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Περίληψη

Η συνεκπαίδευση αποτελεί ένα σημαντικό πρόταγμα της σημερινής εκπαί
δευσης . Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις των 
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη συνεκπαίδευση των ατόμων 
με αναπηρία στην Ελλάδα . Ως εργαλείο χρησιμοποιήθηκε η ημιδομημένη συ
νέντευξη και συμμετείχαν 32 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης . Από τα 
αποτελέσματα της έρευνας διαφαίνεται ότι, αν και οι εκπαιδευτικοί εντάσσουν 
στον λόγο τους μια θετική χροιά για τη λειτουργία της συνεκπαίδευσης, στην 
πραγματικότητα οι εφαρμοζόμενες πολιτικές, με τις ελλείψεις και τα εμπόδια 
που εμφανίζουν, αλλά και ο κοινωνικός στιγματισμός των ατόμων με αναπηρία 
απέχουν κατά πολύ από μια κοινωνία δικαιοσύνης και ισότητας .

Λέξεις-κλειδιά: Συνεκπαίδευση, αναπηρία, εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτική πο
λιτική .

Εισαγωγή

Η εννοιολόγηση της αναπηρίας, επειδή δεν είναι καθολική και ενιαία, δια
μορφώνει με κάθε διαφορετική προσέγγιση το πεδίο ερμηνείας της και τη διά
κριση των ομάδων και των ατόμων που εντάσσονται ή όχι σε αυτή (UNESCO, 
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2017: 12) . Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, από τη θεσμική θέση ισχύος 
που κατέχει, ορίζει την αναπηρία ως μία ανθρώπινη κατάσταση που οφείλεται 
στην αλληλεπίδραση των προσωπικών χαρακτηριστικών ενός ανάπηρου ατό
μου και των χαρακτηριστικών του συγκείμενου (World Health Organization, 
2011: 3), συγκροτώντας, έτσι, κατηγοριοποιήσεις και μοντέλα ερμηνείας της 
κοινωνικής ένταξης του ατόμου αυτού . 

Κατά καιρούς έχουν προταθεί διάφορα μοντέλα εννοιολόγησης της ανα
πηρίας, όπως το θρησκευτικόηθικό μοντέλο, όπου η αναπηρία νοείται ως 
αμαρτία, το οικονομικό μοντέλο, το οποίο εστιάζει στις επιπτώσεις της ανα
πηρίας στο εργασιακό περιβάλλον και γενικότερα στον επαγγελματικό βίο, 
και το πολιτισμικό μοντέλο, το οποίο λαμβάνει υπόψη το πώς κάθε διαφορε
τικός πολιτισμός αντιλαμβάνεται την έννοια της αναπηρίας (Retief & Letšosa, 
2018: 27) . Τα πιο διαδεδομένα, ωστόσο, είναι το ιατρικό, το κοινωνικό και το 
πολυδιάστατο μοντέλο . Το ιατρικό μοντέλο παρουσιάζει την κατάσταση του 
ανάπηρου ατόμου υπό το πρίσμα ενός «σκληρού» θετικιστικού κλίματος, στο 
οποίο δεν υφίστανται υποκειμενικές νοηματοδοτήσεις· η κατάσταση της ανα
πηρίας αποτελεί μία αντικειμενική πραγματικότητα, που δεν επηρεάζεται από 
τα κοινωνικοπολιτιστικά πλαίσια (Βλάχου, Διδασκάλου, & Παπανάνου, 2012: 
66) . Το άτομο βιώνει την «προσωπική τραγωδία» του ως έρμαιο της κατάστα
σής του και των ελλειμμάτων του, τα οποία μπορούν να «θεραπευθούν μέσω 
της σύγχρονης ιατρικής, της σύγχρονης τεχνολογίας και μέσω της βοήθειας 
των ειδικών επιστημόνων» (Jackson, 2018: 34) . Η διάγνωση της «φυσιολο
γικότητας» ή μη των ατόμων με αναπηρία (Retief & Letšosa, 2018: 3) και οι 
εξειδικευμένοι επαγγελματίες των ιατρικών επιστημών (Smeltzer, 2007: 193) 
διαδραματίζουν έναν ρυθμιστικό ρόλο στην κοινωνική ένταξη αυτών των 
ατόμων . Η κριτική που ασκείται στο παραπάνω μοντέλο είναι ότι προωθεί 
«παθητικές» πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας και οδηγεί στην ιδρυματοποίη
ση, στον στιγματισμό και στον κοινωνικό αποκλεισμό των ατόμων με αναπη
ρία (Crabtree, 2013: 12· Ε .Σ .Α .μεΑ ., 2009: 11) . Αντίθετα, το μεταγενέστερο 
κοινωνικό μοντέλο προσέγγισης της αναπηρίας, που αναδύθηκε μέσα από 
ακτιβιστικές δράσεις των αναπήρων, μετατόπισε την έμφαση στο επίπεδο της 
κοινωνικής πολιτικής (Jackson, 2018: 45) . Θεωρητικοί του κοινωνικού κον
στρουκτιβισμού υποστηρίζουν ότι η αναπηρία αποτελεί κοινωνικό φαινόμε
νο (Anastasiou, & Kauffman, 2013: 343344), και προϋποθέτει αλλαγές στη 
δομή και τη λειτουργία της κοινωνίας (Dewsbury et al, 2004: 2· Oliver, 2013: 
1025) . Όσον αφορά στο πολυδιάστατο μοντέλο αναπηρίας, αυτό αποτελεί συ
γκερασμό των θετικών στοιχείων των δύο προηγούμενων μοντέλων, καθώς 
υιοθετεί την ολιστική προσέγγιση που προσδίδει στην αναπηρία το κοινωνικό 
μοντέλο, χωρίς να παραγκωνίζει πλήρως τα ατομικά χαρακτηριστικά της ανα
πηρίας (Ε .Σ .Α .μεΑ ., 2009: 12· Smeltzer, 2007: 193) . Η αναπηρία δεν αποτελεί 
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απλά ένα ατομικό χαρακτηριστικό, αλλά είναι μία συνεχώς εξελισσόμενη έν
νοια· η πρόοδος στην αντιμετώπισή της επιτυγχάνεται μέσα από την άρση των 
κοινωνικών εμποδίων που δυσκολεύουν τη ζωή των ατόμων με αναπηρία 
(World Health Organization, 2011: 4) .

