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Περίληψη
Ο χώρος της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) έχει αναπτυχθεί δυναμικά και
περιλαμβάνει διαφορετικά είδη Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
(ΣΜΕΑΕ), τα οποία είναι στελεχωμένα με καταρτισμένο και εξειδικευμένο εκπαιδευτικό
προσωπικό για την αποτελεσματική τους λειτουργία, καθώς παρέχουν πολλών τύπων
υπηρεσίες σε μεγάλο αριθμό μαθητών από ποικίλες κατηγορίες ειδικών εκπαιδευτικών
αναγκών. Στην παρούσα έρευνα γίνεται προσπάθεια να διερευνηθούν οι απόψεις και οι
στάσεις των Κοινωνιολόγων ΕΑΕ για τη διδασκαλία της Αυτόνομης Διαβίωσης στα
Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ). Το δείγμα αποτέλεσαν δώδεκα
(12) Κοινωνιολόγοι που εργάζονται σε ΕΕΕΕΚ. Για τις ανάγκες της έρευνας επιλέχθηκε η
ποιοτική μεθοδολογία και χρησιμοποιήθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη ως εργαλείο
συλλογής

δεδομένων.

Τα αποτελέσματα ανέδειξαν

τον

πολυδιάστατο

ρόλο

του

Κοινωνιολόγου ΕΑΕ, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, την αναγκαιότητα ύπαρξης
διεπιστημονικής συνεργασίας, τη σημασία της διδασκαλίας της Αυτόνομης Διαβίωσης στα
ΕΕΕΕΚ, τις μεθόδους και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί, την εκπαίδευση και τις δεξιότητες
που χρειάζεται για να εκπληρώσει το σκοπό αυτό. Επιπλέον, παρουσιάζονται προτάσεις με
στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών των Κοινωνιολόγων που εργάζονται στα
ΕΕΕΕΚ.
Λέξεις-κλειδιά: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, ΕΑΕ, Κοινωνιολόγος, Ρόλος, Εργαστήρια
Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ΕΕΕΕΚ, Αυτόνομη Διαβίωση
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Abstract

The setting of Special Education has developed dynamically and includes different types of
School Units of Special Education, which are manned with knowledgeable and specialized
education staff for their effective function, as they provide a variety of services to a large
number of students from different categories of special educational needs. In the present
research there will be an effort to analyze the views and attitudes of Sociologists of Special
Education towards the teaching of Independent Living in Special Vocational Education’s
Workshops. The sample consisted of twelve (12) Sociologists, who worked in Special
Vocational Education’s Workshops. For the needs of the research the qualitative methodology
was chosen and the semi-structured interview was used as a tool for collecting data. The
results highlighted the multidimensional role of the Sociologist of Special Education, the
difficulties that he faces, the need of existence of interdisciplinary cooperation, the meaning
of teaching of Independent Living in Special Vocational Education’s Workshops, the methods
and tools that he uses, the education and skills that he needs in order to fulfill this purpose.
Furthermore, proposals are shown as to upgrade the provided services of Sociologists who
work in Special Vocational Education’s Workshops.
Key-words: Special Education, Sociologist, Role, Special Vocational Education’s Workshops,
Independent Living
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Εισαγωγή
Κάθε κοινωνία διαχρονικά χαρακτηρίζεται από το δικό της ιδιαίτερο τρόπο που
αντιμετωπίζει τους νέους και την εκπαίδευσή τους. Η εκάστοτε εκπαιδευτική πολιτική και τα
επιλεγμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που εφαρμόζει για να επενδύσει στους νέους της
σχεδιάζονται με γνώμονα την ανάπτυξη και εξέλιξή της σε όλα τα επίπεδα. Ωστόσο, μια από
τις πιο σημαντικές προκλήσεις στις σύγχρονες κοινωνίες είναι η εκπαίδευση των ατόμων με
αναπηρία για την ένταξη και ενεργητική συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και
πολιτιστική ζωή.
Τα τελευταία κυρίως χρόνια σημαντικό κομμάτι του εκπαιδευτικού συστήματος της
Ελλάδας αποτελεί η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ). Συγκεκριμένα, η αναγνώριση και
εκτίμηση της διαφορετικότητας των μαθητών, η παροχή ειδικής και κατάλληλης εκπαίδευσης
στους μαθητές με αναπηρία, η ανάπτυξη σύγχρονων και διαφορετικών δομών Ειδικής
Αγωγής, η συμμετοχή και συνεισφορά των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία και η άνετη
πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες των ατόμων αυτών αποτελούν πολιτικές των εκάστοτε
κυβερνήσεων. Στις μέρες μας είναι γεγονός ότι τα ζητήματα που αφορούν τα άτομα με
αναπηρία αποτελούν θέματα κοινωνικής συζήτησης σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με το
παρελθόν. Καθώς μεταβάλλεται η δομή και οργάνωση της κοινωνίας, αλλάζει και η ζωή των
ατόμων αυτών, με αποτέλεσμα να αναθεωρούνται η νομοθεσία και οι στάσεις απέναντι στην
αναπηρία και να υιοθετούνται πιο σύγχρονες απόψεις και θεωρίες.
Η επιστήμη της Κοινωνιολογίας μελετά το κοινωνικό γίγνεσθαι και τους νόμους που
διέπουν τα διάφορα κοινωνικά φαινόμενα και μέσα από την εκπαίδευση στοχεύει στην ομαλή
ένταξη του ατόμου στην κοινωνία. Οι υπηρεσίες και το προσωπικό που πλαισιώνουν την
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση είναι απαραίτητα για την εκπαίδευση των μαθητών με
αναπηρία, ώστε αυτοί να μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα στο ακαδημαϊκό και κοινωνικό
πρόγραμμα. Σε αυτό το εκπαιδευτικό πλαίσιο, η παρουσία των εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα
των Κοινωνιολόγων παρέχει πολλαπλά θετικά στοιχεία, καθώς με βάση το αντικείμενο και
την κατάρτισή τους μπορούν να αξιοποιηθούν ενεργά και αποτελεσματικά σε διάφορες
βαθμίδες της Γενικής και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
Οι Κοινωνιολόγοι της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης έχουν αναλάβει και τη
διδασκαλία του μαθήματος της Αυτόνομης Διαβίωσης, το οποίο αποτελεί ένα από τα βασικά
εργαστήρια του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ). Απώτερος
σκοπός τους είναι, χρησιμοποιώντας εκπαιδευτικές δραστηριότητες, να βοηθήσουν τους
μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες και γνώσεις, οι οποίες θα οδηγήσουν στην ικανότητά τους
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να λειτουργούν αυτόνομα και ανεξάρτητα για την αυτοεξυπηρέτησή τους. Στο εν λόγω
εργαστήριο, ο μαθητής ενεργοποιείται στην κατανόηση και εκτέλεση καθημερινών αναγκών
της ζωής του, ώστε να καλλιεργήσει όλες τις δεξιότητές του σε τέτοιο βαθμό που να μπορεί
να αυτονομηθεί (αυτενεργώντας ή καθοδηγούμενος), με κύριο στόχο την κοινωνική και
επαγγελματική του ένταξη. Οι θεματικές ενότητες που διδάσκονται στο εργαστήριο της
Αυτόνομης Διαβίωσης επιλέγονται σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών
σε μια συστηματική προσπάθεια να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες διαβίωσής τους.
Ο όρος Αυτόνομη ή Ανεξάρτητη Διαβίωση αναφέρεται στο περιβάλλον και κατ’
επέκταση στην κοινωνία, ώστε να δημιουργηθούν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις που θα
συντελέσουν στην ανεξαρτησία και αυτοδιαχείριση των ατόμων με αναπηρία, παρέχοντάς
τους τις ευκαιρίες και το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής, όπως ακριβώς συμβαίνει και με
τα άτομα που δεν φέρουν κάποια μορφή αναπηρίας. Για να επιτευχθεί αυτό, το άτομο
χρειάζεται να επιλέξει μέσα από ένα πλήθος εναλλακτικών τρόπων ζωής τον τρόπο εκείνο
που ανταποκρίνεται περισσότερο, εάν όχι επακριβώς, στο είδος και στις ανάγκες της
αναπηρίας του.
Η παρούσα εργασία είναι δομημένη σε πέντε κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται
στους Κοινωνιολόγους ΕΑΕ και παρουσιάζει την Ειδική Αγωγή και τα ΕΕΕΕΚ. Το δεύτερο
κεφάλαιο αφορά στην Αυτόνομη Διαβίωση και αναδεικνύει την έννοια, τη σημασία και το
νομοθετικό της πλαίσιο. Το τρίτο κεφάλαιο αναλύει τη μεθοδολογία της έρευνας, το τέταρτο
κεφάλαιο καταδεικνύει τα αποτελέσματά της με βάση τους θεματικούς άξονες και στο πέμπτο
κεφάλαιο πραγματοποιείται η συζήτηση με σχολιασμό των αποτελεσμάτων και προτάσεις για
μελλοντικές έρευνες. Στο Παράρτημα ενσωματώνεται ο οδηγός ημιδομημένης συνέντευξης,
το δείγμα απομαγνητοφωνημένων συνεντεύξεων και το δείγμα ατομικών πινάκων
κωδικοποίησης ποιοτικής ανάλυσης.
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να αναδειχθεί η σπουδαιότητα της διδασκαλίας του
μαθήματος/εργαστηρίου της Αυτόνομης Διαβίωσης στα ΕΕΕΕΚ, μέσω των απόψεων και των
στάσεων που θα καταθέσουν οι Κοινωνιολόγοι ΕΑΕ με βάση τις επαγγελματικές τους
εμπειρίες και τα βιώματά τους. Επιμέρους στόχοι της έρευνας είναι η διερεύνηση του ρόλου
του Κοινωνιολόγου στο ΕΕΕΕΚ, η ανάδειξη των διευκολύνσεων και των δυσκολιών που
συναντά στην άσκηση του ρόλου αυτού, η εξέταση της σχέσης του με το υπόλοιπο
προσωπικό του σχολείου, η προσέγγιση της χρήσης των προγραμμάτων σπουδών Ειδικής
Αγωγής για τη διδασκαλία της Αυτόνομης Διαβίωσης, η επισήμανση των μεθόδων και
εργαλείων που χρησιμοποιεί στη διδασκαλία αυτή, η αναγνώριση της εκπαίδευσης και των
δεξιοτήτων που χρειάζεται να διαθέτει για να διδάξει το μάθημα/εργαστήριο αυτό και τέλος
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οι περαιτέρω προτάσεις που μπορούν να φανερωθούν μέσα από τη συζήτηση για τη βελτίωση
των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κοινωνιολόγου στο ΕΕΕΕΚ.
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ΜΕΡΟΣ Α′: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1.1. Η επιστήμη της Κοινωνιολογίας και η ελληνική πραγματικότητα
Η μελέτη της κοινωνίας και της ανθρώπινης συμπεριφοράς, τόσο συστηματικά όσο και
αντικειμενικά, είναι μια πρόσφατη σχετικά εξέλιξη που εμφανίζεται στις αρχές του 19ου
αιώνα. Στη γένεση της Κοινωνιολογίας οδήγησαν από τη μια οι αλλεπάλληλες σαρωτικές
μεταβολές που ακολούθησαν τη Γαλλική Επανάσταση του 1789 και από την άλλη η
εμφάνιση της Βιομηχανικής Επανάστασης στην Ευρώπη. Οι μεταβολές αυτές προκάλεσαν
την εξαφάνιση των παραδοσιακών τρόπων ζωής και βοήθησαν τους στοχαστές της εποχής να
αναπτύξουν μια νέα αντίληψη του κοινωνικού, αλλά και του φυσικού κόσμου (Γκίντενς,
2009).
Καταρχάς, η Κοινωνιολογία ερευνά τις ανθρώπινες συμπεριφορές μέσα σε μια ομάδα και
σε σχέση με άλλα άτομα ή άλλες ομάδες. Είναι η επιστήμη που εστιάζει στο κοινωνικό
σύνολο και όχι στο άτομο, καθώς επικεντρώνεται στις κοινωνικές σχέσεις του ατόμου και
των ομάδων των σύγχρονων κοινωνιών σε σχέση με διάφορους κοινωνικούς παράγοντες. Ως
αντικείμενο μελέτης της έχει τα κοινωνικά φαινόμενα, τη δράση των κοινωνικών ομάδων, τις
σχέσεις μεταξύ ατόμων και ομάδων, τις σχέσεις μεταξύ κοινωνικών ομάδων και τις
κοινωνικές διαδικασίες (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 2014). Ο σκοπός της επιστήμης της Κοινωνιολογίας
είναι η κατανόηση και εξήγηση των κοινωνικών φαινομένων, καθώς και η ανακάλυψη της
κανονικότητας και της τάξης πίσω από την επιφάνεια της πολυσύνθετης κοινωνικής
πραγματικότητας (Κυριαζή, 2011). Η χρησιμότητά της είναι να διαφωτίζει τις κοινωνικές
παραμέτρους ζητημάτων ή φαινομένων, να συμβάλλει στην απελευθέρωση των ατόμων από
τη μοιρολατρία, να εφαρμόζονται πρακτικά τα ερευνητικά της πορίσματα στη ζωή των
ανθρώπων και να χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι, οι οπτικές και τα πορίσματα αυτά από τις
υπόλοιπες κοινωνικές επιστήμες (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 2014).
Ειδικότερα, μπορούμε να ορίσουμε την Κοινωνιολογία ως τη συστηματική μελέτη των
ανθρώπινων κοινωνιών, με σκοπό να κατανοηθούν οι εκτεταμένες μεταβολές που συνέβησαν
τα τελευταία διακόσια ή τριακόσια χρόνια. Οι μεταβολές αυτές είναι υψηλής κλίμακας, με
συνέπεια να φανούν σημαντικές διαφορές στα ατομικά χαρακτηριστικά της ζωής των
ανθρώπων. Στην κοινωνιολογική έρευνα είναι βασικό να διακρίνουμε μεταξύ εκούσιων και
ακούσιων αποτελεσμάτων της ανθρώπινης δράσης. Η πρακτική της Κοινωνιολογίας θέλει να
χρησιμοποιεί ο καθένας τη φαντασία του χωρίς προκαταλήψεις για την κοινωνική ζωή. Είναι
δηλαδή μια επιστήμη με σημαντικές πρακτικές συνέπειες και μπορεί να συμβάλλει με
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διάφορους τρόπους στην κοινωνική κριτική και μεταρρύθμιση. Πρώτον, έχουμε περισσότερες
δυνατότητες να ελέγξουμε καλύτερα ένα δεδομένο σύνολο κοινωνικών συνθηκών όταν το
κατανοήσουμε. Δεύτερον, μπορούμε να αυξήσουμε τις πολιτιστικές ευαισθησίες μας, ώστε οι
πολιτικές που ασκούμε να βασίζονται στην αναγνώριση των ιδιομορφιών των πολιτιστικών
αξιών. Τρίτον, μπορούμε να μελετήσουμε τις συνέπειες της υιοθέτησης συγκεκριμένων
προγραμμάτων. Τέλος, και πιο σημαντικό, η Κοινωνιολογία παρέχει μια καλύτερη γνώση του
εαυτού μας και επιτρέπει στα άτομα και στις ομάδες να μεταβάλλουν τις συνθήκες της ζωής
τους (Γκίντενς, 2009).
Ιστορικά, η Κοινωνιολογία στην Ελλάδα διασφάλισε τις πρώτες ωθήσεις για την εξέλιξή
της στις έγκυρες εθνολογικές και λαογραφικές μελέτες, οι οποίες είχαν αρχίσει από τις
πρώτες δεκαετίες του περασμένου αιώνα (Εμμανουήλ, 1988). Η ίδια εμφανίστηκε στις αρχές
του 20ου αιώνα και θεσμοθετήθηκε σε ερευνητικό επίπεδο στις αρχές της δεκαετίας του ’60
και σε επίπεδο ακαδημαϊκής διδασκαλίας στις αρχές της δεκαετίας του ’80 (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ,
2014).
Παρά το γεγονός ότι είναι μια ενδιαφέρουσα επιστήμη, η Κοινωνιολογία δεν είναι τόσο
διαδεδομένη στη χώρα μας, ενώ σε άλλες χώρες αποτελεί μια από τις προτεραιότητες των
νέων σε επαγγελματικό επίπεδο. Στην Ελλάδα, γενικότερα, δεν υπάρχουν κατάλληλες
συνθήκες για την εκπαίδευση και επέκταση της έρευνας ή γνώσεις για τις εφαρμογές των
ανάλογων εξειδικευμένων κλάδων της. Στα εγχώρια πανεπιστημιακά ιδρύματα λειτουργούν
τρία τμήματα Κοινωνιολογίας, τα οποία στοχεύουν στη συστηματική μελέτη της κοινωνίας,
των δομών της και των κοινωνικών θεσμών. Επίσης, εστιάζουν στην κατανόηση της
κοινωνικής συμπεριφοράς και καλλιεργούν τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται σήμερα για τη
διερεύνηση των κοινωνικών φαινομένων. Οι επιστήμονες Κοινωνιολόγοι που εκπαιδεύονται
στο παραπάνω πλαίσιο θεωρούνται ικανοί να διερευνούν συστηματικά τις τρέχουσες
αντιλήψεις για τα κοινωνικά προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν ως επαγγελματίες
(Παρασύρη, 2010).
Ουσιαστικά, τα επαγγελματικά δικαιώματα των Κοινωνιολόγων κατοχυρώθηκαν μόλις
το 2009 με Προεδρικό Διάταγμα, όπου αναφέρεται ότι δύνανται να απασχολούνται τόσο ως
ελεύθεροι επαγγελματίες όσο και ως μισθωτοί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, όπως στην
πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, στις
δημόσιες υπηρεσίες, στον ιδιωτικό τομέα, σε οργανισμούς και φορείς του δημοσίου και
ιδιωτικού τομέα, σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς, στην έρευνα κ.ά. (ΠΔ 159/2009).
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1.2. Περί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.)
Για να προσδιορίσουμε την έννοια των ατόμων με ειδικές ανάγκες και κατ’ επέκταση της
ΕΑΕ είναι χρήσιμο να αποσαφηνισθεί πρώτα το περιεχόμενο της αναπηρίας. Το γεγονός ότι
έχουν δοθεί διάφοροι και ποικίλοι ορισμοί για την αναπηρία απορρέει από το ότι ο καθένας
την αντιλαμβάνεται και την ορίζει με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με την ιδιότητα, την
κουλτούρα και την αντίληψή του (Παπαγεωργίου, 2014). Συνήθως, ο ορισμός του
φαινομένου της αναπηρίας προκαλεί σύγχυση από τις διαφορετικές ορολογίες που
χρησιμοποιούνται. Αυτό είναι συνέπεια της μη ύπαρξης μιας καθολικά εφαρμόσιμης αρχής ή
αναφοράς για να γίνεται εφικτή η αξιολόγησή της (Κουτάντος, 2000). Οι περισσότεροι από
τους ειδικούς και επιστήμονες συμφωνούν ότι η αναπηρία είναι μια κατάσταση που υπάρχει
εκ γενετής ή είναι επίκτητη, είναι μια λειτουργική βλάβη που δυσκολεύει ουσιαστικά τη ζωή
του ανάπηρου ατόμου, είναι συνέπεια μιας βλάβης στην ανάπτυξη ή τραυματικών
επιδράσεων και ο κοινωνικός περίγυρος αντιδρά αρνητικά απέναντι σε ένα άτομο με
αναπηρία (Λεπίδα, 2003).
Σύμφωνα με την Thomas (1999), οι ρίζες της αναπηρίας βρίσκονται σε μια άνιση
κοινωνική σχέση. Η αναπηρία έχει ως αποτέλεσμα την κοινωνική επιβολή των περιορισμών
της δραστηριότητας στα άτομα με αναπηρία από τα άτομα χωρίς αναπηρία, είτε μέσα από
«εμπόδια για να κάνει», δηλαδή τα φυσικά, οικονομικά και υλικά εμπόδια, τα οποία
περιορίζουν ή εμποδίζουν το άτομο από την ανάληψη ορισμένων δραστηριοτήτων, είτε μέσα
από «εμπόδια στο να είναι», δηλαδή τις βλαβερές, εχθρικές ή ανάρμοστες συμπεριφορές, οι
οποίες έχουν αρνητική επίδραση στην αυτοαντίληψη του ατόμου και επηρεάζουν αυτό που
αισθάνεται, που είναι ή που μπορεί να γίνει. Η ίδια αποκαλεί αυτή τη διαδικασία
ψυχοσυναισθηματική διάκριση σε βάρος των ατόμων με αναπηρία. Επίσης, ο Owens (2015)
θεωρεί την αναπηρία ως ένα κοινωνικό κατασκεύασμα και οι τυχόν σωματικές, γνωστικές και
συμπεριφορικές διαφορές ορίζονται από την ετικέτα που εφαρμόζεται. Ένα άτομο
αξιολογείται και ετικετοποιείται μέσω μιας διαδικασίας της εξουσίας, η οποία στη συνέχεια
χρησιμεύει για να το διαχωρίσει από την υπόλοιπη κοινωνία, την εκπαίδευση, την εργασία ή
την κοινωνική αλληλεπίδραση, επειδή αποκλίνει από την κυρίαρχη νόρμα.
Πιο συγκεκριμένα, στη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των Αναπήρων του ΟΗΕ το 1975,
ως ανάπηρο χαρακτηρίζεται κάθε πρόσωπο το οποίο είναι ανίκανο να αναλάβει μόνο του
όλες ή ένα μέρος των ατομικών και κοινωνικών φυσιολογικών αναγκών, εξαιτίας μιας
βλάβης εκ γενετής ή όχι των φυσικών ή διανοητικών ικανοτήτων του (Στεργίου, 1999).
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) (World Health Organization, WHO)
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το 1981, η αναπηρία είναι οποιοσδήποτε περιορισμός ή έλλειψη ικανότητας για την εκτέλεση
μιας δραστηριότητας με τέτοιο τρόπο που θεωρείται ομαλός για ένα ανθρώπινο ον.
Επιπρόσθετα, σε ένα πιο πρόσφατο και περιεκτικό ορισμό το 2002, ο ΠΟΥ ορίζει την
αναπηρία ως τη συνέπεια οργανικών ή περιβαλλοντικών αιτιών, που δημιουργούν ένα
σύνολο από εμπόδια σε κύριες περιοχές της ζωής, όπως η αυτοεξυπηρέτηση, η απασχόληση,
η εκπαίδευση, η ψυχαγωγία και η κοινωνική συμμετοχή.
Ειδικότερα, για τον ορισμό της αναπηρίας ο ΠΟΥ έχει υιοθετήσει δύο βασικά διεθνή
πλαίσια αντίληψης και ανάλυσής της. Το πρώτο μοντέλο αναφοράς είναι το ICIDH
(International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps, 1980), όπου η
αναπηρία αποτελείται από τρία ξεχωριστά, αλλά αλληλοσυνδεόμενα μέρη. Το πρώτο μέρος
είναι η βλάβη/ανεπάρκεια (impairment), που ορίζεται ως κάθε απώλεια ή ανωμαλία
ψυχολογικής, φυσιολογικής και ανατομικής δομής ή λειτουργίας. Το δεύτερο μέρος είναι η
ανικανότητα/αναπηρία (disability), που ορίζεται ως κάθε μερικός ή ολικός περιορισμός της
ικανότητας που προέρχεται από τη βλάβη/ανεπάρκεια για να εκτελεστεί μια δραστηριότητα
με συγκεκριμένο τρόπο ή στα πλαίσια των δραστηριοτήτων που θεωρούνται φυσιολογικά για
την ανθρώπινη υπόσταση. Τέλος, το τρίτο μέρος είναι το ελάττωμα/μειονεξία (handicap), που
ορίζεται ως το πρόβλημα του ατόμου που προκύπτει από τη βλάβη/ανεπάρκεια ή την
ανικανότητα/αναπηρία και το οποίο περιορίζει ή εμποδίζει την ολοκλήρωση ενός ρόλου για
το άτομο αυτό, ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, τους κοινωνικούς και πολιτιστικούς
παράγοντες. Έτσι, συνδέονται ταυτόχρονα και τα τρία αυτά μέρη σε μια αιτιολογική σχέση
μεταξύ τους (Ελευθερίου, 2009).
Καθώς το προηγούμενο πλαίσιο δέχτηκε κριτικές, ο ΠΟΥ για να βελτιώσει το πρώτο
μοντέλο αναφοράς, και λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν από τη χρήση
του, σχεδίασε ένα δεύτερο μοντέλο αναφοράς το ICIDH-2 (International Classification of
Functioning, Disability and Health - ICF, 2001), όπου η αναπηρία είναι ένας ευρύτερος όρος
και καλύπτει τρεις επιμέρους διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση αναφέρεται στις σωματικές
λειτουργίες και δομές, που ορίζονται ως η διάσταση του σώματος που συνδέεται με μια
βλάβη ή απώλεια ή ανωμαλία της σωματικής δομής ή με μια φυσιολογική ή ψυχολογική
λειτουργία των σωματικών συστημάτων. Η δεύτερη διάσταση αναφέρεται στις ατομικές
δραστηριότητες, που ορίζονται ως η φύση και έκταση της λειτουργικότητας σε ατομικό
επίπεδο. Τέλος, η τρίτη διάσταση αναφέρεται στη συμμετοχή στην κοινωνία, που αφορά τη
φύση και έκταση της εμπλοκής του ατόμου σε καθημερινές καταστάσεις με δραστηριότητες
και άλλους παράγοντες (Ελευθερίου, 2009).
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Έως τη δεκαετία του ’80, το κυρίαρχο μοντέλο στο χώρο της αναπηρίας ήταν το
ατομικό/ιατρικό, το οποίο υποστήριζε ότι οι κοινωνικοί περιορισμοί των αναπήρων
οφείλονται στις φυσικές δυσλειτουργίες τους, δηλαδή στην ίδια την αναπηρία τους και κύρια
αιτία αυτής είναι το βιολογικό σώμα (Καραγιάννη & Ζώνιου-Σιδέρη, 2006). Στο
παραδοσιακό/ιατρικό μοντέλο η αναπηρία ορίζεται ως η σωματική, νοητική, αισθητηριακή ή
ψυχολογική απόκλιση από το φυσιολογικό, απόκλιση η οποία οφείλεται σε ασθένεια,
ατύχημα ή άλλους ιατρικούς λόγους (ΕΣΑμεΑ, 2002). Αυτές οι αντιλήψεις για τη
βλάβη/ανεπάρκεια, την ανικανότητα/αναπηρία και το ελάττωμα/μειονεξία διαφαίνονται και
από τους ορισμούς που κατέγραψε ο ΠΟΥ το 1980 (Thomas & Woods, 2008).
Κατά τη δεκαετία του ’70, η ανάδυση του Βρετανικού κινήματος των αναπήρων ενάντια
στην κοινωνική καταπίεση και στο ενδιαφέρον για κριτική απέναντι στο κυρίαρχο έως τότε
ιατρικό μοντέλο έφεραν στο προσκήνιο το κοινωνικό μοντέλο αναπηρίας. Έτσι, παύει πλέον
να ενοχοποιείται το ίδιο το άτομο και η ευθύνη αναζητείται στην κοινωνία, εφόσον η
αναπηρία θεωρείται μια κοινωνική κατασκευή και το προϊόν της κοινωνικής οργάνωσης
(Κουτάντος, 2005). Το κοινωνικό μοντέλο επικεντρώνεται στην ιδέα ότι η αναπηρία
αντιμετωπίζεται ως κοινωνικό ζήτημα και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με
αναπηρία είναι συνέπεια της αδυναμίας της κοινωνίας να λάβει υπόψη της τις ανάγκες και
ιδιαιτερότητες των ατόμων αυτών (ΕΣΑμεΑ, 2002).
Η θεωρητική αφετηρία του κοινωνικού μοντέλου της αναπηρίας εντοπίζεται στη
συγκρότηση της Ένωσης Ατόμων με Κινητικές Βλάβες κατά του Διαχωρισμού (Union of
Physically Impaired Against Segregation, UPIAS), η οποία σηματοδότησε την έναρξη της
αμφισβήτησης του ιατρικού μοντέλου της αναπηρίας και των ορισμών που αυτό προωθούσε.
Με τη UPIAS (1976) οι ορισμοί των εννοιών της βλάβης, της αναπηρίας και της μειονεξίας
τέθηκαν σε διαφορετική βάση. Ως βλάβη όριζε την απώλεια μέρους ή ολόκληρου άκρου ή
την ύπαρξη ελαττωματικού άκρου, οργανισμού ή μηχανισμού του σώματος. Ως αναπηρία
όριζε τη δυσπραγία ή τον περιορισμό της δραστηριότητας που προκαλείται από τους
σύγχρονους κοινωνικούς οργανισμούς, οι οποίοι λαμβάνουν ελάχιστα υπόψη τους πως οι
κινητικές βλάβες μπορεί να αποκλείσουν την πρόσβαση σε κάποιον από το σύνολο μιας
κοινωνίας. Η μειονεξία αγνοήθηκε από την Ένωση, καθώς δεν θεωρήθηκε αξιοσημείωτος
όρος για να συμπεριληφθεί.
Όσον αφορά την αναπηρία και τις συνέπειές της στα άτομα με αναπηρία, ο Oliver (1990)
στο ατομικό/ιατρικό πρότυπο αντιλαμβάνεται την αναπηρία ως το αποτέλεσμα της
ανεπάρκειας ή του προβλήματος, ενώ στο κοινωνικό πρότυπο αναλύει την αναπηρία ως το
αποτέλεσμα των κοινωνικών, πολιτισμικών, οικονομικών και πολιτικών εμποδίων
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(Κουτάντος, 2000). Το ιατρικό και το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας παρουσιάζονται
συχνά ως διχοτομημένα, αλλά η αναπηρία δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως αμιγώς ιατρική ή ως
αμιγώς κοινωνική κατασκευή. Τα άτομα με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
μπορεί συχνά να αντιμετωπίζουν προβλήματα που προκύπτουν από την κατάσταση της
υγείας τους. Μια ισορροπημένη προσέγγιση είναι απαραίτητη, δίνοντας την κατάλληλη
βαρύτητα στις διαφορετικές πτυχές της αναπηρίας (WHO, 2011).
Με βάση τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό ότι η αναπηρία έχει ένα δυναμικό και
ποικιλόμορφο χαρακτήρα που είναι αδύνατον να καταγραφεί εξαντλητικά, καθώς
αναδεικνύεται δυσχέρεια στη διατύπωση ενός σαφούς και πλήρους ορισμού. Η έννοιά της
είναι μια κοινωνική κατασκευή που αλλάζει μέσα στο χρόνο και μαζί με αυτή αλλάζει και ο
τρόπος αντιμετώπισης των ατόμων με αναπηρία από το περιβάλλον τους (Κουρτέση, 2013).
Ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τους ανθρώπους δημιουργείται από τον τρόπο κατανόησης
και επικοινωνίας απέναντί τους. Καθένας μας έχει μια εικόνα από ένα ολοκληρωμένο σώμα,
αλλά και μια εικόνα από μια σωματική απόκλιση. Κάθε άτομο έχει διαφορετικά σωματικά
χαρακτηριστικά και η ύπαρξή τους του δίνει αξία, ενώ η έλλειψή τους γίνεται μειονέκτημα
και το άτομο το αισθάνεται ως ελάττωμα. Τυπικά, οι αξίες κάθε κοινωνίας είναι αυτές που
ορίζουν το ποιος είναι ανάπηρος και ποιος όχι (Ζώνιου-Σιδέρη, 1998).
Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, άτομα με ειδικές ανάγκες θεωρούνται όλα τα άτομα που
εμφανίζουν σοβαρή μειονεξία που προκύπτει από φυσική ή διανοητική βλάβη (ΖώνιουΣιδέρη, 1998). Ο ορισμός αυτός έχει δεχτεί κριτικές ως προς τη γενικότητα, αοριστία και
πολυπλοκότητά του, στοιχεία τα οποία δεν συνεισφέρουν στη σαφήνεια και δημιουργούν
κατάλληλες συνθήκες για την ανάδυση κοινωνικών αναπαραστάσεων και φαντασιακών
αναπαραγωγών (Καρούντζου, Τσίμπος & Παγούνη, 2006). Επίσης, με βάση την απόφαση του
Συμβουλίου των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αποφ. 93/136/ΕΟΚ), όπως αυτή
αναφέρεται στην επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L.56/30, 9/3/93), ο όρος
άτομα με ειδικές ανάγκες περιλαμβάνει τα άτομα με σοβαρές ανεπάρκειες, ανικανότητες ή
μειονεξίες, που οφείλονται σε σωματικές βλάβες και σε βλάβες των αισθήσεων ή σε
διανοητικές ή ψυχικές βλάβες, που περιορίζουν ή αποκλείουν την εκτέλεση δραστηριότητας
ή λειτουργίας που θεωρείται κανονική για έναν άνθρωπο (Ανδριανός, Γόγαλης &
Ζαχαροπούλου, 2000).
Όπως είναι φανερό, η εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες αφορά την Ειδική Αγωγή. Ωστόσο, ενώ κατά καιρούς έχουν γίνει διάφορες
προσπάθειες προσέγγισής της δεν υπάρχει ένας ενιαίος και ευρέως αποδεκτός ορισμός της
(Γιώρη, 2008). Σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη ο ορισμός που δίνεται για την Ειδική Αγωγή
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αναφέρει πως: «Ειδική Αγωγή σημαίνει την ειδικά σχεδιασμένη εκπαίδευση που ικανοποιεί
τις ιδιαίτερες ανάγκες παιδιών με μειονεξίες. Συγκεκριμένα, είναι το σύστημα των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υπηρεσιών που παρέχονται στα άτομα με ειδικές
εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους και για
την ανάπτυξη και την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους» (Παιδαγωγική Ψυχολογική
Εγκυκλοπαίδεια - Λεξικό, 1989).
Στη χώρα μας, με τον τελευταίο σε ισχύ νόμο 3699/2008 (άρθρο 1), ο όρος «Ειδική
Αγωγή» αντικαταστάθηκε από τον όρο «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» και αφορά το
σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία και
διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες. Η ΕΑΕ με το νόμο αυτό επιδιώκει την ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών
με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τη βελτίωση και αξιοποίηση των
δυνατοτήτων και δεξιοτήτων τους για την ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα, στην
κοινωνική ζωή και στην επαγγελματική δραστηριότητα και την αποδοχή, την αρμονική
συμβίωσή τους με το κοινωνικό σύνολο και την ισότιμη κοινωνική τους εξέλιξη. Οι στόχοι
αυτοί της ΕΑΕ επιτυγχάνονται με την έγκαιρη ιατρική διάγνωση και αξιολόγηση των ειδικών
εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και
Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) και στα δημόσια Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ), με τη
συστηματική παρέμβαση στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
(ΣΜΕΑΕ) με τα τμήματα Πρώιμης Παρέμβασης (ΠΠ), με την εφαρμογή ειδικών
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων αποκατάστασης, την προσαρμογή του
εκπαιδευτικού και διδακτικού υλικού, τη χρήση ειδικού εξοπλισμού και την παροχή
διευκολύνσεων και εργονομικών διευθετήσεων από τα ΚΕΔΔΥ και τις ΣΜΕΑΕ.
1.3. Η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στην Ελλάδα
Η Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από σκόρπιες προσπάθειες που αφορούν
κυρίως στην ιδιωτική πρωτοβουλία και μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’80 λειτουργούσε
με αποσπασματικές νομοθεσίες και διατάγματα (Τζουριάδου, 1995). Σπουδαία ανάπτυξη
παρουσιάστηκε τα τελευταία χρόνια, καθώς με το νόμο 2817/2000 (άρθρο 1) άτομα με
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται όσα έχουν σημαντική δυσκολία
μάθησης

