
1 
Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης 
Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), Τεύxος 11, 2020 

ISSN 1792-7587 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ. ΝΟΒΑΚΟΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 

 

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΣΜΕΑΕ ΣΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΜΕΑΕ. 

 

Περίληψη 

 

Σκοπός της παρούσης εμπειρικής έρευνας είναι να καταδείξει ότι η αλλαγή της στάσης των 

κοινωνιών αναφορικά με τις στρεβλές εικόνες και πεποιθήσεις που είχαν για τη συγκεκριμένη 

ομάδα ατόμων/παιδιών, οφείλεται εν πολλοίς στη δομή των Σχολικών Μονάδων Ειδικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ). Στη συγκεκριμένη έρευνα συμμετείχαν 25 εκπαιδευτικοί 

που τα σχολικά έτη 2018-19 και 2019-20 υπηρέτησαν στις ΣΜΕΑΕ της εκπαιδευτικής 

περιφέρειας Λασιθίου. Η ημιδομημένη συνέντευξη χρησιμοποιήθηκε ως μέσο συλλογής των 

ερευνητικών δεδομένων, ενώ το υλικό των συνεντεύξεων επεξεργάστηκε και 

αποκωδικοποιήθηκε με το εργαλείο της ποιοτικής μεθόδου ανάλυσης περιεχομένου. Τα 

αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας, ισχυροποιούν το αξίωμα της θετικά καταλυτικής 

συνεισφοράς των ΣΜΕΑΕ στην ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

στην κοινωνία.   

 

Λέξεις-κλειδιά: ΣΜΕΑΕ, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, διδασκαλία, ενσωμάτωση, αποδοχή 

 

Εισαγωγή 

 

Στην εκπαιδευτική κοινότητα γνωρίζουν ότι οι νευροβιολογικές δυσκολίες που φέρουν τα 

παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τα οποία φοιτούν στις ΣΜΕΑΕ είναι πολλαπλές και 

ποικιλόμορφες. Υπό το πρίσμα αυτό, κρίνεται υψίστης σημαντικότητας και βαρύτητας ο ρόλος 

των εκπαιδευτικών των ΣΜΕΑΕ στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης των παιδιών αυτών, 

ώστε η ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία να είναι όσο το δυνατόν πιο ομαλή. Οι παιδαγωγοί της 

συγκεκριμένης δομής, ειδικότερα, οφείλουν να διαθέτουν υψηλή ακαδημαϊκή κατάρτιση, 
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πολυποίκιλες δεξιότητες και εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες στον τομέα της Ειδικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης, έτσι ώστε να ανταπεξέρχονται τελέσφορα στο έργο τους (Brooks, 

Weeks, & Everatt, 2002∙ Hindes & Mather, 2007∙ Φτιάκα, 2004).  

Το ερώτημα που τίθεται, ωστόσο, είναι ποιο θεωρείται το πιο κατάλληλο πλαίσιο 

διδασκαλίας και εκπαίδευσης των παιδιών που ανήκουν σ’ αυτή την ιδιαίτερη ομάδα. 

Προφανώς, συναρτάται από τη βαρύτητα και τη σημαντικότητα αδυναμιών που φέρουν εγγενώς 

(Al-Yagon, 2007∙ Farrell, 2000∙ Stainback & Stainback, 1990). Η επιλογή μη ορθών και 

ατελέσφορων μεθόδων και διεργασιών ένταξης από τους επαΐοντες της ειδικής αγωγής, παρά 

ταύτα, συνιστά ένα άκρως σοβαρό ζήτημα παιδαγωγικής δεοντολογίας και ηθικής, που έρχεται 

πολλές φορές σε σύγκρουση με την καθεαυτή και ουσιαστική λογική της φιλοσοφίας της 

ενσωμάτωσης. Στην ουσία οι διαφορετικές απόψεις και στάσεις των ειδικών που ασχολούνται με 

το συγκεκριμένο πρόβλημα, ήτοι, του δικαιώματος των παιδιών αυτών για πλήρη ένταξη στα 

κανονικά σχολεία ή της φοίτησής τους στις ΣΜΕΑΕ (Schwartz, 2005) συνίστανται στην εύρεση 

του καλύτερου παιδαγωγικο-διδακτικού περιβάλλοντας, όπου θα έχουν τις ευκαιρίες να 

αποκομίσουν τα βέλτιστα εκπαιδευτικά οφέλη και εκβάσεις για την πιο ομαλή και ιδανική 

προσαρμογή και ενσωμάτωσή τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι (Booth & Ainscow, 2002). 

Με άλλα λόγια στη συγκεκριμένη εμπειρική μελέτη, διερευνάται η δυνατότητα υλοποίησης 

των προαναφερθέντων σκοπών και στόχων, αναφορικά με την ενταξιακή πρακτική 

ενσωμάτωσης των παιδιών αυτών στην κοινωνία διαμέσου της εκπαίδευσής τους στις ΣΜΕΑΕ. 

Επιπρόσθετα, επιχειρείται η διερεύνηση των εμποδίων που ορθώνονται για τους μαθητές 

αυτούς, υπό την έννοια της προοπτικής φοίτησης και παρακολούθησής τους στους ενιαίους 

σχολικούς οργανισμούς. Συνεπώς, η διαδικασία και το αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης των 

παιδιών αυτών στο μαθησιακο-διδακτικό γίγνεσθαι των ΣΜΕΑΕ, δεν είναι μια απλή και εύκολη 

εκπαιδευτική συνθήκη. Η τελέσφορη ενσωμάτωση και ένταξη των μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες στον κοινωνικό τομέα, εξάλλου, διέρχεται μέσα από την ορθή και 

μεθοδικά επιστημονική εφαρμογή των στρατηγικών και τεχνικών διδασκαλίας τους στις 

ΣΜΕΑΕ (De Mijolla, 2005∙ Easler & Medway, 2004∙ Lovey, 1998). 

 

Η συμβολή των ΣΜΕΑΕ στην ενταξιακή διαδικασία και πρακτική 
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Με το νόμο 1143/1981 ορίζονται σχετικά θέματα και ζητήματα φοίτησης των ατόμων με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε σχολικές δομές που παρέχουν ειδική αγωγή και εκπαίδευση. 

Ακολούθως ο νόμος 1566/1985 ενσωματώνει για πρώτη φορά στο πλαίσιο της γενικής αγωγής 

τη φιλοσοφία της ενταξιακής αγωγής και εκπαίδευσης. Κατόπιν τούτων, διαπιστώνεται να 

σχεδιάζονται, εκπονούνται και εφαρμόζονται μια σειρά από νόμοι (2817/2000, 3699/2008, 

3966/2011) οι οποίοι κατατείνουν στο να αναδείξουν την ουσιαστική σημαντικότητα, 

αναγκαιότητα και βαρύτητα ένταξης των παιδιών της ομάδας αυτής στο γενικό/τυπικό σχολείο. 

Παρ’ όλα αυτά, οφείλεται να αναφερθεί ιδιαιτέρως, ότι η ενσωμάτωση των παιδιών αυτών στο 

περιβάλλον των γενικών σχολικών δομών, επιτεύχθηκε μόνο σε θεωρητικό επίπεδο, καθότι δεν 

υπήρχε η δέουσα ενημέρωση και προετοιμασία της εκπαιδευτικής κοινότητας. Αναλυτικότερα, 

σημειώνεται ότι απουσιάζει από το νόμο ο σχεδιασμός αναλυτικών προγραμμάτων για τη 

διδασκαλία και υποστήριξη των παιδιών αυτών, η ενημέρωση της κοινής γνώμης και των 

γονέων, η δημιουργία και διαμόρφωση των απαραίτητων σχολικών δομών και η εξειδικευμένη 

επιμόρφωση των παιδαγωγών σε θέματα ένταξης (Tomblin, Zhang, Buckwalter, & Catts, 2000∙ 

Webster-Stratton, Reid, & Hammond, 2001). 