Στην κοινωνιολογική προσέγγιση, η αναπηρία δεν ερμηνεύεται στο πλαί
σιο της βιολογικής οπτικής, αλλά νοηματοδοτείται ως μία βιωμένη εμπειρι
κή κατάσταση, η οποία αλληλεπιδρά με παράγοντες που επενεργούν στην 
ποιότητα ζωής του ατόμου (Barton, 2016) . Έτσι, σύμφωνα με τη μαρξιστική 
προσέγγιση, στις καπιταλιστικές κοινωνίες η αναπηρία ερμηνεύεται υπό το κα
θεστώς της οικονομικής κυριαρχίας . Η μετάβαση από την αγροτική οικονομία 
στη βιομηχανική και μεταβιομηχανική εποχή σηματοδοτεί τη θεώρηση του 
ανθρωπίνου σώματος ως μηχανής και ως μέσου παραγωγής και αύξησης του 
κεφαλαίου μέσα από νοηματοδοτήσεις που επαναπροσδιορίζουν το σώμα, 
επανακαθορίζουν την έννοια της ηθικής της φροντίδας και διαμορφώνουν 
νέους πολιτικούς καθορισμούς της κοινωνικής ταυτότητας (Goodley, 2013) . Οι 
αλλαγές που επήλθαν με το φαινόμενο της αστικοποίησης μετασχηματίζουν 
την καθημερινή ζωή των ανθρώπων και τις μεταξύ τους διαντιδράσεις, κα
θώς αναδύονται νέα κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά ζητήματα (Green, & 
Barnartt, 2016: 152) . Στο νέο αυτό κοινωνικό πλαίσιο, τα άτομα με αναπηρία 
αδυνατούν να ενταχθούν στις υποδομές και στην κοινωνική ζωή, βιώνουν τον 
κοινωνικό αποκλεισμό και τον στιγματισμό, και ορίζονται από το κοινωνικό 
σύνολο ως διαφορετικοί και «μη φυσιολογικοί» (Imrie, 2017) . Υπό το πρίσμα 
της αυξανόμενης ανταγωνιστικότητας και ορθολογικοποίησης της εργασίας, η 
εικόνα του ανάπηρου ατόμου χτίζεται ανάλογα με την εργατική του δύναμη 
και τις ικανότητες ανταπόκρισής του στην αγορά εργασίας (Russell, & Malhotra, 
2009) . Εάν ένα άτομο δεν μπορεί να εργαστεί, το καπιταλιστικό σύστημα το ορί
ζει ως άτομο εξαρτώμενο που χρήζει οικονομικής βοήθειας (Tregaskis, 2002: 
458460), οδηγώντας το σε μια παθητική στάση, στην περιθωριοποίηση ή στην 
ιδρυματοποίηση . Τα ιδρύματα οδηγούν στη «θανάτωση του εαυτού», καθώς 
το άτομο χάνει την προσωπική του ταυτότητα, υποβάλλεται σε έναν διαρκή 
έλεγχο, ενώ, παράλληλα, αποκλείεται περαιτέρω από την κοινωνία (Nurse 
Education Today, 2013) . Το ανάπηρο άτομο στιγματίζεται και διαμορφώνει την 
κοινωνική του ταυτότητα μέσα από την ανεπάρκεια του εαυτού του, καθώς 
ανατρέπει τις προσδοκίες της κοινωνίας ως προς τις ικανότητες που θα έπρεπε 
να έχει (Goffman, 2001:16) .