και

προσαρμογής,

εξαιτίας

σωματικών,

διανοητικών,

ψυχολογικών,

συναισθηματικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου
αυτού, μεταξύ άλλων, επαναπροσδιορίζεται ο όρος «άτομα με ειδικές ανάγκες» ως «άτομα με
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ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», παρέχεται η ειδική εκπαίδευση δωρεάν από το κράτος και
δημιουργούνται νέες ειδικότητες προσωπικού Ειδικής Αγωγής.
Ο παραπάνω νόμος του 2000 ψηφίστηκε μετά από ελάχιστο δημόσιο διάλογο και
προβολή με πάρα πολλές ασάφειες και επιλογές που παραπέμπονται σε υπουργικά
διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις. Έτσι, ενώ προωθείται η αρχή της ένταξης, δεν
προβλέπεται κανένα συγκεκριμένο μέτρο για τη στήριξη των μαθητών και εκπαιδευτικών στα
σχολεία της γενικής εκπαίδευσης και παράλληλα εντατικοποιείται το συνηθισμένο σχολείο,
οδηγώντας περισσότερα άτομα στην αποτυχία (Λαμπροπούλου & Παντελιάδου, 2000).
Επίσης, υιοθετείται θεωρητικά το ενταξιακό μοντέλο της συνεκπαίδευσης και περιορίζονται
τα ειδικά σχολεία, ενώ παραμένουν τα τμήματα ένταξης και αναπτύσσονται και άλλες δομές,
όπως η παράλληλη στήριξη και η κατ’ οίκον διδασκαλία (Ζώνιου-Σιδέρη, 2004β). Μπορεί να
ειπωθεί ότι ο νόμος του 2000 είναι αυτός που προώθησε ουσιαστικά την ιδέα ενός «σχολείου
για όλους». Ωστόσο, αν και περιλαμβάνει θετικές ρυθμίσεις, ο νόμος αυτός επικρίθηκε,
καθώς προσπάθησε εν γένει να αντιμετωπίσει τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες υπό το
πρίσμα της γενικής εκπαίδευσης (Eυσταθίου, 2002).
Η επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν πολύ σημαντική στο να δοθούν νέες
κατευθύνσεις στο χώρο της Ειδικής Αγωγής. Η νέα κατεύθυνση και ο νέος στόχος της
εκπαιδευτικής πολιτικής ήταν η κοινή αγωγή αναπήρων και μη. Η πρόθεση του ΥΠΕΠΘ να
μετατρέψει το γενικό σχολείο σε σχολείο για όλα τα άτομα, ώστε τα άτομα με αναπηρία ή/και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να εκπαιδεύονται μαζί με όλα τα υπόλοιπα, ήταν βασικά μια
πολιτική απόφαση (Ζώνιου-Σιδέρη, 2004α).
Το τελευταίο νομοθετικό πλαίσιο για την Ειδική Αγωγή αποτελεί ο νόμος 3699/2008, ο
οποίος επαναδιατυπώνει τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της παρεχόμενης ΕΑΕ στην Ελλάδα.
Με βάση τις διατάξεις του νόμου αυτού, μεταξύ άλλων, μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους
ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης, εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών,
γνωστικών και αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών, καθώς
και σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, οι οποίες επηρεάζουν τη
διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης. Οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής
(ΣΜΕΑ) μετονομάζονται σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ)
και επαναπροσδιορίζονται με σαφήνεια τα εκπαιδευτικά πλαίσια που μπορούν να φοιτούν
μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Ο τελευταίος αυτός νόμος του 2008 είναι μια νομοθετική προσπάθεια καταγραφής,
κωδικοποίησης και επικαιροποίησης για το υπάρχον νομικό καθεστώς της Ειδικής Αγωγής,
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σε έναν ενιαίο νόμο-πλαίσιο που χαράσσει τη γενική εθνική πολιτική για το ζήτημα αυτό
(Παπαδάτος κ.ά., χ.χ.). Ο νόμος αυτός εμφανίζει σε μεγάλο βαθμό αρκετές βελτιώσεις και
τροποποιήσεις, που συμβάλλουν στην εξυγίανση των στόχων της Ειδικής Αγωγής και, λόγω
του ανθρωπιστικού χαρακτήρα και πνεύματος που διακατέχεται, διασφαλίζει την
εκπαιδευτική, κοινωνική και επαγγελματική ισότητα και ένταξη των ατόμων με αναπηρία
ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Χρυσανθακοπούλου, 2012).
Βασικό σημείο της ένταξης είναι ότι οι ανάπηροι χρειάζεται να αποδείξουν πως μπορούν
να ενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα και στην κοινωνική ζωή. Η ένταξη αντιλαμβάνεται
ως αποτέλεσμα της ομαλοποίησης του ατόμου και όχι ως ενεργητική διαδικασία της άρσης
των εμποδίων της συμμετοχής των αναπήρων στο εκπαιδευτικό σύστημα. Το γενικό σχολείο
και οι ειδικές - ενταξιακές εκπαιδευτικές δομές συνεχίζουν να γίνονται αντιληπτές ως δύο
ξεχωριστές δομές και η ταξινόμηση των μαθητών γίνεται σε σχέση με την προσλαμβανόμενη
ικανότητα (Zoniou-Sideri, Deropoulou-Derou, Karagianni & Spandagou, 2006).
Η δημόσια ειδική εκπαίδευση είναι κομμάτι της γενικής εκπαίδευσης και μεριμνά για τα
παιδιά που έχουν χαρακτηριστεί εκτός του συνηθισμένου συστήματος εκπαίδευσης, το οποίο
απευθύνεται στην πλειοψηφία των παιδιών στην κοινωνία. Όσοι συμμετέχουν στην ειδική και
όχι στη συνηθισμένη γενική εκπαίδευση αποκλείονται σε μεγάλο βαθμό από την
επαγγελματική επιτυχία, την κοινωνική κινητικότητα, τα προνόμια και την πρόοδο που
νομιμοποιεί το εκπαιδευτικό σύστημα. Ο αποκλεισμός αυτός έχει ως αποτέλεσμα η
πλειοψηφία των παιδιών να προορίζεται για μια ειδική καριέρα και έναν ειδικό τρόπο ζωής
αναφορικά με την απασχόληση και αυτάρκεια (Tomlinson, 2012).
Όπως έχει διαπιστώσει η Vislie (2003), οι ειδικές ανάγκες συνδέονται µε δικαιώματα που
έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους και είναι τόσο τα δικαιώματα διαχωρισμού, προστασίας
και προνομίων όσο και τα δικαιώματα συμμετοχής, ένταξης και ισότητας. Επίσης, σύμφωνα
με την ίδια (2006), στην Ελλάδα δίνονται στην πράξη χαμηλές παροχές για τους μαθητές που
διαγιγνώσκονται με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και μόνο ένας μικρός
αριθμός των μαθητών αυτών φοιτούν σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Επιπρόσθετα, αξίζει να αναφερθεί ότι με το νόμο 4115/2013 (άρθρο 39, παρ. 4) ιδρύθηκε
η Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ), η οποία
αποτελεί πρωτοβάθμιο όργανο για τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη
των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών σε κάθε σχολική μονάδα γενικής εκπαίδευσης. Οι
ΕΔΕΑΥ χαρακτηρίζουν ένα νέο καινοτόμο θεσμό του εκπαιδευτικού συστήματος στην
οργάνωση της υποστήριξης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
και γενικά στην οργάνωση της παροχής της εκπαίδευσης και στη λειτουργία του σχολείου.
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Στηρίζονται στις νέες αντιλήψεις και στις πρακτικές που επιτάσσουν οι Διεθνείς Συμβάσεις
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και για την εκπαίδευση των παιδιών (Ν. 2101/1992, ΦΕΚ
192/Α′/2-12-1992) και ιδιαίτερα αυτών με αναπηρία (Ν. 4074/2012, ΦΕΚ 88/Α′/11-4-2012)
και έχουν ως στόχο τη διεπιστημονική ενίσχυση του σχολείου και του εκπαιδευτικού στο
κοινό σχολείο, με την ανάπτυξη πρακτικών υποστήριξης και συμπληρωματικών υπηρεσιών
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, οι οποίες αποτελούν συστατικό στοιχείο της κοινής
εκπαίδευσης. Όλες οι πράξεις, ενέργειες και εισηγήσεις της ΕΔΕΑΥ έχουν εκπαιδευτικό
προσανατολισμό και αποσκοπούν στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των ατόμων με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες και στη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους. Τέλος, κάθε
ΕΔΕΑΥ οργανώνει τις δραστηριότητές της γύρω από τους εξής άξονες: (α) διαγνωστική
αξιολόγηση των μαθητών που έχουν υποδειχθεί, (β) διαμόρφωση του προγράμματος
διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε μαθητές που το έχουν ανάγκη και (γ) πραγματοποίηση
συνεργατικής διεπιστημονικής αντιμετώπισης των δυσκολιών των μαθητών μέσα στη
σχολική τάξη (ΥΑ 17812/Γ6/2014).
1.4. Η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στην Ευρώπη
Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, η Ειδική Αγωγή αναπτύχθηκε στα περισσότερα κράτη
της Ευρώπης, με σκοπό να υποστηριχθούν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στην
εκπαίδευση για τη μετέπειτα διοχέτευσή τους στις θέσεις εργασίας. Οι περισσότερες από τις
ευρωπαϊκές χώρες ακολουθούν ένα ευρύτερο φάσμα διαφοροποίησης, σχετικά με τις ειδικές
επιστημονικές τους κατευθύνσεις και με την εμπειρία που έχουν αποκτήσει οι εκπαιδευτικοί
στο θέμα αυτό. Ουσιαστικά, γίνεται μια προσπάθεια να καταπολεμηθεί ο διαχωρισμός και η
απομόνωση των ατόμων με αναπηρία.
Το πρόβλημα των ατόμων με αναπηρία φαίνεται ότι δεν πηγάζει από τους φυσικούς ή
νοητικούς τους περιορισμούς, αλλά από την κοινωνική αντίδραση που δέχονται και οδηγεί
στον κοινωνικό αποκλεισμό τους. Αυτό συνεπάγεται ότι οι διεκδικήσεις τους αφορούν στο
δικαίωμά τους να είναι διαφορετικοί και να είναι σεβαστή αυτή η διαφορετικότητά τους και
δεν αφορούν στην αναζήτηση της θεραπείας τους (Λαμπροπούλου & Παντελιάδου, 2000). Τα
γεγονότα αυτά προκαλούν έντονες αλλαγές στην Ειδική Αγωγή και η αναπηρία
επαναπροσδιορίζεται ως κοινωνικός ρατσισμός και κοινωνική αδικία που οι ανάπηροι δεν θα
δεχτούν και απαιτούν παροχές για την κοινωνική τους συμμετοχή και όχι πια για την
ανικανότητά τους (Hasler, 1993).
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Σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο παρατηρείται η απομάκρυνση της Ειδικής Αγωγής από
το ιατρικό-παθολογικό μοντέλο και η σταδιακή υιοθέτηση του κοινωνικού μοντέλου
(Drabble, 2013· UNESCO, 2009). Οι ευρωπαϊκές χώρες συμφωνούν ομόφωνα πολιτικά για
τη σπουδαιότητα της συνεκπαίδευσης και ένταξης των παιδιών με αναπηρία ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες στη γενική εκπαίδευση (Drabble, 2013). Σύμφωνα με τις «Βασικές
αρχές για την προαγωγή της ποιότητας στη συνεκπαίδευση: Προτάσεις για τους διαμορφωτές
πολιτικής» του Ευρωπαϊκού Φορέα για την Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή, τα μέλη του
φορέα, ένα εκ των οποίων είναι και η Ελλάδα, κατέληξαν σε κοινές αρχές για τη
συνεκπαιδευτική πολιτική τους. Οι βασικές αυτές αρχές είναι η διεύρυνση της συμμετοχής
για την αύξηση των ευκαιριών για όλους τους μαθητές, η εκπαίδευση και κατάρτιση στη
συνεκπαίδευση για όλους τους εκπαιδευτικούς και η οργανωτική κουλτούρα, το ήθος, οι
οργανωμένες υποστηρικτικές δομές, τα ευέλικτα συστήματα πόρων και οι πολιτικές που
προάγουν την ενσωμάτωση (European Agency for Development in Special Needs Education,
2009).
Η τάση που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στις χώρες της Ευρώπης είναι η ανάπτυξη
μιας πολιτικής ένταξης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα
γενικά σχολεία, δίνοντας στους εκπαιδευτικούς τη βοήθεια και την υποστήριξη που
χρειάζονται με συμπληρωματικό προσωπικό, εκπαιδευτικό υλικό, εκπαίδευση εν ενεργεία
προσωπικού και εξοπλισμό. Οι χώρες αυτές μπορούν να χωριστούν με βάση την πολιτική
τους για την ένταξη των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις
ακόλουθες τρεις κατηγορίες:
(α) Χώρες που αναπτύσσουν πολιτική και πρακτική εφαρμογή, με στόχο την ένταξη
σχεδόν όλων των μαθητών στη γενική εκπαίδευση (προσέγγιση ενός τροχού), με την
υποστήριξη από ευρύ φάσμα υπηρεσιών που επικεντρώνονται στη γενική εκπαίδευση. Αυτή
η προσέγγιση συναντάται στην Ελλάδα, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρο, Νορβηγία,
Πορτογαλία και Σουηδία.
(β) Χώρες που έχουν μια πολλαπλότητα προσεγγίσεων στην ένταξη (προσέγγιση
πολλαπλών τροχών), με ποικιλία υπηρεσιών μεταξύ της γενικής εκπαίδευσης και της Ειδικής
Αγωγής. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι Αυστρία, Γαλλία, Δανία, Δημοκρατία της
Τσεχίας, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Λιχνενστάιν,
Λουξεμβούργο, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία και Φιλανδία.
(γ) Χώρες που υπάρχουν δύο ανεξάρτητα εκπαιδευτικά συστήματα (προσέγγιση δύο
τροχών) και οι μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συνήθως φοιτούν
σε ειδικά σχολεία. Τα δύο αυτά συστήματα έχουν ή είχαν ξεχωριστή νομοθεσία με
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διαφορετικούς νόμους για τη γενική εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή. Η τάση αυτή
χαρακτηρίζει το Βέλγιο και την Ελβετία (European Agency for Development in Special
Needs Education, 2003).
Η ταξινόμηση μιας χώρας με βάση το είδος της πολιτικής ένταξης είναι αρκετές φορές
δύσκολη, εξαιτίας των αλλαγών της πολιτικής της κατά καιρούς και το στάδιο ανάπτυξης των
χωρών για την ένταξη ποικίλει κατά πολύ. Οι ορισμοί και οι κατηγορίες για την αναπηρία και
τις ειδικές ανάγκες διαφέρουν ανάμεσα στα κράτη και συνδέονται με τις διοικητικές,
χρηματοδοτικές και νομοθετικές διαδικασίες. Υπάρχουν χώρες που ορίζουν μόνο έναν ή δύο
τύπους ειδικών αναγκών και άλλες που κατατάσσουν τους μαθητές με ειδικές ανάγκες σε
περισσότερες από δέκα κατηγορίες. Οι περισσότερες χώρες ταξινομούν έξι έως δέκα τύπους
ειδικών αναγκών. Το ποσοστό των εγγεγραμμένων μαθητών που έχουν ειδικές ανάγκες
ποικίλει σημαντικά μεταξύ των χωρών, καθώς κάποιες χώρες καταγράφουν περίπου 1% όλων
των μαθητών, ενώ άλλες καταγράφουν περισσότερο από 10%. Αυτό οφείλεται σε διαφορές
που υπάρχουν στις διαδικασίες αξιολόγησης, στις χρηματοδοτικές διευθετήσεις και στις
παροχές. Μια πολύ κοινή τάση στην Ευρώπη είναι η μετατροπή των ειδικών σχολείων που
στηρίζονται στο μαθητή σε μια δομή στήριξης ή σε ένα κέντρο εκπαιδευτικού υλικού και
εφαρμογών για εκπαιδευτικούς, γονείς και άλλους. Σημαντικό ρόλο στην Ειδική Αγωγή στα
πλαίσια της γενικής εκπαίδευσης σε όλες σχεδόν τις χώρες παίζει η ανάπτυξη των
εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς λειτουργεί ως έκφραση και
προσδιορισμός για το βαθμό και τον τύπο προσαρμογής του αναλυτικού εκπαιδευτικού
προγράμματος, αλλά και ως εργαλείο για την αξιολόγηση της προόδου των μαθητών με
ειδικές ανάγκες (European Agency for Development in Special Needs Education, 2003).
Πολλά κράτη στην Ευρώπη προωθούν μέτρα και δράσεις για την εκπαίδευση και
αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία, χρησιμοποιώντας περισσότερο ενεργητικές
πολιτικές, µε σκοπό τη βελτίωση των προσόντων τους και την ενίσχυση των ικανοτήτων τους
(Παπάς, 2003). Τα άτομα με αναπηρία μέσα από την εκπαίδευση θα αποκτήσουν όσο είναι
δυνατόν τις απαραίτητες δεξιότητες για την εύρεση εργασίας, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά
τους. Σε κάθε χώρα αναφέρονται διαφορετικοί τρόποι που πιστοποιούν τις δεξιότητες του
ατόμου μέσα από την εκπαίδευση (Tomblin & Haring, 1999).
Εξάλλου, οι χώρες της Ευρώπης με πρόσφατους νόμους τους δεσμεύονται για την
εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία και ορίζουν πολλές διατάξεις για την κατάρτιση,
ιδιαίτερα για τα άτομα που μετά την υποχρεωτική εκπαίδευση μένουν εκτός εργασίας,
εκπαίδευσης ή κατάρτισης (όπως το «NEET» στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία) και
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έχουν λίγες πιθανότητες να αποκτήσουν μια θέση απασχόλησης (Beyer, Hedebouw & Samoy,
2004).
Σύμφωνα με έρευνα των Ebersold, Schmitt & Priestley (2011), σε πολλές χώρες της
Ευρώπης η εφαρμογή της ένταξης των ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες περιλαμβάνει στο νομικό πλαίσιο διαφορετικά υπουργεία και τμήματα, με
αποτέλεσμα να προκύπτουν συχνά ζητήματα συντονισμού. Όμως, τα άτομα αυτά έχουν
καλύτερη πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση. Τα στοιχεία που υπάρχουν σε διάφορες
χώρες για όσους μαθητές εγγράφονται στην επαγγελματική κατάρτιση φανερώνουν ότι ένας
σημαντικός αριθμός νέων ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
διαλέγουν το δρόμο αυτό για την πρόσβαση στην απασχόληση.
1.5. Τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.)
Η ίδρυση και λειτουργία των διαφόρων ειδών ΣΜΕΑΕ έχει ως βασικό σκοπό την ένταξη
(integration) και ενσωμάτωση (inclusion) των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες στο μαθησιακό και ευρύτερο κοινωνικό σύνολο (Ζώνιου-Σιδέρη,
2000). Οι μονάδες αυτές παρέχουν διαφορετικές υπηρεσίες σε ένα μεγάλο αριθμό μαθητών
από ξεχωριστές κατηγορίες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Προσφέρουν κατάλληλη ειδική
παιδαγωγική βοήθεια και υποστήριξη από ειδικευμένους εκπαιδευτικούς και άλλους ειδικούς,
οι οποίοι έχουν επιμορφωθεί μέσα από συγκεκριμένα εξειδικευμένα προγράμματα για τη
διδασκαλία μαθητών με διαφορετικές ειδικές ανάγκες (Μπαράκος, 2008).
Τα ΕΕΕΕΚ ανήκουν στην κατηγορία των αυτοτελών σχολείων Ειδικής Αγωγής και
φοιτούν μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες, κινητικά προβλήματα και νοητική αναπηρία.
Στην αρχή, η οργάνωση και η λειτουργία τους στηρίχθηκε στα πιλοτικά προγράμματα της
πρώτης Σχολής Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΣΕΙΕΕ) του ΥΠΕΠΘ, που ιδρύθηκε
στην Καλλιθέα Αττικής με το Προεδρικό Διάταγμα 137/1983. Με την ψήφιση του νόμου
2817/2000 η σχολή μετατράπηκε στο πρώτο ΕΕΕΕΚ και ακολούθησαν πανελλαδικά πολλά
ακόμα έως σήμερα, χωρίς όμως να επαρκούν για να απορροφήσουν όλο το μαθητικό
πληθυσμό στον οποίο απευθύνονται (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 2004α).
Οι προϋποθέσεις φοίτησης και αποφοίτησης των μαθητών στα ΕΕΕΕΚ καθορίζονται από
το νόμο 3699/2008, από τις τροποποιήσεις που εισήγαγε ο νόμος 4186/2013 και από τον
πρόσφατο νόμο 4415/2016. Με βάση αυτούς τους νόμους, τα ΕΕΕΕΚ αποτελούν σχολικές
μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και υπάγονται διοικητικά στην οικεία Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε αυτά μπορούν να κάνουν εγγραφή απόφοιτοι δημοτικών
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σχολείων γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης έως και το 16ο έτος της ηλικίας τους, που
δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν το ακαδημαϊκό πρόγραμμα του γυμνασίου και έχουν
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατόπιν σχετικής εισήγησης των ΚΕΔΔΥ.
Σύμφωνα με το νόμο 4415/2016, ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα των ΕΕΕΕΚ
ορίζεται από τέσσερεις έως επτά μαθητές. Η φοίτηση διαρκεί έξι τάξεις (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και
ΣΤ΄) και ακολουθούνται τα αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα που προβλέπονται,
λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών με βάση τα
Εξατομικευμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ). Κάθε διδακτικό έτος αποτελείται από
δύο τετράμηνα. Κατά τη διάρκεια της ΣΤ΄ τάξης υλοποιείται πρακτική άσκηση στο πλαίσιο
των εργαστηριακών μαθημάτων και η τάξη αυτή λειτουργεί ως τάξη επαγγελματικής
εξειδίκευσης. Η φοίτηση των μαθητών στα ΕΕΕΕΚ χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή όχι από το
Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος υπολογίζει την επαρκή κατάκτηση των διδακτικών στόχων
ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή. Οι απόφοιτοι των ΕΕΕΕΚ μπορούν να
εγγραφούν με γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης
(ΔΙΕΚ) ενηλίκων, αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Καθώς δεν υπάρχει εγκεκριμένο ενιαίο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για τη λειτουργία
των ΕΕΕΕΚ, ακολουθείται ένα γενικότερο πλαίσιο που μεταβάλλεται δυναμικά, ανάλογα με
τις εκπαιδευτικές ανάγκες, τις ιδιαίτερες ικανότητες και τα χαρακτηριστικά των μαθητών που
εντάσσονται σε αυτά, εξαιτίας των διαφορετικών σοβαρών περιπτώσεων των ειδικών
εκπαιδευτικών αναγκών τους.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των ΕΕΕΕΚ αφορά όλους τους τομείς της ζωής του μαθητή,
με σκοπό να τον βοηθήσει να κατανοήσει τις ανάγκες του, να βιώσει και να παραδεχτεί τις
δυνατότητες και αδυναμίες του, να τον παροτρύνει να αναλάβει τις ευθύνες του και να
συμβάλλει εποικοδομητικά στη λειτουργία της κοινωνίας που ζει. Κύριο μέλημα του
εκπαιδευτικού προγράμματος είναι κάθε μαθητής να αποκτήσει όσο γίνεται την αυτονομία
του με την αξιοπρέπεια που του αρμόζει. Τα ΕΕΕΕΚ είναι σχολικές μονάδες που προσπαθούν
να προσφέρουν ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον, το οποίο θα οδηγήσει τους σημερινούς
μαθητές τους και αυριανούς ενεργούς πολίτες να διεκδικήσουν δυναμικά μια θέση στην όλο
και πιο απαιτητική σύγχρονη αγορά εργασίας (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 2004α).
Για να γίνουν πράξη τα παραπάνω, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των ΕΕΕΕΚ παρέχει
μέσα από τα μαθήματα ακαδημαϊκές γνώσεις, προσαρμοσμένες ποσοτικά και ποιοτικά στις
ιδιαίτερες ανάγκες και δυνατότητες των μαθητών, δίνει έμφαση μέσα από ομάδες εργασίας
στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων και εστιάζει στην εκμάθηση τεχνικών και
επαγγελματικών δεξιοτήτων. Οι μαθητές όλων των τάξεων, παράλληλα με το κύριο
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εργαστήριο ειδίκευσής τους, παρακολουθούν και τμήματα άλλων ειδικοτήτων για να
αποκτήσουν και γενικότερες τεχνικές δεξιότητες, που θα τους βοηθήσουν στην αυτόνομη
διαβίωσή τους και στην εξεύρεση εργασίας (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 2004α).
Σε εθνική έρευνα σε 45 κράτη των Lombard, Miller & Hazelkorn (1998) εξετάστηκαν οι
στάσεις των εκπαιδευτικών προς την ένταξη, οι πρακτικές και οι διαδικασίες που
χρησιμοποιούνται για την προώθηση της ένταξης, η ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση που
λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί σχετικά με τις πρακτικές συμπερίληψης και τα αποτελέσματα
των μεταδευτεροβάθμιων σχολείων, που θεωρούνται από τους εκπαιδευτικούς ως προσιτά για
τους μαθητές με αναπηρία, που συμμετέχουν στα προγράμματα τεχνικής προετοιμασίας για
τη μετέπειτα ένταξη και εργασία τους. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης έδειξαν ότι οι
εκπαιδευτικοί δεν αισθάνονται προετοιμασμένοι να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των μαθητών
με αναπηρία που είναι εγγεγραμμένοι στα μαθήματά τους. Ακόμη, οι ίδιοι αναφέρουν ότι
λαμβάνουν μικρή έως καμία ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση όσον αφορά τις ενταξιακές
πρακτικές και η συντριπτική πλειοψηφία δηλώνει ότι δεν έχουν συμμετάσχει ποτέ στην
ανάπτυξη ατομικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές με αναπηρία.
Σε σχέση με τα βοηθητικά μέσα για τους μαθητές, τα ΕΕΕΕΚ δεν διαθέτουν ούτε
μαθητικά εγχειρίδια ούτε βιβλία για τους εκπαιδευτικούς. Αυτό δυσκολεύει έως ένα σημείο
το εκπαιδευτικό έργο, καθώς το βιβλίο χαρακτηρίζεται ορθά από τους ειδικούς ως «το
κατεξοχήν εργαλείο για την εφαρμογή του διδακτικού έργου» (Χρηστάκης, 2002).
Παράλληλα, σε έρευνα της Ορφανίδου (2006), αναφορικά με τη διερεύνηση του βαθμού
επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών που εργάζονται στα ΕΕΕΕΚ της Κεντρικής
Μακεδονίας, από τους 34 ερωτώμενους εκπαιδευτικούς δηλώνουν το 61,8% ότι είναι λίγο
έως καθόλου ικανοποιημένο από το περιβάλλον και τις συνθήκες εργασίας του, το 29,4%
αρκετά ικανοποιημένο και μόλις το 8,8% πολύ ικανοποιημένο, καθώς τα σχολεία αυτά
στεγάζονται σε ενοικιαζόμενους χώρους, οι οποίοι δεν πληρούν τις προδιαγραφές των
σχολείων που θα λειτουργούσαν για άτομα με αναπηρία.
Επιπλέον, η Καβουνίδου (2008) σε έρευνά της, σχετικά με τη μελέτη κατά πόσο το
θεσμικό πλαίσιο δομής, οργάνωσης και λειτουργίας των ΕΕΕΕΚ διαμορφώνει τις
απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική λειτουργία τους, τα αποτελέσματα
δείχνουν ότι οι μισές περίπου από τις μονάδες δεν διαθέτουν αυτόνομη αυλή, δώδεκα
μονάδες συστεγάζονται με άλλο σχολείο γενικής αγωγής και το 75% των διευθυντών
υποστηρίζει ότι οι κτηριακές εγκαταστάσεις είναι ανεπαρκείς. Ειδικότερα, οι διευθυντές που
συμμετείχαν στην έρευνα τονίζουν ότι το 31% των εργαστηρίων δεν διαθέτει καθόλου
εξοπλισμό, το 34% των εργαστηρίων έχει επάρκεια εξοπλισμού και το 56% των εργαστηρίων
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εξοπλίστηκε από άλλους φορείς και όχι από το ΥΠΕΠΘ. Τέλος, το 64% των ερωτώμενων
δηλώνει ότι δεν έχει αποσταλεί διδακτικό υλικό στο ΕΕΕΕΚ και μόλις το 19% του
εκπαιδευτικού προσωπικού έχει κάποια εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή.
Επίσης, η Χρυσάφη-Γκίγκη (2006) προσέγγισε σε έρευνά της το ΕΕΕΕΚ Γιαννιτσών με
τη μέθοδο της μελέτης περίπτωσης και προσπάθησε να διερευνήσει αν και σε ποιο βαθμό τα
ΕΕΕΕΚ ως δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορούν να λειτουργήσουν προς την άρση των
εμποδίων του κοινωνικού αποκλεισμού των αναπήρων και κυρίως να επιτύχουν τις
προϋποθέσεις που χρειάζονται για να χρησιμοποιούν οι μαθητές τα δημόσια και κοινωνικά
αγαθά όταν ενηλικιωθούν, όπως αυτονομία, απασχόληση, συμμετοχή στο σύστημα υγείας και
διεκδίκηση των κοινωνικών τους δικαιωμάτων. Η ίδια συμπεραίνει, μετά από έρευνα τόσο με
συνέντευξη όσο και με ερωτηματολόγιο των απόψεων των μαθητών που φοιτούν στο
συγκεκριμένο ΕΕΕΕΚ, των γονέων τους, των εκπαιδευτικών του σχολείου, αλλά και των
επαγγελματιών της πόλης των Γιαννιτσών, ότι το ΕΕΕΕΚ είναι μια δομή προεπαγγελματικής
εκπαίδευσης, που όμως δεν εξασφαλίζει ούτε τα τυπικά προσόντα για τη μετάβαση σε
επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα, ούτε και τα ουσιαστικά προσόντα για την αυτόνομη
διαβίωση και ένταξη στην αγορά εργασίας. Στην ουσία λειτουργεί ως απομονωμένη σχολική
δομή, τόσο από το στενό περιβάλλον των τοπικών εκπαιδευτικών δομών όσο και από το
ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον των τοπικών φορέων. Επιπλέον, η ίδια διαπιστώνει ότι η
λειτουργία του ΕΕΕΕΚ διαφέρει ελάχιστα από μια δομή δημιουργικής απασχόλησης παιδιών
με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς εξασφαλίζει την προσωρινή
φοίτηση των παιδιών σε ένα περιορισμένο προστατευτικό περιβάλλον, από το οποίο όταν
αποφοιτήσουν δεν θα έχουν τις προϋποθέσεις για αυτόνομη διαβίωση, για πρόσληψη στην
αγορά εργασίας και για διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους.
Επιπρόσθετα, σε έρευνά της η Δροσινού (2007) σκόπευε να αναδείξει τη σημασία της
παιδαγωγικής υποστήριξης σε μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα
ΕΕΕΕΚ, με τη μελέτη τριών περιπτώσεων μαθητών ηλικίας 14-22 ετών με νοητικές
αναπηρίες,

αυτισμό

και

σοβαρά

προβλήματα

συμπεριφοράς,

με

επίκεντρο

την

αλληλεπιδραστική πειραματική παιδαγωγική παρέμβαση. Η δόμηση και καταγραφή σχεδίων
(projects) εξατομικευμένης διδακτικής εργασίας στην προεπαγγελματική ετοιμότητα
συζητήθηκαν με εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ήταν στην πλειοψηφία τους εκπαιδευτικοί
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα συμπεράσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί αυτοί μπορούν
να υποστηρίξουν μαθητές στην προεπαγγελματική ετοιμότητα με προϋποθέσεις, όπως να
έχουν μελετήσει το Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής (ΠΑΠΕΑ), να
έχουν εκπαιδευτεί στη δόμηση εξατομικευμένων διδακτικών προγραμμάτων και να μπορούν
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να κατανοήσουν και να καταγράψουν παιδαγωγικά την προεπαγγελματική ετοιμότητα με τις
Λίστες Ελέγχου Βασικών Δεξιοτήτων (ΛΕΒΔ).
Ταυτόχρονα, σε εργασία της η Δροσινού (2009) μελέτησε το πρόβλημα της εκπαίδευσης
των μαθητών με αυτισμό στα ΕΕΕΕΚ, τόσο ως προς τη μαθησιακή και προεπαγγελματική
ετοιμότητα όσο και ως προς την κοινωνική προσαρμογή και ένταξη. Συγκεκριμένα,
ασχολήθηκε με την αλληλεπίδραση από τα διαφοροποιημένα διδακτικά προγράμματα
(ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 1996 & 2003), που εφαρμόστηκαν σε 14 μαθητές ηλικίας 14-24 ετών με
διάγνωση στο αυτιστικό φάσμα από το 2001 μέχρι τον Ιούνιο του 2008. Τα αποτελέσματα
κατέγραψαν ως σημαντική τη βοήθεια που δέχονται οι παραπάνω μαθητές με αυτισμό στα
ΕΕΕΕΚ μέσα από τις διδακτικές διαφοροποιήσεις τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Επιπλέον, σε έρευνά τους οι Σκουλίδης, Πανιτσίδου, Παπασταμάτης & Βαλκάνος (2015)
επιχείρησαν τη διερεύνηση των αναγκών επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ΕΑΕ που
απασχολούνται στα ΕΕΕΕΚ του νομού Αττικής για να εκφραστεί μια ολοκληρωμένη
πρόταση ενός επιμορφωτικού προγράμματος, που θα βασίζεται στις καταγεγραμμένες
ανάγκες και προτάσεις των ίδιων των εκπαιδευτικών. Στην έρευνα πήραν μέρος 101
εκπαιδευτικοί ΕΑΕ και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 91,1% των εκπαιδευτικών που
συμμετείχε στην έρευνα έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικά προγράμματα ή σεμινάρια σε
θέματα ΕΑΕ, το 64,1% έχουν παρακολουθήσει ετήσια προγράμματα στην ΕΑΕ (400 ωρών
και άνω), ενώ το 41,6% κατείχαν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Επίσης, το 83,17% των
εκπαιδευτικών έκριναν σημαντικό οι επιμορφωτές τους να έχουν πολυετή διδακτική εμπειρία
στο χώρο της ΕΑΕ και ως καταλληλότερες διδακτικές μεθόδους για την επιμόρφωσή τους
στην ΕΑΕ θεωρούν τις βιωματικές προσεγγίσεις (89,1%), την πρακτική άσκηση στον
εργασιακό χώρο (86,3%) και τη μελέτη περίπτωσης/επεξεργασία του προβλήματος (78,3%).
Σύμφωνα με τα παραπάνω, διαφαίνεται η ρητή ανάγκη των εκπαιδευτικών να
παρακολουθούν συστηματικά επιμορφωτικά προγράμματα σε θέματα ΕΑΕ, ώστε να είναι σε
θέση να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις δυσκολίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση
του απαιτητικού τους έργου. Η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων θεωρούν πιο
αναγκαίο για την επιμόρφωσή τους το πεδίο της διαχείρισης των προβλημάτων της σχολικής
τάξης, καθώς ο ρόλος που αναλαμβάνουν είναι πολυσύνθετος και ξεπερνά τα καθήκοντα του
απλού εκπαιδευτικού. Ακόμη, φάνηκε η επιθυμία τους να συμμετέχουν ενεργά με προσωπικά
τους αιτήματα και προτάσεις στο σχεδιασμό επιμορφωτικών προγραμμάτων, που θα
εστιάζουν σε πρακτικά θέματα και θα προσφέρουν εξειδικευμένες λύσεις.
Τα τελευταία εκατό χρόνια η ΕΑΕ έχει αυξηθεί σημαντικά σε μέγεθος και σημασία και
βρίσκεται σε μια μόνιμη κατάσταση αλλαγής. Τα εκπαιδευτικά συστήματα, όμως, δεν
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αναπτύσσονται όπως θα έπρεπε, δεν προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της κοινωνίας και δεν
αλλάζουν χωρίς λόγο για να ωφελήσουν τις διάφορες ομάδες παιδιών. Αντίθετα, τα
εκπαιδευτικά αυτά συστήματα διαμορφώνουν τα χαρακτηριστικά τους ανάλογα με τους
στόχους που έχουν αυτοί που τα ελέγχουν και έχουν συμφέροντα από την ανάπτυξή τους και
κυρίως αλλάζουν από τις συζητήσεις, τα επιχειρήματα και τις διαμάχες για την εξουσία
(Tomlinson, 2012).
1.6. Ο ρόλος των Κοινωνιολόγων στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ.
Το επάγγελμα του ειδικού παιδαγωγού αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε διεθνώς από το 1940
έως το 1980 και ήταν αυτός που είχε αναλάβει αποκλειστικά την εκπαίδευση των παιδιών με
αναπηρία. Με την αλλαγή των στάσεων της κοινωνίας προς την αναπηρία, άλλαξε και η
αντίληψη που υπήρχε για το ρόλο του ειδικού παιδαγωγού (Δελλασούδας, 2005). Οι
μεταρρυθμίσεις στα συστήματα αγωγής και εκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρία είχαν τον
αντίστοιχο αντίκτυπο στο ρόλο και στις αρμοδιότητες του ειδικού παιδαγωγού και
δημιούργησαν μια νέα θεματική για προβληματισμό γύρω από αυτά (Vlachou, 2006).
Κυρίως, ο ρόλος του εκπαιδευτικού θεωρήθηκε τα τελευταία χρόνια ως διττός. Από τη
μια είναι ο παιδαγωγικός ρόλος, με στόχο τη μετάδοση γνώσεων μέσα από την ενεργό
συμμετοχή του μαθητή στη διαδικασία της μάθησης, σε κλίμα κατάλληλα διαμορφωμένο από
την παιδαγωγική ευαισθησία και την οικεία ενημέρωση του εκπαιδευτικού-παιδαγωγού και
τη συντελούμενη πολιτισμική ώσμωση. Από την άλλη είναι ο ψυχολογικός-συμβουλευτικόςυποστηρικτικός ρόλος, με στόχο τη συνεισφορά στην προσωπική εξέλιξη του μαθητή και
στην προσαρμογή του στο σχολικό περιβάλλον, με γνώση του τι πρέπει να επιδιώκει ή και να
αποφεύγει σε επίπεδο διαχείρισης της συμπεριφοράς της τάξης (Παπαχρήστου, 2006).
Ειδικότερα, ο ρόλος του εκπαιδευτικού ΕΑΕ, που απασχολείται στη Δευτεροβάθμια
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και συγκεκριμένα στα ΕΕΕΕΚ, απαιτεί εξειδικευμένες
γνώσεις και δεξιότητες, διαφορετικές ικανότητες και πλούσια ακαδημαϊκά προσόντα για να
μπορεί να αντιμετωπίζει με επιτυχία τις δυσκολίες. Όμως, εξαιτίας της γρήγορης εξέλιξης της
τεχνικής και επιστημονικής γνώσης, η αρχική εκπαίδευση καθίσταται ανεπαρκής και ο
εκπαιδευτικός ΕΑΕ είναι απαραίτητο στη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας να
δέχεται συστηματικά επιμόρφωση ως αναπόσπαστο κομμάτι της προσωπικής και
επαγγελματικής του προόδου (Duncombe & Armour, 2004· ΟΕΠΕΚ, 2007· Χάδου, 2012).
Για τη στελέχωση του χώρου της ΕΑΕ απαιτούνται καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί, οι
οποίοι διαθέτουν τις απαραίτητες γνωστικές δεξιότητες, με σκοπό την αποτελεσματικότητα
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της εκπαίδευσης που παρέχουν και παράλληλα προχωρούν σε εξατομικευμένη διδασκαλία,
αναπτύσσουν διαφορετικά προγράμματα διδακτικής παρέμβασης, αναλύουν πληροφορίες
διάγνωσης σε σχέση με τις ανάγκες των μαθητών και φροντίζουν για τη συμμετοχή τους στη
μαθησιακή διαδικασία (Μαστοροδήμου, Μιχαλαρέα & Μπόνια, 2013· Olivier & Williams,
2005· Stough & Palmer, 2003).
Επιπλέον, σύμφωνα με το Deno (1994), ο εκπαιδευτικός ΕΑΕ με το σύγχρονο ρόλο του
εμφανίζεται ταυτόχρονα ως

ψυχολόγος,

κοινωνιολόγος, σχεδιαστής

εκπαιδευτικών

προγραμμάτων και άριστος γνώστης του πλαισίου μέσα στο οποίο δουλεύει για να
κατευθύνει το μαθητή με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην όσο είναι
δυνατόν απόκτηση της αυτόνομης διαβίωσης και στην ένταξή του στην κοινωνία. Επίσης, οι
Toth & Matsuishi (n.d.) ισχυρίζονται ότι η ιδιαιτερότητα των εκπαιδευτικών ΕΑΕ οφείλεται
στο ότι χρειάζεται να δουλεύουν ταυτόχρονα ακαδημαϊκά και θεραπευτικά και με βάση αυτό
διαφοροποιούνται από τους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης.
Με το νόμο 3699/2008 (άρθρο 19) στους κλάδους των εκπαιδευτικών ΕΑΕ για τις
ΣΜΕΑΕ προστίθενται νέοι κλάδοι ΠΕ (καθηγητών δευτεροβάθμιας ΕΑΕ) όλων των
ειδικοτήτων με τον ισχύοντα κωδικό τους και προέκταση « .50». Τα ειδικά τυπικά προσόντα
ένταξης στον εισαγωγικό βαθμό των συνιστώμενων νέων κλάδων εκπαιδευτικών ΕΑΕ
πληρούνται με διδακτορικό δίπλωμα στην ΕΑΕ ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ΕΑΕ ή
στη σχολική ψυχολογία ή πτυχίο διετούς μετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ ή πτυχίο πανεπιστημίων
με τουλάχιστον τριετή προϋπηρεσία στην ΕΑΕ και πιστοποιητικό παρακολούθησης ετήσιου
σεμιναρίου κατάρτισης στην ΕΑΕ από πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς
φορείς διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών ή πτυχίο από πανεπιστήμια με
τουλάχιστον τριετή προϋπηρεσία στην ΕΑΕ. Οι εκπαιδευτικοί των νέων κλάδων ΠΕ
τοποθετούνται σε αυτοτελείς ΣΜΕΑΕ, σε τμήματα ένταξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
σε ΕΕΕΕΚ, σε προγράμματα παράλληλης στήριξης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι.
Τέλος, όταν αποκτήσουν τριετή εκπαιδευτική προϋπηρεσία μπορούν να πάρουν μετάθεση ή
απόσπαση σε θέσεις των ΚΕΔΔΥ.
Οι Κοινωνιολόγοι ως εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ10 μπορούν να υποβάλουν αίτηση με
τα απαραίτητα δικαιολογητικά για ένταξη στους οικείους πίνακες αναπληρωτών και
ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ (ΠΕ10.50), δηλώνοντας τις περιοχές προτίμησης για
πρόσληψη από τους εν λόγω πίνακες και να απασχοληθούν σε ΣΜΕΑΕ, όπως ΕΕΕΕΚ,
Γυμνάσιο-Λύκειο