Ωστόσο, η ανύπαρκτη αλληλοαποδοχή των παιδιών αυτών απ’ το κοινωνικό σύστημα και 

γίγνεσθαι, αποκαλύπτει την αδυναμία και αναποτελεσματικότητα της πολιτείας –μέσω των 

ειδημόνων που εκπονούν νόμους για την ειδική αγωγή– να παρέχει λύσεις και διευκολύνσεις 

ενσωμάτωσής τους στον πραγματικό κόσμο. Οι διαμορφωθείσες αξίες και πεποιθήσεις του 

εκάστοτε πολιτισμού και κοινωνίας, εξάλλου, είναι εκείνες που καθορίζουν τη συμμετοχή και το 

δικαίωμα των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα δρώμενα της κοινής ζωής με τους 

συμπολίτες τους. Τη σημερινή εποχή, ενώ υποστηρίζεται και εφαρμόζεται η άρση του 

κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών αυτών, στον αντίποδα, διακριβώνεται ότι εξακολουθεί να 

υφίσταται η άποψη και αντίληψη ότι δεν είναι εκπαιδεύσιμα και, ως εκ τούτου, δεν δύνανται να 

παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην κοινωνία ως υγιείς, παραγωγικοί και ισότιμοι πολίτες 

(Karagiannis, Stainback, & Stainback, 1996∙ Wilkinson, 2005). 

Σε πολλές χώρες του κόσμου, συνεπώς, παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου 

αιώνα μια πλήρης αλλαγή πλεύσης εν σχέσει με την υποστήριξη και υιοθέτηση της ένταξης των 

παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σύστημα, μέσα από τη φοίτησή τους στο 

ενιαίο σχολείο. Βάσει του προαναφερόμενου νόμου, καταδεικνύεται ότι τα παιδιά αυτής της 

ιδιαίτερης ομάδας, αντιμετωπίζονται, εφεξής, παιδαγωγικο-κοινωνικά και όχι ιατρικά 
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(Γαλανάκη, 2004). Η παραπάνω συνθήκη, ωστόσο, δεν αναιρεί την ύπαρξη και τη συνεισφορά 

του ειδικού πλαισίου, μέσω της λειτουργίας και αναγνώρισης του έργου των ΣΜΕΑΕ. 

Μολαταύτα, υπογραμμίζεται ότι βασική προϋπόθεση ένταξης και ενσωμάτωσης στην κοινωνία, 

μιας κατηγορίας παιδιών που φέρουν βαριές και διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, συνιστά η 

διδασκαλία και εκπαίδευσή τους στις ΣΜΕΑΕ. Η ενταξιακή πρακτική, επομένως, δύναται να 

καταστεί τελέσφορη για τους μαθητές αυτούς, μόνο στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον 

(Γενά, 2004∙ Δελλασούδας, 2005α∙ Daniels & Garner, 2000). 

Εντούτοις, αξίζει να αναφερθεί ότι η ενταξιακή λογική των ΣΜΕΑΕ, κατατείνει και 

στοχεύει αποκλειστικά και μόνο στην όσο το δυνατόν καλύτερη και ουσιαστική προετοιμασία 

των παιδιών αυτών, παρέχοντάς τα εφόδια και δεξιότητες που είναι απαραίτητα και αναγκαία 

για την μετέπειτα πορεία τους στην πραγματική ζωή (Armstrong, 2004∙ Δόικου, 2000). 

Δεδομένων τούτων, αναγνωρίζεται και επίσημα ότι με το νόμο 1566/85 οι ειδικές δομές 

συνιστούν μέρος του εκπαιδευτικού συστήματος, αφού: α) ιδρύονται και λειτουργούν μέσα στα 

γενικά σχολεία τα Τμήματα Ένταξης, β) όσον αφορά τη Δ/βάθμια Εκπαίδευση, θεσμοθετούνται 

τα ΕΕΕΕΚ (Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) τα οποία 

παρέχουν στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που δεν δύνανται να ανταπεξέλθουν στις 

ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις στο γενικό σχολείο, μία διέξοδο επαγγελματικής εξασφάλισης 

και αποκατάστασης, μέσα από την απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων και την εκμάθηση 

συγκεκριμένων ειδικοτήτων, γ) σε σχέση με την Π/βάθμια Εκπαίδευση υφίσταται η εναλλακτική 

των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, στα οποία εντάσσονται και 

παρακολουθούν, συνήθως, παιδιά που φέρουν εγγενώς βαριές και διάχυτες αναπτυξιακές 

διαταραχές (Δόικου-Αυλίδου, 2007α∙ Mann, Moni, & Cuskelly, 2016). 

Γενικά, πρέπει να αναφερθεί ότι η ύπαρξη των ΣΜΕΑΕ στο εκπαιδευτικό σύστημα και 

γίγνεσθαι, αποσκοπεί στην κοινωνική, σχολική και επαγγελματική ένταξη των παιδιών αυτών, 

τηρώντας και εφαρμόζοντας τις ισχύουσες αρχές και διατάξεις των διακηρύξεων περί σεβασμού 

και προώθησης των δικαιωμάτων των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Κάκουρος & 

Μανιαδάκη, 2006). Με την έννοια αυτή, υπογραμμίζεται ότι η ένταξη των παιδιών αυτών στις 

ΣΜΕΑΕ, δημιουργεί εκείνες τις προϋποθέσεις και συνθήκες ώστε σε μελλούμενο χρόνο να 

έχουν την αίσθηση του συνανήκειν, να συμμετάσχουν άφοβα και ισότιμα στις περισσότερες 

εκφάνσεις του κοινωνικού γίγνεσθαι και να λαμβάνουν την αμέριστη και ειλικρινή αποδοχή των 

άλλων ανθρώπων. Η ύπαρξη των ΣΜΕΑΕ ως δομή και θεσμός, με άλλα λόγια, δεν συνιστά μία 
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λογική απομάκρυνσης συγκεκριμένης ομάδας παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από τις 

γενικές τάξεις, αλλά τουναντίον, υποδηλώνει την ενσωμάτωσή τους σε ένα περιβάλλον, όπου 

παρέχεται προγραμματισμένα και στοχευμένα υψηλού επιπέδου εξειδικευμένη ενταξιακή 

διδασκαλία και μάθηση (Κουρκούτας, 2007∙ Norwich, 2000). 

 

Οφέλη λειτουργίας των ΣΜΕΑΕ στη διδασκαλία των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες 

 

Σίγουρα οι πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές επικρατούσες συνθήκες της εκάστοτε 

κοινωνίας, καθορίζουν τους στόχους και τους τρόπους λειτουργίας των ΣΜΕΑΕ σε σχέση με 

την εφαρμογή των ενταξιακών πρακτικών. Υπό την έννοια αυτή, αξίζει να υπογραμμισθεί ότι η 

ύπαρξη των ΣΜΕΑΕ ως δομή της ειδικής αγωγής (Keil, Miller, & Cobb, 2006) θεωρείται ως η 

πιο σωστή και προσφυή για την ενταξιακή προετοιμασία αυτής της ιδιαίτερης ομάδας παιδιών, 

επειδή ανταποκρίνεται στην ποικιλομορφία των αδυναμιών τους και προσαρμόζεται στις 

παιδαγωγικο-μαθησιακές τους ανάγκες και ελλείμματα (Kavale & Mostert, 2004). Οι ΣΜΕΑΕ, 

κατά συνέπεια, συνδέονται άρρηκτα ως κομμάτι της ειδικής αγωγής με την γενική εκπαίδευση 

και, κατ’ επέκταση, με την αρτιότερη προετοιμασία ενσωμάτωσης των παιδιών με διάχυτες 

αναπτυξιακές διαταραχές και ανεπάρκειες στο κοινωνικό σύστημα. Η συγκεκριμένη ειδική δομή 

θεωρείται η πιο βέλτιστη και ιδανική μορφή προσέγγισης και αντιμετώπισης των δυσχερειών 

των μαθητών αυτών. Με τον τρόπο αυτό, καταδεικνύεται ότι η εκπαίδευσή τους στις ΣΜΕΑΕ 

δεν αποβαίνει εις βάρος της κοινωνικής τους ενσωμάτωσης και ένταξης. Η κουλτούρα και το 

παιδαγωγικο-πολιτισμικό κλίμα του εκάστοτε ειδικού σχολείου, ως εκ τούτου, διαδραματίζουν 

ιδιαίτερα βαρυσήμαντο και καταλυτικό ρόλο στη θετική ενσωμάτωσή τους στο ευρύτερο 

κοινωνικό περιβάλλον και γίγνεσθαι (Αργυρακούλη, 2004∙ Center, Parlmenter, & Nash, 1985∙ 

Clough & Lindsay, 1991).  

