού το σχέδιο συνέντευξης και η ανάλυση των 

συνεντεύξεων συντάχθηκαν και καταγράφηκαν αντίστοιχα με βάση το κύριο 

ερευνητικό ερώτημα και τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας. Ωστόσο, οι 

ερωτήσεις της συνέντευξης διασφάλισαν την σαφήνειά τους μέσω των πιλοτικών 

συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν, ενώ ο προτρεπτικός και ανιχνευτικός 

χαρακτήρας τους, έδωσε την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να μπορούν να 

αναπτύξουν τις σκέψεις τους ενώ παράλληλα να μην παρανοηθούν τα λεγόμενά τους 

από την ερευνήτρια. Τέλος, σημαντικό θα ήταν να αναφερθεί ότι οι ερωτήσεις που 

διατυπώθηκαν δεν ήταν καθοδηγητικές με σκοπό να ωθήσουν τις συμμετέχουσες να 

δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την 

εγκυρότητα της έρευνας. 

Όσο αναφορά την αξιοπιστία της έρευνας, αρχικά αυτή ενισχύθηκε με την 

αντιμετώπιση του φαινομένου της μεροληψίας του συνεντευξιαζόμενου και του 

συνεντευκτή που θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα κατά την ερμηνεία 

(Robson, 2010). Έτσι, η ερευνήτρια προσπάθησε να πετύχει την μέγιστη δυνατή 

ομοιομορφία ως προς τη διαδικασία και τις συνθήκες των συνεντεύξεων, 

εξασφαλίζοντας πρωτίστως τη δημιουργία του κατάλληλου κλίματος, με σκοπό οι 

συμμετέχουσες να αισθανθούν ελεύθερες και ασφαλείς, εκφράζοντας τις απόψεις 

τους και αναπτύσσοντας τις σκέψεις τους χωρίς να επιδιώκονται συγκεκριμένες 

απαντήσεις. Στη συνέχεια, δόθηκε σε όλες τις συμμετέχουσες το πρωτόκολλο 

συναίνεσης της συνέντευξης (Βλέπε παράτημα Α.2.2, σελ. 104) το οποίο υπέγραψαν 

η καθεμία ξεχωριστά ,αφού ενημερώθηκαν σχετικά με το σκοπό και το στόχο της 

έρευνας, το δικαίωμά τους να μη μαγνητοφωνηθούν τα λόγια τους ή να διακόψουν τη 

συνέντευξη οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμούν. Επίσης, κατά τη διάρκεια των 
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συνεντεύξεων έγινε προσπάθεια από την πλευρά της ερευνήτριας να αποφευχθούν 

αλλαγές στη διατύπωση των ερωτήσεων που μπορεί να υπονόμευαν την αξιοπιστία. 

Παρόλο αυτά υπήρξε κάποια ευελιξία στη διατύπωση κατά τη διάρκεια μίας 

συνέντευξής καθώς μία εκπαιδευτικός χρειάστηκε βοήθεια στην κατανόηση κάποιων 

ερωτήσεων και η ερευνήτρια διατύπωσε πάλι τις ερωτήσεις χωρίς όμως να αλλάζει το 

νόημά τους. Επιπρόσθετα, η ερευνήτρια τους εγγυήθηκε την ανωνυμία και την 

εμπιστευτικότητα καθ΄ όλη την διάρκεια της συνέντευξης αλλά και τη έρευνας, 

καθώς το βασικότερο στοιχείο σε μία έρευνα είναι η εμπιστευτικότητα και η 

ανωνυμία καθώς οι συνεντευξιαζόμενοι μοιράζονται με τον ερευνητή στοιχεία από 

την προσωπική τους ζωή τα οποία δεν επιθυμούν να δημοσιοποιηθούν (Cohen et al., 

2007). 

Ωστόσο, ιδιαιτερότητα της παρούσας έρευνας αποτελεί το γεγονός ότι ενώ το σχέδιο 

συνέντευξης συντάχθηκε αρχικά στα ελληνικά έπρεπε  στην συνέχεια να μεταφραστεί 

στα αγγλικά αφού η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην Μάλτα. Έτσι, το σχέδιο της 

συνέντευξης μεταφράστηκε αρχικά από την ερευνήτρια και στην συνέχεια ελέγχθηκε 

από Ελληνίδα καθηγήτρια αγγλικών η οποία κατοικεί στην Μάλτα ώστε να 

επιτευχθεί μεγαλύτερη εσωτερική αξιοπιστία στην έρευνα. Η ίδια διαδικασία 

επαναλήφθηκε με την ανάλυση των πρώτων συνεντεύξεων ώστε να διασφαλιστεί ότι 

η ερευνήτρια κατανοούσε όσα μετέφραζε.  

Τέλος, καλό θα ήταν να σημειωθεί ότι παρά το μικρό δείγμα της έρευνας (20 

εκπαιδευτικοί), η αξιοπιστία της δεν πλήττεται. Η Μάλτα είναι μία πολύ μικρή χώρα 

και οι οργανισμοί/κέντρα που προσφέρουν μαθήματα κατάρτισης για 

βρεφονηπιοκόμους είναι ελάχιστα, με αποτέλεσμα πολλοί εκπαιδευτικοί να έχουν 

φοιτήσει στο ίδιο κέντρο και να μην υπάρχει κάποια διαφορά στην κατάρτισή τους 

και στις γνώσεις τους. Επιπλέον, οι περισσότεροι παιδικοί σταθμοί στην Μάλτα 

ακολουθούν την ίδια πολιτική σχετικά με την επικοινωνία με τους γονείς, σύμφωνα 

με την οποία μόνο οι managers και οι coordinators έχουν την άδεια να επικοινωνούν 

μαζί τους. Έτσι, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι επιτρέπεται η γενικευσιμότητα της 

έρευνας ως ένα βαθμό. Επίσης, τα παραπάνω συσχετίζονται και με το δείγμα της 

επικείμενης μελέτης, το οποίο επιλέχθηκε με σκόπιμη δειγματοληψία, γεγονός που 

εξασφάλισε την ομοιογένειά του αφού στην έρευνα συμμετείχαν μόνο managers και 

coordinators. Συνεπώς λοιπόν και με όσα προαναφέρθηκαν, η εγκυρότητα και η 
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αξιοπιστία της έρευνας δεν πλήττεται σε μεγάλο βαθμό και τα αποτελέσματα της 

έρευνας είναι ως ένα βαθμό αξιόπιστα. 

3.4.4 Ηθική και δεοντολογία της έρευνας 

Πολλές φορές, τα ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας σε μία έρευνα μπορούν να 

φέρουν τον ερευνητή σε δύσκολη θέση, γι’ αυτό το λόγο η ερευνήτρια της παρούσας 

έρευνας, φρόντισε να ενημερώσει πλήρως από την αρχή τις συμμετέχουσες για τον 

σκοπό, τις διαδικασίας, τα αποτελέσματά της ώστε να έχουν συνειδητή επίγνωση της 

πράξης τους (Βάμβουκας, 1993˙Frankfort-Nachmias, 1992). Επίσης, η ερευνήτρια 

φρόντισε να πληροφορήσει τις εκπαιδευτικούς για τα δικά τους οφέλη, τα δικαιώματα 

και την εθελοντική συμμετοχή τους μέσω του πρωτοκόλλου συναίνεσης που δόθηκε 

πριν την πραγματοποίηση των συνεντεύξεων. Σημαντικό θα ήταν να αναφερθεί ότι, 

βασικό δικαίωμα των συμμετεχουσών ήταν αποχώρησή τους από την συνέντευξη 

οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμούσαν. Ωστόσο, οι ερωτήσεις της συνέντευξης ήταν 

ανοιχτές και όχι καθοδηγητικές, εκφράζοντας έτσι οι εκπαιδευτικοί τις απόψεις τους, 

ελεύθερα είτε αυτές ήταν θετικές ή αρνητικές. Η ερευνήτρια από την πλευρά της, 

προσπάθησε να είναι αντικειμενική στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων και να μην 

επηρεαστεί από τις προσωπικές της απόψεις. 

Φυσικά, τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε υλοποιηθεί, εάν δεν είχε δώσει την άδειά 

του ο διευθυντής-ιδιοκτήτης των σχολείων. Όπως αναφέρθηκε σε παραπάνω 

υποκεφάλαιο, η ερευνήτρια του εξήγησε τον σκοπό και την σημαντικότητα της 

έρευνας και αφού πήρε την άδειά του επικοινώνησε με τις managers των παιδικών 

σταθμών ώστε να προχωρήσει στην διεξαγωγή των συνεντεύξεων. Οι managers με 

την σειρά τους ενημέρωσαν τις coordinators για την έρευνα και στην συνέχεια η 

ερευνήτρια ήρθε σε προσωπική επικοινωνία μαζί τους ώστε να επιβεβαιώσει την 

συμμετοχή τους και να προγραμματίσει την συνάντησή τους για την διεκπεραίωση 

των συνεντεύξεων. 

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην προκειμένη έρευνα τηρήθηκαν οι κώδικες 

δεοντολογίας και ηθικής και δεν δημοσιεύθηκαν τα ονόματα, οι θέσεις εργασίας και 

στοιχεία της προσωπικής ζωής των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα.  

3.5 Σύνοψη 
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Σκοπός της παρούσας έρευνας, είναι η διερεύνηση των απόψεων  των εκπαιδευτικών 

προσχολικής αγωγής (0-3 ετών) ιδιωτικών παιδικών σταθμών στην Μάλτα, σχετικά 

με τη συνεργασία τους με τις οικογένειες παιδιών με Αναπηρίες. Για τη διερεύνηση 

του παραπάνω θέματος διαμορφώθηκαν τέσσερα ερευνητικά ερωτήματα και βάση 

αυτών συντάχθηκε το σχέδιο συνέντευξης. Η ερευνήτρια επέλεξε την ποιοτική 

προσέγγιση, καθώς το θέμα της μελέτης αναφέρεται σε ένα κοινωνικό φαινόμενο, το 

οποίο θα κατανοηθεί πλήρως μόνο αν οι ομάδες και οι καταστάσεις που αποτελούν 

μέρος αυτού, περιγραφούν, αναλυθούν και ερμηνευθούν λεπτομερώς, απαντώντας 

στα ερωτήματα «πώς» και «γιατί» (Ιωσηφίδης, 2003˙Ιωσηφίδης, 2001). Τέλος, τα 

άτομα που συμμετέχουν στην έρευνα προσδίδουν σε αυτή σημαντικό νόημα καθώς τα 

αποτελέσματα που προκύπτουν εξαρτώνται και από την καταγραφή των εμπειριών 

τους (Πουρκός & Δαφέρμος, 2010).  

Όσο αναφορά τη συλλογή δεδομένων, το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε 

ήταν η ημιδομημένη συνέντευξη. Βάσει ενός τυποποιημένου πρωτοκόλλου αλλά 

ταυτόχρονα ευέλικτο ως προς την σειρά και την τροποποίηση των ερωτήσεων, η 

ερευνήτρια κατάφερε να εκμαιεύσει πληροφορίες και δεδομένα καθώς και να 

αναδείξει θέματα τα οποία προέκυψαν από τις εμπειρίες των συμμετεχόντων και δεν 

είχαν προκαθοριστεί αρχικά (Cohen, Manion & Morrison, 2008˙Smith & Eatough, 

2007). 

Η επιλογή του δείγματος έγινε με την μέθοδο της σκόπιμης δειγματοληψίας, καθώς 

στην έρευνα συμμετείχαν 20 εκπαιδευτικοί που κατέχουν θέσεις managers και 

coordinators σε συγκεκριμένους παιδικούς σταθμούς της Μάλτας. Η επιλογή αυτή 

έγινε βάσει των πολιτικών των συγκεκριμένων ιδιωτικών παιδικών σταθμών στην 

Μάλτα, αφού μόνο οι managers και έπειτα οι coordinators είναι υπεύθυνοι για την 

ενημέρωση, επικοινωνία και γενικότερα την ανατροφοδότηση στην σχέση μεταξύ 

σχολείου και οικογενειών παιδιών με αναπηρίες. 

Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με την μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου και η 

έρευνα ακολούθησε τα παρακάτω πέντε στάδια. Αρχικά, στο πρώτο στάδιο έγινε μια 

αρχική θεωρητική επεξεργασία και μια αποσαφήνιση του ερευνητικού αντικειμένου 

και των ερευνητικών ερωτημάτων. Στο δεύτερο στάδιο καθορίστηκε ο ακριβής 

αριθμός των πηγών του ποιοτικού υλικού (20 συνεντεύξεις). Έπειτα, στο τρίτο στάδιο 

προσδιορίστηκε η μονάδα καταγραφής και ανάλυσης (Κυριαζή 1999), δηλαδή των 
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τμημάτων των συνεντεύξεων που παρουσιάζουν ερευνητικό ενδιαφέρον. Στο τέταρτο 

στάδιο συστηματοποιήθηκαν οι εννοιολογικές κατηγορίες στις οποίες κατατάσσονται 

τα ποιοτικά δεδομένα της έρευνας και στις οποίες βασίζεται ουσιαστικά η ανάλυση 

περιεχομένου και το πέμπτο στάδιο είναι αυτό της κωδικοποίησης του υλικού εντός 

κάθε κατηγορίας και μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών. 

Στη συνέχεια, τα ευρήματα της έρευνας σχολιάστηκαν υπό την οπτική της 

ερευνήτριας η οποία βασίστηκε σε επιστημονικά τεκμηριωμένες πληροφορίες, 

συσχέτισε ομοιότητες και διαφορές που βρέθηκαν στις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών και τα σύγκρινε με έρευνες που έγιναν σε Ελλάδα, Μάλτα και 

γενικότερα σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να καταλήξει σε πιο ασφαλή και 

έγκυρα συμπεράσματα. Δεδομένου ότι πρόκειται για ένα νέο αντικείμενο στην 

εκπαιδευτική επιστημονική έρευνα, εντοπίστηκαν πολλά ερευνητικά κενά και 

περιορισμένο βιβλιογραφικό υλικό, τα οποία βέβαια επηρέασαν την ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων. 

Τέλος, ελέγχθηκε η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της μελέτης με βάση τους κανόνες 

που πρέπει να ακολουθεί μία επιστημονική εκπαιδευτική έρευνα, όπως επίσης, έγινε 

αναφορά και στα θέματα ηθικής και δεοντολογίας. Αξίζει να αναφερθεί ότι δεν 

συναντήθηκε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα σε κάποιο από τα προαναφερθέντα στάδια 

της έρευνας. 
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Κεφάλαιο 4. Ανάλυση αποτελεσμάτων 

Μετά από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και τη συζήτηση της μεθοδολογίας της 

έρευνας ακολουθεί η παρουσίαση και η συζήτηση των δεδομένων που συλλέχθησαν. 

Τα δεδομένα που παρουσιάζονται και συζητώνται προέρχονται από την ανάλυση των 

συνεντεύξεων. Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενα κεφάλαια, σκοπός της έρευνας 

ήταν να διερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής (0-3 ετών) 

ιδιωτικών παιδικών σταθμών στην Μάλτα, σχετικά με την επικοινωνία και 

συνεργασία τους με τις οικογένειες παιδιών με Αναπηρίες.  

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην Μάλτα και οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν 

εργάζονται σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς ως managers και coordinators. Το 

δείγμα της έρευνας ήταν 20 άτομα εκ των οποίων όλες γυναίκες, καθώς το επάγγελμα 

των εκπαιδευτικών για αυτές τις τόσο νεαρές ηλικίες παιδιών από 0 έως 3 ετών είναι 

κυρίως γυναικοκρατούμενο. Η επαγγελματική εμπειρία τους κυμαίνεται μεταξύ των 2 

και των 15 ετών (Σχήμα 1: Κατανομή ως προς τα έτη επαγγελματικής εμπειρίας). Τα 

δεδομένα της έρευνας συλλέχθηκαν μέσω ημι-δομημένων συνεντεύξεων, οι οποίες 

πραγματοποιήθηκαν κατόπιν συνεννόησης και διεξήχθησαν στα σχολεία που 

εργάζονται οι εκπαιδευτικοί και διήρκησαν περίπου 15-20 λεπτά η καθεμιά. 

Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψαν οι παρακάτω κατηγορίες; 

1. Η βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ σχολείου και οικογενειών παιδιών με 

αναπηρίες. 

2. Η συνεργασία μεταξύ σχολείου και οικογενειών παιδιών με αναπηρίες. Στην 

κατηγορία αυτή συναντώνται δύο υποκατηγορίες: α) Η συνεργασία μεταξύ 

σχολείου και οικογένειας παιδιών με αναπηρίες υπό το πρίσμα των 

εκπαιδευτικών και β) Η συνεργασία μεταξύ σχολείου και οικογένειας παιδιών 

με αναπηρίες υπό το πρίσμα των γονέων. 

3. Τα οφέλη που προκύπτουν από την συνεργασία σχολείου και οικογενειών 

παιδιών με αναπηρίες. 

4. Οι δυσκολίες που συναντώνται κατά τη συνεργασία σχολείου και οικογενειών 

παιδιών με αναπηρίες. 
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4.1 Κατηγορία 1: Η βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ σχολείου και οικογενειών 

παιδιών με αναπηρίες. 

Μετά την συμπλήρωση των δημογραφικών τους στοιχείων, οι συμμετέχοντες 

κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με τις πρακτικές επικοινωνίας που 

εφαρμόζονται στα σχολεία που εργάζονται, αλλά και να προτείνουν βελτιώσεις στις 

ήδη υπάρχουσες πρακτικές. Οι συγκεκριμένες ερωτήσεις της συνέντευξης, έχουν 

ιδιαίτερη αξία για την διεκπεραίωση της παρούσας έρευνας, καθώς σύμφωνα με την 

βιβλιογραφία, η φύση των εργασιών και η διδακτική πράξη στους εκπαιδευτικούς 

οργανισμούς πραγματώνεται κυρίως μέσω της λεκτικής επικοινωνίας, ενώ όλη η 

παιδαγωγική σχέση ορίζεται ως διαπροσωπική επικοινωνία (Παπακωνσταντίνου, 

2000˙ Hanson,1996). Ιδιαίτερα, όταν τα εμπλεκόμενα μέλη επικοινωνούν 

αποτελεσματικά, επιτυγχάνεται η ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας. 

Αναφορικά με τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται μέσω της επικοινωνίας, ο 

Σαΐτης (2007) αναφέρει ότι τα στελέχη της εκπαίδευσης τις χρειάζονται για την 

σωστή λήψη αποφάσεων. Το βέβαιο είναι ότι η επικοινωνία δεν αποτελεί απλή 

μετάβαση πληροφοριών ή μηνυμάτων αλλά διαδικασία επαφής, αλληλοκατανόησης 

και αλληλεπίδρασης μεταξύ των ατόμων ανεξαρτήτως ιεραρχικού επιπέδου.  

Συνεχίζοντας την ανάλυση, στην 2η ερώτηση της συνέντευξης «Στο σχολείο που 

εργάζεστε κατά την γνώμη σας υποστηρίζονται πρακτικές ενίσχυσης της 

επικοινωνίας με τις οικογένειες παιδιών με Ε.Α; Αν ναι, με ποιους τρόπους; Αν όχι, 

γιατί;». Οι περισσότεροι από τις εκπαιδευτικούς έδωσαν παρόμοιες απαντήσεις, 

εφόσον τα σχολεία στα οποία έγινε η έρευνα λειτουργούν κάτω από τους ίδιους 

κανονισμούς και εκπαιδευτικές πολιτικές.  

Έτσι, 22% των εκπαιδευτικών ανέφερε ότι επικοινωνούν με τους γονείς σε 

καθημερινή βάση κυρίως όταν οι δεύτεροι αφήνουν και παραλαμβάνουν τα παιδιά 

τους από τον παιδικό σταθμό (drop off/pick up timings). Επίσης, τρεις (3) από τους 

συμμετέχοντες συμπληρώνοντας την απάντησή τους, ανέφεραν την δυνατότητα που 

έχουν οι γονείς να επικοινωνούν με το σχολείο ανά πάσα στιγμή, μέσω τηλεφώνου 

και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Ωστόσο, στην καθημερινή επικοινωνία με 

τους γονείς, το 17% των εκπαιδευτικών συμπεριέλαβε και το «βιβλίο επικοινωνίας», 

το λεγόμενο «communication book» (Βλέπε παράρτημα Α.6, σελ. 188), με την 

βοήθεια του οποίου οι γονείς ενημερώνονται αναλυτικά για την καθημερινότητα του 
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παιδιού τους στο σχολείο (δραστηριότητες που συμμετείχε, γεύματα, ύπνος κτλ.). Να 

σημειωθεί ότι, το «βιβλίο επικοινωνίας» παρέχεται δωρεάν στους γονείς από το 

σχολείο, γεγονός που αποδεικνύει ότι επιδιώκεται η καλή επικοινωνία και 

ανατροφοδότηση μεταξύ σχολείου και όλων των οικογενειών. Οι απόψεις του 

Heward (2011) έρχονται σε συμφωνία με τους παραπάνω τρόπους καθημερινής 

επικοινωνίας με τους γονείς, προσθέτοντας ότι το «βιβλίο επικοινωνίας» μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και ως μέσο στο οποίο μπορούν να καταγράφονται ευχάριστα 

γράμματα, γράμματα ειδικών επιτευγμάτων, έντυπα διπλής αναφοράς σπιτιού-

σχολείου και σημειωματάρια διαλόγου, συμβόλαια σπιτιού-σχολείου καθώς και 

δελτία και ιστοσελίδες της τάξης. 

Επιπλέον, το 19% των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην μελέτη, έκανε λόγο για 

τις ατομικές για κάθε οικογένεια επίσημες συναντήσεις (formal meetings) που 

οργανώνονται από τις managers, προσκαλώντας τους γονείς στο σχολείο όταν 

κρίνεται απαραίτητο, ώστε να τους ενημερώσουν για την ανάπτυξη του παιδιού τους, 

να τους βοηθήσουν δίνοντάς τους τις κατάλληλες κατευθύνσεις (πχ. παραπομπή στη 

Μονάδα Αξιολόγησης Παιδικής Ανάπτυξης (Children Development Assessment 

Unit-CDAU κτλ), παρέχοντάς τους πάντα την καλύτερη υποστήριξη. Οι επίσημες 

συναντήσεις (όπως χαρακτηρίζονται από τους εκπαιδευτικούς), δεν θα πρέπει να 

συγχέονται με την ημέρα της ενημέρωσης γονέων (Parents’ Day), όπου το 16% των 

συμμετεχόντων την ανέφερε ως πρακτική επικοινωνίας και η οποία είναι κοινή για 

όλους τους γονείς ενώ οργανώνεται δύο φορές το χρόνο. Φυσικά, οι εκπαιδευτικοί 

και managers είναι ευέλικτοι. Συνεπώς όταν κάποιοι γονείς δεν μπορούν να 

παρουσιαστούν την συγκεκριμένη μέρα, προγραμματίζεται μία κατ’ ιδίαν συνάντηση 

από κοινού. Ωστόσο, ο Μπρούζος (1998) διευκρινίζει ότι κάθε είδους συνάντηση που 

πρόκειται να πραγματοποιηθεί μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων, πρέπει να 

προετοιμάζεται σωστά από την πλευρά του σχολείου ώστε να εξασφαλίζεται η 

επιθυμητή επικοινωνία. Συμπεραίνεται λοιπόν ότι, ο ρόλος των managers είναι 

καθοριστικός και πολύ σημαντικός όπως αναφέρουν κάποιοι συμμετέχοντες, ενώ ο 

τρόπος που διαχειρίζονται την επικοινωνία με τους γονείς αποτελεί βασική 

προϋπόθεση για την καλή συνεργασία. 

Αντίθετα, μόλις το 2% των ερωτώμενων αναφέρθηκε στις παρατηρήσεις 

(observations), οι οποίες αποτελούν προσωπικές σημειώσεις των εκπαιδευτικών που 
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καταγράφουν καθ’ όλη τη διάρκεια των σχολικών ωρών, κυρίως όμως κατά των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και σχετίζονται με την εξέλιξη και την ανάπτυξη των 

παιδιών. Οι παρατηρήσεις των παιδιών συνοδεύονται συνήθως από φωτογραφίες και 

παρουσιάζονται στις μηνιαίες αναφορές (monthly reports) αφού δημοσιεύονται 

στην ιστοσελίδα του σχολείου. Όσον αναφορά τους γονείς, έχουν πρόσβαση εφόσον 

τους δοθεί ένα όνομα χρήστη (username) και ένας κωδικός (password). Επιπλέον, μία 

συμμετέχουσα (1) αναφέρθηκε στα τυπικά ορόσημα (milestones) (Βλέπε παράρτημα 

Α.7, σελ. 189) τα οποία αποτελούν φόρμες που διαφοροποιούνται κάθε τρεις μήνες 

καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν και καλύπτονται διάφοροι τομείς όπως η ανάπτυξη του 

λόγου, οι δεξιότητες λεπτής κινητικότητας, η συναισθηματική και γνωστική 

ανάπτυξη των παιδιών και άλλα. Οι εν λόγω φόρμες λοιπόν, συμπληρώνονται από 

τους εκπαιδευτικούς και συζητώντας τα, δίνονται στους γονείς κυρίως την ημέρα της 

ενημέρωσης γονέων. Επίσης, δύο (2) συμμετέχουσες έκαναν λόγο για την παρουσία 

των ειδικών επαγγελματιών (όπως λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγοι 

κτλ) στο σχολείο, καθώς η βοήθειά τους αποτελεί σημαντικό εργαλείο της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως και η ανατροφοδότηση μεταξύ όλων των 

ενδιαφερόμενων μερών (κυρίως γονείς και εκπαιδευτικούς).  

Τέλος, μία (1) συμμετέχουσα διευκρίνισε ότι  

«οι πρακτικές επικοινωνίας που ακολουθούνται διαφέρουν από 

γονέα σε γονέα […] αναλόγως με την αποδοχή του κάθε γονέα για 

την πραγματικότητα» (Συν. 8) («Communication practices vary 

from parent to parent […] depending on parent’s acceptance of 

this fact») 

 τονίζοντας έτσι την μοναδικότητα της κάθε οικογένειας, ενώ δύο (2) εκπαιδευτικοί 

έκαναν επίκληση στο συναισθηματικό χαρακτήρα της επικοινωνίας μεταξύ 

σχολείου και οικογενειών με παιδιά με αναπηρίες αναφέροντας χαρακτηριστικά η μία 

εκ των δύο 

«Ναι, νομίζω ότι διάφορες πρακτικές επικοινωνίας με τις 

οικογένειες παιδιών με αναπηρίες υποστηρίζονται στο σχολείο 

μας. Είναι αλήθεια ότι δεν μπορούμε να μπούμε στη θέση των 

γονέων, γι’ αυτό το καλύτερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε 
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είναι να είμαστε προετοιμασμένοι να τους ακούσουμε και να 

προσφέρουμε υποστηρικτικούς τρόπους με σκοπό να δουλέψουμε 

μαζί». (Συν. 4) («Yes, I think that various practices for 

communication with families of children with disabilities are 

supported in our childcare centre. It’s true that we can’t wear 

the parent’s shoes that’s why the best thing we can do is to be 

prepared to listen and offer them supportive ways in order to 

work together») 

Τα παραπάνω δεδομένα που συλλέχθηκαν από τις συνεντεύξεις, συμφωνούν με τον 

Μπρούζο (1998) ο οποίος επισήμανε τα σημαντικά σημεία της διαδικασίας της 

επικοινωνίας, αναγνωρίζοντας αρχικά τη μοναδικότητα της κάθε οικογένειας και του 

κάθε παιδιού με αναπηρίες, την παροχή πληροφόρησης των γονέων, τη δημιουργία 

συναισθηματικού κλίματος και τέλος τη κοινή λήψη αποφάσεων. Σχηματικά, οι 

παραπάνω πληροφορίες μπορούν να αναπαρασταθούν ως εξής: 

 

 

              Σχήμα 2: Κατανομή ως προς τις πρακτικές επικοινωνίας 
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Συνεχίζοντας την ανάλυση, στην 3η ερώτηση της συνέντευξης «Θα είχατε να 

προτείνετε κάτι άλλο σχετικά με την βελτίωση της επικοινωνίας σχολείου και 

οικογενειών παιδιών με Ε.Α;» οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν ποικίλες. Ωστόσο, οι 

περισσότερες συμμετέχουσες, συγκεκριμένα έξι (6) στο σύνολό τους, πρότειναν ως 

καλύτερο τρόπο βελτίωσης της επικοινωνίας την αύξηση των συναντήσεών τους με 

τους γονείς είτε ως Parents’ day είτε ως επίσημες συναντήσεις. Ενδεικτικά 

αναφέρθηκε ότι 

«Ίσως θα μπορούσαμε να οργανώνουμε συχνότερα την «Ημέρα 

των γονέων», οπότε θα μπορούσαμε να τους μιλήσουμε για την 

βελτίωση του παιδιού και πώς θα μπορούσαμε να τον/την 

βοηθήσουμε περισσότερο. Ξέρεις…χρειαζόμαστε την 

ανατροφοδότησή τους». (Συν. 16) («Maybe, we could organize 

more frequent parent’s day, so we could talk to them about the 

improvement that the child is making and how we could help 

him/her more. You know…we need their feedback»). 

