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Περίληψη

Η αποτελεσματική επικοινωνία και η ουσιαστική 
συνεργασία ανάμεσα στο σχολείο Ειδικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης και την οικογένεια αποτελούν 
σημαντικούς παράγοντες που συμβάλλουν στη βελ-
τίωση τόσο της ποιότητας της σχέσης εκπαιδευτικών 
– γονέων όσο και της λειτουργίας των εν λόγω σχο-
λικών μονάδων. Τα παραπάνω ερευνητικά αποτελέ-
σματα ενίσχυσαν την τάση για συνεργασία ανάμεσα 
στο σχολείο και τις οικογένειες των μαθητών/τριών με αναπηρία και επέφεραν 
σημαντικές αλλαγές στις αντιλήψεις και πολιτικές για τη διαμόρφωση μιας νέας 
βάσης αλληλεπίδρασης μεταξύ τους. Στη χώρα μας, διαπιστώνεται ότι τα τελευ-
ταία χρόνια έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία ανάμεσα στις σχολικές 
μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και τους γονείς παιδιών με αναπη-
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ρία και η εν λόγω τάση αποτυπώνεται και στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Με 
βάση την παραπάνω προβληματική, η παρούσα έρευνα εστιάζει στη μελέτη των 
απόψεων των δεκαεπτά (17) εκπαιδευτικών στο σύνολο των δημοτικών σχολεί-
ων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στην περιοχή της Θράκης, μέσω ατομικών 
ημιδομημένων συνεντεύξεων, όσον αφορά το σύνολο των χαρακτηριστικών που 
θα πρέπει να διαθέτουν οι γονείς, ώστε να ενισχυθεί η προοπτική μιας ποιοτικής 
επικοινωνίας και συνεργασίας με το σχολείο. Μέσω του αυθόρμητου λόγου των 
συμμετεχόντων/ουσών εκπαιδευτικών, διαπιστώνεται ότι η εμπλοκή των γονέων 
στη σχολική ζωή των παιδιών τους, η ανταπόκρισή τους στα καλέσματα του σχο-
λείου, η αποδοχή της αναπηρίας από την πλευρά τους και το αυξημένο ενδιαφέ-
ρον τους για την κατ’ οίκον μαθησιακή και κοινωνική πρόοδο των παιδιών τους, 
αποτελούν βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα της επικοινωνίας 
και της συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια.

Abstract

Effective communication and purposeful collabora-
tion between Special Education schools and families 
appear to have positively affected the interaction 
between educational staff and parents, as well as 
the general function of Special Education schools. 
These findings reinforced the cooperation between 
schools and families of students with disabilities 
and special educational needs, leading to significant improvements in general 
beliefs and policies towards the establishment of a new foundation for their 
interaction. 

This study focuses on the views of seventeen (17) teachers at Special Education 
primary schools in the region of Thrace, by use of individual semi-structured 
interviews, regarding the qualities parents should have to mediate improved 
communication and collaboration with schools. The words of interviewed 
teachers reveal that the parental involvement in their children’s school life, 
their response to the school’s invitations, the acceptance of disability, and their 
increasing interest in their children’s educational and social progress at home 
are key factors that impact the quality of communication and collaboration 
between school and family.
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1. Εισαγωγή

Οι σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης αποτελούνται από διά-
φορα αλληλεξαρτώμενα μέρη (εκπαιδευτικό προσωπικό, γονείς, μαθητές/τριες, 
τοπική κοινωνία), τα οποία συνεργάζονται και αλληλεπιδρούν για την επίτευξη 
του ίδιου σκοπού (εκπαίδευση των παιδιών). Η επικοινωνία, ως βασικός άξονας 
των εν λόγω αλληλεπιδράσεων στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, απο-
τελεί σημαντική ένδειξη για την ποιότητα της σχολικής αποτελεσματικό τητας. 
Από τη βιβλιογραφία διαπιστώνεται ότι όσο πιο υψηλό είναι το επίπεδο της επι-
κοινωνίας ανάμεσα στην οικογένεια και το σχολείο, τόσο μεγαλύτερο είναι το 
όφελος του κοινού παρονομαστή, δηλαδή του/της μαθητή/τριας και συνακόλου-
θα βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας (Τσέτσος, 2015). 