Ο Foucault (2011) παρατηρεί ότι τα άτομα αυτά ανέκαθεν βίωναν μια δια
ρκή καταπίεση από το κοινωνικό σύνολο . Υποστήριξε ότι η αναπηρία, εκτός 
από μια πραγματική κατάσταση εξαιτίας των βιολογικών αιτιών της, αποτελεί 
ένα κοινωνικό δημιούργημα . Τα μέλη μιας κοινωνίας, μέσα από τη συμπερι
φορά τους και τον στιγματισμό των ατόμων με αναπηρία, δείχνουν ότι τα άτο
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μα αυτά διαφέρουν . Η διαφορετικότητα αυτή αντιστρατεύεται τις ισχύουσες 
νόρμες, και ο στιγματισμός της αποτελεί μέθοδο κοινωνικού σωφρονισμού 
και «κανονικοποίησης» (Crain, 2017), ενώ έτσι, συγχρόνως, καταπατώνται η 
μοναδικότητα και η αξία της ανθρώπινης προσωπικότητας . Ο στιγματισμός 
επηρεάζει την κοινωνική ένταξη του ατόμου, διότι το στιγματισμένο άτομο 
αποτελεί στόχο κοινωνικής κριτικής (Kleck, & Strenta, 1980: 865867), εσω
τερικεύει μια στρεβλή εικόνα για τον εαυτό του (Pinel, 1999: 114128) και για 
την αξιακή του αποτίμηση (Steele, 1997: 613629), και αποκρύπτει την πραγ
ματική του ταυτότητα, τον πραγματικό του εαυτό (Pryor et al ., 2004: 436452) . 

Αναπηρία και συνεκπαίδευση

Με τον όρο «συνεκπαίδευση» νοείται η εκπαίδευση των μαθητών με αναπη
ρία, ακόμη και εκείνων με βαριά αναπηρία, μέσα στην τυπική τάξη και υπό τις 
ίδιες συνθήκες με τους μαθητές χωρίς αναπηρία, με τη χρήση της απαραίτητης 
υποστήριξης (Alquraini, & Gut, 2012: 4546· Ford, 2013: 3) . Η συνεκπαίδευση 
είναι συνυφασμένη με «την αποδοχή και την εκτίμηση όλων, την αποφυγή της 
περιθωριοποίησης, την αναδιοργάνωση του σχολείου, την επίλυση προβλημά-
των, την ανάδειξη αλληλεγγύης, την προώθηση ίσων ευκαιριών, την αποδοχή 
της διαφορετικότητας, την ενεργή συμμετοχή στο σχολείο, και την επικείμενη 
ομαλή ένταξη στην κοινωνία» (Norwich, & Koutsouris, 2017: 3), καθώς και με 
την παροχή «κατάλληλων διδακτικών και μορφωτικών εμπειριών» σε όλους 
ανεξαιρέτως τους μαθητές (Σούλης, 2013: 33) . Η συνεκπαίδευση σχετίζεται με: 
α) μία αέναη διαδικασία εύρεσης τρόπων διαχείρισης της διαφορετικότητας, β) 
τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των εμποδίων για τα άτομα με αναπηρία, 
γ) την παρουσία, τη συμμετοχή και την επιτυχία όλων των μαθητών, και δ) 
την επικέντρωση στις ομάδες που κινδυνεύουν από αποκλεισμό και αποτυχία 
(Ainscow, 2005: 118119) .

Ο Norwich (2000: 2125) προτείνει ως βασικά μοντέλα συνεκπαίδευσης: 
i) το μοντέλο της πλήρους συνεκπαίδευσης (full inclusion), που αναφέρεται 
στην πλήρη συμμετοχή όλων, αδιακρίτως, των μαθητών στο ίδιο διδακτικό 
πλαίσιο, ii) το μοντέλο της συνεκπαίδευσης στην ίδια τάξη, άρα και στον ίδιο 
χώρο (focus on participating in the same place), σύμφωνα με το οποίο υπάρ
χει συνέργεια εκπαιδευτικών και επαγγελματιών της ειδικής αγωγής μέσα στη 
σχολική αίθουσα ή και εκτός αυτής, iii) το μοντέλο της επικέντρωσης στις 
ατομικές ανάγκες (focus on individual needs), όπου η φοίτηση του ατόμου με 
αναπηρία καθορίζεται από την αξιολόγηση των αναγκών του, και iv) το πε
ριοριστικό μοντέλο συνεκπαίδευσης (choice limited inclusion), όπου βασική 
μονάδα υποστήριξης των μαθητών με αναπηρία είναι τα πλαίσια ειδικής αγω
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γής και εκπαίδευσης . Στον ευρωπαϊκό χώρο συναντάμε διάφορες εφαρμογές 
των περισσοτέρων μοντέλων, οι οποίες αποτυπώνουν και τις αντίστοιχες εκ
παιδευτικές πολιτικές συνεκπαίδευσης για τα άτομα με αναπηρία . Υπάρχουν 
χώρες που εντάσσουν όλους τους μαθητές στην τυπική εκπαίδευση (onetrack 
approach), αλλά και χώρες όπου εφαρμόζονται είτε δύο ξεχωριστά εκπαιδευ
τικά συστήματα (twotrack approach) είτε πολλαπλές προσεγγίσεις όσον αφο
ρά στην ένταξη (multitrack approach) (Ευρωπαϊκός Φορέας Ειδικής Αγωγής, 
2003: 8) .