Αρχικά, ο Bartolo (2001) εξετάζοντας την οπτική των γονέων υποστηρίζει ότι, πολλοί 

Μαλτέζοι γονείς δηλώνουν ότι θα επιθυμούσαν να συναντώνται με τους 

εκπαιδευτικούς συχνότερα και όχι μόνο την Ημέρα Ενημέρωσης Γονέων. Επίσης, η 

έρευνα των Ματσαγγούρα και Πούλου (2009), επιβεβαιώνει την παραπάνω άποψη 

των συμμετεχόντων, αφού τα αποτελέσματά της αποδεικνύουν ότι οι συναντήσεις με 

τους γονείς στο χώρο του σχολείου που αφορούν την ενημέρωσή τους σχετικά με την 

ανάπτυξη των παιδιών τους, είναι κυρίαρχη προτεραιότητα των εκπαιδευτικών και 

θεωρείται μία από τις κυριότερες μορφές συνεργασίας. Μάλιστα, ευρήματα της ίδιας 

έρευνας φανερώνουν ότι η επιθυμία των εκπαιδευτικών να προσκαλούν τους γονείς 

στο σχολείο είναι μεγαλύτερη απ’ αυτή των γονέων να προσκληθούν. Ωστόσο, και οι 

δύο πλευρές προτιμούν τις επίσημες προγραμματισμένες ώρες και ημέρες 

συνεργασίας ώστε να συζητηθούν τα θέματα των παιδιών. Αντίθετα, οι γονείς και οι 

εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα των Lindle και Lowe Boyd (1991) 

προτίμησαν ανεπίσημους τρόπους επικοινωνίας, ενώ υποστήριξαν ότι αυτή είναι η 

κυρίαρχη μέθοδος γονεϊκής συμμετοχής. 

Επιπλέον, πέντε (5) συμμετέχουσες υποστήριξαν ότι η εμπλοκή των ειδικών 

επαγγελματιών στην εκπαιδευτική διαδικασία ή η παρουσία τους στη διάρκεια των 
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συναντήσεών τους με τους γονείς αποτελεί ισχυρό «εργαλείο» για την βελτίωση της 

επικοινωνίας μεταξύ των δύο εν λόγω μερών. Πιο συγκεκριμένα, μία συμμετέχουσα 

ανέφερε 

«Μερικές φορές παρά τις τεράστιες προσπάθειες της Centre 

Manager, μερικοί γονείς είναι απρόθυμοι να δεχτούν τα θέματα 

του παιδιού τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η υποστήριξη και η 

βελτίωση της επικοινωνίας με τους γονείς είναι ένα σοβαρό 

πρόβλημα. Ίσως, η παρουσία ενός ειδικού κατά την διάρκεια των 

συναντήσεων με τους γονείς θα μπορούσε να τους βοηθήσει να 

δεχτούν οποιοδήποτε πιθανό πρόβλημα σχετικό με την ανάπτυξη 

του παιδιού τους.» (Συν.2) («Sometimes despite of the great 

efforts of the Centre Manager, some parents are reluctant to 

accept their child’s issues. In these cases, supporting and 

improving the communication with the parents it’s a serious 

problem. Maybe, the presence of a specialist during the meetings 

with parents could help them to accept any possible problems 

related to their child’s development»). 

Ωστόσο, σύμφωνα με την ελληνική και ξένη βιβλιογραφία η παραπάνω πρόταση των 

συμμετεχουσών είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί καθώς τις περισσότερες φορές οι 

σχέσεις μεταξύ γονέων και σχολείου δυσχεραίνουν με την παρουσία ειδικών 

επαγγελματιών παρά διευκολύνονται . Πιο συγκεκριμένα,  στην έρευνα της Meilaq 

(2014) αναφέρεται ότι πολλοί Μαλτέζοι γονείς φοβούνται την εμπλοκή ειδικών 

επιστημόνων και κοινωνικών υπηρεσιών καθώς συγχέονται με την Μονάδα 

Προστασίας Παιδιών (CPU) και πιστεύουν ότι τα παιδιά θα απομακρυνθούν από 

αυτούς ενώ παράλληλα, δεν θέλουν να στιγματιστεί το παιδί και η οικογένειά τους. 

Τέλος, πέντε (5) ήταν οι συμμετέχουσες που δεν είχαν να προτείνουν κάτι άλλο 

σχετικά με τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ σχολείου και οικογενειών με παιδιά 

με αναπηρίες, καθώς όπως υποστήριξαν είναι ικανοποιημένες με την υπάρχουσα 

κατάσταση αφού επικοινωνούν με τους γονείς καθημερινά όταν αφήνουν και 

παραλαμβάνουν τα παιδιά τους από τον παιδικό σταθμό. 
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4.2 Κατηγορία 2: Η συνεργασία μεταξύ σχολείου και οικογενειών παιδιών με 

αναπηρίες. 

Οι ερωτήσεις που ακολούθησαν στην συνέχεια αφορούσαν, τους τρόπους με τους 

οποίους επιτυγχάνεται κατά τη γνώμη των εκπαιδευτικών η συνεργασία με τις 

οικογένειες παιδιών με αναπηρίες στο σχολείο, όπως επίσης τις μεθόδους και τις 

πρακτικές που χρησιμοποιούνται ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα αυτής. 

Επιπλέον, στην πορεία της συνέντευξης οι συμμετέχουσες ερωτήθηκαν για τη στάση 

των γονέων σχετικά με την επικοινωνία, αν δηλαδή είναι θετικοί. 

4.2.1 Κατηγορία 2.1: Στάση σχολείου και εκπαιδευτικών σχετικά με την 

συνεργασία τους με οικογένειες παιδιών με αναπηρίες. 

Έτσι, σύμφωνα με την παραπάνω κατηγοριοποίηση σε υπό κατηγορίες, η ανάλυση 

της συνέντευξης συνεχίστηκε με την εξέταση του τέταρτου ερωτήματος το οποίο 

τέθηκε ως εξής «Με ποιους τρόπους θεωρείτε ότι επιτυγχάνεται τη συνεργασία με 

τους γονείς στη σχολική μονάδα;» Οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν διαφορετικές 

μεταξύ τους, όμως δώδεκα (12) εκπαιδευτικοί υποστήριξαν ότι η συνεργασία με 

τους γονείς επιτυγχάνεται όταν υπάρχει καλή σχέση μεταξύ των δύο πλευρών και 

μέσω της καλής καθημερινής επικοινωνίας, κυρίως με την χρήση του βιβλίου 

επικοινωνίας-communication book. Μάλιστα, μία (1) συμμετέχουσα χαρακτήρισε 

την ίδια και τις συναδέλφους της ως «αφοσιωμένο προσωπικό», αφού προσπαθούν 

να συμβάλουν στην ολιστική ανάπτυξη του παιδιού, γεγονός που κάνει σύμφωνα 

με την ίδια τους γονείς να συνεργάζονται ευκολότερα. Ειδικότερα αναφέρθηκε 

«Όταν οι γονείς βλέπουν ότι το αφοσιωμένο προσωπικό του 

παιδικού σταθμού προσπαθεί να βοηθήσει τα παιδιά τους 

ολιστικά, τότε θα είναι ευκολότερο να συνεργαστεί με τους 

γονείς.» (Συν.3) («When the parents see that the dedicated staff 

at the child care centre are striving to help their child in a 

holistic way, then it would be easier to collaborate with parents. 

») 

Επιπλέον, μία (1) άλλη συμμετέχουσα τόνισε ότι το σχολείο προσπαθεί να 

συνεργαστεί με τους γονείς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αφού οι εκπαιδευτικοί 

τους ακούν με ενσυναίσθηση, τους παρέχουν γνώση σχετικά με την φροντίδα και 
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την εκπαίδευση του παιδιού τους, τους ενθαρρύνουν να επικοινωνούν με τις 

κοινωνικές υπηρεσίες ώστε να νιώσουν ασφάλεια και να ελπίζουν στην θετική 

εξέλιξη ανάπτυξης του παιδιού τους. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι 

εκπαιδευτικοί στην πορεία της ακαδημαϊκής τους καριέρας αναμένεται ότι 

αναπτύσσουν υποχρεωτικά τις δεξιότητες της συμβουλευτικής και της 

ενσυναίσθησης, ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν τους γονείς στο δύσκολο έργο 

της ανατροφής του παιδιού με αναπηρίες (Τσιμπιδάκη, 2013˙ Τσιμπιδάκη, 2007˙ 

Dale, 2000). Η άποψη της παραπάνω εκπαιδευτικού, ολοκληρώνεται από την 

απάντηση της συναδέλφου της, σύμφωνα με την οποία ένας από τους επιτυχείς 

τρόπους συνεργασίας είναι το «χτίσιμο» εμπιστοσύνης με τους γονείς με σκοπό να 

νιώσουν άνετα να μιλήσουν στους εκπαιδευτικούς. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει 

οι εκπαιδευτικοί να τονίζουν τα θετικά σημεία της ανάπτυξης και εξέλιξης του 

παιδιού. Επιπλέον, μία (1) συμμετέχουσα ανέφερε ότι είναι πολύ σημαντικό να 

συζητούν οι δύο πλευρές μεταξύ τους για το πως συμπεριφέρεται το παιδί στο 

σπίτι, στο σχολείο και σε άλλα μέρη. Οι παραπάνω απαντήσεις των εκπαιδευτικών 

αποτελούν κάποιες από τις βασικές προϋποθέσεις του επιτυχημένου μοντέλου 

συνεργασίας των Friend και Cook (1996), καθότι οι υπόλοιπες σύμφωνα με τους 

ίδιους, είναι η αμοιβαία υποστήριξη και ο σεβασμός μεταξύ όλων των εμπλεκομένων, 

η αποδοχή της κοινής ευθύνης στις επιτυχίες όπως και στις αποτυχίες. 

 Επιπρόσθετα, δύο (2) συμμετέχουσες ανέφεραν ως τρόπους συνεργασίας με τις 

οικογένειες παιδιών με αναπηρίες τις τακτικές συναντήσεις στο σχολείο και τις 

δραστηριότητες όπως το “Aqra Miegħi”/“Read with me”1,  αφού έτσι γονείς και 

εκπαιδευτικοί μπορούν να έρθουν κοντά, ενώ οι πρώτοι νιώθουν ότι αποτελούν μέρος 

αυτού του ταξιδιού. Ωστόσο, οι απόψεις τους δεν βρίσκουν σύμφωνη την 

βιβλιογραφία, καθώς στις περισσότερες έρευνες αναφέρεται ότι οι εκπαιδευτικοί δεν 

προσκαλούν συχνά τους γονείς παρά μόνο τις ημέρες ενημέρωσης ή των 

εκδηλώσεων, αφού τους αντιμετωπίζουν προληπτικά ως «αντίπαλους» λόγω 

προηγούμενων άσχημων εμπειριών, ενθαρρύνοντας έτσι την συμμετοχή τους μόνο 

                                                           
1 Το πρόγραμμα “Aqra Miegħi”/“Read with me” αποτελείται από 7 συνεδρίες διάρκειας μίας ώρας τη 
φορά (4 στα αγγλικά και 3 στα μαλτέζικα) ενώ απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 0 έως 3 ετών, σε 
γονείς και εκπαιδευτικούς. Σε κάθε συνεδρία περιλαμβάνονται η ανάγνωση βιβλίων, τραγούδια και 
διασκεδαστικές δραστηριότητες για τα παιδιά. Μέσω αυτών των δραστηριοτήτων, επιχειρείται να 
προωθηθεί η αγάπη των παιδιών για τα βιβλία καθώς και η ανάπτυξη της φαντασίας τους. 
(Ανακτήθηκε από https://education.gov.mt/en/nationalliteracyagency/Pages/Programmes/Read-
With-Me.aspx 07/04/2020). 

https://education.gov.mt/en/nationalliteracyagency/Pages/Programmes/Read-With-Me.aspx
https://education.gov.mt/en/nationalliteracyagency/Pages/Programmes/Read-With-Me.aspx
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όταν δεν νιώθουν «απειλή» (Seligman & Darling, 2008˙ Πολυχρονοπούλου, 2004˙ 

Δαβάζογλου & Κόκκινος, 2003˙ Epstein, 2001).  

Επίσης, τέσσερις (4) συμμετέχουσες έκαναν λόγο για τους ειδικούς επαγγελματίες. 

Πολλές φορές, οι ειδικοί επαγγελματίες αποτελούν κομβικό σημείο στην επιτυχή 

συνεργασία μεταξύ σχολείου και οικογένειας, ειδικά όταν οι γονείς ενημερώνουν και 

καθοδηγούν τους εκπαιδευτικούς σύμφωνα με τις συστάσεις των πρώτων, για τον 

τρόπο δηλαδή με τον οποίο θα πρέπει να χειριστούν οι εκπαιδευτικοί το παιδί. Έξι (6) 

συμμετέχουσες παραδέχτηκαν ότι το σχολείο είναι ανοιχτό στην συνεργασία και 

την επικοινωνία όλων των εμπλεκόμενων μερών, καθώς πρόκειται για το καλό των 

παιδιών και πιστεύεται/θεωρείται ότι η ομαδική συνεργασία θα αποφέρει τα 

καλύτερα αποτελέσματα. Οι παραπάνω απόψεις των εκπαιδευτικών ταυτίζονται με το 

μοντέλο διαπραγμάτευσης, αφού η κεντρική ιδέα του είναι η ανάγκη συνεισφοράς 

μεταξύ όλων των εμπλεκομένων (Τσιμπιδάκη, 2007˙ Dale, 2000). Ενδεικτικά, κατά 

την διεξαγωγή μίας συνέντευξης αναφέρθηκε 

«Όπως ανέφερα νωρίτερα, αν οι γονείς ή οι κηδεμόνες και οι 

φροντιστές δουλεύουν μαζί για την ευημερία του παιδιού, πιστεύω 

ότι τα καλύτερα αποτελέσματα για το παιδί θα επιτευχθούν» 

(Συν.12) («As I mentioned earlier, if parents or guardians, 

professionals and carers work together towards the well-being 

of the child, I believe that the best results for the child would be 

achieved. ») 

Τέλος, σε αυτό το σημείο της ανάλυσης κατατάσσονται κάποιες από τις απαντήσεις 

που δόθηκαν στο 9ο ερώτημα της συνέντευξης «Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι 

άλλο;» και αφορούν τους τρόπους της επιτυχημένης συνεργασίας εκ μέρους του 

σχολείου και των εκπαιδευτικών. Τρεις (3) εκπαιδευτικοί λοιπόν, παραδέχτηκαν ότι 

χρειάζεται να εκπαιδευτούν πάνω σε θέματα ειδικής αγωγής και συμβουλευτικής 

γονέων. Κατά την γνώμη τους, αυτού του είδους η εκπαίδευση θα τους δώσει τα 

εφόδια να προσεγγίζουν τους γονείς με τον πλέον σωστότερο τρόπο καθώς αυτές οι 

περιπτώσεις απαιτούν λεπτούς χειρισμούς. Επιπλέον, θα είναι πιο καταρτισμένοι και 

θα μπορούν να βοηθούν τα παιδιά με αναπηρίες στην πράξη και να τα στηρίζουν 

περισσότερο κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Έτσι, υλοποιώντας επιτυχώς το 

εκπαιδευτικό τους έργο, οι γονείς θα τους εμπιστεύονται και θα συνεργάζονται 
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ευκολότερα και αποτελεσματικότερα μαζί τους. Ωστόσο, η βιβλιογραφία 

επιβεβαιώνει την παραπάνω ανάγκη των συμμετεχουσών καθώς η Μαρκουλάκη 

(2011) στην έρευνά της κάνει λόγο για την έλλειψη ετοιμότητας, κατάρτισης και 

εμπειρίας του εκπαιδευτικού συστήματος, των σχολείων και των εκπαιδευτικών. 

Στη συνέχεια της συνέντευξης η ερευνήτρια επιχείρησε να διερευνήσει «βαθύτερα» 

τη συνεργασία σχολείου και οικογενειών παιδιών με αναπηρίες θέτοντας το πέμπτο 

ερώτημα «Μοιράζεστε με τους γονείς πληροφορίες σχετικές με τις μεθόδους και τις 

πρακτικές που χρησιμοποιείτε; Αν ναι, γιατί; Αν όχι, γιατί;» Χαρακτηριστικό των 

απαντήσεων που δόθηκαν είναι ότι όλες οι συμμετέχουσες αποκρίθηκαν θετικά και 

παραδέχτηκαν πως μοιράζονται με τους γονείς μεθόδους και πρακτικές που αφορούν 

το παιδί τους. Βέβαια, η κάθε συμμετέχουσα στήριξε την απάντησή της σε 

διαφορετικά επιχειρήματα όπου επί τω πλείστων ήταν παρόμοια μεταξύ τους. Έτσι, οι 

συνηθέστερες απαντήσεις που δόθηκαν αφορούσαν κυρίως την διατήρηση της 

ρουτίνας του παιδιού στα δύο περιβάλλοντα που περνά τον περισσότερο χρόνο της 

ημέρας του, τα οφέλη στην ανάπτυξή του και την ενημέρωση των γονέων σχετικά με 

το τι συμβαίνει στον παιδικό σταθμό. 

Όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, το μαλτέζικο 

κράτος ενθαρρύνει την διατήρηση της ρουτίνας των παιδιών στα δύο κύρια 

περιβάλλοντα που μεγαλώνουν με τον διορισμό εκπαιδευτικών πρώιμης παρέμβασης 

(early intervention teachers), οι οποίοι τα επισκέπτονται στο σχολείο και στο σπίτι, 

παρατηρούν τυχόν διαφορετικές συμπεριφορές και σε συνεργασία με γονείς και 

εκπαιδευτικούς «χαράζουν» μια κοινή πορεία προς όφελός τους. Επομένως, γίνεται 

κατανοητή η επιθυμία των εκπαιδευτικών της έρευνας να μοιράζονται μεθόδους και 

πρακτικές καθώς μέσα από την εμπειρία τους έχουν διαπιστώσει ότι τα υψηλότερα 

ποσοστά σχολικής επιτυχίας και προσαρμογής, κοινωνικής και συναισθηματικής 

ανάπτυξης καθώς και βελτίωσης συμπεριφοράς στο σχολείο και στο σπίτι 

επιτυγχάνονται μόνο όταν αυτοί οι δύο βασικοί θεσμοί ακολουθούν μία κοινή πορεία 

(Hoover-Dempsey & Sandler, 2007˙ Boethel, 2003˙ Hill & Craft, 2003 ˙Jeynes, 2003˙ 

Epstein et al, 2002˙ Hill, 2001˙ Miedel & Reynolds, 1999˙ Grolnick & Slowiaczek, 

1994). Ενδεικτικά αναφέρθηκε 

«Ναι, το κάνουμε. Είναι πολύ σημαντικό, έτσι οι γονείς ξέρουν 

σχετικά με τις μεθόδους μας και μπορούν να συνεχίσουν την 
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εξάσκησή τους στο σπίτι, πρώτον για καλύτερα αποτελέσματα και 

δεύτερον το παιδί δεν θα μπερδευτεί» (Συν.16) («Yes, we do. It is 

very important, so that the parents know about our methods and 

they can continue practicing them at home first for better results 

and second the child won’t be confused»)  

Επίσης, πέντε (5)  συμμετέχουσες  έκαναν λόγο για την ενημέρωση που θα πρέπει να 

λαμβάνουν οι γονείς από την προκείμενη ανταλλαγή πληροφοριών, μεθόδων και 

πρακτικών ώστε να γνωρίζουν τι συμβαίνει στο σχολείο. Μάλιστα, δύο (2) 

εκπαιδευτικοί ολοκλήρωσαν τις απαντήσεις τους λέγοντας ότι με αυτό τον τρόπο 

αποφεύγονται οι παρεξηγήσεις μεταξύ των  δύο μερών, ενώ μία (1) εκπαιδευτικός 

ανέφερε ότι ωφελούνται και οι ίδιοι οι γονείς. Η τελευταία άποψη της 

συμμετέχουσας έρχεται σε συμφωνία με τους Ozonoff και Cathcart (1998) οι οποίοι 

με την σειρά τους υποστηρίζουν ότι ακόμη και για τους ίδιους τους γονείς, η 

συνεργασία τους με το σχολείο λειτουργεί ευεργετικά αφού αναφέρουν ότι νιώθουν 

επαρκείς και πλήρεις μειώνοντας το συναίσθημα της κατάθλιψης και τους άγχους που 

από μόνα τους μπορούν να τους επηρεάσουν αρνητικά στην φροντίδα των παιδιών 

τους. Επιπλέον, οι Κουρκούτας  & Ελευθεράκης (2008) υποστηρίζουν ότι οι γονείς 

επωφελούνται με πολλούς τρόπους καθώς αντιμετωπίζουν τους εκπαιδευτικούς 

θετικότερα και χωρίς στερεοτυπικές αντιλήψεις, μαθαίνουν πώς να υποστηρίζουν τα 

παιδιά τους με την βοήθεια παιδαγωγικών προσεγγίσεων, συμμετέχουν ενεργά σε 

εκδηλώσεις, σεμινάρια, προγράμματα εκπαίδευσης και ενημέρωσης για τους ίδιους. 

Πιο συγκεκριμένα η εκπαιδευτικός ανέφερε 

«Ναι, έτσι κάνουμε ώστε να ξέρουν το τρόπο που δουλεύουμε 

στον παιδικό σταθμό. Ωστόσο, μπορεί επίσης να είναι ένα χέρι 

βοηθείας για τους γονείς καθώς επίσης και ωφέλιμο για αυτούς 

να ξέρουν τις μεθόδους και τις πρακτικές μας» (Συν. 6) («Yes, we 

do so that they will know the way of how we work at the 

childcare centre. However, it can also be a helping hand for the 

parents whilst also beneficial for them to know about out 

methods and practices») 

Επιπλέον, για τρεις (3) εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα σημαντική πηγή 

πληροφόρησης αποτελούν οι εμπειρίες των γονέων που επιθυμούν να τις 
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μοιραστούν. Βάσει αυτής της άποψης, πιστεύεται/θεωρούν  ότι πραγματοποιείται η 

αντίστροφη διαδικασία με την παραπάνω, δηλαδή οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

εφαρμόζουν στο σχολείο τις πρακτικές και τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι γονείς 

στο σπίτι. Έτσι, κατά την προσπάθεια σχεδιασμού ενός εξατομικευμένου 

προγράμματος παρέμβασης, οι ειδικοί συμβουλεύονται τους γονείς χρησιμοποιώντας 

τις γνώσεις τους και τις εμπειρίες τους προκειμένου να αποφασίσουν πως θα 

βοηθήσουν πιο αποτελεσματικά το παιδί. Ουσιαστικά, οι γονείς βοηθούν να 

γνωστοποιηθούν οι ανάγκες και οι δυνατότητες του παιδιού με στόχο να σχεδιαστούν, 

να εφαρμοστούν και να αξιολογηθούν τα εξατομικευμένα προγράμματα μάθησης 

(Seifert, 2011˙ Πολυχρονοπούλου, 2004). Ωστόσο το μοντέλο του ειδικού 

επαγγελματία υποστηρίζει ακριβώς το αντίθετο, αφού οι γονείς των παιδιών με 

αναπηρίες και οι απόψεις τους απορρίπτονται χάνοντας έτσι σημαντικές πληροφορίες 

από την ζωή του παιδιού (Dale, 2000˙ Cunningham & Davis, 1985). Σχετικά με τα 

παραπάνω αναφέρθηκε 

«Μοιραζόμαστε πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους και τις 

πρακτικές με τους γονείς, έτσι ώστε οι πρακτικές μας να μπορούν 

να ενισχυθούν στο σπίτι. Επίσης, οι γονείς μπορούν να μας 

κάνουν τις προτάσεις τους οι οποίες μπορούν να μας βοηθήσουν 

να βοηθήσουμε περαιτέρω το παιδί τους. Κάθε πλευρά, γονέας ή 

παιδικός σταθμός, αναγνωρίζει ότι βλέπει πρωτίστως το παιδί και 

καταλαβαίνει ότι το παιδί αντιδρά διαφορετικά σε διαφορετικές 

συνθήκες – για παράδειγμα το παιδί δεν συμπεριφέρεται με τον 

ίδιο τρόπο σε συνθήκες σπιτιού- και μια τέτοια πληροφορία είναι 

πολύτιμη για αξιολόγηση και η παρέμβαση σχεδιάζεται για εμάς.» 

(Συν. 3) («We share information about our methods and 

practices with the parents so that our practices can be 

reinforced at home. Also, the parents can give us suggestions 

which may help us to further help their child. Each partner, 

parent or childcare centre, recognizes that sees the child 

primarily in one setting and understands that the child is 

reacting in the other setting – for example the child does not 

behave the same way in home situations- and such information 

is valuable for assessment and intervention planning for us») 
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Τέλος, τέσσερις (4) συμμετέχουσες διαχώρισαν μια μερίδα γονέων, οι οποίοι δεν 

δείχνουν ενδιαφέρον να γνωρίζουν τι συμβαίνει στο σχολείο αποφεύγοντας έτσι 

άμεσα ή έμμεσα την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις μεθόδους και τις 

πρακτικές που χρησιμοποιούνται. Ο Lortie (1975) σχολιάζει αυτή τη στάση λέγοντας 

ότι πολλοί γονείς νιώθουν ότι οι εκπαιδευτικοί εισβάλλουν στην οικογενειακή τους 

ζωή εκμαιεύοντας οικογενειακά «μυστικά» από το παιδί ή άλλα πρόσωπα, για τα 

οποία αισθάνονται άβολα και ως τώρα φρόντιζαν να τα κρατούν καλά κρυμμένα. 

Αντίθετα, αυτοί που επιθυμούν να μάθουν συνήθως μιλούν στους εκπαιδευτικούς 

κατά την διάρκεια των συναντήσεων τους. Ενδεικτικά, μία συμμετέχουσα ανέφερε 

«Είμαστε ανοιχτοί να μοιραστούμε τις πρακτικές και τις μεθόδους 

μας. Εξαρτάται από τους γονείς εάν θέλουν να μας 

συμβουλευτούν ή να μας ακούσουν. Συνήθως, ακούν και 

προσπαθούν να καταλάβουν.» (Συν. 10) («We are open to share 

our practices and methods. It depends on the parents if they 

want to ask for advice or listen to us. Usually, they listen and try 

to understand») 

4.2.2 Κατηγορία 2.2: Στάση γονέων παιδιών με αναπηρίες σχετικά με την 

συνεργασία τους με ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς της Μάλτας. 

Μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης των δεδομένων που αφορούν τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών για τη συνεργασία τους με τους γονείς παιδιών με αναπηρίες, 

εξετάζονται επίσης οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τη στάση των γονέων παιδιών 

με αναπηρίες απέναντι στη συνεργασία τους με τους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς 

της Μάλτας. Για τη συλλογή των συγκεκριμένων πληροφοριών, τέθηκε η εξής 

ερώτηση (ερώτημα 8) στις συμμετέχουσες «Πιστεύετε ότι οι γονείς παιδιών  με Ε.Α 

είναι ανοιχτοί στην επικοινωνία;» Χαρακτηριστικό των απαντήσεων που δόθηκαν 

είναι ότι όλες οι συμμετέχουσες διέκριναν δύο κατηγορίες γονέων: α) αυτούς που 

επιθυμούν να επικοινωνούν και να συνεργάζονται και β) αυτούς που δεν 

επιθυμούν να επικοινωνούν και να συνεργάζονται. Πιο συγκεκριμένα, αναλύοντας 

αρχικά την οπτική της πρώτης κατηγορίας γονέων, παρατηρείται ότι όσοι γονείς 

αποδέχονται ότι το παιδί τους χρειάζεται βοήθεια, επιθυμούν να επικοινωνούν  και να 

συνεργάζονται με το σχολείο. Μάλιστα, όπως αναφέρεται σε κάποιες συνεντεύξεις, 

υπάρχουν γονείς που επιθυμούν να γνωρίζουν την κάθε λεπτομέρεια που αφορά το 
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παιδί τους σε καθημερινή βάση και πώς οι εκπαιδευτικοί χειρίζονται τις δυσκολίες 

που προκύπτουν. Η επικοινωνία λειτουργεί μόνο ευεργετικά στην ανάπτυξη του 

παιδιού, ενώ οι σχέσεις των δύο πλευρών εξελίσσονται και βελτιώνονται, με τους 

γονείς εν τέλει να δέχονται την ανατροφοδότηση του σχολείου, να είναι ευγνώμονες 

στους εκπαιδευτικούς, να τους εκτιμούν και να τους εμπιστεύονται. Τα παραπάνω 

ευρήματα δείχνουν να επιβεβαιώνονται από την τρέχουσα βιβλιογραφία, καθώς όπως 

αναφέρεται σε σχετικές έρευνες, οι γονείς των παιδιών με αναπηρίες επιδιώκουν να 

επικοινωνούν και να συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς αφού θεωρούν ότι 

επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην πρόοδο των μαθητών (Antonopoulou, Koutrouba 

& Babalis, 2010). Επιπλέον, στις έρευνες των Μαλτέζων ερευνητών Bezzina & 

Cutajar (2012), φαίνεται ότι η πλειοψηφία των γονέων ήταν πολύ θετικοί στην 

συνεργασία και επικοινωνία με εκπαιδευτικούς και ειδικούς. Μάλιστα, ήταν 

ικανοποιημένοι με τις παροχές των σχολείων καθώς μπορούσαν να συμμετέχουν σε 

όλες τις σχολικές δραστηριότητες και τη σχολική ζωή των παιδιών τους. Αναφορικά 

με τη δεύτερη περίπτωση, όλες οι συμμετέχουσες συμφώνησαν ότι όσοι γονείς δεν 

είναι θετικοί στην επικοινωνία σχολείου-οικογένειας, δεν έχουν αποδεχτεί την 

κατάσταση του παιδιού τους, δηλαδή ότι χρήζει περαιτέρω βοήθειας και 

παρακολούθησης. Σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν, οι γονείς αυτής της 

κατηγορίας  χαρακτηρίζονται ως «γονείς σε άρνηση», δεν εμπιστεύονται και δεν 

συνεργάζονται αγνοώντας τους εκπαιδευτικούς. Η δυσκολία στη συνεργασία των δύο 

μερών αποτελεί μειονέκτημα για την ανάπτυξη και την εξέλιξη του παιδιού. Η 

διεθνής έρευνα και βιβλιογραφία αναφέρει ότι τα εμπόδια, από πλευράς γονέων, στην 

επικοινωνία τους με το σχολείο προκύπτουν λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης και 

αρνητικών εμπειριών από τα δικά τους σχολικά χρόνια. Επίσης, μία ακόμη 

απογοήτευση που βιώνουν οι ίδιοι και τα παιδιά τους, είναι η αρνητική αντιμετώπισή 

τους από τους γονείς των τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών των συστεγαζόμενων 

κανονικών σχολείων, οι οποίοι  δεν είναι ευχαριστημένοι με το γεγονός ότι τα παιδιά 

με αναπηρίες παρακολουθούν στα ίδια σχολεία. (Ματινοπούλου, 1990). Ωστόσο, τα 

παραπάνω ζητήματα, δεν θίγονται στη συγκεκριμένη έρευνα, καθώς οι εκπαιδευτικοί 

επέμεναν κυρίως στις πεποιθήσεις των οικογενειών και όχι σε εξωγενείς παράγοντες 

όπως, η σχολική πραγματικότητα ή οι γονείς των μαθητών με τυπική ανάπτυξη. 

Ενδεικτικά, μία συμμετέχουσα αναφέρει σχετικά με τα προαναφερθέντα 
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«Δεν είναι όλοι οι γονείς θετικοί να επικοινωνούν γιατί αρνούνται 

τα θέματα των παιδιών τους. Όταν στους γονείς αρέσει να 

επικοινωνούν μαζί μας, σημαίνει ότι θέλουν να βοηθήσουν το 

παιδί τους και να δουν την πρόοδό του.» (Συν. 17) («Not all 

parents are positive to communicate because they deny the 

issues of their children. When the parents like to communicate 

with us, it means that they want to help their child, they want to 

see his progress») 

Τέλος, από την ανάλυση των συνεντεύξεων προέκυψε μόνο μία εκπαιδευτικός της 

οποίας η απάντηση ήταν απολύτως θετική και μόνο μία εκπαιδευτικός της οποίας η 

απάντηση ήταν απολύτως αρνητική σχετικά με την επιθυμία των γονέων να 

επικοινωνούν μαζί τους. Αντίστοιχα αναφέρθηκαν τα εξής: 

Θετική απάντηση 

«Ναι, είναι θετικοί και εκτιμούν το γεγονός ότι τους δίνουμε 

ανατροφοδότηση σε καθημερινή βάση. Επίσης, εκτιμούν ότι 

είμαστε πάντα εδώ να τους βοηθάμε με τα παιδιά τους.» (Συν.18) 

(«Yes, they are positive, and they appreciate the fact that we give 

them feedback in daily basis. Also, they appreciate that we are 

always here to help them with their children. ») 

Αρνητική απάντηση 

«Όχι. Πρώτα απ’ όλα, δεν είναι θετικοί για το γεγονός ότι 

αντιμετωπίζουν κάτι το οποίο δεν θέλουν να ακούσουν. Ειδικά, 

όντας το δικό τους παιδί.» (Συν. 7) («No. First of all, they are not 

positive for the fact that they are facing something that they 

don’t want to hear. Especially, being their own child») 

4.3 Κατηγορία 3: Τα οφέλη που προκύπτουν από την συνεργασία σχολείου και 

οικογενειών παιδιών με αναπηρίες. 

Στη συνέχεια, οι συμμετέχουσες κλήθηκαν να απαντήσουν στο 6ο ερώτημα της 

συνέντευξης το οποίο τέθηκε ως εξής «Υπάρχουν οφέλη από τη συνεργασία 
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σχολείου –οικογενείας και σε ποιους τομείς, ποια επίπεδα;». Όλοι οι εκπαιδευτικοί 

που συμμετείχαν στην έρευνα απάντησαν θετικά, με εννέα (9) από αυτούς να 

εστιάζουν στην βελτίωση της ολιστικής ανάπτυξης και προόδου των παιδιών. 

Μάλιστα, κάποιες συμμετέχουσες διευκρίνισαν ότι αναφέρονται στην νοητική, 

σωματική και κοινωνική τους ανάπτυξη. Ειδικότερα αναφέρθηκε 

«Ναι φυσικά! Βοηθάει το παιδί να βελτιώσει την ανάπτυξή του, 

ολιστικά, νοητικά, σωματικά και κοινωνικά» (Συν.17) («Yes of 

course! It helps the child to improve his or her development, 

holistically, mentally, physically and socially») 

Μια (1) εκπαιδευτικός ωστόσο, επισήμανε ότι η ευημερία των παιδιών εξαρτάται 

άμεσα από την συνεργασία τους με τους γονείς αναφορικά με τις βασικές ανάγκες 

των παιδιών όπως, να τρώνε, να πίνουν, να ξεκουράζονται και να χρησιμοποιούν την 

τουαλέτα. Παρόλα αυτά, έξι (6) εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι το πραγματικό όφελος 

της συνεργασίας που προκύπτει είναι  η καθ’ αυτή συνεργασία που «χτίζεται» 

μεταξύ των δύο πλευρών. Έτσι, τα προβλήματα επιλύονται ευκολότερα ενώ οι γονείς 

με την σειρά τους εμπιστεύονται και δέχονται πρόθυμα την καθοδήγηση των 

εκπαιδευτικών για περαιτέρω χειρισμούς της κατάστασης του παιδιού τους. Όμως, το 

σημαντικότερο είναι ότι όσο νωρίτερα συμβεί αυτό, τόσο γρηγορότερα θα φανούν τα 

αποτελέσματα της παρέμβασης στην ανάπτυξη και την πρόοδο του παιδιού. Μάλιστα, 

η Πολυχρονοπούλου (2004), υποστηρίζει ότι μία καλή συνεργασία σχολείου και 

γονέων μπορεί να επιτύχει την στήριξη του εκπαιδευτικού έργου από τους ίδιους τους 

γονείς. 

Επίσης, έξι (6) εκπαιδευτικοί παραδέχτηκαν ότι όσο πιο καλά καταλαβαίνουν τα 

παιδιά και τις ανάγκες τους, τόσο καλύτερα μπορούν να τα υποστηρίξουν. Έτσι, 

αποφεύγονται συμπεριφορές όπως εκνευρισμός και άγχος που βιώνουν τα παιδιά που 

τα διακατέχει το αίσθημα της ανικανότητας και ανημποριάς. Ωστόσο, η κατανόηση 

των αναγκών των παιδιών, των γονέων όπως και οι επιθυμίες των δεύτερων 

αποτελούν κατά την τρέχουσα βιβλιογραφία, τα βασικά οφέλη που αποκομίζουν οι 

εκπαιδευτικοί (Heward, 1996˙Dardig & Rossert, 1979) 

Όπως φάνηκε από τις υπόλοιπες απαντήσεις που δόθηκαν κατά την διάρκεια των 

συνεντεύξεων, τέσσερις (4) εκπαιδευτικοί εστιάζουν αρχικά στην επίτευξη των 
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ορόσημων (milistones) στο σχολείο και στην συνέχεια σε μία επιτυχημένη ζωή σε 

όλους τους τομείς της. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει μία συμμετέχουσα 

«Όταν οι γονείς και το σχολείο συνεργάζονται, είναι το 

μεγαλύτερο πλεονέκτημα για το παιδί. » (Συν. 16) «When the 

parents and school collaborate together, it is such a great 

advantage for the kid. ») 

Επιπλέον, δύο (2) από τις εκπαιδευτικούς της έρευνας έκαναν λόγο για την ενίσχυση 

της συνέχισης της ρουτίνας που θα μπορούσε να ακολουθεί το κάθε παιδί με 

αναπηρίες, αν οι γονείς επαναλάμβαναν στο σπίτι αυτά που κάνει στο σχολείο και το 

αντίστροφο. Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, η σταθερότητα που δημιουργείται στους 

δύο πιο σημαντικούς χώρους όπου ζει, κινείται και αναπτύσσεται το παιδί βοηθά 

στην προσδοκώμενη μετάβαση από την ειδική στην γενική αγωγή (Τσιμπιδάκη, 

2007˙ Γκλιάου-Χριστοδούλου, 2005˙ Jordan et al, 2001). 

Τέλος, σε αυτό το σημείο της ανάλυσης προστίθεται μία ακόμη απάντηση που 

θεωρείται ιδιαίτερη για τα οφέλη που προκύπτουν από την συνεργασία σχολείου-

γονέων παιδιών με ειδικές. Μια (1) συμμετέχουσα λοιπόν, υποστήριξε ότι θα πρέπει 

το κράτος της Μάλτας να παρέχει LSEs (Learning Support Educator)-ειδικούς 

παιδαγωγούς, στα παιδιά με αναπηρίες ούτως ώστε να έχουν βοήθεια και ένταξη από 

νεαρή ηλικία. 

4.4 Κατηγορία 4: Οι δυσκολίες που συναντώνται κατά τη συνεργασία σχολείου 

και οικογενειών παιδιών με αναπηρίες. 

Το ερώτημα της συνέντευξης που αφορούσε τις δυσκολίες που συναντούν οι 

εκπαιδευτικοί κατά την συνεργασία τους με τους γονείς των παιδιών με αναπηρίες 

ήταν το 7ο κατά σειρά και τέθηκε ως εξής «Θεωρείτε ότι υπάρχουν κάποιοι 

παράγοντες που εμποδίζουν τη συνεργασία σας με τους γονείς; Αν ναι, ποιοι είναι 

αυτοί οι παράγοντες και γιατί;». Το 44% των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην 

έρευνα, υποστήριξε ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο στην συνεργασία τους με τους γονείς 

είναι η άρνηση των τελευταίων να αποδεχτούν την πραγματικότητα, δηλαδή ότι το 

παιδί τους χρήζει περαιτέρω βοήθειας και υποστήριξης από επαγγελματίες, όπως 

εκτενώς αναφέρθηκε και παραπάνω στο υποκεφάλαιο. Μελέτες που έχουν 

πραγματοποιηθεί επιβεβαιώνουν τους εκπαιδευτικούς της παρούσας έρευνας αφού 
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αναφέρουν ότι ενώ οι γονείς περνούν τις περισσότερες ώρες της ημέρας με τα παιδιά 

τους, θεωρούν κάποιες συμπεριφορές ως μη ανησυχητικές ή ασήμαντες. Μάλιστα, 

όταν οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν τις ανησυχίες τους, συχνά οι γονείς απαντούν ότι 

«είναι μικρός ακόμα, θα μεγαλώσει και όλα θα στρώσουν» ή «είναι ίδιος ο μπαμπάς 

του, έτσι ήταν κι αυτός». Από την βιβλιογραφία προκύπτει ότι ο λόγος που συμβαίνει 

αυτό είναι κυρίως το στίγμα που φοβούνται οι γονείς ότι το παιδί τους θα φέρει για 

την υπόλοιπη ζωή του όπως και οι ενοχές που νιώθουν καθώς θεωρούν τους εαυτούς 

τους υπεύθυνους για την κατάσταση του παιδιού (Blamires, Robertson & Blamires, 

1997). Επιπλέον, το 10% των εκπαιδευτικών ανέφερε ως ανασταλτικό παράγοντα 

συνεργασίας τον περιορισμένο χρόνο που διαθέτουν οι γονείς για να επικοινωνήσουν 

και να συνεργαστούν με το σχολείο. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση που 

πραγματοποιήθηκε από την ερευνήτρια  επιβεβαιώνει την παραπάνω άποψη των 

εκπαιδευτικών καθώς το 2004 οι  Hill & Taylor στην προσπάθειά τους να εξηγήσουν 

αυτή τη συμπεριφορά των γονέων, υποστήριξαν ότι πρόκειται για άτομα χαμηλού 

κοινωνικοοικονομικού επιπέδου και ότι αυτό συμβαίνει λόγω της εργασίας τους ή 

ακόμη και του μορφωτικού τους επιπέδου, αφού νιώθουν μειονεκτικά απέναντι στον 

μορφωμένο εκπαιδευτικό ή θεωρούν ότι η συμμετοχή τους στα σχολικά δρώμενα δεν 

είναι σημαντική και η εμπλοκή τους απαραίτητη, με αποτέλεσμα να συμμετέχουν 

λιγότερο στην εκπαίδευση των παιδιών τους (Taratori-Tsalkatidou, 2003). Επίσης, 

ακόμη ένα 10% των εκπαιδευτικών ανέφερε την έλλειψη εμπιστοσύνης ως τον 

παράγοντα που κάνει τους γονείς αρνητικούς στο «μοίρασμα» χρήσιμων 

πληροφοριών μαζί τους και με τους ειδικούς. Ωστόσο, η παραπάνω άποψη των 

συμμετεχουσών επιβεβαιώνεται και πάλι από την τρέχουσα βιβλιογραφία καθώς 

πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι λόγοι για τους οποίους οι γονείς δεν 

εμπιστεύονται τους εκπαιδευτικούς είναι κυρίως η απροθυμία των πρώτων να 

συνεργαστούν, η αδιαφορία τους, οι αρνητικές αντιδράσεις τους σε οποιαδήποτε 

προσπάθεια εμπλοκής τους, οι ελλιπείς  γνώσεις τους και η έλλειψη εμπειρίας 

χειρισμού τέτοιων καταστάσεων καθώς έχουν κακές εμπειρίες από τα δικά τους 

σχολικά χρόνια (Δαβαζόγλου & Κόκκινος, 2003˙ Greenwood & Hickman, 1991). Πιο 

συγκεκριμένα, για τους γονείς που δεν επιθυμούν να μοιράζονται με τους 

εκπαιδευτικούς και τους επαγγελματίες χρήσιμες πληροφορίες, έρευνα που έχει 

πραγματοποιηθεί στη Μάλτα αναφέρει ότι πολλοί Μαλτέζοι γονείς φοβούνται την 

εμπλοκή ειδικών επιστημόνων και κοινωνικών υπηρεσιών καθώς συγχέονται με την 

Μονάδα Προστασίας Παιδιών (CPU) και πιστεύουν ότι τα παιδιά θα απομακρυνθούν 
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από αυτούς (Meilaq, 2014). Ένα ποσοστό της τάξεως 9%  των ερωτώμενων έκανε 

αναφορά στη στάση των εκπαιδευτικών, πώς αυτοί προσεγγίζουν τους γονείς ώστε 

να τους πληροφορήσουν για την κατάσταση του παιδιού τους και στη συνέχεια να 

τους υποστηρίξουν.  Η Μαρκουλάκη (2011) στην έρευνά της σχολιάζει τη 

συμπεριφορά των εκπαιδευτικών και κάνει λόγο για την έλλειψη ετοιμότητας, 

κατάρτισης και εμπειρίας του εκπαιδευτικού συστήματος, των σχολείων και των 

εκπαιδευτικών, αναδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο το πρόβλημα της έλλειψης 

σεβασμού προς τους γονείς των παιδιών με αναπηρίες. Βιβλιογραφικές πηγές και 

έρευνες αναφέρουν ότι πολλοί εκπαιδευτικοί δημιουργούν εξ αρχής μια κατάσταση 

ανισορροπίας σε συνεργατικό επίπεδο, αντιμετωπίζοντας τους γονείς περισσότερο ως 

βοηθούς παρά ως υποστηρικτές και σημαντικούς συμμετέχοντες της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και της ολιστικής ανάπτυξης του παιδιού. Έτσι, δεν αναπτύσσονται 

σχέσεις αμοιβαιότητας αλλά εξουσίας χωρίς φυσικά να ευδοκιμεί η συνεργασία 

(Ματσαγγούρας & Βέρδης, 2003). Φαίνεται λοιπόν να δημιουργούνται δύο 

«αντίπαλα στρατόπεδα» με τους αποθαρρημένους γονείς από την μία και τους 

ανασφαλείς εκπαιδευτικούς από την άλλη που θεωρούν ότι, οι γονείς επεμβαίνουν 

στο εκπαιδευτικό τους έργο και προσπαθούν να τους απομακρύνουν οι ίδιοι ή να 

συγκρουστούν μαζί τους ώστε να απομακρυνθούν από μόνοι τους (Γώγου-Κρητικού, 

1994). Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι να χαθεί πολύτιμος χρόνος μέχρι τη 

στιγμή που οι δύο πλευρές θα καταφέρουν να πάρουν από κοινού τις πιο ωφέλιμες 

αποφάσεις για το παιδί. Μάλιστα, το 9% των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην 

παρούσα έρευνα, αναφέρουν τη σπατάλη πολύτιμου χρόνου ως έναν από τους 

παράγοντες που εμποδίζουν την συνεργασία τους με τους γονείς. Σύμφωνα με 

αυτούς, είναι οι ίδιοι οι γονείς  που προκαλούν την μεγαλύτερη βλάβη στη ζωή του 

παιδιού τους όταν αρνούνται να παραδεχτούν πως χρειάζεται επιπλέον βοήθεια και 

υποστήριξη από ειδικούς. Όσο αυτό δεν λαμβάνει την βοήθεια που χρειάζεται και 

απαιτείται, είναι πολύ πιθανό να επιδεινώνεται η κατάστασή του και να είναι 

δυσκολότερο να βελτιωθεί στο μέλλον. 

Ενδεικτικά αναφέρθηκε 

«Σίγουρα, ναι! Πρώτα απ’ όλα, οι γονείς σε άρνηση. Αυτή είναι η 

μεγαλύτερη ζημιά στην ζωή του παιδιού. Μερικές φορές, ακόμη 

και όταν τους μιλάμε και τους εξηγούμε, δεν θέλουν να το 
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παραδεχτούν. Ο καιρός περνά και το παιδί χειροτερεύει.» 

(Συν.16) («Definitely, yes! First of all, parents in denial. This is 

the biggest damage in child’s life. Sometimes, even when we talk 

to them and explain to them, they do not want to admit. The time 

passes and the child gets worse») 

Επιπρόσθετα, υπήρχαν τρεις (3) συμμετέχουσες οι οποίες δήλωσαν ικανοποιημένες 

με την συνεργασία τους με τους γονείς αφού επικοινωνούν καθημερινά, 

υποστηρίζοντας ότι η καλή συνεργασία δεν εμπεριέχει δυσκολίες. Πιο συγκεκριμένα, 

μία συμμετέχουσα απάντησε 

«Όχι, γιατί λόγω της καθημερινής μας επικοινωνίας, οι γονείς μας 

εμπιστεύονται και μας θεωρούν μέρος αυτής της διαδικασίας και 

εμπειρίας» (Συν.19) («No, because due to our daily 

communication, the parents trust us and they consider us part of 

this procedure and experience») 

Ωστόσο, υπήρχαν μεμονωμένες αναφορές στην γλώσσα επικοινωνίας, όταν δηλαδή 

οι γονείς δεν μπορούν να κατανοήσουν το νόημα των όσων τους λένε οι 

εκπαιδευτικοί γιατί δεν μιλούν την γλώσσα τους όπως επίσης και στον πιο ισχυρό 

ρόλο που θα έπρεπε να έχει το σχολείο σε περιπτώσεις που οι γονείς αρνούνται να 

αντιμετωπίσουν την κατάσταση του παιδιού τους. Τέλος, μια (1) συμμετέχουσα 

ανέφερε ότι όταν αντιμετωπίζονται προβλήματα στην συνεργασία, συνήθως 

υπάρχουν προβλήματα και στην επικοινωνία, αφού πολλοί γονείς αρνούνται μέχρι 

και να ακούσουν τους εκπαιδευτικούς. Παρακάτω παρατίθεται η απάντηση μίας 

συμμετέχουσας σχετικά με τα όσα έχουν αναφερθεί έως τώρα 

«Ο πρωταρχικός παράγοντας που εμποδίζει την συνεργασία είναι 

η άρνηση των γονέων ως προς την έλλειψη ικανότητας του 

παιδιού τους. Η γλώσσα είναι ένας άλλος παράγοντας. Εάν οι 

γονείς δεν καταλαβαίνουν την ομιλούμενη γλώσσα, μπορεί να 

κάνει την συνεργασία δύσκολη. Επίσης, η προσέγγιση των 

εκπαιδευτικών πρέπει να είναι επαγγελματική, να καταλαβαίνουν 

και να νοιάζονται (τους γονείς)» (Συν.11) («The primary factor 

that hinders collaboration is parents’ denial of the child’s lack 
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of ability. The language is another factor. If parents don’t 

understand the spoken language, it can make collaboration 

difficult. Also, the approach of the carers must be 

understanding, professional and caring») 

Σχηματικά, οι παραπάνω πληροφορίες μπορούν να αναπαρασταθούν ως εξής:  

 

Σχήμα 3. Κατανομή ως προς τους παράγοντες που εμποδίζουν την συνεργασία 

σχολείου-οικογένειας. 

4.5 Σύνοψη 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των δεδομένων που 

συλλέχθηκαν μέσα από τη διαδικασία της ημιδομημένης συνέντευξης με είκοσι (20) 

εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς της Μάλτας  

σχετικά με τη συνεργασία τους με τις οικογένειες παιδιών με Αναπηρίες.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας που προέκυψαν από τις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών, επιβεβαιώνουν επί των πλείστων την τρέχουσα βιβλιογραφία, όπως 

αυτή παρουσιάστηκε στο θεωρητικό μέρος της μελέτης.  
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Οι συμμετέχουσες μέσω των απαντήσεών τους ανέφεραν τους τρόπους επικοινωνίας 

των δύο πλευρών όπως και τις απόψεις τους για τις σχετικές βελτιώσεις αυτής, 

εξέφρασαν τους επιτυχείς τρόπους συνεργασίας με τους γονείς καθώς και τα οφέλη 

που προκύπτουν από αυτούς. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν στην προσπάθειά τους να συνεργαστούν με τους γονείς και εν 

συνεχεία να βοηθήσουν το παιδί. Κύρια αιτία αυτών των δυσκολιών είναι οι γονείς 

που αρνούνται την πραγματική κατάσταση του παιδιού τους. Σημαντικό είναι να 

αναφερθεί ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα έδειξαν μεγάλο 

ενδιαφέρον κυρίως για την συνεργασία τους με τους γονείς, τη γενικότερη εξέλιξη 

της ζωής των παιδιών, στην ολιστική τους ανάπτυξη και στον χρόνο που χάνεται 

χωρίς αυτό να λαμβάνει κάποια βοήθεια. 

Συνοψίζοντας λοιπόν τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τις απαντήσεις των 

συνεντεύξεων, στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα σχετικά με τους τρόπους που οι 

εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής προσπαθούν να βελτιώσουν την επικοινωνία τους 

με τις οικογένειες παιδιών με Αναπηρίες ώστε να συνεργαστούν επιτυχώς σύμφωνα 

με την άποψή τους, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (22%) δήλωσαν ότι επικοινωνούν 

με τους γονείς σε καθημερινή βάση όταν αυτοί τα αφήνουν και τα παίρνουν από το 

σχολείο. Ακολούθως, αναφέρθηκαν οι επίσημες συναντήσεις (19%), το βιβλίο 

επικοινωνίας (17%) και ημέρα ενημέρωσης των γονέων (16%), ενώ ως τρόπους 

βελτίωσης πρότειναν την αύξηση των συναντήσεων με τους γονείς και την ενεργή 

συμμετοχή και εμπλοκή ειδικών. 

Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα που αναφέρεται στις απόψεις των εκπαιδευτικών 

προσχολικής αγωγής ιδιωτικών παιδικών σταθμών στην Μάλτα σχετικά με τους 

τρόπους συνεργασίας τους με τις οικογένειες παιδιών με Αναπηρίες, φανέρωσε την 

ανάγκη των εκπαιδευτικών να έχουν πραγματικά καλές σχέσεις με τους γονείς των 

μαθητών τους, αφού οι περισσότεροι ανέφεραν ότι όταν υπάρχει καλή σχέση, υπάρχει 

και συνεργασία. Μάλιστα πολλοί από αυτούς δήλωσαν πρόθυμοι και έτοιμοι να 

εκπαιδευτούν πάνω σε θέματα ειδικής αγωγής και συμβουλευτικής γονέων ώστε να 

είναι σε θέση να υποστηρίξουν με τον πιο σωστό και αποτελεσματικό τρόπο γονείς 

και μαθητές που το έχουν ανάγκη αφού κρίνουν πως δεν έχουν καμία απολύτως 

κατάρτιση στα παραπάνω ζητήματα. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν πρόθυμοι 

να μοιράζονται τις μεθόδους και τις πρακτικές που χρησιμοποιούν στο σχολείο με 
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τους γονείς όπως επίσης και το αντίστροφο, υποστηρίζοντας ότι η διατήρηση της  

ρουτίνας στην ζωή των παιδιών επιτυγχάνει τα υψηλότερα ποσοστά σχολικής 

επιτυχίας και προσαρμογής, κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης καθώς και 

βελτίωσης συμπεριφορά στο σχολείο και στο σπίτι. 

Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα που σχετίζεται με τις απόψεις των εκπαιδευτικών 

προσχολικής αγωγής ιδιωτικών παιδικών σταθμών στην Μάλτα σχετικά με τα οφέλη 

που προκύπτουν από την συνεργασία τους με τις οικογένειες παιδιών με Αναπηρίες, 

ερευνήθηκε από την 6η κατά σειρά ερώτηση της συνέντευξης, με όλες τις 

συμμετέχουσες να υποστηρίζουν ότι μόνο οφέλη προκύπτουν από την εν λόγω 

συνεργασία και αυτά αφορούν την ολιστική ανάπτυξη και πρόοδο του παιδιού, αφού 

οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να κατανοούν τις ανάγκες του και να βοηθούν 

περισσότερο. Επιπλέον, οι συμμετέχουσες ανέφεραν ότι το πραγματικό όφελος είναι 

καθ’ αυτή συνεργασία που χτίζεται μεταξύ των δύο πλευρών. 

Το τέταρτο και τελευταίο ερευνητικό ερώτημα που αναφέρεται στις απόψεις των 

εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής ιδιωτικών παιδικών σταθμών στη Μάλτα για τις 

δυσκολίες που συναντούν στην προσπάθειά τους να συνεργαστούν με τις οικογένειες 

παιδιών με Αναπηρίες, ανέδειξε την άποψη του 44% των εκπαιδευτικών που 

συμμετείχαν στην έρευνα ότι οι δυσκολίες που προκύπτουν από τη συνεργασία 

μεταξύ σχολείου-οικογενειών παιδιών με αναπηρίες έχει ως αίτια την άρνηση των 

γονέων να αποδεχτούν την πραγματική κατάσταση του παιδιού τους, ότι δηλαδή 

χρειάζεται βοήθεια και επαγγελματική υποστήριξη. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί 

εξέφρασαν την ανησυχία τους για το διάστημα που περνάει χωρίς το παιδί να 

λαμβάνει τη βοήθεια που απαιτείται.  
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Κεφάλαιο 5. Συμπεράσματα 

5.1  Κύριος στόχος – Ερευνητικό ερώτημα – Ερευνητικά υποερωτήματα 

Στο παρόν τελευταίο κεφάλαιο της έρευνας, παρουσιάζονται τα κυριότερα 

αποτελέσματα της ανάλυσης των δεδομένων ώστε να απαντηθούν τα ερευνητικά 

υποερωτήματα που ετέθησαν στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. 