Σημείο αναφοράς στη διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία είναι οι μελέτες της 
Epstein (2004), που αναφέρονται στους τρόπους και τις μορφές επικοινωνίας 
ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια. Αναλυτικότερα, αναφέρεται τόσο στη 
συμμετοχή των γονέων σε δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο σχολείο 
όσο και στην επικοινωνία σχολείου – οικογένειας, οι οποίες συμβάλλουν στην 
πρόοδο των μαθητών/τριών. Διαπιστώνεται ότι η επιτυχία στην εκπαίδευση και 
τη σχολική πορεία των παιδιών εξαρτάται από την ποιότητα της συνεργασίας 
ανάμεσα στις δύο ομάδες παιδαγωγών (οι γονείς ως φυσικοί παιδαγωγοί και οι 
εκπαιδευτικοί ως επαγγελματίες) που ασκούν αγωγή. 

Η σχέση οικογένειας και σχολείου αποτελεί μια δυναμική διαδικασία που έχει 
εξελικτικό χαρακτήρα (Πεντέρη και Πετρογιάννης, 2013). Για τον λόγο αυτό, 
οποιαδήποτε προσπάθεια διερεύνησης της εν λόγω αλληλεπίδρασης είναι ανα-
γκαίο να λαμβάνει υπόψη μια σειρά παραμέτρων που αφορούν τόσο το κοινω-
νικό, ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο όσο και τα χαρακτηριστικά των ίδιων των 
εμπλεκόμενων φορέων (εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές/τριες) (Ματσαγγούρας 
και Πούλου, 2009). Ως προς το τελευταίο ζήτημα, η Γώγου (2017) επισημαίνει 
ότι οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις γονέων και εκπαιδευτικών εξαρτώνται από 
τις αμοιβαίες παραστάσεις τους. Αναλυτικότερα, διαπιστώνεται ότι οι κοινω νικοί 
δρώντες (εκπαιδευτικοί, γονείς) αποδίδουν σημασία στις πράξεις τους, αλλά και 
σε αυτές των άλλων και οικοδομούν κατ’ αυτόν τον τρόπο την εκάστοτε κοινω-
νική πραγματικότητα. Για τον λόγο αυτό, φαίνεται ότι τα εμπλεκόμενα μέλη 
αντιλαμβάνονται και νοηματοδοτούν με διαφορετικό τρόπο το περιεχόμενο της 
αλληλεπίδρασής τους. 

Σε ό,τι αφορά το νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα, διαπιστώνεται ότι είναι 
επηρεασμένο τόσο από τις αρχές της Διακήρυξης της Σαλαμάνκα (1994) για την 
εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία, όσο και από τις εκθέσεις Plowden (1967) 
και Warnock (1978) για την ενεργή συμμετοχή των γονέων παιδιών με αναπηρία 
στη σχολική ζωή. Αναλυτικότερα, από το άρθρο 53 του ν. 1566/85 προβλέπεται η 
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συμμετοχή των γονέων σε διοικητικά ζητήματα (π.χ. σύσταση συλλόγων γονέων 
και κηδεμόνων), ενώ στο ν. 3699/08 αναφέρεται η εμπλοκή των γονέων σε δια-
δικαστικά ζητήματα των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαί δευσης. 
Η αναγκαιότητα επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και 
των γονέων επισημαίνεται εξίσου στο Προεδρικό Διάταγμα 201/98, το οποίο 
ορίζει ότι το πλαίσιο επικοινωνίας θα πρέπει να εφαρμόζεται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα (εκτός διδακτικού ωραρίου) κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 