Στον ελλαδικό χώρο ο πιο πρόσφατος σχετικός νόμος, ο 3699/2008, αν 
και επέφερε πολλές σημαντικές αλλαγές, έχει κατηγορηθεί ότι οδηγεί σε μια 
έμμεση διάκριση . Ο συγκεκριμένος νόμος αποτελεί μία προσπάθεια κανονικο
ποίησης της διαφορετικότητας στο πλαίσιο της τυπικής τάξης, αφού η διάκριση 
μεταξύ γενικής και ειδικής εκπαίδευσης παραμένει, και η συνεκπαίδευση επι
τυγχάνεται μόνο μέσα από την προσαρμογή του μαθητή με αναπηρία στην κυ
ριαρχία της «αρτιμέλειας» (ΖώνιουΣιδέρη, 2011: 122128) . Σε αυτό συντελεί 
και η διαδικασία διάγνωσης της αναπηρίας, που επαναφέρει την ιατρική δια
τύπωση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών η οποία, πλέον, παρουσιάζεται 
ως «εκπαιδευτική αξιολόγηση» . Μέσα από τις διαγνωστικές διαδικασίες προω
θείται η διάκριση, ο στιγματισμός των μαθητών με αναπηρία και η τοποθέτησή 
τους σε διακριτά πλαίσια εκπαίδευσης (ΝτεροπούλουΝτέρου (2012: 137) .

Αρκετές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στον ελληνικό χώρο σχετικά 
με τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τη συνεκπαίδευση τυπικών μαθητών 
και μαθητών με αναπηρία αναδεικνύουν ότι: α) αρκετοί εκπαιδευτικοί έχουν 
θετική στάση απέναντι στη συνεκπαίδευση (Batsiou et al ., 2008: 209211· 
Συμεωνίδου, & Φτιάκα, 2012: 275· Tsakiridou, & Polyzopoulou, 2014: 215· 
ZoniouSideri, & Vlachou, 2006: 385388) και πιστεύουν ότι προσφέρει οφέ
λη (Koutrouba et al ., 2008: 415· ZoniouSideri, & Vlachou, 2006: 385388), 
β) η επιμόρφωση και η εμπειρία είναι σημαντικοί διαμεσολαβητικοί παράγο
ντες στην αποδοχή των ατόμων με αναπηρία και της συνεκπαίδευσής τους 
(Avramides, & Norwich, 2002: 134· Κωφίδου, & Μαντζίκος, 2016· Tsakiridou, 
& Polyzopoulou, 2014: 215· ZoniouSideri, & Vlachou, 2006: 385388) και 
γ) ο τύπος της αναπηρίας (Avramides, & Norwich, 2002: 134· Κωφίδου, & 
Μαντζίκος, 2016), οι ελλιπείς υποδομές και η ανεπάρκεια του υποστηρικτι
κού υλικού (Avramides, & Norwich, 2002: 134· Koutrouba et al ., 2008: 415· 
ZoniouSideri, & Vlachou, 2006: 385388), καθώς και ο αντίκτυπος της αναπη
ρίας στη σχολική επίδοση των υπολοίπων μαθητών (Koutrouba et al ., 2008: 
415) δημιουργούν εμπόδια στην εφαρμογή της συνεκπαίδευσης . 

Σκοπός της έρευνάς μας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτι
κών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη συνεκπαίδευση στην Ελλάδα .
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Μέθοδος