Έτσι, σκοπός της προκείμενης μελέτης ήταν να διερευνηθούν οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής (0-3 ετών) ιδιωτικών παιδικών σταθμών στην 

Μάλτα, σχετικά με τη συνεργασία τους με τις οικογένειες παιδιών με Αναπηρίες. 

Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα κατείχαν ηγετικές θέσεις 

όπως managers και coordinators. Ωστόσο, το κύριο ερευνητικό ερώτημα της έρευνας 

τέθηκε ως εξής «Ποιες οι απόψεις των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής (0-3 

ετών) ιδιωτικών παιδικών σταθμών στην Μάλτα, σχετικά με τη συνεργασία τους με 

τις οικογένειες παιδιών με Αναπηρίες;». 

Τέσσερα ερευνητικά υποερωτήματα λοιπόν, διατυπώθηκαν για να φωτίσουν 

περισσότερο το κύριο ερευνητικό ερώτημα. Αρχικά, εξετάστηκαν οι τρόποι με τους 

οποίους θα μπορούσε να βελτιωθεί η επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών 

προσχολικής αγωγής και των οικογενειών παιδιών με Αναπηρίες ώστε να 

συνεργαστούν επιτυχώς. Στη συνέχεια, διερευνήθηκαν οι απόψεις των εκπαιδευτικών 

σχετικά με τους τρόπους συνεργασίας τους με τις οικογένειες παιδιών με Αναπηρίες 

καθώς και τα οφέλη που προκύπτουν από την εν λόγω συνεργασία. Τέλος, 

εξετάστηκαν οι δυσκολίες που συναντούν οι εκπαιδευτικοί στην προσπάθειά τους να 

συνεργαστούν με τις οικογένειες παιδιών με Αναπηρίες. 

Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψαν τέσσερις κατηγορίες με τη βοήθεια των 

οποίων απαντήθηκαν τα παραπάνω ερευνητικά υποερωτήματα. Έτσι, στην πρώτη 

κατηγορία διερευνήθηκαν οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τη βελτίωση της 

επικοινωνίας μεταξύ σχολείου και οικογενειών παιδιών με αναπηρίες. Στη δεύτερη 

κατηγορία μελετήθηκαν οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη συνεργασία 

μεταξύ σχολείου και οικογενειών παιδιών με αναπηρίες διακρίνοντας μάλιστα  δύο 

υποκατηγορίες: α) τη συνεργασία μεταξύ σχολείου και οικογένειας παιδιών με 

αναπηρίες υπό το πρίσμα των εκπαιδευτικών και β) τη συνεργασία μεταξύ σχολείου 

και οικογένειας παιδιών με αναπηρίες υπό το πρίσμα των γονέων. Στην τρίτη 
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κατηγορία διερευνήθηκαν οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τα οφέλη που 

προκύπτουν από την συνεργασία σχολείου και οικογενειών παιδιών με αναπηρίες και 

τέλος, στην τέταρτη κατηγορία μελετήθηκαν οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά 

με τις δυσκολίες που συναντώνται κατά τη συνεργασία σχολείου και οικογενειών 

παιδιών με αναπηρίες. 

5.2 Κυριότερα αποτελέσματα 

Από την ανάλυση της πρώτης κατηγορίας που αφορούσε τη βελτίωση της 

επικοινωνίας μεταξύ σχολείου και οικογενειών παιδιών με αναπηρίες, προέκυψε ότι 

όλοι οι εκπαιδευτικοί πίστευαν και επικροτούσαν τη σημαντικότητά της αφού 

αποτελεί χρήσιμο εφόδιο για την επιτυχή συνεργασία των δύο μερών. Αυτή τους η 

στάση επιβεβαιώνεται από τη βιβλιογραφία καθώς υποστηρίζεται ότι η φύση των 

εργασιών και η διδακτική πράξη στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς πραγματώνεται 

κυρίως μέσω της λεκτικής επικοινωνίας, ενώ όλη η παιδαγωγική σχέση ορίζεται ως 

διαπροσωπική επικοινωνία (Παπακωνσταντίνου, 2000˙ Hanson, 1996). Ιδιαίτερα, 

όταν τα εμπλεκόμενα μέλη επικοινωνούν αποτελεσματικά, επιτυγχάνεται η ομαλή 

λειτουργία της σχολικής μονάδας. Το βέβαιο είναι ότι η επικοινωνία δεν αποτελεί 

απλή μετάβαση πληροφοριών ή μηνυμάτων αλλά διαδικασία επαφής, 

αλληλοκατανόησης και αλληλεπίδρασης μεταξύ των ατόμων ανεξαρτήτως 

ιεραρχικού επιπέδου.  

Αναλυτικότερα, το 22% των εκπαιδευτικών, υποστήριξε ότι επικοινωνεί με τους 

γονείς σε καθημερινή βάση με πολλούς τρόπους όπως δια ζώσης όταν αφήνουν τα 

παιδιά τους στον παιδικό σταθμό και τα παραλαμβάνουν από αυτόν, μέσω 

τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του «βιβλίου επικοινωνίας». Οι απόψεις 

του Heward (2011) έρχονται σε συμφωνία με τα παραπάνω, προσθέτοντας ότι το 

«βιβλίο επικοινωνίας» μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως μέσο στο οποίο μπορούν να 

καταγράφονται ευχάριστα γράμματα, γράμματα ειδικών επιτευγμάτων, έντυπα διπλής 

αναφοράς σπιτιού-σχολείου και σημειωματάρια διαλόγου, συμβόλαια σπιτιού 

σχολείου καθώς και δελτία και ιστοσελίδες της τάξης. Επιπλέον, αρκετοί 

εκπαιδευτικοί (19%) ανέφεραν ως τρόπους επικοινωνίας τις επίσημες συναντήσεις 

και τις μέρες ενημέρωσης γονέων, ενώ πρότειναν την αύξηση της συχνότητας αυτών 

ως τον καλύτερο τρόπο βελτίωσης της προκείμενης επικοινωνίας. Επιπρόσθετα, η 

παρουσία ειδικών επαγγελματιών κατά τη διάρκεια των προαναφερθέντων 
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συναντήσεων παρουσιάστηκε ιδιαιτέρως χρήσιμη από το 4% των συμμετεχουσών. 

Στη μαλτέζικη βιβλιογραφία συναντώνται έρευνες που επιβεβαιώνουν τις παραπάνω 

απόψεις των εκπαιδευτικών καθώς υποστηρίζουν ότι, πολλοί Μαλτέζοι γονείς 

δηλώνουν ότι θα επιθυμούσαν να συναντώνται με τους εκπαιδευτικούς συχνότερα και 

όχι μόνο την Ημέρα Ενημέρωσης Γονέων (Bartolo, 2001), όμως φοβούνται την 

εμπλοκή ειδικών επιστημόνων και κοινωνικών υπηρεσιών καθώς συγχέονται με την 

Μονάδα Προστασίας Παιδιών (CPU) και πιστεύουν ότι τα παιδιά θα απομακρυνθούν 

από αυτούς, ενώ παράλληλα δεν θέλουν να στιγματιστεί το παιδί και η οικογένειά 

τους (Meilaq, 2014). Τέλος, υπήρχαν αναφορές εκπαιδευτικών που υποστήριξαν ότι 

είναι ικανοποιημένες από τους εφαρμοζόμενους τρόπους επικοινωνίας και δεν 

χρειάζεται να γίνει κάποια βελτίωση ή αλλαγή στα σχολεία που εργάζονται. 

Όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ σχολείου και οικογενειών παιδιών με αναπηρίες, 

σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών διακρίθηκαν δύο υποκατηγορίες. 

Ωστόσο, τα αποτελέσματα της πρώτης υποκατηγορίας, που μελέτησε τη συνεργασία 

μεταξύ σχολείου και οικογένειας παιδιών με αναπηρίες υπό το πρίσμα των 

εκπαιδευτικών, φανέρωσαν ότι περισσότερες από τις μισές συμμετέχουσες 

υποστήριξαν πως η συνεργασία με τους γονείς επιτυγχάνεται όταν υπάρχει καλή 

σχέση μεταξύ των δύο πλευρών και μέσω της καλής καθημερινής επικοινωνίας, 

κυρίως με την χρήση του βιβλίου επικοινωνίας - communication book, 

επιβεβαιώνοντας τις απόψεις του Σαΐτη (2007) σχετικά με τις πληροφορίες που 

συλλέγονται μέσω της επικοινωνίας, αφού όπως αναφέρει, τα στελέχη της 

εκπαίδευσης τις χρειάζονται για την σωστή λήψη αποφάσεων. Επιπλέον, ένας 

σημαντικός αριθμός απαντήσεων (6) που δόθηκαν εξέφραζαν την ανάγκη των 

εκπαιδευτικών να συνεργάζονται, να επικοινωνούν και να συμβουλεύονται όχι μόνο 

τους γονείς αλλά και τους ειδικούς επαγγελματίες. Μάλιστα, ορισμένοι από αυτούς 

υποστήριξαν ότι χρειάζεται να εκπαιδευτούν πάνω σε θέματα ειδικής αγωγής και 

συμβουλευτικής γονέων, ώστε να έχουν τα εφόδια να προσεγγίζουν τους γονείς με 

τον πλέον σωστότερο τρόπο, να βοηθούν τα παιδιά με αναπηρίες στην πράξη και να 

τα στηρίζουν περισσότερο κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Έτσι, υλοποιώντας 

επιτυχώς το εκπαιδευτικό τους έργο, οι γονείς θα τους εμπιστεύονται και θα 

συνεργάζονται ευκολότερα και αποτελεσματικότερα μαζί τους. Η Μαρκουλάκη 

(2011) στην έρευνά της επιβεβαιώνει την παραπάνω ανάγκη των συμμετεχουσών 

στην έρευνα καθώς κάνει λόγο για την έλλειψη ετοιμότητας, κατάρτισης και 
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εμπειρίας του εκπαιδευτικού συστήματος, των σχολείων και των εκπαιδευτικών. 

Ακόμη, ορισμένοι εκπαιδευτικοί επισήμαιναν τη σημαντικότητα της ομαδικής 

συνεργασίας και της επικοινωνίας όλων των εμπλεκόμενων μερών προς όφελος των 

παιδιών, γεγονότα που ταυτίζονται με το μοντέλο διαπραγμάτευσης αφού η κεντρική 

ιδέα του είναι η ανάγκη συνεισφοράς μεταξύ όλων των εμπλεκομένων (Τσιμπιδάκη, 

2007˙ Dale,2000).  

Μελετώντας τα αποτελέσματα της πρώτης υποκατηγορίας σε μεγαλύτερο βάθος, 

προέκυψε το σημαντικό συμπέρασμα ότι όλες οι εκπαιδευτικοί ήταν πρόθυμες να 

μοιράζονται τις πρακτικές και μεθόδους που εφαρμόζονται στο σχολείο με τους 

γονείς που δείχνουν ενδιαφέρον, ώστε να διατηρείται η ρουτίνα των παιδιών στα δύο 

κύρια περιβάλλοντα που μεγαλώνουν καθώς μόνο έτσι σύμφωνα και με τη 

βιβλιογραφία, επιτυγχάνονται τα υψηλότερα ποσοστά σχολικής επιτυχίας και 

προσαρμογής, κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης καθώς και βελτίωσης 

συμπεριφοράς (Hoover-Dempsey & Sandler, 2007˙ Boethel, 2003˙ Hill & Craft, 2003 

˙Jeynes, 2003˙ Epstein et al, 2002˙ Hill, 2001˙ Miedel & Reynolds, 1999˙ Grolnick & 

Slowiaczek, 1994). Επιπλέον, αρκετές συμμετέχουσες υποστήριξαν ότι είναι 

σημαντικό να γνωρίζουν οι γονείς τι συμβαίνει στο σχολείο, όπως εξίσου σημαντικό 

είναι και το αντίστροφο. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εφαρμόζουν στο σχολείο 

τις πρακτικές και τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι γονείς στο σπίτι, ενώ όπως 

επιβεβαιώνει και συμπληρώνει η βιβλιογραφία, οι γονείς βοηθούν να 

γνωστοποιηθούν οι ανάγκες και οι δυνατότητες του παιδιού με στόχο να σχεδιαστούν, 

να εφαρμοστούν και να αξιολογηθούν τα εξατομικευμένα προγράμματα μάθησης 

(Seifert, 2011˙ Πολυχρονοπούλου, 2004). Ωστόσο το μοντέλο του ειδικού 

επαγγελματία υποστηρίζει ακριβώς το αντίθετο, αφού οι γονείς των παιδιών με 

αναπηρίες και οι απόψεις τους απορρίπτονται χάνοντας έτσι σημαντικές πληροφορίες 

από την ζωή του παιδιού (Dale, 2000˙ Cunningham & Davis, 1985). 

Αναφορικά με τα αποτελέσματα της δεύτερης υποκατηγορίας συνεργασίας η οποία 

διερεύνησε την εν λόγω συνεργασία μεταξύ σχολείου και οικογένειας παιδιών με 

αναπηρίες υπό το πρίσμα των γονέων, διακρίθηκαν δύο κατηγορίες γονέων. Η πρώτη 

αντιπροσωπεύει αυτούς που αποδέχονται ότι το παιδί τους χρειάζεται βοήθεια, 

επιθυμούν να γνωρίζουν την κάθε λεπτομέρεια σε καθημερινή βάση, πώς οι 

εκπαιδευτικοί χειρίζονται τις δυσκολίες που προκύπτουν και συνεργάζονται με το 
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σχολείο. Έτσι, οι σχέσεις των δύο πλευρών εξελίσσονται και βελτιώνονται ενώ η 

επικοινωνία λειτουργεί μόνο ευεργετικά στην ανάπτυξη και πρόοδο του παιδιού, 

όπως επιβεβαιώνεται και από τους Antonopoulou, Koutrouba & Babalis, (2010). 

Μάλιστα, έρευνες της μαλτέζικης βιβλιογραφίας, έρχονται σε συμφωνία με τα 

παραπάνω αφού οι Bezzina & Cutajar (2012) αναφέρουν ότι η πλειοψηφία των 

Μαλτέζων γονέων είναι πολύ θετική στην συνεργασία και επικοινωνία με 

εκπαιδευτικούς και ειδικούς, ενώ δηλώνουν ικανοποιημένοι με τις παροχές των 

σχολείων καθώς μπορούσαν να συμμετέχουν σε όλες τις σχολικές δραστηριότητες 

και τη σχολική ζωή των παιδιών τους. Όσον αφορά τη δεύτερη κατηγορία, 

περιλαμβάνει τους γονείς που δεν επιθυμούν να επικοινωνούν, να συνεργάζονται, 

αγνοούν τους εκπαιδευτικούς, ενώ σε πολλές απαντήσεις χαρακτηρίστηκαν ως 

«γονείς σε άρνηση». Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής της περίπτωσης 

φανέρωσαν τη δυσκολία στη συνεργασία των δύο μερών και τα μειονεκτήματα που 

προκύπτουν στην ανάπτυξη και την εξέλιξη του παιδιού. Ωστόσο, η διεθνής έρευνα 

και βιβλιογραφία αναφέρει ότι τα παραπάνω προβλήματα ξεκινούν από τους γονείς 

λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης, αρνητικών εμπειριών των δικών τους σχολικών 

χρόνων ή αρνητικής αντιμετώπισής τους από τους γονείς των τυπικά 

αναπτυσσόμενων παιδιών των συστεγαζόμενων κανονικών σχολείων 

(Ματινοπούλου, 1990). 

Συνεχίζοντας, οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν τις απόψεις τους σχετικά με τα οφέλη που 

προκύπτουν από την προκείμενη συνεργασία, με την πλειοψηφία  (9 εκπαιδευτικοί) 

να κάνει λόγο για τη βελτίωση της ολιστικής ανάπτυξης και προόδου των παιδιών, 

ενώ αρκετοί συμπλήρωσαν ότι όσο πιο καλά καταλαβαίνουν τα παιδιά και τις 

ανάγκες τους, τόσο καλύτερα μπορούν να τα υποστηρίξουν. Η βιβλιογραφία 

αναφέρει τα παραπάνω ως «βασικά οφέλη» που αποκομίζουν οι εκπαιδευτικοί 

(Heward, 1996˙Dardig & Rossert, 1979). Ωστόσο, αρκετοί εκπαιδευτικοί 

υποστήριξαν ότι το πραγματικό όφελος ήταν η καθ’ αυτή συνεργασία που «χτίζεται» 

μεταξύ των δύο πλευρών αφού έτσι τα προβλήματα επιλύονται ευκολότερα, ενώ οι 

γονείς εμπιστεύονται και δέχονται πρόθυμα την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών για 

περαιτέρω χειρισμούς της κατάστασης του παιδιού τους. Το σημαντικότερο είναι ότι 

όσο νωρίτερα συμβεί αυτό, τόσο γρηγορότερα θα φανούν τα αποτελέσματα της 

παρέμβασης στην ανάπτυξη και την πρόοδο του παιδιού, μέσω της επίτευξης των 

ορόσημων (milistones) στο σχολείο και μίας επιτυχημένη ζωής σε όλους τους τομείς 
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της. Τέλος, η Πολυχρονοπούλου (2004), υποστηρίζει ότι  μία καλή συνεργασία 

σχολείου και γονέων μπορεί να επιτύχει την στήριξη του εκπαιδευτικού έργου από 

τους ίδιους τους γονείς. 

Κλείνοντας, οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν για τους παράγοντες που εμποδίζουν τη 

συνεργασία των δύο πλευρών, με την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (44%) να 

απαντά ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο που αντιμετωπίζουν είναι η άρνηση των 

τελευταίων να αποδεχτούν την πραγματικότητα, δηλαδή ότι το παιδί τους χρήζει 

περαιτέρω βοήθειας και υποστήριξης από επαγγελματίες. Η βιβλιογραφία 

υποστηρίζει ωστόσο ότι, ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι κυρίως το στίγμα που 

φοβούνται οι γονείς ότι το παιδί τους θα φέρει για την υπόλοιπη ζωή του όπως και οι 

ενοχές που νιώθουν καθώς θεωρούν τους εαυτούς τους υπεύθυνους για την 

κατάσταση του παιδιού (Blamires, Robertson & Blamires, 1997). Τέλος, αρκετοί 

εκπαιδευτικοί σχολίασαν την στάση τους απέναντι στους γονείς, πώς δηλαδή τους 

προσεγγίζουν ώστε να τους πληροφορήσουν για την κατάσταση του παιδιού τους και 

στη συνέχεια τους υποστηρίζουν, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό εκπαιδευτικών θεωρεί 

υπεύθυνη την έλλειψη εμπιστοσύνης για την αρνητική στάση των γονέων στο 

«μοίρασμα» χρήσιμων πληροφοριών μαζί τους και με τους ειδικούς. Η Μαρκουλάκη 

(2011) στην έρευνά της σχολιάζει τη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών και κάνει λόγο 

για την έλλειψη ετοιμότητας, κατάρτισης και εμπειρίας του εκπαιδευτικού 

συστήματος, των σχολείων και των εκπαιδευτικών, αναδεικνύοντας με αυτόν τον 

τρόπο το πρόβλημα της έλλειψης σεβασμού προς τους γονείς των παιδιών με 

αναπηρίες. Τα εν λόγω ευρήματα έρχονται σε συμφωνία με τις πεποιθήσεις της 

ερευνήτριας αφού βάσει της επαγγελματικής της εμπειρίας έχει διαπιστώσει την 

άρνηση των γονέων να αποδεχτούν την κατάσταση του παιδιού τους, ενώ παράλληλα 

αναγνωρίζει τις ανεπαρκείς γνώσεις πολλών βρεφονηπιοκόμων σε θέματα 

συμβουλευτικής γονέων και Ενιαίας Εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, έχει 

διαπιστωθεί η αδυναμία τους να αναγνωρίζουν σημαντικές ενδείξεις ότι κάποια 

παιδιά χρήζουν περαιτέρω παρακολούθησης και βοήθειας, να επικοινωνούν και να 

συνεργάζονται με τους γονείς με τρόπο ενθαρρυντικό τονίζοντας τα επιτεύγματα του 

παιδιού τους και όχι μόνο τις αποτυχίες ή δυσκολίες και τέλος να κρατούν τις σωστές 

ισορροπίες στη συνεργασία τους με τους ειδικούς επαγγελματίες που επισκέπτονται 

στο σχολείο τα παιδιά που το έχουν ανάγκη. Κατά τη γνώμη της ερευνήτριας, η 

νοοτροπία των Μαλτέζων εκπαιδευτικών παίζει καθοριστικό ρόλο καθώς πολλές από 
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αυτές είναι πιο «απότομες» στο τρόπο που εκφράζουν τις απόψεις τους και τις 

εισηγήσεις τους. 

5.3 Συστάσεις 

Αναμφισβήτητα, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας ανέδειξαν αδυναμίες του 

Μαλτέζικου εκπαιδευτικού συστήματος στον τομέα της συνεργασίας μεταξύ 

σχολείου και οικογενειών παιδιών με αναπηρίες. Ωστόσο, τα εν λόγω συμπεράσματα, 

αφορούν ιδιωτικούς και όχι δημόσιους παιδικούς σταθμούς της Μάλτας καθώς δεν 

είναι γνωστές στην ερευνήτρια οι εκπαιδευτικές πολιτικές και διαδικασίες που 

ακολουθούνται εντός αυτών, σημαντικές λεπτομέρειες της προκείμενης συνεργασίας 

όπως και πληροφορίες που αφορούν γενικά και ειδικά τη λειτουργία τους. 

Αρχικά, θα πρέπει να τεθεί το σημαντικό θέμα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών 

σε δύο επίπεδα α) στη συμβουλευτική γονέων και β) στην ειδική αγωγή καθώς επίσης 

και τα ζητήματα της επαγγελματικής εποπτείας και της πρόληψης επαγγελματικής 

κόπωσης. Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενο κεφάλαιο, λόγω της μεγάλης 

ζήτησης βρεφονηπιοκόμων στην αγορά εργασίας προσφέρονται ταχύρρυθμα 

μαθήματα για την εκπαίδευσή τους, ως συνέπεια να μην μελετώνται σε βάθος 

ορισμένα σημαντικά θέματα. Έτσι, το Κράτος της Μάλτας θα μπορούσε να 

ενθαρρύνει τους αρμόδιους φορείς που αναλαμβάνουν την εκπαίδευση των 

βρεφονηπιοκόμων ώστε να ενισχύσουν την εκμάθηση ενοτήτων που αφορούν τα 

παραπάνω ζητήματα. Επιπλέον, τα επιμορφωτικά σεμινάρια οργανωμένα από 

κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς, θα μπορούσαν να φανούν πολύ χρήσιμα στη 

βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού τους έργου. Ωστόσο, τόσο στην 

προσωπική όσο και στην επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών θα μπορούσαν 

να συμβάλλουν καταλυτικά τα σεμινάρια επαγγελματικής εποπτείας από εξωτερικούς 

συνεργάτες, ώστε να βελτιώσουν οι πρώτοι τις δεξιότητές τους και να ανταλλάξουν 

επαγγελματική υποστήριξη με τους δεύτερους. Τα συγκεκριμένα σεμινάρια λοιπόν θα 

μπορούσαν να ενισχύσουν το εκπαιδευτικό έργο των εκπαιδευτικών και να τους 

υποστηρίξουν στην επίλυση των προβλημάτων που συναντούν καθημερινά στην 

εργασία τους μέσω των ομαδικών συζητήσεων και την ανταλλαγή επιστημονικών 

απόψεων με ειδικούς επαγγελματίες. Τέλος, όσον αφορά την πρόληψη 

επαγγελματικής κόπωσης, πιστεύεται ότι η έγκαιρη αναγνώριση της υπερκόπωσης 

και του συνδρόμου της εργασιακής εξουθένωσης είναι η καλύτερη αντιμετώπιση. 
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Φυσικά, τα κατάλληλα σεμινάρια θα μπορούσαν να βελτιώσουν τόσο την ποιότητα 

ζωής των εκπαιδευτικών και των επαγγελματιών όσο και την αποδοτικότητα των 

εκπαιδευτικών οργανισμών, καθώς γενικά οι εργαζόμενοι που αναπτύσσουν 

επαγγελματική σχέση με άλλους ανθρώπους και «χτίζουν» σχέσεις φροντίδας και 

υπευθυνότητας με άλλα άτομα, είναι αυτοί που χρήζουν συστηματικής υποστήριξης. 

Επίσης, οι συμμετέχουσες παραδεχόμενες την ελλιπή τους κατάρτιση σε θέματα 

ειδικής αγωγής, φανέρωσαν την ανάγκη συνεργασίας τους με ειδικούς επαγγελματίες. 

Έτσι, οι σχολικές μονάδες θα μπορούσαν να παρέχουν επαγγελματική υποστήριξη 

στους εκπαιδευτικούς και εξειδικευμένη βοήθεια στους μαθητές και τους γονείς με 

την πρόσληψη επαγγελματιών διαφόρων ειδικοτήτων όπως ψυχολόγο, κοινωνικό 

λειτουργό και ειδικό παιδαγωγό. Εκτός λοιπόν από την ενίσχυση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, θα μπορούσε να βοηθηθεί και η ανάπτυξη των σχέσεων συνεργασίας 

μεταξύ όλων των μερών προς όφελος των παιδιών. 

Τέλος, βάσει των δοθεισών  απαντήσεων φαίνεται ότι είναι μεν κατανοητή η άρνηση 

των γονέων να αποδεχτούν την κατάσταση του παιδιού τους, όμως από την άλλη 

πλευρά προκύπτει η ανάγκη ενημέρωσής τους σε θέματα διαπαιδαγώγησης και 

συνεργασίας. Θα ήταν πολύ χρήσιμο λοιπόν εάν κρατικοί ή ιδιωτικοί φορείς της 

εκπαίδευσης οργάνωναν συναντήσεις για τους γονείς παιδιών με αναπηρίες και τους 

παρείχαν συμβουλές διαπαιδαγώγησης και συνεργασίας με το σχολείο και ειδικότερα 

με τους εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες που φροντίζουν για την εξέλιξη και 

ανάπτυξη του παιδιού τους. 

5.4 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Στην παρούσα έρευνα διερευνήθηκαν οι απόψεις των εκπαιδευτικών προσχολικής 

αγωγής (0-3 ετών) ιδιωτικών παιδικών σταθμών στην Μάλτα, σχετικά με τη 

συνεργασία τους με τις οικογένειες παιδιών με Αναπηρίες. Τα σχολεία που 

πραγματοποιήθηκαν οι συνεντεύξεις της έρευνας ανήκουν στην ίδια εταιρία και το 

δείγμα της αποτελούνταν μόνο από εκπαιδευτικούς ηγετικών θέσεων (managers και 

coordinators) λόγω των εκπαιδευτικών πολιτικών των συγκεκριμένων σχολείων, 

εφόσον πρώτα οι managers και έπειτα οι coordinators είναι υπεύθυνοι για την 

ενημέρωση, επικοινωνία και γενικότερα την ανατροφοδότηση με τους γονείς. Θα 

μπορούσαν λοιπόν, σε μελλοντικές έρευνες να συμμετέχουν σχολεία ανεξάρτητα 
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μεταξύ τους, ιδιωτικά ή δημόσια. Επίσης, θα μπορούσαν να ερευνηθούν οι απόψεις 

όλων των εκπαιδευτικών και όχι μόνο αυτών που κατέχουν ηγετικές θέσεις.  

Επιπλέον, στη συγκεκριμένη μελέτη λαμβάνονται υπόψιν μόνο οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών και όχι των υπόλοιπων εμπλεκόμενων της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Έτσι, στο μέλλον θα μπορούσαν να ερευνηθούν οι απόψεις των γονέων καθώς και 

των ειδικών επαγγελματιών για τη μεταξύ τους συνεργασία, τη συνεργασία τους με 

το σχολείο σε συνδυασμό ή ξεχωριστά. Θα ήταν ενδιαφέρον μάλιστα αν 

πραγματοποιούνταν έρευνα που να μελετά τις απόψεις των  εμπλεκόμενων ειδικών 

επιστημών (όπως ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, εκπαιδευτικοί 

πρώιμης παρέμβασης, κ.α) σχετικά με τη συνεργασία τους με τους μαθητές και τις 

επιπτώσεις αυτής. Ακόμη πιο ενδιαφέρον θα ήταν να εξετάζονταν και η πλευρά των 

μαθητών αν πραγματοποιούνταν έρευνα σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες παιδιών 

καθώς δεν είναι εφικτό στις συγκεκριμένες ηλικίες. Μάλιστα, στην τελευταία 

περίπτωση η πορεία της διεξαγωγής της έρευνας θα εξελίσσονταν διαφορετικά, αφού 

θα πραγματοποιούνταν σε διαφορετικά περιβάλλοντα όπως υψηλότερη βαθμίδα 

εκπαίδευσης, διαφορετικές εκπαιδευτικές και κτιριακές δομές και διαφορετικό  

εκπαιδευτικό προσωπικό, προφανώς πιο εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο, από αυτό 

που εργάζεται σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς στη Μάλτα.   
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Παράρτημα 

Α.1. Οδηγοί συνέντευξης 

Α.1.1. Οδηγός συνέντευξης (Ελληνικά) 

Σχέδιο συνέντευξης σχετικά με τις απόψεις των εκπαιδευτικών προσχολικής 

αγωγής (0-3 ετών) ιδιωτικών παιδικών σταθμών στην Μάλτα, για τη συνεργασία 

τους με τις οικογένειες παιδιών με Αναπηρίες. 

