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Περίληψη 

Η επιρροή των οικογενειών στην «αρένα» της εκπαίδευσης φαίνεται να συνδέεται σημαντικά 

με το κοινωνικοοικονομικό τους υπόβαθρο. Ωστόσο, εντοπίζεται ένα ερευνητικό κενό 

σχετικά με τον ρόλο του κοινωνικοοικονομικού υποβάθρου στις δυνατότητες των 

οικογενειών με παιδιά με αναπηρίες για αντιμετώπιση των αναπηροποιητικών εμποδίων που 

συναντούν στο πεδίο της εκπαίδευσης. Ο σκοπός της έρευνας είναι να κατανοηθούν οι 

σχέσεις σχολείου και οικογενειών με παιδιά με αναπηρίες μέσα από τις προοπτικές των ιδίων 

των οικογενειών στη βάση του κοινωνικοοικονομικού τους υποβάθρου, εφαρμόζοντας 

συνδυαστικά τη θεωρία των κεφαλαίων και την έννοια του μισαναπηρισμού. Για τον σκοπό 

της έρευνας διεξήχθησαν συνεντεύξεις με γονείς, εκπαιδευτικούς/λειτουργούς και παιδιά. Τα 

ευρήματα κατέδειξαν πως η σχολική εμπλοκή των οικογενειών εκτυλισσόταν σε τρία υπό-

πεδία, δηλαδή στις Επαρχιακές Επιτροπές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, στις Σχολικές 

Εφορείες και στα σχολεία φοίτησης των παιδιών. Παράλληλα, αναδείχθηκε το φαινόμενο του 

«εκπαιδευτικού μισαναπηρισμού» το οποίο απευθύνεται στα αναπηροποιητικά εμπόδια που 

συναντώνται στην εκπαίδευση προς τα παιδιά με αναπηρίες, τα οποία δύνανται να 

περιορίσουν τη σχολική τους ευημερία και τις μαθησιακές τους δυνατότητες ή ευκαιρίες, με 

έμμεσες ή άμεσες ψυχοσυναισθηματικές επιπτώσεις στα παιδιά και τις οικογένειές τους. Οι 

ικανότητες των γονέων για αντιμετώπιση φαινομένων μισαναπηρισμού φάνηκε να 

εξαρτώνται σημαντικά από τις δυνατότητές τους για ενεργοποίηση κοινωνικού, πολιτισμικού 

και οικονομικού κεφαλαίου κατά τη σχολική τους εμπλοκή. Η ενεργοποίηση των πιο πάνω 

μορφών κεφαλαίου ήταν συχνότερη στις οικογένειες μεσαίας τάξης και σχετικά απούσα 

στους γονείς εργατικής τάξης, στοιχείο το οποίο καταδεικνύει ταξικές διάφορες στις 

δυνατότητες αντιμετώπισης καταστάσεων μισαναπηρισμού. Βάσει των ευρημάτων της 

έρευνας διατυπώνονται προτάσεις διαμόρφωσης πολιτικών και εισηγήσεις για μελλοντικές 

έρευνες. 
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Κεφάλαιο 1 

Εισαγωγή 

 

Στις μέρες μας οι σχέσεις σχολείου – οικογένειας θεωρούνται ως ένας σημαντικός 

παράγοντας για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα σχολεία, ενώ σε πολλές 

χώρες, η εμπλοκή των οικογενειών στην εκπαίδευση έχει ενθαρρυνθεί μέσα από διάφορες 

εκπαιδευτικές πολιτικές (Symeou, 2010). Η εμπλοκή των οικογενειών στην εκπαίδευση 

καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ενεργειών και δραστηριοτήτων, όπως η παρακολούθηση της 

προόδου των μαθητών/τριών, η εθελοντική τους εργασία στα σχολεία, η υποστήριξη της κατ’ 

οίκον εργασίας, η επικοινωνία με το σχολικό προσωπικό, η διεκδίκηση ειδικών 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών και η συμμετοχή σε διαδικασίες λήψης εκπαιδευτικών αποφάσεων 

(Epstein, 2005). Επίσης, πολλές έρευνες έχουν καταδείξει ότι η εμπλοκή των οικογενειών 

στην εκπαίδευση έχει θετική επίδραση στα μαθησιακά αποτελέσματα και στις σχολικές 

επιδόσεις των παιδιών (Jeynes, 2005, 2007, 2015∙ Hill & Tyson, 2009∙ Wilder, 2014), ενώ 

παράλληλα φαίνεται να συσχετίζεται θετικά και με τα κίνητρα των παιδιών για μάθηση 

(Gonzalez-DeHass κ.ά., 2005), καθώς επίσης και με την ψυχική τους υγεία και ισορροπία 

(Roeser & Eccles, 2000∙ Wang κ.ά., 2013∙ Wang & Sheikh-Khalil, 2014). 

Όσο αφορά τα παιδιά με αναπηρίες, τα τελευταία χρόνια ο ρόλος των γονέων στην 

εκπαίδευση φαίνεται να αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο ως σημαντικός σε επίπεδο 

εκπαιδευτικής πολιτικής (Trainor, 2010β), αφού οι δυνατές και υγιείς συνεργασίες μεταξύ 
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επαγγελματιών και οικογενειών με παιδιά με αναπηρίες φαίνεται να αποτελούν προϋπόθεση 

για την εξασφάλιση θετικών αποτελεσμάτων από την παρεχόμενη εκπαίδευση στα σχολεία 

(Turnbull κ.ά., 2006). Η σχολική εμπλοκή των οικογενειών έχει εκτιμηθεί τόσο ως μέσο για 

αύξηση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρίες (Garcia κ.ά., 

2000), όσο και ως εργαλείο για ενίσχυση της ακρίβειας των αξιολογήσεων των μαθησιακών 

τους αναγκών (Pinkus, 2005). Όμως, παρόλο που οι συνεργασίες γονέων – επαγγελματιών 

έχουν χαρακτηριστεί ως ευεργετικές για την εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες, μέσα 

από τοπικές κυρίως ποιοτικές έρευνες φαίνεται να καταδεικνύονται αρκετά χαμηλά επίπεδα 

ουσιαστικών και ποιοτικών σχέσεων μεταξύ σχολείου και οικογενειών με αρκετά εμφανή 

στοιχεία έντασης, άγχους, αγωνίας και δυσαρέσκειας από πλευράς γονέων (Phtiaka, 2006∙ 

Φτιάκα, 2008∙ Damianidou & Phtiaka, 2013). Επίσης, οι αρνητικές αντιλήψεις ότι «τα παιδιά 

με αναπηρίες είναι ανίκανα για μάθηση», καθώς και η εφαρμογή διαχωριστικών 

εκπαιδευτικών πρακτικών παρά τις επιθυμίες των γονέων για μεγαλύτερα επίπεδα 

συνεκπαίδευσης, φαίνεται να παρεμποδίζουν την ανάπτυξη υγιών συνεργασιών, με 

αποτέλεσμα τον περεταίρω αποκλεισμό των παιδιών με αναπηρίες από την ενιαία 

εκπαίδευση (Damianidou & Phtiaka, 2013). Ορισμένες από τις κυριότερες αιτίες έντασης 

στις σχέσεις σχολείου και οικογενειών με παιδιά με αναπηρίες φαίνεται να αποτελούν τα 

ελλείμματα επικοινωνίας και εμπιστοσύνης, η έλλειψη γνώσεων και από τις δύο πλευρές, οι 

δυσκολίες παροχής ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υπηρεσιών, τα ζητήματα 

δύναμης και εξουσίας, η χρήση τακτικής κατά τις αλληλεπιδράσεις των δύο πλευρών και οι 

έντονα ελλειμματικές προοπτικές από πλευράς σχολικού προσωπικού προς τα παιδιά (Lake 

& Billingsley, 2000). Παράλληλα, μια ερμηνεία των δυσκολίων των εκπαιδευτικών στο να 

ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις συνεργασίας με τους γονείς, φαίνεται να είναι και 

η έλλειψη κατάλληλης και επαρκούς κατάρτισής τους γύρω από τα ζητήματα σχέσεων 

σχολείου – οικογένειας (Μαυροπούλου & Παντελιάδου, 2008). 
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Μερικά από τα κυριότερα προβλήματα που φαίνεται να αντιμετωπίζουν οι γονείς 

σχετικά με τη φοίτηση των παιδιών τους στα γενικά σχολεία είναι τα ελλείμματα 

επικοινωνίας και ενημέρωσης, οι περιπτώσεις φτωχών συνεργασιών, οι δομικές ελλείψεις 

των σχολείων, και η κοινωνική απομόνωση και απόρριψη των ιδίων και των παιδιών τους 

(Ζώνιου-Σιδέρη & Ντεροπούλου-Ντέρου, 2008∙ Βλάχου & Μαυροπαλιάς, 2008). Σε 

διάφορες έρευνες έχει βρεθεί ότι πολλοί γονείς παιδιών με αναπηρίες επιθυμούν και 

υποστηρίζουν την ένταξη και φοίτηση των παιδιών τους στα γενικά σχολεία, όμως 

ταυτόχρονα εκφράζουν συναισθήματα απογοήτευσης και σημαντικές ανησυχίες ως προς τον 

τρόπο που εφαρμόζονται η ένταξη και φοίτηση των παιδιών τους σε αυτά (Leyser & Kirk, 

2004∙ Rogers, 2007∙ Φτιάκα, 2008). Επίσης, έχει βρεθεί ότι οι γονείς που υποστηρίζουν τη 

φοίτηση των παιδιών τους στα γενικά σχολεία είναι ως επί το πλείστον γονείς με υψηλότερο 

επίπεδο μόρφωσης ή/και γονείς παιδιών με υψηλότερες γλωσσικές και γνωστικές δεξιότητες 

(Leyser & Kirk, 2004∙ Βλάχου & Μαυροπαλιάς, 2008), ενώ παράλληλα τα περισσότερα 

παράπονα σχετικά με τη φοίτηση των παιδιών τους στα γενικά σχολεία φαίνεται να 

εκφράζονται από γονείς με υψηλότερο μορφωτικό και κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο 

(Φτιάκα, 2008). 

Σε διάφορες χώρες οι εκπαιδευτικές πολιτικές χτίζουν πάνω στην παραδοχή ότι η 

συμμετοχή των οικογενειών στην εκπαίδευση θα βοηθήσει τα παιδιά στη σχολική τους 

επιτυχία (Epstein, 2005). Όμως, το ζήτημα των σχέσεων σχολείου – οικογένειας στο 

κυπριακό εκπαιδευτικό συγκείμενο φαίνεται να είναι αρκετά περιθωριοποιημένο στις 

ατζέντες της εκπαιδευτικής πολιτικής και πρακτικής, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και από 

την απουσία πρόσφατων νομοθετικών ρυθμίσεων σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα 

(Symeou, 2010). Ιδιαίτερα στον χώρο της εκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρίες όπου οι 

συνεργασίες σχολείου – οικογένειας θεωρούνται ως αναπόσπαστο μέρος πολλών σύγχρονων 

διαδικασιών και πρακτικών, η απουσία τέτοιων ρυθμίσεων και κατευθυντήριων γραμμών 
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που να ορίζουν και να οριοθετούν τις σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών είναι ιδιαίτερα 

προβληματική (Nelson κ.ά., 2004). Οι περιορισμένες διασυνδέσεις σχολείου – οικογένειας 

στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα τεκμηριώνονται και μέσα από έναν σχετικά 

περιορισμένο αριθμό ερευνών με εστίαση στη βαθμίδα της (γενικής) δημοτικής εκπαίδευσης 

(Συμεού, 2002∙ Symeou, 2001, 2002, 2009), ενώ όσο αφορά τον χώρο της εκπαίδευσης των 

παιδιών με αναπηρίες οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών έχουν χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα 

προβληματικές (Phtiaka, 2006∙ Φτιάκα, 2008∙ Damianidou & Phtiaka, 2013). Και πάλι σε 

τοπικό επίπεδο, οι έρευνες σχετικά με τις προοπτικές των οικογενειών με παιδιά με 

αναπηρίες είναι και αυτές πολύ περιορισμένες, ενώ δεν εντοπίζονται έρευνες που να 

διερευνούν τις σχέσεις σχολείου και οικογενειών με παιδιά με αναπηρίες μέσα από τον φακό 

του κοινωνικοοικονομικού τους υποβάθρου. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι δυνατές συνεργασίες μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών 

είναι προς το εκπαιδευτικό συμφέρον των παιδιών με αναπηρίες (Turnbull κ.ά., 2006). Παρ’ 

όλα αυτά, το επίπεδο, η επιρροή και η αποτελεσματικότητα της εμπλοκής και συμμετοχής 

των οικογενειών με παιδιά με αναπηρίες στην εκπαίδευση, έχει βρεθεί ότι συνδέονται σε 

μεγάλο βαθμό με τους κοινωνικούς και πολιτισμικούς τους πόρους και κατ’ επέκταση με το 

κοινωνικοοικονομικό τους υπόβαθρο (Trainor, 2010α, 2010β∙ Bacon & Causton-Theoharis, 

2013· Lalvani, 2012· Szumsky & Karwowsky, 2012· Rehm κ.ά., 2013∙ Wilson, 2015). 

Δηλαδή, οι οικογένειες από τα υψηλότερα κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα φαίνεται να 

παρουσιάζουν μεγαλύτερα επίπεδα εμπλοκής και επιρροής στο πεδίο της εκπαίδευσης, λόγω 

μεγαλύτερης πρόσβασης και δυνατότητας ενεργοποίησης κοινωνικού και πολιτισμικού 

κεφαλαίου σχετικού με την εκπαίδευση σε σύγκριση πάντα με τις οικογένειες από τα 

κατώτερα κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα (Lareau, 2000· Crozier, 2000· Symeou, 2010). 

Επίσης, έχει βρεθεί ότι η ουσιαστική και αποτελεσματική συμμετοχή των οικογενειών στις 

διάφορες εκπαιδευτικές διαδικασίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση των παιδιών με 
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αναπηρίες φαίνεται να απαιτεί την κατοχή και ενεργοποίηση πολύ συγκεκριμένων μορφών 

κοινωνικών και πολιτισμικών πόρων, οι οποίες μπορεί να μην είναι πάντα εύκολα 

προσβάσιμες και δεδομένες για όλες τις οικογένειες και ιδιαίτερα για τις οικογένειες από τα 

χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά και διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα (Fitzgerland & 

Watkins, 2006· Harry & Klinger, 2006). 

Για την καλύτερη κατανόηση και περιγραφή των εμπειριών διάκρισης και καταπίεσης 

που πιθανόν να βιώνουν τα άτομα με αναπηρίες στα διάφορα πεδία της καθημερινής τους 

ζωής, έχει προταθεί στη βιβλιογραφία η έννοια του μισαναπηρισμού (disablism). Σύμφωνα 

με την Thomas (2010), ο μισαναπηρισμός αναφέρεται στην κοινωνική επιβολή των 

περιορισμών που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί στη ζωή, στις φιλοδοξίες και στην 

ψυχοσυναισθηματική ευημερία των ατόμων που κατηγοριοποιούνται ως άτομα με 

σωματικές, αισθητηριακές, νοητικές ή άλλες βλάβες (impairments) από αυτούς που 

θεωρούνται «κανονικοί». Παρόλο που η αρνητική επίδραση του μισαναπηρισμού προς τα 

άτομα με αναπηρίες είναι επαρκώς τεκμηριωμένη βιβλιογραφικά (Reeve, 2004, 2006, 2008, 

2012· Simpson κ.ά., 2013) και ως έναν βαθμό τεκμηριωμένη ως προς τις επιπτώσεις του 

προς τις οικογένειές τους (Dowling & Dolan 2001· Jarrett, 2008∙ Goodley & Runswnick-

Cole, 2011· Jarrett κ.ά., 2014), η διερεύνηση αυτών των αρνητικών εμπειριών 

μισαναπηρισμού συγκεκριμένα στο πεδίο της εκπαίδευσης φαίνεται να είναι περιορισμένη. 

Δηλαδή, φαίνεται να υπάρχει σημαντική ανάγκη ως προς τη συστηματική μελέτη και τον 

εντοπισμό των διάφορων πτυχών και εκφάνσεων του μισαναπηρισμού που πιθανόν να 

βιώνουν οι οικογένειες με παιδιά με αναπηρίες στο πεδίο της εκπαίδευσης, εφαρμόζοντας 

την έννοια του μισαναπηρισμού ως θεωρητικό και αναλυτικό εργαλείο. Η εμπειρία του 

μισαναπηρισμού φαίνεται να μην είναι πανομοιότυπη για όλα τα άτομα με αναπηρίες, αφού 

η επίδρασή του φαίνεται να επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες ή πτυχές της 

ταυτότητάς τους επιπρόσθετα από το είδος της αναπηρίας τους, όπως είναι το 
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κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, η εθνικότητα, η ηλικία και το φύλο (Reeve, 2004, 2006· 

Thomas, 2004). Επίσης, παρά το γεγονός ότι έχουν εντοπιστεί διαφορετικά επίπεδα εμπλοκής 

και επιρροής των οικογενειών με παιδιά με αναπηρίες στην εκπαίδευση ανάλογα με το 

κοινωνικοοικονομικό τους υπόβαθρο, η σχέση μεταξύ οικογενειακού κοινωνικοοικονομικού 

υποβάθρου και εμπειρίας του μισαναπηρισμού στο πλαίσιο του σχολείου (ή σε άλλα πεδία) 

φαίνεται να απουσιάζει αισθητά από τη διεθνή βιβλιογραφία. Πιο συγκεκριμένα, δεν 

εντοπίζονται έρευνες που να διερευνούν τον ρόλο των κοινωνικών, των πολιτισμικών και 

των οικονομικών πόρων των οικογενειών (οι οποίοι διασυνδέονται με το 

κοινωνικοοικονομικό τους υπόβαθρο) ως προς τις δυνατότητές τους για αποτελεσματική 

αντιμετώπιση φαινομένων μισαναπηρισμού προς τα παιδιά τους ή τους ιδίους τους γονείς. 

Συνεπώς, η σημαντικότητα και η αναγκαιότητα της παρούσας έρευνας έγκειται κυρίως στην 

ύπαρξη αυτού του σημαντικού θεωρητικού και ερευνητικού κενού στη διεθνή βιβλιογραφία, 

δηλαδή της απουσίας ερευνών ως προς τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ του οικογενειακού 

κοινωνικοοικονομικού υποβάθρου και της εμπειρίας του μισαναπηρισμού στο πεδίο της 

εκπαίδευσης ή/και σε άλλα κοινωνικά πλαίσια. Επίσης, φαίνεται να προκύπτει σημαντική 

ανάγκη για έρευνα ως προς τους τρόπους με τους οποίους οι γονείς με παιδιά με αναπηρίες 

βιώνουν τον μισαναπηρισμό, εξετάζοντας ταυτόχρονα το φαινόμενο αυτό σε συνδυασμό και 

με άλλους κοινωνικούς άξονες της ταυτότητας των οικογενειών (Ryan & Runswick-Cole, 

2008). 

Ο σκοπός της παρούσας ποιοτικής έρευνας είναι να κατανοηθούν οι σχέσεις σχολείου 

και οικογενειών με παιδιά με αναπηρίες μέσα από τις προοπτικές των ιδίων των οικογενειών 

στη βάση του κοινωνικοοικονομικού τους υποβάθρου, εφαρμόζοντας τα θεωρητικά εργαλεία 

της θεωρίας των κεφαλαίων (Bourdieu, 1986) καθώς και την έννοια του μισαναπηρισμού 

από το ευρύτερο πεδίο των σπουδών για τις αναπηρίες (Thomas, 2010· Reeve, 2004, 2014). 

Για τους σκοπούς αυτής της έρευνας, το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο μιας οικογένειας 
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εξαρτάται από και συμπεριλαμβάνει τα εισοδήματα, το επίπεδο μόρφωσης, καθώς και το 

κοινωνικό κύρος το οποίο σχετίζεται με τα επαγγέλματα των μελών της οικογένειας 

(Turnbull κ.ά., 2006). Η θεωρία των κεφαλαίων μέσα από τα αναλυτικά της εργαλεία 

(κεφάλαιο [capital], έξη [habitus], πεδίο [field], κ.λπ.) μπορεί να μας διευκολύνει στην 

εξέταση του ρόλου των κοινωνικών και πολιτισμικών πόρων των οικογενειών κατά τις 

αλληλεπιδράσεις σχολείου – οικογένειας στη βάση του κοινωνικοοικονομικού υποβάθρου 

των οικογενειών. Από την άλλη, η έννοια του μισαναπηρισμού μπορεί να μας υποστηρίξει 

στην αναγνώριση των αναπηροποιητικών εμποδίων που είναι πιθανόν να συναντήσουν οι 

οικογένειες με παιδιά με αναπηρίες στο πεδίο της εκπαίδευσης, τόσο σε δομικό όσο και σε 

διαπροσωπικό επίπεδο, εξετάζοντας παράλληλα και τις ψυχοσυναισθηματικές διαστάσεις 

των εμπειριών αυτών. Πιο κάτω παρατίθενται τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας: 

• Με ποιους τρόπους οι γονείς των παιδιών με αναπηρίες εμπλέκονται στην εκπαίδευση 

των παιδιών τους; Ποιες διαφοροποιήσεις εντοπίζονται στην εμπλοκή τους (εάν 

εντοπίζονται) στη βάση του κοινωνικοοικονομικού τους υποβάθρου; 

• Με ποιους τρόπους οι άξονες της αναπηρίας και του κοινωνικοοικονομικού 

υποβάθρου διατέμνονται και αλληλοεπιδρούν κατά τις σχέσεις και αλληλεπιδράσεις 

σχολείου – οικογένειας; 

• Ποιες μορφές μισαναπηρισμού μπορεί να συναντήσουν ή συναντούν (στην 

καθημερινότητά τους) οι οικογένειες των παιδιών με αναπηρίες στο πεδίο της 

εκπαίδευσης (εάν βιώνουν μισαναπηρισμό στο πεδίο της εκπαίδευσης) και πώς τις 

αντιμετωπίζουν; 

• Ποιες μορφές κοινωνικού και πολιτισμικού κεφαλαίου ενεργοποιούν οι οικογένειες 

των παιδιών με αναπηρίες κατά την εμπλοκή τους στην εκπαίδευση και ποια η 

σημασία τους; 
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Αξιοποιώντας τη θεωρία των κεφαλαίων, η παρούσα έρευνα λαμβάνει σοβαρά υπόψη 

την υπάρχουσα κριτική (Hattam & Smyth, 2014∙ Gewirdz & Cribb, 2003) και τα σημεία 

προσοχής (Winkle-Wagner, 2010· Sablan & Tierney, 2014) ως προς το έργο του Bourdieu 

καθώς αυτό εφαρμόζεται ως θεωρητικό πλαίσιο. Πιο συγκεκριμένα, στην παρούσα έρευνα 

γίνεται συνειδητή προσπάθεια για αποφυγή μιας ντετερμινιστικής προσέγγισης, κυρίως μέσα 

από την αποφυγή ελλειμματικών προοπτικών προς τις οικογένειες από τα χαμηλά 

κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα, την ανάδειξη του ρόλου της εμπρόθετης δράσης των 

ατόμων στη διαμόρφωση και διαπραγμάτευση της κοινωνικής τους πραγματικότητας, την 

ανάδειξη περιπτώσεων όπου παρατηρείται μαλακότητα και διαπερατότητα των κοινωνικών 

δομών, καθώς και την αναζήτηση δεδομένων που να καταδεικνύουν ρεύματα κοινωνικής 

αλλαγής με σκοπό την αποφυγή του θεωρητικού εγκλεισμού μονομερώς προς την κοινωνική 

αναπαραγωγή. Συνεπώς, η παρούσα έρευνα στοχεύει στη συνεισφορά και προς αυτήν την 

κατεύθυνση, δηλαδή ως προς την εφαρμογή του θεωρητικού πλαισίου του Bourdieu 

αποφεύγοντας όσο το δυνατόν τις ντετερμινιστικές προσεγγίσεις. Επίσης, φαίνεται να 

εντοπίζεται ένας σχετικά περιορισμένος αριθμών ερευνών στη βιβλιογραφία που να 

μελετούν ειδικά τις εμπειρίες των γονέων με παιδιά με αναπηρίες μέσα από την προοπτική 

του ευρύτερου κοινωνικού μοντέλου αντίληψης της αναπηρίας (Jarrett κ.ά., 2014). Αρχικώς 

η έννοια του μισαναπηρισμού (η οποία εντάσσεται στο ευρύτερο κοινωνικό μοντέλο 

αντίληψης της αναπηρίας) προτάθηκε καθαρά για την κατανόηση των εμπειριών των ατόμων 

με αναπηρίες. Ως εκ τούτων, η έρευνα στοχεύει και στην ενίσχυση της υπάρχουσας 

βιβλιογραφίας ως προς την επέκταση της χρήση της έννοιας του μισαναπηρισμού και για τη 

μελέτη των εμπειριών των οικογενειών με παιδιά με αναπηρίες. Μέσα από τον συνδυασμό 

της θεωρίας των κεφαλαίων και της έννοιας του μισαναπηρισμού, η έρευνα αποσκοπεί και 

στη θεωρητική συνεισφορά ως προς το πώς οι άξονες της αναπηρίας και του 
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κοινωνικοοικονομικού υποβάθρου μπορεί να διατέμνονται και να αλληλοεπιδρούν στο πεδίο 

της εκπαίδευσης και ειδικότερα κατά τις σχέσεις σχολείου – οικογένειας. 

Όσον αφορά την πιο πρακτική συνεισφορά της έρευνας, η συγκεκριμένη έρευνα 

αποσκοπεί στην εις βάθος κατανόηση και ανάδειξη των πολλαπλών εμπειριών και 

προοπτικών των οικογενειών με παιδιά με αναπηρίες, με σκοπό τη γνωστοποίηση αυτών των 

φωνών στην ακαδημαϊκή κοινότητα, στην επαγγελματική κοινότητα των εκπαιδευτικών, και 

γενικά σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που σχετίζονται με την εκπαίδευση των παιδιών 

με αναπηρίες. Δηλαδή, οι προσεγγίσεις των οικογενειών σχετικά με τις σχέσεις και 

αλληλεπιδράσεις τους με τα σχολεία μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το 

κοινωνικοοικονομικό τους υπόβαθρο, το είδος της αναπηρίας ή των μαθησιακών δυσκολιών 

των παιδιών τους, ή άλλα οικογενειακά τους χαρακτηριστικά. Παράλληλα, η έρευνα 

αποσκοπεί και στην ανάδειξη των πιθανών δυσκολιών, των προβλημάτων ή των εμποδίων 

που μπορεί να βιώνουν οι οικογένειες των παιδιών με αναπηρίες στην Κύπρο σχετικά με τις 

σχέσεις και αλληλεπιδράσεις τους με τα σχολεία, καθώς επίσης και τους τρόπους με τους 

οποίους οι οικογένειες αντιμετωπίζουν αυτού του είδους τις καταστάσεις. 

Συνεπώς, η ανάδειξη αυτών των φωνών θεωρώ πως θα μπορούσε να συμβάλει στη 

βελτίωση της επικοινωνίας, της συνεργασίας και γενικά των σχέσεων μεταξύ των 

εκπαιδευτικών θεσμών και των οικογενειών με παιδιά με αναπηρίες. Φυσικά ένας τέτοιος 

στόχος για να επιτευχθεί, προϋποθέτει και την εξασφάλιση μιας εύκολης και πρακτικής 

πρόσβασης των εκπαιδευτικών και γενικά των εμπλεκόμενων φορέων σε αποτελέσματα 

παρομοίου είδους ερευνών. Επίσης, η έρευνα αποσκοπεί και στη διαμόρφωση εισηγήσεων 

για βελτίωση, δημιουργία και θεσμοθέτηση εκπαιδευτικών πολιτικών και πρακτικών σχετικά 

με τον ρόλο και την εμπλοκή των γονέων των παιδιών με αναπηρίες στην εκπαίδευση, 

κυρίως μέσα από την ανάδειξη προβλημάτων, ελλείψεων, ανησυχιών, αλλά και εισηγήσεων 

που αναδύθηκαν μέσα από τις εμπειρίες και τις απόψεις των συμμετεχόντων/ουσών.  
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Κλείνοντας την εισαγωγή της έρευνας αυτής, στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζεται η 

ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεωρητικό 

πλαίσιο της έρευνας, στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται αναλυτικά ο ερευνητικός 

σχεδιασμός που ακολουθήθηκε, στο πέμπτο και έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα ευρήματα 

της έρευνας με παράλληλη συζήτησή τους, και στο τελευταίο κεφάλαιο διατυπώνονται και 

συζητιούνται τα συμπεράσματα και οι εισηγήσεις που προέκυψαν μέσα από τη διεξαγωγή 

της παρούσας έρευνας. 



 

 

 

Κεφάλαιο 2 

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

 

Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται αρχικά η διασαφήνιση του όρου «σχέσεις σχολείου – 

οικογένειας», όπως αυτός εννοείται και χρησιμοποιείται στην παρούσα έρευνα. Στη συνέχεια 

γίνονται αναφορές σε διάφορα ζητήματα, φαινόμενα και τάσεις που αφορούν τις σχέσεις 

σχολείου και οικογενειών με παιδιά με αναπηρίες, όπως αυτά καταγράφονται μέσα από τη 

διεθνή βιβλιογραφία. Τέλος, γίνεται μια περιγραφή του κυπριακού συγκειμένου όσο αφορά 

την εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες, όπως αυτό καταγράφεται μέσα από τοπικές 

έρευνες και ισχύουσες εκπαιδευτικές πολιτικές.  

 

2.1. Σχέσεις Σχολείου και Οικογενειών με Παιδιά με Αναπηρίες 

Το υπό μελέτη κεντρικό φαινόμενο της παρούσας έρευνας, το αποτελούν οι σχέσεις 

σχολείου και οικογενειών με παιδιά με αναπηρίες στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα. Ο 

όρος «σχέσεις σχολείου – οικογένειας» λειτουργεί ως ένας όρος ομπρέλα με σκοπό τη 

συμπερίληψη ενός φάσματος επίσημων ή ανεπίσημων ενεργειών, διαδικασιών και 

δραστηριοτήτων οι οποίες διασυνδέουν τους δύο αυτούς θεσμούς. Όπως έχει ήδη αναφερθεί 

στην Εισαγωγή, η εμπλοκή των οικογενειών στην εκπαίδευση φαίνεται να έχει θετική 

επίδραση στα μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών τους. Δηλαδή, τα παιδιά, ανεξαρτήτως 

κοινωνικοοικονομικού ή πολιτισμικού υποβάθρου των οποίων οι γονείς είναι εμπλεκόμενοι 
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στην εκπαίδευση τους, είναι πιθανότερο να φοιτούν ανελλιπώς στο σχολείο, να επιδεικνύουν 

υψηλότερες σχολικές επιδόσεις και καλύτερες κοινωνικές δεξιότητες, να ολοκληρώσουν 

επιτυχώς τη λυκειακή τους φοίτηση, και να συνεχίσουν με σπουδές στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση (Henderson & Mapp, 2002). Παράλληλα, οι δυνατές διασυνδέσεις μεταξύ 

σχολείου και οικογενειών έχουν θεωρηθεί τόσο ως προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα 

των σχολείων (Symeou, 2001), όσο και ως σημαντικό στοιχείο της αποτελεσματικής 

εκπαιδευτικής διοίκησης (Argyriou & Iordanidis, 2014).  

Όπως υποστηρίζουν οι Hoover-Dempsey και Sandler (1997), οι γονείς επιλέγουν να 

εμπλακούν στην εκπαίδευση των παιδιών τους αρχικώς για τρείς λόγους: α) ως μια 

λειτουργία της κατασκευής του ρόλου τους ως γονείς, β) λόγω της αντίληψης τους για την 

ικανότητα που έχουν στο να βοηθήσουν στη σχολική επιτυχία των παιδιών τους, και γ) λόγω 

των γενικών ευκαιριών, των προσκλήσεων αλλά και των απαιτήσεων για εμπλοκή, οι οποίες 

παρουσιάζονται τόσο από τα παιδιά όσο και από τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία. 

Επίσης, οι αποφάσεις των γονέων για σχολική εμπλοκή φαίνεται να επηρεάζονται και από τις 

συνθήκες και τα πλαίσια ζωής τους (π.χ. ικανότητες, γνώσεις, ενέργεια, χρόνος), καθώς και 

από τον βαθμό ανταπόκρισης και προσαρμογής των σχολείων σε αυτά τα πλαίσια και τις 

συνθήκες ζωής των οικογενειών (Hoover-Dempsey κ.α., 2005).  

Δύο σημαντικές έννοιες στον χώρο των σχέσεων σχολείου – οικογένειας είναι η 

γονεϊκή εμπλοκή και η γονεϊκή συμμετοχή στην εκπαίδευση. Σύμφωνα με τον Symeou 

(2001, 2002) οι όροι «γονεϊκή εμπλοκή» και «γονεϊκή συμμετοχή» παρόλο που έχουν 

χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά στην διεθνή βιβλιογραφία δεν είναι συνώνυμοι. Όπως εξηγεί ο 

συγκεκριμένος συγγραφέας, η γονεϊκή εμπλοκή αναφέρεται σε διαδικασίες οι οποίες 

επιτρέπουν στους γονείς να έχουν ρόλο στο τι γίνεται στο σχολείο, αλλά μόνο στη μορφή και 

στον βαθμό που προκαθορίζει το προσωπικό των σχολείων. Αυτό υποδεικνύει ότι η γονεϊκή 

εμπλοκή εννοιολογείται με περισσότερο ατομικιστικούς όρους, υπό την έννοια των συναφών 
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με την εκπαίδευση γονεϊκών καθηκόντων, την εθελοντική εργασία στο πλαίσιο του σχολείου 

και την παρουσία σε σχολικές εκδηλώσεις για το όφελος του παιδιού του κάθε γονιού 

ξεχωριστά (Symeou, 2001, 2002∙ Συμεού, 2002). Επίσης, η γονεϊκή εμπλοκή στην 

εκπαίδευση έχει οριστεί και ως η δουλειά που γίνεται από τους γονείς με τα σχολεία και τα 

παιδιά τους, ώστε να βελτιωθούν τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα και η μελλοντική επιτυχία 

των παιδιών (Hill κ.α., 2004).  

Από την άλλη, όπως εξηγεί ο Συμεού (2002) «η έννοια της ‘γονεϊκής συμμετοχής’ 

σημειώνει μια μετατόπιση προς ένα ευρύτερο και διαφορετικό φάσμα σχέσεων και 

δραστηριοτήτων, τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς το σκοπό τους, έτσι ώστε οι 

δύο ‘πλευρές’ να διαμοιράζονται ευθύνες και εξουσία» (σ. 264). Ως εκ τούτου, απαιτείται ο 

καθορισμός και η διευκρίνιση ρόλων, ευθυνών και δικαιωμάτων στους δύο εταίρους, ώστε 

να διασφαλίζεται η ενεργός και πλήρης συμμετοχή των γονέων στη σχολική διοίκηση και τη 

λήψη αποφάσεων, με σκοπό το συμφέρον ολόκληρου του σχολείου και του συνόλου των 

παιδιών που φοιτούν σε αυτό (Symeou, 2001, 2002∙ Συμεού, 2002). Δηλαδή, η γονεϊκή 

συμμετοχή στην εκπαίδευση χαρακτηρίζεται από τον διαμοιρασμό εξουσίας και τη 

συμμετοχή των γονέων σε διαδικασίες λήψης σχολικών αποφάσεων, στο πλαίσιο μίας 

συνεργασίας σχολείου – οικογένειας η οποία αποσκοπεί στο όφελος ολόκληρου του 

μαθητικού πληθυσμού ενός σχολείου. 

Επίσης, οι Sheldon και Epstein (2002) διακρίνουν έξι τύπους εμπλοκής των 

οικογενειών και της κοινότητας στην εκπαίδευση τους οποίους τα σχολεία μπορούν να 

ενθαρρύνουν μέσα από την εφαρμογή κατάλληλων δραστηριοτήτων. Ο πρώτος αναφέρεται 

στη γονεϊκότητα, δηλαδή την παροχή βοήθειας προς όλες τις οικογένειες ώστε να επιτύχουν 

τη δημιουργία μαθησιακού περιβάλλοντος στο σπίτι. Ο δεύτερος αναφέρεται στην 

επικοινωνία, δηλαδή την οργάνωση αποτελεσματικών τρόπων αμφίδρομης επικοινωνίας 

μεταξύ σχολείου – οικογένειας. Ο τρίτος αναφέρεται στον εθελοντισμό, δηλαδή την 
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προσέλκυση και οργάνωση των οικογενειών για παροχή βοήθειας προς το σχολείο και τα 

παιδιά. Ο τέταρτος αφορά στη μάθηση στο σπίτι, δηλαδή την παροχή πληροφοριών προς τις 

οικογένειες ώστε να υποστηρίζουν τα παιδιά τους με την κατ’ οίκον εργασία. Ο πέμπτος 

αφορά στη λήψη αποφάσεων, δηλαδή τη συμπερίληψη των γονέων στις σχολικές αποφάσεις 

και την ανάδειξη εκπροσώπων τους. Τέλος, ο εκτός τύπος αφορά στις συνεργασίες με την 

κοινότητα, δηλαδή τον εντοπισμό πόρων και υπηρεσιών από την κοινότητα για ενίσχυση των 

σχολείων, των παιδιών και των οικογενειών τους. 

Προσεγγίζοντας κριτικά την πιο πάνω τυπολογία των Sheldon και Epstein, μπορεί να 

πει κανείς πως οι δύο τελευταίοι τύποι οικογενειακής εμπλοκής στην εκπαίδευση εμπίπτουν 

περισσότερο στα πλαίσια της γονεϊκής συμμετοχής αντί της γονεϊκής εμπλοκής, αφού 

φαίνεται να αντανακλάται μια πιο ισότιμη προσέγγιση στις σχέσεις σχολείου – οικογένειας 

(Θεοδώρου, 2014). Επίσης, σε τέτοιου είδους μοντέλα όπου η ιεράρχηση των διαφόρων 

τύπων γονεϊκής εμπλοκής είναι ιδιαίτερα εμφανής, κάποιες μορφές εμπλοκής φαίνεται να 

υποβαθμίζονται εφόσον μπορεί να θεωρούνται αυτονόητες και δεδομένες (π.χ. μεταφορά του 

παιδιού στο σχολείο), ενώ κάποιες άλλες που είναι πιθανότερο να τις συναντήσει κανείς σε 

οικογένειες μεσαίων κοινωνικοοικονομικών υποβάθρων φαίνεται να προωθούνται ως 

υψηλότερες ή πιο επιθυμητές (π.χ. συμμετοχή στον σύνδεσμο γονέων), φανερώνοντας έτσι 

και τις πολιτισμικές παραδοχές που πιθανόν να κρύβονται πίσω από τις προσδοκίες για την 

εμπλοκή των γονέων στην εκπαίδευση (ο.π.).  

Πέρα από τις τυπικές μορφές γονεϊκής εμπλοκής στην εκπαίδευση (Sheldon & 

Epstein, 2002), σε διάφορα εκπαιδευτικά συγκείμενα οι γονείς των παιδιών με αναπηρίες 

καλούνται να συμμετάσχουν σε διαδικασίες οι οποίες σχετίζονται με τη λήψη απόφασης για 

το είδος της εκπαίδευσης που θα λαμβάνει το παιδί τους (Turnbull κ.α., 2006). Στην Κύπρο η 

συμμετοχή των γονέων σε τέτοιου είδους διαδικασίες εκφράζεται κυρίως μέσα από το 

δικαίωμά τους για ένσταση προς τις αποφάσεις των Επαρχιακών Επιτροπών Ειδικής Αγωγής 
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και Εκπαίδευσης (ΕΕΕΑΕ), το δικαίωμά τους να παρευρίσκονται στις αξιολογήσεις του 

παιδιού τους, και το δικαίωμά τους να προσκομίζουν στις ΕΕΕΑΕ στοιχεία ή εισηγήσεις 

σχετικά με την αξιολόγηση του παιδιού, όμως τον τελευταίο λόγο στη λήψη απόφασης για το 

είδος της εκπαίδευσης του παιδιού τον έχουν πάντα η Κεντρική και η Επαρχιακή Επιτροπή 

Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Βουλή των Αντιπροσώπων, 2001γ). Επίσης, οι γονείς με 

παιδιά με αναπηρίες στο κυπριακό συγκείμενο, συμμετέχουν ως μέλη με δικαίωμα ψήφου 

στις Επιτροπές Πρόσληψης Σχολικών Συνοδών, οι οποίες λειτουργούν στα πλαίσια των 

τοπικών Σχολικών Εφορειών (ΥΠΠ, 2009). Συνεπώς, για τους σκοπούς της παρούσας 

έρευνας, ο όρος «σχέσεις σχολείου – οικογένειας» εμπερικλείει ένα ευρύ φάσμα ενεργειών, 

διαδικασιών και δραστηριοτήτων, οι οποίες διασυνδέουν τις οικογένειες με παιδιά με 

αναπηρίες και τους εκπαιδευτικούς θεσμούς (ΕΕΕΑΕ, Σχολικές Εφορείες, σχολεία), στα 

πλαίσια του περιεχομένου των εννοιών «γονεϊκή εμπλοκή» ή «γονεϊκή συμμετοχή» στην 

εκπαίδευση ανάλογα με την περίπτωση.  

Η ύπαρξη υγειών και ισότιμων συνεργασιών μεταξύ γονέων – επαγγελματιών στις 

πιο πάνω σχολικές διαδικασίες, φαίνεται να αποτελεί ένα ιδιαίτερα επωφελές στοιχείο για 

την εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες (Turnbull κ.α., 2006), αφού οι γονείς εκ της 

θέσεώς τους είναι οι μόνοι οι οποίοι έχουν μία σφαιρική εικόνα για τις ατομικές ανάγκες του 

παιδιού τους, την οποίαν κανένας άλλος εμπλεκόμενος φορέας δεν μπορεί να προσφέρει 

(Φτιάκα, 2008). Παρ’ όλα αυτά όμως, σε ορισμένες περιπτώσεις οι γονείς δε διαθέτουν τα 

απαραίτητα κίνητρα για να είναι λήπτες εκπαιδευτικών αποφάσεων, ενώ άλλες φορές έχουν 

τα κίνητρα αλλά δεν έχουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες, και σε άλλες περιπτώσεις μπορεί 

να διαθέτουν τα κίνητρα, τις γνώσεις και τις δεξιότητές όμως να αντιμετωπίζουν ένα πλαίσιο 

το οποίο παρεμποδίζει παρά διευκολύνει τον ρόλο τους ως σχολικών εταίρων (Turnbull κ.α., 

2006). Στις υπό-ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται διάφορα φαινόμενα, πτυχές και 
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διαστάσεις των σχέσεων σχολείου και οικογενειών με παιδιά με αναπηρίες, όπως αυτά 

καταγράφονται μέσα από έρευνες στη διεθνή βιβλιογραφία.  

2.1.1. Συνεργασίες επαγγελματιών – οικογενειών με παιδιά με αναπηρίες.  Όπως 

έχει ήδη αναφερθεί, οι συνεργασίες μεταξύ επαγγελματιών και οικογενειών φαίνεται να 

αποτελούν σημαντική προϋπόθεση για τη διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης στους/τις μαθητές/τριες με αναπηρίες. Για τη δημιουργία τέτοιων συνεργασιών 

απαιτούνται τόσο η υιοθέτηση συγκεκριμένων στάσεων και αξιών όσο και η ανάπτυξη 

ορισμένων διαπροσωπικών δεξιοτήτων από τα εμπλεκόμενα άτομα. Για παράδειγμα, οι Blue-

Banning κ.ά. (2004) ορίζουν τις συνεργασίες στην ειδική εκπαίδευση ως τις αμοιβαίες και 

υποστηρικτικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ επαγγελματιών και γονέων που έχουν ως στόχο την 

ικανοποίηση των αναγκών των παιδιών και των οικογενειών τους, οι οποίες χαρακτηρίζονται 

από την αίσθηση επάρκειας από όλα τα εμπλεκόμενα μέλη, τη δέσμευση, την ισότητα, τη 

θετική επικοινωνία, τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη. Παρομοίως, οι Turnbull κ.ά. (2006) 

προτείνουν ότι οι επιτυχημένοι συνεταιρισμοί στην ειδική εκπαίδευση πρέπει να 

χαρακτηρίζονται από την επικοινωνία, την επαγγελματική επάρκεια, τη δέσμευση, τον 

σεβασμό, την ισότητα, την υπεράσπιση και την εμπιστοσύνη. Δηλαδή, οι υποστηρικτικές 

σχέσεις μεταξύ γονέων και επαγγελματιών φαίνεται να βρίσκονται και να αποτελούν το 

επίκεντρο ενός υγιούς συνεταιρισμού μεταξύ των δύο πλευρών (Dinnebeil κ.ά., 1996, 2000). 

Στις συνεργασίες όπου η δύναμη είναι διαμοιρασμένη, οι σχέσεις μεταξύ των 

εμπλεκόμενων μερών είναι οριζόντιες και όχι κάθετες/ιεραρχικές. Συνεπώς, η ισότητα η 

οποία χαρακτηρίζει τους συνεταιρισμούς «αναφέρεται στην κατάσταση όπου οι οικογένειες 

και οι επαγγελματίες νιώθουν ότι ο καθένας από αυτούς έχει περίπου την ίδια δύναμη στο να 

επηρεάσει την εκπαίδευση ενός μαθητή» (Turnbull κ.ά., 2006, σ. 151, μετάφραση 

συγγραφέα). Για να δημιουργηθεί μια τέτοια κατάσταση ισότητας, οι αποτελεσματικοί 

επαγγελματίες θα πρέπει να διαμοιράζουν τη δύναμη, να ενδυναμώνουν τους γονείς, και να 
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τους προσφέρουν επιλογές (Turnbull κ.ά., 2006). Επίσης, οι συνεταιρισμοί χαρακτηρίζονται 

και από την ύπαρξη κοινού οράματος καθώς και από την επίδειξη πολιτισμικής ευαισθησίας 

μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών (Parette κ.ά., 2000). Παράλληλα, έχει εντοπιστεί ότι οι 

γονείς φαίνεται να το εκτιμούν πολύ όταν εισακούγονται οι απόψεις τους, όταν τυγχάνουν 

επαρκούς πληροφόρησης, όταν συμμετέχουν ενεργά σε συζητήσεις που αφορούν το μέλλον 

των παιδιών τους, ή όταν αισθάνονται ότι καθοδηγούν τις διαδικασίες (Ward κ.ά., 2004). 

Παρ’ όλα αυτά όμως, εντοπίζονται αρκετές αναφορές για αρνητικά συναισθήματα και 

αρνητικές εμπειρίες από πλευράς οικογενειών όσο αφορά τις σχέσεις και τις συνεργασίες 

τους με τα σχολεία. Για παράδειγμα, οι γονείς σε διάφορες έρευνες σχετικά με τις σχέσεις 

τους με τα σχολεία σημείωναν τις έντονα ελλειμματικές προοπτικές των εκπαιδευτικών προς 

τα παιδιά τους (Lake & Billingsley, 2000∙ Zionts κ.ά., 2003∙ Damianidou & Phtiaka, 2013), 

τις έντονα γραφειοκρατικές διαδικασίες αξιολόγησης εκπαιδευτικών αναγκών (Φτιάκα, 2008∙ 

Bacon & Causton-Theoharis, 2013), την έλλειψη ενημέρωσης για τις διάφορες διαδικασίες 

και τα δικαιώματά τους (Φτιάκα, 2008· Phtiaka, 2006), τα ελλείμματα επικοινωνίας με 

επαγγελματίες και εκπαιδευτικούς (Ζώνιου-Σιδέρη & Ντεροπούλου-Ντέρου, 2008∙ Βλάχου 

& Μαυροπαλιάς, 2008), καθώς και την υποβάθμιση και περιθωριοποίηση των θέσεων και 

απόψεών τους έναντι της επαγγελματικής εμπειρογνωμοσύνης των εκπαιδευτικών (Salas, 

2004∙ Hodge & Runswick-Cole, 2008). 

2.1.2. Ζητήματα δύναμης και εξουσίας στις σχέσεις σχολείου – οικογένειας.  Μια 

σημαντική πρόκληση και διάσταση στις σχέσεις σχολείου και οικογενειών με παιδιά με 

αναπηρίες αποτελούν και τα ανισοζύγια δύναμης μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών, τα οποία 

φαίνεται να συνδέονται με το επαγγελματικό κύρος των εκπαιδευτικών (Kalyanpur & Harry, 

2012). Για παράδειγμα, η συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία που διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί 

γύρω από τα ζητήματα της ειδικής εκπαίδευσης και τα οποία οι γονείς δε διαθέτουν φαίνεται 

να είναι στοιχείο το οποίο ευνοεί τη δημιουργία ιεραρχιών στις σχέσεις των δύο πλευρών, με 
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τους εκπαιδευτικούς να τοποθετούνται σε ανώτερα επίπεδα έναντι των γονέων (Hodge & 

Runswick-Cole, 2008). Παράλληλα, αυτού του είδους οι ιεραρχίες γνώσης και εμπειρίας 

φαίνεται να δίνουν στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να ελέγχουν τον βαθμό και τη φύση 

των συνεργασιών τους με τις οικογένειες (Kalyanpur & Harry, 2012). Επίσης, οι 

γραφειοκρατικές δομές και η έντονη χρήση της επαγγελματικής γλώσσας εκ μέρους των 

εκπαιδευτικών φαίνεται και αυτά να συμβάλλουν στον περιορισμό και στην αποδυνάμωση 

των γονέων, ιδίως κατά τη συμμετοχή τους σε πολυθεματικές συνεδριάσεις (Bacon & 

Causton-Theoharis, 2013). Πιο συγκεκριμένα, οι Martin κ.ά. (2011) παρατηρώντας 130 

πολυθεματικές συνεδριάσεις εντόπισαν ότι οι εκπαιδευτικοί μιλούσαν και όριζαν τις 

συζητήσεις σε πολυθεματικές συνεδριάσεις πολύ συχνότερα από ότι οι γονείς ή οι άλλοι 

επαγγελματίες που παρευρίσκονταν. Επίσης, στην έρευνα των Blue-Banning κ.ά. (2004), 

μέσα από ομάδες εστίασης με γονείς και εκπαιδευτικούς αναφέρθηκε και από τις δύο ομάδες 

ότι οι γονείς δεν αντιμετωπίζονταν ως ισότιμοι σχολικοί εταίροι και ότι οι επαγγελματίες 

διατηρούσαν τον έλεγχο των πολυθεματικών συνεδριάσεων. Παράλληλα, στη βιβλιογραφία 

εντοπίζονται και αναφορές για αποδυνάμωση και περιθωριοποίηση της φωνής των 

οικογενειών, έναντι των επαγγελματικών γνώσεων και της εμπειρογνωμοσύνης των 

επαγγελματιών (Hodge & Runswick-Cole, 2008). Επίσης, σε ποιοτικές έρευνες με 

συμμετέχουσες μητέρες παιδιών με αναπηρίες από μεταναστευτικά υπόβαθρα, εντοπίστηκε 

ότι κατά τις πολυθεματικές συνεδριάσεις οι απόψεις και οι προοπτικές τους πολύ συχνά 

περιθωριοποιούνταν και δε γίνονταν σεβαστές από τους διάφορους επαγγελματίες (Salas, 

2004∙ Cho & Gannotti, 2005). 

Η δυνατότητα πρόσβασης των οικογενειών σε σημαντικές πηγές πληροφόρησης 

σχετικά με το σύστημα ειδικής εκπαίδευσης είναι παράγοντας ο οποίος φαίνεται να 

ενδυναμώνει τους γονείς κατά τη συμμετοχή τους στην ειδική εκπαίδευση (Bacon & 

Causton-Theoharis, 2013). Όπως αναφέρουν πολύ χαρακτηριστικά οι Harry κ.ά. (1999): «Η 
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γνώση είναι δύναμη» (σ. 176, μετάφραση συγγραφέα). Όμως, τέτοιου είδους 

διαπραγματευτική δύναμη και γνώση είναι πιθανότερο τις συναντήσουμε σε οικογένειες από 

ανώτερα κοινωνικοοικονομικά και μορφωτικά υπόβαθρα (Trainor, 2010α, Lalvani, 2012). 

Στην έρευνα των Hess κ.ά. (2006), οι γονείς που συμμετείχαν ανέφεραν αισθήματα 

αποδυνάμωσης κατά τη συμμετοχή τους σε πολυθεματικές συνεδριάσεις, τα οποία όμως 

αμβλύνθηκαν μόνο όταν ενημερώθηκαν επαρκώς για τον ρόλο τους ως ισότιμα μέλη της 

πολυθεματικής ομάδας, καθώς επίσης και για τον κατοχυρωμένο και δικαιωματικό τους ρόλο 

ως υπερασπιστές των παιδιών τους. Όπως εξηγούν οι Turnbull και Winton (1984), το να 

είναι κανείς ισχυρός υπερασπιστής των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων του παιδιού του 

χρειάζεται να κατέχει επικοινωνιακές δεξιότητες, εκτενή οικειότητα και γνώση με τις νομικές 

εντολές και τις παρεχόμενες από το σύστημα υπηρεσίες, καθώς και πληροφόρηση για όλες 

τις τεχνικές και συστημικές γνώσεις οι οποίες απαιτούνται για μια δυναμική αντιπαράθεση. 

Συνεπώς, οι γονείς από ευάλωτες κοινωνικές ή μεταναστευτικές ομάδες μπορεί να βρουν 

δύσκολη τη συμμετοχή τους σε τέτοιου είδους διαδικασίες, με αποτέλεσμα να τείνουν να 

αναλαμβάνουν έναν παθητικό ρόλο στις διαδικασίες λήψης εκπαιδευτικών αποφάσεων για τα 

παιδιά τους (Turnbull & Turnbull, 2000). 

Επίσης, όπως υποστηρίζουν οι Fitzgerland και Watkins (2006), μόνο το 4-8% των 

εγγράφων που σχετίζονται με τα δικαιώματα των γονέων στην ειδική εκπαίδευση είναι 

γραμμένα στον απαιτούμενο βαθμό αναγνωστικής δυσκολίας για όλους τους γονείς στις 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ). Το 20-50% των εγγράφων είναι γραμμένο σε 

πανεπιστημιακό επίπεδο ανάγνωσης, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό είναι γραμμένο με δύσκολα 

κειμενικά χαρακτηριστικά. Το συγκεκριμένο γεγονός υποδεικνύει ότι τα συγκεκριμένα 

κείμενα μπορεί να μην είναι εύκολα προσβάσιμα και κατανοητά για όλους τους γονείς και 

ιδιαίτερα για τους γονείς από χαμηλότερα μορφωτικά υπόβαθρα. Όταν οι γονείς δεν είναι 

επαρκώς πληροφορημένοι σχετικά με τις διάφορες συστημικές διαδικασίες και τα 
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δικαιώματά τους φαίνεται να ευνοείται η εμφάνιση ανισοζυγίων δύναμης ανάμεσα σε γονείς 

και εκπαιδευτικούς υπέρ των τελευταίων (Bacon & Causton-Theoharis, 2013).  

Επιπλέον, μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία εντοπίζεται συστηματικά το εύρημα της 

ελλιπούς πληροφόρησης των γονέων σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις διάφορες 

εκπαιδευτικές διαδικασίες (Cobb, 2013∙ Wolfe & Duran, 2013· Βλάχου & Μαυροπαλιάς, 

2008). Παράλληλα με τα πιο πάνω, η δύσκολη ορολογία της ειδικής εκπαίδευσης μπορεί να 

δημιουργήσει εμπόδια και να αποδυναμώσει στους γονείς, τόσο σε γραπτές όσο και σε 

προφορικές διαδικασίες ή αλληλεπιδράσεις (Cobb, 2013). Για παράδειγμα, στην έρευνα των 

Blue-Banning κ.ά. (2004), οι συμμετέχοντες γονείς εξέφρασαν την επιθυμία οι επαγγελματίες 

να τους μιλούσαν με απλή και κατανοητή γλώσσα και χωρίς τις δύσκολες και δυσνόητες 

πολλές φορές ορολογίες της ειδικής εκπαίδευσης. Επίσης, οι διάφοροι υφολογικοί τρόποι με 

τους οποίους οι άνθρωποι επικοινωνούν, όπως είναι για παράδειγμα ο τόνος της φωνής, η 

γλώσσα του σώματος, η οπτική επαφή και η χρήση έμμεσου ή άμεσου λόγου, φαίνεται να 

αποτελούν και αυτά παράγοντες οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν ανισοζύγια δυνάμεων 

κατά τις αλληλεπιδράσεις των δύο πλευρών και να αποδυναμώσουν τις φωνές των 

οικογενειών (Blue-Banning κ.ά., 2004). 

Παρ’ όλα αυτά, μέσα από τη βιβλιογραφία εντοπίζονται και θετικές αναφορές 

σχετικά με τις εμπειρίες των οικογενειών στις πολυθεματικές συνεδριάσεις. Για παράδειγμα, 

στην έρευνα των Harry κ.ά. (1999), εντοπίζονται τέσσερεις οικογένειες Αφροαμερικανών 

μεσαίου εισοδήματος ως δυνατοί και αποτελεσματικοί υποστηρικτές των δικαιωμάτων των 

παιδιών τους στο σύστημα ειδικής εκπαίδευσης των ΗΠΑ. Επίσης, στην έρευνα της Fish 

(2008) με συμμετέχοντες γονείς μεσαίου κυρίως κοινωνικοοικονομικού υποβάθρου 

καταγράφηκαν θετικές εμπειρίες όσο αφορά τις συμμετοχές τους στις πολυθεματικές 

συνεδριάσεις, κυρίως για τον λόγο ότι οι εκπαιδευτικοί τους μεταχειρίζονταν με σεβασμό και 

τους προσέγγιζαν ως ισότιμους εταίρους κατά τις διαδικασίες λήψης εκπαιδευτικών 
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αποφάσεων. Στην ίδια έρευνα, οι περισσότεροι γονείς δήλωσαν πως είχαν μια ξεκάθαρη 

κατανόηση όσο αφορά τις διαδικασίες και τη νομοθεσία της ειδικής εκπαίδευσης. Συνεπώς, η 

ξεκάθαρη πληροφόρηση των οικογενειών και η κατανόησή τους όσο αφορά τα δικαιώματά 

τους, τις διαδικασίες και τις νομοθεσίες, φαίνεται να είναι παράγοντας που συνδέεται με 

θετικότερες εμπειρίες για τους γονείς όσο αφορά τη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση. Είναι 

σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι η απουσία σαφούς και ξεκάθαρης περιγραφής ρόλων και 

δικαιωμάτων προς τα μέλη των οικογενειών κατά τις συνεργασίες σχολείου – οικογένειας, 

είναι στοιχείο το οποίο φαίνεται αυξάνει τόσο τον κίνδυνο της εμφάνισης ανισοζυγίων 

δύναμης στις σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών, όσο και τον κίνδυνο της περιθωριοποίησης 

της φωνής των οικογενειών κατά τις διάφορες εκπαιδευτικές διαδικασίες (Burke, 2012). 

2.1.3. Στερεότυπα και κοινωνικά ευάλωτες οικογένειες παιδιών με αναπηρίες.  

Παράλληλα με τα πιο πάνω, τα διαδεδομένα στερεότυπα προς συγκεκριμένες κοινωνικά 

ευάλωτες οικογένειες από πλευράς σχολικού προσωπικού φαίνεται να παίζουν και αυτά 

σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των σχέσεων σχολείου και οικογενειών με παιδιά με 

αναπηρίες. Για παράδειγμα, στην εθνογραφική έρευνα των Harry κ.ά. (2005) στις ΗΠΑ, 

εντοπίστηκε ότι οι εκπαιδευτικοί είχαν μια στρεβλή και ελλειμματική εικόνα για τους 

Αφροαμερικανούς γονείς με παιδιά στην ειδική εκπαίδευση, η οποία όπως διαπιστώθηκε 

βασιζόταν κυρίως σε αποσπασματικά γεγονότα και διαδεδομένα στερεότυπα για τις 

οικογένειες των Αφροαμερικανών στις γειτονιές στο κέντρο της πόλης. Πιο συγκεκριμένα, 

εντοπίστηκε ότι το σχολικό προσωπικό στην πραγματικότητα γνώριζε πολύ λίγα για τις 

συγκεκριμένες κοινωνικά ευάλωτες οικογένειες, όμως παρ’ όλα αυτά οι εκπαιδευτικοί 

περιέγραφαν τις συγκεκριμένες οικογένειες με τους πιο υποτιμητικούς και αρνητικούς 

τρόπους (Harry κ.ά., 2005). Επίσης, στην έρευνα των Harry και Klinger (2006) η οποία 

εστίαζε και αυτή σε οικογένειες από μειονοτικά υπόβαθρα με παιδιά στην ειδική εκπαίδευση, 

εντοπίστηκε ότι οι εκπαιδευτικοί αρκετά συχνά απέδιδαν σε μεγάλο βαθμό τις μαθησιακές ή 
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άλλες δυσκολίες των παιδιών σε γονεϊκά ελλείματα και σε οικογενειακές δυσλειτουργίες, 

ενώ ταυτόχρονα φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί αγνοούσαν και τις όποιες δυνατότητες αυτών 

των οικογενειών. Όπως υπογραμμίστηκε στη συγκεκριμένη έρευνα, οι εκπαιδευτικοί φάνηκε 

ότι οικοδομούσαν τις απόψεις και τις κρίσεις τους για τις συγκεκριμένες κοινωνικά ευάλωτες 

οικογένειες αρκετά συχνά στη βάση απληροφόρητων και ανεξακρίβωτων αρνητικών 

υποθέσεων, καθώς επίσης και στη βάση αυθαίρετων γενικεύσεων σχετικά με την 

οικογενειακή και κοινωνικοοικονομική κατάσταση των συγκεκριμένων οικογενειών (Harry 

& Klinger, 2006). 

Παρόμοια ευρήματα σχετικά με ελλειμματικές προοπτικές εντοπίστηκαν και στην 

έρευνα του Knotek (2003) μέσα από εθνογραφικές παρατηρήσεις 40 πολυθεματικών 

συνεδριάσεων. Πιο αναλυτικά, στη συγκεκριμένη έρευνα φάνηκε ότι οι στερεοτυπικές 

αντιλήψεις των επαγγελματιών σχετικά με τη συζυγική κατάσταση και το εισοδηματικό και 

μορφωτικό υπόβαθρο των οικογενειών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ήταν παράγοντες 

που επηρέαζαν προς το αρνητικό τις αποφάσεις τους σχετικά με τις αξιολογήσεις των 

παιδιών και τις τοποθετήσεις τους σε ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Σε αντίθεση τα 

παιδιά και οικογένειες από υψηλότερα κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα ήταν πιο πιθανό να 

τύχουν μιας πιο θετικής αντιμετώπισης κατά τις πολυθεματικές συνεδριάσεις και μέσα από 

λιγότερο έντονες ελλειμματικές προοπτικές (Knotek, 2003). Τέλος, στην έρευνα των Zionts 

κ.ά. (2003) με 24 Αφροαμερικανούς γονείς παιδιών με αναπηρίες, εντοπίστηκε ότι 

περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες ένοιωθαν έλλειψη σεβασμού από το σχολικό 

προσωπικό, με αποτέλεσμα τη μειωμένη ικανοποίησή τους ως προς τα σχολεία και τους 

εκπαιδευτικούς. Επίσης, οι συγκεκριμένοι γονείς δήλωσαν ότι οι αρνητικές κρίσεις του 

σχολικού προσωπικού εστίαζαν κυρίως στη διαφορετική τους κουλτούρα και στις αναπηρίες 

των παιδιών τους, οι οποίες σύμφωνα με τις οικογένειες οφείλονταν σε ελλείματα 

πολιτισμικής κατανόησης και αποδοχής από την πλευρά των εκπαιδευτικών. 
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2.1.4. Εμπιστοσύνη και σχέσεις σχολείου και οικογενειών με παιδιά με 

αναπηρίες.  Μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία έχει επισημανθεί και το ζήτημα της 

εμπιστοσύνης των οικογενειών των μαθητών/τριών με αναπηρίες προς τα σχολεία και τους 

εκπαιδευτικούς. Για να εμπιστευτούν οι γονείς τα σχολεία πρέπει πρώτα να πιστέψουν ότι οι 

εκπαιδευτικοί και το σχολικό προσωπικό θα νοιαστούν για τα παιδιά τους και θα 

ανταποκριθούν στις ανάγκες τους (Hess κ.ά., 2006∙ Stoner κ.ά., 2005∙ Larson & Ovando, 

2001). Η έρευνα σχετικά με την εμπιστοσύνη δείχνει ότι η εμπιστοσύνη χτίζεται κλιμακωτά 

μέσα από προσωπικές αλληλεπιδράσεις, συναντήσεις και συναλλαγές (Rousseau κ.ά., 1998). 

Οι πρακτικές οι οποίες ενισχύουν το αίσθημα της εμπιστοσύνης των γονέων προς τα σχολεία 

συνήθως περιλαμβάνουν συνεργατικές και με σεβασμό στάσεις προς τις οικογένειες, ενώ 

παράλληλα προσφέρουν και συχνές ευκαιρίες αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ γονέων και 

εκπαιδευτικών (Hoover-Dempsey κ.ά., 2005). Σε έρευνα των Stoner κ.ά. (2005), με 

συμμετέχοντες τέσσερα ζευγάρια μεσαίου κοινωνικοοικονομικού υποβάθρου με παιδιά στο 

φάσμα του αυτισμού, εντοπίστηκε ότι από τη στιγμή που η εμπιστοσύνη μεταξύ γονέων και 

επαγγελματιών μειωνόταν ή κλονιζόταν, οι γονείς έτειναν να γίνονται όλο και πιο 

καχύποπτοι και πιο παρατηρητικοί στην προσπάθειά τους να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά 

τους θα ελάμβαναν όλες τις υπηρεσίες που κρίνονταν αναγκαίες για την κάλυψη των 

εκπαιδευτικών αναγκών τους. Επίσης, στην ίδια έρευνα, η εμπιστοσύνη των γονέων φάνηκε 

να μειωνόταν όταν υπήρχε ελλιπής ή κακή επικοινωνία μεταξύ γονέων και επαγγελματιών. 

Παράλληλα, η εμπιστοσύνη των γονέων φάνηκε να αυξανόταν όταν οι προσδοκίες γονέων 

και επαγγελματιών ήταν σαφώς καθορισμένες, όταν οι υποσχέσεις προς αυτούς και οι 

προσδοκίες τους ικανοποιούνταν, και όταν οι γονείς πίστευαν ότι η πραγματική πρόθεση των 

επαγγελματιών ήταν να κάνουν το καλύτερο που μπορούσαν για τα παιδιά τους (Stoner κ.ά., 

2005). Επίσης, σε έρευνα των Lake και Billingsley (2000) εντοπίστηκε ότι όταν οι γονείς δεν 

εμπιστεύονταν τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς των παιδιών τους οι γονείς 
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δυσκολεύονταν να δεχθούν τις εισηγήσεις των εκπαιδευτικών. Δηλαδή, όταν η εμπιστοσύνη 

των γονέων πληγωνόταν από συγκεκριμένα γεγονότα τότε η σχέση γονέων – εκπαιδευτικών 

γινόταν πιο καχύποπτη και πιο εύθραυστη. Στην ίδια έρευνα, διαπιστώθηκε ότι όταν η 

έλλειψη της εμπιστοσύνης των γονέων προς τα σχολεία διαρκούσε για παρατεταμένα 

διαστήματα, μερικοί γονείς προχωρούσαν ακόμη και σε αιτήματα για αλλαγή σχολείου (Lake 

& Billingsley, 2000). 

2.1.5. Οικογενειοκεντρικές πρακτικές.  Δεδομένων των πιο πάνω πτυχών της 

εμπλοκής των οικογενειών με παιδιά με αναπηρίες στην εκπαίδευση, οι οικογενειοκεντρικές 

προσεγγίσεις έχουν χαρακτηριστεί ως οι πλέον βέλτιστες πρακτικές όσο αφορά τις 

συνεργασίες σχολείου και οικογενειών με παιδιά με αναπηρίες (Rupiper & Marvin, 2004). 

Μέσα από διάφορες έρευνες έχουν καταγραφεί υψηλά επίπεδα γονεϊκής ικανοποίησης όταν 

οι επαγγελματίες εφάρμοζαν οικογενειοκεντρικές πρακτικές (McNaughton, 1994· Romer & 

Umbreit, 1998). Οι οικογενειοκεντρικές πρακτικές βασίζονται σε συγκεκριμένες αξίες και 

πρακτικές οι οποίες: α) αναγνωρίζουν τη σημασία του οικογενειακού συστήματος στην 

ανάπτυξη των παιδιών, β) σέβονται τις οικογένειες ως εταίρους και λήπτες αποφάσεων για τα 

παιδιά και την οικογένειά τους, και γ) προσφέρουν υποστήριξη στις οικογένειες όσο αφορά 

τον ρόλο τους για τη φροντίδα και την εκπαίδευση των παιδιών τους (McBride, 1999). 

Επίσης, αυτές οι συνεργασίες δεν πρέπει να περιορίζονται μόνο μεταξύ γονέων και 

επαγγελματιών, αλλά μπορούν να εμπλέκουν και άλλα μέλη όπως τους παππούδες, τα 

αδέλφια, ακόμη και τους στενούς φίλους της οικογένειας, διότι το καθένα από αυτά τα άτομα 

μπορεί να υποστηρίξει και να ενισχύσει την εκπαίδευση του παιδιού με αναπηρία (Turnbull 

κ.ά., 2006). Παράλληλα, μέσα από την έρευνα φαίνεται πως και τα ίδια τα παιδιά είναι σε 

θέση να παίρνουν επωφελείς αποφάσεις για την εκπαίδευσή τους, καθώς επίσης και να 

συμμετέχουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη του ατομικού τους εκπαιδευτικού 

προγράμματος (Allen κ.ά., 2001∙ Martin κ.ά., 2003). 
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Οι οικογενειοκεντρικές πρακτικές προϋποθέτουν και μια θεμελιώδη αλλαγή από 

πλευράς εκπαιδευτικών, δηλαδή από το να δουλεύουν απευθείας και αποκλειστικά με το 

παιδί θα πρέπει να μετατοπιστούν προς τη συνεργασία με τις οικογένειες, παρέχοντας μια 

ποικιλία υποστηρίξεων και υπηρεσιών που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις 

προτεραιότητες της κάθε οικογένειας (Rupiper & Marvin, 2004). Μια τέτοια μετατόπιση 

αναπόφευκτα προϋποθέτει και την ανάλογη επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών 

τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο σχετικά με τις αρχές και τη φιλοσοφία των 

οικογενειοκεντρικών προσεγγίσεων και πρακτικών (ο. π.). Τέλος, είναι σημαντικό να 

αναγνωριστεί πως οι οικογένειες με παιδιά με αναπηρίες χαρακτηρίζονται από μεγάλη 

ανομοιογένεια σε διάφορα επίπεδα, όπως είναι για παράδειγμα το είδος της αναπηρίας του 

παιδιού, το φύλο του παιδιού και του γονέα που αλληλοεπιδρά με το σχολείο, η πολιτισμική 

καταγωγή και το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται 

σοβαρά υπόψη από τους επαγγελματίες εάν επιθυμούν μια αποτελεσματική συνεργασία με 

τις οικογένειες (Kalyanpur & Harry, 2012· Turnbull κ.ά., 2006). 

Συνοψίζοντας την παρούσα ενότητα, οι σχέσεις σχολείου – οικογένειας δύνανται να 

διαμορφώνονται τόσο από το προφίλ και υπόβαθρο των γονέων που εμπλέκονται στην 

εκπαίδευση των παιδιών τους, όσο και από το σχολικό πλαίσιο (π.χ. εκπαιδευτικές πολιτικές, 

φιλοσοφία εκπαιδευτικού προσωπικού, κ.λπ.) το οποίο μπορεί να ενθαρρύνει ή να 

παρεμποδίζει την εμπλοκή των οικογενειών ως εταίρων στις διάφορες εκπαιδευτικές 

διαδικασίες. Λόγω του ότι η έρευνα εστιάζει κατ’ εξοχήν στις εμπειρίες των οικογενειών με 

παιδιά με αναπηρίες στην Κύπρο, η επόμενη ενότητα αφιερώνεται στην περιγραφή του 

κυπριακού εκπαιδευτικού συγκειμένου όσο αφορά την εκπαίδευση των παιδιών με 

αναπηρίες, όπως αυτό καταγράφεται μέσα από εκπαιδευτικές πολιτικές και τοπικές έρευνες. 
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2.2. Το Κυπριακό Συγκείμενο και η Εκπαίδευση των Παιδιών με Αναπηρίες 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται το υφιστάμενο πλαίσιο το οποίο διέπει την 

εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες στην Κύπρο, καθώς επίσης και ευρήματα διάφορων 

τοπικών ερευνών οι οποίες διερεύνησαν θέματα σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών με 

αναπηρίες στο κυπριακό εκπαιδευτικό συγκείμενο. Πιο συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν 

ορισμένοι σημαντικοί ιστορικοί σταθμοί που αφορούν την εκπαίδευση των παιδιών με 

αναπηρίες στην Κύπρο, ευρήματα τοπικών ερευνών σχετικά με τη φοίτηση των παιδιών με 

αναπηρίες στα γενικά δημόσια σχολεία, καθώς επίσης και μερικά αποτελέσματα ερευνών οι 

οποίες εξέταζαν τις προοπτικές των οικογενειών με παιδιά με αναπηρίες στο κυπριακό 

συγκείμενο. Στο πλαίσιο της παρούσας μικρής εισαγωγής, κρίθηκε ιδιαίτερα σημαντικό να 

διασαφηνιστούν οι όροι «ένταξη» (“integration”) και «ενιαία εκπαίδευση» (“inclusion or 

inclusive education”), δύο όροι οι οποίοι δεν είναι συνώνυμοι. Όπως αναφέρουν οι 

Symeonidou και Phtiaka (2009): 

Η ένταξη προέκυψε μετά από μία μακρά περίοδο διαχωρισμού των παιδιών με 

αναπηρίες, και αναγνωρίζει το δικαίωμα των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες να εκπαιδεύονται στο τοπικό τους γενικό σχολείο. Στο όνομα της ένταξης, 

εντούτοις, το υπάρχον σύστημα ειδικής εκπαίδευσης αναδιοργανώθηκε (Vislie, 

2003), όμως αυτό αναπαρήχθη εντός του γενικού (σχολείου) μέσα από την 

εγκαθίδρυση διαδικασιών εντοπισμού αναγκών, κατανομής πόρων, παροχής 

εξατομικευμένης ειδικής εκπαίδευσης σε ειδικές τάξεις και ούτω καθεξής. (σ. 543, 

μετάφραση συγγραφέα) 

Από την άλλη, η έννοια της «ενιαίας εκπαίδευσης» αναφέρεται σε μια πιο 

ριζοσπαστική ιδεολογία η οποία στοχεύει στην ανοικοδόμηση των εκπαιδευτικών 

συστημάτων με σκοπό την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από τις 

όποιες ατομικές τους διαφορές οι οποίες μπορεί να προκύπτουν από αναπηρία, διαφορετική 

κουλτούρα, εθνικότητα ή θρησκεία (Symeonidou & Phtiaka, 2009). Όπως υποστηρίζει η 

Florian (1998), αυτό που διαφοροποιεί την ενιαία εκπαίδευση από την ένταξη είναι ότι η 

ενιαία εκπαίδευση αφορά το δικαίωμα όλων των παιδιών για πλήρη και όχι μερική 
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συμμετοχή στην εκπαίδευση. Επίσης, όπως υποστηρίζουν οι Thomas και Loxley (2001), η 

ενιαία εκπαίδευση δεν ορίζει όρια όπως φαίνεται να συμβαίνει με την ένταξη σχετικά με 

ορισμένα είδη αναπηρίας, αλλά αντίθετα αποτελεί ένα πλαίσιο στο οποίο όλα τα παιδιά 

ανεξαρτήτως αναπηρίας, φύλου, εθνικότητας, θρησκείας ή κουλτούρας μπορούν να 

αντιμετωπίζονται ισότιμα και με σεβασμό, παρέχοντάς τους πραγματικές εκπαιδευτικές 

ευκαιρίες. Τέλος, η ενιαία εκπαίδευση η οποία προσεγγίζει το θέμα της εκπαίδευσης όλων 

των παιδιών ως ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συχνά στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία 

αναφέρεται και ως «συμπερίληψη», «συνεκπαίδευση» ή ακόμα και «ένταξη» (Συμεωνίδου & 

Φτιάκα, 2012). 

2.2.1. Η εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες στην Κύπρο.  Όσο αφορά την 

εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες στην Κύπρο, μέχρι και τη δεκαετία του 90 ο νόμος 

που ήταν σε ισχύ ήταν ο Περί Ειδικής Εκπαιδεύσεως Νόμος του 1979 ο οποίος προνοούσε 

εκπαίδευση σε ειδικά σχολεία (βλ. Βουλή των Αντιπροσώπων, 1979). Ο νόμος του 1979 στη 

φιλοσοφία του ήταν διαχωριστικός και καθιστούσε τα ειδικά σχολεία ως τους πιο 

κατάλληλους χώρους για την εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες (Phtiaka, 2008). 

Σύμφωνα με τον συγκεκριμένο νόμο τα παιδιά με αναπηρίες κατηγοριοποιούνταν σε 

«δυσπροσάρμοστα», «εκπαιδευτικώς καθυστερούντα», «ασκήσιμα» και «σωματικώς 

ανάπηρα», ενώ παράλληλα δεν προνοούσε καμίαν πρόσβαση των γονέων σε διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων σχετικά με την εκπαίδευση του παιδιού τους (Damianidou & Phtiaka, 

2013). Στη συνέχεια ο νόμος του 1979 αντικαταστάθηκε από τον Περί Αγωγής και 

Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμο του 1999, ο οποίος έδινε για πρώτη φορά το 

δικαίωμα στα παιδιά με αναπηρίες να φοιτούν και να εντάσσονται στα γενικά σχολεία της 

γειτονιάς τους (βλ. Βουλή των Αντιπροσώπων, 1999, 2001α, 2001β, 2001γ, 2013, 2014). Οι 

σχετικοί με τον νόμο κανονισμοί εγκρίθηκαν τον Μάιο του 2001 και από τον Σεπτέμβριο του 

ιδίου έτους η νομοθεσία εφαρμόζεται επισήμως μέχρι και σήμερα. Για να κατηγοριοποιηθεί 
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ένα παιδί ως «παιδί με ειδικές ανάγκες», θα πρέπει αρχικώς να παραπεμφθεί και ακολούθως 

να αξιολογηθεί από την Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΕΕΑΕ) η 

οποία απαρτίζεται μόνο από ειδικούς (Βουλή των Αντιπροσώπων, 1999). Σύμφωνα με τον 

νόμο του 1999 ο οποίος καλύπτει όλες της βαθμίδες εκπαίδευσης, τα παιδιά με αναπηρίες 

μπορούν να φοιτήσουν σε «τάξη συνηθισμένου σχολείου» εφοδιασμένου με τις κατάλληλες 

υποδομές, σε «ειδική μονάδα συνηθισμένου σχολείου» ή σε «σχολείο ειδικής αγωγής και 

εκπαίδευσης» ανάλογα με την απόφαση της ΕΕΕΑΕ (Βουλή των Αντιπροσώπων, 2001γ). 

Όμως, όπως υποστηρίζουν οι Symeonidou και Phtiaka (2009): 

Αν και ο νόμος νομιμοποιεί την ένταξη ως τον «κανόνα» και την εκπαίδευση σε 

ειδικό σχολείο σε «εξαιρετικές περιπτώσεις», η εκπαίδευση των παιδιών με 

αναπηρίες ακόμη παραμένει διαχωριστική στη φύση της, είτε αυτή παρέχεται σε 

ειδικό είτε σε γενικό σχολείο. Για παράδειγμα η ένταξη σε ορισμένες περιπτώσεις 

περιλαμβάνει αποχώρηση από τη γενική τάξη με σκοπό τη λήψη εξατομικευμένης 

υποστήριξης είτε σε ειδικές μονάδες ή σε ειδικές τάξεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η 

εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες γενικά δεν ακολουθεί τις καθημερινές 

πρακτικές της γενικής τάξης, αλλά μάλλον αναπαράγει το σύστημα ειδικής 

εκπαίδευσης εντός του γενικού σχολείου. (σσ. 543-544, μετάφραση συγγραφέα) 

Δηλαδή, παρ’ όλη την ενταξιακή του φιλοσοφία και ρητορική, ο νόμος του 1999 

φαίνεται να εμπεριέχει ακόμη διαχωριστικές πρακτικές καθώς επίσης και στοιχεία που 

παραπέμπουν έντονα στην προσέγγιση της «ατομικής παθολογίας» (“individual pathology”) 

και του «ελλείμματος» (“deficit perspective”) όσο αφορά τα παιδιά με αναπηρίες (Liasidou, 

2011). Επίσης, οι υφιστάμενες πολιτικές και πρακτικές που εφαρμόζονται στο κυπριακό 

εκπαιδευτικό σύστημα σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες, έχουν δεχτεί 

σημαντική κριτική από ντόπιους ακαδημαϊκούς του χώρου των Επιστημών Αγωγής. Για 

παράδειγμα έχει επισημανθεί ότι ο τρόπος λειτουργίας των ειδικών μονάδων στο κυπριακό 

εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να δημιουργήσει προβληματικές καταστάσεις και να 

αποτελέσει σημαντικό παράγοντα περιθωριοποίησης των παιδιών με αναπηρίες στα γενικά 

σχολεία της Κύπρου (Angelides & Michailidou, 2007). Παρομοίως, η Liasidou (2008) 

αναφερόμενη στην υπάρχουσα κατάσταση υποδεικνύει πως η ένταξη των παιδιών με 
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αναπηρίες στα γενικά σχολεία της Κύπρου είναι περισσότερο «γεωγραφική» παρά 

ουσιαστική, εκφράζοντας παράλληλα τις ανησυχίες της για την αύξηση των ειδικών μονάδων 

καθώς επίσης και την υπερβολική έμφαση στο ιατρικό μοντέλο αντίληψης της αναπηρίας το 

οποίο φαίνεται να επικρατεί. Παρόμοιες ανησυχίες και κριτική όσο αφορά τις πρακτικές 

συμπερίληψης των παιδιών με αναπηρίες στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα εκφράστηκαν 

και από τους Angelides κ.α. (2004): 

Ενώ ο νόμος αναφέρεται στη συμπερίληψη, η πρακτική των ειδικών δασκάλων, όπως 

αυτή ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, είναι να αποσύρουν τα παιδιά από τις 

τάξεις τους και να τους διδάσκουν σε μια ξεχωριστή τάξη, ενισχύοντας έτσι την 

περιθωριοποίησή τους. Φυσικά, η πρακτική αυτή ως ένα επίπεδο είναι πιο 

«συμπεριληπτική» από τις προηγούμενες πρακτικές που υπήρχαν, όπου τα παιδιά με 

ειδικές ανάγκες δε γίνονταν δεκτά στα γενικά σχολεία και φοιτούσαν στα ειδικά 

σχολεία. (σ. 217, μετάφραση συγγραφέα) 

Συμπερασματικά, και όπως προκύπτει από τις πιο πάνω κριτικές, ο εκπαιδευτικός 

νόμος του 1999 φαίνεται να επιβάλλει και να αναπαράγει ακόμη διαχωριστικές πρακτικές 

εντός του πλαισίου του γενικού σχολείου, παρά την ενταξιακή φιλοσοφία και ρητορική η 

οποία τον χαρακτηρίζει. Στην υπό-ενότητα που ακολουθεί παρατίθενται αναφορές και 

ερευνητικά ευρήματα τα οποία περιγράφουν διάφορες πτυχές και διαδικασίες σχετικά με τη 

φοίτηση των παιδιών με αναπηρίες στα γενικά δημόσια σχολεία της Κύπρου. 

2.2.2. Κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα και ενιαία εκπαίδευση.  Όπως αναφέρουν 

οι Angelides κ.α. (2004) σχετικά με το εκπαιδευτικό πλαίσιο της Κύπρου: «Η ενιαία 

εκπαίδευση υπάρχει, όμως χωρίς την απαραίτητη εκπαιδευτική υποδομή και οργάνωση για 

την επιτυχή εφαρμογή της» (σ. 217, μετάφραση συγγραφέα). Για παράδειγμα, μέσα από την 

τοπική βιβλιογραφία έχει καταγραφεί ένας σημαντικός αριθμός αδυναμιών και ελλείψεων τα 

οποία σχετίζονται τόσο με θέματα πρακτικής, υποδομής και εξοπλισμού, όσο και με 

ζητήματα πεποιθήσεων, κατάρτισης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών (Angelides, 2004∙ 

Angelides κ.α., 2004∙ Φτιάκα κ.α., 2005∙ Phtiaka, 2006∙ Φτιάκα, 2008· Symeonidou & 

Phtiaka, 2009· Συμεωνίδου & Φτιάκα, 2012).  
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Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, τα παιδιά με αναπηρίες στο γενικό σχολείο 

μπορεί να φοιτούν σε ειδική μονάδα ή σε γενική τάξη ανάλογα με την απόφαση της ΕΕΕΑΕ 

(Βουλή των Αντιπροσώπων, 1999). Επίσης, τα παιδιά που φοιτούν σε καθεστώς γενικής 

τάξης μπορεί να εντάσσονται σε πρόγραμμα μαθημάτων στήριξης, όπου το παιδί 

«αποσύρεται [από τη γενική τάξη] για παροχή ειδικής εκπαίδευσης» (ΥΠΠ, 2015, σ. 5). 

Σύμφωνα με την ισχύουσα πρακτική, το εκπαιδευτικό προσωπικό που στελεχώνει τις ειδικές 

μονάδες και τα προγράμματα στήριξης στη δημοτική εκπαίδευση είναι πτυχιούχοι ειδικοί 

εκπαιδευτικοί (Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, 2020), ενώ τα αντίστοιχα προγράμματα 

στη μέση εκπαίδευση στελεχώνονται από γενικούς εκπαιδευτικούς, αφού η κατοχή τίτλου 

σπουδών σχετικού με την εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες δεν αποτελεί υποχρεωτικό 

προσόν (ΥΠΠ, 2015). 

Επίσης, πάρα το γεγονός ότι η φοίτηση των παιδιών με αναπηρίες στα γενικά σχολεία 

υφίσταται εδώ και δύο δεκαετίες, η κατάρτιση και επιμόρφωση των γενικών εκπαιδευτικών 

μέσης και δημοτικής σε θέματα ενιαίας εκπαίδευσης και γενικά εκπαίδευσης των παιδιών με 

αναπηρίες φαίνεται να μην είναι ικανοποιητική, ενώ παρατηρείται και μια ξεκάθαρη 

επιθυμία εκ μέρους τους για λήψη ουσιαστικής επιμόρφωσης πάνω στα συγκεκριμένα 

αντικείμενα (Koutrouba κ.α., 2006∙ Symeonidou & Phtiaka, 2009· Συμεωνίδου & Φτιάκα, 

2012). Αυτή η ανεπάρκεια κατάρτισης και επιμόρφωσης δεν εντοπίζεται μόνο στην ομάδα 

των εκπαιδευτικών, αλλά συναντάται και στους/τις διευθυντές/ντριες των γενικών σχολείων, 

στους/τις επιθεωρητές/τριες και γενικά σε όλους όσους εμπλέκονται έμμεσα ή άμεσα στην 

εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες στην Κύπρο (Φτιάκα κ.α., 2005). 

Παράλληλα με τα πιο πάνω, φαίνεται να παρουσιάζονται ακόμη προβλήματα και 

ελλείψεις όσο αφορά θέματα υποδομής και εξοπλισμού στα γενικά σχολεία (π.χ. πρόσβαση, 

σχεδιασμός τάξεων, εκπαιδευτικό υλικό, αξιοποίηση υποστηρικτικής τεχνολογίας), 

φαινόμενο το οποίο φαίνεται να διαφέρει στον βαθμό του από σχολείο σε σχολείο (Φτιάκα, 
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2008). Όπως υποστηρίζουν οι Φτιάκα κ.α. (2005) σε αξιολόγηση του θεσμού της ένταξης 

των παιδιών με αναπηρίες στα γενικά σχολεία της Κύπρου: «Παρατηρούνται ακόμα σοβαρές 

ανάγκες στον τομέα της υλικοτεχνικής υποδομής πάρα την πρόοδο που έχει επιτευχθεί. 

Τίθεται θέμα όχι μόνο αύξησης των σχετικών κονδυλίων αλλά και ορθότερης διαχείρισής 

τους μέσα από λιγότερο γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες» (σ. iv). 

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, η πρόοδος των παιδιών με αναπηρίες στον τομέα των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων κρίθηκε ως μη ικανοποιητική από την πλειονότητα των 

εμπλεκόμενων φορέων, ενώ παράλληλα αναφέρονται και σοβαρά ελλείματα όσο αφορά την 

ουσιαστική κοινωνική ένταξη και συμμετοχή των παιδιών με αναπηρίες στα γενικά σχολεία 

(Φτιάκα κ.α., 2005). Τέτοιου είδους ανησυχητικά ευρήματα δεν είναι πρώτη φορά που 

εντοπίζονται στην τοπική βιβλιογραφία, αφού σε άλλη έρευνα καταγράφηκε ότι στις τάξεις 

των εκπαιδευτικών επικρατεί προβληματισμός σχετικά με την αποτελεσματικότητα των 

ειδικών μονάδων και των μαθήματων στήριξης, τόσο στον μαθησιακό όσο και στον 

κοινωνικό τομέα (Συμεωνίδου & Φτιάκα, 2012). Παράλληλα, μέσα από τις απόψεις γονέων 

εντοπίστηκαν αναφορές ότι ουσιαστικά δε γίνεται διαφοροποίηση στο περιεχόμενο του 

αναλυτικού προγράμματος για τα παιδιά τους (Phtiaka, 2006∙ Φτιάκα, 2008). Όπως 

διαπιστώθηκε, στα αναλυτικά προγράμματα της Κύπρου δε φαίνεται να αντανακλάται η 

φιλοσοφία της ενιαίας εκπαίδευσης (Symeonidou & Mavrou, 2014), ενώ δε φαίνεται να 

παρέχονται ούτε και οι βασικές παιδαγωγικές αρχές που να καθοδηγούν τους/τις 

εκπαιδευτικούς στο να διαφοροποιούν τη διδασκαλία τους (Mavrou & Symeonidou, 2014). 

Επίσης, επισημαίνεται ότι έχουν παρατηρηθεί και σοβαρά προβλήματα συντονισμού και 

ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων στην εκπαίδευση των παιδιών 

με αναπηρίες (γενικών και ειδικών εκπαιδευτικών, συνδετικών λειτουργών, συμβούλων, 

λειτουργών Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και επιθεωρητών), κυρίως λόγω 

αυξημένου φόρτου εργασίας, έλλειψης χρόνου, σύγχυσης ρόλων και διάστασης απόψεων 
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όσο αφορά τη φιλοσοφία και τον τρόπο υλοποίησης της ένταξης και φοίτησης των παιδιών 

με αναπηρίες στα γενικά σχολεία (Φτιάκα κ.α., 2005). 

Πέρα από το επίπεδο του σχολείου, σημαντικότατο ρόλο στην εκπαίδευση των 

παιδιών με αναπηρίες διαδραματίζουν και οι Επαρχιακές Επιτροπές Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης (ΕΕΕΑΕ). Οι ΕΕΕΑΕ αποτελούν θεσμικά όργανα του Υπουργείου Παιδείας, 

Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) σε κάθε επαρχία, που είναι επιφορτισμένα 

με τις ευθύνες της επαρκούς αξιολόγησης των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών με 

αναπηρίες (με σύσταση πρωτοβάθμιας πολυθεματικής ομάδας) και της λήψης απόφασης για 

το είδος της εκπαίδευσης που θα λαμβάνουν (Βουλή των Αντιπροσώπων, 1999). Όπως ήδη 

αναφέρθηκε, παρά το γεγονός ότι ο νόμος του 1999 επιτρέπει στους γονείς να 

παρευρίσκονται στις διαδικασίες αξιολόγησης και να ενίστανται στις όποιες αποφάσεις με τις 

οποίες διαφωνούν, ο τελευταίος λόγος για το πλαίσιο φοίτησης του παιδιού παραμένει στην 

Επαρχιακή και Κεντρική Επιτροπής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης οι οποίες 

αποτελούνται μόνο από επαγγελματίες (Βουλή των Αντιπροσώπων, 2001γ∙ Damianidou & 

Phtiaka, 2013). Στο πεδίο των ΕΕΕΑΕ φαίνεται να εντοπίζεται και μια σαφής εξάρτηση των 

οικογενειών προς τους επαγγελματίες που τις απαρτίζουν, αφού οι διαδικασίες τοποθέτησης 

παιδιού σε καθεστώς φοίτησης, όπως είναι θεσμοθετημένες, καθιστούν τους γονείς 

ευάλωτους και πλήρως εξαρτώμενους έναντι των αποφάσεων των επαγγελματιών 

(Symeonidou & Mavrou, 2019). Όπως διαπίστωσαν οι Symeonidou και Mavrou (2019) μέσα 

από ανάλυση εκθέσεων των γραφείων Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού 

[ΕΠΔΠ] και Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων [ΕΔΠΑΔ]: 

Ο λόγος των γονέων καταδεικνύει πως αισθάνονται εξαρτημένοι από μια διαδικασία 

που κυριαρχείται από επαγγελματίες (Tomlinson 1982, 2017). […] Τα παράπονα των 

γονέων καταδεικνύουν ότι το δικαίωμα παρουσίας στις επιτροπές δεν τους δίνει 

«έλεγχο των περιστάσεων», και ως εκ τούτου δεν μειώνει την καταπίεση και την 

εξάρτηση (Watson et al. 2004). Οι προειλημμένες και τυποποιημένες αποφάσεις σε 

σχέση με την τοποθέτηση των παιδιών είναι μια στρατηγική που εξυπηρετεί την 

ανεξαρτησία των υπευθύνων λήψης αποφάσεων και την εξάρτηση των γονέων από 
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αυτούς. Οι γονείς νιώθουν πως αυτή η διαδικασία είναι καταπιεστική για αυτούς 

(αναφέρουν ότι «υποφέρουν» και αντιμετωπίζονται ως «κατώτεροι») και θεωρούν ότι 

η συμβολή και η συγκατάθεσή τους σε αυτήν τη διαδικασία είναι ζήτημα ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων καθώς και νομικό δικαίωμα. (σ. 7, μετάφραση συγγραφέα) 

Το να διατηρούνται οι γονείς ουσιαστικά εκτός διαδικασιών λήψης αποφάσεων για τα 

παιδιά τους φαίνεται να αποτελεί μια ιδιαίτερα προβληματική κατάσταση (Hodge & 

Runswick-Cole, 2008), αφού οι γονείς ως εκ της θέσεώς τους διαθέτουν έναν πλούτο 

πληροφοριών σχετικά με τα παιδιά, τον οποίον κανείς άλλος φορέας δεν μπορεί να 

προσφέρει (Φτιάκα, 2008). Για τον λόγο αυτό, όπως συνίσταται στη βιβλιογραφία, όταν οι 

αποφάσεις λαμβάνονται στη βάση ενός συνεργατικού συνεταιρισμού μεταξύ γονέων και 

επαγγελματιών, τότε δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μεγαλύτερα μαθησιακά οφέλη και 

πιο βέλτιστη ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών (Turnbull κ.α., 2006). 

Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η νομοθεσία προνοεί συνεργασία μεταξύ 

συνδετικών λειτουργών, γονέων και εκπαιδευτικών με στόχο την κατάρτιση 

εξατομικευμένου προγράμματος εκπαίδευσης και την παρακολούθηση της εξέλιξης του 

παιδιού στη βάση των αξιολογημένων αναγκών του (Βουλή των Αντιπροσώπων, 1999).  

Ένας άλλος θεσμός ο οποίος εμπλέκεται στην εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες 

είναι οι Σχολικές Εφορείες, οι οποίες έχουν την ευθύνη πρόσληψης και εργοδότησης των 

Σχολικών Συνοδών για Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες (ΥΠΠ, 2009), καθώς και την ευθύνη 

βελτίωσης των σχολικών κτηρίων (Βουλή των Αντιπροσώπων, 1997) νοουμένου ότι η 

ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένες προδιαγραφές για τα σχολικά κτήρια σχετικά 

με τα παιδιά με αναπηρίες (Βουλή των Αντιπροσώπων, 2001γ). Για την πρόσληψη των 

Σχολικών Συνοδών, οι Σχολικές Εφορείες συγκαλούν Επιτροπή Πρόσληψης στην οποίαν 

αποφασίζεται μέσω ψηφοφορίας το άτομο που πρόκειται να προσληφθεί, αφού πρώτα 

προηγηθεί η διαδικασία της συνέντευξης των ενδιαφερομένων ατόμων για πρόσληψη (ΥΠΠ, 

2009). Επίσης, στην Επιτροπή Πρόσληψης συμμετέχουν και οι ενδιαφερόμενοι γονείς των 

παιδιών που πρόκειται να εξυπηρετούνται από τον/την Σχολικό/ή Συνοδό, μέσω εκπροσώπου 



ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ  

40 
 

τους με δικαίωμα μίας ψήφου (ο.π.). Όμως, δεδομένου του γεγονότος ότι οι γονείς 

συμμετέχουν κατά μειοψηφία σε αυτήν τη διαδικασία (1 ψήφος στους 7), αυτό από μόνο του 

καταδεικνύει πως η φωνή τους στη συγκεκριμένη Επιτροπή είναι αποδυναμωμένη έναντι του 

συνόλου των υπόλοιπων μερών (Επίτροπος Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού, 2018). 

Συνοψίζοντας, η αποτελεσματική φοίτηση των παιδιών με αναπηρίες στα γενικά 

δημόσια σχολεία της Κύπρου, καθώς επίσης και η συμμετοχή των γονέων στις διάφορες 

σχολικές διαδικασίες, φαίνεται να παρεμποδίζονται από μια σειρά ζητημάτων, εμποδίων και 

προβλημάτων νομικής και πρακτικής φύσεως, τα οποία συναντώνται σε διάφορα επίπεδα του 

ευρύτερου πεδίου της εκπαίδευσης. Όπως υποστήριξε ο Angelides (2004), η προσέγγιση του 

τότε Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) και νυν ΥΠΠΑΝ όσον αφορά την ενιαία 

εκπαίδευση χρειάζεται να αλλάξει, επισημαίνοντας τρεις περιοχές οι οποίες χρήζουν ριζικής 

αλλαγής και προσοχής: α) Να τοποθετηθούν τα κατάλληλα άτομα στη διοίκηση του 

Υπουργείου. Τα άτομα τα οποία κατέχουν υψηλές θέσεις στη διοίκηση του Υπουργείου δεν 

είναι επαρκώς καταρτισμένα για την εφαρμογή της ενιαίας εκπαίδευσης. β) Να καταστεί η 

πολιτική ξεκάθαρη σε όλους. Δηλαδή, η πολιτική θα πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους 

όσους εμπλέκονται στη ενιαία εκπαίδευση: εκπαιδευτικούς, διευθυντές, μαθητές, γονείς και 

επαγγελματίες. γ) Να γίνει προετοιμασία για τη ενιαία εκπαίδευση. Δηλαδή, η εκπαίδευση 

των εκπαιδευτικών και των διευθυντών πάνω στη φιλοσοφία και πρακτική της ενιαίας 

εκπαίδευσης θα πρέπει να δημιουργήσει μια ισχυρή υποδομή. Εν κατακλείδι, παρ’ όλες τις 

δυσκολίες, τα εμπόδια και την κριτική, είναι σημαντικό να αναφερθούν και να 

αναγνωριστούν η σημαντική αλλαγή, η πρόοδος και η προσπάθεια που έχει γίνει στην Κύπρο 

με την ψήφιση και την εφαρμογή του νόμου του 1999, τόσο σε επίπεδο εκπαιδευτικής 

νομοθεσίας όσο και σε επίπεδο πρακτικής σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες. 
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2.2.3. Οι προοπτικές των οικογενειών με παιδιά με αναπηρίες στην Κύπρο.  Μέσα 

από διάφορες τοπικές έρευνες οι γονείς παρουσιάζονται ως υπέρμαχοι της φοίτησης των 

παιδιών με αναπηρίες στα γενικά σχολεία, όμως την ίδια στιγμή εκφράζουν και την έντονη 

δυσαρέσκειά τους με τον τρόπο που εφαρμόζεται αυτή στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα 

(Phtiaka, 2006∙ Φτιάκα, 2008). Επίσης, όπως φαίνεται από τις απόψεις των γονέων στην 

έρευνα των Φτιάκα κ.α. (2005), η φοίτηση των παιδιών με αναπηρίες στα γενικά σχολεία 

εφαρμόζεται με τρόπο που τους εξουθενώνει και παράλληλα χωρίς να επιτυγχάνονται οι 

επιδιωκόμενοι στόχοι. Παρ’ όλα αυτά, οι θετικές στάσεις των γονέων για τη φοίτηση των 

παιδιών με αναπηρίες στα γενικά σχολεία, οι οποίες μπορεί να εντοπίζονται κατά κύριο λόγο 

ως προς τα κοινωνικά οφέλη αυτής της διαδικασίας, φαίνεται να ευθυγραμμίζονται και να 

συμφωνούν με τα ευρήματα ερευνών σε άλλα εκπαιδευτικά συγκείμενα (Leyser & Kirk, 

2004). 

Όσο αφορά τις σχέσεις και τις συνεργασίες σχολείου και οικογενειών με παιδιά με 

αναπηρίες στην Κύπρο, η έρευνα είναι πολύ περιορισμένη. Παρ’ όλα αυτά εντοπίζεται ένας 

πολύ μικρός αριθμός ποιοτικών ερευνών οι οποίες μελετούν το θέμα αυτό. Για παράδειγμα 

μέσα από την έρευνα της Phtiaka (2006), οι σχέσεις σχολείου και οικογενειών με παιδιά με 

αναπηρίες περιγράφονται ως προβληματικές, με σημαντικά ελλείμματα επικοινωνίας, φτωχές 

συνεργασίες και διαφωνίες. Επίσης, έχει εντοπιστεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι γονείς 

ένιωθαν μόνοι, αδύναμοι και με περιορισμένα μέσα να εκφράσουν τις απόψεις τους (Phtiaka, 

2006). Όπως έχει ήδη αναφερθεί και στην προηγούμενη ενότητα, η κακή ή ελλιπής 

επικοινωνία μεταξύ σχολείου και οικογενειών με παιδιά με αναπηρίες είναι παράγοντας που 

μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις σχέσεις και το κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών (Hess κ.α., 

2006∙ Lake & Billingsley, 2000). Επιπρόσθετα, στην έρευνα των Damianidou και Phtiaka 

(2013) οι παράγοντες που εντοπίστηκαν ότι παρεμπόδιζαν την ανάπτυξη θετικών 

συνεργασιών ανάμεσα σε γονείς και εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με τους γονείς που 
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συμμετείχαν, ήταν η προκατάληψη και τα στερεότυπα σχετικά με τις αναπηρίες από τους/τις 

εκπαιδευτικούς, οι χαμηλές εκπαιδευτικές προσδοκίες για τα παιδιά τους από πλευράς 

εκπαιδευτικών, ο διαχωριστικός χαρακτήρας των εκπαιδευτικών παροχών, και οι σχέσεις 

δύναμης και εξουσίας ανάμεσα σε γονείς και εκπαιδευτικούς. 

Παράλληλα, όσο αφορά τις διάφορες διαδικασίες ειδικής εκπαίδευσης (διαδικασίες 

παραπομπής, αξιολόγησης και επαναξιολόγησης), αρκετοί γονείς τις περιγράφουν ως 

δύσκολες, ανεπίτρεπτα χρονοβόρες και γραφειοκρατικές, ενώ παράλληλα εντοπίζεται και ένα 

σημαντικό έλλειμμα ενημέρωσης ανάμεσα στους γονείς σχετικά με αυτές τις διαδικασίες 

(Φτιάκα κ.α., 2005∙ Phtiaka, 2006). Όπως επισημαίνει η Φτιάκα (2008): «Πολλοί γονείς 

ισχυρίζονται ότι πληροφορούνται τυχαία τα δικαιώματά τους από άλλους και όχι μέσα από 

υπεύθυνες διαδικασίες. Η έλλειψη μηχανισμού πληροφόρησης και στήριξης των γονέων 

είναι εμφανέστατη και πολύ προβληματική» (σ. 149). Επίσης, έχει εντοπιστεί ότι ο ρόλος της 

Σχολικής Εφορείας είναι ασαφής για αρκετούς γονείς, γεγονός το οποίο φαίνεται να είναι 

καίριο, αφού μια σειρά από σοβαρά ζητήματα υποδομής, εξοπλισμού και πρόσληψης 

σχολικών συνοδών για παιδιά με αναπηρίες εξαρτώνται από τις τοπικές Σχολικές Εφορείες 

(Φτιάκα, 2008). Το πρόβλημα της ελλιπούς ενημέρωσης των γονέων δεν είναι φαινόμενο το 

οποίο εντοπίζεται μόνο στην Κύπρο, αλλά φαίνεται να είναι ζήτημα το οποίο αναδύεται και 

σε άλλα εκπαιδευτικά πλαίσια, όπως υποδεικνύει η διεθνής βιβλιογραφία (Yanhui, 2011∙ 

Wolfe & Durán, 2013). 

Όσο αφορά τις σχέσεις σχολείου και οικογενειών παιδιών με αναπηρίες από 

διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα, δεν εντοπίζονται σχετικές έρευνες στην τοπική 

βιβλιογραφία. Οι μόνες αναφορές που εντοπίζονται στην τοπική βιβλιογραφία και 

σχετίζονται με τη διάσταση αυτή είναι αυτές που επισημαίνουν ότι τα περισσότερα 

παράπονα σε σχέση με την εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες προέρχονται κυρίως από 

γονείς αστούς, μορφωμένους, ενημερωμένους και ενίοτε οργανωμένους (Φτιάκα, 2008), ενώ 
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οι γονείς από τα κατώτερα κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα και τις αγροτικές περιοχές 

φαίνεται να τείνουν να μην είναι ενήμεροι για τον νόμο, να μη γνωρίζουν τα εκπαιδευτικά 

δικαιώματα των παιδιών τους, να δηλώνουν ευχαριστημένοι με όλα, να δέχονται παθητικά τα 

προβλήματα στην εκπαίδευση και να διεκδικούν ελάχιστα πράγματα (Φτιάκα κ.α., 2005∙ 

Φτιάκα, 2008). Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι δεν εντοπίζονται έρευνες στην 

τοπική βιβλιογραφία που να διερευνούν τις προοπτικές των οικογενειών με παιδιά με 

αναπηρίες που φοιτούν στη μέση εκπαίδευση. Οι μόνες αναφορές που εντοπίζονται για τη 

μέση εκπαίδευση αφορούν κυρίως την έκφραση ανησυχιών και φόβων εκ μέρους των 

οικογενειών σχετικά με την έλλειψη δομών και τη μη ύπαρξη ειδικών εκπαιδευτικών στα 

γυμνάσια και λύκεια της Κύπρου (Φτιάκα κ.α., 2005∙ Φτιάκα, 2008). 

Συμπερασματικά, όπως φαίνεται από την ανασκόπηση της τοπικής βιβλιογραφίας, 

στο κυπριακό εκπαιδευτικό συγκείμενο καταγράφονται σημαντικές ελλείψεις και αδυναμίες 

σε διάφορα επίπεδα όσο αφορά την εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες, οι οποίες χρήζουν 

σοβαρής μεταρρύθμισης και αντιμετώπισης, εάν ο στόχος της συντεταγμένης πολιτείας είναι 

να γίνουν σοβαρά βήματα προς την κατεύθυνση της ενιαίας εκπαίδευσης. Δεομένου ότι η 

παρούσα έρευνα εστιάζει ξεκάθαρα στους άξονες του οικογενειακού κοινωνικοοικονομικού 

υποβάθρου και της αναπηρίας όσο αφορά τις σχέσεις σχολείου – οικογένειας, το επόμενο 

κεφάλαιο αφιερώνεται στην παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου της έρευνας, στο οποίο 

εφαρμόζονται συνδυαστικά η θεωρία των κεφαλαίων του Bourdieu και η έννοια του 

μισαναπηρισμού από το ευρύτερο πεδίο των σπουδών για τις αναπηρίες. 



 

 

 

Κεφάλαιο 3 

Θεωρητικό Πλαίσιο: 

Η Θεωρία των Κεφαλαίων και η Έννοια του Μισαναπηρισμού 

 

Αρχικά στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας, στο οποίο 

εφαρμόζονται συνδυαστικά η θεωρία των κεφαλαίων και η έννοια του μισαναπηρισμού, με 

παράλληλη διασαφήνιση του πλαισίου και της λογικής της συνδυαστικής τους εφαρμογής. 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα θεωρητικά εργαλεία που προκύπτουν από τη χρήση της 

θεωρίας των κεφαλαίων και της έννοιας του μισαναπηρισμού. Τέλος, γίνεται αναφορά σε 

έρευνες οι οποίες εφάρμοσαν στο θεωρητικό τους πλαίσιο τη θεωρία των κεφαλαίων ή την 

έννοια του μισαναπηρισμού, αντίστοιχα μετά από την παρουσίαση της κάθε μιας. 

 

3.1. Συνδυαστική Εφαρμογή Θεωρίας Κεφαλαίων και Έννοιας Μισαναπηρισμού 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η παρούσα έρευνα υιοθετεί συνδυαστικά στο θεωρητικό 

της πλαίσιο τη θεωρία των κεφαλαίων (Bourdieu, 1986) και την έννοια του μισαναπηρισμού 

(Thomas, 2010· Reeve, 2004, 2014) από την ευρύτερη θεωρία των σπουδών για τις 

αναπηρίες, ώστε να κατανοηθούν στην πολλαπλότητα και στην πολυπλοκότητά τους οι 

άξονες του οικογενειακού κοινωνικοοικονομικού υποβάθρου και της αναπηρίας κατά τις 

σχέσεις σχολείου – οικογένειας. Ο συνδυασμός της θεωρίας των κεφαλαίων και της έννοιας 
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του μισαναπηρισμού ήταν σκόπιμος, υπό τη λογική ότι οι δύο υπό μελέτη κοινωνικοί άξονες 

(μεταξύ άλλων) αποτελούν σημαντικότατα στοιχεία της ταυτότητας των οικογενειών με 

παιδιά με αναπηρίες, οι οποίοι (άξονες) δύνανται να διαμορφώνουν σε σημαντικό βαθμό τις 

σχέσεις σχολείου – οικογένειας ανάλογα με το εκπαιδευτικό πεδίο ή πλαίσιο στο οποίο 

διαδραματίζονται. Η θεωρία των κεφαλαίων από μόνη της μας επιτρέπει την εις βάθος 

κατανόηση του άξονα του κοινωνικοοικονομικού υποβάθρου μέσω της ανάλυσης του ρόλου 

των κοινωνικών, των πολιτισμικών και των οικονομικών πόρων των οικογενειών κατά την 

εμπλοκή τους στο πεδίο της εκπαίδευσης. Από την άλλη, η έννοια του μισαναπηρισμού 

μπορεί να μας οξύνει τη θεωρητική μας ματιά και αντίληψη ως προς τα δομικά και 

διαπροσωπικά εμπόδια που πιθανόν να βιώνουν οι οικογένειες στο πεδίο της εκπαίδευσης 

(π.χ. δομικές ανεπάρκειες του συστήματος, αντιμετώπιση αρνητικών συμπεριφορών από 

άλλα άτομα, κ.ά.), αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα και τις ψυχοσυναισθηματικές επιπτώσεις 

αυτών των αναπηροποιητικών καταστάσεων. Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η θεωρία 

των κεφαλαίων από μόνη της αδυνατεί να εστιάσει στον άξονα της αναπηρίας, ενώ η έννοια 

του μισαναπηρισμού φαίνεται να αδυνατεί ως προς την κατανόηση του ρόλου των 

οικογενειακών πόρων στην αντιμετώπιση αναπηροποιητικών σχολικών φαινομένων και 

καταστάσεων. Δηλαδή, το παρόν θεωρητικό πλαίσιο στόχευσε στην ενίσχυση του ερευνητή 

με τα πλεονεκτήματα και δυνατά σημεία αμφότερων, δηλαδή της θεωρίας των κεφαλαίων 

και της έννοιας του μισαναπηρισμού, ώστε να επιτευχθεί μια πλήρης, ολιστική και συνεκτική 

κατανόηση του υπό μελέτη φαινομένου. Συνεπώς, η θεωρία των κεφαλαίων και η έννοια του 

μισαναπηρισμού εφαρμόστηκαν συμπληρωματικά, αφού η πρώτη προσέφερε στον ερευνητή 

τη δυνατότητα για εστίαση στους πόρους με τους οποίους οι γονείς προσέρχονται στο πεδίο 

της εκπαίδευσης, ενώ η δεύτερη τον διευκόλυνε στην αναγνώριση των αναπηροποιητικών 

εμποδίων που πιθανόν να συναντήσουν οικογένειες στα σχολεία, στοιχεία τα οποία 

αποτελούν σημαντικές πτυχές της σχολικής πραγματικότητας των οικογενειών. 
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Δεδομένου ότι στην έρευνα εξετάζονται εις βάθος δύο εκ των πολλών αξόνων της 

ταυτότητας των οικογενειών, η προσέγγισή της θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως ένα 

βαθμό διατομεακή (intersectional), αφού εκ του ορισμού της η διατομεακή ανάλυση υιοθετεί 

«την ταυτόχρονη ανάλυση πολλαπλών διατεμνόμενων πηγών μειονεκτήματος/καταπίεσης, 

και στηρίζεται στη λογική ότι ο βαθμός ενός συγκεκριμένου μειονεκτήματος μπορεί να 

διαφέρει ανάλογα με τον συνδυασμό του με άλλες ενδεχόμενες πηγές μειονεκτήματος (ή 

προνομίου)» (Denis, 2008, όπως αναφέρεται στο Liasidou, 2012β, σ. 300, μετάφραση 

συγγραφέα). Δηλαδή η εμπειρία του μισαναπηρισμού προς τα παιδιά με αναπηρίες μπορεί να 

διαφέρει ανάλογα με την κοινωνικοοικονομική τους προέλευση, λόγω της διαφορετικής 

πρόσβασης των οικογενειών τους σε κοινωνικούς και πολιτισμικούς πόρους που να τους 

επιτρέπουν να παρεμβαίνουν αποτελεσματικά στο πεδίο της εκπαίδευσης με σκοπό την 

αντιμετώπιση των αναπηροποιητικών σχολικών εμποδίων που πιθανόν να συναντώνται. 

Συνεπώς, η δυνατότητα μιας διατομεακής θεώρησης του υπό μελέτη κεντρικού φαινομένου 

μπορεί να μας ενισχύσει για την καλύτερη πλαισίωσή του, ώστε να καταστεί σαφές ότι η 

εμπειρία του μισαναπηρισμού δεν προσεγγίζεται μονοδιάστατα (Frederick & Shifrer, 2019) 

αλλά πάντα σε σχέση με άλλους κοινωνικούς άξονες, που στην προκειμένη περίπτωση είναι 

η εις βάθος εξέταση του άξονα της αναπηρίας σε σχέση με την κοινωνικοοικονομική 

προέλευση μέσα από τον φακό της θεωρίας των κεφαλαίων και της έννοιας του 

μισαναπηρισμού. Ως εκ τούτου, τόσο η θεωρία των κεφαλαίων όσο και η έννοια του 

μισαναπηρισμού μπορούν να εφαρμοστούν στα πλαίσια μιας διατομεακής θεώρησης ενός 

υπό μελέτη εκπαιδευτικού ή κοινωνικού φαινομένου, αφού αφενός η πρώτη μπορεί να 

συνεισφέρει στην ανάλυση του άξονα του κοινωνικοοικονομικού υποβάθρου και αφετέρου η 

δεύτερη μπορεί να ενισχύσει τους/τις ερευνητές/τριες στην κατανόηση του άξονα της 

αναπηρίας. Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζεται αναλυτικά η θεωρία των κεφαλαίων 

του Bourdieu, καθώς επίσης και τα θεωρητικά εργαλεία που προκύπτουν από αυτήν. 



ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ  

47 
 

3.2. Η Θεωρία των Κεφαλαίων του Bourdieu 

Ως τον κύριο θεωρητικό φακό στην παρούσα έρευνα προτείνω τις θεωρίες του 

κοινωνικού και πολιτισμικού κεφαλαίου από το έργο του Γάλλου κοινωνιολόγου Pierre 

Bourdieu. Αρκετοί ερευνητές/τριες της εκπαίδευσης έχουν στηριχθεί στο έργο του Bourdieu, 

κυρίως με σκοπό την κατανόηση των διαδικασιών αναπαραγωγής κοινωνικών ανισοτήτων 

στην εκπαίδευση. Ιδιαίτερα οι έννοιες του κοινωνικού και πολιτισμικού κεφαλαίου έχουν 

χρησιμοποιηθεί ευρέως στην εκπαιδευτική έρευνα, ως θεωρητικά και αναλυτικά εργαλεία για 

τη μελέτη των διαφόρων επιπέδων γονεϊκής εμπλοκής στην εκπαίδευση για τις διάφορες 

υποομάδες του πληθυσμού (Sablan & Tierney, 2014). Κεντρική θέση στα αναγνώσματα του 

Bourdieu φαίνεται να κατέχει η έννοια του «κεφαλαίου» της οποίας το περιεχόμενο 

προεκτείνεται και πέρα από την οικονομική της διάσταση. Σύμφωνα με τον Bourdieu (1986) 

«στην πραγματικότητα είναι αδύνατο να εξηγήσει κανείς τη δομή και τη λειτουργία του 

κοινωνικού κόσμου, εκτός εάν κάποιος επανεισάγει το κεφάλαιο σε όλες του τις μορφές και 

όχι μόνο στη μία του μορφή η οποία αναγνωρίζεται από την οικονομική θεωρία» (σ. 46, 

μετάφραση συγγραφέα). 

O Bourdieu θεωρεί ως κεφάλαιο «το σύνολο των πραγματικά χρησιμοποιήσιμων 

πόρων και δυνάμεων» (Bourdieu, 1984, σ. 114, μετάφραση συγγραφέα). Κατά τον Bourdieu 

(1986) το κεφάλαιο μπορεί να υπάρξει σε τρεις μορφές: το οικονομικό, το κοινωνικό και το 

πολιτισμικό κεφάλαιο. Το οικονομικό κεφάλαιο αναφέρεται στην περιουσία και στα 

εισοδήματα ενός ατόμου και σε αυτήν του τη μορφή είναι άμεσα μετατρέψιμο σε χρήμα και 

μπορεί να θεσμοθετηθεί υπό τη μορφή δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Το κοινωνικό κεφάλαιο 

αναφέρεται στις κοινωνικές υποχρεώσεις και διασυνδέσεις ενός ατόμου οι οποίες έχουν τη 

δυνατότητα να σχηματίσουν χρήσιμα δίκτυα και επαφές. Τέλος, το πολιτισμικό κεφάλαιο 

αποτελείται κυρίως από γνώσεις, διαθέσεις και υλικά αντικείμενα τα οποία ενημερώνουν για 

τον τρόπο με τον οποίον ένα άτομο σκέφτεται και ενεργεί και μπορεί να θεσμοθετηθεί υπό τη 
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μορφή εκπαιδευτικών πιστοποιήσεων. Όπως υποστήριξε ο Bourdieu (1973), οι διάφορες 

μορφές κεφαλαίου λειτουργούν μαζί με αποτέλεσμα την κοινωνική αναπαραγωγή. Όμως, 

είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η έννοια της κοινωνικής αναπαραγωγής έχει δεχτεί και 

κριτική (Hattam & Smyth, 2014∙ Gewirdz & Cribb, 2003), ζήτημα το οποίο συζητείται σε 

κατοπινή ενότητα. 

Συνήθως, οι κοινωνικές τάξεις ορίζονται από τις θέσεις των ατόμων στις σχέσεις 

παραγωγής. Για παράδειγμα, κατά το γαλλικό λεξικό κοινωνιολογίας Larousse, η έννοια της 

κοινωνικής τάξης ορίζεται ως η «ομαδοποίηση των ανθρώπων η οποία ορίζεται από τη θέση 

που κατέχουν και τον ρόλο που παίζουν στην οικονομική παραγωγή» (Sumpf & Hugues, 

1973, σ. 45, μετάφραση συγγραφέα). Όμως, ο Bourdieu στο έργο του προτείνει ένα μοντέλο 

αντίληψης του κοινωνικού κόσμου μέσα από δύο διαστάσεις, την οικονομική και την 

πολιτισμική διάσταση, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι οι οικονομικοί και οι πολιτισμικοί 

πόροι είναι άνισα κατανεμημένοι ανάμεσα στα μέλη της κοινωνίας (Bourdieu, 1998). Κατά 

τον Bourdieu (1986) «η δομή της κατανομής των διαφόρων τύπων και υπό-τύπων κεφαλαίου 

σε μια δεδομένη χρονική στιγμή αναπαριστά την ενυπάρχουσα δομή του κοινωνικού 

κόσμου» (σ. 47, μετάφραση συγγραφέα). Συνεπώς, η κατανομή των ατόμων ή ομάδων 

ατόμων σε θέσεις μέσα στον κοινωνικό χώρο καθορίζεται από τον συνολικό όγκο του 

κεφαλαίου που διαθέτουν, τη σύνθεση του συνολικού τους κεφαλαίου (δηλαδή την αναλογία 

οικονομικού και πολιτισμικού κεφαλαίου) και την εξέλιξη της σύνθεσης και του όγκου του 

κεφαλαίου τους μέσα στον χρόνο (Bourdieu, 1998). Σύμφωνα με αυτήν τη λογική, οι 

κοινωνικές τάξεις αποτελούν μόνο λογικά καθορισμένες κατηγορίες μέσα στη θεωρία, οι 

οποίες προκύπτουν μέσα από την οριοθέτηση ενός σχετικά ομοιογενούς συνόλου ατόμων τα 

οποία καταλαμβάνουν πανομοιότυπες θέσεις μέσα στον κοινωνικό χώρο (Bourdieu, 1998). 

Παράλληλα, ο Bourdieu προτείνει και την έννοια της ταξικής έξης (class habitus) η οποία 

αντανακλά τις διαφορετικές θέσεις που κατέχουν τα άτομα μέσα στην κοινωνία και η οποία 
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οδηγεί σε διαφορετικούς τρόπους ζωής, γούστα και ενδιαφέροντα ανάμεσα στα άτομα 

διαφορετικών κοινωνικών τάξεων (Bourdieu, 1984). Δηλαδή, όπως υποστηρίζει ο Bourdieu, 

η κοινωνική τάξη δεν ορίζεται μόνο από τη θέση στις σχέσεις παραγωγής, αλλά και από την 

ταξική έξη η οποία συνδέεται με την κάθε θέση μέσα στον κοινωνικό χώρο (Bourdieu, 1984). 

Στις ακόλουθες υπό-ενότητες παρουσιάζονται αναλυτικά και εκτενώς οι βασικές έννοιες από 

το έργο του Bourdieu, δηλαδή το πολιτισμικό κεφάλαιο (cultural capital), η έξη (habitus), το 

πεδίο (field) και το κοινωνικό κεφάλαιο (social capital). 

3.2.1. Πολιτισμικό κεφάλαιο.  Η έννοια του πολιτισμικού κεφαλαίου, αναπτύχθηκε 

από τον Bourdieu ως ένα αναλυτικό εργαλείο για την εξήγηση του πώς η εξοικείωση με την 

κυρίαρχη κουλτούρα συμβάλλει στην κοινωνική αναπαραγωγή και στην αναπαραγωγή των 

κοινωνικών σχέσεων (Symeou, 2010). Όπως έχει ήδη επισημανθεί, το πολιτισμικό κεφάλαιο 

κατά τον Bourdieu (1986) αποτελείται τόσο από υλικά αντικείμενα όσο και από γνώσεις, 

ικανότητες και διαθέσεις τα οποία ενημερώνουν τον τρόπο με τον οποίον ένα άτομο 

σκέφτεται και ενεργεί. Το πολιτισμικό κεφάλαιο μπορεί να υπάρξει σε τρεις διαφορετικές 

μορφές. Σε μορφή αντικειμένων το πολιτισμικό κεφάλαιο αναπαριστά αντικείμενα όπως τα 

βιβλία και άλλα μέσα τα οποία ενημερώνουν για τις δράσεις, τις γνώσεις και τις 

συμπεριφορές των ατόμων. Σε ενσωματωμένη μορφή το πολιτισμικό κεφάλαιο αναπαριστά 

τις διαθέσεις και τις προτιμήσεις των ατόμων οι οποίες οδηγούν σε τρόπους δράσης και 

σκέψης. Τέλος, το θεσμικό πολιτισμικό κεφάλαιο, αφορά ακαδημαϊκές πιστοποιήσεις οι 

οποίες σχετίζονται με ωφελήματα (Bourdieu, 1986). Όμως, στο σημείο αυτό είναι σημαντικό 

να σημειωθεί ότι το πολιτισμικό κεφάλαιο ως έννοια και ως αναλυτικό εργαλείο δεν πρέπει 

να χρησιμοποιείται ανεξάρτητα και αποκομμένα από το ευρύτερο έργο του Bourdieu, διότι η 

έννοια και η σημασία του εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις έννοιες του πεδίου (field) και 

της έξης (habitus). Τα άτομα ενεργοποιούν τις διάφορες μορφές κεφαλαίου που διαθέτουν με 

σκοπό την επίτευξη των προσωπικών τους συμφερόντων σύμφωνα με τις κυρίαρχες 
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πρακτικές που επικρατούν σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό περιβάλλον (πεδίο), 

επηρεασμένοι ταυτόχρονα από τις διαθέσεις τους οι οποίες παράγονται από τις προηγούμενες 

εμπειρίες στη ζωή τους (έξη) (Bourdieu, 1984∙ Bourdieu & Wacquant, 1992). 

3.2.2. Η έννοια του πεδίου.  Η έννοια του πεδίου αναλύεται στο έργο του Bourdieu 

ως ο χώρος όπου οι πολιτισμικές γνώσεις, οι διαθέσεις, οι νόρμες και οι προτιμήσεις 

παράγονται και παίρνουν αξία (Winkle-Wagner, 2010). Σύμφωνα με τους Bourdieu και 

Wacquant (1992) το «κεφάλαιο δεν υπάρχει και δε λειτουργεί παρά μόνο σε σχέση με το 

πεδίο» (σ. 101, μετάφραση συγγραφέα). Δηλαδή, τα πεδία λειτουργούν ως «αγορές» οι 

οποίες δίνουν αξία και νόημα στο πολιτισμικό κεφάλαιο (Bourdieu, 1984). Συνεπώς, το 

πολιτισμικό κεφάλαιο ενός ατόμου μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει μεγάλη αξία και 

χρησιμότητα σε ένα πεδίο κοινωνικής αλληλεπίδρασης, όμως σε ένα άλλο πεδίο να μην έχει 

ουσιαστική αξία (Winkle-Wagner, 2010). Παράλληλα, τα πεδία φαίνεται να ακολουθούν και 

συγκεκριμένους κανόνες ή κανονισμούς (Sablan & Tierney, 2014). Αυτό σημαίνει ότι κάθε 

πεδίο έχει τα δικά του συστήματα αποτίμησης τα οποία καθορίζουν τόσο τους όρους εισόδου 

και συμπερίληψης (π.χ. πιστοποιητικά εκπαίδευσης, κανόνες συμπεριφοράς, προτιμήσεις, 

οικονομικό κεφάλαιο) όσο και τις κοινωνικές σχέσεις σε αυτό (π.χ. ποιοι εκτιμώνται και 

αναγνωρίζονται, ποιων οι φωνές εισακούονται, ποιων οι πολιτισμικές νόρμες 

αναγνωρίζονται και επιβραβεύονται) (Topper, 2001). Επίσης, ένα πεδίο αποτελεί και «χώρο 

σύγκρουσης και ανταγωνισμού» (Bourdieu & Wacquant, 1992, σ. 17, μετάφραση 

συγγραφέα) όπου τα άτομα πασχίζουν και ανταγωνίζονται για το ποιες νόρμες και πρακτικές 

θα εκτιμηθούν και θα υπερισχύσουν έναντι άλλων. 