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική μέθοδος . Η μέθοδος αυ
τή στοχεύει στην περιγραφή και στην ανάλυση μιας σειράς γεγονότων του 
εξωτερικού κόσμου, όπως κατασκευάζονται από τα κοινωνικά υποκείμενα . 
Κύριο γνώρισμά της είναι η ερμηνευτική και νατουραλιστική προσέγγιση της 
κοινωνικής πραγματικότητας . Η ποιοτική μέθοδος αντιτίθεται στη θετικιστική ή 
μαθηματική θεώρηση του κοινωνικού κόσμου και στην ακριβή μέτρηση των 
εννοιών (Strauss, & Corbin, 1990: 1012· Σαββάκης, 2013: 5051) . Κάθε υπο
κείμενο νοείται ως μοναδικό, και κρίνεται αναγκαία η αποκωδικοποίηση των 
πράξεών του και η απόδοση νοήματος σε αυτές (Παπαναστασίου, & Παπανα
στασίου, 2005: 242244) . Η ποιοτική μέθοδος δίνει έμφαση στην υποκειμενική 
εμπειρία, στη νοηματοδότηση και στον γλωσσικό κώδικα των υποκειμένων, 
προκειμένου να αναδείξει τα κοινωνικά φαινόμενα (Τσιώλης, 2010) . Τα υπο
κείμενα ζουν σε μια ιστορικά και κοινωνικά διαμεσολαβημένη πραγματικό
τητα, η οποία είναι συμβολικά οργανωμένη από τα ίδια . Τα άτομα παράγουν 
νόημα κατά την επικοινωνία τους και συμμετέχουν στη διαδικασία κατασκευής 
της κοινωνικής πραγματικότητας (Τσιώλης, 2010) . Η βαθύτερη ερμηνεία της 
προϋποθέτει τη διερεύνηση των βιωμάτων, των αντιλήψεων, των στάσεων και 
των πεποιθήσεων των κοινωνικών υποκειμένων (Kvale, 2008: 58) .

Σε αυτό το πλαίσιο ο ερευνητής είναι απαλλαγμένος από τις προσωπικές 
του πεποιθήσεις και διατηρεί μια ουδέτερη στάση, αν και ο ίδιος αποτελεί ένα 
κοινωνικό υποκείμενο με απόθεμα κοινωνικών εμπειριών, οι οποίες συμβάλ
λουν στη δημιουργία των προσωπικών του στάσεων (Σαββάκης, 2013: 5154) . 
Ο ερευνητής, προκειμένου να μπορέσει να μπει στη θέση του ερευνητικού 
υποκειμένου και να αποκτήσει πρόσβαση στο σύστημα αξιών του, οφείλει να 
απαλλαγεί από τις προσωπικές του γνώσεις και εμπειρίες (Παρασκευοπούλου, 
& Κόλλια, 2010 . Strauss, & Corbin, 1990:4855) . 

Συμμετέχοντες 
Στην ποιοτική κοινωνική έρευνα τα ερευνητικά υποκείμενα επιλέγονται με 

τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετούν τους σκοπούς της . Απώτερος σκοπός είναι 
η εις βάθος διερεύνηση και καταγραφή των απόψεων ατόμων του πληθυ
σμού . Δεν προτάσσεται η εξεύρεση μεγάλου και τυχαίου αριθμού συμμετεχό
ντων, αλλά η καταλληλόλητα και η επάρκεια των προσώπων που θα δώσουν 
τις κατάλληλες ποιοτικές πληροφορίες για την ερμηνεία του υπό εξέταση φαι
νομένου (Μαντζούκας, 2007) . Στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκαν άτομα που 
κατέχουν τη γνώση για το συζητούμενο θέμα και έχουν την επικοινωνιακή 
δεξιότητα να παρέχουν εις βάθος αποκρίσεις για αυτό (Ιωσηφίδης, 2008 . Τσιώ
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λης, 2006) . Οι συμμετέχοντες επιλέχθηκαν βάσει της επαγγελματικής τους ιδι
ότητας και του φύλου τους . Αναγκαία προϋπόθεση για τη συλλογή ποιοτικών 
δεδομένων ήταν ο κορεσμός των αποτελεσμάτων (Ιωσηφίδης, 2017: 3133) . 
Έτσι, στην ερευνητική διαδικασία συμμετείχαν 32 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης . Ειδικότερα, οι 21 από αυτούς εργάζονται στον χώρο της γενικής 
εκπαίδευσης, ενώ οι υπόλοιποι στην ειδική αγωγή . Τα δημογραφικά στοιχεία 
των συμμετεχόντων περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα .

Πίνακας 1. Δημογραφικά στοιχεία συμμετεχόντων

Δημογραφικά στοιχεία Γενικής αγωγής Ειδικής αγωγής

Άνδρες 9 4

Γυναίκες 12 7

2029 ετών 7 2

3039 ετών 5 3

4049 ετών 5 3

5059 ετών 4 3

Εργαλείο της έρευνας
Για τη διερεύνηση του παρόντος θέματος χρησιμοποιήθηκε η συνέντευξη, 