Εισαγωγικό σημείωμα 

Το συγκεκριμένο έγγραφο περιέχει εννέα (9) ερωτήσεις που αποτελούν μια 

συνέντευξη σχετικά με τις απόψεις των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής (0-3 

ετών) ιδιωτικών παιδικών σταθμών στην Μάλτα, για τη συνεργασία τους με τις 

οικογένειες παιδιών με Αναπηρίες. Ο σκοπός των δεδομένων που θα συλλεχθούν από 

τη συνέντευξη είναι να τροφοδοτήσουν την έρευνα με περισσότερες λεπτομέρειες και 

βάθος όσον αφορά στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τους τρόπους συνεργασίας 

και επικοινωνίας μεταξύ σχολείου και γονέων με παιδιά με αναπηρίες, στις απόψεις 

των ίδιων σχετικά με τα οφέλη που προκύπτουν, τις δυσκολίες που συναντώνται στην 

προσπάθεια συνεργασίας των δύο μερών και τέλος την βελτίωση της συνεργασίας 

τους. Πιο συγκεκριμένα, τα δεδομένα των συνεντεύξεων θα φωτίσουν το κύριο 

ερευνητικό ερώτημα : Ποιες οι απόψεις των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής (0-3 

ετών) ιδιωτικών παιδικών σταθμών στην Μάλτα, σχετικά με τη συνεργασία τους με 

τις οικογένειες παιδιών με Αναπηρίες; 

Ερωτήσεις 

1) Φύλο-χρόνια προϋπηρεσίας 

2) Στο σχολείο που εργάζεστε κατά την γνώμη σας υποστηρίζονται πρακτικές 

ενίσχυσης της επικοινωνίας με τις οικογένειες παιδιών με αναπηρίες; Αν ναι, 

με ποιους τρόπους; Αν όχι, γιατί; 

3) Θα είχατε να προτείνετε κάτι άλλο σχετικά με την βελτίωση της επικοινωνίας 

σχολείου και οικογενειών παιδιών με αναπηρίες; 

4) Με ποιους τρόπους θεωρείτε ότι επιτυγχάνεται τη συνεργασία με τους γονείς 

στη σχολική μονάδα; 
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5) Μοιράζεστε με τους γονείς πληροφορίες σχετικές με τις μεθόδους και τις 

πρακτικές που χρησιμοποιείτε; Αν ναι, γιατί; Αν όχι, γιατί; 

6) Υπάρχουν οφέλη από τη συνεργασία σχολείου –οικογενείας και σε ποιους 

τομείς, ποια επίπεδα; 

7) Θεωρείτε ότι υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που εμποδίζουν τη συνεργασία 

σας με τους γονείς; Αν ναι, ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες και γιατί; 

8) Πιστεύετε ότι οι γονείς παιδιών  με αναπηρίες είναι ανοιχτοί στην 

επικοινωνία; 

9) Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι άλλο; 

Ευχαριστώ πολύ για την συνεργασία σας 

Σοφία Λαμπριανίδου 
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Α.1.2. Οδηγός συνέντευξης (Αγγλικά) 

Interview schedule of the views of early childhood educators (0-3 years old) 

working in private childcare centres in Malta regarding their collaboration with 

families of children with disabilities. 

Introductory preamble 

This interview schedule consists of nine (9) questions in order to explore the views of 

early childhood educators (0-3 years) working in private childcare centres in Malta 

regarding their collaboration with families of children with disabilities. The aim of the 

interview data collected is to add depth and more details in this piece of research. This 

interview will seek to explore the ways of communication between schools and the 

parents of children with disabilities, their views on the benefits of this 

communication, the difficulties encountered in the collaboration between the school 

and the parents as well as the ways which will improve their collaboration. More 

specifically, the interview data will shed light into the main research question of the 

study which is: What are the views of early childhood educators (0-3 years old) in 

private childcare centres in Malta for their collaboration with families of children with 

disabilities? 

Questions 

1. Gender-Years of experience 

2. Do you think that various practices for communication with the families of 

children with disabilities are supported in the childcare centre you work? If so, 

in what ways? If not, why? 

3. Would you suggest anything else about improving communication between 

the childcare centre and the families with children with disabilities? 

4. In what ways do you think that collaboration with parents in the childcare 

centre is achieved? 

5. Do you share information with parents about your methods and practices? If 

so, why? If not, why? 

6. Are there benefits from school-family collaboration? In which areas? 
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7. Do you think that there are factors which prevent your collaboration with 

parents? If so, what are these factors and why? 

8. Do you think that the parents of children with disabilities are positive to 

communication? If so, why? If not, why? 

9. Would you like to add anything else about your collaboration with the families 

of children with disabilities? 

Thank you for your cooperation 

Sofia Lamprianidou 
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Α.2. Πρωτόκολλα συναίνεσης 

Α.2.1 Πρωτόκολλο συναίνεσης (Ελληνικά) 

 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ 

«ΕΙΔΙΚΗ (ΕΝΙΑΙΑ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»  

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου  

6, Διογένους 2404 Έγκωμη 

P.O. Box: 22006, 1516 , Λευκωσία-Κύπρος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ (ΕΝΙΑΙΑ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ 

για συμμετοχή στην έρευνα 

Σκοπός αυτού του εγγράφου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κώδικα του 

Πανεπιστημίου σχετικά με την ηθική της έρευνας, είναι να καταστήσει σαφή τη φύση 

της προτεινόμενης εμπλοκής του ερευνητή με τα πρόσωπα/οργανισμό 

(συμμετέχοντες) που συμφωνούν να παράσχουν πληροφορίες  και να καταγράψει ότι 

τα υποκείμενα της έρευνας κατανοούν και είναι ικανοποιημένα με τις προτεινόμενες  

ρυθμίσεις. 

Οι ερευνητές: Η υπεύθυνη ερευνήτρια για αυτή τη μελέτη ονομάζεται Σοφία 

Λαμπριανίδου η οποία είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο τμήμα Επιστημών 

Εκπαίδευσης ( Department of Education Sciences) στον κλάδο της Ειδικής (Ενιαία) 

Εκπαίδευσης (Special (Inclusive) Education), Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

(European University of Cyprus), Λευκωσία (Nicosia), Κύπρος (Cyprus). Για 

παράπονα ή για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην 

εποπτεύουσα καθηγήτρια της φοιτήτριας, Δρ.  Ευανθία Τσαλίκη (Dr Evanthia 

Tsaliki) στην ηλεκτρονική  διεύθυνση inka@hotmail.com ή 

evanthia.tsaliki@ucl.ac.uk. Η ερευνητική μελέτη σχεδιάστηκε στο πλαίσιο των 

σπουδών της φοιτήτριας για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου στην Ειδική 

(Ενιαία) Εκπαίδευση. 

Η έρευνα: Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνήσει τις απόψεις  των εκπαιδευτικών 

προσχολικής αγωγής (0-3 ετών) ιδιωτικών παιδικών σταθμών στην Μάλτα, σχετικά 

με τη συνεργασία τους με τις οικογένειες παιδιών με Αναπηρίες. Επιπλέον, η 

mailto:inka@hotmail.com
mailto:evanthia.tsaliki@ucl.ac.uk
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παρούσα έρευνα βοηθάει να αναδειχθούν σημαντικοί τρόποι συνεργασίας, ενώ 

παρουσιάζονται παράγοντες που επηρεάζουν την βελτίωση της επικοινωνίας, τις 

δυσκολίες όπως και τα οφέλη που προκύπτουν από την προαναφερθείσα συνεργασία. 

Σε τελευταίο επίπεδο, η παρούσα έρευνα θα μπορούσε να προσφέρει χρήσιμες 

πληροφορίες στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς σχετικά με την συνεργασία τους με 

τους γονείς των μαθητών με αναπηρίες, όπως και να παρακινήσει και άλλους 

ερευνητές να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο θέμα και με το πέρας του χρόνου να 

στηριχθεί πλήρως επιστημονικά. 

Με τι σχετίζεται η συμμετοχή στη μελέτη:  Η συνέντευξη της έρευνας αποτελείται 

από εννέα (9) ερωτήσεις οι οποίες θα τεθούν στις συμμετέχουσες (οι εκπαιδευτικοί 

των ιδιωτικών παιδικών σταθμών) και δε θα διαρκέσει περισσότερο από 15 

(δεκαπέντε) με είκοσι (20) λεπτά. Κατάλληλο δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν οι 

εκπαιδευτικοί ηγετικών θέσεων λόγω των εκπαιδευτικών πολιτικών των 

συγκεκριμένων σχολείων που συμμετείχαν στη μελέτη, εφόσον πρώτα οι managers 

και έπειτα οι coordinators είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση, επικοινωνία και 

γενικότερα την ανατροφοδότηση με τους γονείς. Μέσω της ανάλυσης των δεδομένων 

των ημι δομημένων συνεντεύξεων, επιχειρήθηκε να  εξετασθούν τα ερευνητικά 

ερωτήματα, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω, εις βάθος. Οι συνεντεύξεις θα 

καταγραφούν με το προσωπικό κινητό τηλέφωνο της ερευνήτριας. Είναι κατανοητό 

ότι οι συμμετέχοντες  στη συνέντευξη είναι ελεύθεροι να αρνηθούν να απαντήσουν 

κάποια ερώτηση, να δώσουν τέλος στη συνέντευξη οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν 

και να ζητήσουν να διαγραφεί κάποιο κομμάτι από την καταγραφή της συνέντευξης. 

Η χρήση των δεδομένων: Τελικός σκοπός είναι να παρουσιαστεί η έρευνα μαζί με 

τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί σε άλλα στάδια της μελέτης σε ακαδημαϊκό 

επίπεδο. Επιπλέον μπορεί να παρουσιαστεί σε εκδόσεις, συνέδρια και διαλέξεις. Αν 

ζητηθεί η ερευνήτρια θα αποφύγει να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που τα 

υποκείμενα θεωρούν ευαίσθητα. Στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς στα οποία θα 

διεξαχθεί η έρευνα, θα δοθούν αντίγραφα περίληψης των αποτελεσμάτων της μελέτης 

μεταφρασμένα στα Αγγλικά. 

Ανωνυμία των συμμετεχόντων: Όλα τα συλλεχθέντα δεδομένα των συνεντεύξεων 

θα χρησιμοποιηθούν εμπιστευτικά. Ονόματα δε θα δημοσιευθούν, εκτός και αν έχει 

προηγηθεί ειδική συμφωνία. Αναφορές σε εκδόσεις, συζητήσεις κτλ., σε 
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συγκεκριμένους χώρους εργασίας, οργανισμούς, μεμονωμένα άτομα κτλ. θα είναι 

ανώνυμες και τα στοιχεία τα οποία εύκολα παραπέμπουν σε αναγνώριση θα 

αφαιρεθούν. 

Δήλωση από το/τα υποκείμεν(ο)α της έρευνας: Έχω/έχουμε διαβάσει και 

είμαι/είμαστε ικανοποιημένοι με τις παραπάνω ρυθμίσεις. 

 

 

 

Υπογραφή του συμμετέχοντα/των συμμετεχόντων 

 

 

 

Υπογραφή του ερευνητή 

 

 

 

Ημερομηνία        
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Α.2.2 Πρωτόκολλο συναίνεσης (Αγγλικά) 

 

DEPARTMENT OF EDUCATIONAL 

STUDIES-SPECIAL (INCLUSIVE) 

EDUCATION 

European University Cyprus 

6, Diogenous Str, 2404 Engomi, 

P.O. Box: 22006, 1516 Nicosia-Cyprus 

RESEARCH STUDY ON SPECIAL (INLUSIVE) EDUCATION 

INFORMED CONSENT FORM 

for participation in research 

The purpose of this document, in accordance with the requirements of the university’s 

code of research ethics, is to make explicit the nature of the proposed involvement 

between the researcher and the persons/organisation agreeing to supply information 

(the participants), and to record that the research subjects understand and are happy 

with the proposed arrangements. 

The researchers: The researcher in charge of this study is Sofia Lamprianidou, a 

MSc student in the Department of Education Sciences in the field of Special 

(Inclusive) Education, European University of Cyprus, 1516 Nicosia, Cyprus. 

Complaints may be addressed or more information can be provided by the supervisor 

of the student, Dr Evanthia Tsaliki to her emails inka@hotmail.com or 

evanthia.tsaliki@ucl.ac.uk. The research project is designed within the framework of 

the student’s study for the award of the Master of Special (Inclusive) Education 

Degree. 

The research: The purpose of the research is to explore the views of early childhood 

educators (0-3 years) working in private childcare centres in Malta regarding their 

collaboration with families of children with disabilities. Moreover, the research study 

seeks to highlight important ways of collaboration, whilst it presents factors which 

affect the improvement of communication, the difficulties and as well as the benefits 

as results from the above mentioned collaboration. Finally, the research could provide 

useful information to educators regarding their collaboration with parents of children 

with disabilities. It could also urge other researches to undertake research on this 

mailto:inka@hotmail.com
mailto:evanthia.tsaliki@ucl.ac.uk
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particular domain aiming at gaining greater insight into the topic and eventually being 

fully supported in terms of research. 

What participation in the study will involve: This interview schedule consists of 

nine (9) questions which will be asked to the participants (early childhood educators) 

and should take no more than fifteen (15) to twenty (20) minutes. The appropriate 

sample of the research was consisted by educators of leading positions due to the 

specific schools’ educational policies which participated in the research, as first the 

managers and then the coordinators are responsible for informing, communicating and 

generally providing feedback to the parents. By analyzing the data of the semi-

structured interviews, it was attempted to examine the research questions, as 

mentioned above, in depth. Interviews will be recorded with the researcher's personal 

mobile phone. It is understood that the interviewee is free to decline to answer any 

question, to terminate the interview at any time and to require that any section or the 

whole of the recording be deleted. 

Use of the data: The aim will be eventually to present the research in academic 

contexts along with the data collected in other parts of the study. Furthermore, it may 

be presented through publications, conference presentations, teaching and so on. If so 

requested the researcher will refrain from using data that the subject considers 

sensitive. The private child care centres in which the main research will be conducted 

will be given copies of a summary of the results of the study translated into English. 

Anonymity of participants: All interviews’ data acquired will be treated as 

confidential. Unless specifically agreed otherwise, no names will be made publicly 

available. References in publications, talks etc. to particular jobs, organisations, 

individuals etc. will be anonymised and features which might make identification easy 

will be removed.  

Declaration by the research subject(s):  I/we have read and am/are happy with the 

arrangements as set out above. 
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Signature of participant(s)    

 

 

 

Researcher’s signature 

 

 

 

Date 
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Α.3. Κωδικοποίηση συνεντεύξεων 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

Απομαγνητοφώνηση  

Συνέντευξης 1 

 

Α’ Τάξη Β’ Τάξη 

1) Gender-Years of 

experience 

 

Female-12 years of 

experience 

  

 

 

Demographic 

characteristics 

2) Do you think that 

various practices 

for 

communication 

with the families 

of children with 

disabilities are 

supported in the 

childcare centre 

you work? If so, 

in what ways? If 

not, why? 

 

Yes. We give various 

opportunities to parents 

to talk to us. We organize 

parent’s meetings twice 

a year, we meet the 

parents daily, we are 

very efficient in 

answering the phone 

and replying to e-mails.  

 

3) Would you 

suggest anything 

else about 

improving 

communication 

between the 

childcare centre 

and the families 

with children 

with disabilities? 

 

Unfortunately, we do not 

have an enclosed area to 

greet the parents. 
Privacy is quite lacking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organising parent’s 

meetings and talking to 

the parents daily (in 

person, on the phone or 

via e-mails) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lack of privacy-a closed 

area is not existed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to improve the 

communication between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to improve the 

communication between 

childcare centre and 

parents of children with 
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I would create an office 

which id in a quieter area. 

 

4) In what ways do 

you think that 

collaboration 

with parents in 

the childcare 

centre is 

achieved? 
 

Collaboration is achieved 

when there is a good 

relationship between 

parents and the 

childcare centre. 

Communication skills 

from both parts are 

critical. 

 

5) Do you share 

information with 

parents about 

your methods 

and practices? If 

so, why? If not, 

why? 

 

Yes, we do. We believe 

that it is important for 

parents to be aware of 

methods and practices 

in order to avoid 

misunderstandings.  

 

6) Are there 

benefits from 

school-family 

collaboration? In 

which areas? 

 

Yes, there are. The 

children benefit mostly, 

since they can be 

supported better. The 

carers also learn to 

understand the child 

better and thus avoid 

frustration and 

helplessness. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Good communication 

skills from both parts 

support their 

collaboration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It is important for parents 

to be aware of methods 

and practices in order to 

avoid misunderstandings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Children can be supported 

better. The carers learn to 

understand the children 

and thus avoid frustration 

and helplessness.  

 

 

 

disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to achieve the 

collaboration between 

childcare centre and 

parents of children with 

disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to achieve the 

collaboration between 

childcare centre and 

parents of children with 

disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benefits as result of 

collaboration between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 
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7) Do you think that 

there are factors 

which prevent 

your 

collaboration 

with parents? If 

so, what are these 

factors and why? 

 

Time is limited for 

communication 

sometimes. Denial from 

parents also hinders 

collaboration. 

 

8) Do you think that 

the parents of 

children with 

disabilities are 

positive to 

communication? 

If so, why? If not, 

why? 

 

Most of them yes, since 

they are aware that the 

more they communicate 

with the childcare 

centre, the more their 

child is understood and 

better cared for. 

 

9) Would you like to 

add anything else 

about your 

collaboration 

with the families 

of children with 

disabilities? 

 

Collaboration is very 

beneficial for both 

parents and the 

childcare centre. 

Ultimately, this is for the 

benefit of the child. That 

is when the child 

improves in his 

development. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Time is limited and denial 

from parents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The more parents 

communicate with the 

childcare centre, the more 

their child is understood 

and better cared for. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collaboration is beneficial 

for parents, childcare 

centre and ultimately for 

the child. That is when the 

child improves in his 

development. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difficulties which come 

across the collaboration 

between childcare and 

parents of children with 

disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difficulties which come 

across the collaboration 

between childcare and 

parents of children with 

disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benefits as result of 

collaboration between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 
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Απομαγνητοφώνηση  

Συνέντευξης 2 

 

Α’ Τάξη Β’ Τάξη 

1) Gender-Years of 

experience 

 

Female- 3 years of 

experience 

  

 

 

Demographic 

characteristics 

2) Do you think that 

various practices 

for 

communication 

with the families 

of children with 

disabilities are 

supported in the 

childcare centre 

you work? If so, 

in what ways? If 

not, why? 

 

Yes. As soon as we notice 

challenging behaviors in 

children who are under 

our care, we inform our 

Centre Manager. We 

collect as much 

information as possible 

and then we decide what 

is the best and 

appropriate way to 

approach the parents 

and deal with them. The 

Centre Manager 

monitors the case closely 

and suggests parents to 

consult some specialists 

to ensure both the well-

being of the child 

concerned and the best 

support for the parents. 

 

3) Would you 

suggest anything 

else about 

improving 

communication 

between the 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Centre Manager 

monitors the case closely 

and suggests parents to 

consult some specialists 

to ensure both the well-

being of the child 

concerned and the best 

support for the parents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to improve the 

communication between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 
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childcare centre 

and the families 

with children 

with disabilities? 
 

Sometimes despite of the 

great efforts of the Centre 

Manager, some parents 

are reluctant to accept 

their child’s issues. In 

these cases, supporting 

and improving the 

communication with the 

parents it’s a serious 

problem. Maybe, the 

presence of a specialist 

during the meetings with 

parents could help them to 

accept any possible 

problems related to their 

child’s development. 

 

4) In what ways do 

you think that 

collaboration 

with parents in 

the childcare 

centre is 

achieved? 

 

Regular parents’ 

meetings and daily 

communication. Also, 

using a communication 

book is a good tool to 

ensure the communication 

between childcare and 

parents about the daily 

needs of children.   

 

5) Do you share 

information with 

parents about 

your methods 

and practices? If 

so, why? If not, 

why? 

 

We share methods and 

practices with parents 

 

 

 

 

 

 

The presence of a 

specialist during the 

meetings with parents 

could help them to accept 

any possible problems 

related to their child’s 

development. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regular parents’ 

meetings, daily 

communication and 

communication book. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sharing methods during 

 

 

 

 

 

Ways to improve the 

communication between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to achieve the 

collaboration between 

childcare centre and 

parents of children with 

disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to achieve the 

collaboration between 

childcare centre and 
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during parents’ 

meetings and when 

parents ask for further 

information. 

 

6) Are there 

benefits from 

school-family 

collaboration? In 

which areas? 

 

All the benefits are related 

to ensure the best well-

being for the children. 
Collaborating with 

parents is important for 

example to meet the basic 

needs of children such as 

eating, drinking, resting, 

toileting.  
 

7) Do you think that 

there are factors 

which prevent 

your 

collaboration 

with parents? If 

so, what are these 

factors and why? 

 

No 

 

 

 

 

 

8) Do you think that 

the parents of 

children with 

disabilities are 

positive to 

communication? 

If so, why? If not, 

why? 

 

Sometimes, they are not 

positive to 

communication because 

they don’t want to trust 

us or accept any 

parents’ meeting and 

when parents ask for it.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The benefits are for the 

children’s best well-

being. It is important for 

basic needs such as 

eating, drinking, resting 

and toileting.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

When they are not 

positive, they don’t trust 

us or accept the problem 

of their child. 

parents of children with 

disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benefits as result of 

collaboration between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difficulties which come 

across the collaboration 

between childcare and 

parents of children with 

disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difficulties which come 

across the collaboration 

between childcare and 

parents of children with 

disabilities. 
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problems related to 

their child. 

 

9) Would you like to 

add anything else 

about your 

collaboration 

with the families 

of children with 

disabilities? 

No 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απομαγνητοφώνηση  

Συνέντευξης 3 

 

Α’ Τάξη Β’ Τάξη 

1) Gender-Years of 

experience 

 

Female- 5 years of 

experience 

  

 

 

Demographic 

characteristics 

2) Do you think that 

various practices 

for 

communication 

with the families 

of children with 

disabilities are 

supported in the 

childcare centre 

you work? If so, 

in what ways? If 

not, why? 

 

Yes. We support various 

practices for 

communication with the 

families of children with 

disabilities mainly by a 

communication book, 

formal meeting if the 

need arises, we speak to 

the parents on a daily 

basis when they drop off 

or pick up their child, 

email, telephone, and 

also parents’ day. 

 

3) Would you 

suggest anything 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Various practices are 

supported such as: a 

communication book, 

formal meetings, talking 

to the parents on a daily 

basis (in person, email, 

telephone) and also 

parents’ day. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to improve the 

communication between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 
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else about 

improving 

communication 

between the 

childcare centre 

and the families 

with children 

with disabilities? 
 

The centre can organize 

an open day where the 

parents can do activities 

with the children, thus 

the parents will be 

relaxed, and this will 

enable the families to get 

to know the carers 

better and thus they will 

find it easier to 

communicate with 

parents. 

 

4) In what ways do 

you think that 

collaboration 

with parents in 

the childcare 

centre is 

achieved? 

 

When the parents see 

that the dedicated staff 

at the child care centre 

are striving to help their 

child in a holistic way, 

then it would be easier 

to collaborate with 

parents 

 

5) Do you share 

information with 

parents about 

your methods 

and practices? If 

so, why? If not, 

why? 

 

We share information 

about our methods and 

practices with the 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The centre can organize 

an open day, where the 

parents can do activities 

with the children and get 

to know the carers. On the 

other hand, the carers will 

find it easier to 

communicate with 

parents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The dedicated staff tried 

to help the children in a 

holistic way. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We share information 

about our methods and 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to improve the 

communication between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to achieve the 

collaboration between 

childcare centre and 

parents of children with 

disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to achieve the 

collaboration between 

childcare centre and 

parents of children with 
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parents so that our 

practices can be 

reinforced at home. 
Also, the parents can 

give us suggestions 

which may help us to 

further help their child. 
Each partner, parent or 

childcare centre,  

recognizes that sees the 

child primarily in one 

setting and understands 

that the child is reacting 

in the other setting – for 

example the child does 

not behave the same way 

in home situations- and 

such information is 

valuable for assessment 

and intervention planning 

for us. 

 

6) Are there 

benefits from 

school-family 

collaboration? In 

which areas? 

 

Definitely. There are 

benefits from school-

family collaboration and 

both parts can focus on 

how to improve the 

development and 

learning of the child. 

When collaborating, 

problems are solved 

mutually and without 

blaming each other all for 

the benefit of the child.  

 

7) Do you think that 

there are factors 

which prevent 

your 

collaboration 

with parents? If 

so, what are these 

factors and why? 

 

practices with the parents 

so that our practices can 

be reinforced at home. 

Also, the parents can give 

us suggestions which may 

help us to further help 

their child. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

There are benefits and 

both parts (childcare 

centre and parents) can 

focus on how to improve 

the development and 

learning of the child. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benefits as result of 

collaboration between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difficulties which come 

across the collaboration 
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Without a doubt a factor 

which prevents our 

collaboration with the 

parents is when parents 

are very busy with a 

tight schedule and that 

they do not have the 

time to communicate 

with us.  

 

8) Do you think that 

the parents of 

children with 

disabilities are 

positive to 

communication? 

If so, why? If not, 

why? 

 

Unfortunately, there are 

some parents who are in 

denial about the fact 

that their child needs 

intervention. In such 

cases, there parents are 

not positive to 

communication. 

 

9) Would you like to 

add anything else 

about your 

collaboration 

with the families 

of children with 

disabilities? 

 

When the families of 

children with disabilities 

collaborate with us, we 

will be able to help their 

child to reach his/her 

full potential. Obviously, 

this will make us proud as 

we have reached our aim. 

When we help the child 

and when the families are 

satisfied and happy! 

Obviously, we will find it 

easier to further assist the 

child. 

 

When parents do not have 

time to communicate with 

us. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parents who are in denial 

about the fact that their 

child needs intervention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

When the families of 

children with disabilities 

want to collaborate with 

the childcare centre, the 

child can reach his/her 

full potential and the 

carers can help the more 

(both children and 

parents). 

between childcare and 

parents of children with 

disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difficulties which come 

across the collaboration 

between childcare and 

parents of children with 

disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benefits as result of 

collaboration between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 
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Απομαγνητοφώνηση  

Συνέντευξης 4 

 

Α’ Τάξη Β’ Τάξη 

1) Gender-Years of 

experience 

 

Female- 10 years of 

experience 

  

 

 

Demographic 

characteristics 

2) Do you think that 

various practices 

for 

communication 

with the families 

of children with 

disabilities are 

supported in the 

childcare centre 

you work? If so, 

in what ways? If 

not, why? 

 

Yes, I think that various 

practices for 

communication with 

families of children with 

disabilities are supported 

in our childcare centre. 

It’s true that we can’t 

wear the parent’s shoes 

that’s why the best thing 

we can do is to be 

prepared to listen and 

offer them supportive 

ways in order to work 

together. 

 

3) Would you 

suggest anything 

else about 

improving 

communication 

between the 

childcare centre 

and the families 

with children 

with disabilities? 
 

As I said before, I’ve been 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yes, there are various 

practices. We can’t wear 

the parent’s shoes that’s 

why the best thing we can 

do is to be prepared to 

listen and offer them 

supportive ways in order 

to work together. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to improve the 

communication between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to improve the 
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working as a childcarer 

for 10 year, so I think that 

our communication with 

the families with 

children with disabilities 

is always hands-on 

together and we want 

families to be filled with 

hope and optimism 

about their child for 

their own good. 

 

4) In what ways do 

you think that 

collaboration 

with parents in 

the childcare 

centre is 

achieved? 

 

Our childcare centre 

does its best to achieve 

the collaboration with 

parents and family 

members. We listen to 

them with empathy and 

provide knowledge 

about systems of care, 

education support and 

we encourage the 

parents to contact the 

social services. They 

need to feel secure and 

have hope for their 

child’s brighter future. 

 

5) Do you share 

information with 

parents about 

your methods 

and practices? If 

so, why? If not, 

why? 

 

Meetings-such as 

parents’ days- are an 

opportunity for us and 

for the parents to share 

our ideas, experiences 

and information. It’s 

Communication with the 

families with children 

with disabilities is always 

hands-on together and we 

want families to be filled 

with hope and optimism 

about their child for their 

own good. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The childcare centre does 

its best. 