3.2.3. Η έννοια της έξης (habitus).  Επίσης, μία από τις σημαντικότερες έννοιες στο 

έργο του Bourdieu αποτελεί και η έννοια της έξης (habitus). Η έννοια της έξης αναφέρεται 

στο «σύνολο των σχημάτων αντίληψης, σκέψης, συναισθημάτων, αξιολόγησης, ομιλίας και 

δράσης, τα οποία δομούν όλες τις εκφραστικές, λεκτικές και πρακτικές εκδηλώσεις και 
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εκφράσεις ενός ατόμου» (Krais, 1993, όπως αναφέρεται στο Walther, 2014, σσ. 12-13, 

μετάφραση συγγραφέα). Η έξη αναφέρεται στο έργο του Bourdieu ως «ένα σύστημα 

διαρκών, μεταβιβάσιμων διαθέσεων που, ενσωματώνοντας παρελθούσες εμπειρίες, 

λειτουργεί ως μια μήτρα αντιλήψεων, εκτιμήσεων και δράσεων» (Bourdieu, 1977, σσ. 82-83, 

μετάφραση συγγραφέα). Δηλαδή, αυτές οι διαθέσεις αποτελούν το σωματοποιημένο προϊόν 

των εμπειριών, της ιστορίας και της κοινωνικής θέσης ενός ατόμου, τα οποία καθίστανται σε 

βάθος χρόνου ένα σύνολο ευέλικτων αλλά και διαρκών νοητικών δομών, συνηθειών, 

σωματικών σχημάτων και στάσεων τα οποία οργανώνουν, προσανατολίζουν και 

κατευθύνουν τις συμπεριφορές των ατόμων στον δημόσιο και ιδιωτικό χώρο (Topper, 2001). 

Σε αυτό το σημείο όμως, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η έξη 

προσανατολίζει και κατευθύνει τις επιλογές και τις δράσεις των ατόμων χωρίς όμως να τις 

προκαθορίζει (Mils, 2008), ζήτημα το οποίο συζητιέται ενδελεχώς σε κατοπινή παράγραφο. 

Επίσης, ο Bourdieu ορίζει την έξη και ως «δομημένες δομές προδιατεθειμένες να 

λειτουργούν ως δομούσες δομές» (Bourdieu, 1990α, σ. 53, μετάφραση συγγραφέα). Δηλαδή, 

η έξη λειτουργεί ως δομούσα δομή η οποία οργανώνει και κατευθύνει τόσο τις πρακτικές 

όσο και τις αντιλήψεις των πρακτικών αυτών, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και δομημένη δομή 

η οποία αντανακλά τη διαίρεση του κοινωνικού κόσμου σε λογικές κατηγορίες ή τάξεις στη 

βάση αυτών των διαθέσεων (Bourdieu, 1984). 

Ο Bourdieu στο έργο του αναφέρεται και στην έννοια της ταξικής έξης η οποία 

αντανακλά τις διαφορετικές θέσεις που κατέχουν τα άτομα μέσα στην κοινωνία, πράγμα το 

οποίο οδηγεί σε διαφορετικούς τρόπους ζωής αναμεταξύ των κοινωνικών τάξεων (Bourdieu, 

1984). Η ταξική έξη που απορρέει από τη θέση των ατόμων μέσα στον κοινωνικό κόσμο 

οδηγεί σε αυτό που ο Bourdieu ονομάζει δόξα (doxa), δηλαδή τη γνώση του τι θεωρείται 

δεδομένο σε ένα πεδίο, πράγμα που θέτει κοινωνικά όρια και περιορίζει την κοινωνική 

συμπεριφορά (Walther, 2014). Η έννοια της έξης είναι ιδιαίτερα σημαντική στην παρούσα 
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έρευνα αφού μπορεί να μας προσφέρει μια δυνατότητα εστίασης στις διαθέσεις των γονέων, 

οι οποίες συνδέονται με συμπεριφορές και στάσεις υπεροχής ή μειονεξίας έναντι των 

επίσημων σχολικών θεσμών. Κατά τον Bourdieu (1998) «σε κάθε τάξη θέσεων αντιστοιχεί 

μια τάξη έξης (ή προτίμησης) η οποία παράγεται από την κοινωνική μάθηση που σχετίζεται 

με την αντίστοιχη κατάσταση» (σ. 7, μετάφραση συγγραφέα). Συνεπώς, λόγω του ότι 

υπάρχουν τάξεις εμπειριών, υπάρχουν και τάξεις έξεων. Όμως, παρόλο που η έννοια της 

ταξικής έξης παραπέμπει σε μια ομοιομορφία ανάμεσα στις έξεις των ατόμων που 

προέρχονται από την ίδια κοινωνικοοικονομική τάξη, ο Bourdieu ταυτοχρόνως αναγνωρίζει 

και τις πιθανές διαφοροποιήσεις που μπορεί να υπάρχουν ανάμεσα στα μέλη τις ίδια 

κοινωνικής ομάδας οι οποίες οφείλονται στις ατομικές ιστορίες και εμπειρίες του κάθε 

ατόμου (Reay, 2004). 

Παράλληλα, είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι ο Bourdieu αντιλαμβάνεται την 

έξη ως μια πολυεπίπεδη έννοια, η οποία επηρεάζεται και διαμορφώνεται τόσο από τις 

προσωπικές ιστορίες των ατόμων όσο και από τις συλλογικές ιστορίες των οικογενειών και 

των κοινωνικών τάξεων ή ομάδων από τις οποίες προέρχονται (Reay, 2004). Λειτουργεί 

υποσυνείδητα και προσανατολίζει τα άτομα στο πώς θα δράσουν και θα αντιδράσουν σε 

περιστάσεις της καθημερινής τους ζωής, χωρίς όμως να προκαθορίζει αυστηρά τις δράσεις 

και τις επιλογές τους (Mills, 2008). Όμως, παρόλο ότι η έξη αποτελεί προϊόν των εμπειριών 

της παιδικής ηλικίας και κυρίως της κοινωνικοποίησης εντός της οικογενείας, η έξη συνεχώς 

ανοικοδομείται από τις εμπειρίες των ατόμων στον έξω κόσμο (Reay, 2004). Για αυτό και ο 

Bourdieu αναφέρεται σε πρωταρχική έξη (primary habitus), δηλαδή στα σχήματα δράσεων 

και αντιλήψεων τα οποία έχουν εγχαραχθεί κατά την παιδική ηλικία και τα οποία συνδέονται 

με την κοινωνική θέση των οικογενειών, και σε δευτερεύουσα έξη (secondary habitus) η 

οποία χτίζει πάνω στην πρωταρχική και αποτελεί κυρίως το αποτέλεσμα της σχολικής και 

πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ή άλλων εμπειριών ζωής των ατόμων (Walther, 2014· 
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Bourdieu, 1990α· Bourdieu, 1977). Συνεπώς, η έξη πρέπει να κατανοείται ως μια συνεχής 

και υπό ανάπτυξη διαδικασία, παρά ως ένα σταθερό σύνολο διαθέσεων. Επίσης, οι διαθέσεις 

οι οποίες συγκροτούν την έξη αποκτώνται μέσω μιας σταδιακής διαδικασίας εγχάραξης, 

καθιστώντας την ως ένα σύνθετο αμάλγαμα παρόντος και παρελθόντος (Mills, 2008). Είναι 

σημαντικό να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον Bourdieu δεν υπάρχουν σαφείς κανόνες οι 

οποίοι υπαγορεύουν τη συμπεριφορά των ατόμων, αλλά αντ’ αυτού «η έξη πάει χέρι με χέρι 

με την ασάφεια και το απροσδιόριστο» (Bourdieu, 1990β, σ. 77, μετάφραση συγγραφέα). 

Δηλαδή, η πρακτική λογική που χαρακτηρίζει την έξη δεν είναι αυτή της προβλέψιμης 

κανονικότητας των τρόπων συμπεριφοράς, αλλά αντ’ αυτού «αυτή της ασάφειας, του 

περισσότερο ή λιγότερο, που ορίζει τη συνηθισμένη σχέση κάποιου με τον κόσμο» 

(Bourdieu, 1990β, σ. 77, μετάφραση συγγραφέα). Παρά τον παραγωγικό της χαρακτήρα σε 

επίπεδο αντιλήψεων και πρακτικών η έξη λειτουργεί ταυτόχρονα και περιοριστικά ή 

αναπαραγωγικά. Η έξη, σύμφωνα με τους Harker και May, «ορίζει τα όρια μέσα στα οποία οι 

δράστες είναι ‘ελεύθεροι’ να υιοθετήσουν στρατηγικές πρακτικές» (όπως αναφέρονται στο 

Mills, 2008, σ. 82, μετάφραση συγγραφέα). Αυτό σημαίνει ότι ενώ οι επιλογές των ατόμων 

για δράσεις και πρακτικές βρίσκονται στο επίκεντρο της έξης, την ίδια στιγμή οι επιλογές 

που είναι εγγεγραμμένες στην έξη είναι σαφέστατα περιορισμένες (Reay, 1995· 2004). 

Συνεπώς οι πιο απίθανες, άγνωστες ή ασυνήθιστες πρακτικές απορρίπτονται ως αδιανόητες ή 

ανέφικτες, όμως συγχρόνως μόνο ένα περιορισμένο εύρος πρακτικών καθίστανται δυνατές 

(Reay, 2004). 

3.2.4. Κοινωνικό κεφάλαιο.  Παράλληλα με τις πιο πάνω έννοιες, ο Bourdieu 

προτείνει και την έννοια του κοινωνικού κεφαλαίου. Το κοινωνικό κεφάλαιο ενός ατόμου 

εξαρτάται από το μέγεθος του δικτύου των διασυνδέσεών του, καθώς και από τον όγκο του 

κεφαλαίου που εντοπίζεται σε αυτό το δίκτυο (Sablan & Tierney, 2014). Πιο συγκεκριμένα, 

ο Bourdieu ορίζει το κοινωνικό κεφάλαιο ως «το σύνολο των πραγματικών ή των εν δυνάμει 
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πόρων οι οποίοι συνδέονται με την κατοχή ενός διαρκούς δικτύου λιγότερο ή περισσότερο 

θεσμοθετημένων σχέσεων αμοιβαίας γνωριμίας και αναγνώρισης» (Bourdieu, 1986, σ. 51, 

μετάφραση συγγραφέα). Δηλαδή, το κοινωνικό κεφάλαιο αποτελείται από τις κοινωνικές 

σχέσεις οι οποίες προσδίδουν στα άτομα την ιδιότητα μέλους σε μια ομάδα η οποία τους 

παρέχει ισχύ υπό τη μορφή κοινού κεφαλαίου (Trainor, 2010β). Στις αναφορές του για το 

κοινωνικό κεφάλαιο ο Bourdieu επισημαίνει και μια σαφής διάκριση μεταξύ πόρων και 

κοινωνικών δικτύων, όπου τα τελευταία αποτελούν την πρόσβαση στους συγκεκριμένους 

πόρους (Portes, 1998∙ Dika & Singh, 2002). Δηλαδή, ο όγκος του κοινωνικού κεφαλαίου που 

διαθέτει ένα άτομο εξαρτάται τόσο από το μέγεθος του δικτύου των διασυνδέσεων που 

μπορεί να κινητοποιήσει αποτελεσματικά, όσο και από τον όγκο του κεφαλαίου που διαθέτει 

ο καθένας από εκείνους με τους οποίους συνδέεται (Bourdieu, 1986). Συνεπώς, το κοινωνικό 

κεφάλαιο που διαθέτει κάποιος ή κάποια ορίζεται στη βάση του να διασυνδέεται με άλλους, 

και είναι αυτοί οι άλλοι οι οποίοι θα αποτελούν στην ουσία την πηγή του πλεονεκτήματός 

του (Dika & Singh, 2002). Τα κοινωνικά δίκτυα δεν αποτελούν κάτι το δεδομένο, αλλά για 

την οικοδόμησή τους απαιτούν τη σκόπιμη επένδυση πολιτισμικών αλλά και οικονομικών 

πόρων (Bourdieu, 1986∙ Portes, 1998). Παράλληλα, το κοινωνικό κεφάλαιο ως έννοια δεν 

πρέπει να κατανοείται απομονωμένα, αλλά πάντοτε σε συνάρτηση με τις υπόλοιπες 

κεντρικές έννοιες στο έργο του Bourdieu όπως είναι για παράδειγμα το πεδίο, η έξη και οι 

υπόλοιπες μορφές κεφαλαίου (Portes, 1998∙ Dika & Singh, 2002). Δηλαδή, το να έχει κανείς 

συγκεκριμένες κοινωνικές διασυνδέσεις οι οποίες αναγνωρίζονται και έχουν αξία σε ένα 

συγκεκριμένο πεδίο, δεν εξασφαλίζει ότι οι ίδιες διασυνδέσεις θα εκτιμηθούν και σε ένα 

άλλο πεδίο στον ίδιο βαθμό ως κοινωνικό κεφάλαιο (Sablan & Tierney, 2014). Τέλος, μέσα 

από το κοινωνικό τους κεφάλαιο, τα άτομα μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε 

οικονομικούς πόρους, να αυξήσουν το πολιτισμικό τους κεφάλαιο μέσα από επαφές με 
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ειδικούς επαγγελματίες, καθώς επίσης και να δικτυωθούν με θεσμικούς οργανισμούς οι 

οποίοι μπορούν να τους παράσχουν χρήσιμες πιστοποιήσεις (Portes, 1998). 

Όπως υπογραμμίζουν οι Lareau και Horvat (1999) κατά τις εμπειρικές έρευνες σε 

θέματα σχετικά με την κοινωνική αναπαραγωγή είναι σημαντικό να δίνεται μεγάλη προσοχή 

και να αναγνωρίζονται τα τρία πιο κάτω σημεία από το έργο του Bourdieu: Πρώτο, η αξία 

του κεφαλαίου εξαρτάται σημαντικά από τα κοινωνικά περιβάλλοντα όπου 

πραγματοποιούνται οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Δεύτερο, υπάρχει σημαντική διαφορά 

ανάμεσα στην κατοχή και στην ενεργοποίηση του κεφαλαίου, σημείο το οποίο τονίζει τη 

σημασία της ικανότητας των ατόμων να ενεργοποιούν τις κατάλληλες πηγές κεφαλαίων 

ανάλογα με τα κοινωνικά περιβάλλοντα και τις περιστάσεις. Τρίτο, οι διαδικασίες 

κοινωνικής αναπαραγωγής εξελίσσονται ως μια διαδικασία διαρκούς διαπραγμάτευσης από 

τους κοινωνικούς δράστες, πάρα ως μια άκρως ντετερμινιστική διαδικασία. Συνεπώς, μέσα 

από αυτήν την προσέγγιση η κοινωνική αναπαραγωγή κατανοείται ως μια διαδικασία η 

οποία εξελίσσεται και διαμορφώνεται «στιγμή με στιγμή» εντός συγκεκριμένων κοινωνικών 

πεδίων. Παράλληλα, η ανάλυση πλέον μετατοπίζεται και εστιάζεται στα κοινωνικά πεδία 

όπου το κεφάλαιο βρίσκεται, στις προσπάθειες των ατόμων για ενεργοποίηση του κεφαλαίου 

τους, στις δεξιότητες με τις οποίες τα άτομα ενεργοποιούν το κεφάλαιό τους, καθώς και στη 

θεσμική ανταπόκριση (π.χ. των σχολείων) ως προς την ενεργοποίηση του κεφαλαίου των 

ατόμων (π.χ. των οικογενειών) (Lareau & Horvat, 1999). Τέλος, μια τέτοια προσέγγιση 

μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη λεπτομερέστερων και ακριβέστερων μοντέλων για τη 

φύση των κοινωνικών ανισοτήτων και της κοινωνικής αναπαραγωγής (ο.π.). Στην ενότητα 

που ακολουθεί παρουσιάζονται έρευνες που υιοθετούσαν στο θεωρητικό τους πλαίσιο τη 

θεωρία των κεφαλαίων του Bourdieu (ή στοιχεία αυτής) και εστίαζαν στις σχέσεις σχολείου 

– οικογένειας. 
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3.3. Θεωρία Κεφαλαίων και Μελέτη Σχέσεων Σχολείου – Οικογένειας 

Οι θεωρίες του πολιτισμικού και του κοινωνικού κεφαλαίου έχουν χρησιμοποιηθεί 

ευρέως στο πεδίο της μελέτης των σχέσεων σχολείου – οικογένειας ως θεωρητικός φακός, με 

στόχο κυρίως την κατανόηση των διαδικασιών αλληλεπίδρασης, διαπραγμάτευσης και 

επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι ο Bourdieu δεν 

εξέταζε την εμπλοκή των γονέων στην εκπαίδευση, όμως η ανάλυσή του επισημαίνει τη 

σημασία της κοινωνικής τάξης και των ταξικών κουλτούρων στη διευκόλυνση ή την 

παρεμπόδισή των παιδιών και των γονέων στη διαπραγμάτευση των σχολικών διαδικασιών 

(Lareau, 1987). Χρησιμοποιώντας την έννοια του πολιτισμικού κεφαλαίου ως αναλυτικό 

εργαλείο, προσφέρεται η δυνατότητα εστίασης τόσο στις σχολικές δομές όσο και στις 

οικογενειακές έξεις, με σκοπό την κατανόηση των διαφόρων επιπέδων γονεϊκής συμμετοχής 

στην εκπαίδευση (Symeou, 2010). Μια βασική αρχή στη θεωρία των κεφαλαίων του 

Bourdieu είναι ότι όλοι οι άνθρωποι διαθέτουν κοινωνικό και πολιτισμικό κεφάλαιο, όμως 

παρ’ όλα αυτά οι διάφορες μορφές κοινωνικού και πολιτισμικού κεφαλαίου που διαθέτουν 

δεν έχουν την ίδια αξία σε δεδομένα πεδία (Lareau & Horvat, 1999). Για παράδειγμα τα 

σχολεία χρησιμοποιούν συγκεκριμένες γλωσσικές δομές, διοικητικά και επικοινωνιακά 

πρότυπα και αναλυτικά προγράμματα, τα οποία είναι πιο γνώριμα και πιο οικεία για τα 

παιδιά και τους γονείς από υψηλότερα κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα (Lareau, 1987, 2000). 

Οι γνώσεις των οικογενειών σχετικά με το εκπαιδευτικό σύστημα και οι ικανότητές 

τους να αξιοποιούν το σύστημα προς όφελος των παιδιών τους φαίνεται να διαφέρουν 

ανάλογα με το κοινωνικοοικονομικό τους υπόβαθρο (Symeou, 2010). Όπως διαπίστωσε ο 

Symeou (2007, 2010) σε έρευνές του στο κυπριακό συγκείμενο, οι ικανότητες των 

οικογενειών να συνεργάζονται και να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τα σχολεία προς 

όφελος των παιδιών τους φαίνεται να συνδέονται σημαντικά με τους εκπαιδευτικούς και 

πολιτισμικούς τους πόρους, και μάλιστα τους πόρους της μορφής που απαιτούνται και 
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αναγνωρίζονται από τα σχολεία. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί και πολιτισμικοί πόροι 

των οικογενειών φαίνεται να αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες – κλειδιά για την 

ικανότητα των οικογενειών να κατανοούν το περιεχόμενο της επικοινωνίας τους με τους 

εκπαιδευτικούς (Symeou, 2010). Τέτοιου είδους πολιτισμικοί και εκπαιδευτικοί πόροι 

φαίνεται να εντοπίζονται συχνότερα σε οικογένειες από υψηλότερα κοινωνικοοικονομικά 

υπόβαθρα, ενώ η απουσία τέτοιων πόρων φαίνεται να χαρακτηρίζει συχνότερα τις 

οικογένειες από χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα (Lareau, 2000· Crozier, 2000· 

Symeou, 2010). Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Crozier (2000) σε έρευνά της σχετικά με 

το συγκείμενο του Ηνωμένου Βασιλείου: «Δεν είναι ότι οι γονείς εργατικής τάξης δεν έχουν 

εκπαιδευτική γνώση και κατανόηση αλλά μάλλον ότι οι γονείς της μεσαίας τάξης έχουν την 

ίδια ή παρόμοια γνώση με τους εκπαιδευτικούς και αρθρώνουν αυτήν τη γνώση στην ίδια 

γλώσσα» (σ. 59, μετάφραση συγγραφέα). Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του Bernstein 

(1964, 1975) τα παιδιά των οικογενειών εργατικής και μεσαίας τάξης διδάσκονται και 

κατακτούν διαφορετικούς γλωσσικούς κώδικες εντός της οικογένειάς τους, με την εργατική 

τάξη να προσανατολίζεται προς έναν περισσότερο «περιορισμένο» κώδικα και τη μεσαία 

τάξη να τείνει προς έναν περισσότερο «επεξεργασμένο» κώδικα. Το συγκεκριμένο 

κοινωνιογλωσσικό φαινόμενο πιθανότατα να δημιουργεί εύλογες προεκτάσεις ακόμη και 

στις σχέσεις σχολείου – οικογένειας, υπό τη λογική ότι τα επικοινωνιακά, διοικητικά ή άλλα 

πρότυπα λειτουργίας των σχολείων αντανακλούν περισσότερο τις γλωσσικές και 

πολιτισμικές εμπειρίες των οικονομικών και ακαδημαϊκών ελίτ (Φραγκουδάκη, 2003· 

Bourdieu & Passeron, 1990· Πατερέκα, 1986· Bernstein, 1975), παρά αυτές των εργατικών 

κοινωνικοοικονομικών ή άλλων μη προνομιούχων κοινωνικών ομάδων. 

Παράλληλα, οι κοινωνικές εμπειρίες και οι πολιτισμικές διαθέσεις των οικογενειακών 

μελών φαίνεται έχουν και αυτές τον δικό τους ρόλο στις σχέσεις σχολείου – οικογένειας. Για 

παράδειγμα, οι εμπειρίες και οι διαθέσεις που διαθέτουν οι οικογένειες από τα υψηλότερα 
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κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα φαίνεται να τους εξοπλίζουν με την απαραίτητη γνώση και 

αυτοπεποίθηση ώστε να προσεγγίζουν τα σχολεία με περισσότερη άνεση, να αποκτούν πιο 

εύκολα πρόσβαση σε πληροφόρηση, να συζητούν πιο άνετα με τους εκπαιδευτικούς, να 

κριτικάρουν τα σχολεία και να παρεμβαίνουν σε αυτά όταν θεωρήσουν ότι χρειάζεται 

(Crozier, 2000∙ Lareau, 1987, 2000). Έτσι, οι γονείς από τα υψηλότερα κοινωνικοοικονομικά 

υπόβαθρα είναι πιθανότερο να θεωρήσουν την εκπαίδευση ως μια από κοινού διαδικασία με 

τους εκπαιδευτικούς στην οποίαν έχουν ευθύνες, λόγο και δικαίωμα έκφρασης των απόψεων 

και των προοπτικών τους (ο.π.). Αντίθετα, οι γονείς από τα χαμηλότερα 

κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρά είναι πιθανότερο να αποδίδουν πλήρως την ευθύνη της 

εκπαίδευσης των παιδιών τους στους εκπαιδευτικούς, διατηρώντας παράλληλα και μια 

ξεκάθαρη απόσταση από τα σχολεία (Crozier, 2000∙ Lareau, 1987, 2000). Για παράδειγμα 

στην έρευνα της Crozier (2000) στο Ηνωμένο Βασίλειο, όσο αφορά το ζήτημα της 

πληροφόρησης, οι γονείς από τα χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα έτειναν να 

αναμένουν την πληροφόρησή τους σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών τους από τα 

σχολεία και όποτε αυτή τους δινόταν, ενώ οι γονείς από τα ανώτερα κοινωνικοοικονομικά 

υπόβαθρα έτειναν να την αναζητούν και να την επιζητούν, αρκετά συχνά οι ίδιοι με δικές 

τους πρωτοβουλίες. Επίσης, σύμφωνα με τη Lareau (2000) οι γονείς από τα χαμηλότερα 

κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα τείνουν να μην κριτικάρουν τα σχολεία και να κατηγορούν 

τους εαυτούς τους ή τα παιδιά τους για τα σχολικά προβλήματα, ενώ αντίθετα οι γονείς από 

τα υψηλότερα κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα τείνουν να είναι πιο άνετοι στο να 

αμφισβητούν τα σχολεία, να τα κριτικάρουν και να αγοράζουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες από 

εξωτερικούς εκπαιδευτικούς όταν θεωρήσουν ότι είναι αναγκαίο. Συνεπώς, οι πολιτισμικοί 

και οι κοινωνικοί πόροι που φέρουν οι γονείς από τα μεσαία και ανώτερα 

κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα φαίνεται να είναι περισσότερο αξιοποιήσιμοι και πιο 

αναγνωρίσιμοι από τα σχολεία σε σύγκριση με τους πόρους και τις δυνατότητες των 
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οικογενειών από τα χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα (Lareau, 2000∙ Symeou, 

2010). 

Παράλληλα με τους εκπαιδευτικούς και πολιτισμικούς πόρους των οικογενειών, οι 

κοινωνικές διασυνδέσεις φαίνεται να έχουν και αυτές τον ρόλο τους στις σχέσεις σχολείου - 

οικογένειας. Για παράδειγμα, σε εθνογραφική έρευνα των Horvat κ.ά. (2003) στις ΗΠΑ η 

οποία εστίαζε στο κοινωνικό κεφάλαιο, εντοπίστηκε ότι η δομή των κοινωνικών δικτύων των 

οικογενειών αλλά και η δυνατότητα αξιοποίησής τους σε προβληματικές σχολικές 

καταστάσεις διέφεραν σημαντικά ανάλογα με το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο των 

οικογενειών. Οι οικογένειες από τα υψηλότερα κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα έτειναν να 

διασυνδέονται περισσότερο με γονείς συμμαθητών/τριών καθώς και με εκπαιδευτικούς ή 

άλλους επαγγελματίες μέσω ανεπίσημων επαφών, και σε προβληματικές καταστάσεις 

έτειναν να κινητοποιούν αυτές τους τις διασυνδέσεις έτσι ώστε να τις αντιμετωπίζουν 

συλλογικά. Σε αντίθεση, οι οικογένειες από τα χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα 

έτειναν να διασυνδέονται κυρίως με συγγενείς και την ευρύτερή τους οικογένεια, ενώ οι 

δεσμοί τους με άλλους γονείς και επαγγελματίες στα πλαίσια του σχολείου ήταν λιγότερο 

συχνοί. Παράλληλα, οι οικογένειες αυτές έτειναν να αντιμετωπίζουν τις διαφωνίες και τις 

προβληματικές καταστάσεις με τα σχολεία σε ατομικό επίπεδο. Τα αποτελέσματα της πιο 

πάνω έρευνας έδειξαν ότι τα κοινωνικά δίκτυα των οικογενειών από τα μεσαία 

κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα τους παρείχαν τέτοιους κοινωνικούς πόρους ώστε να ήταν 

δυνατή η διαφωνία και η επιρροή τους στο σχολείο, ενώ οι γονείς από τα χαμηλότερα 

κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα δε διέθεταν αυτούς τους πόρους και ήταν λιγότερο πιθανόν 

να επιχειρήσουν να έρθουν σε αντιπαράθεση με τις αρχές του σχολείου (Horvat κ.ά., 2003). 

Συνεπώς τα κοινωνικά δίκτυα και οι διασυνδέσεις των οικογενειών από τα μεσαία και 

ανώτερα κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα είναι πιθανότερο να μετατρέπουν σε κοινωνικό 

κεφάλαιο αξιοποιήσιμο στο πεδίο της εκπαίδευσης. 
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Επίσης, οι διαφορετικές προσεγγίσεις των γονέων κατά σχέσεις σχολείου – 

οικογένειας ανάλογα με το κοινωνικοοικονομικό τους υπόβαθρο, έχουν εντοπιστεί και σε 

οικογένειες από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα. Για παράδειγμα στην έρευνα των 

Diamond και Gomez (2004), οι Αφροαμερικανοί γονείς μεσαίου κοινωνικοοικονομικού 

υποβάθρου έτειναν να είναι περισσότερο εμπλεκόμενοι στην εκπαίδευση των παιδιών τους, 

πιο προορατικοί και προνοητικοί στην επιλογή σχολείου για τα παιδιά τους, πιο ενεργά 

εμπλεκόμενοι στις αποφάσεις των παιδιών τους σχετικά με τις επιλογές μαθήματων, και 

γενικά περισσότερο ικανοποιημένοι με την εκπαίδευση των παιδιών τους σε σύγκριση με 

τους Αφροαμερικανούς γονείς από τα χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα. Επίσης, 

οι Αφροαμερικανοί γονείς στις ΗΠΑ από μεσαία κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα 

διαπιστώθηκε ότι επωφελούνταν από την κοινωνικοοικονομική τους θέση, ελίσσονταν 

ευκολότερα στο σύστημα και ήταν αποτελεσματικότεροι κατά τις αλληλεπιδράσεις τους με 

τα σχολεία σε σύγκριση με τους Αφροαμερικανούς γονείς από τα χαμηλότερα 

κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα (Lareau & Horvat, 1999∙ Horvat κ.ά., 2003). 

Συμπερασματικά, όλες οι μορφές κεφαλαίου (Bourdieu, 1986) παίζουν σημαντικό 

ρόλο στις αλληλεπιδράσεις σχολείου οικογένειας. Για παράδειγμα οι γονείς από διαφορετικά 

κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα εφαρμόζουν διαφορετικές στρατηγικές αξιοποίησης του 

κεφαλαίου τους στο πεδίο της εκπαίδευσης των παιδιών τους, με στόχο την εξασφάλιση 

αποτελεσματικών εκπαιδευτικών για τα παιδιά τους, την αντιμετώπιση προβληματικών 

καταστάσεων και διαφωνιών, καθώς και τη διασφάλιση πρόσβασης σε ειδικές εκπαιδευτικές 

υπηρεσίες (Horvat κ.ά., 2003). Παράλληλα, τα σχολεία ως κοινωνικοί θεσμοί έχουν τη 

δύναμη να αναγνωρίζουν ή να απορρίπτουν τις διάφορες μορφές κεφαλαίου που διαθέτουν 

και ενεργοποιούν οι οικογένειες κατά την εμπλοκή τους στην εκπαίδευση των παιδιών τους, 

ανάλογα με τον βαθμό ευθυγράμμισης του κεφαλαίου τους με τα πρότυπα λειτουργίας και τις 

προσδοκίες των σχολείων (Lareau & Horvat, 1999). Με άλλα λόγια, το εκπαιδευτικό και 
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διοικητικό προσωπικό των σχολείων είναι πολύ πιο πιθανόν να αποδεχτεί και να ενθαρρύνει 

την εμπλοκή των οικογενειών των οποίων τα αιτήματα και η συμμετοχή τους βρίσκονται σε 

ευθυγράμμιση και συμφωνία με τις σχολικές πολιτικές, τα διοικητικά πρότυπα και τις 

πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών (Lareau & Horvat 1999∙ Lareau & Weininger, 2003). 

Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να επικροτούν τις συμπεριφορές από συγκεκριμένα 

κοινωνικο-συναισθηματικά ύφη όπως είναι για παράδειγμα οι ψύχραιμες φωνές, οι θετικές 

δηλώσεις και λιγοστές κριτικές (Lareau & Horvat, 1999). Γι’ αυτό και οι Lareau και 

Weininger (2003) προτείνουν την εστίαση στις μικρο-αλληλεπιδραστικές διαδικασίες μέσα 

από τις οποίες οι γονείς καταφέρνουν να λειτουργούν εντός των καθιερωμένων προτύπων 

λειτουργίας των σχολικών θεσμών ανάλογα με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες 

που οι ίδιοι ενεργοποιούν κατά την εμπλοκή τους στην εκπαίδευση. Συνεπώς, μέσα από 

αυτήν την προσέγγιση, το πολιτισμικό κεφάλαιο είναι τελικά εκείνο το οποίο παρέχει ένα 

νομιμοποιημένο πλεονέκτημα στα άτομα καθώς αυτά αλληλοεπιδρούν και 

διαπραγματεύονται με τους κυρίαρχους κοινωνικούς θεσμούς όπως είναι τα σχολεία (Sablan 

& Tierney, 2014). Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζονται έρευνες που υιοθέτησαν το 

θεωρητικό πλαίσιο του Bourdieu (ή στοιχεία αυτού) και εστίαζαν ειδικά στις σχέσεις 

σχολείου και οικογενειών με παιδιά με αναπηρίες. 

 

3.4. Θεωρία Κεφαλαίων και Οικογένειες Παιδιών με Αναπηρίες 

Μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία φαίνεται να εντοπίζεται ένας σχετικά 

περιορισμένος αριθμός ερευνών οι οποίες εξετάζουν το ζήτημα των σχέσεων σχολείου και 

οικογενειών με παιδιά με αναπηρίες μέσα από τον φακό των θωριών των κεφαλαίων του 

Bourdieu. Αυτού του είδους οι έρευνες φαίνεται να εστιάζουν κυρίως στο θέμα της 

υπεράσπισης των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων των παιδιών από πλευράς οικογενειών. Μέσα 
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από τη διεθνή βιβλιογραφία, οι γονείς των παιδιών με αναπηρίες έχουν συχνά χαρακτηριστεί 

ως υπερασπιστές των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων των παιδιών τους (Cohen, 2013∙ Trainor, 

2010α∙ Hess κ.ά., 2006). Επίσης, οι γονείς φαίνεται να προσαρμόζουν και να αναπτύσσουν 

μια σειρά σημαντικών δεξιοτήτων, καθώς υπερασπίζονται, μεσολαβούν και 

διαπραγματεύονται για τα παιδιά τους στον χώρο της εκπαίδευσης ή σε άλλα κοινωνικά 

πλαίσια (Ryan & Runswick-Cole, 2008). Δηλαδή, για να είναι ένας γονιός αποτελεσματικός 

υπερασπιστής του παιδιού του, θα πρέπει να είναι γνώστης της αναπηρίας του παιδιού του, 

να γνωρίζει καλά το σύστημα ειδικής εκπαίδευσης, να είναι γνώστης των δικαιωμάτων του 

ως γονιός, και να έχει καλές επικοινωνιακές δεξιότητες (Cohen, 2013). 

Όπως διαπιστώνεται και μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία, οι ικανότητες των 

οικογενειών για αποτελεσματική υπεράσπιση και ουσιαστική συμμετοχή στην ειδική 

εκπαίδευση φαίνεται να εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό, τόσο από την κατοχή όσο και από 

την ικανότητα χρήσης κοινωνικών και πολιτισμικών πόρων σχετικών με την εκπαίδευση από 

την πλευρά τους. Δηλαδή, σε διάφορες έρευνες έχει βρεθεί ότι οι ικανότητες των 

οικογενειών για αποτελεσματική συμμετοχή και υπεράσπιση των παιδιών τους στις διάφορες 

εκπαιδευτικές διαδικασίες, εξαρτιόντουσαν σε μεγάλο βαθμό τόσο από τις γνώσεις τους 

σχετικά με το σύστημα ειδικής εκπαίδευσης (π.χ. γνώσεις νομοθεσιών, κανονισμών και 

δικαιωμάτων) όσο και από τις κοινωνικές τους διασυνδέσεις με επαγγελματίες στον χώρο της 

εκπαίδευσης ή των αναπηριών ή άλλους γονείς παιδιών με αναπηρίες (Bacon & Causton-

Theoharis, 2013∙ Trainor, 2010α, 2010β). Η ουσιαστική συμμετοχή των οικογενειών στις 

διαδικασίες ειδικής εκπαίδευσης είναι δύσκολο να δημιουργηθεί λόγω του ότι απαιτεί την 

ενεργοποίηση αρκετά εξειδικευμένων τύπων κοινωνικού και πολιτισμικού κεφαλαίου, ενώ 

παράλληλα λαμβάνει χώρα σε ένα πεδίο κοινωνικής αλληλεπίδρασης με πολύ 

συγκεκριμένους και μοναδικούς κανόνες εμπλοκής (Trainor, 2010β). Δηλαδή, η ουσιαστική 

συμμετοχή στις διαδικασίες ειδικής εκπαίδευσης φαίνεται να απαιτεί από πλευράς 
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οικογενειών αρκετά συγκεκριμένες γνώσεις, στάσεις και συμπεριφορές σχετικά με τις 

αναπηρίες και το σύστημα ειδικής εκπαίδευσης (πολιτισμικό κεφάλαιο), καθώς επίσης και 

χρήσιμες διασυνδέσεις με άλλους γονείς ή επαγγελματίες του χώρου όπως εκπαιδευτικούς, 

διευθυντές/ντριες ή ψυχολόγους, οι οποίες μπορούν να τους προσφέρουν επιπλέον 

πληροφόρηση ή υποστήριξη (κοινωνικό κεφάλαιο). Όμως, όπως φάνηκε μέσα από την 

υπάρχουσα βιβλιογραφία, τέτοιου είδους χρήσιμες γνώσεις και διασυνδέσεις φαίνεται να μην 

είναι πάντα δεδομένες και εύκολα προσβάσιμες για όλες τις οικογένειες (Trainor, 2010α, 

2010β∙ Fitzgerland & Watkins, 2006). Οι οικογένειες από τα ανώτερα κοινωνικοοικονομικά 

υπόβαθρα είναι πιθανότερο να διαθέτουν και να ενεργοποιούν τέτοιου είδους γνώσεις και 

διασυνδέσεις κατά τις αλληλεπιδράσεις τους με τα σχολεία σε σύγκριση με τους γονείς από 

τα χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα (Horvat κ.ά., 2003∙ Trainor, 2010α, 2010β). 

Όπως εντόπισε η Trainor (2010α) στο πλαίσιο των ΗΠΑ, κατά την υπεράσπιση των 

εκπαιδευτικών δικαιωμάτων των παιδιών τους οι οικογένειες από τα χαμηλότερα 

κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα έτειναν να επικαλούνται τις προσωπικές τους γνώσεις και 

εμπειρίες σχετικά με τα παιδιά τους, ενώ οι οικογένειες από τα ανώτερα 

κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα ήταν πιο πιθανό επικαλούνται τις γνώσεις τους σχετικά με 

το σύστημα ειδικής εκπαίδευσης (διαδικασίες, δικαιώματα, νομοθεσίες) σε συνδυασμό με τη 

γνώση των αναγκών και των δυνατοτήτων του παιδιού τους. Οι τελευταίες, όπως 

διαπιστώθηκε από τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας, ήταν πιο αποτελεσματικές στην 

υπεράσπιση των παιδιών τους. Επίσης, στην έρευνα της Trainor (2010β) και πάλι στο 

πλαίσιο των ΗΠΑ, οι γονείς από τα ανώτερα κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα ήταν 

πιθανότερο να έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης σχετικά με την 

αναπηρία του παιδιού τους, να έχουν μεγαλύτερη κατανόηση σχετικά με το σύστημα και τις 

νομοθεσίες της ειδικής εκπαίδευσης, να διαθέτουν περισσότερα κοινωνικά δίκτυα που να 

τους βοηθούν για αποτελεσματικούς ελιγμούς στο σύστημα με στόχο την πρόσβαση σε 
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εκπαιδευτικές ευκαιρίες, καθώς επίσης να καταβάλλουν και οικονομικό κεφάλαιο 

αναζητώντας επιπλέον αξιολογήσεις και διαγνώσεις από ιδιώτες επαγγελματίες σχετικά με 

την αναπηρία του παιδιού τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις η εξασφάλιση μιας διάγνωσης 

μπορεί να προσφέρει διαπραγματευτική δύναμη στις οικογένειες των παιδιών με αναπηρίες 

για πρόσβαση σε υπηρεσίες και πόρους, τόσο στον χώρο της εκπαίδευσης όσο και της 

υγείας, αφού τα συστήματα παροχών για άτομα με αναπηρίες πολύ συχνά στηρίζονται σε 

αυτήν τη λογική (Ryan & Runswick-Cole, 2008).  

Τέλος, στην έρευνα των Harry και Klinger (2006) η οποία εστίαζε σε οικογένειες 

παιδιών με αναπηρίες από μειονοτικά και κατώτερα κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα στις 

ΗΠΑ, εντοπίστηκε ότι ορισμένοι από αυτούς τους γονείς δεν ήταν σε θέση να 

αμφισβητήσουν συγκεκριμένες αποφάσεις εκπαιδευτικών και επαγγελματιών οι οποίες δεν 

ήταν προς το εκπαιδευτικό συμφέρον των παιδιών τους και με τις οποίες διαφωνούσαν. 

Όπως φάνηκε από την ίδια έρευνα, οι συγκεκριμένοι γονείς δε διέθεταν ούτε το κοινωνικό 

κεφάλαιο υπό τη μορφή διασυνδέσεων που να αναγνωριζόταν από τα σχολεία, ούτε και το 

πολιτισμικό κεφάλαιο υπό τη μορφή γνώσης των δικαιωμάτων τους, διοικητική υποστήριξη 

ή πίστη στις θέσεις και στις απόψεις τους τα οποία απαιτούνταν για την αμφισβήτηση και 

προσβολή τέτοιων σχολικών αποφάσεων (Harry & Klinger, 2006). Στην επόμενη ενότητα 

συζητιούνται συγκεκριμένα σημεία κριτικής προς τη θεωρία των κεφαλαίων του Bourdieu, 

τα οποία λήφθηκαν σοβαρά υπόψη κατά την εφαρμογή της στην παρούσα έρευνα. 

 

3.5. Σημεία Κριτικής της Θεωρίας των Κεφαλαίων του Bourdieu 

Οι θεωρίες του κοινωνικού και πολιτισμικού κεφαλαίου αποτελούν έναν πολύ 

χρήσιμο θεωρητικό φακό μέσα από τον οποίον μπορούμε να κατανοήσουμε αλλά και να 

κριτικάρουμε τα ανισοζύγια δύναμης και κύρους τα οποία οδηγούν σε άνισες προσβάσεις και 
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ευκαιρίες στην εκπαίδευση στη βάση της κοινωνικής τάξης (Lareau & Horvat, 1999∙ Horvat 

κ.ά., 2003). Όμως, το έργο του Bourdieu παρά τον θεωρητικό πλούτο που μας προσφέρει έχει 

δεχτεί και κριτική. Μια από τις σημαντικότερες κριτικές που δέχτηκε το έργο του Bourdieu 

είναι για την έντονη προσκόλλησή του σε στρουκτουραλιστικές και ντετερμινιστικές θέσεις 

οι οποίες δεν εξετάζουν επαρκώς τον ρόλο της αυτόβουλης ή εμπρόθετης δράσης (agency) 

των ανθρώπων (Gewirdz & Cribb, 2003∙ Adkins, 2005). Όμως, μέσα από τη βιβλιογραφία 

εντοπίζονται και απόψεις οι οποίες φαίνεται να αντικρούουν τέτοιου είδους κριτικές. Για 

παράδειγμα, αναγνωρίζοντας την κοινωνική αναπαραγωγή, δε σημαίνει ότι οι 

περιθωριοποιημένες ομάδες θεωρούνται για πάντα κλειδωμένες σε χαμηλού κύρους θέσεις, 

αλλά αντίθετα η κοινωνική αναπαραγωγή τονίζει τη διαιώνιση ή τη συνέχιση των 

πλεονεκτημάτων των ανώτερων κοινωνικών τάξεων (Sablan & Tierney, 2014). Ως προς το 

σημείο αυτό, ο Bourdieu στο έργο του αναφέρεται και στην αλληλεπίδραση μεταξύ 

εμπρόθετης δράσης (agency) και κοινωνικής δομής (structure). Όπως περιγράφεται στο 

Winkle-Wagner (2010) «παρόλο που οι δομές περιορίζουν την αυτόβουλη δράση μερικές 

φορές λόγω της ασυνείδητης αποδοχής τους, το πλαίσιο του Bourdieu εντούτοις αφήνει χώρο 

για αντίσταση» (σ. 16, μετάφραση συγγραφέα). Συνεπώς οι έρευνες μπορούν να εστιάσουν 

στους ανθρώπους όχι μόνο ως άτομα που τους λείπει το κατάλληλο κεφάλαιο, αλλά και ως 

δράστες οι οποίοι διαπραγματεύονται τα κοινωνικά τους περιβάλλοντα δεδομένων των 

πόρων που διαθέτουν (Sablan & Tierney, 2014). Συνεπώς, κατά την εφαρμογή του 

θεωρητικού πλαισίου του Bourdieu χρειάζεται να συμπεριλαμβάνουμε και μια εξέταση του τι 

περιορίζει την αυτόβουλη δράση των ατόμων, καθώς επίσης και την πιθανή μαλακότητα 

(malleability) ή τη διαπερατότητα (permeability) των κοινωνικών δομών σε διάφορα επίπεδα 

τόσο τοπικά όσο και ευρύτερα (Gewirdz & Cribb, 2003). Δηλαδή κατά την ανάλυση των 

δεδομένων στην παρούσα έρευνα θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στις πρωτοβουλίες και στις 

παρεμβάσεις των οικογενειών στην εκπαίδευση για διεκδίκηση, όπως είναι για παράδειγμα 
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των δικαιωμάτων των παιδιών τους οι οποίες πολλές φορές μπορεί να απαιτούν τη 

σύγκρουση με παγιωμένες αντιλήψεις και πρακτικές που φαίνεται να επικρατούν εντός των 

εκπαιδευτικών συστημάτων. Επίσης, θα δοθεί σημασία και στους πιθανούς θεσμικούς 

παράγοντες οι οποίοι πιθανόν να περιορίζουν ή να δυσκολεύουν τις οικογένειες κατά τη 

διαπραγμάτευση των σχολικών ρυθμίσεων των παιδιών τους, σε συνάρτηση πάντα με τους 

κοινωνικούς και πολιτισμικούς πόρους που διαθέτουν οι οικογένειες. 

Παράλληλα, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η έννοια της κοινωνικής 

αναπαραγωγής έχει δεχτεί και αυτή σημαντική κριτική, αφού η συγκεκριμένη έννοια ως 

κοινωνική διεργασία φαίνεται μην είναι πάντα δεδομένη, σταθερή ή προδιαγεγραμμένη 

(Hattam & Smyth, 2014). Η υπερβολική έμφαση στην κοινωνική αναπαραγωγή εμπεριέχει το 

ρίσκο του αναλυτικού εγκλεισμού (analytic closure) ο οποίος μπορεί να παρεμποδίσει την 

εξέταση διαφορετικής μορφής κοινωνικών ανισοτήτων ή νέων κοινωνικών κινήσεων ή 

ρευμάτων που στοχεύουν στην κοινωνική αλλαγή (Gewirdz & Cribb, 2003). Η κοινωνική 

αλλαγή αποτελεί προφανώς ένα χαρακτηριστικό του κοινωνικού κόσμου και για αυτό η 

εξέτασή της δεν πρέπει να παραμελείται κατά τη διερεύνηση φαινομένων που σχετίζονται με 

την κοινωνική αναπαραγωγή και τις κοινωνικές ή εκπαιδευτικές ανισότητες (ο.π.). Συνεπώς, 

στην παρούσα έρευνα θα γίνει και μια συνειδητή προσπάθεια για εντοπισμό και 

περιπτώσεων όπου πιθανόν να παρατηρούνται και στοιχεία κοινωνικής ή εκπαιδευτικής 

αλλαγής στα δεδομένα, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο αναλυτικός εγκλεισμός μονομερώς προς 

την κοινωνική αναπαραγωγή. 

Επίσης, μέσα από τη βιβλιογραφία έχει εκφραστεί και η άποψη ότι παρόλο που ο 

Bourdieu επιδιώκει να κριτικάρει τους θεσμικούς παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στην 

κοινωνική αναπαραγωγή, η θεωρία των κεφαλαίων φαίνεται να εξακολουθεί να αντανακλά 

την ιδέα ότι ορισμένες κοινωνικές ομάδες είναι πολιτισμικά «φτωχές» ή «ελλειμματικές» 

(Yosso, 2005∙ Hattam & Smyth, 2014∙ Sablan & Tierney, 2014). Σύμφωνα με αυτήν την 
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κριτική φαίνεται να εκφράζεται η ανησυχία ότι μπορεί να αγνοηθούν οι διάφορες μορφές 

κεφαλαίου που φέρουν οι οικογένειες από περιθωριοποιημένες ή μη κυρίαρχες κοινωνικές 

και πολιτισμικές ομάδες (Sablan & Tierney, 2014∙ Yosso, 2005). Έχοντας υπόψη αυτήν την 

κριτική, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διευκρινιστεί ότι στην παρούσα έρευνα θα υιοθετηθεί η 

θέση ότι η αξία του κεφαλαίου εξαρτάται πάντα από το πεδίο στο οποίο βρίσκεται και 

ενεργοποιείται. Δηλαδή υιοθετείται ξεκάθαρα η θέση ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να 

διαθέτουν κεφάλαιο, όμως το κεφάλαιο που κατέχουν μπορεί εκτιμηθεί λιγότερο ή 

περισσότερο ανάλογα με το πεδίο στο οποίο βρίσκονται (Winkle-Wagner, 2010). Συνεπώς, 

μέσα από αυτήν την προσέγγιση δίνεται και μια ευκαιρία για εστίαση στους πιθανούς 

θεσμικούς και δομικούς παράγοντες οι οποίοι μπορεί να παρεμποδίζουν ή να περιορίζουν τα 

άτομα κατά τις αλληλεπιδράσεις τους με τα σχολεία ή τους διάφορους άλλους 

εκπαιδευτικούς θεσμούς, χωρίς όμως παράλληλα να εκμηδενίζονται το σύνολο των 

κοινωνικών και πολιτισμικών πόρων που μπορεί διαθέτουν οι οικογένειες και οι οποίοι 

πιθανόν να μη βρίσκουν ανταπόκριση στο πεδίο της εκπαίδευσης. Δηλαδή, οι κοινωνικοί και 

πολιτισμικοί πόροι ορισμένων οικογενειών μπορεί να μη βρίσκουν και τόση ανταπόκριση 

στο πεδίο της επίσημης εκπαίδευσης, όμως οι συγκεκριμένοι πόροι που διαθέτουν μπορεί να 

είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι, επωφελείς και αξιοποιήσιμοι σε άλλα πεδία της καθημερινής τους 

ζωής. 

Πολύ σχετικά, στη βιογραφία εντοπίζεται και η ιδέα των «ταμείων γνώσης» (Moll 

κ.α., 1992), η οποία επικαλύπτεται σε σημαντικό βαθμό με τη θεωρία των κεφαλαίων του 

Bourdieu (Oughton, 2010). Πιο συγκεκριμένα, η συγκεκριμένη εστιάζει στις πολιτισμικές 

γνώσεις και δεξιότητες των οικογενειών, οι οποίες μπορεί να τύχουν θετικής αποτίμησης ή 

απόρριψης από τα σχολεία. Δηλαδή, η ιδέα των «ταμείων γνώσης» υποστηρίζει ότι τα 

σχολεία αγνοούν σημαντικό μέρος των γνώσεων και δεξιοτήτων των οικογενειών, και 

ιδιαίτερα αυτών που προέρχονται από τις μη προνομιούχες ομάδες, με συνέπεια τη 
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δημιουργία έμμεσων σχολικών εμποδίων προς τις οικογένειες, ιδίως στο κομμάτι της 

κατάκτησης σχολικών δεξιοτήτων από τα παιδιά τους (Moll κ.α., 1992). Ως εκ τούτου, οι 

Moll κ.α. (1992) προτείνουν τη διερεύνηση των «ταμείων γνώσης» των οικογενειών, και 

κυρίως αυτών από τις μη προνομιούχες ομάδες (π.χ. οικογένειες από διαφορετικά 

πολιτισμικά ή χαμηλά κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα), ώστε οι εκπαιδευτικοί κατά την 

διδασκαλία σχολικών δεξιοτήτων να είναι σε θέση να αξιοποιούν τις (πραγματικά) 

προϋπάρχουσες γνώσεις των παιδιών, συνδέοντάς τες με τη νέα γνώση που προσπαθεί να 

διδάξει το σχολείο. Η έννοια των «ταμείων γνώσης» δύναται να έχει προεκτάσεις και στο 

επίπεδο των σχέσεων σχολείου – οικογένειας, αφού το σχολικό προσωπικό είναι πιθανότερο 

να αποδεχτεί και να ενθαρρύνει τη γονεϊκή εμπλοκή που βρίσκεται σε ευθυγράμμιση με τις 

προσδοκίες των σχολείων (Lareau & Horvat, 1999∙ Lareau & Weininger, 2003). 

Ένα τέταρτο και τελευταίο σημείο κριτικής είναι και το ότι στο έργο του Bourdieu οι 

κοινωνικές τάξεις τείνουν να προσεγγίζονται ως ομοιογενείς ομάδες, με έντονη έμφαση στο 

κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο παρά τον πλουραλιστικό χαρακτήρα των κοινωνιών 

(Wincke-Wanger,2010). Δηλαδή, μέσα από τη θεωρία των κεφαλαίων φαίνεται να 

παραλείπονται οι άξονες του φύλου, της αναπηρίας, της εθνικότητας, της οικογενειακής 

κατάστασης ή άλλων στοιχείων που συνθέτουν την ταυτότητα των ατόμων (Gewirdz & 

Cribb, 2003∙ Adkins, 2005∙ Wincke-Wanger, 2010). Για παράδειγμα, κριτική η οποία 

προέρχεται από τη φεμινιστική σχολή σκέψης αναφέρει ότι κατά την εξέταση της έννοιας 

του κοινωνικού κεφαλαίου, όπου κυριαρχεί το στοιχείο των ανθρώπινων σχέσεων, θα πρέπει 

να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και η έμφυλη διάσταση των ανθρωπίνων σχέσεων (Adkins, 

2005). Επίσης, η Yosso (2005) προτείνει την έννοια του πολιτισμικού πλούτου (cultural 

wealth), ως μια προσπάθεια επέκτασης της έννοιας του πολιτισμικού κεφαλαίου με τρόπο 

που να συμπεριλαμβάνονται οι πολιτισμικές γνώσεις, οι δεξιότητες, οι ικανότητες και οι 

διασυνδέσεις των ατόμων από διαφορετικά εθνοτικά και πολιτισμικά υπόβαθρα ως 
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κεφάλαιο, και που οι οποίες πολύ συχνά αγνοούνται ή δεν αναγνωρίζονται ως τέτοιο. 

Συνεπώς, μέσα από την προοπτική των θεωριών του κοινωνικού και πολιτισμικού κεφαλαίου 

φαίνεται να εντοπίζεται μια σημαντική αδυναμία για διατομεακή προσέγγιση της ταυτότητας 

των ατόμων. Για παράδειγμα, στην παρούσα έρευνα μας ενδιαφέρει ξεκάθαρα η ανάλυση 

του άξονα της αναπηρίας σε συνάρτηση με τον κοινωνικό άξονα του κοινωνικοοικονομικού 

υποβάθρου. Η απουσία εξέτασης και αναγνώρισης άλλων κοινωνικών αξόνων πέρα από το 

κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο μπορεί να οδηγήσει και σε ελλειμματικές προσεγγίσεις, 

κυρίως μέσα από τον αποκλεισμό των φωνών ορισμένων ομάδων ή ατόμων από μη 

κυρίαρχες κοινωνικές ή πολιτισμικές ομάδες (Wincke-Wanger,2010). Αντίθετα, η 

συμπερίληψη και άλλων κοινωνικών αξόνων κατά τις αναλύσεις μας μπορεί να μας 

προσφέρει τη δυνατότητα για περισσότερο πολύπλοκα και πιο εκλεπτυσμένα μοντέλα 

κατανόησης των φαινομένων που σχετίζονται με την κοινωνική αναπαραγωγή, την 

πολιτισμική κυριαρχία (cultural domination) και τις κοινωνικές ή τις εκπαιδευτικές 

ανισότητες (Gewirdz & Cribb, 2003). 

Για την αντιμετώπιση του τέταρτου σημείου κριτικής προς το έργο του Bourdieu και 

συνεπώς την εξασφάλιση της δυνατότητας εξέτασης και του άξονα της αναπηρίας ο οποίος 

αποτελεί βασικό άξονα της παρούσας έρευνας, αυτή αντλεί θεωρητικά εργαλεία και από το 

πεδίο των σπουδών για τις αναπηρίες. Πιο συγκεκριμένα, υιοθετείται η έννοια του 

μισαναπηρισμού (disablism) από το εκτεταμένο κοινωνικό σχεσιακό μοντέλο αντίληψης της 

αναπηρίας (extended social relational model of disability), ως ένα επιπλέον θεωρητικό 

εργαλείο με σκοπό την καλύτερη κατανόηση και ανάλυση του άξονα και της εμπειρίας της 

αναπηρίας. Αυτός ο θεωρητικός συνδυασμός αποσκοπεί και σε μια προσπάθεια καλύτερης 

κατανόησης και εξέτασης της πιθανής διατομής και αλληλεπίδρασης των αξόνων του 

κοινωνικοοικονομικού υποβάθρου και της αναπηρίας κατά τη διερεύνηση των σχέσεων 

σχολείου – οικογένειας. Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζεται η έννοια του 
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μισαναπηρισμού, η οποία όπως αναφέρθηκε μας προσφέρει μια πιο ευαίσθητη θεωρητική 

ματιά στα θέματα που σχετίζονται κατεξοχήν με τη διάσταση και εμπειρία της αναπηρίας, 

την οποία η θεωρία των κεφαλαίων από μόνη της δεν μπορεί να μας παρέχει. 

 

3.6. Η Έννοια του Μισαναπηρισμού (Disablism) 

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, η θεωρία των κεφαλαίων εστιάζει ξεκάθαρα στον 

άξονα του κοινωνικοοικονομικού υποβάθρου. Όμως, για τον σκοπό της παρούσας έρευνας ο 

οποίος εστιάζει ταυτόχρονα στους άξονες του κοινωνικοοικονομικού υποβάθρου και της 

αναπηρίας, είναι ιδιαίτερα σημαντική η άντληση θεωρητικών εννοιών και εργαλείων και από 

το πεδίο των σπουδών για τις αναπηρίες. Πιο συγκεκριμένα, η έννοια του μισαναπηρισμού 

από το εκτεταμένο κοινωνικό σχεσιακό μοντέλο αντίληψης της αναπηρίας μπορεί να 

αποτελέσει ένα ιδιαίτερα χρήσιμο θεωρητικό εργαλείο στην παρούσα έρευνα, αφού η 

συγκεκριμένη έννοια μπορεί να υποστηρίξει την εις βάθους ανάλυση και κατανόηση των 

πιθανών εμπειριών των μαθητών/τριών με αναπηρίες και των οικογενειών τους οι οποίες 

σχετίζονται με κοινωνικές διακρίσεις, περιορισμούς, συναισθήματα καταπίεσης και 

περιθωριοποίησης, και στοιχεία κοινωνικού αποκλεισμού στη βάση της αναπηρίας στο πεδίο 

της εκπαίδευσης. Επίσης όπως συζητείται και πιο κάτω, εφαρμόζοντας την έννοια του 

μισαναπηρισμού ως θεωρητικό εργαλείο μας δίνεται και η δυνατότητα για μια ξεκάθαρη 

διάκριση μεταξύ των δομικών και των ψυχοσυναισθηματικών διαστάσεων της αναπηρίας. 

Για την καλύτερη αντίληψη του περιεχομένου της έννοιας του μισαναπηρισμού είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμη η παρουσίαση και η επεξήγηση των πιο κάτω ορισμών για την αναπηρία, 

οι οποίοι εντάσσονται και χαρακτηρίζουν το κοινωνικό μοντέλο αντίληψης της αναπηρίας. 

Σύμφωνα με το κλασικό κοινωνικό μοντέλο αντίληψης της αναπηρίας, τα άτομα με 

σωματικές, αισθητηριακές, νοητικές ή άλλες βλάβες (impairments) αναπηροποιούνται από 
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την κοινωνία η οποία καταπιέζει και κάνει διακρίσεις προς τα άτομα με βλάβες. Αυτή η 

καταπίεση και διάκριση προκύπτει από το γεγονός ότι η κοινωνία είναι οργανωμένη και 

προσανατολισμένη προς τις ανάγκες των ανθρώπων χωρίς βλάβες, δημιουργώντας έτσι 

φυσικά, οργανωτικά και άλλα εμπόδια τα οποία αναπηροποιούν τα άτομα με βλάβες. Όπως 

φαίνεται και από την πιο πάνω επεξήγηση, ένα σημαντικό χαρακτηριστικό στοιχείο του 

κοινωνικού μοντέλου αντίληψης της αναπηρίας είναι η σαφής διάκριση μεταξύ των αγγλικών 

όρων “disability” και “impairment” οι οποίοι θα μπορούσαν να μεταφραστούν στην ελληνική 

ως «αναπηρία» και «βλάβη», αντίστοιχα. Ο όρος «βλάβη» (“impairment”) αποτελεί μια 

σωματική, αισθητηριακή, νοητική, γνωστική ή ψυχολογική περιγραφή, ενώ ο όρος 

«αναπηρία» (“disability”) αναφέρεται στην κοινωνική καταπίεση και κατασκευή (βλ. Oliver, 

2009· Καραγιάννη, 2014· Κουτάντος, 2000). Μέσα από αυτήν την αντίληψη τα άτομα δεν 

αποκλείονται ή αναπηροποιούνται από τη σωματική ή άλλη βλάβη τους, αλλά από την ίδια 

την κοινωνία η οποία λαμβάνει πολύ λίγο ή καθόλου υπόψη τις ανάγκες τους (Oliver, 1990). 

Σύμφωνα με το κίνημα των ατόμων με σωματικές βλάβες στην Αγγλία (Union of the 

Physically Impaired Against Segregation, UPIAS) το οποίο υποστηρίζει το κοινωνικό 

μοντέλο, η αναπηρία ορίζεται ως: «το μειονέκτημα ή ο περιορισμός που προκαλείται από 

έναν σύγχρονο κοινωνικό οργανισμό ο οποίος λαμβάνει λίγο ή καθόλου υπόψη τα άτομα που 

έχουν […] βλάβες (impairments) και συνεπώς τα αποκλείουν από τις βασικές (mainstream) 

κοινωνικές δραστηριότητες» (UPIAS, 1976, όπως αναφέρεται στο Young, 2011, σ. 1, 

μετάφραση συγγραφέα). Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι ο συγκεκριμένος 

ορισμός αναφέρεται μόνο στα άτομα με σωματικές βλάβες (physical impairments), όμως στις 

μέρες μας είναι κοινώς αποδεκτό ότι υπάρχουν και κοινωνικά εμπόδια τα οποία 

αναπηροποιούν και τα άτομα με διάφορα άλλα είδη βλαβών, όπως είναι οι μαθησιακές 

δυσκολίες, οι αισθητηριακές βλάβες και οι νοητικές δυσκολίες (Young, 2011). Σε αυτό το 

σημείο είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διευκρινιστεί ότι στην παρούσα ενότητα υιοθετείται ο 
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όρος «βλάβη» καθαρά και μόνο για λόγους επεξήγησης της διάκρισης μεταξύ των αγγλικών 

όρων “disability” και “impairment”. Επίσης, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι στην παρούσα 

έρευνα θα χρησιμοποιείται ο όρος «αναπηρία» και συνεπώς οι φράσεις «άτομα με 

αναπηρίες» ή «παιδιά με αναπηρίες». Ο λόγος της επιλογής της χρήσης του όρου 

«αναπηρία» είναι διότι στην ελληνική γλώσσα δεν υπάρχουν επίσημα δύο διαφορετικοί όροι 

που να ανταποκρίνονται επαρκώς και ξεκάθαρα στους αγγλικούς όρους “disability” και 

“impairment”, στους οποίους στηρίζεται η φιλοσοφία του κοινωνικού μοντέλου αντίληψης 

της αναπηρίας (Συμεωνίδου, 2008). 

Παρ’ όλη τη θετική συνεισφορά του το κοινωνικό μοντέλο έχει δεχτεί και κριτική. 

Για παράδειγμα, ορισμένοι συγγραφείς από τη φεμινιστική προσέγγιση, επεσήμαναν ότι το 

κοινωνικό μοντέλο επικεντρώνεται στις «δημόσιες» εμπειρίες καταπίεσης όπως είναι τα μη 

προσβάσιμα περιβάλλοντα ή η παροχή πληροφοριών σε μη προσβάσιμες μορφές, σε βάρος 

των πιο «προσωπικών» εμπειριών καταπίεσης των ατόμων οι οποίες λειτουργούν σε 

συναισθηματικό επίπεδο (Thomas, 1999∙ Reeve, 2012). Με σκοπό την αντιμετώπιση αυτού 

του σημείου κριτικής, προτάθηκε ένας εκτεταμένος κοινωνικός σχεσιακός ορισμός για την 

αναπηρία (extended social relational definition of disability), ο οποίος διατυπώνεται ως εξής: 

«Η αναπηρία είναι μια κοινωνική καταπίεση η οποία περιλαμβάνει την κοινωνική επιβολή 

των περιορισμών της δραστηριότητας στα άτομα με βλάβες και την κοινωνικά 

δημιουργημένη υπονόμευση της ψυχοσυναισθηματικής τους ευημερίας» (Thomas, 1999, σ. 

60, μετάφραση συγγραφέα). Ο συγκεκριμένος ορισμός αναγνωρίζει τη σημασία τόσο των 

δομικών όσο και των ψυχοσυναισθηματικών διαστάσεων της αναπηρίας, διαχωρίζοντας έτσι 

τις μορφές καταπίεσης οι οποίες λειτουργούν σε δημόσιο/εξωτερικό επίπεδο και αυτών που 

εντοπίζονται σε εσωτερικό/ιδιωτικό επίπεδο (Thomas, 1999). Για παράδειγμα, ένα άτομο 

μπορεί να αναπηροποιηθεί από τις σκάλες σε ένα κτήριο ή από τη διάθεση πληροφοριών σε 

μη προσβάσιμη μορφή, στοιχεία τα οποία εντάσσονται στις δομικές διαστάσεις της 
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αναπηρίας. Από την άλλη, οι ψυχοσυναισθηματικές διαστάσεις της αναπηρίας μπορούν να 

περιλαμβάνουν τα επίμονα κοιτάγματα ή το πατρονάρισμα (being patronized) από 

αγνώστους, συμπεριφορές οι οποίες μπορούν να κάνουν τα άτομα να νιώσουν «ανάξια» ή 

ντροπιασμένα (Reeve, 2004, 2006). 

Συνεπώς, μέσα από αυτόν τον φακό η αναπηρία γίνεται αντιληπτή ως μια μορφή 

κοινωνικής καταπίεσης η οποία λειτουργεί τόσο σε δημόσιο όσο και σε προσωπικό επίπεδο, 

επηρεάζοντας τα άτομα στο τι μπορούν να κάνουν καθώς και στο ποιοι μπορούν να είναι 

(Reeve, 2004). Όπως υποστηρίζει η Thomas (2004) «η αναπηρία είναι μια μορφή κοινωνικής 

καταπίεσης ισοδύναμη με άλλες μορφές καταπίεσης στην κοινωνία μας οι οποίες σχετίζονται 

με το φύλο, τη φυλή, την κοινωνική τάξη και τη σεξουαλικότητα» (σ. 581, μετάφραση 

συγγραφέα). Παράλληλα η Thomas υποστήριξε και τη μετάβαση στη χρήση του όρου 

«μισαναπηρισμός» (“disablism”) αντί της «αναπηρίας» (disability) προκειμένου να ταυτιστεί 

η καταπίεση που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες με τον ρατσισμό, τον έτερο/σεξισμό 

και τον ηλικιακό ρατσισμό (ageism), όρους με τους οποίους οι περισσότεροι άνθρωποι είναι 

πιο εξοικειωμένοι (Reeve, 2006). Σύμφωνα με την Thomas (2010) ο μισαναπηρισμός: 

αναφέρεται στην κοινωνική επιβολή των περιορισμών που θα μπορούσαν να είχαν 

αποφευχθεί στη ζωή, στις φιλοδοξίες και στην ψυχοσυναισθηματική ευημερία των 

ατόμων που κατηγοριοποιούνται ως άτομα με βλάβες (impaired) από αυτούς που 

θεωρούνται κανονικοί. Ο μισαναπηρισμός είναι κοινωνικός σχεσιακός στη φύση του 

και αποτελεί μια μορφή κοινωνικής καταπίεσης στη σύγχρονη κοινωνία – μαζί με τον 

σεξισμό, τον ρατσισμό, τον ηλικιακό ρατσισμό και την ομοφοβία. Επιπρόσθετα από 

την ενσάρκωσή του στις από άτομο σε άτομο αλληλεπιδράσεις, ο μισαναπηρισμός 

μπορεί να εκδηλωθεί σε θεσμοθετημένες και άλλες κοινωνικο-δομικές μορφές. (σ. 

37, μετάφραση συγγραφέα) 

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, ο μισαναπηρισμός ως έννοια μπορεί να αναλυθεί σε δύο 

σκέλη: τον δομικό και τον ψυχοσυναισθηματικό μισαναπηρισμό. «Ο δομικός 

μισαναπηρισμός επηρεάζει απευθείας το τι οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν και αναφέρεται 

στα αναπηροποιητικά εμπόδια τα οποία λειτουργούν σε δημόσιο επίπεδο» (Reeve, 2012, σ. 

24, μετάφραση συγγραφέα). Για παράδειγμα η έννοια του δομικού μισαναπηρισμού 
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(structural disablism) περιλαμβάνει τον αποκλεισμό από το δομημένο περιβάλλον, τις 

διακρίσεις στον χώρο εργασίας ή την παροχή πληροφοριών σε μη προσβάσιμες μορφές και 

γενικά όλα τα αναπηροποιητικά εμπόδια τα οποία σχετίζονται με το κοινωνικό μοντέλο 

αντίληψης της αναπηρίας (Reeve, 2004, 2012). Από την άλλη «ο ψυχοσυναισθηματικός 

μισαναπηρισμός λειτουργεί σε πιο προσωπικό επίπεδο, περιορίζοντας τα άτομα στο ποιοι 

μπορούν να είναι» (Reeve, 2012, σ. 24, μετάφραση συγγραφέα). Δηλαδή, ο 

ψυχοσυναισθηματικός μισαναπηρισμός (psycho-emotional disablism) μπορεί να 

περιλαμβάνει για παράδειγμα την αντιμέτωπη επίπονων σχολίων, τις στιγματιστικές 

συμπεριφορές των άλλων, καθώς επίσης και την εσωτερικευμένη καταπίεση (internalized 

oppression) η οποία μπορεί να υπονομεύσει την ψυχοσυναισθηματική ευημερία των ατόμων 

(Reeve, 2004, 2012). 

Επίσης, παρόλο που ο δομικός μισαναπηρισμός ως έννοια μπορεί να γίνει πιο εύκολα 

αντιληπτός, ο ψυχοσυναισθηματικός μισαναπηρισμός λόγω των διαφόρων μορφών του 

απαιτεί κάποιαν περεταίρω ανάλυση και επεξήγηση. Η πρώτη μορφή ψυχοσυναισθηματικού 

μισαναπηρισμού συνδέεται με την εμπειρία του δομικού μισαναπηρισμού, αναγνωρίζοντας 

με αυτόν τον τρόπο τις ψυχοσυναισθηματικές συνέπειες του αποκλεισμού και της διάκρισης 

στα διάφορα περιβάλλοντα (Reeve, 2012). Δηλαδή, για πολλά άτομα η εμπειρία του να είναι 

αποκλεισμένα από τα διάφορα περιβάλλοντά τους υπενθυμίζει ότι είναι διαφορετικοί και 

μπορεί να τους κάνει να νιώσουν ότι «δεν ανήκουν» ή «δεν έχουν θέση» στους χώρους όπου 

τα μη ανάπηρα άτομα ζουν, εργάζονται, ψυχαγωγούνται, μορφώνονται και περνούν τη ζωή 

τους (Reeve, 2004, 2006∙ Morris, 1991). 

Η δεύτερη μορφή ψυχοσυναισθηματικού μισαναπηρισμού προκύπτει από τις 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με άλλους ανθρώπους μέσα στην κοινωνία, σχέσεις οι οποίες 

πολλές φορές μπορεί να επηρεάζονται από προκαταλήψεις και μύθους σχετικά με τις 

αναπηρίες. Για παράδειγμα επιπρόσθετα από τις καθημερινές δυσκολίες που μπορεί να 
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προκύψουν λόγω φυσικών αναπηροποιητικών εμποδίων, τα άτομα με αναπηρίες μπορεί να 

έχουν να αντιμετωπίσουν και τις αντιδράσεις των άλλων όπως η περιέργεια για την 

προσωπική τους ζωή, το έντονο κοίταγμα, καθώς και τα απερίσκεπτα και με προκατάληψη 

λόγια, σχόλια, εκφράσεις ή αντιδράσεις από άλλους ανθρώπους, αγνώστους ή μη (Reeve, 

2004, 2006, 2014). Αυτές οι αρνητικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις μπορούν να 

δημιουργήσουν στα άτομα με αναπηρίες αρνητικά συναισθήματα και αρνητικές σκέψεις για 

τον εαυτό τους (Simpson κ.ά., 2013). 

Μια τρίτη και τελευταία μορφή ψυχοσυναισθηματικού μισαναπηρισμού είναι η 

εσωτερικευμένη καταπίεση η οποία μπορεί να αποτελέσει χαρακτηριστικό της οποιασδήποτε 

περιθωριοποιημένης κοινωνικής ομάδας μέσα στην κοινωνία (Reeve, 2006). Αυτή η μορφή 

καταπίεσης μπορεί να συμβεί όταν τα άτομα από τις περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες 

εσωτερικεύουν τις προκαταλήψεις οι οποίες επικρατούν και διαδίδονται εντός της κυρίαρχης 

ομάδας προς τις περιθωριοποιημένες ομάδες (Morris, 1991∙ Reeve, 2004). Η εσωτερικευμένη 

καταπίεση δρα σε υποσυνείδητο επίπεδο και μπορεί να επηρεάσει την αυτοεκτίμηση, τις 

σκέψεις, τις αποφάσεις και τις δράσεις των ατόμων με αναπηρίες (Reeve, 2004, 2006), με 

αποτέλεσμα να θέτουν περιορισμούς στον εαυτό τους ή αλλιώς να θέτουν όρια για το ποιοι 

μπορούν να είναι (Simpson κ.ά., 2013). Επίσης, στη βιβλιογραφία εντοπίζεται και το 

φαινόμενο της πολλαπλής ή ταυτόχρονης καταπίεσης που πιθανόν να βιώνουν τα άτομα με 

αναπηρίες που ανήκουν σε περισσότερες από μία «μειονοτικές» ομάδες του πληθυσμού, 

όπως είναι για παράδειγμα οι γυναίκες με αναπηρίες σε συγκεκριμένα συγκείμενα ή οι 

μετανάστες με αναπηρίες (Reeve, 2004). Συνεπώς, η εμπειρία του μισαναπηρισμού μπορεί 

να επηρεαστεί από το πόσο ορατή είναι η επίδραση της βλάβης (impairment), καθώς επίσης 

και από άλλες πτυχές της ταυτότητας των ατόμων όπως είναι το φύλο, η εθνικότητα, η ηλικία 

και το κοινωνικοοικονομικό τους υπόβαθρο (Reeve, 2006). 
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Παράλληλα με τα πιο πάνω, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι μια από 

τις κυριότερες δυσκολίες του ψυχοσυναισθηματικού μισαναπηρισμού είναι και το γεγονός 

ότι είναι απρόβλεπτος, δηλαδή τα άτομα με αναπηρίες και οι οικογένειές τους δεν μπορούν 

να προβλέψουν ή να ελέγξουν τις αντιδράσεις των άλλων ατόμων προς τους ιδίους ή τις ίδιες 

(Reeve, 2014). Ο ψυχοσυναισθηματικός μισαναπηρισμός μπορεί να χαρακτηριστεί και ως 

συσσωρευτικός στη φύση του, αφού συχνά αυτή η μορφή μισαναπηρισμού μπορεί να 

ενεργοποιηθεί και από προηγούμενες αρνητικές εμπειρίες του παρελθόντος (Reeve, 2008). 

Επίσης, δεν είναι όλα τα άτομα που βιώνουν αυτήν τη μορφή μισαναπηρισμού, αφού ο 

ψυχοσυναισθηματικός μισαναπηρισμός επηρεάζεται από τον τόπο, τον χρόνο, καθώς και από 

τα επικρατούντα πολιτισμικά μηνύματα σχετικά με τις αναπηρίες στην εκάστοτε κοινωνία 

στην οποία συμβαίνει (Reeve, 2014). Τέλος τα άτομα με αναπηρίες συχνά βρίσκουν τρόπους 

έτσι ώστε να αντιστέκονται σε αυτήν τη μορφή μισαναπηρισμού, παρ’ όλα αυτά όμως αυτό 

μπορεί να έχει επιπλέον συναισθηματικό κόστος για τα ίδια τα άτομα (Reeve, 2004, 2006). 

Όσο αφορά τις διάφορες μορφές μισαναπηρισμού, στη βιβλιογραφία καταγράφηκαν 

συγκεκριμένες αρνητικές ψυχοσυναισθηματικές συνέπειες και συνεπαγωγές στα άτομα που 

τις βιώνουν, κυρίως υπό τη μορφή έντονων αρνητικών συναισθημάτων. Για παράδειγμα, 

καταγράφηκαν έντονα συναισθήματα θυμού και συναισθηματικού «πόνου» εξαιτίας του 

αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρίες από συγκεκριμένα κοινωνικά περιβάλλοντα λόγω 

απουσίας διευθετήσεων πρόσβασης, καθώς επίσης και συναισθήματα απογοήτευσης λόγω 

αρνητικών κοινωνικών αλληλεπιδράσεων με άλλα μη ανάπηρα άτομα (Reeve, 2014). Επίσης, 

σε ορισμένες περιπτώσεις η εμπειρία του ψυχοσυναισθηματικού μισαναπηρισμού (π.χ. υπό 

τη μορφή στιγματιστικών συμπεριφορών ή επίπονων σχολίων) φάνηκε να οδηγεί και σε 

αρνητικές επιπτώσεις όσο αφορά την αυτοεκτίμηση και αυτοεικόνα των ατόμων που τον 

βιώνουν, στοιχείο το οποίο δύναται να ταυτιστεί και με φαινόμενα συναισθηματικής 

κακοποίησης προκαλώντας στα άτομα συναισθήματα φόβου, ντροπής ή κατάθλιψης 
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(Simpson κ.ά., 2013· Reeve, 2012, 2014). Σχετικά με τους γονείς των παιδιών με αναπηρίες, 

στη βιβλιογραφία αναφέρονται συναισθήματα άγχους, νευρικότητας και αναστάτωσης λόγω 

κοινωνικών εμποδίων, προκαταλήψεων για τις αναπηρίες και ανεπαρκών κοινωνικών 

παροχών ή άλλων ή υπηρεσιών (Dowling & Dolan, 2001). Παρομοίως, σε άλλη έρευνα 

μητέρες εξέφρασαν συναισθήματα θυμού λόγω των προκαταλήψεων και των αρνητικών 

συμπεριφορών προς τα παιδιά με αναπηρίες, αναφέροντας παράλληλα και συναισθήματα μη 

κατανόησης, μη αποδοχής και μη εκτίμησης των ιδίων και των παιδιών τους όπως οι ίδιες θα 

ήθελαν (Jarrett κ.ά., 2014). 

Κλείνοντας τη συζήτηση σχετικά με την έννοια και εμπειρία του μισαναπηρισμού, θα 

ήταν σημαντική παράλειψη να μην γινόταν αναφορά και για την έννοια του “impairment 

effect”. Σύμφωνα με την Thomas (1999), η φράση “impairment effect” αναφέρεται στις 

εμπειρίες των ατόμων με αναπηρίες οι οποίες προέρχονται κατεξοχήν ή είναι αποκλειστικά 

αποτέλεσμα κάποιας συγκεκριμένης σωματικής, νοητικής ή άλλης βλάβης (impairment), και 

όχι αποτέλεσμα της αναπηρίας (disability) με την έννοια της κοινωνικής καταπίεσης. Για 

παράδειγμα ο πόνος, η κούραση και η παράλυση αποτελούν impairment effects (Young, 

2011), ενώ η απουσία ράμπας σε ένα δημόσιο κτήριο μπορεί να αναπηροποιήσει και να 

αποκλείσει κοινωνικά ένα άτομο με σωματικές δυσκολίες που χρησιμοποιεί τροχοκάθισμα 

για τις μετακινήσεις του. Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, στην ενότητα που ακολουθεί γίνεται 

μια προσπάθεια παρουσίασης της βιβλιογραφίας που εντοπίστηκε σχετικά με την εμπειρία 

του μισαναπηρισμού, ειδικά μέσα από τις προοπτικές των οικογενειών με παιδιά με 

αναπηρίες. 
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3.7. Μισαναπηρισμός και Οικογένειες Παιδιών με Αναπηρίες 

Μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία η έννοια του μισαναπηρισμού έχει προταθεί 

αρχικώς για τη μελέτη εμπειριών των ατόμων με αναπηρίες οι οποίες σχετίζονται με 

κοινωνικά εμπόδια, περιορισμούς, αρνητικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, 

ψυχοσυναισθηματική καταπίεση και καταστάσεις αποκλεισμού από βασικές κοινωνικές 

δραστηριότητες. Παρ’ όλα αυτά η Jarrett (2008) υποστηρίζει ότι ο μισαναπηρισμός δεν 

αποτελεί φαινόμενο το οποίο βιώνουν μόνο τα άτομα με αναπηρίες, αλλά παράλληλα μπορεί 

να τον βιώσουν και τα υπόλοιπα μέλη των οικογενειών που έχουν παιδιά με αναπηρίες, όπως 

είναι για παράδειγμα οι γονείς τους. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να σημειωθεί, πως στη διεθνή 

βιβλιογραφία εντοπίζεται περιορισμένος αριθμός ερευνών οι οποίες προσεγγίζουν τις 

εμπειρίες των οικογενειών με παιδιά με αναπηρίες μέσα από τον φακό του κοινωνικού 

μοντέλου αντίληψης της αναπηρίας ή εφαρμόζοντας την έννοια του μισαναπηρισμού ως 

θεωρητικό πλαίσιο. Επίσης, είναι σημαντικό να σημειωθεί και το ότι οι πιο κάτω έρευνες 

στις οποίες γίνεται αναφορά δεν εξέταζαν την εμπειρία του μισαναπηρισμού στο πεδίο της 

εκπαίδευσης, όμως τα ευρήματά τους είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στην παρούσα έρευνα, αφού τα 

συγκεκριμένα μπορούν να μας παρέχουν μια καλύτερη κατανόηση για την εμπειρία του 

μισαναπηρισμού μέσα από την προοπτική των οικογενειών. 

Εφαρμόζοντας το κοινωνικό μοντέλο ως θεωρητικό πλαίσιο, οι Dowling και Dolan 

(2001) υποστήριξαν ότι οι οικογένειες μπορεί να αναπηροποιηθούν συγχρόνως με τα παιδιά 

τους. Όπως κατέδειξαν στη συγκεκριμένη έρευνά τους, οι ζωές των οικογενειών συχνά 

χαρακτηρίζονταν από άγχος και οικονομικές ή άλλες δυσκολίες ως αποτέλεσμα διαφόρων 

κοινωνικών εμποδίων, προκαταλήψεων από άλλα μη ανάπηρα άτομα, ή κακών, χρονοβόρων 

και περίπλοκων κοινωνικών κρατικών υπηρεσιών. Όπως διευκρινίζουν οι Dowling και 

Dolan, κανένα από αυτά τα εμπόδια δεν προέρχονταν από τις αναπηρίες των παιδιών αλλά 

αντιθέτως ήταν κοινωνικά στη φύση τους. Επίσης, σύμφωνα με τις έρευνες των Jarrett (2008) 
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και Jarrett κ.ά. (2014) οι οποίες εστίαζαν στην έννοια του μισαναπηρισμού, εντοπίστηκε ότι 

οι γονείς των παιδιών με αναπηρίες μπορεί να γίνουν δέκτες αρνητικών, επίπονων και με 

προκατάληψη κρίσεων ή σχολίων για τα παιδιά τους και την οικογένειά τους. Όπως 

ανέφεραν οι γονείς που συμμετείχαν στις συγκεκριμένες έρευνες, αυτού του είδους οι 

αρνητικές συμπεριφορές τους πλήγωναν και τους δημιουργούσαν συναισθήματα θυμού, διότι 

ένιωθαν ότι οι ίδιοι και το παιδί τους δε γίνονταν αποδεκτοί και δεν κατανοούνταν από τους 

άλλους όπως οι ίδιοι θα ήθελαν. Αυτού του είδους οι αρνητικές κρίσεις σχετίζονταν με 

στερεοτυπικές απόψεις του τύπου ότι οι οικογένειες επιβαρύνονταν από την «τραγωδία του 

να έχει κανείς παιδί με αναπηρίες» ή με πεποιθήσεις του τύπου ότι έχουν ένα παιδί που δεν 

είναι «κανονικό» ή είναι «κατώτερο» από τα άλλα παιδιά. Όμως, παρά το γεγονός ότι οι 

γονείς πληγώνονταν από αυτού του είδους τις αρνητικές στάσεις των άλλων ατόμων, οι 

συγκεκριμένοι φάνηκε ότι αντιστέκονταν στις προκαταλήψεις, δεν εσωτερίκευαν τα 

στερεότυπα και δεν υπονομευόταν η ψυχοσυναισθηματική τους ευημερία. Εντούτοις, παρά 

τις δυνατές αντιστάσεις των γονέων σε τέτοιου είδους αρνητικές εμπειρίες, οι επικρατούσες 

προκαταλήψεις και τα στερεότυπα για τα άτομα με αναπηρίες και τις οικογένειές τους 

φάνηκε να τους παρεμπόδιζαν σε σημαντικό βαθμό από το να ξεκινούν τις κοινωνικές τους 

αλληλεπιδράσεις επί ίσοις όροις με τους άλλους (βλ. Jarrett, 2008∙ Jarrett κ.ά., 2014). 

Στην έρευνα της Jarrett (2008) η οποία εστίαζε και στις υλικές διαστάσεις του 

μισαναπηρισμού, οι συμμετέχουσες μητέρες με παιδιά με αναπηρίες ανέφεραν και 

περιορισμούς όσο αφορά τη συμμετοχή τους στην αμειβόμενη απασχόληση, περιορισμούς 

στην οικονομική κατάσταση της οικογένειάς τους, περιορισμούς στην οικογενειακή τους 

αναψυχή, καθώς επίσης και εμπόδια σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις της οικογένειάς τους με 

τις διάφορες κρατικές ή άλλες υπηρεσίες. Όπως υποστήριξε η Jarrett, αυτού του είδους τα 

εμπόδια φαίνεται να προκύπτουν από την αποτυχία της ευρύτερης κοινωνικής οργάνωσης 

στο να λαμβάνονται υπόψη οι συγκεκριμένες ανάγκες των οικογενειών με παιδιά με 
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αναπηρίες. Επίσης, οι Goodley και Runswick-Cole (2011) προσεγγίζοντας τον 

μισαναπηρισμό ως μια μορφή βίας, εντόπισαν ότι τα παιδιά με αναπηρίες και οι οικογένειές 

τους μπορεί να βιώσουν πραγματική, ψυχοσυναισθηματική, συστημική και πολιτισμική βία. 

Πιο συγκεκριμένα η πραγματική βία αναφέρεται στη σωματική ή την ψυχολογική βία όπως 

είναι για παράδειγμα ο σχολικός εκφοβισμός. Η ψυχοσυναισθηματική βία μπορεί να 

προκύψει μέσα από αρνητικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, ως αποτέλεσμα του δομικού 

μισαναπηρισμού, ή μέσω της εσωτερικευμένης καταπίεσης (σημεία τα οποία αναλύθηκαν 

στην προηγούμενη ενότητα). Επίσης, η συστημική βία αναφέρεται στις διάφορες πρακτικές 

εντός των κοινωνικών θεσμών (π.χ. στην εκπαίδευση) οι οποίες μπορούν δημιουργήσουν 

διακρίσεις, περιθωριοποίηση ή κοινωνικό αποκλεισμό προς στα άτομα με αναπηρίες. Τέλος, 

η πολιτισμική βία αναφέρεται σε μια αναπηροποιητική κουλτούρα η οποία χαρακτηρίζεται 

σε μεγάλο βαθμό από την απόρριψη ή την αγνόηση των ατόμων με αναπηρίες, η οποία 

δύναται να οδηγήσει σε αναπηροποιητικές πρακτικές ή συμπεριφορές προς τα άτομα που τη 

βιώνουν και τις οικογένειές τους. Επίσης, η πολιτισμική βία μπορεί να εμπεριέχει 

ταυτόχρονα και πολλά αμφίθυμα ή αντιφατικά χαρακτηριστικά, όπως είναι για παράδειγμα η 

επιθυμία ή η απόρριψη για ισότιμη μεταχείριση των ατόμων με αναπηρίες και των 

οικογενειών τους (Goodley & Runswnick-Cole, 2011). 

Συνεπώς, οι γονείς των παιδιών με αναπηρίες μπορεί να βιώσουν και οι ίδιοι 

φαινόμενα μισαναπηρισμού παράλληλα με τα παιδιά τους στα διάφορα πεδία ή τομείς της 

καθημερινής τους ζωής. Όμως, όσο αφορά την ψυχοσυναισθηματική διάσταση του 

μισαναπηρισμού έχει βρεθεί ότι οι γονείς των παιδιών με αναπηρίες μπορούν να 

αντιστέκονται και να μην εσωτερικεύουν τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις στα οποία 

εκτίθενται οι ίδιοι και τα παιδιά τους (Jarrett κ.ά., 2014). Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι 

εντοπίζονται και σημαντικές ενδείξεις μέσα από τη βιβλιογραφία ότι οι γονείς μπορούν να 

δημιουργήσουν ευκαιρίες για τα παιδιά τους, καθώς επίσης και να μειώσουν ή ακόμη και να 
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υπερβούν τα αναπηροποιητικά εμπόδια που συναντά η οικογένειά τους στα διάφορα πεδία 

της καθημερινής τους ζωής, όπως για είναι παράδειγμα στους τομείς της εκπαίδευσης και της 

υγείας (Ryan & Runswick-Cole, 2008∙ Jarrett κ.ά., 2014). Κλείνοντας την παρούσα ενότητα 

και έχοντας υπόψη την υπάρχουσα βιβλιογραφία, σημειώνεται ότι η έρευνα αποσκοπεί και 

σε μια προσπάθεια για εντοπισμό των διάφορων μορφών ή εκφάνσεων του μισαναπηρισμού 

που μπορεί να συναντήσουν οι οικογένειες με παιδιά με αναπηρίες στο κυπριακό 

εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς επίσης και σε μια προσπάθεια κατανόησης του πώς οι 

διάφορες οικογένειες τις αντιμετωπίζουν. 

Συνοψίζοντας το παρόν κεφάλαιο, η θεωρία των κεφαλαίων εφαρμόστηκε με σκοπό 

την κατανόηση των διαφόρων επιπέδων γονεϊκής εμπλοκής στην εκπαίδευση στη βάση του 

κοινωνικοοικονομικού υποβάθρου των οικογενειών, τα οποία διασυνδέονται κυρίως με τους 

πολιτισμικούς και κοινωνικούς τους πόρους. Από την άλλη, η έννοια του μισαναπηρισμού 

υιοθετήθηκε ώστε να διευκολυνθεί η αναγνώριση των δομικών και διαπροσωπικών εμποδίων 

που πιθανόν να βιώνουν οι οικογένειες με παιδιά με αναπηρίες στο πεδίο της εκπαίδευσης, 

αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα και τις ψυχοσυναισθηματικές επιπτώσεις αυτών των 

αναπηροποιητικών καταστάσεων. Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά η 

ερευνητική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, ώστε να παραχθούν έγκυρα ποιοτικά δεδομένα 

(συνεντεύξεων) που να εξυπηρετούν τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας, μέσα από ηθικά 

και δεοντολογικά σωστές διαδικασίες. 



 

 

 

Κεφάλαιο 4 

Ερευνητική Μεθοδολογία 

 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η ποιοτική ερευνητική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε. 

Αρχικά επεξηγείται η ερευνητική προσέγγιση που υιοθετήθηκε και στη συνέχεια 

παρουσιάζονται οι διαδικασίες στρατολόγησης των συμμετεχόντων/ουσών, η φύση και τα 

χαρακτηριστικά του δείγματος, οι μέθοδοι συλλογής δεδομένων, οι τεχνικές ανάλυσης 

δεδομένων και οι διαδικασίες διασφάλισης του κύρους της έρευνας. Τέλος, γίνεται συζήτηση 

γύρω από τους ηθικούς προβληματισμούς της έρευνας με αναφορά στους τρόπους 

αντιμετώπισής τους. 

 

4.1. Ερευνητική Προσέγγιση 

Η παρούσα έρευνα όπως αναφέρθηκε και στην Εισαγωγή υιοθετεί ποιοτική 

μεθοδολογία. Οι ποιοτικές έρευνες υιοθετούν μια ερμηνευτική και νατουραλιστική 

προσέγγιση στην αντίληψή τους για τον κόσμο, μελετώντας κοινωνικά φαινόμενα όπως 

συμβαίνουν στα φυσικά τους περιβάλλοντα και προσπαθώντας να τα κατανοήσουν σύμφωνα 

με τις ερμηνείες και τις σημασίες που αποδίδουν οι ίδιοι/ες οι συμμετέχοντες/ουσες σε αυτά 

(Merriam, 2002). Δηλαδή, ο στόχος στην ποιοτική έρευνα είναι να παρουσιαστεί, να 

κατανοηθεί και να ερμηνευθεί το κεντρικό φαινόμενο από την προοπτική αυτών που το 

βιώνουν (Hatch, 2002). Συνεπώς, ο σκοπός της παρούσας προτεινόμενης έρευνας είναι να 
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κατανοηθούν οι σχέσεις σχολείου και οικογενειών με παιδιά με αναπηρίες μέσα από τις 

προοπτικές και τις αντιλήψεις των ιδίων των οικογενειών. Ανάμεσα στους διάφορους τύπους 

ποιοτικών ερευνών η παρούσα έρευνα υιοθετεί την προσέγγιση της βασικής ερμηνευτικής 

ποιοτικής έρευνας (basic interpretive qualitative research). Η βασική ερμηνευτική έρευνα 

πιθανόν να είναι η πιο συχνή μορφή ποιοτικής έρευνας που συναντάται στο πεδίο της 

εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τη Merriam (2002), οι ερευνητές/τριες που την εφαρμόζουν 

ενδιαφέρονται για τα εξής: α) πώς οι άνθρωποι ερμηνεύουν τις εμπειρίες τους, β) πώς 

οικοδομούν τους κόσμους τους και γ) τι νοήματα αποδίδουν στις εμπειρίες τους. Κατά τη 

διεξαγωγή μιας βασικής ερμηνευτικής έρευνας οι ερευνητές/τριες προσπαθούν να 

κατανοήσουν ένα φαινόμενο ή μία διαδικασία, τις προοπτικές και κοσμοθεωρίες των ατόμων 

που εμπλέκονται, ή έναν συνδυασμό αυτών (Merriam, 2002). 

Η Merriam (2002) διακρίνει τέσσερα χαρακτηριστικά όσο αφορά τους ερμηνευτικούς 

ποιοτικούς ερευνητικούς σχεδιασμούς (interpretive qualitative research designs): α) την 

ερμηνευτική προσέγγιση, β) τον διπλό ρόλο του ερευνητή ως το κύριο εργαλείο συλλογής 

και ανάλυσης δεδομένων, γ) την επαγωγική και διερευνητική λειτουργία της διερώτησης, και 

δ) το πλούσιο περιγραφικό τελικό προϊόν. Σε όλη την ερευνητική διαδικασία οι ποιοτικοί/ες 

ερευνητές/τριες διατηρούν την εστίασή τους στο να μάθουν τα νοήματα που οι 

συμμετέχοντες/ουσες αποδίδουν για το υπό μελέτη φαινόμενο, και όχι τα νοήματα που οι 

ερευνητές/τριες αποδίδουν στην έρευνα ή οι συγγράφεις στη βιβλιογραφία (Creswell, 2007· 

2009). Σύμφωνα με τους Holloway και Wheeler (2002): «οι ερευνητές πρέπει να 

κατανοήσουν την κοινωνικά κατασκευασμένη φύση του κόσμου και να συνειδητοποιήσουν 

το ότι οι αξίες και τα συμφέροντα γίνονται μέρος της ερευνητικής διαδικασίας» (σ. 8, 

μετάφραση συγγραφέα). Η πλήρης αντικειμενικότητα είναι αδύνατον να επιτευχθεί, οι αξίες 

των ερευνητών/τριών και των συμμετεχόντων/ουσών μπορούν να γίνουν ένα ενσωματωμένο 

μέρος της έρευνας, ενώ παράλληλα οι ερευνητές/τριες δεν είναι σε διάσταση από το υπό 
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μελέτη φαινόμενο (Holloway & Wheeler, 2002). Κατά τον Creswell (2007), οι ποιοτικές 

έρευνες βασίζονται στις εξής φιλοσοφικές παραδοχές: οντολογικά, η πραγματικότητα είναι 

υποκειμενική και πολλαπλή όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες 

στην έρευνα· επιστημολογικά, ο/η ερευνητής/τρια προσπαθεί να μειώσει την απόσταση 

μεταξύ του/της ιδίου/ίδιας και αυτού που διερευνάται· αξιολογικά, ο/η ερευνητής/τρια 

αναγνωρίζει ότι η έρευνα είναι έμφορτη με αξίες και ότι υπάρχουν μεροληψίες. Παράλληλα, 

λόγω της ερμηνευτικής φύσης των ποιοτικών ερευνών αναγνωρίζεται ότι οι διαφορετικές 

εμπειρίες και τα χαρακτηριστικά των ερευνητών/τριών είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε 

διαφορετικές ερμηνείες των δεδομένων (Guba & Lincoln, 1994). Οι ερμηνείες των 

ερευνητών/τριών δεν μπορούν να διαχωριστούν από το υπόβαθρο, την ιστορία, το 

συγκείμενο και τις προηγούμενές τους εμπειρίες (Creswell, 2009). Συνεπώς, η κατανόηση 

της πραγματικότητας αποτελεί στην ουσία την ερμηνεία του/της ερευνητή/ριας μέσα από τη 

συγκεκριμένη προοπτική του, της κατανόησης των συμμετεχόντων/ουσών για το υπό μελέτη 

φαινόμενο (Merriam, 2002). 

Οι ποιοτικοί/ές ερευνητές/τριες συνήθως επιλέγουν να συλλέγουν πολλαπλές μορφές 

δεδομένων (Creswell, 2009). Όπως αναφέρει ο Creswell (2007) συνεχώς προκύπτουν νέες 

μορφές ποιοτικών δεδομένων, όμως όλες αυτές οι μορφές θα μπορούσαν να 

κατηγοριοποιηθούν σε τέσσερεις βασικούς τύπους πληροφοριών: οι παρατηρήσεις, οι 

συνεντεύξεις, τα έγγραφα και το οπτικοακουστικό υλικό. Αφού συλλέξουν τα δεδομένα, οι 

ποιοτικοί/ές ερευνητές/τριες τα αξιολογούν και στη συνέχεια προσπαθούν να τα 

κατανοήσουν και να τα οργανώσουν σε κατηγορίες και θέματα που να διατέμνουν όλες τις 

πήγες των δεδομένων (Creswell, 2009). Οι ερευνητές/τριες προσπαθούν να ανακαλύψουν 

μοτίβα που να απευθύνονται στα ερευνητικά τους ερωτήματα, καθώς επίσης και να 

εξηγήσουν τη σημασία των συνδέσεων οι οποίες διασυνδέουν έννοιες, ιδέες, γεγονότα και 

διαδικασίες πληθώρας τάξεων γύρω από ένα συγκεκριμένο φαινόμενο (Miles & Huberman, 
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1994∙ Rapley, 2011). Επίσης, οι ποιοτικοί/ές ερευνητές/τριες συνήθως χρησιμοποιούν 

θεωρητικούς φακούς στην προσέγγιση των θεμάτων των ερευνών τους όπως έννοιες, 

μοντέλα και θεωρίες από διάφορους χώρους, συμπεριλαμβανομένων της ψυχολογίας, της 

κοινωνιολογίας και των πολιτισμικών σπουδών (Merriam, 2002∙ Creswell, 2009). Όπως 

αναφέρει πολύ χαρακτηριστικά ο Τσιώλης (2014): 

Η θεωρητική προεργασία έχει σκοπό να εφοδιάσει τον ερευνητή με έννοιες και 

σχήματα θεωρητικής ευαισθητοποίησης, τα οποία οξύνουν την ερευνητική ματιά 

τόσο κατά την παραγωγή όσο και κατά την ανάλυση των δεδομένων. Οι έννοιες και 

τα σχήματα θεωρητικής ευαισθητοποίησης δε θα πρέπει να λειτουργούν 

περιοριστικά, αποκλείοντας δυνατότητες θεώρησης του εξεταζόμενου φαινομένου, 

αλλά να διευρύνουν τον ορίζοντα του ερευνητή και να του παρέχουν τη δυνατότητα 

να υπερβεί την επιφάνεια των κοινωνικών φαινομένων ώστε να τα διερευνήσει στην 

πολλαπλότητά τους. (σσ. 53-54) 

Παράλληλα, οι ποιοτικές έρευνες υιοθετούν μια ολιστική προσέγγιση στη διερεύνησή 

τους. Δηλαδή, οι ερευνητές/τριες προσπαθούν να αναπτύξουν μια σύνθετη εικόνα για το υπό 

μελέτη ζήτημα, συμπεριλαμβάνοντας πολλαπλές προοπτικές και αναγνωρίζοντας διάφορους 

παράγοντες οι οποίοι εμπλέκονται σε μια κατάσταση (Creswell, 2009). Ένα τελευταίο 

χαρακτηριστικό των ποιοτικών ερευνών είναι οι αναδυόμενοι ερευνητικοί σχεδιασμοί, με την 

έννοια ότι ο αρχικός ερευνητικός σχεδιασμός δεν μπορεί να είναι στενά προκαθορισμένος 

και οι διάφορες φάσεις της διαδικασίας (π.χ. ερευνητικά ερωτήματα, είδη δεδομένων, 

συμμετέχοντες) μπορούν να τροποποιηθούν και μετά που ο/η ερευνητής/τρια εισέλθει στο 

πεδίο και αρχίσει τη συλλογή των δεδομένων (ο.π.). 

 

4.2. Δείγμα και Δειγματοληψία 

Η επιλογή των συμμετεχόντων/ουσών για την παρούσα έρευνα βασίστηκε σε 

σκόπιμη δειγματοληψία. Αυτό σημαίνει ότι επιλέχθηκαν άτομα σκόπιμα, τα οποία 

μπορούσαν να πληροφορήσουν και να παρέχουν κατανόηση για το υπό διερεύνηση κεντρικό 

φαινόμενο (Creswell, 2007, 2009). Συγκεκριμένα, η ομάδα των γονέων που συμμετείχαν 
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στην έρευνα, ήταν γονείς παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες που 

φοιτούσαν στο (ή που αποφοίτησαν πρόσφατα από το) δημόσιο κυπριακό εκπαιδευτικό 

σύστημα. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό της δειγματοληψίας, ήταν το στοιχείο της μέγιστης 

διακύμανσης. Η δειγματοληψία μέγιστης διακύμανσης αποτελεί μια στρατηγική σκόπιμης 

δειγματοληψίας, όπου ο/η ερευνητής/τρια λαμβάνει δείγματα περιπτώσεων ή ατόμων που 

διαφέρουν σε κάποιο χαρακτηριστικό ή γνώρισμα τους (Creswell, 2007, 2009). Συνεπώς, 

στην παρούσα έρευνα όπου ο σκοπός της ήταν η κατανόηση των σχέσεων σχολείου και 

οικογενειών με παιδιά με αναπηρίες μέσα από τον φακό του κοινωνικοοικονομικού 

υποβάθρου, ήταν επιθυμητή η διαφορετικότητα των οικογενειών του δείγματος όσο αφορά 

το επαγγελματικό, το μορφωτικό και το εισοδηματικό τους υπόβαθρο.  

Το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο αναφέρεται στην κοινωνική θέση των ατόμων, το 

οποίο συχνά υπολογίζεται ως ο συνδυασμός του επιπέδου μόρφωσης, των εισοδημάτων και 

του επαγγέλματός τους (American Psychological Association [APA], 2019). Τα άτομα από 

τα υψηλότερα κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα τείνουν να έχουν επαγγέλματα με υψηλότερες 

απολαβές και κοινωνικό κύρος (π.χ. αυτοεργοδοτούμενοι επαγγελματίες, διευθυντικά 

στελέχη, γραφειακά επαγγέλματα, εκπαιδευτικοί) ή/και υψηλότερο επίπεδο μόρφωσης (π.χ. 

πανεπιστημιακή εκπαίδευση), ενώ οι οικογένειες από τα χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά 

υπόβαθρα τείνουν να χαρακτηρίζονται από χαμηλότερο επίπεδο μόρφωσης (π.χ. μέχρι 

λυκειακή εκπαίδευση) και χαμηλότερα αμειβόμενα επαγγέλματα (π.χ. τεχνικά, χειρωνακτικά, 

ανειδίκευτα). Η εξέταση του κοινωνικοοικονομικού υποβάθρου των ατόμων συχνά 

αποκαλύπτει ανισότητες στην πρόσβαση σε πόρους, καθώς επίσης και ζητήματα που 

σχετίζονται με προνόμια, δύναμη και κοινωνικό έλεγχο (APA, 2019). 

Όπως συζητήθηκε και στο Κεφάλαιο 3, ο Bourdieu κατανοεί τον κοινωνικό κόσμο 

μέσα από την πολιτισμική και την οικονομική του διάσταση, οι οποίες αποτελούν στην ουσία 

την πηγή διαμόρφωσης των κοινωνικοοικονομικών τάξεων ή ομάδων μέσα στον κοινωνικό 
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χώρο. Μέσα από αυτήν τη λογική, είναι η σύνθεση και ο όγκος των οικονομικών και 

πολιτισμικών πόρων που διαθέτουν τα άτομα που τα ομαδοποιεί σε κοινωνικοοικονομικές 

τάξεις ή ομάδες, και ως εκ τούτου η κατηγοριοποίηση αυτή βασίζεται στη σχετική 

ομοιογένεια που πιθανόν να χαρακτηρίζει τα άτομα ως προς τις δυο προαναφερθείσες 

διαστάσεις (Bourdieu, 1998). Δεδομένου ότι τα εισοδήματα και η περιουσία των οικογενειών 

αποτελούν πολύ ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, και ως τέτοια δεν μπορούσαν να 

συλλεγούν για να υπολογιστούν οι κοινωνικοοικονομικές ομάδες των οικογενειών, οι 

συμμετέχοντες/ουσες ομαδοποιήθηκαν στη βάση της κατηγορίας επαγγέλματός τους σε 

συνδυασμό με το επίπεδο μόρφωσής τους, τα οποία μπορούσαν να ενημερώσουν σε έναν 

σχετικά ικανοποιητικό βαθμό για το κοινωνικό τους κύρος, την οικονομική τους κατάσταση, 

και τους πολιτισμικούς και εκπαιδευτικούς τους πόρους. 

Στην παρούσα έρευνα προτιμάται η υιοθέτηση των όρων «κοινωνικοοικονομικό 

υπόβαθρο» και «κοινωνικοοικονομική ομάδα» έναντι του όρου «κοινωνική τάξη», αφενός 

γιατί οι δύο πρώτες περιλαμβάνουν στον ορισμό τους τα εισοδήματα, το κοινωνικό κύρος 

(στη βάση του επαγγέλματος) και το επίπεδο μόρφωσης, και αφετέρου η τελευταία ίσως να 

προσιδιάζει περισσότερο σε έναν πιο μαρξιστικό ορισμό, ο οποίος εκ της φύσεως του 

παραπέμπει μονομερώς στην οικονομική διάσταση και στις σχέσεις παραγωγής. Για τον λόγο 

αυτό, στην παρούσα έρευνα υιοθετούνται οι όροι «μεσαίας τάξης κοινωνικοοικονομικό 

υπόβαθρο» ή «εργατικής τάξης κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο», ανάλογα με την 

περίπτωση.  

Οι γονείς που προέρχονται από μεσαίας τάξης κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα, για 

τους σκοπούς της έρευνας θεωρούνται ως επί το πλείστον άτομα με ανώτερη ή ανώτατη 

μόρφωση ή/και με επαγγέλματα τα οποία εμπίπτουν στις επαγγελματικές κατηγορίες όπως οι 

επιχειρηματίες, τα διευθυντικά στελέχη, οι αυτοεργοδοτούμενοι ή εργοδοτούμενοι 

επαγγελματίες (π.χ. ιατροί, δικηγόροι, λογιστές, αρχιτέκτονες, μηχανολόγοι, κ.λπ.), οι 
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εκπαιδευτικοί, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων και οι υπάλληλοι ασχολούμενοι με γραφειακή 

εργασία. Από την άλλη, οι γονείς που προέρχονται από εργατικής τάξης 

κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα, θεωρούνται ως επί το πλείστον άτομα με δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση και με επαγγέλματα τα οποία εμπίπτουν στις κατηγορίες όπως οι υπάλληλοι μη 

ασχολούμενοι με γραφειακή εργασία, τα τεχνικά επαγγέλματα, οι ειδικευμένοι και 

ανειδίκευτοι εργάτες, και τα χειρωνακτικά και γεωργοκτηνοτροφικά επαγγέλματα (βλ. 

Cyprus Association of Opinion Poll and Market Research Enterprises [ΣΕΔΕΑΚ], 2008). 

Για την κατηγοριοποίηση των οικογενειών σε κοινωνικοοικονομικές ομάδες, 

υιοθετήθηκε ο τρόπος υπολογισμού των κοινωνικών τάξεων του Συνδέσμου Επιχειρήσεων 

Δημοσκοπήσεων και Ερευνών Αγοράς Κύπρου, ο οποίος είναι προσαρμοσμένος στα 

κοινωνικοοικονομικά δεδομένα της Κύπρου και προτείνει τέσσερεις ομάδες στη βάση του 

επιπέδου μόρφωσης και της κατηγορίας επαγγέλματος των ατόμων (ΣΕΔΕΑΚ, 2008). 

Σύμφωνα με τον συγκεκριμένο τρόπο υπολογισμού, οι τέσσερεις κοινωνικοοικονομικές 

ομάδες είναι οι εξής: η Α-Β η οποία περιλαμβάνει την Άνω μεσαία και Μεσαία 

Κοινωνικοοικονομική Τάξη, η Γ1 η οποία αναφέρεται στην Κάτω Μεσαία 

Κοινωνικοοικονομική Τάξη, η Γ2 η οποία αναφέρεται στην Ειδικευμένη Εργατική 

Κοινωνικοοικονομική Τάξη, και η Δ-Ε η οποία περιλαμβάνει στην Εργατική 

Κοινωνικοοικονομική Τάξη και τα Χαμηλότερα Εισοδηματικά Επίπεδα. Στον Πίνακα 1 

παρουσιάζονται οι αριθμοί των συμμετεχόντων/ουσών γονέων ανά κοινωνικοοικονομική 

ομάδα. 
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Πίνακας 1: 

Αριθμοί Γονέων ανά Κοινωνικοοικονομική Ομάδα 

Ευρύτερη 

κοινωνικοοικονομική ομάδα 

Κοινωνικοοικονομική ομάδα Αριθμοί γονέων 

Μεσαίας Τάξης ΚΟΥ, 

Ν=18 

Α-Β 8 

Γ1 10 

Εργατικής Τάξης ΚΟΥ, 

Ν=17 

Γ2 13 

Δ-Ε 4 

 

 Επίσης, στο πλαίσιο της δειγματοληψίας μέγιστης διακύμανσης ήταν σημαντικό οι 

συμμετέχοντες/ουσες να προέρχονταν από διάφορες επαρχίες της Κύπρου και στο δείγμα να 

περιλαμβάνονταν οικογένειες παιδιών που φοιτούσαν σε διάφορες εκπαιδευτικές βαθμίδες 

(π.χ. δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και τεχνικών σχολών), οικογένειες παιδιών με 

διαφορετικού είδους αναπηρίες ή μαθησιακές δυσκολίες, καθώς επίσης και οικογένειες 

παιδιών τα οποία φοιτούσαν σε διάφορα καθεστώτα φοίτησης (π.χ. φοίτηση σε «τάξη 

συνηθισμένου σχολείου» ή φοίτηση σε «ειδική μονάδα συνηθισμένου σχολείου», όπως αυτά 

ορίζονται από τον εκπαιδευτικό νόμο του 1999). Στους/τις συμμετέχοντες/ουσες της έρευνας 

δεν συμπεριλήφθηκαν οικογένειες παιδιών που φοιτούσαν σε «σχολεία ειδικής αγωγής και 

εκπαίδευσης», αφού η εστίαση της παρούσας έρευνας επικεντρώθηκε στις εμπειρίες των 

οικογενειών με παιδιά με αναπηρίες που φοιτούν σε «συνηθισμένες τάξεις» ή «ειδικές 

μονάδες» σε «συνηθισμένα σχολεία» της Κύπρου, όπως αυτά ορίζονται από τον Περί αγωγής 

και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμο του 1999 (Βουλή των Αντιπροσώπων, 

1999).  
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 Οι όροι «συνηθισμένο σχολείο» και «συνηθισμένη τάξη» οι οποίοι χρησιμοποιούνται 

στον εκπαιδευτικό νόμο του 1999, αναφέρονται στο γενικό (mainstream) σχολείο και τάξη, 

αντίστοιχα. Όμως, στην παρούσα έρευνα, θα προτιμηθεί να χρησιμοποιηθούν οι όροι «γενική 

τάξη» και «γενικό σχολείο» οι ποιες προσιδιάζουν περισσότερο στη φιλοσοφία της ενιαίας 

εκπαίδευσης, αφού οι λέξεις «συνηθισμένη» ή «συνηθισμένο» φαίνεται να παραπέμπουν 

περισσότερο στις έννοιες του «συνήθους», της «κανονικότητας» και του «κοινωνικά 

αναμενόμενου», ιδέες οι οποίες κριτικάρονται και αμφισβητούνται όταν αναφέρονται σε 

σχέση με τα άτομα με αναπηρίες (Ellis, 2016· Shakespeare, 2007). Στον Πίνακα 2 

παρουσιάζονται οι αριθμοί των συμμετεχόντων/ουσών γονέων ανά πλαίσιο και βαθμίδα 

φοίτησης παιδιού. 

Πίνακας 2: 

Αριθμοί Γονέων ανά Πλαίσιο και Βαθμίδα Φοίτησης Παιδιού 

 Ειδική Μονάδα Γενική Τάξη 

Δημοτική Εκπαίδευση, Ν=18 9 9 

Μέση Εκπαίδευση, Ν=17 12 5 

 

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του δείγματος της ομάδας των γονέων ήταν η 

δυσανάλογη εκπροσώπηση μητέρων και πατεράδων, με τις γυναίκες να υπερεκπροσωπούνται 

σχεδόν πέντε φορές έναντι των ανδρών (βλ. Πίνακας 3). Αυτή η έντονη έμφυλη διάσταση 

στο δείγμα της έρευνας δεν μπορεί να αγνοηθεί, αφού ως τέτοια δύναται να έχει σημαντική 

ερμηνευτική σημασία στα αποτελέσματα της έρευνας, υπό την έννοια ότι τα ευρήματά της 

ίσως να αντανακλούν περισσότερο τις προοπτικές των μητέρων με παιδιά με αναπηρίες 

σχετικά με τη σχολική τους εμπλοκή, παρά τις προοπτικές των πατεράδων. Το φαινόμενο 

αυτό από τη μία φαίνεται να δημιουργεί έναν περιορισμό ως προς τα επίπεδα κατανόησης 

της σχολικής εμπλοκής των πατεράδων, ενώ από την άλλη φαίνεται να αναδεικνύει και μία 
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σαφή ερμηνεία, ότι δηλαδή η σχολική εμπλοκή των γονέων με παιδιά με αναπηρίες στο 

κυπριακό συγκείμενο αποτελεί περισσότερο γυναίκεια υπόθεση παρά ανδρική, ζήτημα το 

οποίο αναλύεται εκτενώς σε σχετική ενότητα του Κεφαλαίου 5 (βλ. 5.5., σ. 172). Στον 

πίνακα 3 παρουσιάζονται οι αριθμοί των συμμετεχόντων/ουσών γονέων ανά φύλο. 

Πίνακας 3:  

Αριθμοί Γονέων ανά Φύλο 

Φύλο Αριθμοί γονέων 

Μητέρες 29 

Πατεράδες 6 

 

Σχετικά με τον εντοπισμό των συμμετεχόντων/ουσών, έγινε προσπάθεια προσέγγισης 

οικογενειών μέσω δημιουργίας επαφών με διάφορα δημόσια σχολεία διαφόρων βαθμίδων 

(δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια και τεχνικές σχολές) στα οποία φοιτούν παιδιά με αναπηρίες. 

Πιο συγκεκριμένα προωθήθηκε πρόσκληση για συμμετοχή στην έρευνα σε γονείς μέσω του 

σχολείου, στην οποίαν αναφέρονταν ο σκοπός της έρευνας και ο τρόπος συμμετοχής τους σε 

αυτήν, και όσοι γονείς επιθυμούσαν να συμμετάσχουν την επέστρεψαν συμπληρωμένη στον 

εκπαιδευτικό του παιδιού τους όπως αυτό αναφερόταν στην πρόσκληση. Στην πρόσκληση 

διευκρινιζόταν ότι η συμμετοχή τους θα ήταν εθελοντική και ότι τα δεδομένα που θα 

παράγονταν από τις συνεντεύξεις θα παρέμεναν ανώνυμα και εμπιστευτικά. Επίσης, στην 

πρόσκληση περιλαμβάνονταν και τα στοιχεία επικοινωνίας με τον ερευνητή στην περίπτωση 

που υπήρχαν γονείς που θα επιθυμούσαν να ρωτήσουν διευκρινιστικές ερωτήσεις. Τέλος, θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι επιλέγηκαν και ορισμένες οικογένειες μέσα από τη διαδικασία της 

δειγματοληψίας χιονοστιβάδας, κυρίως μέσω των διασυνδέσεων των οικογενειών που 

συμμετείχαν στην έρευνα με άλλες οικογένειες παιδιών με αναπηρίες.  
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 Στο πλαίσιο της προσπάθειας κατανόησης της προοπτικής των οικογενειών, έγινε 

προσπάθεια να συμπεριληφθούν και οι προοπτικές των παιδιών τους. Για αυτό, σε όποιες 

περιπτώσεις οικογενειών ήταν δυνατόν, λήφθηκε συνέντευξη και από το παιδί τους το οποίο 

έχει αναπηρία ή μαθησιακές δυσκολίες. Γενικά, φαίνεται να προκύπτουν σημαντικά ηθικά 

ζητήματα όταν δε γίνονται προσπάθειες να συμπεριλαμβάνονται οι φωνές των παιδιών με 

αναπηρίες σε έρευνες με θέματα εστίασης που τα αφορούν (Lewis & Porter, 2007). Πιο 

συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, διεξάχθηκαν συνεντεύξεις με παιδιά και 

εφήβους των οποίων οι γλωσσικές και γνωστικές τους ικανότητες (ή άλλα χαρακτηριστικά 

τους) τους επέτρεπαν να συμμετάσχουν αποτελεσματικά σε συνέντευξη. Η συμπερίληψη των 

φωνών των παιδιών αποτελεί σημαντικότατο στοιχείο του παρόντος ερευνητικού 

σχεδιασμού, αφού για να γίνει αυτό εφικτό μελετήθηκαν, προβλέφθηκαν και λήφθηκαν 

σοβαρά υπόψη τα διάφορα ηθικά ζητήματα που συνδέονται με τη συμμετοχή των παιδιών με 

αναπηρίες σε έρευνες. Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται οι αριθμοί των συμμετεχόντων/ουσών 

παιδιών ανά πλαίσιο και βαθμίδα φοίτησης. 

Πίνακας 4: 

Αριθμοί Παιδιών ανά Πλαίσιο και Βαθμίδα Φοίτησης 

 Ειδική Μονάδα Γενική Τάξη 

Δημοτική Εκπαίδευση, Ν=2 – 2 

Μέση Εκπαίδευση, Ν=6 4 2 

 

 Παρά το γεγονός ότι η έρευνα εστίαζε καθαρά στις προοπτικές των οικογενειών, 

έγινε προσπάθεια για λήψη συνεντεύξεων και από εκπαιδευτικούς και λειτουργούς οι 

οποίοι/ες εμπλέκονται στην εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες. Η συμπερίληψη της 

προοπτικής των εκπαιδευτικών και λειτουργών λειτούργησε συμπληρωματικά και στόχευε 

κυρίως στην τριγωνοποίηση των δεδομένων, καθώς και στην εξασφάλιση μιας πιο 
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ολοκληρωμένης και σύνθετης εικόνας για το υπό μελέτη κεντρικό φαινόμενο. Για τον λόγο 

αυτό, σε κάθε σχολείο όπου προωθήθηκαν προσκλήσεις σε γονείς, δόθηκαν και στοχευμένες 

προσκλήσεις σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται με παιδιά με αναπηρίες ή είχαν τέτοιου 

είδους σχετικές επαγγελματικές εμπειρίες στο παρελθόν. Στοχευμένες προσκλήσεις δόθηκαν 

επίσης και σε λειτουργούς (εκπαιδευτικούς ψυχολόγους, συνδετικούς λειτουργούς, 

επιθεωρητές) οι οποίοι/ες εργάζονται στα Επαρχιακά Γραφεία Εκπαίδευσης σε διάφορες 

επαρχίες και εμπλέκονται στην εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες. Στον Πίνακα 5 

παρουσιάζονται οι αριθμοί των επαγγελματιών που συμμετείχαν στην έρευνα, ανά 

ειδικότητα/θέση και ανά βαθμίδα/υπηρεσία. 

Πίνακας 5: 

Αριθμοί Επαγγελματιών ανά Ειδικότητα και Βαθμίδα 

Βαθμίδα/Υπηρεσία Ειδικότητα/Θέση Αρ. Επαγγελματιών 

Δημοτική Εκπαίδευση, 

Ν=7 

Ειδικοί/ές Εκπαιδευτικοί 4 

Δάσκαλοι/ες Γενικής Τάξης 3 

Μέση Εκπαίδευση, 

Ν=10 

Καθηγητές/τριες Γενικής Τάξης 3 

Υπεύθυνοι/ες Καθηγητές/τριες 

Ειδικής Μονάδας 

3 

Διδάσκοντες/ουσες 

Καθηγητές/τριες Ειδικής Μονάδας 

4 

ΥΠΠΑΝ, 

Ν=4 

Ψυχολόγοι Υπηρεσίας 

Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας 

3 

Επιθεωρητές/τριες ΥΠΠΑΝ 1 
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 Στην έρευνα αυτή δε δίνονται περεταίρω δημογραφικά στοιχεία για τους/τις 

συμμετέχοντες/ουσες, αφού λόγω του μικρού μεγέθους της χώρας υπάρχει σημαντικός 

κίνδυνος να αποκαλυφθούν ορισμένες ταυτότητες οικογενειών, κυρίως μέσω της επαρχίας 

διαμονής τους και των επαγγελμάτων των γονέων τα οποία αποκρύπτονται, σε συνδυασμό με 

τις πληροφορίες που παρατίθενται στα αυτούσια αποσπάσματα στα κεφάλαια της 

παρουσίασης των ευρημάτων. Τα μόνα δημογραφικά στοιχεία που παρατίθενται στα 

αυτούσια αποσπάσματα είναι η κοινωνικοοικονομική ομάδα των οικογενειών και η ευρεία 

κατηγορία αναπηρίας των παιδιών τους τα οποία έχουν ιδιαίτερη ερμηνευτική σημασία, 

αφού αφενός η έρευνα εστιάζει στους δύο αυτούς άξονες και αφετέρου οι πληροφορίες αυτές 

είναι απαραίτητες για τους/τις αναγνώστες/τριες ώστε να κατανοήσουν το συγκείμενο των 

δεδομένων του κάθε αποσπάσματος. Επίσης, όσο αφορά τα αυτούσια αποσπάσματα των 

παιδιών παρατίθενται η ευρεία κατηγορία αναπηρίας, το πλαίσιο και η βαθμίδα φοίτησής 

τους, ενώ όσο αφορά τους εκπαιδευτικούς παρατίθενται η ιδιότητα και η βαθμίδα εργασίας 

τους. Τέλος, οι ευρείες κατηγορίες αναπηριών που συναντήθηκαν στην παρούσα έρευνα και 

αναφέρονται στα ευρήματά της είναι: οι σωματικές αναπηρίες, οι νοητικές αναπηρίες, οι 

αισθητηριακές αναπηρίες, οι μαθησιακές αναπηρίες, οι αναπηρίες λόγου, οι συναισθηματικές 

δυσκολίες, η κατηγορία «άλλα προβλήματα υγείας» (π.χ. επιληψία, διαταραχή ελλειμματικής 

προσοχής και υπερκινητικότητας, καρδιακές παθήσεις, κ.α.), και οι διαταραχές φάσματος 

αυτισμού (για κατηγοριοποίηση αναπηριών, βλ. επίσης, Individuals with Disabilities 

Education Act [IDEA], 2018). 

  

4.3. Μέθοδοι Συλλογής Δεδομένων 

Η συλλογή δεδομένων αποσκοπεί στη συλλογή κατάλληλων και χρήσιμων 

πληροφοριών για την απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων (Creswell, 2007). Οι 
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Rossman και Rallis (2003) ορίζουν τη συλλογή δεδομένων ως «μια σκόπιμη, συνειδητή, 

συστηματική διαδικασία η οποία περιγράφει λεπτομερώς αμφότερα τα προϊόντα (τα 

δεδομένα) και τις διαδικασίες των ερευνητικών δραστηριοτήτων, έτσι ώστε οι άλλοι να 

μπορούν να καταλάβουν το πώς διεξήχθη η έρευνα και να μπορούν να κρίνουν την επάρκεια, 

τη δύναμη και την ηθική της» (σ. 175, μετάφραση συγγραφέα). Σύμφωνα με τον Creswell 

(2007), στο στάδιο της συλλογής δεδομένων οι ποιοτικοί/ές ερευνητές/τριες μεριμνούν για τα 

εξής: α) τον εντοπισμό πεδίου ή ατόμων για έρευνα, β) την πρόσβαση και την οικοδόμηση 

αρμονικών σχέσεων στο πεδίο ή με τα άτομα, γ) τη σκόπιμη επιλογή συμμετεχόντων/ουσών, 

δ) τη συλλογή πληροφοριών μέσα από διάφορες πηγές δεδομένων, όπως συνεντεύξεις, 

παρατηρήσεις, έγγραφα και οπτικοακουστικό υλικό, ε) τη θέσπιση των προσεγγίσεων για 

καταγραφή δεδομένων, όπως τα πρωτόκολλα συνεντεύξεων και παρατηρήσεων, στ) την 

πρόβλεψη και αντιμετώπιση ζητημάτων στο πεδίο, όπως οι ηθικοί και δεοντολογικοί 

προβληματισμοί, και ζ) την ανάπτυξη ενός συστήματος για την αποθήκευση και τον χειρισμό 

των δεδομένων. Στις επόμενες δύο υπό-ενότητες παρουσιάζονται οι διάφορες διαδικασίες 

που σχετίζονται με τη μέθοδο των ημιδομημένων συνεντεύξεων, οι οποίες αποτέλεσαν το 

μέσο συλλογής των δεδομένων της παρούσας έρευνας. 

4.3.1. Ημιδομημένες συνεντεύξεις.  Όπως ήδη αναφέρθηκε, η ημιδομημένη 

συνέντευξη αποτέλεσε το μέσο συλλογής των δεδομένων της παρούσας έρευνας. Πιο 

συγκεκριμένα, διεξήχθησαν ημιδομημένες συνεντεύξεις με γονείς παιδιών με αναπηρίες, με 

παιδιά με αναπηρίες, με εκπαιδευτικούς που εργάζονται με παιδιά με αναπηρίες, καθώς και 

με δημόσιους λειτουργούς (π.χ. εκπαιδευτικούς ψυχολόγους) οι οποίοι εμπλέκονται στην 

εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες στην Κύπρο. Οι συνεντεύξεις μαγνητοφωνήθηκαν και 

τα ηχητικά αρχεία που προέκυψαν απομαγνητοφωνήθηκαν. Τα δεδομένα που προέκυψαν 

από τις συνεντεύξεις αποθηκεύτηκαν σε ηλεκτρονικά αρχεία και φακέλους προστατευμένα 

με κωδικούς πρόσβασης. Πριν από την έναρξη των συνεντεύξεων ζητήθηκαν ορισμένα 
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δημογραφικά στοιχεία από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες της έρευνας, τα οποία 

καταχωρήθηκαν σε διαφορετικό αρχείο από αυτό των απομαγνητοφωνήσεων, ώστε να μην 

είναι δυνατή η διασύνδεσή τους με το υλικό των συνεντεύξεων. 