Εκτός των άλλων, αναγνωρίζεται η ουσιώδης συνεισφορά των αντιλήψεων, πεποιθήσεων 

και στάσεων του –εκπαιδευτικού μικρόκοσμου– της εκάστοτε ΣΜΕΑΕ, ως βασική και 

θεμελιώδη προϋπόθεση και συνθήκη επιτυχούς ευόδωσης των σκοπών και στόχων ένταξης των 

παιδιών αυτών στην κοινωνία. Όπως πολύ ορθά διατείνεται, εξάλλου, ο Ainscow (1997b) δεν 

αρκούν μόνο οι θεωρητικές εξαγγελίες και καλές προθέσεις αναφορικά με τις διαφορετικές 

μεθόδους διδασκαλίας και το επίπεδο οργάνωσης των ΣΜΕΑΕ. Αντιθέτως, υπογραμμίζεται ότι 
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συνιστά επιτακτική ανάγκη η συνολική αλλαγή της οπτικής και νοοτροπίας του ανθρώπινου 

δυναμικού της συγκεκριμένης δομής που ασχολείται με τη διδασκαλία και την 

ψυχοσυναισθηματική προετοιμασία των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ώστε η 

προσαρμογή τους στην κοινωνία να καταστεί όσο το δυνατόν καλύτερη και πιο ομαλή 

(Ainscow, 2004). Η ειλικρινής αντιμετώπιση τόσο της γνωστικής όσο και της συμπεριφορικής 

ετερότητας αυτής της ιδιαίτερης ομάδας παιδιών, άλλωστε, συνιστά εκ των ων ουκ άνευ 

πραγματικότητα ύπαρξης των ΣΜΕΑΕ (Βλάχου, Διδασκάλου, & Μπέλιου, 2004∙ Hall, 1994). 

Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι οι ΣΜΕΑΕ ως δομή εκπαίδευσης και μάθησης των παιδιών 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ελλείμματα, αναδεικνύουν κοινωνικές αρχές και αξίες που 

συνυφαίνονται με την αποδοχή της διαφορετικότητας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής 

(Κουτάντος, 2000∙ Strully & Strully, 1996). Εν ολίγοις, προτάσσουν και υποστηρίζουν 

παιδαγωγικές συνθήκες, όπως: α) το δικαίωμα των παιδιών με ειδικές ανάγκες στην 

αξιοπρέπεια, στη δικαιοσύνη και στην ελευθερία, ώστε με τον τρόπο αυτό να αναδειχθεί η 

ισότιμη μεταχείριση και αντιμετώπισή τους σε κοινωνικό επίπεδο, β) την παροχή ποιοτικών 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς τους μαθητές αυτούς, εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες 

συμμετοχής στα δρώμενα της σχολικής ζωής, γ) την προώθηση και υποστήριξη της 

ουμανιστικής σύμβασης ότι όλοι οι άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, αξίζουν αναγνώρισης και αμοιβαίου σεβασμού, δ) την εξασφάλιση της 

αρχής ότι το κάθε παιδί είναι μοναδικό και εκπαιδεύσιμο (Hodkinson, 2007∙ Inderbitzen & Best, 

1986).  

Με τον τρόπο αυτό, αναγνωρίζεται ότι η ισοτιμία της εκπαίδευσης των παιδιών με ειδικές 

μαθησιακές δυσχέρειες επιτυγχάνεται εν μέρει στις ΣΜΕΑΕ, επειδή υλοποιούν προγράμματα 

που αφορούν αποκλειστικά την κατανόηση, βίωση και αντιμετώπιση των κοινωνικών και 

ουμανιστικών αναγκών και δικαιωμάτων τους (Johnstone, 2001). Η δημιουργία και λειτουργία 

των ΣΜΕΑΕ κατατείνει περισσότερο στην ουσιαστική ένταξη των παιδιών αυτών στο κοινωνικό 

σύστημα, λαμβάνοντας υπόψη κατά τη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησής τους, ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά που αφορούν τις γνωστικο-αναπτυξιακές δυνατότητες, ικανότητες ή/και 

αδυναμίες τους (Irmsher, 1995∙ Μόττη-Στεφανίδη, Παπαθανασίου, & Λαρδούτσου, 2004). Στο 

πλαίσιο εφαρμογής των νέων τάσεων σε σχέση με την εξάλειψη των διακρίσεων που ισχύουν 

για τα παιδιά της συγκεκριμένης ομάδας, η πολιτεία προνόησε να ιδρυθούν οι ΣΜΕΑΕ, ώστε να 

υφίσταται μια ολιστική προσέγγιση στις διεργασίες της εκπαίδευσής τους, η οποία θα 
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διασφαλίζει την μετέπειτα κοινωνική τους ενσωμάτωση και προστασία (Ε.Σ.Α.Ε.Α., 2003∙ 

Νόβα-Καλτσούνη, 2004). 

Υπό την έννοια αυτή, οι ΣΜΕΑΕ (Κογκούλης, 2003∙ Krapp, 2006) συντελούν στην 

παιδαγωγικο-διδακτική, ψυχοσυναισθηματική και ψυχοκοινωνική προετοιμασία και 

ανεξαρτητοποίηση των παιδιών αυτών, αφού: α) ρίχνουν το βάρους τους σε προγράμματα ψυχο-

εκπαίδευσης και απόκτησης πρακτικών και κοινωνικών δεξιοτήτων απ’ τη μεριά των παιδιών, β) 

αναδεικνύουν διαμέσου της διδακτικής πράξης τα θετικά χαρακτηριστικά τους, γ) ενθαρρύνουν 

στη λογική της συνεκπαίδευσης τη συνεργασία και συμμετοχή τους σε δρώμενα των γενικών 

σχολείων, δ) ενισχύουν τη δυνατότητά τους για πρόσβαση σε όλους τους τομείς της δημόσιας 

σφαίρας και ζωής (Klingner, Vaughn, Schumm, Cohen, & Forgan, 1988∙ LeRoy & Simpson, 

1996∙ Magiati, Dockrell, & Logotheti, 2002). 

    

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού προσωπικού των ΣΜΕΑΕ στην ενσωμάτωση των παιδιών με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην κοινωνία 

 

Σίγουρα ο ρόλος και η θέση των παιδαγωγών – εκπαιδευτικών που εργάζονται στις ΣΜΕΑΕ 

είναι καθοριστικός και θεμελιώδης, καθότι ταυτίζεται με την προώθηση και υποστήριξη του 

σεβασμού των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και αναγκών των παιδιών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, στην λογική της ετερότητας όλων των ανθρώπων που συνιστούν μέρος 

της κοινωνίας. Διαφαίνεται ότι η παρουσία του εκπαιδευτικού προσωπικού των ΣΜΕΑΕ 

συντείνει σε έναν μεγάλο βαθμό στην ανάδειξη και ενίσχυση των μοναδικά ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των παιδιών αυτών (Kalyva, 

Gojkovic, & Tsakiris, 2007). Οι εκπαιδευτικοί των ΣΜΕΑΕ, κατά συνέπεια, παρέχουν τις 

υπηρεσίες τους σε μία δομή που στηρίζει τη φιλοσοφία καλλιέργειας της κοινωνικής ανάπτυξης 

και προαγωγής των μελών της συγκεκριμένης ομάδας. Το εκπαιδευτικό δυναμικό της δομής 

αυτής καλείται να αξιοποιήσει τις ξεχωριστές εμπειρίες του και τους τρόπους και μορφές 

ψυχοπαιδαγωγικής εργασιακής δράσης του, διαμορφώνοντας μια σταθερή σχέση εμπιστοσύνης 

με τα παιδιά αυτής της ιδιαίτερης ομάδας κατά τη διαδικασία της εκπαίδευσης και μάθησής τους 

(Leatherman & Niemeyer, 2005∙ Whitaker, 2002). 