1) Listen to the 

parents with 

empathy 

2) Provide 

knowledge about 

systems of care 

3) Education support 

4) Encouraging them 

to contact the 

social services 

Parents need to feel 

secure and have hope for 

the child’s future. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sharing information 

during meetings. Parents 

must be kept well-

informed and carers as 

well. There are some 

communication between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to achieve the 

collaboration between 

childcare centre and 

parents of children with 

disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to achieve the 

collaboration between 

childcare centre and 

parents of children with 

disabilities. 
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very important that the 

paretns are kept well-

informed of how their 

child is performing at 

the centre. It helps when 

we are also aware of 

what is going on at home 

as well and any issues. 

However, some parents 

don’t feel comfortable 

discussing and sharing 

information with us. 
 

6) Are there 

benefits from 

school-family 

collaboration? In 

which areas? 

 

Of course there are 

benefits! Even the fact 

that we suggest them 

professional help or a 

second opinion such as a 

speech therapist or 

psychologist, the parents 

must understand and be 

aware of their child’s 

needs. We try to guide 

them and advise them to 

ask for professional 

help. 
 

7) Do you think that 

there are factors 

which prevent 

your 

collaboration 

with parents? If 

so, what are these 

factors and why? 

 

There are some parents 

who take time to accept 

that their child needs 

help. Sometimes, this 

time is very important, 

and their child gets 

worse. 

 

parents who don’t feel 

like sharing information 

about their child. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Try to guide the parents 

and advise them to ask for 

professional help for the 

benefit of their child. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parents in denial waste 

time and the children get 

worse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benefits as result of 

collaboration between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difficulties which come 

across the collaboration 

between childcare and 

parents of children with 

disabilities. 
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8) Do you think that 

the parents of 

children with 

disabilities are 

positive to 

communication? 

If so, why? If not, 

why? 

 

Most of the parents of 

our children with 

disabilities are positive to 

communicate. The do 

believe that it’s for their 

child’s benefit and they 

are grateful for the 

centre to notice such 

things. Sometimes they 

don’t agree with us-

especially at the 

beginning when we share 

our concerns and worries 

about the child. 

Eventually, they trust us 

and appreciate our help.  

 

9) Would you like to 

add anything else 

about your 

collaboration 

with the families 

of children with 

disabilities? 

 

Child carers must be 

dedicated and love these 

children. If we suspect 

that an infant or toddler 

has a delay or a difficulty 

or they are diagnosed with 

a disability, we must 

know all the resources 

available to help the 

child.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Most of the parents are 

positive to communicate 

with us and they are 

grateful when we notice 

things related to their 

child. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The carers must be 

dedicated to this job and 

love these children. The 

carers know all the 

resources available, they 

can help the children 

more. 

 

 

 

 

 

 

 

Difficulties which come 

across the collaboration 

between childcare and 

parents of children with 

disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benefits as result of 

collaboration between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 

 

 

 

Απομαγνητοφώνηση  

Συνέντευξης 5 

 

Α’ Τάξη Β’ Τάξη 

1) Gender-Years of   
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experience 

 

Female- 2 years of 

experience 

 

 

Demographic 

characteristics 

2) Do you think that 

various practices 

for 

communication 

with the families 

of children with 

disabilities are 

supported in the 

childcare centre 

you work? If so, 

in what ways? If 

not, why? 
 

We communicate with the 

parents very well. We 

talk to them every day 

and especially in the 

morning. 
 

3) Would you 

suggest anything 

else about 

improving 

communication 

between the 

childcare centre 

and the families 

with children 

with disabilities? 

 

Some parents come in 

the morning and they 

are always in a hurry to 

leave. It would be good 

to give more time for 

their children from their 

end. 

 

4) In what ways do 

you think that 

collaboration 

with parents in 

the childcare 

centre is 

achieved? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daily communication in 

person, every morning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The parents should give 

more time to their 

children. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to improve the 

communication between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to improve the 

communication between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to achieve the 
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By talking to the parents 

every day, we can build 

a good relationship.  

 

5) Do you share 

information with 

parents about 

your methods 

and practices? If 

so, why? If not, 

why? 

 

It is important to share 

information with the 

parents. We work 

together to improve the 

child in any way. 

 

6) Are there 

benefits from 

school-family 

collaboration? In 

which areas? 

 

Of course there are 

benefits! First of all, the 

children can be 

supported better. Also, 

we learn how to 

understand them and we 

can help them more. 

 

7) Do you think that 

there are factors 

which prevent 

your 

collaboration 

with parents? If 

so, what are these 

factors and why? 

 

Not all the parents 

collaborate with us.  But 

when they realize that we 

are doing our best in daily 

basis to improve the 

child’s life and care about 

his/her development, they 

trust us. Sometimes, it 

takes a while till we reach 

 

Daily communication. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Working together we help 

the child to improve in all 

areas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By understanding them, 

we can support and help 

them more. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lack of collaboration 

from parents’ part. 

 

 

 

 

 

 

collaboration between 

childcare centre and 

parents of children with 

disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to achieve the 

collaboration between 

childcare centre and 

parents of children with 

disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

Benefits as result of 

collaboration between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difficulties which come 

across the collaboration 

between childcare and 

parents of children with 

disabilities. 
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this level. 

 

8) Do you think that 

the parents of 

children with 

disabilities are 

positive to 

communication? 

If so, why? If not, 

why? 

 

Most of them yes, but 

there are many cases 

that the parents can’t 

accept that their child 

needs help, so …. We 

find it difficult to 

collaborate. Of course, 

the manager tried to 

approach them as well, 

but if they are not ready 

to accept it, they won’t 

be positive. 

 

9) Would you like to 

add anything else 

about your 

collaboration 

with the families 

of children with 

disabilities? 

 

We are doing our best in 

daily bases. We always 

inform our manager 

about everything and we 

are willing and open to 

work together with the 

parents for the benefit of 

the children.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Most of them yes. If they 

are not ready to accept 

their child’s need, they 

won’t collaborate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Willing to collaborate 

with the parents for the 

children’s benefit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difficulties which come 

across the collaboration 

between childcare and 

parents of children with 

disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benefits as result of 

collaboration between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 

 

 

 

Απομαγνητοφώνηση  

Συνέντευξης 6 

Α’ Τάξη Β’ Τάξη 

1) Gender-Years of 

experience 

Female- 4years and 8 

  

 

Demographic 
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months of experience characteristics 

2) Do you think that 

various practices 

for 

communication 

with the families 

of children with 

disabilities are 

supported in the 

childcare centre 

you work? If so, 

in what ways? If 

not, why? 
 

Yes! We are lucky 

enough to meet the 

parents every day since 

the designated carer is 

the one that takes the 

child in and out. 
Therefore, we have the 

opportunity to 

communicate with the 

parents during drop off 

and pick up. We also have 

the communication book 

where we write the 

milsestones and 

observations. 

 

3) Would you 

suggest anything 

else about 

improving 

communication 

between the 

childcare centre 

and the families 

with children 

with disabilities? 

I would suggest that when 

the carer has some 

concerns regarding the 

child’s problems and 

needs, fixed 

appointments are made 

when in need. By doing 

so, we would meet the 

parents more often and 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The designated carer is 

the one that takes the 

child in and out, so she 

communicates with the 

parents. Also, they use the 

communication book. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To fix appointments in 

order to meet the parents 

and share her concerns. 

Meet the parents more 

often and not only during 

Parents’ day. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to improve the 

communication between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to improve the 

communication between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 
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not just the parents’ 

day. 

 

4) In what ways do 

you think that 

collaboration 

with parents in 

the childcare 

centre is 

achieved? 

 

An action is always 

taken immediately after 

the parents have given 

us feedback of what the 

specialists have 

recommended for the 

child with disabilities. 

Moreover, in some cases 

when a play therapist is 

involved, we to talk to 

him or her, we give to 

each other updates 

regarding the child and 

work together for the 

needs of the child. 

 

5) Do you share 

information with 

parents about 

your methods 

and practices? If 

so, why? If not, 

why? 

 

Yes, we do so that they 

will know the way of 

how we work at the 

childcare centre. 

However, it can also be a 

helping hand for the 

parents whilst also 

beneficial for them to 

know about out methods 

and practices. 

6) Are there 

benefits from 

school-family 

collaboration? In 

which areas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collaboration with 

parents and follow the 

feedback that the 

specialists give them. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By sharing information 

and methods, the parents 

know the way of work at 

the childcare centre and it 

can be beneficial for 

them. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to achieve the 

collaboration between 

childcare centre and 

parents of children with 

disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to achieve the 

collaboration between 

childcare centre and 

parents of children with 

disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benefits as result of 
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The child with 

disabilities benefits and 

might reach the 

milestones at an earlier 

stage if both his family 

and the designated carer 

work together. 

 

7) Do you think that 

there are factors 

which prevent 

your 

collaboration 

with parents? If 

so, what are these 

factors and why? 

 

Yes, there are. In some 

cases there are parents 

who find it quit hard for 

them to accept that their 

child needs some extra 

or let’s say special help 

and so it becomes 

harder for us to work 

together with them. 

 

8) Do you think that 

the parents of 

children with 

disabilities are 

positive to 

communication? 

If so, why? If not, 

why? 

 

If the parents accept the 

situation regarding their 

child’s needs, it’s easier 

to communicate and 

collaborate. 

 

9) Would you like to 

add anything else 

about your 

collaboration 

with the families 

of children with 

disabilities? 

 

 

The child can reach the 

milestones at an earlier 

stage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

There are parents who 

find it quit hard for them 

to accept that their child 

need extra/special help. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parents are positive to 

communicate if they 

accept the situation of 

their child. 

 

 

 

 

 

 

 

 

collaboration between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difficulties which come 

across the collaboration 

between childcare and 

parents of children with 

disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difficulties which come 

across the collaboration 

between childcare and 

parents of children with 

disabilities. 
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No, thank you very 

much! 

 

 

 

 

 

Απομαγνητοφώνηση  

Συνέντευξης 7 

 

Α’ Τάξη Β’ Τάξη 

1) Gender-Years of 

experience 

 

Female- 12 years of 

experience 

  

 

 

Demographic 

characteristics 

2) Do you think 

that various 

practices for 

communication 

with the families 

of children with 

disabilities are 

supported in the 

childcare centre 

you work? If so, 

in what ways? If 

not, why? 

 

Yes, through 

communicating with 

parents when they drop 

off and pick up the 

children from the centre 

and with the 

communication book. If 

we notice anything urgent 

in a child, we refer the 

case to the centre 

manager. Then she will 

discuss the matter with 

the Head of the company 

and they will fix a 

meeting with the parents. 

 

3) Would you 

suggest anything 

else about 

improving 

communication 

between the 

childcare centre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Drop off and pick up 

timings 

2. Communication book 

3. Meetings  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to improve the 

communication between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 
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and the families 

with children 

with disabilities? 

 

No. I think that we are a 

very good team and we 

are doing our best. But 

still, formal meetings 

with the parents of 

children with disabilities 

are very important and as 

I already mentioned, we 

do it. 

 

4) In what ways do 

you think that 

collaboration 

with parents in 

the childcare 

centre is 

achieved? 

 

By discussing the child’s 

improvements from 

time to time, passing on 

information from 

parents to us and from 

us to parents and work 

together for the benefit 

of the child.  

 

5) Do you share 

information with 

parents about 

your methods 

and practices? If 

so, why? If not, 

why? 

 

Sharing information 

about our daily 

practices and methods 

is very important for 

the child’s development. 

 

6) Are there 

benefits from 

school-family 

collaboration? In 

which areas? 

 

 

 

 

 

Formal meetings 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Discussing child’s 

improvements  

2. Sharing 

information 

between family 

and childcare 

centre 

3. Collaborate for the 

benefit of the child 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sharing information about our 

daily practices and methods is 

very important for the child’s 

development. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to improve the 

communication between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to achieve the 

collaboration between 

childcare centre and 

parents of children with 

disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to achieve the 

collaboration between 

childcare centre and 

parents of children with 

disabilities. 
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Of course there are! First 

of all, every child’s 

improvement in all 

areas. Moreover, we get 

to know both children 

and parents and we can 

help them more. 

 

7) Do you think 

that there are 

factors which 

prevent your 

collaboration 

with parents? If 

so, what are 

these factors and 

why? 

 

An important factor is if 

the parents are in 

denial, not wanting to 

accept the fact. In my 

opinion, we should 

persist the parents until 

they accept the reality. 
Eventually, they must 

take the responsibility 

of their child and take 

actions. 

 

8) Do you think 

that the parents 

of children with 

disabilities are 

positive to 

communication? 

If so, why? If 

not, why? 

 

No. First of all, they are 

not positive for the fact 

that they are facing 

something that they 

don’t want to hear. 

Especially, being their 

own child. 

 

9) Would you like 

to add anything 

 

 

1. Every child’s 

improvement in all 

areas. 

2. Know both children 

and parents and we 

can help them more. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parents in denial-their 

responsibility to take actions. 

Childcare centre should 

persist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parents aren’t positive as it’s 

difficult for them to accept 

the difficulties of their own 

child. 

 

 

 

 

 

Benefits as result of 

collaboration between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difficulties which come 

across the collaboration 

between childcare and 

parents of children with 

disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difficulties which come 

across the collaboration 

between childcare and 

parents of children with 

disabilities. 
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else about your 

collaboration 

with the families 

of children with 

disabilities? 

 

The fact that we work 

as a team in our 

childcare centre, proves 

that  we are doing our 

best for the children 

who attends. 

 

 

 

 

 

 

 

Team work provides the best 

services to the children. 

 

 

 

 

 

 

Benefits as result of 

collaboration between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 

 

 

Απομαγνητοφώνηση  

Συνέντευξης 8 

 

Α’ Τάξη Β’ Τάξη 

1) Gender-Years of 

experience 

 

Female- 15 years of 

experience 

  

 

 

Demographic 

characteristics 

2) Do you think that 

various practices 

for 

communication 

with the families 

of children with 

disabilities are 

supported in the 

childcare centre 

you work? If so, 

in what ways? If 

not, why? 

 

Communication 

practices vary from 

parent to parent. These 

are supported fully, 
depending on parent’s 

acceptance of this fact. At 

times, this need to be 

emphasized very 

carefully, being a very 

sensitive matter.  

3) Would you 

suggest anything 

else about 

improving 

communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Although, communication 

practices vary from parent 

to parent, they are 

supported fully. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to improve the 

communication between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 
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between the 

childcare centre 

and the families 

with children 

with disabilities? 

 

First, we need to 

indicate what notice 

through the centre 

manager. Then, we get 

to know the parent’s 

reaction and move on 

from there. We already 

do it, but it is still hard to 

do it at first. I believe that 

the right persons to speak 

to the parents are the 

centre manager and the 

Head of the child care 

centre. 

 

4) In what ways do 

you think that 

collaboration 

with parents in 

the childcare 

centre is 

achieved? 

 

A good way of 

collaboration is to ask the 

parent about the child’s 

behavior at home and 

other places they go. 
Then, we compare what 

we notice and join the  

information we have in 

hand. 

 

5) Do you share 

information with 

parents about 

your methods 

and practices? If 

so, why? If not, 

why? 

 

Yes, we speak to parents 

about our practices and 

methods. If they are 

 

 

 

 

 

 

 

Following the procedures 

of the centre but the 

beginning to approach the 

parents is always hard. 

For this reason, the right 

persons to speak to the 

parents are the centre 

manager and the Head of 

the child care centre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discuss with the parents 

about the child’s behavior 

at home and other places 

and compare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share practices and 

methods. Explain if 

 

 

 

 

 

 

Ways to improve the 

communication between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to achieve the 

collaboration between 

childcare centre and 

parents of children with 

disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to achieve the 

collaboration between 

childcare centre and 

parents of children with 
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interested, we explain to 

them more detail and 

why. 

 

6) Are there 

benefits from 

school-family 

collaboration? In 

which areas? 

 

School – family 

collaboration is 

important for the fact 

that what is done at 

school can be continued 

at home and vice versa. 

The benefits of this 

collaboration in all areas, 

especially when dealing 

with children with 

disabilities. The earliest 

these children start getting 

help is the best for their 

overall development.  

 

7) Do you think that 

there are factors 

which prevent 

your 

collaboration 

with parents? If 

so, what are these 

factors and why? 

 

A factor that prevents this 

collaboration is when 

parents are in denial 

which can take 

considerable time to 

accept this fact. One 

must consider that their 

children are precious. 

 

8) Do you think that 

the parents of 

children with 

disabilities are 

positive to 

communication? 

If so, why? If not, 

parents want to know 

more. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What is done at school 

can be continued at home 

and vice versa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parents in denial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benefits as result of 

collaboration between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difficulties which come 

across the collaboration 

between childcare and 

parents of children with 

disabilities. 
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why? 

 

Not all parents are 

positive. Some of them 

take action in sorter 

time that others, which 

will be beneficial for the 

children themselves. 

Regarding 

communication, all 

parents have their own 

way of taking in this fact. 

 

9) Would you like to 

add anything else 

about your 

collaboration 

with the families 

of children with 

disabilities? 

 

We always need to pass 

on information to 

parents in a gradual 

way, so they have 

enough time to realize 

what is going on. 

 

 

 

Not all parents are 

positive. If they are, they 

take action in sorter time 

than the others and this is 

beneficial for the children. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inform the parents 

gradually. 

Difficulties which come 

across the collaboration 

between childcare and 

parents of children with 

disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to achieve the 

collaboration between 

childcare centre and 

parents of children with 

disabilities 

 

Απομαγνητοφώνηση  

Συνέντευξης 9 

 

Α’ Τάξη Β’ Τάξη 

1) Gender-Years of 

experience 

 

Female- 3 years and 8 

months of experience 

  

 

 

Demographic 

characteristics 

2) Do you think that 

various practices 

for 

communication 

with the families 

of children with 

disabilities are 

supported in the 

childcare centre 

you work? If so, 

in what ways? If 

not, why? 
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Yes, various practices for 

communication with the 

families of children with 

disabilities are supported 

in the child care centre 

that I work in. They are 

supported during, drop 

off and pick up times by 

talking to the parents or 

guardians. They are 

supported through 

written notes of the 

communication book 
and also through 

milestones and 

observations. 

 

3) Would you 

suggest anything 

else about 

improving 

communication 

between the 

childcare centre 

and the families 

with children 

with disabilities? 

 

I would fix requested 

appointments to talk 

more in detail in order 

dedicate more time and 

attention to the parents 

or guardians. 

 

4) In what ways do 

you think that 

collaboration 

with parents in 

the childcare 

centre is 

achieved? 

 

Parents guide and direct 

us how to handle their 

child after their sessions 

with professional help 

for their child. Also, 

good daily 

communication between 

1. Drop off and pick 

up times. 

2. Communication 

book. 

3. Milestones 

4. Observation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fixed requested 

appointments to dedicate 

more time and attention to 

the parents/guardians. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Guides from 

parents after 

professional 

advice. 

2. Good daily 

communication. 

Ways to improve the 

communication between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to improve the 

communication between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to achieve the 

collaboration between 

childcare centre and 

parents of children with 

disabilities. 
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childcare centre and 

parents will ensure best 

results in the child’s 

development and help 

given where required. 

 

5) Do you share 

information with 

parents about 

your methods 

and practices? If 

so, why? If not, 

why? 

 

Yes, we share 

information about our 

practices so that 

continuation between 

childcare and home can 

occur. 

 

6) Are there 

benefits from 

school-family 

collaboration? In 

which areas? 

 

Yes, there are benefits 

between school – family 

collaboration. It 

enhances continuation in 

the child’s routine and 

needs and if there are 

issues of bad behavior or 

tantrums they are dealt in 

the same way. 

 

7) Do you think that 

there are factors 

which prevent 

your 

collaboration 

with parents? If 

so, what are these 

factors and why? 

 

A major problem is 

when the parents or 

guardians deny that there 

is a problem with the 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sharing information for 

continuation between 

childcare and home. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The benefits enhance 

continuation in the child’s 

routine and needs and both 

parts deal in the same way. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parents/guardian in denial. 

the carers advise them to 

seek help and they refuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to achieve the 

collaboration between 

childcare centre and 

parents of children with 

disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benefits as result of 

collaboration between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difficulties which come 

across the collaboration 

between childcare and 

parents of children with 

disabilities. 
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child. We observe the 

children closely and 

sometimes we point out 

to seek help for their 

child, but parents or 

guardians refuse.  

 

8) Do you think that 

the parents of 

children with 

disabilities are 

positive to 

communication? 

If so, why? If not, 

why? 

 

They are not always 

open for 

communication. 

Especially, in cases of 

denial. On the other 

hand, other parents or 

guardians who have 

their child’s interest at 

their heart, do 

everything to help their 

child. 

 

9) Would you like to 

add anything else 

about your 

collaboration 

with the families 

of children with 

disabilities? 

 

We need training about 

children with disabilities 

and furthermore 

information how to 

collaborate with parents 

of children with 

disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parents in denial are not 

positive. When the parents 

accept, they do everything 

for their child. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Training about:  

1. Children with 

disabilities. 

2. Collaboration with 

parents of children 

with disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difficulties which come 

across the collaboration 

between childcare and 

parents of children with 

disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to achieve the 

collaboration between 

childcare centre and 

parents of children with 

disabilities. 

 

 

Απομαγνητοφώνηση  

Συνέντευξης 10 

 

Α’ Τάξη Β’ Τάξη 

1) Gender-Years of   
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experience 

 

Female- 3 years of 

experience 

 

 

Demographic 

characteristics 

2) Do you think that 

various practices 

for 

communication 

with the families 

of children with 

disabilities are 

supported in the 

childcare centre 

you work? If so, 

in what ways? If 

not, why? 

 

When a carer suspects 

that there is something 

that needs to be 

addressed, she talks to the 

coordinator and the 

manager. The Head of 

the childcare centre is 

informed as well. Then, 

gradually, we talk to the 

parents individually. 

Sometimes, we wait till 

the Parents’ day. 

 

3) Would you 

suggest anything 

else about 

improving 

communication 

between the 

childcare centre 

and the families 

with children 

with disabilities? 

 

No. The most important 

thing for me is that the 

designated carer of every 

child can meet the 

parents in daily basis 

especially during drop 

off, so we keep in touch. 

 

4) In what ways do 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communication with the 

parents: 

1. Individually 

(meeting) 

2. Parents’ Day 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It happens already: meet 

the parents in daily basis 

during drop off. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to improve the 

communication between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to improve the 

communication between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 
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you think that 

collaboration 

with parents in 

the childcare 

centre is 

achieved? 

 

The individual 

communication book 

and even good 

communication. 

 

5) Do you share 

information with 

parents about 

your methods 

and practices? If 

so, why? If not, 

why? 

 

We are open to share 

our practices and 

methods. It depends on 

the parents if they want 

to ask for advice or 

listen to us. Usually, they 

listen and try to 

understand. 

 

6) Are there 

benefits from 

school-family 

collaboration? In 

which areas? 

 

When school 

collaborates with the 

parents, there are 

benefits. The children 

stay with us for many 

hours, every day, so we 

can observe them and 

sometimes we can notice 

things that parents 

cannot see. 

 

7) Do you think that 

there are factors 

which prevent 

your 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Communication 

book 

2. Good 

communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depending on the parents 

if they show interest. 

Usually, they do share. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observe the children more 

than their parents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to achieve the 

collaboration between 

childcare centre and 

parents of children with 

disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to achieve the 

collaboration between 

childcare centre and 

parents of children with 

disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benefits as result of 

collaboration between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 
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collaboration 

with parents? If 

so, what are these 

factors and why? 

 

Sometimes, there is not 

enough time to talk to 

the parents. Also, there 

are parents in denial 

and don’t accept the 

things that we might tell 

them. 

 

8) Do you think that 

the parents of 

children with 

disabilities are 

positive to 

communication? 

If so, why? If not, 

why? 

 

Parents are not always 

willing to listen to us. If 

they want to listen to us 

and try to understand, 

they will benefit their 

child. Otherwise, they 

won’t.   

 

9) Would you like to 

add anything else 

about your 

collaboration 

with the families 

of children with 

disabilities? 

 

I think that we do not 

know exactly how to 

handle these delicate 

situations. We should be 

more trained to 

communicate with 

parents for the best 

benefit of the child. Τhis 

is a very sensitive 

situation and if we 

handle it correctly, we 

will be able to improve 

 

 

 

 

 

 

1. Limited time to 

discuss 

2. Parents in denial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parents in denial are not 

positive to communicate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Training how to 

communicate with the 

parents. It’s a way to 

improve the 

communication between 

parents and childcare. 

 

 

 

Difficulties which come 

across the collaboration 

between childcare and 

parents of children with 

disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difficulties which come 

across the collaboration 

between childcare and 

parents of children with 

disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to achieve the 

collaboration between 

childcare centre and 

parents of children with 

disabilities. 

& 

Ways to improve the 

communication between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 
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the communication 

between parents and 

childcare. 

 

Απομαγνητοφώνηση  

Συνέντευξης 11 

 

Α’ Τάξη Β’ Τάξη 

1) Gender-Years of 

experience 

 

Female- 3 years of 

experience 

  

 

 

Demographic 

characteristics 

2) Do you think that 

various practices 

for 

communication 

with the families 

of children with 

disabilities are 

supported in the 

childcare centre 

you work? If so, 

in what ways? If 

not, why? 

 

Yes, various practices of 

communication are 

supported in our childcare 

centre. We communicate 

with the families every 

day by the 

communication book, 

we organize meetings and 

we have parents’ day to 

inform the parents about 

their child’s development. 

Professionals are 

welcomed to visit the 

child with disabilities and 

we give them our 

feedback, too. Parents 

are free to talk to us 
about their concerns and 

the child’s progress at 

home as well. 

 

3) Would you 

suggest anything 

else about 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Communication 

book 

2. Meetings 

3. Parents’ day 

4. Professionals’ 

visits 

5. Good relationship 

with the parents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to improve the 

communication between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 
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improving 

communication 

between the 

childcare centre 

and the families 

with children 

with disabilities? 

 

Parents could provide us 

with material on how to 

help their child and 

contact numbers of 

therapists . 

 

4) In what ways do 

you think that 

collaboration 

with parents in 

the childcare 

centre is 

achieved? 

 

We have to work hand 

in hand with the parents 

and other professionals 

involved.   

 

5) Do you share 

information with 

parents about 

your methods 

and practices? If 

so, why? If not, 

why? 

 

Yes, we do share our 

methods and practices. 

We show them how to 

help, to improve skills 

while playing or during 

activities and story 

telling. 

 

6) Are there 

benefits from 

school-family 

collaboration? In 

which areas? 

 

The greatest benefit is 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Supported material 

2. Contact number of 

the therapists of 

their child 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Working together with 

parents and professionals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sharing methods and 

practices about play, 

activities and story telling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to improve the 

communication between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to achieve the 

collaboration between 

childcare centre and 

parents of children with 

disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to achieve the 

collaboration between 

childcare centre and 

parents of children with 

disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benefits as result of 

collaboration between 
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that the children become 

less stressful. When all 

professionals, carers and 

parents work together, we 

can see the results clearly. 

Apart from the 

milestones, children can 

achieve in every aspect 

in their life. 

 

7) Do you think that 

there are factors 

which prevent 

your 

collaboration 

with parents? If 

so, what are these 

factors and why? 

 

The primary factor that 

hinders collaboration is 

parents’ denial of the 

child’s lack of ability. 

The language is another 

factor. If parents don’t 

understand the spoken 

language, it can make 

collaboration difficult. 

Also, the approach of 

the carers must be 

understanding, 

professional and caring. 

 

8) Do you think that 

the parents of 

children with 

disabilities are 

positive to 

communication? 

If so, why? If not, 

why? 

Some parents are 

positive to 

communication, but 

others are not. Some 

parents accept our 

feedback about their 

child and start helping 

immediately, when some 

parents continue 

1. Children are less 

stressful 

2. Achieve the 

milestones 

3. Achieve in every 

aspect in their life 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Parents in denial 

2. Language 

3. Approach of the 

carers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

When parents accept the 

situation are positive to 

communication. 

 

 

 

 

 

childcare and parents of 

children with disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difficulties which come 

across the collaboration 

between childcare and 

parents of children with 

disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difficulties which come 

across the collaboration 

between childcare and 

parents of children with 

disabilities. 
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ignoring us. 

 

9) Would you like to 

add anything else 

about your 

collaboration 

with the families 

of children with 

disabilities? 

 

I believe that if there is 

communication among 

all parties, the children 

with disabilities will 

have more benefits. It is 

less stressful for both 

parents and educators to 

deal with the child’s 

needs. Both educators 

and parents can learn 

from each other as 

experiences can be 

shared between 

themselves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

There are more benefits for 

the children, if there is 

communication among all 

the parties: 

 

1. Less stressful for 

parents and 

educators 

2. Sharing their 

experiences and 

learning from 

them. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benefits as result of 

collaboration between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 

& 

 

Ways to achieve the 

collaboration between 

childcare centre and 

parents of children with 

disabilities. 