Κωφών-Βαρήκοων,

Ειδικά

Επαγγελματικά

Γυμνάσια

(ΥΑ

63498/Ε2/2017). Στους Κοινωνιολόγους που εργάζονται στα ΕΕΕΕΚ ανατίθενται ως πρώτη
ανάθεση η διδασκαλία των μαθημάτων της Κοινωνικής Επαγγελματικής Αγωγής και της
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Αυτόνομης Διαβίωσης (ΥΑ 104147/Γ6/2010). Με το νόμο 4521/2018 (άρθρο 29) οι κλάδοι
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΠΕ10 Κοινωνιολόγοι και ΠΕ13 Νομικών και Πολιτικών
Επιστημών ενοποιούνται και δημιουργούν το νέο κλάδο ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών.
Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης όσον αφορά τη
διδασκαλία, εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Ωστόσο, η πρόοδος, η
οικονομική ανάπτυξη, ο πολιτισμός και η συνοχή της κοινωνίας εξαρτώνται από τη συμβολή
και προσπάθεια των εκπαιδευτικών για την ποιότητα της εκπαίδευσης. Έτσι, τα καθήκοντα
και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών οφείλουν να εναρμονίζονται με τους στόχους αυτούς.
Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν στους μαθητές τα διάφορα
γνωστικά αντικείμενα σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών, προετοιμάζουν και
οργανώνουν το μάθημά τους καθημερινά και εφαρμόζουν σύγχρονες και κατάλληλες
μεθόδους διδασκαλίας ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών και τις ιδιαιτερότητες των
γνωστικών αντικειμένων. Επίσης, συνεργάζονται με τους μαθητές και σέβονται την
προσωπικότητά τους, δημιουργούν κλίμα συνεργασίας και επικοινωνίας με τους γονείς τους,
φροντίζουν για την πρόοδό τους, ενδιαφέρονται για τις υγιεινές συνθήκες παραμονής τους
στο σχολείο και για τις συνθήκες ζωής τους στην οικογένεια και στο ευρύτερο κοινωνικό
περιβάλλον, αξιολογούν αντικειμενικά την πρόοδο και επίδοσή τους και ενημερώνουν τους
γονείς και τους ίδιους τους μαθητές. Ο εκπαιδευτικός είναι σημαντικό να παρακολουθεί τις
εξελίξεις σχετικά με τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα, ώστε να ανανεώνει και να
εμπλουτίζει τις γνώσεις του με διαρκή και έγκυρη επιμόρφωση, διότι οι ανάγκες της
κοινωνίας μεταβάλλονται με γρήγορους ρυθμούς (ΥΑ Φ.353.1./324/105657/Δ1/2002).
Να σημειωθεί ότι σε έρευνά της η Σαρράκη (2017) μελέτησε τις απόψεις των
Κοινωνιολόγων που εργάζονται στα EΕΕΕΚ σχετικά με το ρόλο και τη λειτουργικότητά τους
στις δομές αυτές. Μέσα από 10 ημιδομημένες συνεντεύξεις τα αποτελέσματα ανέδειξαν τον
πολύπλοκο ρόλο των Κοινωνιολόγων στο πλαίσιο της Ειδικής Αγωγής και ειδικότερα των
ΕΕΕΕΚ και τόνισαν την αναγκαιότητα της διαφοροποίησής του από το ρόλο του
εκπαιδευτικού, ώστε να μπορεί να συμμετέχει περισσότερο στο σχεδιασμό και στην
υλοποίηση παρεμβάσεων που στηρίζονται στις ειδικές γνώσεις που κατέχει. Παράλληλα,
κατέδειξαν τη διεπιστημονική συνεργασία ως απάντηση στη διαχείριση των πολυεπίπεδων
αναγκών και τη διαφοροποιημένη διδασκαλία ως βασική εκπαιδευτική αρχή. Επίσης, τόνισαν
τη σημασία των ακαδημαϊκών προσόντων με την ανάγκη να είναι κάποιος καλά
καταρτισμένος πάνω στο αντικείμενό του, να θέλει να εξελίσσεται και να υιοθετεί
καινούργιες ιδέες και τεχνικές. Τέλος, έδειξαν τις ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή, οι
οποίες δυσχεραίνουν το ρόλο του Κοινωνιολόγου και τη γενικότερη λειτουργία των ΕΕΕΕΚ.
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Ταυτόχρονα, σε έρευνά τους οι Genc & Ozcan (2017) προσδιόρισαν τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε ιδρύματα ειδικής εκπαίδευσης σε σχέση
με τους γονείς, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τη σχολική διοίκηση και τη διαδικασία
επιθεώρησης. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, κατά τη διάρκεια του εαρινού
εξαμήνου του 2016-2017, συλλέχθηκαν οι απόψεις 12 εκπαιδευτικών ειδικής εκπαίδευσης,
που εργάζονται σε ειδικά εκπαιδευτικά ιδρύματα στην περιοχή της Λευκωσίας στην Κύπρο.
Στο ερευνητικό έργο χρησιμοποιήθηκε το ημιδομημένο έντυπο συνεντεύξεων ανοιχτού
τύπου, το οποίο ετοίμασαν οι ερευνητές ανάλογα με τις γνώμες των εμπειρογνωμόνων. Τα
δεδομένα που προέκυψαν από την έρευνα αναλύθηκαν μέσω της ανάλυσης περιεχομένου
μεταξύ των ποιοτικών μεθόδων ανάλυσης δεδομένων. Στα αποτελέσματα της μελέτης οι
περισσότεροι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι οι γονείς είχαν προβλήματα λόγω διαφορετικών
προοπτικών προς τον εαυτό τους. Επιπλέον, επισήμαιναν ότι οι εκπαιδευτικοί της ειδικής
εκπαίδευσης αντιμετωπίζουν προβλήματα εξαιτίας της διοικητικής αδυναμίας και της
έλλειψης συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και της σχολικής διοίκησης. Επίσης, οι
εκπαιδευτικοί τόνισαν ότι οι επιθεωρήσεις πρέπει να διενεργούνται συχνά και να διεξάγονται
από ειδικούς στον τομέα. Τέλος, οι ίδιοι θεώρησαν ότι η αντίδραση της κοινότητας είναι
αποτέλεσμα της έλλειψης ευαισθητοποίησης σχετικά με την ειδική εκπαίδευση και ότι το
κίνητρό τους μειώνεται λόγω αυτών των αντιδράσεων.
Το προσωπικό που υπηρετεί στις ΣΜΕΑΕ οφείλει να ενεργεί με βάση τις παγκόσμιες
διακηρύξεις για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και τις δεοντολογικές αρχές της
επιστημονικής και επαγγελματικής του ιδιότητας και να συμμετέχει σε επαγγελματικές
δραστηριότητες που σκοπό έχουν την αναβάθμιση των υπηρεσιών εκπαίδευσης και τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων αυτών. Ακόμη, οφείλει να επιδεικνύει ευαισθησία
για τα πολιτισμικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά και την κοινωνικοοικονομική θέση των
ατόμων με αναπηρία με διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων, να
συνεργεί με το προσωπικό των σχολείων, με τα θεσμικά όργανα και τα μέλη της κοινότητας
για την προώθηση της σχολικής, κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης των ατόμων με
αναπηρία και να μπορεί να συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα (ΥΑ 27922/Γ6/2007).
Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στις ΣΜΕΑΕ κατέχουν αρμοδιότητες και καθήκοντα
για να οργανώνουν, να καταρτίζουν και να υλοποιούν σε συνεργασία με το Ειδικό
Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των μαθητών
της τάξης τους, να καθοδηγούν τους γονείς σε θέματα αγωγής στο σπίτι και να προτείνουν
δραστηριότητες για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους. Επίσης, οφείλουν να
συνεργάζονται με το ΕΕΠ για την αντιμετώπιση των ατομικών αναγκών των μαθητών τους
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και να ενημερώνονται για τα προγράμματα αποκατάστασής τους, τα οποία υλοποιούνται
εκτός

του

σχολείου

και

σε

συνεργασία

με

ειδικούς

επιστήμονες

(ΥΑ

Φ.353.1./324/105657/Δ1/2002).
Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι ο Κοινωνιολόγος ΕΑΕ συμβάλλει στη διδασκαλία,
αξιολόγηση, σχεδιασμό προγραμμάτων, πληροφόρηση και παροχή συμβουλών σε
συναδέλφους, γονείς και φορείς. Η συνεργασία του με τους συναδέλφους του και τους
σχολικούς συμβούλους θεωρείται σημαντικός παράγοντας για την επιτέλεση του έργου του.
Έτσι, από τα ειδικά καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Κοινωνιολόγου ΕΑΕ, όπως αυτά
διατυπώνονται τα τελευταία χρόνια, είναι φανερή και επιτακτική η τάση για διεύρυνση του
ρόλου του (Περσίδου, 2010).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ
2.1. Ο εννοιολογικός προσδιορισμός της Αυτόνομης Διαβίωσης
Σύμφωνα με τον John Evans (ιδρυτή του Κέντρου για την Αυτόνομη Διαβίωση του
Hampshire - Hampshire Centre for Independent Living και του Εθνικού Κέντρου για την
Αυτόνομη Διαβίωση - National Council on Independent Living, NCIL), υπάρχουν πολλοί
ορισμοί για την Αυτόνομη ή Ανεξάρτητη Διαβίωση (Independent Living), που έχουν
αναπτυχθεί σταδιακά μέσα από το έργο των διαφόρων φορέων και οργανώσεων για το σκοπό
αυτό, αλλά οι περισσότεροι συγκλίνουν στον ορισμό ότι «αυτόνομη διαβίωση είναι οτιδήποτε
κάνει τα άτομα με αναπηρία να αναλαμβάνουν τον έλεγχο της ζωής τους και να συμμετέχουν
σε όλες τις αποφάσεις που την επηρεάζουν». Με τον ορισμό αυτό καταδεικνύεται ότι το
άτομο με αναπηρία είναι σε θέση αυτοπροσδιορισμού και αυτοδιάθεσης για όσα επηρεάζουν
τη ζωή του, καθώς έχει μεγάλη σημασία τι θέλει κάποιος να κάνει, πότε, πώς και με ποιον
τρόπο (ΕΣΑμεΑ, 2011). Η αυτόνομη διαβίωση θεωρείται μια δυναμική διαδικασία και
εμπεριέχει το δικαίωμα του ατόμου με αναπηρία να επιλέγει και να αποφασίζει ανάλογα με
τις ικανότητές του, αξιοποιώντας αυτές όσο περισσότερο μπορεί με κατάλληλη υποστήριξη
που εξειδικεύεται ως προς την αναπηρία του. Η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα σε μια
ανοιχτή κοινωνία, χωρίς αμφιθυμία προς τα άτομα με αναπηρία και κοινωνικό ρατσισμό
(ΕΣΑμεΑ, 2005). Τα άτομα με αναπηρία με την αυτόνομη διαβίωση αποπεριθωριοποιούνται
και αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους, συμμετέχοντας ισότιμα στις δραστηριότητες της ζωής
και μειώνοντας την εξάρτησή τους από άλλο άτομο (ΥΠΕΧΩΔΕ, 1997).
Με τον όρο Αυτόνομη Διαβίωση εννοείται ότι η κοινωνία συντάσσει τις προϋποθέσεις
εκείνες που μπορούν να οδηγήσουν στην ανεξαρτησία και αυτοδιαχείριση των ατόμων με
αναπηρία, καθώς δίνουν τις ευκαιρίες και δυνατότητες να επιλέγουν, όπως και τα άτομα που
δεν έχουν κάποια αναπηρία, μέσα από εναλλακτικούς τρόπους ζωής χωρίς διακρίσεις και
αποκλεισμούς (Στεργιούλας, 2006). Στοιχείο ζωτικής σημασίας για την πλήρη συμμετοχή
των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής αποτελεί η αποδοχή της έννοιας της
Αυτόνομης Διαβίωσης, που έχει ως πρωτεύων στόχο να τους επιτρέψει να κατακτήσουν σε
μεγάλο βαθμό την κοινωνική και οικονομική ένταξη, την ανεξαρτησία και την άσκηση ίσων
δικαιωμάτων με τα υπόλοιπα άτομα (ΕΣΑΕΑ, 2000). Ως κύριες αρχές της θεωρούνται ο
έλεγχος και η δυνατότητα επιλογών και ευκαιριών ενός ατόμου με αναπηρία, η ισότητα
ευκαιριών και η ισότητα των πολιτών απέναντι στην κοινωνία, δηλαδή τα άτομα αυτά να
έχουν ίσες ευκαιρίες για εκπαίδευση, εργασία, μεταφορά, στέγη (ΕΣΑμεΑ, 2011).
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Όπως καταγράφεται στην Έκθεση της ΕΣΑμεΑ (2005), η Αυτόνομη Διαβίωση σημαίνει:
(α) Ολοκληρωμένη προσωπική ανάπτυξη, μέσω παροχής ειδικής και συνεχούς
εκπαίδευσης, υποστήριξης καθημερινών δραστηριοτήτων, καθοδήγησης διαπροσωπικών
σχέσεων και σεξουαλικής ζωής, πληροφόρησης και συμβουλευτικής.
(β) Διασφάλιση όρων ικανοποιητικής διαβίωσης, μέσω ικανοποιητικού επιπέδου
στέγασης, παρεχόμενων υποστηρικτικών υπηρεσιών και ειδικού τεχνικού εξοπλισμού,
εργονομικά διευθετημένου περιβάλλοντος, δυνατότητας χρήσης χώρου κατοικίας ως χώρου
εργασίας.
(γ) Ευαισθητοποίηση - κινητοποίηση της κοινότητας, με συμμετοχή του ατόμου με
αναπηρία στην κοινότητα ως αναπόσπαστο μέλος, ανάπτυξη αισθήματος αλληλεγγύης και
ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της αυτόνομης διαβίωσης για όλους.
(δ) Αλλαγή

της

συνολικής

κοινωνικής

οργάνωσης,

με

πρόσβαση

στο

κοινωνικοοικονομικό γίγνεσθαι, συμμετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων, πρόσβαση και
δυνατότητα προσαρμογής των μέσων μαζικής μεταφοράς και υποδομών, πρόσβαση σε
ιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες, κοινωνική ένταξη στο μέγιστο δυνατό βαθμό των
ατόμων με αναπηρία με σεβασμό στις επιλογές τους.
Τα άτομα που αφορά η αυτόνομη διαβίωση ως προς τη φιλοσοφία και την πρακτική της
είναι περισσότερο όσα έχουν σωματικές, κινητικές, αισθητηριακές και ψυχιατρικές αναπηρίες
και λιγότερο εκείνα με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, καθώς τα
τελευταία μπορούν να διαβιώσουν μόνο σε συνθήκες προστατευμένης διαβίωσης
(ολοκληρωμένη προσωπική ανάπτυξη ανάλογη με τις δυνατότητες του ατόμου, διασφάλιση
όρων αξιοπρεπούς διαβίωσης, κοινωνική ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση), με σεβασμό
στο δικαίωμα κάθε ατόμου για μια αξιοπρεπή ανθρώπινη ζωή (ΕΣΑμεΑ, 2005).
Κατά τον Adolf Ratzka (2003), αυτόνομη διαβίωση είναι το δικαίωμα κάθε ανθρώπου
ανεξαρτήτου ηλικίας, τύπου και δυνατοτήτων να ζήσει σε μια κοινότητα έχοντας το ίδιο
εύρος ευκαιριών με οποιονδήποτε άλλο, να λαμβάνει μέρος στην κοινωνική, οικονομική και
πολιτική σκηνή της και να διαβιώσει ως σεβαστό μέλος της με όλα τα δικαιώματα και
προνόμια ξεδιπλώνοντας τις ικανότητες και τους στόχους του (European Network on
Independent Living).
Ουσιαστικά, η αυτόνομη διαβίωση είναι ένας τρόπος ζωής που περιλαμβάνει τόσο τη
δυνατότητα και την ευκαιρία να αποφασίζει κάποιος για τον εαυτό του όσο και την ικανότητα
να επιλέγει τις δραστηριότητες που επιθυμεί. Έτσι, στο άτομο δίνεται το δικαίωμα να
ακολουθήσει μια πορεία δράσης ή η δυνατότητα να επιτύχει ή να αποτύχει σε κάτι και δεν
δηλώνει να ζει μόνο του ή να εργάζεται σε μια θέση ανάλογη με τις δυνατότητες και τα
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ενδιαφέροντά του. Βέβαια, για τα άτομα με αναπηρία που επηρεάζονται στο να πάρουν
αποφάσεις ή να κάνουν δύσκολα σχέδια δράσης, η αυτόνομη διαβίωση σημαίνει να έχουν τη
δυνατότητα και την ευκαιρία να είναι περισσότερο αυτάρκεις. Δυστυχώς, η αυτόνομη
διαβίωση δεν συνιστά μια εύκολη υπόθεση και εγκυμονεί κινδύνους, αλλά ευτυχώς πάρα
πολλοί την αξιολογούν ως καλύτερη από μια εξαρτημένη ζωή με ελάχιστες ευκαιρίες και
καθόλου προσδοκίες (Κουτουμάνος, 2011).
2.2. Το ιστορικό πλαίσιο της Αυτόνομης Διαβίωσης στο εξωτερικό και στην Ελλάδα
Η Αυτόνομη Διαβίωση ξεκίνησε ως κίνημα από το Μπέρκλεϋ (Berkeley) της
Καλιφόρνιας των ΗΠΑ, όπου το 1972 λειτούργησε το πρώτο Κέντρο Ανεξάρτητης
Διαβίωσης. Ήταν μια πρωτοβουλία αναπήρων ατόμων του πανεπιστήμιου της περιοχής, με
σκοπό την εφαρμογή προγραμμάτων υποστήριξης φοιτητών με αναπηρία για να μπορέσουν
να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Το πρόγραμμα είχε μεγάλη επιτυχία και οδήγησε τους
φοιτητές να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους και σε άτομα με αναπηρία εκτός του
πανεπιστημίου, όπως σε οργανώσεις με βετεράνους πολέμου. Ο πρωταρχικός τους στόχος
ήταν να απομακρυνθούν τα άτομα με αναπηρία από τα ιδρύματα και τα νοσοκομεία και να
εγκατασταθούν μέσα στην κοινότητα. Με αυτόν τον τρόπο το κίνημα αντιστάθηκε κυρίως
στα στερεότυπα και στις προκαταλήψεις σχετικά με την αναπηρία και προσπάθησε για την
εξάλειψή τους (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, χ.χ.).
Ο κεντρικός άξονας του κινήματος ήταν η πεποίθηση ότι τα άτομα με αναπηρία μπορούν
να ελέγχουν την καθημερινότητα, τη σκέψη και τις αποφάσεις τους. Με την υποστήριξη της
απομάκρυνσής τους από τα ιδρύματα κλειστής περίθαλψης για μια πιο αξιοπρεπή ζωή και με
τη σταδιακή εισαγωγή δραστικότερων τρόπων θεραπείας τους, οι στόχοι του κινήματος ήταν
η διαχείριση του προσωπικού χώρου και ελεύθερου χρόνου, η κοινωνικοποίηση και
αξιοποίηση των ερεθισμάτων της κοινότητας, η εφαρμογή και τήρηση των κανόνων ομαδικής
διαβίωσης, η χρήση διευκολύνσεων στην κοινότητα, η διαχείριση χρημάτων, η
κυκλοφοριακή αγωγή, η ψυχαγωγία. Οι τρόποι υλοποίησης των στόχων σχετίζονταν με την
ατομική υγιεινή, την καθαριότητα του χώρου, την ομαδική έξοδο, τη μαγειρική, τις αγορές,
την ατομική και ομαδική δημιουργική απασχόληση. Ο σκοπός που ήθελαν να επιτευχθεί
αφορούσε την ισότιμη ένταξη και συμμετοχή στην κοινωνική ζωή και τη σύναψη
ανθρώπινων σχέσεων που χαρακτηρίζονται από αμοιβαιότητα και συμμετοχή (Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης, χ.χ.).
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Με τα χρόνια, η ιδέα της Αυτόνομης Διαβίωσης εξαπλώθηκε στη Βόρεια Αμερική και
έπειτα σε μεγάλο αριθμό χωρών του πλανήτη. Στην Ευρώπη μόλις το 1989 άρχισε να
στήνεται ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Αυτόνομη Διαβίωση (European Network on
Independent Living, ENIL) (Σκαρλατάκη, 2012). Στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης η αυτόνομη διαβίωση αποτελεί ένα κοινωνικό αίτημα και υποστηρίζεται από πολλές
δομές και συνεταιρισμούς, που στην κοινωνική και θεσμική τους βάση δεν είναι αμιγώς
εργασιακοί. Οι δομές της Αυτόνομης Διαβίωσης που λειτουργούν ακολουθούν το ευρωπαϊκό
νομικό πλαίσιο και υλοποιούν προγράμματα κοινωνικής ένταξης των ατόμων που διαμένουν
σε αυτές. Υπάρχει ένα διευρυμένο δίκτυο υπηρεσιών, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με
αναπηρία, όπως Εξειδικευμένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρα Ημερήσιας
Φροντίδας,

Κέντρα

Τεχνολογικών

Βοηθημάτων,

Ειδικές

Υπηρεσίες

Μεταφοράς,

Υποστηριζόμενη Αυτόνομη Κατοικία, Κέντρα Ανεξάρτητης Διαβίωσης κ.ά. (Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης, χ.χ.).
Ειδικότερα, στη Σουηδία (1985: Σύνδεσμος της Στοκχόλμης για την Αυτόνομη Διαβίωση
/ The Stockholm Cooperative for Independent Living, STIL) και στο Ηνωμένο Βασίλειο
(1989: Επιτροπή για την Αυτόνομη Διαβίωση στο Ηνωμένο Βασίλειο / U.K. Independent
Living Committee και 1996: Εθνικό Κέντρο για την Αυτόνομη Διαβίωση / National Centre of
Independent Living) διαπιστώνονται τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της αυτόνομης
διαβίωσης και αποϊδρυματοποίησης, καθώς έχουν οργανώσει ένα μεγάλο δίκτυο δομών και
υπηρεσιών και τη θεωρούν ως βασικό δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία. Ακολουθούν το
κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας, υποστηρίζοντας ότι η οργάνωση της σημερινής κοινωνίας
δεν λαμβάνει υπόψη τη διαφορετικότητα των ατόμων και τις ανάγκες τους περιορίζοντας τη
συμμετοχή τους σε αυτή και εφαρμόζουν καινοτόμες ιδέες για την κατάργηση των εμποδίων
που θέτει η κοινωνία στην ένταξη των ατόμων με αναπηρία. Και στις δύο χώρες έχουν
εφαρμόσει νομικές διατάξεις, με σκοπό τα άτομα αυτά να έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν με
μεγαλύτερη αυτονομία και να απολαμβάνουν όλες τις πτυχές της ζωής (Σκαρλατάκη, 2012).
Να σημειωθεί πως το πρώτο νομικά δεσμευτικό διεθνές μέσο για τα ανθρώπινα
δικαιώματα αποτελεί η Διεθνής Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των
Ατόμων με Αναπηρία (2007) του ΟΗΕ. Εξαιτίας των ελλείψεων και διαφοροποιήσεων στο
θεσμικό πλαίσιο των κρατών σχετικά με την αναπηρία, υπήρχε ανάγκη για μια παγκόσμια
σύμβαση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία από τις διακρίσεις. Στόχος
της σύμβασης είναι να μπορούν τα άτομα με αναπηρία να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους
σε ισότιμη βάση με τους άλλους πολίτες (ΕΣΑμεΑ, 2012). Σύμφωνα με το άρθρο 19 της
παρούσας σύμβασης (ανεξάρτητη διαβίωση και ένταξη στην κοινωνία), τα συμβαλλόμενα
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κράτη δέχονται το ίσο δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να ζουν στην κοινωνία με ίσες
επιλογές με τα υπόλοιπα άτομα, λαμβάνοντας κατάλληλα και αποτελεσματικά μέτρα για την
πλήρη διευκόλυνση στο δικαίωμά τους αυτό, καθώς και για την πλήρη ένταξη και συμμετοχή
τους στην κοινωνία, διασφαλίζοντας ότι:
(α) Τα άτομα με αναπηρία μπορούν να επιλέξουν τον τόπο διαμονής τους με ίσα
κριτήρια με τα άλλα άτομα και χωρίς ιδιαίτερες ρυθμίσεις διαβίωσης.
(β) Τα άτομα με αναπηρία μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες με
προσωπική βοήθεια για την υποστήριξη της διαβίωσης και ένταξης στην κοινωνία και όχι του
διαχωρισμού ή της απομόνωσης από αυτή.
(γ) Τα άτομα με αναπηρία μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κοινοτικές υπηρεσίες και
κτίρια με ίσα κριτήρια και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους (United Nations, 2007).
Στην Ελλάδα, μετά από μια μακρά περίοδο με χαρακτήρα επιδοματικό, άρχισαν να
σχεδιάζονται παρεμβάσεις με έμφαση στην παροχή υπηρεσιών από ανοικτές δομές στήριξης
και κοινωνικής φροντίδας. Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονταν στη σταδιακή επανένταξη των
ατόμων με αναπηρία στην κοινωνικοοικονομική ζωή και στην προώθηση της αυτόνομης
διαβίωσης. Οι ίδιες είχαν πιλοτικό χαρακτήρα, ενώ διαφαίνεται πως παρά τα προβλήματα και
τις θεσμικές αδυναμίες τους ήταν ιδιαίτερα σημαντικές για την κοινωνική ενσωμάτωση
ειδικών ομάδων του πληθυσμού (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, χ.χ.). Η αυτόνομη διαβίωση
των ατόμων με αναπηρία έχει στενή σχέση με την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Και
ενώ στην Ευρώπη όσο προχωρούσε η επαγγελματική αποκατάσταση τόσο εξελισσόταν και ο
θεσμός της Αυτόνομης Διαβίωσης, όπως στη Γερμανία και στη Σουηδία όπου κάθε άτομο με
αναπηρία έχει τη δική του θέση εργασίας και το δικό του χώρο κατοικίας, στην Ελλάδα δεν
υπήρχε ένα οργανωμένο δίκτυο τέτοιων κατοικιών ειδικά φτιαγμένων για τα άτομα αυτά
(Ηλία, 2003).
Ουσιαστικά, μετά από νόμους και υπουργικές αποφάσεις με αναφορά σε Στέγες
Αυτόνομης

Διαβίωσης

ΑμεΑ,

το

2007

η

Κοινή

Υπουργική

Απόφαση

(ΚΥΑ)

Π3β/Φ.ΓΕΝ/Γ.Π.οικ.3394 καθορίζει το θεσμικό πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία
Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία (ΣΥΔ-ΑμεΑ), οι οποίες
χαρακτηρίζονται κυρίως από άτομα με νοητική αναπηρία και, ενδεχομένως, με κινητικές ή
αισθητηριακές αναπηρίες ή δευτερογενείς ψυχικές παθήσεις και διαταραχές, που δεν μπορούν
να ζήσουν αυτόνομα χωρίς κατάλληλη υποστήριξη. Σύμφωνα με την ΚΥΑ αυτή, η Στέγη
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης είναι το σύνολο των χώρων που διατίθενται για τη μόνιμη
διαβίωση - κατοικία των ατόμων αυτών με κατάλληλα οργανωμένη υποστήριξη από κάποιο
Φορέα, είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή μη
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χαρακτήρα. Βασικά, η υποστηριζόμενη διαβίωση αναφέρεται στο κύριο δικαίωμα για
ανεξάρτητη διαβίωση κάθε ατόμου και έχει στόχο την ανάπτυξη και διατήρηση στο
μεγαλύτερο βαθμό των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των κατοίκων για να ζουν αυτόνομα και
ενεργά στην κοινωνία και σε διαφορετικό χώρο από αυτό της εργασίας τους. Επίσης, έχει
στόχο την αποφυγή περιθωριοποίησης ή ιδρυματοποίησης των ατόμων με αναπηρία όταν το
οικογενειακό τους περιβάλλον δεν μπορεί να βοηθήσει τη διαβίωσή τους. Με τις ΣΥΔ τα
άτομα με αναπηρία είναι απαραίτητο σε συνεχή βάση να εξασφαλίζουν υγιεινή, άνετη και
ασφαλή διαμονή, υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή, ιατρική φροντίδα, εισαγωγή αν
παρίσταται ανάγκη σε νοσηλευτικό ίδρυμα, κατάλληλη ψυχαγωγία και συμμετοχή σε
κοινωνικές εκδηλώσεις ανάλογα με τις επιθυμίες τους, φροντίδα αγωγής για την αξιοποίηση
και διατήρηση των προσωπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους για να επιτυγχάνεται ο
καλύτερος βαθμός αυτονομίας, ανάπτυξης προσωπικότητας και άνετης παρουσίας στο
κοινωνικό περιβάλλον, συνεπή συνεργασία με τους υπεύθυνους της εργασίας τους για να
έχουν συνοχή της παρεχόμενης εκπαίδευσης, ασφαλή μετάβαση και επιστροφή στο και από
το χώρο εργασίας τους.
Τα τελευταία χρόνια έχει εδραιωθεί στην Ελλάδα, όπως και παγκοσμίως, η άποψη πως
όλοι οι μαθητές, ανεξάρτητα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (την εθνική, πολιτισμική
ή κοινωνική τους ταυτότητα), είναι απαραίτητο να έχουν ίσες ευκαιρίες μάθησης με τους
υπόλοιπους μαθητές μέσα σε ένα σχολείο για όλους. Με τον τρόπο αυτό προάγεται η ισότητα
στην εκπαίδευση, αλλά επιβάλλεται και η διαφοροποίηση ή προσαρμογή συνολικά του
εκπαιδευτικού συστήματος (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 2004α). Σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στη
χώρα μας για τους σκοπούς της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία (Ν. 2817/2000), αλλά
και το Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής (ΠΔ 301/1996), βασική επιδίωξη
στην ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία αποτελεί η προετοιμασία τους
για την αυτόνομη διαβίωση. Βασικές προτεραιότητες εργασίας όλων των φορέων στήριξης
και εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία είναι η άσκηση σε δεξιότητες ζωής και η
προετοιμασία για μια αυτόνομη μελλοντική διαβίωση και επαγγελματική αποκατάσταση
(Τσιμπιδάκη κ.ά., 2007).
Στο νόμο 2817/2000 της Ειδικής Αγωγής ορίζονται σαφώς οι κατηγορίες μαθητών που
έχουν αναπηρία και η υποχρέωση του σχολείου και της πολιτείας να λειτουργήσει ειδικά
προγράμματα για να διευκολύνει την εκπαίδευσή τους στα πλαίσια κυρίως της γενικής
εκπαίδευσης. Έχουν δημιουργηθεί αρκετές και διαφορετικές σχολικές δομές, όπως τα
ΕΕΕΕΚ και έχουν υλοποιηθεί πολλά προγράμματα ευαισθητοποίησης, επιμόρφωσης και
εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών της εκπαίδευσης στη διδασκαλία μαθητών με διαφορετικές
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αναπηρίες. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετά προβλήματα που παραμένουν άλυτα και συνέχεια
προκύπτουν καινούργια από τη λειτουργία των νέων δομών Ειδικής Αγωγής και την αύξηση
των μαθητών με αναπηρία στα σχολεία της γενικής εκπαίδευσης. Ένα από τα σημαντικότερα
προβλήματα είναι η έλλειψη ολοκληρωμένων στοιχείων για το χώρο της Ειδικής Αγωγής
(Λαμπροπούλου, Παντελιάδου & Μαρκάκης, 2005).
Με βάση τα προηγούμενα, διαπιστώνονται οι σταδιακές αλλαγές στις κοινωνικές
αντιλήψεις για τα άτομα με αναπηρία, καθώς από την πλήρη απόρριψη και παρουσία τους σε
ιδρύματα και άσυλα πραγματοποιήθηκε η μετάβαση στην αναγνώριση και στο σεβασμό της
διαφορετικότητάς τους και στη διεκδίκηση της κοινωνικής συμμετοχής και αυτονομίας τους
(Λαμπροπούλου & Παντελιάδου, 2000).
2.3. Ο Αυτοπροσδιορισμός σε σχέση με την Αυτόνομη Διαβίωση και την Ποιότητα Ζωής
Είναι γεγονός ότι τα άτομα με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
διακρίνονται από τα υπόλοιπα άτομα λόγω της απουσίας του αυτοπροσδιορισμού. Στη
βιβλιογραφία η θεωρία του αυτοπροσδιορισμού βασίζεται στην αρχή της κανονικότητας,
στην αρχή της αυτόνομης διαβίωσης, στα κινήματα για τα δικαιώματα των αναπήρων τις
δεκαετίες των ’60 και ’70 (Nirje, 1969· Wolfensberger, 1972) και στα κινήματα για την
ενδυνάμωση τη δεκαετία του ’80 (Driedger, 1989· Ward, 1996) (Wehmeyer & Schwartz,
1998). Ο Abery (1993) υποστηρίζει ότι ο αυτοπροσδιορισμός είναι το αποτέλεσμα μιας
συνεχιζόμενης αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα άτομα και στα πολλά περιβάλλοντα μέσα στα
οποία λειτουργούν. Ο Mithaug (1993) προτείνει ότι ο αυτοπροσδιορισμός είναι μια ιδιαίτερη
μορφή αυτορρύθμισης

απελευθερωμένη από εξωτερικές

επιρροές

και τα άτομα

εκπαιδεύονται για να έχουν κατάλληλες προσδοκίες μόνο αν μπορέσουν να συνδυάσουν τις
ικανότητές τους με τις ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται. Ακόμη, οι Powers και συνεργάτες
(1996) παρουσιάζουν τον αυτοπροσδιορισμό ως μια ικανότητα που ο καθένας είναι
απαραίτητο να αποκτήσει και χαρακτηρίζεται από αυτορυθμιζόμενες και προσανατολισμένες
συμπεριφορές προς ένα στόχο (Wehmeyer & Bolding, 2001). Τέλος, οι Wehmeyer, Sands,
Doll & Palmer (1997) ορίζουν τον αυτοπροσδιορισμό ως η δραστηριοποίηση του ατόμου και
η πραγματοποίηση επιλογών και αποφάσεων με βάση την ποιότητα ζωής του χωρίς
εξωτερικές επιρροές ή επιδράσεις.
Ένας από τους ορισμούς που έχει προταθεί και διατυπωθεί από μια ομάδα ερευνητών
αναφέρει ότι ο αυτοπροσδιορισμός είναι ένας συνδυασμός από δεξιότητες, γνώσεις και
πεποιθήσεις που καθιστούν ένα άτομο ικανό να εκδηλώνει αυτορυθμιζόμενες, αυτόνομες και
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προσανατολισμένες προς το στόχο συμπεριφορές. Πρωταρχικό για τον αυτοπροσδιορισμό
είναι το άτομο να συνειδητοποιεί τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του και ταυτόχρονα
να διατηρεί την πεποίθησή του ότι είναι ικανό και αποτελεσματικό. Έτσι, μόνο όταν δρουν με
αυτές τις δεξιότητες και στάσεις τα άτομα θα μπορέσουν να έχουν τον έλεγχο της ζωής τους
και να αναλάβουν το ρόλο των επιτυχημένων ενηλίκων (Field et al., 1998).
Από τους ορισμούς καταδεικνύεται ότι ο αυτοπροσδιορισμός εξαρτάται από το άτομο και
το περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσεται. Το άτομο χαρακτηρίζεται από τις διαθέσεις και
ικανότητές του και το περιβάλλον από ανάλογο βαθμό υποστήριξης του ατόμου στην πορεία
της εξέλιξής του. Τα προσωπικά όρια του ατόμου διαμορφώνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο
κινείται ο αυτοπροσδιορισμός του, αλλά μπορεί και να μεταβάλλονται ανάλογα με τις
ατομικές του επιτυχίες. Συνεπώς, το περιβάλλον αναδεικνύει ή αντίθετα υπονομεύει τη στάση
του ατόμου για αυτοπροσδιορισμό (Σκαρλατάκη, 2012).
Θα μπορούσαμε να δηλώσουμε ότι η φράση του Wehmeyer το 2005 «δεν υπάρχει άτομο
που

να

μην

είναι

σε

κάποιο

βαθμό

αυτοπροσδιοριζόμενο»

φανερώνει

ότι

ο

αυτοπροσδιορισμός είναι προσωπικό χαρακτηριστικό κάθε ατόμου, αλλά ο βαθμός που
αναπτύσσεται και εμφανίζεται συνδέεται με συμπεριφορές. Η συμπεριφορά ενός ατόμου που
βασίζεται στον αυτοπροσδιορισμό αναγνωρίζεται από το ότι το άτομο δρα αυτόνομα, η
συμπεριφορά του είναι αυτορυθμιζόμενη, ανταποκρίνεται σε γεγονότα με τρόπο που
χαρακτηρίζεται από ψυχολογική ενδυνάμωση και έχει αυτοεπίγνωση - αυτοπραγμάτωση
(Wehmeyer & Bolding, 2001). Από αυτά, τα δύο πρώτα είναι ικανότητες, ενώ τα δύο
τελευταία στάσεις/διαθέσεις και είναι απαραίτητο να ισχύουν και τα τέσσερα για να θεωρηθεί
μια συμπεριφορά ως αυτοπροσδιοριζόμενη (Wehmeyer, 1995). Τα δομικά

αυτά

χαρακτηριστικά θα μπορούσαν να διαμορφώσουν ένα σχήμα με τέσσερεις κορυφές με τον
αυτοπροσδιορισμό να βρίσκεται στην ένωσή τους. Σε αυτές τοποθετούνται η γνώση και η
αποδοχή του εαυτού, η αυτοπεποίθηση, το αυτοσυναίσθημα και η ολοκλήρωση του εαυτού
(Wehmeyer & Schalock, 2001).
Σε έρευνα που διεξήχθη στον Καναδά, στις Η.Π.Α., στο Βέλγιο και στη Γαλλία σε 182
ενήλικες με μέτρια νοητική αναπηρία, που ζούσαν με τις οικογένειές τους ανεξάρτητοι ή σε
υποστηρικτικά περιβάλλοντα διαβίωσης, για τη σχέση ανάμεσα στα τέσσερα βασικά
γνωρίσματα του αυτοπροσδιορισμού (αυτονομία, αυτορρύθμιση, ψυχολογική ενδυνάμωση
και αυτοπραγμάτωση), βρέθηκε ότι το καθένα λειτουργούσε «προφητικά» για τη συμμετοχή
των ατόμων στην ομάδα υψηλής ποιότητας ζωής και συνολικά προτάθηκε ότι ο
αυτοπροσδιορισμός συνεισφέρει σημαντικά στην αναβάθμιση/βελτίωση των δεικτών της
ποιότητας ζωής των ατόμων με νοητική αναπηρία (Lachapelle et al., 2005). Επίσης, έρευνα
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που διεξήχθη από τους Wehmeyer, Kelchner & Richards (1996) για να συσχετιστούν
εμπειρικά η αυτονομία, η αυτορρύθμιση, η ψυχολογική ενδυνάμωση και η αυτοπραγμάτωση
με τον αυτοπροσδιορισμό έδειξε ότι τα άτομα που επιδείκνυαν πιο έντονα δράσεις
αυτοπροσδιορισμού ήταν σημαντικά πιο αυτόνομα, αποφασιστικά και αποτελεσματικά στην
επίλυση προβλημάτων με περισσότερη αυτογνωσία και συμπεριφορές ψυχολογικής
ενδυνάμωσης.
Σύμφωνα με την Καρτασίδου (2007), ο αυτοπροσδιορισμός είναι μια έννοια που
αντανακλά την πεποίθηση ότι όλοι οι άνθρωποι με ή χωρίς ειδικές ανάγκες έχουν το
δικαίωμα των προσωπικών επιλογών, της αυτονομίας και της αυτοπραγμάτωσης για τη
διασφάλιση μιας καλύτερης ποιότητας ζωής. Η διδασκαλία των ατόμων με νοητικά
προβλήματα σε δεξιότητες αυτοπροσδιορισμού οδηγεί στην αυτονομία και στη συμμετοχή
τους σε δραστηριότητες της κοινότητας (Wehmeyer, 2004). Ακόμη, συμβάλλει σημαντικά
στη δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα μετάβασης και στην αυτόνομη διαβίωση.
Επομένως, ο αυτοπροσδιορισμός οδηγεί στην ομαλή μετάβαση στην ενήλικη ζωή, στην
καλύτερη ποιότητα ζωής των ατόμων με ειδικές ανάγκες, στη δυνατότητα να αποκτήσουν
έλεγχο της ζωής τους και στη διευκόλυνσή τους στην κοινωνική ένταξη (Καρτασίδου, 2010).
Η σχέση του αυτοπροσδιορισμού και της ποιότητας ζωής στην εκπαίδευση των ατόμων με
νοητική αναπηρία γίνεται εμφανής όταν αρχικά κάποιος αναλογιστεί το συνεισφέροντα ρόλο
του αυτοπροσδιορισμού σε θετικές και πρόσφορες εκβάσεις στη ζωή τους (Wehmeyer &
Schwartz, 1997).
Είναι προφανές, ότι η αυτόνομη διαβίωση των ατόμων και ο αυτοπροσδιορισμός είναι
δύο φαινόμενα αλληλένδετα. Δεν μπορεί να υπάρξει αυτονομία χωρίς ένα καλό επίπεδο
αυτοπροσδιορισμού