Στη χώρα μας, οι έρευνες για την εμπλοκή των γονέων στη σχολική ζωή 
αφορούν κυρίως τον χώρο της γενικής εκπαίδευσης. Σύμφωνα με ορισμένους 
συγγραφείς, η συνεργασία μεταξύ σχολείου και οικογένειας, παρά το γεγονός ότι 
είναι ζωτικής σημασίας στην εκπαίδευση παιδιών με αναπηρία, δεν έχει αναπτυ-
χθεί επαρκώς (Γκιόκα και Σάλμοντ, 2015). Τονίζουν την έλλειψη επίσημων προ-
γραμμάτων από τη μεριά της πολιτείας σχετικά με τους τρόπους και τις μεθόδους 
επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας (Γκλιάου-Χριστο-
δούλου, 2005). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, διαπιστώνεται ότι το συγκεκριμένο πλαίσιο 
αλληλεπίδρασης καθορίζεται κατά βάση από τις διαθέσεις και πρωτοβουλίες είτε 
των γονέων, είτε των εκπαιδευτικών/διευθυντών-ντριών των σχολικών μονάδων 
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Χαϊντούτη, Ρούσσος και Σταυρόπουλος, 2014). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των προαναφερθεισών ερευνών, δια-
πιστώσαμε ότι η ανάπτυξη μιας ποιοτικής επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμε-
σα στο σχολείο και την οικογένεια αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο 
προκύπτει μέσα από πολύπλοκες διαδικασίες. Με βάση την παραπάνω προβλη-
ματική, κρίθηκε αναγκαία μια επικαιροποιημένη και συστηματική διερεύνηση 
των συνθηκών λειτουργίας των δημοτικών σχολείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαί-
δευσης στην περιοχή της Θράκης. Για τον λόγο αυτό, εστιάσαμε στη μελέτη των 
απόψεων των εκπαιδευτικών των οχτώ (8) συνολικά δημοτικών σχολείων Ειδι-
κής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Θράκης, οι οποίοι βιώνουν και ερμηνεύουν 
τη συγκεκριμένη σχολική πραγματικότητα όπου πραγματοποιείται η μάθηση και 
εκτυλίσσονται οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις των σχολικών δρώντων υποκει-
μένων (Κυρίδης, 1999).

Σκοπός της έρευνάς μας είναι, μέσω του λόγου των εκπαιδευτικών του συνό-
λου των δημοτικών σχολείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στην περιοχή 
της Θράκης, η διερεύνηση και η ανάδειξη των χαρακτηριστικών που θα πρέπει 
να διαθέτουν οι γονείς, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα επικοινωνίας και συνερ-
γασίας με το σχολείο.
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2. Μεθοδολογία

2.1. Συμμετέχοντες/ουσες

Στην παρούσα έρευνα, απευθυνθήκαμε στους/στις δεκαεπτά (17) εκπαιδευτικούς 
των οκτώ (8) δημοτικών σχολείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Θράκης. 
Από την επεξεργασία των ερευνητικών μας δεδομένων προκύπτει ότι η πλειο-
ψηφία των εκπαιδευτικών του δείγματός μας είναι γυναίκες (14/17) (82,3%), 
ενώ μόνο το 17,7% (3/17) ήταν άντρες. Όσον αφορά τις ηλικιακές ομάδες που 
ανήκουν οι εκπαιδευτικοί του δείγματός μας, προκύπτει ότι η πλειοψηφία των 
εκπαιδευτικών (11/17) (64,6%) είναι ηλικίας 24-33 ετών, ενώ τρεις εκπαιδευ-
τικοί (3/17) (17,7%) ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 34-43 ετών. Επιπλέον, τρεις 
εκπαιδευτικοί (3/17) (17,7%) του δείγματός μας ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 
44-53 ετών. Επίσης, σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας, η πλειοψηφία των 
εκπαιδευτικών (9/17) (52,9%) έχουν προϋπηρεσία 6-10 έτη, πέντε εκπαιδευτικοί 
(5/17) (29,4%) δηλώνουν προϋπηρεσία κάτω από 5 έτη, ένας/μία εκπαιδευτικός 
(1/17) (5,9%) εμφανίζει 11-15 έτη προϋπηρεσίας, ένας/μία εκπαιδευτικός (1/17) 
(5,9%) καταγράφεται με προϋπηρεσία 16-20 έτη και ένας/μία εκπαιδευτικός 
(1/17) (5,9%) του δείγματός μας δηλώνει ότι διαθέτει τη μεγαλύτερη σε χρονική 
διάρκεια προϋπηρεσία, η οποία ανέρχεται σε περισσότερα από 20 έτη. 