 

 

Απομαγνητοφώνηση  

Συνέντευξης 12 

 

Α’ Τάξη Β’ Τάξη 

1) Gender-Years of 

experience 

 

Female- 12 years of 

experience 

  

 

 

Demographic 

characteristics 

2) Do you think that 

various practices 

for 

communication 

with the families 

of children with 

disabilities are 

supported in the 

childcare centre 

you work? If so, 

in what ways? If 

not, why? 

 

Yes. Generally speaking, 

we have many 

opportunities to 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Open door centre-

communication on 

a daily basis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to improve the 

communication between 

childcare and parents of 
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communicate with 

parents. The approach 

of being an open door 

centre gives us the 

opportunity to relate 

and communicate on a 

daily basis in childcare. 

However, we also meet 

parents by appointment 

to discuss the children’s 

well-being. Parents’ day 

are organized twice a 

year. Also, we 

communicate daily with 

the child’s diary, you 

know, the 

communication book. 

Monthly, we produce a 

photo filled report 

which can be accessed 

through out website by 

log in and password. 

 

3) Would you 

suggest anything 

else about 

improving 

communication 

between the 

childcare centre 

and the families 

with children 

with disabilities? 

 

I wish that when parents 

visit professional people 

who asses their children 

would communicate 

with us the results so 

that we can help their 

children more. 

 

4) In what ways do 

you think that 

collaboration 

with parents in 

the childcare 

centre is 

achieved? 

 

2. Meeting with 

parents by 

appointment 

3. Parents’ day 

4. Communication 

book 

5. Monthly reports 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parents should 

communicate the results of 

their children with 

childcare centre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

children with disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to improve the 

communication between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to achieve the 
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As I mentioned earlier, 

if parents or guardians, 

professionals and carers 

work together towards 

the well-being of the 

child, I believe that the 

best results for the child 

would be achieved. 

 

5) Do you share 

information with 

parents about 

your methods 

and practices? If 

so, why? If not, 

why? 

 

Yes, we do. It is very 

important for the 

children to have a 

routine. So we share 

information with the 

parents and the parents 

share information with us. 

Especially, when the 

child meets specialists, it 

is very important for us 

to know. We can give 

them our feedback as 

well.  

 

6) Are there 

benefits from 

school-family 

collaboration? In 

which areas? 

 

Yes. First of all, we 

build trust and 

collaboration between 

family and childcare. 

This will result in a 

better understanding of 

the child and his/her 

background. 

 

7) Do you think that 

there are factors 

which prevent 

your 

 

All the parties (parents, 

professionals and carers) 

must collaborate towards 

the well-being of the child. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sharing information for 

children’s routine. 

From parents’ side, sharing 

information of specialists 

and give them feedback. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Build trust and 

collaboration 

between family and 

childcare 

2. Better 

understanding of 

the child 

 

 

 

 

 

collaboration between 

childcare centre and 

parents of children with 

disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to achieve the 

collaboration between 

childcare centre and 

parents of children with 

disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benefits as result of 

collaboration between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 
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collaboration 

with parents? If 

so, what are these 

factors and why? 

 

Yes. There are 

parents/guardians that 

separate the home and 

childcare completely. 

They prefer to be 

private and do not share 

the child’s background 

or any other issue. Some 

of them are in denial.  

 

8) Do you think that 

the parents of 

children with 

disabilities are 

positive to 

communication? 

If so, why? If not, 

why? 

 

Most of them yes. They 

understand the benefits 

of working together of 

the well-being of their 

children. 

 

9) Would you like to 

add anything else 

about your 

collaboration 

with the families 

of children with 

disabilities? 

 

Overall, during my 

working experience, 

communication and 

collaboration with 

families of children with 

disabilities has been a 

positive one. However, 

we still need extra help 

in certain cases so we 

can take care of the 

children in a better way. 

 

 

 

 

 

 

1. Keep any 

information about 

the child private 

2. Parents in denial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Most of them are positive 

for the benefit of their 

children. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positive experience of 

communication and 

collaboration. Extra help in 

certain cases in order to 

improve the care of the 

children. 

 

 

 

Difficulties which come 

across the collaboration 

between childcare and 

parents of children with 

disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difficulties which come 

across the collaboration 

between childcare and 

parents of children with 

disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to achieve the 

collaboration between 

childcare centre and 

parents of children with 

disabilities. 
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Απομαγνητοφώνηση  

Συνέντευξης 13 

 

Α’ Τάξη Β’ Τάξη 

1) Gender-Years of 

experience 

 

Female- 10 years of 

experience 

  

 

Demographic 

characteristics 

2) Do you think that 

various practices 

for 

communication 

with the families 

of children with 

disabilities are 

supported in the 

childcare centre 

you work? If so, 

in what ways? If 

not, why? 

 

Yes. Our centre is 

committed in providing 

the best practice in early 

childhood education for 

the benefit of all the 

children especially with 

disabilities. We 

communicate with the 

parents on daily basis as 

we use the 

communication book 

but we meet them 

during drop off and pick 

up timings. Also, we 

organize parent’s day 

twice a year and 

individual meetings if 

we think that it is 

something urgent.  

 

3) Would you 

suggest anything 

else about 

improving 

communication 

between the 

childcare centre 

and the families 

with children 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Communication 

book 

2. Drop off and pick 

up timings 

3. Parent’s day twice 

a year 

4. Individual 

meetings for urgent 

cases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to improve the 

communication between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 
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with disabilities? 

 

No, because the carers 

and the coordinators, 

togethers with the centre 

manager give the 

parents feedback 

everyday. 

 

4) In what ways do 

you think that 

collaboration 

with parents in 

the childcare 

centre is 

achieved? 

 

We work with the 

parents side by side. 

Every day, we give them 

feedback about how and 

what their child has 

been going in that day 

like for example 

behavior, activities, 

lunch etc 

 

5) Do you share 

information with 

parents about 

your methods 

and practices? If 

so, why? If not, 

why? 

 

Yes we do, cause in my 

opinion repeating at 

home what we do at our 

centre will help the child 

to improve his/her skills. 

 

6) Are there 

benefits from 

school-family 

collaboration? In 

which areas? 

 

Yes of course. To clarify 

the best interests of their 

child. Throughout their 

 

 

 

No. Very good teamwork. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Good collaboration 

with parents 

2. Daily feedback in 

details 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Through repetition, the 

children improve 

themselves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To clarify the best interests 

of the child. It helps them 

 

 

Ways to improve the 

communication between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to achieve the 

collaboration between 

childcare centre and 

parents of children with 

disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to achieve the 

collaboration between 

childcare centre and 

parents of children with 

disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

Benefits as result of 

collaboration between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 
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interests, we help them 

to improve. 

 

7) Do you think that 

there are factors 

which prevent 

your 

collaboration 

with parents? If 

so, what are these 

factors and why? 

 

Yes. In my opinion, 

building trust between 

childcare and parents is 

the most difficult thing. 

 

8) Do you think that 

the parents of 

children with 

disabilities are 

positive to 

communication? 

If so, why? If not, 

why? 

 

Not all parents accept 

the fact that their child 

needs more assistance. If 

they don’t accept this 

fact, they can’t be 

positive to communicate. 

 

9) Would you like to 

add anything else 

about your 

collaboration 

with the families 

of children with 

disabilities? 

 

In my opinion, building 

trust with parents, 

working together to 

engage in the 

development of their 

children and value their 

needs, children can do 

wonders. We just need to 

help them to grow to 

to improve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Building trust 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

If they don’t accept the 

issues of their child, they 

are not positive to 

communicate with the 

carers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benefits of communication 

and collaboration. 

1. Building trust 

2. Working together 

for the child’s 

development 

3. Strong, positive, 

capable and 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difficulties which come 

across the collaboration 

between childcare and 

parents of children with 

disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difficulties which come 

across the collaboration 

between childcare and 

parents of children with 

disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to achieve the 

collaboration between 

childcare centre and 

parents of children with 

disabilities. 

& 

Benefits as result of 

collaboration between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 
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understand the world 

and their place within it. 

In return, we will have 

strong, positive children 

capable and resilient, 

full of knowledge and 

wonders.  

resilient children, 

full of knowledge 

and wonders 

 

 

 

 

 

Απομαγνητοφώνηση  

Συνέντευξης 14 

 

Α’ Τάξη Β’ Τάξη 

1) Gender-Years of 

experience 

 

Female- 13 years of 

experience 

  

 

 

Demographic 

characteristics 

2) Do you think that 

various practices 

for 

communication 

with the families 

of children with 

disabilities are 

supported in the 

childcare centre 

you work? If so, 

in what ways? If 

not, why? 

 

Yes, I think that we 

support communication 

with parents and families 

of children with 

disabilities. We positively 

impact families by 

empathizing with their 

feeling, give feedback on 

their needs and progress 

and collaborate with 

specialists who can 

provide support in their 

lives. 

 

3) Would you 

suggest anything 

else about 

improving 

communication 

between the 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Impact families by 

empathizing with 

their feeling 

2. Give feedback 

3. Collaborate with 

professionals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to improve the 

communication between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 
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childcare centre 

and the families 

with children 

with disabilities? 

 

Maybe we could have 

regular meetings with 

parents and specialists-

let’s say 3 or 4 times 

yearly. 

 

4) In what ways do 

you think that 

collaboration 

with parents in 

the childcare 

centre is 

achieved? 

 

By building trust and 

make them feel 

comfortable to talk to 

us. Point out the good 

things and development 

and progress of the 

child.  

 

5) Do you share 

information with 

parents about 

your methods 

and practices? If 

so, why? If not, 

why? 

 

Yes, we do share 

methods and practices, 

especially if they help 

out in progress and 

development of the 

child. 

 

6) Are there 

benefits from 

school-family 

collaboration? In 

which areas? 

 

Collaboration between 

school and family helps 

 

 

 

 

 

 

Regular meetings 3 or 4 

times in a year. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Building trust 

2. Make them feel 

comfortable 

3. Point out good and 

positive things of 

the child 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share information if 

parents collaborate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benefit: progress and 

 

 

 

 

 

Ways to improve the 

communication between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to achieve the 

collaboration between 

childcare centre and 

parents of children with 

disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to achieve the 

collaboration between 

childcare centre and 

parents of children with 

disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benefits as result of 

collaboration between 

childcare and parents of 
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in progress and 

development of the 

child. Together, we can 

help the child more. 

7) Do you think that 

there are factors 

which prevent 

your 

collaboration 

with parents? If 

so, what are these 

factors and why? 

 

The most common 

factor is when the 

parents are in denial, 

when they do not accept 

that their child needs 

help. If the parents do 

not accept the child’s 

disability, they do not 

seek professional help 

and that does not help 

the child. Ways and 

means how we talk to 

the parent make a 

difference as well. 

 

8) Do you think that 

the parents of 

children with 

disabilities are 

positive to 

communication? 

If so, why? If not, 

why? 

 

If they understand that 

their child needs help 

and seek professional 

help, they will be able to 

talk about it and try to 

help their child as much 

as possible. For the child 

to improve his or her 

development they need 

to share and 

communicate with 

whoever is caring their 

child. 

development of the child 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parents in denial don’t 

seek professional help. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

If the parents accept the 

situation of their child, 

they are positive to 

communicate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

children with disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difficulties which come 

across the collaboration 

between childcare and 

parents of children with 

disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difficulties which come 

across the collaboration 

between childcare and 

parents of children with 

disabilities. 
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9) Would you like to 

add anything else 

about your 

collaboration 

with the families 

of children with 

disabilities? 

 

I think that childcare 

settings must be 

provided with LSEs so 

that the children with 

disabilities can gain 

from the help together 

with inclusion from an 

early age. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Providing LSEs at 

childcare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benefits as result of 

collaboration between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 

 

 

Απομαγνητοφώνηση  

Συνέντευξης 15 

 

Α’ Τάξη Β’ Τάξη 

1) Gender-Years of 

experience 

 

Female- 8 years of 

experience 

  

 

 

Demographic 

characteristics 

2) Do you think that 

various practices 

for 

communication 

with the families 

of children with 

disabilities are 

supported in the 

childcare centre 

you work? If so, 

in what ways? If 

not, why? 

 

Yes, it is supported by 

the communication 

book, during drop off 

and pick up timings, 

parents’ days and 

individual meetings with 

the parents of children 

with disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Communication 

book 

2. Drop off and pick 

up timings 

3. Parents’ days 

4. Individual 

meetings 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to improve the 

communication between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 
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3) Would you 

suggest anything 

else about 

improving 

communication 

between the 

childcare centre 

and the families 

with children 

with disabilities? 

 

No, as we have very 

good and close 

relationship with the 

parents and as I already 

mentioned, we 

communicate in daily 

basis regarding the 

children’s improvement 

or needs. 

 

4) In what ways do 

you think that 

collaboration 

with parents in 

the childcare 

centre is 

achieved? 

 

It is achieved because 

there is a personal 

relationship between us, 

child and parents. 

 

5) Do you share 

information with 

parents about 

your methods 

and practices? If 

so, why? If not, 

why? 

 

Yes. First of all, it is 

important for the 

parents to know how 

and what their child is 

doing at the centre and 

second is that both 

carers and parents must 

work together for the 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. There is good and 

close relationship with the 

parents and they 

communicate every day. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It is achieved. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Important for the 

parents to know 

what the child does 

at the centre. 

2. Carers and parents 

must work 

together. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to improve the 

communication between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to achieve the 

collaboration between 

childcare centre and 

parents of children with 

disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to achieve the 

collaboration between 

childcare centre and 

parents of children with 

disabilities. 
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well being of the child. 

 

6) Are there 

benefits from 

school-family 

collaboration? In 

which areas? 

 

It is a build up between 

what is done at the 

centre and at home. If 

there is collaboration, we 

can inform the parents 

about our observations at 

the centre and they can 

tell us about the 

development at home. 

Like that the child with 

disabilities will achieve 

more goals. 

 

7) Do you think that 

there are factors 

which prevent 

your 

collaboration 

with parents? If 

so, what are these 

factors and why? 

 

If they understand us 

and they want to work 

with us for the benefit of 

their child, then no. 

There aren’t any 

factors. 

 

8) Do you think that 

the parents of 

children with 

disabilities are 

positive to 

communication? 

If so, why? If not, 

why? 

 

Most of the parents yes. 

When they are positive, 

it is easy to collaborate 

with them. We have the 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goals’ achievement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

There aren’t any 

difficulties when the 

parents collaborate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Most of them yes. When 

they are positive to 

communicate it is easy to 

 

 

 

 

 

 

 

Benefits as result of 

collaboration between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difficulties which come 

across the collaboration 

between childcare and 

parents of children with 

disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difficulties which come 

across the collaboration 

between childcare and 

parents of children with 

disabilities. 
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same aim. The 

maximum benefit of 

their child. On the other 

hand, we come across 

with parents in denial. It 

is very difficult to 

communicate in these 

cases and obviously, it is 

an disadvantage for the 

child with disabilities. 

 

9) Would you like to 

add anything else 

about your 

collaboration 

with the families 

of children with 

disabilities? 

 

In my opinion, it is 

important for us to do 

our best in order to help 

each and every child and 

especially the children 

with disabilities. 

Collaboration and 

communication with the 

parents are very 

important too, as 

whatever we do is for 

the benefit of the child 

and we have to do it as 

early as possible. 

collaborate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collaboration and 

communication for the 

benefit of the children. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benefits as result of 

collaboration between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 
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Απομαγνητοφώνηση  

Συνέντευξης 16 

 

Α’ Τάξη Β’ Τάξη 

1) Gender-Years of 

experience 

 

Female- 3 years of 

experience 

  

 

 

Demographic 

characteristics 

2) Do you think that 

various practices 

for 

communication 

with the families 

of children with 

disabilities are 

supported in the 

childcare centre 

you work? If so, 

in what ways? If 

not, why? 

 

Yes, there are. When 

parents come to the 

centre, even the first 

time, the centre 

manager explains to 

them how their child is 

going to settle in and 

how can we support him 

or her. As far as I know, 

she always advises them 

to visit the CDAU so an 

early intervention teacher 

will visit us and the 

family. In these cases, we 

must to collaborate not 

only with the parents 

but with the 

professionals as well. 

 

3) Would you 

suggest anything 

else about 

improving 

communication 

between the 

childcare centre 

and the families 

with children 

with disabilities? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The centre manager 

informs the parents about 

the transition police of the 

centre and how can we 

support the child. CDAU 

is highly recommended, 

too. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to improve the 

communication between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 
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Maybe, we could 

organize more frequent 

parent’s day, so we 

could talk to them about 

the improvement that the 

child is making and how 

could we help him/her 

more. You know…we 

need their feedback. 

 

4) In what ways do 

you think that 

collaboration 

with parents in 

the childcare 

centre is 

achieved? 

 

I think that we could be 

closer to the parents, 

with activities such as 

“read with me” which 

was organized last year. 

They need to feel that we 

are a part of this 

journey. They need us 

and we need them that’s 

why it’s good to feel 

comfortable with us. 

 

5) Do you share 

information with 

parents about 

your methods 

and practices? If 

so, why? If not, 

why? 

 

Yes, we do. It is very 

important so that the 

parents will know about 

our methods and they 

can continue practicing 

them at home first for 

better results and 

second the child won’t 

be confused. 

 

 

 

More frequent parents’ 

day. Getting feedback 

from the parents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activities could bring 

them closer because they 

are part of this journey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Continue 

practicing at home 

2. The child won’t be 

confused 

 

 

 

 

 

 

Ways to improve the 

communication between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to achieve the 

collaboration between 

childcare centre and 

parents of children with 

disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to achieve the 

collaboration between 

childcare centre and 

parents of children with 

disabilities. 
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6) Are there 

benefits from 

school-family 

collaboration? In 

which areas? 

 

Yes! When the parents 

and school collaborate 

together, it is such a 

great advantage for the 

kid. Children can even 

improve their behavior 

and achievements.  

 

7) Do you think that 

there are factors 

which prevent 

your 

collaboration 

with parents? If 

so, what are these 

factors and why? 

 

Definitely, yes! First of 

all, parents in denial. 

This is the biggest 

damage in child’s life. 

Sometimes, even when 

we talk to them and 

explain to them, they do 

not want to admit. The 

time passes and the child 

gets worse. 

 

8) Do you think that 

the parents of 

children with 

disabilities are 

positive to 

communication? 

If so, why? If not, 

why? 

 

Not all parents are the 

same. Some of them 

would like to know 

every single detail about 

the child’s development 

and how we are 

handling the difficulties 

 

 

 

 

 

 

 

1. Improve their 

behavior 

2. Achieve the 

milestones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parents in denial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positive parents who want 

to know every single 

detail about the child’s 

development. 

 

 

 

 

 

 

 

Benefits as result of 

collaboration between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difficulties which come 

across the collaboration 

between childcare and 

parents of children with 

disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difficulties which come 

across the collaboration 

between childcare and 

parents of children with 

disabilities. 
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at school. 

 

9) Would you like to 

add anything else 

about your 

collaboration 

with the families 

of children with 

disabilities? 

 

In my opinion, it would 

be a good idea if we -as 

childcare centre- 

together with the 

parents, could develop a 

plan on how to handle a 

child with disabilities. 

rearing issue helps us to 

move forward as 

partners instead of 

competitors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Developing a plan on how 

to handle a child with 

disabilities. Work 

together as partners and 

not as competitors.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to achieve the 

collaboration between 

childcare centre and 

parents of children with 

disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

Απομαγνητοφώνηση  

Συνέντευξης 17 

 

Α’ Τάξη Β’ Τάξη 

1) Gender-Years of 

experience 

 

Female- 12 years of 

experience 

  

 

 

Demographic 

characteristics 

2) Do you think that 

various practices 

for 

communication 

with the families 

of children with 

disabilities are 

supported in the 

childcare centre 

you work? If so, 

in what ways? If 

not, why? 

 

Yes, we do communicate 

with the parents of 

children with or without 

disabilities. We talk to 

them every day during 

drop off an pick up 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Drop off and pick 

up timings 

2. Meetings if there 

is the need. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to improve the 

communication between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 
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timings and by fixing 

appointments if there is 

the need. 

 

3) Would you 

suggest anything 

else about 

improving 

communication 

between the 

childcare centre 

and the families 

with children 

with disabilities? 

 

No. we communicate 

really well with the 

parents in daily basis. 

 

4) In what ways do 

you think that 

collaboration 

with parents in 

the childcare 

centre is 

achieved? 

 

The system that we use 

with the communication 

book works really well. 

It’s a feedback between us 

and them. 

 

5) Do you share 

information with 

parents about 

your methods 

and practices? If 

so, why? If not, 

why? 

 

Yes, we do share. It’s for 

the benefit of the child. 
Sometimes, the parents 

ask for our methods and 

practices before we 

suggest them. 

 

6) Are there 

benefits from 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communication book 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yes, for the benefit of the 

child. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to improve the 

communication between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to achieve the 

collaboration between 

childcare centre and 

parents of children with 

disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to achieve the 

collaboration between 

childcare centre and 

parents of children with 

disabilities. 
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school-family 

collaboration? In 

which areas? 

 

Yes of course! It helps 

the child to improve his 

or her development, 

holistically, mentally, 

physically and socially. 

 

7) Do you think that 

there are factors 

which prevent 

your 

collaboration 

with parents? If 

so, what are these 

factors and why? 

 

Yes. Parents in denial. 

 

 

 

 

 

 

8) Do you think that 

the parents of 

children with 

disabilities are 

positive to 

communication? 

If so, why? If not, 

why? 

 

Not all parents are 

positive to communicate 

because they deny the 

issues of their children. 

When the parents like to 

communicate with us, it 

means that they want to 

help their child, they 

want to see his progress.  

 

9) Would you like to 

add anything else 

about your 

collaboration 

with the families 

 

 

 

 

 

The child improves 

his/her development in all 

areas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parents in denial 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parents in denial don’t 

like to communicate. 

Parents who accept, 

communicate and hep 

their child. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benefits as result of 

collaboration between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difficulties which come 

across the collaboration 

between childcare and 

parents of children with 

disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difficulties which come 

across the collaboration 

between childcare and 

parents of children with 

disabilities. 
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of children with 

disabilities? 

 

Sometimes, we find 

difficult to face the 

parents and tell them 

that we notice some 

issues in certain areas of 

the development of the 

child. When parents are 

in denial, it’s a big 

problem for us and we 

have to tell them several 

times. 

 

 

 

 

Difficulty to approach and 

communicate with parents 

in denial 

 

Difficulties which come 

across the collaboration 

between childcare and 

parents of children with 

disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

Απομαγνητοφώνηση  

Συνέντευξης 18 

 

Α’ Τάξη Β’ Τάξη 

1) Gender-Years of 

experience 

 

Female- 2 years of 

experience 

  

 

Demographic 

characteristics 

2) Do you think that 

various practices 

for 

communication 

with the families 

of children with 

disabilities are 

supported in the 

childcare centre 

you work? If so, 

in what ways? If 

not, why? 

 

Yes, if we notice 

anything we inform the 

centre manager 

immediately. Also, we 

communicate every day 

verbally. At the end of 

every month, the 

parents can see the 

report of our activities. 

Moreover, the centre 

organizes parents’ day, 

twice a year so we 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Inform the centre 

manager if 

anything is noticed 

wrong.  

2. Everyday verbally 

3. Monthly reports 

4. Parents’ day 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to improve the 

communication between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 
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inform the parents 

about the progress of 

their child.  

 

3) Would you 

suggest anything 

else about 

improving 

communication 

between the 

childcare centre 

and the families 

with children 

with disabilities? 

 

It would be good if the 

centre could provide 

professionals, so the 

children would be 

monitored better and 

they would have support 

form very young age. 

 

4) In what ways do 

you think that 

collaboration 

with parents in 

the childcare 

centre is 

achieved? 

 

We work hand in hand 

with the parents and we 

give them our feedback. 

They do the same, too. 
Also, we discuss the 

progress of the child and 

the ways to continue 

working together. 

 

5) Do you share 

information with 

parents about 

your methods 

and practices? If 

so, why? If not, 

why? 

Yes, we share 

information for the 

benefit of the children of 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionals in the 

centre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Working hand in 

hand 

2. Feedback 

3. Discuss the 

progress and the 

ways to move 

forward 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yes, for the benefit of the 

children. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to improve the 

communication between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to achieve the 

collaboration between 

childcare centre and 

parents of children with 

disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to achieve the 

collaboration between 

childcare centre and 

parents of children with 
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course. 

 

6) Are there 

benefits from 

school-family 

collaboration? In 

which areas? 

 

The child’s progress is 

the greatest benefit that 

parents and carers want 

to achieve. 

 

7) Do you think that 

there are factors 

which prevent 

your 

collaboration 

with parents? If 

so, what are these 

factors and why? 

 

We have parents in 

denial and the refuse to 

accept that their child 

might have issues. 

 

8) Do you think that 

the parents of 

children with 

disabilities are 

positive to 

communication? 

If so, why? If not, 

why? 

 

Yes, they are positive, 

and they appreciate the 

fact that we give them 

feedback in daily basis. 

Also, they appreciate 

that we are always here 

to help them with their 

children. 

 

9) Would you like to 

add anything else 

about your 

collaboration 

with the families 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The benefit is the progress 

of the child. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parents in denial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

They are positive and 

appreciate the daily 

feedback. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

disabilities. 

 

 

 

 

 

Benefits as result of 

collaboration between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difficulties which come 

across the collaboration 

between childcare and 

parents of children with 

disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difficulties which come 

across the collaboration 

between childcare and 

parents of children with 

disabilities. 
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of children with 

disabilities? 

 

I am happy and satisfied 

with the way that we 

work. I think that till 

now our communication 

and collaboration with 

the parents is successful! 

 

 

 

 

 

Satisfied with the 

collaboration and 

communication of the 

centre. 

Ways to achieve the 

collaboration between 

childcare centre and 

parents of children with 

disabilities. 

 

 

 

Απομαγνητοφώνηση  

Συνέντευξης 19 

 

Α’ Τάξη Β’ Τάξη 

1) Gender-Years of 

experience 

 

Female- 2 years of 

experience 

  

 

Demographic 

characteristics 

2) Do you think that 

various practices 

for 

communication 

with the families 

of children with 

disabilities are 

supported in the 

childcare centre 

you work? If so, 

in what ways? If 

not, why? 

 

We communicate in daily 

basis with the parents by 

using the communication 

book an when they bring 

their children in the 

morning and pick them 

up as well. We have the 

monthly reports at the 

end of each month and 

parents’ day every 6 

months. We fix 

appointments with the 

parents, too. 

 

3) Would you 

suggest anything 

else about 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Communication 

book 

2. Drop off and pick 

up timings 

3. Monthly reports 

4. Parents’ day 

5. Meetings 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to improve the 

communication between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 
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improving 

communication 

between the 

childcare centre 

and the families 

with children 

with disabilities? 

 

I would suggest 

professional support. If 

we could have specialists 

such as phycologist at the 

centre, at least once a 

week, it would be helpful 

for us and beneficial for 

them and for the parents. 

 

4) In what ways do 

you think that 

collaboration 

with parents in 

the childcare 

centre is 

achieved? 

 

With the daily 

communication as I 

mentioned before. 

 

5) Do you share 

information with 

parents about 

your methods 

and practices? If 

so, why? If not, 

why? 

 

Yes, because they have to 

know what we do at the 

centre and if they wish 

they could continue the 

same methods and 

practices at home. 

 

6) Are there 

benefits from 

school-family 

collaboration? In 

which areas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professional help at least 

once a week. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daily communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

They can continue the 

methods and practices of 

the centre at home. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to improve the 

communication between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to achieve the 

collaboration between 

childcare centre and 

parents of children with 

disabilities. 

 

 

 

 

 

Ways to achieve the 

collaboration between 

childcare centre and 

parents of children with 

disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benefits as result of 



 
 

22169 

Every child can be 

benefited in all areas 

because their 

development is holistic.  

 

7) Do you think that 

there are factors 

which prevent 

your 

collaboration 

with parents? If 

so, what are these 

factors and why? 

 

No, because due to our 

daily communication the 

parents trust us and 

they consider us part of 

this procedure and 

experience. 

 

8) Do you think that 

the parents of 

children with 

disabilities are 

positive to 

communication? 

If so, why? If not, 

why? 

 

Not all parents are 

positive are positive to 

communication. Parents 

who accept the situation 

are positive. 

 

9) Would you like to 

add anything else 

about your 

collaboration 

with the families 

of children with 

disabilities? 

 

No, thank you! 

 

 

All areas are benefited. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No because of their daily 

communication. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parents who accept the 

situation are positive to 

communication. 

 

 

 

 

collaboration between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difficulties which come 

across the collaboration 

between childcare and 

parents of children with 

disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difficulties which come 

across the collaboration 

between childcare and 

parents of children with 

disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απομαγνητοφώνηση  

Συνέντευξης 20 

 

Α’ Τάξη Β’ Τάξη 

1) Gender-Years of   
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experience 

 

Female- 3 years of 

experience 

 

Demographic 

characteristics 

2) Do you think 

that various 

practices for 

communication 

with the families 

of children with 

disabilities are 

supported in the 

childcare centre 

you work? If so, 

in what ways? If 

not, why? 