Οι ημιδομημένες συνεντεύξεις χαρακτηρίζονται από ένα σύνολο προκαθορισμένων 

ερωτήσεων, όμως παρουσιάζουν ευελιξία ως προς τη σειρά των ερωτήσεων, ως προς την 

τροποποίηση του περιεχομένου των ερωτήσεων ανάλογα με τον συμμετέχοντα ή τη 

συμμετέχουσα, και ως προς την προσθαφαίρεση ερωτήσεων και θεμάτων για συζήτηση 

(Ιωσηφίδης, 2008). Επίσης, η ποιοτική συνέντευξη εμπεριέχει ανοικτού τύπου ερωτήσεις 

καθώς και ερωτήσεις εμβάθυνσης οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για ενθαρρύνουν τους/τις 

συμμετέχοντες/ουσες να μιλήσουν ελεύθερα και εκτενώς για το θέμα που ορίστηκε από 

τον/την ερευνητή/ρια (Howitt, 2010). Σύμφωνα με τον Ιωσηφίδη (2008), τα βασικότερα 

πλεονεκτήματα της συνέντευξης ως μεθόδου άντλησης πληροφορίας και δεδομένων είναι τα 

εξής: α) η συνέντευξη επιτρέπει στον/την ερευνητή/ρια να αντλήσει πληροφορίες σε βάθος, 

ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τη διερεύνηση πολύπλοκων κοινωνικών διαδικασιών, 

συμπεριφορών, στάσεων, αξιών και αντιλήψεων, β) συνεπάγεται την αμεσότητα της σχέσης 

μεταξύ του/της ερευνητή/ριας και του/της ερωτώμενου/ης και μπορεί να οδηγήσει στη 

διερεύνηση θεμάτων που δεν είχαν προκαθοριστεί από πριν, μεταβάλλοντας ή 

τροποποιώντας πολλές φορές ακόμη και το ίδιο το αρχικό ερευνητικό πλαίσιο, και γ) 

επιτρέπει στον/την ερευνητή/ρια να κατανοήσει τις κοινωνικές συμπεριφορές, τις στάσεις και 

τις αντιλήψεις των ερωτώμενων, δηλαδή να δει τον κοινωνικό κόσμο και τα κοινωνικά 

φαινόμενα μέσα από τα εμπειρίες και τα «μάτια» των συμμετεχόντων/ουσών.  

Τέλος, οι συνεντεύξεις δίνουν την ευκαιρία στα άτομα, είτε αυτά είναι 

ερευνητές/τριες είτε συμμετέχοντες/ουσες, να συζητούν τις ερμηνείες τους για τον κόσμο 

στον οποίον ζουν και να εκφράζουν τον τρόπο με τον οποίον προσεγγίζουν τις διάφορες 

καταστάσεις μέσα από το δικό τους προσωπικό πρίσμα (Cohen κ.ά., 2008). Ως εκ τούτου, οι 
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συμμετέχοντες/ουσες προσεγγίστηκαν με σεβασμό και αντιμετωπίστηκαν ως ειδικοί με 

σημαντική γνώση γύρω από το υπό μελέτη κεντρικό φαινόμενο (Bogdan & Biklen, 2003). 

4.3.2. Συνεντεύξεις με παιδιά.  Όπως ήδη αναφέρθηκε, διεξήχθησαν συνεντεύξεις με 

παιδιά με αναπηρίες των οποίων οι γλωσσικές και γνωστικές ικανότητες τους επέτρεπαν να 

συμμετάσχουν αποτελεσματικά σε συνέντευξη. Στη βιβλιογραφία εντοπίζονται διάφορες 

έρευνες που τοποθετούν τα παιδιά ως ικανούς/ές και σημαντικούς/ές συμμετέχοντες/ουσες 

σε έρευνες που μελετούν θέματα της καθημερινής τους ζωής (Christensen, 2004∙ Teachman 

& Gibson, 2013). Μέσα σε αυτό το πνεύμα, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική η συμπερίληψη 

των προοπτικών των παιδιών με αναπηρίες όσο αφορά τη σχολική τους ζωή και την εμπλοκή 

των γονιών τους στην εκπαίδευση. Γενικά, όταν διεξάγονται συνεντεύξεις με παιδιά, είναι 

σημαντικό να κατοχυρώνεται η εμπιστοσύνη, να υπερνικείται η επιφυλακτικότητα, να 

διατηρείται η ανεπισημότητα, να εντοπίζονται οι μη λεκτικές νύξεις, να γίνεται έλεγχος του 

επιπέδου των ερωτήσεων και να γίνεται επιλογή κατάλληλου λεξιλογίου (Cohen κ.ά., 2008). 

Επιπρόσθετα, τα παιδιά με αναπηρίες είναι πιθανόν να συναντήσουν εμπόδια κατά τη 

συμμετοχή σε έρευνες, τα οποία μπορεί να σχετίζονται με οπτικές, ακουστικές, νοητικές, 

επικοινωνιακές, σωματικές ή ψυχολογικές αναπηρίες. Για τον λόγο αυτό, οι ερευνητές/τριες 

πρέπει: α) να δείχνουν σεβασμό στις απόψεις των παιδιών, β) να δίνουν χρόνο για 

οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης, γ) να αναγνωρίζουν ότι όλα τα παιδιά έχουν 

δυνατότητες και να εκτιμούν τις απόψεις και εμπειρίες τους, δ) να πιστεύουν ότι όλοι έχουν 

δικαίωμα για συμμετοχή και να εφαρμόζουν συμπεριληπτικές πρακτικές, ε) να ακούνε τα 

παιδιά δίνοντας σημασία στις μη λεκτικές νύξεις, και στ) να προσφέρουν επιλογές στα παιδία 

(τόπος, τρόπος και βαθμός συμμετοχής στην έρευνα) με στόχο την όσο το δυνατόν γίνεται 

πιο άνετη συμμετοχή τους (Jenkin κ.ά., 2015).  
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Σε επίπεδο συνομιλίας με παιδιά με αναπηρίες, οι ερευνητές/τριες είναι χρήσιμο να 

θυμούνται τα εξής: α) να ρωτούν ανοικτού τύπου ερωτήσεις (παρόλο που μερικές φορές 

μπορεί να είναι αναγκαίες και οι κλειστού τύπου ερωτήσεις), β) να ρωτούν μία ερώτηση 

κάθε φορά, γ) να χρησιμοποιούν απλή γλώσσα, δ) να ελέγχουν εάν το παιδί καταλαβαίνει, ε) 

να επικοινωνούν στη μητρική γλώσσα του παιδιού, ε) να μην πανικοβάλλονται, να 

επιβραδύνουν και να περιμένουν, στ) να μη νιώθουν ότι χρειάζεται να συμπληρώσουν τα 

κενά της συζήτησης, ζ) να κοιτάζουν το παιδί παρά τον διερμηνέα ή τον βοηθό επικοινωνίας, 

η) να προσέχουν τη γλώσσα του σώματός τους και τον τόνο της φωνής τους, και θ) να 

παρατηρούν τι γίνεται γύρω τους, δηλαδή εάν υπάρχει θόρυβος ή άλλοι παράγοντες που 

μπορεί να επηρεάσουν ή να αποσπάσουν την προσοχή των παιδιών (Jenkin κ.ά., 2015). 

Γενικά, είναι σημαντικό οι ερευνητές/τριες να αντιλαμβάνονται την επικοινωνία με τα παιδιά 

με ευέλικτους και ευφάνταστους τρόπους, προκειμένου να ξεπερνιούνται τα πιθανά εμπόδια 

που σχετίζονται με τις δυσκολίες μνήμης, τα συναισθήματα, τις κοινωνικές δεξιότητες, την 

εκφραστική γλώσσα, την πρόσληψη της γλώσσας και την πραγματολογία της γλώσσας 

(Lewis & Porter, 2007).  

Ειδικά κατά τη διεξαγωγή ερευνών με παιδιά με νοητικές/γνωστικές αναπηρίες, 

ενδείκνυται οι ερευνητές/τριες να χρησιμοποιούν απλή γλώσσα και με συγκεκριμένες 

ακουστικές ή οπτικές υποστηρίξεις, οι ερωτήσεις τους να είναι απλές και συγκεκριμένες, να 

ρωτούν για ένα θέμα κάθε φορά, να δίνουν αρκετό χρόνο για απάντηση και να 

επαναλαμβάνουν τις ερωτήσεις, να κάνουν μια προεργασία με τα παιδιά πριν από τη 

συλλογή των δεδομένων ώστε να τα βοηθήσουν στην κατανόηση των εννοιών ή των 

θέματών της έρευνας, και τέλος να επιτρέπουν τη συμμετοχή επικοινωνιακών συνεργατών 

(π.χ. άτομα που γνωρίζουν τα παιδιά) για ενίσχυση της κατανόησης και της επικοινωνίας 

(Jenkin κ.ά., 2015). Θέτοντας ερωτήσεις οι οποίες είναι δομημένες και συγκεκριμένες μπορεί 

να παρέχεται μεγαλύτερη σαφήνεια στα παιδιά, με αποτέλεσμα να λαμβάνονται πιο πλούσιες 
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και πιο εμπεριστατωμένες απαντήσεις (Coons & Watson, 2013). Επίσης, ως πολύ σημαντική 

κρίνεται και η δυνατότητα συνεργασίας με τους γονείς. Για παράδειγμα, πριν από τη 

διεξαγωγή συνεντεύξεων με παιδιά με αναπηρίες, είναι χρήσιμο οι ερευνητές/τριες να 

συζητούν με τους γονείς και να λαμβάνουν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τα παιδιά, 

ώστε να μπορούν να προσαρμόζουν τις συνεντεύξεις τους ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες 

και προτιμήσεις των παιδιών (Teachman & Gibson, 2013). 

Στην παρούσα έρευνα, οι περισσότερες από τις πιο πάνω τεχνικές εφαρμόστηκαν 

κατά τη λήψη συνεντεύξεων από τα παιδιά, όμως κάθε φορά επιλέγονταν οι ανάλογες 

πρακτικές ανάλογα με τις ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες και τα ατομικά χαρακτηριστικά του 

κάθε παιδιού. Για τους σκοπούς της έρευνας καταρτίστηκε πρωτόκολλο συνέντευξης σε 

πολύ απλή γλώσσα/λεξιλόγιο, και με μικρές σε έκταση ερωτήσεις που ρωτούσαν ένα 

πράγμα/ζήτημα κάθε φορά. Ο ερευνητής, λόγω της ιδιότητάς του ως Σχολικού Συνοδού 

διέθετε εμπειρία και ευχέρεια ως προς τη συνομιλία με παιδιά με αναπηρίες, και προσάρμοζε 

τη διατύπωση των ερωτήσεων ή προσέφερε επιπλέον επεξηγήσεις στα παιδιά ανάλογα με τις 

ατομικές τους ανάγκες. Πριν από τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων, ο ερευνητής επεδίωκε την 

ελεύθερη συζήτηση με τα παιδιά (π.χ. ενδιαφέροντα παιδιών, σχολική καθημερινότητα, κ.α.) 

ώστε να «σπάσει ο πάγος» μεταξύ παιδιού – ερευνητή, ενώ όσα παιδιά μιλούσαν στην 

κυπριακή διάλεκτο ο ερευνητής την υιοθετούσε ώστε να αποφευχθούν τυχόν γλωσσικά 

εμπόδια σχετικά με τη χρήση της γλώσσας. Το τελευταίο σημείο εφαρμόστηκε και στις 

συνεντεύξεις με τους γονείς. Δηλαδή, όταν ο ερευνητής διαπίστωνε ότι η κυπριακή διάλεκτος 

ήταν περισσότερο προσιτή στους γονείς, τότε αυτός προσπαθούσε να την υιοθετήσει στη 

συνομιλία του μαζί τους. Σημαντική τεχνική ήταν και η σποραδική επανάληψη των 

ερωτήσεων κατά τη συνέντευξη, η οποία επέτρεπε στον ερευνητή να επαληθεύει τα λεγόμενα 

των παιδιών επί τόπου. Επίσης, η στοχευμένη επανάληψη ερωτήσεων βοήθησε στον 

εμπλουτισμό και ενίσχυση των δεδομένων, ιδιαίτερα για σημεία τα οποία δεν είχαν 
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περιγραφεί επαρκώς από τα παιδιά και τα οποία κρίνονταν σημαντικά. Στο ίδιο πλαίσιο, 

πολύ σημαντική φάνηκε και η χρήση ερωτήσεων εμβάθυνσης. 

Πέρα από τις γλωσσικές και γνωστικές ικανότητες που απαιτούνται από τα παιδιά για 

συμμετοχή σε συνέντευξη, πολύ σημαντικές θεωρούνται και οι συναισθηματικές απαιτήσεις 

αυτής της διαδικασίας (Lewis & Porter, 2004). Κατά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων, τα 

παιδιά χρειάζεται να νιώσουν αυτοπεποίθηση και να πιστέψουν ότι οι απόψεις τους θα 

εκτιμηθούν, θα κατανοηθούν και θα εισακουστούν. Για αυτό, σε ορισμένες περιπτώσεις 

μπορεί να χρειαστεί να παρευρίσκεται ένα οικείο τους άτομο για συναισθηματική κυρίως 

υποστήριξη (Lewis & Porter, 2004). Εάν ένα παιδί δείξει σημάδια άγχους ή καταπίεσης, η 

συνέντευξη θα πρέπει να διακόπτεται (Cohen κ.ά., 2008). Ως ιδιαίτερα σημαντικά κρίνονται 

και τα ζητήματα δύναμης και ισχύος που πιθανόν να προκύψουν μεταξύ των παιδιών και των 

ενήλικων ερευνητών/τριών (Christensen, 2004∙ Einarsdóttir, 2007∙ Teachman & Gibson, 

2013). Μερικές τεχνικές μείωσης αυτού του χάσματος δύναμης και ισχύος είναι η διεξαγωγή 

των συνεντεύξεων στο σπίτι των παιδιών (το οποίο αποτελεί ένα γνώριμο και ασφαλές 

περιβάλλον για αυτά), καθώς επίσης και η διευκρίνιση των σημείων ότι έχουν δικαίωμα να 

διακόψουν τη συνέντευξη εάν δε θέλουν να συνεχίσουν, να ζητήσουν διάλειμμα εάν 

κουραστούν, και να μην απαντήσουν σε ερωτήσεις που δε θέλουν (Teachman & Gibson, 

2013). Γενικά, είναι σημαντικό τα παιδιά να νιώσουν ότι μπορούν να ρωτούν διευκρινήσεις 

κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ή να απαντήσουν ότι «δε γνωρίζουν» (Lewis & Porter, 

2007). Παράλληλα, θα πρέπει να αποφευχθεί η εντύπωση στα παιδιά ότι αναμένεται η 

«σωστή απάντηση» από αυτά, και γενικά να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για έναν 

ανοικτό διάλογο μαζί τους (Teachman & Gibson, 2013). 

Σε ορισμένες περιπτώσεις στην παρούσα έρευνα, η παρουσία των γονέων κατά τις 

συνεντεύξεις των παιδιών αναδείχθηκε ως πολύ σημαντική, κυρίως ως προς την υπενθύμιση 

των παιδιών για συγκεκριμένα γεγονότα που άξιζε να λεχθούν ή την καλύτερη διατύπωση 
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των ερωτήσεων από τους γονείς με τρόπο που ήταν καλύτερος και πιο κατανοητός για τα 

παιδιά. Επίσης, η επιλογή του χώρου συνέντευξης από τα ίδια τα παιδιά ήταν και αυτό 

σημείο το οποίο επιβεβαιώθηκε για τη χρησιμότητά του. Για παράδειγμα, στην έρευνα 

υπήρξαν περιπτώσεις όπου τα παιδιά (κυρίως έφηβοι) ζήτησαν η συνέντευξη να γίνει εκτός 

σπιτιού και χωρίς τους γονείς τους, διότι όπως ανέφεραν θα ένιωθαν πιο άνετα να 

εκφραστούν. Όσο αφορά τα πιο μικρά παιδιά, αυτά προτίμησαν να γίνει η συνέντευξη στο 

σπίτι τους και μαζί με τους γονείς τους. 

Μέσα από τη βιβλιογραφία εντοπίζονται διάφορες εισηγήσεις και κατευθυντήριες 

γραμμές για διεξαγωγή ερευνών με παιδιά με αναπηρίες (Lewis & Porter, 2004∙ Nind, 2008∙ 

Teachman & Gibson, 2013∙ Jenkin κ.ά., 2015). Όμως, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 

υπογραμμιστεί πως δεν υπάρχει μία ασφαλής φόρμουλα για τη λήψη συνεντεύξεων από 

παιδιά με αναπηρίες, διότι η συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα αποτελεί έναν αρκετά έντονα 

ανομοιογενή πληθυσμό (Nind, 2008). Συνεπώς, η διαδικασία της συνέντευξης θα πρέπει να 

εξατομικεύεται κάθε φορά στις ατομικές ανάγκες του κάθε παιδιού ξεχωριστά (Teachman & 

Gibson, 2013), πράγμα το οποίο προϋποθέτει ευελιξία και διάθεση συνεργασίας με τα παιδιά 

από πλευράς ερευνητών/τριών (Lewis & Porter, 2007∙ Coons & Watson, 2013). 

 

4.4. Μέθοδοι και Τεχνικές Ανάλυσης Δεδομένων 

Η Merriam (1998) ορίζει την ανάλυση δεδομένων ως «τη διαδικασία δημιουργίας 

νοήματος από τα δεδομένα» (σ. 178, μετάφραση συγγραφέα). Η ανάλυση των δεδομένων 

στην ποιοτική έρευνα αποτελεί μια κυκλική και αναστοχαστική διαδικασία η οποία δεν 

πρέπει να προσεγγίζεται ως ένα εντελώς ξεχωριστό στάδιο σε σχέση με τις υπόλοιπες 

ερευνητικές δραστηριότητες, αλλά περισσότερο ως μια συστηματική προσπάθεια ερμηνείας 

των δεδομένων η οποία διατρέχει ολόκληρη την ερευνητική προσπάθεια (Ιωσηφίδης, 2008). 
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Οι Miles κ.ά. (2014) βλέπουν την ποιοτική ανάλυση ως τρεις ταυτόχρονες ροές 

δραστηριοτήτων: α) τη συμπύκνωση των δεδομένων η οποία περιλαμβάνει τη συγγραφή 

περιλήψεων, την κωδικοποίηση, την ανάπτυξη θεμάτων, την παραγωγή κατηγοριών και τη 

σημείωση αναλυτικών σημειώσεων, β) την έκθεση των δεδομένων η οποία αναφέρεται σε 

μια οργανωμένη και συγκροτημένη διάταξη των δεδομένων έτσι που να επιτρέπεται η 

εκπόνηση συμπερασμάτων και η ανάληψη δράσεων, και γ) την εκπόνηση και την 

εξακρίβωση των συμπερασμάτων όπου τα νοήματα που θα αναδυθούν από τα δεδομένα θα 

πρέπει να ελεγχθούν για την εγκυρότητά τους. 

Πιο συγκεκριμένα, για την ανάλυση των δεδομένων της παρούσας ποιοτικής έρευνας 

εφαρμόστηκε η κωδικοποίηση δεδομένων κατά Strauss και Corbin (1998) και η μέθοδος της 

συνεχούς σύγκρισης (Glaser & Strauss, 1967). Η κωδικοποίηση των δεδομένων αποτελεί την 

αναλυτική διαδικασία μέσω της οποίας τα δεδομένα τεμαχίζονται, ονομάζονται, 

ταξινομούνται, εννοιολογούνται και ενσωματώνονται εντός του θεωρητικού πλαισίου 

(Strauss & Corbin, 1998). Παράλληλα όμως, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η 

διαδικασία της κωδικοποίησης πρέπει να κατανοείται και να γίνεται αντιληπτή ως δυναμική, 

ευέλικτη και δημιουργική και όχι ως μια τεχνική και μηχανική διαδικασία (Τσιώλης, 2014). 

Τα τρία επίπεδα της κωδικοποίησης που εφαρμόστηκαν ήταν η ανοικτή, η αξονική και η 

επιλεκτική κωδικοποίηση (Strauss & Corbin, 1998). Σύμφωνα με τον Neuman (2006), η 

ανοικτή κωδικοποίηση αποτελεί «μίαν πρώτη κωδικοποίηση των ποιοτικών δεδομένων στην 

οποίαν ο ερευνητής εξετάζει τα δεδομένα για να τα συμπυκνώσει σε αρχικές κατηγορίες ή 

κωδικούς» (σ. 461, μετάφραση συγγραφέα). Η αξονική κωδικοποίηση είναι «ένα δεύτερο 

στάδιο κωδικοποίησης των ποιοτικών δεδομένων στο οποίο ο ερευνητής οργανώνει τα 

δεδομένα, τα συνδέει και ανακαλύπτει αναλυτικές κατηγορίες κλειδιά» (σ. 462, μετάφραση 

συγγραφέα). Η επιλεκτική κωδικοποίηση αποτελεί «ένα τελευταίο στάδιο στην 

κωδικοποίηση ποιοτικών δεδομένων στο οποίο ο ερευνητής εξετάζει προηγούμενους 
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κωδικούς για να αναγνωρίσει και να επιλέξει δεδομένα τα οποία θα υποστηρίξουν τις 

εννοιολογικές κατηγορίες κωδικοποίησης οι οποίες αναπτύχθηκαν» (σ. 464, μετάφραση 

συγγραφέα). Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι κατά τη διαδικασία της κωδικοποίησης των 

ποιοτικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό ATLAS. 

Παράλληλα με τη διαδικασία της κωδικοποίησης εφαρμόστηκε και η πρακτική του 

σχολιασμού των δεδομένων μέσω σύνταξης αναλυτικών υπομνημάτων (Ιωσηφίδης, 2008∙ 

Neuman, 2006). Αυτού του είδους οι σημειώσεις αφορούν κυρίως την καταγραφή των 

αναστοχασμών και των σκέψεων του ερευνητή σχετικά με τα δεδομένα και την 

κωδικοποίηση (Neuman, 2006). Επίσης, η μέθοδος της συνεχούς σύγκρισης αποτελεί μια 

μέθοδο ανάλυσης που παράγει σταδιακά πιο αφηρημένες έννοιες και θεωρίες μέσω 

επαγωγικών διεργασιών σύγκρισης δεδομένων με δεδομένα, δεδομένων με κατηγορίες, 

κατηγορίες με κατηγορίες και κατηγορίες με έννοιες (Charmaz, 2006). Στο σημείο αυτό είναι 

σημαντικό να σημειωθεί ότι η μέθοδος της συνεχούς σύγκρισης καθώς και τα τρία είδη 

κωδικοποίησης (ανοικτή, αξονική, επιλεκτική) προσιδιάζουν περισσότερο στην προσέγγιση 

της θεμελιωμένης θεωρίας, όμως αυτό δε σημαίνει ότι οι συγκεκριμένες τεχνικές δεν 

μπορούν να εφαρμοστούν και σε ερευνητικά εγχειρήματα που δεν ακολουθούν τη 

συγκεκριμένη μεθοδολογική προσέγγιση (Ιωσηφίδης, 2008∙ Merriam, 2002). 

Σύμφωνα με τον Ιωσηφίδη (2008) «ο τελικός στόχος της αναλυτικής διαδικασίας 

είναι η παραγωγή νοήματος και ερμηνείας» (σ. 187). Όσο αφορά την παρούσα έρευνα, 

αρχικά κωδικοποιήθηκαν οι συνεντεύξεις των γονέων με σκοπό την ανάδυση αναλυτικών 

κατηγοριών από το συγκεκριμένο σώμα δεδομένων. Στη συνέχεια κωδικοποιήθηκαν και τα 

υπόλοιπα σώματα δεδομένων, όπως είναι των παιδιών, των εκπαιδευτικών και των 

λειτουργών, με σκοπό την ένταξη των κωδικών που αναδύθηκαν από αυτά τα σώματα 

δεδομένων στις ήδη υπάρχουσες αναλυτικές κατηγορίες που προέκυψαν από την ανάλυση 

των δεδομένων από τις συνεντεύξεις με τους γονείς, έτσι ώστε τα ευρήματα να 
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τριγωνοποιηθούν, να ενισχυθούν και να εμπλουτιστούν στα πλαίσια ενός κοινού και ενιαίου 

σχήματος κωδικοποίησης. Κατά τα διάφορα επίπεδα των πιο πάνω διαδικασιών 

κωδικοποίησης συνέτρεξαν παράλληλα και ορισμένες αρκετά συγκεκριμένες στρατηγικές 

παραγωγής νοήματος όπως είναι ο προσδιορισμός προτύπων και τάσεων στα δεδομένα, η 

ευλογοφάνεια, η μέτρηση και ποσοτικοποίηση, ο σχηματισμός συστάδων δεδομένων, η 

μείωση του αριθμού των κατηγοριών μετά από ομαδοποίηση, η εύρεση αντιθέσεων και οι 

συγκρίσεις, η υπαγωγή του μερικού στο γενικό και η εύρεση σχέσεων μεταξύ των κωδικών 

(Miles κ.ά., 2014∙ Ιωσηφίδης, 2008). Στη φάση της επιλεκτικής κωδικοποίησης επιλέγηκαν 

αυτούσια αποσπάσματα και από τα πέντε σώματα δεδομένων, με σκοπό την όσο το δυνατό 

πιο επαρκή τεκμηρίωση και υποστήριξη των ευρημάτων που προέκυψαν μέσα από την όλη 

διαδικασία της ανάλυσης. Η συνεχής σύγκριση, μελέτη, ανάλυση και αντιπαραβολή 

κωδικών, κατηγοριών και δεδομένων τερματίστηκε όταν άρχισαν να διαφαίνονται στην όλη 

διαδικασία στοιχεία θεωρητικού κορεσμού. Ο θεωρητικός κορεσμός αποτελεί μια κατάσταση 

όπου ο/η ερευνητής/τρια αποφασίζει υποκειμενικά ότι η συλλογή και η αντιπαραβολή 

καινούργιων δεδομένων δε θα προσφέρει νέες πληροφορίες ή βαθύτερες γνώσεις για τις 

κατηγορίες που αναπτύχθηκαν από την ανάλυση των δεδομένων (Creswell, 2011∙ Τσιώλης, 

2014). 

 

4.5. Διαδικασίες Διασφάλισης του Κύρους της Ερευνητικής Διαδικασίας 

Στην παρούσα έρευνα εφαρμόστηκαν και τεχνικές διασφάλισης του κύρους της 

ερευνητικής διαδικασίας, οι οποίες συνάδουν με τη φύση και τη φιλοσοφία της ποιοτικής 

έρευνας. Στην ποιοτική έρευνα η έννοια της εγκυρότητας αναφέρεται στο κατά πόσο τα 

δεδομένα που έχουν συλλεγεί καθώς και η ανάλυση και ερμηνεία τους ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις της έρευνας, αντιστοιχούν στην κοινωνική πραγματικότητα, και απαντούν με 
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επαρκή τρόπο στα ερευνητικά ερωτήματα (Ιωσηφίδης, 2008). Ορισμένα από τα 

σημαντικότερα κριτήρια ελέγχου του κύρους στις ποιοτικές έρευνες αποτελούν οι έννοιες της 

πιστότητας, της επαληθευσιμότητας και της μεταφερσιμότητας (Miles κ.ά., 2014∙ Τσιώλης, 

2014∙ Συμεού, 2006). Η πιστότητα δηλώνει τη συμφωνία και αντιστοιχία ανάμεσα στον 

τρόπο με τον οποίον οι συμμετέχοντες/ουσες αντιλαμβάνονται τις κοινωνικές κατασκευές 

και στον τρόπο με τον οποίον ο/η ερευνητής/ρια τις παρουσιάζει (Τσιώλης, 2014). Ως προς 

την ικανοποίηση του κριτηρίου της πιστότητας, έγινε προσπάθεια οι ερμηνείες και τα 

συμπεράσματα της έρευνας να διατηρηθούν όσο γίνεται πιο κοντά στα δεδομένα και να 

τεκμηριώνονται μέσα από την παρουσίαση αυτούσιων αποσπασμάτων από τις συνεντεύξεις, 

ενώ παράλληλα κατά το στάδιο της ανάλυσης διεξήχθησαν και ορισμένες συζητήσεις με 

επιλεγμένους/ες συμμετέχοντες/ουσες με σκοπό την επικύρωση των ευρημάτων και των 

ερμηνειών που αναδύθηκαν. Η συγκεκριμένη διαδικασία ονομάζεται στη βιβλιογραφία ως 

«επικύρωση από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες» των ευρημάτων και των ερμηνειών της 

ερευνητικής διαδικασίας (Miles κ.ά., 2014∙ Ιωσηφίδης, 2008∙ Merriam, 2002). 

Η έννοια της επαληθευσιμότητας παραπέμπει στο κατά πόσο τα ευρήματα 

προκύπτουν και υποστηρίζονται από τα εμπειρικά δεδομένα (Τσιώλης, 2014). Η έννοια της 

μεταφερσιμότητας αναφέρεται στη δυνατότητα μεταφοράς των ευρημάτων μιας έρευνας σε 

άλλα πλαίσια, και ως απαραίτητη προϋπόθεση για να διασφαλιστεί αυτή η δυνατότητα 

λογίζεται η λεπτομερής και πυκνή περιγραφή του ερευνητικού πεδίου, των ευρημάτων, των 

δεδομένων, καθώς και της ίδιας της ερευνητικής διαδικασίας (Τσιώλης, 2014∙ Συμεού, 

2006). Η πυκνή περιγραφή ορίζεται ως αυτή «που δίνει το συγκείμενο μιας εμπειρίας, 

δηλώνει τις προθέσεις και το νόημα που οργανώνουν την εμπειρία, και αποκαλύπτει την 

εμπειρία ως μια διαδικασία» (Denzin, 1994, όπως αναφέρεται στο Συμεού, 2006, σ. 1059). 

Στοχεύοντας στην ικανοποίηση του κριτηρίου της μεταφερσιμότητας, επιχειρήθηκε μια 

εκτενής περιγραφή των ευρημάτων που αναδύθηκαν με τρόπο που να φαίνεται ο ρόλος των 
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συμμετεχόντων/ουσών στην έρευνα, μέσω παρουσίασης αρκετά πλούσιων και περιγραφικών 

επιλεγμένων αυτούσιων αποσπασμάτων από τις συνεντεύξεις. Επιπρόσθετα, τα ευρήματα της 

έρευνας παρουσιάζονται και συζητιούνται με αναφορές σε έγγραφα δημόσιας φύσεως 

(νόμους, κανονισμούς, εγκυκλίους, εκθέσεις Επιτρόπων και άρθρα τοπικού ηλεκτρονικού 

τύπου), ώστε ο/η αναγνώστης/τρια να μπορεί να αντιληφθεί το συγκείμενο και κανονιστικό 

πλαίσιο εντός του οποίου λαμβάνουν χώρα οι σχέσεις σχολείου και οικογενειών με παιδιά με 

αναπηρίες στην Κύπρο. Δηλαδή, οι αναφορές στα πιο πάνω έγγραφα προσφέρουν μια πολύ 

χρήσιμη πληροφόρηση για τις συνθήκες και το συγκείμενο (Bowen, 2009) εντός του οποίου 

οι γονείς λειτουργούσαν κατά τη σχολική τους εμπλοκή. 

Ως προς την ικανοποίηση του κριτηρίου της επαληθευσιμότητας εφαρμόστηκε η 

πρακτική του τριγωνισμού πηγών δεδομένων (Patton, 1999· Denzin, 2001), δηλαδή την 

εξέταση της συνοχής των διάφορων πηγών δεδομένων εντός της ίδιας μεθόδου συλλογής 

δεδομένων. Συνεπώς, τα ευρήματα της έρευνας προέκυψαν μέσα από ένα εύρος πηγών, όπως 

οι συνεντεύξεις με τους γονείς, τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς και τους δημόσιους 

λειτουργούς. Επίσης, στα κεφάλαια της παρουσίασης των ευρημάτων, σε αρκετές 

περιπτώσεις περιλήφθηκαν αυτούσια αποσπάσματα από διαφορετικές πηγές δεδομένων, 

ώστε ο/η αναγνώστης/τρια να μπορεί να αντιληφθεί την τριγωνοποίηση που έγινε και να 

μπορεί κρίνει το επίπεδο επαληθευσιμότητας των ευρημάτων. 

Τέλος, μέσα από τη μέθοδο της συνεχούς σύγκρισης ήταν δυνατή και η ισχυροποίηση 

ερμηνειών και υποθέσεων από όσο το δυνατόν περισσότερες περιπτώσεις (Ιωσηφίδης, 2008). 

Επίσης, κατά τη διαδικασία της ανάλυσης επιχειρήθηκε μια περιεκτική επεξεργασία των 

δεδομένων, δηλαδή συμπεριλήφθηκε το σύνολο των ποιοτικών δεδομένων στην ανάλυση, 

και όχι μόνο αυτών που οδηγούν σε επιθυμητές ερμηνείες και συμπεράσματα (ο.π.). Τέλος, 

σημειώνεται ότι μέσα από τη συνεργασία με την επόπτρια και τα υπόλοιπα μέλη της 

επιτροπής επίβλεψης της διατριβής, ήταν δυνατή και η εφαρμογή της τεχνικής της 
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«αποτίμησης ομοτίμων» κυρίως μέσα από τη συζήτηση των ευρημάτων και των 

συμπερασμάτων της έρευνας καθώς επίσης και του τρόπου παρουσίασής τους (Merriam, 

2002∙ Ιωσηφίδης, 2008∙ Τσιώλης, 2014). 

 

4.6. Ζητήματα Ηθικής και Δεοντολογίας 

Στην ποιοτική έρευνα τα ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας έχουν ιδιαίτερη 

βαρύτητα και σημασία λόγω της άμεσης επαφής και πολύ συχνά της μακρόχρονης εμπλοκής 

του ερευνητή με πτυχές της κοινωνικής ζωής των συμμετεχόντων/ουσών (Ιωσηφίδης, 2008). 

Επίσης, τα θέματα ηθικής θα πρέπει να καταλαμβάνουν κεντρική θέση στην ερευνητική 

διαδικασία και να αποτελούν οργανικό μέρος της (Ιωσηφίδης, 2008). Οι Rubin και Rubin 

(2005) τονίζουν τη σημασία της συλλογής πλούσιων δεδομένων με τέτοιους τρόπους ώστε 

να μη βλάπτονται τα άτομα που μελετώνται. Όσο αφορά την παρούσα έρευνα, η 

συγκεκριμένη διεξήχθη τηρώντας τους εξής κανόνες ηθικής και δεοντολογίας για έρευνα 

στις κοινωνικές επιστήμες. Στις ποιοτικές έρευνες πολλές φορές οι συμμετέχοντες/ουσες 

μοιράζονται με τους/τις ερευνητές/τριες στοιχεία από τη ζωή τους τα οποία δε θα 

δημοσιοποιούσαν επώνυμα και για αυτόν τον λόγο η ανωνυμία των συμμετεχόντων/ουσών 

θα πρέπει να διασφαλίζεται. Σύμφωνα με τους Frankfort-Nachmias και Nachmias, η 

ανωνυμία των συμμετεχόντων/ουσών «πρέπει να εξασφαλίζεται με κάθε κόστος, εκτός αν 

γίνουν ρυθμίσεις περί του αντιθέτου εκ των προτέρων με τους συμμετέχοντες» (όπως 

αναφέρονται στο Cohen κ.ά., 2008, σ. 99). Επίσης, τα ζητήματα διαφύλαξης της ανωνυμίας 

και της εμπιστευτικότητας δεν έχουν μόνο ηθική διάσταση αλλά επηρεάζουν και την 

ποιότητα της ερευνητικής διαδικασίας. Όπως επισημαίνει ο Ιωσηφίδης (2008): 
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Ιδιαίτερα στην εντατική και σε βάθος ποιοτική έρευνα για ευαίσθητα ζητήματα η 

εμπιστευτικότητα παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη στέρεων σχέσεων του 

ερευνητή με τους συμμετέχοντες και με το ευρύτερο περιβάλλον του ερευνητικού 

πεδίου και στην άντληση πλούσιων και ουσιαστικών – και όχι μόνο ανώδυνων και 

επιφανειακών – πληροφοριών και δεδομένων. (σ. 278) 

Για τη διευθέτηση του ζητήματος της ανωνυμίας χρησιμοποιήθηκαν ψευδώνυμα υπό 

τη μορφή κωδικών συμμετεχόντων/ουσών για όλα τα άτομα τα οποία συμμετείχαν στην 

έρευνα, ενώ παράλληλα αποκρύφθηκαν όλα τα ονόματα τα οποία αναφέρονταν σε άτομα 

(π.χ. ονόματα παιδιών), σε επαγγέλματα γονέων, και σε τόπους (π.χ. τόπους κατοικίας 

οικογενειών, ονόματα σχολείων φοίτησης παιδιών, επαρχίες εργασίας εκπαιδευτικών και 

δημόσιων λειτουργών, κ.ά.) τα οποία αναφέρονταν στις συνεντεύξεις. Δηλαδή, οι πιο πάνω 

πληροφορίες δε φαίνονταν ούτε στα δεδομένα (π.χ. κείμενα απομαγνητοφωνήσεων) ούτε και 

στην τελική έκθεση της έρευνας. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, δεν αποκαλύπτονται τα πιο πάνω 

δημογραφικά στοιχεία, διότι λόγω του μικρού μεγέθους της Κύπρου υπάρχει σημαντικός 

κίνδυνος να αποκαλυφθούν ορισμένες ταυτότητες οικογενειών, κυρίως μέσω της επαρχίας 

διαμονής των οικογενειών και των επαγγελμάτων των γονέων τα οποία αποκρύπτονται, σε 

συνδυασμό με τις πληροφορίες που παρατίθενται στα αυτούσια αποσπάσματα. Επίσης, η 

διαφύλαξη της ανωνυμίας είναι ιδιαίτερα σημαντική και για τους επαγγελματίες που 

συμμετείχαν στην έρευνα, αφού είναι πολύ σημαντικό να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα να 

εκτεθούν επαγγελματικά οι συγκεκριμένοι/ες συμμετέχοντες/ουσες, από την αποκάλυψη 

ίσως ευαίσθητων εσωτερικών πληροφοριών ή πτυχών της εργασίας τους. 

Για την ενίσχυση της εμπιστευτικότητας, όλα τα αρχεία δεδομένων ήταν 

προστατευμένα με κωδικό πρόσβασης, ενώ τα δημογραφικά στοιχεία του/της κάθε 

συμμετέχοντα/ουσας ήταν καταχωρημένα και αποθηκευμένα σε ξεχωριστό αρχείο το οποίο 

διέθετε και αυτό κωδικό πρόσβασης. Συνεπώς, στα κείμενα των απομαγνητοφωνήσεων δε 

φαίνονταν τα προσωπικά στοιχεία της ταυτότητας των συμμετεχόντων/ουσών. Για κάθε 

άτομο που καταχωρείτο (ανώνυμα) στο προστατευμένο αρχείο δημογραφικών στοιχείων 
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δόθηκε κωδικός, ο οποίος (κωδικός) αναγραφόταν και στο αντίστοιχο αρχείο του κειμένου 

της απομαγνητοφώνησης. Αυτή η διευθέτηση έγινε για όλες τις ομάδες 

συμμετεχόντων/ουσών και έτσι δεν υπήρχαν εκτεθειμένα προσωπικά δεδομένα.  

Η διασύνδεση ανώνυμων δημογραφικών δεδομένων με τα κείμενα των 

απομαγνητοφωνήσεων έγινε μόνο στο αρχείο επεξεργασίας δεδομένων του λογισμικού 

ATLAS, το οποίο ήταν και αυτό προστατευμένο με κωδικό πρόσβασης, ώστε ο ερευνητής να 

ενημερώνεται κατά την ανάλυση για τα βασικά δημογραφικά χαρακτηριστικά του/της 

συμμετέχοντα/ουσας της κάθε συνέντευξης (π.χ. κοινωνικοοικονομική ομάδα γονέα, 

καθεστώς και βαθμίδα φοίτησης παιδιού, ευρεία κατηγορία αναπηρίας παιδιού, βαθμίδα 

εκπαιδευτικού, κ.λπ.). Επίσης, πριν από την έναρξη της συλλογής των δεδομένων λήφθηκαν 

οι απαραίτητες εγκρίσεις από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου και το Γραφείο 

Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ενώ στη συνέχεια τηρήθηκαν 

οι κατευθυντήριες γραμμές τους σχετικά με τη λήψη συνειδητής συναίνεσης από τους/τις 

συμμετέχοντες/ουσες και τον συνολικό χειρισμό των δεδομένων στην έρευνα. 

Ένα δεύτερο ζήτημα το οποίο εμπίπτει στα θέματα ηθικής και δεοντολογίας είναι 

αυτό της συνειδητής συναίνεσης. Η συνειδητή συναίνεση αφορά στη διάθεση του συνόλου 

των πληροφοριών που σχετίζονται με το ερευνητικό εγχείρημα στους/τις 

συμμετέχοντες/ουσες σε αυτό (Ιωσηφίδης, 2008). Η συνειδητή συναίνεση έχει ορισθεί από 

τους Diener και Grandall ως «οι διαδικασίες με τις οποίες τα άτομα επιλέγουν εάν θα 

συμμετέχουν σε μια έρευνα, αφού ενημερωθούν για τα γεγονότα τα οποία πιθανό να 

επηρεάσουν τις αποφάσεις τους» (όπως αναφέρονται στο Cohen κ.ά., 2008, σ. 83). Για την 

κάλυψη του ζητήματος της συνειδητής συναίνεσης προσφέρθηκαν στους/τις υποψήφιους/ες 

συμμετέχοντες/ουσες τα εξής: α) μια εμπεριστατωμένη επεξήγηση των διαδικασιών που θα 

ακολουθούνταν και των σκοπών της έρευνας, β) μια περιγραφή των ωφελημάτων που 

μπορούσαν να προκύψουν από την έρευνα, κυρίως όσο αφορά την ανάδειξη εκπαιδευτικών 
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και κοινωνικών προβλημάτων, και γ) μια ξεκάθαρη ενημέρωση ότι τα άτομα είναι ελεύθερα 

να αποσύρουν τη συναίνεσή τους και να διακόψουν τη συμμετοχή τους στην έρευνα ανά 

πάσα στιγμή (Cohen κ.ά., 2008). Επίσης, η συνειδητή συναίνεση ζητήθηκε και γραπτώς από 

όλους/ες τους/τις συμμετέχοντες/ουσες μέσω της συμπλήρωσης και της υπογραφής γραπτού 

εντύπου συγκατάθεσης για συμμετοχή και ξεχωριστού εντύπου για κάθε ομάδα 

συμμετεχόντων/ουσών, το οποίο διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και 

το πρότυπο της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου. 

Μια σημαντική πτυχή της παρούσας προτεινόμενης έρευνας ήταν και η διεξαγωγή 

συνεντεύξεων με ορισμένα παιδιά με αναπηρίες των οποίων οι γλωσσικές και γνωστικές τους 

ικανότητες τους επέτρεπαν να συμμετάσχουν αποτελεσματικά σε συνέντευξη. Πριν από την 

όποια εμπλοκή των παιδιών στην έρευνα, ενημερώθηκαν επαρκώς οι γονείς τους τόσο για τη 

συνεισφορά των παιδιών στην έρευνα όσο και για τις διαδικασίες συμμετοχής των παιδιών 

σε αυτήν, και στη συνέχεια ζητήθηκε γραπτώς και από τους δύο γονείς η συγκατάθεσή τους 

για συμμετοχή του παιδιού τους στην έρευνα (Dalton & McVilly, 2004). Παράλληλα με την 

πληροφόρηση των γονέων δόθηκαν και ορισμένες εξηγήσεις στα παιδιά με τρόπο προσιτό 

και λεξιλόγιο κατανοητό σε αυτά σχετικά με τον σκοπό της έρευνας, τη συνεισφορά τους σε 

αυτήν, και τη διαδικασία της συνέντευξης (Einarsdóttir, 2007). Ο σκοπός ήταν να 

διαμορφωθεί ένα τέτοιο κλίμα ώστε τα παιδιά να νιώσουν άνετα και να θεωρήσουν ότι 

μπορούν να αποφασίσουν από μόνα τους εάν θα συμμετείχαν ή όχι στη συνέντευξη και ότι η 

όποια απόφασή τους για συμμετοχή θα ήταν απολύτως σεβαστή. Επίσης, δόθηκε ιδιαίτερη 

προσοχή στο να γίνει ξεκάθαρο και κατανοητό στα παιδιά ότι είχαν και την επιλογή να μην 

απαντήσουν σε ερωτήσεις που δεν ήθελαν ή δεν ένιωθαν άνετα να απαντήσουν. Όσο αφορά 

τα παιδιά άνω των δώδεκα ετών, τους ζητήθηκε η συνειδητή συναίνεσή τους και γραπτώς, 

σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και το πρότυπο έντυπο συγκατάθεσης για παιδιά 

της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου. Συνεπώς, η πρόθεση ήταν να εξασφαλιστεί η 
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συνειδητή συναίνεση τόσο από τους γονείς όσο και από τα ίδια τα παιδιά.  Όπως αναφέρουν 

οι Fine και Sandsrom: 

Η άποψή μας είναι ότι πρέπει να λέγονται όσο το δυνατόν περισσότερα γίνεται στα 

παιδιά, ακόμα και αν μερικά από αυτά δεν μπορούν να καταλάβουν την πλήρη 

εξήγηση. Η ηλικία τους δεν πρέπει να μειώνει τα δικαιώματά τους, παρόλο που το 

επίπεδο της κατανόησής τους πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στις εξηγήσεις που τους 

δίνονται. (όπως αναφέρονται στο Cohen κ.ά., 2008, σ. 85) 

Επίσης, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι συμμετέχοντες/ουσες ενημερώθηκαν για 

τη δυνατότητά τους για έκφραση παραπόνων ή καταγγελιών σχετικά με τη συμμετοχή τους 

στην έρευνα, πριν από την όποιαν εμπλοκή τους σε αυτήν, ενώ παράλληλα ενημερώθηκαν 

και για το δικαίωμά τους να ρωτούν και να μαθαίνουν, εάν το επιθυμούν, περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με την έρευνα και τα ευρήματά της. Συνοψίζοντας, είναι σημαντικό να 

υπογραμμιστεί ότι οι ερευνητές/τριες πρέπει να διατηρούν στο ακέραιο την εντιμότητά τους 

απέναντι στους/τις συμμετέχοντες/ουσες, αφού με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η οικοδόμηση 

σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών, στοιχείο το οποίο αποτελεί 

προϋπόθεση για την παραγωγή πλούσιων και ουσιαστικών ποιοτικών δεδομένων (Ιωσηφίδης, 

2008).  

Εν κατακλείδι, η παρούσα έρευνα μέσα από τον ποιοτικό ερευνητικό της σχεδιασμό 

(στη βάση συνεντεύξεων) προσπάθησε να συλλάβει, να διερευνήσει και να κατανοήσει τις 

προοπτικές των οικογενειών με παιδιά με αναπηρίες όσο αφορά τις σχέσεις τους με τα 

σχολεία, τηρώντας δεοντολογικές γραμμές ποιοτικής έρευνας και εφαρμόζοντας διαδικασίες 

που διασφαλίζουν το κύρος της. Στα δύο επόμενα κεφάλαια παρουσιάζονται τα ευρήματα 

της έρευνας, τα οποία αντανακλούν τις δυο κύριες θεματικές κατηγορίες που αναδύθηκαν 

μέσα από την ανάλυση των δεδομένων: α) Η εμπλοκή των οικογενειών με παιδιά με 

αναπηρίες στην εκπαίδευση και το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο (Κεφάλαιο 5), και β) Ο 

«εκπαιδευτικός μισαναπηρισμός» και οι πολλαπλές του εκφάνσεις (Κεφάλαιο 6). 



 

 

 

Κεφάλαιο 5 

Ευρήματα της Έρευνας:  

Η Εμπλοκή των Οικογενειών με Παιδιά με Αναπηρίες στην Εκπαίδευση και το 

Κοινωνικοοικονομικό Υπόβαθρο 

 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι απόψεις και εμπειρίες των οικογενειών όσο αφορά 

τις σχέσεις τους με τις Επαρχιακές Επιτροπές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, τις Σχολικές 

Εφορείες και τα σχολεία φοίτησης των παιδιών τους. Παράλληλα, παρουσιάζονται και οι 

κοινωνικοοικονομικές διαφορές που καταγράφηκαν όσο αφορά την εμπλοκή των γονέων 

στην εκπαίδευση των παιδιών τους, αφού οι προοπτικές τους αναλύθηκαν στη βάση του 

κοινωνικοοικονομικού τους υποβάθρου. Τέλος, συζητιούνται θέματα που σχετίζονται με τη 

διάσταση του φύλου ως προς τη γονεϊκή εμπλοκή στην εκπαίδευση, καθώς επίσης και 

ζητήματα που αναδύθηκαν μέσα από την εστίαση στο επίπεδο του λόγου των γονέων. 

 

Μέσα από την παρούσα διερεύνηση η σχολική εμπλοκή των οικογενειών φάνηκε να 

λαμβάνει χώρα σε τρία επίπεδα, ή αλλιώς σε τρία πεδία κατά τον Bourdieu, τα οποία ως 

τέτοια διέθεταν τους δικούς τους «κανόνες παιχνιδιού» και εμπλοκής: α) το επίπεδο των 

Επαρχιακών Επιτροπών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΕΕΑΕ), β) το επίπεδο των 

Σχολικών Εφορειών, και γ) το επίπεδο των σχολείων. Δηλαδή, πέρα από τις τυπικές μορφές 

γονεϊκής εμπλοκής στην εκπαίδευση (Sheldon & Epstein, 2002) οι οποίες σχετίζονται κυρίως 
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με το επίπεδο του σχολείου, οι σχέσεις σχολείου και οικογενειών με παιδιά με αναπηρίες 

προεκτείνονται και στα πεδία των ΕΕΕΑΕ και Σχολικών Εφορειών όπου λαμβάνονται 

σοβαρότατες αποφάσεις για τα παιδιά. Στις συνεντεύξεις, σχεδόν όλοι οι γονείς ανέφεραν 

εμπλοκή και αλληλεπιδράσεις στα τρία πιο πάνω πεδία, όμως, η αποτελεσματικότητα, η 

επιρροή και ο βαθμός της εμπλοκής τους σε αυτά εξαρτιόντουσαν σημαντικά από τους 

κοινωνικούς και πολιτισμικούς τους πόρους (Boudrieu, 1986) και τις ταξικές τους έξεις 

(Bourdieu, 1990α· Bourdieu, 1977). Στην πρώτη ενότητα του παρόντος κεφαλαίου, η οποία 

ακολουθεί, παρουσιάζονται τα ευρήματα που προέκυψαν σχετικά με τις σχέσεις γονέων – 

ΕΕΕΑΕ με έμφαση στο οικογενειακό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο. 

 

5.1. Σχέσεις Γονέων – ΕΕΕΑΕ  

Η παρούσα ενότητα εστιάζει καθαρά στις σχέσεις γονέων – ΕΕΕΑΕ με έμφαση στο 

κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο των οικογενειών. Τα ευρήματα της παρούσας ενότητας, 

όπως και της επόμενης η οποία εστιάζει στις σχέσεις γονέων – Σχολικών Εφορειών, 

τεκμηριώνονται μόνο μέσα από δεδομένα από τις συνεντεύξεις των γονέων. Δηλαδή, η 

προοπτική των παιδιών απουσιάζει από τις δύο αυτές ενότητες, αφού στις συνεντεύξεις των 

παιδιών διαπιστώθηκε πως δεν παρήχθησαν δεδομένα που να αφορούν τις σχέσεις των 

οικογενειών τους με τις ΕΕΕΑΕ και τις Σχολικές Εφορείες. Το γεγονός αυτό αποδίδεται στο 

ότι τα παιδιά δε συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για το είδος της 

εκπαίδευσης που θα λαμβάνουν ή την επιλογή του/της σχολικού/ής τους συνοδού. Αυτή η 

απουσία δεδομένων από πλευράς παιδιών, η οποία αντανακλά τη μη συμμετοχή τους στη 

λήψη εκπαιδευτικών αποφάσεων που τα αφορούν, σχετίζεται και με την κριτική η οποία 

εκφράζεται σε διεθνές επίπεδο, δηλαδή ότι «πολλοί μαθητές μπορούν να λάβουν αρκετά 

βάσιμες αποφάσεις για την εκπαίδευση τους» (Turnbull κ.α., 2006, σ. 110, μετάφραση 
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συγγραφέα) στα πλαίσια των συνεργασιών επαγγελματιών – οικογενειών με παιδιά με 

αναπηρίες. Συνεπώς, η οικογενειακή προοπτική σχετικά με τις ΕΕΕΑΕ και τις Σχολικές 

Εφορείες εκφράζεται μόνο μέσα από τις απόψεις και εμπειρίες των γονέων. 

5.1.1. Οικογένειες μεσαίας κοινωνικοοικονομικής τάξης.  Ως μία από τις 

σημαντικότερες πτυχές της εμπλοκής των οικογενειών με παιδιά με αναπηρίες στην 

εκπαίδευση αναδείχθηκαν οι επαφές και οι αλληλεπιδράσεις τους με τις ΕΕΕΑΕ. Η 

σημαντικότητα αυτής της μορφής γονεϊκής εμπλοκής στην εκπαίδευση έγκειται στο γεγονός 

οι ΕΕΕΑΕ αποτελούν τα αρμόδια θεσμικά όργανα που αποφασίζουν για το είδος της 

εκπαίδευσης που θα λαμβάνει το παιδί, όπως είναι για παράδειγμα το πλαίσιο φοίτησής του, 

δηλαδή φοίτηση σε γενική τάξη με στήριξη, φοίτηση σε ειδική μονάδα, ή φοίτηση σε ειδικό 

σχολείο (Βουλή των Αντιπροσώπων, 1999, 2001γ). Όπως φάνηκε μέσα από την έρευνα, η 

πιο «δραστική» επιρροή της εμπλοκής των οικογενειών στην εκπαίδευση επιτυγχανόταν 

(όταν αυτή υπήρχε) στο επίπεδο των ΕΕΕΑΕ και όχι στο επίπεδο των σχολείων, αφού είναι 

στο πεδίο των ΕΕΕΑΕ που λαμβάνονται οι αποφάσεις για το είδος της εκπαίδευσης των 

παιδιών, και στα σχολεία ουσιαστικά οι αποφάσεις αυτές υλοποιούνται. Όπως αναφέρεται 

στον σχετικό εκπαιδευτικό νόμο του 1999, η κάθε ΕΕΕΑΕ είναι επιφορτισμένη με το 

καθήκον της «επαρκούς αξιολόγησης των αναγκών κάθε παιδιού που κρίνει ότι πιθανόν να 

έχει ειδικές ανάγκες» (σ. 342), καθώς επίσης και με το καθήκον της λήψης απόφασης για το 

«κατά πόσο ενδείκνυται η παροχή προς το παιδί ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης» (σ. 343). 

Όμως, παρά το ότι είναι οι ΕΕΕΑΕ που αποφασίζουν για το είδος της εκπαίδευσης που θα 

λαμβάνει ένα παιδί με αναπηρίες, σύμφωνα με τη νομοθεσία οι γονείς έχουν δικαίωμα 

ένστασης όσο αφορά τις αποφάσεις των Επιτροπών, καθώς επίσης και το δικαίωμα να 

προσκομίζουν στις Επιτροπές οποιαδήποτε στοιχεία ή εισηγήσεις σχετικά με την αξιολόγηση 

του παιδιού (Βουλή των Αντιπροσώπων, 1999, 2001γ). Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 

σημειωθεί ότι η χρήση του μέγιστου εύρους των συγκεκριμένων δικαιωμάτων κατά τις 
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επαφές τους με τις ΕΕΕΑΕ, ήταν στοιχείο που χαρακτήριζε τις οικογένειες από τις ομάδες 

της μεσαίας τάξης και όχι τους γονείς που προέρχονταν από τις ομάδες της εργατικής τάξης. 

Μέσα από την έρευνα εντοπίστηκε να δημιουργούνται εντάσεις στις σχέσεις μεταξύ 

οικογενειών και ΕΕΕΑΕ, κυρίως όταν οι δύο πλευρές είχαν διαφορετικές απόψεις ως προς το 

ποιο πλαίσιο φοίτησης είναι καταλληλότερο και πιο συμφέρον για το παιδί. Δηλαδή εάν το 

παιδί θα φοιτήσει σε γενική τάξη, ειδική μονάδα, ή ειδικό σχολείο. Τα περιστατικά 

διαφωνίας που εντοπίστηκαν στην έρευνα αφορούσαν κυρίως περιπτώσεις όπου οι 

ΕΕΕΑΕ εισηγούνταν φοίτηση σε ειδική μονάδα και οι γονείς επιθυμούσαν φοίτηση σε γενική 

τάξη, ή όταν οι Επιτροπές εισηγούνταν φοίτηση σε ειδικό σχολείο και γονείς επιθυμούσαν 

φοίτηση σε ειδική μονάδα. Ο εντοπισμός περιστατικών έντασης στις σχέσεις μεταξύ των δύο 

πλευρών φαίνεται να διασταυρώνεται και μέσα από έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας 

Δικαιωμάτων του Παιδιού (2017), όπου παράλληλα διατυπώνονται σαφείς προβληματισμοί 

ως προς το επίπεδο τεκμηρίωσης των αποφάσεων των ΕΕΕΑΕ καθώς επίσης και η 

δυνατότητα διαφοροποίησης των αποφάσεων μετά από έντονες πιέσεις εκ μέρους των 

οικογενειών: 

[…] στις πλείστες περιπτώσεις, οι γονείς διεκδικούν τη φοίτηση του παιδιού τους σε 

συνηθισμένες τάξεις σχολείων γενικής εκπαίδευσης και, ως εκ τούτου, αντιδρούν 

αρνητικά σε αποφάσεις των Επιτροπών που προτείνουν διαφορετικές λύσεις, οι 

οποίες οδηγούν σε «απομάκρυνση» του παιδιού από το πλαίσιο της συνηθισμένης 

τάξης […] η Επαρχιακή Επιτροπή οφείλει να συντάσσει έκθεση, στην οποία να 

περιγράφει «αναλυτικά και τεκμηριωμένα» τα πορίσματα κάθε αξιολόγησης και τις 

εξειδικευμένες ανάγκες κάθε παιδιού. Εντούτοις, με βάση την πληροφόρηση που μου 

δόθηκε, διαπιστώνω ότι, οι γονείς λαμβάνουν ελλιπή πληροφόρηση σε σχέση με την 

περίπτωση του παιδιού τους, αφού δεν τους κοινοποιούνται επαρκή στοιχεία που να 

τεκμηριώνουν τις αποφάσεις της Επαρχιακής Επιτροπής. Επομένως, παρατηρείται 

μια βασική απόκλιση από τις πρόνοιες του Νόμου, η οποία καθιστά προβληματική 

την όλη διαδικασία. Η απουσία ικανοποιητικής τεκμηρίωσης για υποστήριξη των 

αποφάσεων των Επιτροπών, δημιουργεί αντιδράσεις και δυσκολία στους γονείς να 

αποδεχτούν τι είναι προς το συμφέρον του παιδιού τους. Οι οποιεσδήποτε 

αντιπαραθέσεις ανάμεσα σε γονείς και στις Επιτροπές, καταλήγουν σε αισθήματα 

απογοήτευσης και ματαίωσης. Σταδιακά, εμπεδώνεται στους γονείς η αντίληψη ότι, 

δεν υπάρχει πραγματική διάθεση να εισακουστούν οι απόψεις τους. Εντούτοις, είναι 

φανερό ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι αποφάσεις των Επιτροπών διαφοροποιήθηκαν, 
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κατόπιν έντονων πιέσεων και αντιδράσεων των γονέων, ή εφαρμόστηκε δοκιμαστικά 

μια ενδιάμεση συμβιβαστική λύση. (σ. 19) 

Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν καταγραφεί ξανά ανησυχίες γονέων για μη ορθές 

τοποθετήσεις παιδιών σε πλαίσια φοίτησης εκτός γενικής τάξης, με σαφείς αναφορές για 

ελλείματα τεκμηρίωσης των σχετικών αποφάσεων, και με έντονους φόβους εκ μέρους των 

οικογενειών όσο αφορά τις επιπτώσεις αυτών των καταστάσεων στη μελλοντική ζωή των 

παιδιών (Williams, 2007). Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι εγείρονται και εύλογα ερωτήματα 

σχετικά με το εάν όλες οι οικογένειες είναι σε θέση να δημιουργήσουν τέτοιου είδους πιέσεις 

προς ΕΕΕΑΕ για διαφοροποίηση απόφασης, και εάν η απάντηση είναι «όχι», θα πρέπει να 

εξεταστεί το προφίλ των γονέων που μπορούν να τις δημιουργήσουν. Τέτοιου είδους 

περιστατικά διαφωνίας με την ΕΕΕΑΕ, δηλαδή ως προς το πού θα τοποθετηθεί το παιδί, στην 

παρούσα έρευνα εντοπίστηκαν κυρίως από οικογένειες που προέρχονταν από τις 

κοινωνικοοικονομικές ομάδες Α-Β και Γ1. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι γονείς γνώριζαν το 

δικαίωμά τους για ένσταση, γνώριζαν ως έναν βαθμό τους κανονισμούς και τις διαδικασίες 

που σχετίζονται με την εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες, διέθεταν μια στάση για 

επιμονή στις θέσεις τους, και εξέφρασαν τη διάθεση ότι μπορούν και νομιμοποιούνται να 

εκφράσουν τις διαφωνίες και τις απαιτήσεις τους προς την ΕΕΕΑΕ. Επίσης, οι γονείς σε 

αυτές τις περιπτώσεις ήταν ενήμεροι για την αναπηρία του παιδιού τους, ήταν ενήμεροι για 

τους εναλλακτικούς τρόπους μάθησης και εκπαίδευσης, εξέφραζαν με άνεση την κριτική 

τους προς την παρεχόμενη εκπαίδευση στα σχολεία (π.χ. στις ειδικές μονάδες), και διέθεταν 

την πεποίθηση ότι οι αξιολογήσεις και οι αποφάσεις των ΕΕΕΑΕ μπορούσαν είχαν 

αδυναμίες και να μην ήταν οι ορθότερες ως προς το εκπαιδευτικό συμφέρον του παιδιού 

τους. Όπως εντοπίστηκε και σε μια άλλη πρόσφατη τοπική έρευνα με εικοσιπέντε μητέρες με 

μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι συγκεκριμένες εξέφρασαν πολύ καλή 

γνώση για τους τρόπους με τους οποίους η ενιαία εκπαίδευση για τα παιδιά τους θα 
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μπορούσε να εφαρμοστεί, καθώς επίσης και αυξημένη γνώση σχετικά με τα δικαιώματα των 

παιδιών τους (Liasidou & Hadjiyiannakou, 2019). 

Στην παρούσα έρευνα εντοπίστηκαν επτά (7) περιπτώσεις οικογενειών όπου οι γονείς 

ανέφεραν ότι πέτυχαν να πείσουν την ΕΕΕΑΕ να διαφοροποιήσει την απόφαση και εισήγηση 

της για εκπαιδευτική τοποθέτηση, και να δεχτεί εν τέλει η Επιτροπή τη θέση της οικογένειας 

για το που θα έπρεπε να τοποθετηθεί το παιδί. Από αυτές τις οικογένειες οι έξι (6) 

προέρχονταν από τις ομάδες της μεσαίας τάξης και η μία (1) προερχόταν από ομάδα της 

εργατικής τάξης. Οι πέντε (5) από αυτές τις περιπτώσεις αφορούσαν αλλαγή απόφασης από 

ειδική μονάδα σε γενική τάξη και οι δύο (2) αλλαγή απόφασης από ειδικό σχολείο σε ειδική 

μονάδα. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι στην έρευνα εντοπίστηκε και μία (1) περίπτωση 

οικογένειας μεσαίας τάξης η οποία διαφωνούσε με την απόφαση της ΕΕΕΑΕ και διεκδίκησε 

την αλλαγή πλαισίου φοίτησης για το παιδί της όμως δεν κατάφερε να αλλάξει η απόφαση 

της Επιτροπής, καθώς και μία (1) δεύτερη περίπτωση οικογένειας μεσαίας τάξης η οποία 

εξέφρασε τη διάθεση να προχωρήσει μελλοντικά στα ανάλογα διαβήματα για μετακίνηση 

του παιδιού τους σε καθεστώς γενικής τάξης. Αξίζει να σημειωθεί πως σε όλες τις 

περιπτώσεις οι πιέσεις των γονέων αφορούσαν τη μετακίνηση του παιδιού τους σε λιγότερο 

διαχωριστικά πλαίσια εκπαίδευσης από αυτά που πρότεινε η ΕΕΕΑΕ (π.χ. από ειδική μονάδα 

σε γενική τάξη), ενώ το αντίθετο φαινόμενο δηλαδή η απαίτηση για μετακίνηση σε 

περισσότερο διαχωριστικά πλαίσια φοίτησης από τους γονείς (π.χ. από γενική τάξη σε ειδική 

μονάδα) δεν ήταν κάτι που συναντήθηκε στην παρούσα έρευνα. Το συγκεκριμένο εύρημα, 

ότι δηλαδή οι οικογένειες επιθυμούν λιγότερο διαχωριστικά πλαίσια φοίτησης για τα παιδιά 

τους, συνάδει και με το εύρημα της έρευνας των Symeonidou και Mavrou (2019) οι οποίες 

εντόπισαν ότι:  
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Ένας αριθμός εκθέσεων που δημοσιεύθηκαν από την ΕΠΔΠ και την ΕΔΠΑΔ 

δείχνουν ότι οι περισσότεροι γονείς που υπέβαλαν παράπονα είναι δυσαρεστημένοι 

από τις αποφάσεις οι οποίες προβλέπουν τοποθέτηση σε διαχωριστικό πλαίσιο, και 

διεκδικούν το δικαίωμα των παιδιών τους για τοποθέτηση στη γενική τάξη. 

Υπογραμμίζουν ότι η τοποθέτηση στη γενική τάξη θα ήταν επωφελής για τα παιδιά 

τους γιατί θα τους έδινε την ευκαιρία να μάθουν μαζί με τους φίλους τους στο 

σχολείο γειτονιάς τους, και να προοδεύσουν ακαδημαϊκά και κοινωνικά. (σ. 8, 

μετάφραση συγγραφέα) 

Οι οικογένειες στις πιο πάνω περιπτώσεις διέθεταν τα προαναφερθέντα 

(διεκδικητικά) χαρακτηριστικά (βλ. σ. 116) κατά τις σχέσεις τους με τις ΕΕΕΑΕ ή μεγάλο 

μέρος από αυτά, και επιπλέον προέρχονταν κατά κράτος από τις κοινωνικοοικονομικές 

ομάδες της μεσαίας τάξης. Σύμφωνα με τους όρους και τη λογική της θεωρίας των 

κεφαλαίων του Bourdieu, αυτού του είδους οι γνώσεις, στάσεις, αντιλήψεις και διαθέσεις 

αποτελούν πολιτισμικό κεφάλαιο για τις οικογένειες στο πεδίο των ΕΕΕΑΕ, αφού τα 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά μπορούν να θεωρηθούν ως πραγματικά χρησιμοποιήσιμοι 

πόροι και δυνάμεις για την επίτευξη του σκοπού τους (Bourdieu, 1984), που στην 

προκειμένη περίπτωση αποτελεί το εκπαιδευτικό συμφέρον των παιδιών τους όπως οι ίδιες οι 

οικογένειες το αντιλαμβάνονται. Όπως φαίνεται στο πιο κάτω απόσπασμα η συμμετέχουσα 

Γον.22 από την ομάδα Α-Β χρειάστηκε να διαφωνήσει, να εμμείνει στη θέση της, να 

συγκρουστεί, να απαιτήσει και να πείσει την ΕΕΕΑΕ ότι το παιδί της θα έπρεπε να 

τοποθετηθεί σε καθεστώς γενικής τάξης, αφού υπήρχε η εισήγηση από την Επιτροπή το παιδί 

να τοποθετηθεί σε ειδική μονάδα. Παράλληλα, η συμμετέχουσα εξέφρασε ξεκάθαρα και την 

απογοήτευση και κριτική της ως προς τον τρόπο και τις διαδικασίες λήψης απόφασης για 

εκπαιδευτική τοποθέτηση, εστιάζοντας στο γεγονός ότι τα άτομα που λάμβαναν αποφάσεις 

για το παιδί της ουσιαστικά δε γνώριζαν το παιδί και στηρίζονταν σε εκθέσεις άλλων 

επαγγελματιών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη μητέρα πέτυχε να αλλάξει την 

απόφαση της ΕΕΕΑΕ και να υιοθετηθεί η δική της θέση, δηλαδή ότι το παιδί θα έπρεπε να 

τοποθετηθεί σε πλαίσιο γενικής τάξης: 
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Μετά από πίεση δική μας [αποφασίστηκε να μπει σε γενική τάξη] […] Κάποιοι 

σύστηναν να πάει σε μονάδα. Ζητήσαμε εμείς να γίνει πολυθεματική […] Από ότι 

έχω ερευνήσει οι μονάδες, έκτος από κείνες στα νηπιαγωγεία, οι μονάδες στα 

δημοτικά σχολεία υπολειτουργούν. […] Εμείς επιμέναμε, οι γονείς και οι δύο. Έγινε 

πολυθεματική στο Γραφείο Παιδείας, εκαλέσαν μας κάτω, επιμέναμε και ζητήσαμε 

ότι θέλαμε να μείνει να πάει σε κανονική τάξη γιατί για τον (όνομα παιδιού) θα ήταν 

κίνητρο να φτάσει τους άλλους. Εάν ο (όνομα παιδιού) δεν έχει πρόβλημα νοητικό 

[…] για ποιο λόγο να του στερήσω πρώτα από όλα το δίπλωμα [το απολυτήριο]. Δεν 

πιάνει δίπλωμα αν πάει σε μονάδα. Και αν θέλει να πάει κάτι να σπουδάσει; Αν θέλει 

να πάει κάτι να πάει μίαν τέχνη; Δεν ξέρω, κάποιο ταλέντο; Δε δικαιούμαι εγώ να του 

το στερήσω. Και επιμένω σε αυτό και θα επιμένω. 

Καθόλου εύκολο, αγώνας σκληρός [να γίνει ένσταση]. Αν δεν το παλέψεις μόνος σου 

θα τον πετάξουν στη μονάδα και κανεί. Αν τους αφήναμε θα αποφάσιζαν οι ίδιοι τους 

αυτό να κάνουν, αυτό να γίνει. Χωρίς να μας ρωτήσουν καν. Ο ψυχολόγος του 

Υπουργείου, μία φορά αν είδε τον (όνομα παιδιού), δύο φορές ως τωρά. Και θα έρθει 

να κρίνει εκείνος πού θα πάει ο (όνομα παιδιού); Αν θα πάει σε μονάδα; Δηλαδή, στη 

συνάντηση που έπρεπε να αποφασίσουμε στην (όνομα πόλης) πολυθεματική που είχε 

ειδικό θεραπευτή, ειδικό ψυχολόγο […] άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δει, δεν ξέρουν 

καν ότι υπάρχει ο (όνομα παιδιού). Ενώ θα μπορούσαν να είναι δάσκαλοι. Οι 

δάσκαλοι που του κάμναν, οι φυσιοθεραπευτές οι δικοί του, οι λογοθεραπευτές, 

τούτο είναι ένα τεράστιο πρόβλημα επίσης. Τι ξέρεις εσύ, για το δικό μου το μωρό 

και θα αποφασίσεις που θα πάει; Έπρεπε εγώ να κάτσω να τους πείσω [...] ήταν όλοι 

άσχετοι [δε γνώριζαν το παιδί], του Υπουργείου, του ειδικού σχολείου, του.. ξέρω 

εγώ, καμία σχέση. Και εμείς οι γονείς να επιμένουμε και να επιμένουμε. (Γον.22, 

Ομάδα: Α-Β, Μητέρα αγοριού με σωματική αναπηρία) 

Παρομοίως η συμμετέχουσα Γον.31 από την ομάδα Α-Β η οποία και αυτή κατάφερε 

να πετύχει αλλαγή πλαισίου φοίτησης για το παιδί της από ειδική μονάδα σε γενική τάξη, 

αναφέρθηκε στις αντιδράσεις που δέχτηκε καθώς αιτείτο τη συγκεκριμένη αλλαγή 

εστιάζοντας στην αδυναμία των μελών των ΕΕΕΑΕ να αναγνωρίσουν τις δυνατότητες του 

παιδιού της ανεξάρτητα από την αναπηρία του. Αξιοσημείωτο στο πιο κάτω απόσπασμα 

είναι η παρουσίαση από πλευράς γονέων προς την Επιτροπή πιστοποιητικού επιτυχίας του 

παιδιού τους σε εξετάσεις συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου, οι οποίες διεξάχθηκαν 

εκτός σχολείου, ως τεκμήριο για τις μαθησιακές του δυνατότητες τις οποίες η Επιτροπή 

δυσκολευόταν να αναγνωρίσει. Η πρακτική αυτή εμπίπτει στα δικαιώματα των γονέων 

(Βουλή των Αντιπροσώπων, 1999, 2001γ) και αναφέρθηκε επίσης και από δεύτερη 

οικογένεια: 
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Είχαμε πολλές αντιδράσεις [από την ΕΕΕΑΕ] […] εβάλαν μου ενστάσεις, είπαν μου 

θα ήταν καλύτερα να μπει παρατηρητής, καλύτερα η μονάδα, να απαλλαχτεί που τις 

εξετάσεις. Δε δέχτηκα τίποτε από όλα αυτά, γιατί γνωρίζοντας το σύστημα, αν δεν 

είσαι στην τάξη ίσος προς ίσιος δεν έχεις ίσες ευκαιρίες. Οπόταν εμείς θέλαμε να του 

δώσουμε ίσες ευκαιρίες με τις εύλογες προσαρμογές που χρειάζεται ο ίδιος για να 

μπορέσει να φοιτήσει ίσος προς ίσος. […] δεν μπορούσαν να αρνηθούν τη φοίτηση 

του (όνομα παιδιού) [σε γενική τάξη], και να πω ότι ένας λόγος που δεν μπορούσαν 

να αρνηθούν είναι γιατί τους παρουσιάσαμε (ονομασία διεθνών εξετάσεων εκτός 

σχολείου σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο) τα οποία είχε πάρει (ονομασία 

βαθμού με διάκριση) δύο χρονιές οπόταν δεν μπορούσαν πλέον να αμφισβητήσουν 

την εκπαιδευτική του ικανότητα […] είναι πάντα αρνητικοί. Εκτός αν τους 

παρουσιάσεις reports που το εξωτερικό ή εκτός αν τους απειλήσεις με δημοσιοποίηση 

του περιστατικού. Τότε εν να αλλάξουν την απόφαση. (Γον.31, Ομάδα: Α-Β, Μητέρα 

αγοριού με σωματική αναπηρία) 

Στο πιο πάνω απόσπασμα σε επίπεδο λόγου φαίνεται να διακρίνεται και ένας 

ξεκάθαρος προσανατολισμός προς στα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδιαίτερα όσο αφορά το 

κομμάτι της πλήρους ισότιμης συμμετοχής του παιδιού στο πλαίσιο της γενικής τάξης μέσω 

παροχής των κατάλληλων προσαρμογών και στηρίξεων. Η σαφής αναφορά σε ανθρώπινα 

δικαιώματα και η αντανάκλασή τους στον λόγο των γονέων (human rights discourse) ήταν 

φαινόμενο που συναντήθηκε μόνο σε συνεντεύξεις γονέων μεσαίας κοινωνικοοικονομικής 

τάξης, ιδιαίτερα όταν αναφέρονταν σε αποφάσεις των ΕΕΕΑΕ με τις οποίες διαφωνούσαν 

και οι οποίες προέβλεπαν τοποθέτηση του παιδιού τους σε διαχωριστικό πλαίσιο 

εκπαίδευσης όπως είναι ειδική μονάδα. Επίσης, η αντανάκλαση της ιδέας των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων στον λόγο των γονέων εντοπίστηκε και σε αναφορές τους για περιπτώσεις 

διάκρισης σε καθημερινές σχολικές πρακτικές ή άλλες δραστηριότητες, όπως είναι για 

παράδειγμα η απουσία δυνατότητας εναλλακτικής επικοινωνίας και αποκλεισμός των 

παιδιών από τη σχολική παρέλαση. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει μία μητέρα παιδιού που 

αποκλείστηκε το παιδί της από σχολική παρέλαση: «Γιατί να μεν παρελάσει; Εν πράγματα 

ανθρώπινα που.. Έπρεπε να σκέφτονται ότι.. Όπως όλα τα υπόλοιπα μωρά έχουν τα 

δικαιώματά τους, έχουν και τούτα τα μωρά τα δικαιώματα τους» (Γον.35, Ομάδα: Γ1, 

Μητέρα αγοριού με αναπηρία λόγου). Σε επίπεδο λόγου, τα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχέση 

με τα άτομα με αναπηρίες μπορεί να αντανακλούν το δικαίωμα της πλήρους συμμετοχής 
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έναντι της απομόνωσης και του διαχωρισμού, το δικαίωμα για πρόσβαση σε ειδικές 

υπηρεσίες και στηρίξεις οι οποίες να ενισχύουν την πλήρη συμμετοχή, και το δικαίωμα για 

προστασία από καταστάσεις διάκρισης και κακοποίησης (McKenzie & Macleod, 2012). 

Τέτοιου είδους ιδέες και αντιλήψεις προσανατολισμένες προς τα ανθρώπινα δικαιώματα 

φάνηκε να αποτελούσαν κινητήριο δύναμη για τους γονείς που τις υιοθετούσαν, κυρίως όσο 

αφορά τη διεκδίκηση φοίτησης των παιδιών τους σε πλαίσιο γενικής τάξης ή τη διεκδίκηση 

της μη διάκρισης των παιδιών τους σε καθημερινές σχολικές πρακτικές. 

Στο πιο πάνω απόσπασμα η συμμετέχουσα Γον.31 αναφέρθηκε και σε πιθανότητα 

δημοσιοποίησης του περιστατικού διαφωνίας της με την ΕΕΕΑΕ ως μέτρο πίεσης προς την 

Επιτροπή για ικανοποίηση του αιτήματος της. Τέτοιου είδους πρακτικές με αναφορά για 

δημοσιοποίηση του περιστατικού διαφωνίας τους με τις ΕΕΕΑΕ αναφέρθηκαν μόνο σε δύο 

(2) περιπτώσεις οικογενειών οι οποίες προέρχονταν από την κοινωνικοοικονομική ομάδα Α-

Β. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις τα αιτήματα των γονέων ικανοποιήθηκαν, αφού όπως 

ανέφεραν οι γονείς η ενδεχόμενη δημοσιοποίηση του περιστατικού αποτελούσε υπολογίσιμο 

αποτρεπτικό παράγοντα για το ΥΠΠΑΝ υπέρ τους κατά τις επαφές τους με τις ΕΕΕΑΕ: 

[…] τη μέρα που τους είπα ότι εκάλεσα κανάλια και ήταν να πάσιν πάνω στο 

σχολείο, είπαν μου να σταματήσω να μεν πάρω κανάλια στο σχολείο, να μεν κάμω 

θέμα και ότι ήταν ως το πρωί να [ικανοποιήσουν το αίτημα][…] Ικανοποιήθηκε το 

αίτημά μου το άλλο πρωί. (Γονέας I, Ομάδα: Α-Β, Μητέρα αγοριού με σωματική 

αναπηρία, Απόκρυψη αριθμού συμμετέχουσας για ενίσχυση επιπέδου ανωνυμίας) 

Είναι η εικόνα του Υπουργείου και το πόσο παρανομούν στα μάτια της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης […] στα μάτια του κόσμου και κατά πόσο τους καταγγέλλεις νομικά. Τούτα 

τα τρία είναι. Δημοσιότητα. Κακή δημοσιότητα, κακή επιρροή στον κόσμο και 

καταγγελία νομική, τίποτε άλλο. Αν δεν τα κάμεις τούτα δε θα σε λάβουν υπόψη. 

(Γον.31, Ομάδα: Α-Β, Μητέρα αγοριού με σωματική αναπηρία) 

Δηλαδή, η ενδεχόμενη δημοσιοποίηση των περιστατικών διαφωνίας τους με τις ΕΕΕΑΕ κατά 

τους γονείς μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικότατο «κόστος» στο ΥΠΠΑΝ, από την 

άποψη ότι το θέμα μπορούσε λάβει σοβαρότατες διαστάσεις και να πληγεί δημόσια η εικόνα 

και η υπόληψή του. Παράλληλα, για να κινητοποιηθούν τέτοιου είδους πρακτικές φαίνεται 
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να απαιτείται και το ανάλογο πολιτισμικό κεφάλαιο από πλευράς γονέων, τόσο υπό τη μορφή 

αυτοπεποίθησης όσο και υπό τη μορφή γνώσης, ότι δηλαδή οι ενέργειες αυτές μπορούν να 

δημιουργήσουν πραγματικό «κόστος» στο ΥΠΠΑΝ, έχοντας ως αποτέλεσμα την 

ικανοποίηση των αιμάτων τους. 

Όπως φάνηκε μέσα από τις πιο πάνω περιπτώσεις γονέων μεσαίας τάξης, οι 

συγκεκριμένοι εξέφρασαν τη διάθεση ότι μπορούν και νομιμοποιούνται να εκφράσουν τις 

διαφωνίες, τις απαιτήσεις και τις απόψεις τους προς τα μέλη των ΕΕΕΑΕ. Τέτοιου είδους 

δεδομένα φαίνεται να φανερώνουν μια σημαντική τάση ως προς τις έξεις των γονέων 

μεσαίας τάξης σχετικά με το πεδίο των ΕΕΕΑΕ, δεδομένης πάντα της παρατήρησης πως 

τέτοιου είδους συμπεριφορές και διαθέσεις δεν καταγράφηκαν από γονείς εργατικής τάξης 

πάρα μόνο σε μία περίπτωση. Στο πιο κάτω απόσπασμα αναδεικνύονται τόσο η 

αυτοπεποίθηση της συμμετέχουσας Γον.34 ως προς τη δυνατότητα της να αποτρέψει ένταξη 

του παιδιού της στο πλαίσιο ειδικής μονάδας, όσο και η διάθεση της ότι νομιμοποιείται να 

εκφράζει ελεύθερα τις θέσεις και τις διαφωνίες της με τα μέλη της Επιτροπής: 

Δεν υπήρχε περίπτωση να τους άφηνα να εκάμναν έτσι πράγμα [να τοποθετείτο το 

παιδί σε ειδική μονάδα] […] έγινε πολυθεματική και πρότεινε.. Λέει η κοπέλα του 

Υπουργείου «Μήπως θα ήταν καλή ιδέα να τη βάλουμε στη μονάδα; Θα παίρνει 

περισσότερη στήριξη, θα νιώθει περισσότερη αποδοχή.», «Αποδοχή από ποιους παιδί 

μου; Εγώ έχω όνειρα για το παιδί μου. Εσύ αν δεν μπορείς να συμμετάσχεις σε αυτά 

τα όνειρα, λυπούμαι αλλά μείνε απ’ έξω, δεν είσαι εσύ που θα αποφασίζεις τι θα 

κάνω εγώ με το παιδί μου. Εγώ ξέρω τις δυνατότητές του περισσότερο.» [απάντησε η 

μητέρα]. (Γον.34, Ομάδα: Γ1, Μητέρα κοριτσιού με νοητική αναπηρία) 

Οι οικογένειες, κατά την υπεράσπιση των εκπαιδευτικών συμφερόντων των παιδιών 

τους στο πεδίο των ΕΕΕΑΕ, ανέφεραν ότι ενεργοποίησαν πολιτισμικό κεφάλαιο σε διάφορες 

μορφές. Σε ενσωματωμένη μορφή το πολιτισμικό κεφάλαιο συναντήθηκε υπό τη μορφή 

διαθέσεων, στάσεων, αντιλήψεων, πεποιθήσεων, και γνώσεων τα οποία ενίσχυαν τους γονείς 

κατά τις διαφωνίες ή τις διαπραγματεύσεις τους με τις ΕΕΕΑΕ. Σε μορφή αντικειμένων το 

πολιτισμικό κεφάλαιο αποτελείτο από νομοθεσίες και κανονισμούς σχετικά με την 
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εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες, τα οποία μπορούσαν να υπάρξουν είτε σε έντυπη είτε 

σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς επίσης και εκθέσεις σχετικά με τη μαθησιακή εικόνα και 

κατάσταση του παιδιού, οι οποίες μπορούσαν να είχαν σημαντική συμβολική αξία και 

επιρροή στο πεδίο των ΕΕΕΑΕ αφού ήταν υπογεγραμμένες από ιδιώτες επαγγελματίες του 

χώρου της εκπαίδευσης ή των αναπηριών. Το θεσμικό πολιτισμικό κεφάλαιο εντοπίστηκε 

υπό τη μορφή πιστοποιητικών επιτυχίας των παιδιών σε εξετάσεις σε συγκεκριμένα 

γνωστικά αντικείμενα εκτός δημοσίου σχολείου, τα οποία κατέθεταν οι γονείς ως τεκμήρια 

της εκπαιδευτικής ικανότητας του παιδιού τους. 

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η πιο πάνω ανάλυση εστίασε σε 

εμπειρίες γονέων μεσαίας κοινωνικοοικονομικής τάξης οι οποίοι θεωρούσαν ότι το παιδί 

τους είχε τις δυνατότητες να φοιτά σε πλαίσιο γενικής τάξης, και σύμφωνα με τους ιδίους 

λανθασμένα είχε αποφασιστεί από τις ΕΕΕΑΕ να τοποθετηθεί σε πλαίσιο ειδικής μονάδας. 

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι στην παρούσα έρευνα τέτοιου είδους περιπτώσεις 

έντονης και παρατεταμένης διαφωνίας με τις ΕΕΕΑΕ δεν αναφέρθηκαν από γονείς εργατικής 

τάξης, παρά μόνο σε δύο (2) περιπτώσεις όπου η μία (1) εξ αυτών κατάφερε να πέτυχει 

διαφοροποίηση της απόφασης, ενώ όσο αφορά τη μεσαία τάξη οι οικογένειες που ανέφεραν 

έντονες διαφωνίες με τις Επιτροπές ήταν επτά (7) με τη μία (1) εξ αυτών να μην πετυχαίνει 

διαφοροποίηση της απόφασης της Επιτροπής. Το εύρημα αυτό όμως δε σημαίνει απαραίτητα 

πως όλοι οι γονείς που προέρχονταν από τις ομάδες της μεσαίας τάξης είχαν τέτοιου είδους 

αρνητικές και έντονες εμπειρίες με τις ΕΕΕΑΕ, αφού στα δεδομένα εντοπίστηκαν και 

οικογένειες μεσαίας τάξης οι οποίες ήταν σύμφωνες με τις αποφάσεις των Επιτροπών, 

δηλαδή ότι το πλαίσιο της ειδικής μονάδας ήταν το καταλληλότερο και πιο επωφελές πλαίσιο 

φοίτησης για το παιδί τους: «επροβληματιστήκαμε πάρα πολλά, αλλά με τη βοήθεια της 

ψυχολόγου, της υπεύθυνης στο Υπουργείο Παιδείας δα κάτω στο Επαρχιακό αποφασίσαμε 

ότι το καλύτερο για τον (όνομα παιδιού) ήταν να μπει στη μονάδα» (Γον.10, Ομάδα: Γ1, 
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Μητέρα αγοριού με μαθησιακές αναπηρίες/άλλα προβλήματα υγείας). Από την άλλη όμως, 

αυτή η δυσαναλογία στους αριθμούς στη βάση των κοινωνικοοικονομικών ομάδων δεν 

μπορεί να περάσει απαρατήρητη. 

Συνεπώς μέσα από τα ευρήματα αυτά φαίνεται να αποκαλύπτεται και μια περίπλοκη 

αλληλεπίδραση ανάμεσα στο είδος της αναπηρίας ή των εκπαιδευτικών αναγκών των 

παιδιών, το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο των οικογενειών τους, και των αντιλήψεων των 

γονέων ως προς το εκπαιδευτικό συμφέρον των παιδιών τους, παράγοντες οι οποίοι φαίνεται 

να αλληλοεπιδρούν ταυτόχρονα και να διαμορφώνουν την εμπλοκή και την επιρροή των 

γονέων στο πεδίο της εκπαίδευσης. Το γεγονός ότι η εμπλοκή των οικογενειών με παιδιά με 

αναπηρίες φαίνεται να επηρεάζεται και να διαμορφώνεται από πολλούς και διάφορους 

παράγοντες είναι στοιχείο το οποίο έχει εντοπιστεί ξανά στη βιβλιογραφία, αφού σύμφωνα 

με την Trainor (2010α) η πολιτισμική προέλευση, το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο και η 

αναπηρία φαίνεται να διατέμνονται με περίπλοκους τρόπους, καθιστώντας δύσκολη την 

ταυτοποίηση και την κατανόηση των επιρροών τους στις προσεγγίσεις γονέων κατά την 

εμπλοκή τους στην εκπαίδευση. 

5.1.2. Γνώση δικαιωμάτων και επίσημη ενημέρωση.  Παρόλο που το δικαίωμα των 

γονέων για ένσταση είναι σαφώς καθορισμένο και διαφυλαγμένο μέσα από τη νομοθεσία 

(Βουλή των Αντιπροσώπων, 1999, 2001γ), αυτού του είδους οι πρακτικές ένστασης οι οποίες 

απαιτούν αυτοπεποίθηση από πλευράς γονέων και διαθέσεις για ελεύθερη έκφραση 

διαφωνιών και αμφισβητήσεων προς τις αποφάσεις των ΕΕΕΑΕ, στην παρούσα έρευνα 

αναφέρθηκαν κατά κύριο λόγο από οικογένειες μεσαίας τάξης. Επίσης, η έκφραση μιας 

κουλτούρας έρευνας, εκμάθησης, αλλά και χρήσης του μέγιστου εύρους των δικαιωμάτων 

τους, ήταν κάτι που και αυτό χαρακτήριζε τις οικογένειες μεσαίας τάξης και όχι τόσο τις 

οικογένειες εργατικής τάξης, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη ότι αυτό γινόταν σε ένα 

περιβάλλον με τεράστια ελλείματα ενημέρωσης όσο αφορά τους κανονισμούς, τις 
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διαδικασίες και τα δικαιώματά τους. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν δύο συμμετέχουσες 

μεσαίας κοινωνικοοικονομικής τάξης: 

Είμαι ενημερωμένη, εκτύπωσα τους που το ίντερνετ [τους κανονισμούς], έχω τους, 

κρατώ τους, εδιάβασα τους, ξέρω τους […] αρκετές φορές ήβρα τις νομοθεσίες, στα 

χέρια μου. (Γον.29, Ομάδα: Α-Β, Μητέρα αγοριού με σωματική αναπηρία) 

[…] εμάς τους γονιούς δε μας ενημερώνουν και αφήνουν μας να το ψάξουμε που 

μόνοι μας […] άμα είσαι ένας γονιός που εν να το ψάξεις εν να ανακαλύψεις πέντε 

πράγματα παραπάνω, το τι δικαιούται το μωρό σου και τι δε δικαιούται. (Γον.35, 

Ομάδα: Γ1, Μητέρα αγοριού με αναπηρία λόγου) 

Σχετικά με το κομμάτι της ενημέρωσής τους, οι γονείς στην παρούσα έρευνα 

ανέφεραν μεγάλες ελλείψεις και ανεπάρκειες όσο αφορά την επίσημη ενημέρωση που 

ελάμβαναν από το εκπαιδευτικό σύστημα. Όπως ανέφεραν δύο γονείς: «Ότι μαθαίνω που 

μόνος μου» (Γον.32, Ομάδα: Γ1, Πατέρας αγοριού στο φάσμα του αυτισμού), «νιώθω ότι δεν 

υπάρχει καμία ενημέρωση για τα δικαιώματά μου που το Υπουργείο» (Γον.34, Ομάδα: Γ1, 

Μητέρα κοριτσιού με νοητική αναπηρία). Τα ευρήματα αυτά καταδεικνύουν σαφώς μια 

τεράστια ανάγκη από πλευράς γονέων για περισσότερη ενημέρωση σχετικά με τις 

νομοθεσίες, τους κανονισμούς, τον ρόλο τους στις διαδικασίες και τα δικαιώματά τους. 

Παράλληλα, η επικοινωνία και έκφραση γραπτών ενστάσεων μέσω επιστολών, καθώς 

επίσης και η ρύθμιση των δικαιωμάτων των γονέων μέσα από προβλεπόμενες διαδικασίες 

και κανονισμούς, είναι χαρακτηριστικά στοιχεία τα οποία φαίνεται να αντανακλούν σαφώς 

μια γραφειοκρατική κουλτούρα από πλευράς ΥΠΠΑΝ η οποία φάνηκε να ήταν πιο γνώριμη 

και πιο οικεία για τους γονείς από τα ανώτερα κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα. Κατά τον 

Weber, οι γραφειοκρατίες μεταξύ άλλων χαρακτηρίζονται από ένα σύνολο ενδελεχών και 

σαφών κανονισμών λειτουργίας, καθώς και από συγκεκριμένα πρότυπα γραπτής 

επικοινωνίας ώστε όλες οι αποφάσεις και οι επικοινωνίες να αποθηκεύονται και να 

αρχειοθετούνται (όπως αναφέρεται στο Jain, 2004, σ. 2). Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί 

θεσμοί χρησιμοποιούν συγκεκριμένα διοικητικά και επικοινωνιακά πρότυπα τα οποία 

φαίνεται να είναι πιο γνώριμα και πιο οικεία για τους γονείς από τα υψηλότερα 
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κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα (Lareau, 1987, 2000). Συνεπώς, μπορεί να πει κανείς πως το 

συγκεκριμένο κομμάτι της νομοθεσίας που αφορά το δικαίωμα των γονέων για ένσταση ίσως 

να αντανακλά περισσότερο τις πρακτικές και την κουλτούρα των γονέων της μεσαίας τάξης, 

παρά αυτήν των οικογενειών εργατικής τάξης, αναπαράγοντας ίσως με αυτόν τον τρόπο και 

μια έμμεση ανισότητα στη βάση των πολιτισμικών πόρων των οικογενειών. Για αυτόν τον 

λόγο οι γονείς θα πρέπει να αποτελούν εκ νόμου ισότιμα μέλη των θεσμικών οργάνων που 

λαμβάνουν αποφάσεις για τα παιδιά τους, ώστε να διασφαλίζεται η ανάδειξη των 

προοπτικών και των απόψεών τους άμεσα και επί τόπου χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες 

ένστασης ή ανάγκη για αναζήτηση και μελέτη των νομοθεσιών, μειώνοντας έτσι και τα 

ανισοζύγια ισχύος που πιθανόν να προκύπτουν μεταξύ των δύο πλευρών. 

5.1.3. Ρόλος και λόγος γονέων στις ΕΕΕΑΕ.  Όπως έχει ήδη σημειωθεί και πιο 

πάνω, ορισμένοι γονείς από τις κοινωνικοοικονομικές ομάδες της μεσαίας τάξης εξέφρασαν 

τη θέση ότι θα επιθυμούσαν να είχαν λόγο και ρόλο στις ΕΕΕΑΕ κατά τις διαδικασίες λήψης 

εκπαιδευτικών αποφάσεων για τα παιδιά τους. Δηλαδή, το ότι οι γονείς δεν μπορούν να 

λάβουν μέρος στις διαδικασίες λήψης απόφασης για το παιδί τους ως ισότιμα μέλη στις 

Επιτροπές, πάρα μόνο να εκφράσουν την ένστασή τους προς την Κεντρική Επιτροπή εάν 

διαφωνούν με την απόφαση της ΕΕΕΑΕ, και να προσκομίζουν στοιχεία και εισηγήσεις 

σχετικά με την αξιολόγηση του παιδιού (Βουλή των Αντιπροσώπων, 1999, 2001γ), αυτό 

κατά τους γονείς φαίνεται να αποτελεί προβληματική κατάσταση. Συνεπώς, παρά το έννομο 

δικαίωμα των γονέων για ένσταση, ο τελευταίος λόγος για το που θα τοποθετηθεί το παιδί 

τους φαίνεται παραμένει στις Επιτροπές, στοιχείο το οποίο φαίνεται ξεκάθαρα στο πιο κάτω 

απόσπασμα από τον σχετικό εκπαιδευτικό νόμο: 

Ο γονέας μπορεί να ασκήσει εγγράφως ένσταση στην Κεντρική Επιτροπή κατά 

αποφάσεως της Επαρχιακής Επιτροπής, αναφορικά με την αξιολόγηση ή την 

επαναξιολόγηση των αναγκών του παιδιού […] Η Κεντρική Επιτροπή εξετάζει τα 

στοιχεία, μεταξύ των οποίων και τυχόν έγγραφες παραστάσεις του γονέα, και με 
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αιτιολογημένη απόφασή της μπορεί να επικυρώσει, τροποποιήσει ή αντικαταστήσει 

την απόφαση της Επαρχιακής Επιτροπής. (Βουλή των Αντιπροσώπων, 1999, σ. 346) 

Αυτού του είδους η κριτική και έκφραση ανάγκης για περισσότερο ρόλο και λόγο 

στις διαδικασίες λήψης εκπαιδευτικών αποφάσεων για τα παιδιά τους, δε συναντήθηκε στις 

συνεντεύξεις με τους γονείς από τις κοινωνικοοικονομικές ομάδες της εργατικής τάξης. Στο 

πιο κάτω απόσπασμα η συμμετέχουσα εστιάζει στο γεγονός ότι όταν έγινε διάλογος και 

συνεργασία με τα μέλη της ΕΕΕΑΕ, μετά από δική της απαίτηση και διεκδίκηση, οι 

αποφάσεις που λήφθηκαν ήταν περισσότερο συμφέρουσες για το παιδί της και πιο κοντά στις 

εκπαιδευτικές του ανάγκες, γεγονός το οποίο φαίνεται ενισχύει τη θέση ότι οι γονείς θα 

πρέπει με κάποιον τρόπο να μπορούν να συμμετέχουν στα όργανα λήψης αποφάσεων για τα 

παιδιά τους ως ισότιμα μέλη. Παράλληλα με το σημείο της ανάγκης για ισότιμη συμμετοχή 

των γονέων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τα παιδιά τους, η συμμετέχουσα 

αναφέρεται τόσο σε ελλείμματα τεκμηρίωσης των αποφάσεων όσο και στο γεγονός ότι τα 

άτομα που λάμβαναν τις αποφάσεις δε γνώριζαν το παιδί, σημεία τα οποία αναδείχθηκαν και 

σε προηγούμενα αποσπάσματα με άλλους γονείς: 

Όταν πρώτα κατάλαβα ότι έχω το δικαίωμα να πάω στην Επαρχιακή Επιτροπή, 

εζήτησα να είμαι παρόν. Γιατί δεν ήξερα [για] πολλά χρόνια ότι είχα το δικαίωμα την 

ώρα που συνεδριάζει η Επαρχιακή να είμαι και εγώ παρόν. Δεν το ήξερα τουν-το 

δικαίωμά μου, δε μου το είπε κάποιος. Οπόταν όταν το έμαθα μόνη μου, εζήτησα να 

πάω. Και θεώρησα ότι ήταν να πάω να γίνει ένας διάλογος, να τους εξηγήσω τις 

δυσκολίες του παιδιού μου. [...] Είπα τι είχα να πω, μου είπαν «Ετελειώσετε;», τους 

είπα «Ναι.», «Εντάξει, ευχαριστούμε, γειά σας.» μου είπαν. Λέω τους «Καλάν δε θα 

συζητήσουμε;», «Όχι.» λέει μου, «Εν και συζητούμε μαζί σας. Αποφασίζουμε μόνοι 

μας και σας λέμε τα αποτελέσματα.» Απλά πάεις τζιαμέ και λέεις το δικό σου το 

κομμάτι. Ούτε να ρωτήσουν. 

Και μιλούμε είδα άτομα [στις ΕΕΕΑΕ] τα οποία δε γνώριζαν τον (όνομα παιδιού). 

Ήταν άτομα τα οποία απλά διαβάζανε τα reports των άλλων. Πώς μπορείς να 

αποφασίσεις αν δεν ξέρεις το παιδί; Και βασιζόμενοι στα reports ποιων; Και πως 

έγιναν [τα reports] ας πούμε; Δηλαδή, εν μεγάλο λάθος. Και οι αποφάσεις τους 

καθόλου δικαιολογημένες, δηλαδή ένα ξερό χαρτί, «Το παιδί σας αποφασίστηκε να 

κάμει το τάδε.», «Το παιδί σας.. Εν καλό για το παιδί σας η μονάδα.» […] Όταν 

πλέον γνώρισα [...] γνώρισα και άτομα που μέσα στην Επαρχιακή και ξέρουν πλέον 

ότι διεκδικώ και ξέρουν πλέον, εν πολλά διαφορετική η προσέγγιση. Στην τελευταία 

Επαρχιακή έγινε διάλογος. Είπαμε τις ανησυχίες μας, ήταν πάρα πολύ συναινετικές, 

ήταν πάρα πολύ βοηθητικοί, και βγήκε και σωστή. Και σωστό αποτέλεσμα. Δηλαδή 
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πολλά πιο λεπτομερής η απόφασή τους, πολλά πιο ξεκάθαρες οι οδηγίες τους, και 

βοήθησε και το σχολείο [πώς να δουλέψει με το παιδί]. Άρα, χρειάζεται ο διάλογος, 

για όνομα του θεού χρειάζεται ο διάλογος. Δεν υπάρχει διάλογος μέσα στις 

Επαρχιακές Επιτροπές. (Γονέας II, Ομάδα: Α-Β, Μητέρα αγοριού με σωματική 

αναπηρία, Απόκρυψη αριθμού συμμετέχουσας για ενίσχυση επιπέδου ανωνυμίας) 

Ο αποκλεισμός των γονέων και η μη θεώρησή τους ως ισότιμων φορέων από τα 

θεσμικά όργανα που λαμβάνουν αποφάσεις για τα παιδιά τους, φαίνεται να αποτελεί μια 

μορφή νομιμοποιημένου δομικού ή θεσμικού μισαναπηρισμού έναντι των γονέων, ενώ 

παράλληλα η κατάσταση αυτή φαίνεται να αυξάνει τα ανισοζύγια δύναμης και ισχύος 

ανάμεσα στα μέλη των ΕΕΕΑΕ και τις οικογένειες. Όπως υποστηρίζει η Jarrett (2008), 

τέτοιου είδους καταστάσεις μπορούν να χαρακτηριστούν ως περιπτώσεις μισαναπηρισμού 

προς τους γονείς των παιδιών με αναπηρίες: 

Όταν τα μέλη των οικογενειών με παιδιά με αναπηρίες είναι υποχρεωμένα να 

αλληλοεπιδρούν με υπηρεσίες που δεν τους αναγνωρίζουν ως ισότιμους εταίρους 

στον σχεδιασμό και στην παροχή, όπως αποδεικνύεται από τους γονείς που 

αισθάνονται ότι έχουν λίγο ή καθόλου έλεγχο στις υπηρεσίες, αισθάνονται 

ανεπιθύμητοι, αβέβαιοι ή υποτιμημένοι, ή αισθάνονται ότι πρέπει να ενεργήσουν με 

ελιγμούς, αυτό είναι μισαναπηρισμός. (σ. 122, μετάφραση συγγραφέα) 

Τέλος, δεδομένου του ότι είναι οι Επιτροπές που έχουν τον τελευταίο λόγο για το 

πλαίσιο φοίτησης του παιδιού, το σημείο αυτό φαίνεται να δίνει δύναμη και διακριτική 

ευχέρεια στις Επιτροπές για το κατά πόσο θα λάβουν υπόψη τις απαιτήσεις, τις εισηγήσεις ή 

τις ενστάσεις των γονέων. Ταυτόχρονα, τα ελλείματα ενημέρωσης που καταγράφηκαν όσο 

αφορά την πληροφόρηση των γονέων σχετικά δικαιώματά τους σε αυτού του είδους τις 

διαδικασίες, φαίνεται και αυτό να αυξάνει το χάσμα δύναμης και εξουσίας μεταξύ των δύο 

πλευρών, αφού οι γονείς μη γνωρίζοντας τα δικαιώματά τους πολύ πιθανόν να μην 

προχωρήσουν σε ένσταση ή προσβολή των αποφάσεων των ΕΕΕΑΕ, απορρίπτοντας αυτήν 

την επιλογή και δυνατότητά τους για εμπλοκή στις διαδικασίες ως αδιανόητη ή μη εφικτή 

λόγω άγνοιας (βλ. Reay, 2004). 
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5.1.4. Οικογένειες εργατικής κοινωνικοοικονομικής τάξης.  Όπως αναφέρθηκε και 

στο θεωρητικό πλαίσιο, η παρούσα έρευνα υιοθετεί τη θέση ότι όλες οι οικογένειες 

διαθέτουν κοινωνικό και πολιτισμικό κεφάλαιο ανεξαρτήτου κοινωνικοοικονομικής ή άλλης 

προέλευσης, όμως το κεφάλαιο που διαθέτουν μπορεί να μην έχει την ίδια αξία σε δεδομένα 

πεδία (Lareau & Horvat, 1999· Winkle-Wagner, 2010). Αυτό σημαίνει πως όλες οι 

οικογένειες διαθέτουν κοινωνικούς και πολιτισμικούς πόρους οι οποίοι μπορούν να 

μετατραπούν σε κεφάλαιο στα διάφορα πεδία της καθημερινής τους ζωής, όμως στο 

συγκεκριμένο πεδίο των ΕΕΕΑΕ μόνο πολύ συγκεκριμένοι κοινωνικοί και πολιτισμικοί 

πόροι φαίνεται να έχουν αξία και να μετατρέπονται σε κεφάλαιο. Όμως, παρά το εύρημα 

αυτό, και όπως εντοπίστηκε μέσα από την παρούσα έρευνα, η απόφαση για εκπαιδευτική 

τοποθέτηση φάνηκε να αποτελεί ένα πολύ σημαντικό και δύσκολο ζήτημα για τους γονείς 

ανεξαρτήτου κοινωνικοοικονομικής ομάδας, τόσο μεσαίας όσο και εργατικής τάξης: 

Επροβληματιστήκαμε πάρα πολλά, η αλήθεια να λέγεται, γιατί στη μονάδα δε θα 

πάρει απολυτήριο ο (όνομα παιδιού) και δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ να πάρουμε την 

απόφαση. Ήταν μια που της πιο δύσκολες αποφάσεις που ήταν να πάρουμε, γιατί 

ξέρεις, ήταν να καθορίσει το μέλλον. (Γον.10, Ομάδα: Γ1, Μητέρα αγοριού με 

μαθησιακές αναπηρίες/άλλα προβλήματα υγείας) 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως μέσα από τις συνεντεύξεις με τους γονείς από τις 

κοινωνικοοικονομικές ομάδες της εργατικής τάξης, δεν καταγράφηκαν περιπτώσεις έντονων 

διαφωνιών και διαπραγματεύσεων όπως συναντήθηκαν στις συνεντεύξεις με τους γονείς από 

τις κοινωνικοοικονομικές ομάδες της μεσαίας τάξης. Οι γονείς που προέρχονταν από τις 

ομάδες της εργατικής τάξης έτειναν σε έναν μεγάλο βαθμό περιγράφουν τις επαφές και τις 

αλληλεπιδράσεις τους τα μέλη των ΕΕΕΑΕ ως έναν ήπιο διάλογο με άτομα που γνωρίζουν 

τον τομέα της εκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρίες περισσότερο από αυτούς, ενώ όπως 

φάνηκε από τα δεδομένα, στο τέλος της ημέρας έτειναν να αποδέχονταν εισηγήσεις των 

Επιτροπών και να εκφράζουν μια διάθεση συναίνεσης παρά τις όποιες πιθανές αρχικές 

αντιρρήσεις ή διαφωνίες τους. Δηλαδή δεν αναφέρθηκαν από τους γονείς των 
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συγκεκριμένων ομάδων καταστάσεις έντονης διαπραγμάτευσης ή διαφωνίας με τις ΕΕΕΑΕ, 

ούτε καταγράφηκαν περιστατικά όπου οι γονείς κατάφεραν να αλλάξουν τις αποφάσεις των 

Επιτροπών και να περάσουν τις δικές τους θέσεις στον βαθμό που συναντήθηκαν στις 

συνεντεύξεις των οικογενειών από τις ομάδες της μεσαίας τάξης. Πιο κάτω παρατίθενται δύο 

χαρακτηριστικά αποσπάσματα από συνεντεύξεις γονέων οι οποίες προέρχονται από τις 

κοινωνικοοικονομικές ομάδες της εργατικής τάξης: 

Πάντα συμφωνούσαμε. Στην αρχή εγώ δε συμφώνησα ο (όνομα παιδιού) να πάει σε 

μονάδα, επειδή.. Ξέρετε στην αρχή έχουμε και αυτήν τη σκέψη «Τι θα πει ο κόσμος.» 

[…] Θα του πει ένα μωρό καθυστερημένο. […] Όμως μετά έκατσα με την κυρία 

(όνομα συνδετικής λειτουργού), τα μιλήσαμε, τα συζητήσαμε, ήρθε και ο ψυχολόγος 

από το Γραφείο Παιδείας και τα συζητήσαμε ξανά, τα μιλήσαμε ξανά, και στο τέλος 

αποφασίσαμε ότι είναι καλύτερα. Παρά να πάει σε μίαν κανονική τάξη για να μη 

γελάει ο κόσμος και να μην πει οι φίλες, οι φίλους ή κάτι, ας πούμε να γελάσουνε, να 

πουν μια άσχημη κουβέντα, να πάει το μωρό εκεί που πρέπει [στην ειδική μονάδα] 

και να μαθαίνει πράγματα να προχωρήσει. (Γον.26, Ομάδα: Γ2, Μητέρα αγοριού με 

μαθησιακές αναπηρίες) 

Στο τέλος του νηπιαγωγείου όταν έγινε συνεδρία με την εκπαιδευτικό του, τη 

διευθύντρια και την επιθεωρήτρια, είχαμε το δίλημμα αν θα έμενε ο (όνομα παιδιού) 

είτε ξανά στο νηπιαγωγείο είτε να μπει σε μονάδα. Αρχικά ήμουν εναντίον και στις 

δύο απόψεις, στις δύο επιλογές και ειδικά στη μονάδα, δεν ήθελα να μπει το σε 

μονάδα γιατί θεωρούσα ότι θα ταμπελωθεί. Όμως στη συνέχεια κατάλαβα ότι ήταν 

πολλά σωστή επιλογή [η ειδική μονάδα], το συζήτησα μαζί με την εκπαιδευτικό και 

την επιθεωρήτρια όταν τέλειωσε το νηπιαγωγείο […] είχαμε άψογη συνεργασία […] 

τωρά που ήταν να πάει στο γυμνάσιο δεν ήμουν σίγουρη αν θα ήθελα να τον πάρω 

στη μονάδα. […] Όμως εξηγήσαν μου ότι […] μαθαίνουν στη μονάδα και εν να μάθει 

καλύτερα στη μονάδα παρά στην τάξη. Και έλαβα υπόψη την άποψή τους και 

θεώρησα τη σωστή και συμφώνησα. (Γον.27, Ομάδα: Δ-Ε, Μητέρα αγοριού με 

μαθησιακές αναπηρίες/άλλα προβλήματα υγείας) 

Παράλληλα με τη διάθεση συναίνεσης από πλευράς γονέων εργατικής τάξης ως προς 

τις εισηγήσεις των ΕΕΕΑΕ, μέσα από τα πιο πάνω αποσπάσματα αναδείχθηκαν και οι 

ξεκάθαρες ανησυχίες τους ως προς πιθανές συμπεριφορές διάκρισης από άλλα άτομα προς το 

παιδί τους, πιθανόν λόγω του εμφανούς διαχωριστικού χαρακτήρα του πλαισίου της ειδικής 

μονάδας. Αυτή η διάσταση φάνηκε να είχε ιδιαίτερη σημασία για τους γονείς κατά την 

περίοδο λήψης απόφασης για εκπαιδευτική τοποθέτηση του παιδιού τους από την ΕΕΕΑΕ, 
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αναδεικνύοντας παράλληλα και τις κοινωνικές πιέσεις και επιρροές που πιθανόν να βιώνουν 

οι οικογένειες με παιδιά με αναπηρίες στο πεδίο της εκπαίδευσης. 

Παρά τις σχετικά ομαλές συνεργασίες μεταξύ γονέων εργατικής τάξης και ΕΕΕΑΕ, 

μέσα από τα δεδομένα όπως ήδη αναφέρθηκε, εντοπίστηκαν δύο περιπτώσεις οι οποίες 

εμπεριείχαν τα στοιχεία της έντασης και της διαφωνίας. Για παράδειγμα η συμμετέχουσα 

Γον.09 ανάφερε ότι εξέφρασε έντονες διαφωνίες και αντιρρήσεις στην εισήγηση της ΕΕΕΑΕ 

να τοποθετηθεί το παιδί της σε ειδική μονάδα, όμως όπως ανέφερε η ίδια στο τέλος κατέληξε 

να υποχωρήσει και να συναινέσει στην απόφαση της Επιτροπής: 

Εμάλωσα τόσες πολλές φορές με το Υπουργείο Παιδείας […] Και κάναν 

πολυθεματική και εκάτσαν ούλλοι να μου πουν ότι «Είναι για το καλό του μωρού και 

αν δεν το κάμνεις εν να νιώθει το μωρό έτσι.. Όι έτσι..» Εκάναν το κεφάλι μου 

καζάνι. Και δεν ήξερα τι να σκεφτώ. Εγώ ενόμιζα ότι εν λάθος που σκέφτομαι εγώ 

στο τέλος. Και είπα «Χάτε, these are the professionals.», «Εντάξει.» λαλώ τους, 

«Βάλε το τζει μέσα.» [στην ειδική μονάδα] Εγώ ενόμιζα εν να πάει στη μονάδα έτσι 

όπως μου εξήγησαν, ότι θα προχωρήσει. Και, he is going to flower. Μα τίποτε. 

Έμεινε εκεί, που την ημέρα που τον έβαλαν μες τη μονάδα. Δεν επροχώρησε με 

τίποτε, τίποτε. Ούτε τα μαθηματικά, ούτε τα ελληνικά, τίποτε, τίποτε. Τίποτε. Και 

ούτε η συμπεριφορά του. Αν βλέπω τη συμπεριφορά του τότε μέχρι τωρά, 

εχειροτέρεψε. (Γον.09, Ομάδα: Δ-Ε, Μητέρα αγοριού με μαθησιακές αναπηρίες/ 

άλλα προβλήματα υγείας) 

Σε σύγκριση με τους έξι (6) γονείς μεσαίας κοινωνικοοικονομικής τάξης οι οποίοι 

κατάφεραν να ανατρέψουν τις αποφάσεις των ΕΕΕΑΕ με τις οποίες διαφωνούσαν, η 

συμμετέχουσα Γον.09 κατά τις επαφές της με την Επιτροπή δεν ανέφερε οποιανδήποτε 

τεκμηρίωση της θέσης της με στοιχεία όπως εκθέσεις επαγγελματιών για τη μαθησιακή 

κατάσταση του παιδιού της, ούτε ανέφερε ότι επικαλέστηκε το έννομο δικαίωμα της για 

έγγραφη ένσταση προς την απόφαση της Επιτροπής, ενώ η στάση για επιμονή στη θέση της 

φάνηκε να εξασθένησε από ένα σημείο και μετά. Η συγκεκριμένη συμμετέχουσα δεν 

ανέφερε ενεργοποίηση πολιτισμικού κεφαλαίου υπό τη μορφή γνώσης και ικανότητας 

χρήσης του μέγιστου εύρους των δικαιωμάτων της, ούτε αναφέρθηκε σε διάθεση 

ενεργοποίησης διασυνδέσεων με άτομα τα οποία εκ της ιδιότητάς τους θα μπορούσαν να 
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υποστηρίξουν τη θέση της για το που θα έπρεπε το παιδί της να τοποθετηθεί, στοιχεία τα 

οποία στο σύνολό τους θα μπορούσαν να της προσδώσουν ουσιαστική κοινωνική δύναμη 

στο πεδίο της ΕΕΕΑΕ. Τα ευρήματα αυτά φαίνεται να συμφωνούν με αναφορές στη διεθνή 

βιβλιογραφία οι οποίες υποστηρίζουν πως οι γονείς από τα χαμηλότερα 

κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα κατά την υπεράσπιση των παιδιών τους στο πεδίο της 

εκπαίδευσης είναι περισσότερο πιθανόν να στηρίζονται σε προσωπικές και διαισθητικές 

γνώσεις για τα παιδιά τους, παρά σε γνώσεις και ενέργειες που να απορρέουν, να 

αναγνωρίζονται και να συνάδουν με τις επίσημες διαδικασίες και τους κανονισμούς (Trainor, 

2010α). 

Τόσο μέσα τα πιο πάνω αποσπάσματα όσο και μέσα από το σύνολο των 

συνεντεύξεων με τους γονείς από τις κοινωνικοοικονομικές ομάδες Γ2 και Δ-Ε, φάνηκε να 

αναδύονται αρκετά συγκεκριμένοι πολιτισμικοί πόροι, όπως είναι η τάση για στάσεις 

αποδοχής και εμπιστοσύνης προς τις αποφάσεις των ΕΕΕΑΕ, οι οποίες φάνηκε να 

διαμορφώνονται κυρίως από την πεποίθηση ότι τα μέλη των Επιτροπών αποτελούν άτομα με 

γνώση και εμπειρία στον χώρο της εκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρίες. Αυτού του είδους 

οι πολιτισμικοί πόροι φάνηκε να οδηγούν σε διαθέσεις συναίνεσης από πλευράς οικογενειών 

χωρίς τη δημιουργία έντονων συγκρούσεων ή καταστάσεων διαπραγμάτευσης ανάμεσα στις 

δύο πλευρές, παρά τις όποιες πιθανές αρχικές αμφιβολίες ή αντιρρήσεις τους. Ακόμα και στις 

πολύ λιγοστές περιπτώσεις όπου οι γονείς εξέφρασαν προβληματισμούς ή αντιρρήσεις προς 

τις αποφάσεις των ΕΕΕΑΕ οι συγκεκριμένοι δεν ήταν σε θέση να τις ανατρέψουν, αφού για 

να επιτευχθεί κάτι τέτοιο απαιτείτο κουλτούρα γνώσης και ικανότητα χρήσης του μέγιστου 

εύρους των έννομων δικαιωμάτων τους και γενικά της νομοθεσίας, διάθεση για 

αμφισβήτηση των αποφάσεων και των αξιολογήσεων, αυτοπεποίθηση ότι νομιμοποιούνται 

να απαιτήσουν και να συγκρουστούν, καθώς επίσης και μια σταθερή στάση και για επιμονή 
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στις θέσεις τους, στοιχεία τα οποία δε φάνηκε χαρακτήριζαν τις οικογένειες των ομάδων της 

εργατικής κοινωνικοοικονομικής τάξης. 

Οι πολιτισμικοί πόροι που διέθεταν οι οικογένειες από τις κοινωνικοοικονομικές 

ομάδες Γ2 και Δ-Ε φάνηκε να τους οδηγούσαν κυρίως στη συναίνεση ως προς τις αποφάσεις 

των ΕΕΕΑΕ, ενώ παράλληλα φάνηκε να μην τους επέτρεπαν να τις ανατρέψουν ή να 

αμφιβάλουν για αυτές, συντηρώντας μπορεί να πει κανείς έτσι μια εμφανή σχέση άνισης 

ισχύος ανάμεσα στις δύο πλευρές υπέρ των Επιτροπών. Με άλλα λόγια, μέσα από την 

παρούσα έρευνα εντοπίστηκαν σοβαρές ενδείξεις ότι οι πολιτισμικοί πόροι των οικογενειών 

από τα χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα δε μετατρέπονταν σε πολιτισμικό 

κεφάλαιο που να τους προσέφερε ως έναν βαθμό κύρος και δύναμη στο πεδίο των ΕΕΕΑΕ. 

Ως εκ τούτου οι συγκεκριμένοι γονείς φάνηκε να μην μπορούσαν να βρεθούν σε ισότιμη ή 

δεσπόζουσα θέση έναντι των μελών των ΕΕΕΑΕ κατά τις επαφές και αλληλεπιδράσεις τους, 

ούτε φάνηκε να μπορούσαν να μετριάσουν τις διαφορές ισχύος ανάμεσα σε αυτούς και τα 

μέλη των Επιτροπών. Αυτή η θέση φάνηκε να ενισχύεται και μέσα από την απουσία έντονων 

αλληλεπιδράσεων ή ενστάσεων προς τις ΕΕΕΑΕ εκ μέρους των οικογενειών από τις 

συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, στοιχείο το οποίο πιθανόν να καταδεικνύει ίσως και μια 

σχέση εξάρτησης ανάμεσα στις δύο πλευρές υπέρ των Επιτροπών. Η απουσία έντονων 

διαφωνιών και ενστάσεων μπορεί να οδηγήσει και στην ερμηνεία ότι το μορφωτικό επίπεδο 

και οι πολιτισμικοί πόροι των συγκεκριμένων οικογενειών ίσως να μην τους επιτρέπουν να 

αντιληφθούν το εύρος των δικαιωμάτων που μπορούν να έχουν ως προς τις αποφάσεις των 

ΕΕΕΑΕ. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κείμενα που αναφέρονται στα δικαιώματα των γονέων 

και γενικά η νομοθεσία που ρυθμίζει την εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες φαίνεται 

είναι γραμμένη με δύσκολα κειμενικά χαρακτηριστικά, που σε ορισμένες περιπτώσεις 

δυσκολεύει ακόμη και τους γονείς από τα ανώτερα κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα: «η 

γλώσσα [της νομοθεσίας] εν τόσο τυποποιημένη που εν πολλά δύσκολο ας πούμε, εγώ είμαι 
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(επάγγελμα γονέα) στο κάτω κάτω της γραφής, εν τζαι έχω τη δυνατότητα ας πούμε να 

κατανοήσω κάποια πράγματα» (Γον.16, Ομάδα: Α-Β, Μητέρα αγοριού με νοητική 

αναπηρία). Παράλληλα, αυτή η απουσία συγκρούσεων μπορεί να καταδεικνύει και το πιθανό 

«δέος» της εξουσίας που μπορεί να αντιπροσωπεύει στα μάτια των γονέων εργατικής τάξης η 

ΕΕΕΑΕ, το οποίο ίσως να αποτελεί και απόρροια της μη αντίληψης ή μη γνώσης των 

δικαιωμάτων τους. Η πεποίθηση από πλευράς γονέων ότι οι επαγγελματίες αποτελούν άτομα 

υψηλού κύρους και προσωπικότητες με εξουσία φαίνεται ότι να δυσκολεύει τους γονείς στο 

να παρεμβαίνουν με άνεση ή να συμμετέχουν ισότιμα σε διαδικασίες όπου λαμβάνονται 

αποφάσεις για τα παιδιά τους (Kalyanpur & Harry, 2012). Συνεπώς, τα πιο πάνω στοιχεία 

φαίνεται να αποτελούν σημαντικούς παράγοντες οι οποίοι μπορούν να οδηγούν στον 

περιορισμό της αυτόβουλης δράσης των οικογενειών (Gewirdz & Cribb, 2003) κατά τις 

αλληλεπιδράσεις τους με τις ΕΕΕΑΕ. 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι γονείς από τα χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά 

υπόβαθρα είναι περισσότερο πιθανόν να αποδέχονται και να μην αμφισβητούν τις αποφάσεις 

των επαγγελματιών για εκπαιδευτική τοποθέτηση (Williams, 2007). Επίσης, η μη επαρκής 

επίσημη ενημέρωση των οικογενειών σχετικά με τη νομοθεσία, τα δικαιώματά τους και τις 

επιλογές που υπάρχουν όσο αφορά τα πλαίσια φοίτησης, φάνηκε να αποτελεί και αυτό 

παράγοντα περιορισμού της αυτόβουλης δράσης των γονέων στο πεδίο των ΕΕΕΑΕ. 

Παράλληλα, είναι σημαντικό να συνυπολογιστεί ότι οι οικογένειες από τα χαμηλά 

κοινωνικοοικονομικά και μεταναστευτικά υπόβαθρα είναι περισσότερο πιθανόν να 

συναντήσουν δυσκολίες κατά την εμπλοκή τους στην εκπαίδευση, όπως είναι για παράδειγμα 

οι πολιτισμικές διαφορές, ο θεσμικός φόβος, τα χαμηλά επίπεδα γονεϊκού γραμματισμού, τα 

μη ελαστικά ωράρια εργασίας, οι οικονομικές δυσκολίες, οι δυσκολίες διακίνησης, 

δυσκολίες φύλαξης μικρότερων παιδιών, οι προηγούμενες αρνητικές εμπειρίες με τα 

σχολεία, και γενικά οι ελλείψεις σε κοινωνικούς και πολιτισμικούς πόρους που απαιτούνται 
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για μια αποτελεσματική σχολική γονεϊκή συμμετοχή (McGee Banks, 2007∙ Plevyak, 2003∙ 

Lareau, & Shumar, 1996). Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η μειωμένη σχολική συμμετοχή 

που παρατηρείται για τους γονείς των πιο πάνω κοινωνικών ομάδων δε συνεπάγεται 

απαραίτητα και τη μειωμένη εκτίμησή τους για την εκπαίδευση, αφού σε αρκετές 

περιπτώσεις οι γονείς από τις συγκεκριμένες ομάδες εντοπίζονται ως ένθερμοι υποστηρικτές 

της εκπαίδευσης ως μέσο για μια καλύτερη ζωή (Delgado-Gaitan, 1992∙ Lareau, 2000∙ 

López, 2001). 

Τα πιο πάνω ευρήματα που παρουσιάστηκαν δεν μπορούν να ερμηνευτούν απόλυτα 

με τη θέση ότι οι οικογένειες από τα χαμηλά κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα δεν κατέχουν 

καθόλου πολιτισμικό ή άλλο κεφάλαιο, αφού οι πολιτισμικοί πόροι που διαθέτουν μπορούν 

να εκτιμηθούν διαφορετικά και να έχουν μεγαλύτερη αξία σε άλλα πεδία κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης της καθημερινής τους ζωής εκτός του πεδίου της εκπαίδευσης (Lareau & 

Horvat, 1999· Winkle-Wagner, 2010). Τα πιο πάνω ευρήματα σχετικά με τις συμπεριφορές 

και τις διαθέσεις των οικογενειών στη βάση της κοινωνικοοικονομικής τους προέλευσης, 

στην παρούσα έρευνα ερμηνεύθηκαν ως τάσεις στα δεδομένα οι οποίες μπορούν να μας 

προσφέρουν κατανόηση για το υπό μελέτη φαινόμενο και σε καμίαν περίπτωση δεν μπορούν 

προδιαγράψουν με ντετερμινιστικό τρόπο τις σχέσεις γονέων – ΕΕΕΑΕ, αφού πιο κάτω 

παρουσιάζεται μια σημαντική εξαίρεση η οποία μπορεί να πει κανείς ότι «επιβεβαιώνει τον 

κανόνα». 