Από τα ερευνητικά δεδομένα προκύπτει ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 
(14/17) (82,3%) που διδάσκουν στα δημοτικά σχολεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαί-
δευσης της Θράκης είναι απόφοιτοι/ες είτε του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής 
Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Βόλος), είτε του Τμήματος Εκπαιδευτικής 
και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση στην 
εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες. Δύο εκπαιδευτικοί (2/17) (11,8%) είναι 
απόφοιτοι/ες Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και ένας/μία εκπαι-
δευτικός (1/17) (5,9%) είναι πτυχιούχος Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ). Αμφότεροι/ες, δηλώνουν ότι έχουν παρακολουθήσει επιμορ-
φωτικά προγράμματα, όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία. Το σύνολο των εκπαι-
δευτικών του δείγματός μας δεν έχουν πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές.

Σε ό,τι αφορά την εργασιακή σχέση με τον φορέα, διαπιστώνεται ότι η πλειο-
ψηφία των εκπαιδευτικών (14/17) (82,3%) του δείγματός μας είναι αναπληρωτές/
τριες, με αποτέλεσμα να αλλάζουν σχολικό πλαίσιο σχεδόν σε ετήσια βάση. Επί-
σης, δύο εκπαιδευτικοί (2/17) (11,8%) είναι μόνιμοι/ες ή με οργανική τοποθέτηση, 
ενώ ένας/μία εκπαιδευτικός (1/17) (5,9%) του δείγματός μας είναι μόνιμος/η ή με 
απόσπαση στο δημοτικό σχολείο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που διδάσκει. 
Σημειωτέον ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (14/17) (82,3%) του δείγματός 
μας δηλώνουν ότι είχαν επαγγελματική εμπειρία με μαθητές με αναπηρία, πριν 
την τοποθέτησή τους σε δημοτικό σχολείο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. 
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2.2. Μέσα συλλογής δεδομένων

Για τη συλλογή και ανάλυση των ερευνητικών μας δεδομένων ακολουθήσαμε 
την ποιοτική μέθοδο και ειδικότερα την τεχνική της ημιδομημένης συνέντευξης, 
για να οργανωθεί με αυτό τον τρόπο μια αποτελεσματική προφορική επικοινωνία 
με τους/τις συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικούς (Altrichter, Posch & Somekh, 
2001· Ιωσηφίδης, 2008· Mason, 2011). Ο αυθόρμητος λόγος των εκπαιδευτι-
κών κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι με τον 
τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στον ερευνητή να κατανοήσει τις κοινωνικές 
τους παραστάσεις και να ερμηνεύσει σε βάθος τα λεγόμενά τους (Λυδάκη, 2001· 
Παπαναστασίου και Παπαναστασίου, 2016). Τα μεθοδολογικά εργαλεία που χρησι-
μοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα τηρούσαν τους γενικότερους κανόνες δεοντο-
λογίας που διέπουν το σύνολο των επιστημονικών ερευνών (Ιωσηφίδης, 2008). 

Οι δεκαεπτά (17) ημιδομημένες συνεντεύξεις, στο σύνολό τους, ήταν ατομικές 
και πραγματοποιήθηκαν στους χώρους των δημοτικών σχολείων Ειδικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης στην περιοχή της Θράκης. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν 
τις ώρες που οι εκπαιδευτικοί είχαν κενό, ενώ κάποιες άλλες πραγματοποιήθη-
καν μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου, με την εκ των προτέρων συναίνεσή 
τους, έτσι ώστε να παρέχεται άνεση στα υποκείμενα της έρευνας (Λυδάκη, 2001). 