Ιδιαιτέρως για τους παιδαγωγούς των ΣΜΕΑΕ οι οποίοι λειτουργούν βάσει άλλης 

φιλοσοφίας στη συγκεκριμένη δομή, θεωρείται αναγκαία και απαραίτητη συνθήκη το 
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επαγγελματικό ήθος και η υιοθέτηση πρωτοποριακών στρατηγικών και ενταξιακών πρακτικών 

κατά την άσκηση του καθημερινού έργου τους (Παπαδιώτη-Αθανασίου, 2003). Οι 

πολυσύνθετες, πολυδιάστατες και ποικιλόμορφες νευροφυσιολογικές αναπτυξιακές διαταραχές 

των παιδιών αυτής της ιδιαίτερης ομάδας, συνεπώς, επιβάλλουν την αναθεώρηση των αρχών και 

πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις ΣΜΕΑΕ, ώστε να αντιμετωπίζουν με 

σεβασμό και δέουσα επαγγελματική σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα τα προβλήματά τους 

(Arnaiz & Castejon, 2001∙ Vlachou, 2006). Με άλλα λόγια, σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί 

αυτοί είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή μιας σειράς κοινωνικών μεταβλητών όπως είναι η 

χρήση εξατομικευμένων ενταξιακά εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την καλύτερη και πιο 

ομαλή ενσωμάτωση των παιδιών με ειδικές ανεπάρκειες στην πραγματικότητα της ζωής (Forlin, 

2001∙ Koutrouba, Vamvakari, & Theodoropoulos, 2008).  

Παρά ταύτα, αξίζει να αναφερθεί η σημαντικότητα της διαμόρφωσης και αντίληψης του 

ρόλου και των αρμοδιοτήτων των εκπαιδευτικών των ΣΜΕΑΕ στην πιστή εφαρμογή και 

ευόδωση των ενταξιακών πολιτικών και πρακτικών σε σχέση με τη διδασκαλία και μάθηση των 

παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η οργάνωση και λειτουργία των σχολείων αυτών, 

συνεπώς, απαιτεί ειδικούς παιδαγωγούς που έχουν τη δυνατότητα λόγω εξειδίκευσης να 

υποστηρίζουν τις σύνθετες αναπτυξιακές και μαθησιακές δυσχέρειες και αδυναμίες των παιδιών 

αυτής της ιδιαίτερης ομάδας (Ballard, 2003). Ειδικότερα, καλούνται να καταρρίψουν και να 

αλλάξουν τις κοινωνικοπολιτισμικές αντιλήψεις και στερεότυπα αναφορικά με τη 

διαφορετικότητα των παιδιών αυτών και, επίσης, να υποστηρίξουν το δικαίωμά τους στη 

μάθηση και την κοινωνική ενσωμάτωση. Συμπερασματικά, προτάσσουν την αξία της ετερότητας 

των ενδιαφερόντων και ικανοτήτων των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες –

ανεξαρτήτου του γνωστικού και συναισθηματικού υπόβαθρού τους– γνωρίζοντας ότι πρέπει να 

ξεπεράσουν τις παθογένειες και στρεβλώσεις ενός εκπαιδευτικού συστήματος, που δεν τους 

παρέχει τις δυνατότητες και τα εργαλεία ώστε να εργαστούν ευέλικτα και αποτελεσματικά 

(Βεργίδης, 1995∙ Παπαγεωργίου, 2004). 

Εν ολίγοις, πρέπει να τονιστεί η συμβολή της εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών που 

εργάζονται στα σχολεία της συγκεκριμένης δομής, καθότι είναι αυτοί που παρέχουν 

εξατομικευμένη υποστήριξη στους μαθητές αυτούς, αφού έχουν την ικανότητα να την 

προσαρμόζουν στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και να τη διαμορφώνουν βάσει των 

εκπαιδευτικών τους αναγκών και ελλειμμάτων (Saleh, 1997). Τοιουτοτρόπως, αναγνωρίζεται η 
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προσφορά του έργου τους στην εν μέρει άρση των φραγμών που δυσχεραίνουν την ενσωμάτωση 

και αποδοχή των παιδιών αυτών στα καθημερινά πεπραγμένα της δημόσιας ζωής (Zoniou-Sideri 

& Vlachou, 2006). Λαμβανομένων υπόψη των άνωθεν επιστημονικών δεδομένων και στοιχείων, 

καθίσταται αντιληπτό ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΣΜΕΑΕ εφαρμόζει κατά την τέλεση 

των καθηκόντων του αρχές και πρακτικές που διευκολύνουν την ανάπτυξη της κοινωνικής 

αλληλεγγύης, την αποδοχή της διαφορετικότητας (σωματικής και διανοητικής) και τον 

περιορισμό των κοινωνικών διακρίσεων και αποκλεισμού των μαθητών αυτών (Δόικου-

Αυλίδου, 2000∙ Παπαστάμου, 2001∙ Sesow & Adams, 1982).  

 

Σκοπός και αναγκαιότητα της έρευνας 

Γενικός σκοπός της έρευνας 

 

Η ίδρυση και λειτουργία των ΣΜΕΑΕ από τη μεριά της πολιτείας για τη στήριξη μιας 

ομάδας παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, συνιστά ένα γεγονός ορόσημο που 

σηματοδοτεί την απαρχή της κοινωνικής τους ενσωμάτωσης και αποδοχής. Παρότι ο 

συγκεκριμένος εκπαιδευτικός θεσμός δεν είναι νέος, δεν υφίστανται επαρκή επιστημονικώς 

τεκμηριωμένα δεδομένα και ευρήματα για τις εκβάσεις της λειτουργίας του, αφού είναι ελάχιστα 

διερευνημένος. Επιπρόσθετα, διαφαίνεται ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό της δομής αυτής, 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο –μέσω της εκπόνησης και εφαρμογής ενταξιακών πρακτικών– 

στην ουσιαστική ενσωμάτωση των παιδιών αυτών στην κοινωνία.  

Η διεξαγωγή της παρούσας έρευνας, επιχειρεί να καλύψει την έλλειψη του ερευνητικού 

κενού που υφίσταται στον ελλαδικό χώρο. Εν προκειμένω, τονίζεται ότι με την έρευνα αυτή 

καθίσταται μία προσπάθεια να αναλυθούν και να ερμηνευθούν οι σκέψεις και στοχασμοί του 

εκπαιδευτικού προσωπικού που υπηρέτησε το σχολικό έτος 2018-19 και υπηρετεί το σχολικό 

έτος 2019-20 στις ΣΜΕΑΕ της εκπαιδευτικής περιφέρειας Λασιθίου, σε σχέση με την 

ουσιαστική συμβολή της συγκεκριμένης δομής στην προσήκουσα κοινωνική προετοιμασία και 

εκπαίδευση των παιδιών αυτής της ιδιαίτερης ομάδας. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η 

πραγμάτευση των απόψεων και γνωμών των ειδικών παιδαγωγών και του ειδικού εκπαιδευτικού 

προσωπικού που υπηρετούν στα ειδικά σχολεία (Ειδικά Δημοτικά και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) της 

εκπαιδευτικής περιφέρειας Λασιθίου για την αποτελεσματικότητα λειτουργίας του θεσμού.  
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Ερευνητικά ερωτήματα 

 

Τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας μελέτης διαμορφώνονται ως εξής: 

 Κατά πόσο η επιστημονική συγκρότηση και επάρκεια των παιδαγωγών των ΣΜΕΑΕ επηρεάζει 

τη συμπεριφορά τους όσον αφορά την αντιμετώπιση των παιδιών αυτών στο συγκεκριμένο 

πλαίσιο και περιβάλλον; 

 Κατά πόσο αλλάζει και μετασχηματίζεται η οπτική και φιλοσοφία του εκπαιδευτικού 

προσωπικού της δομής αυτής από τον παράγοντα ηλικία; 

 Πώς η γνώση των εγγενών ελλειμμάτων και περιορισμένων δυνατοτήτων των παιδιών της 

συγκεκριμένης ομάδας, επηρεάζει την απόδοση και το έργο των εκπαιδευτικών που εργάζονται 

στα ειδικά σχολεία; 

 Ποιες από τις δεξιότητες και αξίες των ειδικών παιδαγωγών ασκούν ισχυρή επενέργεια στη 

στάση τους απέναντι στο θεσμό; 

 Ποια είναι η διασύνδεση της τελέσφορης ευόδωσης του θεσμού με την επιστημονική και 