Παρά τα πιο πάνω ευρήματα τα οποία φαίνεται να προσδίδουν μια ομοιομορφία στις 

προσεγγίσεις των γονέων εργατικής κοινωνικοοικονομικές τάξης κατά τις επαφές τους με τις 

ΕΕΕΑΕ, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην παρούσα έρευνα καταγράφηκε μία (1) περίπτωση 

μητέρας από την κοινωνικοοικονομική ομάδα Γ2 η οποία κατάφερε να ανατρέψει την 

απόφαση της Επιτροπής ως προς το πλαίσιο φοίτησης το παιδιού της. Δηλαδή, από τις 

ομάδες της εργατικής τάξης μόνο στην περίπτωση αυτή καταγράφηκε ότι γονέας κατάφερε 



ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ  

136 
 

να ανατρέψει απόφαση της ΕΕΕΑΕ με την οποία διαφωνούσε. Πιο συγκεκριμένα, στη 

συγκεκριμένη περίπτωση η ΕΕΕΑΕ εισηγείτο φοίτηση σε ειδικό σχολείο και η μητέρα 

επέμενε και ζητούσε φοίτηση σε ειδική μονάδα σε γενικό σχολείο. Παρά το γεγονός ότι στο 

ειδικό σχολείο θα προσφέρονταν θεραπείες στο παιδί της, και ως εκ τούτου σε έναν μεγάλο 

βαθμό οι θεραπείες δε θα χρειαζόταν να γίνουν το απόγευμα, η συμμετέχουσα Γον.08 

επιθυμούσε φοίτηση σε ειδική μονάδα γενικού σχολείου ώστε το παιδί της να μπορεί να 

κοινωνικοποιείται και να φοιτά σε ένα λιγότερο περιοριστικό και διαχωριστικό περιβάλλον 

από αυτό του ειδικού σχολείου. Αυτό που χαρακτήριζε τη συγκεκριμένη συμμετέχουσα και 

τη βοήθησε να ικανοποιηθεί το αίτημα της ήταν η στάση για επιμονή στη θέση της, η 

τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία της με εκθέσεις από ιδιώτες επαγγελματίες που γνώριζαν 

το παιδί, η αυτοπεποίθηση της ότι μπορεί να απαιτήσει και να συγκρουστεί εάν χρειαζόταν, 

ενώ ταυτόχρονα φάνηκε να γνώριζε και το έννομο δικαίωμα της για έγγραφη ένσταση μέσω 

επιστολών, και όλα αυτά μπορούν με ασφάλεια να θεωρηθούν πολιτισμικό κεφάλαιο: 

[…] ηθέλαν να τη στείλουν σε ένα ειδικό σχολείο […] και εγώ δεν ήθελα. Ήθελα να 

την κρατήσω εκεί, να επωμίζομαι εγώ τα έξοδα για τις θεραπείες της, αλλά να μείνει 

σε ένα περιβάλλον που να.. Αφού νοητικά ήταν καλά, που να μπορεί ας πούμε να 

βλέπει την αγάπη, τους φίλους της, τους συμμαθητές της, γιατί πραγματικά την 

αγαπούν, έτσι πράγμα ειλικρινά δεν το.. Όλοι μου το λένε, και οι δασκάλες και οι 

συνοδοί, όλοι. Ότι αγαπούν πάρα πολύ την (όνομα παιδιού) και στα διαλείμματα δεν 

την αποφεύγουν, απεναντίας […] Έκαμα επιστολές, ήδη η (όνομα παιδιού) τζειν το 

διάστημα έπαιρνα την, εβλέπαμε και ψυχολόγο, έφερα και αυτό από τον ψυχολόγο 

της [μαθησιακή αξιολόγηση], που τους θεραπευτές της, τα πάντα. Πολλή ιστορία. 

[…] Που το δημοτικό στο γυμνάσιο ας πούμε, επροτείναν μου να το φέρω το μωρό 

στο ειδικό σχολείο […] δεν ήθελα με τίποτε να πάει […] Εντάξει έφερα τα 

επιχειρήματά μου, τα αυτά, ήταν κάπως κουραστικό και πολλά ψυχοφθόρο, αλλά 

τελικά εκατάφερα να μείνει τζιαμέ και μάλλον η (όνομα παιδιού) θα επιμένω να 

μείνει τζιαμέ ώστε να τελειώσει και το λύκειο της […] Αν επιμένεις μπορεί να γίνει 

το δικό σου. Όπως εμένα που επέμενα να μείνει η (όνομα παιδιού) τζει πάνω [στην 

ειδική μονάδα] και έμεινε. Αν τους άκουγα όμως, διότι επιμένουν και πολλά, η 

(όνομα παιδιού) θα κατέληγε στο ειδικό σχολείο το οποίο δε θα την έπαιρνα. 

Επροτίμουν να την αφήσω σπίτι. (Γον.08, Ομάδα: Γ2, Μητέρα κοριτσιού με 

σωματική αναπηρία) 
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Τέτοιου είδους περιπτώσεις όπως αυτή της συμμετέχουσας Γον.08 φαίνεται να 

ενισχύουν τη θέση περί μαλακότητας και διαπερατότητας των κοινωνικών δομών ως προς το 

κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο (Gewirdz & Cribb, 2003), αναδεικνύοντας παράλληλα και 

τη σημασία της αυτόβουλης δράσης των ατόμων ως προς τις δυνατότητές τους για 

διαμόρφωση της κοινωνικής τους πραγματικότητας (Winkle-Wagner, 2010). Η 

συγκεκριμένη μητέρα μέσα από τις δικές τις αυτόβουλες προσπάθειες και ενέργειες 

κατάφερε να διαπραγματευτεί και να πετύχει φοίτηση σε ειδική μονάδα για το παιδί της, 

όμως αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι η επιτυχία των δράσεων της δεν ήταν 

ανεξάρτητη από τους κοινωνικούς και πολιτισμικούς της πόρους (Sablan & Tierney, 2014). 

Συνεπώς, στην καρδιά των αυτόβουλων δράσεων και ενεργειών φαίνεται να βρίσκονται οι 

κοινωνικοί και πολιτισμικοί πόροι των ατόμων οι οποίοι μπορούν να τους κινητοποιήσουν 

προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις, όπως είναι για παράδειγμα η διαπραγμάτευση για το 

πλαίσιο φοίτησης των παιδιών τους. 

Επίσης, παρά τη σαφή τάση εντός των κοινωνικοοικονομικών ομάδων της εργατικής 

τάξης προς διαθέσεις και συμπεριφορές οι οποίες οδηγούσαν συνήθως στη συναίνεση ως 

προς τις αποφάσεις των ΕΕΕΑΕ, η συμμετέχουσα Γον.08 ανέφερε ασυνήθιστες 

συμπεριφορές και επιτυχία ως προς τα αιτήματα και τις προσπάθειες της, γεγονός που την 

καθιστά μια ενδιαφέρουσα περίπτωση εξαίρεσης με σημαντική θεωρητική αξία. Αυτό 

καταδεικνύει πως οι συμπεριφορές των γονέων δεν μπορούν να προκαθοριστούν και να 

εξηγηθούν πλήρως από την κοινωνικοοικονομική τους θέση, αφού όπως παρατηρήθηκε είναι 

δυνατόν να εντοπιστούν και σημαντικές ατομικές εξαιρέσεις ή διακυμάνσεις εντός της ίδιας 

κοινωνικοοικονομικής ομάδας (Lareau, 1987). Συνεπώς κατά την εφαρμογή του θεωρητικού 

πλαισίου του Bourdieu είναι σημαντικό να γίνεται συνειδητή προσπάθεια αναζήτησης και 

αναγνώρισης δεδομένων που καταδεικνύουν περιπτώσεις μαλακότητας και διαπερατότητας 

των κοινωνικών δομών ώστε να αποφεύγονται οι ντετερμινιστικές προσεγγίσεις, δίνοντας με 
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αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα για πιο περίπλοκες και περισσότερο εκλεπτυσμένες 

ερμηνείες όσο αφορά τις σχέσεις των οικογενειών με τους εκπαιδευτικούς θεσμούς. Δηλαδή, 

το σημείο αυτό καταδεικνύει πως το θεωρητικό πλαίσιο του Bourdieu δίνει σοβαρότατες 

δυνατότητες για μη ντετερμινιστικές προσεγγίσεις οι οποίες δεν «κλειδώνουν» τους 

κοινωνικούς δράστες σε προκαθορισμένες δράσεις, αντιλήψεις και συμπεριφορές, αφήνοντας 

παράλληλα και χώρο για διερεύνηση των πραγματικά αυτόβουλων δράσεων των ατόμων ως 

προς την διαπραγμάτευση και διαμόρφωση της κοινωνικής (ή εκπαιδευτικής) 

πραγματικότητας αυτών και των οικογενειών τους. Ως εκ τούτου, το εύρημα αυτό μπορεί να 

θεωρηθεί ως απάντηση προς τις κριτικές για το έργο του Bourdieu (ότι δηλαδή είναι άκρως 

ντετερμινιστικό) θεμελιωμένη μέσα από εμπειρικά δεδομένα από το πεδίο των σχέσεων 

σχολείου οικογένειας. Προσεγγίζοντας τα δεδομένα μέσα από μια μεγαλύτερη εικόνα, σαφώς 

και γονείς μεσαίας τάξης είναι πιθανότερο να εκφράζουν πιο διεκδικητικές έξεις ενώ οι 

γονείς εργατικής τάξης είναι πιθανότερο να εκφράζουν πιο συναινετικές διαθέσεις κατά τις 

επαφές τους με τους εκπαιδευτικούς θεσμούς. Όμως, όπως φάνηκε από την πιο πάνω 

ανάλυση το θεωρητικό πλαίσιο του Bourdieu μπορεί να μας επιτρέψει την εστίαση και στη 

μικρότερη εικόνα των υπό διερεύνηση κοινωνικών φαινομένων μέσω των αναλυτικών 

εργαλείων που μας παρέχει, διευκολύνοντας έτσι και τον εντοπισμό εξαιρέσεων ή 

διακυμάνσεων στον πιο πάνω «κανόνα» στο μικροεπίπεδο και μάλιστα μέσα από μια αρκετά 

λεπτομερή κατανόηση, αντίληψη και περιγραφή. 

5.1.5. Το κοινωνικό κεφάλαιο και οι Επιτροπές ως πεδία σύγκρουσης.  Σε 

ορισμένες περιπτώσεις διαφωνιών μεταξύ γονέων και ΕΕΕΑΕ ως προς την εκπαιδευτική 

τοποθέτηση του παιδιού τους, ορισμένοι γονείς ανέφεραν ότι ζήτησαν να παρευρεθούν μαζί 

τους και ιδιώτες εκπαιδευτικοί ή θεραπευτές οι οποίοι δούλευαν τα απογεύματα μαζί με το 

παιδί τους και το γνώριζαν, με σκοπό να ενισχύσουν τα επιχειρήματα και τη θέση τους ως 

προς το πού θα ήταν πιο συμφέρον για το παιδί να τοποθετηθεί. Η παρουσία ιδιωτών 



ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ  

139 
 

επαγγελματιών φάνηκε να υποβοηθούσε σε ορισμένες περιπτώσεις τους γονείς να πείσουν 

τις ΕΕΕΑΕ για τις θέσεις τους, κυρίως μέσα από το κύρος που μπορεί να έχει η άποψη και η 

θέση ενός επαγγελματία. Συνεπώς, η διατήρηση σχέσεων με επαγγελματίες του χώρου 

μπορεί να αποτελέσει μια μορφή κοινωνικού κεφαλαίου για τις οικογένειες, αφού οι 

διασυνδέσεις αυτές μπορούν να τους προσφέρουν πρόσβαση σε συμβολικό κεφάλαιο. Οι 

επαγγελματίες μέσω της επαγγελματικής τους ιδιότητας διαθέτουν συμβολικό κεφάλαιο, 

αφού οι απόψεις και οι θέσεις τους μπορούν να τύχουν περισσότερης αναγνώρισης και 

αποδοχής από τα μέλη των ΕΕΕΑΕ λόγω τους επαγγελματικού τους κύρους. Με άλλα λόγια 

ορισμένοι γονείς εξέφρασαν τη θέση ότι οι απόψεις των ιδιωτών μπορούσαν να εκτιμηθούν 

σε μεγαλύτερο βαθμό και να ληφθούν περισσότερο υπόψη από τα μέλη των ΕΕΕΑΕ παρά οι 

δικές τους θέσεις και απόψεις, και συνεπώς επιδίωκαν να παίρνουν μαζί τους ιδιώτες 

επαγγελματίες κατά τις επαφές τους με τις Επιτροπές. Ο Bourdieu βλέπει το συμβολικό 

κεφάλαιο ως οποιαδήποτε μορφή κεφαλαίου η οποία αποκτιέται μέσα από κοινωνικά 

κατασκευασμένα συστήματα ιεράρχησης, όπως είναι για παράδειγμα το κύρος και η τιμή 

(όπως αναφέρεται στο Waits, 2012, σ. 15). Δηλαδή το βλέπει ως ένα κρυμμένο κεφάλαιο στο 

οποίο οι άλλοι αναγνωρίζουν σύμβολα τα οποία παρέχουν νόμιμη δύναμη στα άτομα που το 

κατέχουν. Όπως περιγράφει η συμμετέχουσα Γον.31: 

Εν πολλά βοηθητικοί οι ιδιώτες γιατί οι ιδιώτες οι θεραπευτές έρχονται και κάμνουν 

σου μια γνωμάτευση για το παιδί η οποία είναι τεκμηριωμένη επιστημονικά. Δεν 

πάεις μόνος σου σαν γονιός και να λαλείς εγώ πιστεύω το παιδί μου θέλει το τάδε 

πράγμα, δε θα σε ακούσουν. Εν πολύ σημαντικό να έχεις ένα άτομο που να έχει την 

επαγγελματική κατάρτιση να έρθει να αμφιβάλει τα δικά τους τα πορίσματα [εδώ 

εννοεί της ΕΕΕΑΕ]. Ειδάλλως δε σε ακούουν. [...] Αν πάεις μόνος σου να αμφιβάλεις 

τα πορίσματα των ειδικών του Υπουργείου εν να έρτουν να σου πουν ότι είσαι ένας 

γονιός ο οποίος δεν αντιλαμβάνεσαι το πρόβλημα του παιδιού σου, και επειδή είσαι 

γονιός θέλεις να του δώσεις τα καλύτερα πες, εκείνα που πιστεύκεις εσύ ότι είναι τα 

καλύτερα ή δε δέχεσαι ότι έχει αναπηρία ή δε δέχεσαι ότι δεν μπορεί να μάθει. Ενώ 

εάν πάρεις ειδικό μαζί σου μπορείς να τους μιλάς με τεκμηριωμένα πράγματα και 

πάνω σε επιστημονική βάση, άρα εν πολύ σημαντική η παρουσία του ιδιώτη, του 

ιδιώτη του θεραπευτή, του ειδικού δασκάλου που βλέπει το παιδί απογευματινά, που 

βλέπει το παιδί μέσα από την ιδιότητά του. Δηλαδή δεν παίρνεις ένα άτομο που είναι 

ειδικός δάσκαλος αλλά δε δούλεψε με το παιδί, παίρνεις κάποιον που κάμνει μάθημα 
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στο παιδί ιδιωτικά και έρχεται και γράφει έκθεση ο ιδιώτης και λέει ότι προχωρήσαμε 

και κάναμε το τάδε με το παιδί ή το παιδί θέλει το τάδε και το τάδε […] δεν μπορούν 

να αμφιβάλουν την άποψη ενός επαγγελματία. […] Η νομοθεσία λέει το καθαρά ότι ο 

γονιός έχει το δικαίωμα να πάρει μαζί του ιδιώτες που παρακολουθούν το παιδί, απλά 

δεν το γνωρίζουν και δεν τον παίρνουν. Υπάρχει μέσα στη νομοθεσία, δικαιούσαι να 

το κάμεις. (Γον.31, Ομάδα: Α-Β, Μητέρα αγοριού με σωματική αναπηρία) 

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η κινητοποίηση τέτοιων 

κοινωνικών διασυνδέσεων φαίνεται να προαπαιτούσε και την κατοχή συγκεκριμένου 

πολιτισμικού κεφαλαίου από τους γονείς, όπως είναι η γνώση της δυνατότητάς τους που 

είχαν στο να καλέσουν κάποιον ιδιώτη επαγγελματία στις ΕΕΕΑΕ και η πεποίθησή τους ότι 

η άποψη ενός επαγγελματία θα μπορούσε να εισακουστεί περισσότερο από τη δική τους. 

Συνεπώς, η απόφαση για ενεργοποίηση κοινωνικού κεφαλαίου σε ένα πεδίο κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης φαίνεται να προαπαιτεί και την κατοχή συγκεκριμένου πολιτισμικού 

κεφαλαίου υπό τη μορφή γνώσεων και πεποιθήσεων, το οποίο θα μπορεί να 

κινητοποιήσει τέτοιου είδους αποφάσεις για ενεργοποίηση κοινωνικού κεφαλαίου. Το 

επιχείρημα αυτό φαίνεται να ενισχύει τη θέση των Lareau και Horvat (1999) οι οποίες 

υπογραμμίζουν τη σημαντική διαφορά ανάμεσα στην κατοχή και στην ενεργοποίηση του 

κεφαλαίου, σημείο το οποίο αναδεικνύει και τη σημασία της ικανότητας των ατόμων να 

ενεργοποιούν τις κατάλληλες πηγές κεφαλαίων ανάλογα με τα περιβάλλοντα στα οποία 

δρουν. Οι σχέσεις και οι επαφές με ιδιώτες επαγγελματίες μπορούν να θεωρηθούν κοινωνικό 

κεφάλαιο για τις οικογένειες, αφού οι διασυνδέσεις αυτές μπορούν να τους προσφέρουν 

πρόσβαση σε πολύ χρήσιμο και αξιοποιήσιμο συμβολικό κεφάλαιο λόγω της επαγγελματικής 

ιδιότητας και του κύρους των επαγγελματιών, φτάνει οι γονείς να διαθέτουν τις ανάλογες 

γνώσεις και πεποιθήσεις που θα τους επιτρέψουν ή καλύτερα θα τους οδηγήσουν στην 

ενεργοποίησή του. Η ενεργοποίηση τέτοιου είδους κοινωνικού κεφαλαίου σε επίπεδο 

ΕΕΕΑΕ ήταν φαινόμενο το οποίο συναντήθηκε μόνο σε οικογένειες που προέρχονταν από 

τις κοινωνικοοικονομικές ομάδες Α-Β και Γ1, ενώ παράλληλα θα πρέπει να σημειωθεί πως η 

διατήρηση συνεργασιών και διασυνδέσεων με ιδιώτες επαγγελματίες απαιτεί σαφώς και την 
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καταβολή (ή καλύτερα την επένδυση με όρους Bourdieu) οικονομικού κεφαλαίου από τις 

οικογένειες. Όπως αναφέρει ο Bourdieu (1986): 

τα δίκτυα σχέσεων αποτελούν το αποτέλεσμα στρατηγικών επενδύσεων, ατομικών ή 

συλλογικών, συνειδητών ή υποσυνείδητων, τα οποία στοχεύουν στην εγκαθίδρυση ή 

την αναπαραγωγή κοινωνικών σχέσεων οι οποίες είναι άμεσα χρησιμοποιήσιμες 

βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα. (σ. 53, μετάφραση συγγραφέα) 

Παρά τα πιο πάνω ευρήματα, τα οποία καταδεικνύουν ότι οι ιδιώτες επαγγελματίες 

μπορούν να ενισχύσουν τους γονείς κατά τις διαπραγματεύσεις τους με τις ΕΕΕΑΕ, και 

συνεπώς να θεωρηθούν ως μια πολύ χρήσιμη πηγή κοινωνικού κεφαλαίου για τις 

οικογένειες, μία μητέρα από την κοινωνικοοικονομική ομάδα Γ1 ανάφερε ότι οι γνώμες των 

επαγγελματιών που προσκάλεσε για να παρευρεθούν στη συνάντηση της με την Επιτροπή 

δεν εκτιμήθηκαν από τα μέλη της. Η συγκεκριμένη μητέρα αιτείτο αλλαγή πλαισίου 

φοίτησης για το παιδί της από ειδική μονάδα που βρισκόταν σε καθεστώς γενικής τάξης, 

όμως οι προσπάθειες της όπως δήλωσε δεν επέφεραν οποιοδήποτε ουσιαστικό αποτέλεσμα 

ως προς το αίτημα της: «Όταν έκανα εγώ την ένσταση στο Υπουργείο ότι θέλω να γίνει 

αλλαγή πάνω στο πλαίσιο εκπαίδευσης του παιδιού […] δεν πέτυχα πολλά πράγματα, το 

μόνο που πέτυχα ήταν να αυξηθούν οι ώρες [ένταξης στη γενική τάξη]» (Γον.35, Ομάδα: Γ1, 

Μητέρα αγοριού με αναπηρία λόγου). Στη συνέχεια παρατίθεται και δεύτερο απόσπασμα 

από τη συνέντευξη της συμμετέχουσας Γον.35, στο οποίο περιγράφεται η σχετική εμπειρία 

της με την ΕΕΕΑΕ όπου παρευρέθηκε η ίδια μαζί με ιδιώτες επαγγελματίες που γνώριζαν το 

παιδί της, με σκοπό να τεκμηριώσει το αίτημα της για αλλαγή πλαισίου φοίτησης: 

Επήραμε μαζί μας κάποιον θεραπευτή […] Εντάξει οι κοπέλες πηγαίναν με όλη τους 

την όρεξη αλλά μετά η αντιμετώπιση που εβρίσκαν που το Υπουργείο έθετε τες σε 

στασιμότητα, δεν ήθελαν να ξαναπάσιν. Διότι μπορεί η συνδετική λειτουργός να τους 

έλεγε «Άτε δώσε μου το τηλέφωνό σου και εν να σε πιάσω τηλέφωνο εν να σε 

χρειαστώ για άλλη περίπτωση.» ξέρω γω και με το που εφεύκαν που τζιαμέ αντί να 

τις πιάσει τηλέφωνο για να τις χρειαστεί για άλλη περίπτωση, έπιανεν τες για να τους 

πει «Μα ναμπου τουν-τα πράγματα που λαλείτε, δε θωρείτε τουν-το μωρό δεν ηξέρει 

να κάμει τίποτε και κουρντίζετε και τους γονιούς και, και, και, και.» Και έρχονταν 

αντιμέτωπες αντί να συμφωνούν μαζί. [...] Όταν ήταν πιο μικρός ο (όνομα παιδιού). 

Αλλά τωρά στο τέλος εβαρεθήκαν και οι κοπέλες και δεν επηγαίναν. (γέλιο) Διότι δε 
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γίνεται να πάεις τζιαμέ, λέεις τις απόψεις σου, ασχέτως ότι τις εγράφαν κανονικά, 

ούτε καν τις ελάμβαναν υπόψη, και στο τέλος να σηκώνεις το τηλέφωνο και να τους 

λαλείς «Μα νάμπου τούτα τα πράγματα που λαλείτε; Τούτο το μωρό δε θωρείτε ότι 

δεν κάμνει τίποτε; Και εσείς έρχεστε και λαλείτε ότι κάμνει τούτα ούλλα.» Ήταν 

αντίθετη άποψη. Επεράσαμε που πολλές καταστάσεις, δεν ξέρω αν άλλοι γονιοί 

εφτάσαν σε έτσι σημεία. (Γον.35, Ομάδα: Γ1, Μητέρα αγοριού με αναπηρία λόγου) 

Το πιο πάνω απόσπασμα φαίνεται να αναδεικνύει την αυτόνομη φύση των πεδίων, τη 

σημαντική σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ του πεδίου και της αξίας του κεφαλαίου, καθώς 

επίσης και τις σχέσεις ανταγωνισμού ή κυριαρχίας μεταξύ των κοινωνικών δραστών εντός 

των πεδίων. Όπως υποστηρίζει ο Bourdieu, τα πεδία είναι αυτόνομα λόγω των μοναδικών 

τους κανόνων (Bourdieu, 1966). Αυτό σημαίνει ότι οι ΕΕΕΑΕ σε κάθε επαρχία μπορούν να 

θεωρηθούν ως ξεχωριστά και αυτόνομα πεδία κοινωνικής αλληλεπίδρασης, παρά το γεγονός 

ότι η λειτουργία τους σε όλες τις επαρχίες ρυθμίζεται από την ίδια νομοθεσία, αφού 

στελεχώνονται από διαφορετικούς ανθρώπους που πολύ πιθανόν να διαθέτουν διαφορετικές 

αντιλήψεις, γνώσεις και πεποιθήσεις, πράγμα το οποίο μπορεί να οδηγήσει και σε 

διαφορετικές εκτιμήσεις του κεφαλαίου που ενεργοποιούν οι οικογένειες κατά τις 

συναντήσεις τους με τις Επιτροπές ανάλογα με την επαρχία.  

Επίσης, τα πεδία αποτελούν και τόπους σχέσεων εξουσίας όπου οι πρακτικές των 

δραστών δεν είναι τυχαίες (Walther, 2014). Δηλαδή, τα μέλη της ΕΕΕΑΕ στην πιο πάνω 

περίπτωση βρισκόντουσαν σε δεσπόζουσα θέση η οποία τους επέτρεπε και τους 

νομιμοποιούσε να μην εκτιμήσουν και να μη δεχτούν τις παρεμβάσεις των ιδιωτών 

επαγγελματιών που κινητοποίησε η πιο πάνω μητέρα. Κατά τον Bourdieu, είναι η δομή των 

αντικειμενικών σχέσεων μεταξύ των κοινωνικών δραστών σε ένα πεδίο που ορίζει τις 

κυριαρχούσες ή κυριαρχούμενες θέσεις, και είναι αυτό που καθορίζει το τι οι κοινωνικοί 

δράστες μπορούν ή δεν μπορούν να κάνουν (όπως αναφέρεται στο Walther, 2014, σ. 9). 

Δηλαδή, τα πεδία κοινωνικής αλληλεπίδρασης μπορούν να οριστούν και ως δίκτυα ή 

διατάξεις αντικειμενικών σχέσεων μεταξύ των κοινωνικών θέσεων που κατέχουν τα άτομα 

(Bourdieu & Wacquant, 1992). Συνεπώς, οι διασυνδέσεις της πιο πάνω μητέρας με τους 
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ιδιώτες επαγγελματίες δε μετατράπηκαν σε κοινωνικό κεφάλαιο αφού δεν εκτιμήθηκαν 

θετικά από τη συγκεκριμένη ΕΕΕΑΕ και απορρίφθηκαν, αναδεικνύοντας παράλληλα ότι τα 

μέλη της Επιτροπής βρίσκονταν σε δεσπόζουσα θέση έναντί της μητέρας στη δεδομένη 

περίσταση. 

Μέσα από την πιο πάνω περίπτωση φαίνεται να αναδεικνύεται η σημασία της 

επαρκούς μελέτης τόσο των πεδίων όπου ενεργοποιούνται οι διάφορες μορφές κεφαλαίου, 

που στην προκείμενη περίπτωση είναι οι ΕΕΕΑΕ, όσο και η δυνατότητα των πεδίων στο να 

εκτιμήσουν ή να απορρίψουν το κεφάλαιο που ενεργοποιούν οι κοινωνικοί δράστες, που 

στην προκειμένη περίπτωση είναι οι γονείς και τα μέλη των Επιτροπών. Επίσης, κατά τη 

διερεύνηση τέτοιου είδους φαινομένων είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη και η θέση ότι 

«ένα πεδίο αποτελεί ταυτόχρονα χώρο σύγκρουσης και ανταγωνισμού […] στο οποίο οι 

συμμετέχοντες αγωνίζονται να εγκαθιδρύσουν μονοπώλιο […] όσο αφορά το 

αποτελεσματικό κεφάλαιο σε αυτό» (Bourdieu & Wacquan, 1992, σ. 17, μετάφραση 

συγγραφέα). Τα μέλη των ΕΕΕΑΕ τόσο ως άτομα με περισσότερη γνώση και εξοικείωση 

σχετικά τους κανονισμούς λειτουργίας των Επιτροπών, όσο και ως άτομα με την εκ νόμου 

αρμοδιότητα για τη λήψη απόφασης για εκπαιδευτική τοποθέτηση, φαίνεται να 

τοποθετούνται σε θέση ισχύος έναντι των γονέων στο πεδίο των Επιτροπών και σε ακόμη πιο 

δεσπόζουσα θέση έναντι εκείνων που δε γνωρίζουν τη νομοθεσία και το εύρος των 

δικαιωμάτων τους, δε διαθέτουν διαθέσεις για μεγάλες αντιστάσεις έναντι των Επιτροπών ή 

δεν είναι εξοικειωμένοι με τη γραφειοκρατική κουλτούρα του ΥΠΠΑΝ. 

Εν κατακλείδι, στην παρούσα ενότητα το οικογενειακό κοινωνικοοικονομικό 

υπόβαθρο και κατ’ επέκταση οι κοινωνικοί και πολιτισμικοί πόροι των οικογενειών 

αναδείχθηκαν ως σημαντικότατος παράγοντας διαμόρφωσης των σχέσεων γονέων – ΕΕΕΑΕ. 

Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα ευρήματα σχετικά με τις σχέσεις γονέων – 
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Σχολικών Εφορειών, τα οποία αφορούν κυρίως τη συμμετοχή των γονέων στις Επιτροπές 

Πρόσληψης Σχολικών Συνοδών. 

 

5.2. Σχέσεις Γονέων – Σχολικών Εφορειών 

Οι διάφορες μορφές κεφαλαίου (Bourdieu, 1986) που κατείχαν οι οικογένειες των 

παιδιών με αναπηρίες φάνηκε ότι ήταν ιδιαίτερα χρήσιμες και κατά τη συμμετοχή τους στις 

διαδικασίες πρόσληψης σχολικών συνοδών στο πεδίο των Σχολικών Εφορειών. Οι σχολικοί 

συνοδοί ως εργοδοτούμενοι της Σχολικής Εφορείας προσλαμβάνονται μέσω διαδικασίας 

προσωπικής συνέντευξης από Επιτροπή Πρόσληψης στην οποία συμμετέχουν και οι γονείς 

ως μέλη με μία ψήφο. Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο: 

Η Επιτροπή Πρόσληψης θα πρέπει να είναι επταμελής και να αποτελείται από τους 

πιο κάτω: 

α. Για τα Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, Τεχνικές: 

• Πρόεδρο Σχολικής Εφορείας ή εκπρόσωπό του 

• Τρία Μέλη της Σχολικής Εφορείας 

• Διευθυντή/ντρια του Σχολείου                                                Μία ψήφος 

• Εκπαιδευτικό τάξης/ειδικής μονάδας/Συμβουλευτικής 

• Συνδετικό Λειτουργό ή άλλο εκπρόσωπο του Υπουργείου 

•  Εκπρόσωπο των γονέων της Ειδικής Μονάδας ή των οικογενειών των παιδιών, που 

θα εξυπηρετούνται. (ΥΠΠ, 2009, σ. 3) 

 

5.2.1.  Παρεμβάσεις στις διαδικασίες πρόσληψης των σχολικών συνοδών.  Όσο 

αφορά το πεδίο των Σχολικών Εφορειών ένα πολύ σημαντικό εύρημα το οποίο αναδύθηκε 

επανειλημμένα μέσα από τις συνεντεύξεις με τους γονείς, ήταν ότι κατά τις διαδικασίες 

πρόσληψης των σχολικών συνοδών η επιλογή του ή της συνοδού σε αρκετές περιπτώσεις 

επηρεαζόταν από κομματικές παρεμβάσεις και καθοριζόταν σε μεγάλο βαθμό από τις 

ψήφους των μελών των Σχολικών Εφορειών που στο σύνολό τους έχουν πλειοψηφία. 
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Παράλληλα με τις κομματικές παρεμβάσεις όσο αφορά τη διαδικασία πρόσληψης σχολικών 

συνοδών, αναφέρθηκαν και παρεμβάσεις του τύπου: «θα βάλουν κάποια συγγένισσά τους 

επειδή θέλει δουλειά ας πούμε» (Γον.22, Ομάδα: Α-Β, Μητέρα αγοριού με σωματική 

αναπηρία). Αυτή η αριθμητική υπεροχή των μελών των Σχολικών Εφορειών φαίνεται να 

δημιουργεί ανισοζύγια ισχύος ανάμεσα στην ομάδα των μελών των Σχολικών Εφορειών και 

στα υπόλοιπα μέρη της διαδικασίας, αφού τα μέλη των Σχολικών Εφορειών μαζί με τον/την 

πρόεδρο εάν έχουν ομοφωνία εξασφαλίζουν την πλειοψηφία: «ο λόγος του γονέα είναι μία 

ψήφος. Οι άλλοι ούλλοι αν αποφασίσουν ότι θα μπει η τάδε συγγένισσα πάλε μπαίνει. Αρά 

πρέπει κάτι να αλλάξει σε τούτο τον τρόπο, δεν είναι σωστός, δεν είναι καθόλου δίκαιος» 

(Γον.22, Ομάδα: Α-Β, Μητέρα αγοριού με σωματική αναπηρία). Η υφιστάμενη κατάσταση 

πραγμάτων κατά τους γονείς φαίνεται να αποτελεί μια σοβαρότατη στρέβλωση στο σύστημα 

πρόσληψης σχολικών συνοδών η οποία θα πρέπει να αλλάξει, αφού κατά τους ιδίους η 

διαδικασία φαίνεται να ευνοεί κομματικές ή άλλου είδους σκόπιμες παρεμβάσεις: «ήταν 

συνεννοημένος και με τους άλλους των άλλων κομμάτων [εδώ αναφέρεται στα μέλη της 

Σχολικής Εφορείας] και ήταν ούλλοι εναντίον μας» (Γον.07, Ομάδα: Γ1, Μητέρα αγοριού 

στο φάσμα του αυτισμού). Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί πως τέτοιου είδους αρνητικές 

εμπειρίες από πλευράς γονέων αναφέρθηκαν τόσο για περιπτώσεις προσλήψεων όσο και για 

περιπτώσεις επαναπροσλήψεων σχολικών συνοδών. Τα ευρήματα αυτά φαίνεται να 

διασταυρώνονται και μέσα από σχετική έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων 

του Παιδιού (2018): 

Διατυπώνονται παράπονα από γονείς, οι οποίοι σε κάποιες περιπτώσεις καταγγέλλουν 

παρατυπίες σε σχέση με τις διαδικασίες που ακολουθεί η Επιτροπή Πρόσληψης […] 

κάποιοι ισχυρίζονται ότι οι αποφάσεις της Επιτροπής Πρόσληψης, σε ορισμένες 

περιπτώσεις, είναι προειλημμένες και ότι στην ουσία δε λαμβάνεται υπόψιν η δική 

τους άποψη ή/και η προτίμηση του παιδιού, δεδομένου ότι οι γονείς συμμετέχουν 

κατά μειοψηφία (1 ψήφος στους 7), ενώ οι εκπρόσωποι της Σχολικής Εφορείας 

αποτελούν πάντα πλειοψηφία (4 στους 7). Οι γονείς εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους 

ως προς το γεγονός ότι, η ενδεχόμενη αντίθετη ψήφος τους δεν μπορεί, σε καμίαν 

περίπτωση, να ανατρέψει την απόφαση της πλειοψηφίας της Επιτροπής. (σσ. 10-11) 
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Παρόμοιες καταστάσεις «έντασης» μεταξύ γονέων και Σχολικών Εφορειών για 

ζητήματα πρόσληψης ή επαναπρόσληψης σχολικών συνοδών θα πρέπει να σημειωθεί ότι 

εντοπίζονται και στον τοπικό ηλεκτρονικό τύπο (π.χ. Νικηφόρου, 2017), καταδεικνύοντας 

ίσως και τη σημαντική έκταση αυτού του φαινομένου. Κατά τους γονείς, σε ορισμένες 

περιπτώσεις τα μέλη των Σχολικών Εφορειών λόγω της εμπειρίας τους με τη διαδικασία 

πρόσληψης αλλά και ως πολύ καλοί γνώστες των «κανόνων του παιχνιδιού», φαίνεται να 

είναι σε θέση να κατευθύνουν τις διαδικασίες με τέτοιους τρόπους και τεχνάσματα ώστε 

επιλέγεται στο τέλος της ημέρας άτομο της επιθυμία τους, με τους γονείς να εγκλωβίζονται 

σε μια θέση «θεατή» μη μπορώντας ουσιαστικά να αντιδράσουν. Θα πρέπει να σημειωθεί 

πως οι γονείς ιδιαίτερα κατά πρώτα χρόνια της σχολικής φοίτησης του παιδιού τους δεν ήταν 

εξοικειωμένοι με αυτού του είδους τις διαδικασίες, ούτε ήταν σε θέση να γνωρίζουν τις 

επικρατούσες νοοτροπίες και πρακτικές εντός των Σχολικών Εφορειών, λόγω του ότι οι 

Επιτροπές Πρόσληψης Σχολικών Συνοδών αποτελούσαν ένα εντελώς άγνωστο πεδίο για 

αυτούς. Πιο κάτω παρατίθεται η εμπειρία ενός συμμετέχοντα ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος 

με μια τέτοιου είδους αρνητική και απαράδεκτη κατάσταση: 

[…] τζείνοι αποφασίζουν [εδώ εννοεί τα μέλη της Σχολικής Εφορείας], τζείνοι ένει, 

τζείνοι θα βάλουν στο τέλος τον δικόν τους άνθρωπο. Είναι άκρως κομματικό, 

ρουσφέτι ότι θέλεις κάμε. […] Ήταν το μεγαλύτερο.. Πώς να το πω.. Πολλά ωραίο 

θέατρο που παίχτηκε άψογα. Και εγώ ήμουν θεατής. Εγώ ας πούμε ο οποίος είμαι 

πάρα πολλά εναντίων τούτων των καταστάσεων, εβρέθηκα θεατής και δεν 

εμπορούσα να κάμω και κάτι άλλο. […] Αντέδρασα αρκετά. Αντέδρασα αρκετά και 

είπα τους ας πούμε ότι ήταν γελοίο τούτο που κάμνασιν, γιατί ένας της Σχολικής 

Εφορείας δεν έβαλε βαθμολογία. Επερίμενε να ακούσει στο τέλος γιατί περίμενε να 

βάλει και κείνος τη βαθμολογία. Μετά που αρκετή βαβούρα και τα λοιπά 

αντιλήφθηκαν ότι κάποιος δεν έβαλε. Εγυρίσαν τις θέσεις και είπε «Ναι εγώ δεν την 

έβαλα τελικά, εγώ δεν έβαλα.» Αν είναι δυνατόν! Δηλαδή βγαίνεις που τα ρούχα σου 

που τούτο ούλλο το θέατρο που έγινε. […] Για να δει πόσα ήταν ο δεύτερος και πόσα 

εκείνος που ήθελε να βγει. Γιατί είχαν αποφασίσει ήδη ότι εν να βάλουν τον τάδε τον 

Α υποψήφιο. Εκείνος έπρεπε να πιάσει τη θέση. (Γον.32, Ομάδα: Γ1, Πατέρας 

αγοριού στο φάσμα του αυτισμού) 
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Αυτή η κατάσταση σύμφωνα με τους γονείς είναι ιδιαίτερα προβληματική αφού 

έμμεσα και εκ της διαδικασίας φαίνεται να αποδυναμώνεται η άποψη των γονέων και των 

εκπαιδευτικών, οι οποίοι ως εκ της ιδιότητάς τους γνωρίζουν καλύτερα τις ανάγκες των 

παιδιών που πρόκειται να εξυπηρετήσουν οι συνοδοί. Ταυτόχρονα, μέσα από τα λόγια του 

πιο πάνω γονέα φαίνεται να αντανακλούν και έντονα συναισθήματα θυμού και αγανάκτησης, 

ως προς την εμπειρία και τη βίωση τέτοιου είδους φαινομένων διαφθοράς κατά την 

πρόσληψη σχολικών συνοδών. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι το συγκεκριμένο 

εύρημα δε γενικεύεται για όλα τα μέλη όλων των Σχολικών Εφορειών της Κύπρου, αλλά 

αντίθετα επισημαίνει την ανάγκη για εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας και της διαδικασίας 

πρόσληψης των σχολικών συνοδών ώστε να διασφαλίζεται η αποφυγή τέτοιου είδους 

απαράδεκτων καταστάσεων. Επίσης εκφράστηκε και η άποψη ότι η πρόσληψη των σχολικών 

συνοδών θα έπρεπε να γινόταν από το ΥΠΠΑΝ και όχι από τις Σχολικές Εφορείες, αφού 

σύμφωνα με τους γονείς τα μέλη των Σχολικών Εφορειών δεν είναι άτομα με κατάρτιση 

στην εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες, αλλά αιρετά πρόσωπα εκλεγμένα μέσα από τα 

ψηφοδέλτια των δημοτικών εκλογών και προερχόμενα κυρίως από κομματικούς χώρους που 

ενδιαφέρονται για «Το κομματικό, το μέσο, ‘γνωρίζω σε, δε σε γνωρίζω’, ο καθένας θέλει να 

κανονίσει τον δικό του άνθρωπο, τούτα. Δεν τους ενδιαφέρει το κομμάτι του ανθρώπινου 

παράγοντα, το κομμάτι του μωρού» (Γον.29, Ομάδα: Α-Β, Μητέρα αγοριού με σωματική 

αναπηρία). Επίσης, όπως αναφέρει μία άλλη συμμετέχουσα: «δεν έχουν ιδέα από τι ανάγκες 

έχουν τουν-τα μωρά […] είναι άσχετοι άνθρωποι [με το αντικείμενο] στο συμβούλιο, καμία 

σχέση δεν έχουν» (Γον.22, Ομάδα: Α-Β, Μητέρα αγοριού με σωματική αναπηρία). 

Παρά τις πιο πάνω αρνητικές εμπειρίες, τρεις (3) γονείς μεσαίας 

κοινωνικοοικονομικής τάξης ανέφεραν πως στο τέλος της ημέρας κατάφεραν να 

αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους καταστάσεις κομματικών ή άλλων παρεμβάσεων και να 

επιλέγει κατάλληλο άτομο της επιθυμίας τους, παρά τις όποιες αντιδράσεις από τα υπόλοιπα 
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μέλη της Επιτροπής. Αυτό που χαρακτήριζε τις συγκεκριμένες περιπτώσεις οικογενειών ήταν 

η γνώση των σχετικών νομοθεσιών, η στάση για επιμονή στις θέσεις τους, η χρήση τακτικής, 

η συλλογική προσέγγιση με τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους γονείς, η καταγγελία σε 

Επιτρόπους (σε μία περίπτωση), καθώς επίσης και το γεγονός ότι τα παιδιά τους φοιτούσαν 

στη μέση εκπαίδευση, άρα ήδη είχαν περάσει ξανά από τη συγκεκριμένη διαδικασία και 

γνώριζαν τις καταστάσεις αυτές από προηγούμενες τους εμπειρίες. Τα στοιχεία αυτά 

μπορούν να θεωρηθούν ως μορφές κοινωνικού και πολιτισμικού κεφαλαίου για τους γονείς, 

αφού τα συγκεκριμένα μπορούν να τους προσδώσουν σημαντική κοινωνική και 

διαπραγματευτική ισχύ στο πεδίο των Επιτροπών Πρόσληψης Σχολικών Συνοδών: 

Διακόψαμε ολόκληρη συνεδρίαση και με τις αντιδράσεις μου εδιακόπηκε ολόκληρη 

συνεδρίαση, αποχωρήσαν όλοι που την αίθουσα, δεν έμεινε κανένας μέσα, έμεινα 

μόνη μου με την πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας και κάμαμε επιστολή ότι δε 

συμφωνούσαμε. […] Τελικά ναι [προσλήφθηκε το άτομο που επιθυμούσαν οι γονείς]. 

Μετά που πολλές δικές μου πιέσεις, ναι […] Έτρεξα και ήβρα τις νομοθεσίες και 

έδωσα τους τες να τες δούσιν πάρα πολλές φορές. Γιατί ναι μεν υπάρχουν οι 

νομοθεσίες αλλά κανένας δεν τες ξέρει ούτε τις διαβάζει ούτε τις αναγνωρίζουν. […] 

Όταν ηθέλαμε να προσλάβουμε συνοδούς εις τη μονάδα […] δεν ξέραν καν τις 

νομοθεσίες μέσα στη Σχολική Εφορεία και πήρα τους τις νομοθεσίες κάτω γραμμένες 

και βάση των νομοθεσιών εκείνων κέρδισα, γιατί ήθελαν άλλους συνοδούς οι μέσα 

και άλλους συνοδούς εγώ, και όταν τους επήρα κάτω τη νομοθεσία επήγαμε βάση της 

νομοθεσίας ύστερα. […] Εδικαιώθηκα βέβαια. Έτσι είναι. Να τηρούμε τις 

νομοθεσίες. (Γονέας III, Ομάδα: Α-Β, Μητέρα αγοριού με σωματική αναπηρία, 

Απόκρυψη αριθμού συμμετέχουσας για ενίσχυση επιπέδου ανωνυμίας) 

Επίσης, στη μία (1) εκ των τριών περιπτώσεων όπου οι γονείς ανέφεραν ότι 

κατάφεραν να αντιμετωπίσουν καταστάσεις παρεμβάσεων στη διαδικασία πρόσληψης 

σχολικών συνοδών, μία μητέρα ανέφερε ότι κατάγγειλε τα φαινόμενα παρεμβάσεων στην 

Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κίνηση η οποία τη 

βοήθησε να δικαιωθεί: «Είχαμε πάει μέχρι και την Επίτροπο Διοικήσεως […] Έκαμα 

κάποιαν καταγγελία […] μετά που την τελευταία της είκοσι σελίδων έκθεση πάρθηκε 

απόφαση και έφυγε δόξα τω θεώ η συγκεκριμένη συνοδός […] σου λέω μετά την έκθεση της 

Επιτρόπου, λύθηκε το θέμα και ευτυχώς» (Γονέας IV, Ομάδα: Α-Β, Μητέρα αγοριού με 

σωματική αναπηρία, Απόκρυψη αριθμού συμμετέχουσας για ενίσχυση επιπέδου ανωνυμίας). 
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Αναφορές για καταγγελίες σε Επιτρόπους στην παρούσα έρευνα αναφέρθηκαν και από 

άλλους γονείς (οι οποίοι προέρχονταν κυρίως από τις ομάδες της μεσαία τάξης), με θετικές 

καταλήξεις ως προς τη διεκδίκηση των αιτημάτων τους. Οι εκθέσεις των Επιτρόπων (ως 

έγγραφα) φαίνεται να έχουν σημαντικότατη δύναμη στο πεδίο της εκπαίδευσης αφού 

σύμφωνα με μία άλλη συμμετέχουσα: «Η έκθεση των Επιτρόπων είναι πολύ σημαντική γιατί 

άμα έρθει ένα πόρισμα της Επιτρόπου και πει ότι τούτο δε γίνεται σωστή διαδικασία […] 

παρεμβαίνουν [εδώ εννοεί το ΥΠΠΑΝ]» (Γον.31, Ομάδα: Α-Β, Μητέρα αγοριού με 

σωματική αναπηρία). 

Οι γονείς παρέπεμπαν σε κανονισμούς και νομοθεσίες όταν πίστευαν ότι θα 

μπορούσε να προσληφθεί κάποιο άτομο με περισσότερα προσόντα ή με προσόντα 

περισσότερο συμβατά με τις ανάγκες του παιδιού τους, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις 

επαναπροσλήψεων. Η επίκληση σε νομοθεσίες και κανονισμούς κατά τις αλληλεπιδράσεις 

τους με τις Σχολικές Εφορείες αποτέλεσε χαρακτηριστικό των οικογενειών από τις 

κοινωνικοοικονομικές ομάδες της μεσαίας τάξης, στοιχείο το οποίο εντοπίστηκε και σε άλλα 

σημεία στην έρευνα. Οι νομοθεσίες αυτές καθαυτές σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή 

αποτελούν πολιτισμικό κεφάλαιο υπό τη μορφή αντικειμένου, ενώ η γνώση, η ικανότητα 

χρήσης και η διάθεση για εντοπισμό των νομοθεσιών αποτελούν ενσωματωμένο πολιτισμικό 

κεφάλαιο για τις οικογένειες. Η γνώση των κανονισμών πρόσληψης και επαναπρόσληψης 

σχολικών συνοδών φάνηκε να μειώνει τα ανισοζύγια δύναμης μεταξύ των γονέων και των 

υπόλοιπων μερών της Επιτροπής, αφού οι γονείς στις περιπτώσεις που ήταν γνώστες της 

νομοθεσίας μπορούσαν να επικαλεστούν την πιο κάτω σχετική πρόνοια των κανονισμών, 

εφόσον τεκμηρίωναν επαρκώς στην Επιτροπή ότι το άτομο που θα επαναπροσλαμβανόταν 

δεν ασκούσε τόσο καλά τα καθήκοντά του ή δεν ήταν επαρκώς καταρτισμένο. Ένα τέτοιο 

παράδειγμα τεκμηρίωσης ήταν και η ομαδική σύνταξη επιστολής προς την Επιτροπή 

Πρόσληψης, υπογεγραμμένη από όλους τους ενδιαφερόμενους γονείς συγκεκριμένου 
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σχολείου, γεγονός που φανερώνει ταυτόχρονα και τη δυναμική που μπορεί να παρέχει στους 

γονείς μια συλλογική προσέγγιση ή διεκδίκηση: «δε θέλαμε ένα άτομο συγκεκριμένο και 

δράσαμε συλλογικά με τους γονιούς τους υπόλοιπους. Δηλαδή εκάμαμε επιστολή 

υπογραμμένη που ούλους τους γονιούς, γιατί εντάξει, δεν ήμουν η μόνη που δεν ήθελε 

ήμασταν ομαδικά που δεν ηθέλαμε το συγκεκριμένο άτομο» (Γονέας III, Ομάδα: Α-Β, 

Μητέρα αγοριού με σωματική αναπηρία, Απόκρυψη αριθμού συμμετέχουσας για ενίσχυση 

επιπέδου ανωνυμίας). Πιο κάτω παρατίθεται η σχετική πρόνοια των κανονισμών την οποίαν 

επικαλούνταν οι γονείς όταν διαφωνούσαν με την επαναπρόσληψη συγκεκριμένου ατόμου: 

Σε περίπτωση που η Επιτροπή Πρόσληψης κρίνει ότι ο/η σχολικός/ή βοηθός/συνοδός 

για παιδιά με ειδικές ανάγκες που εργοδοτείται ασκεί άριστα τα καθήκοντά του/της, 

τότε έχει το δικαίωμα να μην προκηρύξει τη θέση και να προσλάβει ξανά το ίδιο 

άτομο. […] Σε περίπτωση που η Επιτροπή Πρόσληψης κρίνει ότι ο/η σχολικός/ή 

βοηθός/συνοδός για παιδιά με ειδικές ανάγκες δεν ασκεί τόσο καλά τα καθήκοντά 

του/της ή πιστεύει ότι με νέα προκήρυξη θα βρει πιο προσοντούχο άτομο, έχει το 

δικαίωμα να προκηρύξει ξανά τη θέση και ο/η σχολικός/ή βοηθός/συνοδός για παιδιά 

με ειδικές ανάγκες έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει και αυτός/ή με άλλους/ες 

ενδιαφερόμενους/ες τη θέση. (ΥΠΠ, 2009, σ. 2) 

Τα κοινωνικά δίκτυα μεταξύ των οικογενειών των παιδιών με αναπηρίες ενός 

σχολείου φάνηκε ότι μπορούσαν να μετασχηματιστούν σε κοινωνικό κεφάλαιο για τους 

γονείς, αφού τέτοιου είδους διασυνδέσεις μπορούσαν να τους προσφέρουν σημαντική 

κοινωνική δύναμη στο πεδίο των Επιτροπών. Σύμφωνα με ορισμένους γονείς οι συλλογικές 

προσεγγίσεις από πλευράς οικογενειών μπορούσαν να δημιουργήσουν σημαντικές πιέσεις 

προς τις Επιτροπές Πρόσληψης, ικανές να αντικρούσουν τις κομματικές παρεμβάσεις και να 

ανατρέψουν τα ανισοζύγια δύναμης υπέρ των γονέων. Για παράδειγμα, σε μια περίπτωση 

διαφωνίας με την Επιτροπή, μία συμμετέχουσα μεσαίας κοινωνικοοικονομικής τάξης 

ανέφερε πως σε συνεννόηση με τις υπόλοιπες ενδιαφερόμενες οικογένειες σκόπιμα δεν 

έπαιρναν τα παιδιά τους στο σχολείο, μέχρι να προσληφθεί άλλο άτομο περισσότερο 

κατάλληλο κατά την κρίση τους για τη θέση του/της συνοδού των παιδιών τους. Όπως 

ανέφερε η συγκεκριμένη συμμετέχουσα: «είπαμε ότι δεν την ηθέλαμε και ότι δε θα παίρναμε 
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τα παιδιά μας σχολείο. Εν τω μεταξύ για 17 μέρες ήταν η ίδια και δεν πήγαιναν τα παιδιά 

σχολείο μέχρι που έφυγε και μετά τους πήραμε» (Γον.07, Ομάδα: Γ1, Μητέρα αγοριού στο 

φάσμα του αυτισμού). Αυτή η κίνηση τακτικής από πλευράς γονέων φάνηκε να αποτελούσε 

σημαντικό μέτρο πίεσης προς την Επιτροπή Πρόσληψης ώστε να επιλεγεί άτομο 

περισσότερο κατάλληλο για τα παιδιά τους, αφού μια τέτοια κινητοποίηση από πλευράς 

γονέων μπορούσε λάβει σοβαρότατες διαστάσεις και να πλήξει δημόσια την εικόνα και την 

υπόληψη της Σχολικής Εφορείας και των μελών της, δημιουργώντας τους μεγαλύτερο 

κόστος από αυτό που θα είχαν εάν δεν προσλαμβανόταν το άτομο που επιθυμούσαν. 

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω ευρήματα, ορισμένοι γονείς ανέφεραν πως οι 

προσεγγίσεις τους με τις Σχολικές Εφορείες άλλαξαν και έγιναν περισσότερο διεκδικητικές, 

καθώς τα παιδιά τους προχωρούσαν σε πιο μεγάλες τάξεις και χρειαζόταν να παρευρεθούν 

ξανά σε Επιτροπές Πρόσληψης. Οι προσεγγίσεις τους γίνονταν περισσότερο διεκδικητικές 

αφού από τη μια γνώριζαν καλύτερα τις τους κανονισμούς και τις διαδικασίες πρόσληψης, 

και από την άλλη ήταν περισσότερο εξοικειωμένοι με τις πιο πάνω επικρατούσες 

καταστάσεις και πρακτικές. Αυτό το εύρημα φαίνεται να ενισχύει περεταίρω την άποψη ότι 

οι έξεις των γονέων μπορούν να μεταβάλλονται (Mills, 2008· Reay, 2004) κατά τα χρόνια 

φοίτησης του παιδιού τους, και να διαμορφώνονται σύμφωνα με τις επικρατούσες πρακτικές 

που κυριαρχούν στα διάφορα πεδία στον χώρο της εκπαίδευσης. Όπως αναφέρει μία 

συμμετέχουσα: 

Βασικά ηθέλαν να βάλουν τους δικούς τους, η συνεδρίαση μπορεί να ακυρώθηκε και 

δυο – τρεις φορές, αλλά στο τέλος εντάξει, δε δεχόμασταν. Στην αρχή [όταν το παιδί 

φοιτούσε στο δημοτικό] δεχτήκαμε να πιάσουμε μια συνοδό γιατί δεν ξέραμε τους 

νόμους ότι εμείς.. το τελευταίο χαρτί είμαστε εμείς. Μετά που το μάθαμε όμως [όταν 

το παιδί φοιτούσε στο γυμνάσιο] εντάξει επολεμούσαμε. Αφήναμε τον και σπίτι, τον 

Σεπτέμβρη ας πούμε εμπόρε να μείνει σπίτι και είκοσι μέρες και εικοσιπέντε μέρες 

μέχρι που να έρθει ο δικός μας συνοδός. […] Απλά παλιά [δ]εν ηξέραμε, βασικά 

πρέπει να μάθεις. Είπε μας ότι εν να έρθει ας πούμε η τάδε η οποία είχε μέσο με 

κάποιο κόμμα και είπαμε «Εντάξει.» ενώ δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μπορείς να 

βάλεις όποιο θέλεις δικό σου άνθρωπο ας πούμε αν θέλεις ή κάποιον που να ακούσεις 

ότι εν καλός. Στην αρχή προσπαθούν να φέρουν κάποιον δικό τους αλλά ύστερα 
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πρέπει να ξέρεις να τους πολεμήσεις. (Γον.07, Ομάδα: Γ1, Μητέρα αγοριού στο 

φάσμα του αυτισμού) 

Μιλώντας με τους όρους και τη γλώσσα του Pierre Bourdieu, μπορεί να πει κανείς 

πως η συμμετέχουσα στο πιο πάνω απόσπασμα σιγά σιγά μέσα από το πέρασμα των χρόνων 

έχει κατακτήσει και έχει αφομοιώσει τους «κανόνες του παιχνιδιού» (Bourdieu & Wacquant, 

1992, σ. 99, μετάφραση συγγραφέα) που παίζεται στο πεδίο των Επιτροπών Πρόσληψης 

Σχολικών Συνοδών, και ως εκ τούτου οι διαθέσεις που συνθέτουν την έξη της φαίνεται να 

έχουν μετατοπιστεί προς έναν περισσότερο διεκδικητικό προσανατολισμό. Τέλος, οι 

κομματικές ή άλλες παρεμβάσεις στις διαδικασίες πρόσληψης σχολικών συνοδών όπου και 

όταν αυτές εντοπίζονται, φαίνεται να αποτελούν μια από τις χείριστες μορφές 

μισαναπηρισμού στο πεδίο της εκπαίδευσης, αφού τέτοιου είδους παρεμβάσεις μπορούν να 

οδηγήσουν σε προσλήψεις ατόμων που να μην είναι επαρκή ή κατάλληλα στον μέγιστο 

δυνατό βαθμό για την κάλυψη των αναγκών των παιδιών που πρόκειται να εξυπηρετήσουν. 

5.2.2. Το ζήτημα των σχολικών συνοδών.  Παρά τα πιο πάνω αρνητικά ευρήματα 

από πλευράς οικογενειών ως προς τις αλληλεπιδράσεις τους με τις Σχολικές Εφορείες, οι 

γονείς εξέφρασαν θετικές αντιλήψεις ως προς την ύπαρξη του θεσμού του σχολικού 

συνοδού. Οι γονείς ξέροντας ότι υπάρχουν σχολικοί συνοδοί στα σχολεία φοίτησης των 

παιδιών τους δήλωσαν πως ένιωθαν περισσότερη σιγουριά και ασφάλεια ως προς την 

κάλυψη και εξυπηρέτηση των αναγκών των παιδιών τους, ιδιαίτερα στους τομείς της 

φροντίδας, της εποπτείας και της ασφάλειας: «Πάρα πολύ σωστός [ο θεσμός του σχολικού 

συνοδού]. Και νιώθουμε και ασφάλεια. Το ότι έχει κάποιον και τον έχει έγνοια» (Γον.10, 

Ομάδα: Γ1, Μητέρα αγοριού με μαθησιακές αναπηρίες/άλλα προβλήματα υγείας). 

Παράλληλα, οι γονείς εξέφρασαν μεγαλύτερη ικανοποίηση όταν οι σχολικοί συνοδοί των 

παιδιών τους ήταν άτομα καταρτισμένα σε τομέα σχετικό με την εκπαίδευση ή τις αναπηρίες. 

Για παράδειγμα, μία μητέρα δήλωσε πολύ πιο ικανοποιημένη από το έργο των σχολικών 
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συνοδών όταν αυτοί ή αυτές ήταν άτομα καταρτισμένα σε τομείς σχετικούς με την 

εκπαίδευση: 

Οι πρώτες χρονιές ήταν πολύ άσχημες στο δημοτικό με τη μονάδα διότι οι συνοδοί 

δεν είχαν διαπαιδαγώγηση ή κάτι, ήταν κάποιες ανειδίκευτες. […] Μετά με στο 

γυμνάσιο ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένη και στο γυμνάσιο και τωρά είναι πάρα 

πολλά καλοί οι συνοδοί εντάξει. Κατέχουν, έχουν γνώσεις, ενώ στο δημοτικό 

καθόλου. […] Εντάξει μόνο στο δημοτικό αντιμετώπισα πολλές δυσκολίες γιατί οι 

κοπέλες που τον επρόσεχαν ήταν ανειδίκευτες βασικά, είχε φορές που πάθαινε 

κρίσεις και δεν μπορούσαν να τον ελέγξουν ούτε ήξεραν πώς να αντιμετωπίσουν την 

κατάσταση. Μετά στο γυμνάσιο ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα, απλά είπαμε 

[στο δημοτικό] ήταν κοπέλες μεγάλες [σε ηλικία] οι οποίες δεν είχαν ιδέα που έτσι 

καταστάσεις και είχαν τες τζιαμέ γιατί είχαν κάποιο μέσο. (Γον.07, Ομάδα: Γ1, 

Μητέρα αγοριού στο φάσμα του αυτισμού) 

Μέσα από τα δεδομένα εντοπίστηκε και η άποψη πως τα τελευταία χρόνια φαίνεται 

να βελτιώνονται κάπως τα πράγματα αφού σε συγκεκριμένες περιπτώσεις αναφέρθηκε ότι 

προσλήφθηκαν άτομα με κάποια σχετική κατάρτιση: «Οι παραπάνω συνοδοί που πάσιν τωρά 

τα τελευταία χρόνια δουλειά, οι παραπάνω είναι σπουδασμένοι ειδικής αγωγής, 

φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές» (Γον.29, Ομάδα: Α-Β, Μητέρα αγοριού με σωματική 

αναπηρία). Όμως, παρά το ενθαρρυντικό αυτό εύρημα, αυτά που κυριάρχησαν μέσα από τις 

προοπτικές των γονέων ήταν η τεράστια ανάγκη για κατάρτιση των σχολικών συνοδών και ο 

καθορισμός υποχρεωτικών επαγγελματικών ή ακαδημαϊκών προσόντων για την πρόσληψη 

τους: «Αν ήταν εξειδικευμένο το προσωπικό, δηλαδή να πιάναν εξειδικευμένο προσωπικό 

για συνοδούς τουν-των μωρών, εμπόρε να βοηθήσουν πολλά παραπάνω» (Γον.21, Ομάδα: 

Α-Β, Μητέρα αγοριού με σωματική αναπηρία). Όπως αναφέρεται σε σχετική εγκύκλιο, τα 

ακαδημαϊκά προσόντα δεν αποτελούν υποχρεωτικά προσόντα για την πρόσληψη σχολικών 

συνοδών για παιδιά με αναπηρίες (βλ. ΥΠΠ, 2009, Παράρτημα Γ). 

Η μη ύπαρξη καταρτισμένων σχολικών συνοδών φαίνεται να αποτελεί μια σοβαρή 

περίπτωση μισαναπηρισμού στο πεδίο της εκπαίδευσης ιδιαίτερα όταν αυτό προκύπτει από 

παρεμβάσεις στη διαδικασία πρόσληψης, αφού με την εργοδότηση ανειδίκευτου προσωπικού 

φαίνεται να μην υπάρχουν αρκετές δικλίδες ασφαλείας ως προς την ικανοποίηση των 
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αναγκών των μαθητών/τριών σε διάφορα επίπεδα (π.χ. εκπαιδευτικό, κοινωνικό, 

συναισθηματικό, κινητικό κ.λπ.). Ο χώρος της εκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρίες 

απαιτεί συγκεκριμένες γνώσεις, στάσεις, αντιλήψεις και δεξιότητες τις οποίες θα πρέπει να 

διαθέτουν οι σχολικοί συνοδοί, είτε μέσω ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης είτε μέσω 

προαπαιτούμενων ακαδημαϊκών προσόντων. Αυτή η κατάσταση φαίνεται να αποτελεί μια 

μεγάλη παραδοξότητα εάν αναλογιστεί κανείς τον μεγάλο αριθμό αδιόριστων εκπαιδευτικών 

στις ειδικότητες της ειδικής εκπαίδευσης και όχι μόνο στους Πίνακες Διοριστέων (Επιτροπή 

Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, 2020). Τέλος, το φαινόμενο της μη εξεύρεσης καταρτισμένου 

προσωπικού για τις θέσεις σχολικών συνοδών πιθανόν να συνδέεται και με τις πολύ χαμηλές 

απολαβές που προβλέπονται για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας (ΥΠΠ, 2018β), καθώς 

επίσης και με τη διακοπή του συμβολαίου τους κατά τους καλοκαιρινούς μήνες όπου τα 

σχολεία είναι κλειστά (ΥΠΠ, 2009), στοιχεία τα οποία φαίνεται να αναφέρονται κατά 

καιρούς στον τοπικό τύπο ως παράγοντες μη προσέλκυσης κατάλληλα καταρτισμένων 

ανθρώπων στο επάγγελμα (π.χ. Σιζοπούλου, 2019). 

Εν κατακλείδι, στην παρούσα ενότητα παρουσιάστηκαν τα ευρήματα σχετικά με τις 

σχέσεις οικογενειών – Σχολικών Εφορειών, όπου κυριάρχησαν οι αναφορές των γονέων για 

κομματικές και άλλες παρεμβάσεις στις διαδικασίες πρόσληψης Σχολικών Συνοδών. Στην 

ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα ευρήματα σχετικά με την εμπλοκή των 

οικογενειών στο επίπεδο του σχολείου. 

 

5.3. Η Οικογενειακή Εμπλοκή στο Επίπεδο του Σχολείου 

Μέσα από την παρούσα έρευνα αναδύθηκαν και σημαντικά ευρήματα τα οποία 

σχετίζονται με τις αλληλεπιδράσεις γονέων και εκπαιδευτικού προσωπικού στο επίπεδο του 

σχολείου. Σαν μια γενική εικόνα οι γονείς εξέφρασαν αρκετά θετικές σχέσεις και επαφές με 
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το προσωπικό των σχολείων σε διαπροσωπικό επίπεδο, τόσο στη μέση όσο και στη δημοτική 

εκπαίδευση, όμως σε επίπεδο εκπαιδευτικού συστήματος οι γονείς διαχωρίσαν ξεκάθαρα την 

άποψή τους και ανέφεραν αρκετά αρνητικές αντιλήψεις: «εν καλές οι σχέσεις [με το 

σχολείο], το θέμα είναι ότι δεν μπορούν και οι άνθρωποι τζείνοι να σου προσφέρουν εσένα 

κάτι παραπάνω» (Γον.03, Ομάδα: Γ2, Μητέρα αγοριού με νοητική αναπηρία/άλλα 

προβλήματα υγείας). Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις οι γονείς ανέφεραν ότι το σχολικό 

προσωπικό φαίνεται να αναγνωρίζει και να κατανοεί τα προβλήματα που υπάρχουν σχετικά 

με την εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες, ταυτόχρονα όμως οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να 

μην είναι σε θέση να τα επιλύσουν λόγω του ότι τα περισσότερα εμπόδια είναι βαθύτατα και 

συστημικά και η επίλυσή τους δεν εξαρτάται από τους ιδίους. Σύμφωνα με τους γονείς, για 

την επίλυση των προβλημάτων που βιώνουν οι μαθητές/τριες με αναπηρίες και οι οικογένειές 

τους στην εκπαίδευση χρειάζεται ριζική αλλαγή πολιτικής από πλευράς κράτους, αφού όπως 

έχει ήδη αναφερθεί τα προβλήματα είναι κυρίως συστημικά. Δηλαδή, μέσα από τα λόγια των 

γονέων φάνηκε να αναδεικνύεται μια «γυάλινη οροφή» στις δυνατότητες του εκπαιδευτικού 

συστήματος και του προσωπικού του για ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών των 

μαθητών/τριών με αναπηρίες, τόσο στο πλαίσιο της γενικής τάξης όσο και στο πλαίσιο της 

ειδικής μονάδας και στις δύο εκπαιδευτικές βαθμίδες. 

Εν το σύστημα που με ενοχλεί εμένα. Εγώ από την προδημοτική μέχρι το γυμνάσιο 

δεν είχα κανένα πρόβλημα ούτε με τους εκπαιδευτικούς, με κανένα. Ούτε και με τους 

συνοδούς. […] ήμουν πάντα εντάξει, και με τους δασκάλους και με τους συνοδούς. 

Απλά δεν μπορούν να σου παρέχουν εκείνο που θέλεις. Οι κανονισμοί τζείνοι ένει, 

τζείνο μπορούν να προσφέρουν. (Γον.02, Ομάδα: Γ2, Μητέρα αγοριού με νοητική 

αναπηρία) 

Η σχέση μας [με το σχολείο] σαν γονιοί, να ομολογήσω ότι ναι προσπαθούν, θέλουν 

να βοηθήσουν, θέλουν κάποιοι να βοηθήσουν σίγουρα, ως ένα σημείο, γιατί βλέπω 

τους ότι εν δεμένα τα χέρια τους. Ναι, αντιλαμβάνονται τι τους λέω κάποτε, 

καταλαβαίνουν ότι υπάρχει, υπάρχει.. είμαστε πίσω anyway γενικά με το θέμα τούτο, 

καταλαβαίνουν το, αντιλαμβάνονται το, αλλά δεν μπορούν να βοηθήσουν. Εντάξει, 

δεν ξέρω πώς.. Το σύστημα πάλε που τη μια, ναι «Τούτα έχετε.», «Τούτα πρέπει να 

κάμετε.», «Τούτα μπορείτε να κάμετε.» δεν έχει που τζιαμέ και τζει. Και βλέπω τους 

«Ναι, να βοηθήσω.» αλλά ως ένα σημείο. (Γον.32, Ομάδα: Γ1, Πατέρας αγοριού στο 

φάσμα του αυτισμού) 
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Όσο αφορά τις συνεργασίες σχολείου – οικογένειας οι γονείς ανέφεραν τις 

συνεννοήσεις τους με το σχολικό προσωπικό για θέματα φροντίδας και ασφάλειας, την 

ενημέρωσή τους από τους εκπαιδευτικούς για θέματα προόδου και συμπεριφοράς, την 

επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς για λήψη συμβουλών όσο αφορά το διάβασμα στο σπίτι, 

και τη δημιουργία συνεργασιών μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου και των ιδιωτών 

εκπαιδευτικών του απογεύματος για τήρηση κοινής πορείας μετά από πρωτοβουλίες των 

γονέων. Παράλληλα, οι γονείς ανέφεραν και τη θετική τους θέση ότι οι συνεργασίες 

σχολείου – οικογένειας είναι προς το εκπαιδευτικό συμφέρον των παιδιών με αναπηρίες, 

εκφράζοντας ταυτόχρονα και την επιθυμία τους για περισσότερες και πιο ουσιαστικές 

συνεργασίες μεταξύ των δύο πλευρών. 

Παρά τα πιο πάνω ευρήματα τα οποία περιγράφουν ως έναν βαθμό τη φύση και το 

πλαίσιο των σχέσεων και συνεργασιών σχολείου – οικογένειας, μέσα από την έρευνα 

εντοπίστηκαν ισχυρότατα τεκμήρια τα οποία καταδεικνύουν ότι εμπλοκή των γονέων στο 

επίπεδο του σχολείου καθορίζεται και διαμορφώνεται σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό από τις 

ταξικές τους έξεις. Στην παρούσα έρευνα οι γονείς από τις κοινωνικοοικονομικές ομάδες της 

μεσαίας τάξης έτειναν να παρακολουθούν και να ελέγχουν πιο στενά το έργο που επιτελείται 

στο σχολείο, ενώ παράλληλα φρόντιζαν να γίνεται και περισσότερο αισθητή η παρουσία τους 

σε αυτό, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά τους θα 

ελάμβαναν το μέγιστο δυνατό όφελος από το σχολείο: «να βεβαιώνομαι ότι δεν ξεφεύγουν τα 

πράγματα, να κάμνω την παρουσία μου αισθητή, να μην τους περάσει ποτέ που τον νου ότι 

δε με ενδιαφέρει, διότι εάν τους περάσει τούτο που τον νου, ετέλειωσε» (Γον.16, Ομάδα: Α-

Β, Μητέρα αγοριού με νοητική αναπηρία). Τέτοιου είδους συμπεριφορές φαίνεται να 

αντανακλούν και μια σημαντική έλλειψη εμπιστοσύνης προς το σχολικό έργο από πλευράς 

οικογενειών, καθώς και μια σχετικά μεγαλύτερη άνεση από πλευράς γονέων μεσαίας τάξης 
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στο να εκφράζουν ευθέως τις απόψεις, τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις τους προς το 

εκπαιδευτικό προσωπικό και τις διευθύνσεις των σχολείων. 

Αν δεν προσπαθήσει ο γονιός δε γίνεται τίποτα. Τίποτα, διότι εάν δε δείξω στον 

εκπαιδευτικό ότι εγώ θέλω, απαιτώ, και αυτός με εικοσιπέντε παιδιά μέσα στην τάξη 

είναι λογικό να μην μπορεί να δώσει. Θεωρώ όταν νιώθουν ότι ελέγχονται, ότι 

προσπαθούν περισσότερο. Και όταν νιώσει ότι εγώ ενδιαφέρομαι για τούτο το 

πράγμα, ότι και κείνοι κουνιούνται λίγο που τη θέση τους. (Γον.34, Ομάδα: Γ1, 

Μητέρα κοριτσιού με νοητική αναπηρία) 

Επίσης, οι γονείς από τις ομάδες ΑΒ και Γ1 ήταν περισσότερο πιθανόν να εκφράζουν 

με περισσότερη άνεση και σε έναν μεγαλύτερο βαθμό εισηγήσεις και προτροπές προς το 

σχολικό προσωπικό για βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Όπως αναφέρθηκε από 

τους γονείς, στις πλείστες των περιπτώσεων οι εισηγήσεις τους δε λαμβάνονταν υπόψη 

δημιουργώντας τους αρνητικά συναισθήματα και απογοήτευση. Παρ’ όλα αυτά, το 

ενδιαφέρον σε αυτό το σημείο είναι ότι τέτοιου είδους ενέργειες συναντήθηκαν μόνο στους 

γονείς μεσαίας τάξης. Ταυτόχρονα στο ίδιο απόσπασμα μπορεί κανείς να πει ότι ίσως να 

διαφαίνονται και ορισμένες αρνητικές εργασιακές νοοτροπίες από πλευράς προσωπικού, οι 

οποίες ενδεχομένως να συνδέονται με την απουσία αξιολόγησης, λογοδοσίας, εργασιακών 

κινήτρων, και γενικά οράματος όσο αφορά τον τομέα της εκπαίδευσης των παιδιών με 

αναπηρίες, οι οποίες φαίνεται να ενσαρκώνονται μέσα από ανάλογα φαινόμενα όπως το πιο 

κάτω: 

Το κύριο πρόβλημα που έχουμε είναι το ότι υπάρχει μια τάση να ταμπελλοποιούνται 

τα παιδιά. Δηλαδή, να σου εξηγήσω τι εννοώ. Παιδιά με τη διάγνωση του (όνομα 

παιδιού) μαθαίνουν να διαβάζουν. Και πήγα στο σχολείο και τους είπα ότι υπάρχει 

τούτη η δυνατότητα. Μπορούμε να το συζητήσουμε; Μπορούμε να ψάξουμε, να το 

δοκιμάσουμε; Και ήταν αρνητικοί. Ήταν αρνητικοί διότι τούτο εξηπακούετουν 

δουλειά above and beyond του πλαισίου του οποίου έθεσαν οι ίδιοι ότι είναι 

διατεθειμένοι να.. μέσα στο οποίο είναι διατεθειμένοι να κινούνται. Μετά, μωρά που 

έχουν τούτην τη διάγνωση χρησιμοποιούν συγκεκριμένα προγράμματα επικοινωνίας 

ή μέσω τηλεφώνου ή μέσω iPad είναι δύο τα πιο δημοφιλή, το ένα είναι [όνομα 

λογισμικού Α] και το άλλο είναι [όνομα λογισμικού Β] […] Ε δεν υπάρχει ούτε 

διάθεση ούτε ανταπόκριση […] Πέρα από την αναφορά και την προτροπή να γίνει 

τούτο το πράγμα και τη συζήτηση που είχαν με το σχολείο με τις απογευματινές 

θεραπεύτριες, δεν έκανα άλλη κίνηση. Διότι δεν ήθελα να συγκρουστώ. Θεώρησα ότι 

δε θα έφερνε κάτι η σύγκρουση. Διότι έστω και εάν εσυγκατατήθονταν και έλεγαν 
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«Εντάξει να το κάνουμε.» για να σιωπήσω ας πούμε, δε θα το δούλευαν όπως θα 

ήθελα να δουλευτεί ας πούμε ή όπως θα έπρεπε να δουλευτεί ή όπως θα μπορούσε να 

δουλευτεί, διότι είναι κάτι που θα τους ανάγκαζα να το κάμουν. (Γον.16, Ομάδα: Α-

Β, Μητέρα αγοριού με νοητική αναπηρία) 

Ένα τρίτο χαρακτηριστικό το οποίο καταδίνει τον ρόλο των ταξικών έξεων στις 

σχέσεις σχολείου – οικογένειας, ήταν και το γεγονός ότι οι γονείς από τις ομάδες ΑΒ και Γ1 

έτειναν να εκφράζουν τη διάθεση ότι μπορούν να παρεμβαίνουν στα σχολεία όταν 

θεωρήσουν ότι χρειάζεται, πράγμα το οποίο μπορούσε να οδηγήσει ως έναν βαθμό και στην 

αποτελεσματική επίλυση σοβαρών προβληματικών καταστάσεων για το παιδί τους. Δηλαδή, 

όταν οι γονείς έκριναν ότι το παιδί τους αδικείτο από μια καθημερινή σχολική πρακτική, οι 

γονείς μεσαίας τάξης έτειναν με μεγαλύτερη άνεση και αυτοπεποίθηση (σε σύγκριση πάντα 

με τους γονείς εργατικής τάξης) να εκφράζουν ευθέως τις διαφωνίες και τη δυσαρέσκεια 

τους προς τα σχολεία, παραμένοντας σταθεροί πολλές φορές στις θέσεις τους μέχρι την 

επίλυση του προβλήματος. Παράλληλα, στο ίδιο απόσπασμα, μέσα από τα λόγια της 

συμμετέχουσας φαίνεται να αναδύεται και η τεράστια σημασία και τα οφέλη της ένταξης των 

παιδιών με αναπηρίες σε περιβάλλοντα γενικής τάξης, ως προς το κομμάτι της ανάπτυξης 

θετικών συμπεριφορών και δεξιοτήτων έναντι των έντονα διαχωριστικών εκπαιδευτικών 

πλαισίων όπως η ειδική μονάδα: 

[…] [για] τα πάντα πρέπει να τσακωθείς μαζί τους. Αν δεν τσακωθείς μαζί τους δεν 

κάμνεις τίποτε. […] εγώ αν δεν εφώναζα που τον καιρό του νηπιαγωγείου το μωρό δε 

θα ήταν στην κατάσταση που είναι τώρα. Εβάλαν τον μέσα σε μια μονάδα στο 

νηπιαγωγείο όπου τα μωρά ούτε μιλούσαν ούτε περπατούσαν. Και το μωρό επειδή 

μιμείται, έρκετουν σπίτι και τζιαμέ που έλεγε κάποιες λέξεις έρχετουν σπίτι και 

έκαμνε μου «Ααααα», δηλαδή έχασε και κείνο, και τζειν τις πέντε λέξεις που 

μπορούσε να μας πει έχασε τες και κείνες. Για αυτό εμείς ηθέλαμε να μπει, επιμέναμε 

να μπει στην [γενική] τάξη. Ξέρω το ότι κανονικά έπρεπε να ήταν στη μονάδα, αλλά 

αφού έβλεπα τον ότι στην τάξη ήταν πιο καλός. Εμιμήτουν τα μωρά που εμιλούσαν, 

εμιμήτουν τα μωρά που επερπατούσαν, έβγαινε επήγαινε στα παιγνίδια με τα άλλα τα 

μωρά, είχε μίαν πάρα πολλά καλή σχέση με τα μωρά, οπόταν εθεωρούσα το 

παράλογο να τον έχουν ούλλη μέρα μέσα σε μια μονάδα και να μεν κάμνει τίποτε. 

Ξέρεις ότι έκαμα καυγά για να τον κάμνουν ένταξη; Δεν τον εβάλλαν στην τάξη 

καθόλου στην κανονική. Μέχρι που έκαμα καβγά. […] Η δασκάλα του και δέχεται 

τον στην τάξη της και πολλή σημασία του διά. Απλά δεν είχαν συνοδό. Πού να το 

πεις; Ότι δεν είχαν συνοδό για να παίρνει τα μωρά στην κανονική την τάξη. Και λέω 
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τους «Δεν εν πρόβλημα δικό μου τούτο. Ζητείστε που το Υπουργείο και άλλο 

συνοδό, εν τζαι φταίω εγώ.» Να την πληρώσει ο γιός μου; Ακριβώς δε θα την 

πληρώσει ο γιος μου γιατί εσύ σαν διευθύντρια δεν πάεις να ζητήσεις ακόμα ένα 

συνοδό ας πούμε. Εν τζαι έφεραν άλλο συνοδό, αλλά πηγαίνει ο (όνομα παιδιού) 

στην τάξη. Εγώ πιστεύω ότι ήταν απλώς μια δικαιολογία που ήβραν εκείνην την ώρα 

να μου πουν, γιατί που την ημέρα που έκαμα καβγά το μωρό πάει στην τάξη κανονικά 

με τους δύο συνοδούς που έχει, εν έχει τρείς συνοδούς τωρά η τάξη, πάλε δύο έχει. 

Και το μωρό κάμνει ένταξη. (Γον.21, Ομάδα, Α-Β, Μητέρα αγοριού με σωματική 

αναπηρία) 

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να σημειωθεί πως τα πιο πάνω ευρήματα δεν 

καταδεικνύουν απαραίτητα πως όλοι οι γονείς μεσαίας τάξης εξέφρασαν και τα τρία πιο 

πάνω χαρακτηριστικά κατά την εμπλοκή τους στην εκπαίδευση, όμως αυτό που έχει σημασία 

είναι ότι οι πιο πάνω συμπεριφορές και διαθέσεις συναντήθηκαν μόνο από γονείς μεσαίας 

τάξης, στοιχείο το οποίο καταδεικνύει μια πολύ σημαντική και ξεκάθαρη τάση στα δεδομένα 

επιβεβαιώνοντας τη θέση του Bourdieu (Bourdieu, 1984, 1998) περί ταξικών έξεων. Τα 

ευρήματα αυτά φαίνεται να ταυτίζονται σε σημαντικό βαθμό και με τα αποτελέσματα άλλων 

ερευνών στο πεδίο των σχέσεων σχολείου – οικογένειας, αφού οι γονείς μεσαίας τάξης έχει 

εντοπιστεί ότι τείνουν σε μεγαλύτερο βαθμό να επιβλέπουν, να ελέγχουν και να 

παρεμβαίνουν στην εκπαίδευση των παιδιών τους, ενώ οι γονείς εργατικής τάξης φαίνεται να 

τείνουν να στρέφουν την ευθύνη της εκπαίδευσης των παιδιών τους αποκλειστικά προς τους 

εκπαιδευτικούς διατηρώντας μια ξεκάθαρη απόσταση από τα σχολεία (Lareau & Shumar, 

1996· Lareau 1987). Όσο αφορά τις οικογένειες παιδιών με αναπηρίες, οι γονείς υψηλού 

κύρους φαίνεται να παρουσιάζονται επίμονοι και απαιτητικοί κατά τη διεκδίκηση 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών για τα παιδιά τους, κάνοντας περισσότερο αισθητή την παρουσία 

τους στο σχολείο και επιδιώκοντας την ικανοποίηση των αιτημάτων τους μέσω πολλαπλών 

καναλιών ή διόδων (Rehm κ.ά., 2013). 

Τέτοιου είδους διαθέσεις και ενέργειες που να καταδεικνύουν έντονη παρουσία στο 

σχολείο, εισηγήσεις και προτροπές προς το εκπαιδευτικό προσωπικό, καθώς και άνεση για 

δραστικές παρεμβάσεις στο σχολείο, δεν αναφέρθηκαν από γονείς που προέρχονταν από τις 
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ομάδες της εργατικής τάξης στον ίδιο βαθμό με τους γονείς μεσαίας τάξης. Μάλιστα, στις 

πολύ λιγοστές περιπτώσεις όπου αναφέρθηκαν διαφωνίες ή παρεμβάσεις αυτές ήταν σε πολύ 

μικρότερη κλίμακα. Τα ευρήματα αυτά φαίνεται να διασταυρώνονται και με ορισμένες 

απόψεις εκπαιδευτικών αφού όπως αναφέρει ένας υπεύθυνος καθηγητής ειδικής μονάδας 

μέσης εκπαίδευσης: 

[…] οι γονείς οι οποίοι προέρχονται από ψηλά κοινωνικά στρώματα γνωρίζουν τις 

νομοθεσίες πιο πολύ και η δύναμη που έχουν ή κοινωνική ή οικονομική τους δίνει 

την.. έτσι και την ευκαιρία αλλά και το κύρος για να μπουν στο σχολείο και να 

δημιουργήσουν κατάσταση που αφορά την εξέλιξη του παιδιού τους. Ε και 

επηρεάζουν πιο πολύ αυτοί οι γονείς. Ενώ οι γονείς που είναι από πιο χαμηλά.. πιο 

φτωχές οικογένειες ή αμόρφωτες αν μπορώ να το πω έτσι, ε πιο πολύ ως θεατές 

παρατηρούν τις εξελίξεις στο σχολείο. Δεν μπορούν να διαμορφώσουν κατάσταση 

δηλαδή. Δηλαδή τους φοβίζει ας πούμε το γραφειοκρατικό σύστημα που υπάρχει στο 

σχολείο και δεν μπορούν εύκολα να το αντιμετωπίσουν. […] απλά έρχονται στο 

σχολείο, παίρνουν τα παιδιά, φεύγουν, δεν έχουν σχέση με τη διεύθυνση. (Εκπ.01, 

Καθηγητής μέσης εκπαίδευσης) 

Σε συμφωνία με τα πιο πάνω ευρήματα φαίνεται να είναι και οι αναφορές ορισμένων 

εκπαιδευτικών σχετικά με οικογένειες από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα, οι οποίες 

παρέρχονται από τις κοινωνικοοικονομικές ομάδες της εργατικής τάξης. Στο σημείο αυτό 

αξίζει να σημειωθεί ότι στην έρευνα η κοινωνικοοικονομική προέλευση των οικογενειών 

αποτελούσε καθοριστικότερο παράγοντα διαμόρφωσης των σχέσεων σχολείου – οικογένειάς 

παρά το πολιτισμικό υπόβαθρο, αφού οι συμμετέχοντες/ουσες με διαφορετικό πολιτισμικό 

υπόβαθρο οι οποίοι/ες προέρχονταν από τις κοινωνικοοικονομικές ομάδες της μεσαίας τάξης 

έτειναν να εκφράζουν παρόμοιες συμπεριφορές και διαθέσεις με τους Κύπριους γονείς των 

αντίστοιχων κοινωνικοοικονομικών ομάδων, εύρημα το οποίο συμφωνεί και με τα 

αποτελέσματα άλλων ευρών (Horvat κ.ά., 2003∙ Trainor, 2010α, 2010β). Πιο κάτω 

παρατίθεται η άποψη ενός ειδικού εκπαιδευτικού δημοτικής εκπαίδευσης σχετικά με τη 

σχολική εμπλοκή των οικογενειών εργατικής τάξης με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο: 
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Κοίτα, εν πιο.. Επειδή δε γνωρίζουν πολλά πράγματα και νιώθουν έτσι μια, στα 

εισαγωγικά «μειονεξία» σε σχέση με τους υπόλοιπους κατοίκους τέλος πάντων της 

περιοχής. Ε θεωρώντας ότι δυσκολεύονται και με τη γλώσσα, δυσκολεύονται και με 

τούτα ούλλα τα κυβερνητικά, «Δεν μπορώ να πάω στο Επαρχιακό.», «Δεν μπορώ να 

ζητήσω κάτι.» τέλος πάντων, έρχονται έτσι πιο ήσυχα, πιο ήρεμα προς τον δάσκαλο 

τέλος πάντων και εν να ακολουθήσουν τη δική του γραμμή. Εμπιστεύονται το τζείνο 

γιατί δεν ξέρουν κάτι άλλο, τούτη η πλευρά του κόσμου. […] Αλλά οι περισσότεροι 

γονείς που εν πρόσφυγες, που εν που άλλες χώρες τέλος πάντων και έχουμε στο 

συγκεκριμένο σχολείο εν πιο θετικοί με τον δάσκαλο. Εμπιστεύονται τον πιο εύκολα. 

Εν καθαρά εργατικοί μετανάστες. (Εκπ.05, Ειδικός εκπαιδευτικός) 

Όπως φάνηκε από τα πιο πάνω ευρήματα, οι ταξικές έξεις μπορούν να διαμορφώσουν 

σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό τις προσεγγίσεις και τις πρακτικές των γονέων όσο αφορά την 

εμπλοκή τους στην εκπαίδευση, αντανακλώντας τόσο τις διαφορικές κοινωνικές θέσεις των 

οικογενειών (Bourdieu, 1984, 1998) όσο και τις διαφορετικές θεωρήσεις τους για το τι είναι 

επιτρεπτό και τι όχι στις σχέσεις σχολείου – οικογένειας στη βάση του 

κοινωνικοοικονομικού τους υποβάθρου. Δεδομένου του ότι το πρώτο μέρος της παρούσας 

ενότητας τεκμηριώθηκε μόνο μέσα από τις προοπτικές των γονέων και των εκπαιδευτικών, η 

υπό-ενότητα που ακολουθεί αφιερώνεται ειδικά στην προοπτική των παιδιών σχετικά με την 

επικοινωνία σχολείου – οικογένειας. 

5.3.1. Η προοπτική των παιδιών για την επικοινωνία σχολείου – οικογένειας.  

Γενικά, μέσα από τις προοπτικές τους, τα παιδιά εξέφρασαν θετικές στάσεις ως προς την 

επικοινωνία των γονιών τους με τους εκπαιδευτικούς τους, εξηγώντας πως είναι σημαντικό 

οι γονείς τους να γνωρίζουν τι γίνεται στο σχολείο, αντανακλώντας την αντίληψη πως 

θεωρούν τους γονείς τους συνοδοιπόρους (και υπερασπιστές σε ορισμένες περιπτώσεις) στη 

μάθηση και σχολική τους ζωή. Δηλαδή, η πλειοψηφία των παιδιών φάνηκε να θέλουν και να 

επιθυμούν την ενημέρωση των γονιών τους από τους εκπαιδευτικούς τους για το τι συμβαίνει 

στην τάξη και γενικά στο σχολείο, αλλά και το αντίστροφο ήταν επιθυμητό από τα παιδιά, 

δηλαδή την ενημέρωση των εκπαιδευτικών τους από τους γονείς τους για ατομικά ζητήματα 

που τα αφορούν ή τα απασχολούν. Όπως ανέφερε ένα παιδί δημοτικής εκπαίδευσης: 
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Ναι. Ναι. [Μου αρέσει που μιλά η μάμμα με τη δασκάλα] Λέει της η κυρία (όνομα 

δασκάλας τάξης) πώς τα πάω μες την τάξη. […] [Νιώθω] Καλά, ωραία, γιατί 

μαθαίνει.. Τι γίνεται μες την τάξη μου, με την κυρία (όνομα δασκάλας τάξης). 

(Μαθήτρια.02, Μαθησιακές αναπηρίες, Φοίτηση σε γενική τάξη δημοτικής 

εκπαίδευσης) 

Όπως συμπλήρωσε η μητέρα του συγκεκριμένου παιδιού:  

Επειδή τζείνα που της συμβαίνουν μιλώ τα μαζί της και ξέρει ότι όταν εν να πάω στο 

σχολείο εκτός που την απόδοση της εν να αναφέρω τα πράγματα που την ενοχλούν 

[π.χ. κοροϊδία από άλλα παιδιά], δεν την τρομάζει γιατί ξέρει ότι εν να πάω να την 

υπερασπιστώ. (Γον.05, Ομάδα: Γ2, Μητέρα κοριτσιού με μαθησιακές αναπηρίες) 

Τα δεδομένα αυτά αναδεικνύουν σαφώς τη μεγάλη σημασία που έχει για τα παιδιά με 

αναπηρίες η εμπλοκή των γονιών τους στην εκπαίδευση, υποδεικνύοντας ταυτόχρονα και τη 

μεγάλη ανάγκη για μετατόπιση της φιλοσοφίας των εκπαιδευτικών συστημάτων προς 

περισσότερο οικογενειοκεντρικές προσεγγίσεις οι οποίες ενθαρρύνουν τις συνεργασίες με 

τους γονείς. Από την άλλη όμως, μια μικρή μειοψηφία δύο (2) παιδιών που φοιτούσαν σε 

ειδική μονάδα (των οποίων η αναπηρία εμπίπτει σε συνδυασμό των κατηγοριών: μαθησιακές 

αναπηρίες/συναισθηματικές δυσκολίες/άλλα προβλήματα υγείας π.χ. επιληψία, διαταραχή 

ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, καρδιακές παθήσεις, κ.α.), εξέφρασαν την 

ανησυχία και μη επιθυμία τους για επικοινωνία των γονιών τους με το σχολείο, υπό τον φόβο 

και το άγχος ότι οι εκπαιδευτικοί θα αναφέρουν στους γονείς τους ζητήματα «απειθαρχίας» ή 

«ανυπακοής»: 

Φοβάμαι να της πει τι κάμνω [της μάμμας]. Και φοβάμαι να της πει. […] Με τον 

διευθυντή ναι [φοβάμαι που μιλά η μάμμα]. Επειδή ο διευθυντής εν.. λέει τα ούλλα. 

[…] Γιατί μια μέρα έκαμα πελλάρες. Και επειδή δεν μπαίνω μες την τάξη, και κάμνω 

πελλάρες, τούτα που επήγε να εξηγήσει [στη μάμμα]. (Μαθητής.03, Μαθησιακές 

αναπηρίες/άλλα προβλήματα υγείας, Φοίτηση σε ειδική μονάδα μέσης εκπαίδευσης) 

Ειδικά για ορισμένα παιδιά που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο προφίλ, φαίνεται να 

τίθεται το τεράστιο ερώτημα εάν η λεγόμενη «απειθαρχία» τους πηγάζει από το είδος της 

αναπηρίας τους, ή εάν προέρχεται ως αντίδραση τους στην αδυναμία των σχολείων να 

ικανοποιήσουν τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες και να τους προσφέρουν μια εκπαιδευτική 

εμπειρία που να τα γεμίζει και να τα κάνει να αισθάνονται ότι έχουν θέση στο σχολικό 
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περιβάλλον. Ιδιαίτερα μέσα από το πιο πάνω απόσπασμα, φαίνεται να αντανακλάται ο 

μεγάλος κίνδυνος της κατασκευής αρνητικών ταυτοτήτων και εντυπώσεων στην σχολική 

κοινότητα για ορισμένα παιδιά που φοιτούν σε ειδική μονάδα, πιθανότατα ως συνέπεια της 

αδυναμίας του συστήματος να συμπεριλάβει, να κατανοήσει και να ικανοποιήσει τις 

εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Δεδομένων των συγκεκριμένων ενδείξεων, ειδικά για τα παιδιά 

με το συγκεκριμένο προφίλ που φοιτούν σε ειδική μονάδα, εγείρεται η ανάγκη για περεταίρω 

διερεύνηση του παρόντος σχολικού φαινομένου μέσα από τις προοπτικές των διαφόρων 

εμπλεκόμενων ατόμων συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών. 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάστηκαν διάφορες πτυχές της σχολικής εμπλοκής των 

οικογενειών στο επίπεδο του σχολείου με έμφαση στο οικογενειακό κοινωνικοοικονομικό 

υπόβαθρο, καθώς επίσης και ορισμένες προοπτικές παιδιών σχετικά με την επικοινωνία των 

γονιών τους με τους εκπαιδευτικούς τους. Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο 

καθοριστικός ρόλος των ταξικών γονεϊκών έξεων στη διαμόρφωση των σχέσεων σχολείου 

και οικογενειών με παιδιά με αναπηρίες, καθώς επίσης και το φαινόμενο της μεταβολής και 

εξέλιξης των γονεϊκών έξεων (σχετικά με το πεδίο της εκπαίδευσης) με το πέρασμα των 

χρονών της σχολικής ζωής των παιδιών τους. 

 

5.4. Η Έννοια της Έξης και η Οικογενειακή Εμπλοκή στην Εκπαίδευση 

Η έννοια της έξης, όπως αναφέρθηκε και στο θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας, 

αποτελεί μία από τις σημαντικότερες έννοιες στο έργο του Bourdieu. Μέσα από την παρούσα 

έρευνα εντοπίστηκαν ευρήματα τα οποία καταδεικνύουν τόσο τον πολύ σημαντικό και 

διαμορφωτικό ρόλο των ταξικών έξεων στις σχέσεις σχολείου – οικογένειας, όσο και τον 

εξελικτικό χαρακτήρα της έννοιας της έξης σχετικά πάντα με το πεδίο της εκπαίδευσης των 

παιδιών με αναπηρίες. Πιο συγκεκριμένα, οι γονείς που προέρχονταν από τις ομάδες Α-Β και 
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Γ1 περιέγραψαν αρκετά διαφορετικές διαθέσεις, αντιλήψεις, δράσεις, προσεγγίσεις και 

συμπεριφορές όσο αφορά τις αλληλεπιδράσεις τους με τους διάφορους θεσμούς στο πεδίο 

της εκπαίδευσης από ότι οι οικογένειες από τις ομάδες Γ2 και Δ-Ε, στοιχεία τα οποία 

φαίνεται να συνθέτουν δύο αρκετά διακριτές τάσεις στα δεδομένα αντανακλώντας αυτό που 

ο Bourdieu ονομάζει ταξική έξη (Bourdieu, 1984, 1998). 

Για παράδειγμα, όσο αφορά το πεδίο των ΕΕΕΑΕ oι γονείς από τις ομάδες Α-Β και 

Γ1 ανέφεραν σε έναν σχετικά μεγάλο βαθμό διαφωνίες με τις Επιτροπές, κυρίως ως προς τις 

αποφάσεις των Επιτροπών για το πλαίσιο φοίτησης του παιδιού τους. Σε τέτοιου είδους 

περιστάσεις διαφωνίας οι γονείς από τις συγκεκριμένες ομάδες έτειναν να παραμένουν 

σταθεροί στις θέσεις τους και να επιδεικνύουν μεγαλύτερες αντιστάσεις, να κάνουν χρήση 

του δικαιώματός τους για ένσταση, να κριτικάρουν και να αμφισβητούν τα αποτελέσματα 

των αξιολογήσεων συχνότερα, και να εκφράζουν τις διαφωνίες τους προς τις αποφάσεις των 

Επιτροπών με μεγαλύτερη άνεση και αυτοπεποίθηση. Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις οι 

γονείς μεσαίας τάξης εξέφρασαν και μια κουλτούρα διερεύνησης και εκμάθησης των 

σχετικών νομοθεσιών και κανονισμών, καθώς και των διαθέσιμων στηρίξεων ή 

εναλλακτικών τρόπων εκπαίδευσης για τα παιδιά τους ως διαπραγματευτικά πλεονεκτήματα 

κατά τις αλληλεπιδράσεις τους με τις ΕΕΕΑΕ. Αντίθετα οι οικογένειες από τις ομάδες Γ2 και 

Δ-Ε έτειναν σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό να αποδέχονται και να συναινούν με τις αποφάσεις 

των ΕΕΕΑΕ, να δείχνουν εμπιστοσύνη στις αξιολογήσεις των Επιτροπών, να μην κάνουν 

χρήση τους δικαιώματός τους για ένσταση, και γενικά να μην προχωρούν σε παρατεταμένες 

καταστάσεις έντονης διαφωνίας ή διαπραγμάτευσης με τις Επιτροπές. Αυτά τα ευρήματα 

φαίνεται να καταδεικνύουν δύο αρκετά διακριτές ταξικές έξεις στη βάση του 

κοινωνικοοικονομικού υποβάθρου των οικογενειών. Παρ’ όλα αυτά, τα συγκεκριμένα 

ευρήματα δε θα πρέπει να μας οδηγούν στον προκαθορισμό των συμπεριφορών και των 

δράσεων των γονέων, αφού στα δεδομένα εντοπίστηκε και ένας μικρός αριθμός εξαιρέσεων 
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οι οποίες καταδεικνύουν και διαφορές ανάμεσα στις προσεγγίσεις γονέων εντός της ίδιας 

κοινωνικής ομάδας τόσο εργατικής όσο και μεσαίας τάξης. 

Σύμφωνα πάντα με τη θεωρία του Bourdieu, μπορεί να πει κανείς ότι οι έξεις των 

γονέων από τις ομάδες Γ2 και Δ-Ε δεν τους επέτρεπαν ως έναν βαθμό να διαφωνήσουν, να 

διαπραγματευτούν ή να «συγκρουστούν» έντονα και παρατεταμένα με τις ΕΕΕΑΕ, ή να 

προχωρήσουν σε ενστάσεις με επίκληση σε νομοθεσίες και δικαιώματα, αφού τέτοιου είδους 

πρακτικές φαίνεται να απορρίπτονταν ως αδιανόητες ή μη εφικτές από τις έξεις τους (Reay, 

2004) και συνεπώς να μην αποτελούσαν επιλογές για αυτούς. Αντίθετα, οι έξεις των γονέων 

από τις κοινωνικοοικονομικές ομάδες Α-Β και Γ1 φαίνεται να τους επέτρεπαν σε έναν 

μεγαλύτερο βαθμό και με σχετικά μεγαλύτερη άνεση και αυτοπεποίθηση την έκφραση 

διαφωνιών, τη διαπραγμάτευση, και την επίκληση σε νομοθεσίες και δικαιώματα κατά τις 

επαφές και αλληλεπιδράσεις τους σε τέτοιου είδους θεσμικά περιβάλλοντα όπως είναι αυτά 

των ΕΕΕΑΕ.  

Πιο κάτω, στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται συνοπτικά οι διάφορες τάσεις που 

εντοπίστηκαν στα δεδομένα, οι οποίες αντανακλούν τις διαφορετικές έξεις των οικογενειών 

στο πεδίο της εκπαίδευσης των παιδιών τους ανά ευρύτερη κοινωνικοοικονομική ομάδα. Οι 

πιο κάτω τάσεις δεν αναφέρονται σε μεμονωμένα περιστατικά στα δεδομένα, αλλά σε 

επαναλαμβανόμενα μοτίβα πρακτικών, αντιλήψεων και συμπεριφορών τα οποία 

καταγράφηκαν μέσα από τις συνεντεύξεις με τους γονείς. 
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Πίνακας 6: 

Τάσεις στα δεδομένα ανά ευρύτερη κοινωνικοοικονομική ομάδα 

Τάσεις στα δεδομένα 

Οικογένειες 

Μεσαίας Τάξης 

Οικογένειες 

Εργατικής Τάξης 

Διεκδικητικές διαθέσεις κατά τις επαφές με ΕΕΕΑΕ ν  

Συναινετικές διαθέσεις προς αποφάσεις ΕΕΕΑΕ  ν 

Έκφραση ενστάσεων προς αποφάσεις ΕΕΕΑΕ ν  

Περιπτώσεις ανατροπής αποφάσεων ΕΕΕΑΕ και 

επίτευξη αλλαγής πλαισίου φοίτησης παιδιού 

ν  

Επίδειξη εμπιστοσύνης στις κρίσεις των ΕΕΕΑΕ  ν 

Περιπτώσεις ανατροπής αποφάσεων Επιτροπής 

Πρόσληψης Σχολικών Συνοδών 

ν  

Επίκληση σε νομοθεσίες, κανονισμούς και 

δικαιώματα 

ν  

Σμίκρυνση ανισοζυγίων εξουσίας με εκπαιδευτικούς 

θεσμούς (ΕΕΕΑΕ, Σχολικές Εφορείες, Σχολεία) 

ν  

Απουσία αναφοράς έντονων διαφωνιών ή 

παρατεταμένων «συγκρούσεων» με τους 

εκπαιδευτικούς θεσμούς 

 ν 

Αισθητή παρουσία στο πλαίσιο του σχολείου ν  

Έκφραση προτροπών προς το σχολικό προσωπικό ν  

Διατήρηση απόστασης από τα σχολεία  ν 
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Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω που αφορούν τον ρόλο των ταξικών έξεων στην εμπλοκή 

των γονέων στην εκπαίδευση, ο Bourdieu στο έργο του αναφέρθηκε ξεκάθαρα και στον 

εξελικτικό και προσαρμοστικό χαρακτήρα της έννοιας της έξης (Mills, 2008· Reay, 2004) ο 

οποίος εντοπίστηκε και αναδείχθηκε στα δεδομένα μέσα από ορισμένες περιπτώσεις 

συμμετεχόντων/ουσών. Είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ότι το πεδίο της εκπαίδευσης των 

παιδιών με αναπηρίες αποτελεί ένα εντελώς νέο και αρκετά άγνωστο πεδίο για τους γονείς 

κατά τα πρώτα χρόνια της σχολική ζωής των παιδιών τους. Όταν οι άνθρωποι μετακινούνται 

μεταξύ διαφορετικών πεδίων, η έξη τους μετασχηματίζεται σιγά – σιγά ώστε να 

διαμορφώνονται διαθέσεις πρακτικών που είναι σε συμφωνία με τη λογική των νέων πεδίων 

(Fallov & Armstrong, 2009). Μέσα από τα δεδομένα διαφάνηκαν σοβαρές ενδείξεις ότι οι 

έξεις των γονέων σχετικά με το πεδίο της εκπαίδευσης θα πρέπει να κατανοούνται ως κάτι το 

υπό συνεχή διαμόρφωση και όχι ως κάτι το στατικό, αφού εντοπίστηκε αριθμός περιπτώσεων 

οι οποίες κατέδειξαν σημαντικές μεταβολές στις έξεις των γονέων. Πιο συγκεκριμένα, μια 

μερίδα γονέων ανέφεραν πως μέσα από τα σχολικά χρόνια των παιδιών τους οι προσεγγίσεις 

τους με τα σχολεία διαφοροποιήθηκαν, και η εμπλοκή τους στην εκπαίδευση έγινε 

περισσότερο διεκδικητική σε σχέση με τα αρχικά χρόνια της σχολικής ζωής των παιδιών 

τους: 

Στην πορεία όμως έγιναν πολλά θέματα και έγινα πιο.. κάπως πιο επιθετική. Δεν 

έκαμνα πίσω με τίποτε. […] με τον χρόνο μπαίνεις εις τα πράγματα, ρωτώντας, 

βρίσκεις άτομα, ρωτάς, κάμνεις. Εντάξει και μαθαίνεις πιο πολλά πράγματα και 

γίνεσαι και πιο επιβλητικός και θέλεις τα. Επιβάλλεσαι τους ότι «Θέλω τα.», «Δεν 

μπορείτε να κάμνετε ότι θέλετε.» ας πούμε. Που τη στιγμή που υπάρχουν κάποιοι 

νόμοι που καλύπτουν τουν-τα μωρά και βάσει τζειν τη νομοθεσία δικαιούται το. Δε 

θα έρθεις εσύ να μου πεις «Ξέρεις δεν το δικαιούται.» που τη στιγμή που το 

δικαιούται και που τη στιγμή που ξέρω ότι όντως δικαιούται το. […] Έγινα πιο πολλά 

[διεκδικητική] διότι έβλεπα ότι γίνονταν αδικίες για τουν-τα μωρά, πολλά. (Γον.08, 

Ομάδα: Γ2, Μητέρα κοριτσιού με σωματική αναπηρία) 
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Σύμφωνα με τους συγκεκριμένους γονείς, σημαντικοί παράγοντες αυτής της 

μεταβολής ήταν η απόκτηση γνώσης και η πληροφόρησης σχετικά με τη νομοθεσία και τις 

διαδικασίες, τη φιλοσοφία της ενιαίας εκπαίδευσης, την αναπηρία και τα δικαιώματα τόσο 

των ιδίων όσο και των παιδιών τους, καθώς επίσης και οι γνώσεις και εμπειρίες τις οποίες 

απέκτησαν μέσα από την τριβή τους με το εκπαιδευτικό σύστημα, στοιχεία τα οποία όπως 

αναφέραν δεν κατείχαν κατά τα αρχικά χρόνια της σχολικής φοίτησης των παιδιών τους. 

Επίσης, μέσα από τη βιβλιογραφία εντοπίζονται έρευνες που καταδεικνύουν σημαντικές 

διαφοροποιήσεις αντιλήψεων από πλευράς γονέων σχετικά με τα άτομα με αναπηρίες και τις 

οικογένειές τους, πριν και μετά από την απόκτηση παιδιού με αναπηρία (Bacon & Causton-

Theoharis, 2013). Στο πιο κάτω απόσπασμα φαίνεται ξεκάθαρα η αλλαγή του 

προσανατολισμού των διαθέσεων της συμμετέχουσας Γον.31, πράγμα το οποίο προέκυψε 

μέσω της γνώσης και της εμπειρίας που απέκτησε η ίδια μέσα από την τριβή της με το 

εκπαιδευτικό σύστημα: 

Πρώτα – πρώτα πριν καν έχω τον (όνομα παιδιού) ούτε εγώ ήμουν γνώστης της 

αναπηρίας. Ούτε ήξερα τι είναι (ονομασία αναπηρίας). Και εγώ μπορεί να 

αντιμετώπιζα τούτα τα παιδιά όπως αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι, με οίκτο ας 

πούμε, δηλαδή να τα έβλεπα και να έλεγα «Α παναγία μου εν κρίμα.» Μέσα που 

τούτην την τριβή πλέον άλλαξε η οπτική γωνία μου. Δηλαδή είδα ότι καμία αναπηρία 

δεν είναι τραγική. Μπορεί να έχουν και καλύτερη ζωή από πολλά άλλα τυπικά 

παιδιά, πολλές χαρές, μια φυσιολογική ζωή. Είναι φτάνει να τους το επιτρέψουμε. 

Γνωρίζοντας τα δικαιώματα του παιδιού μου πλέον δε χωρά αμφισβήτηση στο τι 

πρέπει, όταν διεκδικώ, στο τι πρέπει να διεκδικήσω, οφείλει το κράτος να παρέχει τα 

μέγιστα, δεν ικανοποιούμαι με τα ελάχιστα, ούτε θεωρώ ότι παρακαλώ κάποιον. Ούτε 

ότι ζητώ χάρες. Θεωρώ ότι διεκδικώ ως πολίτης πλέον […] Άρα ναι, τούτο άλλαξε, 

ότι είναι δεδομένο πλέον ότι πρέπει να έχουν όλα τα άτομα ίση μεταχείριση. […] Δε 

διεκδικούσα, δεν ήξερα τα δικαιώματά μου. Άρα άρχισα που το μη διεκδίκηση, μετά 

επήγα στον φόβο, «Να διεκδικήσω;», «Να μεν διεκδικήσω;», «Έχω δίκιο;», «Δεν έχω 

δίκιο;», «Έχω άδικο;» Και σιγά σιγά, βελτιώνοντας τη γνώση μου, εν τούτο που σας 

είπα. Δε χωρεί αμφισβήτηση πλέον, δηλαδή διεκδικώ κάθετα. (Γον.31, Ομάδα: Α-Β, 

Μητέρα αγοριού με σωματική αναπηρία) 
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Δηλαδή οι εμπειρίες, οι γνώσεις και η πληροφόρηση των γονέων σχετικά με το 

εκπαιδευτικό σύστημα και τα δικαιώματα των παιδιών τους είναι στοιχεία τα οποία μπορούν 

να διαμορφώσουν και να μεταβάλουν σε σημαντικό βαθμό τις διαθέσεις που συνθέτουν τις 

έξεις τους ως προς το πεδίο της εκπαίδευσής, και να τους ενδυναμώσουν ως προς την 

υπεράσπιση των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων των παιδιών τους. Μέσα από το συγκεκριμένο 

σημείο αναδεικνύεται ο εξελικτικός χαρακτήρας της έξης των γονέων των παιδιών με 

αναπηρίες, ο οποίος ως τέτοιος χρήζει περεταίρω διερεύνησης στο πεδίο της εκπαίδευσης. 

Δηλαδή, μέσα από το σημείο αυτό προκύπτει και η ανάγκη για περεταίρω μελλοντική μελέτη 

του εξελικτικού χαρακτήρα της έξης των γονέων ως προς την εμπλοκή τους στην 

εκπαίδευση, μέσα από ένα θεωρητικό πλαίσιο που θα προσεγγίζει την έξη ως κάτι το 

δυναμικό και όχι ως κάτι στατικό. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό, όταν εφαρμόζεται η 

έννοια της έξης ως θεωρητικό εργαλείο να λαμβάνονται υπόψη τόσο η ταξική της πτυχή όσο 

και ο εξελικτικός της χαρακτήρας ο οποίος οδηγεί στη δευτερεύουσα έξη, ώστε να 

προκύπτουν πιο ολιστικά συμπεράσματα για τον ρόλο και τη λειτουργία της στη 

διαμόρφωση της κοινωνικής πραγματικότητας. Επίσης, επί της ευκαιρίας, προκύπτει και η 

ιδέα ότι η επαρκής και πλήρης ενημέρωση των γονέων σχετικά με τις νομοθεσίες, τις 

διαδικασίες, τις επιλογές και τα δικαιώματά τους θα πρέπει να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα 

του ΥΠΠΑΝ, ώστε οι γονείς να μπορούν να λειτουργούν από νωρίς ως υπερασπιστές των 

εκπαιδευτικών συμφερόντων των παιδιών τους, συμπληρώνοντας και ενισχύοντας με την 

παρουσία και τις προοπτικές τους το έργο των ΕΕΕΑΕ στα πλαίσια μιας αμοιβαίας 

συνεργασίας η οποία επιβάλλεται (βλ. Turnbull κ.ά., 2006). Φυσικά ένα τέτοιο σενάριο 

προϋποθέτει και τις ανάλογες νομικές ρυθμίσεις οι οποίες θα διασφαλίζουν και θα προωθούν 

την ισότιμη συμμετοχή των γονέων στα θεσμικά όργανα που λαμβάνουν αποφάσεις για τα 

παιδιά τους. 
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Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω ευρήματα σχετικά με τον εξελικτικό χαρακτήρα της 

έξης, μπορεί να τεκμηριωθεί σε μεγάλο βαθμό και η θέση περί ύπαρξης της δυνατότητας για 

κοινωνική αλλαγή. Οι διεργασίες κοινωνικής αλλαγής φαίνεται να επιτελούνται κυρίως μέσω 

της μεταβολής των διαθέσεων που συνθέτουν τις έξεις των κοινωνικών δραστών, που στην 

προκειμένη περίπτωση είναι οι γονείς των παιδιών με αναπηρίες. Τέτοιου είδους μεταβολές 

στις έξεις των γονέων φάνηκε να σχετίζονται με την απόκτηση συγκεκριμένου πολιτισμικού 

κεφαλαίου υπό τη μορφή γνώσεων, στάσεων, ικανοτήτων και διαθέσεων, τα οποία 

αποκτήθηκαν μέσω μάθησης και εμπειρίας κατά τα χρόνια της σχολικής φοίτησης των 

παιδιών τους. Τέτοιου είδους περιπτώσεις οι οποίες φανερώνουν ρεύματα κοινωνικής 

αλλαγής δεν πρέπει να αγνοούνται ή να παραβλέπονται από τους/τις κοινωνικούς/ές 

ερευνητές/τριες, αφού η κοινωνική αλλαγή αποτελεί αναμφισβήτητα ένα από τα 

χαρακτηριστικά του κοινωνικού κόσμου (Gewirdz & Cribb, 2003) χωρίς απαραίτητα να 

πρέπει να υποβαθμίζεται η ύπαρξη του φαινομένου της κοινωνικής αναπαραγωγής. Επίσης, 

μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να μας προφυλάξει και από τον θεωρητικό εγκλεισμό προς την 

κοινωνική αναπαραγωγή, καθώς και από την υιοθέτηση έντονων ντετερμινιστικών 

προσεγγίσεων οι οποίες προκαθορίζουν τη δράση, την τύχη και τις επιλογές των ατόμων από 

συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι τα άτομα από τα χαμηλά κοινωνικοοικονομικά 

στρώματα, τα άτομα με αναπηρίες ή τα άτομα με μεταναστευτική βιογραφία. 

Η δυνατότητα αντίληψης της έξης ως κάτι το μεταβλητό και όχι ως κάτι το στατικό, 

μπορεί επίσης να βοηθήσει τους/τις ερευνητές/τριες και στην ανάδειξη του ρόλου της 

εμπρόθετης δράσης των ατόμων στην αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών και 

εκπαιδευτικών εμποδίων μέσω της αλλαγής της κοσμοθεωρίας τους (π.χ. περίπτωση Γον.07, 

σσ. 151-152 και περίπτωση Γον.31, σ. 168), καθώς και στην εισήγηση πολιτικών προς την 

κατεύθυνση της έγκαιρης και επαρκούς ενημέρωσης των γονέων για τα δικαιώματά τους 

ώστε να οικοδομούν από νωρίς τον ρόλο τους ως υπερασπιστών των παιδιών τους ή εταίρων 
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στην εκπαίδευση. Συνεπώς, μέσα από τα λόγια των γονέων καταγράφηκε η ανάπτυξη και η 

οικοδόμηση μιας ξεκάθαρης δευτερεύουσας έξης σχετικά με το πεδίο της εκπαίδευσης, 

διαμορφούμενης μέσα από τις εμπειρίες και την εμπλοκή τους στην εκπαίδευση των παιδιών 

τους. Η ύπαρξη και τεκμηρίωση του (σε ένα βαθμό) ρευστού χαρακτήρα της έξης, μπορεί και 

αυτό να θεωρηθεί ως απάντηση στις κριτικές προς το έργο του Bourdieu για έντονη 

προσκόλληση σε στρουκτουραλιστικές και ντετερμινιστικές θέσεις, αφού μέσα από τη 

θεώρηση αυτή μας δίνεται η δυνατότητα ανίχνευσης και παρατήρησης των μεταβολών των 

έξεων, και ως εκ τούτου τον εντοπισμό ρευμάτων κοινωνικής αλλαγής, φαινομένων εξέλιξης 

της κοσμοθεωρίας των ατόμων, και γιατί όχι σε μελλοντικές έρευνες φαινομένων κοινωνικής 

κινητικότητας σε αλλά πεδία εκτός εκπαίδευσης. Δηλαδή η έξη δεν αποτελεί μόνο κάτι το 

οποίο «κλειδώνει» τα άτομα εντός της κοινωνικής τους πραγματικότητας, αλλά αντ’ αυτού η 

έξη υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις (π.χ. ενημέρωση γονέων για τα δικαιώματά τους, 

δηλαδή πρόσβαση σε πολιτισμικό κεφάλαιο) μέσω της εξέλιξης της μπορεί να αποτελέσει 

σημαντικότατο εργαλείο κοινωνικής αλλαγής για τους κοινωνικούς δράστες, εύρημα το 

οποίο ευθυγραμμίζεται απόλυτα με το έργο του Bourdieu (βλ. Bourdieu, 1984, 1990α).  

Τέλος, είναι σημαντικό να σημειωθεί πως ο ρευστός και εξελικτικός χαρακτήρας της 

έξης αναδείχθηκε και θεμελιώθηκε καθαρά μέσα από εμπειρικά δεδομένα, δηλαδή η θέση 

αυτή δεν τεκμηριώθηκε μόνο μέσα από θεωρητική συζήτηση για την έννοια της έξης. Πέρα 

από τον σημαντικότατο ρόλο των γονεϊκών (ταξικών) έξεων στη διαμόρφωση των σχέσεων 

σχολείου – οικογένειας, μέσα από την έρευνα αυτή αναδύθηκε και η έμφυλη διάσταση του 

φαινομένου των σχέσεων σχολείου και οικογενειών με παιδιά με αναπηρίες, ζήτημα το οποίο 

συζητείται εκτενώς στην αμέσως επόμενη ενότητα. 
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5.5. Έμφυλη Διάσταση στις Σχέσεις Σχολείου και Οικογενειών με Παιδιά με Αναπηρίες 

Ένα σημαντικότατο χαρακτηριστικό του δείγματος της ομάδας των γονέων ήταν η 

δυσανάλογη εκπροσώπηση μητέρων και πατεράδων, με τις μητέρες συμμετέχουσες να 

υπερεκπροσωπούνται σχεδόν πέντε φορές έναντι των πατεράδων (βλ. Πίνακα 3, σ. 91). Αυτή 

η έντονη έμφυλη διάσταση στο δείγμα της έρευνας δεν μπορεί να αγνοηθεί, αφού ως τέτοια 

δύναται να έχει σημαντική ερμηνευτική σημασία στα αποτελέσματα της έρευνας, υπό την 

έννοια ότι τα ευρήματα της ίσως να αντανακλούν περισσότερο τις προοπτικές των μητέρων 

με παιδιά με αναπηρίες κατά την εμπλοκή τους στην εκπαίδευση, παρά τη σχολική εμπλοκή 

των πατεράδων. Εύλογα, το σημείο αυτό μπορεί να αποτελέσει και έναν από τους 

περιορισμούς της παρούσας έρευνας, αφού εκ της υφιστάμενης αναλογίας ανδρών και 

γυναικών (σε συνάρτηση με τον μικρό αριθμό δείγματος πατεράδων) ήταν πολύ δύσκολο να 

παρατηρηθούν συγκρίσιμες έμφυλες διαφορές ως προς την εμπλοκή των γονέων στην 

εκπαίδευση, δεδομένης πάντα και της ποικιλομορφίας των συμμετεχόντων/ουσών ως προς 

τις αναπηρίες των παιδιών τους, τα πλαίσια φοίτησης τους, το επαγγελματικό, μορφωτικό ή 

άλλο υπόβαθρο τους, και γενικά τις διαφορετικές διεκδικήσεις τους. Η έμφυλη διάσταση των 

ανθρωπίνων σχέσεων (Adkins, 2005) μπορεί να υπεισέρχεται στις σχέσεις σχολείου – 

οικογένειας επηρεάζοντας ακόμη και το επικοινωνιακό πλαίσιο γονέων – εκπαιδευτικών, 

ιδιαίτερα εάν αναλογιστεί κάνεις ότι οι μητέρες κατά τη σχολική τους εμπλοκή πολλές φορές 

καλούνται να επικοινωνήσουν με άτομα που κατέχουν διευθυντικές θέσεις στην εκπαίδευση 

(π.χ. Πρώτοι Λειτουργοί Εκπαίδευσης, Επιθεωρητές, Διευθυντές, κ.λπ.) οι οποίες 

υπερεκπροσωπούνται σε σημαντικό βαθμό από άνδρες (ΕΕΥ, 2019). 

Από την άλλη όμως, η συμμετοχή περισσότερων μητέρων παρά πατεράδων στην 

έρευνα, πιθανόν να αντανακλά και την παραδοσιακή πεποίθηση ότι τα εκπαιδευτικά 

ζητήματα σε μια οικογένεια αποτελούν περισσότερο υπόθεση και ευθύνη των γυναικών, 

παρά των ανδρών (Reay, 1998, 2006∙ Lareau, 2000). Επίσης, δεδομένου του γεγονότος ότι οι 
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πλείστοι γονείς στρατολογήθηκαν μέσω πρόσκλησης σε συνεργασία με τα σχολεία, στην 

αντίληψή τους η συμμετοχή στην έρευνα ίσως να συνδέθηκε με σχολική δραστηριότητα. Ως 

εκ τούτου, οι συμμετέχουσες μητέρες ως περισσότερο εμπλεκόμενες στην εκπαίδευση των 

παιδιών, ίσως να προτίμησαν να συμμετάσχουν αυτές στην έρευνα παρά ο σύζυγός τους, υπό 

τη λογική ότι θα είχαν περισσότερα πράγματα να αναφέρουν στον ερευνητή, αφού 

πιθανότατα αυτές να διαχειρίζονταν τις σχέσεις της οικογένειάς τους με το σχολείο. Τέλος, 

θα πρέπει να σημειωθεί ότι γενικά «οι μητέρες παρουσιάζονται ως οι περισσότερο 

εμπλεκόμενες στην εκπαίδευση των παιδιών τους, όχι μόνο επειδή οι ίδιες το επιλέγουν, 

αλλά μερικές φορές επειδή θεωρούνται ότι έχουν αυτόν το ρολό» (Symeou, 2010, σ. 26, 

μετάφραση συγγραφέα). 

Τα ευρήματα του Κεφαλαίου 5, τα οποία καταδεικνύουν μια σαφή δυνατότητα 

επιρροής των οικογενειών μεσαίας τάξης στο πεδίο της εκπαίδευσης, εάν συσχετιστούν με το 

γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των συμμετεχόντων/ουσών ήταν μητέρες, αυτό από 

μόνο του καταδεικνύει την ισχύ της γυναικείας μεσαίας τάξης στην Κύπρο ως προς τις 

δυνατότητές της για αντιμετώπιση αναπηροποιητικών πρακτικών και αντιλήψεων στο 

κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα. Συνεπώς, το κοινωνικό ρεύμα αντίστασης προς θεσμικές 

μισαναπηρικές πρακτικές στο πεδίο της εκπαίδευσης, το οποίο ενσαρκώνεται κυρίως μέσα 

από την εμπλοκή των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους, φαίνεται να διαθέτει σε 

μεγάλο βαθμό τόσο κοινωνικοοικονομική διάσταση όσο και έντονη γυναικεία υπόσταση. 

Στην επόμενη και τελευταία ενότητα του παρόντος κεφαλαίου, παρουσιάζονται και 

συζητιούνται ζητήματα γονεϊκών αντιλήψεων τα οποία αναδύθηκαν μέσα από την ανάλυση 

με εστίαση στο επίπεδο του λόγου των γονέων με παιδιά με αναπηρίες, κατά τις αναφορές 

τους σχετικά με τη σχολική τους εμπλοκή. 
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5.6. Ανάδυση Αντιλήψεων Γονέων μέσα από τα Λόγια τους για τη Σχολική τους 

Εμπλοκή 

Ως μια τελευταία ενότητα του παρόντος κεφαλαίου επιλέγηκε να παρουσιαστούν 

ορισμένες σημαντικές γονεϊκές αντιλήψεις οι οποίες αναδύθηκαν μέσα από το περιεχόμενο 

των συνεντεύξεών τους, καθώς επίσης και μέσα από εστίαση στο επίπεδο του λόγου τους. 

Πιο συγκεκριμένα, οι γονείς διατύπωσαν ξεκάθαρες αντιλήψεις όσο αφορά την ύπαρξη και 

λειτουργία των ειδικών μονάδων και την ενιαία εκπαίδευση, ενώ παράλληλα αναδύθηκαν και 

πολύ συγκεκριμένες αντιλήψεις στο επίπεδο του λόγου τους οι οποίες συνδέονται με 

διαδικασίες ετεροποίησης και έννοιες κανονικότητας. Οι αντιλήψεις περί ενιαίας 

εκπαίδευσης φάνηκε να έχουν μια κοινωνικοοικονομική διάσταση, ενώ οι αντιλήψεις περί 

εννοιών κανονικότητας και ετεροποίησης εντοπίστηκαν διάσπαρτα στον λόγο των γονέων 

ανεξαρτήτως κοινωνικοοικονομικής τους προέλευσης. 

5.6.1. Ενδείξεις για αντιλήψεις και ρεύμα υπέρ της ενιαίας εκπαίδευσης.  Στην 

παρούσα έρευνα ήταν αξιοσημείωτο το γεγονός ότι τρεις (3) γονείς μεσαίας 

κοινωνικοοικονομικής τάξης εξέφρασαν ξεκάθαρα την κάθετη διαφωνία τους ως προς την 

ύπαρξη και λειτουργία των ειδικών μονάδων, θεωρώντας πως η ενιαία εκπαίδευση αποτελεί 

την πιο δίκαιη λύση ως προς την εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες δεδομένης πάντα της 

ύπαρξης κατάλληλων υποδομών, καταρτισμένων εκπαιδευτικών, και ορθά εκπαιδευμένων 

σχολικών συνοδών. Οι συγκεκριμένοι γονείς κατά την υποστήριξη της θέσης τους 

επικαλούνταν τα ανθρώπινα δικαιώματα υπό την έννοια της ισότιμης πρόσβασης στην 

εκπαίδευση, καθώς επίσης και τα ενδεχόμενα οφέλη για τα παιδιά τους ως προς το κομμάτι 

της αλληλεπίδρασής τους με το περιβάλλον και τα παιδιά των γενικών τάξεων. Θα πρέπει να 

σημειωθεί πως η αντανάκλαση αντιλήψεων περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων συζητήθηκε 

εκτενέστερα στην υπό-ενότητα 5.1.1. (βλ. σσ. 120-121). Επίσης, οι συγκεκριμένοι γονείς 

αναφερόμενοι στις ειδικές μονάδες αναφέρθηκαν και σε μια κατάσταση απομόνωσης και 
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αποκοπής των παιδιών από σύνολο του γενικού σχολείου, εστιάζοντας στον διαχωριστικό 

τους χαρακτήρα τόσο ως προς το κομμάτι της κοινωνικοποίησης των παιδιών όσο και ως 

προς το κομμάτι του δικαιώματός τους για ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση: 

[…] που τις δικές μας εμπειρίες, το τι συμβαίνει μέσα στις μονάδες εγώ είμαι κάθετη, 

δεν υπάρχει λόγος τα μωρά να μπαίνουν σε μια μονάδα. […] Άλλο να μπει μέσα στην 

τάξη, να έρθει σε κοινωνικοποίηση μαζί με τα άλλα τα μωρά, που μιλούν, που 

κινούνται, που.. να βλέπει και να παραδειγματίζεται. […] Αν τούτα τα μωρά 

εμπλέκονταν με τα υπόλοιπα τα παιδιά μέσα στο σχολείο, σίγουρα θα είχασιν 

καλύτερα αποτελέσματα. Είμαι σίγουρη για τούτο εγώ γιατί βλέπω και που τον γιό 

μου ότι έστω και κείνην τη μίαν ώρα που έμπαινε μέσα στην τάξη ήταν πολλά 

χαρούμενος ο (όνομα παιδιού) που ήταν μαζί με κείνα τα μωρά. Πάρα πολλά 

χαρούμενος. Δηλαδή ήταν η επιθυμία του να πιάσουν τη βαλίτσα και μπει μέσα στην 

τάξη. […] Οι μονάδες είναι απομόνωση. Είναι κομμάτι απομόνωσης, είναι αποκοπή 

από το σχολείο. (Γον.35, Ομάδα: Γ1, Μητέρα αγοριού με αναπηρία λόγου, Έμφαση 

συγγραφέα) 

Ήταν πολύ φτωχή [η εκπαίδευση] στη μονάδα. Η μονάδα δεν προσφέρει εκπαίδευση 

[…] και κάμνει κακό παρά καλό. Γιατί οι γονείς πιστεύουν ότι έχουν εκπαίδευση μες 

τη μονάδα ενώ δεν την έχουν. […] όλα τα παιδιά πρέπει να τους δίνεται η ευκαιρία 

για ίση πρόσβαση. Και τούτο γίνεται μόνο μέσα στις [γενικές] τάξεις. Η εισήγησή 

μου είναι ότι οι ειδικές μονάδες πρέπει να κλείσουν. (Γον.31, Ομάδα: Α-Β, Μητέρα 

αγοριού με σωματική αναπηρία) 

Θα πρέπει να σημειωθεί πως στην παρούσα έρευνα η θέση αυτή εκφράστηκε μόνο 

από γονείς μεσαίας κοινωνικοοικονομικής τάξης, γεγονός που ίσως να καταδεικνύει 

ενδείξεις ότι το κοινωνικό ρεύμα υπέρ της ενιαίας εκπαίδευσης εντός της ομάδας των γονέων 

μπορεί να έχει και κοινωνικοοικονομική προέλευση. Παρ’ όλα αυτά οι συγκεκριμένες 

ενδείξεις χρήζουν σαφώς περεταίρω διερεύνησης. Εστιάζοντας στον λόγο της 

συμμετέχουσας Γον.35 είναι αξιοσημείωτα και ορισμένα στοιχεία ετεροποίησης ως προς τα 

παιδιά με αναπηρίες ιδιαίτερα μέσα από τη φράση «τούτα τα μωρά», φαινόμενο το οποίο 

συναντήθηκε και σε άλλες συνεντεύξεις γονέων, το οποίο συζητείται εκτενέστερα αμέσως 

πιο κάτω. Όμως, στην παρούσα έρευνα η μεγάλη πλειοψηφία των γονέων δε φάνηκε να 

εκφράζει αντιλήψεις για «κλείσιμο» των ειδικών μονάδων, αλλά αντιθέτως εξέφρασαν τη 

θέση πως θα πρέπει να αναθεωρηθεί η εκπαίδευση που προσφέρεται σε αυτές τόσο στη μέση 
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όσο και στη δημοτική εκπαίδευση, καθώς επίσης και να αναθεωρηθούν οι διαδικασίες 

αξιολόγησης και απόφασης για τοποθέτηση των παιδιών στις ειδικές μονάδες. 