και

ένας

ολοκληρωμένος

αυτοπροσδιορισμός

προωθείται

και

αναπτύσσεται μέσα στα πλαίσια της αυτόνομης διαβίωσης (Δημητριάδου, 2009). Η
ικανότητα ενός ατόμου να αυτοπροσδιορίζεται αποτελεί βασική προϋπόθεση για την
προσωπική και κοινωνική του ανάπτυξη, την ανεξαρτησία, την αίσθηση ελέγχου της ζωής
του και το βαθμό ικανοποίησής του από την καθημερινότητα. Οπότε, η έννοια της ποιότητας
ζωής είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ικανότητα του αυτοπροσδιορισμού, καθώς
σχετίζεται άμεσα με τις επιλογές του ατόμου (Μανδυλά, 2014).
Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες πραγματοποιείται σημαντική πρόοδος στην κατανόηση
της ποιότητας ζωής των ατόμων με νοητικά προβλήματα και στον καθοριστικό ρόλο που
διαδραματίζει στη διαμόρφωση της καθημερινότητάς τους και των δομών/υπηρεσιών με τις
οποίες αλληλεπιδρούν (Schalock et al., 2002). Με τον όρο ποιότητα ζωής στα άτομα με
νοητικά προβλήματα οι Maturana & Varela (1987) εννοούν το βαθμό αυτονομίας και
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αυτοργάνωσης που επιτυγχάνουν, το κατά πόσο προσανατολίζονται σε προσωπικά τους
προβλήματα και την αυτοβελτίωσή τους. Επιπλέον, οι Hofmann & Klingmureller (1994)
υποστηρίζουν ότι όταν δεν παρατηρείται καλή ποιότητα ζωής στα άτομα με νοητικά
προβλήματα αυτό δεν οφείλεται στην αναπηρία καθ’ αυτή, αλλά στο γεγονός ότι η κοινωνία
αδυνατεί να κατανοήσει το άτομο ως μια αυτόνομη ύπαρξη που αποτελεί ισότιμο μέλος της
και να του παρέχει τις αντίστοιχες ευκαιρίες (Σούλης & Φλωρίδης, 2006).
Όπως ανέδειξε ο Wehmeyer (1995), άτομα με νοητική αναπηρία που ζούσαν αυτόνομα
εμφάνιζαν υψηλότερο επίπεδο αυτοπροσδιορισμού συγκριτικά με άτομα που ζούσαν σε
σπίτια ή ιδρύματα πολλών ατόμων, τα οποία εμφάνιζαν ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα
αυτοπροσδιορισμού. Σε έρευνά τους οι Wehmeyer & Schwartz (1997) μέτρησαν τον
αυτοπροσδιορισμό 80 μαθητών με νοητική αναπηρία (με τη χρήση της κλίμακας
αυτοπροσδιορισμού Arc’s), που θα αποφοιτούσαν από το σχολείο στο τέλος του έτους. Μετά
από ένα έτος, αφού ανάλυσαν τη θέση που είχαν σε διάφορους τομείς οι μαθητές με δείκτες
την ευφυΐα και τον τύπο της αναπηρίας, διαπίστωσαν ότι το 80% αυτών που θεωρούνταν ως
υψηλά αυτοπροσδιοριζόμενοι ένα έτος μετά την αποφοίτησή τους είχαν καλύτερη εξέλιξη
στη ζωή (αμειβόμενη εργασία με καλύτερες εισφορές), σε σχέση με το 43% αυτών που
παρατηρήθηκαν ελλείμματα στην ικανότητά τους για αυτοπροσδιορισμό. Σε ίδια
συμπεράσματα κατέληξε και η έρευνα των Wehmeyer & Palmer (2003) για την πορεία 94
μαθητών με νοητική αναπηρία και μαθησιακές δυσκολίες ένα έτος μετά την αποφοίτησή τους
από το σχολείο και τρία έτη κατόπιν. Συγκεκριμένα, δεν διαπιστώθηκε κανένας τομέας που
να υπερτερούσε η ομάδα με χαμηλό αυτοπροσδιορισμό συγκριτικά με την ομάδα με υψηλό
αυτοπροσδιορισμό, καθώς οι τελευταίοι ζούσαν πια τελείως οικονομικά ανεξάρτητοι, ικανοί
να διατηρήσουν τη θέση εργασίας τους και να έχουν τις νόμιμες απολαβές τους.
Επιπρόσθετα, οι Campo, Sharpton, Thompson & Sexton (1997), ως μια συνέχεια έρευνας
των ίδιων το 1996, μελέτησαν τα χαρακτηριστικά που συνηγορούν υπέρ ενός υψηλού
επιπέδου ποιότητας ζωής για 60 άτομα με μέτρια και βαριά νοητική αναπηρία, τα οποία
κατοικούσαν σε 32 κοινοτικές δομές σε σπίτια 4-6 ατόμων. Διαπίστωσαν ότι η ολιστική δομή
του περιβάλλοντος και όχι η εκπαίδευσή τους ήταν αυτή που συσχετιζόταν θετικά με το
υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής. Αυτή η έρευνα απόδειξε ότι η ποιότητα ζωής υποστηρίζεται
από τα στοιχεία του αυτοπροσδιορισμού, της επιλογής και του ελέγχου, της ατομικότητας,
της υποστήριξης, της ενσωμάτωσης και των ανθρώπινων σχέσεων. Επίσης, οι Wehmeyer &
Schwartz (1998) μελέτησαν τη σχέση αυτοπροσδιορισμού και ποιότητας ζωής 50 ενήλικων
ατόμων με νοητική αναπηρία, οι οποίοι ζούσαν σε ομαδικά σπίτια (οικοτροφεία) και
συμπέραναν ότι το επίπεδο του αυτοπροσδιορισμού προέβλεπε και το υψηλό επίπεδο
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ποιότητας ζωής. Ακόμη, τα αποτελέσματα έρευνας με βάση το λειτουργικό μοντέλο
αυτοπροσδιορισμού του Wehmeyer (1999) έδειξαν ότι τα άτομα με νοητική αναπηρία
υστερούσαν

σε

σύγκριση

με

συνομήλικους

τυπικής

ανάπτυξης

ως

προς

τον

αυτοπροσδιορισμό, καθώς, όπως αναδείχθηκε και μέσω του μοντέλου, το περιβάλλον και οι
μηχανισμοί υποστήριξης είναι εξίσου σημαντικοί με τις εγγενείς ικανότητες για την ανάπτυξή
του.
Παράλληλα, η Neely-Barnes (2005) ερεύνησε τη δυνατότητα επιλογής (συστατικό
στοιχείο του αυτοπροσδιορισμού) και το μέρος διαμονής στην ποιότητα ζωής 220 ατόμων με
αναπτυξιακές διαταραχές. Η ίδια κατέληξε στο ότι η διαμονή σε κοινοτικές δομές και η
μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογών σχετίζονταν και αυτά τα δύο στοιχεία συνδέονταν με τη
σειρά τους με καλύτερη ποιότητα ζωής. Επίσης, οι Wehmeyer & Garner (2003) έδειξαν ότι οι
καθημερινές δραστηριότητες σχετίζονται με το επίπεδο αυτονομίας. Οι συμμετέχοντες με τη
σοβαρότερη νοητική αναπηρία επέδειξαν τα χαμηλότερα επίπεδα αυτοπροσδιορισμού,
κοινωνικών δεξιοτήτων και ποιότητας ζωής. Το κατά πόσο το περιβάλλον είναι περιοριστικό
ή όχι εξαρτάται από το βαθμό που προωθεί τον αυτοπροσδιορισμό, αφού φάνηκε ότι άτομα
που ζούσαν σε ιδρύματα, κοινοτικές δομές ή ομαδικά σπίτια παρουσίαζαν χαμηλό επίπεδο
ζωής. Επιπλέον, οι Nota, Ferrari, Soresi & Wehmeyer (2007) εξέτασαν το ρόλο των ατομικών
χαρακτηριστικών (ευφυΐα, ηλικία, αυτοπροσδιορισμός και κοινωνικές δεξιότητες) 141
ατόμων με νοητική αναπηρία στην ποιότητα ζωής. Οι ίδιοι απόδειξαν στατιστικά σημαντική
συσχέτιση μεταξύ επιπέδου ευφυΐας, αυτοπροσδιορισμού και κοινωνικών δεξιοτήτων με την
ποιότητα ζωής, καθώς ο αυτοπροσδιορισμός σε δραστηριότητες επιλογής σχετίστηκε με
θετική κοινωνική αλληλεπίδραση.
Στον ελληνικό χώρο, με έρευνά τους οι Σούλης & Φλωρίδης (2006) θέλησαν να
καταγράψουν τις απόψεις και προσδοκίες ατόμων με νοητική αναπηρία για τους επιμέρους
τομείς που συνιστούν ένα καλό επίπεδο ποιότητας ζωής. Μελέτησαν τις απόψεις 12 νέων με
ελαφρά νοητική αναπηρία, οι οποίοι προέρχονταν από ένα κέντρο απασχόλησης ατόμων με
ειδικές ανάγκες. Το κύριο πρόβλημα της ποιότητας ζωής τους εστιαζόταν στην απουσία
κοινωνικών επαφών από το κοινωνικό τους περιβάλλον και στη σύναψη σχέσεων με άτομα
χωρίς αναπηρίες. Στο πλαίσιο της αυτόνομης διαβίωσης εξέφρασαν την επιθυμία να ζήσουν
μόνοι τους σε συνάρτηση όμως με την επαγγελματική και οικονομική τους κατάσταση. Στην
αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους εξαρτώνται από τις ευκαιρίες που δίνει το
οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον και γίνεται συμβιβασμός με την υπάρχουσα
κατάσταση.
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Συμπερασματικά, ο αυτοπροσδιορισμός δεν αποτελεί ανεξάρτητη έννοια από την
αυτόνομη διαβίωση, τα προγράμματα μετάβασης και την ποιότητα ζωής του ατόμου. Ο
ανώτερος στόχος των προγραμμάτων διδασκαλίας των μαθητών με νοητική αναπηρία είναι η
εκπαίδευσή τους στην αυτόνομη διαβίωση για να πετύχουν ένα υψηλό επίπεδο ζωής και μια
ομαλή μετάβαση από την εφηβική στην ενήλικη ζωή. Αυτές οι εκφάνσεις είναι μορφές
αυτοπροσδιορισμού, ο οποίος χρειάζεται να ενυπάρχει για να έχουν διάρκεια και επιτυχία
(Δημητριάδου, 2009). Φαίνεται ότι σε χώρες του εξωτερικού, όσον αφορά την αυτόνομη
διαβίωση των ατόμων με νοητική αναπηρία, οι αρμόδιοι φορείς σε συνεργασία με τους
κρατικούς μηχανισμούς προωθούν σημαντικά την απόκτηση των δεξιοτήτων του
αυτοπροσδιορισμού, καθώς θεωρείται απαραίτητο εφόδιο για την ένταξη και εξέλιξη των
ατόμων στην κοινωνία (Σκαρλατάκη, 2012). Με βάση αυτά, ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι
πολύ κρίσιμος, καθώς, όταν επιδιώκεται η ανάπτυξη των μεταγνωστικών δεξιοτήτων των
μαθητών, οφείλει να λάβει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε μαθητή και να πράξει τις
τεχνικές που θα τον ενημερώσουν για τις μεταγνωστικές στρατηγικές και τη χρήση τους
(Veenman, Van Hout-Wolters & Afflerbach, 2006). Αυτό σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός θα
χρειαστεί να αφήσει τους παραδοσιακούς τρόπους διδασκαλίας και να συγκεντρωθεί σε
καινούργια διδακτικά μοντέλα που θα βοηθήσουν τους μαθητές να κατακτήσουν
μεταγνωστικές δεξιότητες, ώστε να έχουν αυτοπροσδιορισμό και συνεπώς αυτονομία και
ποιότητα στη ζωή τους (Βακάλη, 2014).
2.4. Η σημασία της Αυτόνομης Διαβίωσης για τα άτομα με αναπηρία
Κάθε άνθρωπος διαβιώνει μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο διαδραματίζει πολύ
σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του και της ατομικής του ολοκλήρωσης.
Αυτό είναι που καθορίζει και σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη ή όχι του αυτοπροσδιορισμού
του. Η επίδραση του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν τα άτομα με νοητική αναπηρία αποτελεί
ακόμα πιο σημαντικό παράγοντα για την απόκτηση της αυτονομίας, της ανεξαρτησίας και
του αυτοπροσδιορισμού τους. Η αυτονομία αφορά την ελευθερία επιλογών και αποφάσεων
του ατόμου (Abramson, 1985· Wettstein, 1987) (Heller, Miller & Factor, 1999).
Η οικογένεια, αν και αποτελεί το κατάλληλο περιβάλλον για την αντιμετώπιση διαφόρων
ψυχικών και σωματικών αναγκών του ατόμου, κάποιες φορές δεν μπορεί μόνη της να
αντεπεξέλθει στις καταστάσεις και να καλύψει τις ειδικές ανάγκες, λόγω διαφόρων
καθημερινών ή όχι δυσκολιών. Ωστόσο, οι γονείς, και με τη βοήθεια ειδικών, είναι ανάγκη να
βοηθήσουν τα παιδιά τους να μεταβούν από το ένα στάδιο στο άλλο για να μπορέσουν να
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ζήσουν μια ομαλή και όσο το δυνατόν αυτόνομη διαβίωση. Τα άτομα για να πετύχουν την
αυτονομία τους χρειάζεται να προετοιμαστούν κατάλληλα για αυτή τη μετάβαση. Η
διαδικασία αποτελείται από ένα μεγάλο σύνολο δραστηριοτήτων για να καταλήξει τελικά
στην αυτόνομη διαβίωση, κοινοτική συμμετοχή και επαγγελματική αποκατάσταση.
Ουσιαστική είναι η ύπαρξη των Ειδικών Κέντρων, που είναι αρμόδια για την προετοιμασία
και επίτευξη αυτής της μετάβασης. Μετά την ολοκλήρωση της μετάβασης τα άτομα μπορούν
να παραμείνουν στα κέντρα αυτά, εάν μπορούν να φιλοξενηθούν, για να ζήσουν αυτόνομα με
την απαραίτητη καθημερινή επίβλεψη της πορείας της ζωής τους (Βάρλας & Καραγιάννη,
2008).
Όσον αφορά το πλαίσιο της Αυτόνομης Διαβίωσης στην Ελλάδα αυτό είναι πολύ
περιορισμένο. Δεν υπάρχουν κατάλληλες δομές για να λειτουργήσουν τα ελάχιστα
προγράμματα που είναι διαθέσιμα και δεν υπάρχει σχεδιασμός και οργανωμένο πρόγραμμα
παρέμβασης. Οι λίγες δομές που υπάρχουν είναι αποτέλεσμα ιδιωτικής πρωτοβουλίας και
κυρίως μέριμνας γονέων ατόμων με ειδικές ανάγκες. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια
προσπάθεια να ενταχθεί η εκπαίδευση σε δραστηριότητες αυτόνομης διαβίωσης στα ειδικά
σχολεία. Η παρέμβαση αυτή θα έπρεπε να ξεκινάει από το δημοτικό και να ολοκληρώνεται
με την εισαγωγή των ατόμων σε κάποιο διαμέρισμα ή σε κάποια άλλη μορφή αυτόνομης
διαβίωσης. Επίσης, γίνονται μερικές αξιόλογες προσπάθειες από συλλόγους γονέων ατόμων
με ειδικές ανάγκες για τη δημιουργία σπιτιών αυτόνομης διαβίωσης. Όμως, οι προσπάθειες
αυτές είναι μεμονωμένες, ιδιωτικές και δεν στηρίζονται από την ελληνική πολιτεία, εκτός από
ένα μικρό ποσοστό. Έτσι, όσες στέγες έχουν δημιουργηθεί είναι ευθύνη αποκλειστικά των
φορέων που τις αναλαμβάνουν (Δημητριάδου, 2009).
Σύμφωνα με την ΕΣΑμεΑ (2005), υπάρχει στη χώρα μας θεσμικό πλαίσιο το οποίο
λειτουργεί μερικώς για την ίδρυση και λειτουργία των στεγών προστατευμένης,
ημιαυτόνομης και αυτόνομης διαβίωσης. Για το λόγο αυτό, χρειάζεται να επανεξεταστεί το
υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, να αξιολογηθεί η λειτουργία του μέχρι σήμερα, να εναρμονιστεί με
τη νέα προσέγγιση για την αναπηρία και τις νέες πολιτικές και να αναλυθεί η βιωσιμότητα
αυτών των μονάδων σε συνεργασία με τους φορείς της αυτοδιοίκησης, τις αντίστοιχες
δημόσιες υπηρεσίες και δομές, καθώς και με τις οργανώσεις των ατόμων με ειδικές ανάγκες
και των οικογενειών τους. Τα άτομα με αναπηρία ανάλογα με την κατηγορία και τη βαρύτητα
της αναπηρίας τους μπορούν να διαβιούν στις εξής δομές:
(α) Προστατευμένης Διαβίωσης: Απευθύνονται σε άτομα με χαμηλή ή ανύπαρκτη
δυνατότητα αυτενέργειας. Οι δομές αυτές κτηριολογικά πληρούν υψηλά κριτήρια
προστασίας, έχουν διαστάσεις και χαρακτηριστικά οικογενειακής εστίας (6-10 άτομα) και
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είναι στελεχωμένες από εξειδικευμένο προσωπικό στην κατηγορία αναπηρίας των ατόμων
που διαβιούν εκεί. Η πλειοψηφία των ατόμων με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες
εξάρτησης μπορούν να επιβιώσουν μόνο σε συνθήκες προστατευμένης διαβίωσης.
(β) Ημιαυτόνομης Διαβίωσης: Απευθύνονται σε άτομα με μερική δυνατότητα
αυτενέργειας. Οι δομές αυτές κτηριολογικά δεν έχουν τα υψηλά κριτήρια προστασίας των
δομών προστατευμένης διαβίωσης και είναι στελεχωμένες με λιγότερο αριθμητικά
προσωπικό.
(γ) Αυτόνομης

Διαβίωσης:

Απευθύνονται

σε

άτομα

με

μεγάλη

δυνατότητα

αυτενέργειας. Οι δομές αυτές ουσιαστικά είναι μικρά διαμερίσματα που εποπτεύονται από
ένα φορέα και έχουν προσωπικό για υποστήριξη, καθοδήγηση και εποπτεία των ατόμων με
αναπηρία, που ζουν και εργάζονται σε συνθήκες κατάλληλες για αυτά.
Όπως αναφέρουν οι Smith, Tobin & Fullmer (1995), ο προγραμματισμός της διαβίωσης
είναι «το πιο συναισθηματικά φορτισμένο συστατικό της αλλαγής του σταδίου, επειδή οι
μεγαλύτεροι γονείς πρέπει να αναγνωρίσουν ότι οι γιοι ή οι κόρες τους δεν μπορούν κάποια
ημέρα να κατοικήσουν στο ίδιο σπίτι». Το στάδιο αυτό για τους γονείς είναι πολύ δύσκολο,
αφού η πλειοψηφία των ατόμων με νοητική αναπηρία διαμένει με τους γονείς τους (Emerson
& Hatton, 1998· Fujiura & Braddock, 1992· Haring & Lovett, 1990· Τodd & Shearn, 1996).
Επιπλέον, σε μια μελέτη των Todd, Shearn, Beyer & Felce (1993) μόνο μετά την ηλικία των
35 ετών το ποσοστό των ενηλίκων με διανοητικές ειδικές ανάγκες που ζει κάτω από
προστατευμένη στέγαση υπερέβη το ποσοστό των ενηλίκων που ζει με τους γονείς.
Ειδικότερα, διάφορες έρευνες που έχουν γίνει κατά καιρούς αναδεικνύουν συνοπτικά τα
παρακάτω συμπεράσματα:


Η συμμετοχή στις δουλειές του σπιτιού και στην κοινότητα για ένα άτομο με νοητική

αναπηρία εξαρτάται από την προσαρμοστική του συμπεριφορά. Τα άτομα με μεγαλύτερο
ποσοστό νοητικής αναπηρίας νιώθουν ευάλωτα για να αναλάβουν προσωπική δράση.


Πρέπει να προτιμώνται χώροι διαμονής προσβάσιμοι και λειτουργικοί με ποικιλία και

ποιότητα επίπλων και ευχάριστο περιβάλλον.


Πρέπει να προτιμώνται χώροι, οι οποίοι φιλοξενούν ένα μικρό αριθμό ατόμων, ίσο

περίπου με τον αριθμό των μελών μιας τυπικής οικογένειας.


Δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα για τα χαρακτηριστικά της κοινότητας, που βοηθούν

στην ενσωμάτωση των ατόμων.


Πρέπει ο αριθμός των μελών του προσωπικού που υπάρχουν στο χώρο να είναι ανάλογος

με τα άτομα που κατοικούν εκεί.

49



Οι στρατηγικές και οι κατευθύνσεις του προσωπικού είναι πολύ σημαντικές για τα

αποτελέσματα. Έρευνες δείχνουν ότι η καθοδήγηση εμποδίζει τα άτομα να αναπτύξουν
ολοκληρωμένη και αυτόβουλη προσωπικότητα. Η εκπαίδευση του προσωπικού πρέπει να
είναι ανάλογη των αναγκών των κατοίκων του σπιτιού και των ατόμων που ζουν σε αυτό
(Felce & Emerson, 2001).
Σημαντικές έρευνες που έχουν γίνει αφορούν πώς ο τύπος του τόπου κατοικίας επηρεάζει
την αυτονομία των ατόμων με νοητική αναπηρία. Έτσι, σε έρευνα των Heller, Miller &
Factor (1999) διακρίνεται ότι η αυτονομία συνδεόταν με την προσαρμοστική λειτουργικότητα
και με το επίπεδο αλληλεπίδρασης με την κοινότητα. Η δυνατότητα επιλογών στην
καθημερινή ζωή συνδεόταν άμεσα με την ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτόνομης διαβίωσης. Η
εμπλοκή των ατόμων στη διαμόρφωση των στρατηγικών διευκόλυνε τη συμμετοχή τους στην
κοινότητα. Η έρευνα αυτή επιβεβαίωσε παλαιότερες έρευνες και έδειξε ότι μικρές δομές
κατοικίας προσέφεραν μεγαλύτερη ενσωμάτωση στην κοινότητα. Απόδειξαν ότι ενήλικες με
υψηλότερο επίπεδο προσαρμοστικής συμπεριφοράς συμμετείχαν περισσότερο στην
κοινότητα. Επίσης, οι Stancliffe, Abery & Smith (2000) βεβαιώνουν ότι άτομα που ζούσαν σε
δομές ημιαυτόνομης διαβίωσης έδειξαν υψηλότερα ποσοστά προσωπικού ελέγχου και
ανάπτυξης του αυτοπροσδιορισμού τους από άτομα που ζούσαν σε κοινοτικά σπίτια
αυτόνομης διαβίωσης. Ο προσωπικός έλεγχος είχε σχέση και με το μέγεθος της δομής
κατοικίας, με αυτούς που ζούσαν μόνοι τους να επιδεικνύουν τα υψηλότερα επίπεδα
προσωπικού ελέγχου και αυτούς που ζούσαν σε δομές τεσσάρων ατόμων να επιδεικνύουν τα
χαμηλότερα. Τέλος, έρευνες έχουν δείξει ότι οι γονείς που υποστηρίζουν την αυτονομία των
παιδιών τους έχουν εφήβους που εξαρτώνται περισσότερο από τους γονείς τους και είναι πιο
πιθανό να υιοθετήσουν τις πατρικές νόρμες ως τρόπο ζωής τους. Έτσι, στη βάση του
αυτοπροσδιορισμού έχει γίνει διαχωρισμός μεταξύ της δραστικής αυτονομίας, όπου το άτομο
αντιστέκεται σε εξωτερικές παρεμβάσεις και της αντανακλαστικής αυτονομίας, όπου ορίζεται
μέσω του αυτοπροσδιορισμού (Chirkov, Ryan, Kim & Kaplan, 2003).
Επιπρόσθετα, η έρευνα των DiGennaro Reed και συνεργατών (2014) αναφέρεται στα
εμπόδια και στο βαθμό σημαντικότητας των εμποδίων που συναντούν τα άτομα με αναπηρία
και οι ηλικιωμένοι στην αυτόνομη διαβίωση. Συμμετέχοντες ήταν συνολικά 152 ηλικιωμένοι
πολίτες, προσωπικό με μισθωτή σχέση εργασίας και μέλη της οικογένειας των ατόμων με
αναπηρία, οι οποίοι καλούνταν να συμπληρώσουν ένα on-line ερωτηματολόγιο. Το 40,4%
χαρακτήριζαν τους εαυτούς τους ως προσωπικό Ειδικής Αγωγής και το 29,16% ως
φροντιστής/γονέας/οικογενειακό μέλος του ατόμου με αναπηρία. Τα άτομα με αναπηρία σε
ποσοστό 40,5% διέμεναν στην οικογενειακή εστία του ερωτώμενου και είχαν μέσο όρο
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ηλικίας τα 31 έτη. Τα συμπεράσματα έδειξαν τρία κύρια εμπόδια στην αυτόνομη διαβίωση
των ατόμων με αναπηρία, τα οποία αφορούν την ασφάλεια και τη δεξιότητα ικανοτήτων και
αποτελούνταν από την προσωπική ασφάλεια, τις γνώσεις νοικοκυριού και τη βοήθεια στη
φαρμακευτική αγωγή. Οι ερωτώμενοι, μάλιστα, βαθμολόγησαν τα εμπόδια αυτά ως πολύ
σημαντικό γεγονός, το οποίο αποδεικνύει σύγκλιση στοιχείων για τη σχετικότητά τους ως
πιθανά εμπόδια στην αυτόνομη διαβίωση.
Συμπληρωματικά, μια έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διεξήχθη από το Νοέμβριο του 2010 έως τον Ιούλιο του 2011 σε
εννέα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα,
Ηνωμένο Βασίλειο, Λετονία, Ουγγαρία, Ρουμανία και Σουηδία), είχε ως στόχο μέσω
συνεντεύξεων να εξετάσει πώς βιώνουν τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας και
διανοητική αναπηρία στην καθημερινή τους ζωή τις αρχές της αυτονομίας, ένταξης και
συμμετοχής. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, αν και έχουν γίνει πολλά, απαιτούνται και άλλες
προσπάθειες για να εξασφαλιστεί πως τα άτομα αυτά έχουν περισσότερες επιλογές και έλεγχο
πάνω στις ζωές τους και συμμετέχουν στην κοινωνία σε ισότιμη βάση με τους άλλους. Οι
περισσότερες προσπάθειες μέχρι σήμερα έχουν εστιάσει στην αποϊδρυματοποίηση, αλλά για
να επιτευχθεί πραγματική αυτόνομη διαβίωση χρειάζεται μια σειρά μεταρρυθμίσεων
κοινωνικής πολιτικής στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, της απασχόλησης, του
πολιτισμού και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες. Οι βασικές πρωτοβουλίες στην πολιτική, στη
νομοθεσία και στην πρακτική μπορούν να διευκολύνουν την πρόοδο προς την υλοποίηση του
δικαιώματος στην αυτόνομη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή
Ένωση (FRA, 2012).
Θα μπορούσε να δηλώσει κανείς ότι οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να καθοδηγούν τους
μαθητές, να εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες που τους δίνονται για αλληλεπίδραση με το
περιβάλλον, να εκφράζουν συμπεριφορές αυτοπροσδιορισμού και να νιώθουν ελεύθεροι να
επιλέγουν αυτό που οι ίδιοι επιθυμούν. Όσοι μαθητές νιώθουν αυτόνομοι και εκφράζουν
συμπεριφορές αυτοπροσδιορισμού γνωρίζουν ότι είναι ορθό να ακολουθήσουν συγκεκριμένα
βήματα για να πετύχουν αυτό που θέλουν. Ωστόσο, υπάρχουν και εμπόδια που πρέπει να
ξεπεραστούν, όπως το χαμηλό αυτοσυναίσθημα των μαθητών, η ύπαρξη εξωτερικού σημείου
ελέγχου και οι φτωχές δεξιότητες θέσπισης στόχων και λήψης αποφάσεων. Επίσης, πολλοί
μαθητές αναφέρουν ότι δεν μπορούν να συγκεντρώσουν πληροφορίες για να πάρουν
αποφάσεις και αδυνατούν να κατανοήσουν τις δυνατότητες και αδυναμίες τους. Οι μαθητές
με νοητική αναπηρία δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στο ρόλο τους ως ενήλικοι αν δεν
διδαχθούν τις παραπάνω δεξιότητες. Αυτός είναι και ο σημαντικότερος λόγος που ελάχιστοι
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από αυτούς ζουν ανεξάρτητα, δουλεύουν με πλήρες ωράριο σε ανταγωνιστικές δουλειές ή
έχουν ανάγκη από υποστηριζόμενη διαβίωση (Clark et al., 2004).
2.5. Το νομοθετικό πλαίσιο για την Αυτόνομη Διαβίωση στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ.
Μέχρι σήμερα στην Ελλάδα οι νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με την Αυτόνομη
Διαβίωση στα ΕΕΕΕΚ αφορούν το Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής
(ΠΑΠΕΑ), καθώς και το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ)
και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ). Συνήθως, προτείνεται η σύνδεση των δύο αυτών
Πλαισίων, τόσο για την περιγραφή της θεματολογίας κάθε μαθήματος όσο και για την
εφαρμογή τους σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες από το Νηπιαγωγείο έως και το
Επαγγελματικό Λύκειο (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 2000).
Ειδικότερα, το ΠΑΠΕΑ, το οποίο έχει καταρτιστεί για τους μαθητές που φοιτούν μέσα
σε δομές της ΕΑΕ, αποτελεί ένα ενδεικτικό κείμενο από το οποίο ο εκπαιδευτικός μπορεί να
αντλήσει ιδέες και υλικό, να τα τροποποιήσει και προσαρμόσει στις δυνατότητες και ανάγκες
των μαθητών του και να σχεδιάσει τα διδακτικά του προγράμματα ΕΑΕ χωρίς να
περιορίζεται η πρωτοβουλία του (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 2000). Ο κύριος σκοπός του είναι τα άτομα με
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μέχρι όπου οι δυνατότητές τους επιτρέπουν,
να έχουν την κατάλληλη υποστήριξη για να προαχθούν σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά,
κοινωνικά, ηθικά και αισθητικά και τελικά να ενταχθούν μέσα σε ένα κλίμα ισοτιμίας,
ελευθερίας, ασφάλειας και σεβασμού της προσωπικότητάς τους στο σχολικό και κοινωνικό
περιβάλλον (ΠΔ 301/1996).
Πιο συγκεκριμένα, οι περιοχές που καλύπτει το ΠΑΠΕΑ είναι η σχολική ετοιμότητα, οι
βασικές σχολικές δεξιότητες, η κοινωνική προσαρμογή, οι δημιουργικές δραστηριότητες και
η προεπαγγελματική ετοιμότητα. Βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή του
είναι η τήρηση μιας συγκεκριμένης διδακτικής διαδικασίας. Όσον αφορά την περιοχή της
κοινωνικής προσαρμογής αυτή απαρτίζεται από τις γενικές ενότητες της αυτονομίας, της
κοινωνικής συμπεριφοράς και της προσαρμογής στο περιβάλλον. Κάθε γενική ενότητα από
αυτές διαιρείται σε επιμέρους ενότητες, όπου καθεμία έχει ξεχωριστούς διδακτικούς στόχους
και κάθε στόχος συγκεκριμένες δραστηριότητες. Η γενική ενότητα της αυτονομίας χωρίζεται
στις ενότητες της αυτοεξυπηρέτησης και της προφύλαξης από κινδύνους, η ενότητα της
κοινωνικής συμπεριφοράς στις ενότητες των διαπροσωπικών σχέσεων, της συνεργασίας με
τους άλλους, των κανόνων καλής συμπεριφοράς και του σεβασμού των δικαιωμάτων των
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άλλων και η ενότητα της προσαρμογής στο περιβάλλον στις ενότητες του φυσικού και του
κοινωνικού περιβάλλοντος (ΠΔ 301/1996).
Από την άλλη, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ανταποκρινόμενο στα καινούργια δεδομένα
της κοινωνίας της πληροφορίας και της πολυπολιτισμικότητας, αλλά και των νέων
εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών με αναπηρία και των δικαιωμάτων τους για ένταξη και
ισότιμη εκπαίδευση σε ένα ενιαίο σχολείο, ανέλαβε την υλοποίηση του ΔΕΠΠΣ και των ΑΠΣ
των ΕΕΕΕΚ. Ο σκοπός ήταν τόσο η πλήρη χαρτογράφηση του χώρου της Ειδικής Αγωγής για
τον προγραμματισμό της ενσωμάτωσής της στο ενιαίο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, όσο
και η μελέτη και προσαρμογή των ΑΠΣ για υψηλή ποιότητα και κατάλληλη εκπαίδευση των
μαθητών με αναπηρία που φοιτούν σε διαφορετικές δομές του εκπαιδευτικού συστήματος
(ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 2004α).
Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ, η διδασκαλία της Αυτόνομης Διαβίωσης στα ΕΕΕΕΚ έχει ως
γενικό σκοπό ο εκπαιδευόμενος να μπορεί να καλλιεργήσει τις δυνατές και αναδυόμενες
δεξιότητές του, σε τέτοιο βαθμό που να τον βοηθήσουν να αυτονομηθεί ενεργώντας μόνος
του ή καθοδηγούμενος, καθώς και να προετοιμαστεί για την κατάκτηση τεχνικών δεξιοτήτων
και επαγγελματικής συνείδησης. Με το μάθημα της Αυτόνομης Διαβίωσης επιδιώκεται ο
εκπαιδευόμενος να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένες δραστηριότητες, να μάθει τους κανόνες
ασφάλειας και υγιεινής, να οργανώσει δραστηριότητες, να κινητοποιηθεί και να συμμετέχει
ενεργά και να κατακτήσει την αυτονομία και κοινωνικότητά του μέσα από τις απαιτούμενες
τεχνικές δεξιότητες (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 2004β).
Με βάση το ΑΠΣ, τους άξονες περιεχομένου της Αυτόνομης Διαβίωσης αποτελούν η
αυτοϋπηρέτηση, οι κοινωνικές δεξιότητες, οι βασικές δεξιότητες και οι δεξιότητες ομαλής
εργαστηριακής ένταξης. Καθώς οι διδακτικοί στόχοι του μαθήματος της Αυτόνομης
Διαβίωσης ποικίλουν, ο εκπαιδευτικός καλείται να εφαρμόσει διαφορετικές και κατάλληλες
κατά περίπτωση διδακτικές ενέργειες για την επίτευξη των στόχων αυτών. Η βασική
μεθοδολογία που εφαρμόζεται, κυρίως για την αυτοϋπηρέτηση, είναι η βιωματική
προσέγγιση. Ως αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας θεωρείται η
αξιολόγηση του μαθητή, η οποία δεν μπορεί να είναι μονομερής, αποσπασματική και
επιφανειακή. Οι τρεις μορφές της αξιολόγησης στην εκπαίδευση της Αυτόνομης Διαβίωσης
είναι η αρχική ή διαγνωστική, η διαμορφωτική ή σταδιακή και η τελική ή συνολική
αξιολόγηση (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 2004β).
Συνοψίζοντας, η διδασκαλία των δραστηριοτήτων της αυτόνομης διαβίωσης έχει ως
στόχο να βοηθήσει τους μαθητές να κατακτήσουν δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης για να
αποκτήσουν σταδιακά τη μεγαλύτερη και καλύτερη αυτονόμησή τους. Η κατάκτηση όμως
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αυτών των δεξιοτήτων, λόγω των δυσκολιών που παρουσιάζουν οι μαθητές, χρειάζεται
συστηματική και δομημένη εκπαίδευση και ο βαθμός κατάκτησης διαφέρει ως προς την
ηλικία τους, τις ικανότητές τους και το λειτουργικό τους επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι ο
εκπαιδευτικός είναι απαραίτητο να λάβει υπόψη του τους σημαντικούς αυτούς παράγοντες
όταν θα σχεδιάσει και οργανώσει δραστηριότητες αυτόνομης διαβίωσης, ώστε να
ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες και διαφορετικές ανάγκες των μαθητών (Ίδρυμα για το παιδί
«Η Παμμακάριστος», 2003).
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ΜΕΡΟΣ Β′: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
3.1. Σκοπός και στόχοι
Στην εκπαιδευτική έρευνα με τον όρο «μέθοδοι και εργαλεία» διερεύνησης θεωρούνται
οι προσεγγίσεις εκείνες οι οποίες χρησιμοποιούνται για να συλλεχθούν δεδομένα, που θα
αξιοποιηθούν ως βάση συμπερασμάτων και ερμηνείας, εξήγησης και πρόβλεψης (Cohen &
Manion, 1997). Οι μέθοδοι αυτές μπορεί να είναι είτε ποσοτικές στο πλαίσιο μάλλον της
θετικιστικής/εμπειρικής/κανονιστικής προσέγγισης, είτε ποιοτικές συνδεδεμένες μάλλον με
την ερμηνευτική προσέγγιση (Carr & Kemmis, 1997· Hitchcock & Hughes, 1989).
Οι ποσοτικές μέθοδοι άντλησης δεδομένων αξιοποιούνται συνήθως σε μεγάλης ή
μεσαίας κλίμακας μελέτες, αναζητούν τις σχέσεις μεταξύ μεταβλητών και δίνουν έμφαση στη
διατύπωση και στον έλεγχο υποθέσεων/θεωριών. Τα εργαλεία τα οποία αξιοποιούν είναι κατά
κύριο λόγο κλειστά και αυστηρά δομημένα, επιχειρώντας την ανάλυση του εξωτερικού
αντικειμενικού κόσμου με προκαθορισμένα σχήματα κωδικοποίησης, ενώ τα στοιχεία που
συλλέγονται προορίζονται για στατιστική επεξεργασία (Robson, 2002). Η ποιοτική μέθοδος
υπαγορεύει διερευνήσεις μικρότερης κλίμακας και επικεντρώνεται στην κατανόηση του
υποκειμενικού κόσμου της ανθρώπινης εμπειρίας. Στοχεύει στην περιγραφή, ανάλυση,
ερμηνεία και κατανόηση κοινωνικών φαινομένων, καταστάσεων και ομάδων, απαντώντας
πρωτίστως στα ερωτήματα «πώς» και «γιατί». Στην ποιοτική προσέγγιση η θεωρία δεν
προηγείται της έρευνας, αλλά προκύπτει ως αποτέλεσμα. Η συλλογή των ποιοτικών
στοιχείων γίνεται με ανοικτά και ευέλικτα εργαλεία, ενώ για την ανάλυσή τους αξιοποιούνται
κυρίως εργαλεία ανάλυσης λόγου και κειμένων (Bernard, 1994· Bryman, 1988). Στις
περισσότερες ερευνητικές περιπτώσεις οι δύο αυτές οπτικές λειτουργούν συνδυαστικά και
συμπληρωματικά για να αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήματα, αλλά και να αντιμετωπιστούν οι
αδυναμίες κάθε προσέγγισης (Brewer & Hunter, 1989).
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια εκδηλώνεται έντονο ενδιαφέρον για την ποιοτική έρευνα
και οι μέθοδοί της έχουν εφαρμοστεί σε όλο το πλέγμα των κοινωνικών επιστημών. Ως
ποιοτική έρευνα εννοούμε μια πλαισιοθετημένη δραστηριότητα, η οποία τοποθετεί τον
παρατηρητή στον κόσμο και συνίσταται σε ένα σύνολο ερμηνευτικών και υλικών πρακτικών.
Οι πρακτικές αυτές κάνουν τον κόσμο ορατό, τον μετασχηματίζουν και τον μετατρέπουν σε
αναπαραστάσεις του εαυτού, συμπεριλαμβανομένων των σημειώσεων πεδίου, συνεντεύξεων,
συνομιλιών, φωτογραφιών, μαγνητοφωνήσεων και σημειώσεων σε ημερολόγια. Σε αυτό το
επίπεδο η ποιοτική έρευνα περιλαμβάνει μια ερμηνευτική, νατουραλιστική προσέγγιση στον
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κόσμο, κάτι που σημαίνει ότι οι ποιοτικοί ερευνητές μελετούν τα γεγονότα στο φυσικό τους
πλαίσιο, επιχειρώντας να δώσουν νόημα ή να ερμηνεύσουν τα φαινόμενα με όρους των
νοημάτων που οι άνθρωποι δίνουν σε αυτά (Denzin & Lincoln, 2005).
Η ποιοτική έρευνα έχει ως στόχο τη διερεύνηση μη ποσοτικοποιήσιμων διαστάσεων της
ανθρώπινης συμπεριφοράς, οι οποίες ορίζονται από κοινωνικές διαδικασίες, συνθήκες και
νοήματα (Ιωσηφίδης, 2006). Επίσης, υιοθετεί την ολιστική αντίληψη πως για την ευρύτερη
κατανόηση της πολυπλοκότητας του κόσμου δεν υπάρχει μια αντικειμενική πραγματικότητα,
αλλά τα βιώματα των ανθρώπων και οι τρόποι με τους οποίους αυτοί τα νοηματοδοτούν.
Επιπλέον, δείχνει σεβασμό στο πλαίσιο, το οποίο καλείται να ερμηνεύσει, καθώς και στο
προσωπικό βίωμα, προσπαθώντας παράλληλα να κατανοήσει τα φαινόμενα περιγράφοντάς τα
(Σταλίκας, 2005). Τέλος, η επιδίωξή της είναι να ανακαλύψει τις απόψεις του ερευνώμενου
πληθυσμού, εστιάζοντας στις οπτικές γωνίες υπό τις οποίες τα άτομα βιώνουν και
αισθάνονται τα γεγονότα (Bird, Hammersley, Gomm & Woods, 1999).
Συνακόλουθα με τα παραπάνω, στην παρούσα εργασία θεωρήθηκε ως καταλληλότερη
και επιλέχθηκε η ποιοτική προσέγγιση. Το ενδιαφέρον είναι να αναδειχθεί η σπουδαιότητα
της διδασκαλίας της Αυτόνομης Διαβίωσης στα ΕΕΕΕΚ, ως αποτέλεσμα της διερεύνησης,
καταγραφής και ανάλυσης των απόψεων και των στάσεων των Κοινωνιολόγων ΕΑΕ με βάση
τις προσωπικές και επαγγελματικές τους εμπειρίες. Πιο αναλυτικά, μέσα από τη
συγκεκριμένη έρευνα θα μελετηθούν οι απόψεις και οι στάσεις των Κοινωνιολόγων για:


το ρόλο τους στο ΕΕΕΕΚ όπου εργάζονται,



τις διευκολύνσεις, αλλά και τις δυσκολίες που συναντούν στην άσκηση του ρόλου τους

στο ΕΕΕΕΚ,


τη συνεργασία τους με το υπόλοιπο προσωπικό του ΕΕΕΕΚ,



το μάθημα/εργαστήριο της Αυτόνομης Διαβίωσης στο ΕΕΕΕΚ όπου εργάζονται,



τη χρήση των ΠΑΠΕΑ και ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ στη διδασκαλία της Αυτόνομης Διαβίωσης

στο ΕΕΕΕΚ,


τις μεθόδους και τα εργαλεία τους για τη διδασκαλία της Αυτόνομης Διαβίωσης στο

ΕΕΕΕΚ,


τα προσόντα και τις δεξιότητές τους για το μάθημα/εργαστήριο της Αυτόνομης

Διαβίωσης στο ΕΕΕΕΚ,


την εκπαίδευση που χρειάζεται να διαθέτουν για να διδάξουν στο ΕΕΕΕΚ,



τις προτάσεις τους για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους στο ΕΕΕΕΚ.
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3.2. Συμμετέχοντες
Στην έρευνα συμμετείχαν δώδεκα (12) επαγγελματίες Κοινωνιολόγοι και η επιλογή τους
έγινε μέσω άτυπου προσωπικού δικτύου. Οι συμμετέχοντες διέμεναν και εργάζονταν σε
διάφορα μέρη της Ελλάδας. Στα ακόλουθα δεκαεπτά (17) γραφήματα παρουσιάζονται τα
δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος, όπως το φύλο (1), η ηλικία (2 & 3), η
οικογενειακή κατάσταση (4), τα παιδιά (5), οι βασικές σπουδές (6), οι πρόσθετες σπουδές (7),
το δεύτερο πτυχίο (8), η παιδαγωγική κατάρτιση (9), το σεμινάριο 400 ωρών στην Ειδική
Αγωγή (10), η νοηματική γλώσσα ή/και η γραφή Braille (11), τα έτη υπηρεσίας στις ΣΜΕΑΕ
(12 & 13), τα έτη υπηρεσίας στα ΕΕΕΕΚ (14 & 15) και τα έτη υπηρεσίας στο εργαστήριο
Αυτόνομης Διαβίωσης (16 & 17). Αναλυτικότερα:

Φύλο Δείγματος

4; 33%

Άνδρας
Γυναίκα
8; 67%

Γράφημα 1: Φύλο δείγματος
Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν δώδεκα (12) Κοινωνιολόγοι και συγκεκριμένα
τέσσερεις (4) ήταν άνδρες (33%) και οκτώ (8) ήταν γυναίκες (67%).
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Ηλικία Δείγματος
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Ηλικιακές Ομάδες
Γράφημα 2: Ηλικία δείγματος

Ηλικιακές Ομάδες

Ηλικία Δείγματος αναλυτικά
51 +
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Γράφημα 3: Ηλικία δείγματος αναλυτικά
Στο δείγμα μας, ένας (1) συμμετέχων ήταν μεταξύ 21-30 ετών και συγκεκριμένα ένας (1)
ήταν 29 ετών. Οκτώ (8) συμμετέχοντες ήταν μεταξύ 31-40 ετών και συγκεκριμένα ένας (1)
ήταν 31 ετών, ένας (1) ήταν 32 ετών, ένας (1) ήταν 34 ετών, δύο (2) ήταν 35 ετών, ένας (1)
ήταν 36 ετών, ένας (1) ήταν 37 ετών και ένας (1) ήταν 39 ετών. Δύο (2) συμμετέχοντες ήταν
μεταξύ 41-50 ετών και συγκεκριμένα ένας (1) ήταν 43 ετών και ένας (1) ήταν 44 ετών. Ένας
(1) συμμετέχων ήταν μεταξύ 51 + ετών και συγκεκριμένα ένας (1) ήταν 58 ετών.
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Οικογενειακή Κατάσταση Δείγματος
0; 0%
1; 8%
Άγαμος
Έγγαμος

4; 33%
7; 59%

Διαζευγμένος
Χήρος

Γράφημα 4: Οικογενειακή κατάσταση δείγματος
Στο δείγμα μας, επτά (7) συμμετέχοντες ήταν άγαμοι (59%), τέσσερεις (4)
συμμετέχοντες ήταν έγγαμοι (33%), ένας (1) συμμετέχων ήταν διαζευγμένος (8%) και
κανένας (0) συμμετέχων δεν ήταν χήρος (0%).

Παιδιά Δείγματος

5; 42%
7; 58%

Ναι
Όχι

Γράφημα 5: Παιδιά δείγματος
Στο δείγμα μας, πέντε (5) συμμετέχοντες είχαν παιδιά (42%) και επτά (7) συμμετέχοντες
δεν είχαν παιδιά (58%).
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Βασικές Σπουδές Δείγματος
12
10
Άτομα

8

Κοινωνιολογίας
7

Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας

6

Κοινωνικής Πολιτικής

4

3

2

1

0

1

Κοινωνικών και
Πολιτικών Επιστημών

Βασικές Σπουδές
Γράφημα 6: Βασικές σπουδές δείγματος

Στο δείγμα μας, επτά (7) συμμετέχοντες ήταν απόφοιτοι Κοινωνιολογίας και
συγκεκριμένα έξι (6) ήταν απόφοιτοι από ελληνικά πανεπιστήμια και ένας (1) ήταν
απόφοιτος από πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Τρεις (3) συμμετέχοντες ήταν απόφοιτοι
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας από ελληνικά πανεπιστήμια, ένας (1) συμμετέχων ήταν
απόφοιτος Κοινωνικής Πολιτικής από ελληνικό πανεπιστήμιο και ένας (1) συμμετέχων ήταν
απόφοιτος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών από πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

Πρόσθετες Σπουδές Δείγματος

1

1

Διδακτορικό ΕΑΕ

0

Μεταπτυχιακό ΕΑΕ

1

Σχολική Ψυχολογία

2
9

Εκπαίδευση
Γυναίκες και Φύλα
Εγκληματολογία

4
1

Χρηματοοικονομική
Κανένα

Γράφημα 7: Πρόσθετες σπουδές δείγματος
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Στο δείγμα μας, εννέα (9) συμμετέχοντες είχαν μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή και
συγκεκριμένα δύο (2) ήταν απόφοιτοι από ελληνικά πανεπιστήμια και επτά (7) ήταν
απόφοιτοι από πανεπιστήμια του εξωτερικού. Ένας (1) συμμετέχων είχε μεταπτυχιακό στη
Σχολική Ψυχολογία από πανεπιστήμιο του εξωτερικού, τέσσερεις (4) συμμετέχοντες είχαν
μεταπτυχιακό στην Εκπαίδευση από ελληνικά πανεπιστήμια, δύο (2) συμμετέχοντες είχαν
μεταπτυχιακό στις Γυναίκες και Φύλα από ελληνικό πανεπιστήμιο, ένας (1) συμμετέχων είχε
μεταπτυχιακό στην Εγκληματολογία από πανεπιστήμιο του εξωτερικού και ένας (1)
συμμετέχων είχε μεταπτυχιακό στη Χρηματοοικονομική από πανεπιστήμιο του εξωτερικού.
Ένας (1) συμμετέχων δεν είχε μεταπτυχιακό και κανένας (0) συμμετέχων δεν είχε
διδακτορικό.

Δεύτερο Πτυχίο Δείγματος

1; 8%
1; 8%
1; 8%

Επικοινωνία και ΜΜΕ
Ιστορική Ανθρωπολογία
Φιλοσοφία
Κανένα

9; 75%

Γράφημα 8: Δεύτερο πτυχίο δείγματος
Στο δείγμα μας, τρεις (3) συμμετέχοντες είχαν δεύτερο πτυχίο και συγκεκριμένα ένας (1)
είχε πτυχίο Επικοινωνίας και ΜΜΕ από ελληνικό πανεπιστήμιο (8%), ένας (1) είχε πτυχίο
Ιστορικής Ανθρωπολογίας από πανεπιστήμιο του εξωτερικού (8%) και ένας (1) είχε πτυχίο
Φιλοσοφίας από πανεπιστήμιο του εξωτερικού (8%). Εννέα (9) συμμετέχοντες δεν είχαν
δεύτερο πτυχίο (75%).
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Παιδαγωγική Κατάρτιση Δείγματος

3; 25%
Ναι
Οχι
9; 75%

Γράφημα 9: Παιδαγωγική κατάρτιση δείγματος
Στο δείγμα μας, εννέα (9) συμμετέχοντες είχαν παρακολουθήσει το Ετήσιο Πρόγραμμα
Παιδαγωγικής Κατάρτισης της ΑΣΠΑΙΤΕ (75%) και τρεις (3) συμμετέχοντες δεν είχαν
παρακολουθήσει πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης (25%).

Σεμινάριο ΕΑΕ 400 ωρών Δείγματος

1; 8%
Ναι
Οχι

11; 92%

Γράφημα 10: Σεμινάριο ΕΑΕ 400 ωρών δείγματος
Στο δείγμα μας, έντεκα (11) συμμετέχοντες είχαν παρακολουθήσει σεμινάριο 400 ωρών
στην Ειδική Αγωγή (92%) και ένας (1) συμμετέχων δεν είχε παρακολουθήσει σεμινάριο 400
ωρών στην Ειδική Αγωγή (8%).
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Νοηματική Γλώσσα ή/και Γραφή Braille
Δείγματος

2; 17%
5; 42%

Νοηματική γλώσσα

Γραφή Braille
Κανένα
10; 83%

Γράφημα 11: Νοηματική γλώσσα ή/και γραφή Braille δείγματος

Στο δείγμα μας, πέντε (5) συμμετέχοντες είχαν γνώση νοηματικής γλώσσας (42%) και
δέκα (10) συμμετέχοντες είχαν γνώση γραφής Braille (83%). Δύο (2) συμμετέχοντες δεν
είχαν γνώση νοηματικής γλώσσας και γραφής Braille (17%).

Έτη Υπηρεσίας Δείγματος στις ΣΜΕΑΕ
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Άτομα
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1
0

0

0

11 +

Έτη
Γράφημα 12: Έτη υπηρεσίας δείγματος στις ΣΜΕΑΕ
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Έτη Υπηρεσίας Δείγματος στις ΣΜΕΑΕ αναλυτικά
11 +
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Γράφημα 13: Έτη υπηρεσίας δείγματος στις ΣΜΕΑΕ αναλυτικά
Στο δείγμα μας, τρεις (3) συμμετέχοντες είχαν από 3-4 έτη υπηρεσίας στις ΣΜΕΑΕ και
συγκεκριμένα ένας (1) είχε τρία (3) έτη υπηρεσίας και δύο (2) είχαν τέσσερα (4) έτη
υπηρεσίας. Ένας (1) συμμετέχων είχε από 5-6 έτη υπηρεσίας στις ΣΜΕΑΕ και συγκεκριμένα
ένας (1) είχε έξι (6) έτη υπηρεσίας. Έξι (6) συμμετέχοντες είχαν από 7-8 έτη υπηρεσίας στις
ΣΜΕΑΕ και συγκεκριμένα τρεις (3) είχαν επτά (7) έτη υπηρεσίας και τρεις (3) είχαν οκτώ (8)
έτη υπηρεσίας. Δύο (2) συμμετέχοντες είχαν από 9-10 έτη υπηρεσίας στις ΣΜΕΑΕ και
συγκεκριμένα δύο (2) είχαν εννέα (9) έτη υπηρεσίας. Κανένας (0) συμμετέχων δεν είχε από
1-2 και από 11 + έτη υπηρεσίας στις ΣΜΕΑΕ.

Έτη Υπηρεσίας Δείγματος στα ΕΕΕΕΚ
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Γράφημα 14: Έτη υπηρεσίας δείγματος στα ΕΕΕΕΚ
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Έτη Υπηρεσίας Δείγματος στα ΕΕΕΕΚ αναλυτικά
11 +
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Γράφημα 15: Έτη υπηρεσίας δείγματος στα ΕΕΕΕΚ αναλυτικά
Στο δείγμα μας, τέσσερεις (4) συμμετέχοντες είχαν από 3-4 έτη υπηρεσίας στα ΕΕΕΕΚ
και συγκεκριμένα ένας (1) είχε τρία (3) έτη υπηρεσίας και τρεις (3) είχαν τέσσερα (4) έτη
υπηρεσίας. Ένας (1) συμμετέχων είχε από 5-6 έτη υπηρεσίας στα ΕΕΕΕΚ και συγκεκριμένα
ένας (1) είχε πέντε (5) έτη υπηρεσίας. Έξι (6) συμμετέχοντες είχαν από 7-8 έτη υπηρεσίας
στα ΕΕΕΕΚ και συγκεκριμένα τέσσερεις (4) είχαν επτά (7) έτη υπηρεσίας και δύο (2) είχαν
οκτώ (8) έτη υπηρεσίας. Ένας (1) συμμετέχων είχε από 9-10 έτη υπηρεσίας στα ΕΕΕΕΚ και
συγκεκριμένα ένας (1) είχε εννέα (9) έτη υπηρεσίας. Κανένας (0) συμμετέχων δεν είχε από 12 και από 11 + έτη υπηρεσίας στα ΕΕΕΕΚ.

Έτη Υπηρεσίας Δείγματος στο Εργαστήριο
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Γράφημα 16: Έτη υπηρεσίας δείγματος στο Εργαστήριο Αυτόνομης Διαβίωσης
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Γράφημα 17: Έτη υπηρεσίας δείγματος στο Εργαστήριο Αυτόνομης Διαβίωσης αναλυτικά

Στο δείγμα μας, τρεις (3) συμμετέχοντες είχαν από 1-2 έτη υπηρεσίας στο εργαστήριο
Αυτόνομης Διαβίωσης και συγκεκριμένα ένας (1) είχε ένα (1) έτος υπηρεσίας και δύο (2)
είχαν δύο (2) έτη υπηρεσίας. Τρεις (3) συμμετέχοντες είχαν από 3-4 έτη υπηρεσίας στο
εργαστήριο Αυτόνομης Διαβίωσης και συγκεκριμένα ένας (1) είχε τρία (3) έτη υπηρεσίας και
δύο (2) είχαν τέσσερα (4) έτη υπηρεσίας. Τέσσερεις (4) συμμετέχοντες είχαν από 5-6 έτη
υπηρεσίας στο εργαστήριο Αυτόνομης Διαβίωσης και συγκεκριμένα τρεις (3) είχαν πέντε (5)
έτη υπηρεσίας και ένας (1) είχε έξι (6) έτη υπηρεσίας. Δύο (2) συμμετέχοντες είχαν από 7-8
έτη υπηρεσίας στο εργαστήριο Αυτόνομης Διαβίωσης και συγκεκριμένα ένας (1) είχε επτά
(7) έτη υπηρεσίας και ένας (1) είχε οκτώ (8) έτη υπηρεσίας. Κανένας (0) συμμετέχων δεν είχε
από 9-10 και από 11 + έτη υπηρεσίας στο εργαστήριο Αυτόνομης Διαβίωσης.
3.3. Ερευνητικό εργαλείο
Στην έρευνα ως βασικό εργαλείο συλλογής δεδομένων επιλέχθηκε η συνέντευξη, καθώς
το δείγμα ήταν μικρό και επιτρέπει στο συνεντευξιαζόμενο να αναφερθεί σε βάθος
αναφορικά με το αντικείμενο της έρευνας (Ιωσηφίδης, 2003· Παρασκευόπουλος, 1993). Ως
ερευνητική συνέντευξη, σύμφωνα με τους Cannell & Kahn (1968), ορίζεται η συζήτηση δύο
ατόμων που αρχίζει από το συνεντευκτή με ειδικό σκοπό την απόκτηση σχετικών με την
έρευνα πληροφοριών και επικεντρώνεται από αυτόν σε περιεχόμενο καθορισμένο από τους
στόχους της έρευνας με συστηματική περιγραφή, πρόβλεψη ή ερμηνεία (Cohen & Manion,
1994). Η συνέντευξη παρέχει στο συνεντευκτή τη δυνατότητα να αξιοποιήσει πλήρως τις
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απαντήσεις του συνεντευξιαζόμενου, να θέσει διευκρινιστικές ερωτήσεις και να ανασύρει
επιπρόσθετες απαντήσεις, να διερευνήσει θέματα που δεν είχαν εκ των προτέρων καθοριστεί,
αλλά προέκυψαν ως σημαντικά από τις απαντήσεις του, ενισχύοντας έτσι τη σαφήνεια, αλλά
και το εύρος των δεδομένων που προκύπτουν (Altrichter, Posch & Somekh, 2001· Breakwell,
1990· Hitchcock & Hughes, 1989· Maykut & Morehouse, 1994· Powney & Watts, 1987).
Εξάλλου, η συνέντευξη είναι η ποιοτική μέθοδος που χρησιμοποιείται πιο πολύ, λόγω
της ευελιξίας που προσφέρει στη διεξαγωγή της και της αμεσότητας και εξοικείωσης που
αισθάνεται ο συνεντευξιαζόμενος (King, 1996). Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα στο
συνεντευκτή να αποκομίσει μια πιο άμεση και σαφή εικόνα των θέσεων και απόψεων των
συνεντευξιαζόμενων (Γρίβα, 2015). Ωστόσο, είναι μια διαδικασία ιδιαίτερα απαιτητική για το
σχεδιασμό της και χρονοβόρα για τη διεξαγωγή της, καθώς η επιλογή και διατύπωση των
ερωτήσεων παίζουν σημαντικό ρόλο στην επεξεργασία, ανάλυση και αξιοποίηση των
αποτελεσμάτων (Cohen, Manion & Morrison, 2000).
Πιο συγκεκριμένα, στην παρούσα έρευνα ο τρόπος παραγωγής εμπειρικού υλικού ήταν η
ημιδομημένη συνέντευξη, η οποία αποτελείται από προκαθορισμένες ερωτήσεις, αλλά
παρέχεται ελευθερία και ευελιξία να λεχθούν και άλλα θέματα που αναδύονται κατά τη
συζήτηση (Hitchcock & Hughes, 1989). Η ημιδομημένη συνέντευξη επιτρέπει στο
συνεντευκτή να την προσαρμόζει και να την τροποποιεί κατά τη διαδικασία της όταν
αντιληφθεί ότι κάτι τέτοιο θα λειτουργήσει θετικά προς την παροχή πληροφοριών
(Παρασκευόπουλος, 1993). Κατά το Robson (2007), η ημιδομημένη συνέντευξη βασίζεται σε
ένα προσχεδιασμένο σύνολο ερωτήσεων, η σειρά των οποίων μπορεί να τροποποιηθεί
ανάλογα με τον τρόπο που ο συνεντευκτής θεωρεί κατάλληλο. Η Κανδυλάκη (2008)
υποστηρίζει ότι ο συνεντευκτής προσαρμόζει τη συζήτηση στα δεδομένα της αντιληπτικής
ικανότητας των συνεντευξιαζόμενων. Κύριο χαρακτηριστικό των ερωτήσεων στην
ημιδομημένη συνέντευξη είναι το γεγονός ότι είναι ανοικτές, δεν απαντώνται δηλαδή
μονολεκτικά, αλλά επιδέχονται ανάλυση και σχολιασμό από τους συνεντευξιαζόμενους
(Καλλινικάκη, 2010).
Επιπρόσθετα, η ημιδομημένη συνέντευξη είναι ένας τύπος συνέντευξης που απαρτίζεται
από ένα δομημένο πλαίσιο με προκαθορισμένη θεματολογία. Περιλαμβάνει μια σειρά
ερωτημάτων με τη μορφή γενικών κατευθυντήριων γραμμών, την οποία ο συνεντευκτής
μπορεί να αλλάξει και, αν το κρίνει απαραίτητο, να θέσει με ευχέρεια συμπληρωματικές
ερωτήσεις στην πορεία της συνέντευξης (Bryman, 2004). Οι ημιδομημένες συνεντεύξεις που
θα πραγματοποιηθούν θα ηχογραφηθούν με τη σύμφωνη γνώμη των συνεντευξιαζόμενων. Ο
λόγος που προτιμάται η μαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων έναντι των γραπτών σημειώσεων
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είναι η ακριβής καταγραφή των δεδομένων που θα συλλεχθούν, καθώς και η δυνατότητα
επανεξέτασης των πρωτογενών δεδομένων σε μελλοντικό χρόνο (Καλλινικάκη, 2010).
Με βάση τα προαναφερθέντα, κύριες αρχές της ημιδομημένης συνέντευξης είναι: (α) η
απόπειρα εδραίωσης μιας σχέσης μεταξύ συνεντευκτή και συνεντευξιαζόμενου, (β) η
κατανόηση του γεγονότος ότι η τήρηση της σειράς των ερωτήσεων δεν είναι ιδιαίτερα
σημαντική, (γ) η ελευθερία του συνεντευκτή να ενθαρρύνει την ανάπτυξη ενδιαφερόντων
θεμάτων που προκύπτουν εκτός προγράμματος και (δ) η συμπόρευση της συνέντευξης από τα
ενδιαφέροντα και τις ανησυχίες που εκφράζει ο συνεντευξιαζόμενος (Αβραμίδης & Καλύβα,
2006).
Οι συνεντεύξεις της παρούσας έρευνας επιχειρούν την καταγραφή των απόψεων και των
στάσεων των Κοινωνιολόγων ΕΑΕ για το ρόλο τους στη διδασκαλία της Αυτόνομης
Διαβίωσης στα ΕΕΕΕΚ. Οι ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν ήταν δεκατέσσερις (14)
ανοιχτού τύπου ερωτήσεις για διερεύνηση σε βάθος και συλλογή περισσότερων ποιοτικών
δεδομένων. Έτσι, οι συνεντευξιαζόμενοι είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν ελεύθερα τις
απόψεις και τις στάσεις τους ανάλογα με τις επαγγελματικές τους εμπειρίες και ανησυχίες.
Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκαν μέσα στις ερωτήσεις εκφράσεις, όπως: «Τι θεωρείς...»,
«Πώς νομίζεις...», «Τι σημαίνει για εσένα...», «Σε ποιο βαθμό θεωρείς...», «Ποιους τρόπους
θα πρότεινες...», «Τι... θα πρότεινες...». Ο «οδηγός ημιδομημένης συνέντευξης» παρατίθεται
ολοκληρωμένος στο Παράρτημα Ι. Οι συνεντεύξεις των Κοινωνιολόγων δομήθηκαν γύρω
από τους παρακάτω θεματικούς άξονες:
Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Συνεντευξιαζόμενου
Τα κύρια ερωτήματα ήταν:
Το φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, τα παιδιά, οι βασικές σπουδές, οι πρόσθετες
σπουδές, τα έτη υπηρεσίας στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., τα έτη υπηρεσίας στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και τα έτη
υπηρεσίας στο εργαστήριο της Αυτόνομης Διαβίωσης.
Α. Ο ρόλος των Κοινωνιολόγων στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ.
Τα κύρια ερωτήματα σε αυτόν το θεματικό άξονα ήταν:
1.

Ποιος είναι ο ρόλος σου ως Κοινωνιολόγος στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ. όπου εργάζεσαι;

2.

Τι θεωρείς ότι διευκολύνει την άσκηση του ρόλου σου στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ.;

3.

Ποιες δυσκολίες συναντάς στην άσκηση του ρόλου σου στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και πώς τις
αντιμετωπίζεις;
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4.

Πιστεύεις ότι υπάρχει συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και αν ναι
με ποιο τρόπο; Υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και πώς;

5.

Πώς νομίζεις ότι αντιλαμβάνεται το ρόλο σου το υπόλοιπο προσωπικό του Ε.Ε.Ε.ΕΚ.;

Β. Οι απόψεις και οι στάσεις των Κοινωνιολόγων σχετικά με τη διδασκαλία της
Αυτόνομης Διαβίωσης στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ.
Τα κύρια ερωτήματα σε αυτόν το θεματικό άξονα ήταν:
6.

Τι σημαίνει για εσένα το μάθημα/εργαστήριο της Αυτόνομης Διαβίωσης στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ.
όπου εργάζεσαι;

7.

Ποια είναι η χρήση του Πλαισίου Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής
(Π.Α.Π.Ε.Α.) και του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών
(Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) στη διδασκαλία της
Αυτόνομης Διαβίωσης στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ.; Πιστεύεις ότι εφαρμόζονται στην πράξη;

8.

Με ποιους τρόπους ή/και μεθόδους επιτυγχάνεις τη διδασκαλία της Αυτόνομης
Διαβίωσης στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ.;

9.

Τι προσόντα ή/και δεξιότητες χρειάζεται να διαθέτει ένας Κοινωνιολόγος για να
διδάξει το μάθημα/εργαστήριο της Αυτόνομης Διαβίωσης στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ.;

10. Σε ποιο βαθμό θεωρείς επαρκή τη δική σου εκπαίδευση για τη διδασκαλία της
Αυτόνομης Διαβίωσης στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και γιατί;
Γ. Οι προτάσεις των Κοινωνιολόγων σχετικά με το ρόλο τους και τη διδασκαλία
της Αυτόνομης Διαβίωσης στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ.
Τα κύρια ερωτήματα σε αυτόν το θεματικό άξονα ήταν:
11. Ποιους τρόπους θα πρότεινες από την εμπειρία σου για να αναδείξεις το ρόλο σου
στους συναδέλφους σου στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ.;
12. Τι είδους εκπαίδευση θα πρότεινες να λάβει ένας Κοινωνιολόγος για να διδάξει στο
Ε.Ε.Ε.ΕΚ.;
13. Ποια προγράμματα θα πρότεινες να υλοποιούνται για τη διδασκαλία της Αυτόνομης
Διαβίωσης στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ., τα οποία σήμερα δεν υλοποιούνται ή εφαρμόζονται
μερικώς;
14. Ποιες δράσεις διασύνδεσης με την Κοινότητα θα πρότεινες για το Ε.Ε.Ε.ΕΚ. όπου
εργάζεσαι, στοχεύοντας στην ενεργό συμμετοχή και στην ισότιμη πρόσβαση των
μαθητών με αναπηρίες στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία;
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3.4. Συλλογή δεδομένων
Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε κατά τους μήνες Δεκέμβριο του 2017 και
Ιανουάριο

του

2018.

Η

δειγματοληψία

στηρίχθηκε

στη

συγκατάθεση

των

συνεντευξιαζόμενων για συνέντευξη, με βάση το ενδιαφέρον και την ταύτισή τους για το
θέμα της έρευνας. Συγκεκριμένα, αρχικά έγινε προσπάθεια εύρεσης και επιλογής των
συνεντευξιαζόμενων και έπειτα τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους για ενημέρωση και
επιβεβαίωση της επιθυμίας τους για τυχόν συμμετοχή. Όσοι συνάδελφοι προσεγγίστηκαν,
ανταποκρίθηκαν εξ αρχής θετικά και στη συνέχεια ορίστηκαν η ημερομηνία και η ώρα των
συνεντεύξεων, ανάλογα με το πρόγραμμα του καθενός. Η διεξαγωγή τους έγινε μέσω κινητού
τηλεφώνου και η διάρκειά τους ήταν περίπου 30′ λεπτά.
Πριν την έναρξη της συνέντευξης αφιερώθηκε λίγος χρόνος για να δημιουργηθεί κλίμα
οικειότητας και εμπιστοσύνης και κάθε συνεντευξιαζόμενος ενημερώθηκε διεξοδικά και με
σαφήνεια σε ό,τι αφορά την παρούσα συνέντευξη, όπως στα πλαίσια ποιας διπλωματικής
εργασίας σχεδιάστηκε και για ποιο πανεπιστήμιο, τι θα διερευνηθεί και πόσο ουσιαστική
είναι η συμβολή κάθε συμμετέχοντα για την εξαγωγή των συμπερασμάτων. Επιπλέον,
πληροφορήθηκαν ότι η συνέντευξη είναι προσωπική και ανώνυμη, η συμμετοχή είναι
εθελοντική και οι απαντήσεις είναι εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για
ερευνητικούς σκοπούς.
Επιπρόσθετα, ζητήθηκε και συμφωνήθηκε από όλους τους συνεντευξιαζόμενους η
μαγνητοφώνηση της συνέντευξης, καθώς διευκρινίστηκε ότι θα ήταν ιδιαίτερα βοηθητική
στην ακριβή καταγραφή των λεπτομερειών για τη μετέπειτα ανάλυση και επεξεργασία των
δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιζόταν η αξιοπιστία της συλλογής των δεδομένων,
θα συγκεντρώνονταν και θα αξιοποιούνταν όλες οι πληροφορίες, ακόμα και αυτές που
παρέχονται από την αλλαγή στον τόνο της φωνής ή στην έκφραση του συναισθήματος και
δεν θα υπήρχε απόσπαση της προσοχής εξαιτίας της χειρόγραφης καταγραφής. Στο πρώτο
σκέλος της συνέντευξης ο συνεντευξιαζόμενος απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τα
δημογραφικά χαρακτηριστικά του, όπως το φύλο, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση,
τα παιδιά, τις βασικές και πρόσθετες σπουδές και τα έτη υπηρεσίας στις ΣΜΕΑΕ, στα
ΕΕΕΕΚ και στο εργαστήριο της Αυτόνομης Διαβίωσης. Στο δεύτερο σκέλος της συνέντευξης
ο συνεντευξιαζόμενος απάντησε σε ερωτήσεις με βάση την ταξινόμησή τους σε τρεις
βασικούς θεματικούς άξονες. Στο Παράρτημα ΙΙ παρατίθεται δείγμα από τις συνεντεύξεις
μετά από πιστή απομαγνητοφώνησή τους.
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Προτού ξεκινήσει η διεξαγωγή της κύριας έρευνας πραγματοποιήθηκαν δύο πιλοτικές
συνεντεύξεις για να εξακριβωθούν τόσο η ποσότητα και ποιότητα των απαντήσεων όσο και
τυχόν ελλείψεις του ερωτηματολογίου σε σχέση με τους στόχους της έρευνας. Μελετώντας
τις απαντήσεις εξετάστηκε ο βαθμός προσέγγισης στις ερωτήσεις και εντοπίστηκαν μικρές
ασάφειες και δυσκολίες. Αφού έγιναν οι κατάλληλες διαφοροποιήσεις, οι συνεντεύξεις
υλοποιήθηκαν σε όλο τον πληθυσμό του δείγματος.
3.5. Ανάλυση δεδομένων
Τα ποιοτικά δεδομένα που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις των Κοινωνιολόγων ΕΑΕ
αποτέλεσαν πηγή πληροφόρησης για τις απόψεις και τις στάσεις τους σχετικά με το ρόλο των
Κοινωνιολόγων στα ΕΕΕΕΚ και τη σημασία της Αυτόνομης Διαβίωσης για τα άτομα με
αναπηρία. Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο ποιοτικής
ανάλυσης περιεχομένου των Miles & Huberman (1994), καθώς προηγήθηκε η
απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων και ακολούθησε η κωδικοποίηση των δεδομένων. Η
επαγωγική προσέγγιση που ακολουθείται προϋποθέτει ανοιχτή κωδικοποίηση και απαιτεί
κριτική σκέψη και δημιουργικότητα (Maykut & Morehouse, 1994· Miles & Huberman,
1994). Η κωδικοποίηση είναι η κύρια διαδικασία ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων, η οποία
αναφέρεται στην ταξινόμηση ή κατηγοριοποίηση μεμονωμένων στοιχείων δεδομένων μαζί με
κάποιο σύστημα ανάκτησης (Babbie, 2011).
Η θεματική ποιοτική ανάλυση αποτελεί εύχρηστη μέθοδο ευρείας χρήσης στην ποιοτική
έρευνα. Θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, επειδή παρέχει βασικές και χρήσιμες δεξιότητες στη
διεξαγωγή πιο εξειδικευμένων προσεγγίσεων ποιοτικής ανάλυσης (Clarke, Braun & Hayfield,
2015). Ειδικότερα, χαρακτηρίζεται ως μέθοδος εντοπισμού, περιγραφής, αναφοράς και
θεματοποίησης επαναλαμβανόμενων νοηματικών μοτίβων που προκύπτουν από τα
ερευνητικά δεδομένα και αποτελεί βασικό εργαλείο για όσους ερευνητές ασχολούνται με την
ποιοτική έρευνα (Braun & Clark, 2006· Holloway & Tondres, 2003· Roulston, 2001). Το
περιεχόμενο του κειμένου αναλύεται με μεθοδικότητα και συστηματοποιείται σε κατηγορίες
και θεματικούς άξονες, ενώ οι κατηγορίες που προκύπτουν χαρακτηρίζονται από ευελιξία και
τροποποιούνται κατά την πορεία της ανάλυσης των δεδομένων (Γρίβα & Στάμου, 2014).
Σύμφωνα με το μοντέλο των Miles & Huberman (1994), η θεματική ποιοτική ανάλυση
περιλαμβάνει τρία επίπεδα: την αναγωγή των δεδομένων, την έκθεση των δεδομένων και την
παρουσίαση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων.
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Στο επίπεδο της αναγωγής των δεδομένων, στο πρώτο στάδιο γίνεται μια αρχική
ανάγνωση που οδηγεί στη γενική εικόνα του προς μελέτη υλικού, στην ανίχνευση
σημαντικών πληροφοριών και στην καταγραφή των πρώτων σημειώσεων ως αρχικές ιδέες
για τους κωδικούς. Στη συνέχεια, γίνεται μια πιο συστηματική και προσεκτική ανάγνωση,
όπου δημιουργούνται οι κωδικοί, οι οποίοι ονομάζονται «ετικέτες» για την απόδοση
νοήματος σε διάφορα τμήματα των δεδομένων. Οι κωδικοί συμβολίζονται με ορισμένα
κεφαλαία αρχικά γράμματα (συνήθως οκτώ), αντιστοιχούν σε έναν εννοιολογικό ορισμό και
είναι αναγκαίο να έχουν σχέση μεταξύ τους για να ενταχθούν σε μια κοινή κατηγορία. Στο
δεύτερο στάδιο, ανάλογα με τις συγκλίσεις ή αποκλίσεις μεταξύ των κωδικών,
δημιουργούνται κατηγορίες που διακρίνονται από ομοιογένεια και συνέπεια. Με βάση τη
στοχοθεσία και τα ερευνητικά ερωτήματα κατά την επεξεργασία του υλικού προστίθενται ή
απορρίπτονται κωδικοί και επαναδιατυπώνονται οι λειτουργικοί ορισμοί αυτών. Γίνεται
έλεγχος της πληρότητας των κατηγοριών και των κωδικών και οι κατηγορίες εντάσσονται σε
θεματικούς άξονες.
Στο επίπεδο της έκθεσης των δεδομένων κατασκευάζονται ευρύτεροι θεματικοί άξονες,
οι οποίοι παρουσιάζονται σε φόρμες έκθεσης δεδομένων και αφορούν ατομικούς πίνακες για
κάθε συνεντευξιαζόμενο. Με τους ατομικούς πίνακες αυτούς συντάσσεται ένας
συγκεντρωτικός τελικός πίνακας έκθεσης δεδομένων, ο οποίος περιέχει το σύνολο των
κωδικών με τους εννοιολογικούς ορισμούς τους και τις αντίστοιχες κατηγορίες ανά θεματικό
άξονα από όλους τους συνεντευξιαζόμενους (Παράρτημα IΙΙ).
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται δείγμα δύο κατηγοριών των απαντήσεων των
Κοινωνιολόγων με την κωδικοποίησή τους:

Α′ Θεματικός Άξονας: Ο ρόλος των Κοινωνιολόγων στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ.
Κατηγορίες
1.

Περιγραφή του ρόλου του
Κοινωνιολόγου στο ΕΕΕΕΚ

Κωδικοί / Εννοιολογικοί Ορισμοί
 ΔΜΚΟΕΠΑΓ: διδασκαλία μαθήματος
Κοινωνικής και Επαγγελματικής Αγωγής
 ΔΜΕΡΑΥΔΙ: διδασκαλία
μαθήματος/εργαστηρίου Αυτόνομης
Διαβίωσης
 ΕΝΤΕΝΣΜΑ: ένταξη και ενσωμάτωση
των μαθητών
 ΑΝΚΟΔΕΜΑ: ανάπτυξη κοινωνικών
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δεξιοτήτων των μαθητών
 ΡΟΘΕΠΡΜΕ: ρόλος με θεωρητικό και
πρακτικό μέρος
 ΑΣΚΜΑΘΤΕ: άσκηση μαθητείας στους
τελειόφοιτους
 ΑΕΛΕΑΔΜΑ: ανίχνευση ελλείψεων και
ενίσχυση αδυναμιών των μαθητών
 ΕΚΜΑΥΤΜΑ: εκμάθηση αυτονόμησης
των μαθητών
2.

Χαρακτηρισμοί που αποδίδονται στο

 ΔΙΤΤΟΡΟΛ: διττός ρόλος

ρόλο του Κοινωνιολόγου στο ΕΕΕΕΚ

 ΠΑΙΔΑΡΟΛ: παιδαγωγικός ρόλος
 ΣΥΜΒΟΡΟΛ: συμβουλευτικός ρόλος
 ΥΠΟΣΤΡΟΛ: υποστηρικτικός ρόλος
 ΣΗΜΑΝΡΟΛ: σημαντικός ρόλος
 ΡΟΛΨΥΧΟΛ: ρόλος ως ψυχολόγος
 ΡΟΛΠΑΤΕΡ: ρόλος ως πατέρας
 ΕΚΠΑΙΡΟΛ: εκπαιδευτικός ρόλος
 ΣΠΟΥΔΡΟΛ: σπουδαίος ρόλος
 ΔΙΔΑΚΡΟΛ: διδακτικός ρόλος
 ΒΟΗΘΗΡΟΛ: βοηθητικός ρόλος

Τέλος, στο επίπεδο της παρουσίασης και ερμηνείας των αποτελεσμάτων γίνεται
σχολιασμός των πινάκων και κειμένων, παρατίθενται τα πρώτα ερμηνευτικά σχόλια και
καταγράφονται οι ομοιότητες και διαφορές στις απαντήσεις των συνεντευξιαζόμενων. Στα
αποτελέσματα περιλαμβάνονται και αυτούσια κομμάτια των απόψεων των Κοινωνιολόγων
για να σχηματιστούν και να ενισχυθούν οι προτάσεις που θα διατυπωθούν για μελλοντικές
έρευνες.