 

Yes, of course we support 

various practices for 

communication! First of 

all, we meet the parents 

in daily basis during 

drop off and pick up 

timings. Also, we talk to 

them on the phone and 

reply to their emails. 

We use the 

communication books 
and let them know about 

their child’s day. 

Moreover, we organize 

parent’s day every 6 

months. Every month, 

the parents can see the 

monthly reports… the 

activities of the past 

month. They are 

uploaded on our web site 

and the parents can 

download the photos of 

their child by using a 

password and a 

username. In addition, we 

organize meetings with 

the parents if there is 

something urgent to tell 

them or if they want to 

talk us. 

 

3) Would you 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. During drop off and 

pick up timings 

2. Phone calls and 

emails 

3. Communication books 

4. Parent’s day 

5. Monthly reports 

6. Organize meetings  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to improve the 

communication between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 
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suggest anything 

else about 

improving 

communication 

between the 

childcare centre 

and the families 

with children 

with disabilities? 

 

I think that we are 

doing our best and we 

are always here and 

open for them to talk to 

us. Sometimes, they 

don’t have time to talk 

to us or they are in a 

hurry, but as I mentioned 

before, we can fix a 

meeting and talk about 

all their concerns.  

 

4) In what ways do 

you think that 

collaboration 

with parents in 

the childcare 

centre is 

achieved? 

 

In my opinion 

collaboration is 

achieved when there is 

good communication 

between childcare 

centre and parents.  

 

5) Do you share 

information with 

parents about 

your methods 

and practices? If 

so, why? If not, 

why? 

 

Yes, we do. Also, we 

would like them to 

share their practices 

and methods. Like this, 

the child has a routine at 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We are doing our best and we 

are always here and open for 

them to talk to us. If they 

don’t have time, we fix 

appointments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collaboration is achieved 

when there is good 

communication. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. The child keeps 

having a routine 

2. Misunderstandings are 

avoided 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to improve the 

communication between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to achieve the 

collaboration between 

childcare centre and 

parents of children with 

disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ways to achieve the 

collaboration between 

childcare centre and 

parents of children with 

disabilities. 
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the centre and at home, 

too. Moreover, when both 

parts are aware of the 

methods and the 

practices, 

misunderstandings are 

avoided.  
 

6) Are there 

benefits from 

school-family 

collaboration? In 

which areas? 

 

Yes, there are benefits. 

The children are 

supported in better way. 

 

7) Do you think 

that there are 

factors which 

prevent your 

collaboration 

with parents? If 

so, what are 

these factors and 

why? 

 

Parents in denial make 

the collaboration 

difficult…hard. Even 

the communication. 

Sometimes, we try to 

talk to them and they do 

not accept to listen to 

us. 

 

8) Do you think 

that the parents 

of children with 

disabilities are 

positive to 

communication? 

If so, why? If 

not, why? 

Most of them yes! When 

they realize that we care 

about their children and 

we do our best every 

single day, they 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Better support. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parents in denial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parents in denial are not 

positive. The other parents 

yes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benefits as result of 

collaboration between 

childcare and parents of 

children with disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difficulties which come 

across the collaboration 

between childcare and 

parents of children with 

disabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difficulties which come 

across the collaboration 

between childcare and 

parents of children with 

disabilities. 
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appreciate it. Parents 

who are in denial, they 

are not positive. 

 

9) Would you like 

to add anything 

else about your 

collaboration 

with the families 

of children with 

disabilities? 

 

No, thank you very 

much! 
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Α.4. Ενδεικτικές μεταφράσεις συνεντεύξεων 

Συνέντευξη 1 (Manager) 

Ερώτηση 1: Gender-Years of experience/Φύλο-χρόνια προϋπηρεσίας 

Απάντηση 1: Female-12 years of experience/Γυναίκα-12 χρόνια προϋπηρεσίας 

Ερώτηση 2: Do you think that various practices for communication with the 

families      of children with disabilities are supported in the childcare centre you 

work? If so, in what ways? If not, why? / Στο σχολείο που εργάζεστε κατά την 

γνώμη σας υποστηρίζονται πρακτικές ενίσχυσης της επικοινωνίας με τις 

οικογένειες παιδιών με αναπηρίες; Αν ναι, με ποιους τρόπους; Αν όχι, γιατί; 

Απάντηση 2: Yes. We give various opportunities to parents to talk to us. We organize 

parent’s meetings twice a year, we meet the parents daily, we are very efficient in 

answering the phone and replying to e-mails. / Ναι. Δίνουμε διάφορες ευκαιρίες 

στους γονείς να μας μιλήσουν. Οργανώνουμε συναντήσεις με τους γονείς δύο φορές 

τον χρόνο, συναντούμε τους γονείς καθημερινά, είμαστε αποδοτικοί στο να απαντάμε 

στο τηλέφωνο και στα e-mails. 

Ερώτηση 3: Would you suggest anything else about improving communication 

between the childcare centre and the families with children with disabilities? / Θα 

είχατε να προτείνετε κάτι άλλο σχετικά με την βελτίωση της επικοινωνίας σχολείου 

και οικογενειών παιδιών με αναπηρίες; 

Απάντηση 3: Unfortunately, we do not have an enclosed area to greet the parents. 

Privacy is quite lacking. I would create an office which is in a quieter area. / 

Δυστυχώς, δεν έχουμε μια κλειστή περιοχή να υποδεχόμαστε τους γονείς. Η 

ιδιωτικότητα είναι αρκετά ελλιπής. Θα δημιουργούσα ένα  γραφείο που να βρίσκεται 

σε μία ήσυχη περιοχή. 

Ερώτηση 4: In what ways do you think that collaboration with parents in the 

childcare centre is achieved? / Με ποιους τρόπους θεωρείτε ότι επιτυγχάνεται τη 

συνεργασία με τους γονείς στη σχολική μονάδα; 
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Απάντηση 4: Collaboration is achieved when there is a good relationship between 

parents and the childcare centre. Communication skills from both parts are critical. / 

Η συνεργασία επιτυγχάνεται όταν υπάρχει καλή σχέση μεταξύ των γονέων και του 

παιδικού σταθμού. Οι επικοινωνιακές δεξιότητες των δύο μερών είναι πολύ κρίσιμες. 

Ερώτηση 5: Do you share information with parents about your methods and 

practices? If so, why? If not, why? / Μοιράζεστε με τους γονείς πληροφορίες 

σχετικές με τις μεθόδους και τις πρακτικές που χρησιμοποιείτε; Αν ναι, γιατί; Αν 

όχι, γιατί; 

Απάντηση 5: Yes, we do. We believe that it is important for parents to be aware of 

methods and practices in order to avoid misunderstandings. / Ναι, το κάνουμε. 

Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό για τους γονείς να είναι ενημερωμένοι για τις 

μεθόδους και τις πρακτικές ώστε να αποφεύγονται οι παρεξηγήσεις.  

Ερώτηση 6: Are there benefits from school-family collaboration? In which areas? / 

Υπάρχουν οφέλη από τη συνεργασία σχολείου –οικογενείας και σε ποιους τομείς, 

ποια επίπεδα; 

Απάντηση 6: Yes, there are. The children benefit mostly, since they can be supported 

better. The carers also learn to understand the child better and thus avoid frustration 

and helplessness. / Ναι, υπάρχουν. Τα παιδιά ωφελούνται περισσότερο, αφού 

μπορούν να υποστηρίζονται καλύτερα. Οι εκπαιδευτικοί ωστόσο μαθαίνουν να 

καταλαβαίνουν το παιδί καλύτερα και έτσι αποφεύγεται ο εκνευρισμός και η 

ανικανότητα. 

Ερώτηση 7: Do you think that there are factors which prevent your collaboration 

with parents? If so, what are these factors and why? / Θεωρείτε ότι υπάρχουν 

κάποιοι παράγοντες που εμποδίζουν τη συνεργασία σας με τους γονείς; Αν ναι, 

ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες και γιατί; 

Απάντηση 7: Time is limited for communication sometimes. Denial from parents 

also hinders collaboration. / Ο χρόνος είναι περιορισμένος για επικοινωνία κάποιες 

φορές. Η άρνηση από τους γονείς επίσης εμποδίζει την συνεργασία. 
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Ερώτηση 8: Do you think that the parents of children with disabilities are positive 

to communication? If so, why? If not, why? / Πιστεύετε ότι οι γονείς παιδιών  με 

αναπηρίες είναι ανοιχτοί στην επικοινωνία; 

Απάντηση 8: Most of them yes, since they are aware that the more they communicate 

with the childcare centre, the more their child is understood and better cared for. / Οι 

περισσότεροι ναι, αφού γνωρίζουν ότι όσο περισσότερο επικοινωνούν με τον παιδικό 

σταθμό, τόσο τα παιδιά τους γίνονται κατανοητά και φροντίζονται περισσότερο.  

Ερώτηση 9: Would you like to add anything else about your collaboration with the 

families of children with disabilities? / Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι άλλο; 

Απάντηση 9: Collaboration is very beneficial for both parents and the childcare 

centre. Ultimately, this is for the benefit of the child. That is when the child improves 

in his development. / Η συνεργασία είναι πολύ ωφέλιμη τόσο για τους γονείς όσο και 

για τον παιδικό σταθμό. Τελικά, αυτό είναι προς όφελος του παιδιού. Αυτό είναι όταν 

το παιδί βελτιώνει την ανάπτυξή του.  
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Συνέντευξη 2 (Coordinator) 

Ερώτηση 1: Gender-Years of experience / Φύλο-χρόνια προϋπηρεσίας 

Απάντηση 1: Female- 3 years of experience / Γυναίκα- 3 χρόνια  

Ερώτηση 2: Do you think that various practices for communication with the 

families      of children with disabilities are supported in the childcare centre you 

work? If so, in what ways? If not, why? / Στο σχολείο που εργάζεστε κατά την 

γνώμη σας υποστηρίζονται πρακτικές ενίσχυσης της επικοινωνίας με τις 

οικογένειες παιδιών με αναπηρίες; Αν ναι, με ποιους τρόπους; Αν όχι, γιατί; 

Απάντηση 2: Yes. As soon as we notice challenging behaviors in children who are 

under our care, we inform our Centre Manager. We collect as much information as 

possible and then we decide what is the best and appropriate way to approach the 

parents and deal with them. The Centre Manager monitors the case closely and 

suggests parents to consult some specialists to ensure both the well-being of the child 

concerned and the best support for the parents. /Ναι. Μόλις παρατηρήσουμε 

προκλητικές συμπεριφορές στα παιδιά που βρίσκονται υπό τη φροντίδα μας, 

ενημερώνουμε τη διευθύντρια του σχολείου. Συγκεντρώνουμε όσο το δυνατό 

περισσότερες πληροφορίες και μετά αποφασίζουμε ποιος είναι ο καλύτερος και 

κατάλληλος τρόπος να προσεγγίσουμε τους γονείς και να συζητήσουμε μαζί τους. Η 

διευθύντρια χειρίζεται την υπόθεση από κοντά και προτείνει στους γονείς να 

συμβουλευτούν κάποιους ειδικούς που θα βεβαιώνουν την ευημερία του εν λόγο 

παιδιού και την καλύτερη υποστήριξη για τους γονείς. 

Ερώτηση 3: Would you suggest anything else about improving communication 

between the childcare centre and the families with children with disabilities?/ Θα 

είχατε να προτείνετε κάτι άλλο σχετικά με την βελτίωση της επικοινωνίας σχολείου 

και οικογενειών παιδιών με αναπηρίες; 

Απάντηση 3: Sometimes despite of the great efforts of the Centre Manager, some 

parents are reluctant to accept their child’s issues. In these cases, supporting and 

improving the communication with the parents it’s a serious problem. Maybe, the 

presence of a specialist during the meetings with parents could help them to accept 

any possible problems related to their child’s development. / Μερικές φορές παρά τις 
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τεράστιες προσπάθειες της διευθύντριας, μερικοί γονείς είναι απρόθυμοι να δεχτούν 

τα προβλήματα του παιδιού τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η υποστήριξη και η 

βελτίωση της επικοινωνίας με τους γονείς είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Ίσως, η 

παρουσία ενός ειδικού κατά τη διάρκεια των συναντήσεων με τους γονείς θα 

μπορούσε να τους βοηθήσει να δεχτούν οποιαδήποτε πιθανά προβλήματα που 

σχετίζονται με την ανάπτυξη του παιδιού τους. 

Ερώτηση 4: In what ways do you think that collaboration with parents in the 

childcare centre is achieved?/ Με ποιους τρόπους θεωρείτε ότι επιτυγχάνεται τη 

συνεργασία με τους γονείς στη σχολική μονάδα; 

Απάντηση 4: Regular parents’ meetings and daily communication. Also, using a 

communication book is a good tool to ensure the communication between childcare 

and parents about the daily needs of children. / Συχνές συναντήσεις γονέων και 

καθημερινή επικοινωνία. Επίσης, η χρήση του βιβλίου επικοινωνίας είναι ένα καλό 

εργαλείο που επιβεβαιώνει την επικοινωνία μεταξύ παιδικού σταθμού και γονέων 

σχετικά με τις καθημερινές ανάγκες των παιδιών. 

Ερώτηση 5: Do you share information with parents about your methods and 

practices? If so, why? If not, why? / Μοιράζεστε με τους γονείς πληροφορίες 

σχετικές με τις μεθόδους και τις πρακτικές που χρησιμοποιείτε; Αν ναι, γιατί; Αν 

όχι, γιατί; 

Απάντηση 5: We share methods and practices with parents during parents’ meetings 

and when parents ask for further information. / Μοιραζόμαστε μεθόδους και 

πρακτικές με τους γονείς κατά τη διάρκεια των γονεϊκών συναντήσεων και όταν οι 

γονείς ζητούν περισσότερες πληροφορίες. 

Ερώτηση 6: Are there benefits from school-family collaboration? In which areas? / 

Υπάρχουν οφέλη από τη συνεργασία σχολείου –οικογενείας και σε ποιους τομείς, 

ποια επίπεδα; 

Απάντηση 6: All the benefits are related to ensure the best well-being for the 

children. Collaborating with parents is important for example to meet the basic needs 

of children such as eating, drinking, resting, toileting. / Όλα τα σχετιζόμενα οφέλη 

βεβαιώνουν την καλύτερη ευημερία για τα παιδιά. Η συνεργασία με τους γονείς είναι 
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σημαντική για παράδειγμα στην κάλυψη των βασικών αναγκών των παιδιών όπως να 

τρώνε, να πίνουν, να ξεκουράζονται, χρήση τουαλέτας.  

Ερώτηση 7: Do you think that there are factors which prevent your collaboration 

with parents? If so, what are these factors and why? / Θεωρείτε ότι υπάρχουν 

κάποιοι παράγοντες που εμποδίζουν τη συνεργασία σας με τους γονείς; Αν ναι, 

ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες και γιατί; 

Απάντηση 7: No. / Όχι. 

Ερώτηση 8: Do you think that the parents of children with disabilities are positive 

to communication? If so, why? If not, why? / Πιστεύετε ότι οι γονείς παιδιών  με 

αναπηρίες είναι ανοιχτοί στην επικοινωνία; 

Απάντηση 8: Sometimes, they are not positive to communication because they don’t 

want to trust us or accept any problems related to their child. / Μερικές φορές δεν 

είναι θετικοί στην επικοινωνία γιατί δεν θέλουν να μας εμπιστευτούν ή να δεχτούν 

οποιαδήποτε προβλήματα που είναι σχετικά με το παιδί τους. 

Ερώτηση 9: Would you like to add anything else about your collaboration with the 

families of children with disabilities? / Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι άλλο; 

Απάντηση 9: No. / Όχι. 
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Συνέντευξη 3 (Manager) 

Ερώτηση 1: Gender-Years of experience / Φύλο-χρόνια προϋπηρεσίας 

Απάντηση 1: Female- 3 years of experience / Γυναίκα- 3 χρόνια  

Ερώτηση 2: Do you think that various practices for communication with the 

families      of children with disabilities are supported in the childcare centre you 

work? If so, in what ways? If not, why? / Στο σχολείο που εργάζεστε κατά την 

γνώμη σας υποστηρίζονται πρακτικές ενίσχυσης της επικοινωνίας με τις 

οικογένειες παιδιών με αναπηρίες; Αν ναι, με ποιους τρόπους; Αν όχι, γιατί; 

Απάντηση 2: Yes, of course we support various practices for communication! First of 

all, we meet the parents in daily basis during drop off and pick up timings. Also, we 

talk to them on the phone and reply to their emails. We use the communication books 

and let them know about their child’s day. Moreover, we organize parent’s day every 

6 months. Every month, the parents can see the monthly reports… the activities of the 

past month. They are uploaded on our web site and the parents can download the 

photos of their child by using a password and a username. In addition, we organize 

meetings with the parents if there is something urgent to tell them or if they want to 

talk us. / Ναι, φυσικά υποστηρίζουμε διάφορες πρακτικές επικοινωνίας! Πρώτα απ’ 

όλα, συναντάμε τους γονείς σε καθημερινή βάση κατά τη διάρκεια άφιξης και 

παραλαβής των παιδιών. Επίσης, τους μιλάμε στο τηλέφωνο και απαντάμε στα 

ηλεκτρονικά μηνύματα. Χρησιμοποιούμε τα βιβλία επικοινωνίας και τους 

ενημερώνουμε για τη μέρα του παιδιού τους. Επιπλέον, οργανώνουμε ημέρες γονέων 

κάθε 6 μήνες. Κάθε μήνα οι γονείς μπορούν να δουν τις μηνιαίες αναφορές...τις 

δραστηριότητες τους προηγούμενου μήνα. Είναι ανεβασμένες στη ιστοσελίδα μας και 

οι γονείς μπορούν να κατεβάσουν τις φωτογραφίες του παιδιού τους με τη χρήση ενός 

κωδικού και ονόματος χρήστη. Επιπρόσθετα, οργανώνουμε συναντήσεις με τους 

γονείς εάν υπάρχει κάτι επείγον να τους πούμε ή εάν θέλουν να μας μιλήσουν.  

Ερώτηση 3: Would you suggest anything else about improving communication 

between the childcare centre and the families with children with disabilities?/ Θα 

είχατε να προτείνετε κάτι άλλο σχετικά με την βελτίωση της επικοινωνίας σχολείου 

και οικογενειών παιδιών με αναπηρίες; 
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Απάντηση 3: I think that we are doing our best and we are always here and open for 

them to talk to us. Sometimes, they don’t have time to talk to us or they are in a hurry, 

but as I mentioned before, we can fix a meeting and talk about all their concerns. / 

Νομίζω ότι κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και είμαστε πάντα εδώ και ανοιχτοί για 

αυτούς να μας μιλήσουν. Μερικές φορές, δεν έχουν χρόνο να μας μιλήσουν ή 

βιάζονται, αλλά όπως προανέφερα, μπορούμε να προγραμματίσουμε μία συνάντηση 

και να μιλήσουμε για όλες τους τις ανησυχίες. 

Ερώτηση 4: In what ways do you think that collaboration with parents in the 

childcare centre is achieved?/ Με ποιους τρόπους θεωρείτε ότι επιτυγχάνεται τη 

συνεργασία με τους γονείς στη σχολική μονάδα; 

Απάντηση 4: In my opinion collaboration is achieved when there is good 

communication between childcare centre and parents. / Κατά τη γνώμη μου η 

συνεργασία επιτυγχάνεται όταν υπάρχει καλή επικοινωνία μεταξύ παιδικού σταθμού 

και γονέων. 

Ερώτηση 5: Do you share information with parents about your methods and 

practices? If so, why? If not, why? / Μοιράζεστε με τους γονείς πληροφορίες 

σχετικές με τις μεθόδους και τις πρακτικές που χρησιμοποιείτε; Αν ναι, γιατί; Αν 

όχι, γιατί; 

Απάντηση 5: Yes, we do. Also, we would like them to share their practices and 

methods. Like this, the child has a routine at the centre and at home, too. Moreover, 

when both parts are aware of the methods and the practices, misunderstandings are 

avoided. / Ναι, το κάνουμε. Επίσης, θα τους θέλαμε να μοιράζονται τις πρακτικές 

τους και μεθόδους. Έτσι, το παιδί έχει μία ρουτίνα στο σχολείο και στο σπίτι. 

Επιπλέον, όταν τα δύο μέρη γνωρίζουν τις μεθόδους και τις πρακτικές, αποφεύγονται 

οι παρεξηγήσεις.  

Ερώτηση 6: Are there benefits from school-family collaboration? In which areas? / 

Υπάρχουν οφέλη από τη συνεργασία σχολείου –οικογενείας και σε ποιους τομείς, 

ποια επίπεδα; 

Απάντηση 6: Yes, there are benefits. The children are supported in better way. / Ναι, 

υπάρχουν οφέλη. Τα παιδιά υποστηρίζονται με καλύτερο τρόπο. 
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Ερώτηση 7: Do you think that there are factors which prevent your collaboration 

with parents? If so, what are these factors and why? / Θεωρείτε ότι υπάρχουν 

κάποιοι παράγοντες που εμποδίζουν τη συνεργασία σας με τους γονείς; Αν ναι, 

ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες και γιατί; 

Απάντηση 7: Parents in denial make the collaboration difficult…hard. Even the 

communication. Sometimes, we try to talk to them and they do not accept to listen to 

us. / Οι γονείς σε άρνηση κάνουν την συνεργασία δύσκολη…σκληρή. Ακόμη και την 

επικοινωνία. Μερικές φορές, προσπαθούμε να τους μιλήσουμε και δεν δέχονται να 

μας ακούσουν. 

Ερώτηση 8: Do you think that the parents of children with disabilities are positive 

to communication? If so, why? If not, why? / Πιστεύετε ότι οι γονείς παιδιών  με 

αναπηρίες είναι ανοιχτοί στην επικοινωνία; 

Απάντηση 8: Most of them yes! When they realize that we care about their children 

and we do our best every single day, they appreciate it. Parents who are in denial, they 

are not positive. / Οι περισσότεροι ναι! Όταν συνειδητοποιήσουν ότι νοιαζόμαστε για 

τα παιδιά τους και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε καθημερινά, το εκτιμούν. Οι 

γονείς σε άρνηση, δεν είναι θετικοί. 

Ερώτηση 9: Would you like to add anything else about your collaboration with the 

families of children with disabilities? / Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι άλλο; 

Απάντηση 9: No, thank you very much! / Όχι, ευχαριστώ πολύ! 
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Συνέντευξη 4 (Coordinator) 

Ερώτηση 1: Gender-Years of experience / Φύλο-χρόνια προϋπηρεσίας 

Απάντηση 1: Female- 12 years of experience / Γυναίκα- 12 χρόνια  

Ερώτηση 2: Do you think that various practices for communication with the 

families      of children with disabilities are supported in the childcare centre you 

work? If so, in what ways? If not, why? / Στο σχολείο που εργάζεστε κατά την 

γνώμη σας υποστηρίζονται πρακτικές ενίσχυσης της επικοινωνίας με τις 

οικογένειες παιδιών με αναπηρίες; Αν ναι, με ποιους τρόπους; Αν όχι, γιατί; 

Απάντηση 2: Yes, through communicating with parents when they drop off and pick 

up the children from the centre and with the communication book. If we notice 

anything urgent in a child, we refer the case to the centre manager. Then she will 

discuss the matter with the Head of the company and they will fix a meeting with the 

parents. / Ναι, μέσω της επικοινωνίας με τους γονείς όταν αφήνουν και παίρνουν τα 

παιδιά τους από το σχολείο και με το βιβλίο επικοινωνίας. Εάν παρατηρήσουμε 

οτιδήποτε επείγον σε ένα παιδί, αναφέρουμε την περίπτωση στη διευθύντρια. Τότε 

αυτή θα το συζητήσει με τον διευθυντή της εταιρίας και θα προγραμματίσουν μία 

συνάντηση με τους γονείς.  

Ερώτηση 3: Would you suggest anything else about improving communication 

between the childcare centre and the families with children with disabilities?/ Θα 

είχατε να προτείνετε κάτι άλλο σχετικά με την βελτίωση της επικοινωνίας σχολείου 

και οικογενειών παιδιών με αναπηρίες; 

Απάντηση 3: No. I think that we are a very good team and we are doing our best. But 

still, formal meetings with the parents of children with disabilities are very important 

and as I already mentioned, we do it. / Όχι. Νομίζω ότι είμαστε πολύ καλή ομάδα και 

κάνουμε ό,τι καλύτερο. Αλλά ακόμη, οι επίσημες συναντήσεις με τους γονείς παιδιών 

με αναπηρίες είναι πολύ σημαντικές και όπως ήδη ανέφερα το κάνουμε. 

Ερώτηση 4: In what ways do you think that collaboration with parents in the 

childcare centre is achieved?/ Με ποιους τρόπους θεωρείτε ότι επιτυγχάνεται τη 

συνεργασία με τους γονείς στη σχολική μονάδα; 
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Απάντηση 4: By discussing the child’s improvements from time to time, passing on 

information from parents to us and from us to parents and work together for the 

benefit of the child. / Συζητώντας τις βελτιώσεις του παιδιού κάθε τόσο, περνώντας 

τις πληροφορίες από τους γονείς σε εμάς και από εμάς στους γονείς και δουλεύοντας 

προς όφελος του παιδιού. 

Ερώτηση 5: Do you share information with parents about your methods and 

practices? If so, why? If not, why? / Μοιράζεστε με τους γονείς πληροφορίες 

σχετικές με τις μεθόδους και τις πρακτικές που χρησιμοποιείτε; Αν ναι, γιατί; Αν 

όχι, γιατί; 

Απάντηση 5: Sharing information about our daily practices and methods is very 

important for the child’s development. / Μοιράζοντας τις πληροφορίες σχετικά με τις 

καθημερινές μας πρακτικές και μεθόδους είναι πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη του 

παιδιού. 

Ερώτηση 6: Are there benefits from school-family collaboration? In which areas? / 

Υπάρχουν οφέλη από τη συνεργασία σχολείου –οικογενείας και σε ποιους τομείς, 

ποια επίπεδα; 

Απάντηση 6: Of course there are! First of all, every child’s improvement in all areas. 

Moreover, we get to know both children and parents and we can help them more. / 

Φυσικά υπάρχουν! Πρώτα απ’ όλα, η βελτίωση κάθε παιδιού σε όλες τις περιοχές. 

Επιπλέον, γνωρίζουμε τα παιδιά και τους γονείς και μπορούμε να τους βοηθήσουμε 

περισσότερο. 

Ερώτηση 7: Do you think that there are factors which prevent your collaboration 

with parents? If so, what are these factors and why? / Θεωρείτε ότι υπάρχουν 

κάποιοι παράγοντες που εμποδίζουν τη συνεργασία σας με τους γονείς; Αν ναι, 

ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες και γιατί; 

Απάντηση 7: An important factor is if the parents are in denial, not wanting to accept 

the fact. In my opinion, we should persist the parents until they accept the reality. 

Eventually, they must take the responsibility of their child and take actions. / Ένας 

σημαντικός παράγοντας είναι αν οι γονείς βρίσκονται σε άρνηση, μη θέλοντας να 

δεχτούν την πραγματικότητα. Κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να επιμένουμε τους 



 
 

22185 

γονείς μέχρι να δεχτούν την πραγματικότητα. Τελικά, πρέπει να πάρουν την ευθύνη 

του παιδιού τους και να λάβουν δράση. 

Ερώτηση 8: Do you think that the parents of children with disabilities are positive 

to communication? If so, why? If not, why? / Πιστεύετε ότι οι γονείς παιδιών  με 

αναπηρίες είναι ανοιχτοί στην επικοινωνία; 

Απάντηση 8: No. First of all, they are not positive for the fact that they are facing 

something that they don’t want to hear. Especially, being their own child. / Όχι. 

Πρώτα απ’ όλα δεν είναι θετικοί στο γεγονός ότι αντιμετωπίζουν κάτι που δεν θέλουν 

να ακούσουν. Ειδικά, όντας το δικού τους παιδί. 

Ερώτηση 9: Would you like to add anything else about your collaboration with the 

families of children with disabilities? / Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι άλλο; 

Απάντηση 9: The fact that we work as a team in our childcare centre, proves that  we 

are doing our best for the children who attends. / Το γεγονός ότι δουλεύουμε ως 

ομάδα, αποδεικνύει ότι κάνουμε το καλύτερο για τα παιδιά που παρακολουθούν (στο 

σχολείο). 
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A.5. Επίσημα έντυπα παραπομπής των παιδιών  

Α.5.1. Φόρμα αναφοράς υπηρεσιών πρώιμης παρέμβασης 
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Α.5.2. Δήλωση συγκατάθεσης γονέων  
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Α.6. Βιβλίο επικοινωνίας/Communication book 
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A.7. Τυπικά ορόσημα/Milestones 
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