και πιο συγκεκριμένα η ημιδομημένη συνέντευξη . Η συνέντευξη αποτελεί μια 
από τις πιο διαδεδομένες τεχνικές της ποιοτικής μεθόδου . Στοχεύει σε μια να
τουραλιστική προσέγγιση της πραγματικότητας και παράγει γνώση μέσω της διά
δρασης μεταξύ του ερευνητή και του συνεντευξιαζόμενου . Η συνέντευξη δεν 
αποτελεί μια απλή συζήτηση, αλλά εξυπηρετεί συγκεκριμένους στόχους που 
έχουν τεθεί από τον ερευνητή (Brinkmann, 2014) . Η επιλογή της συνέντευξης 
ως ερευνητικής τεχνικής δίνει το πλεονέκτημα στον ερευνητή να αντλεί άμεσα 
τις πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν . Το υποκείμενο της έρευνας έχει τη δυ
νατότητα να απαντήσει στα ερωτήματα του ερευνητή ώστε να υπάρξει καταγρα
φή των απόψεών του (Ιωσηφίδης, 2008) . Πολλές φορές, ο ερευνητής μέσα από 
την κατά πρόσωπο συζήτηση βρίσκεται σε θέση να αντλήσει πληροφορίες, οι 
οποίες δεν είχαν προβλεφθεί εξ αρχής, κατά τον σχεδιασμό της έρευνας (Ίσαρη, 
& Πουρκός, 2015) . Επίσης, του δίνεται η ευκαιρία να παρατηρήσει ορισμένα 
χαρακτηριστικά του συνεντευξιαζόμενου (π .χ . κινήσεις, εναλλαγή της συμπερι
φοράς), τα οποία συμβάλλουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων (Robson, 2007) . 
Όσον αφορά στην ημιδομημένη συνέντευξη, αυτή στηρίζεται σε έναν οδηγό 
ερωτήσεων, δηλαδή σε μια ομάδα ερωτήσεων καθορισμένη εκ των προτέρων, 
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αλλά δίνει και την ευελιξία στον ερευνητή να τις τροποποιήσει . Έτσι, υπάρχει 
η δυνατότητα προσαρμογής ή και αλλαγής κάποιων ερωτήσεων σύμφωνα με 
νέα στοιχεία ή ιδιαιτερότητες που προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση του οδη
γού . Η αναδιατύπωση των ερωτήσεων για λόγους επεξήγησης ή καλύτερης 
κατανόησης, η παράλειψη ερωτήσεων που είχαν ήδη απαντηθεί ή η προσθή
κη περισσοτέρων συμπληρωματικών ερωτήσεων βοηθούν στην προσαρμογή 
του οδηγού στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των συνεντευξιαζόμενων, χωρίς 
ωστόσο να υπάρχει απόκλιση από τον αρχικό σκοπό της έρευνας . Επομένως, 
δίνεται η δυνατότητα καταγραφής των βασικών πυλώνων στους οποίους θα 
στηριχθεί η συνέντευξη, σε συνδυασμό πάντα με τον σκοπό, τους στόχους και 
τα ερευνητικά ερωτήματα, με περιθώριο αλλαγών οι οποίες θα ωφελήσουν 
στην εξαγωγή εγκυρότερων συμπερασμάτων (Παπαναστασίου, & Παπαναστα
σίου, 2005: 138139· DiCiccoBloom, & Crabtree, 2006) . 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο οδηγός συνέντευξης στηρίχθηκε στους 
οδηγούς διεθνών και ελληνικών ερευνών για τη συνεκπαίδευση (Avramides, & 
Norwich, 2002· Batsiou et al ., 2008· Koutrouba et al ., 2008· Κωφίδου, & Μα
ντζίκος, 2016· Συμεωνίδου, & Φτιάκα, 2012· Tsakiridou, & Polyzopoulou, 2014· 
ZoniouSideri, & Vlachou, 2006), καθώς και στα πορίσματα ερευνών για την 
ελληνική εκπαιδευτική πολιτική (Συνήγορος του Πολίτη, 2013, 2014, 2015) . 
Πριν τη διεξαγωγή της έρευνας έγινε πιλοτική έρευνα σε τρία άτομα, για να 
διαπιστώσουμε την καταλληλόλητα και την επάρκεια των ερωτήσεων . Μετά 
την καταγραφή των παρατηρήσεων πάνω στις απαντήσεις των τριών εκπαι
δευτικών, έγιναν οι απαραίτητες προσαρμογές, ούτως ώστε να αποφευχθούν 
οι μακροσκελείς, διφορούμενες και κλειστές ερωτήσεις (Robson, 2007) . Οι 
εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην πιλοτική έρευνα εξαιρέθηκαν από τους 
τελικούς συμμετέχοντες στην έρευνα . Επίσης, κατά τη σύνταξη του οδηγού 
τηρήθηκαν όλες οι πρακτικές που στοχεύουν στην εγκυρότητα και την αξιο
πιστία του . Μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση αναδείχθηκε ο σκοπός 
της παρούσας έρευνας και τα ερωτήματά της (Strauss, & Corbin, 1990: 3942) . 
Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν ήταν σαφή και ξεκάθαρα και ο οδη
γός συνέντευξης δημιουργήθηκε με ουδετερότητα βάσει της βιβλιογραφικής 
ανασκόπησης . Για τη μεγαλύτερη αξιοπιστία των ευρημάτων της παρούσας 
ποιοτικής έρευνας, αυτά διασταυρώθηκαν με ευρήματα παρόμοιων ερευνών . 
Επίσης, έγινε προσπάθεια αποφυγής των ασαφειών, τόσο στα λεγόμενα των 
συμμετεχόντων όσο και στην αναλυτική παρουσίαση των μεθόδων που επι
κυρώνουν τις θεωρητικές αναγωγές . Ακόμη, η επιβεβαιωσιμότητα, αναφορικά 
με την αντικειμενικότητα ή ουδετερότητα των δεδομένων, ενισχύθηκε και μέ
σω της εξέτασης των αποκλίσεων στα αναφερόμενα των υποκειμένων .