παιδαγωγική συγκρότηση και επάρκεια των εκπαιδευτικών αυτών; 

 

Μεθοδολογία της έρευνας 

Δείγμα της έρευνας 

 

Η παρούσα έρευνα διενεργήθηκε μέσω ποιοτικών δεδομένων και τεκμηρίων που 

αντλήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν από ένα δείγμα 25 εκπαιδευτικών, που υπηρέτησαν το 

σχολικό έτος 2018-19 και υπηρετούν το σχολικό έτος 2019-20 στις ΣΜΕΑΕ (ειδικά δημοτικά 

σχολεία και εργαστήρια ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης) της εκπαιδευτικής 

περιφέρειας Λασιθίου. Οι 15 εξ αυτών ήταν γυναίκες και οι 10 άντρες, ενώ η ηλικία τους 

κυμαινόταν από 25 έως 50 ετών. Επιπρόσθετα, αξίζει να αναφερθεί ότι ορισμένοι εξ αυτών 

εργάζονται για πρώτη φορά στη δομή των ΣΜΕΑΕ ενώ οι περισσότεροι υπηρετούν σε αυτές για 

πολλά σχολικά έτη. 
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Μέσο συλλογής ερευνητικών δεδομένων 

 

Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή της έρευνας είναι οι ημιδομημένες 

συνεντεύξεις. Οι συνεντευξιαζόμενοι έχουν την ευκαιρία μέσω του συγκεκριμένου εργαλείου 

έρευνας να εκφράσουν δίχως φραγμούς το περιεχόμενο των σκέψεών τους, αφού η υποβολή των 

ερωτήσεων προς αυτούς χαρακτηρίζεται από σχετική ελευθερία όσον αφορά τον τρόπο, τη 

μορφή και τη σειρά τους. Τοιουτοτρόπως, έχουν τη δυνατότητα οι συνεντευξιαζόμενοι απ’ τη 

μια να απαντούν βάσει των ατομικών τους εικόνων και βιωμάτων, αφού δεν υποχρεώνονται να 

ακολουθούν και να τηρούν ένα αυστηρό πρωτόκολλο προκαθορισμένων ερωταπαντήσεων, απ’ 

την άλλη, ο συνεντευκτής παρέχει όταν κρίνεται απαραίτητο διευκρινήσεις συμπληρωματικού 

τύπου σε σχέση με τις τιθέμενες ερωτήσεις (Creswell, 2003∙ Marsall & Rossman, 1995). 

Οι ερωτήσεις που ετέθησαν στους συνεντευξιαζόμενους εκπαιδευτικούς που εργάζονται 

στις συγκεκριμένες ειδικές σχολικές μονάδες, ήταν οι εξής: α) τι πιστεύουν για την προσφορά 

του θεσμού των ΣΜΕΑΕ στην εκπαίδευση και κοινωνική ενσωμάτωση των παιδιών αυτής της 

ιδιαίτερης ομάδας; β) ποιος είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού προσωπικού στην εφαρμογή των 

ενταξιακών πρακτικών στην προκείμενη ειδική δομή; γ) ποια είναι η άποψή τους για την 

επαγγελματική τους επάρκεια και πληρότητα εν σχέσει με τη διδασκαλία και μάθηση των 

παιδιών αυτών; δ) ποιοι είναι οι φραγμοί που δυσχεραίνουν την καθημερινή διενέργεια του 

έργου τους; ε) ποιες είναι οι αλλαγές που θεωρούν αναγκαίες, ώστε να ενισχυθούν και να 

βελτιωθούν οι συνθήκες και οι όροι του παιδαγωγικο-διδακτικού τους έργου. 

 

Μέθοδος ανάλυσης των ερευνητικών δεδομένων 

 

Στη συγκεκριμένη εμπειρική έρευνα, χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική μέθοδος ανάλυσης 

περιεχομένου, για την επεξεργασία, αποκωδικοποίηση και ερμηνεία του συλλεγόμενου υλικού 

των συνεντεύξεων (Ιωσηφίδης, 2003). Με την τεχνική ανάλυσης του περιεχόμενου των 

ληφθέντων δεδομένων των συνεντεύξεων, επιδιώκεται με συστηματική μορφή και 

ποικιλοτρόπως η σκιαγράφηση και απόδοση του νοήματος των γνωμών και στάσεων των 

εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη συγκεκριμένη δομή (Κυριαζή, 2005). Η ανάλυση του 

περιεχομένου των δεδομένων που αντλήθηκαν από το δείγμα των συνεντευξιαζόμενων, ως εκ 
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τούτου, συντείνει στη δημιουργία νέων γνώσεων και γεγονότων, που οδηγούν στην ασφαλή 

εξαγωγή συμπερασμάτων και εκβάσεων σχετικά με το υπό έρευνα θέμα (Μαραγκουδάκη, 2005).  

Η υιοθέτηση και χρήση της μεθόδου ανάλυσης του περιεχομένου των διαλαμβανόμενων 

των συνεντευξιαζόμενων εκπαιδευτικών, διευκολύνει και προωθεί την ανάδειξη και πρόταξη 

των σημαινόμενων της διαπροσωπικής επικοινωνίας τους όταν λαμβάνει χώρα η διεξαγωγή της 

ποιοτικής έρευνας. Ως εκ τούτου, με τη χρησιμοποίηση της ανάλυσης του περιεχομένου, δύναται 

ο ερευνητής/συνεντευκτής να αποσαφηνίζει τα ερευνητικά ερωτήματα και το ερευνητικό 

αντικείμενο, καθότι παρατηρείται να υφίσταται ανασχηματισμός και μετασχηματισμός των 

ερευνητικών ερωτημάτων όταν συλλέγονται, αναλύονται και επεξεργάζονται τα δεδομένα. Οι 

πηγές του ποιοτικού υλικού, με άλλα λόγια, καθορίζονται με σαφήνεια και ακρίβεια. Με τον 

τρόπο αυτό, αναδεικνύονται τα τμήματα ή/και κομμάτια της έρευνας που παρουσιάζουν 

ενδιαφέρον, ώστε ο ερευνητής να προσδιορίζει με μεγαλύτερη ευκολία τη μονάδα καταγραφής 

και ανάλυσης. Η συγκεκριμένη μέθοδος, κοντολογίς, αποτελεί ένα ισχυρό αποτελεσματικό 

εργαλείο για τον κάθε ερευνητή, αφού έχει τη δυνατότητα να συστηματοποιεί και να 

νοηματοδοτεί τις εννοιολογικές κατηγορίες που σχηματίζονται από τα ποιοτικά δεδομένα, ώστε 

να προβαίνει στην κωδικοποίηση του υλικού μεταξύ των κατηγοριών και εντός της κατηγορίας 

με επιστημονική εγκυρότητα και αξιοπιστία (Μπονίδης, 2004∙ Σακαλάκη, 2001).  

 

Αποτελέσματα της έρευνας 

 

Η επεξεργασία και αποκωδικοποίηση των επιστημονικών δεδομένων και ευρημάτων της 

προκείμενης έρευνας, αναδεικνύουν την ουσιαστική και καταλυτική συνεισφορά της δομής των 

ειδικών σχολείων στην προετοιμασία –μέσω της εφαρμογής ενταξιακών μεθόδων και 

πρακτικών– των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ώστε η προσαρμογή τους στο 

κοινωνικό γίγνεσθαι να καταστεί ομαλή και τελέσφορη. 

 

Απόψεις εκπαιδευτικών για την προσφορά του θεσμού των ΣΜΕΑΕ στην εκπαίδευση και 

ενσωμάτωση των παιδιών αυτών στην κοινωνία 

 

Σύμφωνα με την κατάθεση των απόψεων των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη 

συγκεκριμένη δομή, αναγνωρίζεται η σημαντικότητα της προσφοράς της, ιδιαιτέρως, απέναντι 
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στα παιδιά που εμφανίζουν βαριές αναπτυξιακές διαταραχές και ελλείμματα. Οι περισσότεροι εκ 

των εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στην έρευνα αυτή, άλλωστε, διατείνονται ότι η ίδρυση και 

λειτουργία των ειδικών σχολείων συνιστά εκ των ων ουκ άνευ καταστατική προϋπόθεση και 

συνθήκη, προκειμένου τα παιδιά αυτής της ιδιαίτερης ομάδας να έχουν την ευκαιρία να 

ενταχθούν στην κοινωνία με τον πιο απρόσκοπτο τρόπο και μορφή. Εκτός των άλλων, φρονούν 

ότι η ύπαρξη της ειδικής δομής συντελεί καθοριστικά στη διαβαθμισμένη διδασκαλία τους και 

υποστήριξη των εγγενών προβλημάτων τους. 