5.6.2. Αντιλήψεις και διαδικασίες ετεροποίησης στο επίπεδο του λόγου.  

Εξετάζοντας τον λόγο των γονέων εντοπίστηκαν ξεκάθαρα στοιχεία ετεροποίησης (othering) 

όσο αφορά τα παιδιά με αναπηρίες, κυρίως σε σχέση με τους/τις μαθητές/τριες και μαθήτριες 

χωρίς αναπηρίες. Η έννοια της ετεροποίησης ήταν ιδιαίτερα εμφανής στον λόγο των γονέων 

καθώς οι γονείς χρησιμοποιούσαν τη φράση «τούτα τα μωρά» αναφερόμενοι στα παιδιά με 

αναπηρίες, διαχωρίζοντας τα (ίσως) με αυτόν τον τρόπο τα από τα παιδιά χωρίς αναπηρίες. 

Για παράδειγμα: «οι καθηγητές έπρεπε να μιλούν στα υπόλοιπα μωρά για τα μωρά της 

μονάδας. […] άρα να υπάρχει και ενημέρωση των υπόλοιπων μωρών για τούτα τα μωρά» 

(Γον.04, Ομάδα: Α-Β, Μητέρα αγοριού με νοητική αναπηρία, Έμφαση συγγραφέα), «Αν 

τούτα τα μωρά εμπλέκονταν με τα υπόλοιπα τα παιδιά μέσα στο σχολείο, σίγουρα θα 

είχασιν καλύτερα αποτελέσματα» (Γον.35, Ομάδα: Γ1, Μητέρα αγοριού με αναπηρία λόγου, 

Έμφαση συγγραφέα) 

Η ετεροποίηση ως έννοια αποτελεί το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας λόγου μέσα από 

την οποίαν τα άτομα εντός της κυρίαρχης ή της πλειοψηφούσας ομάδας οικοδομούν μία ή 

πολλές κυριαρχούμενες ομάδες εκτός αυτής, στιγματίζοντας έτσι μια διαφορά και 

εκφράζοντας τη λογική ότι υπάρχουν δύο ιεραρχικές κατηγορίες δηλαδή «αυτούς» και 

«εμάς» (Staszak, 2009). Στην περίπτωση των γονέων το πιο πιθανό είναι ότι η διαδικασία της 

ετεροποίησης επιτελείται ασυναίσθητα και ακούσια, κυρίως λόγω της άγνοιάς τους για το 

φαινόμενο αυτό στο επίπεδο του λόγου τους καθώς και των πιθανών συνεπειών του. Αυτού 

του είδους η διαδικασία ετεροποίησης σχετικά με τα παιδιά με αναπηρίες δεν είναι πρώτη 

φορά που εντοπίζεται, αφού οι φράσεις του τύπου «τα παιδιά αυτά» έχουν εντοπιστεί 

επανειλημμένως και σε δεδομένα άλλων ερευνών, αναπαράγοντας με αυτόν τον τρόπο τη 
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διάκριση μεταξύ της πλειοψηφίας η οποία περιλαμβάνει τα μη ανάπηρα άτομα και της 

μειοψηφίας που περιλαμβάνει τα παιδιά με αναπηρίες (Dunne, 2009). 

Η ιδέα της ετεροποίησης δεν ήταν φαινόμενο το οποίο συναντήθηκε μόνο στον λόγο 

των πιο πάνω συμμετεχουσών, αλλά αντίθετα εντοπίστηκε διάσπαρτα και επανειλημμένα στο 

σύνολο του σώματος δεδομένων από τις συνεντεύξεις με τους γονείς ανεξαρτήτως 

κοινωνικοοικονομικής προέλευσης: «έχουν και την παιδικότητά τους τούτα τα μωρά» 

(Γον.10, Ομάδα: Γ1, Μητέρα αγοριού με μαθησιακές αναπηρίες/άλλα προβλήματα υγείας, 

Έμφαση συγγραφέα), «τούτα τα μωρά εν πιο ευάλωτα» (Γον.23, Ομάδα: Α-Β, Μητέρα 

κοριτσιού με μαθησιακές αναπηρίες/άλλα προβλήματα υγείας, Έμφαση συγγραφέα). Τα 

ευρήματα αυτά φαίνεται να είναι αρκετά ενδιαφέροντα, ιδιαίτερα εάν αναλογιστεί κανείς ότι 

οι διαδικασίες ετεροποίησης σχετικά με τα παιδιά με αναπηρίες μπορεί να επιτελούνται και 

μέσω του λόγου των γονέων τους εν αγνοία τους. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να 

διευκρινιστεί ότι η διαδικασία της ετεροποίησης μπορεί να επιτελείται ασυναίσθητα και 

ακούσια, αφού τα άτομα πολύ πιθανόν να μην αναγνωρίζουν συνειδητά ότι φιλοξενούν 

κάποιαν «προκατάληψη» προς εκείνους που είναι διαφορετικοί, δηλαδή τους «άλλους» από 

«εμάς» (Murdick κ.ά., 2004). Αυτό σημαίνει πως τα μη ανάπηρα άτομα μπορεί να 

εκφράζονται σε ορισμένες περιπτώσεις με τρόπους που να εμπεριέχουν ή να αναπαράγουν 

κάποιαν «προκατάληψη» προς τα άτομα με αναπηρίες, χωρίς όμως να το αντιλαμβάνονται, 

να το επιδιώκουν ή να το κάνουν σκόπιμα. Κλείνοντας το σημείο αυτό, σαφώς και οι γονείς 

των παιδιών με αναπηρίες δεν επιθυμούν την ετεροποίηση των παιδιών τους έναντι των 

ατόμων χωρίς αναπηρίες, όμως όπως φάνηκε από τα δεδομένα η διαδικασία αυτή μπορεί να 

επιτελείται ακούσια και ασυναίσθητα μέσα από τον λόγο τους, αναδεικνύοντας τη μεγάλη 

σημασία της χρήσης της γλώσσας ως προς τη συντήρηση και αναπαραγωγή αυτού του 

φαινομένου. 
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5.6.3. Αντιλήψεις και έννοιες κανονικότητας στο επίπεδο του λόγου των γονέων.  

Στο επίπεδο του λόγου των γονέων φάνηκε να διακρίνονται ξεκάθαρα και σαφείς έννοιες 

κανονικότητας (notions of normality), οι οποίες και αυτές εντοπίστηκαν διάσπαρτα και 

επανειλημμένα στο σύνολο των συνεντεύξεων τους ανεξαρτήτως κοινωνικοοικονομικής 

προέλευσης. Για παράδειγμα ο συμμετέχοντας Γον.33 χρησιμοποιούσε τη φράση «κανονική 

μαθήτρια» (έναντι του όρου «μαθήτρια γενικής τάξης») και η συμμετέχουσα Γον.29 

χρησιμοποιούσε τη φράση «κανονικός μαθητής» (έναντι του όρου «μαθητής γενικής τάξης») 

στην προσπάθειά τους να τις διαχωρίσουν από το περιεχόμενο των όρων «μαθήτρια και 

μαθητής ειδικής μονάδας» αντίστοιχα. Για παράδειγμα: «Δεν ήταν καθόλου εύκολη 

διαδικασία το να βγει από τη μονάδα και να φοιτήσει σαν κανονικός μαθητής» (Γον.29, 

Ομάδα: Α-Β, Μητέρα αγοριού με σωματική αναπηρία, Έμφαση συγγραφέα), «επιμέναμε και 

ζητήσαμε ότι θέλαμε να μείνει να πάει σε κανονική τάξη […] Δεν πιάνει δίπλωμα 

[απολυτήριο] αν πάει σε [ειδική] μονάδα» (Γον.22, Ομάδα: Α-Β, Μητέρα αγοριού με 

σωματική αναπηρία, Έμφαση συγγραφέα), «να μπορεί να μπει στο λύκειο κανονική 

μαθήτρια […] να φοιτήσει κανονικά στο λύκειο για να πιάσει κανονικό απολυτήριο να 

μπορεί να πάει κάπου δουλειά» (Γον.33, Ομάδα: Γ1, Πατέρας κοριτσιού με σωματική 

αναπηρία, Εμφάσεις συγγραφέα). Στον λόγο των γονέων φάνηκε να αντανακλάται και η 

επιθυμία τους για «κανονικότητα» ή «κανονικοποίηση» των παιδιών τους (π.χ. το παιδί τους 

να γίνει κανονικός μαθητής), αναδεικνύοντας το εύρημα ότι οι γονείς αντιλαμβάνονται τα 

«προνόμια» που συνδέονται με το τι θεωρείται κανονικός/κή μαθητής/τρια στο κυπριακό 

εκπαιδευτικό σύστημα και κατ’ επέκταση την κυπριακή κοινωνία. Αυτές οι αντιλήψεις 

φαίνεται ως ένα βαθμό να είναι αναμενόμενες και δικαιολογημένες, αφού οι γονείς ως 

υπερασπιστές των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων των παιδιών τους καλούνται να δράσουν σε 

ένα σύστημα το οποίο φαίνεται να είναι οργανωμένο μη λαμβάνοντας επαρκώς υπόψη τις 

ανάγκες των παιδιών με αναπηρίες (βλ. Κεφάλαιο 6). Δηλαδή, οι γονείς έδειξαν να 
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αντιλαμβάνονται τα κοινωνικά και εκπαιδευτικά «προνόμια» που συνδέονται με την έννοια 

της «κανονικότητας» ή της «αρτιμέλειας» στην κοινωνία μας, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα 

και τους κινδύνους της απόκλισης και του συνακόλουθου αποκλεισμού που μπορεί να 

επιβάλλεται «νομιμοποιημένα» σε άτομα που δεν θεωρούνται «κανονικά» στο εκπαιδευτικό 

σύστημα. 

Γενικά οι έννοιες κανονικότητας εντοπίστηκαν όταν οι γονείς χρησιμοποιούσαν τις 

φράσεις όπως «κανονικά μωρά» ή «κανονικά παιδιά» (έναντι των όρων «μωρά χωρίς 

αναπηρίες» ή «παιδιά χωρίς αναπηρίες»), «κανονική τάξη» (έναντι του όρου «γενική τάξη») 

και «κανονικό σχολείο» (έναντι του όρου «γενικό σχολείο»). Το φαινόμενο αυτό συνέβαινε 

κυρίως όταν οι γονείς προσπαθούσαν να διαχωρίσουν τα πιο πάνω από το περιεχόμενο των 

φράσεων «παιδιά με αναπηρίες» ή «μωρά με αναπηρίες», «ειδική μονάδα» και «ειδικό 

σχολείο» αντίστοιχα. Με πιο απλά λόγια, κατά τους γονείς η έννοια της «κανονικότητας» 

στο πεδίο της εκπαίδευσης συνδεόταν με τη φοίτηση στο πλαίσιο της γενικής τάξης. Όμως, η 

έννοια της κανονικότητας σε σχέση με την αναπηρία έχει δεχτεί σημαντική κριτική και 

αμφισβήτηση στη βιβλιογραφία του χώρου των σπουδών για τις αναπηρίες: 

Στη Δυτική σκέψη, θεωρείται δεδομένο ότι οι κανονικοί άνθρωποι είναι υγιείς, 

ανεξάρτητοι και λογικοί. […] Η κανονικότητα ορίζεται ως η αρτιμέλεια. Ωστόσο, 

ίσως αυτό είναι ένας μύθος. Σε κάθε ζωή, υπάρχουν περίοδοι εξάρτησης. […] Ο 

καθένας όταν είναι άρρωστος ή τραυματισμένος μπορεί να χρειαστεί υποστήριξη και 

βοήθεια. (Shakespeare, 2007, σ. 52, μετάφραση συγγραφέα) 

Οι γονείς αναφέρονταν συχνότερα σε έννοιες κανονικότητας όταν περιέγραφαν 

εμπειρίες οι οποίες σχετίζονταν με διεκδικήσεις για μετακίνηση του παιδιού τους από το 

πλαίσιο της ειδικής μονάδας στο πλαίσιο της γενικής τάξης. Δηλαδή, μέσα από τα λόγια τους 

φάνηκε να αντανακλάται η ιδέα και η αντίληψη ότι η γενική τάξη, δηλαδή η «κανονική 

τάξη» κατά τους γονείς, αποτελεί ένα «κανονικό» πλαίσιο εκπαίδευσης για «κανονικούς 

μαθητές» ή «κανονικές μαθήτριες», και η ειδική μονάδα ένα πλαίσιο εκπαίδευσης για 

μαθητές αποκλίνοντες ή μαθήτριες αποκλίνουσες από αυτό που θεωρείται «κανονικό». Για 
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παράδειγμα μία συμμετέχουσα αναφερόμενη στις σχολικές εμπειρίες του παιδιού της 

αναφέρει: «τα άλλα τα κανονικά τα μωρά [δηλαδή χωρίς αναπηρίες] πάσιν παίζουν της 

[…] να την τρέχουν, να την κάνουν, ας πούμε η ίδια της χαίρεται και αντιλαμβάνεται την 

αγάπη τους και είναι πολύ θετικό τούτο πάνω στην ψυχολογία της» (Γον.08, Ομάδα: Γ2, 

Μητέρα κοριτσιού με σωματική αναπηρία, Έμφαση συγγραφέα). Η έντονη αναφορά σε 

«κανονικότητες» φαίνεται να είναι ιδιαίτερα «προβληματική» και «επιβλαβής» κατά τη 

σχετική βιβλιογραφία, δεδομένου ότι οι κοινωνίες αρκετά συχνά ορίζουν μια εξαιρετικά 

στενή θεώρηση αυτού που θεωρείται «κανονικό»: 

Τα περισσότερα άτομα θεωρούν ότι γνωρίζουν ποιος είναι ανάπηρος και ποιος δεν 

είναι. Τα περισσότερα άτομα, είναι δίκαιο να λεχθεί, ότι παρεμποδίζονται από αυτήν 

την άποψη, λόγω της στενής τους θεώρησης για το τι συνιστά κανονικότητα και την 

έλλειψη γνώσης για το πόσο συχνή είναι η αναπηρία. (Ellis, 2016, σ. 39, μετάφραση 

συγγραφέα) 

Αξιοσημείωτο εύρημα ήταν ότι στα δεδομένα εντοπίστηκε μία μοναδική περίπτωση 

γονέα ο οποίος επεσήμανε από μόνος την προβληματική της έννοιας της κανονικότητας στα 

λόγια του, εκφράζοντας παράλληλα την αμφισβήτηση και την κριτική του ως προς την 

ύπαρξη κανονικότητας σε σχέση με τα παιδιά με ανάπηρες: «έφτασα να λαλώ τα κανονικά 

και τα μωρά με ειδικές ανάγκες που δεν έπρεπε να είμαστε σε τουν-τη φάση» (Γον.32, 

Ομάδα: Γ2, Πατέρας αγοριού στο φάσμα του αυτισμού). Μέσα από τα ευρήματα αυτά 

φαίνεται ότι η έννοια της κανονικότητας είναι αρκετά βαθιά ριζωμένη (ακόμη και) στον λόγο 

των γονέων των παιδιών με αναπηρίες, κυρίως λόγω άγνοιας αυτού του φαινομένου και των 

πιθανών συνεπειών ή συνεπαγωγών του. Αυτό από μόνο του φαίνεται να είναι πολύ 

ενδιαφέρον, ιδιαίτερα εάν αναλογιστεί κανείς ότι τα άτομα με αναπηρίες και οι οικογένειές 

τους αποτελούν μία από τις πλέον αδικημένες κοινωνικές ομάδες εξαιτίας αυτών των 

αντιλήψεων περί κανονικότητας. Για παράδειγμα, «οι άνθρωποι συχνά σχεδιάζουν, 

αναπτύσσουν και εφαρμόζουν περιβάλλοντα, προϊόντα και υπηρεσίες που ταιριάζουν στις 

ανάγκες του στενού ορισμού των ‘κανονικών’» (Ellis, 2016, σ. 39, μετάφραση συγγραφέα) 
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όπως είναι για παράδειγμα η παρεχόμενη εκπαίδευση στις γενικές τάξεις χωρίς τις ανάλογες 

προσαρμογές για τα παιδιά με αναπηρίες, με αποτέλεσμα τον έμμεσο αποκλεισμό και την 

περιθωριοποίησή τους από τη διδασκαλία. 

Συμπερασματικά, οι έννοιες κανονικότητας στον λόγο των γονέων φάνηκε να έχουν 

δύο όψεις, συνεπαγωγές ή ερμηνείες. Πρώτον, εντοπίζεται μια αναπαραγωγική διάσταση για 

το τι θεωρείται «κανονικός μαθητής» ή «κανονική μαθήτρια», συμβάλλοντας έτσι στην 

διαιώνιση αυτών των εννοιολογήσεων περί κανονικότητας μέσω του λόγου τους, και 

δεύτερον, καταγράφεται μια σύνδεση με την επιθυμία των γονέων για εξασφάλιση 

«προνομίων» συμπερίληψης και συμμετοχής για τα παιδιά τους, τα οποία φαίνεται να 

συνδέονται με την ένταξη των παιδιών σε ένα προφίλ «κανονικού μαθητή» ή «κανονικής 

μαθήτριας» όπως αυτό οικοδομείται και επικρατεί στην κυπριακή κοινωνία.  

Συνοψίζοντας την παρούσα ενότητα, μέσα από την εστίαση στο επίπεδο του λόγου 

των γονέων αναδύθηκαν έννοιες κανονικότητας και στοιχεία ετεροποίησης προς τα παιδιά με 

αναπηρίες, τα οποία φάνηκε να έχουν αναπαραγωγικό χαρακτήρα μέσα από τον λόγο τους, 

ενώ ο δικαιωματικός λόγος ο οποίος συναντήθηκε μόνο σε συνεντεύξεις γονέων μεσαίας 

τάξης φανέρωσε ενδείξεις για κοινωνικό ρεύμα υπέρ της ενιαίας εκπαίδευσης. 

 

Σύνοψη Ευρημάτων Κεφαλαίου 

Συνοψίζοντας, στο παρόν κεφάλαιο αναδείχθηκε ο σημαντικότατος ρόλος του 

κοινωνικοοικονομικού υποβάθρου στη διαμόρφωση της σχολικής εμπλοκής των οικογενειών 

με παιδιά με αναπηρίες στα πεδία των ΕΕΕΑΕ, των Σχολικών Εφορειών και των σχολείων 

φοίτησης των παιδιών τους. Εν συντομία, οι γονείς μεσαίας τάξης έτειναν να εκφράζουν 

περισσότερο διεκδικητικές διαθέσεις κατά τις επαφές τους με τους εκπαιδευτικούς θεσμούς, 

γεγονός το οποίο συνδεόταν με μεγαλύτερα επίπεδα επιρροής στο πεδίο της εκπαίδευσης, 
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ενώ οι γονείς εργατικής τάξης έτειναν να εκφράζουν περισσότερο συναινετικές διαθέσεις 

κατά τη σχολική τους εμπλοκή. Μολαταύτα, εντός των κοινωνικοοικονομικών ομάδων 

φάνηκε να εντοπίζονται και διακυμάνσεις όσο αφορά τις προσεγγίσεις των γονέων σχετικά 

με τη σχολική τους εμπλοκή, καθώς επίσης και ευρήματα που υποστηρίζουν τον εξελικτικό 

χαρακτήρα των γονεϊκών έξεων στο πεδίο της εκπαίδευσης. Τέλος, παρά το γεγονός ότι 

διάσπαρτα στις συνεντεύξεις των γονέων (ανεξαρτήτου κοινωνικοοικονομικής ομάδας) 

εντοπίστηκαν στοιχεία ετεροποίησης και έννοιες κανονικότητας σχετικά με τα παιδιά με 

αναπηρίες, ο δικαιωματικός λόγος ήταν κάτι το οποίο συναντήθηκε μόνο στις συνεντεύξεις 

γονέων μεσαίας τάξης. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί παρουσιάζονται τα ευρήματα που 

σχετίζονται με καταστάσεις μισαναπηρισμού πεδίο της εκπαίδευσης, όπως αυτά προέκυψαν 

μέσα από τις εμπειρίες και απόψεις των οικογενειών που συμμετείχαν στην έρευνα. 



 

 

 

Κεφάλαιο 6 

Ευρήματα της Έρευνας:  

Ο «Εκπαιδευτικός Μισαναπηρισμός» και οι Πολλαπλές του Εκφάνσεις 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι καταστάσεις μισαναπηρισμού που ανέφεραν οι 

οικογένειες ότι συνάντησαν στο πεδίο της εκπαίδευσης σε διάφορα επίπεδα, καθώς επίσης 

και οι διάφορες δράσεις και ενέργειές τους προς αντιμετώπιση αυτών των αναπηροποιητικών 

καταστάσεων. Όπου κατέστη δυνατό, παρατίθενται και οι προοπτικές εκπαιδευτικών, 

ψυχολόγων και παιδιών, σχετικά με τις περιπτώσεις εκπαιδευτικού μισαναπηρισμού που 

καταγράφηκαν. Επίσης, συζητιούνται κριτικά οι γονεϊκές εισηγήσεις προς βελτίωση της 

εκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρίες, οι οποίες αναδύθηκαν μέσα τα ευρήματα του 

παρόντος κεφαλαίου.  

 

Εκ του ορισμού του ο «μισαναπηρισμός» αναφέρεται στην επιβολή των περιορισμών 

που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί στις ζωές, στις φιλοδοξίες και στην 

ψυχοσυναισθηματική ευημερία των ατόμων με αναπηρίες (Thomas, 2010). Έχοντας υπόψη 

αυτόν τον ορισμό, μέσα από την παρούσα διερεύνηση εντοπίστηκαν διάφορες καταστάσεις 

και εμπόδια τα οποία φάνηκε να επιβάλλουν σοβαρότατους εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς 

περιορισμούς προς τα παιδιά με ανάπηρες στο πεδίο της εκπαίδευσης, οι οποίοι με τη σειρά 

τους μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντικές αρνητικές ψυχοσυναισθηματικές συνέπιες και 
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συνεπαγωγές. Επίσης, στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται και η εισαγωγή του όρου 

«εκπαιδευτικός μισαναπηρισμός» ο οποίος απευθύνεται σε όλα τα αναπηροποιητικά εμπόδια 

και καταστάσεις που συναντώνται στο πεδίο της εκπαίδευσης προς τα παιδιά με αναπηρίες, 

τόσο σε δομικό όσο και σε διαπροσωπικό επίπεδο, τα οποία μπορούν να περιορίσουν τις 

εκπαιδευτικές και κοινωνικές τους δυνατότητες ή ευκαιρίες, με έμμεσες ή άμεσες 

ψυχοσυναισθηματικές επιπτώσεις τόσο στα ίδια τα παιδιά όσο και στις οικογένειές τους. 

Αυτά τα περιοριστικά εμπόδια και οι αρνητικές καταστάσεις συναντήθηκαν σε διάφορα 

επίπεδα όσο αφορά το πεδίο της εκπαίδευσης, αναδεικνύοντας τις πολλαπλές εκφάνσεις και 

την πολυεπίπεδη φύση του φαινομένου του «εκπαιδευτικού μισαναπηρισμού». 

Πιο συγκεκριμένα, ο «εκπαιδευτικός μισαναπηρισμός» στην παρούσα εκφράστηκε 

τόσο μέσα από δομικές και συστημικές μορφές (π.χ. αδυναμίες στην παρεχόμενη 

εκπαίδευση, διαδικαστικές καθυστερήσεις στην παροχή στηρίξεων, μη ορθές αποφάσεις για 

εκπαιδευτική τοποθέτηση, μη προσβάσιμα σχολικά περιβάλλοντα, κ.λπ.) όσο και μέσα από 

διαπροσωπικές μορφές οι οποίες συνδέονταν με αρνητικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις σε 

επίπεδο γονέων – εκπαιδευτικών και σε επίπεδο παιδιών με αναπηρίες – συμμαθητών/τριών. 

Όπως φάνηκε μέσα από τα ευρήματα της έρευνας, οι γονείς μπορούσαν να παίξουν 

σημαντικότατο ρόλο στην άμβλυνση ή την αποφυγή καταστάσεων «εκπαιδευτικού 

μισαναπηρισμού» προς τα παιδιά τους, όμως η επιτυχία των προσπαθειών τους βρισκόταν 

πάντα σε συνάρτηση με τους πολιτισμικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς τους πόρους και 

ως εκ τούτου με το κοινωνικοοικονομικό τους υπόβαθρο. Προς διευκόλυνση του αναγνώστη 

ή της αναγνώστριας, πιο κάτω παρατίθεται ο Πίνακας 7 στον οποίον παρουσιάζονται 

συνοπτικά όλες οι πτυχές του φαινομένου του εκπαιδευτικού μισαναπηρισμού οι οποίες 

συναντήθηκαν στην παρούσα έρευνα. 

 



ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ  

185 
 

 

Πίνακας 7: 

Περιπτώσεις εκπαιδευτικού μισαναπηρισμού οι οποίες καταγράφηκαν στην παρούσα έρευνα 

κατά τις προοπτικές των οικογενειών 

Ευρύτερες κατηγορίες 

Εκπαιδευτικού Μισαναπηρισμού 

Υποκατηγορίες 

Παρεχόμενη Εκπαίδευση και μη 

Ικανοποίηση των Εκπαιδευτικών 

Αναγκών των Παιδιών με Αναπηρίες 

Χαμηλής ποιότητας εκπαίδευση στις ειδικές 

μονάδες (π.χ. λόγω χαμηλών προσδοκιών προς τα 

παιδιά, μη τήρησης των ατομικών προγραμμάτων 

εκπαίδευσης, μη στελέχωσης των ειδικών 

μονάδων μέσης με καταρτισμένο προσωπικό) 

Μη ικανοποίηση των αναγκών των παιδιών στις 

γενικές τάξεις (π.χ. λόγω μη επαρκούς 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα 

εκπαιδευτικών διευκολύνσεων και ενιαίας 

εκπαίδευσης) 

Ανεπαρκείς ώρες μαθημάτων στήριξης 

Περιπτώσεις Περιθωριοποίησης ή 

Αποκλεισμού των Παιδιών στο 

Σχολικό Πλαίσιο 

 

Περιθωριοποίηση παιδιών ειδικών μονάδων κατά 

τις ώρες ένταξής τους στη γενική τάξη 

Αποκλεισμός παιδιών λόγω εμποδίων 

προσβασιμότητας στο σχολικό πλαίσιο (π.χ. μη 

προσβάσιμα σχολικά κτήρια, μη πρόβλεψη των 

αναγκών των παιδιών στην οργάνωση εκδρομών) 
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Εκπαιδευτικός Μισαναπηρισμός 

λόγω Εμποδίων Εκτός Σχολικού 

Πλαισίου 

Μη έγκαιρη παροχή στηρίξεων λόγω 

διαδικαστικών καθυστερήσεων 

Μη πρόσληψη των καταλληλότερων υποψήφιων 

Σχολικών Συνοδών λόγω παρεμβάσεων στη 

διαδικασία πρόσληψης (βλ. Κεφάλαιο 5) 

Εκπαιδευτικά εμπόδια λόγω σχετικά συχνών 

μεταθέσεων εκπαιδευτικών 

Ομαδοποίηση παιδιών με διαφορετικά είδη 

αναπηριών στις ειδικές μονάδες 

Εκπαιδευτικός μισαναπηρισμός λόγω 

«λανθασμένης» τοποθέτησης παιδιού σε ειδική 

μονάδα 

Φαινόμενα Προσωπικού 

Μισαναπηρισμού στο Σχολικό 

Πλαίσιο 

Αρνητικές αλληλεπιδράσεις γονέων – 

εκπαιδευτικού προσωπικού 

Αρνητικές αλληλεπιδράσεις παιδιών με 

συμμαθητές/τριες 

Περιπτώσεις Εκπαιδευτικού 

Μισαναπηρισμού κατ’ εξοχήν προς 

Γονείς Παιδιών με Αναπηρίες (βλ. 

Κεφάλαιο 5) 

Αποκλεισμός γονέων από διαδικασίες λήψης 

εκπαιδευτικών αποφάσεων για τα παιδιά τους (π.χ. 

μη συμμετοχή τους ως μέλη στις ΕΕΕΑΕ) 

Μη επαρκής ενημέρωση γονέων σχετικά με τα 

καθεστώτα φοίτησης, τις διαδικασίες, τους 

κανονισμούς και τα δικαιώματά τους 
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6.1. Παρεχόμενη Εκπαίδευση και μη Ικανοποίηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των 

Παιδιών με Αναπηρίες 

Μέσα από την παρούσα έρευνα βρέθηκε ότι η ποιότητα της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν και 

διαμορφώνουν σημαντικά τις σχέσεις σχολείου – οικογένειας, καθώς επίσης και τις 

αντιλήψεις των οικογενειών ως προς το εκπαιδευτικό σύστημα. Η συντριπτική πλειοψηφία 

των οικογενειών που συμμετείχαν στην έρευνα, μέσα από τις συνεντεύξεις τους 

αναφέρθηκαν σε αρκετά αρνητικές αντιλήψεις και εμπειρίες ως προς την παρεχόμενη 

εκπαίδευση τόσο στο πλαίσιο της γενικής τάξης όσο και στο πλαίσιο της ειδικής μονάδας και 

στις δύο βαθμίδες φοίτησης. Μόνο τρεις (3) περιπτώσεις γονέων παιδιών γενικής τάξης και 

μία (1) περίπτωση γονέα παιδιού ειδικής μονάδας ανέφεραν ότι ήταν σχετικά πλήρως 

ικανοποιημένοι με την εκπαίδευση που ελάμβαναν τα παιδιά τους στα σχολεία: «είμαι πολλά 

ευχαριστημένη και με τους δασκάλους και με τη διευθύντρια» (Γον.23, Ομάδα: Α-Β, 

Μητέρα κοριτσιού με μαθησιακές αναπηρίες/άλλα προβλήματα υγείας). Το ενδιαφέρον σε 

αυτές τις τρεις περιπτώσεις ήταν ότι οι γονείς απέδιδαν σε μεγάλο βαθμό την ικανοποιητική 

εκπαίδευση προς τα παιδιά τους καθαρά στις ατομικές προσπάθειες και στο προσωπικό 

ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού προσωπικού, συνθήκες οι οποίες πιθανόν να μεταβάλλονται 

όπως ανέφεραν οι πιο κάτω γονείς από τη μία σχολική χρονιά στην άλλη: 

Περίπτωση γενικής τάξης: Εμείς είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, και που τη 

βοήθεια αλλά και την προσπάθεια της δασκάλας του αλλά και της διευθύντριας να 

βοηθήσει τον (όνομα παιδιού). […] Δηλαδή δε μας δημιούργησαν κανένα μα κανένα 

πρόβλημα. Απλά τούτο δεν ξέρω αν είναι στον χαρακτήρα της δασκάλας και της 

διευθύντριας ή στις οδηγίες τις οποίες έχουν. Δεν το γνωρίζω. Δηλαδή δε γνωρίζω αν 

του χρόνου ή μετά από τρία χρόνια εν να πιάσει τον (όνομα παιδιού) ένας άνθρωπος 

ή μια καθηγήτρια η οποία εν πιο κλειστή, αν θα έχουμε την ίδιαν όμορφη 

συνεργασία; Εγώ θεωρώ ότι εξαρτάται που τον δάσκαλο. (Γον.28, Ομάδα: Α-Β, 

Πατέρας αγοριού με αισθητηριακή αναπηρία) 

Περίπτωση ειδικής μονάδας: Είμαι ευχαριστημένη. Πολλά ευχαριστημένη. Δυσκολίες 

δε συνάντησα […] θεωρώ ότι ανάλογα με το ποιος δάσκαλος εν να πέσει με το μωρό 

θα είναι και η πορεία του μωρού. Δηλαδή αν δεν ήταν ο κύριος (όνομα 
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εκπαιδευτικού).. Ο (όνομα παιδιού) έκαμε την υπέρβαση και ξεπέρασε τες ικανότητές 

του. Αν ήταν άλλος δάσκαλος εμπόρεν να μεν τον επίεζε τόσο. Εμπόρεν να πει 

«Εντάξει, το μωρό ως δαμέ φτάνει.» και να τον αφήσει πίσω ή να μεν ασχοληθεί στον 

βαθμό που ασχολήθηκε ο (όνομα εκπαιδευτικού). (Γον.27, Ομάδα: Δ-Ε, Μητέρα 

αγοριού με μαθησιακές αναπηρίες/άλλα προβλήματα υγείας) 

Το σημαντικό στις τέσσερεις (4) αυτές περιπτώσεις ήταν ότι οι γονείς εστίασαν 

ξεκάθαρα στις ατομικές προσπάθειες των εκπαιδευτικών των παιδιών τους και όχι σε 

πολιτικές και πρακτικές του εκπαιδευτικού συστήματος, αναδεικνύοντας το σημαντικότατο 

ρόλο των εκπαιδευτικών στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης προς τα παιδιά με αναπηρίες. 

Από την άλλη όμως, είναι σαφές πως η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης δε θα πρέπει να 

βασίζεται εξ ολοκλήρου στις καλές προθέσεις και στη διάθεση του/της κάθε εκπαιδευτικού, 

αλλά αντιθέτως σε επίσημους σχεδιασμούς, πολιτικές και πρακτικές τα οποία να μπορούν να 

διασφαλίζουν την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης προς τα παιδιά με αναπηρίες. Η αντίληψη 

αυτή, αναφέρθηκε και από οικογένειες παιδιών οι οποίες ήταν δυσαρεστημένες ως προς την 

παρεχόμενη εκπαίδευση των παιδιών τους, τόσο στο πλαίσιο της γενικής τάξης όσο και στο 

πλαίσιο της ειδικής μονάδας και στις δύο βαθμίδες φοίτησης. Όπως αναφέρει μία μητέρα 

παιδιού που φοιτά σε ειδική μονάδα δημοτικής εκπαίδευσης: 

Είναι απαράδεκτο το ότι το εκπαιδευτικό σύστημά μας και η ειδική εκπαίδευση 

βασίζεται εκατό τοις εκατό στην ποιότητα του δασκάλου που είναι μέσα στην τάξη. 

Δεν υπάρχουν καθόλου δικλείδες ποιότητας, δεν υπάρχουν καθόλου αξιολογήσεις, 

δηλαδή εμείς έχουμε καλή ειδική δασκάλα θα προχωρήσει, εσένα το μωρό σου είναι 

στη διπλανή τάξη και έχει μια δασκάλα που επηεν και έγινε ειδική εκπαιδευτικός 

διότι ήταν να ανεβεί στις βαθμίδες και ήταν να διοριστεί πιο γρήγορα και δεν την 

κόφτει καθόλου, απολύτως τίποτα, την έβαψες. Είναι πάρα πολλά τούτο. Ναι, εντάξει 

σίγουρα, πάντα η δημοτική εκπαίδευση βασίζεται στον καλό δάσκαλο, αλλά τούτο 

στην ειδική εκπαίδευση είναι σε υπερθετικό βαθμό. (Γον.16, Ομάδα: Α-Β, Μητέρα 

αγοριού με νοητική αναπηρία) 

Τα ευρήματα αυτά φαίνεται να αναδεικνύουν σημαντικότατα ελλείματα ελέγχου και 

αξιολόγησης ως προς το εκπαιδευτικό έργο που επιτελείται στα σχολεία σχετικά με τα παιδιά 

με αναπηρίες, με τους γονείς να νιώθουν ότι η οποία πιθανότητα λήψης ποιοτικής 

εκπαίδευσης εναπόκειται καθαρά στη διάθεση ή την πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών που θα 
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τύχουν στο παιδί τους, στοιχείο το οποίο φαίνεται να κλονίζει ανεπανόρθωτα και την 

εμπιστοσύνη τους προς το εκπαιδευτικό σύστημα. 

6.1.1. Χαμηλής ποιότητας εκπαίδευση στις ειδικές μονάδες.  Σχεδόν όλοι οι 

συμμετέχοντες/χουσες των οποίων τα παιδιά φοιτούσαν σε ειδική μονάδα εξέφρασαν τη μη 

ικανοποίηση και δυσαρέσκειά τους ως προς την παρεχόμενη εκπαίδευση στις ειδικές 

μονάδες, άλλοι σε ηπιότερο και άλλοι σε εντονότερο βαθμό, εστιάζοντας σε διαφορετικές 

πτυχές της εκπαιδευτικής πραγματικότητας ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες του παιδιού 

τους, την ηλικία του, καθώς και τις προσωπικές τους αντιλήψεις περί ειδικής εκπαίδευσης. 

Εστιάζοντας στα δεδομένα που αφορούν τις ειδικές μονάδες δημοτικής εκπαίδευσης, 

ορισμένοι γονείς εξέφρασαν την άποψη ότι στις ειδικές μονάδες που φοιτούσαν τα παιδιά 

τους δε γινόταν επαρκής και συστηματική εξατομίκευση ώστε να εξυπηρετούνται οι 

ατομικές εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών τους, ενώ ορισμένοι γονείς παιδιών με πιο 

«ελαφριού» τύπου αναπηρίες δήλωσαν ότι δεν αναγνωρίζονταν και δε δουλεύονταν οι 

ατομικές τους δυνατότητες με αποτέλεσμα τα παιδιά τους μην προχωρούσαν και να μη 

βελτιωνόντουσαν: 

Πιστεύουμε ότι για τις ανάγκες του εν χαμηλή η ποιότητα. […] Το κάθε μωρό μες τη 

μονάδα εν διαφορετικό. Έχει διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικά προβλήματα, έχει 

διαφορετικές αντιδράσεις. Πρέπει να υπάρχουν εξατομικευμένα προγράμματα τα 

οποία δεν υπάρχουν. Δηλαδή κάμνουν ένα πρόγραμμα για ούλλα τα μωρά. […] Δεν 

υπάρχει εξατομικευμένο πρόγραμμα για το κάθε μωρό βάση των αναγκών του. 

(Γον.21, Ομάδα: Α-Β, Μητέρα αγοριού με σωματική αναπηρία) 

Οι ελλειμματικές προοπτικές εκ μέρους των εκπαιδευτικών, δηλαδή η υπερβολική 

εστίασή τους στις δυσκολίες των παιδιών και η αγνόηση ή υποτίμηση των δυνάμεών τους, 

καθώς επίσης και οι χαμηλές προσδοκίες ως προς τις μαθησιακές δυνατότητες των παιδιών, 

ήταν και αυτά στοιχεία τα οποία φάνηκε να επηρεάζουν την ποιότητα εκπαίδευσης στις 

ειδικές μονάδες δημοτικής κατά τους γονείς και κατά συνέπεια τις σχέσεις σχολείου – 

οικογένειάς. Για παράδειγμα η συμμετέχουσα Γον.18 ανέφερε ότι οι προσδοκίες που είχε η 
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εκπαιδευτικός της ειδικής μονάδας για τις δυνατότητες του παιδιού της ήταν πολύ χαμηλές, 

και αυτό το ανακάλυψε μέσα από συνάντηση που οργάνωσε η ίδια με την εκπαιδευτικό της 

ειδικής μονάδας του σχολείου και την ειδική εκπαιδευτικό που έκανε στο παιδί της ιδιωτικά 

απογευματινά μαθήματα (βλ. Περίπτωση Α, στο πιο κάτω αυτούσιο απόσπασμα). Επίσης, η 

συγκεκριμένη μητέρα διαπίστωσε τις χαμηλές προσδοκίες της εκπαιδευτικού του παιδιού της 

και μέσα από την παρατήρηση του τετραδίου εργασιών του παιδιού το οποίο έπαιρνε μαζί 

του κατά τις ώρες ένταξής του στη γενική τάξη, τις οποίες θεώρησε πολύ απλές και 

«ανούσιες» για το επίπεδο και τις μαθησιακές του δυνατότητες (βλ. Περίπτωση Β, στο πιο 

κάτω αυτούσιο απόσπασμα). 

Περίπτωση Α: […] κάμναμε [ιδιωτικά] μαθήματα με δασκάλα που ήταν ειδικευμένη 

στην ειδική εκπαίδευση. Λοιπόν, και έλεγε η δασκάλα του απογεύματος ότι 

«Γράφουμε μικρές εκθεσούλες, με έξι εφτά προτασούλες.» […] Και έλεγε η δασκάλα 

της ειδικής μονάδας «Μα γιατί τον τρέχεις και εν να τον χάσουμε; Εγώ, εμένα γράφει 

μου μόνο δισύλλαβες λεξούλες και κάποτε τρισύλλαβες.» […] Εγύρισε εκείνη του 

πρωινού και είπε «Μην τον τρέχεις γιατί θα τον χάσουμε, γράφει προτάσεις, εκθέσεις, 

εμείς κάμνουμε δισύλλαβες λέξεις.» Λοιπόν, και όταν της το είπαμε τούτο λέει η 

δασκάλα του απογεύματος «Ξέρει πενήντα λέξεις να γράφει, με κείνες τις πενήντα 

γράφουμε προτασούλες και προσθέτουμε μια – μια σιγά – σιγά καινούργια να ανοίξει 

το λεξιλόγιό του.» Και πράγματι εβοήθησε τον πάρα πολλά [στα ιδιωτικά μαθήματα] 

[…] δηλαδή είμαι στο τσακ του χρόνου να βγει [από την ειδική μονάδα], να 

διεκδικήσω τρείς ώρες που την ειδική εκπαίδευση, να το παλέψω και να πηγαίνει 

σαράντα λεπτά μόνος του ή μαζί με άλλο ένα μωρό. […] Βγαίνει από την τάξη 

δώδεκα ώρες τη βδομάδα, δώδεκα, δύο για τη λογοθεραπεία και τις άλλες δέκα είναι 

με την ειδική δασκάλα. Μα δέκα σαραντάλεπτα και να είναι ένα μωρό ως τζιαμέ που 

μας το περιγράφει; Θεωρώ ότι κάτι δεν πάει καλά, κάτι πάει Χ. 

Περίπτωση Β: […] είχε του ένα τετράδιο, ένα βιβλίο το οποίο το επαίρναν μέσα στη 

[γενική] τάξη, την ώρα που έκαναν τα άλλα τα παιδία τάχα κάτι πιο δύσκολο, να 

δουλεύει ο (όνομα παιδιού) με κείνο. Έπιασα να το δω […] ήταν σελίδες να γράφει το 

«Α», σελίδες να γράφει το «Β», σελίδες να γράφει το «Γ». Επήγα και είπα της 

«Συγγνώμη.» λέω της, «Αφού το μωρό πέρσι έκαμνε ρήματα, έκαμνε εκείνα τα.. με 

το «ευ» να χωρίσει τα ρήματα που εν που «εφ» που «εβ». «Γιατί» λέω της «πάμε 

[πίσω];» Λέει μου «Δεν πάμε πίσω. Απλά είναι επανάληψη για να τα αντιληφθεί και 

να τα κάμει και να τα φτιάσει.» Ενώ τα πράγματα που κάμναν στην τάξη είδα ότι τα 

κατείχε. (Γον.18, Ομάδα: Α-Β, Μητέρα αγοριού με αναπηρία λόγου) 

Ο περιορισμός των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων των παιδιών με αναπηρίες λόγω μη 

επαρκούς διαφοροποίησης, χαμηλών εκπαιδευτικών προσδοκιών και ελλειμματικών 

προοπτικών προς αυτά, φαίνεται να αποτελεί σαφώς μια ξεκάθαρη περίπτωση 



ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ  

191 
 

μισαναπηρισμού στο πεδίο της εκπαίδευσης με σαφείς αρνητικές συνεπαγωγές τόσο στη 

μαθησιακή ανάπτυξη των παιδιών όσο και στην ψυχοσυναισθηματική τους ευημερία. Κατά 

την προοπτική των γονέων, οι χαμηλές προσδοκίες, η απουσία διαφοροποίησης και οι έντονα 

ελλειμματικές προοπτικές προς τα παιδιά με αναπηρίες μπορούν να οδηγήσουν στην παροχή 

«φτωχής» και χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης, αφού η παρεχόμενη εκπαίδευση εκ των 

πραγμάτων δε θα μπορεί να ανταποκρίνεται και να ικανοποιεί τις πραγματικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες και δυνατότητες των παιδιών. Όπως αναφέρει μία συμμετέχουσα: «είναι ένα μωρό 

που δουλεύεται. Θα μπορούσε να πιάσει πολλά παραπάνω πράγματα. Έχει ναι μεν πρόβλημα 

αλλά έχει και δυνατότητες. Και δυστυχώς δεν τις εκμεταλλεύτηκαν σωστά» (Γον.01, Ομάδα: 

Γ2, Μητέρα κοριτσιού με νοητική αναπηρία). Παρομοίως, μία άλλη συμμετέχουσα με παιδί 

δημοτικής εκπαίδευσης ανάφερε πως στην ειδική μονάδα οι δυνατότητες του παιδιού της δεν 

αναγνωρίστηκαν ποτέ, παρόλο που σε δραστηριότητες εκτός σχολείου το παιδί κατάφερε να 

περάσει διεθνείς εξετάσεις πιστοποίησης δεξιοτήτων σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο: 

Κάθισε εξετάσεις εις τ.. (γνωστικό αντικείμενο και όνομα εξέτασης) και πέρασε […] 

Επέρασε με πάρα πολύ καλό βαθμό που άλλα μωρά της ηλικίας του μπορεί και να 

μεν τα περάσουν. […] έχει τόση πολλή λατρεία με (το συγκεκριμένο γνωστικό 

αντικείμενο) που έμαθε τα πάντα. Και η μονάδα εμηδένιζεν τον. Η δασκάλα εμιδένιζε 

τον, έγραφε ότι δεν κάμνει τίποτε, ότι πάει πίσω αντί να πηγαίνει μπροστά. […] λίγη 

όρεξη θέλεις, εν τζαι θέλεις πολλά πράγματα, λίγη όρεξη για να βοηθήσεις τουν-τα 

μωρά. Απλά να πεις, να πιστέψεις εις τις ικανότητές τους, να πεις «Ναι, μπορεί τούτο 

το μωρό να προχωρήσει κάτω που τουν-τες συνθήκες.». (Γον.35, Ομάδα: Γ1, Μητέρα 

αγοριού με αναπηρία λόγου) 

Σε συνέχεια των πιο πάνω, ορισμένοι γονείς εξέφρασαν τον έντονο προβληματισμό 

τους ως προς το κατά πόσο τηρούνται και εφαρμόζονται στις ειδικές μονάδες οι ατομικοί 

στόχοι και οι αποφάσεις που λαμβάνονται για την εκπαίδευση των παιδιών τους στις 

διάφορες συναντήσεις, όπως είναι για παράδειγμα οι πολυθεματικές συναντήσεις για την 

κατάρτιση του ατομικού προγράμματος εκπαίδευσης: «την πολυθεματική κάμνουν την 

απλώς για να πουν ότι έκαμαν μίαν πολυθεματική. Δεν ακολουθούν τίποτε που τούτα ούλλα» 

(Γον.21, Ομάδα: Α-Β, Μητέρα αγοριού με σωματική αναπηρία). Στο συγκεκριμένο αυτούσιο 
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κομμάτι δεδομένων φαίνεται να αποδίδεται ένα έντονα απρόσωπο και γραφειοκρατικό 

προφίλ στις συγκεκριμένες πολυθεματικές συναντήσεις, αναδεικνύοντας τη σαφή πεποίθηση 

των γονέων στην παρούσα έρευνα ότι οι στόχοι και οι εισηγήσεις που διατυπώνονται στις 

συναντήσεις αυτές είναι αποκομμένα και σε διάσταση από το έργο που επιτελείται στο 

σχολείο. Οι γονείς σε αυτές τις περιπτώσεις φάνηκε να προβληματίζονται για το κατά πόσο 

το φαινόμενο αυτό συνδέεται με γραφειοκρατικά εμπόδια μεταφοράς των εισηγήσεων και 

των στόχων για τα παιδιά τους στο σχολείο, ή πιθανόν να οφείλονται σε μη διάθεση ή μη 

ικανότητα εφαρμογής τους από πλευράς εκπαιδευτικού προσωπικού λόγω χαμηλών 

μαθησιακών προσδοκιών προς τα παιδιά ή μη επαρκούς κατάρτισής τους αντίστοιχα: 

Κάμνουμε κάθε μερικά χρόνια πολυθεματικές για τον (όνομα παιδιού), έρχονται, 

υπάρχει input, υπάρχει διάθεση για βοήθεια εκείνην την ώρα, μετά δε γίνεται τίποτα. 

Δεν ξέρω που κολλά; Κολλά στη μεταφορά; Κολλά μετά τη μεταφορά; Δεν ξέρω. 

[…] Το κόλλημα εν στη μεταφορά. Δεν ξέρω ας πούμε, απλώς μας καλούν τζιαμέ να 

μας πουν πράγματα και μετά τζείνη η έκθεση […] Μπαίνει σε ένα φάιλ και τελειώνει; 

Πάει στο σχολείο και μπαίνει τζιαμέ στο φάιλ και τελειώνει; Δεν ξέρω. (Γον.16, 

Ομάδα: Α-Β, Μητέρα αγοριού με νοητική αναπηρία) 

Το φαινόμενο της μη τήρησης των ατομικών προγραμμάτων εκπαίδευσης είτε 

οφείλεται σε γραφειοκρατικές δυσλειτουργίες είτε σε μειωμένη διάθεση ή ικανότητα 

εφαρμογής τους στο επίπεδο του σχολείου, φαίνεται να «ισοπεδώνει» τις όποιες προσδοκίες 

ή ελπίδες των γονέων (που το βιώνουν) ότι το παιδί τους θα προσεγγιστεί με εξατομίκευση 

και ευαισθησία ως προς τις ατομικές του ανάγκες, δυνατότητες ή δυσκολίες. Μέσα από τα 

ευρήματα αυτά φαίνεται να αντανακλάται σε έναν σημαντικό βαθμό και η ιδέα ενός 

«σκληρού» και «απρόσωπου» εκπαιδευτικού συστήματος προς τα παιδιά που φοιτούν στις 

ειδικές μονάδες, τόσο ως προς τη μειωμένη ικανότητα και «διάθεση» προσαρμογής του 

συστήματος στις εκπαιδευτικές τους ανάγκες, όσο και ως προς την ενδεχόμενη θεώρηση και 

προδιαγραφή τους ως άτομα ή «αριθμούς» χωρίς οποιεσδήποτε ατομικές δυνατότητες 

μαθησιακής ανάπτυξης. Αυτές οι αντιλήψεις από πλευράς γονέων ως προς το εκπαιδευτικό 

σύστημα φαίνεται να φανερώνουν και σημαντικότατα ελλείματα εμπιστοσύνης ως προς το 
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έργο που επιτελείται στις ειδικές μονάδες, με αποτέλεσμα οι γονείς να καταφεύγουν στον 

ιδιωτικό τομέα για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών τους μέσω 

απογευματινών μαθημάτων. Αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης φάνηκε να συνδέεται με τη 

δυσκολία του συστήματος να ανταποκριθεί στις εκπαιδευτικές ανάγκες και δυνατότητες των 

παιδιών τους, καθώς επίσης και από τη διαπίστωση των γονέων ότι τα παιδιά τους 

αντιμετωπίζονται ως άτομα με καθόλου δυνατότητες ή προοπτικές εκπαίδευσης. Στο σημείο 

αυτό θα πρέπει να σημειωθεί πως τέτοιου είδους ελλείματα εμπιστοσύνης αναφέρθηκαν και 

από γονείς παιδιών που φοιτούν σε ειδικές μονάδες μέσης εκπαίδευσης: 

[…] με τη μονάδα, θεωρώ ότι ακόμα μέχρι και σήμερα δε δουλεύεται όπως θα έπρεπε 

να δουλευτεί το παιδί […] ξεκίνησα με πολύ ενθουσιασμό, νόμιζα ότι θα έχω πολλή 

συνεργασία, ότι θα δουν το μωρό μου σαν άτομο, σαν έναν άνθρωπο και όχι σαν 

αριθμό, ένα από τα πολλά παιδιά, πράγμα που δεν το είδα τούτο και σιγά σιγά όλο και 

απογοητεύομαι παραπάνω, δυστυχώς. Απογοητεύομαι όλο και περισσότερο. Και δεν 

ξέρω. Θέλω να γίνει κάτι ριζικό για να νιώσω εμπιστοσύνη, δηλαδή δεν έχω 

εμπιστοσύνη πλέον. Δηλαδή, λέω σου εσταύρωσα τα χέρια. Λέω θα δουλέψω με τον 

ιδιωτικό τομέα με το μωρό, ότι γίνει, και που τζιαμε και τζει.. Δηλαδή, άμα εν τούτη 

η κατάσταση η υφιστάμενη που είναι τώρα, δεν έχει καμίαν ελπίδα. (Γον.18, Ομάδα: 

Α-Β, Μητέρα αγοριού με αναπηρία λόγου) 

Παράλληλα, στο πιο πάνω απόσπασμα φαίνεται να αντανακλώνται ως έναν βαθμό 

και έντονα συναισθήματα θυμού, απογοήτευσης και αγανάκτησης ως προς την παρεχόμενη 

εκπαίδευση στις ειδικές μονάδες, και ιδίως όσο αφορά το κομμάτι της μη ύπαρξης διάθεσης 

για αναγνώριση, κατανόηση και ανάπτυξη των «πραγματικών» εκπαιδευτικών ατομικών 

δυνατοτήτων των παιδιών τους, τόσο από πλευράς εκπαιδευτικού συστήματος όσο και από 

πλευράς προσωπικού. Δηλαδή, το σημείο αυτό φαίνεται να καταδεικνύει ως έναν βαθμό και 

τις αρνητικές ψυχοσυναισθηματικές επιπτώσεις της πιο πάνω κατάστασης στους γονείς, 

κυρίως υπό τη μορφή των προαναφερθέντων συναισθημάτων. 

Επιπλέον, όσο αφορά το κομμάτι των πολυθεματικών συναντήσεων οι γονείς 

ανέφεραν ότι θα επιθυμούσαν να γίνονταν σε πιο συχνή βάση ώστε να επαναπροσδιορίζονται 

συχνότερα οι εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών τους και να βελτιστοποιείται η παρεχόμενη 
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εκπαίδευση που τους παρέχεται, εκφράζοντας παράλληλα και την ανάγκη για θεσμοθέτηση 

κάποιου βαθμού παρακολούθησης ή ελέγχου ως προς την τήρηση των στόχων και των 

εισηγήσεων που διατυπώνονται για τα παιδία τους. Δηλαδή, μέσα από τα λόγια των γονέων 

φαίνεται να αντανακλάται μια ξεκάθαρη ασυνέπεια και αδυναμία ως προς την τήρηση και 

εφαρμογή των όσων διατυπώνονται ή αποφασίζονται στις συναντήσεις, καθώς επίσης και 

ένα σοβαρότατο έλλειμμα ελέγχου από πλευράς των αρμόδιων αρχών ως προς το έργο που 

επιτελείται στις ειδικές μονάδες δημοτικής εκπαίδευσης. 

[…] πρέπει να κάμνουν πιο πολλές πιστεύω πολυθεματικές. […] Μία φορά τον χρόνο 

και κείνη δεν την [κάνουν] […] φέτος γενικά δεν έκαμαν καθόλου […] η συνδετική 

λειτουργός να παρακολουθά, πρέπει να εξηγά στους δασκάλους νάμπου πρέπει να 

απαιτηθούν που το Υπουργείο  […] Δεν έχουν κάτι το.. δηλαδή παίρνουν τους απλώς 

για να παίζουν στην αυλή τα μωρά. Αν τους κάνει ο δάσκαλός τους κάποιες 

δραστηριότητες. (Γον.03, Ομάδα: Γ2, Μητέρα αγοριού με νοητική αναπηρία/άλλα 

προβλήματα υγείας) 

Σε συνάφεια με τα πιο πάνω, οι γονείς ανέφεραν και σημαντικότατες αδυναμίες ως 

προς την κάλυψη των αναγκών των παιδιών με αναπηρίες λόγου ή ακοής τα οποία φοιτούσαν 

σε ειδικές μονάδες δημοτικής εκπαίδευσης. Οι συγκεκριμένοι γονείς ανέφεραν ότι κατά τη 

φοίτηση των παιδιών τους στις ειδικές μονάδες δεν υπήρχε επαρκής και συστηματική χρήση 

εναλλακτικών μεθόδων ή τρόπων επικοινωνίας, στοιχείο το οποίο περιόριζε και στερούσε 

κατά τους ιδίους το δικαίωμα των παιδιών τους για ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στην 

εκπαίδευση. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι γονείς αναφέρθηκαν σε σημαντικά ελλείματα όσο 

αφορά την κατάρτιση του εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού των ειδικών μονάδων 

σε θέματα εναλλακτικής επικοινωνίας, όχι μόνο υπό τη μορφή της νοηματικής γλώσσας 

αλλά και υπό τη μορφή επικοινωνίας μέσω υποστηρικτικής τεχνολογίας. Όπως υποστήριξε 

μία συμμετέχουσα: «μπορεί να γίνουν πολλά πράγματα ας πούμε μέσω του υπολογιστή και 

να γίνει και η επικοινωνία του πιο σωστή και πιο εφικτή […] δεν ήβραμε τα άτομα που να 

μπορούν να τον στηρίξουν σε τουν-το κομμάτι μέσα στο σχολείο» (Γον.35, Ομάδα: Γ1, 

Μητέρα αγοριού με αναπηρία λόγου). Όπως διαπιστώθηκε στην παρούσα έρευνα, η απουσία 
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εναλλακτικής επικοινωνίας ήταν ένα ζήτημα το οποίο δυσκόλευε τα παιδιά που την είχαν 

ανάγκη, τόσο στο πλαίσιο της ειδικής μονάδας όσο και στο πλαίσιο της γενικής τάξης: 

[…] κανένας δε μιλούσε τη νοηματική γλώσσα και κανένας δε δίδαξε ένα παιδί [με 

ακουστική αναπηρία] μέσα στη μονάδα ή έξω από τη μονάδα ή οπουδήποτε. Δεν 

ασχολήθηκε κανένας να ασχοληθεί με την αναπηρία του την ακουστική. Αφού το 

παιδί δεν άκουγε. Έβλεπε. Ότι έπιανε έβλεπε το που το facial expressions και που τις 

εικόνες και δεν μπορούσε να προχωρήσει. […] Ούτε οι συνοδοί γνώριζαν νοηματική, 

ούτε η δασκάλα η ειδική γνώριζε νοηματική, ούτε κανένας άλλος που το περιβάλλον 

του σχολείου. […] το να μην έχεις νοηματική στο σχολείο, στερείς του παιδιού το 

δικαίωμα της επικοινωνίας που είναι το πιο βασικό δικαίωμα. Ένα που τα πιο βασικά 

δικαιώματα. (Γονέας V, Ομάδα: Α-Β, Μητέρα αγοριού με αισθητηριακή αναπηρία, 

Απόκρυψη αριθμού συμμετέχουσας για ενίσχυση επιπέδου ανωνυμίας) 

Η συμμετέχουσα στο πιο πάνω απόσπασμα εστίασε ξεκάθαρα στο σημείο ότι η 

απουσία δυνατότητας επικοινωνίας στη νοηματική γλώσσα στερούσε από το παιδί της το 

δικαίωμα της επικοινωνίας, και ως εκ τούτου το δικαίωμά του για ισότιμη και ποιοτική 

πρόσβαση στην εκπαίδευση. Η αντανάκλαση της ιδέας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον 

λόγο των γονέων, όπως σημειώθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, αποτέλεσε χαρακτηριστικό 

φαινόμενο που συναντήθηκε μόνο σε συνεντεύξεις γονέων μεσαίας κοινωνικοοικονομικής, 

με τις αντιλήψεις αυτές να αποτελούσαν κινητήριο δύναμη ή αλλιώς «πολιτισμικό κεφάλαιο» 

για παρεμβάσεις και διεκδικήσεις στο πεδίο της εκπαίδευσης. 

Έχοντας υπόψη το σύνολο των πιο πάνω ευρημάτων μπορεί κανείς να αναφερθεί και 

σε μια κατάσταση ή διαδικασία «απανθρωποποίησης» (“dehumanization”) των παιδιών με 

αναπηρίες μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος, ιδιαίτερα εάν αναλογιστεί κανείς ότι το 

σύστημα αποτυγχάνει να αναγνωρίσει και να αναπτύξει τις ατομικές τους δυνατότητες, παρά 

το γεγονός ότι εκ του προοιμίου της νομοθεσίας (βλ. Βουλή των Αντιπροσώπων, 1999) θα 

έπρεπε να επικρατεί το αντίθετο. Η «απανθρωποποίηση» ως έννοια αναφέρεται στην 

αντίληψη των ανθρώπων ωσάν να είναι λιγότερο από πλήρως ανθρώπινα όντα (Haslam & 

Stratemeyer, 2016), καθώς επίσης και στη θεώρηση ή μεταχείριση τους ωσάν να μην έχουν 

διανοητικές ικανότητες τις οποίες απολαμβάνουμε ως ανθρώπινα όντα (Brown κ.ά., 2018). 
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Δηλαδή, η χρήση του όρου «απανθρωποποίηση» δεν φαίνεται να είναι υπερβολική αφού 

μπορεί να υποστηριχτεί υπό τη θέση ότι οι γονείς ανέφεραν ότι τα παιδιά τους 

αντιμετωπίζονταν στο εκπαιδευτικό σύστημα ωσάν να μην είχαν οποιεσδήποτε μαθησιακές 

δυνατότητες ή προοπτικές, και ως εκ τούτου τους παρεχόταν εκπαίδευση κατώτερης 

ποιότητας ή επιπέδου από το μέγιστο των πραγματικών εκπαιδευτικών τους δυνατοτήτων. 

Τα παιδιά με αναπηρίες σαφώς και μπορεί να έχουν μαθησιακές, αισθητηριακές, 

νοητικές ή άλλου είδους δυσκολίες οι οποίες πιθανόν να επηρεάζουν τη μάθηση και 

εκπαίδευσή τους, όμως αυτό δε θα πρέπει να τους στερεί το δικαίωμα της αναγνώρισης των 

όποιων εκπαιδευτικών δυνατοτήτων τους και την ανάπτυξη αυτών στον μέγιστο δυνατό 

βαθμό, ενώ ταυτόχρονα οι δυσκολίες αυτές δε θα πρέπει να θεωρούνται ωσάν να 

επισκιάζουν το σύνολο της προσωπικότητας ή των δυνάμεών τους. Αυτό κατά τους γονείς 

σημαίνει ότι τα παιδιά με αναπηρίες δε θα πρέπει να προσεγγίζονται ως «αριθμοί» από το 

εκπαιδευτικό σύστημα ή ως μια «πανομοιότυπη» ομάδα μαθητών/τριών χωρίς οποιεσδήποτε 

μαθησιακές δυνατότητες και προοπτικές. Αντιθέτως, οι οποιασδήποτε δυνατότητές τους θα 

πρέπει να αναγνωρίζονται και να αναπτύσσονται στον μέγιστο δυνατό βαθμό όπως αυτό 

προβλέπεται ξεκάθαρα στη σχετική εκπαιδευτική νομοθεσία. Τέλος, αυτή η κατάσταση 

μπορεί να χαρακτηριστεί και «έκνομη», αφού σύμφωνα με το προοίμιο του σχετικού 

εκπαιδευτικού νόμου «πρέπει να παρέχονται στα παιδιά με ειδικές ανάγκες όλες οι ευκαιρίες 

για ισότιμη εκπαίδευση, καθοδήγηση και αποκατάσταση, προκειμένου να αναπτύξουν τις 

ικανότητές τους στον ανώτατο δυνατό βαθμό» (Βουλή των Αντιπροσώπων, 1999, σ. 338). 

Το φαινόμενο της μη κάλυψης και μη ικανοποίησης των «πραγματικών» 

εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών με αναπηρίες φάνηκε να ήταν ακόμη πιο έντονο στις 

ειδικές μονάδες μέσης εκπαίδευσης, κυρίως λόγω της μη ύπαρξης καταρτισμένου διδακτικού 

προσωπικού σε θέματα ειδικής και συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, οι 

γονείς εξέφρασαν την πεποίθηση ότι οι ειδικές μονάδες μέσης εκπαίδευσης θα έπρεπε να 
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στελεχώνονταν από ειδικούς εκπαιδευτικούς και όχι από απλούς καθηγητές μέσης 

εκπαίδευσης οι οποίοι δε διαθέτουν κατάρτιση σε θέματα ειδικής εκπαίδευσης. Από πλευράς 

γονέων εκφράστηκε η θέση ότι είναι απαραίτητη η στελέχωση των ειδικών μονάδων μέσης 

εκπαίδευσης από καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό, ώστε οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν 

σε αυτές να είναι σε θέση να κατανοούν και να ικανοποιούν τις εκπαιδευτικές, κοινωνικές ή 

άλλες ανάγκες των παιδιών τους: 

Βασικά εν τζαι παρέχεται κάποια ιδιαίτερη εκπαίδευση [στις ειδκές μονάδες μέσης 

εκπαίδυσης], εντάξει εν κάποιος καθηγητής ο οποίος εν καθηγητής για όλους και 

προσπαθεί ο άνθρωπός, αλλά δεν έχει γνώσεις κάποιου ειδικού δασκάλου για να 

μπορεί να τον βοηθήσει. […] Γενικά βλέπω ότι η εκπαίδευση εν πολλά χαμηλού 

επιπέδου, ότι χρειάζεται βελτίωση. (Γον.07, Ομάδα: Γ1, Μητέρα αγοριού στο φάσμα 

του αυτισμού) 

Στες ειδικές μονάδες [μέσης εκπαίδευσης] έπρεπε να το δουν καλύτερα το θέμα, 

έπρεπε όπως υπάρχουν στα δημοτικά δάσκαλοι ειδικής εκπαίδευσης, έπρεπε και στις 

μονάδες [μέσης εκπαίδευσης] να υπήρχασιν […] Να μεν εν ένας απλός καθηγητής 

που κάμνει τα μαθήματα στες άλλες τάξεις να πηγαίνει διότι εν μωρά με προβλήματα, 

δεν μπορεί ένας απλος καθηγητής να αντιληφθεί τι να τους κάμει, πώς να τους 

επεξηγήσει ένα μάθημα, τι, κάτι, να τους απασχολήσει μίαν περίοδο. (Γον.29, Ομάδα: 

Α-Β, Μητέρα αγοριού με σωματική αναπηρία) 

Κατά τους γονείς, η μη στελέχωση των ειδικών μονάδων μέσης εκπαίδευσης με 

ειδικούς εκπαιδευτικούς φαίνεται να οδηγεί και σε μια εκπαιδευτική ανισότητα για τα παιδιά 

που φοιτούν σε αυτές. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά που φοιτούν στις ειδικές μονάδες 

χρειάζονται καταρτισμένους εκπαιδευτικούς που να μπορούν να κατανοούν τις εκπαιδευτικές 

τους ανάγκες και να είναι σε θέση να τους προσφέρουν την ανάλογη εκπαίδευση: 

[…] δεν ήταν εκπαιδευμένοι οι καθηγητές άρα δεν μπορούσαν να χειριστούν το κάθε 

μωρό ανάλογα με την περίπτωσή του. […] στο γυμνάσιο είδαμε ότι δεν υπήρχαν οι 

ειδικοί δάσκαλοι. Δηλαδή στο δημοτικό υπήρχε η ειδική δασκάλα, στο γυμνάσιο δεν 

υπάρχουν ειδικοί εκπαιδευτικοί που να μπορούν να βοηθήσουν τα μωρά, είναι στην 

καλή διάθεση του κάθε καθηγητή όπως και στο λύκειο το ίδιο. Άρα τα μωρά τούτα 

δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες μάθησης όπως ένα άλλο μωρό. Είναι στην καλή διάθεση 

του κάθε καθηγητή και στο πόσο ενδιαφέρεται ο κάθε καθηγητής πόσο να μάθει να 

διδάξει ή να χειριστεί τούτα τα μωρά. Οπόταν είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. 

Τεράστιο πρόβλημα. (Γον.04, Ομάδα: Α-Β, Μητέρα αγοριού με νοητική αναπηρία) 
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Παράλληλα, οι γονείς εστίασαν και στο γεγονός ότι στις ειδικές μονάδες μέσης 

εκπαίδευσης δεν παρέχονταν ευκαιρίες για ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής στα παιδιά τους (π.χ. 

μαθηματικά με χρήση χρημάτων για συναλλαγές, χρήση λεωφορείου, διασταύρωση δρόμων, 

μαγείρεμα, δεξιότητες ατομικής υγιεινής, κ.λπ.). Η δυνατότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων ζωής  

σε συστηματική βάση ως μέρος του προγράμματος των ειδικών μονάδων μέσης εκπαίδευσης 

φάνηκε να αποτελεί σημαντική προτεραιότητα και επιθυμία για τους γονείς, αφού η 

εκμάθηση τέτοιων δεξιοτήτων μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά τους για μια περισσότερο 

ποιοτική, λειτουργική και ανεξάρτητη ζωή. Η επιθυμία για ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων 

ήταν ιδιαίτερα έντονη σε αυτήν τη μερίδα γονέων, δεδομένου του ότι τα παιδιά τους 

μεγάλωναν και η μέση εκπαίδευση αποτελούσε ουσιαστικά την τελευταία βαθμίδα της 

υποχρεωτικής δημόσιας εκπαίδευσης. 

[…] πήγαινα να τον πιάσω κάποιες φορές το μεσημέρι, «Εκάμαμε τουν-το πράγμα.» 

[λέει η εκπαιδευτικός] Τι εκάμνασιν; Εσχεδίαζαν τους και εκόφκαν τους με το χαρτί 

κάτι και κολλούσαν κίτρινα και πρασινάκια να κάμουσιν ας πούμε σκαντζόχοιρο. Να 

κάμουσιν ας πούμε μια γραβάτα και να κολήσουν πάνω τρία κουλουράκια. Τούτα τα 

ξέρει χάρτινα πράγματα. Εν (ηλικία παιδιού) χρονών, δεν ξέρει να διασταυρώσει. 

Μπορεί να του δείξει ένας μέσα στο σχολείο, ο συνοδός. Αφού δεν ξέρει. Τι; Ποια εν 

τα κυριότερα; […] Εμένα η έγνοια μου είναι να μάθει τα βασικά. Δηλαδή, να ξέρει να 

βγει έξω και να εν δεκαοκτώ χρονών να πει ναι «Θέλω ένα παγωτό. Πόσα είναι;», «1 

ευρώ.», «Εν να σου δώσω 5 ναι θέλω 4 πίσω.» Έκοψα χαρτονομίσματα και έβαλα 

του τα μέσα σε ένα φάιλ και έβαλα τους τα μέσα στην τσάντα […] Να μάθει ότι 

τούτο εν 50 ευρώ, 20 + 20 εν 40 + 10 εν 50. Έκοψα τα, όπως του τα έβαλα μέσα 

εμείνασιν μέχρι το τέλος της χρονιάς. Κανένα ενδιαφέρον, αρκετά πράγματα τα οποία 

δεν έβλεπα. Δηλαδή εκάμνασιν, εκάμνασιν ας πούμε πράγματα της πρώτης τάξης του 

νηπιαγωγείου […] Εάν είναι έτσι ας πούμε η ειδική μονάδα, εάν εν τούτα που εν να 

διδάξουν και εν να προετοιμάσουν τούτα τα μωρά να βγουν στην κοινωνία, είμαστε 

πολλά πίσω. Δεν αξίζει τον κόπο. Δηλαδή, δεν ξέρω. Μπορεί να είμαι λάθος, εν ξέρω, 

απλώς η έγνοια μου εν τούτη εμένα. Δηλαδή να υπάρχει μια σωστή μονάδα, να 

υπάρχει μια σωστή υποδομή. (Γον.32, Ομάδα: Γ1, Πατέρας αγοριού στο φάσμα του 

αυτισμού) 

Όπως αναφέρει ο πιο πάνω συμμετέχοντας, στην ειδική μονάδα δεν παρερχόντουσαν 

ευκαιρίες για ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής στα παιδιά ούτε υπήρχε η διάθεση από το 

εκπαιδευτικό προσωπικό για κάτι τέτοιο. Το εύρημα αυτό φαίνεται να φανερώνει τόσο τη 

δυσκολία του προσωπικού να κατανοήσει και να αντιληφθεί τη σημασία της ανάπτυξης 
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αυτών των δεξιοτήτων πιθανότατα λόγω μη επαρκούς κατάρτισης, όσο και την αδυναμία του 

εκπαιδευτικού συστήματος να προνοήσει, να καταρτήσει τους εκπαιδευτικούς, να 

ενθαρρύνει, να διασφαλίσει και εντάξει τέτοιου είδους δραστηριότητες και ευκαιρίες στα 

πλαίσια των ειδικών μονάδων μέσης εκπαίδευσης. Όπως πρόσθεσε ο συγκεκριμένος 

πατέρας, η συγκεκριμένη κατάσταση στην ειδική μονάδα του δημιουργούσε έντονα 

συναισθήματα απογοήτευσης, γεγονός που τον οδήγησε να συντάξει και να στείλει μία 

επιστολή προς το ΥΠΠΑΝ που να αναφέρει τα παράπονά του σχετικά το συγκεκριμένο 

πλαίσιο εκπαίδευσης: «απογοητεύτηκα, ήμουν πάρα πολύ απογοητευμένος [με την 

παρεχόμενη εκπαίδευση στην ειδική μονάδα μέσης εκπαίδευσης], έκανα και μίαν επιστολή 

να την πάρω στο Υπουργείο για το θέμα τούτο» (Γον.32, Ομάδα: Γ1, Πατέρας αγοριού στο 

φάσμα του αυτισμού). Η αποστολή επιστολών διαμαρτυρίας, παραπόνων ή καταγγελιών 

προς το ΥΠΠΑΝ ή άλλους επίσημους κρατικούς φορείς στην παρούσα έρευνα αποτέλεσε 

φαινόμενο το οποίο συναντήθηκε μόνο σε γονείς μεσαίας κοινωνικοοικονομικής τάξης, 

στοιχείο το οποίο φανερώνει και την περεταίρω εξοικείωσή τους με τέτοιου είδους πρακτικές 

γραπτής επικοινωνίας και έκφρασης προς τους επίσημους κρατικούς θεσμούς και ως τέτοια η 

δεξιότητα αυτή αποτελεί πολιτισμικό κεφάλαιο. 

Η απουσία καταρτισμένου προσωπικού, η μη παροχή θεραπειών όπως λογοθεραπεία, 

και η παροχή πολύ χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης στις ειδικές μονάδες μέσης εκπαίδευσης, 

φάνηκαν να είχαν σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο και στις δυνατότητες συνεργασίας γονέων 

– εκπαιδευτικών, αφού οι στις πλείστες των περιπτώσεων οι συνεργασίες μεταξύ των δύο 

πλευρών φάνηκε να περιορίζονταν στις συνεννοήσεις τους για πρακτικά θέματα φροντίδας 

και ασφάλειας λόγω ακριβώς αυτών των συνθηκών. Όπως εξηγεί μία συμμετέχουσα, δεν 

υπήρχε λόγος συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς του παιδιού της αφού στην ειδική μονάδα 

δεν παρεχόταν οποιαδήποτε μορφή ουσιαστικής εκπαίδευσης που να δικαιολογεί την ύπαρξη 

κάποιας συνεργασίας: 
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[…] αφού δεν υπάρχουν καν θεραπείες, δεν υπάρχουν δάσκαλοι [ειδικής 

εκπαίδευσης], απλά εντάξει της προσφέρεται κάτι τζιαμέ που μιλούν, βάζουν 

μουσική, κάτι στα κομπιούτερ, τούτα. Τούτα κάμνουμε της τα και μείς σπίτι. […] 

Αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχει εκπαίδευση, τι συνεργασία να υπάρξει; […] 

Που τη στιγμή που δεν υπάρχουν τούτα, τι συνεργασία να υπάρξει; Να πιάνω την 

υπεύθυνη της μονάδας να της πω «Πώς ήταν η (όνομα παιδιού) σήμερα;» Πώς ήταν; 

Αφού ξέρω πώς ήταν. Το μωρό επήγε τζιαμέ, έπαιξε λίγο με τα μωρά, έφαγε, έκαμε, 

εντάξει είδε λίγη τηλεόραση, εμεταφέρθηκε και στις τάξεις που υποτίθεται κάμνει 

μάθημα μουσική ή κομπιούτερ ή αυτά, ετέλειωσεν η μέρα. (Γον.08, Ομάδα: Γ2, 

Μητέρα κοριτσιού με σωματική αναπηρία) 

Λόγω της πιο πάνω κατάστασης ορισμένοι γονείς ανέφεραν ότι έστελναν τα παιδιά τους στο 

σχολείο μόνο για να τους τα προσέχουν ορισμένες ώρες και δεν ανάμεναν οποιαδήποτε 

εκπαιδευτικά οφέλη από τις ειδικές μονάδες μέσης εκπαίδευσης. Όπως αναφέρουν δύο γονείς 

παιδιών που φοιτούν σε ειδικές μονάδες μέσης εκπαίδευσης: «δεν παίρνει και κάτι ουσιώδες 

από τη μονάδα, απλά την άφησα εκεί απλά για να είναι.. για να κοινωνικοποιηθεί και για να 

έχει φίλους» (Γον.08, Ομάδα: Γ2, Μητέρα κοριτσιού με σωματική αναπηρία). 

Εγώ έτσι σαν γονιός παίρνω το μωρό μου στο σχολείο μόνο για να τον προσέχουν 

τζείνες τις ώρες στην ουσία και μετά που εν να σχολάσει να τον παίρνω εγώ 

φροντιστήριο. Που το ένα φροντιστήριο στο άλλο, στο άλλο, κουράζεται το μωρό. 

[…] Εγώ συγκεκριμένα είμαι πολλά απογοητευμένη. Εγώ παίρνω τον απλά για να 

μου τον προσέχουν. (Γον.02, Ομάδα: Γ2, Μητέρα αγοριού με νοητική αναπηρία, 

Έμφαση συγγραφέα) 

Το εύρημα αυτό φαίνεται να καταδεικνύει τόσο την απογοήτευση των γονέων, όσο και την 

αποδοχή και αναγνώρισή τους ότι με την υφιστάμενη κατάσταση πραγμάτων οι ειδικές 

μονάδες μέσης εκπαίδευσης δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες 

των παιδιών τους, ούτε μπορούν να τους προσφέρουν οποιανδήποτε πρόσβαση σε ποιοτική 

εκπαίδευση. 

Η προοπτική των παιδιών των ειδικών μονάδων μέσης εκπαίδευσης.  

Σημαντικότατο εύρημα στην παρούσα έρευνα αποτέλεσαν οι απόψεις των παιδιών σχετικά 

με τη χαμηλή ποιότητα εκπαίδευσης στις ειδικές μονάδες μέσης εκπαίδευσης (στην παρούσα 

έρευνα δεν κατέστη δυνατόν να ληφθούν συνεντεύξεις από παιδιά που φοιτούν σε ειδικές 

μονάδες δημοτικής εκπαίδευσης). Μέσα από τα λόγια τους τα παιδιά εξέφρασαν την 
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απογοήτευση και δυσαρέσκειά τους ως προς την εκπαίδευση που ελάμβαναν στις ειδικές 

μονάδες, με σαφείς προβληματισμούς και ανησυχίες για τις επιπτώσεις αυτής της αρνητικής 

κατάστασης στη μελλοντική τους ζωή: «Δε μου αρέσκει […] Δεν έμαθα τίποτε. […] Δε μου 

άρεσε απλώς [στην ειδική μονάδα] […] Επειδή δεν μπορώ να κάμω κάτι που.. με τη ζωή 

μου» (Μαθήτρια.05, Διαταραχή φάσματος αυτισμού/άλλα προβλήματα υγείας, Φοίτηση σε 

ειδική μονάδα μέσης εκπαίδευσης). Τα παιδιά φάνηκε ότι είχαν ανάγκη για λήψη ποιοτικής 

εκπαίδευσης, είχαν σκέψεις και ανησυχίες για το μέλλον τους, τα οποία όμως δε φάνηκε να 

ικανοποιούνταν. Το εύρημα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αφού καταδεικνύει μια έντονα 

περιοριστική και σαφώς δυσάρεστη κατάσταση για τα παιδιά, που από την οποίαν όπως 

φάνηκε δεν μπορούσαν να ξεφύγουν. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής φάνηκε και αυτό να 

αποτελεί σημαντική επιθυμία των παιδιών που συμμετείχαν στην έρευνα, όμως η επιθυμία 

τους αυτή δε φάνηκε να ικανοποιείται με βάση την υφιστάμενη κατάσταση πραγμάτων στις 

ειδικές μονάδες μέσης εκπαίδευσης. Δηλαδή, τα παιδιά φάνηκε να αντιλαμβάνονται τον 

σημαντικό ρόλο της εκπαίδευσης στη ζωή τους, δηλώνοντας παράλληλα ότι αυτό που 

ελάμβαναν από την ειδική μονάδα δεν τα ικανοποιούσε. Στο πιο κάτω απόσπασμα το παιδί 

φαίνεται να νιώθει εγκλωβισμένο σε ένα σχολικό πλαίσιο το οποίο δεν μπορεί να του 

προσφέρει κάτι το ουσιαστικό στη βάση των αναγκών του, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα και 

τις αρνητικές συνεπαγωγές αυτής της κατάστασης στη μελλοντική του ζωή. Παράλληλα, 

μέσα από τα λόγια του παιδιού φαίνεται να αντανακλάται και ένα αρνητικό συναίσθημα μη 

ολοκλήρωσης όσο αφορά τη σχολική του ζωή, φανερώνοντας και τις ευνόητες αρνητικές 

ψυχοσυναισθηματικές επιπτώσεις αυτής της κατάστασης: 

Δεν κάμνω τίποτε. Ούλλη μέρα κάθομαι πας το You tube, βγαίνω γυρίζω.. […] 

Νιώθω ότι δε θα μάθω τίποτε. Ναι, τούτο νιώθω. Και ας πούμε εν να πάω στον 

μπακκάλη να του δώκω λεφτά και τα ρέστα που εν να μου δώκει πίσω και εν θα είναι 

σωστά, έκαμε μου μαφία σημαίνει. Και άμα δουλέψω σε ένα μάστρο και ας πούμε εν 

να.. όταν μεγαλώσω εν να γίνω φορτηγατζής. Και εν να παίρνω 30 τόνους άμμο και 

πιάνω χαρτί μου και πάιρνω του μάστρου και διά μου τόσα και πρέπει να μου δώκει 

600 και διά μου λίγα. Πως εν να πάω; Πώς εν να τα μετρώ; […] Δε με βοηθούν 
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εννοώ. Δε μου διούν κάτι να κάμω ας πούμε. (Μαθητής.03, Μαθησιακές αναπηρίες/ 

άλλα προβλήματα υγείας, Φοίτηση σε ειδική μονάδα μέσης εκπαίδευσης) 

Μέσα από τα λόγια ορισμένων παιδιών φάνηκε να αντανακλούσε και η άποψη ότι 

ορισμένοι καθηγητές/τριες τους είχαν δυσκολίες στο να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις που 

έχει η διδασκαλία σε ειδική μονάδα, εύρημα το οποίο διασταυρώθηκε και μέσα από τις 

συνεντεύξεις με τους/τις ιδίους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε ειδικές μονάδες 

μέσης εκπαίδευσης. Για παράδειγμα ένα παιδί που συμμετείχε στην έρευνα ανέφερε: 

«έμπαιναν καθηγητές [στην ειδική μονάδα] που δεν ήταν εκπαιδευμένοι, και επειδή δεν ήταν 

εκπαιδευμένοι δεν ήξεραν πώς θα απασχολήσουν τα παιδιά […] Ήταν τα παιδιά 

περιπλανημένα, δεν ήξεραν πώς να απασχολήσουν τον χρόνο τους, ο καθηγητής 

απογοητευμένος επειδή δεν μπορούσε να τα βοηθήσει» (Μαθητής.04, Σωματική αναπηρία, 

Φοίτηση σε γενική τάξη μέσης εκπαίδευσης). Παράλληλα, μέσα από τις προοπτικές των 

παιδιών εντοπίστηκαν και φαινόμενα «φτωχής» ποιότητας εκπαίδευσης λόγω χαμηλών 

εκπαιδευτικών προσδοκιών από πλευράς εκπαιδευτικού προσωπικού, πιθανότατα λόγω μη 

σχετικής κατάρτισής τους σε θέματα ειδικής εκπαίδευσης. Δηλαδή, η μη κατάρτιση του 

εκπαιδευτικού προσωπικού που διδάσκει στις ειδικές μονάδες μπορεί να οδηγήσει έμμεσα σε 

φαινόμενα περιορισμού και καταπίεσης της μαθησιακής ανάπτυξης των παιδιών καθαρά από 

το ίδιο το σύστημα, και όχι από τις σωματικές, νοητικές, μαθησιακές ή άλλες δυσκολίες 

τους. Για παράδειγμα στο πιο κάτω απόσπασμα ένα παιδί περιγράφει ότι δεν έμαθε τίποτα το 

ουσιαστικό από τη φοίτησή του στην ειδική μονάδα, παρομοιάζοντας την εκπαίδευση που 

λάμβανε ως εκπαίδευση επιπέδου νηπιαγωγείου για μικρά παιδιά. Επίσης, το συγκεκριμένο 

παιδί φαίνεται να αναγνωρίζει πως η εκπαίδευση που λάμβανε στην ειδική μονάδα δεν 

ανταποκρινόταν στις πραγματικές ανάγκες της ζωής του, αντανακλώντας ένα συναίσθημα 

και μια κατάσταση ματαίωσης ως προς την εκπαίδευση που του παρεχόταν: 
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Κοίταξε, βάλλουν μας μωρίστικα. Μπορεί ας πούμε να πάω στο σχολείο και να μου 

πουν «Να μου φέρετε..» να πιάσω ένα μπουκαλάκι που τούτο [δείχνει το τενεκεδάκι 

του αναψυκτικού] και να κάμω, να το ζωγραφίσουμε. Άλλη φορά «Μπορείς να 

φέρεις κουτιά ή διάφορα είδη.» Μετά, τι άλλο να φέρω; Μετά πρέπει να φέρω φύλλα. 

Έχει σημεία ας πούμε που πάω σχολείο και αναρωτιούμαι ότι.. Καλά είμαι, είμαι 

τεχνική σχολή γιατί κάμνουν έτσι πράμα; Πέρσι εκάμναμε κολιέ και πελλάρες. Εγώ 

δεν μπορώ να τους καταλάβω. Γιατί γίνονται δάσκαλοι; […] Όχι. Όχι να μου βάλλεις 

μωρίστικα. Χαζίρι να με πάρεις πίσω νηπιαγωγείο, να κάμω τι; Μεγαλώνω, σε λίγο 

εν να παντρευτώ. Τζαι δε θα μου, δε θα μάθεις ακόμα τίποτε να κάμω; Εννοώ δε θα 

με μάθει τίποτε να μάθω. Μεγαλώνω. […] Σε λίγο εν να βγω και εν να πουν «Α τούτη 

δεν ξέρει να κάμνει τίποτε.» Ε ακριβώς. «Ξέρει μόνο να κάμνει ματάκια, αυτιά, 

στόμα και μύτη.» Τίποτε. Τίποτε. (Μαθήτρια.01, Νοητική αναπηρία, Φοίτηση σε 

ειδική μονάδα μέσης εκπαίδευσης) 

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι τα παιδιά δεν αναφέρθηκαν σε δυσκολίες ή 

εμπόδια που να πήγαζαν από την όποιαν αναπηρία ή μαθησιακή τους δυσκολία, αλλά 

αντίθετα εστίασαν ξεκάθαρα σε δομικά και εκπαιδευτικά εμπόδια τα οποία θα μπορούσαν να 

είχαν αποφευχθεί, εύρημα το οποίο παραπέμπει ευνόητα στην έννοια του μισαναπηρισμού 

(Thomas, 2010) και το κοινωνικό μοντέλο αντίληψης της αναπηρίας (Κουτάντος, 2000). 

Δηλαδή, τα παιδιά αναφέρθηκαν σε μια εκπαιδευτική καταπίεση προερχόμενη καθαρά μέσα 

τις δομές, τις αδυναμίες και τις στρεβλώσεις του εκπαιδευτικού συστήματος. Συνοψίζοντας, 

μέσα από τα λόγια των παιδιών διαφάνηκαν σημαντικά συναισθήματα δυσαρέσκειας, 

απογοήτευσης, ματαίωσης, μη ολοκλήρωσης, περιορισμού των δυνατοτήτων τους, καθώς 

επίσης και συναισθήματα εγκλωβισμού σε μια κατάσταση που δεν τα ικανοποιεί, 

αναδεικνύοντας τις σημαντικότατες ψυχοσυναισθηματικές διαστάσεις και την καταπίεση του 

φαινομένου του μισαναπηρισμού στο πεδίο της εκπαίδευσης. 

Η προοπτική των εκπαιδευτικών των ειδικών μονάδων μέσης εκπαίδευσης.  Οι 

απόψεις των γονέων και των παιδιών ως προς την ποιότητα εκπαίδευσης στις ειδικές μονάδες 

μέσης εκπαίδευσης, φάνηκε να διασταυρώνονται σε μεγάλο βαθμό και με τις προοπτικές των 

εκπαιδευτικών μέσης εκπαίδευσης οι οποίοι κλήθηκαν να διδάξουν ή να αναλάβουν ως 

υπεύθυνοι καθηγητές σε ειδικές μονάδες. Το κύριο εύρημα το οποίο αναδύθηκε μέσα από τις 

συνεντεύξεις τους ήταν η μεγάλη έλλειψη κατάρτισής τους σε θέματα εκπαίδευσης παιδιών 
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με αναπηρίες, η οποία όπως ανέφεραν είναι αναγκαία για τη διδασκαλία σε ειδική μονάδα, 

καθώς επίσης και η παντελής απουσία προσφοράς μιας τέτοιας επιμόρφωσης ή 

προετοιμασίας από πλευράς εκπαιδευτικού συστήματος. Όπως αναφέραν οι εκπαιδευτικοί, η 

παντελής απουσία κατάρτισής τους σε θέματα ειδικής εκπαίδευσης αποτελούσε και το πιο 

δύσκολο τους κομμάτι ως προς την προσφορά ουσιαστικής και ποιοτικής εκπαίδευσης προς 

τα παιδιά στις ειδικές μονάδες μέσης εκπαίδευσης. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν 

πως δεν υπήρχε κανείς στο σχολείο που να μπορεί να τους στηρίξει στο έργο τους στην 

ειδική μονάδα, αφού ούτε η ηγεσία των σχολείων ήταν καταρτισμένη σε θέματα εκπαίδευσης 

παιδιών με αναπηρίες. 

[…] δε θα τη χαρακτήριζα ψηλή [την ποιότητα εκπαίδευσης στις ειδικές μονάδες 

μέσης εκπαίδευσης] εξαιτίας της αδυναμίας που έχει το σύστημα να επιμορφώσει 

κατάλληλα τους εκπαιδευτικούς, την ηγεσία […] δεν έχει καταρτισμένο προσωπικό. 

Ούτε οι εκπαιδευτικοί, αλλά ούτε και η ηγεσία, ούτε στο σχολείο υπάρχει κάποιος ο 

οποίος να είναι καταρτισμένος σε θέματα έτσι ειδικά θέματα αυτών των παιδιών που 

έχουν αναπηρίες […] Υπάρχουν διαδικασίες γιατί εν θέμα νομοθεσίας όμως πιστεύω 

πως δεν τηρούνται ακριβώς όπως πρέπει να τηρηθούν εξαιτίας πάλι της αδυναμίας 

και των εκπαιδευτικών, γενικά των όσων εμπλέκονται που δε γνωρίζουν τη 

νομοθεσία και το τι προβλέπεται για τα παιδιά ουσιαστικά. 

Δεν υπάρχει ενημέρωση που έναν φορέα. Ούτε εγώ ενημερώθηκα προσωπικά για το 

τι δικαιούνται τα παιδιά, τι πρέπει να.. για παράδειγμα όσο αφορά τα προγράμματα. 

[…] Όταν μου είπαν θα πάρεις την ειδική μονάδα στο (όνομα σχολείου) δεν είχα 

ιδέα. Ούτε τι είναι ειδική μονάδα, ούτε τα παιδιά τι προβλήματα είχαν, ούτε πως 

έπρεπε να τα προσεγγίσω. Δεν έτυχα κανενός σεμιναρίου. Απλά μπήκα στη θέση εκεί 

και σιγά σιγά εγνώρισα το από μόνος μου. […] Πιστεύω ότι η επιμόρφωση είναι 

πάρα πάρα πολύ σημαντική. Έπρεπε από εξειδικευμένο προσωπικό να επιμορφωθούν 

και ο καθηγητής της μονάδας αλλά και η ηγεσία του σχολείου, η διεύθυνση, οι 

βοηθοί [διευθυντές] που εμπλέκονται μες την ειδική μονάδα, οι καθηγητές που 

διδάσκουν στην ειδική μονάδα, έτσι ώστε να εν πιο αποτελεσματική η εκπαίδευση 

των παιδιών. (Εκπ.01, Καθηγητής μέσης εκπαίδευσης) 

Αυτό που προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν η δήλωση της πλειονότητας των 

εκπαιδευτικών πως δεν ήξεραν καν τι ήταν η ειδική μονάδα μέχρι που μπήκαν πρώτη φορά 

σε αυτήν. Οι εκπαιδευτικοί αναφέραν πως έπρεπε να μάθουν από μόνοι τους κάποια 

πράγματα σχετικά με την ειδική εκπαίδευση και ότι αυτοσχεδίαζαν κάθε φορά που έπρεπε να 

διδάξουν στην ειδική μονάδα, ώστε να βρουν κάτι που θα μπορούσε να απασχολήσει τα 
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παιδιά. Γενικά, μέσα από τα λόγια τους φάνηκε να αντανακλάται μια πλήρως απροετοίμαστη 

κατάσταση από πλευράς των αρμόδιων αρχών και η οποία όπως φάνηκε τους ήταν κάπως 

επιβεβλημένη, δημιουργώντας τους παράλληλα και ένα συναίσθημα μη ικανότητας ή μη 

επάρκειας για παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης στην ειδική μονάδα. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει ένας εκπαιδευτικός μέσης εκπαίδευσης που κλήθηκε να διδάξει σε ειδική μονάδα: 

Πρώτα από όλα εγώ δεν ήξερα καν τι ήταν η μονάδα. Όταν μου είπαν «Θα έχεις δύο 

περιόδους εις τη μονάδα.» δεν είχα καθαρή αντίληψη περί τίνος επρόκειτο, ούτε τι 

απαιτείτο από μένα όταν το ανάλαβα. Εμ. Ως εκ τούτου σε έναν μεγάλο βαθμό 

έπρεπε είτε να το διερευνήσω από μόνος μου είτε και μέχρι και το να αυτοσχεδιάσω 

για ότι έκαμνα. Εμ. Γνώρισα τους μαθητές, γνώρισα τους βοηθούς τζιαμέ τους 

συνοδούς, αλλά ήταν δύσκολο για μένα να κάμω έναν προγραμματισμό με τον τρόπο 

που κάμνω στις υπόλοιπές μου τάξεις γιατί ήταν άγνωστη περιοχή για μένα. Ήταν.. 

Για πρώτη φορά έμπαινα μέσα. […] Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι το ότι δεν είχα 

επίγνωση τι απαιτείτο από μένα και τι θα μπορούσα να προσφέρω. Νιώθω ότι ήμουν 

απροετοίμαστος και δεν είχα επαρκή διαπαιδαγώγηση για το τι θα εμπορούσα να 

δώσω. Ούτε ήξερα το προφίλ των μαθητών ούτε ήξερα το τι θα μπορούσα να 

προσφέρω. Και εδούλευα σε ένα επίπεδο αυτοσχεδιασμού προσπαθώντας να τους 

κάμω να δραστηριοποιηθούν σε έναν τέλεια βασικό τρόπο και με.. για μένα πολλά 

χαμηλό ποσοστό επιτυχίας. Δηλαδή, δεν εκατάφερα να κάμω πάρα πολλά πράγματα. 

(Εκπ.15, Καθηγητής μέσης εκπαίδευσης) 

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν πως θα επιθυμούσαν να είχαν τύχει κάποιας 

προετοιμασίας και επιμόρφωσης τουλάχιστον πριν από την ανάληψη καθηκόντων τους στην 

ειδική μονάδα, ώστε να ήταν κάπως πιο προετοιμασμένοι για το έργο που επρόκειτο να 

αναλάβουν. Για παράδειγμα οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν πως είχαν δυσκολίες στο να σκεφτούν 

δραστηριότητες που να ανταποκρίνονταν στα παιδιά και να ικανοποιούσαν τις μαθησιακές 

τους ανάγκες: 

[…] θεωρώ ότι τα άτομα που θα έπρεπε να διδάσκουν στη μονάδα, τουλάχιστο 

έπρεπε να υπάρχουν κάποια σεμινάρια, δεν ξέρω, κάτι να.. Τεχνικές που.. Ή ιδέες.. Ή 

κανένα workshop για να μπορούμε εμείς να αναπτύσσουμε ιδέες πιο.. πριν μπούμε 

στη μονάδα. Διότι εγώ τουλάχιστο ήμουν λίγο έτσι.. Έπιασε με εξ απροόπτου. 

Έπρεπε κάθε φορά να σκέφτομαι κάτι και άμα το σκέφτουμουν και ύστερα, έλεγα «Α 

εν πολλά δύσκολο τούτο.» Απογοητεύκουμουν λίγο που μόνη μου. Ενώ αν έμπαινα 

πιο πριν σε έτσι λούκι να σκέφτομαι να πούμε, θεωρώ ήταν να ήταν πιο εύκολο να 

βρίσκω πράγματα. (Εκπ.20, Καθηγήτρια μέσης εκπαίδευσης) 
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Μέσα από τις συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών εντοπίστηκαν και επαναλαμβανόμενα 

δεδομένα τα οποία καταδεικνύουν μια προβληματική κατάσταση ως προς την επιλογή των 

καθηγητών που πρόκειται να διδάξουν στις ειδικές μονάδες. Η επιλογή των εκπαιδευτικών 

φάνηκε να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ανάγκες του προγράμματος των σχολείων και 

όχι τόσο από την επιθυμία ή την κατάρτισή τους στο να διδάξουν σε παιδιά με αναπηρίες. 

Μια τέτοια πρακτική σαφώς και δεν μπορεί να είναι προς το συμφέρον και το όφελος των 

παιδιών, αφού οι ανάγκες του γενικότερου προγράμματος των σχολείων πιθανόν να μην 

επιτρέπουν πάντα στους/τις περισσότερο καταρτισμένους/νες εκπαιδευτικούς να διδάξουν 

στην ειδική μονάδα. Ένα τέτοιο παράδειγμα παρουσιάζεται στο πιο κάτω αυτούσιο 

απόσπασμα από τα δεδομένα: 

Ε: Πώς έγινε και αναλάβατε ειδική μονάδα; 

Εκπ.15 (Καθηγητής μέσης εκπαίδευσης): Μου τη δώσανε [την ειδική μονάδα], εγώ 

ήμουνα από την αρχή αντίθετος να αναλάβω κάτι τέτοιο για τον εξής λόγο. Όχι γιατί 

υπάρχει κάποιο θέμα αντιμετώπισης των παιδιών από μένα, το ζήτημα είναι ότι εγώ 

προσωπικά δεν έχω, δε θεωρώ ότι έχω την επάρκεια να κάνω κάτι για αυτά τα παιδιά. 

Δεν έχω εκπαιδευτεί ποτέ, δε μου έχει πει ποτέ κάποιος κάτι. Δε θεωρώ ότι τους 

προσφέρω κάτι με το να βρίσκομαι στην τάξη. Για αυτό και δεν ήθελα να πάρω τη 

μονάδα. Δυστυχώς όμως το πρόγραμμα δεν έβγαινε, οπότε κάποιος έπρεπε να την 

πάρει. […] το να είσαι καθηγητής της ειδικής μονάδας, σημαίνει ότι θα πρέπει να 

έχεις εκπαιδευτεί στον τρόπο διαχείρισης αυτών των παιδιών ούτως ώστε να 

μπορέσεις μέσα από τη διαχείριση αυτή, να μπορέσεις να τους προσδώσεις και κάτι. 

Έστω κάτι τοις. Έστω κάτι μικρό. Έστω κάτι λίγο, αλλά κάτι να τους δώσεις. Λοιπόν, 

αυτό είναι το τι πιστεύω ότι πρέπει να είναι. Τώρα αυτό το οποίο επικρατεί είναι το 

εντελώς αντίθετο. Απλά γεμίζουμε ώρες για να γεμίζουνε. Ουσιαστικά παίζουμε τον 

ρόλο της babysitter. Κάνουμε babysitting. (Έμφαση συγγραφέα) 

Στο πιο πάνω απόσπασμα δεδομένων είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και χρήση του 

όρου “babysitting” στην προσπάθεια του εκπαιδευτικού να περιγράψει το τι γίνεται και τι 

προσφέρεται στην ειδική μονάδα, εύρημα το οποίο επιβεβαιώνει απόλυτα και τις απόψεις 

των γονέων και παιδιών περί πολύ χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης. Παράλληλα, το πιο πάνω 

εύρημα φαίνεται να καταδεικνύει και την ανάγκη για διερεύνηση των προοπτικών των 

προγραμματιστών των σχολείων, ώστε να εντοπιστούν οι περιορισμοί που πιθανόν να 

δημιουργούν το φαινόμενο αυτό κατά την κατάρτιση του γενικού προγράμματος των 



ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ  

207 
 

σχολείων, δηλαδή τη χορήγηση μαθημάτων της ειδικής μονάδας σε άτομα που πιθανόν να 

μην επιθυμούν ή δεν είναι καταρτισμένα. 

Βάσει των πιο πάνω ευρημάτων φαίνεται να φανερώνονται πολύ σοβαρές 

παραλήψεις εκ μέρους του κράτους όσο αφορά το κομμάτι της στελέχωσης των ειδικών 

μονάδων μέσης εκπαίδευσης, τις οποίες όπως φάνηκε τις «πληρώνουν» τα ίδια τα παιδιά με 

αναπηρίες μέσω της λήψης πολύ χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης. Από την άλλη θα πρέπει να 

σημειωθεί πως η κατάσταση αυτή φάνηκε να ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και για τους 

εκπαιδευτικούς, οι οποίοι κλήθηκαν να διδάξουν σε ειδικές μονάδες χωρίς οποιανδήποτε 

επιμόρφωση ή προετοιμασία. 

6.1.2. Μη ικανοποίηση των αναγκών των παιδιών στις γενικές τάξεις.  Όπως έχει 

ήδη αναφερθεί η παρούσα έρευνα εστίασε και στις προοπτικές των οικογενειών με παιδιά 

αναπηρίες που φοιτούν σε καθεστώς γενικής τάξης. Το εύρημα που κυριάρχησε μέσα από τις 

προοπτικές των συγκεκριμένων οικογενειών, ήταν ότι η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης προς 

τα παιδιά τους με προσαρμογές στις ατομικές τους εκπαιδευτικές ανάγκες, εξαρτιόταν σε 

πολύ μεγάλο βαθμό στους εκπαιδευτικούς που τύγχανε να αναλάβουν την τάξη του παιδιού 

τους κάθε σχολική χρονιά. Το εύρημα αυτό εντοπίστηκε επανειλημμένα μέσα από τις 

συνεντεύξεις με τους γονείς τόσο στη μέση όσο και στη δημοτική εκπαίδευση, στοιχείο το 

οποίο καταδεικνύει την ανάγκη για θεσμοθέτηση μιας ενιαίας πολιτικής όσο αφορά την 

ενιαία εκπαίδευση και γενικά τη φοίτηση των παιδιών με αναπηρίες στις γενικές τάξεις, 

καθώς επίσης και την ανάγκη για συστηματική επιμόρφωση και ενημέρωση των 

εκπαιδευτικών των γενικών τάξεων σε θέματα αναπηρίας, ενιαίας εκπαίδευσης και 

διαφοροποίησης. Το εύρημα αυτό είναι πολύ σημαντικό, αφού η πρόοδος και η ευημερία των 

μαθητών/τριών με αναπηρίες ή μη πρόοδος και η περιθωριοποίησή τους μπορεί να 

εξαρτώνται σε τεράστιο βαθμό από τους εκπαιδευτικούς που θα τους τύχουν. Όπως πολύ 

χαρακτηριστικά αναφέρει μια συμμετέχουσα: 
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[…] είχε δασκάλους που προσπαθούσαν πάρα πολλά αλλά είχε και δασκάλους που 

ήταν τελείως αδιάφοροι στο δημοτικό […] Συγκεκριμένα υπήρχε μια δασκάλα η 

οποία, δασκάλα με Δ όλα κεφαλαία όχι μόνο το πρώτο κεφαλαίο, ήταν.. Όχι απλά 

αγάπαν τον (όνομα παιδιού), έσπρωχνεν τον τόσο πολλά με την καλή έννοια εννοώ 

να.. Έδινε του δυνατότητες, εβοήθαν τον, ήταν η δασκάλα η οποία έκαμνε τον (όνομα 

παιδιού) να νιώθει ότι ήταν σημαντικός, ότι εμπόρεν να τα καταφέρει, ήταν η 

δασκάλα στην τρίτη τάξη. 

[…] στην πρώτη τάξη τον εκράταν μια κοπέλα η οποία […] προτιμούσε να του δίνει 

ένα κουτί μαρκαδόρους και να τον βάζει να ζωγραφίζει. Και όταν το ανακάλυψα, 

όταν έβλεπα τα βιβλία του ότι ήταν γεμάτα με μαρκαδόρους του έλεγα «(όνομα 

παιδιού) μου, πού βρίσκεις τους μαρκαδόρους;». Μαρκαδόρους δεν κρατούσε, δεν 

είχε στη βαλίτσα του. Λέω του «(όνομα παιδιού) πού βρίσκεις τους μαρκαδόρους;», 

«Μου τους δίνει η δασκάλα.», «Και γιατί κάνεις έτσι τα βιβλία σου;», «Μου λέει να 

χρωματίζω.» […] Ο (όνομα παιδιού) σαν να μεν επήγαινε σχολείο την πρώτη τάξη 

και τη δευτέρα. Ήταν αδιαφορία. Έπαιρνε τη βοήθεια σπίτι που εδιάβαζα του εγώ, 

έπαιρνα τον σε δασκάλες, αλλά στο σχολείο τίποτα. Τίποτε, κυριολεκτικά. (Γον.10, 

Ομάδα: Γ1, Μητέρα αγοριού με μαθησιακές αναπηρίες/άλλα προβλήματα υγείας) 

Οι γονείς των παιδιών δημοτικής εκπαίδευσης εστίασαν στο γεγονός ότι τα παιδιά 

τους χρειάζονταν διαφοροποίηση στο επίπεδο των μαθημάτων δηλαδή όσο αφορά τις 

δραστηριότητες στην τάξη, τη συμμετοχή τους στο μάθημα και τη μη περιθωριοποίησή τους, 

την κατ’ οίκον εργασία και τα διαγωνίσματα. Επίσης, οι γονείς ανέφεραν πως ήταν πολύ 

σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να μπορούσαν να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους, να τα 

αποδέχονται ως παιδιά με διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες από την πλειοψηφία των 

παιδιών, να τα στηρίζουν στις προσπάθειές τους, να τους δημιουργούν κίνητρα και να έχουν 

εκπαιδευτικές προσδοκίες από αυτά. Για παράδειγμα η συμμετέχουσα στο πιο κάτω 

απόσπασμα ξεχώρισε δύο σχολικές χρονιές από τη φοίτηση του παιδιού της στο δημοτικό 

σχολείο όπου εκπαιδευτικοί στήριζαν το παιδί της στη γενική τάξη και είχαν υψηλές 

προσδοκίες από αυτό, με θετικά αποτελέσματα τόσο στη μαθησιακή όσο και στην 

ψυχοσυναισθηματική του ευημερία και ανάπτυξη, ενώ παράλληλα η ίδια συμμετέχουσα 

σημείωσε και μια «δύσκολη χρονιά» όπου τα συγκεκριμένα στοιχεία δεν προσφέρονταν στο 

παιδί της: 
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Η δευτέρα του δημοτικού ήταν μια πάρα πολλά δύσκολη χρονιά για μας […] Είχαμε 

πέσει σε μια δασκάλα η οποία δεν αποδέχτηκε την (όνομα παιδιού) από την αρχή. 

Ήταν η δασκάλα που από την πρώτη μέρα έλεγε ότι η (όνομα παιδιού) «δεν ανήκει 

στην τάξη, ανήκει στη μονάδα.» […] Δεν αποδέχτηκε το ίδιο το παιδί με αποτέλεσμα 

να ξεκινήσει και η (όνομα παιδιού) να το αντιλαμβάνεται […] ήταν μια πολλά 

δύσκολη χρονιά και για την (όνομα παιδιού). 

Πάμε τετάρτη τάξη, ένας δάσκαλος πολύ τυπικός, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος 

ξεκίνησε γρήγορα να εκτιμάει πράγματα στο παιδί μου. […] και να τη σπρώχνει, να 

έχει απαιτήσεις από αυτήν, να τις λέει ότι «Μπορείς. Πρέπει.» ξέρω γω. Η (όνομα 

παιδιού) έχει εκλάβει τούτο το πράγμα, έχει εκλάβει κατ’ αρχήν την αποδοχή, έχει 

εκλάβει ότι ο δάσκαλος περιμένει πράγματα από αυτήν. […] Οπόταν έκλεισε μια 

όμορφη σχετικά χρονιά. 

Πέμπτη τάξη πετύχαμε μια δασκάλα […] πολύ καλή από θέμα «πάλης». Κοντά στο 

παιδί, όχι παραχαϊδέματα και πράματα και φιλούθκια και ιστορίες, αλλά την 

έσπρωχνε. Την έσπρωχνε και γενικά η (όνομα παιδιού) είναι ένα παιδί που άμα 

νιώσει ότι πιστεύεις σε αυτήν και ανεβάσεις τον πήχη θα φτάσει και αυτή εδώ. Αν 

όμως την υποτιμάς και τα λοιπά και τα λοιπά, φτάνει κάπου κάτω. (Γον.34, Ομάδα: 

Γ1, Μητέρα κοριτσιού με νοητική αναπηρία, Εμφάσεις συγγραφέα) 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι πιο πάνω προσαρμογές και η διαφοροποίηση στο 

μάθημα εξαρτιόντουσαν από τους δασκάλους ή τις δασκάλες που τύγχανε να αναλάβουν την 

τάξη του παιδιού τους. Δηλαδή, η εφαρμογή της διαφοροποίησης και των πιο πάνω 

προσαρμογών φάνηκε να εξαρτώνται από τη διάθεση και τη βούληση των δασκάλων και όχι 

από κάτι το θεσμοθετημένο. Όταν οι πιο πάνω διαφοροποιήσεις προσφέρονταν στα παιδιά 

τους οι γονείς δήλωναν ικανοποιημένοι, αφού όπως ανέφεραν παρατηρούσαν και σημαντικές 

βελτιώσεις στη σχολική ζωή του παιδιού τους τόσο σε μαθησιακό όσο και σε 

ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο. Λόγω του ότι στη δημοτική εκπαίδευση τα περισσότερα 

μαθήματα της τάξης τα διδάσκει το ίδιο άτομο, οι γονείς αναφέρθηκαν σε «δύσκολες» 

χρονιές όταν οι εκπαιδευτικοί δεν ήταν σε θέση να προσφέρουν τα πιο πάνω στο παιδί τους. 

Αντιθέτως, στις περιπτώσεις όπου προσφέρονταν οι πιο πάνω προσαρμογές και 

διαφοροποιήσεις προς τα παιδιά τους, οι γονείς περιέγραφαν τις συγκεκριμένες χρονιές ως 

«πολύ καλές», «όμορφες» ή «πολύ σημαντικές» στη σχολική ζωή του παιδιού τους. Στο πιο 

κάτω απόσπασμα, η συμμετέχουσα εστίασε σε δύο πολύ σημαντικές χρονιές στη σχολική 

ζωή του παιδιού της όπου οι εκπαιδευτικοί εφάρμοζαν διαφοροποίηση σε διάφορα επίπεδα 
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του μαθήματος, ήταν ευαισθητοποιημένοι ως προς τις μαθησιακές αναπηρίες και έδειξαν 

ενδιαφέρον προς τις ατομικές εκπαιδευτικές ανάγκες του παιδιού της: 

[…] το δημοτικό ανάλογα με τον δάσκαλο ή τη δασκάλα που του έκαμνε μάθημα. 

Όταν ο δάσκαλος αντιλαμβανόταν με όλη την ουσία ότι ο (όνομα παιδιού) έχει τα Χ 

θέματά του, άρα εν ένα μωρό που θα το αντιμετωπίσω διακριτικά, αλλά με 

διαφορετικό τρόπο και δε θέλω να αποξενωθεί από το σύνολο της τάξης, όπως και 

έτσι έγινε στο δημοτικό σε δύο περιπτώσεις. Η μια ήταν στη δευτέρα τάξη του 

δημοτικού με μίαν καταπληκτική δασκάλα και με έναν καταπληκτικό δάσκαλο στην 

έκτη τάξη του δημοτικού. Ήταν πολλά σημαντικό τούτο το πράγμα στη ζωή μας, 

όχι γιατί τους άλλους ακυρώνουμε τους, απλώς για τον (όνομα παιδιού) δεν ήταν οι 

δάσκαλοι που εστίασαν. […] Στον (όνομα παιδιού) ήξεραν πώς να του κάνουν μίαν 

ερώτηση. Θα πήγαιναν να τον ρωτούσαν στο διαγώνισμα, εάν δεν κατάλαβε για 

παράδειγμα ή να του δώσουν τον χρόνο του. Επίσης, μπορούσαν να του 

διαφοροποιήσουν το διαγώνισμα χωρίς να το αντιληφθεί ούτε ο (όνομα παιδιού) αλλά 

ούτε τα άλλα μωρά ότι ο (όνομα παιδιού) κάμνει κάτι διαφορετικό. Και σιγά σιγά 

τούτο έδινε του αυτοπεποίθηση διότι ο (όνομα παιδιού) ξεκινούσε να πηγαίνει από το 

κακό που ήταν όχι στο χειρότερο αλλά στο καλύτερο σιγά σιγά, εκάμναμε βήματα 

βήματα, οπόταν σε κάποια φάση, και συνέβηκε και στις δύο τάξεις και όταν ήταν 

δευτέρα του δημοτικού και όταν ήταν έκτη τάξη του δημοτικού, να μπορεί να κάμνει 

το ίδιο διαγώνισμα με τα άλλα μωρά και να είναι στο ίδιο επίπεδο με έναν μέτριο 

μαθητή. (Γον.06, Ομάδα: Γ1, Μητέρα αγοριού με μαθησιακές αναπηρίες/ 

συναισθηματικές δυσκολίες/άλλα προβλήματα υγείας, Έμφαση συγγραφέα) 

Τα πιο πάνω ευρήματα δε εντοπίσθηκαν μόνο μέσα από της απόψεις των γονέων, 

αλλά καταγράφηκαν και μέσα από τις προοπτικές των παιδιών που συμμετείχαν στην έρευνα. 

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τις απόψεις των παιδιών φάνηκε να τους αρέσει και να το 

εκτιμούν πολύ όταν οι εκπαιδευτικοί γενικής τάξης τους προσέφεραν εξατομικευμένη 

βοήθεια, σημασία και διαφοροποίηση, τόσο σε ώρες μαθήματος όσο και σε ώρες 

διαλείμματος, δηλώνοντας μάλιστα ότι αυτό απέδιδε και στον μαθησιακό τομέα: «μερικές 

φορές με βοηθάει. Με παίρνει το διάλειμμα και με βοηθάει. Ναι [μου αρέσει που με βοηθάει 

η δασκάλα]» (Μαθήτρια.06, Μαθησιακές αναπηρίες, Φοίτηση σε γενική τάξη δημοτικής 

εκπαίδευσης). Επίσης, εντοπίσθηκαν και σοβαρές ενδείξεις ότι τα παιδιά εκτιμούσαν πάρα 

πολύ όταν οι εκπαιδευτικοί χειρίζονταν με λεπτότητα, ευαισθησία και διακριτικότητα τα 

ζητήματα διαφοροποίησης ώστε αυτά να μη στιγματίζονται σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά, 

αναδεικνύοντας έτσι και την κοινωνική διάσταση της ένταξης η οποία χρίζει και αυτή 

σημαντικής διαχείρισης παράλληλα με τα μαθησιακά: 
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[…] ας πούμε [στους υπόλοιπους μαθητές] τους βάλει μαθηματικά σελίδες [από το 

βιβλίο], εμένα εν να μου δώσει φυλλάδιο [διαφοροποιημένο]. Ναι [μου αρέσει που 

γίνεται αυτό] [Νιώθω] Ευχάριστα γιατί βοηθά με, δεν θα μου δώκει τα δύσκολα. Ναι 

[νιώθω ότι προχωρώ]. […] Εν καλή δασκάλα, βοηθά με τζιαμέ που δυσκολεύκουμαι. 

Αν θα μου βάλει λίγη ορθογραφία και λίγη ανάγνωση πηγαίνω [στην έδρα]. Φωνάζει 

μου «(όνομα παιδιού)» και βάλλει μου τα. Δεν θέλει να το δείχνει στους άλλους γιατί 

εν να ξεκινούν πάλι να κοροϊδεύουν. (Μαθήτρια.02, Μαθησιακές αναπηρίες, Φοίτηση 

σε γενική τάξη δημοτικής εκπαίδευσης) 

Τα ευρήματα αυτά φαίνεται να συμφωνούν και με την έρευνα των Connors και 

Stalker (2007), οι οποίες εντόπισαν πως όταν η διαφορετικότητα των παιδιών με αναπηρίες 

τύγχανε κακής διαχείρισης στο σχολείο τα παιδιά μπορούσαν να νιώθουν πληγωμένα και 

αποκλεισμένα, ενώ αντίθετα, όταν τα σχολεία ανταποκρίνονταν θετικά στη διαφορετικότητα 

των παιδιών αυτά φάνηκε να ενθαρρύνονταν για συμμετοχή και να ένιωθαν αποδεκτά στη 

σχολική κοινότητα. Δηλαδή, ο τρόπος διαφοροποίησης και διαχείρισης της διαφορετικότητας 

φαίνεται έχει μεγάλη σημασία για τα παιδιά με αναπηρίες, αφού οι προσεγγίσεις των 

εκπαιδευτικών δύνανται να διαμορφώνουν και το σχολικό κλίμα στην τάξη ή το σχολείο 

ευρύτερα, με θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο στα παιδιά ανάλογα με την περίπτωση. 

Στη μέση εκπαίδευση λόγω του ότι το κάθε μάθημα διδάσκεται ξεχωριστά από 

διαφορετικό εκπαιδευτικό, οι γονείς αναφέρθηκαν σε διαφορές στην παροχή προσαρμογών 

και διευκολύνσεων προς τα παιδιά τους από μάθημα σε μάθημα και όχι από χρονιά σε χρονιά 

όπως ανέφεραν οι γονείς των παιδιών με αναπηρίες δημοτικής εκπαίδευσης. Οι γονείς των 

παιδιών μέσης εκπαίδευσης εστίασαν περισσότερο στην παροχή διευκολύνσεων κατά τις 

εξετάσεις και τα διαγωνίσματα, και όχι τόσο στη διαφοροποίηση στο επίπεδο του μαθήματος 

στην τάξη. Το φαινόμενο αυτό δε φαίνεται να είναι τυχαίο αφού στη μέση εκπαίδευση 

μπαίνουν βαθμοί για κάθε τετράμηνο, υπάρχουν περισσότερα διαγωνίσματα, και υπάρχουν 

και οι τελικές εξετάσεις, τα οποία στο σύνολό τους ορίζουν τη μαθησιακή επίδοση των 

παιδιών καθώς και τη μετάβασή τους στην επόμενη τάξη. Όσο αφορά το ζήτημα των 

διευκολύνσεων οι γονείς εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το ότι υπάρχουν κανονισμοί 

που προβλέπουν διευκολύνσεις προς τα παιδιά με αναπηρίες (βλ. ΥΠΠ, 2015, 2016, 2018α· 
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Βουλή των Αντιπροσώπων, 2001γ), όμως ταυτόχρονα εξέφρασαν και τη δυσαρέσκειά τους 

για τη μη επαρκή ενημέρωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών όσο αφορά τις 

συγκεκριμένες διευκολύνσεις, γεγονός το οποίο μπορούσε να προκαλέσει αναστάτωση στις 

οικογένειες και να επηρεάσει αρνητικά τις σχέσεις μεταξύ των δυο πλευρών. Δηλαδή, οι 

γονείς ανέφεραν πως υπήρχαν εκπαιδευτικοί που ήταν πρόθυμοι να παρέχουν διευκολύνσεις 

στα παιδιά τους, ενώ ταυτόχρονα υπήρχαν και εκπαιδευτικοί που δε γνώριζαν ότι υπάρχει 

αυτή η δυνατότητα και ως εκ τούτου δεν τις παρείχαν. 

Όπως αναφέρει η σχετική εγκύκλιος του ΥΠΠΑΝ, οι εκπαιδευτικοί «μπορούν να 

διαφοροποιούν το εξεταστικό δοκίμιο σύμφωνα με τις εισηγήσεις που βρίσκονται στην 

ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας» (ΥΠΠ, 2018α, σ. 6) η οποία περιλαμβάνει μεταξύ 

άλλων επεξήγηση των ερωτήσεων του δοκιμίου, απλοποίηση της γλωσσικής διατύπωσής 

του, ανάγνωση του κειμένου από τον εκπαιδευτικό, ανάλογα με τις ατομικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες των μαθητών/τριών με αναπηρίες (βλ. ΥΠΠΑΝ, 2020). Όπως φαίνεται από στο πιο 

κάτω απόσπασμα, η συμμετέχουσα εστίασε στο γεγονός ότι υπήρχαν εκπαιδευτικοί που δε 

γνώριζαν και δε δέχονταν να παραχωρήσουν διευκολύνσεις στο παιδί της, ενώ υπήρχαν 

άλλοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι γνώριζαν τη συγκεκριμένη πρόνοια και τις παραχωρούσαν. Το 

σημείο αυτό φαίνεται να καταδεικνύει ξεκάθαρα τη σημαντική ανάγκη για ενημέρωση και 

επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού μέσης εκπαίδευσης σχετικά με τις 

διευκολύνσεις αξιολόγησης προς τα παιδιά με αναπηρίες. Επίσης, μέσα από το πιο κάτω 

απόσπασμα φαίνεται να αναδύεται και ο ευεργετικότατος χαρακτήρας της παροχής 

διευκολύνσεων προς τα παιδιά με αναπηρίες, καθώς επίσης και η σημασία του να 

παραχωρηθούν ορθά οι συγκεκριμένες διευκολύνσεις από επαρκώς ενημερωμένο 

προσωπικό, αφού σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει σοβαρός κίνδυνος τα παιδιά να 

αδικηθούν λόγω μη ορθής ή ακριβούς αξιολόγησης των μαθησιακών τους ικανοτήτων: 
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Τώρα που πήγε στο γυμνάσιο που οι περισσότεροι δε γνώριζαν, είχε καθηγητές που 

δεν ήξεραν τι δικαιούται και τι δε δικαιούται. […] Υπήρχε καθηγήτρια που μου είπε 

«Εγώ δεν μπορώ να σου κάνω αυτό το πράγμα. Δε μου το επιτρέπει το Υπουργείο, 

δεν μπορώ να σου κάνω διαφορετικό διαγώνισμα για τον γιό σου.» […] Και έχει και 

καθηγήτρια η οποία είπε μου ότι εκείνη διαφοροποιεί τα διαγωνίσματα και 

δικαιούται. 

[…] έμαθε τέσσερα λογοτεχνικά [κείμενα], ήξερεν τα απ’ έξω κι ανακατωτά. Ήξερε 

την ουσία, την ιστορία όλη, τα συναισθήματα που προκαλούσαν […] Όταν όμως 

ήρθε το διαγώνισμα, βλέποντας το συγκεκριμένο διαγώνισμα, τη δομή τζειν του 

συγκεκριμένου διαγωνίσματος, τον τρόπο των ερωτήσεων και το πόσο του φάνηκε 

ότι είναι.. ήταν πολλά ογκώδες σαν διαγώνισμα. Εντάξει, με τον ζόρι έπιασε ένα 

«οκτώ» [από τα είκοσι]. 

Οι ερωτήσεις [στα διαγωνίσματα] με τον τρόπο που γίνονται δυσκολεύουν τον 

(όνομα παιδιού) στο να αντιληφθεί τι του ζητά η ερώτηση ή τι του ζητά μια άσκηση 

[…] ρωτά [το παιδί τον εκπαιδευτικό], λέει «Ναι εκατάλαβα.», ο καθηγητής φεύγει, 

αλλά ούτε και ο καθηγητής εν σίγουρος. «Εκατάλαβε τωρά ο (όνομα παιδιού);» 

Δηλαδή επειδή του είπε [το παιδί] «Εκατάλαβα.» δε θα μείνε πάνω του να δει «Όντως 

εκατάλαβε;» και να του πει [ο εκπαιδευτικός] «(όνομα παιδιού) μου δεν εκατάλαβες.» 