74

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
4.1. Αποτελέσματα ποιοτικής ανάλυσης των συνεντεύξεων των Κοινωνιολόγων
Τα δεδομένα από τις συνεντεύξεις των Κοινωνιολόγων ΕΑΕ απομαγνητοφωνήθηκαν και
αρχικά αναλύθηκαν ποιοτικά (Miles & Humberman, 1994). Με την ανάλυση αυτή
εντοπίστηκαν χαρακτηριστικές λέξεις, φράσεις και προτάσεις και αποδόθηκαν οι κατάλληλοι
κωδικοί,

οι

οποίοι

φέρουν

λειτουργικούς

ορισμούς.

Στη

συνέχεια,

οι

κωδικοί

ομαδοποιήθηκαν σε κατηγορίες, οι οποίες εντάχθηκαν σε ευρύτερους θεματικούς άξονες.
Από την ποιοτική ανάλυση των συνεντεύξεων των Κοινωνιολόγων που εργάζονται στα
ΕΕΕΕΚ προέκυψαν 204 κωδικοί, οι οποίοι ομαδοποιήθηκαν σε 20 κατηγορίες και
εντάχθηκαν σε 3 θεματικούς άξονες.
Οι 3 θεματικοί άξονες είναι:
Α. Ο ρόλος των Κοινωνιολόγων στα ΕΕΕΕΚ.
Β. Οι απόψεις και οι στάσεις των Κοινωνιολόγων σχετικά με τη διδασκαλία της Αυτόνομης
Διαβίωσης στα ΕΕΕΕΚ.
Γ. Οι προτάσεις των Κοινωνιολόγων σχετικά με το ρόλο τους και τη διδασκαλία της
Αυτόνομης Διαβίωσης στα ΕΕΕΕΚ.
Οι 20 κατηγορίες είναι:
1.

Περιγραφή του ρόλου του Κοινωνιολόγου στο ΕΕΕΕΚ.

2.

Χαρακτηρισμοί που αποδίδονται στο ρόλο του Κοινωνιολόγου στο ΕΕΕΕΚ.

3.

Διευκολύνσεις για τον Κοινωνιολόγο στην άσκηση του ρόλου του στο ΕΕΕΕΚ.

4.

Δυσκολίες που συναντά ο Κοινωνιολόγος στην άσκηση του ρόλου του στο ΕΕΕΕΚ.

5.

Τρόποι αντιμετώπισης των δυσκολιών που συναντά ο Κοινωνιολόγος στην άσκηση του

ρόλου του στο ΕΕΕΕΚ.
6.

Συνεργασία του Κοινωνιολόγου με το υπόλοιπο προσωπικό του ΕΕΕΕΚ.

7.

Μη συνεργασία του Κοινωνιολόγου με το υπόλοιπο προσωπικό του ΕΕΕΕΚ.

8.

Τρόποι βελτίωσης της συνεργασίας του Κοινωνιολόγου με το υπόλοιπο προσωπικό του

ΕΕΕΕΚ.
9.

Αντίληψη του ρόλου του Κοινωνιολόγου από το υπόλοιπο προσωπικό του ΕΕΕΕΚ.

10. Σημασία για τον Κοινωνιολόγο του μαθήματος/εργαστηρίου της Αυτόνομης Διαβίωσης
στο ΕΕΕΕΚ.
11. Χρήση από τον Κοινωνιολόγο των ΠΑΠΕΑ και ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ στη διδασκαλία της
Αυτόνομης Διαβίωσης στο ΕΕΕΕΚ.
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12. Εφαρμογή ή μη εφαρμογή από τον Κοινωνιολόγο των ΠΑΠΕΑ και ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ στη
διδασκαλία της Αυτόνομης Διαβίωσης στο ΕΕΕΕΚ.
13. Τρόποι και μέθοδοι που χρησιμοποιεί ο Κοινωνιολόγος για τη διδασκαλία της
Αυτόνομης Διαβίωσης στο ΕΕΕΕΚ.
14. Εργαλεία και προγράμματα που χρησιμοποιεί ο Κοινωνιολόγος για τη διδασκαλία της
Αυτόνομης Διαβίωσης στο ΕΕΕΕΚ.
15. Προσόντα και δεξιότητες που χρειάζεται ο Κοινωνιολόγος για τη διδασκαλία της
Αυτόνομης Διαβίωσης στο ΕΕΕΕΚ.
16. Αντίληψη του Κοινωνιολόγου για τη δική του επαρκή εκπαίδευση για τη διδασκαλία της
Αυτόνομης Διαβίωσης στο ΕΕΕΕΚ και λόγοι τεκμηρίωσής της.
17. Τρόποι ανάδειξης του ρόλου του Κοινωνιολόγου στους συναδέλφους του στο ΕΕΕΕΚ.
18. Εκπαίδευση που χρειάζεται ο Κοινωνιολόγος για να διδάξει στο ΕΕΕΕΚ.
19. Προγράμματα για τη διδασκαλία της Αυτόνομης Διαβίωσης στο ΕΕΕΕΚ, που σήμερα
δεν υλοποιούνται ή εφαρμόζονται μερικώς.
20. Δράσεις διασύνδεσης του ΕΕΕΕΚ με την Κοινότητα για την ενεργό συμμετοχή και
ισότιμη πρόσβαση των μαθητών με αναπηρίες.
Στη συνέχεια ακολουθεί ανάλυση των δεδομένων ανά θεματικό άξονα.
4.2. Α′ Θεματικός Άξονας: Ο ρόλος των Κοινωνιολόγων στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ.
Ο ρόλος των Κοινωνιολόγων στα ΕΕΕΕΚ όπου εργάζονται διερευνάται από δύο
πλευρές: (α) μέσα από την περιγραφή και τους χαρακτηρισμούς που αποδίδουν στο ρόλο
τους, τις διευκολύνσεις που έχουν στην άσκησή του, τις δυσκολίες που συναντούν και τους
τρόπους με τους οποίους τις αντιμετωπίζουν και (β) μέσα από τη συνεργασία τους με το
υπόλοιπο προσωπικό, τους τρόπους βελτίωσης αυτής της συνεργασίας και την αντίληψη για
το ρόλο τους από τους υπόλοιπους συναδέλφους.
Από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε προέκυψε ότι ο ρόλος του Κοινωνιολόγου στα
ΕΕΕΕΚ είναι κυρίως η διδασκαλία του μαθήματος/εργαστηρίου της Αυτόνομης Διαβίωσης
για την εκμάθηση της αυτονόμησης των μαθητών, με στόχο την ένταξη και ενσωμάτωσή τους
στην κοινωνία μέσα από την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων τους, καθώς και η
διδασκαλία του μαθήματος της Κοινωνικής και Επαγγελματικής Αγωγής. Η άσκηση του
ρόλου του είναι σημαντική και διευκολύνεται κυρίως από την ύπαρξη δομημένου
εργαστηριακού χώρου αυτόνομης διαβίωσης, την παροχή υλικού και εξοπλισμού για τα
προγράμματα και την καλή συνεργασία με τους συναδέλφους και το διευθυντή. Οι δυσκολίες
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της άσκησης του ρόλου του προέρχονται κυρίως από τη μη ύπαρξη διαμορφωμένου
εργαστηριακού χώρου αυτόνομης διαβίωσης και την έλλειψη παιδαγωγικού υλικού, τα οποία
αντιμετωπίζονται συνήθως με τη διαμόρφωση αίθουσας σε χώρο εργαστηρίου αυτόνομης
διαβίωσης και τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού με προσωπική εργασία. Μεταξύ του
Κοινωνιολόγου και όλων των άλλων ειδικοτήτων υφίσταται συνεργασία, αλλά όχι σε όλες τις
περιπτώσεις και αφορά κυρίως συζήτηση και ενημέρωση για θέματα των μαθητών και η
συνεργασία αυτή βελτιώνεται αν έχουν διάθεση και όρεξη για εργασία. Τέλος, υπάρχει θετική
αντίληψη και αναγνώριση του εκπαιδευτικού ρόλου του Κοινωνιολόγου από το υπόλοιπο
προσωπικό του ΕΕΕΕΚ.
Ο θεματικός άξονας Α′ περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της ποιοτικής ανάλυσης σχετικά
με το ρόλο των Κοινωνιολόγων στα ΕΕΕΕΚ. Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί δίνεται μια
συνοπτική εικόνα του συγκεκριμένου θεματικού άξονα με τις κατηγορίες, τους κωδικούς και
τους εννοιολογικούς ορισμούς που τους αντιστοιχούν.
Πίνακας 1: Κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση των συνεντεύξεων - Θεματικός άξονας Α′
Θεματικός Άξονας Α′: Ο ρόλος των Κοινωνιολόγων στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ.
Κατηγορίες
1.

Περιγραφή του ρόλου του
Κοινωνιολόγου στο ΕΕΕΕΚ

Κωδικοί / Εννοιολογικοί Ορισμοί
 ΔΜΚΟΕΠΑΓ: διδασκαλία μαθήματος
Κοινωνικής και Επαγγελματικής Αγωγής
 ΔΜΕΡΑΥΔΙ: διδασκαλία
μαθήματος/εργαστηρίου Αυτόνομης
Διαβίωσης
 ΕΝΤΕΝΣΜΑ: ένταξη και ενσωμάτωση
των μαθητών
 ΑΝΚΟΔΕΜΑ: ανάπτυξη κοινωνικών
δεξιοτήτων των μαθητών
 ΡΟΘΕΠΡΜΕ: ρόλος με θεωρητικό και
πρακτικό μέρος
 ΑΣΚΜΑΘΤΕ: άσκηση μαθητείας στους
τελειόφοιτους
 ΑΕΛΕΑΔΜΑ: ανίχνευση ελλείψεων και
ενίσχυση αδυναμιών των μαθητών
 ΕΚΜΑΥΤΜΑ: εκμάθηση αυτονόμησης
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των μαθητών
2.

Χαρακτηρισμοί που αποδίδονται στο

 ΔΙΤΤΟΡΟΛ: διττός ρόλος

ρόλο του Κοινωνιολόγου στο ΕΕΕΕΚ

 ΠΑΙΔΑΡΟΛ: παιδαγωγικός ρόλος
 ΣΥΜΒΟΡΟΛ: συμβουλευτικός ρόλος
 ΥΠΟΣΤΡΟΛ: υποστηρικτικός ρόλος
 ΣΗΜΑΝΡΟΛ: σημαντικός ρόλος
 ΡΟΛΨΥΧΟΛ: ρόλος ως ψυχολόγος
 ΡΟΛΠΑΤΕΡ: ρόλος ως πατέρας
 ΕΚΠΑΙΡΟΛ: εκπαιδευτικός ρόλος
 ΣΠΟΥΔΡΟΛ: σπουδαίος ρόλος
 ΔΙΔΑΚΡΟΛ: διδακτικός ρόλος
 ΒΟΗΘΗΡΟΛ: βοηθητικός ρόλος

3.

Διευκολύνσεις για τον Κοινωνιολόγο
στην άσκηση του ρόλου του στο
ΕΕΕΕΚ

 ΔΟΕΡΧΩΑΔ: δομημένος εργαστηριακός
χώρος αυτόνομης διαβίωσης
 ΘΕΩΚΑΤΤΟ: θεωρητική κατάρτιση στον
τομέα
 ΧΡΝΕΩΤΕΧ: χρήση νέων τεχνολογιών
 ΚΑΣΥΝΣΥΝ: καλή συνεργασία με τους
συναδέλφους
 ΣΩΣΤΥΠΟΔ: σωστές υποδομές
 ΥΛΙΕΞΟΠΡ: υλικό και εξοπλισμός για
προγράμματα
 ΚΑΣΥΝΓΟΝ: καλή συνεργασία με τους
γονείς
 ΚΑΣΥΝΔΙΕ: καλή συνεργασία με το
διευθυντή
 ΚΑΟΡΓΤΜΗ: καλή οργάνωση των
τμημάτων
 ΕΛΔΗΜΠΡΟ: ελευθερία δημιουργίας
προγραμμάτων
 ΕΛΕΞΩΕΠΙ: ελευθερία εξωτερικών
επισκέψεων
 ΚΑΣΥΝΜΑΘ: καλή συνεργασία με τους

78

μαθητές
 ΑΠΥΠΕΚΕΑ: αποφάσεις Υπουργείου για
την εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή
 ΚΑΤΕΠΑΣΤ: κατάλληλη και επαρκής
στελέχωση
4.

Δυσκολίες που συναντά ο

 ΜΗΔΕΡΧΑΔ: μη διαμορφωμένος

Κοινωνιολόγος στην άσκηση του ρόλου

εργαστηριακός χώρος αυτόνομης

του στο ΕΕΕΕΚ

διαβίωσης
 ΕΛΠΑΙΥΛΙ: έλλειψη παιδαγωγικού
υλικού
 ΔΥΣΧΟΙΠΕ: δυσκολίες με το σχολικό και
οικογενειακό περιβάλλον
 ΔΥΠΡΧΡΕΡ: δυσκολίες στα πρώτα χρόνια
εργασίας
 ΕΛΛΕΥΠΟΔ: έλλειψη υποδομών
 ΜΑΠΟΛΑΝΑ: μαθητές με πολλαπλές
αναπηρίες
 ΜΕΑΡΜΑΤΑ: μεγάλος αριθμός μαθητών
στην ίδια τάξη
 ΔΥΣΥΝΓΟΝ: δυσκολία συνεργασίας με
τους γονείς
 ΔΥΣΥΝΔΙΟ: δυσκολία συνεργασίας με τη
διοίκηση
 ΜΗΣΥΕΚΠΡ: μη συνοχή στο
εκπαιδευτικό προσωπικό
 ΜΗΚΒΑΔΕΜ: μη κατάκτηση βασικών
δεξιοτήτων από τους μεγαλύτερους
μαθητές
 ΔΙΑΕΠΙΜΑ: διαφορά στο επίπεδο των
μαθητών
 ΔΟΜΛΕΙΣΧ: δομή λειτουργίας του
σχολείου
 ΜΕΜΑΔΙΤΑ: μετακίνηση των μαθητών
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σε διαφορετικές τάξεις
 ΠΡΟΜΑΘΤΑ: προβλήματα από μαθητές
μέσα στην τάξη
 ΜΑΔΙΑΑΝΑ: μαθητές με διαφορετικές
αναπηρίες
 ΑΓΣΥΝΑΝΤ: άγνοια συναδέλφων για το
αντικείμενο
 ΔΙΕΠΣΠΠΡ: διαφορά στο επίπεδο
σπουδών του προσωπικού
 ΕΠΔΥΧΩΕΑ: επιβαρυμένος και δύσκολος
ο χώρος της Ειδικής Αγωγής
 ΜΗΕΝΧΕΑΚ: μη ενδιαφέρον για το χώρο
της Ειδικής Αγωγής από την κοινωνία
 ΣΥΕΚΟΨΚΛ: σύγχυση ειδικότητας
Κοινωνιολόγου με Ψυχολόγου και
Κοινωνικού Λειτουργού
5.

Τρόποι αντιμετώπισης των δυσκολιών
που συναντά ο Κοινωνιολόγος στην
άσκηση του ρόλου του στο ΕΕΕΕΚ

 ΔΑΙΧΕΡΑΔ: διαμόρφωση αίθουσας σε
χώρο εργαστηρίου αυτόνομης διαβίωσης
 ΕΛΙΚΑΑΠΟ: ελιγμοί και καλύτερη
απόδοση
 ΑΜΕΠΕΠΓΟ: άμεση επαφή και
επικοινωνία με τους γονείς
 ΕΞΑΔΙΔΜΑ: εξατομικευμένη διδασκαλία
στους μαθητές
 ΠΡΔΙΔΠΕΡ: προσαρμογή του διδακτικού
περιεχομένου
 ΔΕΚΥΛΠΕΡ: δημιουργία εκπαιδευτικού
υλικού με προσωπική εργασία

6.

Συνεργασία του Κοινωνιολόγου με το
υπόλοιπο προσωπικό του ΕΕΕΕΚ

 ΣΥΟΛΕΕΙΔ: συνεργασία με όλες τις
ειδικότητες
 ΣΥΣΧΕΞΠΡ: συνεργασία στο σχεδιασμό
εξατομικευμένου προγράμματος
 ΣΥΜΑΑΥΔΙ: συνεργασία στο μάθημα της
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αυτόνομης διαβίωσης
 ΕΝΕΚΤΠΡΟ: ενίσχυση εκτέλεσης
προγράμματος
 ΣΥΔΙΑΜΑΘ: συνεργασία με διαθεματικά
μαθήματα
 ΤΥΠΙΣΥΝΕ: τυπική συνεργασία
 ΒΟΚΑΘΘΕΜ: βοήθεια σε καθημερινά
θέματα
 ΣΥΕΝΘΕΜΑ: συζήτηση και ενημέρωση
για θέματα των μαθητών
 ΣΥΑΟΡΔΕΟ: συνεργασία στα ανώτατα
όρια και δέσιμο ομάδας
 ΣΥΣΥΙΔΕΙ: συνεργασία με συναδέλφους
της ίδιας ειδικότητας
 ΣΥΟΕΞΕΝΔ: συμμετοχή σε ομαδικές
εξωσχολικές ή ενδοσχολικές
δραστηριότητες
 ΣΥΑΚΛΙΟΛ: συνεργασία ως
ακρογωνιαίος λίθος για όλους
 ΚΑΣΥΠΣΤΣ: καλή συνεργασία λόγω
πλήρους στελέχωσης του σχολείου
7.

Μη συνεργασία του Κοινωνιολόγου με
το υπόλοιπο προσωπικό του ΕΕΕΕΚ

 ΜΗΣΥΟΛΕΙ: μη συνεργασία με όλες τις
ειδικότητες
 ΔΙΠΡΟΣΥΝ: μόνο διεκπεραίωση
προγραμμάτων από συναδέλφους
 ΥΠΑΜΑΤΕΑ: ύπαρξη ματαίωσης στην
Ειδική Αγωγή
 ΜΗΣΤΗΕΕΠ: μη στήριξη από το ειδικό
εκπαιδευτικό προσωπικό
 ΜΗΥΠΧΡΣΥ: μη ύπαρξη χρόνου για
συνεργασία
 ΔΥΕΠΙΠΕΡ: δυσκολία επικοινωνίας λόγω
περιορισμών
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 ΠΣΥΜΠΣΤΣ: πρόβλημα συνεργασίας
λόγω μη πλήρους στελέχωσης του
σχολείου
8.

Τρόποι βελτίωσης της συνεργασίας του
Κοινωνιολόγου με το υπόλοιπο
προσωπικό του ΕΕΕΕΚ

 ΤΡΛΕΙΣΧΟ: τρόπος λειτουργίας του
σχολείου
 ΕΝΙΣΔΙΕΠ: ενίσχυση της
διεπιστημονικότητας
 ΚΑΙΔΕΠΡΟ: καινούργιες ιδέες και
προτάσεις
 ΔΙΑΟΡΕΕΡ: διάθεση και όρεξη για
εργασία
 ΑΝΣΠΟΠΑΙ: ανάλογα τις σπουδές και
την παιδεία του καθενός
 ΠΡΠΕΜΕΕΠ: πρόσληψη περισσότερου
έμπειρου ειδικού εκπαιδευτικού
προσωπικού
 ΔΠΔΡΑΛΕΙ: διοργάνωση περισσότερων
δράσεων με τις άλλες ειδικότητες
 ΠΣΔΡΣΧΕΚ: παρουσίαση συλλογικών
δράσεων σε σχολικές εκδηλώσεις
 ΒΕΣΧΕΣΥΝ: βελτίωση σχέσεων μεταξύ
των συναδέλφων
 ΣΣΥΔΙΠΛΜ: συναντήσεις συναδέλφων
για διάχυση πληροφοριών για μαθητές
 ΕΠΙΚΘΕΛΗ: επικοινωνία και θέληση

9.

Αντίληψη του ρόλου του

 ΑΝΑΓΡΟΛΟ: αναγνώριση του ρόλου

Κοινωνιολόγου από το υπόλοιπο

 ΑΠΚΟΙΔΡΑ: αποκλεισμός

προσωπικό του ΕΕΕΕΚ

Κοινωνιολόγου από δραστηριότητες
 ΘΕΤΑΝΡΟΛ: θετική αντίληψη του ρόλου
 ΑΝΑΠΟΕΡΓ: αντίληψη ανάλογα με το
αποτέλεσμα της εργασίας
 ΡΟΛΟΧΚΟΙ: ρόλος όχι απαραίτητα ως
Κοινωνιολόγος
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 ΡΟΛΟΕΚΠΑ: ρόλος ως εκπαιδευτικός
 ΜΗΧΡΗΕΙΔ: μη χρήσιμη ειδικότητα
 ΑΝΡΟΛΓΟΝ: αναγνώριση του ρόλου από
τους γονείς
 ΜΗΑΝΡΟΣΥ: μη αναγνώριση του ρόλου
από συναδέλφους
 ΑΝΣΥΟΛΟΛ: αντίληψη συναδέλφων ότι
όλοι μπορούν να τα κάνουν όλα
 ΑΝΡΟΔΙΣΧ: αναγνώριση του ρόλου από
τη Διεύθυνση του σχολείου
 ΑΝΡΟΣΥΚΟ: αναγνώριση του ρόλου από
τους συναδέλφους Κοινωνιολόγους
 ΕΚΑΥΤΜΑΘ: εκμάθηση αυτονομίας
στους μαθητές
 ΑΝΣΕΔΕΣΥ: αντίληψη με σεβασμό,
δεκτικότητα και συνεργασία
 ΣΗΜΓΝΩΡΟ: σημαντικός και γνωστός
ρόλος
 ΑΝΤΑΕΙΔΙ: ανταγωνισμός μεταξύ
ειδικοτήτων
 ΑΝΡΟΛΕΚΤ: αντίληψη του ρόλου με
εκτίμηση
Η ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις και αντιστοιχούν στους
κωδικούς του θεματικού άξονα Α′ έχουν ως εξής:
Περιγραφή του ρόλου του Κοινωνιολόγου στο ΕΕΕΕΚ
Η πλειοψηφία (9) των Κοινωνιολόγων που έλαβαν μέρος στην έρευνα αναφέρουν ότι ο
ρόλος τους στο ΕΕΕΕΚ ουσιαστικά αφορά τη διδασκαλία των μαθημάτων που τους έχουν
ανατεθεί από το Υπουργείο: «Εεε αυτή τη στιγμή... φέτος και τα προηγούμενα χρόνια έχω το
εργαστήριο Αυτόνομης Διαβίωσης, εεε και διδάσκω και το μάθημα της Κοινωνικής και
Επαγγελματικής Αγωγής το ΚΕΑ που έχουμε και σαν υπεύθυνη εργαστηρίου αυτόνομης
διαβίωσης έχω υπάρξει.», «...Εεε έχουμε δύο μαθήματα, το ένα είναι η Κοινωνική και
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Επαγγελματική Αγωγή, το άλλο είναι η Αυτόνομη Διαβίωση...», «Εεε φέτος... κάνω το μάθημα
της Αυτόνομης Διαβίωσης στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ., αυτό. Εεε τα άλλα χρόνια έκανα Κοινωνική Αγωγή,
φέτος κάνω πρώτη χρονιά αυτόνομη.», «Εεε φέτος έχω αναλάβει το εργαστήριο της Ειδικής
Αγωγής... της Αυτόνομης Διαβίωσης...», «Εεε στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ. κάνω το εργαστήριο της
Αυτόνομης Διαβίωσης...», «Εεε κάνω το μάθημα της Αυτόνομης Διαβίωσης στα τέσσερα
τμήματα του σχολείου που εργάζομαι.», «Καταρχήν, οι Κοινωνιολόγοι διδάσκουν το εργαστήριο
της Αυτόνομης Διαβίωσης και Κοινωνική και Επαγγελματική Αγωγή. Αυτά τα δύο μαθήματα
είναι αναθέσεις μας στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ.....», «Έχω αναλάβει μαθητές σε ζητήματα Αυτόνομης
Διαβίωσης, το βασικό μάθημα....» και «Διδάσκουμε το μάθημα της Κοινωνικής και
Επαγγελματικής Αγωγής και παράλληλα κάνουμε και το εργαστήριο της Αυτόνομης
Διαβίωσης....».
Σε πιο λεπτομερή περιγραφή του ρόλου τους προβαίνουν επτά (7) από τους
συνεντευξιαζόμενους Κοινωνιολόγους με αναφορά στους στόχους που θέλουν να πετύχουν,
όπως η εκμάθηση της αυτονόμησης των μαθητών, η ένταξη και ενσωμάτωσή τους, η
ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων τους και η ανίχνευση των ελλείψεων και η ενίσχυση
των αδυναμιών τους: «...μαθαίνω δηλαδή στα παιδιά πώς να έχουν σιγά σιγά αυτονομία στη
ζωή τους.», «...ώστε να αυτονομηθούν, εεε να κατανοήσουν τον κόσμο, να συμμετέχουν σε
διάφορες δραστηριότητες και κατ’ επέκταση να ενσωματωθούν στην κοινωνία.», «...Εμείς
προσπαθούμε τουλάχιστον στη δομή που είμαστε στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ. να έρχονται σε επαφή τα παιδιά
με καθημερινές δεξιότητες. Και όσο μπορούν να αυτονομηθούν στα πλαίσια σε άτυπο σπίτι, στο
πλαίσιο του εργαστηρίου μας.», «Εεε η ένταξη των μαθητών στην καθημερινότητα, η
αυτοεξυπηρέτησή τους. Εεε προσπαθούμε δηλαδή μαζί με τα παιδιά να καλύψουμε βασικά τις
βασικές τους ανάγκες, εεε αυτά. Η καθημερινότητά τους, δηλαδή να μπορούν να
αυτοεξυπηρετούνται.», «...Επειδή το αντικείμενό μας έχει άμεση σχέση με την ένταξη και
ενσωμάτωση των μαθητών αυτών... ...Άρα είναι ο ρόλος μας ένα κομμάτι να προσπαθήσουμε
τα παιδιά αυτά όσο μπορούν να κατακτήσουν αυτές τις δεξιότητες....», «...Εεε συνοπτικά πάνω
κάτω δηλαδή ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά και από κει και πέρα οι στόχοι, οι
συγκεκριμένοι για το μάθημα, οι γνωστικοί στόχοι τέλος πάντων που βάζουμε στα παιδιά.» και
«...προσπαθώ να δω τι ελλείψεις έχουν τα παιδιά απ’ όλο το πρόγραμμα που έχουν κάνει τις
προηγούμενες χρονιές, να ενισχύσω τις αδυναμίες που έχουν σε ορισμένους τομείς και εεε να τα
βοηθήσω εάν είναι δυνατόν να βρούνε το επόμενο πλαίσιο που θα τα δεχτεί....».
Ένας (1) από τους ερωτηθέντες Κοινωνιολόγους αναλύει ακόμα περισσότερο το ρόλο
του: «...Εεε είναι χωρισμένος σε δύο, δηλαδή την αυτόνομη την έχω χωρίσει σε δύο τομείς. Ένα
είναι το θεωρητικό κομμάτι και ένα είναι το πρακτικό. Εεε στο θεωρητικό κομμάτι κάνουμε
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αρχικά μια συζήτηση με τα παιδιά για να δούμε σε ποιο επίπεδο βρίσκονται γνωσιακά και
νοητικά, εεε και από κει και πέρα δίνουμε κάποια φύλλα εργασίας.... Αυτό σε θεωρητικό
επίπεδο. Πρακτικά, στο πρακτικό κομμάτι βάζουμε πλυντήριο, σιδερώνουμε, τα απλώνουμε,
στεγνωτήριο, σκουπίζουμε, σφουγγαρίζουμε, κάνουμε όλες τις δουλειές που πρέπει να γίνονται
σε ένα σπίτι. Αυτά.». Τέλος, ένας (1) άλλος ερωτώμενος Κοινωνιολόγος αναφέρεται στο ρόλο
του κυρίως με τους τελειόφοιτους μαθητές: «...επειδή έχω αναλάβει τους τελειόφοιτους που θα
έπρεπε να κάνουν μαθητεία, πρακτική άσκηση δηλαδή. ...εεε διότι είναι η τελευταία χρονιά των
παιδιών, που κάνουν υποτίθεται την πρακτική τους άσκηση, τελειώνουν μετά, φεύγουν από το
Ε.Ε.Ε.ΕΚ....».
Χαρακτηρισμοί που αποδίδονται στο ρόλο του Κοινωνιολόγου στο ΕΕΕΕΚ
Η

σημαντικότητα

του

ρόλου

του

Κοινωνιολόγου

στο

ΕΕΕΕΚ

από

τους

συνεντευξιαζόμενους είναι αδιαμφισβήτητη, όπως φαίνεται από τις απαντήσεις τους. Οι ίδιοι
χρησιμοποιούν κυρίως επιθετικούς προσδιορισμούς για να δηλώσουν τη σημαντικότητα αυτή
μέσα από τις απόψεις τους για το ρόλο τους, με έναν (1) από τους συνεντευξιαζόμενους
Κοινωνιολόγους να χρησιμοποιεί τους περισσότερους από αυτούς τους προσδιορισμούς: «Εεε
ο ρόλος είναι θα ’λεγα... εεε βασικά είναι σίγουρα διττός δηλαδή και παιδαγωγικός από τη μια
και συμβουλευτικός - υποστηρικτικός. ...θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος, που
μπορεί να επιτελέσει και πάρα πολλά πράγματα... ...εεε αλλά πέρα απ’ αυτά ο ρόλος μας είναι
και λίγο ψυχολόγος και λίγο σύμβουλος και λίγο... πατέρας, λίγο απ’ όλα δηλαδή.».
Επίσης, άλλοι δύο (2) συνεντευξιαζόμενοι Κοινωνιολόγοι επισημαίνουν πόσο
σημαντικός και σπουδαίος είναι ο ρόλος τους: «...Εεε πολύ σημαντικός ο ρόλος μας λόγω
σπουδών, της θεωρητικής κατάρτισης, εεε σπουδές πάνω στον άνθρωπο γενικότερα, στις
ανθρωπιστικές επιστήμες. Θεωρώ ότι είναι από τις πολύ βασικές ειδικότητες εεε σε χώρους
ανθρωπιστικούς, που δουλεύουν με παιδιά και αντίστοιχα με ενήλικες γενικότερα. ...Εκτιμώ ότι
η ειδικότητα του Κοινωνιολόγου είναι σημαντική, είναι καίρια σε αυτή τη θέση... ...θεωρώ ότι
είναι από τις επιστήμες τις πολύ σημαντικές στο χώρο της παιδείας γενικότερα και στο χώρο
που ασχολείται με τον άνθρωπο γενικά, σε όλα τα επαγγέλματα που ασχολούνται με ομάδες
ανθρώπων. Τα ΑμεΑ και αντίστοιχα και άλλες είναι μια ομάδα ανθρώπων. Οι Κοινωνιολόγοι
λοιπόν και οι Κοινωνικοί Ανθρωπολόγοι είναι από τις βασικές επιστήμες που ασχολείται με την
ομάδα.» και «...Εεε πρέπει να σου πω ότι εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ
σπουδαίος ο ρόλος μου...». Τέλος, δύο (2) από τους ερωτηθέντες Κοινωνιολόγους δίνουν στο
ρόλο τους πιο συγκεκριμένη διάσταση: «...Καθαρά εκπαιδευτικός. ...Εεε αποκλειστικά
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εκπαιδευτικός...» και «...Είναι διδακτικός ο ρόλος μου. Εεε κάνω... προσπαθώ να βοηθήσω τα
παιδιά...».
Διευκολύνσεις για τον Κοινωνιολόγο στην άσκηση του ρόλου του στο ΕΕΕΕΚ
Οι απαντήσεις των συνεντευξιαζόμενων Κοινωνιολόγων για το τι τους διευκολύνει στην
άσκηση του ρόλου τους στο ΕΕΕΕΚ είναι αξιοσημείωτες. Πέντε (5) από αυτούς θεωρούν ότι
ο δομημένος εργαστηριακός χώρος της αυτόνομης διαβίωσης παίζει σημαντικό ρόλο στην
αποτελεσματικότητα της εργασίας τους και τέσσερεις (4) τονίζουν την αναγκαιότητα υλικού
και εξοπλισμού για τη διδασκαλία των προγραμμάτων: «Εεε σίγουρα πώς είναι δομημένο, στο
αν υπάρχει καταρχάς ο εργαστηριακός χώρος... Σίγουρα, ο χώρος παίζει μεγάλο ρόλο... Είναι
κάτι το οποίο διευκολύνει το εργαστήριο πάρα πολύ, γιατί μπορείς να κάνεις και πιο δομημένα
δηλαδή το μάθημά σου.», «Εεε διευκολύνει σίγουρα το... χωροταξικό, το χωροταξικό
περιβάλλον, δηλαδή αν θα έχω μια αίθουσα κατάλληλη για το μάθημά μου, αν έχω τις ανέσεις
μου, αν έχω τον εξοπλισμό που χρειάζομαι....», «...από πώς είναι διαμορφωμένο το Ε.Ε.Ε.ΕΚ.
στο σχολείο...», «Ότι υπάρχει χώρος πρακτικής άσκησης. Ότι υπάρχει παιδαγωγικό υλικό για να
μπορέσω να εργαστώ ως Κοινωνιολόγος πάνω στην αυτόνομη διαβίωση.», «Εεε περισσότερο ο
χώρος να είναι κατάλληλα διαμορφωμένος, ώστε να μπορούν τα παιδιά να ανταποκριθούν σε
αυτά που τους ζητάω ή να μάθουν πράγματα. Ο χώρος, ο χώρος νομίζω και να υπήρχε εντάξει
και υλικό ας πούμε...» και «...τα υλικά που χρειαζόμαστε για να πραγματοποιήσουμε
προγράμματα...».
Καθοριστική σημασία στο έργο των ερωτώμενων Κοινωνιολόγων αποτελούν οι
συνεργασίες που αναπτύσσονται στο ΕΕΕΕΚ, καθώς σημαντική για πέντε (5) από αυτούς
θεωρείται η καλή συνεργασία με τους συναδέλφους, για τέσσερεις (4) η καλή συνεργασία με
το διευθυντή, για δύο (2) η καλή συνεργασία με τους γονείς και για έναν (1) η καλή
συνεργασία με τους μαθητές: «...Ενδεχομένως και ένας άλλος παράγων, ίσως κάποιοι
συνάδελφοι που μπορούμε να κάνουμε κάποια προγράμματα μαζί κτλ..», «Εεε έχω έναν πάρα
πολύ καλό διευθυντή, ο οποίος ότι και να του ζητήσω προσπαθεί να το πετύχει. Επίσης, είναι
και οι γονείς των παιδιών πάρα πολύ δοτικοί και... προσπαθούν να δώσουν ότι μπορούν και
έχουμε και ένα παιδί ας πούμε που και οι δύο γονείς του είναι εκπαιδευτικοί και βοηθάνε πάρα
πολύ οι συγκεκριμένοι.... Εεε και θεωρώ ότι ο ρόλος τόσο των συναδέλφων όσο και των γονιών
είναι πάρα πολύ σημαντικός και φέτος είναι πάρα πολύ καλή χρονιά, οφείλω να πω.», «Βασικά
το πρώτο που με βοηθάει εεε είναι ότι ο διευθυντής είναι πολύ ευαίσθητος και υπεύθυνος σε ό,τι
αφορά αυτά τα παιδιά και είναι πολύ συνεργάσιμος σε ό,τι χρειαζόμαστε. Και επίσης, εεε
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διευκολύνει πολύ η καλή συνεργασία που υπάρχει με τους υπόλοιπους συναδέλφους για ό,τι
γίνεται μέσα στο χώρο του σχολείου.», «...Φυσικά μια καλή συνεργασία με τους συναδέλφους
μου και μια καλή συνεργασία με τους μαθητές φυσικά.», «Η συνεργασία μου με τους
συναδέλφους....», «Η αλήθεια είναι ότι είμαι τυχερή, γιατί από πλευράς της Διεύθυνσης του
σχολείου και την περσινή, επειδή είναι η δεύτερη χρονιά που είμαι στο ίδιο σχολείο και τη
φετινή έχω πολύ καλή υποστήριξη από τη Διεύθυνση....», «...εεε κατεβαίνοντας κλίμακα από τη
Διεύθυνση του σχολείου...» και «...η καλή συνεργασία... ...η συνεργασία με τους γονείς...».
Αξιόλογες είναι και άλλες απαντήσεις που δίνουν οι συνεντευξιαζόμενοι Κοινωνιολόγοι,
καθώς από αυτούς δύο (2) θεωρούν ότι ο ρόλος τους μπορεί να διευκολυνθεί όταν υπάρχουν
σωστές υποδομές και ένας (1) όταν τα τμήματα έχουν καλή οργάνωση: «Εεε, εντάξει... η
υποδομή τώρα αυτό...», «...Μμμ οι υποδομές φυσικά, να υπάρχουν ας πούμε σωστές
υποδομές...» και «...και πάλι επειδή είναι καλά οργανωμένα τα τμήματα έχουμε μόλις δώδεκα
παιδιά. Εεε δύο χρόνια λειτουργεί το συγκεκριμένο Ε.Ε.Ε.ΕΚ. που είμαι εγώ φέτος, εεε και τα
παιδιά είναι πολύ λίγα είναι δώδεκα, οπότε αυτό είναι καλό εν μέρει και... έτσι έχουν
δημιουργηθεί τα τμήματα....».
Επιπλέον, δύο (2) ερωτηθέντες Κοινωνιολόγοι αναφέρουν ότι η θεωρητική κατάρτιση
στον τομέα τους και η χρήση των νέων τεχνολογιών διευκολύνει την εργασία τους: «Εεε
διευκολύνει πρώτα απ’ όλα αν κάθε Κοινωνιολόγος έχει κάποια εφόδια από πριν, δηλαδή μην
πάει και δουλέψει χωρίς κάποια εφόδια, θεωρητικά τουλάχιστον. Την πράξη θα τη μάθει, τη
δουλειά θα τη μάθει πάνω στη δουλειά. Γιατί κάθε σχολείο είναι λίγο... αλλιώς πας, αλλιώς τα
βλέπεις και αλλιώς μετά ακολουθείς στην πορεία τη δουλειά σου. Είναι πολύ σημαντικό να έχει
κάποια κατάρτιση πάνω στον τομέα που δουλεύει.» και «Εεε θα έλεγα η χρήση νέων
τεχνολογιών, η δυνατότητα να χρησιμοποιείς εεε κάποιες εικόνες, ίσως και βοηθήματα τέτοιου
είδους, σε παιδιά που έχουν κάποια δυσκολία στο να αντιλαμβάνονται απλώς μια τυπική
διδασκαλία στον πίνακα, μια μετωπική διδασκαλία δηλαδή και θα έλεγα περισσότερο αυτό....».
Τέλος, δύο (2) από τους συνεντευξιαζόμενους Κοινωνιολόγους δηλώνουν ότι στην
εργασία τους νιώθουν διευκόλυνση από την ελευθερία που έχουν να κινηθούν κατά τη
διάρκειά της και από τη γενικότερη στάση του Υπουργείου απέναντι στην Ειδική Αγωγή:
«...Δηλαδή εεε μου έχουν δώσει μια ελευθερία να κινηθώ, να φτιάξω πρόγραμμα, όταν
προτείνω κάποια πράγματα δεν μου αρνούνται ποτέ ότι δεν μπορώ να τα εκτελέσω, ξέρω γω
επισκέψεις εξωτερικές ή άλλα προγράμματα εεε ατομικά που κάνω στα παιδιά και αυτό βέβαια
είναι πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ σημαντικό για εμένα. Δηλαδή δεν έχω δεχτεί ως τώρα καμία
άρνηση σ’ ό,τι έχω προτείνει...» και «...Εεε από του Υπουργείου ας πούμε τις αποφάσεις και το
ρόλο που δίνει στην εκπαίδευση και πόσο μάλλον στην Ειδική Αγωγή, τη θέση που δίνει... εεε το
87