2.3. Ανάλυση των δεδομένων

Στη φάση της ανάλυσης, όπως αναφέρουν και οι Altrichter, Posch & Somekh 
(2001), προσπαθήσαμε να αποδώσουμε νόημα στα δεδομένα μας, αναζητώντας 
τον καλύτερο τρόπο αξιοποίησής τους. Για τον λόγο αυτό, αρχικά προβήκαμε στην 
απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων και στη χρονική σειροθέτηση του μεγάλου 
όγκου των δεδομένων. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε κωδικοποίηση, επεξερ-
γασία και ερμηνεία των ερευνητικών δεδομένων, διατηρώντας την αυθεντικό-
τητα των λεγομένων τους (Mason, 2011). Η κωδικοποίηση και η ταξινόμηση των 
ερευνητικών δεδομένων αποτελούν το βασικό εργαλείο για την αποτελεσματική 
ανάλυσή τους (Λυδάκη, 2001). Σύμφωνα με τον Ιωσηφίδη (2008), οι κατηγορίες 
αναδεικνύονται μέσα από τα δεδομένα και τις κοινές θεματικές τους συνδέσεις. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα δεδομένα που συγκλίνουν ταξινομούνται σε κατηγορίες 
για την επικείμενη ανάλυση και ερμηνεία τους. Η οργάνωση και η κωδικοποίη-
ση των ερευνητικών δεδομένων αποτελούν τα βασικά εργαλεία για τη μετέπειτα 
εννοιολογική επεξεργασία των γεγονότων (Altrichter, Posch & Somekh, 2001). 
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3. Ευρήματα – Συζήτηση

3.1. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τις προϋποθέσεις  
μιας εποικοδομητικής συνεργασίας με τους γονείς

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της παρούσας έρευνας και στο πλαίσιο των συνε-
ντεύξεων, οι εκπαιδευτικοί του δείγματός μας κλήθηκαν να αναδείξουν τα χαρα-
κτηριστικά που επιθυμούν να διαθέτουν οι γονείς των μαθητών/τριών τους, ώστε 
να ενισχυθεί η προοπτική μιας ποιοτικής επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ 
τους. Έτσι, μέσω των συνεντεύξεων αναδεικνύονται οι απόψεις των εν λόγω 
εκπαιδευτικών για τον «ιδανικό» γονέα.

3.2. Οι συνεργάσιμοι γονείς είναι οι «ιδανικοί» γονείς

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (12/17) του δείγματός μας χρησιμοποιεί 
τους όρους «συνεργάτης», «συμπαραστάτης», «σύμμαχος» και «φίλος», ανα-
δεικνύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το προφίλ του «ιδανικού» γονέα. Αναλυτι-
κότερα, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, ο γονέας οφείλει να ανταποκρίνεται 
στα καλέσματα του σχολείου, επιδιώκοντας να αναπτύξει μια τακτική επικοι-
νωνία βασισμένη στην εμπιστοσύνη και στον αλληλοσεβασμό και συνακό-
λουθα να είναι ιδιαίτερα συνεργάσιμος με τους/τις εκπαιδευτικούς. Η έννοια 
της συνεργασίας για τους/τις συγκεκριμένους/ες εκπαιδευτικούς αφορά τις 
σχέσεις συνεργασίας τόσο σε επίπεδο συλλογικών και κατ’ ιδίαν συναντήσεων 
όσο και σε επίπεδο σχολείου, και σε καμία περίπτωση δεν εννοούν την ανά-
πτυξη φιλικών σχέσεων με τους γονείς των μαθητών/τριών τους. Σύμφωνα 
με τα λεγόμενά τους, οι γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν τα όρια και τον βαθμό 
εμπλοκής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, χωρίς να ανακόπτουν το έργο 
των εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνουν ότι οι γονείς θα πρέπει 
να εκφράζουν την άποψή τους για τη σχολική εκπαίδευση των παιδιών τους, 
χωρίς ωστόσο να την επιβάλλουν και να παρεμβαίνουν με εντολές στο διδα-
κτικό έργο των εκπαιδευτικών. 