 

«Είναι πολύ κρίσιμη και απαραίτητη η λειτουργία της συγκεκριμένης δομής, γιατί αφορά την 

πρακτική της εξειδίκευσης της ειδικής αγωγής και των διάφορων περιπτώσεων».  

 

«Στο συγκεκριμένο πλαίσιο τα παιδιά γνωρίζουν το δικό τους άριστα, περνούν καλά και αγαπούν 

τη μάθηση».  

 

«Εν συγκρίσει με τα γενικά σχολεία παρέχουν πρακτικές ασχολίες που βοηθούν την ενσωμάτωση 

των παιδιών αυτών στο κοινωνικό πλαίσιο». 

 

«Τρέχουμε προγράμματα που δεν μπορούν να εφαρμοστούν στο γενικό σχολείο». 

 

«Στα ειδικά σχολεία τα παιδιά με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές έχουν τη δυνατότητα να 

εκπαιδευτούν αφού είναι της ίδιας ταχύτητας». 

 

Απόψεις εκπαιδευτικών των ΣΜΕΑΕ για το ρόλο τους στην εφαρμογή ενταξιακών πρακτικών στη 

συγκεκριμένη δομή 

 

Όπως διατείνονται οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στη συγκεκριμένη δομή, ο 

ρόλος τους είναι καθοριστικής σημασίας και βαρύτητας, επειδή συντείνουν στη διαδικασία και 

στις διεργασίες συναισθηματικής ωρίμανσης, ψυχοσωματικής ενδυνάμωσης και κοινωνικής 

αυτονομίας και αυτοβούλησης των παιδιών αυτών στο φυσικό τους χώρο και κλίμα. Με άλλα 

λόγια, θεωρούνται οι πιο προσφυείς επιστημονικά και ψυχοπαιδαγωγικά επαγγελματίες 

εκπαιδευτικοί, οι οποίοι διαθέτουν τις ικανότητες και δεξιότητες να υποστηρίξουν και να 
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μετατρέψουν σε θετική ισχύ και δύναμη για τα παιδιά αυτά την ετερότητα των γνωστικών και 

αναπτυξιακών τους ανεπαρκειών και αναγκών. Καταληκτικά, αναγνωρίζεται ότι διευκολύνουν 

την αλληλεπίδραση των παιδιών αυτών κατά τη διάρκεια της μαθησιακής και ενταξιακής 

πρακτικής, περιστέλλουν με τη συμπεριφορά τους τα αρνητικά συναισθήματά τους, προωθούν 

με εναλλακτικές και ευέλικτες  μορφές και μεθόδους τις ενταξιακές πολιτικές και ενισχύουν τις 

ψυχοκοινωνικές πτυχές και την αυτογνωσία τους, ώστε να αντιμετωπίσουν τη ζωή τους 

τελέσφορα και όχι ανεπαρκώς. 

 

«Στα ειδικά σχολεία, οπωσδήποτε, είναι  αναγκαίο να προσλαμβάνονται εκπαιδευτικοί που έχουν 

πιστοποιημένα όχι γνώσεις αλλά εμπειρία στο πλαίσιο αυτό». 

 

«Θα έπρεπε να υπήρχε μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, ειδικά στις ΣΜΕΑΕ, γιατί αλλιώς δεν 

μπορούν να υπάρξουν ουσιαστικές συνθήκες εκπαίδευσης των παιδιών με ειδικές ανάγκες». 

 

«Ακόμη και εμείς δυσκολευόμαστε να διαχειριστούμε πράγματα και καταστάσεις που αφορούν την 

καθημερινότητα αυτών των παιδιών». 

 

«Εφαρμόζουμε ειδικά εξατομικευμένα προγράμματα για τα συγκεκριμένα παιδιά, που δεν μπορούν 

να εφαρμόσουν οι συνάδελφοι της γενικής αγωγής παρά την καλή τους θέληση και προαίρεση».  

 

«Εμείς έχουμε την επιστημονική ικανότητα και δυνατότητα να μαθαίνουμε στα παιδιά αυτά να 

αυτοεξυπηρετούνται για να επιβιώσουν στην πραγματική ζωή». 

 

Απόψεις εκπαιδευτικών των ΣΜΕΑΕ για την επιστημονική τους επάρκεια και πληρότητα εν σχέσει 

με τη διδασκαλία και μάθηση των παιδιών αυτών  

 

Δεδομένων των συμπερασμάτων που συνάχθηκαν από τις απόψεις και πεποιθήσεις των 

συμμετεχόντων εκπαιδευτικών της έρευνας, καταδεικνύεται ότι σε σχέση με την 

προαναφερθείσα πτυχή και διάσταση άσκησης του έργου τους, οφείλουν να διαθέτουν σε 

υπερθετικό βαθμό ενσυναίσθηση, υπομονή και να αντέχουν στην ματαίωση. Συν τοις άλλοις, 

πρέπει να είναι επιστημονικά επαρκώς καταρτισμένοι και συγκροτημένοι, ούτως ώστε να 
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εφαρμόζουν με τη δέουσα μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα εξατομικευμένα διδακτικά και 

ενταξιακά προγράμματα, που συνάδουν με την κάθε ξεχωριστή περίπτωση και το ατομικό 

προφίλ των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στη δομή αυτή. Ιδιαιτέρως 

στο προκείμενο σχολικό περιβάλλον, πρέπει να συμβάλλουν με οιονδήποτε τρόπο στην επιτυχή 

ψυχοσυναισθηματική προετοιμασία και υποστήριξη των παιδιών αυτών, με το να συμμερίζονται 

τα προβλήματά τους, να κατανοούν τις συναισθηματικές και συμπεριφορικές εκρήξεις τους και 

να τους παρέχουν περισσότερες ευκαιρίες και ερεθίσματα σε διατομικό επίπεδο ομάδας, 

διευκολύνοντάς τα με τον τρόπο αυτό να κατανοήσουν μέσω των άλλων την γνωσιο-

αναπτυξιακή τους κατάσταση. 

 

«Με την επάρκειά μας,  έχουμε τη δυνατότητα να εφαρμόζουμε προσωπικές τεχνικές που κολλάνε 

στο κάθε παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ξεχωριστά». 

 

«Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε προγράμματα ζωής και όχι ουτοπικές φαντασιώσεις και στόχους, 

που δεν έχουν καμία σχέση με τα παιδιά που φοιτούν και εκπαιδεύονται στις ΣΜΕΑΕ». 

 

«Σίγουρα οφείλουμε και έχουμε την ηθική υποχρέωση να διδάσκουμε στους μαθητές μας στάσεις 

ζωής και πρακτικές επιβίωσης στην κοινωνία». 

 

«Προφανώς η επιστημονική μας συγκρότηση έχει να κάνει περισσότερο με τη διδασκαλία 

προγραμμάτων συναισθηματικής νοημοσύνης και τεχνικών διαβίωσης στα παιδιά αυτά και, όχι 

φυσικά, ανέξοδων υποσχέσεων στους γονείς, που αφορούν την ακαδημαϊκή τους βελτίωση». 

 

«Όντως εξειδικευμένοι στην ειδική αγωγή, καλούμαστε να βοηθήσουμε το κάθε παιδί που φοιτά 

στο συγκεκριμένο πλαίσιο ύστερα από επιστημονική εισήγηση και, σε συνεργασία πάντα με τους 

γονείς τους». 