να είναι επανδρωμένο κατάλληλα, εεε το να υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό επαρκώς, εεε δηλαδή
να είναι και τα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. στελεχωμένα με επάρκεια από πλευράς ανθρώπων, αλλά και από
πλευράς σπουδών...».
Δυσκολίες που συναντά ο Κοινωνιολόγος στην άσκηση του ρόλου του στο ΕΕΕΕΚ
Οι δυσκολίες που συναντούν καθημερινά οι ερωτώμενοι Κοινωνιολόγοι στην άσκηση
του ρόλου τους στο ΕΕΕΕΚ είναι πολλές. Σχετικά με αυτές, από τους συνεντευξιαζόμενους
αναφέρονται πέντε (5) στο μη διαμορφωμένο εργαστηριακό χώρο της αυτόνομης διαβίωσης
και τρεις (3) στην έλλειψη παιδαγωγικού υλικού: «...γιατί πολλά σχολεία, σε πολλά Ε.Ε.Ε.ΕΚ.
δεν υπάρχει ουσιαστικά εργαστήριο αυτόνομης διαβίωσης, όπως το έχω εγώ στο νου μου και
όπως το ’χω δουλέψει. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα τύπου διαμέρισμα που θα μπορούσε να
εξυπηρετήσει το εργαστήριο ή και να υπάρχει εργαστήριο είναι... εεε λείπουν πάρα πολλά
πράγματα, λείπει υλικό. Εεε ή μπορεί να έχει για παράδειγμα μια τύπου κουζίνα μόνο και τίποτα
άλλο, οπότε να περιορίζεσαι εκεί πέρα. Αυτή είναι η δυσκολία κυρίως, δηλαδή με το χώρο, με
το αν υπάρχει ουσιαστικά ένα αμιγώς διαμορφωμένο εργαστήριο αυτόνομης διαβίωσης....»,
«...Εεε στο συγκεκριμένο Ε.Ε.Ε.ΕΚ. δεν λειτουργεί εργαστήριο αυτόνομης... Εεε επομένως θα
έλεγα ότι είναι μάλλον κάπως περιορισμένο το περιεχόμενο της αυτόνομης στο συγκεκριμένο
πλαίσιο...», «...αλλά δεν έχουμε αίθουσες να τα ολοκληρώσουμε.», «...το δύσκολο είναι να
υπάρχει εργαστήριο αυτόνομης διαβίωσης ολοκληρωμένο, εκεί είναι η δυσκολία στο να υπάρχει
σαν εργαστήριο....», «Πάρα πολλές δυσκολίες. Δηλαδή έχει τύχει να κάνουμε μάθημα και σε
αποθήκη... ...να υπήρχε εντάξει και υλικό ας πούμε που δεν υπάρχει...» και «Εεε η αλήθεια
είναι ότι υπάρχει έλλειψη από υλικό, παιδαγωγικό υλικό, αίθουσες σωστά δομημένες ας πούμε,
ώστε τα παιδιά να μπορούν να κάνουν την πρακτική τους, βιωματικά δηλαδή....».
Επιπρόσθετα,

δύο

(2)

συνεντευξιαζόμενοι

Κοινωνιολόγοι

παρατηρούν

ότι

δυσκολεύονται στο έργο τους εξαιτίας της έλλειψης υποδομών και ένας (1) λόγω της δομής
της λειτουργίας του σχολείου: «...Εεε οι δυσκολίες μπορούν να ’χουν να κάνουν με την
υποδομή αναλόγως το σχολείο που είσαι...», «...αυτό έχει να κάνει με την έλλειψη υποδομών
και τη δυνατότητα, το ότι καμιά φορά ας πούμε λόγω το ότι είναι και ένα μεγάλο σχολείο...» και
«Οι δυσκολίες είναι βέβαια ότι υπάρχει... εεε η δομή του σχολείου είναι... δεν μπορεί να
βοηθήσει τα παιδιά που φοιτούν εκεί....».
Σημαντικές δυσκολίες καταγράφονται από τρεις (3) ερωτηθέντες Κοινωνιολόγους σε
ζητήματα σχετικά με τις συνεργασίες τους στο σχολείο και από δύο (2) για το γενικό κλίμα
που επικρατεί: «Ναι, είναι οι γονείς σίγουρα αυτό που έχω δει, σου λέω τώρα το φετινό
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πλαίσιο. Εεε δυσκολία υπάρχει φέτος και στη συνεργασία με τη διοίκηση, η οποία... γενικά είναι
το σχολείο πάρα πολύ δύσκολο, έχουν με τους υποδιευθυντές και με τη διευθύντρια, δεν
τρέχουμε εύκολα προγράμματα, εεε ενώ κάνουμε προτάσεις και, τέλος πάντων τα προγράμματα
αυτά είναι ενδιαφέροντα όπως λένε και θα τα τρέξουμε, το αμελούν. Δεν υπάρχει μια συνοχή
απ’ όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό....», «...Μμμ θα μπορούσα να αναφέρω όμως ότι μερικοί
γονείς είναι λίγο απότομοι και δεν συνεργάζονται όπως θα έπρεπε μαζί μου σε κάτι που μπορεί
να αφορά το παιδί τους....», «...εεε δεν υπάρχει και αυτή η συνεργασία ας πούμε είτε με τη
διοίκηση του σχολείου ή την ευθύνη να πάρουν και να κάνεις και κάποια πράγματα παραπάνω.
Δηλαδή είναι πολλές οι δυσκολίες, ακόμα και αν θες να κάνεις κάποια πράγματα παραπάνω
από αυτά που σου προτείνει ας πούμε ο οδηγός, οπότε υπάρχουν κάποιες δυσκολίες.», «...Αλλά
αν μου πεις εμένα δηλαδή τι νομίζω ότι λείπει αυτή τη στιγμή από το εργαστήριο αυτόνομης, ότι
δεν ασχολούνται, δεν ασχολείται πολύς κόσμος μ’ αυτό το κομμάτι, γιατί συναντά και δυσκολίες
σου λέω και από το ίδιο το περιβάλλον και απ’ το σχολικό και απ’ το οικογενειακό. Ή μπορεί
και οι αντιστάσεις οι δικές του να είναι τέτοιες που να μην θέλει να καταπιαστεί με κάτι τέτοιο.»
και «Εεε οι δυσκολίες είναι τα πρώτα χρόνια....».
Επίσης, οκτώ (8) από τους συνεντευξιαζόμενους Κοινωνιολόγους περιγράφουν το έργο
τους μέσα στο σχολικό πλαίσιο ως μια διαδικασία, η οποία παρεμποδίζεται ακόμα
περισσότερο από τη λειτουργικότητα, τη δράση και το επίπεδο των μαθητών με αναπηρία:
«...Εεε οι δυσκολίες... εεε μπορούν να ’χουν να κάνουν αν έχεις κάποια παιδιά που είναι πολύ
δύσκολα στο να τα εκπαιδεύσεις σε εισαγωγικά...», «Εεε θα έλεγα καμιά φορά ο μεγάλος
αριθμός μαθητών στην ίδια τάξη ας πούμε, εεε οι πολλαπλές αναπηρίες που μπορεί να
συναντήσεις σε κάποιους μαθητές, που δεν τους επιτρέπουν να παρακολουθήσουν εύκολα και
επομένως δυσκολεύουν και το έργο σου εκείνη την ώρα, κατά βάση αυτό θα έλεγα.», «...Εεε τα
παιδιά είναι πολλά χρόνια... έχω μεγάλες τάξεις αυτόνομης και ενώ είναι πολλά χρόνια σε
σχολικά πλαίσια δεν έχουν κατακτήσει βασικές δεξιότητες, ενώ έχουν τη δυνατότητα τα παιδιά.
Γενικά μια παραμέληση εγώ βλέπω, αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό το πλαίσιο το συγκεκριμένο
είναι γενικό, αλλά... αυτό.», «...τα παιδιά μετακινούνται σε διαφορετικές τάξεις και αυτό
δυσκολεύει πάρα πολύ και τη δουλειά μου, αλλά και τα ίδια τα παιδιά.... Πολλές φορές
συμβαίνει να υπάρχει ένα υποτυπώδες πρόγραμμα που έχει προτείνει το Υπουργείο να κάνουν
τα παιδιά μαθηματικά ας πούμε. Φτάνουν εεε τελευταία τάξη τώρα στην πρακτική και κάνουν
τρεις ώρες μαθηματικά και είναι παιδιά που δεν μπορούν να ανταποκριθούν καθόλου, δεν
γράφουν, οπότε αυτά και αυτά δυσκολεύει, αλλά και εμένα.», «...με την έννοια ότι είναι
δύσκολο κάποια παιδιά δεν θα αυτονομηθούν ποτέ ή σε τι βαθμό... ...από την άλλη είναι πολύ
δύσκολο το να ενσωματώσεις ένα αρκετά λειτουργικό παιδί με ένα υπερβολικά χαμηλό παιδί.
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Πολύ δύσκολο.», «...δηλαδή η μόνη δυσκολία που μπορώ να πω είναι η διαφορά στο επίπεδο
των παιδιών...», «...Εεε και ορισμένες φορές υπάρχει δυσκολία όταν κάποιο παιδί δημιουργεί
ξαφνικά προβλήματα μέσα στην τάξη και...» και «Εεε δυσκολίες αντιμετωπίζω σχετικά με τη
διαφοροποίηση των αναπηριών που έχουν οι μαθητές. Δηλαδή σ’ ένα τμήμα μπορεί να είναι
μαθητές με διαφορετικές αναπηρίες. Εεε αυτό ως προς την εφαρμογή του μαθήματός μου
αντιμετωπίζω κάποιες δυσκολίες...».
Μεταξύ άλλων ένας (1) ερωτώμενος Κοινωνιολόγος δηλώνει χαρακτηριστικά:
«Δυσκολίες... πολλές. Και το γεγονός ότι υπάρχει και πολύ άγνοια γύρω από το αντικείμενο και
αυτό που ανέφερα προηγουμένως η διαφορά στο επίπεδο των σπουδών, εεε και το ότι από
μόνος του είναι ένας χώρος επιβαρυμένος και δύσκολος και όχι, δεν έχει δώσει η ελληνική
κοινωνία, η ελληνική κυβέρνηση πιο κάτω τη σπουδαιότητα που απαιτείται σε αυτό το χώρο και
αντίστοιχα τα χρήματα κτλ....». Τέλος, μόνο από έναν (1) συνεντευξιαζόμενο Κοινωνιολόγο
εντοπίζεται ότι η ειδικότητα του Κοινωνιολόγου συγχέεται με τις ειδικότητες του Ψυχολόγου
και του Κοινωνικού Λειτουργού: «Ότι συχνά συγχέεται το επάγγελμά μας μαζί με τους
ψυχολόγους και τους κοινωνικούς λειτουργούς, ότι είμαστε το ίδιο πράγμα, ενώ διαφέρουμε
κατά πολύ.».
Τρόποι αντιμετώπισης των δυσκολιών που συναντά ο Κοινωνιολόγος στην άσκηση του
ρόλου του στο ΕΕΕΕΚ
Ορισμένοι Κοινωνιολόγοι αναφέρουν στις απαντήσεις τους τρόπους για να
αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που συναντούν στην άσκηση του ρόλου τους στο ΕΕΕΕΚ. Δύο
(2) από αυτούς διατυπώνουν την ανάγκη διαμόρφωσης μιας αίθουσας σε χώρο εργαστηρίου
αυτόνομης διαβίωσης: «...εεε να διαμορφώσω την αίθουσα και σε χώρο εργαστηρίου...» και
«...οπότε αναγκαστικά πρέπει να τη διαμορφώσουμε εμείς οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί...» και
ακόμα δύο (2) ασχολούνται με τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού μέσα από προσωπική
εργασία: «...Ναι, προσπαθούμε εμείς μόνοι μας, εγώ δηλαδή ως εκπαιδευτικός να δημιουργήσω
κάποιο εκπαιδευτικό υλικό με προσωπική εργασία τη στιγμή που δεν υπάρχει, εεε αυτό. Έτσι το
ξεπερνάμε.» και «...ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε εμείς τις δραστηριότητες των παιδιών.
...παράδειγμα, μπορεί να μαζεύουμε πλαστικά μπουκάλια, ανακυκλώσιμα υλικά, ώστε να
φτιάχνουμε δραστηριότητες για τα παιδιά.».
Παράλληλα, δύο (2) συνεντευξιαζόμενοι Κοινωνιολόγοι πιστεύουν ότι μπορούν να
ξεπεράσουν τις δυσκολίες με την προσαρμογή του διδακτικού περιεχομένου: «...Έτσι και
αλλιώς κανένα αναλυτικό πρόγραμμα δεν σου δίνει εεε ξεκάθαρο σχέδιο μαθήματος, το οποίο
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πρέπει να ακολουθήσεις. Είναι επομένως δουλειά του εκπαιδευτικού πώς θα το προσαρμόσει το
υπάρχον αναλυτικό πρόγραμμα....» και «...Φυσικά, προσπαθώ να προσαρμόσω το διδακτικό
περιεχόμενο ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού, όσο δύσκολο και αν είναι.».
Τέλος, δύο (2) ερωτηθέντες Κοινωνιολόγοι εκτιμούν ότι: «...εεε πρέπει να βρεις τρόπους
και να ελίσσεσαι και να αποδίδεις όσο το δυνατόν καλύτερα μπορείς.» και «...Με αυτούς τους
γονείς προσπαθώ να έρθω πιο κοντά, να τους μιλάω όσο γίνεται περισσότερο και να τους δώσω
να καταλάβουν ότι είμαι εδώ για να βοηθήσω. ...τότε θα πρέπει να σταματήσω το μάθημα και
να ασχοληθώ ειδικά με αυτό το περιστατικό για να ηρεμήσω το παιδί και να προσέχω
παράλληλα και τα υπόλοιπα παιδιά μέσα στην τάξη.».
Συνεργασία του Κοινωνιολόγου με το υπόλοιπο προσωπικό του ΕΕΕΕΚ
Από τις απαντήσεις των Κοινωνιολόγων διαπιστώνεται ότι υπάρχει συνεργασία με το
υπόλοιπο προσωπικό στο ΕΕΕΕΚ σε πολύ μεγάλο βαθμό και αφορά κυρίως συζήτηση και
ενημέρωση για θέματα των μαθητών. Επτά (7) από τους συνεντευξιαζόμενους
Κοινωνιολόγους αναφέρουν ότι συνεργάζονται με όλες τις ειδικότητες: «Συνεργασία υπάρχει,
ναι. Σίγουρα, εεε όχι με συναφείς ειδικότητες μόνο και με όλες τις ειδικότητες....», «Εεε στα
σχολεία που έχω δουλέψει, δόξα το Θεό, υπάρχει καλή συνεργασία....», «Απόλυτη. Στα πάντα,
σε οτιδήποτε. Εεε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα φέτος, είναι ιδανική χρονιά, είναι πολύ καλή.
Εεε στα πάντα, στα πάντα δεν μπορώ να πω κάτι, ό,τι θέλουμε το συζητάμε μεταξύ μας και το
κάνουμε. ...Δηλαδή θεωρώ ότι είμαστε στα ανώτατα όρια, είμαστε απόλυτα δεμένοι σαν
ομάδα....», «Ναι, ναι, σίγουρα υπάρχει συνεργασία με όλους. Αυτό που κάνω εγώ τουλάχιστον
με τις ειδικότητες από τα άλλα εργαστήρια που συμμετέχουν τα παιδιά, όπως είναι της
κεραμικής, της ξυλουργικής, της μαγειρικής και τα άλλα, και γενικότερα με το υπόλοιπο
προσωπικό του σχολείου, εεε είναι να ενημερωνόμαστε μεταξύ μας για τη συμπεριφορά των
παιδιών στο σχολείο και... αν προκύψει κάποια στιγμή αλλαγή στη συμπεριφορά τους να το
συζητάμε, γιατί θέλουμε να βοηθηθούμε μεταξύ μας στην εργασία μας και να βοηθήσουμε και
στην τελική αυτά τα παιδιά....», «Εεε φυσικά και υπάρχει καλή συνεργασία...»,
«Συνεργαζόμαστε γενικά με τους εκπαιδευτικούς από τις άλλες ειδικότητες και αυτό φαίνεται
στο γεγονός ότι επειδή οι μαθητές μας είναι είτε με αυτισμό είτε με νοητική, συχνά μας
συμβουλεύονται

για

θέματα

κοινωνικοποίησης,

πώς

θα

βγάλουν

προγράμματα

κοινωνικοποίησης των παιδιών.» και «Υπάρχει συνεργασία. Καταρχάς υπάρχει το βοηθητικό
προσωπικό για τα λεγόμενα ατυχήματα των παιδιών, έτσι; Εεε υπάρχει συνεργασία με
ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό. Μιλάμε τώρα για μια περίοδο Ηλία που έχει στελεχωθεί το
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σχολείο μας πλήρως, οπότε υπάρχει πολύ καλή συνεργασία με το Ε.Ε.Π.. Κοίταξε, εγώ
τουλάχιστον για φέτος είμαι ευχαριστημένη, νομίζω ότι μπορώ να συνεργαστώ με ψυχολόγο,
κοινωνικό λειτουργό, εργοθεραπευτή, φυσικοθεραπευτή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα,
δηλαδή όταν το σχολείο είναι στελεχωμένο η συνεργασία γίνεται...».
Τρεις (3) από τους ερωτώμενους Κοινωνιολόγους δηλώνουν ότι υπάρχει τυπική
συνεργασία μεταξύ των ειδικοτήτων: «Σε γενικές γραμμές υπάρχει, εεε σε απλά καθημερινά
πράγματα, δηλαδή κάποιος να σε βοηθήσει σε ένα πολύ απλό, ξέρω γω να σε βοηθήσει να
κουβαλήσεις κάποιο παιδί που μπορεί να έχει πέσει κάτω ας πούμε, εεε συνήθως σε θέματα
ασφάλειας δηλαδή. Σε καθαρά θέματα στόχων μαθησιακών κτλ. θα έλεγα υπάρχει μια τυπική
συνεργασία μεταξύ των συναδέλφων....», «Λοιπόν, ένα παράδειγμα, φέτος που κάναμε αρκετά
είναι ότι στο πλαίσιο τέλος πάντων των καθημερινών δεξιοτήτων, που κάνουμε τέλος πάντων
πλύσιμο χεριών, δοντιών, στρώσιμο τραπεζιού και τα σχετικά, στην κουζίνα είχαμε συνεργαστεί
με το εργαστήριο της μαγειρικής και κάναμε τώρα πριν κλείσουν τα σχολεία τις παραμονές
κάναμε κουλουράκια, μπισκότα βασικά χριστουγεννιάτικα όχι κουλουράκια και κουραμπιέδες
και μελομακάρονα, σε συνεργασία με το εργαστήριο της μαγειρικής που τα παιδιά ήταν
υψηλότερα. Εεε βασικά πράγματα όμως και πάλι. Θέλω να πω τα παιδιά αρκέστηκαν στο να
καθαρίσουν αυτά... να καθαρίσουν τραπέζι, να καθαρίσουν τον πάγκο μετά, όλα αυτά.» και
«Κοίταξε, εν γένει θεωρώ ότι η συνεργασία ειδικά στην Ειδική είναι ακρογωνιαίος λίθος με
όλους τους φορείς, εεε από τη Διεύθυνση μέχρι τον καθένα που δουλεύει εκεί ανεξαρτήτου
ειδικότητας.... Εεε σε γενικές γραμμές εγώ θα πω ναι, ναι εεε και με ειδικό εκπαιδευτικό και με
ειδικό βοηθητικό και με συναδέλφους...».
Επιπλέον, τρεις (3) συνεντευξιαζόμενοι Κοινωνιολόγοι αναφέρθηκαν στη συνεργασία
τους με τις άλλες ειδικότητες σχετικά με τα προγράμματα και τις δραστηριότητες του
μαθήματος: «Εεε για παράδειγμα, θα μπορούσα να θέσω ας πούμε ένα πρόγραμμα είτε
εξατομικευμένα είτε γενικά για το μάθημα της αυτόνομης διαβίωσης.... Ή ο λογοθεραπευτής
επίσης θα μπορούσε με εικόνες, με οτιδήποτε να ενισχύσει αυτό που δουλεύεται στο
εργαστήριο....», «...Υπάρχουν περιπτώσεις όπου μπορούμε να κάνουμε διαθεματικά, εεε
μαθήματα διαθεματικά, δηλαδή να συνεργαστώ π.χ. με το μαθηματικό παράδειγμα στα χρήματα,
στη διαχείριση χρημάτων ή να συνεργαστώ με κάποιον πληροφορικάριο κάποιο κομμάτι που
κάνω εγώ να το εφαρμόσουμε πάνω στον υπολογιστή ή με τον εργοθεραπευτή....» και «...διότι
οι υπόλοιποι συνάδελφοι είναι συνάδελφοι που αγαπάνε το επάγγελμά τους, αγαπάνε τα παιδιά
και σε όποια δραστηριότητα ομαδική σαν σχολείο εξωσχολική ή ενδοσχολική συμμετέχουμε
όλοι βοηθάει ο ένας τον άλλον. Ακόμα και σε κάποιο καθημερινό πρόβλημα που μπορεί να έχει
ένας μαθητής όλοι θα βοηθήσουν και όλοι θα συνεισφέρουν στην επίλυση του προβλήματος....».
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Τέλος, ένας (1) από τους συνεντευξιαζόμενους Κοινωνιολόγους εντοπίζει συνεργασία μόνο
με συναδέλφους της ίδιας ειδικότητας: «...Κοίταξε, εγώ πρέπει να σου πω ότι στη φετινή
χρονιά και στις προηγούμενες, εεε δεν είχα φοβερά προβλήματα συνεργασίας με τους
Κοινωνιολόγους, δηλαδή καταλαβαινόμαστε, εεε και συνεργαζόμαστε και κοινά προγράμματα
κάνουμε, γιατί φέτος στο σχολείο έχουμε δέκα Κοινωνιολόγους, δηλαδή δεν έχω πρόβλημα.
Προσωπικά εγώ δεν έχω....».
Μη συνεργασία του Κοινωνιολόγου με το υπόλοιπο προσωπικό του ΕΕΕΕΚ
Οι απαντήσεις τριών (3) από τους ερωτηθέντες Κοινωνιολόγους ανέδειξαν ότι δεν
υπάρχει συνεργασία με όλες τις ειδικότητες στο ΕΕΕΕΚ: «...Κοίτα, κάθε χρονιά είναι και
διαφορετική, γιατί πάντα παίζει ρόλο το τι άνθρωποι, με ποιους ανθρώπους δουλεύεις. Δεν
μπορείς να συνεργαστείς με όλους. Ούτε εσύ με όλους, ούτε όλοι με σένα....», «Με κάποιους
συναδέλφους υπάρχει πολύ καλή συνεργασία, αλλά όχι με όλους. Εεε με κάποιους από το
βοηθητικό προσωπικό επίσης υπάρχει καλή συνεργασία, με κάποιους όχι. Εεε εκεί που βλέπω
φοβερή αδυναμία είναι στο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό. Εκεί βλέπω μεγάλη αδυναμία,
δηλαδή ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί δεν μπορούν να στηρίξουν το έργο του
εκπαιδευτικού. Πάρα πολύ δύσκολα... εεε ελάχιστες φορές μάλλον γίνεται αυτό και δύσκολα.
Είναι και λίγοι, δεν προσλαμβάνουν πολλούς και τα παιδιά πολλά, το σχολείο μεγάλο και εκεί
κάπου χάνεται αυτή η βοήθεια που τη ζητάει ο εκπαιδευτικός τη συνεργασία....» και «Εεε
συνεργασία με όλους όχι δεν υπάρχει απαραίτητα πάντα καλή, αλλά πάντα υπάρχουν άνθρωποι
οι οποίοι έχουν όρεξη και μεράκι και εκεί βρίσκουμε μια χρυσή τομή και έτσι δουλεύουμε ας
πούμε....».
Ταυτόχρονα, τέσσερεις (4) από τους ερωτώμενους Κοινωνιολόγους τονίζουν ότι υπάρχει
ματαίωση στην Ειδική Αγωγή και αρκετοί περιορισμοί: «...δηλαδή κάποιοι ματαιώνονται,
γιατί η αλήθεια είναι αυτή, ότι μπορεί να κάνεις δέκα φορές ένα πράγμα και τελικά τα παιδιά να
μην το κατακτήσουν και ποτέ. Δηλαδή υπάρχει ματαίωση κακά τα ψέματα στην Ειδική Αγωγή.
Και πολλοί συνάδελφοι ξέρεις τώρα κάνουν πολλά πράγματα διεκπεραιωτικά, αυτό.», «...Αλλά
δεν γίνεται αυτό πολλές φορές, είτε γιατί ο χρόνος δεν το επιτρέπει, είτε γιατί οι ανάγκες οι
επείγουσες είναι άλλες και εεε δεν υπάρχει ας πούμε αυτή η συνεργασία που θα έπρεπε να
υπάρχει. Και εγώ σου εξήγησα ότι ειδικά για το βοηθητικό προσωπικό και το εκπαιδευτικό, το
ειδικό εκπαιδευτικό, εεε δεν έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν, διότι είναι λίγα άτομα σε πολύ
μεγάλο σχολείο....», «...Εεε κοίτα, το δικό μας σχολείο είναι πολυπληθές, είναι ένα σχολείο
σχεδόν ενενήντα συναδέλφων ας πούμε, οπότε αναπόσπαστα θα υπάρχουν και οι διαρροές που
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λέω εγώ, δηλαδή δυσκολεύει και να γίνει διάχυση της πληροφορίας που είναι σημαντικό για
μας, γιατί το παιδί το ίδιο δεν μπορεί να σου μιλήσει. ...υπάρχουν όμως και περιορισμοί εκ των
πραγμάτων, γιατί είμαστε σε ένα τεράστιο σχολείο, πάρα πολλοί συνάδελφοι, υπάρχουν και
περιορισμοί που κάνουν δύσκολη την επικοινωνία.» και «...όταν δεν είναι πλήρως στελεχωμένο
υπάρχει το πρόβλημα που έχει συμβεί αρκετές φορές ας πούμε στο παρελθόν.».
Τρόποι βελτίωσης της συνεργασίας του Κοινωνιολόγου με το υπόλοιπο προσωπικό του
ΕΕΕΕΚ
Οι Κοινωνιολόγοι που συμμετείχαν στην έρευνα παραθέτουν με τις απαντήσεις τους
τρόπους για τη βελτίωση της συνεργασίας τους με το υπόλοιπο προσωπικό στο ΕΕΕΕΚ.
Τρεις (3) από τους συνεντευξιαζόμενους Κοινωνιολόγους υποστηρίζουν ότι χρειάζεται όρεξη
και επικοινωνία στην εργασία: «...Μέσα από τη συνεργασία βγαίνουν καινούργιες ιδέες, νέες
προτάσεις, αρκεί να υπάρχει όρεξη για αυτά τα πράγματα.», «...Εεε τώρα είναι υποκειμενικό το
αν οι υπόλοιποι συνάδελφοι έχουν διάθεση για δουλειά και όρεξη, αυτό θα έλεγα εγώ...» και
«...Επικοινωνία... επικοινωνία και θέληση. Για εμένα αυτό είναι το πιο σημαντικό.».
Επίσης, τρεις (3) από τους ερωτηθέντες Κοινωνιολόγους συνδέουν τη βελτίωση της
συνεργασίας με τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου και την εκπαίδευση του προσωπικού:
«...Και επίσης, πώς λειτουργεί το σχολείο, αν δηλαδή ενισχύει αυτό το πράγμα, τη
διεπιστημονικότητα δηλαδή στην ουσία.... Παίζει ρόλο πώς λειτουργεί κάθε σχολείο, ο
διευθυντής, ξέρεις...», «...Νομίζω είναι καθαρά θέμα παιδείας του καθενός, αλλά από κει και
πέρα και σπουδών σε όσων ασχολούνται με την Ειδική Αγωγή. Γιατί μην ξεχνάμε ότι κάποιοι
εργάζονται σε αυτή προερχόμενοι από άλλα πλαίσια, γενική εκπαίδευση, τυπική εκπαίδευση κτλ.
ας πούμε.» και «...Να προσλαμβάνονται περισσότεροι ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, εεε
και σημαντικό επίσης είναι να είναι έμπειροι. Έμπειροι....».
Τέλος, η βελτίωση της συνεργασίας μπορεί να προέλθει από τη διοργάνωση
περισσότερων δράσεων και συναντήσεων μεταξύ των ειδικοτήτων, καθώς και από τη
βελτίωση

των

σχέσεων

ανάμεσά

τους,

όπως

προτείνουν

τρεις

(3)

από

τους

συνεντευξιαζόμενους Κοινωνιολόγους: «...αυτό θα μπορούσε να γίνει εάν με τις υπόλοιπες
ειδικότητες διοργανώναμε τις διπλάσιες τουλάχιστον δράσεις από αυτές τις ελάχιστες που
κάνουμε έως τώρα μαζί τους, κυρίως στις γιορτές και τις παρουσιάζαμε συλλογικά σε
εκδηλώσεις που γίνονται κατά καιρούς στο σχολείο.», «...οι σχέσεις καθημερινά αλλάζουν και
καθημερινά βελτιώνονται. Με την πάροδο του καιρού εεε φυσικά θα γνωρίζουμε καλύτερα ο
ένας τον άλλον και θα ξέρουμε τι θέλει και τι χρειάζεται κάθε συνάδελφος και θα είμαστε
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έτοιμοι να βοηθήσουμε σε οποιαδήποτε περίπτωση.» και «...Εεε σημαντικές για εμένα, και δεν
το λέω μόνο για το δικό μου σχολείο γενικότερα στην Ειδική, είναι οι συναντήσεις, ο χρόνος για
συναντήσεις μεταξύ του προσωπικού του σχολείου, γιατί έτσι είναι ένας καλός τρόπος να γίνει
διάχυση της πληροφορίας. Όταν λέω πληροφορίες εννοώ που αφορά το μαθητή, αλλά που
ενδεχομένως αφορά και αυτό που κάνω εγώ και είναι αποτελεσματικό ή δεν είναι. Είναι
σημαντικό αυτό εεε να γίνει, να το κοινωνήσει κανείς στον πληθυσμό και να πάρει και ιδέες και
να πάρει και απόψεις κτλ..».
Αντίληψη του ρόλου του Κοινωνιολόγου από το υπόλοιπο προσωπικό του ΕΕΕΕΚ
Όσον αφορά πώς αντιλαμβάνεται το ρόλο του Κοινωνιολόγου το υπόλοιπο προσωπικό
στο ΕΕΕΕΚ, πέντε (5) συνεντευξιαζόμενοι Κοινωνιολόγοι αναφέρουν ότι υπάρχει κυρίως
θετική αντίληψη και αναγνώριση του ρόλου αυτού: «Εεε πιστεύω ότι το αντιλαμβάνεται
θετικά, εεε απ’ τη στιγμή που και εγώ προσωπικά είμαι και ανοιχτός και συνεργάσιμος και
ζητάω και τη στήριξη και τη συνεργασία των άλλων. Πέρα απ’ αυτό βέβαια η υπόλοιπη δουλειά
που είναι και από το αποτέλεσμα της δουλειάς, το οποίο εγώ δεν μπορώ να το κρίνω
προσωπικά, αλλά πιστεύω ότι προχωράμε σε καλούς δρόμους.», «Εεε θεωρώ πολύ καλά, γιατί
βλέπει ότι δουλεύουμε πολύ με τα παιδιά και ότι κάνουμε πράγματα που βοηθάνε πολύ τους
μαθητές στην οργάνωση του σπιτιού τους, το χώρο τους. ...οπότε θεωρώ ότι μέσα και από τα
λόγια των γονέων στην ουσία φαίνεται και ο ρόλος μας, ό,τι κάνουμε ας πούμε, ότι δίνουμε στα
παιδιά πράγματα πολύ σημαντικά γι’ αυτά.», «...η αυτόνομη έχει τα λιγότερο λειτουργικά παιδιά
εεε στο εργαστήριό της, αντιλαμβάνομαι θετικά, τουλάχιστον έτσι θα σκεφτόμουν εγώ το ρόλο
ενός Κοινωνιολόγου.», «Κοίτα, δεδομένου ότι στην αυτόνομη διαβίωση είναι τα πιο χαμηλά σε
λειτουργικότητα παιδιά, εεε όλοι ξέρεις έχουν μια αντίληψη ό,τι και να κάνει το παιδί από το
πιο μικρό εεε σε ενισχύουν ρε παιδί μου, το αναγνωρίζουν....» και «Εεε σε γενικές γραμμές
νομίζω το αναγνωρίζει...».
Επιπρόσθετα, πέντε (5) ερωτώμενοι Κοινωνιολόγοι εκτιμούν ότι οι υπόλοιπες
ειδικότητες βλέπουν το ρόλο τους ως εκπαιδευτικό και γνωστό, με σκοπό την αυτονομία των
μαθητών, αλλά όχι απαραίτητα ως Κοινωνιολόγο: «...εεε ίσως όμως όχι καθαρά, δεν σε
βλέπουν καθαρά ως Κοινωνιολόγο, δεν κοιτάνε την ειδικότητα και άρα το ρόλο σου όπως
βγαίνει μέσα από αυτή, αλλά μπορεί απλά να σε δουν ααα ο ξέρω γω καλός καθηγητής ή μπορεί
να πούνε αυτός που βοηθάει. Εεε όχι δεν σε κοιτάνε απαραίτητα ως Κοινωνιολόγο όμως.»,
«Εεε ουσιαστικά σαν εκπαιδευτικό μας βλέπει, εκπαιδευτικό όπως βλέπει το φιλόλογο, το
μαθηματικό, έτσι κάπως έτσι βλέπει και τον Κοινωνιολόγο.», «Εεε πιστεύω ότι ο ρόλος μου
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είναι γνωστός και στα πρόσωπα των συναδέλφων μου βλέπω ότι εεε ο ρόλος ο δικός μου, όπως
και κάθε ρόλος των υπολοίπων εκπαιδευτικών, είναι σημαντικός και γνωστός... Πιστεύω ότι
είναι γνωστός. Γνωστή η σημαντικότητα του ρόλου.», «Αρκετά σημαντικός. Αυτό το γεγονός
φαίνεται και από τις προσλήψεις ότι στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ. μας έχει εννέα Κοινωνιολόγους
αναπληρωτές. Είναι η πιο πολυπληθής ομάδα που έχει κάνει προσλήψεις, οπότε είμαστε
χρήσιμοι από το γεγονός και μόνο αυτό.» και «Εεε εντάξει, αυτό που ξέρουν και καταλαβαίνουν
είναι ότι προσπαθώ να μάθω στα παιδιά να μπορούν να κάνουν πράγματα μόνα τους και να
ζουν χωρίς τη βοήθεια κάποιου άλλου όσο όμως αυτό είναι εφικτό.».
Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου ο ρόλος του Κοινωνιολόγου δεν αναγνωρίζεται από τις
άλλες ειδικότητες, παρά μόνο από τη Διεύθυνση και τους συναδέλφους Κοινωνιολόγους, με
αποτέλεσμα τον αποκλεισμό τους από διάφορες δραστηριότητες και τον ανταγωνισμό μεταξύ
τους. Τέσσερεις (4) συνεντευξιαζόμενοι Κοινωνιολόγοι δηλώνουν: «...εεε γενικώς σε όλα τα
σχολεία και από την όλη μου εμπειρία έχω δει ότι εεε κανείς δεν αναγνωρίζει απόλυτα το έργο
του συναδέλφου. Εεε... υπάρχει μια αντίληψη ότι όλοι μπορούμε να τα κάνουμε όλα και όλοι
είμαστε ικανοί να τα κάνουμε όλα. Εεε και εκεί βέβαια κάπου δεν έχεις την αναγνώριση που
περιμένεις πολλές φορές. Βέβαια, σου ξαναλέω εγώ την αναγνώριση την έχω από το διοικητικό
προσωπικό του σχολείου, τη Διεύθυνση, την έχω αυτή την αναγνώριση. Από τους συναδέλφους
εεε Κοινωνιολόγους επίσης, γιατί ξέρουν πώς... εεε μάλλον επειδή το αντικείμενο είναι ίδιο
γνωρίζουν τις δυσκολίες, γνωρίζουν... και ξέρουν αν δουλεύω, πώς δουλεύω κτλ.. Από τις
υπόλοιπες ειδικότητες θα ’λεγα όχι, όχι δεν μου αναγνωρίζεται, δηλαδή σου λέει εντάξει αυτό
που κάνει ο Κοινωνιολόγος το κάνω και εγώ δεν είναι κάτι σπουδαίο. Εεε εντάξει και εσύ
διδάσκεις αυτό και εγώ διδάσκω το ίδιο και όλοι διδάσκουμε το ίδιο, κάπως έτσι δηλαδή εεε
ισοπεδώνουν και τις ικανότητες που μπορεί να έχει ένα άτομο, αλλά και την εκπαίδευση που
μπορεί να έχει, το εύρος των αντικειμένων που έχει... εεε ας πούμε διαπραγματευτεί στις
σπουδές του και το γνωρίζει.», «...Δεν μπορώ να στο εξηγήσω τώρα αυτή τη στιγμή κάπως
αλλιώς, αλλά βέβαια και αυτό το ότι έχεις τα πιο χαμηλά παιδιά μπορεί να σε... μου έχει τύχει
δηλαδή να σε αποκλείσουν και από άλλες δραστηριότητες. Σκεπτόμενοι ότι δεν θα μπορέσουν
να ανταποκριθούν ή να αντεπεξέλθουν τα παιδιά είναι λίγο, ναι... η στάση τους, αναλόγως
δηλαδή το τι συμβαίνει κάθε φορά.», «...εεε ότι δεν είμαστε και τόσο χρήσιμοι θα έλεγα...» και
«Ααα εξαρτάται. Εξαρτάται. Δηλαδή υπάρχουν εκπαιδευτικοί από άλλα εργαστήρια, οι οποίοι
πάντα κάτι θα βρουν να πούνε, γιατί υπάρχει και λίγο αυτός ο ανταγωνισμός λόγω θέσεων
κτλ....».
Τέλος, δύο (2) ερωτηθέντες Κοινωνιολόγοι απάντησαν ότι υπάρχει σεβασμός και
εκτίμηση από τους υπόλοιπους συναδέλφους τους: «Εεε με σεβασμό, με δεκτικότητα και με
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συνεργασία....» και «...εεε υπάρχουν και άλλοι όμως που προφανώς εκτιμούν αυτό που κάνω
εγώ ως εκπαιδευτικός στα παιδιά και όλα καλά. Εξαρτάται, εκεί παίζονται πολλά, να στο πω
και έτσι.».
4.3. Β′ Θεματικός Άξονας: Οι απόψεις και οι στάσεις των Κοινωνιολόγων σχετικά με τη
διδασκαλία της Αυτόνομης Διαβίωσης στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ.
Η διδασκαλία της Αυτόνομης Διαβίωσης στα ΕΕΕΕΚ από τους Κοινωνιολόγους
διερευνάται μέσα από τη σημασία που δίνουν στο μάθημα/εργαστήριο αυτό, τη χρήση των
αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών του Υπουργείου, τους τρόπους και τις μεθόδους που
χρησιμοποιούν, τα προσόντα και τις δεξιότητες που διαθέτουν και τη δική τους επαρκή
εκπαίδευση για τη διδασκαλία αυτή.
Από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε προέκυψε ότι η διδασκαλία της Αυτόνομης
Διαβίωσης στα ΕΕΕΕΚ είναι ένα σημαντικό μάθημα/εργαστήριο για το μαθητή, με σκοπό
την κατάκτηση της αυτονομίας του, την απόκτηση της λειτουργικότητάς του και την
ανάπτυξη των δεξιοτήτων του. Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών εφαρμόζονται μερικώς
στην πράξη προσαρμοσμένα στις ανάγκες του μαθητή και χρησιμοποιούνται ως οδηγός μπούσουλας και ως βοηθήματα. Καθώς η πρακτική προέχει έναντι της θεωρίας, η διδασκαλία
γίνεται κυρίως με βιωματική προσέγγιση μέσα από τη χρήση του εμπειρικού υλικού και της
προσομοίωσης και με εξωτερικές επισκέψεις σε φορείς. Τέλος, η εκπαίδευση του
Κοινωνιολόγου θεωρείται από τον ίδιο κυρίως ως επαρκής, αλλά χρειάζονται προσπάθειες
βελτίωσής της με συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση, καθώς εκτός από τα τυπικά προσόντα
είναι σημαντική και η εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή.
Ο θεματικός άξονας Β′ περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της ποιοτικής ανάλυσης σχετικά
με τις απόψεις και τις στάσεις των Κοινωνιολόγων για τη διδασκαλία της Αυτόνομης
Διαβίωσης στα ΕΕΕΕΚ. Στον Πίνακα 2 που ακολουθεί δίνεται μια συνοπτική εικόνα του
συγκεκριμένου θεματικού άξονα με τις κατηγορίες, τους κωδικούς και τους εννοιολογικούς
ορισμούς που τους αντιστοιχούν.
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Πίνακας 2: Κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση των συνεντεύξεων - Θεματικός άξονας Β′
Θεματικός Άξονας Β′: Οι απόψεις και οι στάσεις των Κοινωνιολόγων σχετικά
με τη διδασκαλία της Αυτόνομης Διαβίωσης στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ.
Κατηγορίες
10. Σημασία για τον Κοινωνιολόγο του
μαθήματος/εργαστηρίου της Αυτόνομης
Διαβίωσης στο ΕΕΕΕΚ