[…] δικαιούνται [τα παιδιά] να ρωτήσουν και χωρίς να του λύσει την άσκηση, 

πρόσεξε, οφείλει ο δάσκαλος να αντιληφθεί, να καταλάβει ότι ο (όνομα παιδιού) 

αντιλήφθηκε τι του ζητά η ερώτηση και μετά να φεύγει. Κανένας δεν το έκαμνε. […] 

Εγώ ξέρω ότι είναι υπόχρεοι να επεξηγούν και να αντιληφθούν ότι ο μαθητής 

αντιλήφθηκε σωστά την ερώτηση. Πράγμα που δε γίνεται. (Γον.06, Ομάδα: Γ1, 

Μητέρα αγοριού με μαθησιακές αναπηρίες/συναισθηματικές δυσκολίες/άλλα 

προβλήματα υγείας) 

Αυτήν τη «θολή» κατάσταση σχετικά με τη μη επαρκή ενημέρωση του εκπαιδευτικού 

προσωπικού όσο αφορά τις συγκεκριμένες διευκολύνσεις, η συμμετέχουσα Γον.29 την 

αντιμετώπισε μέσω μελέτης της σχετικής νομοθεσίας και επίκλησης της κατά τις επαφές της 

με το σχολείο ώστε να διαφυλάξει τα εκπαιδευτικά δικαιώματα του παιδιού της, πράγμα το 

οποίο πέτυχε. Το σημείο αυτό φαίνεται να αναδεικνύει τη σημαντική ισχύ που μπορούν να 

έχουν οι νομοθεσίες και οι κανονισμοί (ως έγγραφα) στο πεδίο της εκπαίδευσης, όσο αφορά 

τις προσπάθειες των γονέων για διαφύλαξη των εκπαιδευτικών συμφερόντων των παιδιών 

τους. Παράλληλα, η γνώση των κανονισμών και η ικανότητα χρήσης τους φαίνεται να 

αποτελούν αξιοποιήσιμο ενσωματωμένο πολιτισμικό κεφάλαιο για τις οικογένειες στο πεδίο 

της εκπαίδευσης, ιδιαίτερα σε τέτοιου είδους περιστατικά διεκδίκησης. Στην παρούσα 

έρευνα η αναφορά και η παραπομπή σε νομοθεσίες και κανονισμούς κατά την εμπλοκή τους 

στην εκπαίδευση, ήταν στοιχείο το οποίο χαρακτήριζε τους γονείς μεσαίας τάξης και όχι τους 
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γονείς από τις ομάδες της εργατικής τάξης. Επίσης, στο πιο κάτω απόσπασμα, η 

συμμετέχουσα σημείωσε και την ανάγκη για εκσυγχρονισμό και βελτίωση των 

διευκολύνσεων που προσφέρονται προς τα παιδιά με αναπηρίες: 

[…] έχουμε λίγα θέματα, λίγες ελλείψεις [με τις διευκολύνσεις], δηλαδή θα 

μπορούσαν να ήταν πιο καλά τα πράγματα. Εντάξει διευκολύνουν τους πάρα πολλά, 

[δ]εν μπορώ να πω ότι δε διευκολύνονται, διευκολύνονται αρκετά, προσπαθούν να.. 

ότι γράφει κάτω η νομοθεσία να τα τηρήσουν, αλλά εντάξει εμπορούσε το Υπουργείο 

να θέσει και άλλα θέματα κάτω σε τούτα τα.. και στις εξετάσεις και στα 

διαγωνίσματα, πώς να διαγωνίζονται, πώς να εξετάζονται, εμπορούσε να τα δει πιο 

καλύτερα τα πράγματα. 

[…] που ήταν να δώσει […] εξετάσεις, τρέξαμε πίσω και ήβραμε τις νομοθεσίες, σε 

τι μαθήματα μπορεί να απαλλαγεί, τι μαθήματα μπορεί να δώσει εξετάσεις, και 

τρέξαμε και ήβραμε τη νομοθεσία και συζητήσαμε τα με το σχολείο. Βάσει των 

νομοθεσιών εκείνων πήγαμε και στο τι δικαιούτουν, τι δε δικαιούτουν στις εξετάσεις, 

τα πάντα. Αν πιάσεις τις νομοθεσίες, δείξεις τους τες, τότε λειτουργεί. Πρέπει να τις 

γνωρίζεις ο ίδιος σου για να λειτουργεί. Αν δεν τις γνωρίζει ο ίδιος ο γονιός δε 

λειτουργούν οι νομοθεσίες. (Γον.29, Ομάδα: Α-Β, Μητέρα αγοριού με σωματική 

αναπηρία) 

Η παρούσα ανάλυση κριτικάρει και επισημαίνει την έλλειψη ενημέρωσης των 

εκπαιδευτικών σε θέματα διευκολύνσεων και διαφοροποίησης κατά τον τρόπο εξέτασης των 

παιδιών, και όχι τη μη ύπαρξη σχετικών πολιτικών και προνοιών, παρά την ανάγκη για 

βελτίωσή τους όπως εκφράστηκε από τους γονείς. Επίσης, είναι σημαντικό να σημειωθεί πως 

η νομοθεσία (Βουλή των Αντιπροσώπων, 1999, 2001γ) αναφέρεται αρκετά ξεκάθαρα σε 

διευκολύνσεις όσο αφορά τον τρόπο εξέτασης των παιδιών, καθώς επίσης και σε 

δυνατότητες προσαρμογών στο επίπεδο του αναλυτικού προγράμματος στη βάση των 

οδηγιών των εκθέσεων των ΕΕΕΑΕ για τις ανάγκες των παιδιών. Έχοντας υπόψη τα 

ευρήματα που παρουσιάζονται στην παρούσα υπό-ενότητα, φαίνεται να προκύπτουν και 

εύλογα ερωτήματα ως προς το κατά πόσο οι οδηγίες των ΕΕΕΑΕ φθάνουν στα χέρια του 

εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς επίσης και ερωτήματα για το κατά πόσο σχολαστικές και 

ενδελεχείς είναι οι συγκεκριμένες οδηγίες προς τα σχολεία. Γενικά, όσο αφορά τις γενικές 

τάξεις μέσης εκπαίδευσης δεν αναφέρθηκαν από τους γονείς οποιεσδήποτε περιπτώσεις 

διαφοροποίησης στο επίπεδο του μαθήματος στην τάξη: «έχουν τριάντα μαθητές μέσα σε 
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μίαν τάξη, για εκείνους ούλλοι εν οι ίδιοι. Μπαίνουν μέσα, διδάσκουν, φεύκουν» (Γον.29, 

Ομάδα: Α-Β, Μητέρα αγοριού με σωματική αναπηρία). Κατά τους γονείς, οι όποιες 

διαφοροποιήσεις προς τα παιδιά τους ουσιαστικά προσφέρονταν στα μαθήματα στήριξης και 

όχι στο επίπεδο της τάξης. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά μία συμμετέχουσα: «κάμνουν το 

μάθημα στην τάξη, θα φύγουν από την τάξη, θα πάνε στη στήριξη, θα το κάμουν στη στήριξη 

και τέλειωσε. Τίποτε παραπάνω» (Γον.06, Ομάδα: Γ1, Μητέρα αγοριού με μαθησιακές 

αναπηρίες/συναισθηματικές δυσκολίες/άλλα προβλήματα υγείας). 

Οι μόνες προσαρμογές ή βοήθειες που αναφέρθηκαν σε επίπεδο μαθήματος από τους 

γονείς των παιδιών μέσης εκπαίδευσης, αφορούσαν κυρίως στην παροχή εκπαιδευτικού 

υλικού υπό τη μορφή τυπωμένων σημειώσεων και στην παρουσία σχολικού συνοδού για 

παιδιά που δεν μπορούσαν να γράφουν λόγω σωματικών αναπηριών. Επίσης, σε ορισμένες 

περιπτώσεις οι γονείς αναφέρθηκαν και στην επισήμανση κύριων σημείων από πλευράς 

εκπαιδευτικών, ώστε να βοηθηθούν τα παιδιά να εστιάσουν στις πυρηνικές γνώσεις των υπό 

εξέταση κεφαλαίων (βλ. ΥΠΠΑΝ, 2020) κυρίως πριν από την περίοδο διαγωνισμάτων προς 

τα παιδιά με μαθησιακές αναπηρίες ή δυσκολίες μνήμης: «η προσπάθεια της καθηγήτριας το 

να τον βοηθήσει με τουν-τον τρόπο, να του πει ‘Θέλω να μου μάθεις τουν-τα δέκα κύρια 

σημεία.’ ο (όνομα παιδιού) έγραψε δεκαέξι [από τα είκοσι σε διαγώνισμα]» (Γον.06, Ομάδα: 

Γ1, Μητέρα αγοριού με μαθησιακές αναπηρίες/συναισθηματικές δυσκολίες/άλλα 

προβλήματα υγείας). Όμως, όπως φάνηκε από τα ευρήματα, οι συγκεκριμένες προσαρμογές 

και διευκολύνσεις προς τα παιδιά με αναπηρίες στο επίπεδο του μαθήματος στην τάξη 

εξαρτιόντουσαν σε μεγάλο βαθμό από τη διάθεση και τη βούληση του εκπαιδευτικού 

προσωπικού. Για παράδειγμα, στο πιο κάτω απόσπασμα, ένας συμμετέχοντας περιγράφει ότι 

το παιδί του λάμβανε διαφορετική αντιμετώπιση ανάλογα με τον/την εκπαιδευτικό που θα 

τύγχανε να διδάσκει στο κάθε μάθημα: 
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Επειδή δεν μπορούσε να γράψει [λόγω σωματικής αναπηρίας] έπρεπε να γίνονται.. να 

τα πιάνει προφορικά [τα μαθήματα στην τάξη] ή γραπτά να της τα βγάλει ο 

καθηγητής ας πούμε. Τα μαθήματα γραπτά να της τα διά να διαβάζει να μπορεί να 

συμμετέχει. […] Εντάξει, έχει καθηγητές που ήταν πολλά εντάξει ας πούμε, ήταν 

πολλά καλοί, είχε καθηγητές που δεν ήταν, δεν τους ενδιέφερε λέω σου, δεν. […] Εν 

τούτο που σου λέω, εξαρτάται που τον άνθρωπο, εξαρτάται που τον καθηγητή. Αν ο 

καθηγητής ενδιαφέρεται και θέλει να βοηθήσει και να κάμει, μπορεί. Εν τζαι εν 

δύσκολο. Άμα δεν τον ενδιαφέρει, δεν τον ενδιαφέρει. (Γον.33, Ομάδα: Γ1, Πατέρας 

κοριτσιού με σωματική αναπηρία) 

Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω, ορισμένοι γονείς ανέφεραν πως τα παιδιά τους δεν 

τύγχαναν ίσης μεταχείρισης στις γενικές τάξεις υπό την έννοια ότι έπρεπε κατά κάποιον 

τρόπο να αποδείξουν στους εκπαιδευτικούς τους ότι είναι ικανά για μάθηση: «δυστυχώς 

πρέπει να αποδείξουν τα παιδιά με κάποιον τρόπο ότι μπορούν εκπαιδευτούν για να πειστούν 

όλοι ότι τα παιδιά είναι εκπαιδεύσιμα» (Γον.31, Ομάδα: Α-Β, Μητέρα αγοριού με σωματική 

αναπηρία). Κατά τους γονείς αυτές οι καταστάσεις φαίνεται να αποτελούν συμπεριφορές 

διάκρισης, αφού όταν αυτές εντοπίζονται οι μαθητές/τριες με αναπηρίες παρεμποδίζονται 

από το να ξεκινήσουν μια νέα σχολική χρονιά με νέους εκπαιδευτικούς επί ίσοις όροις με 

τους/τις συμμαθητές/τριες τους. Αυτές οι περιπτώσεις καταδεικνύουν για ακόμη μια φορά 

την ανάγκη για κατάρτιση του προσωπικού των γενικών τάξεων σε θέματα συμπεριληπτικής 

εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα τα ευρήματα αυτά ίσως να καταδεικνύουν και την ανάγκη για 

λεπτομερέστερες οδηγίες από πλευράς ΕΕΕΑΕ προς τα σχολεία ως προς τις ανάγκες, τις 

ικανότητες και την εκπαίδευση των παιδιών που εγκρίνονται για φοίτηση στις γενικές τάξεις. 

Όπως περιγράφει μία μητέρα παιδιού με αναπηρίες που φοιτά σε γενική τάξη μέσης 

εκπαίδευσης: 

Βλέπουν ένα μωρό με κάποιο πρόβλημα, μπαίνει στην τάξη, δεν ξέρουν καν πώς να 

τον αντικρίσουν, να του μιλήσουν, να ξέρουν τι να κάνουν, δεν. Τίποτε. Δεν εν 

καθόλου εκπαιδευμένοι [οι εκπαιδευτικοί] για τέτοια θέματα. […] αντιμετωπίσαμε 

πολλά προβλήματα στην κανονική τάξη, δεν μπορώ να πω ότι δεν είχαμε 

προβλήματα. Οι παραπάνω καθηγητές ήταν πολλά συγκρατημένοι μέχρι να 

γνωρίσουν τον (όνομα παιδιού) και να καταλάβουσιν. Στην (επίπεδο τάξης) είχαν 

παραπάνω προβλήματα γιατί δεν είχαν καταλάβει τι ήταν ο (όνομα παιδιού), ούτε του 

διούσαν, είχαν τον στο περιθώριο, πολλή σημασία […] δεν εκαταλαμβαίνασιν πόσο 

μπορούσε να εκπαιδευτεί. Φέτος στην (επίπεδο τάξης), εν πιο καλά τα πράγματα γιατί 

εγνωρίσαν τον οι καθηγητές, εκαταλάβαν τι μπορεί να κάνει και έτσι εν πιο καλά τα 
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πράγματα. […] Άμα οι ίδιοι οι καθηγητές αντιληφθούν και κάτσουν και μιλήσουν με 

τον μαθητή τους και δούσιν τες.. δούσιν τες ικανότητές του, μπορούν πιστεύω να το 

χειριστούν το θέμα. Φτάνει να το θέλουν. (Γον.29, Ομάδα: Α-Β, Μητέρα αγοριού με 

σωματική αναπηρία) 

Σύμφωνα με μία συμμετέχουσα, η μη ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών των 

μαθητών/τριών με αναπηρίες στις γενικές τάξεις φαίνεται να δημιουργείται από έναν 

συνδυασμό παραγόντων, οι οποίοι σχετίζονται με την ελλιπή επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών, τη φιλοσοφία των σχολικών διευθύνσεων, και την ποιότητα των οδηγιών των 

ΕΕΕΑΕ προς τα σχολεία. Σχετικά, η θέση της Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του 

Παιδιού (2018) είναι ότι «οι αποφάσεις των ΕΕΕΑΕ στις πλείστες των περιπτώσεων 

παρουσιάζουν μια τυποποιημένη, μάλλον ανελαστική ομοιομορφία, η οποία δημιουργεί 

ερωτήματα ως προς την προσαρμογή τους στις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης 

ξεχωριστά» (σ. 6). Όπως περιγράφει μία συμμετέχουσα, η διεύθυνση του σχολείου μπορεί να 

παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην ενθάρρυνση του διδακτικού προσωπικού των γενικών 

τάξεων ως προς την παροχή προσαρμογών και διευκολύνσεων προς τα παιδιά με αναπηρίες, 

με την προϋπόθεση πάντα ότι τα σχολεία λαμβάνουν σαφείς οδηγίες διαφοροποίησης από τις 

ΕΕΕΑΕ: 

[…] φέτος συναίνεσε η Επαρχιακή Επιτροπή και έδωσε σαφείς οδηγίες προς τους 

καθηγητές πώς να διαφοροποιούν την ύλη και πλέον [το παιδί] είναι κομμάτι της 

σχολικής κοινότητας. Πλέον τον αποδεχτήκαν ως κομμάτι της σχολικής κοινότητας. 

[…] Είναι η φιλοσοφία που διέπει πρώτα-πρώτα τη διεύθυνση, γιατί η διεύθυνση 

είναι εκείνη που θα περάσει τη φιλοσοφία προς τα κάτω και θα αντιληφθούν όλοι 

πλέον ότι είναι ευθύνη τους να διδάξουν όλους τους μαθητές τους και αυτόν τον 

μαθητή ο οποίος έχει αναπηρία. Η διεύθυνση αν δεν το δώσει προς τα κάτω, θα βρεις 

στον δρόμο σου καθηγητές οι οποίοι από μόνοι τους θα ασχοληθούν, αλλά θα βρεις 

και εκείνους που δε θα ασχοληθούν, οπόταν είναι ψυχοφθόρο για έναν γονιό να 

τρέχει ξοπίσω που πίσω που τον καθηγητή και να τους παρακαλά να κάμουν 

διαφοροποίηση. Ενώ όταν πάν σαφείς οδηγίες που το Υπουργείο, εν πολύ σημαντική 

η Επαρχιακή Επιτροπή να δώσει σαφείς οδηγίες, που δεν τις δίνουν αν δεν τις 

ζητήσεις. Πάει πάντα ένα γενικευμένο σχόλιο στο τι χρειάζεται ο μαθητής. Για να 

καταλάβεις του (όνομα παιδιού) εβάλαν του επιείκεια στα ορθογραφικά λάθη, αφού 

δε γράφει το παιδί, άρα είναι ένα τυποποιημένο χαρτί το οποίο δίνουν συνήθως οι 

Επαρχιακές Επιτροπές. Τούτο πρέπει να γίνει πιο εξατομικευμένο. Άρα έπαιξε ρόλο 

οι οδηγίες οι σαφείς που την Επαρχιακή Επιτροπή, η φιλοσοφία της διεύθυνσης και 

πλέον οι καθηγητές οι οποίοι είχαν τις ικανότητες και τη θέληση να ασχοληθούν για 
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να διδάξουν το παιδί. (Γονέας II, Ομάδα: Α-Β, Μητέρα αγοριού με σωματική 

αναπηρία, Απόκρυψη αριθμού συμμετέχουσας για ενίσχυση επιπέδου ανωνυμίας) 

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα ευρήματα που αφορούν τις εμπειρίες των 

οικογενειών με παιδιά μέσης εκπαίδευσης (γενικών τάξεων) προέκυψαν μέσα από έναν 

μικρό αριθμό συμμετεχόντων/ουσών, εξού και η σχετικά συχνή παράθεση αυτούσιων 

αποσπασμάτων από τα ίδια άτομα. Το γεγονός αυτό παραπέμπει στην ανάγκη για διεξαγωγή 

περεταίρω μελλοντικών ερευνών σχετικά με τις προοπτικές των γονέων που εμπίπτουν σε 

αυτήν την ομάδα, με σκοπό τον περεταίρω έλεγχο και ενίσχυσή των όσο αναδύθηκαν. 

Οι προοπτικές των εκπαιδευτικών για την εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες 

στις γενικές τάξεις.  Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στην παρούσα έρευνα διερευνήθηκαν και οι 

προοπτικές εφτά (7) εκπαιδευτικών δημοτικής εκπαίδευσης που εργάζονται ή εργάστηκαν με 

παιδιά με αναπηρίες (τόσο δασκάλων γενικής τάξης όσο και ειδικών εκπαιδευτικών). Γενικά 

οι εκπαιδευτικοί μέσα από τα λόγια τους φάνηκε ότι στηρίζουν την ένταξη των παιδιών με 

αναπηρίες στις γενικές τάξεις, «εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνεται η ένταξη» (Εκπ.21, 

Δάσκαλος δημοτικής εκπαίδευσης), όμως παράλληλα εξέφρασαν και σημαντικές προκλήσεις 

και εμπόδια τα οποία φαίνεται να δυσκολεύουν το έργο τους. Οι δάσκαλοι/λες γενικής τάξης 

εξέφρασαν την άποψη πως για να λειτουργήσει σωστά η εκπαίδευση των παιδιών με 

αναπηρίες στις γενικές τάξεις χρειάζεται η κατάλληλη στήριξη και επιμόρφωσή τους, 

στοιχεία τα οποία όπως ανέφεραν δεν τους παρέχονται: «ούτε φταίει ο ίδιος [ο 

εκπαιδευτικός] γιατί ούτε εκπαιδεύτηκε για τούτο το πράμα [την ενιαία εκπαίδευση] να 

ξέρει, αλλά θέλει και ο ίδιος στήριξη, βοήθεια» (Εκπ.21, Δάσκαλος δημοτικής εκπαίδευσης), 

«Θέλουμε πάρα πολλή βοήθεια, πάρα πολλή στήριξη. Αν δεν έχεις περισσότερες γνώσεις 

έτσι να είσαι λίγο πιο ειδικός στο θέμα, δυσκολεύεσαι πάρα πάρα πολύ» (Εκπ.23, Δασκάλα 

δημοτικής εκπαίδευσης). Δηλαδή, μέσα από τα συγκεκριμένα αυτούσια αποσπάσματα 

φαίνεται να αναδεικνύεται η ανάγκη των εκπαιδευτικών γενικής τάξης για έναν βαθμό 

κατάρτισής τους σε θέματα ενιαίας εκπαίδευσης και γενικά εκπαίδευσης των παιδιών με 
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αναπηρίες, τόσο σε επίπεδο πτυχιακών σπουδών όσο και σε επίπεδο ενδουπηρεσιακής 

επιμόρφωσης. 

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί δημοτικής εκπαίδευσης (τόσο γενικής τάξης όσο και ειδικής 

εκπαίδευσης) εξέφρασαν τη μεγάλη ανάγκη για παροχή βοήθειας κατά την ώρα του 

μαθήματος στη γενική τάξη, διατυπώνοντας την εισήγηση για παροχή παράλληλης στήριξης 

προς τα παιδιά με αναπηρίες την ώρα της διδασκαλίας. Όπως ανέφεραν οι εκπαιδευτικοί, 

είναι πολύ δύσκολο να παρέχεται ουσιαστική εξατομικευμένη στήριξη προς τα παιδιά με 

αναπηρίες την ώρα που του μαθήματος στη γενική τάξη, δεδομένου πάντα του 

περιορισμένου χρόνου που παρέχει το σχολικό πρόγραμμα: «Αν υπολογίσεις ότι η 

[διδακτική] ώρα είναι σαραντάλεπτη και έχεις εικοσιπέντε παιδάκια, ειδικά στις μικρές 

τάξεις που θέλουν πάρα πολλή βοήθεια εξατομικευμένη συνήθως από τον δάσκαλο. Τι τους 

αναλογεί σαράντα λεπτά διά εικοσιπέντε [40λεπτά/25παιδιά];» (Εκπ.23, Δασκάλα δημοτικής 

εκπαίδευσης). Δεδομένου του ζητήματος αυτού, ορισμένοι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν την 

άποψη και επιθυμία τους πως θα ήταν προς όφελος των παιδιών εάν παρεχόταν η δυνατότητα 

παράλληλης στήριξης από ειδικούς εκπαιδευτικούς, ώστε να μπορεί να γίνεται ουσιαστική 

δουλειά με τα παιδιά που τη έχουν ανάγκη και κατά την ώρα του μαθήματος στη γενική 

τάξη: 

Θα πρέπει να διοριστούν και άλλοι [ειδικοί εκπαιδευτικοί] για να μπαίνουν στις 

[γενικές] τάξεις, δηλαδή ας πούμε ένα δίωρο την ημέρα ρε παιδί μου στα ελληνικά 

και λοιπά […] παράλληλα με τα υπόλοιπα [παιδιά] […] [Θα] βλέπει και την εικόνα 

της τάξης και τις σχέσεις του μωρού με τους άλλους. Μπορεί να δουλέψουν και σε 

άλλα επίπεδα μπαίνοντας μέσα στην τάξη η ειδική δασκάλα. (Εκπ.13, Δασκάλα 

δημοτικής εκπαίδευσης) 

Νομίζω ότι η παράλληλη στήριξη μέσα στην τάξη θα ήταν κάτι που θα βοηθούσε 

πάρα πολλά. […] αν είχαμε τη δυνατότητα θα ήταν κάτι που θα ήταν πολλά 

βοηθητικό. […] Παράλληλη στήριξη, όχι συνοδός ας πούμε. Ένας δάσκαλος που 

τούτους ούλλους που καρτερούν να πιάσουν δουλειά, που είμαι σίγουρη ότι δε θα 

είχαν κανένα πρόβλημα να μπουν μέσα σε μίαν τάξη που έχει τρία μωρά, γιατί 

έχουμε σχολεία που εν τέσσερεις πέντε, έξι μέσα σε μίαν τάξη και να βοηθούν τζειν 

τα μωρά. (Εκπ.11, Ειδική εκπαιδευτικός) 
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Γενικά, οι εκπαιδευτικοί μέσα από τα λόγια τους φάνηκε ότι επιθυμούν να γίνει κάτι 

το θεσμοθετημένο όσο αφορά την εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες στις γενικές τάξεις 

δημοτικής εκπαίδευσης. Κατά τους ιδίους, λόγω της υφιστάμενης κατάστασης πολλά πράγμα 

εξαρτώνται στην καλή θέληση και ευσυνειδησία των εκπαιδευτικών, εύρημα το οποίο 

φαίνεται να επιβεβαιώνει και τις σχετικές απόψεις των γονέων οι οποίες διατυπώθηκαν 

προηγουμένως: «εναπόκειται και στην ευσυνειδησία του καθενός πώς εν να δουλέψει. 

Δηλαδή κάποια πράγματα μπορεί να αφήνονται στην τύχη, ενώ θα μπορούσε να υπάρχει κάτι 

πιο δομημένο» (Εκπ.21, Δάσκαλος δημοτικής εκπαίδευσης). 

Παράλληλα, ως μια από τις δυσκολότερες προκλήσεις στο επάγγελμά τους, οι 

εκπαιδευτικοί δημοτικής εκπαίδευσης (περιλαμβανομένων των ειδικών εκπαιδευτικών) 

ανέφεραν πως ήταν οι περιπτώσεις όταν έπρεπε να γνωστοποιήσουν στους γονείς τις υποψίες 

τους για πιθανότητα μαθησιακών δυσκολιών στα παιδιά τους. Κατά τους εκπαιδευτικούς, 

ορισμένοι γονείς φαίνεται να έχουν δυσκολίες στο να αποδεχτούν ότι τα παιδιά τους πιθανόν 

να έχουν μαθησιακές δυσκολίες με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται στο να τους 

παραχωρήσουν συγκατάθεση για παραπομπή σε μαθησιακή αξιολόγηση, στοιχείο το οποίο 

μπορεί να προκαλέσει εντάσεις και συγκρούσεις στις σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Πιο 

συγκεκριμένα, όπως αναφέρει μια δασκάλα γενικής τάξης αυτές οι περιπτώσεις είναι πολύ 

δύσκολες στο επάγγελμα των εκπαιδευτικών, ενώ στο επόμενο απόσπασμα όπως περιγράφει 

ένας δάσκαλος ορισμένοι γονείς μπορεί να δουν με αρνητικότητα την πιθανότητα 

αξιολόγησης του παιδιού τους από εκπαιδευτικό ψυχολόγο: 

Σε περίπτωση που δεν αποδεχτούν [να παραπεμφθεί το παιδί για αξιολόγηση] με 

κάμνουν και εμένα να αισθάνομαι άσχημα, θεωρούν ότι εγώ είμαι η προβληματική, 

ότι δεν.. Δεν έχω ρε παιδί μου τον τρόπο; Τις ικανότητες; Τον χρόνο να ασχοληθώ; 

Ενώ για μένα δεν ισχύει, γιατί είμαι, είμαι η δασκάλα που κάθε χρόνο κάμνω 

παραπομπές, κάθε χρόνο πιστεύω. Μου δίνουν ψήφο τέλος πάντων, συν, στην ειδική 

εκπαίδευση και είμαι η δασκάλα που έπαιρνα στα κενά μου μωρά να τα βοηθήσω. 

Εντάξει. Δικαίωμά τους. Σεβαστό. (Εκπ.23, Δασκάλα δημοτικής εκπαίδευσης) 
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[…] είδα γονείς να αρνούνται να ενταχθεί το παιδί τους [στα μαθήματα στήριξης] 

γιατί όταν γίνει παραπομπή πρέπει να υπογράψουν οι γονείς. […] Θεωρούν ότι «Α θα 

το δει εκπαιδευτικός ψυχολόγος.» […] θεωρούν το αρνητικό. Άρα αν ξεκινήσεις με 

τούτην την αρνητική κατάσταση μετά πώς να τον πείσεις ότι πρέπει να βοηθήσει και 

να σταθεί δίπλα στο παιδί του. […] Εντάξει είδα γονείς οι οποίοι να εν, όχι μόνο να 

δέχονται, αλλά να τους παίρνουν και σε ιδιώτες, να προσπαθούν να δουλεύουν τόσο 

πολλά τα παιδιά που να βλέπεις τρομερή [εξέλιξη]. (Εκπ.21, Δάσκαλος δημοτικής 

εκπαίδευσης) 

Όπως δήλωσαν οι εκπαιδευτικοί, το φαινόμενο αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει 

πάντα με όλους τους γονείς κατά τη γνωστοποίηση της πιθανότητας ύπαρξης μαθησιακών 

δυσκολιών ή τη λήψη συγκατάθεσης για παραπομπή σε αξιολόγηση. Δεδομένων των 

περιστατικών αυτών, μέσα από τα δεδομένα προέκυψε και η εισήγηση για παροχή κάποιου 

είδους στήριξης προς τους γονείς ώστε οι ίδιοι να μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα τα νέα 

αυτά δεδομένα στη ζωή τους, ενώ παράλληλα όπως εισηγήθηκε μια εκπαιδευτική 

ψυχολόγος, οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να επιμορφωθούν ανάλογα ώστε να μπορούν να 

κατανοούν και διαχειρίζονται καλύτερα αυτού του είδους τα περιστατικά στην εργασία τους: 

Να υπάρχει από το σχολείο στήριξη και για τους γονείς […] ψυχολογική βοήθεια. 

Άμα βοηθήσεις τον γονιό να κατανοήσει τις δυσκολίες, να αποδεχτεί τις δυσκολίες 

και να του δώσεις τρόπους πώς μπορεί να βοηθήσει το παιδί του, σίγουρα η 

επικοινωνία μεταξύ μας και η συνεργασία μεταξύ μας εν να εν πολλά καλύτερη. 

(Εκπ.08, Ειδική εκπαιδευτικός) 

Υπάρχει και η μεγάλη άρνηση και η μη αποδοχή του προβλήματος, ειδικά στις μικρές 

ηλικίες, που τζιαμέ πρέπει να δώσεις κάποιον χρόνο, πρέπει να έχεις εκπαιδεύσει και 

τους εκπαιδευτικούς σου με έναν τρόπο να μπορούν να το δουλέψουν τούτο το 

πράγμα με τον γονιό. Καθημερινά εν το άτομο που βλέπουν. […] Εν να έπρεπε και 

τζιαμέ να ποντάρουμε πάρα πολλά, στην εκπαίδευση τουν-των ατόμων που 

υποδέχονται τους γονείς ως προς το πώς να τους βοηθήσουν να εξομαλυνθεί η 

κατάσταση. Και να έρθουν να αποδεχτούν κάποια πράγματα, όχι πιο εύκολα, αλλά 

πιο σωστά. 

Υπάρχει σύγκρουση πολλή. Ο εκπαιδευτικός έρχεται να πει «Μα δε βλέπεις το 

αυτονόητο;» Ο γονιός όμως που την άλλη παλεύει μέσα του να δεχτεί και να.. Να 

αποδεχτεί μια μεγάλη απώλεια. Εν απώλεια, εν θλίψη. Τουν-το μωρό ξέρουν ότι.. 

Ξέρουν το μέσα τους ότι ναι δε θα φτάσει τζιαμέ που ονειρεύονταν. […] Ώσπου να το 

αποδεχτούν τούτο το πράγμα και να περάσουν και που τη φάση της απώλειας και που 

τη φάση της θλίψης και του πένθους ουσιαστικά, έχουν μια στάση άμυνας. Που ο 

εκπαιδευτικός δεν τη δέχεται. Άρα έρχεται η σύγκρουση. (Εκπ.Ψυχ.03, Εκπαιδευτική 

ψυχολόγος, Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας) 
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Όσο αφορά τους εκπαιδευτικούς μέσης εκπαίδευσης, το εύρημα που ξεχώρισε ήταν η 

ανάγκη που εκφράστηκε για περισσότερη ενημέρωση όσο αφορά την παροχή διευκολύνσεων 

προς τα παιδιά με αναπηρίες κατά τις εξετάσεις και τα διαγωνίσματα. Το εύρημα αυτό 

φαίνεται να επιβεβαιώνει και τις απόψεις των γονέων περί ελλιπούς ενημέρωσης και 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Για παράδειγμα στο 

πιο κάτω απόσπασμα η συμμετέχουσα ανάφερε πως θα επιθυμούσε να ελάμβανε κάποιου 

είδους επίσημη ενημέρωση και οδηγίες ως προς τον τρόπο διευκόλυνσης των παιδιών με 

αναπηρίες, χωρίς να χρειάζεται να αναζητεί από μόνη της αυτού του είδους την 

πληροφόρηση όταν προκύπτει ανάγκη. Παράλληλα, η ίδια εξέφρασε και τις αμφιβολίες της 

για το μέχρι που μπορεί να φτάσει η βοήθεια της προς τα παιδιά με αναπηρίες, ή καλύτερα 

μέχρι που της επιτρέπεται να βοηθήσει τα παιδιά κατά την εξέτασή τους. Το ζήτημα αυτό 

φαίνεται να είναι πολύ σημαντικό και ταυτοχρόνως πολύ λεπτό, αφού από τη μια εάν δεν 

παραχωρηθούν ορθά οι διευκολύνσεις μπορεί να αδικηθεί το παιδί με αναπηρίες που τις 

λαμβάνει, όμως από την άλλη εάν παραχωρηθούν υπέρμετρα το παιδί με αναπηρίες μπορεί 

ευνοηθεί έναντι των υπολοίπων παιδιών της τάξης του. Συνεπώς, η αμφιβολία αυτή μπορεί 

να θεωρηθεί ως ένα σοβαρό ηθικό και εκπαιδευτικό δίλημμα για τους εκπαιδευτικούς που 

εφαρμόζουν διευκολύνσεις κατά τα διαγωνίσματα και τις εξετάσεις. 

Απλά σαν πρόταση θα ήτανε, δεν είναι κόπος, η Επιτροπή των εξετάσεων να καλεί 

τους διδάσκοντες μία φορά στην αρχή της χρονιάς και μια στο τέλος πριν τις τελικές 

εξετάσεις και να μας επαναλαμβάνει ακριβώς τι πρέπει να προσφέρουμε σε αυτά τα 

παιδιά. […] Ως διευκολύνσεις. Μέχρι πού μπορούμε να βοηθήσουμε. […] Θα ήταν 

όμως καλά να μην τα ψάχνω μόνη μου να τα βρω. Δηλαδή να με καλέσει και να μου 

δώσει οδηγίες. Και να έχω το δικαίωμα να κάνω ερωτήσεις διευκρινίστηκες και αυτό 

θα ήταν καλά να γίνεται όχι από τον υπεύθυνο σε κάθε σχολείο για τούτα τα παιδιά, 

θα ήταν να γίνεται κεντρικά. […] να έρχεται και πριν τις εξετάσεις και στην αρχή της 

σχολικής χρονιάς να μας δίνει κατευθύνσεις και μετά επειδή πρέπει να γίνεται 

έλεγχος καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, να έρχεται πιο συχνά στο σχολείο να 

βλέπει. Αυτά που συζητήσαμε γίνονται; Ακολουθούμε εμείς αυτές τις οδηγίες που 

θέλουν εκείνοι να ακολουθήσουμε; Μήπως είδαμε κάτι και θέλουμε να το 

σχολιάσουμε; Δηλαδή για μένα δεν είναι αρκετή η μία φορά. Έρχεσαι μία φορά στο 

σχολείο και έρχεσαι σε περίοδο που ακόμα εγώ το παιδί δεν το ξέρω, τις δυνατότητές 

του δεν τις έχω διαπιστώσει. 



ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ  

223 
 

Νομίζω ότι θα έπρεπε να γίνεται πιο συχνά και η αξιολόγηση η δικιά μας. Δε μας 

αξιολογούν ούτε στο θέμα της στήριξης ιδιαίτερα. Απλά τυπικά να γράψεις ότι 

έρχονται και τι έκανες. Και ούτε να έρθει στην τάξη να με δει αν όντως αυτά, όπως 

διδάσκω, έχουνε αντίκτυπο πάνω στο παιδί. Καλά αυτό δε γίνεται ούτε για τα 

υπόλοιπα παιδάκια, αλλά νομίζω ότι γενικά το σύστημα αξιολόγησης χωλαίνει στην 

Κύπρο, αλλά πολύ περισσότερο για παιδάκια με τούτην την ιδιομορφία έπρεπε να 

υπάρχει πιο τακτική και αξιολόγηση και έλεγχος. (Εκπ.17, Καθηγήτρια μέσης 

εκπαίδευσης, Έμφαση συγγραφέα) 

Μέσα από τα λόγια της πιο πάνω συμμετέχουσας φαίνεται αναδύεται η ανάγκη για 

αναθεώρηση και βελτίωση του τρόπου παροχής των εκπαιδευτικών διευκολύνσεων προς τα 

παιδιά με αναπηρίες, ιδιαίτερα ως προς τον τρόπο ενημέρωσης και επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών που πρόκειται να τις εφαρμόσουν. Τέλος, το πιο πάνω απόσπασμα 

αναδεικνύει και τη μεγάλη ανάγκη για παρακολούθηση και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 

έργου που προσφέρεται προς τα παιδιά με αναπηρίες στη μέση εκπαίδευση, ζήτημα το οποίο 

συνδέεται σαφώς με την παροχή διευκολύνσεων κατά την εξέταση των παιδιών, καθώς 

επίσης και με την παροχή διαφοροποιήσεων και προσαρμογών τόσο στα μαθήματα στήριξης 

όσο και στα μαθήματα της γενικής τάξης. 

6.1.3. Ανεπαρκείς ώρες μαθημάτων στήριξης.  Μέσα από την έρευνα εντοπίστηκε 

ότι οι οικογένειες των παιδιών με αναπηρίες φαίνεται να εκτιμούν θετικά τον θεσμό των 

μαθημάτων στήριξης που προσφέρονται προς τα παιδιά τους, τόσο στη μέση όσο και στη 

δημοτική εκπαίδευση, στοιχείο το οποίο φαίνεται να διασταυρώνεται και μέσα από τις 

θετικές εμπειρίες των μαθητών/τριών όσο αφορά τη στήριξη που λαμβάνουν. Σύμφωνα με 

σχετική εγκύκλιο, στα μαθήματα στήριξης «Ο μαθητής αποσύρεται [από την τάξη] για 

παροχή ειδικής εκπαίδευσης οπωσδήποτε από τα μαθήματα από τα οποία απαλλάσσεται» 

(ΥΠΠ, 2015, σ. 5). Πιο κάτω παρατίθενται δύο σχετικά αποσπάσματα από συνεντεύξεις 

παιδιών μέσης εκπαίδευσης όπου φαίνεται ξεκάθαρα η μεγάλη σημασία της εξατομικευμένης 

βοήθειας και ενθάρρυνσής τους από τους εκπαιδευτικούς, καθώς επίσης και η 

σημαντικότητα της διάθεσης χρόνου για απλοποιήσεις και επεξηγήσεις στη βάση των 

ατομικών τους μαθησιακών αναγκών: 
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Τα μαθήματα στήριξης απλά οι καθηγητές σου τα εξηγούν πιο απλοποιημένα ούτως 

ώστε να μπορέσεις να τα καταλάβεις. Δηλαδή δε σου τα εξηγούν όπως τα εξηγούν 

στην τάξη. Εξηγούν τα πιο απλοποιημένα ούτως ώστε για να μπορείς να τα 

καταλάβεις. […] Βοηθά με γιατί μπορώ να προχωρήσω στην.. Άμα μου τα εξηγούν 

πιο απλά με βοηθά γιατί μπορώ να προχωρήσω πιο άνετα μέσα στην τάξη. […] Στα 

μαθήματα της στήριξης, π.χ. στα νέα ελληνικά στα κείμενα που κάμνουμε, μας τα 

εξηγά ο καθηγητής πιο απλοποιημένα με δίκες του ερωτήσεις και απαντήσεις ούτως 

ώστε να τα κατανοήσουμε για να μπορούμε να πάμε στην τάξη να συμμετέχουμε. 

(Μαθητής.04, Σωματική αναπηρία, Φοίτηση σε γενική τάξη μέσης εκπαίδευσης) 

[…] [στα μαθήματα στήριξης] εν να μας ενθαρρύνουν παραπάνω, εν να μας δώσουν 

παραπάνω ευκαιρία […] Ας πούμε εν να μας αφήσουν παραπάνω ώρα να 

απαντήσουμε […] Βοηθούν μας παραπάνω. […] επειδή είμαστε και πιο λίγοι, εν να 

μάθουμε πιο γρήγορα, δε θα αναγκαστεί [ο εκπαιδευτικός] να πηγαίνει στον έναν και 

στον άλλον, να πηγαίνει σε όλη την τάξη εικοσιπέντε άτομα να συζητήσει. […] 

τζιαμέ εν να μάθω, εν να ξέρω και εν να κάμω δύο μαθήματα παραπάνω που τους 

άλλους, και ας πούμε στις εξετάσεις και στα διαγωνίσματα εν να πάω.. κάπως εν να 

πηγαίνω πιο καλά. (Μαθητής.07, Μαθησιακές αναπηρίες/συναισθηματικές 

δυσκολίες/άλλα προβλήματα υγείας, Φοίτηση σε γενική τάξη μέσης εκπαίδευσης) 

Παρά τις θετικές απόψεις των οικογενειών και των παιδιών ως προς την παροχή 

μαθημάτων στήριξης, οι γονείς επεσήμαναν ότι ο συγκεκριμένος θεσμός χρήζει σημαντικών 

βελτιώσεων και αναβάθμισης ώστε να εξυπηρετείται καλύτερα ο σκοπός για τον οποίον 

υπάρχει. Πιο συγκεκριμένα οι γονείς αναφέραν ότι ο χρόνος που προσφέρεται για τα 

μαθήματα στήριξης είναι πολύ λίγος σε σχέση με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών 

τους, και δεύτερο τα μαθήματα στήριξης είναι ομαδικά. Δηλαδή τα μαθήματα προσφέρονται 

σε ομάδες παιδιών με διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες και όχι σε ατομικό επίπεδο, 

πράγμα το οποίο φαίνεται να δυσκολεύει την παροχή εξατομικευμένης μάθησης δεδομένου 

πάντα του περιορισμένου χρόνου που προσφέρεται για στήριξη. Πιο κάτω παρατίθενται δύο 

αποσπάσματα από συνεντεύξεις γονέων με παιδιά δημοτικής εκπαίδευσης: 

Εγώ θεωρώ ότι εν πολλά καλό [τα μαθήματα στήριξης]. Εμένα προσωπικά βοηθά 

πολλά την (όνομα παιδιού) πάρα πολλά. Εβοήθησε την. Έκαμε της καλό. Εξαρτάται 

βασικά και που τη δασκάλα της ειδικής. Η συγκεκριμένη για μένα εν πολλά καλή. 

[…] Παραπάνω ώρες. Δύο ώρες τη βδομάδα που είναι, αν ήταν λίγο παραπάνω ήταν 

να ήταν πιο καλά τα πράματα. (Γον.23, Ομάδα: Γ1, Μητέρα κοριτσιού με μαθησιακές 

αναπηρίες/άλλα προβλήματα υγείας) 

Πιάνει την η ειδική εκπαιδευτικός του σχολείου ας πούμε, κάμνει κάποια κύρια 

μαθήματα μαζί της, όμως εν πολλά λίγα. Δηλαδή είναι μία περίοδος δύο με τρεις 

φορές την εβδομάδα. Δεν είναι αρκετή για ένα μωρό που έχει.. Δεν καλύπτει τις 

ανάγκες της. Εν πολλά.. Δηλαδή εν ένα μωρόν το οποίο τουλάχιστον έπρεπε να 
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κάμνει καθημερινά δύο περιόδους. Ο λόγος που εν ελλιπής [η στήριξη] θεωρώ ότι εν 

λίγες οι ώρες που πιάνουν ένα μωρό με τουν-τα θέματα. Κρίνω σωστό ότι θα 

μπορούσε να ήταν κάτι σε καθημερινή βάση, έστω και που μίαν περίοδο [την ημέρα], 

γιατί καταλαβαίνω ότι έχει και άλλα μωρά το σχολείο και ότι εφτά περίοδοι μπορεί 

να μην προλαβαίνουν, αλλά έστω μίαν καθημερινή επαφή με το μωρό, έστω είκοσι 

λεπτά, μισή ώρα. Τι έχει, να πουν κάποια πράγματα, για να τα κάμουν επανάληψη, ή 

να της βάλλει κάποιαν άσκηση στο σπίτι και να μπορεί την επομένη να της δίνει τον 

χρόνο να το δουλέψει, θεωρώ ότι θα ήταν λίγο πιο καλό. Το ότι την πιάνει μίαν 

περίοδο δύο με τρεις φορές τη βδομάδα δεν κάμνει κάτι. Εν ελλιπής. Δε συμπληρώνει 

τα κενά του μωρού. Το μωρό εν καθημερινά μες την τάξη εφτά περιόδους. Εφτά 

περιόδους πόσα εν αν πιάσει και πόσα εν να γράψει και πόσα εν να καταλάβει; 

(Γον.05, Ομάδα: Γ2, Μητέρα κοριτσιού με μαθησιακές αναπηρίες) 

Οι απόψεις των γονέων ως προς τα μαθήματα στήριξης φάνηκε να επιβεβαιώνονται 

και μέσα από τις προοπτικές των εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί μέσα 

από τα λόγια τους εστίασαν στη σημαντική ανάγκη για καλύτερο διαχωρισμό και 

ομαδοποίηση των μαθητών/τριών στα τμήματα στήριξης ως προς τις εκπαιδευτικές τους 

ανάγκες, καθώς επίσης και στην ανάγκη για προσφορά περισσότερων ωρών για μαθήματα 

στήριξης. Όπως αναφέρει μία δασκάλα δημοτικής εκπαίδευσης: «Χρειάζονται και άλλες 

ώρες, και ανάλογα με τις περιπτώσεις. Δηλαδή, εντάξει, μια δασκάλα πιάνει τους μια - δυο 

ώρες την εβδομάδα, εν πάρα πολύ λίγες» (Εκπ.13, Δασκάλα δημοτικής εκπαίδευσης). Πιο 

κάτω παρατίθενται και τα αποσπάσματα δύο καθηγητριών μέσης εκπαίδευσης οι οποίες 

εστίασαν τόσο στις ώρες που παρέχονται για στήριξη όσο και στην ανομοιογένεια των 

ομάδων: 

Βοηθούν ίσως οι ώρες στήριξης, αλλά θεωρώ ότι κάποτε εν λίγες. Δηλαδή για κάποια 

κεφάλαια τα οποία ειδικά στ.. (όνομα αντικειμένου διδασκαλίας) θέλουν […] 

πράγματα να επεξηγήσουμε, λεπτομέρειες, δεν προλαβαίνεις μόνο την ώρα, μια ώρα 

στήριξης τη βδομάδα. (Εκπ.20, Καθηγήτρια μέσης εκπαίδευσης) 

Εντάξει, τα μαθήματα της στήριξης εν αρκετά καλά. Βοηθούν τους μαθητές. Θεωρώ 

ότι αν ο ίδιος ο μαθητής τα χρησιμοποιήσει και τα εκμεταλλευτεί, βοηθιέται πάρα 

πολύ. Απλά τζείνο που είπα και πριν, αν υπάρχει μια μεγάλη ανομοιογένεια στο 

επίπεδο των μαθητών, είναι πολύ δύσκολος και ο δικός μας ο ρόλος και στο να 

καταφέρουμε να βελτιώσουμε το μαθησιακό τους επίπεδο. […] διότι έχω δει και έχω 

συγκρίνει στις περιπτώσεις του μαθήματος της στήριξης που όταν οι μαθητές ήταν 

στα ίδια επίπεδα ας πούμε μάθησης πόση βελτίωση υπήρχε, σε σχέση με τα τμήματα 

που ήταν τελείως ανομοιογενή. (Εκπ.16, Καθηγήτρια μέσης εκπαίδευσης) 
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Κατά τους εκπαιδευτικούς, όταν προσφέρονται ομαδικά μαθήματα στήριξης ο χρόνος 

προσοχής και στήριξης που αναλογεί στο κάθε παιδί ουσιαστικά διαιρείται από τον αριθμό 

των παιδιών στην ομάδα. Επίσης, όπως εξηγούν δυο εκπαιδευτικοί, τα προβλήματα αυτά 

φαίνεται να είναι βαθύτατα συστημικά και με σημαντικές οικονομικές διαστάσεις, αφού για 

την άμβλυνση ή επίλυσή τους χρειάζεται πολιτική βούληση και επένδυση χρημάτων από 

πλευράς ΥΠΠΑΝ υπό τη μορφή επιπλέον διορισμών στην εκπαίδευση ώστε να δύναται να 

προσφερθούν περισσότερες ώρες στήριξης στα παιδιά που τις χρειάζονται: 

Κάτι που νοσεί, είναι όταν τα βάλουν ας πούμε στην ειδική εκπαίδευση. Ενώ εμείς 

φωνάζουμε ότι τούτο το μωρό θέλει εξατομικευμένη διδασκαλία, για αυτό το 

θέλουμε να πάρει στήριξη, κάμνουν τα γκρουπάκια πάλι. Μπορεί να βάζουν και 

πέντε [παιδιά], οπότε γίνεται κάποια δουλειά αλλά είναι ελάχιστη. Εγώ πιστεύω ότι 

θα έπρεπε να δοθούν παραπάνω ώρες, να υπάρχουν παραπάνω ειδικοί δάσκαλοι. […] 

Οικονομικά ζητήματα τούτα του Υπουργείου. Για να μην έχει πάρα πολλούς ειδικούς 

δασκάλους, να μη διορίσει πάρα πολλούς, οπότε μειώνει τις ώρες τούτων των μωρών. 

(Εκπ.23, Δασκάλα δημοτικής εκπαίδευσης) 

[…] το σύστημα δυστυχώς έχει κάποιαν οροφή στις ώρες που εν να δώσει. Ας πούμε 

σου λέει τόσα παιδιά αλλά τόσες εν οι ώρες. Δεν μπορώ να διορίσω άλλον ή να σου 

δώσω άλλες ώρες. Ε οπότε αναγκάζεται να σπάζει το σαραντάλεπτο για το κάθε 

παιδί, να γίνει εικοσάλεπτο στο τέλος, οπότε εγώ διερωτώμαι κατά πόσο εν 

αποτελεσματικό τούτο το πράγμα. (Εκπ.21, Δάσκαλος δημοτικής εκπαίδευσης) 

Έχοντας υπόψη τα ευρήματα σχετικά με την παρεχόμενη εκπαίδευση στις γενικές 

τάξεις (βλ. προηγούμενη υπό-ενότητα) καθώς επίσης και τον μη ικανοποιητικό αριθμό ωρών 

που προσφέρονται για μαθήματα στήριξης, οι οικογένειες ανέφεραν πως ανέτρεξαν στον 

ιδιωτικό τομέα για απογευματινά μαθήματα με σκοπό την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 

αναγκών των παιδιών τους. Στις περιπτώσεις αυτές οι οικογένειες ανέφεραν πως η βελτίωση 

που παρατήρησαν στα παιδιά τους οφειλόταν καθαρά στα ιδιωτικά απογευματινά μαθήματα 

και όχι στη στήριξη ή τη διδασκαλία στη γενική τάξη που ελάμβαναν τα παιδιά τους στο 

σχολείο. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά μία μητέρα παιδιού μέσης εκπαίδευσης: 

Το ότι κάμνουν στήριξη δεν είναι αρκετό. Αν περίμενα που τη στήριξη και αν 

περίμενα που το μάθημα που γίνεται στην τάξη ο (όνομα παιδιού) σίγουρα θα έμενε 

ανεξεταστέος. Εγώ το λέω με τα λύπης μου ότι βοηθούν τα φροντιστήρια. […] η 

στήριξη στο σχολείο είναι δώρο άδωρο. (Γον.06, Ομάδα: Γ1, Μητέρα αγοριού με 

μαθησιακές αναπηρίες/συναισθηματικές δυσκολίες/άλλα προβλήματα υγείας) 
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Όπως φάνηκε από την περίπτωση των μαθημάτων στήριξης, το φαινόμενο του 

εκπαιδευτικού μισαναπηρισμού μπορεί να έχει και μια βαθύτατη πολιτική και οικονομική 

διάσταση, κυρίως ως προς τη δυστοκία της πολιτείας να επενδύσει πόρους με σκοπό την 

ουσιαστική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών με αναπηρίες. Σχετικά, 

όπως παρουσιάζεται στην αμέσως επόμενη υπό-ενότητα, δεδομένης της ελλιπούς 

εκπαίδευσης των παιδιών τους στο δημόσιο σχολείο οι γονείς ανέφεραν ότι αναγκάστηκαν 

να αναζητήσουν λύσεις στον ιδιωτικό τομέα για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών 

των παιδιών τους, γεγονός που φαίνεται να φανερώνει και μια έμμεση μετατόπιση 

σημαντικού μέρους της ευθύνης και των εξόδων της εκπαίδευσης των παιδιών, από το 

κράτος στις οικογένειες. 

6.1.4. Αντιστάθμιση ελλιπούς εκπαίδευσης με στροφή στον ιδιωτικό τομέα.  

Δεδομένης της πιο πάνω κατάστασης πραγμάτων τόσο στις ειδικές μονάδες όσο και στις 

γενικές τάξεις και στις δύο βαθμίδες φοίτησης, η πλειονότητα των γονέων ανέφεραν ότι 

οδηγήθηκαν στο να στείλουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά απογευματινά μαθήματα ώστε να 

καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών τους. Δηλαδή η μη ικανοποίηση των 

μαθησιακών αναγκών των παιδιών με αναπηρίες φαίνεται να αποτελεί μια κατάσταση 

εκπαιδευτικού μισαναπηρισμού για τα παιδιά με αναπηρίες, την οποίαν οι γονείς τους 

προσπαθούν να αντισταθμίσουν μέσω μαθημάτων στον ιδιωτικό τομέα. Εστιάζοντας στους 

γονείς παιδιών που φοιτούν σε ειδικές μονάδες δημοτικής εκπαίδευσης, το φαινόμενο αυτό 

ήταν ιδιαίτερα έντονο: «εν τόσο ανεπαρκές το σύστημα που πρώτα – πρώτα πρέπει να 

διαμορφώνεται το πρόγραμμά τους το απόγευμα [με ιδιωτικά μαθήματα] έτσι ώστε να 

κλείνουν τούτες οι τρύπες ας τις πούμε που δημιουργούνται που την εκπαίδευση το πρωί» 

(Γον.16, Ομάδα: Α-Β, Μητέρα αγοριού με νοητική αναπηρία). Οι πλείστοι εξ αυτών, 

μάλιστα, εξέφρασαν την πεποίθηση ότι η βελτίωση που παρατηρήθηκε στα παιδιά τους 

οφειλόταν αποκλειστικά στα ιδιωτικά μαθήματα και όχι στη δημόσια εκπαίδευση που 
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ελάμβαναν τα παιδιά τους στο σχολείο: «Η δουλειά ούλλη εγινήσκετουν εις τον ιδιωτικό 

τομέα και προχώρησε το μωρό και διαβάζει και γράφει ας πούμεντε, για τουν-τον λόγο. 

Ειδεμή, ούτε ως το πέντε δεν ήταν να ξέρει, ούτε ως το πέντε» (Γον.35, Ομάδα: Γ1, Μητέρα 

αγοριού με αναπηρία λόγου). Παρόμοια ευρήματα εντοπίστηκαν και για τα μαθήματα 

λογοθεραπείας που προσφέρονται στη δημοτική εκπαίδευση, εστιάζοντας οι γονείς στη μη 

επαρκή εξατομίκευση της προσφερόμενης λογοθεραπείας στις ατομικές ανάγκες των 

παιδιών. Σύμφωνα με αρκετούς γονείς η λογοθεραπεία με τον τρόπο, τον χρόνο και το 

καθεστώς που παρέχεται στο δημόσιο σχολείο δεν είναι επαρκής, γεγονός που τους οδήγησε 

στην αναζήτηση λύσεων στον ιδιωτικό τομέα: 

Κάμνει λογοθεραπεία ας πούμε και το πρωί στο σχολείο όμως η ύλη που κάμνουν οι 

λογοθεραπευτές των δημοσίων σχολείων […] να το πω ότι πιάνουν ένα Α πρόγραμμα 

και ακολουθούν το για ούλλα τα μωρά. […] δεν μπορώ να του αφαιρέσω τη 

λογοθεραπεία το απόγευμα επειδή την κάμνει το πρωί στο σχολείο να του την 

αφαιρέσω το απόγευμα, γιατί δε μας προσφέρει κάτι στο σχολείο. Οπόταν εγώ εν 

τζιαμέ που θέλω να καταλήξω, ότι κάτι που μπορούσαμε να το αποφύγουμε το 

απόγευμα και να έχει δύο απογεύματα κενά, επειδή γίνονται με λάθος τρόπο  πάλε 

[στο σχολείο] εν επιφορτισμένο το μωρό το απόγευμα. (Γον.21, Ομάδα: Α-Β, 

Μητέρα αγοριού με σωματική αναπηρία) 

Επίσης, οι γονείς των παιδιών που φοιτούν σε ειδικές μονάδες δημοτικής 

εκπαίδευσης ανέφεραν πως θα μπορούσαν να παρέχονται με κάποιον τρόπο και επιπλέον 

θεραπείες στα πλαίσια της ειδικής μονάδας, όπως είναι για παράδειγμα η φυσιοθεραπεία και 

η εργοθεραπεία, καθώς επίσης και πιο αναβαθμισμένα προγράμματα λογοθεραπείας. Κατά 

συνέπεια αυτής της κατάστασης, οι γονείς ανέφεραν ότι τα απογεύματα των παιδιών τους 

είναι βαρυφορτωμένα και κουραστικά με θεραπείες και ατομικά μαθήματα ειδικής 

εκπαίδευσης τα οποία γίνονται στον ιδιωτικό τομέα ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των 

παιδιών τους, ενώ αυτά κατά τη γνώμη τους αυτά θα μπορούσαν να παρέχονταν το πρωί στο 

σχολείο χωρίς να επιβαρύνεται οικονομικά η οικογένεια και χάνεται πολύτιμος 

οικογενειακός χρόνος. Κατά τους γονείς η αναζήτηση εκπαιδευτικών υπηρεσιών στον 

ιδιωτικό τομέα θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί, εάν αναβαθμιζόταν η ποιότητα της 
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παρεχόμενης εκπαίδευσης προς τα παιδιά τους, καθώς επίσης και εάν προσφέρονταν και 

επιπλέον θεραπείες στα πλαίσια των ειδικών μονάδων στα γενικά σχολεία: 

Με τη λογοθεραπεία που είναι στο σχολείο δεν εν.. Για ένα μωρό που έχει δυσκολίες 

δεν ευσταθεί, δεν μπορείς να το αφήσεις το μωρό μόνο με τη λογοθεραπεία της 

ειδικής μονάδας στο σχολείο. […] Δεν εν μόνο, μόνο το μάθημα και τέλειωσε. Τούτα 

τα μωρά θέλουν και κάποιες θεραπείες, λογοθεραπείες. Να ήταν κάπως διαφορετικά 

να μεν θέλει γονιός στον ιδιωτικό τομέα να τα βρίσκει, διότι υπάρχουν τούτα τα 

πράγματα, έχουν κάποιο κόστος που επιβαρύνεται ο γονιός. […] να υπάρχουν στο 

σχολείο […] Εργοθεραπεία δεν παρέχεται καθόλου στο σχολείο. Η λογοθεραπεία 

πάλε εν πολλά λίγα πράγματα […] έπρεπε να υπάρχει στο σχολείο εργοθεραπεία. 

(Γον.03, Ομάδα: Γ2, Μητέρα αγοριού με νοητική αναπηρία/άλλα προβλήματα 

υγείας) 

Πολλές θεραπείες ναι που πρέπει να κάμνει, τα απογεύματά του εν όλα γεμάτα […] 

και εν αρκετά κουραστικό. Κυρίως ο λόγος που έχει τόσα πολλά τα απογεύματα είναι 

ότι δεν κάμνει κάτι ανάλογο τα πρωινά [στο σχολείο] ούτως ώστε να βοηθηθεί να 

απαλλαγεί λίγο που τα απογεύματά του. […] τα απογεύματα εν φουλ. Δηλαδή κάθε 

μέρα έχει και ένα μάθημα να πάει […] [Μπορούσε] να έχει και εξειδικευμένο 

προσωπικό που να κάμνει μίαν ομάδα μαζί με τη δασκάλα της ειδικής εκπαίδευσης οι 

οποίοι να μπορούν να προσφέρουν σε τουν-τα μωρά και θεραπείες που μπορεί να 

γλιτώνουν τα απογεύματα και εκπαίδευση ειδική ο καθένας με την ειδικότητά του ας 

το πούμε. Ξέρω γω μίαν ομάδα που ανθρώπους που να αποτελούν την ειδική μονάδα 

παρά να εν ένα άτομο ή μόνο η δασκάλα ας πούμε της ειδικής εκπαίδευσης και να 

προσφέρουν καλύτερα προγράμματα στα μωρά. (Γον.21, Ομάδα: Α-Β, Μητέρα 

αγοριού με σωματική αναπηρία) 

Παράλληλα, οι γονείς των παιδιών που φοιτούσαν σε ειδικές μονάδες μέσης 

εκπαίδευσης, από την πλευρά τους εστίασαν στο γεγονός ότι θα ήταν καλό να ενταχθούν η 

λογοθεραπεία και εργοθεραπεία στα πλαίσια των προγραμμάτων των ειδικών μονάδων, 

καθώς επίσης και χρόνος για ατομικά μαθήματα ειδικής εκπαίδευσης τα οποία δεν υπάρχουν 

και δεν προβλέπονται στη μέση εκπαίδευση κατά τους ιδίους. Κατά τους γονείς, η μη παροχή 

θεραπειών και ατομικών μαθημάτων φαίνεται να αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην κάλυψη 

των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών τους, ενώ εάν αυτά προφέρονταν στο λύκειο και 

στο γυμνάσιο, δε θα χρειαζόταν να επιβαρύνονται οικονομικά και να τρέχουν οι οικογένειες 

τα απογεύματα σε ιδιώτες επαγγελματίες για να τα καλύπτουν: 

[…] δεν τον πιάνει ας πούμε πολλές ώρες μόνον του την εβδομάδα. Και τα παραπάνω 

μαθήματα κάμνουν τα σύνολο […] Υστερούν στο ατομικό, άμα δεν τον πιάσεις 

ατομικό να του δώσεις παραπάνω έμφαση στο πρόβλημα που έχει ας πούμε […] 

υστερούν στα ατομικά που κάμνουν. Τάχα που δεν έχει εργοθεραπεία, δεν έχει τη 
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λογοθεραπεία, ακόμα και τη φυσιοθεραπεία που έπρεπε να υπήρχε υποτίθεται. Να 

είχε ένα σχολείο τέλος πάντων κάθε πόλη που να είχε τούτα τα πράγματα. Γιατί εν να 

διευκόλυνε και τον γονιό και την ταλαιπωρία […] Γιατί εν κρίμα και τα μωρά και οι 

γονείς να ταλαιπωρούνται μες τους δρόμους, πήγαινε πιάσ’ τους, πάρ’ τους, φέρ’ 

τους [σε απογευματινές θεραπείες και μαθήματα στον ιδιωτικό τομέα]. Πρέπει να 

κάμουν κάτι. (Γον.02, Ομάδα: Γ2, Μητέρα αγοριού με νοητική αναπηρία) 

Στο δημοτικό όμως είχε και κάποια μαθήματα τα οποία γέμιζε η ώρα της κάπως, είχε 

λογοθεραπεία και ειδική εκπαίδευση τα οποία στο γυμνάσιο ή στο λύκειο πιο μετά 

δεν υπάρχουν τούτα. Δυστυχώς δεν υπάρχουνε. […] Λυπάμαι γιατί μπορεί και 

κάποιος γονιός να μην έχει ούτε τον χρόνο ούτε και την οικονομική ευχέρεια να τα 

κάνει ιδιωτικά. Και εν πολλά σημαντικά να έχουν θεραπείες τα παιδιά αυτά παρά να 

αφήνονται. Οπότε θα ήταν σωστό να μπει και στο γυμνάσιο και στο λύκειο τούτες οι 

θεραπείες, έστω δύο φορές τη βδομάδα ας πούμε η λογοθεραπεία, ή έστω δύο φορές 

ειδική εκπαίδευση. Θα ήταν πολλά σημαντικό. Και θα βοηθούσε και στη βελτίωσή 

τους, θα ήταν και πιο χαρούμενα τα παιδιά, ας πούμε και στην ψυχολογία τους. 

(Γον.08, Ομάδα: Γ2, Μητέρα κοριτσιού με σωματική αναπηρία) 

Μέσα από τα πιο πάνω ευρήματα φαίνεται να αναδεικνύεται και μια αναπόφευκτη 

κατάσταση εξάρτησης των οικογενειών πάνω στους ιδιώτες επαγγελματίες, αφού τα ιδιωτικά 

μαθήματα και οι θεραπείες φαίνεται να αποτελούν μονόδρομο για τους γονείς ως προς την 

ουσιαστική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών τους. Η στροφή των 

γονέων στον ιδιωτικό τομέα φαίνεται να δημιουργείται κυρίως από την έλλειψη 

εμπιστοσύνης των οικογενειών προς δημόσιο σχολείο, από την άποψη και διαπίστωσή τους 

ότι οι εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών τους δε θα καλυφθούν, με αποτέλεσμα οι 

μαθησιακές τους δυνατότητες να μην αναπτυχθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Όπως εξηγεί 

μία συμμετέχουσα, στο σχολείο δεν προσφερόταν επαρκής εκπαίδευση στο παιδί της ώστε 

να αναπτυχθούν στο μέγιστο οι μαθησιακές του δυνατότητες, γεγονός που την οδήγησε 

αναγκαστικά σε αναζήτηση λύσης στον ιδιωτικό τομέα: 

Επειδή δεν εκάμναν τη δουλειά τους [στο σχολείο] εγώ έπρεπε να την πάρω έξω, και 

έβλεπα βελτιώσεις στην (όνομα παιδιού) μόνο τη μία – δυο ώρες την εβδομάδα που 

την έπαιρνα έξω. Ασχέτως ότι μετά ξεκίνησα πέντε μέρες τη βδομάδα. Στην αρχή 

επειδή έλεγαν μου ότι θα προσφέρουν στο σχολείο, έπεσα πας τζειν το πλευρό ώσπου 

και είδα ότι δεν προχωράμε, δεν κάνουμε τίποτε. […] Και βλέποντας ότι παίρνεις το 

μωρό σου μια – δυο ώρες τη βδομάδα [ιδιωτικά] και κάμνει πρόοδο, λαλείς γιατί να 

μην κάμνουν τη δουλειά τους και στο σχολείο; Αφού πληρώνονται για αυτόν τον 

λόγο. Γιατί θα μπορούσε και εμένα να με ευκολύνουν οικονομικά και η (όνομα 

παιδιού) να προχωράει παραπάνω. (Γον.01, Ομάδα: Γ2, Μητέρα κοριτσιού με 

νοητική αναπηρία) 
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Όσο αφορά τους γονείς παιδιών που φοιτούν σε γενικές τάξεις μέσης και δημοτικής 

εκπαίδευσης, οι συγκεκριμένοι όπως ήδη αναφέρθηκε εστίασαν κυρίως σε φαινόμενα 

απουσίας διαφοροποίησης ή επαρκών διευκολύνσεων για τα παιδιά τους, καθώς και σε μη 

επαρκών ωρών για μαθήματα στήριξης. Ως εκ τούτων, τα παιδιά τους δεν ελάμβαναν κατά 

τους ιδίους επαρκή εκπαίδευση για κάλυψη των εκπαιδευτικών τους αναγκών και για αυτό 

κατέφυγαν στη λύση των ιδιωτικών απογευματινών μαθημάτων. Όμως, θα πρέπει να 

σημειωθεί πως η αναζήτηση εκπαιδευτικών υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα σαφώς και 

απαιτεί καταβολή οικονομικού κεφάλαιού από πλευράς οικογενειών, δεδομένης πάντα της 

παραδοχής ότι οι οικονομικοί πόροι είναι άνισα κατανεμημένοι ανάμεσα στα μέλη της 

κοινωνίας. Για παράδειγμα η πιο κάτω μητέρα παιδιού δημοτικής γενικής εκπαίδευσης, 

αναφέρει πως η βελτίωση που παρατήρησε στο παιδί της οφειλόταν καθαρά στα ιδιωτικά 

απογευματινά μαθήματα, σημειώνοντας παράλληλα και τη σημασία των οικονομικών 

δυνατοτήτων των οικογενειών ως προς τη δυνατότητα παροχής αυτών των μαθημάτων στα 

παιδιά τους: 

Αν δεν την έπαιρνα, αν δεν είχα την οικονομική ευχέρεια να την παίρνω σε 

δασκάλα [το απόγευμα] που η δασκάλα εν της ειδικής εκπαίδευσης να τη βοηθά, 

φέτος θα ήταν ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα για μένα. Εν πολλά δύσκολο. […] 

τωρά εν ο τρίτος χρόνος που εν μέσα στη στήριξη [στο σχολείο]. Για μένα, η μόνη 

διαφορά που είδα ήταν φέτος που την εξεκίνησα με τη δασκάλα τούτην. […] πάει 

τέσσερις φορές την εβδομάδα, πάει για μίαν ώρα. Βοηθιέται πιο πολλά στα ελληνικά, 

τα μαθηματικά είπαμε να τα αφήσουμε προς το παρόν, για να καταλάβει τι εν το 

ρήμα, τι εν τα επιρρήματα, δηλαδή επιάσαμε πράγματα ξανά που την πρώτη τάξη για 

να της δώσουμε χρόνο και να την κάμουμε να τα δουλέψει παραπάνω. Για τουν-τους 

δυο-τρεις μήνες ήδη είδα κάποια διαφορά με τουν-τα μαθήματα που ακολουθά το 

μωρό και μπορώ να πω είμαι πολλά ευχαριστημένη. […] Ξεκίνησε και δε φοβάται το 

μάθημα, δε φοβάται να διαβάσει μια μεγάλη πρόταση. Τουν-το πράγμα για μένα εν 

πολλά ευχάριστο. (Γον.05, Ομάδα: Γ2, Μητέρα κοριτσιού με μαθησιακές αναπηρίες, 

Έμφαση συγγραφέα) 

Επίσης, αυτή η στροφή προς τον ιδιωτικό τομέα φάνηκε να έχει και τη «σκληρή» 

κοινωνικοοικονομική της διάσταση. Για παράδειγμα μια μικρή μερίδα 

συμμετεχόντων/ουσών από τις ομάδες της εργατικής τάξης ανέφεραν πώς αναγκάστηκαν να 

σταματήσουν τα παιδιά τους από τα ιδιωτικά απογευματινά μαθήματα ειδικής εκπαίδευσης 
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και λογοθεραπείας που λάμβαναν, λόγω του οικονομικού τους κόστους το οποίο δεν 

μπορούσαν να καταβάλλουν. Όπως εξηγεί μία συμμετέχουσα με μεταναστευτική βιογραφία, 

το παιδί της χρειαζόταν μαθήματα λογοθεραπείας στον ιδιωτικό τομέα λόγω του ότι η 

λογοθεραπεία που του προσφερόταν στο σχολείο δεν ήταν ικανοποιητική, όμως η 

οικονομική της κατάσταση δεν της επέτρεπε να καλύπτει το απαιτούμενο κόστος για τα 

μαθήματα αυτά και ως εκ τούτου το παιδί της δεν μπορούσε να τα λαμβάνει: 

[…] πρέπει έξτρα να κάνει μάθημα [ιδιωτικά το απόγευμα] Στη μονάδα έχει 

[λογοθεραπεία] όμως πάλε, όχι και τόσο πάει μπροστά, δε νομίζω. […] Ξέρω μια 

λογοθεραπεύτρια [στον ιδιωτικό τομέα] και κάνει και ειδική μάθημα και 

λογοθεραπεύτρια. Είμαι ευχαριστημένη από αυτήν. Όμως τώρα δεν μπορώ να 

πληρώσω […] Τον σταμάτησα εγώ για λόγο οικονομικό. […] Ο (όνομα παιδιού) δε 

μιλούσε. Τι έκανε αυτή και πάλι μιλάει. Και σε αυτήν θέλω πάλι ειδική δασκάλα να 

τον πάρω, όμως έχω οικονομικά [προβλήματα]. Και αυτή μου λέει «Κάθε μέρα τώρα 

πρέπει να πάει [λογοθεραπεία].» Δεν μπορώ να πληρώσω κάθε μέρα. (Γον.25, 

Ομάδα: Δ-Ε, Μητέρα αγοριού με νοητική αναπηρία) 

Έχοντας υπόψη το συγκεκριμένο εύρημα μπορεί να πει κανείς πως η δυνατότητα 

κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών με αναπηρίες μπορεί να διαφέρει σε 

ορισμένες περιπτώσεις ανάλογα με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας, 

αφού η λήψη υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα απαιτεί σαφώς την καταβολή οικονομικού 

κεφαλαίου. Τέλος, όπως φάνηκε και μέσα από τις απόψεις των γονέων, η αναβάθμιση των 

μαθημάτων που προσφέρονται στις ειδικές μονάδες, η δυνατότητα παροχής επιπλέον 

θεραπειών, η διασφάλιση της διαφοροποίησης στην γενική τάξη και η αναβάθμιση των 

μαθημάτων στήριξης, θα μπορούσαν να αμβλύνουν αυτήν την έμμεση κοινωνικοοικονομική 

ανισότητα ως προς την ικανοποίηση των αναγκών των παιδιών με αναπηρίες, τα οποία 

φοιτούν τόσο στις ειδικές μονάδες όσο και στις γενικές τάξεις και στις δύο βαθμίδες 

φοίτησης. Στην αμέσως επόμενη υπό-ενότητα, παρουσιάζεται μια κριτική επανεξέταση των 

γονεϊκών εισηγήσεων προς βελτίωση της εκπαίδευσης προς τα παιδιά με αναπηρίες, μέσα 

από τον θεωρητικό φακό της φιλοσοφίας της ενιαίας εκπαίδευσης, η οποία (ενιαία 
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εκπαίδευση) μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία έχει χαρακτηριστεί ως η πιο δίκαιη λύση 

σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες. 

6.1.5. Εντοπισμός διαχωριστικών λογικών στα λόγια των γονέων.  Όπως φάνηκε 

μέσα από τα ευρήματα της παρούσας ενότητας, οι γονείς εξέφρασαν συγκεκριμένες 

εισηγήσεις για βελτίωση της εκπαίδευσης που προσφέρεται προς τα παιδιά με αναπηρίες. Για 

παράδειγμα οι γονείς των παιδιών που φοιτούσαν σε ειδικές μονάδες, εισηγήθηκαν την 

αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου που παρέχεται στις ειδικές μονάδες, την τοποθέτηση 

ειδικών εκπαιδευτικών στις ειδικές μονάδες μέσης εκπαίδευσης, και την αύξηση των ειδικών 

επαγγελματιών με άλλες ειδικότητες στο πλαίσιο της ειδικής μονάδας και στις δύο βαθμίδες 

φοίτησης: «να προσφέρουν σε τουν-τα μωρά και θεραπείες [στις ειδικές μονάδες]» (Γον.21, 

Ομάδα: Α-Β, Μητέρα αγοριού με σωματική αναπηρία), «έπρεπε να υπάρχει στο σχολείο 

εργοθεραπεία» (Γον.03, Ομάδα: Γ2, Μητέρα αγοριού με νοητική αναπηρία/άλλα 

προβλήματα υγείας), «όπως υπάρχουν στα δημοτικά δάσκαλοι ειδικής εκπαίδευσης, έπρεπε 

και στις μονάδες [μέσης εκπαίδευσης] να υπήρχασιν» (Γον.29, Ομάδα: Α-Β, Μητέρα 

αγοριού με σωματική αναπηρία). Από την άλλη, οι γονείς των παιδιών που φοιτούσαν σε 

γενικές τάξεις εισηγήθηκαν την αύξηση των προσφερόμενων ωρών για μαθήματα στήριξης 

και στις δύο βαθμίδες φοίτησης, ενώ παράλληλα υπογράμμισαν και την τεράστια ανάγκη 

επιμόρφωσης των γενικών εκπαιδευτικών σχετικά με ζητήματα αναπηρίας, διαφοροποίησης 

και εκπαιδευτικών διευκολύνσεων προς τα παιδιά με αναπηρίες: «Παραπάνω ώρες 

[μαθημάτων στήριξης]» (Γον.23, Ομάδα: Γ1, Μητέρα κοριτσιού με μαθησιακές αναπηρίες/ 

άλλα προβλήματα υγείας), «οι περισσότεροι [εκπαιδευτικοί γενικής τάξης] δε γνώριζαν, είχε 

καθηγητές που δεν ήξεραν τι δικαιούται και τι δε δικαιούται [π.χ. εκπαιδευτικές 

διευκολύνσεις και προσαρμογές]» (Γον.06, Ομάδα: Γ1, Μητέρα αγοριού με μαθησιακές 

αναπηρίες/ συναισθηματικές δυσκολίες/άλλα προβλήματα υγείας). Επίσης, μια μικρή 

μειοψηφία τριών (3) γονέων μεσαίας κοινωνικοοικονομικής τάξης έθιξαν την ανάγκη 
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αναβάθμισης και ενίσχυσης του θεσμού των σχολικών συνοδών ειδικά ως υποστηρικτών 

φοίτησης των παιδιών με αναπηρίες στις γενικές τάξεις, ως μέτρο αύξησης του βαθμού 

ανταπόκρισης των γενικών τάξεων στις ατομικές εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών με 

αναπηρίες: 

[…] υπολόγισε ότι υπάρχει ένα μωράκι το οποίο θέλει απλά κάποια βοήθεια να 

ενταχθεί σε μια τάξη στο γυμνάσιο παρά να μπει στην μονάδα. Δεν είναι ωραίο τουν 

το πράγμα; Γιατί να μεν προσλάβει ένα συνοδό να βοηθήσει τζείνο το παιδάκι για 

παράδειγμα, και πρέπει να το μπήξει στην μονάδα; (Γον.34, Ομάδα: Γ1, Μητέρα 

κοριτσιού με νοητική αναπηρία) 

Παρά την αδιαμφισβήτητα θετική συνεισφορά των γονεϊκών εισηγήσεων, αυτές 

φαίνεται να επιδέχονται κάποιας περεταίρω ερμηνείας, κριτικής και επανεξέτασης. Ο λόγος 

είναι ότι ορισμένες από αυτές αντανακλούν αντιλήψεις οι οποίες εμπεριέχουν το στοιχείο της 

έμμεσης αποδοχής διαχωριστικών πρακτικών σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών με 

αναπηρίες, εξαιρώντας φυσικά τις εισηγήσεις για επιμόρφωση των γενικών εκπαιδευτικών 

και αναβάθμιση του ρόλου των σχολικών συνοδών στις γενικές τάξεις, οι οποίες αποτελούν 

σαφώς εισηγήσεις προς την κατεύθυνση της ενιαίας εκπαίδευσης. Για παράδειγμα, 

δεδομένου του ότι η προσφορά θεραπειών και μαθημάτων στήριξης προϋποθέτει αποχώρηση 

των παιδιών από τη γενική τάξη, η έμφαση σε αυτές τις παροχές ίσως δύναται να 

περιθωριοποιεί και να επισκιάζει την ανάγκη για παροχή στηρίξεων εντός της γενικής τάξης, 

ενώ παράλληλα η έμφαση αυτή μπορεί να αποτρέπει και την εξάντληση της αναζήτησης 

λύσεων και πρακτικών εντός του πλαισίου φιλοσοφίας της ενιαίας εκπαίδευσης. Δηλαδή, 

μέσα από τις πιο πάνω εισηγήσεις των γονέων φαίνεται να διακρίνεται έμμεσα ένας 

διαχωριστικός τρόπος σκέψης ως προς τις εκπαιδευτικές παροχές για τα παιδιά με αναπηρίες, 

ο οποίος δε φαίνεται να είναι πλήρως σύμφωνος με τις αρχές και αξίες της ενιαίας 

εκπαίδευσης. Μάλιστα, εντοπίζονται και εμφανή στοιχεία που παραπέμπουν σαφώς στο 

ιατρικό μοντέλο αντίληψης της αναπηρίας, κυρίως μέσα από την προτεινόμενη αύξηση των 

θεραπειών και των ειδικών επαγγελματιών στο σχολικό πλαίσιο. Στο σημείο αυτό θα πρέπει 
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να σημειωθεί πως η ενιαία εκπαίδευση αποτελεί την πιο δίκαιη λύση σχετικά με την 

εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες, αφού ως εκπαιδευτική φιλοσοφία ενθαρρύνει την 

παροχή στηρίξεων εντός της γενικής τάξης για τα παιδιά με αναπηρίες και φοίτηση με τα 

υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας τους, σημείο το οποίο θα συζητηθεί εκτενέστερα σε κατοπινό 

στάδιο.  

Ο διαχωριστικός τρόπος σκέψης (Συμεωνίδου & Φτιάκα, 2012) σχετικά με την 

εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες, ο οποίος φαίνεται να ενυπάρχει ως ένα βαθμό στις 

εισηγήσεις των γονέων, αποτελεί έναν από τους σοβαρότερους ανασταλτικούς παράγοντες 

για την ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών και πρακτικών ενιαίας εκπαίδευσης. 

Συγκεκριμένα, ο διαχωριστικός τρόπος σκέψης φαίνεται να ευνοήθηκε σε σημαντικό βαθμό 

από την έντονη προσκόλληση των κοινωνιών σε ιδέες οι οποίες ταυτίζονται με το ιατρικό 

μοντέλο αντίληψης της αναπηρίας, αποτρέποντας έτσι την αναζήτηση αναπηροποιητικών 

εμποδίων στις δομές, το περιβάλλον και τη φιλοσοφία λειτουργίας των σχολείων:  

η πεποίθηση ότι το ανάπηρο άτομο αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, και άρα πρέπει να 

αξιολογηθεί και να θεραπευτεί, λειτούργησε κατασταλτικά στον εντοπισμό των 

προβλημάτων που δημιουργούν στο παιδί το σχολείο και το ευρύτερο εκπαιδευτικό 

σύστημα: απροσπέλαστο φυσικό περιβάλλον του σχολείου, αυστηρά δομημένο 

αναλυτικό πρόγραμμα, διαχωριστικές στάσεις εμπλεκόμενων στην εκπαίδευση, 

απουσία διαφοροποιημένης διδασκαλίας κ.λπ. Η επικράτηση αυτής της προσέγγισης 

αιτιολογεί την ύπαρξη των ειδικών σχολείων και την πεποίθηση που έχει εδραιωθεί 

ότι τα ανάπηρα παιδιά χρειάζονται ειδική εκπαίδευση από ειδικούς. (Συμεωνίδου & 

Φτιάκα, σ. 157) 

Συνεπώς, η παιδαγωγική σκέψη επιβάλλεται να μετατοπιστεί και προς την αναζήτηση των 

εμποδίων που δημιουργούνται από το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα (και ιδιαίτερα εντός της 

γενικής τάξης), το οποίο πολλές φορές καταδεικνύει πως είναι οργανωμένο κατά βάση 

αγνοώντας τις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών με αναπηρίες.  

Προσεγγίζοντας τις προαναφερθείσες γονεϊκές βελτιωτικές εισηγήσεις μέσα από τον 

θεωρητικό φακό της ενιαίας εκπαίδευσης, εύλογα μπορεί να διακρίνει κανείς την αποδοχή 

της φιλοσοφίας λειτουργίας των ειδικών μονάδων με ενισχυμένο θεραπευτικό προσωπικό, 
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καθώς και την επιθυμία τους για αύξηση των ωρών στήριξης όπου τα παιδιά αποχωρούν από 

τη γενική τάξη, στοιχεία τα οποία προσιδιάζουν περισσότερο με διαχωριστικές λογικές και 

πρακτικές παρά με προσεγγίσεις ενιαίας εκπαίδευσης. Έχοντας υπόψη διαπιστώσεις από την 

τοπική βιβλιογραφία, οι ειδικές μονάδες φαίνεται να λειτουργούν ως ένα καθαρά 

διαχωριστικό πλαίσιο εκπαίδευσης εντός των γεωγραφικών ορίων του γενικού σχολείου 

(Liasidou, 2008), ενώ έχει καταγραφεί ότι ο τρόπος λειτουργείας τους «δημιουργεί 

προβληματικές καταστάσεις και ενεργεί ως παράγοντας περιθωριοποίησης» (Angelides & 

Michailidou, 2007, σ. 92, μετάφραση συγγραφέα) των παιδιών που φοιτούν σε αυτές. 

Παράλληλα, στις τάξεις των εκπαιδευτικών φαίνεται να επικρατεί προβληματισμός σχετικά 

με την αποτελεσματικότητα των ειδικών μονάδων και των μαθήματων στήριξης, τόσο σε 

μαθησιακό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο για τα παιδιά που λαμβάνουν αυτού του είδους τις 

στηρίξεις (Συμεωνίδου & Φτιάκα, 2012). Επίσης, η ύπαρξη αυξημένου αριθμού ειδικών 

επαγγελματιών στο σχολικό πλαίσιο μπορεί να αποτρέψει την ανάπτυξη κουλτούρας ενιαίας 

εκπαίδευσης (Liasidou, 2008), υπό τη λογική ότι η αυξημένη παρουσία τους μπορεί να 

συμβάλει στη συντήρηση της λανθασμένης αντίληψης ότι τα παιδιά αναπηρίες πρέπει να 

εκπαιδεύονται μόνο από ειδικούς και εκτός της γενικής τάξης (Συμεωνίδου & Φτιάκα, 2012). 

Από την άλλη, τα μαθήματα στήριξης παρά το ότι αποτελούν ένα λιγότερο διαχωριστικό 

καθεστώς από τις ειδικές μονάδες, στην τοπική βιβλιογραφία εντοπίζονται αναφορές για 

στιγματισμό των παιδιών κατά την αποχώριση τους από τη γενική τάξη, ενώ ταυτόχρονα 

διαπιστώνονται και φαινόμενα μετατόπισης της ευθύνης της εκπαίδευσης των παιδιών με 

αναπηρίες, από τους γενικούς εκπαιδευτικούς εξολοκλήρου στους εκπαιδευτικούς της 

στήριξης (Συμεωνίδου & Φτιάκα, 2012).  

Τα συγκεκριμένα ευρήματα καταδεικνύουν πως ο τρόπος λειτουργίας των πιο πάνω 

δομών εμπεριέχει σημαντικό ρίσκο ανάπτυξης φαινομένων θεσμικού ή άλλου είδους 

μισαναπηρισμού στο πεδίο της εκπαίδευσης, σημείο το οποίο θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά 
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υπόψη κατά τη μεταρρύθμιση των εκπαιδευτικών παροχών για τα παιδιά με αναπηρίες ή την 

εισήγηση βελτιωτικών προτάσεων και κατευθύνσεων. Δηλαδή, οι φορείς χάραξης 

εκπαιδευτικής πολιτικής θα πρέπει να δώσουν μεγάλη προσοχή στις προαναφερθείσες 

αναπηροποιητικές διαστάσεις των υφιστάμενων εκπαιδευτικών δομών, ώστε να τύχουν 

αποτελεσματικής αντιμετώπισης, εάν ο σκοπός της συντεταγμένης πολιτείας είναι να γίνουν 

σοβαρά βήματα προς την κατεύθυνση της ενιαίας εκπαίδευσης. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η 

φιλοσοφία λειτουργίας των προαναφερθεισών λιγότερο ή περισσότερο διαχωριστικών 

δομών, φαίνεται να ενθαρρύνει τον εφησυχασμό στις τάξεις του εκπαιδευτικού προσωπικού 

ότι οι εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών με αναπηρίες θα καλυφθούν στην ειδική μονάδα ή 

τη στήριξη, απομακρύνοντας ίσως επικίνδυνα την αίσθηση ευθύνης για στήριξη και 

διαφοροποίηση εντός της γενικής τάξης. Συνεπώς, η παροχή στήριξης εντός γενικής τάξης η 

οποία χαρακτηρίζει την ενιαία εκπαίδευση φαίνεται να σαμποτάρεται από τον τρόπο 

λειτουργίας των υφιστάμενων δομών, αναδεικνύοντας την ανάγκη ουσιαστικότερης 

επιμόρφωσης του σχολικού προσωπικού καθώς και την πραγματική ανάγκη θεσμοθέτησης 

χρόνου συνεργασίας μεταξύ γενικών και ειδικών εκπαιδευτικών (Συμεωνίδου & Φτιάκα, 

2012). 

Η εξάντληση όλων των δυνατών δυνατοτήτων στήριξης εντός της γενικής τάξης, θα 

πρέπει να αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα στις όποιες εισηγήσεις για 

μεταρρυθμίσεις σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες. Ως εκ του ορισμού 

της, η ενιαία εκπαίδευση αντιτίθεται στις όποιες διαχωριστικές τάσεις ή πρακτικές σχετικά 

με την εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες, αφού στην καρδιά της λογικής της 

τοποθετείται η δυνατότητα προσαρμογής και ανταπόκρισης του θεσμού της εκπαίδευσης 

στην όποια διαφορετικότητα των παιδιών στο πλαίσιο της γενικής τάξης. Όπως αναφέρουν οι 

Symeonidou και Mavrou (2014):  
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στα τέλη της δεκετίας του 1990, η φιλοσοφία της ενιαίας εκπαίδευσης εξελίχθηκε και 

υποστήριξε ότι τα γενικά σχολεία πρέπει να αναδιαρθρωθούν σε όλα τα επίπεδα 

(αναλυτικά προγράμματα, κουλτούρα προσωπικού, σχολικά κτίρια κ.λπ.) ώστε να 

φιλοξενηθούν όλα τα παιδιά επί ίσοις όροις (UNESCO 1994). Η ενιαία εκπαίδευση 

αντιλαμβανόταν την ποικιλομορφία ως μέρος της ανθρώπινης φύσης και ως εκ 

τούτου το σχολείο (και όχι το παιδί) έπρεπε να αλλάξει δραματικά προκειμένου να 

παρέχει ποιοτική εκπαίδευση σε όλα τα παιδιά. (σ. 304, μετάφραση συγγραφέα) 

Δηλαδή, σε αντίθεση με τις διαχωριστικές προσεγγίσεις του παρελθόντος, η ενιαία 

εκπαίδευση μετατοπίζεται προς την αναγνώριση της διαφορετικότητας ως χαρακτηριστικό 

του μαθητικού πληθυσμού, καλώντας τα σχολεία να «παρέχουν ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες 

για όλους» (Mavrou & Symeonidou, 2014, σ. 918, μετάφραση συγγραφέα) στο πλαίσιο του 

γενικού σχολείου. Μέσα από τη φιλοσοφία της ενιαίας εκπαίδευσης, τα διαχωριστικά 

καθεστώτα αποτελούν μία μορφή νομιμοποιημένου μισαναπηρισμού προς τα παιδιά με 

αναπηρίες, τα οποία (διαχωριστικά καθεστώτα) οι γονείς ίσως λόγω άγνοιας και επιρροής 

από παγιωμένες αντιλήψεις του παρελθόντος φαίνεται να τα υποστηρίζουν έμμεσα μέσω των 

βελτιωτικών τους εισηγήσεων, και πιθανότατα χωρίς να είναι πλήρως ενήμεροι ή γνώστες 

για τις επιπτώσεις του ενυπάρχοντος διαχωριστικού τους χαρακτήρα.  

Συνεπώς, φαίνεται να αποκαλύπτονται αξιοσημείωτες λανθάνουσες διαχωριστικές 

αντιλήψεις στις εισηγήσεις των γονέων, οι οποίες συγκλείνουν περισσότερο προς τη 

συντήρηση των διαχωριστικών τάσεων στην εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες, 

εγείροντας το ερώτημα εάν οι γονείς είναι σε θέση να αναγνωρίζουν συνειδητά τις 

επιπτώσεις μίας λιγότερο ή περισσότερο διαχωριστικής εκπαίδευσης προς τα παιδιά τους. 

Από την άλλη όμως, οι βελτιωτικές εισηγήσεις των γονέων μπορούν να ερμηνευτούν και ως 

λιγότερο μισαναπηρικές προτάσεις από τις πρακτικές της υφιστάμενης κατάστασης 

πραγμάτων, αφού αφενός οι εισηγήσεις τους μπορεί να μην προσβλέπουν στη φιλοσοφική 

μετατόπιση του συστήματος, αλλά αφετέρου μπορούν να βελτιώσουν (κατά την άποψη τους) 

τις προϋποθέσεις ικανοποίησης των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών τους στα πλαίσια 

της υφιστάμενης φιλοσοφίας και πρακτικής, με αρκετές από αυτές τις εισηγήσεις να 
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αποτελούν σχετικά «απλές» μεταρρυθμίσεις ως προς τη θεσμοθέτηση και εφαρμογή τους. 

Είναι εύκολα κατανοητό πως η ριζική αναδόμηση των εκπαιδευτικών συστημάτων δεν 

μπορεί να επιτευχθεί από τη μία μέρα στην άλλη, όμως αυτό που φαίνεται να είναι σταδιακά 

εφικτό, είναι οι μεταρρυθμίσεις που προωθούνται να προσανατολίζονται με συνέπια προς 

την ενιαία εκπαίδευση, η οποία υποστηρίζει την αύξηση των ευκαιριών και παροχών 

στήριξης εντός της γενικής τάξης. Κλείνοντας, θα πρέπει να σημειωθεί πως η ενιαία 

εκπαίδευση «προϋποθέτει ριζικές αλλαγές στον τρόπο σκέψης μιας κοινωνίας, σοβαρή και 

υπεύθυνη πολιτική δέσμευση, αναδιοργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος, αλλαγή του 

υφιστάμενου Αναλυτικού Προγράμματος, βελτίωση της λειτουργείας της σχολικής μονάδας, 

καθώς και συστηματική και ποιοτική επιμόρφωση όλων των εμπλεκόμενων στην 

εκπαιδευτική πράξη» (Συμεωνίδου & Φτιάκα, 2012, σ. 161). 

Συνοψίζοντας την παρούσα ενότητα, η μη ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών 

των παιδιών με αναπηρίες αναδείχθηκε ως μια σημαντικότατη πρώτη πτυχή του φαινομένου 

του εκπαιδευτικού μισαναπηρισμού, η οποία συναντήθηκε τόσο σε παιδιά που φοιτούσαν σε 

ειδικές μονάδες όσο και σε παιδιά που φοιτούσαν σε γενικές τάξεις. Για την καλύτερη 

κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών τους, οι οικογένειες ανέφεραν ότι 

κατέφυγαν στον ιδιωτικό τομέα για παροχή ειδικής εκπαίδευσης και λογοθεραπείας στα 

παιδιά τους. Όμως, δεδομένου του οικονομικού κόστους των ιδιωτικών μαθημάτων, η 

κατάσταση αυτή φαίνεται να δημιουργεί αξιοσημείωτες κοινωνικοοικονομικές ανισότητες ως 

προς την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών με αναπηρίες. Τέλος, 

εντοπίστηκαν ενδιαφέροντα δεδομένα τα οποία καταδεικνύουν ύπαρξη διαχωριστικών 

λογικών στις εισηγήσεις των γονέων προς βελτίωση της εκπαίδευσης για τα παιδιά με 

αναπηρίες. Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζονται τα ευρήματα σχετικά με περιπτώσεις 

περιθωριοποίησης και αποκλεισμού των παιδιών με αναπηρίες στο σχολικό πλαίσιο, όπως 

αυτά προέκυψαν μέσα από τις προοπτικές των οικογενειών που συμμετείχαν στην έρευνα. 
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6.2. Περιπτώσεις Περιθωριοποίησης ή Αποκλεισμού των Παιδιών στο Σχολικό Πλαίσιο 

Μια δεύτερη πτυχή του φαινομένου του εκπαιδευτικού μισαναπηρισμού αποτέλεσαν 

οι περιπτώσεις περιθωριοποίησης και αποκλεισμού των παιδιών με αναπηρίες στο σχολικό 

πλαίσιο. Πιο συγκεκριμένα, οι περιπτώσεις αυτές αφορούσαν φαινόμενα περιθωριοποίησης 

των παιδιών των ειδικών μονάδων κατά την ένταξή τους στη γενική τάξη, καταστάσεις 

αποκλεισμού των παιδιών λόγω εμποδίων διακίνησης και πρόσβασης στα σχολικά κτήρια, 

καθώς επίσης και περιπτώσεις αποκλεισμού των παιδιών από εκδρομές λόγω μη πρόνοιας 

των αναγκαίων διευθετήσεων για τη συμπερίληψή τους. 

6.2.1. Περιθωριοποίηση παιδιών ειδικών μονάδων κατά τις ώρες ένταξης στη 

γενική τάξη.  Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ορισμένοι γονείς παιδιών που φοιτούν σε καθεστώς 

ειδικής μονάδας, τόσο στη δημοτική όσο και στη μέση εκπαίδευση, ανέφεραν αδυναμίες ως 

προς τις ώρες ένταξης των παιδιών τους στις γενικές τάξεις. Σύμφωνα με τη σχετική 

εγκύκλιο: «Οι μαθητές/τριες [των ειδικών μονάδων] εντάσσονται σε μαθήματα στα οποία 

μπορούν να ανταποκριθούν και τα οποία προάγουν, καλλιεργούν και αναπτύσσουν τις 

κοινωνικές και τις ατομικές τους δεξιότητες» (ΥΠΠ, 2018α, σ. 15). Οι γονείς σε αυτές τις 

περιπτώσεις δήλωσαν ότι τα παιδιά τους δεν ελάμβαναν οτιδήποτε το ουσιαστικό από αυτήν 

τη διαδικασία, λόγω του ότι οι εκπαιδευτικοί των γενικών τάξεων δεν ήταν επαρκώς 

εκπαιδευμένοι για ένα τέτοιο εγχείρημα, εύρημα το οποίο φαίνεται να τεκμηριώνεται και 

μέσα από τις απόψεις των εκπαιδευτικών: «Δεν μπορώ να πω ότι τον ωφέλησε ιδιαίτερα, 

παρά μόνο το ότι εμπλεκόταν τους συμμαθητές του, πιο πολλά για κοινωνικοποίηση» 

(Εκπ.16, Καθηγήτρια μέσης εκπαίδευσης). Για παράδειγμα στο πιο κάτω απόσπασμα μία 

μητέρα παιδιού δημοτικής εκπαίδευσης, δήλωσε ότι το παιδί της ήταν συστηματικά κάπως 

παραμελημένο και παραμερισμένο κατά την ένταξή του στη γενική τάξη: 
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Είναι πολύ λίγοι οι δάσκαλοι που ξέρουν ακριβώς τι πρέπει να κάμνουν σε αυτές τις 

περιπτώσεις. Έτυχε μου η δασκάλα του επειδή πάει και στην κανονική τάξη και πάει 

και στη μονάδα, έτυχε μου στην έκτη τάξη του (όνομα παιδιού) η δασκάλα μετά που 

δυο μήνες να μην καταλάβει ότι ο (όνομα παιδιού) έχει ικανότητες να μπορεί να 

παρακολουθήσει τα μαθήματα. Να μου πει η δασκάλα.. να ρωτήσω γιατί δεν έρχεται 

με τα μαθήματα σπίτι, γιατί τον ρώτησα «(όνομα παιδιού) τι κάμνεις με τη δασκάλα 

σου;», «Τίποτε, με βάλλει με.. Να κάτσω στη.. σε μια γωνία.», «Γιατί;». Όταν ζήτησα 

τον λόγο της δασκάλας γιατί δεν τον ρωτάει, να κάμνει τα μαθήματα, ή να πει κάτι 

για την ώρα που κάμνει και αυτά, μου είπε «Μα εγώ νόμιζα ότι ο (όνομα παιδιού) δεν 

έχει ικανότητες.» […] Οι παραπάνω δεν ξέρουν να δουλεύουν με αυτά τα μωρά. […] 

Στην κανονική τάξη δε γίνεται δουλειά. Νομίζω ποτέ. Σας λέω πολύ ειλικρινά, 

νομίζω ποτέ. (Γον.26, Ομάδα: Γ2, Μητέρα αγοριού με μαθησιακές αναπηρίες) 

Ειδικά όσο αφορά τη μέση εκπαίδευση, ορισμένοι γονείς ανέφεραν ότι οι ώρες 

ένταξης των παιδιών τους στη γενική τάξη γινόντουσαν σε ώρες όπου το πρόγραμμα της 

τάξης προνοούσε δύσκολα μαθήματα και μη προσιτά για τα παιδιά της ειδικής μονάδας, ενώ 

οι ώρες αυτές θα μπορούσαν να γίνονταν σε πιο ευκολά και πιο προσιτά μαθήματα για τα 

παιδιά τους, ώστε τα παιδιά να μην περιθωριοποιούνται και να μην βαριούνται στην τάξη. 

Όπως ανέφεραν οι γονείς, οι δυσκολίες αυτές ήταν δύσκολο να ξεπεραστούν αφού 

οφείλονταν καθαρά σε περιορισμούς που επιβάλλονταν από το πρόγραμμα ολόκληρου του 

σχολείου, και για να γίνουν αυτές οι αλλαγές θα έπρεπε να επηρεαστεί η ισορροπία του 

προγραμματισμού ολόκληρου του σχολείου: «όταν με ρωτήσαν τα ενδιαφέροντά του, είπα 

τους ότι του αρέσει η ιστορία, η γεωγραφία, τούτα τα μαθήματα, αλλά λόγω του ότι ξέρεις εν 

μεγάλο σχολείο, πολλοί καθηγητές έρχονται που (όνομα άλλης επαρχίας από αυτήν του 

σχολείου), δεν..» (Γον.10, Ομάδα: Γ1, Μητέρα αγοριού με μαθησιακές αναπηρίες/άλλα 

προβλήματα υγείας). 

Μπορούσαν να έκαμναν το ημερήσιο πρόγραμμα με μαθήματα […] σαν θρησκευτικά 

ή γεωγραφία […] που να τον βοηθούν και να τον κρατούν στην τάξη και να είναι 

ευχάριστα. Τα μαθηματικά δεν του προσφέρουν τίποτε γιατί δεν μπορεί να 

ακολουθήσει τα μαθηματικά του γυμνασίου […] κάμνει γαλλικά. Μπορεί ο (όνομα 

παιδιού) να ακολουθήσει τα γαλλικά που τη στιγμήν εις τα ελληνικά έχει τόσες 

δυσκολίες; Γαλλικά, τα γαλλικά δεν του προσφέρουν τίποτε. […] Δε θέλει να 

πηγαίνει [στις ώρες ένταξης] […] έχουν τον αρχαιογνωσία […] Για τον (όνομα 

παιδιού) τούτο το πράγμα δεν του προσφέρει τίποτε. (Γον.10, Ομάδα: Γ1, Μητέρα 

αγοριού με μαθησιακές αναπηρίες/άλλα προβλήματα υγείας) 
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Το σημείο αυτό φαίνεται να αποτελεί μια ιδιαίτερα προβληματική κατάσταση και 

μέσα από την προοπτική των ιδίων των παιδιών, ιδιαίτερα εάν αναλογιστεί κάνεις ότι οι ώρες 

αυτές αποτελούν μια από τις λιγοστές τους ευκαιρίες για συμμετοχή και αλληλεπίδραση στο 

περιβάλλον της γενικής τάξης. Στο απόσπασμα που ακολουθεί, ένα παιδί που φοιτά σε ειδική 

μονάδα μέσης εκπαίδευσης, φαίνεται να βιώνει μια ματαιότητα ως προς τις ώρες ένταξής του 

στη γενική τάξη, κατάσταση η οποία το κάνει να διερωτάται ως προς το νόημα αυτής της 

διαδικασίας με τον τρόπο που εφαρμόζεται. Παράλληλα, το συγκεκριμένο παιδί φαίνεται να 

αναγνωρίζει και μια διάκριση προς το άτομό του, δηλαδή ότι το ίδιο δεν είχε κάτι ουσιώδες 

να κάνει εντός της γενικής τάξης ενώ τα υπόλοιπά παιδιά της τάξης είχαν να ασχοληθούν με 

κάτι: 

Ας πούμε εν να πάω πάνω στην τάξη μου [εννοεί στη γενική τάξη], δε μου διούν 

[δίνουν] κάτι μπροστά μου. Γιατί πρέπει να πηγαίνω σχολείο αφού δε μου διάτε 

[δίνετε] πράγματα να γράψω; […] Οι άλλοι κάμνουν, εμένα δε μου διά [δίνει] κάτι να 

γράψω. Ούτε ένα βιβλίο. (Μαθητής.03, Μαθησιακές αναπηρίες/άλλα προβλήματα 

υγείας, Φοίτηση σε ειδική μονάδα μέσης εκπαίδευσης) 

Τα ευρήματα αυτά δεν είναι πρώτη φορά που εντοπίζονται σχετικά με το τοπικό 

εκπαιδευτικό συγκείμενο, αφού σύμφωνα με τη Φτιάκα (2008): «οι γονείς δεν είναι 

ευχαριστημένοι από τον ρόλο των γενικών δασκάλων στην ένταξη, μερικοί μάλιστα 

εκφράζουν την έντονη απογοήτευση και πικρία ότι οι δάσκαλοι δε διαθέτουν αρκετό χρόνο 

για τα παιδιά τους τα οποία και παραμελούνται στη γενική τάξη» (σ. 142). 

6.2.2. Αποκλεισμός λόγω εμποδίων προσβασιμότητας στο σχολικό πλαίσιο.  Στην 

παρούσα έρευνα οι οικογένειες αναφέρθηκαν και σε περιπτώσεις δομικού μισαναπηρισμού 

(Reeve, 2012), όπου τα σχολεία (ως κτήρια) σε κάποιες περιπτώσεις παρουσιάζονταν 

ανέτοιμα και μη προσβάσιμα με αποτέλεσμα τα παιδία τους να ταλαιπωρούνταν ή να έχαναν 

μαθήματα λόγω δυσκολιών προσβασιμότητας. Παρά τους σαφείς κανονισμούς (βλ. Βουλή 

των Αντιπροσώπων, 2001γ) σχετικά με την προσβασιμότητα των σχολικών κτηρίων, στα πιο 

κάτω αποσπάσματα παρατίθενται οι σχετικές εμπειρίες των γονέων οι οποίοι ανέφεραν 
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ταλαιπωρίες λόγω δομικών εμποδίων στα σχολεία φοίτησης των παιδιών τους. Τα ευρήματα 

αυτά δεν εντοπίστηκαν μόνο στο σώμα δεδομένων των γονέων αφού αυτά ενισχύθηκαν και 

μέσα από προοπτικές εκπαιδευτικών: «Υπάρχουν αίθουσες οι οποίες είναι μη προσβάσιμες 

στα παιδιά με τις ειδικές ανάγκες. Τα ασανσέρ καμιά φορά υπολειτουργούν» (Εκπ.01, 

Καθηγητής μέσης εκπαίδευσης). Πιο κάτω παρατίθενται οι σχετικές εμπειρίες των 

οικογενειών: 

Δεν είχε ράμπες, δεν είχε αυτά στις αρχές. Πήγαμε, ξεκινήσαμε, μπορεί επειδή ήταν 

πρώτη που πήγαινε στο γυμνάσιο τζαμέ, δεν υπήρχαν οι προδιαγραφές για μωρό έτσι 

ας πούμε. Και έπρεπε να γίνουν. Να γίνουν ράμπες, να μπορεί να πάει στην καντίνα, 

να μπορεί να πάει στο γήπεδο, να μπορεί να πάει στην τάξη, να μπορεί να κατεβεί 

που το αυτοκίνητο να πάει στο σχολείο, τουν-τα προβλήματα υπήρχαν. […] κάναμε 

σχεδόν έναν χρόνο να το λύσουμε. Σχεδόν η πρώτη τάξη επήγε με χίλια βάσανα ας 

πούμε. Ύστερα εεε. Εντάξει, ώστε να κάνουν αιτήσεις στο Υπουργείο, να πιάσουν 

κονδύλια, να κάνουν τζείνα, να κάνουν τούτα, ο χρόνος επήγε. (Γον.33, Ομάδα: Γ1, 

Πατέρας κοριτσιού με σωματική αναπηρία) 

Δυσκολία στα ασανσέρ του σχολείου, δυσκολία εις τες ράμπες του σχολείου, δηλαδή 

έχει φορές που χάνει μάθημα γιατί σπάζει το ασανσέρ. Έχει φορές που χάνει μάθημα 

γιατί εν αίθουσα που δεν εν προσβάσιμη. Εν πολλά πράματα που πρέπει να αλλάξουν. 

Δηλαδή, δεν.. Βλέπουν τα πολλά επιπόλαια τα πράγματα. Δηλαδή, δεν εν ένα 

κλιμάκιο να δει τα προβλήματα, να δουν, να τα μιλήσουν με τους μαθητές, να δουν 

με τους καθηγητές τι προβλήματα υπάρχουσιν για να μπορέσουν να τα επιλύσουν. 

(Γον.29, Ομάδα: Α-Β, Μητέρα αγοριού με σωματική αναπηρία) 

Τέτοιου είδους ευρήματα, που αφορούν δομικά εμπόδια στη διακίνηση, συμμετοχή 

και καθημερινή ζωή των παιδιών με αναπηρίες, δεν είναι πρώτη φορά που εντοπίζονται στη 

βιβλιογραφία. Όπως κατέγραψαν οι Connors και Stalker (2007) διερευνώντας τις προοπτικές 

παιδιών με αναπηρίες στη Σκωτία, «υπήρχαν ενδείξεις για “εμπόδια στο να κάνουν” στις 

αναφορές των παιδιών, συγκεκριμένα αυτών με σωματικές ή αισθητηριακές αναπηρίες. 

Εντόπισαν διάφορα υλικά, δομικά και θεσμικά εμπόδια τα οποία περιόριζαν τις 

δραστηριότητες τους» (σ. 20, μετάφραση συγγραφέα) και τα οποία συνδέονταν με ζητήματα 

προσβασιμότητας σε διάφορα πεδία της καθημερινότητας τους. Σύμφωνα με τη Reeve 

(2014), η εμπειρία του δομικού μισαναπηρισμού μπορεί να οδηγήσει στο φαινόμενο του 

«έμμεσου ψυχοσυναισθηματικού μισαναπηρισμού», αναγνωρίζοντας τις 
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ψυχοσυναισθηματικές συνέπειες του αποκλεισμού και της διάκρισης από το δομημένο 

περιβάλλον. Δηλαδή, τα μη προσβάσιμα σχολικά κτήρια μπορεί να υπενθυμίζουν στα παιδιά 

με αναπηρίες ότι είναι διαφορετικά, κάνοντας τα να αισθάνονται ότι «δεν ανήκουν» ή «δεν 

έχουν θέση» σε χώρους όπου μορφώνονται τα παιδιά χωρίς αναπηρίες (βλ. Reeve, 2004, 

2006∙ Morris, 1991). 

Τα ζητήματα πρόσβασης φάνηκε να ήταν ιδιαίτερα έντονα και κατά τη διοργάνωση 

σχολικών εκδρομών, αναδεικνύοντας το φαινόμενο του πολιτισμικού μισαναπηρισμού στο 

πεδίο της εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα να αποκλείονται παιδιά με αναπηρίες από σχολικές 

εκδρομές. Πιο συγκεκριμένα «ο πολιτισμικός μισαναπηρισμός αντανακλά τις κοινωνικές 

νόρμες και πεποιθήσεις οι οποίες αποκλείουν τα άτομα με αναπηρίες από την ισότιμη 

συμμετοχή στις κοινωνικές αρένες» (Dominelli, 2009, σ. 65, μετάφραση συγγραφέα). 

Δηλαδή, ο πολιτισμικός μισαναπηρισμός αναγνωρίστηκε κυρίως σε περιπτώσεις όπου τα 

σχολεία λάμβαναν αποφάσεις για σχολικές εκδρομές οι οποίες αγνοούσαν την ύπαρξη και τις 

ανάγκες των παιδιών με αναπηρίες στο σχολείο, με αποτέλεσμα τα παιδιά με αναπηρίες να 

αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε αυτές. Το φαινόμενο αυτό αναφέρθηκε πιο έντονα 

κυρίως από οικογένειες παιδιών με σωματικές αναπηρίες, καθώς επίσης και από γονείς 

παιδιών που φοιτούσαν σε ειδικές μονάδες, δηλώνοντας πως ένιωθαν ότι τα παιδιά τους 

βίωναν διάκριση λόγω του αποκλεισμού τους από τις σχολικές εκδρομές. Όπως αναφέρει μία 

μητέρα παιδιού που φοιτούσε σε ειδική μονάδα: 

Είχε φορές που πηγαίναν εκδρομή και τούτα τα μωρά δεν τα επαίρναν […] Βασικά τα 

παιδιά της μονάδας, είχε φορά που πήγαν εκδρομή και δεν τους πήραν, αφήσαν τους 

στο σχολείο ή και ας πούμε για έναν χρόνο δεν πήγαν καθόλου εκδρομή. (Γον.07, 

Ομάδα: Γ1, Μητέρα αγοριού στο φάσμα του αυτισμού) 

Όπως διευκρίνισαν οι γονείς, στις περιπτώσεις των παιδιών με σωματικές αναπηρίες 

το εμπόδιο ήταν η μη εξασφάλιση προσβάσιμου λεωφορείου για άτομα που διακινούνται με 

τροχοκάθισμα. Εάν η εκδρομή ήταν κοντά οι γονείς ανέφεραν πως μετέφεραν οι ίδιοι τα 
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παιδιά τους στους τόπους των εκδρομών με το αυτοκίνητό τους, όμως εάν η εκδρομή ήταν 

μακριά τα παιδιά τους έμεναν στο σπίτι. Στο σημείο αυτό φαίνεται ξεκάθαρα η απουσία 

συγκεκριμένης πρόνοιας και πολιτικής για συμπερίληψη των παιδιών με ανάπηρές στις 

σχολικές εκδρομές, στοιχείο το οποίο παραπέμπει ξεκάθαρα σε μια κατάσταση 

«πολιτισμικού μισαναπηρισμού» (Dominelli, 2009) εκ μέρους του εκπαιδευτικού 

συστήματος και των διοργανωτών των εκδρομών που είναι τα σχολεία. Ταυτόχρονα όμως, 

μπορεί να πει κανείς πως οι γονείς μεταφέροντας τα παιδιά τους στις εκδρομές μετρίαζαν 

κάπως τις επιπτώσεις αυτής της διάκρισης προς τα παιδιά τους, περιορίζοντας ως έναν βαθμό 

τον αποκλεισμό τους από τις εκδρομές. Όμως, αυτή η συμβολή των γονέων για μεταφορά 

των παιδιών τους στους χώρους των εκδρομών, σε καμία περίπτωση δεν μειώνει την ευθύνη 

των σχολείων για διευθέτηση και διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχή όλων των παιδιών σε 

όλες τις σχολικές δραστηριότητες. 

Εκδρομές δεν εμπόρε να πάει. Έπρεπε να έχει λεωφορείο με.. να μπορεί να μεταφέρει 

τούτα τα μωρά, δεν είχε. […] Άμα ήταν κοντά επήγαινεν η γυναίκα μου έπιανε τη 

συνοδό της […] και έπαιρνε τες τζιαμέ που ήταν να πάσιν. Άμα ήταν μακριά δεν 

επήγαινε. (Γον.33, Ομάδα: Γ1, Πατέρας κοριτσιού με σωματική αναπηρία) 

Επίσης, μια μερίδα γονέων ανάφερε ότι ο αποκλεισμός των παιδιών τους από τις 

σχολικές εκδρομές μπορούσε να τους δημιουργήσει αρνητικά συναισθήματα, όπως 

συναισθήματα λύπης, θυμού και αδικίας, επιβεβαιώνοντας το εύρημα ότι οι περιπτώσεις 

μισαναπηρισμού προς τα παιδιά με αναπηρίες μπορούν να δημιουργήσουν και στους γονείς 

τους αρνητικές ψυχοσυναισθηματικές επιπτώσεις και συνεπαγωγές: 

Έκλαιγα εγώ όλη μέρα. Όλα τα παιδάκια πήγανε στο (ονομασία τοποθεσίας 

εκδρομής) και με παίρνουν τηλέφωνο «Έλα πάρε τον (όνομα παιδιού).», «Γιατί;», 

«Δεν μπορούμε να τον πάρουμε.», «Γιατί δεν μπορείτε;» «Εε.» και δεν τον πήραν. 

[…] Όλο το νηπιαγωγείο πήγαν (ονομασία τοποθεσίας) αυτός δεν πήγε. […] 

Έκλαιγα, δε μου άρεσε αυτό. Ενενήντα εννιά παιδιά πήγαν (ονομασία τοποθεσίας) το 

ένας έμεινε μόνος. […] Όλοι έφυγαν «Έλα πάρε το μωρό.» Άδειο νηπιαγωγείο μόνο 

αυτός ένας να κάθεται. (Γον.25, Ομάδα: Δ-Ε, Μητέρα αγοριού με νοητική αναπηρία) 
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Συμπερασματικά, το φαινόμενο του αποκλεισμού των παιδιών με αναπηρίες από τις 

σχολικές εκδρομές φαίνεται να προκύπτει από την αδυναμία ή την άγνοια των σχολείων να 

προνοήσουν τις διαφοροποιημένες ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας μαθητών/τριών. 

Δηλαδή, μέσα από τα λόγια των γονέων ανακλάται η άποψη ότι οι σχολικές εκδρομές με τον 

τρόπο που συνηθίζεται να οργανώνονται αγνοούν την ύπαρξη των παιδιών με αναπηρίες στα 

σχολεία, και ως εκ τούτου δε γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές και διευθετήσεις για τη 

συμπερίληψη τους. 

Συνοψίζοντας την ενότητα αυτή, οι περιπτώσεις περιθωριοποίησης και αποκλεισμού 

των παιδιών με αναπηρίες στο σχολικό πλαίσιο αποτέλεσαν τη δεύτερη πτυχή του 

φαινομένου του εκπαιδευτικού μισαναπηρισμού. Συγκεκριμένα, οι περιπτώσεις αυτές 

περιλάμβαναν φαινόμενα περιθωριοποίησης των παιδιών κατά την ένταξή τους στη γενική 

τάξη, καταστάσεις αποκλεισμού των παιδιών λόγω μη προσβάσιμων σχολικών κτηρίων, 

καθώς επίσης και περιπτώσεις αποκλεισμού των παιδιών από εκδρομές λόγω μη πρόνοιας 

των αναγκαίων διευθετήσεων για τη συμπερίληψή τους. Στην επόμενη ενότητα 

παρουσιάζονται τα ευρήματα σχετικά με εκπαιδευτικά εμπόδια και αναπηροποιητικές 

καταστάσεις προς τα παιδιά με αναπηρίες των οι οποίων οι αιτίες εντοπίζονται σε πεδία 

εκτός του σχολικού πλαισίου. 

 

6.3. Εκπαιδευτικός Μισαναπηρισμός λόγω Εμποδίων Εκτός Σχολικού Πλαισίου 

Στην παρούσα έρευνα οι γονείς αναφέρθηκαν σε ορισμένα εκπαιδευτικά εμπόδια 

προς τα παιδιά τους των οποίων οι αιτίες εντοπίζονταν σε πεδία εκτός του σχολικού 

πλαισίου, τα οποία όμως είχαν σημαντικότατο αντίκτυπο στη σχολική ζωή και ευημερία των 

παιδιών. Δηλαδή, τα συγκεκριμένα εμπόδια πήγαζαν κυρίως από συστημικές στρεβλώσεις, 

αδυναμίες, ανεπάρκειες και ελλείψεις του ευρύτερου εκπαιδευτικού συστήματος, τα οποία 
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μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις καταδείκνυαν ότι το σύστημα είναι κατά βάση 

σχεδιασμένο μη λαμβάνοντας υπόψη της συγκεκριμένες ανάγκες της ομάδας των παιδιών με 

αναπηρίες. Πιο συγκεκριμένα, τα εμπόδια αυτά σχετίζονταν με μη έγκαιρη παροχή 

στηρίξεων λόγω χρονοβόρων διαδικασιών αξιολόγησης, εκπαιδευτικά εμπόδια που 

σχετίζονταν με τις σχετικά συχνές αλλαγές εκπαιδευτικών λόγω μεταθέσεων, δυσκολίες 

παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης στις ειδικές μονάδες λόγω ομαδοποίησης παιδιών με 

διαφορετικά είδη εκπαιδευτικών αναγκών σε αυτές, καθώς επίσης και φαινόμενα 

λανθασμένων τοποθετήσεων παιδιών στο καθεστώς της ειδικής μονάδας με τις 

συνακόλουθες αρνητικές επιπτώσεις στη σχολική τους ευημερία. 

6.3.1. Μη έγκαιρη παροχή στηρίξεων λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων.  

Μέσα από την παρούσα διερεύνηση εντοπίστηκε το εύρημα ότι η εκπαίδευση των παιδιών με 

αναπηρίες πιθανόν να «επιβαρύνεται» και από σοβαρά συστημικά εμπόδια και 

καθυστερήσεις. Πιο συγκεκριμένα, από τη στιγμή που εντοπίζεται ένα παιδί ότι πιθανόν να 

έχει ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες αξιολογήσεις και να 

ληφθεί η απόφαση για τη στήριξη που θα λαμβάνει, η όλη διαδικασία κατά τους γονείς είναι 

γραφειοκρατική και χρονοβόρα με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος διδακτικός χρόνος 

στήριξης για τα παιδιά τους. 

Στην πρώτη τάξη είπαμε ότι θα δίναμε χρόνο να δούμε, στη δευτέρα δεν μπορούσαν 

να κάνουν κάτι γιατί έπρεπε να έρθει η έκθεση και η αξιολόγηση που τη δασκάλα, 

που τους εκπαιδευτικούς, που το Υπουργείο Παιδείας και, και, και. Άρα έχασε και τη 

δευτέρα τάξη το μωρό και ξεκίνησε [στήριξη] που την τρίτη τάξη του δημοτικού […] 

έπρεπε να περιμένουμε την έγκριση, να γίνουν οι αξιολογήσεις και ο χρόνος επένραν, 

το μωρό δεν μπορούσε να συμβαδίσει μέσα στην τάξη, αλλά δεν εμπορούσα να κάμω 

κάτι, δε μου επιτρεπόταν να κάμω κάτι αν δεν έρχονταν τούτες οι εγκρίσεις. Τούτο το 

πράγμα ήταν σημαντικό για το μωρό γιατί έχασε έναν χρόνο. 

Την πρώτη τάξη παραμερίζω την γιατί είπαμε ότι πρέπει να δώσουμε χρόνο στο 

μωρό, αλλά έχασε τη δευτέρα τάξη. Η δευτέρα τάξη εν ένα σημαντικό κομμάτι. 

Έρχεται τωρά που εν πέμπτη τάξη να κάμνει πράγματα της δευτέρας τάξης για να τα 

καλύψουμε. […] το σύστημά μας εν αργό. Έχει τουν-το πρόβλημα το μωρό, δες το. 

Έναν μήνα, δύο μήνες, επίλυσε το. Δηλαδή επήγαν Σεπτέμβρη τα μωρά, τουλάχιστον 

ως τα Χριστούγεννα που εν να έρθει πίσω να μπορεί να μπει μέσα σε ένα πρόγραμμα 
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[στήριξης]. Χάνει έναν χρόνο. Έναν χρόνο εν πολλά μεγάλο. Πας τουν-το θέμα 

δηλαδή αν εμπορούσαν να γίνει κάτι να εντάσσονταν τα μωρά πιο γρήγορα [σε 

στήριξη] είχε να ήταν πιο εύκολο. […] η διαδικασία ήταν χρονοβόρα. (Γον.05, 

Ομάδα: Γ2, Μητέρα κοριτσιού με μαθησιακές αναπηρίες) 

Οι καθυστερήσεις αυτές μπορούν να χαρακτηριστούν ως μια σοβαρή μορφή 

εκπαιδευτικού μισαναπηρισμού προς τα παιδιά με αναπηρίες αφού «οι επηρεαζόμενοι 

μαθητές στερούνται την έγκαιρη παραχώρηση των αναγκαίων διευκολύνσεων, μέχρι την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας» (Επίτροπος Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού, 2018, σ. 

4). Οι καθυστερήσεις ως προς τις διαδικασίες αξιολόγησης στην παρούσα έρευνα 

τεκμηριώθηκαν και μέσα από τις προοπτικές των εκπαιδευτικών, «έχει πολλή καθυστέρηση 

που την ώρα της παραπομπής ως την ώρα της αξιολόγησης. Δηλαδή επήγεν η χρονιά. Ξέρεις 

ότι αν κάνεις παραπομπή που τα Χριστούγεννα και μετά, του χρόνου ας πούμε εν να 

εγκριθεί» (Εκπ.11, Ειδική εκπαιδευτικός), «μπορεί να περάσει μερικές φορές και χρόνος» 

(Εκπ.23, Δασκάλα δημοτικής εκπαίδευσης), καθώς επίσης και μέσα από τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών ψυχολόγων οι οποίοι αιτιολόγησαν αυτές τις καθυστερήσεις λόγω σοβαρής 

υποστελέχωσης της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας: 

Εν χρονοβόρο […] Ε ώσπου να δεις ένα μωρό, να γίνει η διαδικασία της αξιολόγησης 

που εν να γίνει που ξέρω εγώ που επτά – οκτώ άτομα εν να γίνει που διάφορους, να 

παρθεί η απόφαση, να μπει το μωρό, να γίνει το ατομικό του πρόγραμμα, μπορεί να 

φάμε και μήνες για κάποια μωρά. Δηλαδή εν χρόνο που περιμένουμε κάποιες φορές. 

Μπορούσε να ήταν πιο γρήγορο, εντάξει, εν να μου πεις εν λεφτά, καταλαβαίνω ότι 

μάλλον εν οικονομικοί λόγοι που δεν εν τόσο γρήγοροι γιατί δεν εν τόσα πολλά 

άτομα για να γίνει πιο γρήγορα. Αλλά εν θέμα προσωπικού πιστεύω. Δεν εν θέμα 

ούτε δεξιοτήτων ούτε ικανοτήτων. Εν θέμα προσωπικού. (Εκπ.Ψυχ.01, Εκπαιδευτικός 

ψυχολόγος, Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας) 

Παρά τα ευρήματα αυτά, μέσα από την έρευνα εντοπίστηκε ότι ορισμένοι γονείς 

κατάφεραν να αποφύγουν αυτές τις συστημικές καθυστερήσεις ως προς τις διαδικασίες 

αξιολόγησης. Οι συγκεκριμένοι γονείς εξήγησαν πως μέσα από τις επαφές τους με 

εκπαιδευτικούς που γνώριζαν το σύστημα ειδικής εκπαίδευσης, έλαβαν εγκαίρως σημαντικές 

πληροφορίες ως προς τις πιο πάνω καθυστερήσεις και το χρονοβόρο των διαδικασιών και ως 

εκ τούτου φρόντισαν να κινηθούν ανάλογα με σκοπό να τις αποφύγουν. Για παράδειγμα η 
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συμμετέχουσα Γον.23 από την ομάδα Γ1 ανάφερε ότι ενημερώθηκε από τον διευθυντή του 

σχολείου του παιδιού της ότι η όλη διαδικασία μέχρι την έγκριση του παιδιού για στήριξη θα 

ήταν αργή και χρονοβόρα. Έχοντας αυτήν την πληροφόρηση, η συγκεκριμένη μητέρα 

αποφάσισε να προχωρήσει με αξιολόγηση του παιδιού της στον ιδιωτικό τομέα ώστε να 

αποφευχθούν οι καθυστερήσεις του δημοσίου, αφού πρώτα είχε ενημερωθεί από τον 

διευθυντή πως κάτι τέτοιο ήταν εφικτό. 

Η δασκάλα [στην πρώτη τάξη δημοτικού] εντόπισε τα προβλήματα αλλά θεωρούσαμε 

ότι είναι ανωριμότητα. […] Έκαμε τα πάντα η γυναίκα και δεν μπορούσαμε να δούμε 

τι ήταν. Στη δευτέρα τάξη είπε μου η δασκάλα ότι κάτι δεν πάει καλά και ότι πρέπει 

να το ψάξεις. Μίλησα με τον διευθυντή και επειδή εγώ δεν ήθελα να περιμένω επειδή 

εν χρονοβόρα η διαδικασία με το Υπουργείο ξέρω γω, είπα τους ότι εν να το κάνω 

ιδιωτικά γιατί θέλω να ξέρω τι έχει να μπορώ να τη βοηθήσω. Και έκαμα το ιδιωτικά. 