Ο οδηγός της συνέντευξης περιελάμβανε 36 ερωτήσεις, οι οποίες κατανε
μήθηκαν σε τρεις θεματικές ενότητες . Στην πρώτη εντάχθηκαν ερωτήσεις σχετι
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κές με τον τρόπο νοηματοδότησης της αναπηρίας . Ενδεικτικές ερωτήσεις ήταν: 
«Πώς αντιλαμβάνεστε την έννοια της Αναπηρίας;», «Ποιες μορφές αναπηρίας 
γνωρίζετε;» . Στη δεύτερη θεματική ενότητα οι ερωτήσεις αναφέρονταν στις 
γνώσεις των εκπαιδευτικών για τη συνεκπαίδευση, και στις απόψεις τους για 
την ένταξη των μαθητών με αναπηρία στην τυπική εκπαίδευση, τις προϋποθέ
σεις της συνεκπαίδευσης, τα εμπόδια που τίθενται σε αυτήν, και τις στάσεις της 
εκπαιδευτικής κοινότητας . Ενδεικτικές ερωτήσεις ήταν: «Πώς αντιλαμβάνεστε 
την έννοια της συνεκπαίδευσης;», «Ποια είναι η άποψή σας για την ένταξη ενός 
ατόμου με αναπηρία στο τυπικό σχολείο;», «Ποιες θεωρείτε ως βασικές προ
ϋποθέσεις για την ένταξη ενός παιδιού με αναπηρία στη γενική τάξη;» . Τέλος, 
στην τρίτη θεματική περιλαμβάνονταν ερωτήσεις σχετικές με τις εκπαιδευτικές 
πολιτικές, τον θεσμό της συνεκπαίδευσης, τις διαδικασίες ένταξης των μαθη
τών με αναπηρία, και τις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στην κρατική 
εκπαιδευτική πολιτική . Ενδεικτικές ερωτήσεις ήταν: «Ποια η άποψή σας για τα 
τμήματα ένταξης και την παράλληλη στήριξη;», «Τι γνωρίζετε για τις διαδικα
σίες ένταξης των μαθητών με νοητική αναπηρία στο γενικό σχολείο;», «Ποια 
η άποψή σας για την πολιτική του κράτους και του υπουργείου παιδείας που 
αφορά στην ένταξη των ατόμων με αναπηρία στο γενικό σχολείο;» .

Διαδικασία έρευνας
Η διαδικασία των συνεντεύξεων πραγματοποιήθηκε στο διάστημα από τον 

Οκτώβριο του 2017 έως τον Οκτώβριο του 2018 . Η επικοινωνία με τα ερευ
νητικά υποκείμενα για την πραγματοποίηση της συνέντευξης έγινε είτε δια 
ζώσης, είτε τηλεφωνικώς, είτε με τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης . Τα 
ερευνητικά υποκείμενα ενημερώθηκαν για τον σκοπό και το περιεχόμενο της 
έρευνας . Επίσης, ενημερώθηκαν για την τήρηση της ανωνυμίας και, ειδικότε
ρα, για το ότι εάν χρειασθεί να γίνει αναφορά σε μεμονωμένες περιπτώσεις 
τότε θα δηλωθούν «ψευδώνυμα» . Τέλος, ζητήθηκε από τους συνεντευξια
ζόμενους η άδεια για τη χρήση συστήματος ηχογράφησης . Οι συγκεκριμένες 
αποσαφηνίσεις οδήγησαν τα υποκείμενα στη διατήρηση μιας θετικής στάσης 
απέναντι στη διαδικασία, και τα απήλλαξαν από οποιονδήποτε ενδοιασμό για 
τη συμμετοχή τους . 