«...Θα ήθελα ο γονέας να είναι δεκτικός στη συνεργασία και στην 
ανοιχτή συζήτηση. Να μου λέει την άποψή του, αλλά να μην ξεφεύ-
γει και περνάει τα όρια του τύπου “γίνομαι εγώ δάσκαλος και σου 
μαθαίνω πώς να λειτουργείς με το παιδί μου’’. Να είναι πρόθυμος 
γενικότερα και να έρχεται στις συναντήσεις, ώστε να συζητάμε διά-
φορα προβλήματα του παιδιού». 
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«...Ο ιδανικός γονέας είναι αυτός που μπορούμε να συνεργαστούμε 
μαζί του. Ο γονέας δηλαδή που είναι συνεργάσιμος και λέει τη γνώμη 
του, χωρίς να απαιτεί. Είναι αυτός που λέει τους προβληματισμούς 
του και τι θα ήθελε να κάνουμε πάνω στο εκπαιδευτικό κομμάτι, 
χωρίς να λέει “θέλω να κάνεις αυτό’’ και τέλος». 

«...Κατ’ αρχάς, θα ήθελα από τον γονέα να έρχεται τακτικά στο σχο-
λείο, ώστε να επικοινωνούμε για την εξέλιξη του παιδιού και να 
βλέπουμε λίγο τις δυσκολίες που υπάρχουν. Τον θέλω και φίλο μαζί 
μου, με όρια όμως, γιατί και στους φίλους σου βάζεις όρια. Δηλαδή 
δεν θέλω να το ισοπεδώσω, να πω “φιλαράκια’’. Δεν ξέρω αν θα μου 
βγει σε κακό, αλλά θέλω τον γονέα συμπαραστάτη μου κι εκείνοι 
θέλω να με βλέπουν σαν σύμμαχό τους». 

Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί, με βάση τις δικές τους εμπειρίες, τονίζουν τη σπου-
δαιότητα της αμοιβαίας ανατροφοδότησης/πληροφόρησης από την πλευρά των 
γονέων όσον αφορά την κατ’ οίκον μαθησιακή πορεία και συμπεριφορά των 
παιδιών, με σκοπό την ανάπτυξη μιας κοινής γραμμής ανάμεσα στο σχολείο και 
την οικογένεια. Αναφέρουν ότι οι γονείς θα πρέπει να εστιάζουν την προσοχή 
και το ενδιαφέρον τους στη σχολική ζωή των παιδιών τους και να δημιουργούν 
τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ποιοτικών κοινωνικών σχέσεων, αποσκοπώ-
ντας στη συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς. Επισημαίνουν ότι η ουσιαστική 
συνεργασία με τους γονείς προϋποθέτει την αναγνώριση και την εμπιστοσύνη 
προς τους/τις εκπαιδευτικούς, καθώς και τον αμοιβαίο σεβασμό. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο, μπορεί να βελτιωθεί η μαθησιακή πορεία των παιδιών με αναπηρία. 

«...Αναγνώριση και εμπιστοσύνη ζητάω από τους γονείς. Θέλω να 
με εμπιστεύονται και να με ενημερώνουν τακτικά για τυχόν ζητή-
ματα του παιδιού, όπως για παράδειγμα αν λαμβάνει κάποια φαρ-
μακευτική αγωγή που μπορεί να το κάνει οξύθυμο ή να του φέρνει 
υπνηλία. Οι πληροφορίες αυτές που θα συλλέξω για το παιδί θα με 
βοηθήσουν πολύ στο σχολείο».