Βγήκε η διάγνωση ότι έχει (ονομασία αναπηρίας) και εντάξει. […] ήξερα ότι παίρνει 

κάποιον χρόνο και επειδή είδα την ότι εδυσκολεύετουν τόσο πολλά και αγχώνετουν, 

ήθελα να το κάνω όσο πιο σύντομα γίνεται για να δούμε τι είναι, να μπορεί και η 

δασκάλα να τη βοηθήσει και εγώ να τη βοηθήσω. Και εντάξει έγινε τούτο στη 

δευτέρα τάξη και μετά εντάχθηκε στην ειδική εκπαίδευση. […] Βγήκε η απόφαση, 

είδε την ο ψυχολόγος [του δημοσίου] και είπε μου «Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη της 

συγκεκριμένης κοπέλας [από τον ιδιωτικό τομέα] που σου έκανε τη διάγνωση» και 

προχωρήσαν κανονικά. […] ήθελα ας πούμε να γίνει όσο πιο σύντομα γίνεται. Να 

μάθω τι έχει. Γιατί μίλησα με τον διευθυντή και είπε μου «Εν να πάρει και λίγο 

χρόνο.» Εντάξει, ο άνθρωπος εν τζαι παρότρυνε με να το κάμω ιδιωτικά, είπα του 

«Απόφαση δική μου. Εν να το κάμω ιδιωτικά αν γίνεται. Ρωτήστε το για να 

προχωρήσω ιδιωτικά.» Και ρώτησε [ο διευθυντής] και είπε μας ο ψυχολόγος του 

Υπουργείου και έκαμα το. (Γον.23, Ομάδα, Γ1, Μητέρα κοριτσιού με μαθησιακές 

αναπηρίες/άλλα προβλήματα υγείας) 

Όπως φαίνεται από τα πιο πάνω δεδομένα, η μητέρα δεν ήθελε τα υποστεί την έντονα 

βασανιστική και ψυχοφθόρα διαδικασία αναμονής μέχρι να μάθει το είδος των μαθησιακών 

δυσκολιών του παιδιού της και για αυτό κατέφυγε στον ιδιωτικό τομέα. Στις περιπτώσεις 

όπου οι γονείς βίωσαν το χρονοβόρο των διαδικασιών μαθησιακής αξιολόγησης, στα λόγια 

τους φάνηκαν να αντανακλούν συναισθήματα εκνευρισμού, αδικίας και αγανάκτησης, υπό 

την έννοια ότι τα παιδιά τους καθυστερούσαν να λάβουν την εκπαιδευτική στήριξη που 

δικαιούνταν, όπως για παράδειγμα η μητέρα Γον.05 από την ομάδα Γ2 πιο πάνω. 
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Παρομοίως, ο συμμετέχοντας Γον.28 από την ομάδα Α-Β ανάφερε πως ξεκίνησε τη 

διαδικασία αξιολόγησης από τον καιρό που το παιδί του φοιτούσε στο νηπιαγωγείο ώστε με 

το που θα πήγαινε το παιδί στην πρώτη δημοτικού να ελάμβανε την απαραίτητη στήριξη που 

δικαιούταν, χάρη στην έγκαιρη πληροφόρηση που έλαβε από τη διευθύντρια του 

νηπιαγωγείου για το χρονοβόρο των διαδικασιών. Η διατήρηση σχέσεων και επαφών με 

εκπαιδευτικούς που γνωρίζουν πολύ καλά το σύστημα ειδικής εκπαίδευσης φαίνεται να 

αποτελεί κοινωνικό κεφάλαιο για τις οικογένειες των παιδιών με αναπηρίες, αφού τέτοιου 

είδους διασυνδέσεις μπορούν να τους προσφέρουν πολύ χρήσιμες συστημικές πληροφορίες, 

καθώς και πολύ σημαντικό εκπαιδευτικό όφελος για τα παιδιά τους εάν οι συγκεκριμένες 

(πληροφορίες) αξιοποιηθούν κατάλληλα: 

Αν δεν εκινούμασταν γρήγορα, δηλαδή να ξεκινούσαμε πριν δύο χρόνια, πριν να πάει 

ο (όνομα παιδιού) στο [δημοτικό] σχολείο, και με τη βοήθεια της διευθύντριας του 

νηπιαγωγείου […] να κάμουν ούλλες τις ενέργειες ώστε στην πρώτη τάξη να εν 

έτοιμος και να έχει εγκριθεί [για στήριξη], θεωρώ ότι θα μας έπαιρνε ακόμα έναν 

χρόνο στο να στηθεί τούτο το πράγμα. Άρα ήταν να χάσουμε την πρώτη τάξη. Αν 

ήταν κάποια άλλη διευθύντρια και υπήρχε τούτο το lack of communication και δεν 

ενημερωνούμασταν εμείς που τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου ότι «Πρέπει να το 

κάμεις φέτος ώστε στην πρώτη τάξη να έχεις τούτην τη βοήθεια.» θεωρώ ότι ήταν να 

υπάρχει ignorance από εμάς και ήταν να πάμε στην πρώτη τάξη του δημοτικού και 

ήταν να γυρεύουμε τζιαμέ τη στήριξη και δε θα την παίρναμε στον χρόνο τον οποίον 

τη θέλουμε. Απλά επειδή υπήρχε καθοδήγηση που την αρχή που την προδημοτική 

που τη συγκεκριμένη διευθύντρια, θεωρώ ότι τζείνο εβοήθησε μας. Δεν ξέρω. Σου 

λέω δεν ξέρω τι θα γινόταν αν δεν είχαμε τούτην τη στήριξη που την αρχή και την 

καθοδήγηση που την τότε διευθύντρια να κάμουμε τούτα τα πράγματα πριν να πάμε 

[δημοτικό]. Εντάξει, μπορεί να βοήθησε κιόλας ότι και εμείς εν τζαι κρυβόμαστε, εν 

τζαι κρύβουμε το πρόβλημα και εκαθοδήγησε μας σωστά ένας άνθρωπος για να μεν 

έχουμε καθυστερήσεις. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε ο σωστός άνθρωπος τζιαμέ να μας 

βοηθήσει, τι θα γινόταν στην πρώτη τάξη; Γιατί στην πρώτη τάξη ότι και να γινόταν 

ήταν να πιάσουμε τη στήριξη, αλλά.. Απλά εν τζεινο που σου είπα ότι εβρέθηκε ένας 

άνθρωπος στον δρόμο μας και ενημέρωσε μας σωστά το τι πρέπει να κάνουμε. Αν 

δεν το κάμναμε, αν δεν υπήρχε τζεινος ο άνθρωπος τζιαμε, θεωρώ ότι ήταν να το 

αφήσουμε στην πρώτη δημοτικού να το τρέξουμε και ήταν να χάσουμε έναν χρόνο 

[στήριξης]. (Γον.28, Ομάδα: Α-Β, Πατέρας αγοριού με αισθητηριακή αναπηρία) 
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Σημαντικά στοιχεία των δύο πιο πάνω περιπτώσεων ήταν ότι η συμμετέχουσα Γον.23 

κατέβαλε οικονομικό κεφάλαιο για να διεξάγει την αξιολόγηση του παιδιού της στον 

ιδιωτικό τομέα, και ο συμμετέχοντας Γον.28 ουδέποτε απέκρυψε και πάντα ήταν πρόθυμος 

να συζητήσει την αναπηρία του παιδιού του με τους/τις εκπαιδευτικούς και τη διεύθυνση του 

νηπιαγωγείου. Επίσης, αξιοσημείωτο γεγονός ήταν και το ότι οι γονείς αυτοί προέρχονταν 

από κοινωνικοοικονομικές ομάδες της μεσαίας τάξης. Μέσα από τη βιβλιογραφία έχει βρεθεί 

ότι οι οικογένειες από τα υψηλότερα κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα είναι περισσότερο 

πιθανόν να διαθέτουν στα κοινωνικά τους δίκτυα επαφές με επαγγελματίες (όπως 

εκπαιδευτικούς και διευθυντές σχολείων) σε σύγκριση με τους γονείς από τα χαμηλότερα 

κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα, πράγμα το οποίο φαίνεται να τους προσφέρει μεγαλύτερη 

πρόσβαση σε σημαντικές συστημικές πληροφορίες (Trainor, 2010α, 2010β· Lareau, 2002· 

Lareau & Shumar, 1996). 

Παράλληλα με τις χρονοβόρες διαδικασίες αξιολόγησης εκπαιδευτικών αναγκών, οι 

γονείς αναφέρθηκαν και σε δυσκολίες ανταπόκρισης γενικά όσο αφορά τη λήψη στήριξης 

από την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, κυρίως λόγω υποστελέχωσης της 

συγκεκριμένης υπηρεσίας. Μέσα από την παρούσα έρευνα οι γονείς ανέφεραν ότι 

απευθυνθήκαν στη συγκεκριμένη υπηρεσία όταν τα παιδιά τους αντιμετώπιζαν φαινόμενα 

σχολικού εκφοβισμού ή άλλες συναισθηματικές δυσκολίες οι οποίες συνδέονταν με τη 

φοίτησή τους στο σχολείο. Οι καθυστερήσεις αυτές φάνηκε να ήταν αρκετά «βασανιστικές» 

για τους γονείς, δεδομένου του γεγονότος ότι οι ανάγκες και οι δυσκολίες των παιδιών τους 

εξακολουθούσαν να τρέχουν και υφίσταται καθημερινώς, αφού λόγω της κατάστασης αυτής 

δεν μπορούσε να υπάρξει οποιαδήποτε άμεση παρέμβαση ή στήριξη. Παρά τα ευρήματα 

αυτά, μέσα από την έρευνα εντοπίστηκαν δύο περιπτώσεις γονέων μεσαίας τάξης οι οποίες 

ανέφεραν ότι κατέφυγαν στη λήψη υπηρεσιών ψυχολογίας από τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να 
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αποφύγουν τις καθυστερήσεις του δημοσίου. Όπως αναφέρει η μία εκ δύο των 

συμμετεχουσών: 

[…] διατρέξαμε στον ιδιωτικό τομέα […] Εζήτησα βοήθεια που την ψυχολόγο του 

δημοσίου μία φορά, δύο φορές, άφησα μήνυμα, δε μου απάντησε ποτέ. [έχει] μίαν 

ψυχολόγο για είκοσι σχολεία […] δεν μπόρεσα να επικοινωνήσω μαζί της. Μα εγώ 

[ως μητέρα] δεν μπορώ να κλείσω τα μάτια μου και να αφήσω μίαν ολόκληρη χρονιά 

να περάσει. (Γον.34, Ομάδα: Γ1, Μητέρα κοριτσιού με νοητική αναπηρία) 

Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, η λήψη υπηρεσιών από τον 

ιδιωτικό τομέα απαιτούσε σαφώς και την καταβολή του αντίστοιχου οικονομικού κεφαλαίου 

από τις οικογένειες, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο ανισότητες πρόσβασης σε ποιοτικές 

και γρήγορες υπηρεσίες στη βάση των οικονομικών δυνατοτήτων των οικογενειών. 

Παράλληλα, η δυνατότητα πρόσβασης των οικογενειών σε ιδιωτικές υπηρεσίες ψυχολογίας 

φάνηκε να τους προσφέρει και μια προστιθέμενη ισχύ στο επίπεδο του σχολείου, ιδιαίτερα 

όσο αφορά το κομμάτι του να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι προτροπές τους σχετικά με την 

εκπαίδευση του παιδιού τους από πλευράς εκπαιδευτικού προσωπικού. Για παράδειγμα σε 

ορισμένες περιπτώσεις οι άμεσες προτροπές ή εισηγήσεις των γονέων προς τους 

εκπαιδευτικούς μπορούσαν να μην είχαν ουσιαστικό αποτέλεσμα (π.χ. περίπτωση Γον.32, σ. 

198 και περίπτωση Γον.16, σσ. 157-158), όμως στις περιπτώσεις όπου οι προτροπές των 

γονέων συνοδεύονταν με (γραπτές) εισηγήσεις από ιδιώτες επαγγελματίες όπως 

εκπαιδευτικούς ψυχολόγους, αυτές φάνηκε ότι είχαν περισσότερες πιθανότητες να ληφθούν 

σοβαρά υπόψη ίσως λόγω του επαγγελματικού κύρους των επαγγελματιών: 

[…] έδωσε μου και η ψυχολόγος να τους δώσω ένα έντυπο που γράφει πως πρέπει να 

συμπεριφέρονται οι δάσκαλοι στα μωρά με (είδος αναπηρίας). Ναι, ναι [λειτούργησε 

αυτό] σε ούλλους τους δασκάλους που το έδωσα και εντάξει, κάμνουν εκείνα που 

λέει το χαρτί. Για να μπορούν να τη βοηθήσουν. Διαφορετικά.. […] Ας πούμε λέει να 

κάθεται με μαθητή που να μεν την ενοχλεί, που να εν μαθητής «πρότυπο» για να τη 

βοηθήσει. Και εκάμαν το πολλές φορές οι δάσκαλοι τούτο. Ή να κάθεται μπροστά, να 

μεν έχει ερεθίσματά γύρω, να μεν εν κοντά στην πόρτα, γιατί με το παραμικρό 

ξέφευγε. […] ναι, τηρούν τα [τις εισηγήσεις του ψυχολόγου]. (Γον.23, Ομάδα: Γ1, 

Μητέρα κοριτσιού με μαθησιακές αναπηρίες/άλλα προβλήματα υγείας) 
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Συνεπώς, από τη μια οι διασυνδέσεις των οικογενειών με ιδιώτες επαγγελματίες 

καθίστανται ως κοινωνικό κεφάλαιο από την άποψη ότι μπορούν τους προσφέρουν 

σημαντική κοινωνική ισχύ και επιρροή στο επίπεδο των σχολείων, λόγω του ότι οι 

επαγγελματίες αποτελούν άτομα με αναγνωρίσιμο κύρος στο πεδίο της εκπαίδευσης, όμως 

από την άλλη η πρόσβαση των γονέων στο κοινωνικό κεφάλαιο αυτό προϋποθέτει και την 

ανάλογη επένδυση οικονομικού κεφαλαίου από πλευράς τους μέσω της αμοιβής του 

επαγγελματία. 

Επίσης, οι γονείς μέσα από τις συνεντεύξεις αναφέρθηκαν και σε διάφορα εμπόδια 

συστημικής φύσεως τα οποία σχετίζονταν με σημαντικές καθυστερήσεις όσο αφορά την 

έγκριση και παροχή σχολικών συνοδών ή υποστηρικτικού εξοπλισμού και τεχνολογίας. Αυτά 

τα εμπόδια όπως φάνηκε μέσα από τις προοπτικές των οικογενειών μπορούσαν να 

παρεμποδίζουν τα παιδιά με αναπηρίες από το να απολαμβάνουν ισότιμες εμπειρίες και 

ευκαιρίες στο σχολείο, λόγω των δυσκολιών πρόσβασης που δημιουργούνταν στους/τις 

μαθητές/τριες από την απουσία των συγκεκριμένων στηρίξεων οι οποίες δεν μπορούσαν να 

επιλυθούν μέχρι την εξασφάλισή τους. Για παράδειγμα οι καθυστερήσεις στην παροχή 

σχολικών συνοδών ή υποστηρικτικού εξοπλισμού, μπορούσαν να δημιουργήσουν ευνόητες 

δυσκολίες πρόσβασης και μετακίνησης ιδίως για τους/τις μαθητές/τριες με σωματικές 

αναπηρίες. Όμως, παρά τα ευρήματα αυτά, μέσα από την παρούσα έρευνα εντοπίστηκαν δύο 

περιπτώσεις γονέων μεσαίας κοινωνικοοικονομικής τάξης οι οποίοι ανέφεραν ότι 

παρέμβηκαν στην εκπαίδευση του παιδιού τους, με σκοπό την αντιμετώπιση τέτοιου είδους 

καταστάσεων που σχετίζονταν με καθυστερήσεις στην παροχή στηρίξεων. Πιο 

συγκεκριμένα, μία μητέρα παιδιού με σωματική αναπηρία ανάφερε ότι αντιμετώπισε 

σοβαρές καθυστερήσεις ως προς την παροχή ειδικής καρέκλας απαραίτητης για τις ανάγκες 

φοίτησης του παιδιού της στο σχολείο, και για να το επιλύσει αυτό προχώρησε με δικά της 
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έξοδα και δική της πρωτοβουλία στην κατασκευή ξύλινης καρέκλας στα μέτρα του παιδιού 

της: 

Μας είχαν εγκρίνει μίαν καρέκλα. […] μπορεί να παραγγείλεις τον Σεπτέμβριο, τον 

άλλο Σεπτέμβριο αν έρθει μια καρέκλα. Άλλο θέμα, ή ένα κομπιούτερ ή 

πληκτρολόγιο.. Αναγκάστηκα εγώ ή ίδια βρήκα άνθρωπο καρεκλά […] και μου 

έφτιαξε τρείς τόνενες καρέκλες στα μέτρα του (όνομα παιδιού), μια για την τάξη, μια 

για τη μονάδα και μια για το σπίτι. Με χερούλια, με αυτά, μου βγήκε πιο φθηνά. Μου 

την έκανε αμέσως. Ήρθε ο άνθρωπος στο σχολείο άμεσα τις έφτιαξε, μια χαρά. […] 

Το μωρό μου αν περίμενα εκείνην την καρέκλα που θα καθόταν τόσους μήνες; 

(Γονέας VI, Ομάδα: Α-Β, Μητέρα αγοριού με σωματική αναπηρία, Απόκρυψη 

αριθμού συμμετέχουσας για ενίσχυση επιπέδου ανωνυμίας) 

Επίσης, μια δεύτερη συμμετέχουσα ανάφερε ότι αντιμετώπισε μεγάλες δυσκολίες και 

καθυστερήσεις ως προς την παροχή σχολικού συνοδού για το παιδί της παρά τις ατομικές της 

παρεμβάσεις και ενέργειες, και ως εκ τούτου αποφάσισε να στείλει επιστολή μέσω 

δικηγόρου. Σύμφωνα με την ίδια το αίτημά της θα είχε περισσότερες πιθανότητες να ληφθεί 

υπόψη εάν το εξέφραζε μέσω δικηγόρου, γεγονός το οποίο επιβεβαιώθηκε: 

Μέσω δικηγόρου εδιεκδικήσαμε συνοδό. Εκάμαμε επιστολές μέσω δικηγόρου και 

εστείλαμε. Μετά ελύθηκε το θέμα. […] Δε μας εγκρινήσκαν εύκολα συνοδό. Είχαμε  

ζητήσει που το Υπουργείο, δε μας εισακούγαν, δε μας ακούγαν […] Και τότε επειδή 

δε μας άκουγαν και εγίνετουν η κατάσταση, εχρονοβορούσε, επερνούσε ο καιρός, 

είχαμε βάλει δικηγόρο. Με επιστολές. Εντάξει άμα έστελνε επιστολή ένας δικηγόρος 

υπογραμμένη με το.. επήραν το πιο σοβαρά το θέμα ύστερα. […] εστείλαμε επιστολή 

μέσω του δικηγόρου μας. […] Ναι, εγκρίναν μας. (Γονέας VII, Ομάδα: Α-Β, Μητέρα 

αγοριού με σωματική αναπηρία, Απόκρυψη αριθμού συμμετέχουσας για ενίσχυση 

επιπέδου ανωνυμίας) 

Η κινητοποίηση δικηγόρων από πλευράς οικογενειών με σκοπό την επίλυση 

εκπαιδευτικών προβλημάτων πολύ σπάνια αναφέρεται στη βιβλιογραφία των σχέσεων 

σχολείου – οικογένειας, ενώ στην έρευνα των Liasidou και Hadjiyiannakou (2019) ορισμένες 

μητέρες παιδιών με αναπηρίες εξέφρασαν την πρόθεση για λήψη νομικών δράσεων εάν η 

πολιτεία δεν ανταποκρινόταν στις νομικές υποχρεώσεις της έναντι των παιδιών τους. 

Εντούτοις, μια τέτοια περίπτωση αναφέρεται και στην έρευνα της Rehm κ.ά. (2013), όπου 

μία μητέρα υψηλού κύρους στο πλαίσιο των ΗΠΑ προσέλαβε δικηγόρο με σκοπό τη 

δημιουργία πίεσης προς τις αρμόδιες αρχές ώστε να ικανοποιηθεί το αίτημα της για φοίτηση 
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του παιδιού της σε ιδιωτικό σχολείο, πράγμα το οποίο πέτυχε. Οι διασυνδέσεις των 

οικογενειών με δικηγόρους μπορούν να τους προφέρουν σημαντική πρόσβαση σε συμβολικό 

κεφάλαιο, αφού ο λόγος των δικηγόρων ή οι επιστολές τους μπορούν να τύχουν μεγαλύτερης 

προσοχής από τις αρμόδιες αρχές και να τους δημιουργήσουν μεγαλύτερες πιέσεις, λόγω του 

επαγγελματικού τους κύρους ως άτομα με πολύ καλή γνώση του νόμου. Η δυνατότητα 

κινητοποίησης δικηγόρων ως μορφή κοινωνικού κεφάλαιού στο πεδίο της εκπαίδευσης 

φαίνεται να απαιτεί τόσο την καταβολή οικονομικού κεφαλαίου από τους γονείς υπό τη 

μορφή της αμοιβής τους, όσο και την ενεργοποίηση πολύ συγκεκριμένου πολιτισμικού 

κεφαλαίου υπό τη μορφή της γνώσης ότι οι δικηγόροι μπορούν να δημιουργήσουν 

πραγματική πίεση προς τις αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές, καθώς και την πεποίθηση ότι οι 

οικογένειες μπορούν και νομιμοποιούνται να παρέμβουν σε τέτοιου είδους διαδικασίες. 

Τέτοιου είδους παρεμβάσεις γονέων όπως αυτές στα δύο πιο πάνω αποσπάσματα 

καταδεικνύουν ξεκάθαρα τον σημαντικό ρόλο των γονέων στην αποφυγή αρνητικών 

σχολικών καταστάσεων για τα παιδιά τους οι οποίες οφείλονται σε συστημικές 

καθυστερήσεις, και οι οποίες (συστημικές καθυστερήσεις) θα πρέπει να σημειωθεί ότι 

αποτελούν σημαντικότατη πτυχή του ευρύτερου φαινομένου του «εκπαιδευτικού 

μισαναπηρισμού». 

6.3.2. Εκπαιδευτικά εμπόδια λόγω σχετικά συχνών μεταθέσεων εκπαιδευτικών.  

Ένα ζήτημα το οποίο αναδείχθηκε μέσα από τις προοπτικές των γονέων και το οποίο φάνηκε 

να τους προβληματίζει αρκετά, ήταν οι περιπτώσεις αλλαγής ειδικών εκπαιδευτικών λόγω 

μεταθέσεων που σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρθηκε ότι ήταν σχετικά συχνές. Αυτές οι 

αναφορές αφορούσαν τόσο το πλαίσιο της ειδικής μονάδας όσο και το πλαίσιο των 

μαθημάτων στήριξης. Κατά τους γονείς, το κύριο πρόβλημα που δημιουργείτο σε τέτοιες 

περιπτώσεις ήταν ότι σε κάθε αλλαγή εκπαιδευτικού εκ των πραγμάτων έπρεπε να αφιερωθεί 

χρόνος από το νέο άτομο για να γνωρίσει τις ατομικές ανάγκες των παιδιών τους, και τα 
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παιδιά από την πλευρά τους να προσαρμοστούν μαζί με τον νέο ή τη νέα εκπαιδευτικό με 

αποτέλεσμα να χάνεται ωφέλιμος διδακτικός χρόνος. Δηλαδή οι γονείς ένοιωθαν ότι τα 

παιδιά τους αδικούνταν σε τέτοιες περιπτώσεις, υπό την έννοια ότι χάνεται πολύτιμος χρόνος 

μέχρι το νέο άτομο να μάθει τις ατομικές εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών τους όταν 

αυτές οι αλλαγές παρουσιάζονταν συχνά. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά μία μητέρα: 

[…] το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει [είναι] ότι μπορεί να αλλάξει ο δάσκαλος 

της ειδικής εκπαίδευσης ανά τριμηνία, ανά χρόνο. Πάνω σε αυτά τα μωρά είναι 

θάνατος. Γιατί, μέχρι να έρθει ο επόμενος και να καταλάβει σε ποιο σημείο είναι το 

τάδε παιδί, τι ξέρει και τι δεν ξέρει, φεύγει μισός χρόνος. (Γον.01, Ομάδα: Γ2, 

Μητέρα κοριτσιού με νοητική αναπηρία) 

Σχετικά με αυτό το εκπαιδευτικό φαινόμενο οι γονείς εξέφρασαν τη θέση ότι οι 

αρμόδιες αρχές που αποφασίζουν για τις μετακινήσεις των ειδικών εκπαιδευτών θα πρέπει να 

καταβάλλουν προσπάθειες ώστε οι μετακινήσεις τους να μην είναι συχνές και συνεχόμενες, 

ώστε από τη μια να αποφεύγεται σπατάλη διδακτικού χρόνου και από την άλλη να 

διασφαλίζεται μια συνέχεια στην εκπαιδευτική πορεία των παιδιών: «Τα περισσότερα χρόνια 

που μπορούν να αφήνουν τον ίδιο δάσκαλο. Είναι πολύ σημαντικό για τα μωρά» (Γον.26, 

Ομάδα: Γ2, Μητέρα αγοριού με μαθησιακές αναπηρίες). Έχοντας υπόψη τα ευρήματα αυτά, 

μέσα από τα δεδομένα εντοπίστηκε μία περίπτωση όπου γονείς μέσα από συλλογική 

προσπάθεια κατάφεραν αποτρέψουν μια αλλαγή εκπαιδευτικού για τα παιδιά τους, 

διασφαλίζοντας έτσι μια ομαλή συνέχεια στην εκπαιδευτική πορεία των παιδιών τους. 

Πιο συγκεκριμένα, μία συμμετέχουσα ανάφερε πως με την έναρξη μιας σχολικής 

χρονιάς έγινε αλλαγή του ειδικού εκπαιδευτικού στο σχολείο όπου φοιτούσε το παιδί της, και 

οι επηρεαζόμενοι γονείς ομαδικά επιθυμούσαν την επαναφορά του γιατί ο συγκεκριμένος 

γνώριζε πολύ καλά τις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών και οι οικογένειες ήταν πολύ 

ευχαριστημένες με τη δουλειά του. Επίσης, οι γονείς πίστευαν πως τη δεδομένη χρονική 

στιγμή η αλλαγή ειδικού εκπαιδευτικού δεν ήταν προς το συμφέρον των παιδιών τους, αφού 

αρκετά παιδιά βρίσκονταν σε τάξη την οποίαν την επόμενη χρονιά θα άλλαζαν σχολείο, και 
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οι γονείς δεν επιθυμούσαν επιπλέον σχολικές αλλαγές και προσαρμογές για τα παιδιά τους, 

ούτε επιθυμούσαν να χαθεί ωφέλιμος διδακτικός χρόνος μέχρι το νέο άτομο να γνωρίσει τις 

ατομικές εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών. Κατά τη συγκεκριμένη μητέρα ήταν το 

συλλογικό αίτημα των γονέων που έπεισε και επηρέασε τις αρμόδιες αρχές για την 

ικανοποίησή του και επαναφορά του εκπαιδευτικού: 

[…] οργανωθήκαμε όλοι οι γονείς και ζητήσαμε τον κύριο (όνομα εκπαιδευτικού) να 

επιστρέψει. Όπως και έγινε. […] Μέσω της.. του Επαρχιακού Γραφείου. Επήγαμε 

στην επιθεωρήτρια και ζητήσαμε το, όμως εζήτησε το και ο κύριος (όνομα 

εκπαιδευτικού). Δηλαδή αν δεν το ήθελε ο ίδιος του δε θα έρκετουν πίσω. Επειδή το 

ήθελε και ο ίδιος του και επειδή σαν γονείς εζητήσαμε το, όχι ένας γονιός αλλά 

σχεδόν όλοι [οι επηρεαζόμενοι γονείς], ήταν πιο εύκολο να εισακουστεί η άποψή μας. 

[…] Για παράδειγμα τούτο που έφυγε ο (όνομα εκπαιδευτικού) και ηθέλαμεν τον 

πίσω. Το ότι συνεργαστήκαμε όμορφα [οι γονείς] τούτο ήταν καλό το ότι είχαμε 

επαφές και μπορούσαμε να το κάμουμε ομαδικά. (Γον.27, Ομάδα: Δ-Ε, Μητέρα 

αγοριού με μαθησιακές αναπηρίες/άλλα προβλήματα υγείας) 

Μέσα από την πιο πάνω περίπτωση αναδεικνύεται ξεκάθαρα η σημαντική κοινωνική 

ισχύς και η δυναμική που μπορούν να προσφέρουν τα κοινωνικά δίκτυα μεταξύ των 

οικογενειών με παιδιά με αναπηρίες ενός σχολείου, επιβεβαιώνοντας τη θέση πως τέτοιου 

είδους σχέσεις και επαφές μπορούν να θεωρηθούν με ασφάλεια κοινωνικό κεφάλαιο (Horvat 

κ.ά., 2003∙ Trainor, 2010α, 2010β). Τα ομαδικά αιτήματα από πλευράς οικογενειών φαίνεται 

να δημιουργούν περισσότερο υπολογίσιμες πιέσεις προς τις αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές 

για ικανοποίησή τους, παρά οι ατομικές προσεγγίσεις και ενέργειες, αφού κατά τους γονείς 

ένα αίτημα είναι περισσότερο πιθανό να ικανοποιηθεί εάν διεκδικηθεί ομαδικά παρά εάν 

διεκδικηθεί ατομικά. Όπως εξηγεί μία συμμετέχουσα: «άλλο να είσαι ένας μόνος σου και να 

διεκδικάς και άλλο να είναι όλοι οι γονείς μαζί και να διεκδικούσιν» (Γον.29, Ομάδα: Α-Β, 

Μητέρα αγοριού με σωματική αναπηρία). Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί πως οι 

διασυνδέσεις μεταξύ των οικογενειών με παιδιά με αναπηρίες αποτελούν μια σχετικά εύκολα 

προσβάσιμη πηγή κοινωνικού κεφαλαίου για όλους τους γονείς ανεξαρτήτως 

κοινωνικοοικονομικής προέλευσης, αφού η αναφορά και η αξιοποίηση τέτοιου είδους 

κοινωνικών δικτύων καταγράφηκε από γονείς διαφόρων κοινωνικοοικονομικών ομάδων. 
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6.3.3. Ομαδοποίηση παιδιών με διαφορετικά είδη αναπηριών στις ειδικές 

μονάδες.  Μέσα από την παρούσα έρευνα αρκετοί γονείς εξέφρασαν την άποψη ότι 

εντοπίζονται σημαντικές αδυναμίες ως προς τον διαχωρισμό των μαθητών/τριών τόσο στις 

ειδικές μονάδες μέσης όσο και δημοτικής εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα να συγκεντρώνονται 

μαθητές/τριες με διαφορετικά είδη αναπηριών και με διαφορετικού τύπου εκπαιδευτικές 

ανάγκες εντός των ιδίων ειδικών μονάδων, πράγμα το οποίο φαίνεται να δυσκολεύει κατά τη 

γνώμη τους τις προσπάθειες των εκπαιδευτικών για προσφορά ποιοτικής εκπαίδευσης στα 

παιδιά τους. Σύμφωνα με τους Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες 

Κανονισμούς του 2001, «Ο συνολικός αριθμός των παιδιών σε κάθε ειδική μονάδα 

καθορίζεται με βάση, μεταξύ άλλων, την ηλικία, τις ειδικές ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες και 

την εύρυθμη λειτουργία της ειδικής μονάδας» (σ. 1896), ενώ παράλληλα «Αρμόδια για να 

αποφασίσει το συνολικό αριθμό των μαθητών στην ειδική μονάδα είναι η Επαρχιακή 

Επιτροπή, αφού ακούσει τις απόψεις του διευθυντή του σχολείου, του συνδετικού 

λειτουργού, του οικείου επιθεωρητή Ειδικής Εκπαίδευσης και του δασκάλου της μονάδας» 

(σ. 1896). Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να σημειωθεί και να αναγνωριστεί ότι δεδομένου 

του σχετικά μικρού πληθυσμού των επαρχιών της Κύπρου, ίσως να είναι μην είναι πάντα 

εύκολο και εφικτό να συγκεντρώνονται μαθητές/τριες με παρομοίου τύπου ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες στις ειδικές μονάδες της κάθε περιοχής. 

Αυτή η κατάσταση σχετικά με τον διαχωρισμό των παιδιών φάνηκε να προβλημάτιζε 

την πλειονότητα των γονέων με παιδιά που φοιτούν σε ειδικές μονάδες ανεξαρτήτως 

κοινωνικοοικονομικής προέλευσης. Όμως, στα δεδομένα της παρούσας έρευνας, διαβήματα 

για μετακίνηση του παιδιού τους σε μια «περισσότερο κατάλληλη» ειδική μονάδα, δηλαδή 

ειδική μονάδα με μικρότερο αριθμό παιδιών και με παιδιά με παρόμοιου τύπου εκπαιδευτικές 

ανάγκες με το παιδί τους, εντοπίστηκαν μόνο σε τρείς (3) περιπτώσεις γονέων μεσαίας 

κοινωνικοοικονομικής τάξης: 
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Περίπτωση μέσης εκπαίδευσης: […] ήταν πάρα πολλά τα μωρά στη μονάδα που δεν 

μπορούσε να γίνει με τίποτα το μάθημα. Ήταν 9 μωρά με διαφορετικές δυνατότητες 

το κάθε μωρό, άρα ουσιαστικά όποιος καθηγητής μπορούσε να ήταν στην τάξη δεν 

μπορούσε να κάνει μάθημα. Ενημερώσαμε τη συνδετική λειτουργό και βασικά η 

συνδετική λειτουργός κίνησε τα νήματα για να μετακινηθεί ο (όνομα παιδιού) […] 

Στείλαμε τις επιστολές, μιλήσαμε με τον επιθεωρητή, έκατσαν τη συνεδρίασή τους 

και εγκρίναν τον (όνομα παιδιού) ότι μπορεί να μετακινηθεί για το καλό του. (Γον.04, 

Ομάδα: Α-Β, Μητέρα αγοριού με νοητική αναπηρία) 

Περιπτώσεις δημοτικής εκπαίδευσης: […] στη μονάδα ήταν ένα χάος, ένα χάος, 

δηλαδή ήταν δέκα περιστατικά διαφορετικά. Δηλαδή έμπαινα εγώ πέντε λεπτά και 

δεν μπορούσα […] εγώ είπα τους ότι μες τούτην τη μονάδα δεν πρόκειται να τον 

ξαναφέρω […] Μετά πέμπτη και έκτη [τάξη] πήγε σε άλλο σχολείο σε άλλη μονάδα 

τάχα που ήταν ειδική για (ονομασία αναπηρίας). […] εντάξει ήταν καλύτερη η 

κατάσταση […] ήταν καλύτερη η κατάσταση παρά την πρώτη τη μονάδα. (Γον.07, 

Ομάδα: Γ1, Μητέρα αγοριού στο φάσμα του αυτισμού) 

[…] έκαμα καβγά μέχρι που αλλάξαμε τάξη. […] Και τωρά η μονάδα εν με μωρά 

άλλα που μπορούν να κάμουν κάποια πράγματά. Στην πρώτη μονάδα που είμασταν 

ήταν πιο πολλά τα μωρά με σύνδρομα που δεν έκαμνε για τον (όνομα παιδιού) […] 

εμοιμήτουν κάποια πράγματα που δεν ήταν καλά για τον ίδιο, ενώ τωρά τα μωρά 

στην τάξη που είναι τωρά μιλούν, περπατούν, αγαλλιάζουν τον. (Γον.21, Ομάδα: Α-

Β, Μητέρα αγοριού με σωματική αναπηρία) 

Το εύρημα αυτό φαίνεται να καταδεικνύει ότι οι πολιτισμικοί πόροι και οι έξεις των 

γονέων μεσαίας τάξης είναι περισσότερο πιθανόν να τους διαμορφώσουν τη διάθεση και την 

πεποίθηση ότι  μπορούν και νομιμοποιούνται να απαιτήσουν μετακίνηση του παιδιού τους σε 

άλλη ειδική μονάδα, περισσότερο κατάλληλη κατά την κρίση τους ως προς την εξυπηρέτηση 

των εκπαιδευτικών αναγκών του παιδιού τους. Το εύρημα αυτό μπορεί να θεωρηθεί ότι 

εξάγεται με αρκετή ασφάλεια, ιδιαίτερα εάν αναλογιστεί κανείς ότι δεν αναφέρθηκαν τέτοιου 

είδους περιστατικά διαβημάτων μετακίνησης παιδιού σε άλλη ειδική μονάδα από γονείς 

εργατικής τάξης, παρά το γεγονός ότι τους προβλημάτιζε και αυτούς η συνύπαρξη παιδιών 

με διαφορετικά είδη αναπηριών εντός της ίδιας ειδικής μονάδας. 

6.3.4. Εκπαιδευτικός μισαναπηρισμός λόγω «λανθασμένων» τοποθετήσεων σε 

ειδική μονάδα.  Μέσα από την παρούσα ερευνά καταγράφηκαν και οι ισχυρισμοί των 

γονέων περί λανθασμένων αποφάσεων για τοποθέτηση του παιδιού τους στο πλαίσιο της 

ειδικής μονάδας. Αυτού του είδους οι λανθασμένες αποφάσεις για εκπαιδευτική τοποθέτηση, 

όπου και όταν παρουσιάζονται, μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές αρνητικές 
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προεκτάσεις και περιορισμούς στην υφιστάμενη και μελλοντική ζωή των παιδιών, κυρίως 

λόγω της μη δυνατότητας απόκτησης απολυτηρίου λυκείου από τη φοίτηση σε ειδική μονάδα 

μέσης εκπαίδευσης (βλ. ΥΠΠ, 2018α). Τέτοιου είδους ισχυρισμοί και παράπονα από 

πλευράς γονέων σχετικά με «λανθασμένες τοποθετήσεις» παιδιών στο πλαίσιο της ειδικής 

μονάδας δεν είναι πρώτη φορά που εντοπίζονται στο κυπριακό συγκείμενο, αφού τέτοιες 

περιπτώσεις αναφέρονται και σε άρθρα τοπικών διαδικτυακών εφημερίδων (Κουμάστα, 

2019· Κυβιδιώτη, 2018· Καλλινίκου, 2018) καταδεικνύοντας ίσως και το εύρος αυτού του 

προβλήματος στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα. 

Όπως φάνηκε μέσα από την έρευνα, οι καταστάσεις αυτές μπορούσαν να 

δημιουργήσουν σημαντικό ψυχοσυναισθηματικό κόστος στους γονείς και στα παιδιά που τις 

βίωναν. Για παράδειγμα, πιο κάτω παρουσιάζονται τα λόγια ενός παιδιού μέσης εκπαίδευσης 

το οποίο είχε τοποθετηθεί λανθασμένα σε ειδική μονάδα και ήθελε να μετακινηθεί σε 

καθεστώς γενικής τάξης, ώστε να πάρει απολυτήριο λυκείου για να μπορέσει να σπουδάσει. 

Όπως δήλωσε το παιδί, εάν δε μετακινητό σε γενική τάξη, θα του στερείτο η πιθανότητα και 

δυνατότητα για μελλοντικές σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, το παιδί όσο 

ήταν στην ειδική μονάδα δήλωσε πως ένιωθε «εγκλωβισμένο» σε ένα πλαίσιο φοίτησης το 

οποίο δεν ανταποκρινόταν στις εκπαιδευτικές του δυνατότητες, στοιχείο το οποίο 

καταδεικνύει μια αφάνταστα περιοριστική κατάσταση και πραγματικότητα τόσο προς το 

άτομό του όσο και προς τις δυνάμεις του. Όπως ανέφερε το συγκριμένο παιδί, η σχολική του 

ζωή βελτιώθηκε τόσο σε μαθησιακό όσο και σε ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο όταν 

μετακινήθηκε σε καθεστώς γενικής τάξης: 

Γενικά που βγήκα που τη μονάδα είδα αρκετή βελτίωση στον εαυτό μου. […] ήθελα 

να γίνω κανονικός μαθητής για να πάρω απολυτήριο για να μπορώ να σπουδάσω και 

βγήκα από τη μονάδα για να έχω αυτό το πλεονέκτημα. […] Με τούτο που βγήκα και 

γίνηκα κανονικός μαθητής ναι μου αρέσει πολύ. Αλλά όσο ήμουν στη μονάδα δε 

μου άρεσε. Γιατί ένιωθα ότι είμαι εγκλωβισμένος, ότι δεν είχα κάτι να κάμνω και 

σπαταλούσα τον χρόνο μου άδικα. Ένιωθα ότι είχα πρωτοβουλίες και ότι δεν 

μπορούσα να τις κάμω […] Ε τωρά.. Περνώ.. Έχει αρκετό διάβασμα αλλά με το 
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διάβασμα που διαβάζω τα καταφέρνω. Περνώ καλά, περνά ο χρόνος μου πιο 

ευχάριστα, πιο αισιόδοξα και σπαταλιέται ο χρόνος της ημέρας πιο εύκολα. 

(Μαθητής.04, Σωματική αναπηρία, Φοίτηση σε γενική τάξη μέσης εκπαίδευσης, 

Εμφάσεις συγγραφέα) 

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες είναι και οι αναφορές του πιο πάνω παιδιού σε έννοιες 

κανονικότητας, στην προσπάθειά του να εκφράσει το περιεχόμενο της φράσης «μαθητής 

γενικής τάξης» χρησιμοποιώντας τη φράση «κανονικός μαθητής». Ο εντοπισμός εννοιών 

κανονικότητας στο επίπεδο του λόγου των συμμετεχόντων/ουσών της παρούσας έρευνας, 

συζητείται εκτενώς στην υπό-ενότητα 5.6.3. (βλ. σ. 178). Επίσης, όπως φαίνεται από το πιο 

πάνω απόσπασμα, τα παιδιά με αναπηρίες μπορούν να διαθέτουν θέσεις και απόψεις επί των 

εκπαιδευτικών τους τοποθετήσεων σε καθεστώτα φοίτησης, στοιχείο το οποίο συνηγορεί 

προς την κατεύθυνση της ανάγκης για συμμετοχή των παιδιών, και συμπερίληψη των 

προοπτικών τους, σε θεσμικά όργανα όπως είναι οι ΕΕΕΑΕ (βλ. Allen κ.α., 2001∙ Martin 

κ.α., 2003· Turnbull κ.α., 2006). 

Σχετικά με αυτές τις περιπτώσεις «λανθασμένων εκπαιδευτικών τοποθετήσεων» 

(κατά τους ισχυρισμούς των οικογενειών), οι γονείς μέσα από τα λόγια τους εξέφρασαν 

συναισθήματα θυμού, αδικίας, απογοήτευσης, ακόμη και απόγνωσης σε ορισμένες 

περιπτώσεις, κυρίως ως προς την αδυναμία των αρμόδιων αρχών να αναγνωρίσουν τις 

δυνατότητες των παιδιών τους και να εισηγηθούν μετακίνηση του παιδιού τους σε καθεστώς 

γενικής τάξης. Στο πιο κάτω απόσπασμα η συμμετέχουσα περιγράφει την απογοήτευσή της 

ως προς την αδυναμία της ΕΕΕΑΕ, κατά την ίδια, να αντιληφθεί τις δυνατότητες του παιδιού 

της: 

Με την Επαρχιακή Επιτροπή [...] Μπορώ να πω ότι είμαι απογοητευμένη [...] Έχουμε 

τούτα τα θέματα και θέλω να γίνει αλλαγή πλαισίου εκπαίδευσης. Ο (όνομα παιδιού) 

ξέρω τις ικανότητές του, μπορεί. […] Οι απαντήσεις που πήρα ήταν ότι θα 

παραμείνει στο ίδιο πλαίσιο εκπαίδευσης [εννοεί σε ειδική μονάδα], δεν μπορεί να 

γίνει αλλαγή πλαισίου εκπαίδευσης. (Γον.35, Ομάδα: Γ1, Μητέρα αγοριού με 

αναπηρία λόγου) 
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Κατά τους γονείς οι μη ορθές αποφάσεις για εκπαιδευτική τοποθέτηση πιθανόν να 

οφείλονται σε ελλειμματικές προοπτικές εκ μέρους των μελών των ΕΕΕΑΕ που αποφασίζουν 

για τα παιδιά τους, σε αδυναμίες που σχετίζονται με τις διαδικασίες λήψης απόφασης για 

εκπαιδευτική τοποθέτηση, καθώς επίσης και σε περιορισμούς σχετικά με τους διαθέσιμους 

τρόπους, τα μέσα και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διενεργούνται οι μαθησιακές 

αξιολογήσεις. Αυτού του είδους οι κριτικές, τόσο ως προς τις διαδικασίες αξιολόγησης όσο 

και ως προς τις διαδικασίες λήψης απόφασης για εκπαιδευτική τοποθέτηση, στην παρούσα 

έρευνα εκφράστηκαν κυρίως από οικογένειες που προέρχονταν από τις 

κοινωνικοοικονομικές ομάδες Α-Β και Γ1, εύρημα το οποίο παρουσιάζεται εκτενώς στο 

Κεφάλαιο 5. Επίσης, όπως έχει ήδη παρουσιαστεί στο Κεφάλαιο 5, οι δυνατότητες των 

οικογενειών για αμφισβήτηση και ανατροπή των αποφάσεων των ΕΕΕΑΕ για το που θα 

τοποθετηθεί το παιδί τους εξαρτιόντουσαν σε σημαντικό βαθμό από τους κοινωνικούς και 

πολιτισμικούς τους πόρους και κατ’ επέκταση το κοινωνικοοικονομικό τους υπόβαθρο. Για 

παράδειγμα, στο πιο κάτω απόσπασμα η συμμετέχουσα κριτικάρει την εγκυρότητα των 

μαθησιακών αξιολογήσεων του παιδιού της από την πρωτοβάθμια πολυθεματική ομάδα, η 

οποία δεν μπορούσε να του αναγνωρίσει οποιεσδήποτε μαθησιακές δυνατότητες με 

αποτέλεσμα να τοποθετηθεί λανθασμένα κατά την άποψη της στο καθεστώς της ειδικής 

μονάδας: 

Και ελέγαν μου ότι δεν μπορεί να εκπαιδευτεί γιατί έχει (ονομασία αναπηρίας Α). 

Έτερον εκάτερον, δεν έχει σχέση η (ονομασία αναπηρίας Α) με την εκπαιδευτική του 

ικανότητα, αλλά αυτό ήταν η κουβέντα εκείνων που αξιολογούσαν. […] έρχονται και 

τρέχουν στα σχολεία αξιολογήσεις οι οποίες δεν είναι σταθμισμένες για την αναπηρία 

του παιδιού και έρχονται και βγάλουν ότι είναι ή (ονομασία αναπηρίας Β) είτε ότι 

είναι (ονομασία αναπηρίας Γ) τη στιγμή που δεν είναι έτσι. […] Άρα εμείς 

απορρίπτουμε όλες τις αξιολογήσεις τους αν δεν έχουν [εγκυρότητα] […] Άρα 

έρχεσαι και αμφισβητάς τις αξιολογήσεις και λέεις ότι «Το παιδί μου πρέπει να το 

έχει τούτο, τούτο, τούτο, τούτο, να φοιτήσει, να του δώσεις την ευκαιρία να δούμε 

πρώτα τα προβλήματα, να δούμε γιατί δεν τα καταφέρνει ή γιατί δεν καταφέρνει το 

σύστημα βασικά να το διδάξει, όχι γιατί δεν τα καταφέρνει το παιδί γιατί όλα τα 

παιδιά μπορούν να μάθουν και μετά να έρθεις να εισηγηθείς οτιδήποτε άλλο πλαίσιο 

εκπαίδευσης.». (Γον.31, Ομάδα: Α-Β, Μητέρα αγοριού με σωματική αναπηρία) 
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Παράλληλα, στο πιο πάνω απόσπασμα η συμμετέχουσα θίγει και ένα άλλο σοβαρό 

ζήτημα όσο αφορά τη λήψη απόφασης για εκπαιδευτική τοποθέτηση, δηλαδή αυτό της μη 

εξάντλησης όλων των επιλογών, των προσαρμογών και των διευκολύνσεων προς το παιδί 

στο πλαίσιο της γενικής τάξης, πριν από την εισήγηση για τοποθέτησή του σε καθεστώς 

ειδικής μονάδας. Σε τέτοιου είδους περιπτώσεις όπως στο πιο πάνω απόσπασμα, οι γονείς 

περιέγραψαν τις εμπειρίες διαφωνίας τους με τις ΕΕΕΑΕ ως αρκετά έντονες, δυσάρεστες και 

συναισθηματικά φορτισμένες, αφού όπως ανέφεραν είχαν να αντιμετωπίσουν την έντονη 

άρνηση των Επιτροπών για αλλαγή πλαισίου φοίτησης, καθώς επίσης και την αδυναμία τους 

να αναγνωρίσουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητες των παιδιών ανεξάρτητα από την αναπηρία 

τους (βλέπε επίσης το πιο πάνω αυτούσιο απόσπασμα της Γον.35). Τέτοιου είδους ευρήματα 

δεν είναι πρώτη φορά που αναδύονται μέσα από ποιοτικές έρευνες στον χώρο της 

εκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρίες, αφού πολλές οικογένειες διαπιστώνουν πως οι 

επαγγελματίες επικεντρώνονται μόνο στις αδυναμίες των παιδιών και όχι στις δυνάμεις ή 

δυνατότητές τους, πράγμα το οποίο μπορεί να προκαλέσει στους γονείς συναισθήματα 

λύπης, απογοήτευσης και στάσεις άμυνας (Turnbull κ.ά., 2006). 

Όπως υποστηρίζουν οι Symeonidou και Mavrou (2019), οι κρίσεις των 

επαγγελματιών σχετικά με το καθεστώς φοίτησης ενός παιδιού μπορεί να επηρεάζονται και 

από έναν έντονα διπολικό τρόπο σκέψης εξάρτησης/ανεξαρτησίας, ο οποίος εμπεριέχει 

σοβαρούς κινδύνους για πιθανότητες μεροληψίας και ανακριβειών κατά τη λήψη τέτοιου 

είδους αποφάσεων: 

οι επαγγελματίες τείνουν να αντιλαμβάνονται την ανεξαρτησία σε σχέση με τις 

δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης, ενώ τα άτομα με αναπηρίες την κατανοούν ως την 

ευκαιρία να ελέγχουν της αποφάσεις για τη ζωή τους (Reindal 1999· Watson κ.α. 

2004· Συμεωνίδου 2014). Εντός αυτού του πλαισίου, ο λόγος (discourse) των 

επαγγελματιών δημιουργεί την άποψη ότι η γενική τάξη είναι κατάλληλη για μαθητές 

που είναι ανεξάρτητοι και ως εκ τούτου, τα παιδιά με αναπηρίες πρέπει να είναι 

«αρκετά ανεξάρτητα» για να μπορούν να «ανταποκρίνονται» στις «ανάγκες του 

γενικού σχολείου». Εάν δεν μπορούν να το επιτύχουν αυτό, τότε τοποθετούνται σε 

ειδική μονάδα ή σε ειδικό σχολείο. (σσ. 8-9, μετάφραση συγγραφέα) 
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Η εξάρτηση ενός παιδιού με αναπηρία σε έναν τομέα (π.χ. αυτοεξυπηρέτηση, μαθησιακό 

τομέα, κ.λπ.) δε θα πρέπει να επισκιάζει το σύνολο των δυνατοτήτων και της 

προσωπικότητάς του, και ως εκ τούτου να του στερείται η ευκαιρία φοίτησης στη γενική 

τάξη. Αντίθετα, οι επαγγελματίες που αποφασίζουν για είδος της εκπαίδευσης ενός παιδιού, 

κατά τη λήψη τέτοιων αποφάσεων θα πρέπει να συνυπολογίζουν τις προοπτικές των 

ενδιαφερόμενων οικογενειών, ενώ παράλληλα θα πρέπει να είναι σε θέση να εξαντλούν στο 

έπακρο τις κρίσεις τους εντός ενός πλαισίου φιλοσοφίας ενιαίας εκπαίδευσης (Symeonidou 

& Mavrou, 2019).  

Επίσης, η Mayer (2014) αναφέρεται σε δύο αρκετά ξεχωριστούς φακούς μέσα από 

τους οποίους οι επαγγελματίες φαίνεται να προσεγγίζουν τα παιδιά με αναπηρίες καθώς 

αποφασίζουν για αυτά στις διάφορες συναντήσεις. Η πρώτη προσέγγιση αναφέρεται στην 

ελλειμματική προσέγγιση η οποία εστιάζει στο τι τα παιδιά δεν μπορούν να κάνουν, στις 

δεξιότητες και τις έννοιες που οι μαθητές/τριες δεν μπορούν να μάθουν, στις ελλείψεις και 

στις απούσες δεξιότητες. Η δεύτερη αναφέρεται στην προσέγγιση της οικοδόμησης 

ικανοτήτων όπου οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να μετατοπίζονται προς την αναζήτηση και 

αναγνώριση των μοναδικών χαρακτηριστικών, των δυνατότητων, των ικανοτήτων, των 

ταλέντων και των ενδιαφερόντων των μαθητών/τριών με αναπηρίες. Όπως υποστηρίζει η 

Mayer, όταν χρησιμοποιείται ένας ελλειμματικός φακός μια εκπαιδευτική ομάδα είναι 

πιθανότερο να σχεδιάσει ένα πρόγραμμα με στόχους που θα περιορίζουν τις ευκαιρίες 

μάθησης ενός παιδιού, την πρόσβασή του στο γενικό πρόγραμμα, την ανάπτυξη 

συμπεριφορών αυτοπροσδιορισμού, καθώς και τις θετικές σχέσεις και αλληλεπιδράσεις του 

με ποικιλία συμμαθητών/τριών του. Αντίθετα, όταν υιοθετείται ο φακός της οικοδόμησης 

ικανοτήτων είναι πιθανότερο μια ομάδα να επενδύει χρόνο και προσπάθεια στο να 

εντοπιστούν οι διαθέσιμοι και ουσιαστικοί πόροι και υποστηρίξεις, τα οποία θα επιτρέψουν 

στο παιδί να συνεχίσει να αναπτύσσει δεξιότητες, να συγκεντρώνει γνώσεις, να εντοπίζει και 
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να κατακτά προσωπικούς στόχους, και να αλληλοεπιδρά με μια ποικιλία ανθρώπων σε 

διάφορα περιβάλλοντα, οδηγώντας τον σε μια πληρέστερη ζωή η οποία θα τονίζει τα 

ταλέντα, τις ικανότητες και τις συνεισφορές του (βλ. Mayer, 2014). 

Οι πιο πάνω απόψεις των γονέων σχετικά με τις εκπαιδευτικές αξιολογήσεις των 

παιδιών τους φαίνεται να διασταυρώνονται σε σημαντικό βαθμό και μέσα από τις προοπτικές 

των εκπαιδευτικών ψυχολόγων που συμμετείχαν στην έρευνα, οι οποίοι ανέφεραν 

σημαντικότατα δομικά εμπόδια στο έργο τους όπως ελλείψεις σε εργαλεία και μέσα 

αξιολόγησης, καθώς επίσης και τεράστιο φόρτο εργασίας και έλλειψη χρόνου λόγω 

σοβαρότατης υποστελέχωσης στην Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας. Όπως αναφέρει 

χαρακτηριστικά μία εκπαιδευτική ψυχολόγος: 

[…] είμαστε πολύ υποστελεχωμένες δομές, άρα ο χρόνος εν ο πιο μεγάλος μας 

εχθρός, όλους. Δηλαδή εγώ για να δουλέψω σε μίαν περίπτωση έχω πολλά 

περιορισμένο αριθμό συναντήσεων. Και πρέπει να έρθω να πετύχω μέσα σε τζειν τες 

πολλά λίγες συναντήσεις, την αποδοχή του γονιού, να με εμπιστευτεί, να με ακούσει 

σε κάποια πράγματα που εν να του πω, να αξιολογήσω το παιδί, να αξιολογήσω την 

κατάσταση του σχολείου και πως ο ένας εν να έρθει να συνεργαστεί με τον άλλον για 

να πάρουμε ένα μωρό που το σημείο Α στο σημείο Β. Εν κάτι πάρα πολλά δύσκολο 

για εμάς γιατί κατά μέσο όρο δύο με τρεις συναντήσεις έχουμε για την κάθε 

περίπτωση μόνο. Ο κάθε ένας που μας έχει περίπου τρείς χιλιάδες παιδιά, εικοσιπέντε 

σχολεία. Εν πολλά λίγο για μια χρονική περίοδο εννιά μηνών που λειτουργεί το 

σχολείο να δουλέψεις όλες τις περιπτώσεις που πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει 

να τις δουλέψεις. 

Σαν υπηρεσία, υπολειπόμαστε εργαλεία. Δεν έχουμε αρκετά εργαλεία. Ούτε καν 

σταθμισμένα updated εργαλεία. Αν είχα παραπάνω χρόνο σαν σχολικός ψυχολόγος 

πολλά πράγματα θα άλλαζαν γιατί πολλά πράγματα θα είχα τον χρόνο να τα 

δουλέψω. Και το κομμάτι της παρατήρησής μου θα εμπλουτιζόταν αφού ξέρω ότι δεν 

έχω εργαλεία. Ξέρω ότι δεν έχω το κομμάτι της γλώσσας τουλάχιστο θα είχα πιο 

πολύ χρόνο να γνωρίσω ένα παιδί και να πω πιο σωστά τι εν ικανό τούτο το μωρό να 

κάμει, με ποιο τρόπο μπορεί να μάθει πιο εύκολα, πιο καλά, τι εν τζείνο που το 

βοηθά, τι εν τζείνο που το δυσκολεύει. (Εκπ.Ψυχ.03, Εκπαιδευτική ψυχολόγος, 

Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Εμφάσεις συγγραφέα) 

Επ’ ευκαιρίας, μέσα από τις συνεντεύξεις με τους εκπαιδευτικούς ψυχολόγους 

αναδύθηκε και το σημαντικότατο κενό ως προς θέμα της μαθησιακής αξιολόγησης παιδιών 

με αναπηρίες από διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Όπως αναφέρθηκε από τους 

ψυχολόγους, δεομένου του ολοένα και πολυπολιτισμικότερου χαρακτήρα της κυπριακή 
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κοινωνίας υπάρχει τεράστια ανάγκη για ύπαρξη εργαλείων αξιολόγησης σε διαφορετικές 

γλώσσες, καθώς επίσης και η δυνατότητα υπηρεσιών μετάφρασης ώστε να διευκολύνεται η 

επικοινωνία μεταξύ παιδιού, οικογενειών και εκπαιδευτικού ψυχολόγου, ώστε να μειωθούν 

οι πιθανότητες για λάθη στις αξιολογείς αυτής της ομάδας παιδιών: 

Η δυσκολία η μεγάλη σε τούτα τα μωρά που μπορεί να έχουν και ειδικές ανάγκες 

αλλά να είναι και διαφορετικού πολιτισμικού υποβάθρου, είναι το να ξεχωρίσεις 

δηλαδή αν η δυσκολία τούτη εν λόγω καθαρά τζείνου που έφερε μαζί του [δηλαδή 

της αναπηρίας] ή εν τζαι κομμάτι της γλώσσας, που το κάμνει ακόμα πιο δύσκολο. 

Και η αλήθεια είναι δεν έχουμε τα εργαλεία σαν υπηρεσία να το ξεχωρίσουμε τούτο 

[…] Είναι ηθικό δίλημμα. Επειδή σκέφτεσαι τα συνέχεια τζείνα τα μωρά αν έκαμες 

σωστά. (Εκπ.Ψυχ.01, Εκπαιδευτικός ψυχολόγος, Υπηρεσία Εκπαιδευτικής 

Ψυχολογίας) 

Η τεράστια πρόκληση στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών/τριών 

αυτής της ομάδας, έγκειται στη δυσκολία διάκρισης μεταξύ των πιθανών μαθησιακών 

δυσκολιών λόγω αναπηριών και των δυσκολιών λόγω μη επαρκούς κατάκτησης της 

ελληνικής γλώσσας, ζήτημα το οποίο έχει ήδη συζητηθεί επανειλημμένως μέσα από τη 

διεθνή βιβλιογραφία (Cummins, 1989· Baca & Amato, 1989· Figueroa κ.ά., 1989· Hardin 

κ.ά., 2009). 

Οι πιο πάνω καταστάσεις φαίνεται να δυσκολεύουν σημαντικά το έργο των 

εκπαιδευτικών ψυχολόγων κατά την αξιολόγηση των μαθησιακών αναγκών των 

μαθητών/τριών με αναπηρίες στα πλαίσια της πρωτοβάθμιας πολυθεματική ομάδας, 

αναδεικνύοντας τη σημαντικότατη ανάγκη για μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις από πλευράς 

ΥΠΠΑΝ σε μέσα, εργαλεία και ανθρώπινο δυναμικό προς αυτήν την κατεύθυνση. Επίσης, 

έχοντας υπόψη τις προοπτικές των γονέων, οι αξιολογήσεις και οι αποφάσεις στη βάση 

ελλειμματικών προοπτικών σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρούς 

εκπαιδευτικούς περιορισμούς και αδικίες προς τα παιδιά με αναπηρίες υπό τη μορφή μη 

ορθών τοποθετήσεων στο πλαίσιο της ειδικής μονάδας, αφού η δυνατότητα πρόσβασης των 
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παιδιών στο πλαίσιο γενικής τάξης φαίνεται να καθορίζεται σε σημαντικό βαθμό από τις 

αντιλήψεις και τη φιλοσοφία των αρμόδιων αρχών και λειτουργών που αποφασίζουν. 

Αλλαγή πλαισίου φοίτησης στη μέση εκπαίδευση.  Ένα σημαντικότατο εκπαιδευτικό 

ζήτημα το οποίο αναδύθηκε μέσα από την παρούσα έρευνα ήταν η πολύ δύσκολη διαδικασία 

μετακίνησης παιδιού από το πλαίσιο της ειδικής μονάδας στο καθεστώς της γενικής τάξης, 

μετά από αίτημα της οικογένειάς του όταν αυτό βρίσκεται ήδη σε τάξη μέσης εκπαίδευσης. 

Εν συντομία, όταν τα παιδιά φοιτούν σε ειδική μονάδα μέσης εκπαίδευσης φαίνεται να 

«κλειδώνονται» στο συγκεκριμένο πλαίσιο εκπαίδευσης, αφού το εγχείρημα της «εξόδου» 

από την ειδική μονάδα φαίνεται να είναι πάρα – πάρα πολύ δύσκολο και με ενδείξεις ότι 

αυτό ίσως είναι εφικτό μόνο από οικογένειες συγκεκριμένης κοινωνικοοικονομικής τάξης. 

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από την παρούσα έρευνα εντοπίστηκαν δύο (2) οικογένειες 

(παιδιών με σωματικές αναπηρίες) οι οποίες αιτήθηκαν και πέτυχαν τη μετακίνηση των 

παιδιών τους από το καθεστώς της ειδικής μονάδας στο πλαίσιο της γενικής τάξης, όταν αυτά 

ήδη φοιτούσαν σε ειδικές μονάδες μέσης εκπαίδευσης. Γενικά, όπως φάνηκε από τα 

δεδομένα, οι δύο αυτοί γονείς εξέφρασαν πανομοιότυπες εμπειρίες όσο αφορά τη διαδικασία 

μετακίνησης του παιδιού τους σε καθεστώς γενικής τάξης. Οι συγκεκριμένοι γονείς 

ανέφεραν πως αρχικά δε γνώριζαν ότι η φοίτηση σε ειδική μονάδα μέσης εκπαίδευσης δεν 

προσφέρει «συνηθισμένο» απολυτήριο λυκείου, και όταν έμαθαν τη συγκεκριμένη 

πληροφορία ήταν αυτό που τους κινητοποίησε να αιτηθούν την αλλαγή του πλαισίου 

φοίτησης του παιδιού τους στην ΕΕΕΑΕ. 

Δηλαδή, ο κύριος λόγος που οι οικογένειες αιτήθηκαν τη μετακίνηση αυτή ήταν η 

απόκτηση απολυτηρίου λυκείου, αφού η φοίτηση σε ειδική μονάδα προσφέρει μόνο 

πιστοποιητικό παρακολούθησης (ΥΠΠ, 2015, 2018α). Επίσης, οι συγκεκριμένοι γονείς 

πίστευαν πως τα παιδιά τους είχαν τοποθετηθεί λανθασμένα στο πλαίσιο της ειδικής μονάδας 
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και ότι οι εκπαιδευτικές τους δυνατότητες δεν είχαν αξιολογηθεί σωστά. Η απόκτηση 

«συνηθισμένου» απολυτηρίου λυκείου σύμφωνα με τους γονείς μπορεί να προσφέρει 

περισσότερες μελλοντικές προοπτικές και ευκαιρίες στα παιδιά τους, απ’ ότι το 

πιστοποιητικό παρακολούθησης που προσφέρεται από τη φοίτηση σε ειδική μονάδα (π.χ. 

δυνατότητες εργοδότησης και σπουδών). Παράλληλα, το ενδιαφέρον σε αυτές τις 

περιπτώσεις ήταν ότι οι δύο συγκεκριμένες οικογένειες προέρχονταν από τις 

κοινωνικοοικονομικές ομάδες της μεσαίας τάξης. Στο πιο κάτω απόσπασμα ο ένας εκ των 

δύο αυτών γονέων αναφέρει: 

Στο γυμνάσιο ήταν στην ειδική μονάδα και απαιτήσαμε να φοιτήσει κανονικά στο 

λύκειο για να πιάσει κανονικό απολυτήριο να μπορεί να πάει κάπου δουλειά να πάει 

οπουδήποτε. Και υπήρχαν κάποιες διαφωνίες που το Υπουργείο και ήβραμε την 

αυτήν ας πούμε τη λύση να δώσει εξετάσεις τα τρία χρόνια του γυμνασίου. Να δώσει 

πρώτη, δευτέρα, τρίτη του γυμνασίου κανονικά τις εξετάσεις που έπρεπε να διά όταν 

ήταν στο γυμνάσιο και αν περνούσε να πήγαινε στο λύκειο. Και έδωσε τις εξετάσεις 

της, επέρασε και μπήκε κανονικά μαθήτρια στο λύκειο. [...] Να πιάσει κανονικό 

απολυτήριο διότι με το απολυτήριο της ειδικής μονάδας βασικά εν τζαι εν 

απολυτήριο, εν τζαι μπορείς να το χρησιμοποιήσεις κάπου, ενώ με το απολυτήριο του 

λυκείου πιάνεις το μπορείς να πάεις κάπου, μπορείς να δώσεις εξετάσεις να 

σπουδάσεις. [...] άμα μάθαμε ότι δεν πιάνει απολυτήριο κανονικό […] επιμέναμε 

εμείς ότι πρέπει να μπει κανονικά στο σχολείο. Αφού δεν έχει κανένα πρόβλημα, τα 

μαθήματα της ήταν μια χαρά και όντως. (Γον.33, Ομάδα: Γ1, Πατέρας κοριτσιού με 

σωματική αναπηρία) 

Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες οικογένειες, οι ΕΕΕΑΕ τους πρότειναν τα παιδιά τους 

να δώσουν κατατακτήριες εξετάσεις σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα για όλες τις 

προηγούμενες τάξεις μέσης εκπαίδευσης που τα παιδιά τους φοίτησαν σε καθεστώς ειδικής 

μονάδας, και εάν περνούσαν τις συγκεκριμένες εξετάσεις τότε θα ήταν δυνατή η εγγραφή 

τους σε καθεστώς γενικής τάξης στην αντίστοιχη τάξη στην οποία βρίσκονταν (βλ. ΥΠΠ, 

2015). Αυτή η διαδικασία εξετάσεων δεν υφίσταται για τη δημοτική εκπαίδευση όσο αφορά 

τη μετακίνηση παιδιού από την ειδική μονάδα στη γενική τάξη, αφού το κριτήριο για 

προαγωγή σε επόμενη τάξη είναι η ηλικία των παιδιών (Βουλή των Αντιπροσώπων, 2008) 

και όχι η επιτυχία τους σε εξετάσεις όπως ισχύει στη μέση εκπαίδευση. 
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Όπως σημειώθηκε και πιο πάνω, ορισμένοι γονείς δήλωσαν πώς δεν ήταν 

ενημερωμένοι ότι η φοίτηση σε ειδική μονάδα μέσης εκπαίδευσης δεν μπορεί να προσφέρει 

απολυτήριο λυκείου. Όπως ανέφεραν οι γονείς, τη συγκεκριμένη πληροφορία την έμαθαν 

μέσα από ανεπίσημες κοινωνικές τους διασυνδέσεις, όπως μέσω σχέσεων με άλλους γονείς 

παιδιών με αναπηρίες ή μέσω ανεπίσημων επαφών με άτομα που εργάζονται στον χώρο της 

εκπαίδευσης όπως για παράδειγμα εκπαιδευτικούς ή λειτουργούς του ΥΠΠΑΝ. Όπως έχει 

βρεθεί μέσα από τη βιβλιογραφία, οι γονείς από τα ανώτερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα 

είναι περισσότερο πιθανόν να διαθέτουν και να διατηρούν στα κοινωνικά τους δίκτυα επαφές 

με επαγγελματίες και άλλους γονείς σε σύγκριση με τις οικογένειες από τα χαμηλότερα 

κοινωνικοοικονομικά στρώματα, πράγμα το οποίο τους διευκολύνει στο να έχουν 

μεγαλύτερη πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών 

τους (Lareau, 2002· Lareau & Shumar, 1996). Δηλαδή, ήταν η πληροφόρηση αυτή που 

κινητοποίησε τις οικογένειες και τις οδήγησε στην πρωτοβουλία να αιτηθούν την αλλαγή 

πλαισίου φοίτησης για το παιδί τους, πράξη που συνεπάγεται σαφώς και σημαντικότατες 

επιδράσεις και αλλαγές στην εκπαίδευση και τη μελλοντική ζωή των παιδιών. Όπως 

αναφέρουν οι δύο γονείς: 

Γον.29 (Ομάδα: Α-Β, Μητέρα αγοριού με σωματική αναπηρία): Και εγώ σε άγνοια 

ήμουν μέχρι την (τάξη) γυμνασίου που αντιλήφθηκα ότι τζεινο ήταν ένα χαρτί 

φοίτησης και δε θα εμπόρεν πούποτε ο (όνομα παιδιού) να πάει. 

Ε: Πώς το έμαθες; 

Γον.29: Που μίαν άλλη μάμμα ενός μωρού που ήταν και εκείνης σε μονάδα και όταν 

το [έμαθε].. Έκαμε το ίδιο θέμα μαζί μας που εκάμαμε εμείς για τον (όνομα παιδιού). 

Είχε μου το πει. 

Εμπήκε σε μονάδα και εμείς δεν ξέραμε καν τι ήταν η μονάδα ας πούμε. Νάμπου 

είχε, ήντα μέλλον είχε σε κείνην τη μονάδα. Τίποτε, δεν ξέραμε τίποτε. [...] Και εμείς 

δεν εν τυχαία που σου είπα ότι το μάθαμε; Απλά ήταν [ένας] φίλος που δούλευκε τζει 

κάτω [στο Υπουργείο] και είπε μου το. [...] Λαλεί μου «Εν και εν να έχει 

απολυτήριο.». (Γον.33, Ομάδα: Γ1, Πατέρας κοριτσιού με σωματική αναπηρία) 
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Όπως φαίνεται από τις πιο πάνω περιγραφές, οι ανεπίσημες κοινωνικές διασυνδέσεις 

των οικογενειών λειτούργησαν ως κοινωνικό κεφάλαιο στο πεδίο της εκπαίδευσης, αφού 

ήταν οι επαφές αυτές που τους μετέδωσαν τη γνώση και την πληροφόρηση πως η φοίτηση σε 

ειδική μονάδα δεν προσφέρει απολυτήριο λυκείου. Επίσης, η πληροφόρηση αυτή καθ' αυτή 

μπορεί να θεωρηθεί ως πολιτισμικό κεφάλαιο για τις οικογένειες αφού ήταν αυτό που τους 

οδήγησε σε λήψη αυτόβουλων δράσεων και πρωτοβουλιών για έκφραση ενστάσεων προς τις 

ΕΕΕΑΕ για αλλαγή του πλαισίου φοίτησης των παιδιών τους. Μέσα από τα δύο πιο πάνω 

περιστατικά διαπιστώνεται ξεκάθαρα ότι πολλές πολύ σημαντικές πληροφορίες σχετικά την 

εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες διακινούνται, μεταδίδονται και καταλήγουν στους 

γονείς μέσω ανεπίσημων καναλιών και διόδων επικοινωνίας και όχι μέσω επίσημης 

πληροφόρησης. 

Στις δύο αυτές περιπτώσεις όπου οι οικογένειες προχώρησαν με αίτημα για αλλαγή 

πλαισίου φοίτηση στη μέση εκπαίδευση, οι γονείς περιέγραψαν το όλο εγχείρημα ως μια 

αρκετά δύσκολη και ψυχοφθόρα εμπειρία. Όπως ανέφεραν οι γονείς είχαν να 

αντιμετωπίσουν την άρνηση των ΕΕΕΑΕ για αλλαγή πλαισίου φοίτησης, καθώς επίσης και 

τη δυσκολία τους να εντοπίσουν και να εστιάσουν στις ατομικές δυνατότητες των παιδιών 

ανεξάρτητα από τις αναπηρίες τους. Οι γονείς στις δύο αυτές περιπτώσεις γνώριζαν το 

δικαίωμά τους για ένσταση καθώς επίσης και τον τρόπο έκφρασης αυτής (π.χ. μέσω 

επιστολών), εξέφρασαν μια στάση για επιμονή στις θέσεις τους, ενώ παράλληλα 

χαρακτηρίζονταν και από τη διάθεση ότι μπορούν και νομιμοποιούνται να εκφράσουν τις 

διαφωνίες και τις απαιτήσεις τους προς τον συγκεκριμένο θεσμικό όργανο. Παράλληλα, οι 

γονείς ανέφεραν ότι χρειάστηκε να επιχειρηματολογήσουν και να πείσουν τις ΕΕΕΑΕ για τη 

θέση τους ότι η γενική τάξη ήταν το καταλληλότερο πλαίσιο φοίτησης για το παιδί τους. 

Οι πιο πάνω γνώσεις, στάσεις, ικανότητες και διαθέσεις φάνηκε να αποτελούν 

πολιτισμικό κεφάλαιο για τις οικογένειες στο πεδίο των ΕΕΕΑΕ αφού ήταν τα στοιχεία αυτά 
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που συνέδραμαν στο να πετύχουν τη μετακίνηση του παιδιού τους στη γενική τάξη. Όπως 

εξηγεί ο Bourdieu, το κεφάλαιο ενός ατόμου αποτελεί «το σύνολο των πραγματικά 

χρησιμοποιήσιμων πόρων και δυνάμεων» (Bourdieu, 1984, σ. 114, μετάφραση συγγραφέα) 

προς επίτευξη των σκοπών και των συμφερόντων του. Όπως φάνηκε και στο Κεφάλαιο 5, 

τέτοιας φύσεως αλληλεπιδράσεις με τις ΕΕΕΑΕ οι οποίες να εμπεριείχαν απαιτήσεις, 

διαπραγματεύσεις και έντονες διαφωνίες από πλευράς γονέων ήταν φαινόμενο που 

αναφέρθηκε κατεξοχήν από οικογένειες μεσαίας τάξης. Επίσης, η διάθεση και η 

ενεργοποίηση τέτοιου είδους πολιτισμικού κεφαλαίου στην «αρένα» των ΕΕΕΑΕ ήταν και 

αυτό φαινόμενο που χαρακτήριζε τις οικογένειες μεσαίας τάξης. Όπως αναφέρουν η 

συμμετέχουσα Γον.29 και ο συμμετέχοντας Γον.33: 

Επιστεύκαν ότι [δ]εν έπρεπε να βγει, [δ]εν ηθέλαν να βγει που τη μονάδα. Ηθέλαν να 

τον αφήσουν στη μονάδα. Πολλές φορές εδιαφωνήσαμε για να φθάσουμε μέχρι το 

σημείο να εγκρίνουν να βγει που τη μονάδα. […] Δεν μπορούν να κάνουν σωστές 

αξιολογήσεις και να αξιολογήσουν πόσες ικανότητες έχει το κάθε μωρό. Βλέπουν τα 

ούλλα τα μωρά [με αναπηρίες] στις ίδιες ικανότητες. Τούτο πιστεύω. […] Με 

συζήτηση, με αρκετές συζητήσεις, με αρκετές συνεδριάσεις, μέχρι που τους έπεισα 

ότι έπρεπε να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία. [Ήταν] Πολύ ψυχολογικό. Πολλή 

ψυχολογική πίεση. Για τουλάχιστο δύο μήνες δεν ήθελαν να ακούσουν καν. Ούλο το 

καλοκαίρι αγωνίζουμουν με επιστολές, με πράματα να.. για να ακούσουσιν ότι 

έπρεπε να βγει που τη μονάδα. Πολλά.. Δεν ήθελαν καν να το ακούσουν. (Γον.29, 

Ομάδα: Α-Β, Μητέρα αγοριού με σωματική αναπηρία, Έμφαση συγγραφέα) 

[…] έφευγε που το δημοτικό να πάει στο γυμνάσιο και χωρίς αξιολόγηση, χωρίς 

οτιδήποτε ας πούμε εγράψαν τη σε μονάδα. […] Ε τζιαμέ εδιαφωνήσαμε όντως. Για 

ποιο λόγο να γραφτεί; Τι; Πώς εκρίνετε [τότε να τοποθετηθεί σε ειδική μονάδα]; […] 

Μπορεί να διαβάσει, μπορεί να μιλήσει, μπορεί κάμει, να αντιληφθεί, και ήταν που 

τες καλές μαθήτριες μες την τάξη. Ποιος ο λόγος ήταν να γραφτεί σε μονάδα; Και εν 

τζιαμέ που διαφωνήσαμε. [...] Ξεκινήσαμε νομίζω που την αρχή του τρίτου χρόνου 

του γυμνασίου διότι επήρε χρόνο να ώστε να πειστούν ας πούμε, ώστε να 

συζητήσουμε τούτα τα θέματα, να δούμε πως θα τη βάλουμε στο λύκειο, με ποιόν 

τρόπο υπάρχει και ξέρω γω, και καταλήξαμε στις [κατατακτήριες] εξετάσεις. (Γον.33, 

Ομάδα: Γ1, Πατέρας κοριτσιού με σωματική αναπηρία, Έμφαση συγγραφέα) 

Στο πιο πάνω απόσπασμα της συμμετέχουσας Γον.29 φαίνεται ξεκάθαρα και μια 

έντονη ψυχοσυναισθηματική φόρτιση και διάσταση στην όλη διαδικασία απαίτησης για 

μετακίνηση του παιδιού της σε γενική τάξη. Δηλαδή, μέσα από τα λόγια της φαίνεται να 

αντανακλούν έντονα συναισθήματα αδικίας και αγανάκτησης, υπό την έννοια ότι υπήρχε 
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μεγάλη δυσκολία και μη ανταπόκριση από την ΕΕΕΑΕ να αναγνωρίσει τις εκπαιδευτικές 

δυνατότητες του παιδιού της. 

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί, πως τέτοιου είδους εμπειρίες με τις ΕΕΕΑΕ 

αναφέρθηκαν μόνο από γονείς μεσαίας τάξης οι οποίοι θεωρούσαν ότι το παιδί τους είχε τις 

δυνατότητες να φοιτά σε πλαίσιο γενικής τάξης, και σύμφωνα με τους ιδίους λανθασμένα 

είχε τοποθετηθεί σε πλαίσιο ειδικής μονάδας. Αυτό όμως δε σημαίνει απαραίτητα πως όλοι 

οι γονείς που προέρχονταν από τις ομάδες της μεσαίας τάξης είχαν τέτοιου είδους εμπειρίες 

και απαιτήσεις από τις ΕΕΕΑΕ, αφού στην έρευνα εντοπίστηκαν και οικογένειες μεσαίας 

τάξης οι οποίες ήταν σύμφωνες με τις αποφάσεις των Επιτροπών ότι το πλαίσιο της ειδικής 

μονάδας ήταν το καταλληλότερο και το πιο επωφελές πλαίσιο φοίτησης για το παιδί τους. 

Συνεπώς μέσα από τα πιο πάνω ευρήματα φαίνεται να αποκαλύπτεται και μια περίπλοκη 

αλληλεπίδραση ανάμεσα στο είδος της αναπηρίας των παιδιών, το κοινωνικοοικονομικό 

υπόβαθρο των οικογενειών τους, και των αντιλήψεων των γονέων ως προς το εκπαιδευτικό 

συμφέρον των παιδιών τους, παράγοντες οι οποίοι φαίνεται να αλληλοεπιδρούν ταυτόχρονα 

και να διαμορφώνουν την εμπλοκή και την επιρροή των γονέων στο πεδίο της εκπαίδευσης. 

Το γεγονός ότι η εμπλοκή των οικογενειών των παιδιών με αναπηρίες φαίνεται να 

επηρεάζεται και να διαμορφώνεται πολλούς και διάφορους παράγοντες, είναι στοιχείο το 

οποίο εντοπίστηκε και από την Trainor (2010α) η οποία κατέδειξε ότι το 

κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, η αναπηρία, η εθνικότητα και η φυλή διατέμνονται με 

περίπλοκους τρόπους, καθιστώντας δύσκολη την ταυτοποίηση των επιρροών τους στις 

προσεγγίσεις γονέων κατά την υπεράσπιση των παιδιών τους στο πεδίο της εκπαίδευσης. 

Στις περιπτώσεις όπου οι ΕΕΕΑΕ δέχτηκαν την αλλαγή εκπαιδευτικού πλαισίου 

νοουμένου ότι τα παιδιά θα επιτύγχαναν στις κατατακτήριες εξετάσεις, οι γονείς 

περιέγραψαν την περίοδο προετοιμασίας και διεξαγωγής των εξετάσεων ως μια πολύ 

δύσκολη περίοδο τόσο για τα παιδιά τους όσο και για τους ιδίους. Όπως χαρακτηριστικά 
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ανέφερε το παιδί που πέρασε από τη διαδικασία των κατατακτήριων εξετάσεων για 

μετακίνησή του από το καθεστώς ειδικής μονάδας σε γενική τάξη μέσης εκπαίδευσης: 

Έπρεπε να δώσω τις εξετάσεις για να μπορώ να βγω που τη μονάδα γιατί χωρίς αυτές 

δε θα με έβγαλε το Υπουργείο Παιδείας. Ήταν δύσκολη [η περίοδος των 

κατατακτηρίων εξετάσεων] γιατί ήθελε αρκετό διάβασμα και επειδή δεν ήξερα 

καθόλου και ξεκίνησα που το μηδέν ήταν πολύ δύσκολη περίοδος, έπρεπε να 

ξεκινήσω που την αρχή. Οι καθηγητές μου που με βοήθησαν στο διάβασμα το 

απόγευμα και διάβαζα και μόνος μου, αλλά με βοήθησαν αρκετά μπορώ να πω οι 

καθηγητές μου [εδώ εννοεί τους καθηγητές στα ιδιωτικά ατομικά μαθήματα]. 

(Μαθητής.04, Σωματική αναπηρία, Φοίτηση σε γενική τάξη μέσης εκπαίδευσης) 

Οι οικογένειες έπρεπε να φροντίσουν οι ίδιες για το πώς θα καλυπτόταν η εξεταστέα 

ύλη από τα παιδιά τους, και όπως ανέφεραν οι γονείς κατέφυγαν στη λύση να προσλάβουν 

ιδιώτες εκπαιδευτικούς για ατομικά μαθήματα στο σπίτι τους οποίους πλήρωναν οι ίδιοι. 

Δηλαδή, σε αυτές τις περιπτώσεις φαίνεται και η σημασία της καταβολής οικονομικού 

κεφαλαίου, στην προσπάθεια των οικογενειών να προετοιμαστούν κατάλληλα τα παιδιά τους 

για τις κατατακτήριες εξετάσεις, οι οποίες θα τους δώσουν το δικαίωμα για μετάβαση στη 

γενική τάξη. Επίσης, παρόλο που η εγκύκλιος αναφέρει την επιτυχία στις κατατακτήριες 

εξετάσεις ως προαπαιτούμενο για τη μετακίνηση του παιδιού σε γενική τάξη (ΥΠΠ, 2015) η 

ίδια εγκύκλιος δεν αναφέρει το πώς τα παιδιά θα προετοιμαστούν για τις συγκεκριμένες 

εξετάσεις, πράγμα το οποίο αναγκάζει τις οικογένειες να βρουν από μόνες τους τη λύση για 

πώς θα καλυφθεί η εξεταστέα ύλη, και την πολύ πιθανόν τη συγκεκριμένη ύλη να μην τη 

διδάχτηκαν ποτέ τα παιδιά στο σχολείο. Το σημείο αυτό φαίνεται να αποτελεί μια ιδιαίτερα 

προβληματική κατάσταση, αφού τα παιδιά καλούνται να εξεταστούν από το σχολείο σε μια 

ύλη την οποία δε διδάχτηκαν στο σχολείο λόγω του ότι φοιτούσαν σε ειδική μονάδα. Όπως 

ανάφερε η συμμετέχουσα Γον.29 και ο συμμετέχοντας Γον.33: 

Δεν ήταν καθόλου εύκολη διαδικασία το να βγει από τη μονάδα και να φοιτήσει σαν 

κανονικός μαθητής. Αναγκαστήκαμε να στραφούμε τρείς τάξεις πίσω. Ξεκινήσαμε 

που την Α' γυμνασίου να δώσουμε κανονικές εξετάσεις με πολλά λίγο περιθώριο, 

μέσα σε ενάμισι - δύο  μήνες έπρεπε να καλύψουμε τριών τάξεων την ύλη και για να 

δώσει και για τις τρεις τάξεις τις εξετάσεις, για την πρώτη γυμνασίου, τη δευτέρα και 

την τρίτη γυμνασίου. […] εδώσαν μας την [ύλη] που το σχολείο την κανονική ύλη 
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και με [ιδιώτες] καθηγητές που έρχονταν στο σπίτι διαβάζαμε και καλύψαμε την ύλη. 

[…] Αρκετό [οικονομικό κόστος]. Πάρα πολύ κόστος. Δηλαδή και ψυχολογικό ιδίως 

για τον (όνομα παιδιού) γιατί ήταν πολλά πιεσμένος ο χρόνος και οικονομικό γιατί 

ήταν καθημερινά με καθηγητές των Νέων Ελληνικών, ότι μαθήματα είχε να δώσει 

εξετάσεις είχαμε καθηγητή κάθε μέρα που τον διάβαζε. (Γον.29, Ομάδα: Α-Β, 

Μητέρα αγοριού με σωματική αναπηρία) 

Ήταν δύσκολο διότι έπρεπε να κάμει μίαν προετοιμασία για τα μαθήματα τριών 

χρόνων του γυμνασίου. Θυμούμαι πως φέρναμε, εκάμναμε ιδιαίτερα στο σπίτι, 

ερχόταν στο σπίτι και έκαμνε μας ιδιαίτερα μια κοπέλα για να μπορεί να 

ανταπεξέλθει, να μπορεί να κάμει τις εξετάσεις και να περάσει. Για να μπορέσει να 

δώσει τις εξετάσεις, να περάσει, να μπορεί να μπει στο λύκειο κανονική μαθήτρια. 

[...] Ήταν δύσκολο τότε, ναι. Έπρεπε να διαβάσει, έπρεπε να κάτσει να τα μάθει για 

να δώσει τις εξετάσεις για τρία χρόνια γυμνασίου και να περάσει, ήταν δύσκολο. 

Εντάξει, για την οικογένεια βασικά το δύσκολο ήταν το οικονομικό και η πίεση που 

έπρεπε να περάσει. (Γον.33, Ομάδα: Γ1, Πατέρας κοριτσιού με σωματική αναπηρία) 

Το γεγονός ότι στις πιο πάνω περιπτώσεις τα παιδιά πετύχαν στις κατατακτήριες 

εξετάσεις και συνεπώς μπόρεσαν να εγγραφούν ως μαθητές/τριες γενικής τάξης, 

αναμφισβήτητα καταδεικνύει ότι οι προηγούμενες αξιολογήσεις και αποφάσεις των ΕΕΕΑΕ 

ήταν λανθασμένες και αδυνατούσαν να αναγνωρίσουν τις δυνατότητές τους ανεξάρτητα από 

την αναπηρία τους. Όπως έχει ήδη διατυπωθεί, οι μη ορθές αποφάσεις για εκπαιδευτική 

τοποθέτηση μπορούν να θεωρηθούν ως καταστάσεις εκπαιδευτικού μισαναπηρισμού προς τα 

παιδιά με αναπηρίες, αφού τέτοιου είδους λανθασμένες αποφάσεις παρμένες μέσα από 

ελλειμματικές προοπτικές μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την υφιστάμενη και μελλοντική 

ζωή των παιδιών, με σαφείς ψυχοσυναισθηματικές επιπτώσεις τόσο στα ίδια τα παιδιά όσο 

και στις οικογένειες τους. 

Μέσα από την πιο πάνω ανάλυση φαίνεται να αναδεικνύεται ως πολύ σημαντικός, 

ο ρόλος και των τριών μορφών κεφαλαίου κατά τον Bourdieu (1986) στις προσπάθειες των 

οικογενειών να πετύχουν αλλαγή πλαισίου φοίτησης για τα παιδιά τους στη μέση 

εκπαίδευση, δηλαδή τη μετακίνησή τους από το πλαίσιο της ειδικής μονάδας στο πλαίσιο της 

γενικής τάξης. Το κοινωνικό κεφάλαιο σε αυτές τις περιπτώσεις ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο για 

τις οικογένειες, αφού ήταν οι ανεπίσημες διασυνδέσεις τους με άλλα άτομα που τους έδωσαν 

πρόσβαση στην πληροφόρηση ότι η ειδική μονάδα δεν προσφέρει αναγνωρισμένο 
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απολυτήριο λυκείου. Το πολιτισμικό κεφάλαιο ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο κατά την έκφραση 

της ένστασής τους προς τις ΕΕΕΑΕ υπό τη μορφή γνώσεων, στάσεων, ικανοτήτων και 

διαθέσεων ιδίως όσο αφορά την αντιμετώπιση των ελλειμματικών προοπτικών και των 

αρνητικών θέσεων των Επιτροπών για αλλαγή πλαισίου φοίτησης. Το οικονομικό κεφάλαιο 

φάνηκε να είχε και αυτό τον ρόλο του στην όλη διαδικασία, αφού οι γονείς επένδυσαν 

χρήματα για να προετοιμάσουν τα παιδιά τους για τις κατατακτήριες εξετάσεις 

προσλαμβάνοντας ιδιώτες εκπαιδευτικούς. 

Παρά το γεγονός ότι η διαδικασία αλλαγής πλαισίου φοίτησης στη μέση εκπαίδευση 

είναι καθολική για όλα τα παιδιά, η πιο πάνω ανάλυση καταδεικνύει πως ένα τέτοιο 

εγχείρημα φαίνεται να απαιτεί την ως έναν βαθμό κατοχή και ενεργοποίηση συγκεκριμένου 

κεφαλαίου από τις οικογένειες και στις τρείς του τις μορφές (Bourdieu, 1986) παρά την 

ευρύτερα αποδεκτή παραδοχή ότι οι κοινωνικοί, οι πολιτισμικοί και οι οικονομικοί πόροι 

είναι άνισα κατανεμημένοι ανάμεσα στα μέλη της κοινωνίας (Bourdieu, 1998· Lareau & 

Horvat, 1999∙ Lareau, 2000· Horvat κ.ά., 2003∙ Symeou, 2010· Trainor, 2010α, 2010β). Είναι 

σημαντικό να διευκρινιστεί πως η πιο πάνω θέση δεν καταδεικνύει απαραιτήτως πως οι 

οικογένειες εργατικής τάξης δε διαθέτουν καθόλου κεφάλαιο, αλλά αντιθέτως επισημαίνει 

ότι οι πόροι που διαθέτουν οι οικογένειες από τις ομάδες μεσαίας τάξης φαίνεται να είναι 

περισσότερο αξιοποιήσιμοι και μετατρέψιμοι ως κεφάλαιο στο πεδίο των ΕΕΕΑΕ. Όπως έχει 

διαπιστωθεί και σε άλλα συγκείμενα, ορισμένες εκπαιδευτικές πολιτικές φαίνεται έμμεσα να 

αναπαράγουν τις κοινωνικές ανισότητες αντί να αντισταθμίζουν τις διαφορετικές διαφορές 

ισχύος ανάμεσα στις οικογένειες και τους εκπαιδευτικούς θεσμούς, προάγοντας έμμεσα τα 

πλεονεκτήματα των κυρίαρχων ομάδων στη βάση του κοινωνικοοικονομικού υποβάθρου ή 

άλλων χαρακτηριστικών (de Carvalho 2001). Δηλαδή, η πολιτική για μετακίνηση παιδιού 

μέσης εκπαίδευσης από ειδική μονάδα σε γενική τάξη ίσως να αντανακλά τις πρακτικές και 

τις δυνατότητες των γονέων μεσαίας τάξης, αφού όπως διαπιστώθηκε για να υλοποιηθεί κάτι 
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τέτοιο φαίνεται να απαιτούνται πιέσεις και απαιτήσεις προς τις ΕΕΕΑΕ, καθώς και 

οικονομικό κεφάλαιο για ιδιωτικά μαθήματα τα οποία χαρακτηρίζουν περισσότερο τη 

συγκεκριμένη κοινωνικοοικονομική ομάδα. Εν κατακλείδι, δεδομένου του γεγονότος ότι τα 

παιδιά των δύο οικογενειών στο παρόν μέρος της παρούσας υπό-ενότητας είχαν σωματικές 

αναπηρίες, αυτό καταδεικνύει και τον αυξημένο κίνδυνο για τα παιδιά αυτής της κατηγορίας 

αναπηριών να τοποθετηθούν λανθασμένα στο καθεστώς της ειδικής μονάδας. Εντούτοις, η 

ένδειξη αυτή χρήζει περεταίρω μελλοντικής διερεύνησης και επιβεβαίωσης. 

Συνοψίζοντας, στην παρούσα ενότητα παρουσιάστηκαν τα ευρήματα που σχετίζονται 

με την τρίτη πτυχή του φαινομένου του εκπαιδευτικού μισαναπηρισμού, δηλαδή 

εκπαιδευτικά εμπόδια προς τα παιδιά με αναπηρίες των οποίων οι αιτίες εντοπίζονταν σε 

πεδία εκτός του σχολικού πλαισίου. Συγκεκριμένα, οι καταστάσεις αυτές αφορούσαν μη 

έγκαιρη παροχή σχολικών στηρίξεων, εμπόδια λόγω σχετικά συχνών μεταθέσεων 

εκπαιδευτικών, δυσκολίες παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης στις ειδικές μονάδες λόγω 

ομαδοποίησης παιδιών με διαφορετικά είδη αναπηριών σε αυτές, καθώς επίσης και 

φαινόμενα λανθασμένων τοποθετήσεων παιδιών στο καθεστώς της ειδικής μονάδας. Τέλος, 

αναδείχθηκε η ψυχοφθόρα και αποτρεπτική διαδικασία αλλαγής πλαισίου φοίτησης στη μέση 

εκπαίδευση μέσω κατατακτήριων εξετάσεων, η οποία αφορά τη μετακίνηση παιδιού από το 

καθεστώς της ειδικής μονάδας στο καθεστώς γενικής τάξης. Στην επόμενη ενότητα 

παρουσιάζονται τα ευρήματα σχετικά με περιπτώσεις προσωπικού μισαναπηρισμού προς τις 

οικογένειες με παιδιά με αναπηρίες στο πεδίο της εκπαίδευσης, η οποία αποτελεί την τέταρτη 

και τελευταία πτυχή του φαινομένου του εκπαιδευτικού μισαναπηρισμού. 
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6.4. Φαινόμενα Προσωπικού Μισαναπηρισμού στο Σχολικό Πλαίσιο 

Μία τελευταία έκφανση του φαινομένου του εκπαιδευτικού μισαναπηρισμού στην 

παρούσα έρευνα αποτέλεσαν οι περιπτώσεις αρνητικών κοινωνικών αλληλεπιδράσεων των 

γονέων και των παιδιών τους στο πεδίο της εκπαίδευσης, οι οποίες πολύ πιθανόν να 

συναντώνται και σε άλλα κοινωνικά πεδία της καθημερινής τους ζωής εκτός εκπαίδευσης. 

Πιο συγκεκριμένα οι γονείς ανέφεραν περιπτώσεις επώδυνων απερίσκεπτων σχολίων ή 

συμπεριφορών διάκρισης από πλευράς εκπαιδευτικού προσωπικού, ενώ όσο αφορά τα παιδιά 

αναφέρθηκαν περιπτώσεις πειραγμάτων και κοροϊδιών από συμμαθητές/τριες τους. 

6.4.1. Αρνητικές αλληλεπιδράσεις γονέων – εκπαιδευτικού προσωπικού.  Παρά 

τις καταγεγραμμένες θετικές σχέσεις των οικογενειών με το σχολικό προσωπικό, «εν πάρα 

πολλά καλές οι σχέσεις μας [με το σχολείο]» (Γον.10, Ομάδα: Γ1, Μητέρα αγοριού με 

μαθησιακές αναπηρίες/άλλα προβλήματα υγείας) «αρκετά καλές [οι σχέσεις με το σχολείο]» 

(Γον.11, Ομάδα: Δ-Ε, Μητέρα αγοριού με μαθησιακές αναπηρίες/αισθητηριακή αναπηρία/ 

άλλα προβλήματα υγείας), ορισμένοι γονείς ανέφεραν ότι σε κάποιες περιπτώσεις κατά τη 

σχολική ζωή του παιδιού τους, βίωσαν αρνητικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με τους 

εκπαιδευτικούς. Πιο συγκεκριμένα, οι γονείς αναφέρθηκαν σε εμπειρίες με επώδυνα σχόλια 

και συμπεριφορές διάκρισης στη βάση της αναπηρίας του παιδιού τους, τα οποία σύμφωνα 

με τη βιβλιογραφία αποτελούν περιπτώσεις προσωπικού μισαναπηρισμού (Dominelli, 2009) 

ή αλλιώς περιπτώσεις άμεσου ψυχοσυναισθηματικού μισαναπηρισμού (Reeve, 2014). Εξ’ 

ορισμού του ο «προσωπικός μισαναπηρισμός» αναφέρεται στις αρνητικές πεποιθήσεις και 

συμπεριφορές από τα μη ανάπηρα άτομα προς τα άτομα με αναπηρίες (Dominelli, 2009), ενώ 

η έννοια του «άμεσου ψυχοσυναισθηματικού μισαναπηρισμού» εστιάζει περισσότερο στις 

ψυχοσυναισθηματικές επιπτώσεις αυτών των αρνητικών συμπεριφορών με προκατάληψη 

(Reeve, 2014). 
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Τέτοιου είδους σχόλια και συμπεριφορές τα οποία εμπεριείχαν προκατάληψη φάνηκε 

ότι μπορούσαν να δημιουργήσουν στους γονείς πολύ αρνητικά συναισθήματα όπως θυμό, 

απογοήτευση, αδικία, ακόμη και απόγνωση. Όμως, στις πλείστες των περιπτώσεων οι γονείς 

επέδειξαν δυνατές αντιστάσεις, καταδεικνύοντας ότι είναι σε θέση να αντικρούσουν τέτοιου 

είδους καταστάσεις και να υπερασπίσουν αποτελεσματικά τα συμφέροντα των παιδιών τους. 

Στην παρούσα έρευνα δεν εντοπίστηκαν μοτίβα κοινωνικοοικονομικών διαφορών ως προς 

την εμπειρία και τη συχνότητα αναφοράς περιστατικών προσωπικού μισαναπηρισμού. Το 

μόνο σημείο που διαπιστώθηκε σχετικά με την κοινωνικοοικονομική προέλευση των 

οικογενειών, ήταν το γεγονός ότι καταγγελίες προς τις αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές (π.χ. 

στα Επαρχιακά Γραφεία Εκπαίδευσης) σχετικά με τέτοιου είδους αρνητικές συμπεριφορές 

καταγράφηκαν μόνο από γονείς μεσαίας τάξης. Γενικά όπως ανέφεραν οι γονείς, οι 

συμπεριφορές αυτές φαίνεται να προκύπτουν από τη μη επαρκή κατάρτιση και ενημέρωση 

του προσωπικού των σχολείων σε θέματα αναπηρίας και ενιαίας εκπαίδευσης. 

Στην παρούσα έρευνα, η πρώτη μορφή προσωπικού μισαναπηρισμού στο πεδίο της 

εκπαίδευσης που καταγράφηκε προς τους γονείς ήταν τα επώδυνα ή απερίσκεπτα σχόλια από 

πλευράς σχολικού προσωπικού, τα οποία μπορούσαν να τους δημιουργούν έντονα αρνητικά 

συναισθήματα. Για παράδειγμα η συμμετέχουσα Γον.07 εξιστορεί την εμπειρία της όπου 

έλαβε αρνητικά και επώδυνα σχόλια για το παιδί της από το σχολικό προσωπικό: 

[…] εμπόρεν να μου πουν ας πούμε «Βλέπουν τον και περιπαίζουν τον.» ή να με 

καλέσει η διευθύντρια να μου πει ότι εν πιο καλά να τον πάρω στο ειδικό σχολείο 

παρά να τον αφήσω σε ένα κανονικό περιβάλλον ας πούμε. Βασικά στο δημοτικό 

ήταν έτσι εναντίων όλων των μωρών, όχι μόνο του δικού μου, γενικά, αλλά οι 

άνθρωποι δεν εκατείχαν καθόλου [σε θέματα αναπηρίας]. Ένιωθα πολύ άσχημα […] 

πολλές φορές ας πούμε δεν ένιωθα καλά και δεν τον έπαιρνα σχολείο. […] εμπόρε 

να με πιάσει τηλέφωνο η διευθύντρια και ξέρω γω να μου πει ότι έπρεπε να τον πάρω 

σε γιατρό να του δώσει φάρμακο για να ηρεμήσει και ξέρω γω. [Δ]Εν είχα το 

κουράγιο να ασχοληθώ, απλά τις πιο πολλές μέρες δεν τον έπαιρνα, είχα τον σπίτι. 

(Γον.07, Ομάδα: Γ1, Μητέρα αγοριού στο φάσμα του αυτισμού, Έμφαση συγγραφέα) 
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Το πιο πάνω απόσπασμα καταδεικνύει τις σαφείς αρνητικές ψυχοσυναισθηματικές 

επιπτώσεις αυτών των καταστάσεων προς τους γονείς, αφού όπως δήλωσε η ίδια δεν ένοιωθε 

καλά και ως εκ τούτου ορισμένες φορές δεν έπαιρνε το παιδί της στο σχολείο λόγω των πιο 

πάνω συμπεριφορών. Αξίζει να σημειωθεί πως στην παρούσα έρευνα η αντίδραση γονέα να 

μην πάρει το παιδί του σχολείο λόγω των πιο πάνω συμπεριφορών, ήταν περιστατικό το 

οποίο συναντήθηκε μόνο μία φορά στα δεδομένα. 

Μια δεύτερη μορφή προσωπικού μισαναπηρισμού στο πεδίο της εκπαίδευσης ήταν οι 

περιπτώσεις όπου οι γονείς ανέφεραν ότι το παιδί τους δε γινόταν αποδεκτό από το 

εκπαιδευτικό προσωπικό, και τους γινόταν προτροπή να αλλάξουν εκπαιδευτικό πλαίσιο ή 

σχολείο από αυτό που είχε αποφασίσει η ΕΕΕΑΕ. Αυτές οι συμπεριφορές διάκρισης με 

εμφανή προκατάληψη προς τα παιδιά με αναπηρίες μπορούσαν να δημιουργήσουν στους 

γονείς συναισθήματα διάκρισης, μη αποδοχής, θυμού, αγανάκτησης, απογοήτευσης και 

αδικίας. Γενικά όμως, παρά τα αρνητικά συναισθήματα τα οποία μπορούσαν να 

προκαλέσουν αυτές οι συμπεριφορές οι γονείς στην παρούσα έρευνα φάνηκε ότι διέθεταν 

αντιστάσεις και μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους αρνητικές συμπεριφορές, είτε 

μέσω καταγγελιών προς το ΥΠΠΑΝ είτε μέσω επιμονής τους για παραμονή του παιδιού τους 

στο σχολείο. Δηλαδή, μέσα από τα λόγια των πλείστων γονέων διαφάνηκε μια αίσθηση 

ικανότητας για αντίκρουση τέτοιου είδους συμπεριφορών με προκατάληψη προς τα παιδιά 

τους. Στα πιο κάτω αποσπάσματα παρουσιάζονται οι εμπειρίες δύο γονέων όπου οι 

εκπαιδευτικοί δυσκολεύονταν να αποδεχτούν τα παιδιά τους στην τάξη τους: 

Στο νηπιαγωγείο δεν τον ήθελε η δασκάλα μες την τάξη της. Δεν τον ήθελε. […] εκεί 

μας έστειλαν, εκεί πήγαμε. Και είχαμε προσωπική συνοδό, και την πρώτη μέρα, όταν 

πήγα να πιάσω τον (όνομα παιδιού) από το σχολείο με κάλεσε η διευθύντρια στο 

γραφείο της να μου πει ότι «δεν κάμνει» διότι δεν εκάθετουν στην καρέκλα του. 

Μιλούμε ήταν (ηλικία νηπιαγωγείου). Και μετά ξεκίνησε η συνεχής υπόδειξη [από το 

σχολικό προσωπικό] στη συνοδό την οποίαν επιλέξαμε εμείς, ότι δεν κάμνει και 

πρέπει να πάει στο ειδικό σχολείο, «Δεν κάμνει, πρέπει να πάει στο ειδικό σχολείο.», 

«Δεν κάμνει, πρέπει να πάει στο ειδικό σχολείο.» και τελειώσαμε τη χρονιά έτσι. 

(Γον.16, Ομάδα: Α-Β, Μητέρα αγοριού με νοητική αναπηρία) 
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[…] δεν την ήθελαν στο νηπιαγωγείο τη δική μας την κόρη. Έλεγε [η διευθύντρια] 

ότι η μονάδα του σχολείου ήταν για [συγκεκριμένο είδος αναπηρίας] και της έλεγα 

ότι το παιδί μας δεν εγκρίθηκε να πάει σε μονάδα θα πήγαινε σε κανονική τάξη και 

μου έλεγε «Ναι, αλλά δεν ανήκει εδώ.» Για παράδειγμα μου λέει «Να πάτε αλλού 

που έχει και μονάδα και να πάτε στο τάδε σχολείο.» και μου το όρισε και λοιπά και 

είπα «Όχι.» Ούτως ή αλλιώς η πρόταση για το συγκεκριμένο σχολείο ήρθε που το 

Υπουργείο. 

[…] έκαμα της και καταγγελία φυσικά στο Υπουργείο μετά, γιατί με ποιου το 

δικαίωμα να με παίρνεις σπίτι μου η ώρα 8:00 το βράδυ [τηλέφωνο] που τη στιγμή 

που δε με γνωρίζεις για να μου πεις το παιδί μου να πάει να φοιτήσει κάπου αλλού; 

[…] Ένιωθα ότι θα είχαμε να περάσουμε πολύ δύσκολα. Ένιωθα ότι δεν 

αποδέχουμουν τούτο το πράγμα. Πρώτα από όλα δεν την είδε, δεν την ήξερε, δεν 

ήξερε σε τι κατάσταση βρισκόταν, «Και μου λες τούτο το πράγμα; Δηλαδή με 

καταδίκασες πριν καν με γνωρίσεις;» […] Ετηλεφώνησα στο Υπουργείο Παιδείας και 

είπα τους «Ποια εν τούτη η κοπέλα που με έπιασε και είπε μου τούτο και τούτο και 

τούτο το πράγμα;» Εξαναέπιασε με ακόμα μία φορά αλλά δεν υπήρχε περίπτωση. 

Εμείς επήγαμε κανονικά. (Γον.34, Ομάδα: Γ1, Μητέρα κοριτσιού με νοητική 

αναπηρία, Έμφαση συγγραφέα) 

Μέσα από τις συνεντεύξεις οι γονείς ανέφεραν ότι βίωσαν παρόμοιου τύπου αρνητικά 

σχόλια και συμπεριφορές και κατά τις επαφές τους με μέλη των ΕΕΕΑΕ. Πιο συγκεκριμένα, 

μία συμμετέχουσα ανάφερε πως έγινε δέκτης σχολίων τα οποία υπονοούσαν την αναπηρία 

ως τραγωδία πράγμα το οποίο την έβρισκε κάθετα αντίθετη, αφού η συγκεκριμένη μέσα από 

τα λόγια της φάνηκε ότι προσέγγιζε την αναπηρία μέσα από έναν φακό περισσότερο 

προσανατολισμένο προς τη διεκδίκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μέσα από τα 

ευρήματα αυτά αναδύεται και η τεράστια ανάγκη για επιμόρφωση των μελών των ΕΕΕΑΕ 

και του προσωπικού των σχολείων, τόσο σε θέματα προσέγγισης της αναπηρίας όσο και σε 

θέματα δεοντολογίας σχετικά με τις κοινωνικές τους αλληλεπιδράσεις με άτομα με 

αναπηρίες και τις οικογένειές τους. Όπως περιγράφει χαρακτηριστικά η συμμετέχουσα 

Γον.31: 

[…] ο πρόεδρος της Επιτροπής πριν καν ξεκινήσει η συνεδρία «Θέλω να σας πω κάτι. 

Αντιλαμβανόμαστε το μαρτύριο που περνάτε, το δράμα σας και θέλω να ξέρετε ότι 

εμείς είμαστε εδώ για να κάμουμε ότι το δυνατό χρειάζεται για απαλύνουμε τον πόνο 

σας.» Έπαθα σοκ […] ήταν ο πρόεδρος της Επαρχιακής! Και λέω «Α παναγία μου 

προσέγγιση.» Δηλαδή ξεκινάς κάτι με τούτην την.. Και λέω του «Κανένα δράμα.» 

λέω του «Κανένας Γολγοθάς. Εγώ ήρθα εδώ να διεκδικήσω το τι δικαιούται το παιδί 

μου.». (Γον.31, Ομάδα: Α-Β, Μητέρα αγοριού με σωματική αναπηρία) 
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Στην παρούσα έρευνα, η αντανάκλαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον λόγο των 

γονέων ήταν χαρακτηριστικό φαινόμενο το οποίο συναντήθηκε μόνο σε συνεντεύξεις γονέων 

μεσαίας κοινωνικοοικονομικής τάξης, και κυρίως σε περιπτώσεις διεκδίκησης ή διαφωνίας 

τους με τις εκπαιδευτικές αρχές για θέματα ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση. Όμως, 

όπως φάνηκε στην πιο πάνω περίπτωση, ο λόγος προς τα ανθρώπινα δικαιώματα 

χρησιμοποιήθηκε από τη συγκεκριμένη μητέρα για να αντικρούσει αντιλήψεις και 

απερίσκεπτα λόγια τα οποία στηρίζονταν έντονα στο ιατρικό και φιλανθρωπικό μοντέλο 

αντίληψης της αναπηρίας. Επώδυνα λόγια ανάφερε ότι βίωσε και μία δεύτερη συμμετέχουσα 

καθώς ορισμένα μέλη της ΕΕΕΑΕ προσπαθούσαν να την πείσουν να στείλει το παιδί της σε 

ειδικό σχολείο, ενώ η ίδια η επιθυμούσε φοίτηση σε ειδική μονάδα ώστε το παιδί της να έχει 

την ευκαιρία πρόσβασης στο περιβάλλον του γενικού σχολείου: 

[…] που ήταν να πάει γυμνάσιο ήρθε μια επιτροπή η οποία είπε μου ότι ήταν πιο 

καλά να τον πάρω στο ειδικό σχολείο παρά να τον πάρω σε γυμνάσιο, γιατί στο 

γυμνάσιο τα παιδιά κοροϊδεύουν, γιατί στο γυμνάσιο τα παιδιά δέρνουν, ξέρω γω έτσι 

αυτά. «Ναι, ναι.» και λέει μου μια «Εμείς που έχουμε φυσιολογικά παιδιά και έχουμε 

έναν σωρό προβλήματα μες το γυμνάσιο και εν να τον πάρεις εσύ με πρόβλημα;» ότι 

εν να τον κοροϊδεύουν, εν να τον δέρνουν, έτσι καταστάσεις. […] Όχι, όχι, είμαι 

πολλά ευχαριστημένη [στο γυμνάσιο]. Αντιθέτως τα μωρά τα πιο πολλά εβοηθούσαν 

τον και αγαπούσαν τον. Αλλά τζείνοι [εδώ εννοεί τα άτομα της Επιτροπής] τάχα ότι 

ήταν να έχω πολλά προβλήματα και ξέρω γω. […] αντίκρουσα το. Αλλά εντάξει μετά 

ο άνθρωπος της.. ο συνδετικός λειτουργός υποστήριξε με. (Γον.07, Ομάδα: Γ1, 

Μητέρα αγοριού στο φάσμα του αυτισμού) 

Επίσης, ορισμένοι γονείς ανέφεραν ότι έγιναν δέκτες σχολίων τα οποία εμπεριείχαν 

οίκτο. Οι γονείς σε αυτές τις περιπτώσεις εξέφρασαν την κάθετη διαφωνία τους με τέτοιου 

είδους προσεγγίσεις, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι αυτό που έχει σημασία για τα παιδιά τους 

είναι η αναγνώριση των δεξιοτήτων τους και η περεταίρω ανάπτυξη τους. Κατά τους γονείς, 

τα παιδιά που φοιτούν στις ειδικές μονάδες δε χρειάζονται οίκτο αλλά ανάπτυξη δεξιοτήτων 

ζωής οι οποίες θα τα βοηθήσουν προς μια πιο αυτόνομη και πιο ποιοτική ζωή. Ιδιαίτερα στις 

ειδικές μονάδες μέσης εκπαίδευσης, οι γονείς ανέφεραν μεγάλες ελλείψεις στο θέμα της 

ανάπτυξης δεξιοτήτων ζωής λόγω της απουσίας σχετικά καταρτισμένου προσωπικού. Για 
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παράδειγμα η συμμετέχουσα Γον.17 της οποίας το παιδί φοιτούσε σε ειδική μονάδα 

αναφέρει: 

Και «Το καημένο παιδί. Κρίμα.» Συνέχεια. Τούτην τη λέξη σταμάτα να μου το πεις. 

Δεν είναι κρίμα. Ξέρουμε ότι έχει τις ανάγκες της, κάνε κάτι με αυτά που μπορεί. 

Έχει, she has other talents, just work with them. It’s so tiring. it’s typical, it’s so 

tiring. It’s a huge problem στην Κύπρο. (Γον.17, Ομάδα: Γ1, Μητέρα κοριτσιού στο 

φάσμα του αυτισμού/άλλα προβλήματα υγείας) 

Τα ευρήματα αυτά φαίνεται να είναι σε συμφωνία και με τα πορίσματα άλλων 

ερευνών οι οποίες κατέδειξαν ότι παρά το γεγονός ότι οι γονείς των παιδιών με αναπηρίες 

πληγώνονταν από τέτοιου είδους σχόλια και συμπεριφορές, οι γονείς φάνηκε πως μπορούσαν 

να αντισταθούν στις προκαταλήψεις, δεν εσωτερίκευαν τα στερεότυπα και δεν υπονομευόταν 

η ψυχοσυναισθηματική τους ευημερία (Jarrett, 2008∙ Jarrett κ.ά., 2014). Όμως, παρά τις 

δυνατές αντιστάσεις και αντικρούσεις των γονέων σε τέτοιου είδους καταστάσεις, είναι 

σημαντικό να αναγνωριστεί πως τα αρνητικά σχόλια και οι συμπεριφορές μπορούσαν να 

τους παρεμποδίζουν από το να ξεκινούν τις αλληλεπιδράσεις τους με τους εκπαιδευτικούς 

επί ίσοις όροις όπως οι γονείς με παιδιά χωρίς αναπηρίες (Jarrett κ.ά., 2014). Τέλος, αυτά τα 

περιστατικά στις σχέσεις γονέων – εκπαιδευτικών φαίνεται να προκύπτουν και λόγω 

απουσίας συμφωνημένων κανόνων πολιτισμικής δέσμευσης σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις 

των ατόμων με αναπηρίες με άτομα χωρίς αναπηρίες (Reeve, 2014), πράγμα το οποίο 

καταδεικνύει και την ανάγκη για συμπερίληψη τέτοιου είδους κανόνων έκφρασης και 

συμπεριφοράς στον κώδικα δεοντολογίας των εκπαιδευτικών. 

6.4.2. Αρνητικές αλληλεπιδράσεις παιδιών με συμμαθητές/τριες.  Κλείνοντας την 

παρούσα ενότητα θα ήταν παράλειψη να μη γινόταν αναφορά στις περιπτώσεις αρνητικών 

κοινωνικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ παιδιών με αναπηρίες και συμμαθητών/τριών τους, οι 

οποίες φάνηκε να δημιουργούσαν συναισθήματα λύπης και στεναχώριας τόσο στα ίδια τα 

παιδιά όσο και στους γονείς τους. Τέτοιου είδους περιστατικά εμπεριείχαν κυρίως 

πειράγματα, κοροϊδία και σε ορισμένες περιπτώσεις καταστάσεις σχολικού εκφοβισμού. 
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Επίσης, ένας γονέας ανάφερε ότι τα παιδιά της τάξης απέφευγαν και δεν έκαναν παρέα στο 

παιδί του: «Οι συμμαθητές του δεν τον κάμνουν.. Δεν του κάμνουν παρέα. Η τάξη του 

[γενική τάξη] αποφεύγει τον» (Γον.13, Ομάδα: Γ2, Πατέρας αγοριού με αισθητηριακή 

αναπηρία). Όπως διαπιστώθηκε στην παρούσα έρευνα, τα φαινόμενα αυτά δε θα μπορούσαν 

να διερευνηθούν εις βάθος χωρίς τις συνεντεύξεις των ιδίων παιδιών, ιδίως ως προς τα 

συνακόλουθα αρνητικά συναισθήματα που μπορούσαν να τους προκαλέσουν αυτές οι 

καταστάσεις: «Με πείραζαν και πολλές φορές μου έπαιρναν το φαγητό. [Ένιωθα] 

στεναχωρημένη» (Μαθήτρια.06, Μαθησιακές αναπηρίες, Φοίτηση σε γενική τάξη δημοτικής 

εκπαίδευσης). Ορισμένοι γονείς αναφέρθηκαν σε τέτοιου είδους περιστατικά στο σχολείο, 

όμως η βιωμένη εμπειρία όπως την έζησαν τα παιδιά δεν ήταν δυνατόν να συλληφθεί 

ολοκληρωμένα μόνο μέσα από τις προοπτικές των γονέων. 

Τα παιδιά σχετικά με αυτές τις εμπειρίες εξέφρασαν πολύ αρνητικά συνθήματα, 

αναδεικνύοντας τη μεγάλη ανάγκη για προώθηση πολιτικών πρόληψης τέτοιου είδους 

φαινομένων, μιας και τα μισά παιδιά της έρευνας (τέσσερα από τα οκτώ) δήλωσαν ότι 

βίωσαν προσωπικό μισαναπηρισμό από συμμαθητές/τριες τους: «Δεν μου αρέσει πως μιλούν 

[ορισμένοι συμμαθητές] για μένα […] Επειδή τάχα δεν ξέρω να διαβάζω και να γράφω» 

(Μαθητής.08, Μαθησιακές αναπηρίες/αισθητηριακή αναπηρία/άλλα προβλήματα υγείας, 

Φοίτηση σε ειδική μονάδα μέσης εκπαίδευσης). Οι αρνητικές συμπεριφορές προς τα παιδιά 

με αναπηρίες δεν αποτελούν μόνο τοπικό κοινωνικό πρόβλημα, αφού τέτοια φαινόμενα 

εκφράστηκαν από παιδιά και στην έρευνα των Connors και Stalker (2007) στη Σκωτία, όπου 

«σχεδόν τα μισά παιδιά με αναπηρίες βίωσαν εκφοβισμό, είτε στο σχολείο είτε στην τοπική 

τους γειτονιά» (σ. 16, μετάφραση συγγραφέα). Επίσης, όπως ανέφερε ένα άλλο παιδί που 

συμμετείχε έρευνα: «Επειράζαν με. Επεριπαίζαν με ότι δεν μπορώ να διαβάσω. […] Ένιωθα 

στεναχωρία. […] Είπα το και στη μάμμα. […] Ήρθε η μάμμα στο σχολείο. […] που με 

κοροϊδεύαν είπα το της μάμμας» (Μαθήτρια.02, Μαθησιακές αναπηρίες, Φοίτηση σε γενική 
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τάξη δημοτικής εκπαίδευσης). Σε αυτού του είδους τις περιπτώσεις ο ρόλος των γονέων ήταν 

πολύ σημαντικός ως προς την ενημέρωση του σχολείου για τα περιστατικά αυτά ώστε να 

ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπισή τους, αφού σε  ορισμένες περιπτώσεις τα γεγονότα 

αυτά δεν ήταν υπό την αντίληψή του σχολικού προσωπικού. Οι περισσότεροι γονείς που τα 

παιδιά τους βίωσαν τέτοιου είδους εμπειρίες ανέφεραν ότι οι παρεμβάσεις τους στο σχολείο 

ήταν σημαντικές και καθοριστικές ως προς στην αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών. 

Παρέμβηκα, πήγα στο σχολείο και είπα τα γεγονότα με τη διευθύντρια. […] 

Επέμβηκα. Φυσικά αραιά και που συμβαίνουν ακόμα κάποια πράγματα. Παραπάνω 

εν εις το ολοήμερο που συμβαίνει. Πετάσσουν της το φαγητό της, τραβούν της την 

καρέκλα, ήταν η κοροϊδία την ώρα του μαθήματος, διότι ήταν η αλλαγή του σχολείου 

που κάμαμε φέτος και ώσπου να εμπεδώσουν και οι δάσκαλοι ότι ποιο εν το 

πρόβλημα της (όνομα παιδιού) υπήρχε πολλή κοροϊδία και επέμβηκα. Πήγα μίλησα 

με τη διευθύντρια, μίλησα και με τη δασκάλα. Εντάξει, επιλύθηκε μπορώ να πω 

πολλά γρήγορα το θέμα. Εντάξει, τουν-τα πειράγματα που υπάρχουν, εντάξει 

προσπαθούμε ακόμα. (Γον.05, Ομάδα: Γ2, Μητέρα κοριτσιού με μαθησιακές 

αναπηρίες) 

Σημαντικό ρόλο στη γνωστοποίηση αυτών των περιστατικών φάνηκε ότι είχαν και τα 

κοινωνικά δίκτυα μεταξύ των γονέων, καθώς επίσης και οι καλές σχέσεις και η επικοινωνία 

με τους σχολικούς συνοδούς. Δηλαδή, σε ορισμένες περιπτώσεις οι συμμαθητές/τριες των 

παιδιών με αναπηρίες ανέφεραν στους γονείς τους αυτά τα περιστατικά, και στη συνέχεια οι 

γονείς των συμμαθητών/τριών ενημέρωσαν τους γονείς των παιδιών με αναπηρίες τους 

οποίους και γνώριζαν. Όπως αναφέρει μία συμμετέχουσα «είδε το άλλο μωρό και είπε το της 

μάμμας [του] και έπιασε με η μάμμα […] και είπε μου ‘Έτσι και έτσι έκαμαν του μωρού. 

Μίλα με τη δασκάλα.’» (Γον.10, Ομάδα: Γ1, Μητέρα αγοριού με μαθησιακές 

αναπηρίες/άλλα προβλήματα υγείας). Συνεπώς οι γονείς μέσα από την εμπλοκή τους στην 

εκπαίδευση φαίνεται να έχουν σημαντικότατο ρόλο στην αποτελεσματική αντιμετώπιση και 

επίλυση τέτοιου είδους επώδυνων για τα παιδιά εκπαιδευτικών προβλημάτων. Αξιοσημείωτο 

εύρημα στην παρούσα έρευνα είναι η παρατήρηση πως τέτοιου είδους περιπτώσεις 

αρνητικών κοινωνικών αλληλεπιδράσεων με συμμαθητές/τριες αναφέρθηκαν μόνο από 

γονείς παιδιών με μαθησιακές, νοητικές και αισθητηριακές αναπηρίες. Αρνητικές 
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αλληλεπιδράσεις με συμμαθητές/τριες δεν αναφέρθηκαν από γονείς παιδιών με σωματικές 

αναπηρίες. Όπως αναφέρει μία μητέρα αγοριού με νοητική αναπηρία: 

[…] δεχόταν bullying […]  οι καθηγητές έπρεπε να μιλούν στα υπόλοιπα μωρά για τα 

μωρά της μονάδας. […] άρα να υπάρχει και ενημέρωση των υπόλοιπων μωρών για 

τούτα τα μωρά. Ότι μπορούσε να ήταν ένα μωρό δικό τους ή μπορούσε να ήταν οι 

ίδιοι στην ίδια θέση. […] Ήταν γενικά ότι ήταν μωρό της μονάδας [το είδος του 

bullying]. Υποτιμούσαν τα μωρά της μονάδας […] αλλά επειδή ο (όνομα παιδιού) δεν 

το αντιλαμβανόταν τούτο εγώ ενημερώθηκα που αλλού. Από τη συνοδό. (Γον.04, 

Ομάδα: Α-Β, Μητέρα αγοριού με νοητική αναπηρία) 

Όπως ανέφεραν οι γονείς φαίνεται να υπάρχει και μια σημαντική ανάγκη για 

εκπαίδευση και ενημέρωση των μαθητών/τριών χωρίς αναπηρίες ότι στην έννοια της 

«αναπηρίας» δεν περιλαμβάνονται μόνο οι σωματικές, αλλά αντίθετα συμπεριλαμβάνονται 

και οι νοητικές, οι μαθησιακές, οι αισθητηριακές και οι ψυχοσυναισθηματικές αναπηρίες και 

ότι όλες θα πρέπει να τυγχάνουν του ιδίου σεβασμού. Συνοψίζοντας, στην παρούσα ενότητα 

παρουσιάστηκαν τα ευρήματα σχετικά με περιπτώσεις προσωπικού μισαναπηρισμού προς 

γονείς και παιδιά στο πεδίο της εκπαίδευσης, οι οποίες αποτέλεσαν την τέταρτη πτυχή του 

φαινομένου του εκπαιδευτικού μισαναπηρισμού που προέκυψε μέσα από την παρούσα 

διερεύνηση. 

 

Σύνοψη Ευρημάτων Κεφαλαίου 

 Συνοψίζοντας το παρόν κεφάλαιο, οι οικογένειες ανέφεραν ότι συνάντησαν διάφορες 

καταστάσεις μισαναπηρισμού στο πεδίο της εκπαίδευσης των παιδιών τους, οι οποίες 

μπορούσαν να έχουν έμμεσες ή άμεσες ψυχοσυναισθηματικές επιπτώσεις στους γονείς και τα 

παιδιά τους. Ο εκπαιδευτικός μισαναπηρισμός εντοπίστηκε σε διάφορα επίπεδα, όπως η μη 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών στα διάφορα καθεστώτα φοίτησης, τα 

εμπόδια εκτός σχολικού πλαισίου (π.χ. λανθασμένες τοποθετήσεις σε καθεστώς φοίτησης, μη 

έγκαιρη έγκριση παροχής στηρίξεων, κ.α.), οι περιπτώσεις περιθωριοποίησης ή/και 
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αποκλεισμού των παιδιών στο σχολικό πλαίσιο (π.χ. μη προσβάσιμα σχολικά κτήρια, 

περιθωριοποίηση παιδιών με αναπηρίες στη γενική τάξη, κ.α.), και τέλος τα περιστατικά 

προσωπικού μισαναπηρισμού προς γονείς και παιδιά με αναπηρίες. Όπως φάνηκε από τα 

ευρήματα της έρευνας, οι ικανότητες των οικογενειών για αντιμετώπιση καταστάσεων 

εκπαιδευτικού μισαναπηρισμού εξαρτιόντουσαν σε σημαντικό βαθμό από τους κοινωνικούς, 

πολιτισμικούς και οικονομικούς τους πόρους, και ως εκ τούτου από το κοινωνικοοικονομικό 

τους υπόβαθρο. Τέλος, αξιοσημείωτες στο παρόν κεφάλαιο ήταν και οι γονεϊκές εισηγήσεις 

προς βελτίωση της εκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρίες, στις οποίες εντοπίστηκαν 

διαχωριστικές λογικές που συγκρούονται με τη φιλοσοφία της ενιαίας εκπαίδευσης. Στο 

επόμενο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται και συζητιούνται τα συμπεράσματα, οι 

εισηγήσεις διαμόρφωσης πολιτικών και πρακτικών, καθώς και οι ανάγκες για περεταίρω 

μελλοντική διερεύνηση που προέκυψαν μέσα από την παρούσα έρευνα.  