Πριν την έναρξη της συνέντευξης υπήρξε και έγγραφη συγκατάθεση του 
συνεντευξιαζόμενου . Η γραπτή δήλωση συγκατάθεσης των συμμετεχόντων εί
ναι ένα είδος συμφωνίας ανάμεσα σε αυτούς και στους ερευνητές . Σκοπός της 
είναι η πρόληψη των ηθικών ζητημάτων που θα μπορούσαν να προκύψουν 
κατά τη διάρκεια της έρευνας, και η οριοθέτηση της σχέσης των ερευνητών 
και των συμμετεχόντων σε ένα πλαίσιο εμπιστευτικότητας (Kvale, 2008) . Το 
επόμενο βήμα ήταν η πραγματοποίηση μιας συζήτησης πριν την έναρξη της 
ερευνητικής διαδικασίας, προκειμένου τα ερευνητικά υποκείμενα να νιώσουν 
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άνετα και να απαλλαχθούν από το άγχος . Σε αυτό συνέβαλε και η λεκτική ή η 
μη λεκτική ενθάρρυνση των ερωτώμενων κατά τη διάρκεια της συνέντευξης . 
Το ουσιαστικό ενδιαφέρον και η ενεργητική ακρόαση των ερευνητών οδήγησε 
τα υποκείμενα να δώσουν διεξοδικές και σε βάθος απαντήσεις . Η διάρκεια των 
συνεντεύξεων ανήλθε κατά μέσο όρο στα 40 έως 45 λεπτά . Κατά τη διάρκειά 
τους, τηρήθηκε τετράδιο σημειώσεων για παρατηρήσεις που αφορούσαν σε 
σημαντικά λεκτικά και μη λεκτικά στοιχεία της συνέντευξης . 

Στη συνέχεια, έγινε μετεγγραφή των ηχογραφημένων συνεντεύξεων και 
ξεκίνησε η διαδικασία θεματικής ανάλυσής τους, οργανώνοντας τον όγκο των 
δεδομένων για να αναδειχθούν οι συλλογικές εμπειρίες των ατόμων . Η θεμα
τική ανάλυση αποτελεί μια μέθοδο για την ομαδοποίηση των απόψεων των 
συνεντευξιαζόμενων και την ανάδειξη των εννοιολογήσεων και των νοηματο
δοτήσεών τους (Ίσαρη, & Πουρκός, 2015) . Η ανάδειξη νοηματικών κατηγορι
οποιήσεων του λόγου των συνεντευξιαζόμενων διαμορφώνει τους δομικούς 
άξονες των συμπερασμάτων, που τίθενται σε ερμηνευτικό πλαίσιο . Ως μονάδα 
μέτρησης χρησιμοποιήθηκε η πρόταση που αναφερόταν στο προς διερεύνηση 
θέμα . Καθ’ όλη τη διάρκεια της κωδικοποίησης και ανάλυσης των δεδομένων 
της έρευνας δεν υπήρχαν προκαταλήψεις και τα δεδομένα δεν ερμηνεύτηκαν 
συγκριτικά . Έγινε διαμόρφωση ενός επαγωγικού συστήματος κατηγοριών και 
υποκατηγοριών κωδικοποίησης των δεδομένων (Μπονίδης, 2004) . 

Ως περιορισμούς της έρευνας μπορούμε να αναφέρουμε το μικρό σύνολο 
των συμμετεχόντων και τη συνεπαγόμενη αδυναμία γενίκευσης των αποτελε
σμάτων, καθώς και τη χρήση μόνο ενός εργαλείου έρευνας .

Ευρήματα

Τα απομαγνητοφωνημένα κείμενα των συνεντεύξεων κατηγοριοποιήθηκαν 
σε επιμέρους ενότητες, οι οποίες είτε είχαν προβλεφθεί από την ερευνητική 
ομάδα είτε αναδύθηκαν στη διάρκεια της ανάλυσης . Ο πίνακας που ακολουθεί 
περιγράφει τον θεματικό άξονα «Συνεκπαίδευση» και τις αντίστοιχες ενότητες .
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Πίνακας 2. Κατηγορίες και υποκατηγορίες 
του θεματικού άξονα «Συνεκπαίδευση»

Κατηγο-
ρίες

Υποκατη-
γορίες Ι

Υποκατηγορίες ΙΙ
Αναφο-

ρές

Εννοιολό
γηση

Ορισμός

Ένταξη στο τυπικό σχολείο 24

Συνδιδασκαλία μαθητών με ή χωρίς 
αναπηρία

14

Συνεργασία εκπαιδευτικών 5

Συνύπαρξη 12

Αρχές

Ισότητα 27

Αποδοχή 9

Αλληλοσεβασμός/κατανόηση 11

Μοντέλα
Τμήματα ένταξης 22

Παράλληλη στήριξη 29

Οφέλη
Κοινωνικοσυναισθηματικά 28

Γνωστικά 14

Δυσκολίες 
εφαρμο
γής

Ενδοατομι
κές

Μορφή και βαρύτητα της αναπηρίας 30

Εκπαιδευτι
κή πολιτική

Ευκαιριακότητα  ασυνέπεια εκπαιδευτι
κών πολιτικών

16

Μη έγκαιρη διάγνωση 5

Ελλιπής γνώση  κατάρτιση 31

Έλλειψη εκπαιδευτικών 19

Ακαταλληλότητα ΑΠΣ 11

Ελλιπείς υποδομές 29

Στάσεις

Στάση εκ
παιδευτι
κών

Θετική στάση 30

Επιφυλακτικότητα για την επίτευξη 21
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