 

Απόψεις εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη συγκεκριμένη δομή για τους φραγμούς που 

δυσχεραίνουν την καθημερινή διενέργεια του έργου τους 
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Διαπιστωμένα οι περισσότεροι εκ των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα και 

είχαν εργαστεί και συνεχίζουν να εργάζονται στα ειδικά σχολεία, καταδεικνύουν την 

υλικοτεχνική υποδομή και τα μέσα που διαθέτουν οι συγκεκριμένες μονάδες, ως το βασικό και 

κύριο φραγμό και τροχοπέδη επιτέλεσης του έργου τους. Κατά γενική ομολογία, αναφέρουν ότι 

η κατασκευή των συγκεκριμένων ειδικών μονάδων θυμίζει περισσότερο τις κτηριακές υποδομές 

του γενικού πλαισίου. Με τον τρόπο αυτό, παρεμποδίζονται και ακυρώνονται εξαρχής και εκ 

των ενόντων τα παιδαγωγικά τους ενεργήματα και εγχειρήματα για την καλύτερη και πιο 

επιστημονική διδασκαλία και μάθηση των παιδιών αυτών. Εν ολίγοις, επισημαίνουν ότι 

εκλείπουν οι κατάλληλα διαμορφωμένες αίθουσες και χώροι στα σχολεία αυτά, που ως γνωστό 

συνιστούν τη θεμέλιο λίθο της εξατομικευμένης διδασκαλίας και μάθησης στον τομέα της 

ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.  

 

«Δομικά χωλαίνουν τα σχολεία, γιατί στην ουσία δεν έχουν οικοδομηθεί για τα άτομα με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες». 

 

«Θρανίο, μολύβι, στυλό όπως και στο κανονικό σχολείο. Τα συγκεκριμένα υλικά δεν ενδείκνυνται 

για την αντιμετώπιση των διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών». 

 

«Τα κιναισθητικά προβλήματα που έχουν τα περισσότερα παιδιά που βρίσκονται στα ειδικά 

σχολεία, απαιτούν άλλου είδους υποστήριξη». 

 

«Οι χώροι των ειδικών σχολείων έπρεπε να είναι πιο μεγάλοι και πιο λειτουργικοί». 

 

«Θα έπρεπε να υπάρχουν χώροι παιχνιδιού για τα παιδιά αυτά, που θα λειτουργούν ως μέρη 

αποφόρτισης και χαλάρωσής τους». 

 

Απόψεις εκπαιδευτικών των ΣΜΕΑΕ για την ενίσχυση και βελτίωση του παιδαγωγικο-διδακτικού 

τους έργου 

 

Το συγκεκριμένο ερώτημα, είναι ίσως το μοναδικό που από την εξαγωγή των 

επιστημονικών τεκμηρίων και ευρημάτων μεταξύ των συνεντευξιαζόμενων ερωτώμενων 
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εκπαιδευτικών της έρευνας, δεν προκύπτει ταύτιση των αντιλήψεων και απόψεών τους 

αναφορικά με το περιεχόμενο των απαντήσεών τους. Αναλυτικότερα, διαφαίνεται ότι υφίσταται 

διχογνωμία και αμφισημία σχετικά με την ύπαρξη και χρήση ενός διδακτικού εγχειριδίου –

αντίστοιχου της γενικής αγωγής– τόσο για τους ειδικούς παιδαγωγούς όσο και για τους μαθητές. 

Οι μισοί εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η ύπαρξη ενός εγχειριδίου με στοχευμένα μεθοδολογικές 

διδακτικές δραστηριότητες/ασκήσεις θα διευκόλυνε το καθημερινό κοπιώδες και εξ ορισμού 

δυσχερές έργο τους. Ταυτόχρονα, θα συνέτεινε στη διδασκαλία και μάθηση των παιδιών αυτής 

της ιδιαίτερης ομάδας, με στρατηγικές και πρακτικές που εδράζονται σε υλικό που έχει 

σχεδιαστεί και εκπονηθεί από την επιστημονική κοινότητα η οποία ασχολείται με το αντικείμενο 

της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Στον αντίποδα, οι άλλοι μισοί επισημαίνουν ότι η ύπαρξη 

και μόνο ενός τέτοιου εγχειριδίου, θα αμφισβητούσε την εξατομικευμένη διδασκαλία και 

πρακτική αντιμετώπισης των δυσχερειών και αναγκών, ειδικά των παιδιών που φοιτούν στο 

ειδικό εκπαιδευτικό πλαίσιο. 

 

«Δεν υπάρχει εγχειρίδιο για τις ΣΜΕΑΕ και εγώ δουλεύω τα δικά μου». 

 

«Τα παιδιά της ειδικής αγωγής χρειάζονται αλλά ερεθίσματα και είδος εκπαίδευσης». 

 

«Οι μαθητές χρειάζεται να έχουν το βιβλίο τους ανάλογα με το επίπεδό τους και τη διαβάθμιση 

των ανεπαρκειών τους και όχι φωτοτυπίες».  

 

«Πρέπει να υπάρχει εγχειρίδιο με συγκεκριμένες εκπαιδευτικές δράσεις και όχι να 

αυτοσχεδιάζουμε και να αυτενεργούμε στο μάθημα». 

 

«Το εγχειρίδιο είναι ενδεικτικό, διότι εμείς λειτουργούμε εξατομικευμένα». 

 

Περιορισμοί της έρευνας – Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

 

Η διεξαγωγή της έρευνας με το εργαλείο της ποιοτικής μεθόδου, δεν συμβάλλει στο να 

γενικευτούν τα αποτελέσματα και ευρήματα που συνάγονται από αυτή. Στη συγκεκριμένη 

έρευνα, επίσης, αναφαίνεται ότι η μικρή έως και ελάχιστη εκπαιδευτική εμπειρία ορισμένων –
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μόνο εκ των παιδαγωγών στις ΣΜΕΑΕ–, δυσχέρανε το έργο της έγκυρης και αξιόπιστης 

εξαγωγής –ενός μέρους– των αποτελεσμάτων. Ένα άλλο στοιχείο που συνδέεται άμεσα με τα 

προαναφερόμενα, εκτός των άλλων, είναι ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό των εκπαιδευτικών που 

υπηρετούσαν για πρώτη φορά σε ΣΜΕΑΕ, ήταν απόφοιτοι των παιδαγωγικών τμημάτων της 

Γενικής Αγωγής, με έκβαση, να μην διαθέτουν επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και 

συγκρότηση στον τομέα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Το γεγονός αυτό, επηρέασε 

υπόρρητα –έστω και κατά τι– το τελικό προϊόν της συνέντευξης και κατ’ επέκταση της έρευνας. 

Άλλωστε, διαπιστώνεται ότι οι περισσότεροι εκ των ειδικών παιδαγωγών που αποφοιτούν από 

τα δύο παιδαγωγικά τμήματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Βόλου και Θεσσαλονίκης) που 

λειτουργούν στον ελλαδικό χώρο, –προτιμούν να εργάζονται στα Τμήματα Ένταξης και στην 

Παράλληλη Στήριξη–, αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό τις ΣΜΕΑΕ. Πέραν των άλλων, η 

αντιπροσώπευση του μεγαλύτερου ποσοστού του δείγματος της έρευνας από γυναίκες 

εκπαιδευτικούς, ίσως να επηρέασε εν μέρει κάποια από τα αποτελέσματα των ερωτήσεων που 

ετέθησαν σ’ αυτές. 

     Σίγουρα η συγκεκριμένη έρευνα, μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για περαιτέρω διερεύνηση 

του θέματος. Ειδικότερα, θα μπορούσαν να μελετηθούν οι γνώμες των ειδικών παιδαγωγών που 

αποφοιτούν από τα παιδαγωγικά τμήματα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, για τους λόγους 

που δεν επιθυμούν να εργαστούν στη δομή των ΣΜΕΑΕ και, ως εκ τούτου, δεν συνιστά πρώτη 

επιλογή στη δήλωση πρόσληψή τους. Επίσης, μπορούν να διερευνηθούν οι απόψεις των γονέων 

παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στις ΣΜΕΑΕ σχετικά με την οπτική τους 

για τη λειτουργία της συγκεκριμένης δομής και για το ρόλο της στην προετοιμασία των παιδιών 

τους για τη μελλοντική ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία. Τέλος, θα μπορούσαν να 

διερευνηθούν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών  της Γενικής Αγωγής γύρω από τη συγκεκριμένη 

δομή και την προσφορά της τόσο στην εκπαίδευση των παιδιών αυτής της ιδιαίτερης ομάδας 

όσο και στην προετοιμασία τους για ουσιαστική ενσωμάτωση και αποδοχή απ’ την κοινωνία. 