 

 

 

Κεφάλαιο 7 

Συμπεράσματα 

 

Στο παρόν και τελευταίο κεφάλαιο διατυπώνονται και συζητιούνται τα συμπεράσματα που 

προέκυψαν μέσα από τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας. Στη συνέχεια παρουσιάζεται και 

συζητείται η συνεισφορά της έρευνας στην ανάπτυξη θεωρίας, στη διαμόρφωση πολιτικών 

και πρακτικών, και στην ανάδειξη αναγκών για περεταίρω μελλοντική διερεύνηση. Τέλος, 

διατυπώνονται οι περιορισμοί της παρούσας έρευνας, καθώς επίσης και η θέση του ερευνητή 

ως προς την ερευνητική διαδικασία. 

 

7.1. Γενική Σύνοψη Συμπερασμάτων 

Μέσα από την παρούσα διερεύνηση βρέθηκε ότι η εμπλοκή των οικογενειών με 

παιδιά με αναπηρίες διαδραματιζόταν κυρίως σε τρία πεδία κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

κατά τη γλώσσα του Bourdieu, δηλαδή στις ΕΕΕΑΕ για τη λήψη απόφασης όσον αφορά το 

πλαίσιο φοίτησης των παιδιών τους, στις Σχολικές Εφορείες για την πρόσληψη σχολικών 

συνοδών, και στα σχολεία σχετικά με την επικοινωνία και τις επαφές τους με το 

εκπαιδευτικό προσωπικό. Όμως, όπως καταγράφηκε στην παρούσα έρευνα, η 

αποτελεσματικότητα, η επιρροή και το επίπεδο εμπλοκής των οικογενειών στα τρία αυτά 

πεδία, εξαρτιόντουσαν σε σημαντικό βαθμό από τους κοινωνικούς, πολιτισμικούς, και σε 

ορισμένες περιπτώσεις τους οικονομικούς τους πόρους, εύρημα το οποίο φαίνεται να 
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ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τις υπάρχουσες επισημάνσεις στη διεθνή βιβλιογραφία (Lareau, 

2000· Crozier, 2000· Symeou, 2010· Trainor, 2010α, 2010β). Εντούτοις, παρά τη συμφωνία 

των ευρημάτων της έρευνας με την ευρύτερη βιβλιογραφία των σχέσεων σχολείου – 

οικογένειας, η παρούσα διερεύνηση συνείσφερε περεταίρω γνώση και κατανόηση ως προς 

τον ρόλο του κοινωνικοοικονομικού υποβάθρου και των πόρων των οικογενειών στις 

δυνατότητές τους για αντιμετώπιση φαινομένων μισαναπηρισμού στο πεδίο της εκπαίδευσης. 

Δηλαδή, οι δυνατότητες των οικογενειών για αποφυγή και αντιστάθμιση φαινομένων 

μισαναπηρισμού στο πεδίο της εκπαίδευσης εξαρτιόντουσαν σημαντικά από την κατοχή και 

ενεργοποίηση του ανάλογου κεφαλαίου (πολιτισμικού, κοινωνικού, οικονομικού, ή 

συνδυασμό τους) από αυτές, ανάλογα με την περίπτωση. Παράλληλα, στην έρευνα έγινε μια 

προσπάθεια αναγνώρισης και καταγραφής των περιπτώσεων μισαναπηρισμού τις οποίες 

ανέφεραν ότι συνάντησαν οι οικογένειες στο πεδίο της εκπαίδευσης, ονομάζοντας το 

φαινόμενο αυτό «εκπαιδευτικό μισαναπηρισμό» (“educational disablism”), και 

παρουσιάζοντας ταυτόχρονα τις διάφορες πτυχές ή εκφάνσεις του. Επίσης, όπως αναφέρθηκε 

στο Κεφάλαιο της Εισαγωγής, στην έρευνα έγινε προσπάθεια για αποφυγή ντετερμινιστικών 

προσεγγίσεων ως προς την εφαρμογή θεωρητικών εργαλείων από το έργο του Bourdieu, 

συμβάλλοντας στην αύξηση της κατανόησης και προς αυτήν την κατεύθυνση. Πιο 

συγκεκριμένα, στην έρευνα αυτή, παρόλο του ότι οι ταξικές έξεις εμφανίστηκαν ως ο κύριος 

παράγοντας διαμόρφωσης της γονεϊκής εμπλοκής στην εκπαίδευση, μέσα από την έρευνα 

εντοπίστηκαν και άλλα εξίσου σημαντικά τεκμήρια τα οποία κατέδειξαν μεταβλητότητα των 

έξεων, μαλακότητα των κοινωνικών δομών, και δυνατότητα ύπαρξης φαινομένων 

κοινωνικής αλλαγής μέσω μεταβολής των έξεων των γονέων. Τα ευρήματα αυτά φαίνεται να 

ενθαρρύνουν αλλά και να καταδεικνύουν ότι η εφαρμογή των θεωρητικών εργαλείων του 

Bourdieu θα πρέπει να προσεγγίζεται μέσα από λιγότερο «στενές» και ντετερμινιστικές 
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προσεγγίσεις, οι οποίες να αφήνουν περιθώρια για παρατήρηση και εντοπισμό φαινομένων 

κοινωνικής αλλαγής στα ερευνητικά δεόμενα. 

 

7.2. Κεφάλαιο, Κοινωνικοοικονομικό Υπόβαθρο και Εκπαιδευτικός Μισαναπηρισμός 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στην παρούσα έρευνα έγινε μια προσπάθεια ορισμού του 

φαινομένου του εκπαιδευτικού μισαναπηρισμού, δηλαδή του μισαναπηρισμού που 

συναντάται στο πεδίο της εκπαίδευσης, μέσα από τις απόψεις και εμπειρίες των οικογενειών 

με παιδιά με αναπηρίες. Βάσει των ευρημάτων της έρευνας ο «εκπαιδευτικός 

μισαναπηρισμός» απευθύνεται σε όλα τα αναπηροποιητικά εμπόδια και καταστάσεις που 

συναντώνται στο πεδίο της εκπαίδευσης προς τα παιδιά με αναπηρίες, τόσο σε δομικό όσο 

και σε διαπροσωπικό επίπεδο, τα οποία μπορούν να περιορίσουν τη σχολική ευημερία των 

παιδιών, καθώς και τις εκπαιδευτικές και κοινωνικές τους δυνατότητες και ευκαιρίες, με 

έμμεσες ή άμεσες ψυχοσυναισθηματικές επιπτώσεις στα παιδιά και τις οικογένειές τους. 

Όπως καταγράφηκε στις αντίστοιχες ενότητες και υπό-ενότητες του Κεφαλαίου 6, οι 

διάφορες πτυχές του εκπαιδευτικού μισαναπηρισμού είναι οι εξής: α) η μη ικανοποιητική 

εκπαίδευση προς τα παιδιά με αναπηρίες περιλαμβανομένης της ποιότητας των σχολικών 

στηρίξεων, τόσο στις γενικές τάξεις όσο και στις ειδικές μονάδες, β) τα διάφορα συστημικά 

εμπόδια εκτός σχολικού πλαισίου όπως η μη έγκαιρη παροχή στηρίξεων, τα εκπαιδευτικά 

εμπόδια λόγω σχετικά συχνών μεταθέσεων εκπαιδευτικών, οι περιπτώσεις μη ορθών 

αποφάσεων για τοποθέτηση παιδιών στο πλαίσιο της ειδικής μονάδας, και οι δυσκολίες 

παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης λόγω ομαδοποίησης παιδιών με διαφορετικά είδη αναπηριών 

στις ειδικές μονάδες, γ) οι περιπτώσεις περιθωριοποίησης και αποκλεισμού των παιδιών στο 

σχολικό πλαίσιο λόγω εμποδίων προσβασιμότητας ή περιθωριοποίησής τους στις γενικές 

τάξεις, και ε) οι περιπτώσεις προσωπικού μισαναπηρισμού στο σχολικό πλαίσιο, όπως είναι 
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οι αρνητικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις των παιδιών και των γονέων στη βάση 

προκαταλήψεων για τις αναπηρίες. Όπως φάνηκε μέσα από τα ευρήματα της έρευνας, οι 

γονείς μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικότατο ρόλο στην άμβλυνση ή την αποφυγή 

καταστάσεων εκπαιδευτικού μισαναπηρισμού προς τα παιδιά τους, γεγονός που ενισχύει τη 

θέση ότι οι σχέσεις και οι συνεργασίες μεταξύ σχολείου και οικογενειών με παιδιά με 

αναπηρίες θα πρέπει να ενθαρρύνονται και να διασφαλίζονται μέσα από ανάλογες 

θεσμοθετημένες εκπαιδευτικές πολιτικές και πρακτικές. Επίσης, τα πιο πάνω ευρήματα 

σχετικά με την έννοια του εκπαιδευτικού μισαναπηρισμού σαφώς και θα μπορούσαν να 

αξιοποιηθούν και σε συνάρτηση με τις εμπειρίες των παιδιών χωρίς αναπηρίες, δίνοντας έτσι 

την ευκαιρία να φανερωθούν και άλλες εκπαιδευτικές ανισότητες στη βάση άλλων 

χαρακτηριστικών των μαθητών/τριών πέρα από τον άξονα της αναπηρίας. Για παράδειγμα, η 

αντιστάθμιση των κενών της δημόσιας εκπαίδευσης ως προς την ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών μέσω φροντιστηρίων, δεν αποτελεί φαινόμενο το οποίο 

εντοπίζεται μόνο στους/τις μαθητές/τριες με αναπηρίες, αλλά αντιθέτως αποτελεί μια συνήθη 

πλέον πρακτική στο σύγχρονο κυπριακό εκπαιδευτικό συγκείμενο με ευνόητες 

κοινωνικοοικονομικές διαστάσεις και συνεπαγωγές. Επίσης, τα φαινόμενα προσωπικού 

μισαναπηρισμού περιλαμβανομένων των συνακόλουθων ψυχοσυναισθηματικών τους 

επιπτώσεων, θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην κατανόηση και των πιθανών 

περιστατικών αρνητικών κοινωνικών αλληλεπιδράσεων που αφορούν άλλες μειοψηφούσες 

κοινωνικές ομάδες στα σχολεία, όπως είναι για παράδειγμα των μαθητών/τριών από 

διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα και των οικογενειών τους. Συνεπώς, η έννοια του 

εκπαιδευτικού μισαναπηρισμού δεν θα πρέπει να παραμείνει στατική ως προς την πιθανή 

μελλοντική εφαρμογή της, αλλά αντίθετα θα πρέπει να κατανοείται ως ευέλικτη και 

συνεχόμενα εξελισσόμενη ως προς την αναγνώριση περεταίρω αναπηροποιητικών εμποδίων 

και ανισοτήτων στο πεδίο της εκπαίδευσης, κριτικάροντας έτσι τις δομές και την ποιότητα 
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των εκπαιδευτικών συστημάτων με σκοπό τη διαμόρφωση εισηγήσεων για βελτιωτικές 

εκπαιδευτικές πολιτικές και πρακτικές. 

Όσο αφορά τον ρόλο των οικογενειών σε τέτοιου είδους καταστάσεις, οι γονείς 

ανέφεραν μια σειρά περιπτώσεων εκπαιδευτικού μισαναπηρισμού κυρίως δομικού και 

συστημικού χαρακτήρα τις επιδράσεις των οποίων προσπαθούσαν να περιορίσουν μέσω 

ενεργοποίησης κοινωνικού, πολιτισμικού ή οικονομικού κεφαλαίου, ανάλογα με την 

περίπτωση. Όταν οι γονείς ενεργοποιούνταν τέτοιου είδους μορφές κεφαλαίου κατά την 

εμπλοκή τους στην εκπαίδευση, είχαν περισσότερες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν 

αποτελεσματικά ή να αντισταθμίσουν τα φαινόμενα εκπαιδευτικού μισαναπηρισμού προς τα 

παιδιά τους ή τους ιδίους. Όμως, όπως είναι ευρέως παραδεκτό στον χώρο της 

κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης, οι κοινωνικοί, οι πολιτισμικοί και οι οικονομικοί πόροι 

είναι άνισα κατανεμημένοι ανάμεσα στα μέλη της κοινωνίας (Bourdieu, 1998), με τις 

οικογένειες από τα υψηλότερα κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα να διαθέτουν μεγαλύτερη 

πρόσβαση σε πόρους που να είναι αξιοποιήσιμοι στο πεδίο της εκπαίδευσης (Lareau, 2000). 

Ως εκ τούτου, οι οικογένειες από τα υψηλότερα κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα φαίνεται να 

έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες για αντιμετώπιση ή άμβλυνση των φαινομένων 

εκπαιδευτικού μισαναπηρισμού προς τα παιδιά τους, συμπέρασμα το οποίο τεκμηριώθηκε 

επανειλημμένα μέσα από τα ευρήματα της παρούσας έρευνας. 

Το οικονομικό κεφάλαιο μέσα από την έρευνα αναδείχθηκε ως σημαντικός 

παράγοντας διαμόρφωσης της εμπλοκής των οικογενειών στην εκπαίδευση, αφού οι 

οικογένειες ανέφεραν ότι αναζητούσαν εκπαιδευτικές υπηρεσίες στον ιδιωτικό τομέα τις 

οποίες και πλήρωναν, με σκοπό την αναπλήρωση ή αντιστάθμιση των «κενών» του δημοσίου 

σχολείου ως προς την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών τους. Αυτή η 

στροφή προς τον ιδιωτικό τομέα σαφώς και απαιτεί καταβολή οικονομικού κεφάλαιού από 

πλευράς οικογενειών, γεγονός το οποίο αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο των οικονομικών 
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πόρων των οικογενειών στις προσπάθειές τους για αντιμετώπιση φαινομένων εκπαιδευτικού 

μισαναπηρισμού υπό τη μορφή μη ικανοποιητικής εκπαίδευσης προς τα παιδιά τους. Η 

αναζήτηση λύσεων στον ιδιωτικό τομέα δεν αφορούσε μόνο τη λήψη εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών, αλλά και τη διεξαγωγή μαθησιακών αξιολογήσεων και τη λήψη υπηρεσιών 

ιδιωτικού σχολικού ψυχολόγου με σκοπό την αποφυγή των καταγεγραμμένων συστημικών 

καθυστερήσεων για αυτές τις υπηρεσίες στον δημόσιο τομέα, ώστε τα παιδιά να λάβουν 

εγκαίρως την απαραίτητη στήριξη που χρειάζονταν και δικαιούνταν. Δεδομένου ότι οι 

ιδιωτικές υπηρεσίες απαιτούν πληρωμή, τα συμπεράσματα αυτά φαίνεται να αναδεικνύουν 

και μια σημαντική κοινωνική ανισότητα ως προς την ικανοποιητική κάλυψη και έγκαιρη 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών με αναπηρίες, στη βάση των 

οικονομιών δυνατοτήτων των οικογενειών τους. Οι οικονομικοί πόροι έχουν ήδη καταγραφεί 

στη διεθνή βιβλιογραφία ως παράγοντας διαμόρφωσης της γονεϊκής εμπλοκής στην 

εκπαίδευση (Lareau & Shumar, 1996), όμως η καταγραφή της σημασίας των οικονομικών 

πόρων στη διαμόρφωση της σχολικής εμπλοκής των οικογενειών με παιδιά με αναπηρίες 

είναι περιορισμένη (Rehm κ.ά., 2013), αφού οι περισσότερες έρευνες εστιάζουν κυρίως 

στους κοινωνικούς και πολιτισμικούς πόρους των οικογενειών (Trainor, 2010α, 2010β· 

Wilson, 2015). 

Το κοινωνικό κεφάλαιο που διέθεταν οι οικογένειες στην έρευνα αυτή αναδείχθηκε 

και αυτό ως σημαντικός παράγοντας διαμόρφωσης της εμπλοκής και της επιρροής των 

οικογενειών με παιδιά με αναπηρίες στο πεδίο της εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, το 

κοινωνικό κεφάλαιο εντοπίστηκε υπό τη μορφή ανεπίσημων επαφών και διασυνδέσεων με 

εκπαιδευτικούς του δημοσίου, ιδιώτες επαγγελματίες, ή άλλους γονείς παιδιών με αναπηρίες. 

Όπως φάνηκε, αυτές οι διασυνδέσεις μπορούσαν να προσφέρουν στους γονείς σημαντική 

κοινωνική ισχύ στο πεδίο της εκπαίδευσης σε τρία επίπεδα. Πρώτον, η διατήρηση επαφών με 

εκπαιδευτικούς του δημοσίου μπορούσε να προσφέρει στους γονείς σημαντική πρόσβαση σε 
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πληροφορίες για το σύστημα, ώστε οι οικογένειες να μπορούν να δράσουν για να αποφύγουν 

αδικίες ή εμπόδια στην εκπαίδευση των παιδιών τους. Δηλαδή, η πολύ καλή γνώση του 

εκπαιδευτικού συστήματος που κατείχαν οι μάχιμοι εκπαιδευτικοί περιλαμβανομένων των 

πιθανών στρεβλώσεων, καθυστερήσεων και εμποδίων του συστήματος, αποτελούσαν 

πολιτισμικό κεφάλαιο των εκπαιδευτικών το οποίο μπορούσαν να το προσφέρουν στους 

γονείς μέσω των επαφών και των συζητήσεών τους. Δεύτερον, οι σχέσεις που διέθεταν οι 

οικογένειες με ιδιώτες επαγγελματίες, είτε φιλικές είτε πελατειακές, μπορούσαν να τους 

προσφέρουν σημαντική επιρροή τόσο στο πεδίο των ΕΕΕΑΕ όσο και στο πεδίο των 

σχολείων, υπό την έννοια ότι οι θέσεις και οι απόψεις τους υποστηρίζονταν και από κάποιον 

ειδικό επαγγελματία ή επιστήμονα. Οι ιδιώτες επαγγελματίες (ψυχολόγοι, θεραπευτές, 

δικηγόροι), λόγω του επαγγελματικού τους κύρους και της ιδιότητάς τους, μπορούσαν να 

προσφέρουν στους γονείς πρόσβαση σε συμβολικό κεφάλαιο (Bourdieu, 1998), αφού όπως 

φάνηκε και σε άλλες έρευνες η άποψη ενός επαγγελματία είναι περισσότερο πιθανόν να γίνει 

αποδεκτή και να εκτιμηθεί από τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς θεσμούς σε σύγκριση με 

την άποψη ενός γονιού (Bacon & Causton-Theoharis, 2013). Ως εκ τούτου, η παρουσία ενός 

«συνηγόρου» μπορεί να συντείνει στον μετριασμό των ανισοζυγίων δύναμης και εξουσίας 

μεταξύ γονέων και σχολικών θεσμών (Bacon & Causton-Theoharis, 2013). Τρίτον, οι επαφές 

των γονέων με άλλους γονείς παιδιών με αναπηρίες φάνηκαν και αυτές να αποτελούν 

σημαντική πηγή κοινωνικού κεφαλαίου για τις οικογένειες της έρευνας, τόσο υπό τη μορφή 

πρόσβασης σε σημαντικές πληροφορίες του συστήματος που γνώριζαν οι άλλοι γονείς όσο 

και υπό τη μορφή δυνατότητας δημιουργίας κοινωνικής δυναμικής μέσω συλλογικών 

αιτημάτων. Πιο συγκεκριμένα, όταν τα αιτήματα των γονέων εκφράζονταν συλλογικά προς 

τις εκάστοτε αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές, αυτά ήταν περισσότερο πιθανόν να 

ικανοποιηθούν παρά εάν εκφράζονταν σε ατομικό επίπεδο, εύρημα το οποίο συνάδει και με 

την υπάρχουσα σχετική βιβλιογραφία (Horvat, κ.ά., 2003). Επίσης, οι σχέσεις μεταξύ των 
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γονέων ενός σχολείου, μπορούσαν να λειτουργήσουν και ως κανάλια πληροφόρησης και 

συζήτησης για το τι συμβαίνει στο σχολείο, κυρίως μέσω των λεγόμενων των παιδιών τους 

όπως είναι για παράδειγμα η γνωστοποίηση περιστατικών σχολικού εκφοβισμού προς παιδιά 

με αναπηρίες. Στην παρούσα έρευνα τόσο η διατήρηση επαφών με εκπαιδευτικούς όσο και η 

ενεργοποίηση διασυνδέσεων με ιδιώτες επαγγελματίες συναντήθηκαν κυρίως στη σχολική 

εμπλοκή γονέων μεσαίας κοινωνικοοικονομικής τάξης, ενώ η διατήρηση και η ενεργοποίηση 

σχέσεων με άλλους γονείς παιδιών με αναπηρίες εντοπίστηκε σε αναφορές γονέων 

ανεξαρτήτως κοινωνικοοικονομικής ομάδας, καταδεικνύοντας την τελευταία ως μια σχετικά 

εύκολα προσβάσιμη πηγή κοινωνικού κεφαλαίου για όλους τους γονείς. 

Η επόμενη μορφή κεφαλαίου, δηλαδή το πολιτισμικό κεφάλαιο, είχε πολύ μεγάλη 

σημασία στη διαμόρφωση της εμπλοκής των οικογενειών με παιδιά με αναπηρίες στην 

εκπαίδευση, και ιδιαίτερα στο πεδίο των ΕΕΕΑΕ όπου λαμβάνονταν καθοριστικότατες 

αποφάσεις για το εκπαιδευτικό μέλλον και τη σχολική πορεία των παιδιών. Όπως 

διαπιστώθηκε μέσα από την ανάλυση των δεδομένων, η πιο «δραστική» επιρροή της 

εμπλοκής των οικογενειών στην εκπαίδευση επιτυγχανόταν – όταν αυτή υπήρχε – στο πεδίο 

των ΕΕΕΑΕ και όχι στο επίπεδο των σχολείων. Ο λόγος ήταν ότι είναι στο πεδίο των 

Επιτροπών που λαμβάνονται οι αποφάσεις για την εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες, 

και στα σχολεία οι αποφάσεις αυτές ουσιαστικά υλοποιούνται (Βουλή των Αντιπροσώπων, 

1999, 2001γ). Δηλαδή, το πολιτισμικό κεφάλαιο είχε αξία για τους γονείς σε καταστάσεις 

διαπραγμάτευσης ή διαφωνίας με τις ΕΕΕΑΕ, όπως για το σε ποιο πλαίσιο φοίτησης θα ήταν 

πιο συμφέρον για το παιδί τους να τοποθετηθεί. Παράλληλα, το πολιτισμικό κεφάλαιο 

φάνηκε να είχε ιδιαίτερη σημασία για τις οικογένειες και στο πεδίο των Επιτροπών 

Πρόσληψης Σχολικών Συνοδών, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις διαπραγματεύσεων ή διαφωνιών 

με τα μέλη της Επιτροπής για το άτομο που επρόκειτο να τοποθετηθεί ως σχολικός ή σχολική 

συνοδός για τα παιδιά τους. Γενικά, το πολιτισμικό κεφάλαιο ήταν αυτό που έκανε τη 
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«διαφορά» και καθόριζε την επιτυχία των προσπαθειών των γονέων για διασφάλιση των 

εκπαιδευτικών συμφερόντων των παιδιών τους, υπό τη λογική ότι τους έδινε σημαντική 

κοινωνική ισχύ σε περιβάλλοντα διαπραγμάτευσης με τις εκάστοτε εκπαιδευτικές αρχές. 

Από πλευράς γονέων, το ενσωματωμένο πολιτισμικό κεφάλαιο εντοπίστηκε υπό τη 

μορφή γνώσης και ικανότητας χρήσης των κανονισμών, των νομοθεσιών και των 

δικαιωμάτων τους, γεγονός που τους επέτρεπε να γνωρίζουν τις διαδικασίες και να τις 

επικαλούνται όταν έκριναν ότι παρουσιαζόταν ανάγκη για τη διαφύλαξη των εκπαιδευτικών 

συμφερόντων του παιδιού τους. Οι νομοθεσίες και οι κανονισμοί ως έγγραφα (έντυπα ή 

ηλεκτρονικά) μπορούν να θεωρηθούν πολιτισμικό κεφάλαιο της μορφής αντικειμένων, των 

οποίων όμως η πρόσβαση φαίνεται να απαιτεί και το ανάλογο μορφωτικό επίπεδο 

(Fitzgerland & Watkins, 2006). Οι γνώσεις αυτές ήταν πολύ σημαντικές για τους γονείς, υπό 

την έννοια ότι γνώριζαν τι είναι επιτρεπτό και τι όχι στις διαδικασίες, κινητοποιώντας τους 

σε ενέργειες όπως την παρουσίαση τεκμηρίων για τις θέσεις τους, τα οποία αναλόγως των 

περιπτώσεων αποτελούσαν πολιτισμικό κεφάλαιο της μορφής αντικειμένων (π.χ. ιδιωτικές 

αξιολογήσεις παιδιού) ή θεσμικό κεφάλαιο της μορφής πιστοποιήσεων (π.χ. πιστοποιήσεις 

γνώσεων ή δεξιοτήτων παιδιού σε γνωστικά αντικείμενα) κυρίως σε περιπτώσεις διαφωνιών 

με τις ΕΕΕΑΕ. Επίσης, η γνώση των νομοθεσιών και των κανονισμών από πλευράς γονέων 

συνυπήρχε και με μια κουλτούρα έρευνας και εκμάθησης του μέγιστου εύρους των 

δικαιωμάτων τους, η οποία εκφραζόταν κυρίως από οικογένειες μεσαίας τάξης. Παράλληλα, 

η πολύ καλή και τεκμηριωμένη γνώση της φύση της αναπηρίας του παιδιού τους 

(περιλαμβανομένων των μαθησιακών του δυνατοτήτων), καθώς και πληροφόρησή τους για 

την ενιαία εκπαίδευση και τους εναλλακτικούς τρόπους στήριξης των παιδιών στη γενική 

τάξη, αποτελούσαν και αυτά πολιτισμικό κεφάλαιο για τους γονείς, υπό την έννοια ότι 

μπορούσαν να τους κινητοποιήσουν και να τους υποστηρίξουν στις διεκδικήσεις τους για 

φοίτηση του παιδιού τους σε γενική τάξη. 
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Η έκφραση της στάσης για επιμονή στις θέσεις και απόψεις τους αποτέλεσε και αυτό 

σημαντική μορφή ενσωματωμένου πολιτισμικού κεφαλαίου για τους γονείς, υπό την άποψη 

ότι αυτό τους βοηθούσε να διατηρούν αξιοσημείωτες αντιστάσεις στις πιέσεις των αρμόδιων 

εκπαιδευτικών αρχών σχετικά με θέματα στα οποία είχαν διαφωνίες. Επίσης, μια επιπλέον 

μορφή ενσωματωμένου πολιτισμικού κεφαλαίου για τους γονείς αποτέλεσε και η έκφραση 

της διάθεσης και της αυτοπεποίθησης ότι μπορούσαν και νομιμοποιούνταν να εκφράσουν τις 

απαιτήσεις και τις διαφωνίες τους προς τις επίσημες εκπαιδευτικές αρχές. Αυτό φάνηκε να 

επιτρέπει στους γονείς την ανοικτή έκφραση των θέσεων και απόψεών τους, περιορίζοντας 

ταυτόχρονα το φαινόμενο του «θεσμικού φόβου» στα διάφορα περιβάλλοντα των εκάστοτε 

εκπαιδευτικών αρχών. Παράλληλα, οι επικοινωνιακές ικανότητες (βλ. Cohen, 2013), 

περιλαμβανομένων των δεξιοτήτων επιχειρηματολογίας, φάνηκε στην παρούσα έρευνα να 

αποτελούν και αυτές ενσωματωμένο πολιτισμικό κεφάλαιο για τους γονείς, ιδίως στις 

περιπτώσεις όπου οι οικογένειες χρειάστηκε να πείσουν τις αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές για 

τις μαθησιακές δυνατότητες του παιδιού τους, ώστε το παιδί να τοποθετηθεί σε ένα λιγότερο 

διαχωριστικό πλαίσιο φοίτησης. Τέλος, ως πολιτισμικό κεφάλαιο θα μπορούσαν να 

χαρακτηριστούν και οι πεποιθήσεις των γονέων ότι οι αξιολογήσεις και οι αποφάσεις των 

ΕΕΕΑΕ μπορούσαν εμπεριείχαν αδυναμίες και λάθη, εύρημα το οποίο φαίνεται να 

ευθυγραμμίζεται σε σημαντικό βαθμό και με την υπάρχουσα βιβλιογραφία και ιδιαίτερα 

κατά τις προσπάθειες των οικογενειών για τοποθέτηση του παιδιού τους σε γενική τάξη 

(Williams, 2007). Συνεπώς, με άλλα λόγια οι πιο πάνω γνώσεις, στάσεις, συμπεριφορές, 

πεποιθήσεις, ικανότητες και διαθέσεις, μπορούσαν να προσφέρουν στους γονείς δυνατότητες 

παρέμβασης, πίεσης, και επιρροής στις αποφάσεις των εκάστοτε εκπαιδευτικών αρχών ούτως 

ώστε να ληφθούν «προσεκτικότερες», «νομιμότερες» (όπως ανέφεραν ορισμένοι γονείς) και 

πιο συμφέρουσες (κατά τους γονείς) αποφάσεις για τη σχολική ζωή των παιδιών τους. 
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Η ενεργοποίηση των πιο πάνω μορφών πολιτισμικού κεφαλαίου κατά την εμπλοκή 

τους στην εκπαίδευση συναντήθηκε κατεξοχήν στις αναφορές των οικογενειών μεσαίας 

κοινωνικοοικονομικής τάξης και όχι στις αναφορές των οικογενειών εργατικής τάξης, με 

αποτέλεσμα οι πρώτες να είχαν πολύ περισσότερες πιθανότητες να αποφύγουν ή να 

μειώσουν τις επιπτώσεις του εκπαιδευτικού μισαναπηρισμού προς τα παιδιά τους. Δεδομένου 

του συμπεράσματος ότι είναι οι πολιτισμικοί πόροι που διαμορφώνουν τις πρακτικές των 

γονέων κατά την εμπλοκή τους στην εκπαίδευση (Trainor, 2010α, 2010β· Lareau, 2000· 

Lareau & Horvat, 1999), στην παρούσα έρευνα οι γονείς εργατικής τάξης εξέφρασαν 

περισσότερο διαθέσεις και κατείχαν πολιτισμικούς πόρους που οδηγούσαν συνήθως στη 

συναίνεση προς τις αποφάσεις των εκπαιδευτικών αρχών, πλην μιας περίπτωσης η οποία είχε 

και αυτή τη σημασία της. Γενικά η σχολική εμπλοκή των οικογενειών εργατικής τάξης δε 

φάνηκε να χαρακτηριζόταν από διαπραγματεύσεις, συγκρούσεις, ή παρατεταμένες διαφωνίες 

με τις εκπαιδευτικές αρχές, και ως εκ τούτου δεν εκφράστηκαν περιστατικά, δυνατότητες, ή 

προθέσεις κινητοποίησης των πιο πάνω μορφών κοινωνικού και πολιτισμικού κεφαλαίου. 

Επίσης, στις λιγοστές περιπτώσεις όπου οι γονείς εργατικής τάξης εξέφρασαν κάποιες 

διαφωνίες με τις αποφάσεις των ΕΕΕΑΕ, οι ίδιοι ανάφεραν ότι επικαλέστηκαν περισσότερο 

τις διαισθητικές και προσωπικές τους γνώσεις σχετικά με το παιδί τους (βλ. Trainor, 2010α) 

χωρίς την οποιανδήποτε αναφορά σε νομοθεσίες, κανονισμούς ή διαδικασίες του 

συστήματος τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν «ουσιαστικές» πιέσεις στις 

Επιτροπές. Συνεπώς, τα πιο πάνω συμπεράσματα φαίνεται να ευθυγραμμίζονται και να 

συμφωνούν με την υπάρχουσα τάση στη βιβλιογραφία, όπου οι γονείς από τα υψηλότερα 

κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα είναι περισσότερο πιθανό να επιτύχουν την ικανοποίηση 

των θέσεων και απόψεων τους κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές, 

όπως είναι για παράδειγμα η τοποθέτηση του παιδιού τους σε καθεστώς γενικής τάξης 

(Williams, 2007· Lalvani, 2012· Szumsky & Karwowsky, 2012). 
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Συνοψίζοντας, στην καρδία των πιο πάνω καταγεγραμμένων κοινωνικοοικονομικών 

διάφορων ως προς την εμπλοκή και επιρροή των γονέων στην εκπαίδευση, καθώς επίσης και 

την ικανότητά τους για αποφυγή των επιπτώσεων του εκπαιδευτικού μισαναπηρισμού προς 

τα παιδιά τους, φαίνεται να βρίσκονται οι πολιτισμικοί, κοινωνικοί και οικονομικοί τους 

πόροι. Συνεπώς, ο άξονας της αναπηρίας φαίνεται να βρίσκεται σε μια συνεχή 

αλληλεπίδραση με τον άξονα του κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρου κατά την εμπλοκή των 

οικογενειών με παιδιά με αναπηρίες στην εκπαίδευση, με αποτέλεσμα τη δημιουργία 

διαφορετικών επιπέδων αντιστάθμισης ή αποφυγής των επιπτώσεων του εκπαιδευτικού 

μισαναπηρισμού στα παιδιά τους ανάλογα με την κοινωνικοοικονομική τους προέλευση. Ως 

εκ τούτου, η θεωρία των κεφαλαίων (Bourdieu, 1986, 1998) μαζί με την έννοια του 

μισαναπηρισμού (Reeve, 2012, 2014· Thomas, 2010) μπορούν να συνδυαστούν και να 

εφαρμοστούν συμπληρωματικά κατά τη διερεύνηση της εμπλοκής των οικογενειών με παιδιά 

με αναπηρίες στην εκπαίδευση, υπό τη λογική ότι μπορούν να εξεταστούν οι δυνατότητες και 

ο βαθμός ικανότητας των γονέων για αντιμετώπιση φαινομένων εκπαιδευτικού ή άλλου 

είδους μισαναπηρισμού προς τους ιδίους ή τα παιδιά τους. 

 

7.3. Ο Ταξικός Χαρακτήρας της Έκφρασης Ενστάσεων 

Στην παρούσα έρευνα οι γονείς από τις κοινωνικοοικονομικές ομάδες της μεσαίας 

τάξης εντοπίστηκε ότι έκαναν χρήση του δικαιώματός τους για ένσταση (βλ. Βουλή των 

Αντιπροσώπων, 1999, 2001γ) σε έναν πάρα πολύ μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι οι γονείς από τις 

ομάδες της εργατικής τάξης. Το εύρημα αυτό φαίνεται να συνάδει με την υπάρχουσα 

βιβλιογραφία, αφού σύμφωνα με τη Lalvani (2012) οι γονείς από τα χαμηλότερα 

κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα φαίνεται να μην εκφράζουν την ίδια άνεση στο να 

αμφισβητούν τις αποφάσεις των επαγγελματιών όπως οι γονείς από τα υψηλότερα 



ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ  

299 
 

κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα. Έχοντας υπόψη τα ευρήματα αυτά, θα ήταν ενδιαφέρον να 

εκφραστεί και η εισήγηση για διερεύνηση των δημογραφικών χαρακτηριστικών των 

οικογενειών που προβαίνουν σε ενστάσεις, ώστε εξαχθούν συμπεράσματα και σε μεγαλύτερη 

κλίμακα για αυτό το φαινόμενο. Επίσης, αυτή η γραφειοκρατική πρακτική της έκφρασης 

ένστασης φάνηκε να συνάδει περισσότερο με τις διαθέσεις και τις πεποιθήσεις των γονέων 

που προέρχονταν από τις ομάδες της μεσαίας τάξης, αφού οι συγκεκριμένοι έτειναν να 

κάνουν χρήση του μέγιστου εύρους των δικαιωμάτων τους, να εκφράζουν τις διαφωνίες τους 

με μια σχετικά μεγαλύτερη άνεση, και γενικά έτειναν να διατηρούν μια στάση για επιμονή 

στις θέσεις τους. Παράλληλα, οι γονείς μεσαίας κοινωνικοοικονομικής τάξης, έτειναν να 

κριτικάρουν συχνότερα τις διαδικασίες αξιολόγησης εκπαιδευτικών αναγκών του ΥΠΠΑΝ, 

τόσο ως προς τις διαδικασίες που προβλέπονται όσο και ως την εγκυρότητα τους. 

Τα υψηλότερα επίπεδα έκφρασης ενστάσεων από πλευράς οικογενειών μεσαίας τάξης 

φάνηκε να διασυνδέονται και με τη μεγαλύτερη γνώση που διέθεταν σχετικά με τους 

κανονισμούς και τις διαδικασίες λειτουργίας των ΕΕΕΑΕ, σημείο το οποίο και αυτό 

συμφωνεί με την υπάρχουσα σχετική βιβλιογραφία (Lalvani, 2012). Όταν οι γονείς 

γνωρίζουν τις εκπαιδευτικές νομοθεσίες τα ανισοζύγια δύναμης μεταξύ οικογενειών και 

επαγγελματιών φαίνεται να μειώνονται (Bacon & Causton-Theoharis, 2013· Trainor, 2010α). 

Από την άλλη, η απουσία έκφρασης ενστάσεων από πλευράς γονέων εργατικής τάξης 

φαίνεται να καταδεικνύει και ένα σχετικά μεγαλύτερο χάσμα δύναμης και εξουσίας ανάμεσα 

σε αυτούς τους γονείς και τις ΕΕΕΑΕ. Όπως έχει βρεθεί και σε άλλες έρευνες, οι γονείς από 

τα χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα είναι περισσότερο πιθανόν να βιώνουν 

μεγαλύτερα ανισοζύγια ισχύος στις σχέσεις τους με τα σχολεία σε σύγκριση πάντα με τους 

γονείς από τα υψηλότερα κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα (Kalyanpur & Harry, 2012· 

Lareau & Shumar, 1996). Τα ανισοζύγια ισχύος μεταξύ γονέων και ΕΕΕΑΕ δεν είναι πρώτη 

φορά που αναφέρονται στην τοπική βιβλιογραφία, αφού όπως αναφέρει η Liasidou (2011): 



ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ  

300 
 

οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που διέπουν την εργασία της [επαρχιακής] επιτροπής 

νομιμοποιούν μέσα που αποσκοπούν στο θόλωμα των σχέσεων εξουσίας. Πιθανότατα 

οι γονείς να αισθάνονται αμηχανία στο να παρεμβαίνουν σε όλες αυτές τις 

θεσμοθετημένες διαδικασίες και αναπόφευκτα παραδίδουν τον ρόλο τους ως 

παθητικοί δέκτες γραφειοκρατικών κανόνων. (σ. 901, μετάφραση συγγραφέα) 

Έχοντας υπόψη το γεγονός ότι στην παρούσα έρευνα η μετακίνηση παιδιού από το 

καθεστώς της ειδικής μονάδας στο καθεστώς γενικής τάξης επετεύχθη μόνο από οικογένειες 

μεσαίας τάξης, το εύρημα αυτό φαίνεται να συμφωνεί και με την ευρύτερη σχετική τάση στη 

διεθνή βιβλιογραφία. Πιο συγκεκριμένα, η τάση αυτή καταδεικνύει ότι τα παιδιά με 

αναπηρίες από υψηλότερα κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα είναι περισσότερο πιθανόν να 

φοιτούν σε συνηθισμένες τάξεις σε σύγκριση με τα παιδιά με παρόμοιες αναπηρίες τα οποία 

προέρχονται από χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα (Lalvani, 2012· Szumsky & 

Karwowsky, 2012). Για παράδειγμα, μέσα από ποσοτική τους έρευνα στο συγκείμενο της 

Πολωνίας (δείγματος 429 οικογενειών), οι Szumsky και Karwowsky (2012) διαπίστωσαν ότι: 

«τα παιδιά με ήπιες αναπηρίες γονέων υψηλότερης κοινωνικοοικονομικής κατάστασης 

καταλήγουν πιο συχνά σε συνηθισμένα και ενταξιακά σχολεία από ότι παρόμοια παιδιά 

γονέων χαμηλότερης κοινωνικοοικονομικής κατάστασης» (σ. 1622, μετάφραση συγγραφέα). 

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί πως στην παρούσα έρευνα εντοπίστηκαν και ενδείξεις 

ότι το κοινωνικό ρεύμα υπέρ της ενιαίας εκπαίδευσης εντός της ομάδας των γονέων φαίνεται 

να προέρχεται από τα υψηλότερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα, αφού τη συγκεκριμένη 

θέση πως η ενιαία εκπαίδευση αποτελεί την πιο δίκαιη λύση για την εκπαίδευση των παιδιών 

με αναπηρίες την εξέφρασαν ξεκάθαρα μόνο τρεις γονείς από τις ομάδες της μεσαίας τάξης. 

Επ’ ευκαιρίας, θα πρέπει να διευκρινιστεί πως η μεγάλη πλειοψηφία των γονέων δεν 

αναφέρθηκε στο «κλείσιμο» των ειδικών μονάδων, αλλά αντιθέτως εξέφρασαν τη θέση ότι 

θα πρέπει να αναθεωρηθεί και να αναβαθμιστεί το έργο που προσφέρεται σε αυτές, να 

τοποθετηθεί καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό στη μέση εκπαίδευση, και να 
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αναβαθμιστούν οι διαδικασίες αξιολόγησης ώστε τα φαινόμενα λανθασμένων εκπαιδευτικών 

τοποθετήσεων στις ειδικές μονάδες να εκλείψουν. 

Ο Ταξικός χαρακτήρας της έκφρασης ενστάσεων στο πεδίο των ΕΕΕΑΕ φαίνεται να 

σχετίζεται σε σημαντικό βαθμό και με την ιδέα των «ταμείων γνώσης» (“funds of 

knowledge”), η οποία ήδη αναφέρθηκε στο θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας. Ο όρος «ταμεία 

γνώσης» αναφέρεται στα «ιστορικώς συσσωρευμένα και πολιτισμικά ανεπτυγμένα σώματα 

γνώσεων και δεξιοτήτων απαραίτητα για την οικογενειακή και ατομική λειτουργεία και 

ευημερία» (Moll κ.α., 1992, σ. 133, μετάφραση συγγραφέα). Κατά τους Moll κ.α. (1992) 

πολλές οικογένειες διαθέτουν πληθώρα γνώσεων (ιδιαίτερα χρήσιμες σε πεδία της 

καθημερινής τους ζωής εκτός εκπαίδευσης) τις οποίες τα σχολεία δεν γνωρίζουν, και ως εκ 

τούτου δεν τις χρησιμοποιούν για τη διδασκαλία σχολικών δεξιοτήτων στα παιδιά. Όταν τα 

σχολεία αξιοποιήσουν αυτά τα ταμεία γνώσης, τότε αυτά θα έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες 

να βοηθήσουν τα παιδιά, ειδικά από τις μη προνομιούχες ομάδες (π.χ. οικογένειες από 

διαφορετικά πολιτισμικά ή χαμηλά κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα), παρέχοντας τους μίαν 

περισσότερο πλούσια και ουσιαστική εκπαιδευτική εμπειρία (Moll κ.α., 1992). Όμως, 

παρόλο που η ιδέα των ταμείων γνώσης αναπτύχθηκε κυρίως για ζητήματα διδασκαλίας, η 

συγκεκριμένη φαίνεται να βρίσκει εφαρμογή και για τη μελέτη σημαντικών πτυχών της 

εμπλοκής των οικογενειών με παιδιά με αναπηρίες στην εκπαίδευση.  

Πιο συγκεκριμένα, προσεγγίζοντας την υφιστάμενη εκπαιδευτική νομοθεσία (Βουλή 

των Αντιπροσώπων, 1999, 2001γ) μέσα από τον φακό της ιδέας των ταμείων γνώσης, 

φαίνεται να αντανακλάται η πεποίθηση πως όλοι οι γονείς είναι σε θέση να γνωρίζουν και να 

μπορούν να εκφράσουν ένσταση προς τις αποφάσεις των Επαρχιακών Επιτροπών. Επίσης, θα 

πρέπει να σημειωθεί πως η δήλωση γραπτής ένστασης, αποτελεί τη μόνη ουσιαστική 

επίσημη διαδικασία έκφρασης της φωνής των γονέων προς τις Επαρχιακές Επιτροπές, οι 

οποίες αποτελούν το θεσμικό όργανο λήψης αποφάσεων για την εκπαίδευση του παιδιού 



ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ  

302 
 

τους. Όμως, όπως φάνηκε μέσα από την παρούσα έρευνα, η δήλωση γραπτής ένστασης ως 

γραφειοκρατική διαδικασία, φαίνεται να απαιτεί πολύ συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και 

διαθέσεις, οι οποίες συνάδουν περισσότερο με τα «ταμεία γνώσης» των οικογενειών μεσαίας 

τάξης και όχι τόσο με τα «ταμεία γνώσης» των οικογενειών εργατικής τάξης, εξηγώντας έτσι 

και την έντονα ταξική διάσταση στη συχνότητα χρήση αυτής της πρακτικής. Έχοντας υπόψη 

την έρευνα των Moll κ.α. (1992) σχετικά με τα ταμεία γνώσης, φαίνεται να προκύπτει 

ανάγκη για διερεύνηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των οικογενειών από τις μη 

προνομιούχες κοινωνικές ομάδες σχετικά με τη διαδικασία δήλωσης ένστασης (καθώς και 

ευρύτερα με τις διάφορες γραφειοκρατικές σχολικές δομές), ώστε να διαμορφωθούν 

πρακτικές στο πεδίο των Επαρχιακών Επιτροπών οι οποίες να διευκολύνουν και να 

διασφαλίζουν την έκφραση της φωνής (ή των αντιρρήσεών) τους κατά τη λήψη αποφάσεων 

για το παιδί τους. 

 

7.4. Συνεισφορά της Έρευνας στην Ανάπτυξη Θεωρίας 

Όπως αναφέρθηκε ήδη στο Κεφάλαιο της Εισαγωγής, φαίνεται να εντοπίζεται ένα 

σημαντικό ερευνητικό κενό στη διεθνή βιβλιογραφία ως προς την κατανόηση του ρόλου του 

κοινωνικοοικονομικού υποβάθρου των γονέων στις προσπάθειές τους για αντιμετώπιση 

φαινομένων μισαναπηρισμού προς τους ιδίους και τα παιδιά τους, τόσο στο πεδίο της 

εκπαίδευσης όσο και σε άλλα κοινωνικά πλαίσια. Συνεπώς, η παρούσα έρευνα προσπάθησε 

να συνεισφέρει στην κάλυψη αυτού του ερευνητικού κενού, μέσα από την ανάδειξη του 

σημαντικότατου ρόλου των κοινωνικών, των πολιτισμικών και των οικονομικών πόρων των 

οικογενειών (βλ. Bourdieu, 1986) στην αντιστάθμιση και αποφυγή φαινομένων 

εκπαιδευτικού μισαναπηρισμού προς τα παιδιά τους. Όπως φάνηκε από τα ευρήματα της 

έρευνας, οι πόροι των οικογενειών (οι οποίοι διασυνδέονται με το κοινωνικοοικονομικό τους 
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υπόβαθρο) φαίνεται να καθορίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα της 

εμπλοκής των γονέων στην εκπαίδευση ως προς την αντιμετώπιση σοβαρότατων 

αναπηροποιητικών σχολικών εμποδίων προς τα παιδιά τους. Δηλαδή, οι οικογενειακοί πόροι 

φαίνεται να τοποθετούνται στην καρδιά μιας αποτελεσματικής γονεϊκής εμπλοκής στην 

εκπαίδευση με σκοπό την αντιμετώπιση καταστάσεων εκπαιδευτικού μισαναπηρισμού. Ως εκ 

των πιο πάνω, η προσέγγιση που υιοθετήθηκε στην παρούσα έρευνα μπορεί να 

χαρακτηριστεί με ασφάλεια και ως διατομεακή στην ανάλυση της, παρ’ ότι η εστίαση της 

επικεντρωνόταν μόνο σε δύο άξονες όσο αφορά την εμπλοκή των οικογενειών στην 

εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, οι διατομεακές προσεγγίσεις προσπαθούν να προσφέρουν 

κατανόηση όσο αφορά την εμπειρία της αναπηρίας σε σχέση με άλλους κοινωνικούς άξονες, 

όπως είναι για παράδειγμα το φύλο, η πολιτισμική καταγωγή και το κοινωνικοοικονομικό 

υπόβαθρο (Liasidou, 2012α, 2012β). Επίσης, η αναγκαιότητα τέτοιου είδους ερευνών 

φαίνεται να τεκμηριώνεται μέσα από την εμφανή απουσία ερευνητικών εργασιών που να 

προσεγγίζουν τα ζητήματα της αναπηρίας διατομεακά, αφού φαίνεται να διακρίνεται μια 

«ηγεμονία» στη βιβλιογραφία προς μια έντονα ουσιοκρατική και μονοδιάστατη προσέγγιση 

της αναπηρίας, αποκαλούμενης στην αγγλική γλώσσα ως “disability essentialism” (Frederick 

& Shifrer, 2019). Πιο συγκεκριμένα, η ουσιοκρατική αντίληψη σχετικά με την αναπηρία 

θεωρεί πως οι διακρίσεις στη βάση της αναπηρίας αποτελούν μονολιθικές εμπειρίες οι οποίες 

είναι αποκομμένες από άλλες μορφές καταπίεσης (Frederick & Shifrer, 2019), πεποίθηση η 

οποία επιδιώχθηκε να αποφευχθεί στην παρούσα έρευνα, αφού η αναπηρία εξεταζόταν 

στοχευμένα σε σχέση με το οικογενειακό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο. Επιπλέον, 

δεδομένου του ότι η παρούσα έρευνα ασπάζεται σε σημαντικό βαθμό τις παραδοχές της 

διατομεακής ανάλυσης, εντούτοις σημειώνεται ότι αναδύθηκαν και σοβαροί προβληματισμοί 

για πρακτικούς περιορισμούς ως προς το εφικτό του ικανοποιητικού βαθμού εξέτασης πέραν 
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των δύο κοινωνικών αξόνων εντός της ίδιας έρευνας, σημείο το οποίο επιβάλλεται να 

μελετηθεί και να απαντηθεί σε μελλοντικό στάδιο. 

Η παρούσα έρευνα, μέσα από τα αποτελέσματα της, προσεφέρει και μια θεωρητική 

συνεισφορά στο πεδίο των σχέσεων σχολείου – οικογένειας, ιδίως όσο αφορά την εφαρμογή 

της θεωρίας των κεφαλαίων, τη χρήση της έννοιας του μισαναπηρισμού, και τον συνδυασμό 

των δύο ως θεωρητικό πλαίσιο για τη μελέτη ανάλογων φαινομένων. Ως προς τη θεωρία των 

κεφαλαίων η παρούσα έρευνα συνείσφερε στην ανάδειξη της σημασίας της χρήσης της 

έννοιας της έξης ως αναλυτικό εργαλείο, μέσα από έναν εξελικτικό και όχι στατικό φακό, 

κατά τη μελέτη της γονεϊκής εμπλοκής στην εκπαίδευση. Δηλαδή, μέσα από τις συνεντεύξεις 

με τους γονείς διαφάνηκαν σημαντικά στοιχεία εξέλιξης όσο αφορά τις διαθέσεις τους ως 

προς τη σχολική τους εμπλοκή και υπεράσπιση των παιδιών τους, φανερώνοντας σημαντικές 

μεταβολές στις έξεις τους. Το συγκεκριμένο εύρημα θα πρέπει να σημειωθεί πως 

εντοπίστηκε και μέσα από άλλες έρευνες, οι οποίες όμως δεν εφάρμοζαν την έξη ως 

αναλυτικό εργαλείο. Πιο συγκεκριμένα, οι Rehm κ.ά. (2013) εντόπισαν ότι τα στυλ 

υπεράσπισης και διαπραγμάτευσης των οικογενειών δεν ήταν στατικά, αφού οι γονείς 

ανέφεραν εξελίξεις στη σχολική τους εμπλοκή μέχρι να καθορίζουν ποιο στυλ υπεράσπισης 

ήταν για αυτούς πιο αποτελεσματικό. Η ιδέα του μεταβλητού χαρακτήρα της έξης δεν είναι 

πρώτη φορά που αναφέρεται στη διεθνή θεωρητική βιβλιογραφία (Mills, 2008· Reay, 2004), 

όμως η εφαρμογή της προσέγγισης αυτής σε εκπαιδευτικές έρευνες με εμπειρικά δεδομένα 

σχετικά με τη γονεϊκή εμπλοκή στην εκπαίδευση φαίνεται να είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. 

Επίσης, μέσα από τη μελέτη των μεταβολών των διαθέσεων που συνθέτουν τις έξεις των 

γονέων ως προς την εμπλοκή τους στην εκπαίδευση, οι ερευνητές/τριες μπορούν να 

βοηθηθούν στο κομμάτι του εντοπισμού περιπτώσεων όπου παρατηρούνται ρεύματα 

κοινωνικής αλλαγής στα δεδομένα. Τα ρεύματα κοινωνικής αλλαγής δεν πρέπει να 

αγνοούνται ή να παραβλέπονται από τους/τις κοινωνικούς/ές ερευνητές/τριες, αφού τόσο η 
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κοινωνική αλλαγή όσο και η κοινωνική αναπαραγωγή αποτελούν χαρακτηριστικά φαινόμενα 

του κοινωνικού κόσμου (Gewirdz & Cribb, 2003). 

Ένα δεύτερο σημείο συνεισφοράς ως προς την εφαρμογή της θεωρίας των 

κεφαλαίων, ήταν η ανάδειξη της σημασίας της αναζήτησης περιπτώσεων όπου παρατηρείται 

μαλακότητα και διαπερατότητα των κοινωνικών δομών με σκοπό την αποφυγή ακραίων 

ντετερμινιστικών προσεγγίσεων κατά τη διερεύνηση της εμπλοκής των γονέων στην 

εκπαίδευση. Η μαλακότητα και διαπερατότητα των κοινωνικών δομών προτάθηκε μέσα από 

τη θεωρητική βιβλιογραφία με σκοπό την ανάδειξη της σημασίας της μελέτης των 

αυτόβουλων δράσεων των ατόμων και την αποφυγή του ντετερμινισμού στη βάση της 

κοινωνικής τάξης κατά την εφαρμογή του θεωρητικού πλαισίου του Bourdieu (Gewirdz & 

Cribb, 2003). Όπως εντοπίστηκε στην έρευνα, παρά τις έντονα διακριτές τάσεις στα 

δεδομένα σχετικά με τη σχολική εμπλοκή των οικογενειών στη βάση του 

κοινωνικοοικονομικού τους υποβάθρου, παρατηρήθηκαν εξαιρέσεις οι οποίες φαίνεται να 

επιβεβαιώνουν αυτήν τη μαλακότητα και διαπερατότητα των κοινωνικών δομών, 

αναδεικνύοντας ταυτόχρονα και τη σημασία της μελέτης των αυτόβουλων ενεργειών των 

ανθρώπων. Αυτά τα ευρήματα έρχονται σε συμφωνία και με τα αποτελέσματα άλλων 

ερευνών οι οποίες υποστηρίζουν ότι οι συμπεριφορές των γονέων δεν προκαθορίζονται 

πλήρως από την κοινωνικοοικονομική τους θέση, αφού φαίνεται να εντοπίζονται σημαντικές 

ατομικές εξαιρέσεις και διακυμάνσεις εντός κάθε κοινωνικοοικονομικής ομάδας (Lareau, 

1987). Δηλαδή, μέσα από την έρευνα αναδείχθηκαν η μεγάλη σημασία των αυτόβουλων 

δράσεων των γονέων ως προς τη διαφύλαξη των εκπαιδευτικών συμφερόντων των παιδιών 

τους, όπως οι ίδιοι οι γονείς τα κατανοούν και τα αντιλαμβάνονται. Όμως, σε κάθε 

περίπτωση, τόσο η κινητοποίηση πρακτικών όσο και ο βαθμός επιτυχίας των αυτόβουλων 

δράσεων των γονέων, εξαρτιόντουσαν σημαντικά από την κατοχή και τη δυνατότητα 

ενεργοποίησης συγκεκριμένου κεφαλαίου ανάλογα με το πεδίο στο οποίο βρίσκονταν. 
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Συνεπώς, για ενεργοποιηθούν και να πετύχουν τον σκοπό τους οι αυτόβουλες δράσεις των 

γονέων, μέσα από την ερευνά βρέθηκε ότι απαιτείτο τουλάχιστον ως έναν «ελάχιστο» βαθμό 

η κατοχή και η δυνατότητα ενεργοποίησης κάποιας «ελάχιστης» μορφής κεφαλαίου σε 

σχέση με το εκάστοτε πεδίο κοινωνικής αλληλεπίδρασης, το οποίο όπως φάνηκε δεν 

αποκλείεται να συμβεί και σε περιπτώσεις οικογενειών εργατικής τάξης. Το σημείο αυτό 

φαίνεται να επιβεβαιώνει και την αρχική παραδοχή που υιοθετήθηκε στην παρούσα έρευνα, 

δηλαδή ότι όλες οι οικογένειες διαθέτουν κεφάλαιο ανεξαρτήτως κοινωνικοοικονομικής 

προέλευσης, το οποίο όμως δεν είναι πάντα εύκολα αξιοποιήσιμο στο συγκεκριμένο πεδίο 

της εκπαίδευσης. 

Όσο αφορά την έννοια του μισαναπηρισμού, στην παρούσα έρευνα έγινε προσπάθεια 

να εντοπιστούν και να συγκεντρωθούν οι περιπτώσεις μισαναπηρισμού που βιώνουν 

οικογένειες των μαθητών/τριών με αναπηρίες στο πεδίο της εκπαίδευσης τόσο σε δομικό και 

σε διαπροσωπικό επίπεδο, προτείνοντας τον όρο «εκπαιδευτικός μισαναπηρισμός». Συνεπώς, 

η έρευνα συνείσφερε σημαντικά στην κάλυψη του ερευνητικού κενού που εντοπίζεται στη 

διεθνή βιβλιογραφία, σχετικά με την απουσία ερευνών ως προς τις εμπειρίες 

μισαναπηρισμού στο πεδίο της εκπαίδευσης. Παράλληλα, εφαρμόζοντας τα αναλυτικά 

εργαλεία του άμεσου και έμμεσου ψυχοσυναισθηματικού μισαναπηρισμού (Reeve, 2012, 

2014) επιτράπηκε η εστίαση και στις ψυχοσυναισθηματικές διαστάσεις της εμπλοκής των 

οικογενειών με παιδιά με αναπηρίες στην εκπαίδευση. Όπως φάνηκε μέσα από την έρευνα, οι 

γονείς ανέφεραν μια σειρά αρνητικών συναισθημάτων (όπως απογοήτευση, αγανάκτηση, 

θυμό, στεναχώρια, λύπη, δυσαρέσκεια, αδικία, και απόγνωση), τα οποία σχετίζονταν με 

δομικές ανεπάρκειες ως προς την εκπαίδευση των παιδιών τους καθώς και με αρνητικές 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις στο πεδίο των σχολείων. Όπως έχει ήδη καταγραφεί στη 

βιβλιογραφία, οι γονείς των παιδιών με αναπηρίες μπορεί και αυτοί να βιώνουν έμμεσα ή 

άμεσα τον μισαναπηρισμό που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους (Ryan & Runswick-Cole, 
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2008). Παρόμοιου τύπου ευρήματα καταγράφηκαν και μέσα από μια άλλη πρόσφατη τοπική 

έρευνα στην οποίαν οι γονείς ανέφεραν συναισθήματα απογοήτευσης, δυσαρέσκειας, 

ανασφάλειας, θυμού, απελπισίας και απαισιοδοξίας σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση 

που αφορά την εκπαίδευση των παιδιών τους (Liasidou & Hadjiyiannakou, 2019). Όμως, 

παρά τα αρνητικά συνθήματα που μπορούσε να προκαλέσει η εμπειρία του εκπαιδευτικού 

μισαναπηρισμού στους γονείς, η ψυχοσυναισθηματική τους ευημερία φάνηκε να μην 

υπονομευόταν σε μακροπρόθεσμο και συνεχές επίπεδο ως εσωτερικευμένη καταπίεση (βλ. 

Reeve, 2004· Jarrett, 2008∙ Jarrett κ.ά., 2014). Αντιθέτως, ο ρόλος των γονέων φάνηκε να 

ήταν καθοριστικός στον περιορισμό των επιπτώσεων του εκπαιδευτικού μισαναπηρισμού 

προς τα παιδιά τους και τους ιδίους, με την επιτυχία των προσπαθειών τους όμως να είναι 

πάντα σε συνάρτηση με τον όγκο και τη μορφή του συνολικού κεφαλαίου (Boudieu, 1986) 

που διέθεταν. Μολαταύτα, όπως εντοπίστηκε μέσα από την έρευνα, σε συγκεκριμένες 

περιπτώσεις η ελλιπής πληροφόρηση των γονέων από το εκπαιδευτικό σύστημα (σχετικά με 

θεσμικές διαδικασίες και δικαιώματα) και η μη θεώρησή τους ως ισότιμους εταίρους κατά τη 

λήψη αποφάσεων για τα παιδιά τους (π.χ. κατά τη διαπραγμάτευση του πλαισίου φοίτησης 

του παιδιού τους στο πεδίο των ΕΕΕΑΕ) αποτελούσαν θεσμικές δυνάμεις οι οποίες 

«τραβούσαν» και περιόριζαν τους γονείς προς περισσότερο ευάλωτες και μη δεσπόζουσες 

θέσεις ως προς την υπεράσπιση και διεκδίκηση των εκπαιδευτικών συμφερόντων των 

παιδιών τους (Ryan & Runswick-Cole, 2008). Αυτές οι πτυχές της σχολικής εμπλοκής των 

οικογενειών (οι οποίες εμπεριέχουν θεσμική καταπίεση και περιορισμό της δράσης και 

φωνής τους) είναι πολύ σημαντικό να αναδεικνύονται τόσο σε ερευνητικό όσο και σε 

θεσμικό επίπεδο, δεδομένου του γεγονότος ότι οι φωνές των οικογενειών με παιδιά με 

αναπηρίες έχουν διαχρονικά αγνοηθεί και υποτιμηθεί, στοιχείο το οποίο εγείρει και 

ερωτηματικά σχετικά με τον ρόλο της νομοθεσίας στη διασφάλιση της συμπερίληψης της 

φωνής τους κατά τον σχεδιασμό υπηρεσιών για τα παιδιά τους (Liasidou & Hadjiyiannakou, 
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2019). Όπως υποστηρίζουν οι συγκεκριμένες συγγραφείς, στα πλαίσια του σεβασμού των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνικής δικαιοσύνης, οι φωνές των οικογενειών θα 

πρέπει να ενημερώνουν τους υπευθύνους χάραξης πολιτικών, τους παρόχους υπηρεσιών και 

τους επαγγελματίες, ως προς τις βιωματικές πτυχές της εμπειρίας της αναπηρίας. Δηλαδή, οι 

συντεταγμένες πολιτείες θα πρέπει να θεσπίζουν μηχανισμούς οι οποίοι θα ενθαρρύνουν, θα 

διευκολύνουν και θα διασφαλίζουν την έκφραση των φωνών των γονέων με παιδιά με 

αναπηρίες, κατά τις διαδικασίες χάραξης πολιτικών που αφορούν τους ιδίους και τα παιδιά 

τους. Επίσης, όσο αφορά τα φαινόμενα αρνητικών κοινωνικών αλληλεπιδράσεων με το 

εκπαιδευτικό προσωπικό στο σχολικό πλαίσιο, οι γονείς ανέφεραν αρκετά δυνατές αντοχές 

και αντιστάσεις ανεξάρτητα από το κοινωνικοοικονομικό τους υπόβαθρο, καταδεικνύοντας 

ότι μπορούν να αντικρούσουν και να διαχειριστούν τέτοιου είδους συναισθηματικά επίπονες 

καταστάσεις. Συνεπώς, η παρούσα έρευνα συνείσφερε στην ανάδειξη σημαντικών πτυχών 

της σχολικής εμπλοκής των οικογενειών με παιδιά με αναπηρίες, συμπληρώνοντάς ως ένα 

βαθμό τις ανάγκες για έρευνα σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους οι γονείς 

διαπραγματεύονται, διαχειρίζονται και προσεγγίζουν τα ζητήματα αναπηρίας που συνδέονται 

με τα παιδιά τους (Ryan & Runswick-Cole, 2008). Όπως υποστηρίζουν οι ίδιες, οι 

αναπαραστάσεις της ζωής των οικογενειών με παιδιά με αναπηρίες δεν θα πρέπει να 

προκύπτουν και να περιορίζονται μόνο μέσα από προσεγγίσεις οι οποίες αναδεικνύουν 

καταστάσεις άγχους, πένθους και άρνησης, αλλά αντίθετα η έρευνα θα πρέπει να μετακινηθεί 

και προς τη διερεύνηση θετικότερων γονεϊκών ρόλων οι οποίοι συνδέονται με τις 

διαπραγματεύσεις των γονέων για λογαριασμό των παιδιών τους. 

Επίσης, είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί πως ο συγκεκριμένος θεωρητικός φακός 

(Reeve, 2012, 2014) συνέτεινε και στην αναγνώριση των ψυχοσυναισθηματικών πτυχών που 

αναδύθηκαν και μέσα από τις συνεντεύξεις με τα παιδιά, κυρίως ως προς τις εμπειρίες τους 

στο σχολείο. Στα παιδιά, αντίθετα με τους γονείς, καταγράφηκαν μακροπρόθεσμες και 
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συνεχείς αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχοσυναισθηματική τους ευημερία ιδιαίτερα από την 

πολύ «φτωχή» εκπαίδευση που προσφέρεται στις ειδικές μονάδες μέσης εκπαίδευσης, καθώς 

και από την περίπτωση λανθασμένης τοποθέτησης στο πλαίσιο της ειδικής μονάδας. Σχετικά 

με τις καταστάσεις αυτές, μέσα από τα λόγια των παιδιών αναδύθηκαν συναισθήματα 

δυσαρέσκειας, απογοήτευσης, μη ολοκλήρωσης, ματαίωσης, περιορισμού των δυνατοτήτων 

τους, καθώς επίσης και συναισθήματα εγκλωβισμού σε μια κατάσταση που δεν τα 

ικανοποιεί. Εστιάζοντας στις περιπτώσεις λανθασμένων εκπαιδευτικών τοποθετήσεων, αυτές 

φαίνεται να εμπεριέχουν τόσο το στοιχείο του δομικού όσο και το στοιχείο του 

ψυχοσυναισθηματικού μισαναπηρισμού, αφού ουσιαστικά τα παιδιά με αναπηρίες αφενός 

αποκλείονται άδικα από τη φοίτηση σε γενική τάξη με τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας τους 

και αφετέρου παρεμποδίζονται από το να αποτελούν μαθητές ή μαθήτριες γενικής τάξης. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί ο δομικός μισαναπηρισμός επηρεάζει το τι τα άτομα μπορούν να 

κάνουν, ενώ ο ψυχοσυναισθηματικός μισαναπηρισμός περιορίζει τα άτομα στο ποιοι 

μπορούν να είναι (Reeve, 2004, 2014). Επίσης, τα παιδιά ανέφεραν και περιπτώσεις 

αρνητικών κοινωνικών αλληλεπιδράσεων με συμμαθητές/τριες τους υπό τη μορφή της 

κοροϊδίας, οι οποίες κυρίως οδηγούσαν σε συναισθήματα στεναχώριας. Είναι σημαντικό να 

σημειωθεί πως τέτοιου είδους περιστατικά μπορούσαν να έχουν ψυχοσυναισθηματικό 

κόστος τόσο προς τα ίδια τα παιδιά όσο και προς τους γονείς τους. Τέλος, ως προς τον 

συνδυασμό της έννοιας του μισαναπηρισμού με τη θεωρία των κεφαλαίων, όπως ήδη 

αναφέρθηκε, η παρούσα έρευνα συνείσφερε στο κομμάτι της ανάδειξης του καθοριστικού 

ρόλου του κεφαλαίου των οικογενειών (Bourdieu, 1986) στις προσπάθειές τους για 

άμβλυνση των επιπτώσεων του εκπαιδευτικού μισαναπηρισμού στις σχολικές ζωές των 

παιδιών τους. 
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7.5. Εισηγήσεις Διαμόρφωσης Πολιτικών και Πρακτικών 

Συμπερίληψη γονέων στη λήψη αποφάσεων για τα παιδιά τους.  Εστιάζοντας 

στην προαναφερθείσα έμμεση κοινωνικοοικονομική ανισότητα ως προς τα διαφορετικά 

επίπεδα έκφρασης ένστασης για τις αποφάσεις των ΕΕΕΑΕ, προτείνεται η διαμόρφωση 

τέτοιων νομοθετικών ρυθμίσεων που να επιτρέπουν και να διασφαλίζουν την εκ νόμου 

ισότιμη συμμετοχή των γονέων στα θεσμικά όργανα που λαμβάνουν αποφάσεις για τα παιδιά 

τους, ώστε να διασφαλίζεται η έκφραση της προοπτικής των οικογενειών στη λήψη 

αποφάσεων για τα παιδιά τους. Μια τέτοια ρύθμιση μπορεί να οδηγήσει και στη μείωση του 

χάσματος δύναμης και εξουσίας στις σχέσεις μεταξύ γονέων και ΕΕΕΑΕ, και ιδιαίτερα 

οικογενειών από τις κοινωνικοοικονομικές ομάδες Γ2 και Δ-Ε όπου το χάσμα δύναμης και 

εξουσίας μεταξύ των δύο πλευρών φάνηκε να ήταν μεγαλύτερο. Ωστόσο, στο σημείο αυτό 

θα πρέπει να σημειωθεί πως ο γραφειοκρατικός χαρακτήρας τέτοιου είδους εκπαιδευτικών 

θεσμών αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στη δημιουργία ισότιμων συνεργασιών μεταξύ γονέων 

και επαγγελματιών, κυρίως λόγω της έντονης επαγγελματικής και ιατρικής γλώσσας που 

κυριαρχεί σε αυτές τις γραφειοκρατίες δημιουργώντας έτσι ανισοζύγια ισχύος όταν οι γονείς 

δεν την κατέχουν (Bacon & Causton-Theoharis, 2013). 

Επίσης, αρκετά έγγραφα που σχετίζονται με τα δικαιώματα των γονέων των παιδιών 

με αναπηρίες φαίνεται να μην είναι εύκολα προσβάσιμα για όλους τους γονείς αφού είναι 

γραμμένα με δύσκολα κειμενικά χαρακτηριστικά (Fitzgerland & Watkins, 2006). Όπως 

φάνηκε μέσα από την παρούσα έρευνα, φαίνεται υπάρχει σημαντική ανάγκη στην Κύπρο οι 

νομοθεσίες και οι κανονισμοί που εμπεριέχουν τα δικαιώματα και τον ρόλο των γονέων στις 

διάφορες εκπαιδευτικές διαδικασίες να προσφέρονται σε εύκολα προσβάσιμη μορφή και 

κατανοητή γλώσσα για όλες τις οικογένειες ανεξαρτήτου μορφωτικού, επαγγελματικού ή 

άλλου υποβάθρου. Παράλληλα, η συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία που διαθέτουν οι 

επαγγελματίες στον χώρο της εκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρίες έναντι των γονέων που 
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δεν τις διαθέτουν, φαίνεται επίσης να αυξάνει το χάσμα δύναμης και εξουσίας στις σχέσεις 

μεταξύ των δύο πλευρών (Kalyanpur & Harry, 2012). 

Συνεπώς μια νομοθετική ρύθμιση που θα διασφαλίζει την ισότιμη συμμετοχή των 

γονέων στα θεσμικά όργανα λήψης αποφάσεων για τα παιδιά τους δεν είναι από μόνη της 

αρκετή, αλλά επιπρόσθετα σε τέτοιου είδους συνεργασίες θα πρέπει να επικρατεί ένα κλίμα 

για διαμοιρασμό της δύναμης και της εξουσίας, να προσφέρεται προσιτή πληροφόρηση 

στους γονείς σχετικά με τις διαδικασίες και τα δικαιώματά τους, και να εξασφαλίζεται 

προσιτή διαπροσωπική επικοινωνία με τους γονείς λαμβάνοντας υπόψη πάντα τη 

διαφορετικότητα των γονέων ως προς το γλωσσικό, το πολιτισμικό και το μορφωτικό τους 

υπόβαθρο. Δηλαδή, οι επαγγελματίες που θα συνεργάζονται με τους γονείς στο επίπεδο της 

λήψης αποφάσεων για τα παιδιά με αναπηρίες, θα πρέπει να εκπαιδεύονται και να 

καταρτίζονται προς τις πιο πάνω κατευθύνσεις για συνεργασία με τους γονείς. 

Όταν οι γονείς δεν αναγνωρίζονται ως ισότιμοι εταίροι στον σχεδιασμό και στην 

παροχή υπηρεσιών για τα παιδιά τους, αυτό αποτελεί σημαντική περίπτωση μισαναπηρισμού 

προς τις οικογένειες των παιδιών με αναπηρίες (Jarrett, 2008). Η διασφάλιση της ισότιμης 

συμμετοχής των γονέων στα θεσμικά όργανα που λαμβάνουν αποφάσεις για τα παιδιά τους 

δε συνίσταται μόνο για τη μείωση του χάσματος δύναμης μεταξύ γονέων και ΕΕΕΑΕ, αλλά 

συνίσταται και για την αύξηση της ακρίβειας των αποφάσεων που λαμβάνονται για τα παιδιά 

με αναπηρίες. Οι οικογενειοκεντρικές πρακτικές, η προσέγγιση των γονέων ως εταίρων, και 

οι συνεργασίες γονέων – επαγγελματιών στα πλαίσια ενός υγιούς και αμοιβαίου 

συνεταιρισμού, κατά τη βιβλιογραφία φαίνεται να αποτελούν σημαντικά στοιχεία και 

προϋποθέσεις αύξησης των επιπέδων ικανοποίησης των πραγματικών εκπαιδευτικών 

αναγκών των παιδιών με αναπηρίες (Turnbull κ.ά., 2006). Όπως φάνηκε μέσα από τα 

ευρήματα της έρευνας υπάρχει μεγάλη ανάγκη και για εξεύρεση τρόπων αύξησης της 

συμμετοχής των γονέων στις διαδικασίες λήψης εκπαιδευτικών αποφάσεων για τα παιδιά 
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τους, ενώ παράλληλα θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο και για τη συμμετοχή των ιδίων 

των παιδιών σε αυτού του είδους τις διαδικασίες όπου και όταν αυτό είναι δυνατό. Για να 

είναι εφικτό ένα τέτοιο σενάριο επιβάλλεται και η επαγγελματική επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών και των υπολοίπων εμπλεκόμενων επαγγελματιών σε θέματα συνεργασίας με 

τις οικογένειες, και στην οποίαν επιμόρφωση θα πρέπει λαμβάνεται σοβαρά υπόψη το 

κομμάτι της κοινωνικοοικονομικής και της πολιτισμικής διαφορετικότητας των οικογενειών 

(Harry κ.ά., 1999· Harry & Klinger, 2006· Kalyanpur & Harry, 2012).  

Επίσης, η απουσία κατευθυντήριων γραμμών που να ορίζουν και να οριοθετούν τις 

σχέσεις γονέων – επαγγελματιών φαίνεται να αποτελεί και αυτό μια ιδιαίτερα προβληματική 

κατάσταση (Nelson κ.ά., 2004). Δηλαδή, για να είναι αποτελεσματική η συμμετοχή των 

γονέων στα θεσμικά όργανα που λαμβάνουν αποφάσεις για τα παιδιά τους, ο ρόλος, ο λόγος, 

τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των γονέων, θα πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένα και 

εύκολα προσβάσιμα για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Τέλος, οι περιπτώσεις ανισοζυγίων 

δύναμης και εξουσίας μεταξύ γονέων και επαγγελματιών θα πρέπει πάντα να εξετάζονται 

σχολαστικά και ενδελεχώς, αφού ακόμη και σε εκπαιδευτικά συστήματα όπου οι γονείς 

συμμετέχουν ως εταίροι στις διαδικασίες λήψης εκπαιδευτικών αποφάσεων για τα παιδιά 

τους, έχουν καταγραφεί αναφορές για φαινόμενα προειλημμένων αποφάσεων από πλευράς 

επαγγελματιών πριν από τις συνεδριάσεις με τις οικογένειες, καθιστώντας την πρακτική της 

συμμετοχής των γονέων στη διαδικασία ως περισσότερο τυπική παρά ουσιαστική (Harry 

κ.ά., 2007). 

Αντιμετώπιση ελλειμματικών προοπτικών στο επίπεδο των ΕΕΕΑΕ.  Ένα άλλο 

σημαντικό εύρημα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν και οι περιπτώσεις λανθασμένων 

αποφάσεων για εκπαιδευτική τοποθέτηση παιδιών σε πλαίσιο φοίτησης κατά τους γονείς, 

στη βάση ελλειμματικών προοπτικών προς τα παιδιά τους από πλευράς ΕΕΕΑΕ. Όπως έχει 

ήδη αναφερθεί, μια τέτοια λανθασμένη απόφαση μπορεί να στερήσει στα επηρεαζόμενα 
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παιδιά την απόκτηση απολυτηρίου λυκείου με σαφείς αρνητικές συνέπειες για το 

εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους μέλλον. Ανησυχίες γονέων ως προς την ορθότητα και 

την τεκμηρίωση των αποφάσεων για τοποθέτηση των παιδιών τους σε προγράμματα ειδικής 

εκπαίδευσης (αντί του πλαισίου γενικής τάξης) δεν είναι πρώτη φορά που εντοπίζονται στη 

βιβλιογραφία, με σαφείς προβληματισμούς από πλευράς γονέων ως τις προεκτάσεις και τις 

συνέπειες αυτών των αποφάσεων στη μελλοντική ζωή των παιδιών τους (Williams, 2007). 

Για την άμβλυνση αυτού του προβλήματος, η επιμόρφωση των μελών των ΕΕΕΑΕ σχετικά 

με τους σοβαρούς κινδύνους που εμπεριέχουν οι ελλειμματικές προοπτικές είναι 

επιβεβλημένη. Οι εκπαιδευτικοί και οι επαγγελματίες που στελεχώνουν της ΕΕΕΑΕ είναι 

πολύ σημαντικό να είναι ενήμεροι και να μπορούν να αναστοχάζονται σχετικά με τις 

διάφορες προσεγγίσεις που υπάρχουν για τη λήψη τέτοιων αποφάσεων τοποθέτησης σε 

πλαίσιο φοίτησης, όπως είναι για παράδειγμα η «ελλειμματική προσέγγιση» και η 

«προσέγγιση της οικοδόμησης ικανοτήτων» (Mayer, 2014). Η συνεργασία με τους γονείς και 

η συμπερίληψη των προοπτικών τους μπορούν και αυτά να βοηθήσουν στην αποφυγή 

τέτοιου είδους λανθασμένων αποφάσεων στη βάση ελλειμματικών προοπτικών, αφού όπως 

φάνηκε και μέσα από την παρούσα έρευνα ο ρόλος των γονέων στην ανατροπή τέτοιων 

λανθασμένων αποφάσεων ήταν καθοριστικός. Δεδομένου ότι λαμβάνονται σοβαρότατες 

αποφάσεις για τα παιδιά στο επίπεδο των ΕΕΕΑΕ, θα ήταν ιδιαίτερα επωφελής και η θέσπιση 

αυστηρότερων διαδικασιών ελέγχου για το κατά ποσό επαρκώς τεκμηριώνονται οι 

αποφάσεις των Επιτροπών για τοποθέτηση παιδιών στο καθεστώς της ειδικής μονάδας (βλ. 

Επίτροπος Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού, 2017). Τέλος, θα ήταν εξίσου επωφελής 

και η εκ νόμου ρύθμιση για υποχρεωτική έγγραφη τεκμηρίωση από πλευράς ΕΕΕΑΕ (π.χ. σε 

ειδικό έντυπο) ότι πριν από τη λήψη απόφασης για τοποθέτηση παιδιού σε ειδική μονάδα 

εξαντλήθηκαν όλες οι δυνατές επιλογές, στηρίξεις και προσαρμογές προς το παιδί στο 
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πλαίσιο της γενικής τάξης, ώστε να περιοριστούν στον ελάχιστο δυνατό βαθμό τα φαινόμενα 

λανθασμένων τοποθετήσεων στο καθεστώς της ειδικής μονάδας. 

Εισηγήσεις για βελτίωση παρεχόμενης εκπαίδευσης.  Μέσα από την έρευνα 

αναδύθηκαν σημαντικά εμπόδια σχετικά με την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης προς τα 

παιδιά με αναπηρίες, αφού οι οικογένειες ανάφεραν σημαντικές περιπτώσεις μη κάλυψης και 

μη ικανοποίησης των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών τους, τόσο στο πλαίσιο της ειδική 

μονάδας όσο και στο πλαίσιο της γενικής τάξης. Η μη ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 

αναγκών των μαθητών/τριών με αναπηρίες αποτελεί μια σοβαρή περίπτωση εκπαιδευτικού 

μισαναπηρισμού, με ψυχοσυναισθηματικές επιπτώσεις τόσο στα ίδια τα παιδιά όσο και στους 

γονείς τους, αφού η κατάσταση αυτή κατά τους γονείς και τα παιδιά που συμμετείχαν στην 

έρευνα μπορεί να οδηγήσει στον περιορισμό των πραγματικών τους μαθησιακών 

δυνατοτήτων. Γενικά, η έρευνα κατέδειξε τη μεγάλη κοινωνική ανάγκη από πλευράς γονέων, 

για μεταρρύθμιση και βελτίωση των υφιστάμενων πολιτικών και πρακτικών οι οποίες 

σχετίζονται με την εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες στο κυπριακό εκπαιδευτικό 

σύστημα. 

Μέσα από τις προοπτικές τόσο των οικογενειών όσο και των εκπαιδευτικών, 

προτάθηκαν αρκετά συγκεκριμένες εισηγήσεις για βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης 

προς τους μαθητές/τριες με αναπηρίες. Πιο συγκεκριμένα για τη βελτίωση της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης προτάθηκαν τα εξής: α) Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών γενικής τάξης 

(περιλαμβανομένων των διευθύνσεων των σχολείων) σε θέματα αναπηριών, διαφοροποίησης 

και διευκολύνσεων προς τα παιδιά με αναπηρίες, και στις δύο εκπαιδευτικές βαθμίδες, ώστε 

όταν ένα παιδί με αναπηρίες φοιτά στην τάξη ή το σχολείο τους να νιώθουν έτοιμοι και 

επαρκείς για την εκπαίδευση και συμπερίληψή του. β) Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών τόσο 

των γενικών τάξεων όσο και ειδικών μονάδων, και στις δύο εκπαιδευτικές βαθμίδες, για τους 

σοβαρούς κινδύνους των ελλειμματικών προοπτικών και των χαμηλών εκπαιδευτικών 
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προσδοκιών προς τα παιδιά με αναπηρίες. γ) Εξέταση της πιθανότητας για επένδυση πόρων 

για εισαγωγή του θεσμού της παράλληλης στήριξης ή του θεσμού του βοηθού εκπαιδευτικού, 

ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για καλύτερη εκπαίδευση και στήριξη των παιδιών 

με αναπηρίες εντός των γενικών τάξεων. δ) Εξέταση της πιθανότητας για επένδυση πόρων 

προς την κατεύθυνση της αύξησης των ωρών που προσφέρονται για μαθήματα στήριξης και 

προσφορά τους σε ατομικό επίπεδο ή σε περισσότερο ομοιογενείς και ολιγάριθμες ομάδες, 

ώστε τα μαθήματα αυτά να εξυπηρετούν τον σκοπό τους καλύτερα. ε) Στελέχωση των 

ειδικών μονάδων μέσης εκπαίδευσης με καταρτισμένο προσωπικό στην ειδική και ενιαία 

εκπαίδευση, μέσω διατύπωσης υποχρεωτικών προσόντων για τους εκπαιδευτικούς που 

επιθυμούν ή πρόκειται να τις στελεχώσουν. στ) Αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου που 

προσφέρεται στις ειδικές μονάδες μέσης εκπαίδευσης, προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης 

δεξιοτήτων ζωής και προ-επαγγελματικής κατάρτισης (ή/και πιστοποίησης δεξιοτήτων), 

όπως αυτά εκφράστηκαν από παιδιά και γονείς. ζ) Αναβάθμιση των μαθημάτων 

λογοθεραπείας στη δημοτική εκπαίδευση και η προσφορά θεραπειών στα προγράμματα των 

ειδικών μονάδων μέσης και δημοτικής εκπαίδευσης (π.χ. εργοθεραπεία), ώστε να 

αποφορτιστεί το απογευματινό πρόγραμμα των οικογενειών. η) Θέσπιση πρακτικών για 

παρακολούθηση και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που προσφέρεται στις ειδικές 

μονάδες και στα μαθήματα στήριξης, ώστε η ποιότητα εκπαίδευσης προς τα παιδιά με 

αναπηρίες να ελέγχεται και να μη βασίζεται μόνο στις καλές προθέσεις των εκπαιδευτικών. 

Παράλληλα, όσο αφορά τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των υποψήφιων 

εκπαιδευτικών στα πανεπιστήμια, θα μπορούσαν να περιληφθούν και ενότητες που να 

στοχεύουν στην επίγνωση των σοβαρών κινδύνων των ελλειμματικών προοπτικών και των 

χαμηλών εκπαιδευτικών προσδοκιών προς τα παιδιά με αναπηρίες, αφού σε αρκετές 

περιπτώσεις τα φαινόμενα αυτά φάνηκε τοποθετούνταν στην καρδιά των ανησυχιών και των 

παραπόνων των γονέων. Τέλος, η βελτίωση της ποιότητας εκπαίδευσης προς τα παιδιά με 
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αναπηρίες στα δημόσια σχολεία πολύ πιθανόν να μειώσει την ανάγκη των οικογενειών για 

αναζήτηση εκπαιδευτικών υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα, αμβλύνοντας παράλληλα την 

προαναφερθείσα έμμεση ανισότητα στη βάση των οικονομικών δυνατοτήτων τους ως προς 

την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών τους στον ιδιωτικό τομέα. 

Στελέχωση Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας (ΥΠΠΑΝ).  Μια άλλη 

σημαντική περίπτωση εκπαιδευτικού μισαναπηρισμού προς τα παιδιά με αναπηρίες, ήταν και 

οι μεγάλες καθυστερήσεις που αναφέρθηκαν από τις οικογένειες και τους εκπαιδευτικούς ως 

προς τις διαδικασίες αξιολόγησης εκπαιδευτικών αναγκών ή τη λήψη στήριξης από το 

προσωπικό της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας. Οι καθυστερήσεις αυτές φάνηκε να 

οφείλονται σε σοβαρή υποστελέχωση της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, της οποίας 

το προσωπικό εμπλέκεται στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τα παιδιά με αναπηρίες 

στα πλαίσια της πρωτοβάθμιας πολυθεματικής ομάδας (βλ. Βουλή των Αντιπροσώπων, 

2001γ). Αυτού του είδους οι καθυστερήσεις φάνηκε να καθυστερούν με τη σειρά τους τόσο 

την έγκριση όσο και την παροχή των σχολικών στηρίξεων που δικαιούνται εκ νόμου τα 

παιδιά με αναπηρίες λόγω των μαθησιακών δυσκολιών ή άλλων αναγκών τους. Όπως 

ανέφεραν οι εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι που συμμετείχαν στην έρευνα, η σοβαρή 

υποστελέχωση που παρατηρείται στην υπηρεσία τους αναπόφευκτα επηρεάζει τόσο την 

ποιότητα όσο και την ταχύτητα του έργου που επιτελείται σε αυτήν. Συνεπώς, η πολιτεία θα 

πρέπει να επενδύσει πόρους προς την περεταίρω στελέχωση της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής 

Ψυχολογίας ώστε να περιοριστούν οι πιο πάνω καθυστερήσεις, επενδύοντας παράλληλα και 

πόρους προς απόκτηση επικαιροποιημένων και πολλαπλών μέσων ή εργαλείων μαθησιακής 

αξιολόγησης ώστε να καλύπτονται οι ποικίλες και διαφορετικές ανάγκες αξιολόγησης των 

παιδιών. 
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Απλοποίηση διαδικασίας μετακίνησης παιδιού από το καθεστώς της ειδικής 

μονάδας σε γενική τάξη.  Όσο αφορά τις οικογένειες που αιτήθηκαν μετακίνηση του 

παιδιού τους από ειδική μονάδα σε γενική τάξη μέσης εκπαίδευσης και τους προτάθηκε η 

λύση των κατατακτηρίων εξετάσεων, οι γονείς ανάφεραν ότι το κόστος προετοιμασίας των 

παιδιών τους για τις εξετάσεις το ανέλαβαν οι ίδιοι (μέσω πληρωμής ατομικών ιδιωτικών 

μαθημάτων) αφού δεν προβλέπεται κάποια προετοιμασία στο δημόσιο σχολείο. Η μη παροχή 

στήριξης και προετοιμασίας για τις κατατακτήριες εξετάσεις προς τα παιδιά που επιθυμούν 

να μετακινηθούν σε γενική τάξη μέσης εκπαίδευσης φαίνεται να αποτελεί σοβαρή 

στρέβλωση με κοινωνικοοικονομικές διαστάσεις. Ο λόγος είναι ότι ουσιαστικά η 

συγκεκριμένη διαδικασία πρακτικά απαιτεί καταβολή οικονομικού κεφαλαίου από τις 

οικογένειες με σκοπό την επαρκή προετοιμασία του παιδιού για τις εξετάσεις μέσω ιδιωτικών 

μαθημάτων, αφού όπως ήδη αναφέρθηκε δε φαίνεται να υπάρχει οποιαδήποτε σχετική 

πρόνοια για στήριξη και προετοιμασία των παιδιών από το δημόσιο σχολείο όσο αφορά αυτό 

το κομμάτι. Έχοντας υπόψη τα συγκεκριμένα ευρήματα, φαίνεται να εγείρονται σοβαρότατα 

ερωτήματα ως προς το «ποια παιδιά μπορούν» και «ποια παιδιά δεν μπορούν» να 

ανταπεξέλθουν στη διαδικασία των κατατακτηρίων εξετάσεων, φωτογραφίζοντας την 

κοινωνικοοικονομική προέλευσή τους. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, σε αυτές τις περιπτώσεις η 

διαδικασία των κατατακτηρίων εξετάσεων φαίνεται να είναι κάπως προβληματική, αφού τα 

παιδιά καλούνται να εξεταστούν από το σχολείο σε μια ύλη την οποία δε διδάχτηκαν ποτέ 

στο σχολείο αφού φοιτούσαν σε ειδική μονάδα. Συνεπώς, οι προϋποθέσεις μετακίνησης 

παιδιού από ειδική μονάδα σε γενική τάξη (μέσης εκπαίδευσης) επιβάλλεται να 

επανεξεταστούν και να αναθεωρηθούν, ιδίως για τις περιπτώσεις που η τοποθέτηση του 

παιδιού σε ειδική μονάδα προήλθε από λανθασμένη απόφαση των αρμόδιων θεσμικών 

οργάνων του εκπαιδευτικού συστήματος. 
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Κώδικας δεοντολογίας.  Μέσα από την παρούσα έρευνα, οι γονείς ανέφεραν 

ορισμένες περιπτώσεις προσωπικού μισαναπηρισμού (Dominelli, 2009) προς το άτομό τους, 

κυρίως μέσω αρνητικών κοινωνικών αλληλεπιδράσεών τους με το προσωπικό των σχολείων 

και των ΕΕΕΑΕ. Αυτές οι περιπτώσεις αφορούσαν επίπονα σχόλια και απερίσκεπτα λόγια 

στη βάση προκαταλήψεων για τις αναπηρίες, καθώς επίσης και περιπτώσεις συμπεριφορών 

μη αποδοχής του παιδιού τους στο σχολείο από πλευράς εκπαιδευτικού προσωπικού. Όπως 

έχει ήδη αναφερθεί, τα περιστατικά αυτά φαίνεται να καταδεικνύουν την ανάγκη για 

συμπερίληψη κατευθυντήριων γραμμών στον επαγγελματικό κώδικα δεοντολογίας των 

εκπαιδευτικών, ειδικά ως προς την επικοινωνία και τις αλληλεπιδράσεις τους με άτομα με 

αναπηρίες και τις οικογένειές τους. Επίσης, οι ευκαιρίες επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε 

αυτού του είδους τα θέματα επικοινωνίας μπορεί να συμβάλουν τόσο στην επαγγελματική 

όσο και στη διαπροσωπική τους ανάπτυξη, μειώνοντας παράλληλα και τις πιθανότητες των 

οικογενειών να βιώσουν τέτοιου είδους αρνητικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, λόγω 

άγνοιας ή μη ενημέρωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού. 

Επαγγελματική αναβάθμιση του θεσμού του σχολικού συνοδού.  Μια τελευταία 

εισήγηση η οποία προέκυψε μέσα από την παρούσα έρευνα, είναι και η αναβάθμιση του 

θεσμού του σχολικού ή της σχολικής συνοδού, καθώς και η αναθεώρηση του τρόπου 

πρόσληψης των ατόμων που στελεχώνουν τις θέσεις αυτές (βλ. ΥΠΠ, 2009). Όπως 

επισημαίνεται στη σχετική θέση της Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού 

(2018): «θα πρέπει το όλο θέμα της πρόσληψης συνοδών να ρυθμιστεί νομοθετικά με 

σαφήνεια, διαφάνεια και με όλες τις απαιτούμενες εγγυήσεις σε ό,τι αφορά την 

αποτελεσματικότητά του» (σ. 33). Δηλαδή, θα πρέπει να διατυπωθούν ξεκάθαρα ορισμένα 

ελάχιστα και υποχρεωτικά κριτήρια επαγγελματικής κατάρτισης των ατόμων που 

στελεχώνουν τις θέσεις σχολικών συνοδών, αφού όπως φάνηκε από την έρευνα όταν οι 

σχολικοί συνοδοί είχαν κάποιαν (ακαδημαϊκή) κατάρτιση σχετική με τον χώρο της 
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εκπαίδευσης οι γονείς δήλωναν περισσότερο ικανοποιημένοι από το έργο τους. Η κατάρτιση 

των σχολικών συνοδών είναι πολύ σημαντική αφού καθημερινώς μπορεί να καλούνται να 

διαχειριστούν καταστάσεις οι οποίες σχετίζονται με την υγιεινή, την κοινωνικοποίηση, τη 

μάθηση, την πρόσβαση, την ασφάλεια και τη συναισθηματική κατάσταση των παιδιών που 

εξυπηρετούν. Επίσης, οι διαδικασίες πρόσληψης σχολικών συνοδών θα πρέπει το ταχύτερο 

δυνατό να αναθεωρηθούν, αφού όπως φάνηκε από τις απόψεις των γονέων η υφιστάμενη 

κατάσταση πραγμάτων ευνοεί παρεμβάσεις και αναξιοκρατία στην όλη διαδικασία 

πρόσληψης. Όπως έχει ήδη διατυπωθεί, τα περιστατικά αυτά φαίνεται να αποτελούν μια από 

τις χείριστες μορφές μισαναπηρισμού στο πεδίο της εκπαίδευσης, αφού οι παρεμβάσεις αυτές 

μπορούν να οδηγήσουν σε προσλήψεις ατόμων που να μην είναι επαρκή ή κατάλληλα στον 

μέγιστο δυνατό βαθμό ως προς την κάλυψη των αναγκών των παιδιών που πρόκειται να 

εξυπηρετήσουν. Τέλος, η πολιτεία θα πρέπει να επενδύσει πόρους για τη βελτίωση των όρων 

εργασίας και απολαβών των σχολικών συνοδών (βλ. ΥΠΠ, 2018β, 2009) ώστε να 

προσελκύονται, να επενδύουν, και να παραμένουν στο επάγγελμα άτομα με κάποια σχετική 

κατάρτιση. Όπως φάνηκε και από την περίπτωση των μαθημάτων στήριξης, η παροχή 

ποιοτικών σχολικών στηρίξεων προς τα παιδιά με αναπηρίες μπορεί να διασυνδέεται 

σημαντικά και με τη βούληση του κράτους να επενδύσει πόρους προς την κατεύθυνση 

αυτήν, θέση η οποία εκφράστηκε τόσο από γονείς όσο και από εκπαιδευτικούς. 

 

7.6. Εισηγήσεις για Μελλοντικές Έρευνες 

Μέσα από την έρευνα αναδύθηκαν και σημαντικές ανάγκες ως προς τη διεξαγωγή 

μελλοντικών ερευνών τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, μια 

από τις κυριότερες συνεισφορές της παρούσας έρευνας αποτέλεσε η εισήγηση του όρου 

«εκπαιδευτικός μισαναπηρισμός» με σκοπό τη συμπερίληψη των αναπηροποιητικών 
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εμποδίων που βιώνουν τα παιδιά με αναπηρίες και οι οικογένειές τους στο πεδίο της 

εκπαίδευσης κάτω από μια ενιαία έννοια «ομπρελά», ο οποίος φάνηκε να απουσιάζει 

αισθητά από τη διεθνή βιβλιογραφία. Ως εκ τούτου, όπου αυτό είναι δυνατόν, προτείνεται η 

περεταίρω διερεύνηση φαινομένων που σχετίζονται με την εκπαίδευση των παιδιών με 

αναπηρίες μέσα από τον φακό της έννοιας του μισαναπηρισμού, ώστε η νεοσύστατη έννοια 

του εκπαιδευτικού μισαναπηρισμού να ελεγχθεί και να θεμελιωθεί περεταίρω με εμπειρικά 

δεδομένα καθώς επίσης και να εξελιχθεί σε θεωρητικό επίπεδο αναγνωρίζοντας και άλλες 

μορφές, πτυχές ή εφαρμογές της. Παράλληλα, δεδομένου του γεγονότος ότι στην παρούσα 

έρευνα εντοπίστηκαν σημαντικές ψυχοσυναισθηματικές συνέπειες και συνεπαγωγές για τις 

οικογένειες ως προς την εμπειρία του εκπαιδευτικού μισαναπηρισμού, αναδύεται και η 

ανάγκη για περεταίρω έρευνα ως προς τις ψυχοσυναισθηματικές διαστάσεις της σχολικής 

εμπλοκής των οικογενειών με παιδιά με αναπηρίες τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές 

επίπεδο. Επίσης, ως σημαντικές στην παρούσα έρευνα αναδύθηκαν και οι 

ψυχοσυναισθηματικές επιπτώσεις της εμπειρίας του εκπαιδευτικού μισαναπηρισμού προς τα 

παιδιά με αναπηρίες, γι’ αυτό και συστήνεται περεταίρω έρευνα και προς αυτήν την 

κατεύθυνση μέσα από τις προοπτικές των ιδίων των παιδιών. 

Επίσης, για την απόκτηση μιας πιο ολοκληρωμένης κατανόησης στον χώρο των 

σχέσεων σχολείου και οικογενειών με παιδιά με αναπηρίες στην Κύπρο είναι απαραίτητη η 

διερεύνηση και των προοπτικών άλλων εμπλεκόμενων ατόμων, όπως είναι για παράδειγμα 

των μελών των Επαρχιακών και Κεντρικών Επιτροπών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, 

των συνδετικών λειτουργών, των διευθυντών των σχολείων, των μελών των Επιτροπών 

Πρόσληψης Σχολικών Συνοδών, των σχολικών συνοδών, καθώς και των λογοθεραπευτών, 

ως προς τις αλληλεπιδράσεις τους με τις οικογένειες και το έργο που καλούνται να 

επιτελέσουν. Συγκεκριμένα, όσο αφορά το συγκείμενο της Κύπρου δεν εντοπίζονται έρευνες 

που να διερευνούν τις προοπτικές των επαγγελματιών που απαρτίζουν τις ΕΕΕΑΕ. Αυτό 
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φαίνεται να αποτελεί ένα σημαντικότατο ερευνητικό κενό στην τοπική βιβλιογραφία, 

δεδομένου του γεγονότος ότι τα συγκεκριμένα άτομα είναι επιφορτισμένα με την ευθύνη της 

λήψης απόφασης για τοποθέτηση των παιδιών με αναπηρίες σε καθεστώς φοίτησης (βλ. 

Βουλή των Αντιπροσώπων, 1999, 2001γ). Όπως φάνηκε από την έρευνα, οι επαγγελματίες 

αυτοί αποτελούσαν σημαντικότατους «παίχτες» στη λήψη αποφάσεων για τα παιδιά, καθώς 

και άτομα με σημαντική επιρροή στη διαμόρφωση της πραγματικότητας στην «αρένα» των 

ΕΕΕΑΕ. Το φαινόμενο των «λανθασμένων εκπαιδευτικών τοποθετήσεων» στο πλαίσιο της 

ειδικής μονάδας το οποίο αναφέρθηκε από τους γονείς χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και 

παρακολούθησης, αναδεικνύοντας παράλληλα και την τεράστια ανάγκη για διερεύνηση του 

τρόπου λειτουργίας των ΕΕΕΑΕ ως προς τη λήψη απόφασης για τοποθέτηση παιδιού σε 

πλαίσιο φοίτησης. Δηλαδή, καθίσταται μεγάλη ανάγκη για διεξαγωγή ερευνών που να 

μελετούν τις εμπειρίες, τις πεποιθήσεις και τις αντιλήψεις των ατόμων που αποφασίζουν για 

τα παιδιά με αναπηρίες στα πλαίσια των Επαρχιακών και Κεντρικών Επιτροπών Ειδικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης. 

Όπως φάνηκε μέσα από την παρούσα έρευνα, η διερεύνηση της προοπτικής των 

παιδιών με αναπηρίες μπορεί να προσφέρει σημαντικές δυνατότητες στους/τις 

ερευνητές/τριες στο πεδίο της εκπαίδευσης, ώστε να αγγίξουν πτυχές των υπό διερεύνηση 

φαινομένων τους οι οποίες θα ήταν αδύνατον να εξεταστούν με άλλους τρόπους. Δεδομένης 

της δυνατότητας αυτής, αναδύεται και η ανάγκη για περεταίρω διερεύνηση των εμπειριών 

των παιδιών με αναπηρίες σε συστηματικότερη βάση, τόσο τοπικά όσο και διεθνώς, και με 

συγκεκριμένες εστιάσεις όσο αφορά τα πλαίσια φοίτησης, τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, και τα 

υπό διερεύνηση αντικείμενα ή φαινόμενα. Για παράδειγμα, η παρούσα έρευνα κατέδειξε ότι 

οι μαθητές/τριες με αναπηρίες έχουν σημαντικά πράγματα να πουν σχετικά με τις σχολικές 

τους εμπειρίες, και ως εκ τούτου οι προοπτικές τους δεν πρέπει να αγνοούνται ή να χάνονται 

εάν ο σκοπός μας είναι να αποκτήσουμε μια πλήρη εικόνα για τα υπό μελέτη φαινόμενα που 
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τα αφορούν. Μια πλήρης και συμπεριληπτική κατανόηση των υπό διερεύνηση 

εκπαιδευτικών φαινόμενων μπορεί να μας οδηγήσει και σε καλύτερες και πιο 

ολοκληρωμένες προτάσεις διαμόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Τόσο στην τοπική όσο και στη διεθνή βιβλιογραφία, φαίνεται να εντοπίζεται ένα 

σημαντικό ερευνητικό κενό ως προς διερεύνηση των προοπτικών των παιδιών με αναπηρίες 

σχετικά με εκπαιδευτικά φαινόμενα που τα αφορούν. Δηλαδή, οι έρευνες που αφορούν στην 

εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες συνήθως εστιάζουν στις προοπτικές των γονέων και 

των εκπαιδευτικών τους. Παράλληλα, αυτό το ερευνητικό κενό πιθανόν να σχετίζεται με την 

πεποίθηση ότι «τα παιδιά με αναπηρίες μπορεί να μην είναι σε θέση να παρέχουν έγκυρα και 

αξιόπιστα δεδομένα». Όμως, «μία κατάσταση μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν είναι πλήρως 

κατανοητή χωρίς την εκπροσώπηση των προοπτικών όλων των ενδιαφερόμενων μερών» 

(Lewis & Porter, 2007, σ. 223, μετάφραση συγγραφέα). Τα παιδιά αποτελούν τους 

πρωταγωνιστές της διαμόρφωσης της πραγματικότητας που εκτυλίσσεται στα σχολεία, 

καθώς και τους λήπτες της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Ο αποκλεισμός της φωνής των 

παιδιών με αναπηρίες από έρευνες με θέματα που τα αφορούν φαίνεται να αποτελεί 

προβληματική κατάσταση με ηθικές διαστάσεις (Lewis & Porter, 2007), αφού χωρίς τις 

προοπτικές τους μπορεί να χαθούν σημαντικές πτυχές των υπό διερεύνηση φαινομένων που 

μόνο τα παιδιά μπορούν να προσφέρουν όπως είναι τα συναισθήματα και οι απόψεις τους για 

την εκπαίδευση που λαμβάνουν. Συνεπώς, καθίσταται μεγάλη ανάγκη οι έρευνες που 

αφορούν την εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες να στραφούν στοχευμένα και 

συστηματικά μέσα από συμπεριληπτικές πρακτικές προς τη διερεύνηση των προοπτικών των 

παιδιών, τα οποία στο τέλος της ημέρας αποτελούν τους πρωταγωνιστές και τους λήπτες της 

εκπαίδευσης που παρέχεται στα σχολεία. 

Παρόλο που η παρούσα έρευνα εστίαζε στις σχέσεις σχολείου – οικογένειας, μέσα 

από τα ευρήματα της αναδύθηκαν σοβαρές αδυναμίες και ανεπάρκειες ως προς την 
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ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών/τριών με αναπηρίες σε διάφορα 

επίπεδα, τόσο στο πλαίσιο της γενικής τάξης όσο και στο πλαίσιο της ειδικής μονάδας και 

στις δύο βαθμίδες φοίτησης. Αυτού του είδους τα ευρήματα καταδεικνύουν σημαντικότατες 

ανάγκες για συστηματική έρευνα, αξιολόγηση και παρακολούθηση του τρόπου λειτουργίας 

των ειδικών μονάδων, καθώς επίσης και της ένταξης και εκπαίδευσης των παιδιών με 

αναπηρίες στις γενικές τάξεις στην Κύπρο, ιδιαίτερα όσο αφορά τη βαθμίδα της μέσης 

εκπαίδευσης που δεν εντοπίζονται σχετικές έρευνες. Θα πρέπει να σημειωθεί πως έχουν γίνει 

κατά καιρούς έρευνες που αφορούσαν την εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες στην 

Κύπρο, με σημαντική κριτική προς τις υπάρχουσες πολιτικές και πρακτικές, οι οποίες όμως 

εστίαζαν μόνο στη δημοτική και προσχολική εκπαίδευση (Φτιάκα κ.ά., 2005· Angelides, 

2004∙ Angelides κ.ά., 2004∙ Angelides κ.ά., 2007· Angelides & Michailidou, 2007). Η 

συστηματική μελέτη αυτών των ζητημάτων που να συμπεριλαμβάνει όλες τις βαθμίδες 

εκπαίδευσης και όλα τα καθεστώτα φοίτησης για τα παιδιά με αναπηρίες φαίνεται να 

απουσιάζει από την τοπική βιβλιογραφία και σαφώς υπάρχει ανάγκη για έρευνα προς αυτήν 

την κατεύθυνση. Επίσης, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, θα ήταν ενδιαφέρον να 

μελετηθούν και οι εμπειρίες των παιδιών μέσης εκπαίδευσης, ιδιαίτερα όσο αφορά το 

κομμάτι των στηρίξεων και των διευκολύνσεων που τους παρέχονται στα μαθήματα και στις 

εξετάσεις περιλαμβανομένων των προοπτικών των οικογενειών και των εκπαιδευτικών τους. 

Επίσης, μέσα τις απόψεις των επαγγελματιών αναδείχθηκαν και σοβαρά ζητήματα ως 

προς την εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες με διαφορετικό γλωσσικό και πολιτισμικό 

υπόβαθρο, κυρίως ως προς το θέμα της αξιολόγησης και της διάκρισης μεταξύ των πιθανών 

μαθησιακών δυσκολιών ή αναπηριών και των δυσκολιών λόγω μη επαρκούς κατάκτησης της 

ελληνικής γλώσσας. Γενικά, μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία φαίνεται να παρατηρείται μια 

υπερεκπροσώπηση των μαθητών/τριών με αναπηρίες με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο 

σε προγράμματα ειδικής εκπαίδευσης (Harry & Klinger, 2006) σε σχέση με τους/τις γηγενείς 
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μαθητές/τριες, γεγονός το οποίο καταδεικνύει και το μεγαλύτερο ρίσκο αυτής της ομάδας 

παιδιών να τοποθετηθούν λανθασμένα σε πλαίσιο φοίτησης το οποίο να μη συνάδει πλήρως 

με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Συνεπώς, φαίνεται προκύπτουν πολύ σοβαρές ανάγκες για 

έρευνα σχετικά με την εκπαίδευση των πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών/τριών με 

αναπηρίες στην Κύπρο, μέσα από τις προοπτικές όλων των εμπλεκόμενων ατόμων (π.χ. 

παιδιών, γονέων, εκπαιδευτικών, μελών ΕΕΕΑΕ, εκπαιδευτικών ψυχολόγων, κ.λπ.) μιας και 

δεν εντοπίζονται τέτοιου είδους έρευνες σε τοπικό επίπεδο. Αντιθέτως, τις τελευταίες 

δεκαετίες σε διεθνές επίπεδο φαίνεται να παρουσιάζεται μια σχετικά σημαντική ανάπτυξη 

όσο αφορά την έρευνα στις πτυχές του πεδίου της εκπαίδευσης των πολιτισμικά 

διαφορετικών παιδιών με αναπηρίες (Lai & Ishiyama, 2004∙ Sohn & Wang, 2006∙ Harry, 

2008∙ Palawat & May, 2012). 

Τέλος, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα θα ήταν και η μελλοντική διερεύνηση με εστίαση στο 

επίπεδο του λόγου των γονέων με παιδιά με αναπηρίες, σε αναφορές και συνεντεύξεις τους 

για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση των παιδιών τους. Για παράδειγμα στην παρούσα 

έρευνα εντοπίστηκαν διάσπαρτα διάφορα αξιοσημείωτά φαινόμενα στο επίπεδο του λόγου 

των γονέων, όπως οι αναφορές τους σε έννοιες κανονικότητας σε σχέση με τα παιδιά με 

αναπηρίες καθώς και οι ακούσιας μορφής διαδικασίες ετεροποίησής τους. Τα ευρήματα αυτά 

φαίνεται να προκαλούν ιδιαίτερη εντύπωση, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα και τη μεγάλη 

σημασία της χρήσης της γλώσσας ως προς τη συντήρηση και αναπαραγωγή των φαινομένων 

αυτών ακόμη και στον λόγο των γονέων με παιδιά με αναπηρίες. Επίσης, εστιάζοντας στον 

δικαιωματικό λόγο ο οποίος καταγράφηκε σε ορισμένες συνεντεύξεις γονέων μεσαίας τάξης, 

μπορεί να πει κανείς πως ίσως να αντανακλώνται σε ένα βαθμό και ορισμένες ακτιβιστικές 

διαθέσεις εκ μέρους τους, κυρίως όταν οι αναφορές τους για καταστάσεις παραβίασης των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορούσαν να προεκτείνονταν και πέρα από την περίπτωση του 

παιδιού τους. Τέτοιου είδους φαινόμενα στο επίπεδο του λόγου των γονέων ίσως να 
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σημαίνουν και σημάδια απαρχής ενός πρώιμου – εμβρυακού ακτιβιστικού γονεϊκού 

κινήματος στην κοινωνία της Κύπρου, υπέρ της εκπαιδευτικής και κοινωνικής δικαιοσύνης 

για τα άτομα με αναπηρίες (Liasidou & Hadjiyiannakou, 2019). Μια ερμηνεία του 

πρόσφατου και πρώιμου χαρακτήρα του γονεϊκού ακτιβισμού στην Κύπρο φαίνεται να 

αποτελεί ο περιορισμένος αριθμός συνδέσμων γονέων παιδιών με τον ίδιο τύπο αναπηρίας, 

πράγμα που παρεμποδίζει τους γονείς στο να οικοδομήσουν μια ισχυρή ταυτότητα ομάδας η 

οποία είναι απαραίτητη για μια δυναμική πολιτική δράση (Symeonidou, 2007). Στην 

παρούσα έρευνα μέσα από τις συνεντεύξεις με τους γονείς δεν προέκυψαν δεδομένα που να 

σχετίζονται με συλλογικές – οργανωμένες μορφές γονεϊκού ακτιβισμού (π.χ. αναφέρθηκαν 

μόνο απλές αναφορές για συμμετοχή σε συνδέσμους γονέων παιδιών με αναπηρίες), παρά το 

γεγονός ότι στην τοπική επικαιρότητα τα τελευταία χρόνια φαίνεται να καταγράφονται 

σποραδικά εμφανείς δράσεις γονεϊκού ακτιβισμού (“Νέα διαμαρτυρία από γονείς”, 2020· 

“Εκδήλωση διαμαρτυρίας για δικαίωμα”, 2016). Συνεπώς, η έρευνα χρειάζεται να στραφεί 

και προς την κατεύθυνση του γονεϊκού ακτιβισμού για τα εκπαιδευτικά δικαιώματα των 

παιδιών με αναπηρίες ως μια σημαντική μορφή γονεϊκής εμπλοκής στην εκπαίδευση, τόσο 

με εστίαση στο επίπεδο του λόγου των γονέων όσο και με έμφαση στο επίπεδο των 

εμπειριών τους σχετικά με δράσεις γονεϊκού ακτιβισμού. 

 

7.7. Περιορισμοί Έρευνας και Θέση Ερευνητή 

Πριν κλείσει το παρόν κεφάλαιο είναι σημαντικό να διατυπωθούν και οι περιορισμοί 

που χαρακτηρίζουν την παρούσα έρευνα. Ο σημαντικότερος εμπειρικός περιορισμός που 

εντοπίζεται, εστιάζει κυρίως στο γεγονός ότι τα ευρήματα και τα συμπεράσματα που 

εξήχθησαν προέκυψαν μόνο μέσα από τις εμπειρίες και τις προοπτικές των 35 οικογενειών οι 

οποίες ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρόσκληση για συμμετοχή στην έρευνα. Για την 
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αντιμετώπιση αυτού του περιορισμού έγινε προσπάθεια τριγωνοποίησης των ευρημάτων που 

προέκυψαν μέσα από τις συνεντεύξεις με τους γονείς (όπου αυτό ήταν δυνατό) με δεδομένα 

από τις συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών, των λειτουργών και των παιδιών. Παρά την αρχική 

αβεβαιότητα που υπήρχε εκ μέρους του ερευνητή ως προς την ανταπόκριση των οικογενειών 

για συμμετοχή στην έρευνα, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κατέστη δυνατό να 

συγκεντρωθεί ένας ικανοποιητικός αριθμός οικογενειών, και μάλιστα με την επιθυμητή 

διαφορετικότητα ως προς το κοινωνικοοικονομικό τους υπόβαθρο, το είδος της αναπηρίας ή 

των μαθησιακών δυσκολιών των παιδιών τους, τη βαθμίδα και το εκπαιδευτικό πλαίσιο 

φοίτησής τους. Κατά την περίοδο διεξαγωγής των συνεντεύξεων τηρούνταν σημειώσεις 

σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγηκαν, καθώς και τα θέματα τα οποία καλύφθηκαν μέσα 

από τα λόγια των συμμετεχόντων/ουσών, ώστε να υπολογιστεί κατά κάποιον τρόπο το 

σημείο στο οποίο θα έπρεπε να σταματήσουν οι συνεντεύξεις. Από την άλλη δε θα 

μπορούσαν να γίνουν περισσότερες συνεντεύξεις, για τον λόγο ότι η όλη διαδικασία είναι 

χρονοβόρα (π.χ. εντοπισμός συμμετεχόντων/ουσών, απομαγνητοφώνηση συνεντεύξεων, 

κ.λπ.), δεδομένου πάντα του γεγονότος ότι παρούσα έρευνα αποτελεί διδακτορική διατριβή η 

οποία έπρεπε να ολοκληρωθεί εντός συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων. 

Αναπόφευκτα, και η δημογραφική σύνθεση του δείγματος της έρευνας οδήγησε στην 

ανάδυση εμπειρικών περιορισμών, οι οποίοι σχετίζονται με την υπερεκπροσώπηση των 

γυναικών έναντι των ανδρών στην ομάδα των γονέων, καθώς και με την πολύ μικρή 

συμμετοχή των παιδιών έναντι της μεγαλύτερης συμμέτοχης γονέων και άλλων ενηλίκων. 

Έχοντας υπόψη ότι η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος των γονέων ήταν μητέρες, αυτό 

από μόνο καταδεικνύει πως τα ευρήματα της έρευνας αντανακλούν περισσότερο τις 

προοπτικές και εμπειρίες των γυναικών κατά την εμπλοκή τους στην εκπαίδευση των 

παιδιών τους. Ως εκ τούτου, δημιουργείται ένας σημαντικός εμπειρικός περιορισμός ως προς 

τη διερεύνηση και κατανόηση των εμπειριών των πατεράδων με παιδιά με αναπηρίες σχετικά 
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με την εμπλοκή τους στην εκπαίδευση, αναδεικνύοντας την ανάγκη για περεταίρω έρευνα 

που να εστιάζει στην ανδρική γονεϊκή εμπλοκή στην εκπαίδευση, ώστε να διαπιστωθούν 

ομοιότητες ή συγκρίσιμες διαφορές με τη σχολική εμπλοκή των γυναικών η οποία κυριαρχεί 

στη βιβλιογραφία. Επίσης, παρά το γεγονός ότι η συμμετοχή των παιδιών διαφώτισε 

σημαντικότατες πτυχές του υπό διερεύνηση φαινομένου, οι προοπτικές τους 

υποεκπροσωπούνταν στην παρουσίαση των ευρημάτων έναντι αυτών των γονέων, στοιχείο 

το οποίο αποδίδεται στην πολύ μικρή συμμετοχή τους, στη σχετικά μικρότερη έκταση των 

συνεντεύξεων τους, καθώς και στο ότι τα παιδιά δε διέθεταν το ίδιο εύρος εμπειριών με τους 

γονείς όσο αφορά τις σχέσεις σχολείου – οικογένειας (π.χ. τα παιδιά δε συμμετείχαν στις 

επαφές οικογενειών – ΕΕΕΑΕ). Τα παιδιά μέσα από τις συνεντεύξεις τους προσέφεραν 

μοναδικά δεδομένα τα οποία δε θα μπορούσε καμιά άλλη ομάδα συμμετεχόντων να 

προσφέρει, ιδίως όσο αφορά το κομμάτι των καθημερινών τους σχολικών εμπειριών, γεγονός 

το οποίο ενθαρρύνει τον ερευνητή αλλά και άλλους/ες ερευνητές/τριες στο πεδίο να 

στραφούν μελλοντικά προς τη μελέτη των εμπειριών των παιδιών με αναπηρίες. 

Επίσης, λόγω του ότι η συνέντευξη αποτελούσε το κύριο εργαλείο συλλογής 

δεδομένων, τα ευρήματα και συμπεράσματα που προέκυψαν αποτελούν στην ουσία το 

κατασκευασμένο νόημα και την ερμηνεία του ερευνητή, μέσα από τη συγκεκριμένη 

προοπτική του, της προοπτικής των συμμετεχόντων/ουσών ως προς τις σχέσεις τους με τα 

σχολεία (Merriam, 2002). Ο ερευνητής θα πρέπει να σημειωθεί ότι προέρχεται από μια 

αστική οικογένεια μεσαίας κοινωνικοοικονομικής τάξης, με γονείς επαγγελματίες στον 

ιδιωτικό τριτογενή τομέα της οικονομίας με μεταπτυχιακή εκπαίδευση, συνεπώς οι 

αντιλήψεις του και η ευρύτερη του κοσμοθεωρία πολύ πιθανό να ταυτίζονται και να 

συμπίπτουν με αυτές των οικογενειών από τις κοινωνικοοικονομικές ομάδες Α-Β και Γ1. Για 

την αντιμετώπιση αυτής της πιθανής μεροληψίας από πλευράς ερευνητή έχει γίνει μια 

συνειδητή προσπάθεια οι ερμηνείες και τα συμπεράσματα της έρευνας να διατηρηθούν όσο 
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γίνεται πιο κοντά στα δεδομένα, ενώ επιπρόσθετα έχουν διεξαχθεί και ορισμένες συζητήσεις 

με επιλεγμένους/ες συμμετέχοντες/ουσες (κατά το στάδιο της ανάλυσης των δεδομένων) με 

σκοπό την επικύρωση των ευρημάτων που αναδύθηκαν και των ερμηνειών που 

διατυπώθηκαν. Επίσης, έχει επιδιωχθεί και μια προσπάθεια για συμπερίληψη του συνόλου 

των δεδομένων στην ανάλυση και όχι μόνο αυτών που οδηγούν σε επιθυμητές ερμηνείες ως 

προς το θεωρητικό πλαίσιο και τις συνήθειες τάσεις στη βιβλιογραφία, ούτως ώστε να 

προσεγγιστεί όσο γίνεται περισσότερο μια περιεκτική σύλληψη της πολυπλοκότητας της 

κοινωνικής πραγματικότητας των οικογενειών με παιδιά με αναπηρίες στο πεδίο της 

εκπαίδευσης. Παράλληλα, ο ερευνητής λόγω της εν μέρει πολιτισμικά διαφορετικής 

καταγωγής του έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη ευαισθησία όσο αφορά τα ζητήματα της 

διαφορετικότητας στον χώρο της εκπαίδευσης, ιδιαίτερα μέσα από τις προσωπικές του 

σχολικές εμπειρίες στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα. Επιπλέον, ως προς το επάγγελμά 

του ως σχολικός συνοδός, ο ερευνητής βρίσκεται σε συνεχή και καθημερινή επαφή με την 

κυπριακή πραγματικότητα όσο αφορά την εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες και τις 

σχέσεις των οικογενειών τους με το σχολείο. Επιπλέον, ως κάτοχος πτυχίου και 

μεταπτυχιακού σε θέματα εκπαίδευσης ο ερευνητής διέθετε μια θεωρητική επάρκεια σε 

θέματα παιδαγωγικής και διδασκαλίας, ώστε να μπορεί να κατανοεί και να αντιλαμβάνεται 

επαρκώς τις εμπειρίες, τους προβληματισμούς, τις ανησυχίες και τις εισηγήσεις που 

εξέφρασαν οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες στις συνεντεύξεις τους, λαμβάνοντας πάντα 

σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι οι απόψεις και οι προοπτικές τους εκφράζονταν μέσα από τη 

δική τους προσωπική οπτική γωνία και ιδιότητα. 

Παράλληλα με τους εμπειρικούς περιορισμούς της έρευνας, προέκυψαν και ορισμένοι 

αναστοχασμοί σχετικά με θεωρητικούς περιορισμούς. Η συνδυαστική εφαρμογή της θεωρίας 

των κεφαλαίων και της έννοιας του μισαναπηρισμού ως θεωρητικό πλαίσιο, προσέφερε στον 

ερευνητή μια αρκετά ευαίσθητη θεωρητική ματιά ώστε να κατανοηθεί στην πολλαπλότητα 
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και στην πολυπλοκότητά του το φαινόμενο των σχέσεων σχολείου και οικογενειών με παιδιά 

με αναπηρίες, αναγνωρίζοντας τις διατομές μεταξύ των κοινωνικών αξόνων της αναπηρίας 

και του οικογενειακού κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρου στο πεδίο της εκπαίδευσης. Στην 

παρούσα έρευνα όπου οι άξονες της αναπηρίας και του κοινωνικοοικονομικού υποβάθρου 

αποτελούσαν το αντικείμενο εστίασης της διερεύνησης, ο συνδυασμός της θεωρίας των 

κεφαλαίων και της έννοιας του μισαναπηρισμού ήταν πολύ αποτελεσματικός και 

εξυπηρετούσε τον σκοπό του, όμως ταυτόχρονα θα πρέπει να αναγνωριστεί πως οι δύο αυτοί 

άξονες δεν αποτελούν τους μόνους που συνθέτουν την ταυτότητα των ατόμων. Δηλαδή, 

παράλληλα με την αναπηρία και το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, η κοινωνική ταυτότητα 

των ατόμων χαρακτηρίζεται και από την εθνικότητα, την πολιτισμική καταγωγή, τη 

θρησκεία, το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση ή άλλα στοιχεία, τα οποία και αυτά 

μπορούν να υπεισέλθουν στη σχέση σχολείου – οικογένειας και να τη διαμορφώσουν 

(Kalyanpur & Harry, 2012· Turnbull κ.ά., 2006). Συνεπώς, μέσα από τις θεωρητικές επιλογές 

της έρευνας, φαίνεται να εντοπίζεται ένας περιορισμός ή αλλιώς μια «αδυναμία» ως προς τις 

δυνατότητες της για μια ευρύτερη διατομεακή ανάλυση της ταυτότητας των οικογενειών και 

πέρα από τους δύο υπό μελέτη κοινωνικούς άξονες. Ως εκ τούτου, οι ερευνητές/τριες που 

πρόκειται να εφαρμόζουν ένα τέτοιο θεωρητικό πλαίσιο είναι επωφελές να είναι 

προϊδεασμένοι και με άλλα θεωρητικά εργαλεία ή προσεγγίσεις (π.χ. διατομεακές, 

πολιτισμικές, φεμινιστικές ή άλλες θεωρίες), ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν στα 

δεδομένα τους και άλλες πιθανές διαστάσεις των υπό μελέτη φαινομένων τους, οι οποίες 

πιθανόν να συνδέονται και με άλλα στοιχεία της ταυτότητας των ατόμων. Παράλληλα, 

δημιουργήθηκαν και ορισμένοι προβληματισμοί ως προς την επιστημολογική συμβατότητα 

της θεωρίας των κεφαλαίων και της έννοιας του μισαναπηρισμού, αφού η θωριά των 

κεφαλαίων έχει χαρακτηριστεί ως περισσότερο στρουκτουραλιστική στην αντίληψη που 

προσφέρει για τον κοινωνικό κόσμο (βλ. Adkins, 2005) με μια έμφαση το 
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κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο και την κοινωνική αναπαραγωγή, ενώ η έννοια του 

μισαναπηρισμού φαίνεται να υιοθετεί μια περισσότερο μεταδομιστική προσέγγιση στη 

φιλοσοφία της (βλ. Reeve, 2004· Thomas, 2004) η οποία ως τέτοια θέτει υπό αμφισβήτηση 

τις σταθερές δομές και κανονιστικές συμβάσεις σχετικά με την ταυτότητα των ατόμων. 

Εντούτοις όμως, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι και οι δύο αυτές θεωρίες υιοθετούν 

έντονα στοιχεία κριτικής προσέγγισης όσο αφορά τα αντικείμενα εστίασής τους, και ως εκ 

τούτου το σημείο αυτό συνέβαλε σημαντικά στην ομαλή εφαρμογή και στον αποτελεσματικό 

συνδυασμό τους για τη θεωρητική υποστήριξη της παρούσας έρευνας. 

 

Επίλογος  

 Η παρούσα έρευνα, μέσα από τον ποιοτικό ερευνητικό της σχεδιασμό, προσέφερε 

κατανόηση σε σημαντικές πτυχές των σχέσεων σχολείου και οικογενειών με παιδιά με 

αναπηρίες στην Κύπρο. Η συνεισφορά της έρευνας κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική αφού 

αυτή διαφώτισε σημαντικότατες πτυχές της εμπλοκής των οικογενειών με παιδιά με 

αναπηρίες στην εκπαίδευση, οι οποίες διασυνδέονται με το οικογενειακό 

κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο και μέχρι τώρα ήταν αδιερεύνητες στο κυπριακό 

συγκείμενο. Σε διεθνές επίπεδο, η έρευνα συνείσφερε στη διαμόρφωση ενός ορισμού για το 

φαινόμενο/έννοια του εκπαιδευτικού μισαναπηρισμού και συγκεκριμένα μέσα από τις 

προοπτικές των ιδίων των οικογενειών με παιδιά με αναπηρίες. Επίσης, η έρευνα ανέδειξε 

έμπρακτα και τη μεγάλη σημασία της εφαρμογής του θεωρητικού πλαισίου του Bourdieu 

μέσα από μια λιγότερο ντετερμινιστική προσέγγιση, ώστε να αναγνωρίζονται οι 

διακυμάνσεις εντός των κοινωνικών ομάδων καθώς και τα ρεύματα κοινωνικής αλλαγής 

κατά τη διερεύνηση των σχέσεων σχολείου – οικογένειας. Κλείνοντας, η έρευνα ενθαρρύνει 

έμπρακτα τη χάραξη νέων κατευθύνσεων στο πεδίο της μελέτης της εκπαίδευσης των 
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παιδιών με αναπηρίες, κυρίως μέσα από την ανάδειξη της σημασίας της συμπερίληψης των 

προοπτικών των παιδιών με αναπηρίες σε έρευνες με θέματα εστίασης που τα αφορούν. 
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