«...Ιδανικός είναι ένας γονέας ο οποίος φροντίζει να έχουμε μια καλή 
σχέση. Δεν γίνεται να συνεργαστούμε με κάποιον που δεν σεβόμα-
στε και δεν εκτιμούμε τη δουλειά του. Όπως κι εγώ αντίστοιχα με 
τους γονείς. Δεν μπορώ να υποβιβάζω έναν γονέα και μετά να του 
ζητάω βοήθεια. Αλληλοσεβασμό ο καθένας για το έργο του άλλου».
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3.3. Γονείς που ενδιαφέρονται για τις εξωσχολικές δραστηριότητες  
και την κατ’ οίκον φροντίδα των παιδιών

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διαθέτουν οι γονείς του δημο-
τικού σχολείου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, γι’ αυτά τοποθετήθηκαν επι-
πλέον ορισμένοι εκπαιδευτικοί (9/17) του δείγματός μας. Οι εν λόγω εκπαιδευ-
τικοί αναφέρονται στο αυξημένο ενδιαφέρον που θα πρέπει να έχει ο γονέας τόσο 
για την κατ’ οίκον φροντίδα (υγιεινή, διατροφή) και εκπαίδευση του παιδιού με 
αναπηρία όσο και για την κάλυψη των θεραπευτικών/μαθησιακών αναγκών του, 
παρακολουθώντας απογευματινές συνεδρίες σε ιδιώτες θεραπευτές (π.χ. εργοθε-
ραπευτές, λογοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς, κ.ά.). Από τα λεγόμενά τους, 
προκύπτει ότι θα πρέπει οι γονείς να φροντίζουν εξίσου για τις εξωσχο λικές 
αθλητικές/ψυχαγωγικές δραστηριότητες του παιδιού, με σκοπό την ενίσχυση 
της ισότιμης ένταξής του στην κοινωνία. Επισημαίνουν ότι η ανταπόκριση των 
γονέων στις ασκήσεις/συμβουλές των εκπαιδευτικών συμβάλλει σημαντικά στην 
ανάπτυξη μιας κοινής γραμμής ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια, όσον 
αφορά την εκπαίδευση των παιδιών. Το γεγονός αυτό φαίνεται να ευνοεί την 
ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και των γονέων και συνακό-
λουθα ενισχύει τη μαθησιακή και κοινωνική πρόοδο των παιδιών με αναπηρία. 

«...Ιδανικός γονέας είναι αυτός που νοιάζεται και δείχνει ενδιαφέρον 
για το παιδί του, γιατί αν νοιάζεσαι πραγματικά για το παιδί σου, θα 
νοιαστείς και για την εκπαίδευσή του, θα νοιαστείς και για την κοι-
νωνικοποίησή του, θα νοιαστείς για όλα».

«...Θα ήθελα ο γονέας να με βοηθάει και αυτός στο εκπαιδευτικό 
κομμάτι και να ακολουθεί τις οδηγίες που του δίνουμε, για να γίνε-
ται η ίδια δουλειά και στο σπίτι. Εμένα με βοηθάει αυτός ο γονέας 
που μπορεί να εφαρμόσει στο σπίτι κάποιες οδηγίες σχετικά με το 
παιδί, ώστε να υπάρχει μια επανάληψη, γιατί ό,τι και να κάνουμε 
εμείς εδώ στο σχολείο δεν αρκεί. Θα πρέπει να ασχολείται πολύ με 
το παιδί στο σπίτι και επίσης να κάνει κάποιες εξωσχολικές δραστη-
ριότητες στο παιδί, όπως για παράδειγμα λογοθεραπεία και γενικά 
ό,τι είναι αναγκαίο».