 

Συμπεράσματα – Προτάσεις 

 

Η επεξεργασία και ανάλυση των συναχθέντων εμπειρικών δεδομένων της έρευνας, 

επιβεβαιώνουν την ανάγκη ύπαρξης και λειτουργίας των ΣΜΕΑΕ για την εκπαίδευση και την 

προετοιμασία ενσωμάτωσης των παιδιών με βαριές/διάχυτες εγγενώς αναπτυξιακές διαταραχές 
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στην κοινωνία. Τα επιστημονικά ευρήματα και συμπεράσματα της συγκεκριμένης μελέτης, 

επομένως, καταδεικνύουν ότι οι ειδικές σχολικές μονάδες συνιστούν τη μοναδική δομή, όπου τα 

παιδιά αυτά έχουν την ευκαιρία και τις προϋποθέσεις να ενταχθούν και να προσαρμοστούν όσο 

το δυνατόν καλύτερα και πιο ομαλά στην πραγματική ζωή, που δεν έχει καμία σχέση με τις δικές 

τους προτεραιότητες και ανάγκες. Στην ουσία, αναγνωρίζεται η συμβολή των σχολείων αυτών 

στην ανάπτυξη και εξέλιξη των επικοινωνιακών και κοινωνικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των 

παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  

Όσον αφορά το ρόλο των ειδικών παιδαγωγών στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των 

ενταξιακών πρακτικών στη δομή αυτή, φαίνεται ότι συμβάλλουν καθοριστικά στην κοινωνικο-

συναισθηματική βελτίωση και προαγωγή των παιδιών αυτών. Πέραν των άλλων, έχουν την 

επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση να υποστηρίζουν μεθοδικά και αποτελεσματικά στη 

σχολική καθημερινότητα την κοινωνική ενσωμάτωση των παιδιών αυτών, ώστε να 

αντιμετωπίσουν τις αυριανές προκλήσεις και τα εμπόδια που θα συναντήσουν κατά τη διάρκεια 

της ζωής τους, υπό άλλους όρους και άλλες προοπτικές. Γενικά, υπογραμμίζεται ότι μέσα από 

την εφαρμογή των ενταξιακών προγραμμάτων και πρακτικών, προωθούν την ισότιμη, ενεργή 

και πλήρη συμμετοχή των παιδιών αυτών στα κοινωνικά δρώμενα. Ωστόσο από τα άνωθεν 

εμπειρικά ευρήματα, προκύπτει η εκπαιδευτική συνθήκη ότι η αίσθηση της επιστημονικής 

επάρκειας και επαγγελματικής υπευθυνότητας που έχουν οι ειδικοί παιδαγωγοί για τις μεθόδους 

και στρατηγικές που υιοθετούν και μετέρχονται για την κοινωνική ενσωμάτωση των παιδιών 

αυτών, εκπηγάζει από την πανεπιστημιακή τους κατάρτιση και συγκρότηση σε θέματα και 

ζητήματα που άπτονται της αποδοχής και αντιμετώπισης της ετερότητας και ιδιαιτερότητας. 

Διαπιστώνεται ότι οι στάσεις, οι αξίες, οι αρχές και οι αντιλήψεις που έχουν οι 

εκπαιδευτικοί της συγκεκριμένης δομής για τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είναι 

αυτά που διαδραματίζουν βαρυσήμαντο ρόλο για τη θετική και τελέσφορη προώθηση και 

εφαρμογή των πρακτικών ενσωμάτωσης μέσα στις τάξεις των ειδικών σχολείων. Κοντολογίς, 

διακρίνεται ότι η ενεργή και ειλικρινή εμπλοκή και ανάληψη προσωπικής ευθύνης απ’ τον κάθε 

δρώντα εκπαιδευτικό της ειδικής αγωγής που υπηρετεί στη δομή αυτή, οροθετεί και 

σηματοδοτεί στην πραγματικότητα την ευνοϊκή έκβαση της αποδοχής των παιδιών αυτών απ’ το 

μεγαλύτερο μέρος του κοινωνικού συνόλου. Το σημείο που ξεχωρίζει από την ανάλυση των 

απόψεων των ειδικών παιδαγωγών της προκείμενης εμπειρικής έρευνας και μελέτης, εντούτοις, 

είναι ότι για να ευοδωθούν οι ενταξιακές πρακτικές από τη μεριά τους, πρέπει να υφίσταται προς 
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αυτούς «προστασία» της διεύθυνσης της εκάστοτε ειδικής εκπαιδευτικής μονάδας απ’ τις –

υποδείξεις και επιθέσεις– των γονέων, έτσι ώστε να επιτελούν βάσει των ακαδημαϊκών τους 

προσόντων και δυνατοτήτων απρόσκοπτα και επιστημονικά το έργο τους. 

Όσον αφορά τις κτηριακές υποδομές της συγκεκριμένης δομής, φρονούν ότι η 

αρχιτεκτονική τους προσιδιάζει περισσότερο για την υποστήριξη και εκπαίδευση των μαθητών 

χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επίσης, καθίσταται επισταμένη αναφορά από τη μεριά 

τους για την ανάγκη πρόσληψης περισσότερων ειδικών παιδαγωγών, ιδιαιτέρως στη 

συγκεκριμένη δομή από την 1η Σεπτέμβρη. Πέραν των άλλων, θεωρούν ότι πρέπει να 

αξιοποιηθούν στη διδασκαλία των παιδιών αυτών οι ειδικότητες (πληροφορική, φυσική αγωγή, 

μουσική) ως μέσο και στρατηγική προετοιμασίας για την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωσής 

τους. Προσέτι, ισχυρίζονται πως ο σκοπός της ενσωμάτωσης των παιδιών αυτών, δύναται να 

επιτευχθεί μέσω της εφαρμογής προγραμμάτων όπως είναι η γνωριμία και επαφή τους με 

διάφορες πρακτικές τέχνες, με την οργάνωση στοχευμένων παιδαγωγικο-διδακτικών εκδρομών 

και με τη συνεχή εκτέλεση ομαδοσυνεργατικών παιχνιδιών. Η ισότητα και η δικαιοκρατία για 

ευκαιρίες διδασκαλίας πρακτικών ζωής και επιβίωσης προς τα παιδιά αυτά, κατά συνέπεια, 

δύναται να παρασχεθεί μόνο από τα ειδικά σχολεία. Με άλλα λόγια, διατείνονται ότι οι μαθητές 

με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, πρέπει να λαμβάνουν ειδική και ξεχωριστή εκπαίδευση, η 

οποία είναι η πιο προσφυής γι’ αυτούς μέσω της συγκεκριμένης δομής. Εξ ου και οι ειδικές 

σχολικές μονάδες, πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και συνθήκες για την εφαρμογή ενταξιακών 

πρακτικών, στη λογική ενίσχυσής τους για την αντιμετώπιση των διάφορων καταστάσεων στην 

πραγματική ζωή. Υπογραμμίζουν την επιτακτική και επιβεβλημένη ανάγκη πρόσληψης μόνιμου 

ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ) στη συγκεκριμένη δομή, που θα είναι καθ’ όλα 

υπεύθυνοι για την ενημέρωση των γονέων σχετικά με το αντικείμενο και το έργο τους, ώστε να 

μη τους αντιμετωπίζουν και τους συμπεριφέρονται όπως πολύ χαρακτηριστικά ανέφεραν οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί του δείγματος της έρευνας ως «μαύρα πρόβατα και 

αποδιοπομπαίους τράγους».  
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THE CONTRIBUTION OF SMEAE TO THE INTEGRATION OF PEOPLE WITH 

SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS IN SOCIETY 

 

Abstract 

The purpose of the present empirical research is to showed that the change in societies’ attitudes 

towards the distorted images and beliefs they and about this particular group of people/children 

was largely due to the structure of Special Education and Training Units (SMEAE). This 

research involved 25 teachers who served in the Lasithi educational districts for the 2018-19 and 

2019-20 school years. The semi-structured interview was used as a means of collecting the 

research data, while the interview material was processed and decoded using the qualitative 

content analysis tool. The results of empirical research reinforce the axiom of the positive 

catalytic contribution of SMEAS to the integration of people with special educational needs into 

society.  
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