«...Ο ιδανικός γονέας για εμένα είναι εκείνος που φροντίζει να είναι 
σωστός απέναντι στις υποχρεώσεις προς το παιδί του, δηλαδή να 
καλύπτει τη διατροφή και την υγιεινή του παιδιού και φυσικά να 
δείχνει ενδιαφέρον για το σχολείο, ώστε το παιδί να πηγαίνει καθα-
ρό και διαβασμένο».
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3.4. Οι γονείς που αποδέχονται την αναπηρία είναι οι «ιδανικοί» γονείς 

Άλλοι εκπαιδευτικοί (6/17) του δείγματός μας επισημαίνουν ότι οποιαδήποτε 
εμπλοκή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία, είναι σε άμεση εξάρτηση με 
τον βαθμό αποδοχής της αναπηρίας των παιδιών τους. Σύμφωνα με τα λεγόμε-
νά τους, ο «ιδανικός» γονέας θα πρέπει αρχικά να αναγνωρίσει τις πραγματικές 
δυνατότητες/ανάγκες του παιδιού του και να αποδεχθεί πλήρως την αναπηρία, 
ώστε μετέπειτα να εμπλακεί ουσιαστικά στη σχολική ζωή. 

«...Ιδανικός γονέας είναι αυτός που αγαπάει το παιδί και έχει απο-
δεχθεί το πρόβλημά του. Δεν έχει παράλογες προσδοκίες, γνωρίζει 
τις δυνατότητες που υπάρχουν και είναι δίπλα στο παιδί για να το 
στηρίζει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί γνωρίζω γονείς που δεν 
έχουν αποδεχθεί και τόσο το πρόβλημα του παιδιού τους και το 
έχουν παραμελημένο».

«...Θα πρέπει πρώτα οι γονείς να αποδεχθούν το πρόβλημα των παι-
διών τους και να δουν καθαρά την εικόνα, ώστε να μιλάμε στην ίδια 
βάση. Αυτό δεν ξέρω πόσο είναι εφικτό, γιατί είναι στη μέση και ο 
συναισθηματικός παράγοντας».

4. Συμπεράσματα

Η ενδεχόμενη επίτευξη μιας αποτελεσματικής επικοινωνίας και ουσιαστικής 
συνεργασίας ανάμεσα στο δημοτικό σχολείο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και 
τους γονείς έχει αποδειχθεί ότι προσφέρει ποικίλα οφέλη σε όλους τους παράγο-
ντες της συνεργασίας: οικογένεια, παιδί με αναπηρία και σχολείο Ειδικής Αγω-
γής και Εκπαίδευσης. Ωστόσο, διαπιστώνεται ότι η δημιουργία και η διατήρηση 
μιας ποιοτικής αλληλεπίδρασης των σχολικών δρώντων υποκειμένων μπορεί να 
συναντήσει ορισμένα εμπόδια στην πορεία υλοποίησής της. Στο πλαίσιο αυτό, οι 
εκπαιδευτικοί του δείγματός μας, τοποθετήθηκαν όσον αφορά τα βασικά χαρα-
κτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν οι γονείς, ώστε να αναγνωριστούν ως σημα-
ντικοί συνεργάτες στον τομέα της εκπαίδευσης.

Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί, με τον λόγο τους, επισημαίνουν ότι οι γονείς των 
δημοτικών σχολείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Θράκης θα πρέπει να 
έχουν αποδεχθεί πλήρως την αναπηρία των παιδιών τους, να είναι συνεργάσιμοι 
και να επιδιώκουν μια τακτική επικοινωνία με το σχολείο, να έχουν εμπιστοσύνη 
στο εκπαιδευτικό προσωπικό, να γνωρίζουν τα όρια εμπλοκής τους στη σχολική 
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ζωή, να φροντίζουν την εξωσχολική κάλυψη των μαθησιακών/θεραπευτικών/
ψυχαγωγικών αναγκών των παιδιών τους και να καταθέτουν τις προτάσεις τους 
σχετικά με τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από την πλευρά του δημο-
τικού σχολείου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης προς τα παιδιά τους. Σύμφωνα 
με τα λεγόμενά τους, ο «ιδανικός» γονέας θα πρέπει να διαθέτει τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά, ώστε να οικοδομηθεί μια ποιοτική επικοινωνία και συνεργασία 
ανάμεσα στο σχολείο και τις οικογένειες και συνακόλουθα να επιτευχθεί η γνω-
στική και κοινωνική εξέλιξη των παιδιών με αναπηρία.
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