Κωδικοί / Εννοιολογικοί Ορισμοί
 ΑΠΛΕΙΜΑΘ: απόκτηση λειτουργικότητας
από το μαθητή
 ΚΑΑΥΤΜΑΘ: κατάκτηση αυτονομίας
από το μαθητή
 ΣΗΜΑΕΡΜΑ: σημαντικό
μάθημα/εργαστήριο για το μαθητή
 ΑΦΠΡΟΥΓΙ: αφορά την προσωπική
υγιεινή
 ΑΝΔΕΞΜΑΘ: ανάπτυξη δεξιοτήτων από
τους μαθητές
 ΑΠΜΑΕΡΜΑ: απαραίτητο
μάθημα/εργαστήριο για το μαθητή

11. Χρήση από τον Κοινωνιολόγο των
ΠΑΠΕΑ και ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ στη
διδασκαλία της Αυτόνομης Διαβίωσης
στο ΕΕΕΕΚ

 ΧΡΠΡΟΔΜΠ: χρήση προγραμμάτων ως
οδηγός - μπούσουλας
 ΧΡΠΡΟΒΟΗ: χρήση προγραμμάτων ως
βοηθήματα
 ΠΡΠΡΑΝΜΑ: προσαρμογή
προγραμμάτων στις ανάγκες του μαθητή
 ΠΡΟΧΡΕΠΙ: προγράμματα που
χρειάζονται επικαιροποίηση
 ΕΛΠΙΑΕΠΡ: έλλειψη πίστης για τα
αποτελέσματα της εφαρμογής
προγραμμάτων
 ΜΗΣΤΟΠΡΟ: μη στοχευμένα
προγράμματα

12. Εφαρμογή ή μη εφαρμογή από τον
Κοινωνιολόγο των ΠΑΠΕΑ και
ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ στη διδασκαλία της
Αυτόνομης Διαβίωσης στο ΕΕΕΕΚ

 ΕΦΠΡΟΠΡΑ: εφαρμογή των
προγραμμάτων στην πράξη
 ΜΗΕΦΠΡΠΡ: μη εφαρμογή των
προγραμμάτων στην πράξη
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 ΜΕΕΦΠΡΠΡ: μερική εφαρμογή των
προγραμμάτων στην πράξη
13. Τρόποι και μέθοδοι που χρησιμοποιεί ο
Κοινωνιολόγος για τη διδασκαλία της
Αυτόνομης Διαβίωσης στο ΕΕΕΕΚ

 ΕΞΔΙΜΑΤΑ: εξατομικευμένη διδασκαλία
στους μαθητές στην τάξη
 ΠΡΔΙΑΝΜΑ: προσαρμογή διδασκαλίας
ανάλογα με την αναπηρία του μαθητή
 ΔΙΚΑΘΕΠΑ: διδασκαλία με καθημερινή
επανάληψη
 ΛΙΘΕΠΕΠΡ: λιγότερο θεωρία
περισσότερο πρακτική
 ΔΙΒΙΩΠΡΟ: διδασκαλία με βιωματική
προσέγγιση
 ΕΞΩΕΠΙΦΟ: εξωτερικές επισκέψεις σε
φορείς
 ΕΠΙΣΧΟΦΟ: επισκέψεις στο σχολείο από
φορείς

14. Εργαλεία και προγράμματα που
χρησιμοποιεί ο Κοινωνιολόγος για τη
διδασκαλία της Αυτόνομης Διαβίωσης
στο ΕΕΕΕΚ

 ΧΡΕΜΠΥΛΙ: χρήση εμπειρικού υλικού
 ΧΡΕΚΠΠΑΙ: χρήση εκπαιδευτικών
παιχνιδιών
 ΧΡΠΑΙΡΟΛ: χρήση παιχνιδιού ρόλων
 ΧΡΗΣΠΡΟΣ: χρήση προσομοίωσης
 ΧΡΑΝΑΠΡΟ: χρήση αναλυτικών
προγραμμάτων
 ΧΡΠΡΟΤΕΑ: χρήση του προγράμματος
teacch
 ΧΡΜΑΛΒΙΒ: χρήση «μαλακών» βιβλίων
 ΧΡΠΡΟΡΕΚ: χρήση του προγράμματος
pecs
 ΧΡΠΡΘΕΚΑ: χρήση του προγράμματος
«θετικών ενισχυτών» με κάρτες
 ΧΡΟΠΤΝΟΗ: χρήση οπτικής νοηματικής

15. Προσόντα και δεξιότητες που
χρειάζεται ο Κοινωνιολόγος για τη

 ΤΥΠΠΡΟΕΑ: τυπικά προσόντα στην
Ειδική Αγωγή
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διδασκαλία της Αυτόνομης Διαβίωσης
στο ΕΕΕΕΚ

 ΚΑΘΕΜΠΑΝ: καθημερινή εμπειρία με το
αντικείμενο
 ΑΓΑΠΣΥΝΑ: αγάπη και συναίσθηση για
ό,τι κάνει
 ΥΠΟΜΔΙΑΘ: υπομονή και διάθεση
 ΕΥΕΛΠΡΟΣ: ευελιξία και προσαρμογή
 ΕΞΕΙΔΙΕΑ: εξειδίκευση στην Ειδική
Αγωγή
 ΕΠΙΚΚΟΙΝ: επικοινωνιακός και
κοινωνικός
 ΣΥΕΝΠΑΑΝ: συνεχής ενημέρωση και
παρατήρηση του αντικειμένου
 ΓΝΧΡΑΝΠΡ: γνώση για τη χρήση των
αναλυτικών προγραμμάτων
 ΦΑΠΡΟΕΠΙ: φαντασία, προσοχή και
επιμονή
 ΓΝΝΟΗΓΛΩ: γνώση νοηματικής
γλώσσας
 ΚΑΓΝΩΨΥΧ: καλές γνώσεις ψυχολογίας
 ΕΥΑΙΘΕΛΗ: ευαισθησία και θέληση
 ΑΝΑΙΔΙΜΑ: αναγνώριση των
ιδιαιτεροτήτων των μαθητών
 ΓΝΡΕΤΕΜΑ: γνώση pecs, teacch,
makaton
 ΓΝΓΡΑΜΠΡ: γνώση γραφής Braille

16. Αντίληψη του Κοινωνιολόγου για τη
δική του επαρκή εκπαίδευση για τη

 ΣΗΕΡΓΕΜΠ: σημαντική η εργασιακή
εμπειρία

διδασκαλία της Αυτόνομης Διαβίωσης

 ΕΠΑΡΕΚΠΑ: επαρκής εκπαίδευση

στο ΕΕΕΕΚ και λόγοι τεκμηρίωσής της

 ΣΥΕΚΠΕΝΗ: συνεχής εκπαίδευση και
ενημέρωση
 ΣΥΠΡΟΒΕΛ: συνεχής προσπάθεια
βελτίωσης
 ΦΥΣΚΟΥΧΡ: φυσιολογική κούραση με
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τα χρόνια
 ΕΠΙΤΣΤΟΧ: επίτευξη των στόχων
 ΕΛΛΙΕΚΠΑ: ελλιπής εκπαίδευση
 ΕΚΠΦΑΠΡΑ: η εκπαίδευση φαίνεται
στην πράξη
 ΕΞΑΤΑΝΤΙ: εξατομίκευση του
αντικειμένου
Η ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις και αντιστοιχούν στους
κωδικούς του θεματικού άξονα Β′ έχουν ως εξής:
Σημασία για τον Κοινωνιολόγο του μαθήματος/εργαστηρίου της Αυτόνομης Διαβίωσης
στο ΕΕΕΕΚ
Από τις απαντήσεις των Κοινωνιολόγων που συμμετείχαν στην έρευνα αναδεικνύεται το
πόσο σημαντικό και απαραίτητο είναι το μάθημα/εργαστήριο της Αυτόνομης Διαβίωσης στο
ΕΕΕΕΚ. Οκτώ (8) συνεντευξιαζόμενοι Κοινωνιολόγοι αναφέρουν: «Εεε η αυτόνομη διαβίωση
είναι ένα νομίζω ίσως το πιο σημαντικό εργαστήριο ή μάθημα για τα σχολεία αυτά για τα
Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ειδικά για τους μαθητές...», «Εεε θεωρώ ότι είναι απ’ τα πιο σημαντικά μαθήματα,
εεε γιατί είναι άμεσο... πώς να στο πω τώρα... εεε είναι άμεσο αυτό το πράγμα, δηλαδή αυτό
που κάνεις στο εργαστήριο της αυτόνομης με το που πας στο σπίτι το κάνεις και στο σπίτι, αρκεί
να έχει, να το ’χει αντιληφθεί ο μαθητής τι πρέπει να κάνουμε ας πούμε και σε ποια
περίπτωση...», «Εεε για εμένα... εεε η αυτόνομη διαβίωση, το εργαστήριο δηλαδή, είναι το
βασικότερο και το σπουδαιότερο μάθημα στην Ειδική Αγωγή, θα ’πρεπε να γίνεται μόνο αυτό.
Μόνο αυτό κατά κύριο λόγο να ’ναι το βασικό μάθημα, δηλαδή όλα να ξεκινάνε και να
τελειώνουν εκεί. Ειδικά στις περιπτώσεις των παιδιών της Ειδικής Αγωγής, που είναι πολύ
δύσκολα παιδιά και έχουν δυσκολίες να προσαρμοστούν κτλ. έπρεπε να είναι μόνο αυτόνομη
διαβίωση, εεε έτσι πιστεύω....», «Εεε το εργαστήριο αυτό σημαίνει πολλά για εμένα και μου
αρέσει πολύ που το κάνω. Το έχω ξανακάνει και άλλες χρονιές σε άλλα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και... νιώθω
ότι προσφέρω κάτι σημαντικό σε αυτά τα παιδιά...», «Είναι ίσως το σημαντικότερο
εργαστήριο...», «Επειδή μιλάμε για πολλαπλές αναπηρίες το εργαστήριο της αυτόνομης
διαβίωσης νομίζω ότι είναι από τα πιο βασικά εργαστήρια που υπάρχουν εκεί... Απλά το
εργαστήριο της αυτόνομης διαβίωσης είναι λίγο πιο εεε σημαντικό για παιδιά που έχουν
πολλαπλές αναπηρίες και τύφλωση.», «...Εγώ το θεωρώ απαραίτητο...» και «Είναι ένα μάθημα,
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το οποίο, κατά τη γνώμη μου, είναι απαραίτητο εεε γενικότερα για τη λειτουργία των
Ε.Ε.Ε.ΕΚ.....».
Η κατάκτηση της αυτονομίας από τους μαθητές, μέσω της απόκτησης της
λειτουργικότητας και της ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους στο μάθημα/εργαστήριο της
Αυτόνομης Διαβίωσης, επισημαίνεται από δέκα (10) ερωτηθέντες Κοινωνιολόγους: «Εεε για
εμένα πάρα πολύ σημαντικό είναι το να μπορέσει το παιδί να εξοικειωθεί στο χώρο, να είναι
λειτουργικό, να αποκτήσει τις δεξιότητες εκείνες που θα του επιτρέψουν και στο δικό του χώρο
στο σπίτι του να κάνει κάποιες δραστηριότητες μόνο του, να αποκτήσει κίνητρο, να γίνει πιο
ελεύθερο, πιο αυτόνομο...», «...γιατί έχει να κάνει με πολύ προσωπικά θέματα των παιδιών, με
προβλήματα που αντιμετωπίζουν, τα οποία μπορεί να έχουν να κάνουν με προσωπική υγιεινή,
από θέμα πλυσίματος, ντυσίματος. Εεε πολύ βασικά πράγματα που για μας είναι αυτονόητα,
αλλά για τα παιδιά αυτά δεν είναι, δεν έχουν κατακτήσει.... Ναι για να μπορούν να ’ναι πιο
λειτουργικά στη ζωή τους, εεε η οποία μετά το σχολείο θα παίρνουν κάποιες βάσεις τα παιδιά
αυτά για να μπορούν λίγο... να μπορούν να ζήσουν λίγο πιο καλά, πιο άνετα όσο γίνεται.»,
«...Ακόμα και τα άλλα εργαστήρια η μαγειρική, η κηπουρική έπρεπε βασικό μάθημα και πάρα
πολλές ώρες να είναι αυτό, το οποίο θα περιλαμβάνει βέβαια όλα όσα εννοούμε
κοινωνικοποίηση, ανεξαρτητοποίηση, αυτοδυναμία των παιδιών να κινηθούν μόνα τους, να
συντηρηθούν, να φροντίσουν τον εαυτό τους, όλο αυτό το πακέτο.», «...Εεε μαθαίνω στα παιδιά
να τρώνε, να πλένονται, να ντύνονται, να καθαρίζουν και άλλες τέτοιες δράσεις για την
αυτονομία τους. Εκτός από αυτά όμως, τα μαθαίνω και την ώρα, τους λογαριασμούς, για τις
διάφορες γιορτές και τη σημασία τους και άλλα τέτοια σημαντικά καθημερινά πράγματα.»,
«...Βοηθάει πάρα πολύ τα παιδιά, ώστε να... κατανοήσουν τον κόσμο, την κοινωνία, εεε και
τους βοηθάει επίσης για να ενσωματωθούν σε αυτή και να γίνουν λειτουργικοί, να κατακτήσουν
γνώση και δεξιότητες, που αφορούν την προσωπική τους υγιεινή, την ασφαλή τους διαβίωση
στο σπίτι τους, τον τρόπο που θα συμμετέχουν και θα ενσωματώνονται σε μια κοινότητα, να
μάθουν τα δικαιώματά τους και να αποκτήσουν και μια επαγγελματική συνείδηση.», «...ώστε το
παιδί να μπορέσει να αυτονομηθεί και αργότερα για εμένα στόχος είναι να περάσει σε ένα άλλο
εργαστήριο, δεν είναι στόχος να παραμένει μόνο στην αυτόνομη διαβίωση. Να έρθει τα πρώτα
2-3 χρόνια και αργότερα θα μεταπηδήσει, αλλά πρέπει πρώτα να κατακτήσει βάσεις
εργαστηρίου αυτόνομης διαβίωσης, καθημερινές δεξιότητες.», «Εεε με μια λέξη, αυτό που μου
’ρχεται τώρα, να μπορούν τα παιδιά να αυτοεξυπηρετηθούν, να μάθουν βασικές ανάγκες για
αρχή, δηλαδή τα πολύ πολύ απλά και δεδομένα για εμάς για εκείνα δεν είναι, οπότε αυτόνομη
διαβίωση εμένα μου παραπέμπει εκεί, από το μηδέν ξεκινάς και μαθαίνεις τα πολύ πολύ
βασικά.»,

«...εεε

γιατί

πρωταρχικός

στόχος

των

παιδιών

είναι

να

μάθουν

να
102

αυτοεξυπηρετούνται, από πώς θα ανοίξουν το μπουκάλι για να βάλουν στο ποτήρι νερό, να
μπορέσουν να πιουν νερό, δηλαδή για το πιο απλό πράγμα μιλάμε....», «...Διότι υπάρχουν
παιδιά τα οποία το χρειάζονται έτσι, χρειάζονται δεξιότητες που άπτονται του πεδίου της
αυτόνομης διαβίωσης....» και «...το να παρέχω στο μαθητή μου όσο γίνεται βασικές δεξιότητες
που να τον διευκολύνουν στην καθημερινή του ζωή... ...εεε και θα κάνουν τη ζωή του παιδιού
και της οικογένειας πιο εύκολη, πιο λειτουργική.».
Χρήση από τον Κοινωνιολόγο των ΠΑΠΕΑ και ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ στη διδασκαλία της
Αυτόνομης Διαβίωσης στο ΕΕΕΕΚ
Όπως υποστηρίζουν εννέα (9) από τους συνεντευξιαζόμενους Κοινωνιολόγους, τα
προγράμματα σπουδών παίζουν το ρόλο οδηγού - μπούσουλα και βοηθήματος, αλλά
χρειάζονται προσαρμογή ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών: «...Όχι σαν οδηγοί, σαν
προγράμματα είναι... δηλαδή ανταποκρίνονται στις ανάγκες ενός μαθητή, που αντιμετωπίζει
τέλος πάντων αυτές τις δυσκολίες. Είναι βοηθητικά για τον εκπαιδευτικό. Εεε σου δίνουν, οι
κατευθύνσεις είναι πάρα πολλές, δηλαδή αν κάτσεις να το δεις όλα αυτά σε μια σχολική χρονιά
δεν γίνονται. Από εκεί και πέρα επιλέγεις το τι θα δουλέψεις και ανάλογα δηλαδή με τα παιδιά
που έχεις και το υλικό που έχεις, στο οποίο έχεις πρόσβαση από το σχολείο παίζει πολύ μεγάλο
ρόλο...», «...Παρόλα αυτά και νομίζω τώρα εεε αυτό συζητιέται και με άλλους συναδέλφους ότι
είναι αρκετά βοηθητικό, σου δίνει έναν μπούσουλα αν θέλεις, εεε από κει και πέρα είναι στο
χέρι του καθενός πώς θα το προσαρμόσει στις ανάγκες των μαθητών....», «...Δηλαδή μπορεί να
σου δίνει έναν μπούσουλα πώς θα κινηθείς...», «...Ναι, σαν ένα δείγμα, πώς θα μπορούσαν να
το χρησιμοποιήσουν, ένα δείγμα είναι. Εεε εμένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ....», «...Τα
αναλυτικά προγράμματα αυτά όλα είναι οδηγίες για στόχους και δραστηριότητες... Εγώ
προσωπικά τα έχω διαβάσει, εεε τα έχω σαν μπούσουλα για το εργαστήριο...», «Εεε πιστεύω ότι
είναι ένας καλός οδηγός, ώστε να κατευθύνει τον εκπαιδευτή και να εφαρμόσει το πρόγραμμά
του, την ύλη του στα παιδιά, αλλά και όχι μόνο με βάση αυτά και με βάση τη δική του εμπειρία
και με βάση τα παιδιά που έχει απέναντι, τις ανάγκες τους, τις δεξιότητές τους, τις ικανότητές
τους. Πιστεύω ότι είναι επικουρικός και βασικός, επικουρικός ο ρόλος των αναλυτικών
προγραμμάτων....», «Εεε είναι ένας μπούσουλας να το πω λαϊκά πάνω στον οποίο μπορεί να
πατήσει κανείς.... Εεε και μερικές φορές είναι και ιδιαιτέρως θεωρητικά και απέχει πολύ η
καθημερινότητα, η πράξη, οι ανάγκες...», «...Εεε βοηθάνε αρκετά, απλά θα πρέπει να τα
τροποποιούμε αναλόγως το μαθητή που έχουμε κάθε φορά μπροστά μας και το λέω αυτό γιατί
ειδικά στην αυτόνομη και με παιδιά με αυτισμό βαρύ, νοητική υστέρηση χρειάζεται
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εξατομίκευση, σε κάθε παιδί πρέπει να ακολουθούμε και να εφαρμόζουμε ένα συγκεκριμένο
πρόγραμμα....» και «...Έχουμε αναγκαστεί και το έχουμε διαμορφώσει εμείς μέσα στο σχολείο,
ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών....».
Επιπρόσθετα, επτά (7) από τους ερωτώμενους Κοινωνιολόγους πιστεύουν ότι τα
προγράμματα σπουδών χρειάζονται επικαιροποίηση επειδή είναι παλιά, δεν είναι στοχευμένα
και δεν πείθουν τα αποτελέσματα της εφαρμογής τους: «...Εεε σίγουρα θέλουν
επικαιροποίηση, έχουν γραφτεί 15 χρόνια πριν και παραπάνω ίσως.... Αλλά θέλουν σίγουρα
επικαιροποίηση, οπωσδήποτε θέλουν τα προγράμματα αυτά....», «...Εγώ προσωπικά δεν
χρησιμοποιώ το Π.Α.Π.Ε.Α., το θεωρώ αρκετά παλιό. Εεε χρησιμοποιώ το Α.Π.Σ. που υπάρχει
από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο...», «...οι εποχές αλλάζουν, δηλαδή έχουμε παρατηρήσει ότι με
τα χρόνια τα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. γενικότερα επανδρώνονται πληθυσμιακά από πλευράς μαθητών ολοένα
και πιο χαμηλούς, χαμηλά λειτουργικούς μαθητές, οπότε και αυτά καθίστανται με τα χρόνια
λιγότερο εκτός εποχής.», «...Δεν μπορείς να το... πρέπει να είναι πολύ στοχευμένα τα πράγματα
και κάτι τέτοιο δεν γίνεται.», «...αλλά υπάρχουν και προγράμματα τα οποία δεν
ανταποκρίνονται για μας, ίσως είναι για Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια ή Λύκεια, αλλά όχι
για Ε.Ε.Ε.ΕΚ., λόγω του ότι τα παιδιά μας είναι σε χαμηλότερη βαθμίδα νοητικά τουλάχιστον.
Δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε όλες τις απαιτήσεις ή τη στοχοθεσία που θέτει το Π.Α.Π.Ε.Α.
και τα Α.Π.Σ. και τα Δ.Ε.Π.Π.Σ..», «...Δεν υπάρχει διαμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών.» και
«...Γι’ αυτό ξαναλέω είναι κατά πόσο το πιστεύουν όλοι, αν δεν πιστεύεις γενικά την Ειδική
Αγωγή και το αν υπάρχουν περιπτώσεις να βελτιωθεί όλο το πλαίσιο δεν προχωράς.».
Εφαρμογή ή μη εφαρμογή από τον Κοινωνιολόγο των ΠΑΠΕΑ και ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ στη
διδασκαλία της Αυτόνομης Διαβίωσης στο ΕΕΕΕΚ
Η πλειοψηφία από τους συνεντευξιαζόμενους Κοινωνιολόγους θεωρεί ότι τα αναλυτικά
προγράμματα σπουδών για τη διδασκαλία της Αυτόνομης Διαβίωσης στο ΕΕΕΕΚ
εφαρμόζονται μερικώς στην πράξη. Χαρακτηριστικά επτά (7) από αυτούς αναφέρουν: «Εεε
προσωπικά πολλές φορές έχω ανατρέξει στα συγκεκριμένα προγράμματα....», «Εεε δεν νομίζω
τόσο, όχι. Εεε τώρα αυτό έχει να κάνει και κάθε εκπαιδευτικός τι θέλει, πώς θέλει να κάνει το
μάθημα....», «...που άλλοι τα χρησιμοποιούν και άλλοι όχι τόσο στην πράξη... ...αλλά δεν
λειτουργώ πάντα στο μάθημα σύμφωνα με αυτά που γράφουν. Σίγουρα όμως χρησιμοποιώ και
στοιχεία από αυτά για τις δράσεις που μαθαίνω στα παιδιά σε όλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής
χρονιάς.», «...Εεε σ’ ένα μεγάλο βαθμό, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, το εφαρμόζω.», «...Εεε
δεν εφαρμόζονται στο 100% και καλώς δεν εφαρμόζονται στο 100%, με την έννοια ότι όταν
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έχεις να κάνεις με ανθρώπινο δυναμικό δεν υπάρχουν συνταγές, κανόνες....», «Ένα αρκετά
μεγάλο ποσοστό εφαρμόζεται και μπορεί να εφαρμοστεί...» και «Εεε κάποια ναι κάποια άλλα
όχι...».
Υπάρχουν και τρεις (3) από τους ερωτηθέντες Κοινωνιολόγοι που τονίζουν ότι τα
αναλυτικά προγράμματα αυτά εφαρμόζονται στην πράξη: «Εφαρμόζονται. Ναι, ναι.... Δηλαδή
όλα αυτά θα είναι, είναι ωραία και εφαρμόσιμα σε ένα ιδανικό σχολικό περιβάλλον.», «Εεε ναι
νομίζω ότι εφαρμόζονται.... ...και εφαρμόζεται στην πράξη όντως αν κάποιος έχει το κέφι, τη
διάθεση να ασχοληθεί το απόγευμα...» και «...Το ’χω διαβάσει και το συμβουλεύομαι συνέχεια
και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο.». Τέλος, δύο (2) από τους ερωτώμενους
Κοινωνιολόγους δηλώνουν ότι τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών δεν εφαρμόζονται στην
πράξη: «Όχι, όχι. Όχι.... ...δεν έχει καμία σχέση, είναι πολύ γενικό όλο αυτό που προτείνεται
από το Υπουργείο....» και «Μα δεν υπάρχει. Δυστυχώς δεν υπάρχει....».
Τρόποι και μέθοδοι που χρησιμοποιεί ο Κοινωνιολόγος για τη διδασκαλία της Αυτόνομης
Διαβίωσης στο ΕΕΕΕΚ
Η διδασκαλία της Αυτόνομης Διαβίωσης στο ΕΕΕΕΚ γίνεται κυρίως με βιωματική
προσέγγιση και υπάρχει περισσότερο πρακτική και λιγότερο θεωρία, όπως σημειώνουν έξι
(6) από τους συνεντευξιαζόμενους Κοινωνιολόγους: «Κατά κύριο λόγο εγώ διδάσκω εεε
βιωματικά. Όλες μας οι ασκήσεις είναι βιωματικές και δεν έχουμε καθόλου θεωρία, δεν έχουμε
να γράψουμε, δεν έχουμε τίποτε από όλα αυτά, εεε βιωματικά και επιπλέον με πραγματικά
αντικείμενα.... Εεε δηλαδή προσπαθώ να αποκλείσω τα αόριστα και θεωρητικά κομμάτια, γιατί
πολλά παιδιά δεν καταλαβαίνουν το μέτρο, δεν καταλαβαίνουν αφηρημένες έννοιες, οπότε θέλω
να είμαι πολύ συγκεκριμένη, αλλά και να ανταποκρίνεται ό,τι κάνω σε κινήσεις και εργασίες της
πραγματικής ζωής.», «Με κυρίως βιωματική προσέγγιση προσπαθώ να δώσω να κατανοήσουν
τα παιδιά αυτά που τους διδάσκω...», «Βιωματική προσέγγιση. Εεε είτε αυτό έχει να κάνει με το
να διδάξω μια απλή δεξιότητα, εεε είτε έχει να κάνει του να εκπαιδεύσω το μαθητή μου...»,
«Μόνο μέσω βιωματικής εεε μεθόδου. Καθόλου θεωρητικό πλαίσιο, το παιδί μόνο του να
μπορέσει να ανακαλύψει και ό,τι κατακτήσει να ασχοληθεί ο ίδιος.», «...βιωματικές δράσεις...
...βιωματικά στα πλαίσια της τάξης, δηλαδή πλένω χέρια πριν το φαγητό κτλ....» και «...εεε αυτό
που θέλω να δημιουργήσω εγώ, θέλω να είναι μια ρουτίνα, να γίνει ρουτίνα στο παιδί, εεε ένα
παιδί που έχει αυτισμό μέσα από τη ρουτίνα μαθαίνει, οπότε πρέπει να δημιουργήσουμε αυτή τη
ρουτίνα στο παιδί για να μπορέσει να μάθει.».
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Επιπλέον, τρεις (3) ερωτηθέντες Κοινωνιολόγοι θεωρούν ότι οι εξωτερικές επισκέψεις σε
φορείς από τους μαθητές ή οι επισκέψεις στο σχολείο από φορείς βοηθούν τη διδασκαλία της
Αυτόνομης Διαβίωσης: «...μέσα από επισκέψεις, παραδείγματος χάριν μέσα από επισκέψεις
που κάνουμε σε διάφορες υπηρεσίες, σε διάφορους χώρους εεε στην πόλη όπου βρίσκομαι.»,
«...να βγάλω το μαθητή μου, να τον φέρω σε επαφή με άλλες ομάδες, με άλλο... εγώ πιστεύω
πολύ σε αυτό, εεε στο να μπουν άλλοι φορείς στο σχολείο και το σχολείο επίσης να ανοιχτεί
προς την κοινωνία και δη ως Κοινωνιολόγος, έτσι; Με την έννοια όλης της κοινωνικής
θεωρίας που υπάρχει από πίσω για τα στερεότυπα, για τις ομάδες κτλ.. Άρα, είναι ένας πάρα
πολύ καλός τρόπος σε εισαγωγικά να εκθέσεις την όποια ομάδα, στη συγκεκριμένη περίπτωση
την ομάδα των μαθητών της Ειδικής, στο ευρύ κοινό για πάρα πολλούς λόγους, θα ωφεληθούν
και οι δύο ομάδες και η ομάδα των μη ΑμεΑ και η ομάδα των ΑμεΑ, εεε ναι.» και «...προσπαθώ
δηλαδή έστω μία φορά την εβδομάδα να βγαίνουν οι μαθητές έξω από το σχολείο και να
επισκεπτόμαστε ας πούμε εεε μαγαζιά με καφέ, πάρκο, σούπερ μάρκετ, να μαθαίνουν ας πούμε
να συναναστρέφονται και να κοινωνικοποιούνται...».
Τέλος, τρεις (3) ερωτώμενοι Κοινωνιολόγοι αναφέρουν ότι χρειάζεται να προσαρμόζεται
η διδασκαλία ανάλογα με την αναπηρία κάθε μαθητή και να γίνεται συνεχής επανάληψή της:
«...Κοίτα, εγώ προτιμώ να σου πω την αλήθεια, δουλεύω πολύ δηλαδή και μέσα στην τάξη
εξατομικευμένα με κάθε παιδί το τι μπορεί να κάνει, εεε γιατί δυστυχώς δεν είναι όλες... μέσα
στην τάξη όταν έχεις τρία και τέσσερα παιδιά μπορεί να έχεις και διαφορετικές διαγνώσεις,
δηλαδή να έχεις ένα παιδί με αυτισμό, να είναι ξέρω γω 17, να έχει τρία χρόνια στο σχολείο, να
έχεις ένα παιδί πρωτάκι, να έχεις ένα με βαριά νοητική, να... είναι κάπως... οπότε καλείσαι να
διαφοροποιήσεις λίγο στο 45λεπτο, εεε να ασχοληθείς με το καθένα ατομικά....», «...εεε
εξαρτάται ανάλογα με το προφίλ των μαθητών και συνήθως το τμήμα. Εεε αν υποθέσουμε ότι
στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ. έχεις περίπου... εγώ συγκεκριμένα πες ότι έχω δέκα τμήματα περίπου, όπου το
καθένα έχει μαθητές με διαφορετικό προφίλ, διαφορετικές αναπηρίες και άρα διαφορετικές
ανάγκες, αναγκαστικά προσαρμόζεις τις ενότητες αυτές στους μαθητές.... Ουσιαστικά δηλαδή
εεε προσαρμόζεις πάλι την ενότητα κάνοντας ένα σχέδιο μαθήματος για κάθε τμήμα και βασικά
για κάθε μαθητή ξεχωριστά του τμήματος.» και «...Με την επανάληψη. Εεε κάνουμε πράγματα,
αλλά τα κάνουμε σε καθημερινή βάση και συνέχεια...».
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Εργαλεία και προγράμματα που χρησιμοποιεί ο Κοινωνιολόγος για τη διδασκαλία της
Αυτόνομης Διαβίωσης στο ΕΕΕΕΚ
Για τη διδασκαλία της Αυτόνομης Διαβίωσης στο ΕΕΕΕΚ επισημαίνονται από πέντε (5)
συνεντευξιαζόμενους Κοινωνιολόγους η χρήση του υλικού που έχουν συγκεντρώσει οι ίδιοι
από την εμπειρία τους σε κάθε ακαδημαϊκή περίοδο, τα εκπαιδευτικά παιχνίδια και η
προσομοίωση: «...Εεε σίγουρα με υλικό, το οποίο συγκεντρώνεις τώρα με τα χρόνια, εεε και
ό,τι έχει αναρτημένο στο Υπουργείο Παιδείας είναι πολύ ωραίο το υλικό και όσα μας
στέλνουν... όσα σχολεία έχουν τέλος πάντων, που τα περισσότερα έχουν κάποιο υλικό για
προγράμματα τέλος πάντων και στον υπολογιστή που μπορείς να δουλέψεις. Εεε τώρα
δουλεύουμε και πολύ ξέρεις μόνοι μας με τα παιδιά με κατασκευές, δηλαδή πιάνουμε ένα θέμα,
να μπορούμε να το φτιάξουμε, ας πούμε μια κατασκευή μικρή, ένα χαρτόνι το οποίο να μείνει
στην τάξη, το οποίο θα ανατρέχουμε στη διάρκεια της χρονιάς σε αυτό για να δούμε τι κάναμε,
να το θυμηθούμε ξέρεις πάλι.», «...γι’ αυτό φέρνω μαζί μου διάφορα χαρτιά που έχω φτιάξει
μόνος μου, τα έχω κόψει, τα έχω κολλήσει και τα χρησιμοποιούμε σε κάθε δραστηριότητα του
μαθήματος. Επίσης, χρησιμοποιώ όσα σχετικά με το μάθημα βρίσκω στο διαδίκτυο για αυτά
που θέλω να διδάξω στα παιδιά και προσπαθώ να τους τα μάθω όσο καλύτερα μπορώ. Ναι. Εεε
για παράδειγμα, για να διδάξω την ώρα στα παιδιά είχα φτιάξει ένα ρολόι με δείκτες που
γύριζαν και είχα κόψει και αριθμούς, εεε που τους κολλάγαμε γύρω γύρω ανάλογα την ώρα που
θέλαμε να μάθουμε. Με αυτό τα παιδιά καταλάβαιναν καλύτερα τι κάνουμε και τους άρεσε πιο
πολύ η όλη διαδικασία. Πρέπει δηλαδή ό,τι είναι να διδάξεις στα παιδιά να το κάνεις μέσα από
τέτοιες δράσεις για να μπορούν να βλέπουν και να αγγίζουν αυτό που μαθαίνουν και έτσι να το
εκτελούν με άμεσο τρόπο, να το αισθάνονται.», «...Εεε με ποιον άλλο τρόπο... με τις
δραστηριότητες βασικά, έχουμε φτιάξει δραστηριότητες και μέσω αυτών των δραστηριοτήτων
και με την αφή, γιατί είναι παιδιά με τύφλωση πρωτίστως και νοητική υστέρηση, προσπαθούμε
να μάθουν πράγματα.», «...Μπορεί να είναι ας πούμε από παιχνίδι ρόλων, από να δείχνω
κάρτες, από παιχνίδια εκπαιδευτικά, από προσομοιώσεις, εεε γενικά καταλαβαίνεις στη θεωρία
δεν... είναι λίγη θεωρία και όλα τα άλλα είναι στην πράξη πάνω να δούμε κάποια πράγματα
πώς το λέμε πώς γίνονται, μόνο έτσι, μόνο με τη βοήθεια υποστηρικτικών μέσων.» και
«...Δηλαδή εεε όταν θέλω να διδάξω ένα παιδί ας πούμε εεε πώς να μετράει ποσότητες θα πάρω
το πραγματικό αντικείμενο, ένα φλιτζάνι με το αλεύρι ή το νερό, πραγματικά στοιχεία και
αντικείμενα για να μπορεί να καταλάβει και τι κάνουμε....».
Παράλληλα, τέσσερεις (4) ερωτηθέντες Κοινωνιολόγοι τονίζουν τη χρήση διαφόρων
προγραμμάτων για τη διδασκαλία της Αυτόνομης Διαβίωσης: «...αν κάποιος μαθητής δεν έχει
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λόγο, αλλά έχει επαρκή κατανόηση ας πούμε της ενότητας που θες να διδάξεις, για παράδειγμα
να του βάλεις πώς δένουμε κορδόνια, μπορείς ενδεχομένως να χρησιμοποιήσεις απ’ το
αναλυτικό πρόγραμμα κάποιες καρτέλες που υπάρχουν εκεί και να του ζητήσεις να τις βάλει με
τη σειρά. Αντίστοιχα, σε κάποιον μαθητή που έχει λόγο και άρα μπορεί να δουλέψει πολύ
περισσότερο στο συγκεκριμένο αντικείμενο είναι και πιο απλό επίσης να του δείξεις
συγκεκριμένες κάρτες ή να του δώσεις οδηγίες προφορικές ή ανάλογα με την κατανόηση να
προχωρήσεις....», «Εεε εγώ πάντα χρησιμοποιώ το teacch, πάντα. Εεε εντάξει, υπάρχουν
κάποια παιδιά που πηγαίνουν και τα απογεύματα σε άλλα κέντρα και έχουν μάθει να δουλεύουν
και pecs και τέτοια, αλλά εγώ κυρίως το teacch, δηλαδή όταν έχεις παιδιά που τα περισσότερα
δεν έχουν λόγο δεν έχεις κaι άλλη επιλογή. Η αυτόνομη κυρίως είναι από παιδιά που δεν έχουν
επικοινωνία με το λόγο, οπότε εγώ βασίζομαι σ’ αυτό. Εντάξει, φέτος ξεκινήσαμε και μια δράση
με το να μαζευτούμε όλοι οι Κοινωνιολόγοι της αυτόνομης και να κάνουμε κάποια μαλακά
βιβλία, εεε που και αυτά ξέρω γω βοηθούν...», «Κυρίως μέσω εικόνων pecs χρησιμοποιώ
πολύ... ...με το πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει ένας συνάδελφος που είναι ένα πρόγραμμα
θετικών ενισχυτών εεε μέσω κάρτας ας πούμε, όπου και αυτό το έχω εντάξει στην καθημερινή
μου ρουτίνα στο σχολείο....» και «Αρχικά, όταν απευθύνεσαι σε παιδιά με τυφλοκώφωση μιλάμε
για οπτική νοηματική....».
Προσόντα και δεξιότητες που χρειάζεται ο Κοινωνιολόγος για τη διδασκαλία της
Αυτόνομης Διαβίωσης στο ΕΕΕΕΚ
Το πιο σημαντικό για τη διδασκαλία της Αυτόνομης Διαβίωσης στο ΕΕΕΕΚ, όπως
αναφέρουν οκτώ (8) συνεντευξιαζόμενοι Κοινωνιολόγοι, είναι η εξειδίκευση στην Ειδική
Αγωγή και τα τυπικά προσόντα: «Λοιπόν... εδώ πέρα από τα τυπικά προσόντα που μπορεί να
είναι και ένα μεταπτυχιακό έτσι, επιμορφώσεις που κάνει ο ίδιος γενικότερα στην Ειδική Αγωγή
ή στη σχολική ψυχολογία...», «Εεε θα έλεγα κάποιες σίγουρα βασικές γνώσεις πάνω στο
αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής γενικότερα. Εεε αυτό μπορεί να επιτευχθεί με σεμινάριο,
προσωπική μελέτη... ενδεχομένως να βοηθούσε και η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για τις μεθόδους και τις
μορφές διδασκαλίας... ίσως και ένα μεταπτυχιακό....», «Εεε καταρχήν... εκτός απ’ το βασικό
πτυχίο έτσι; Εεε πρέπει να έχει εξειδικευτεί στην Ειδική Αγωγή, εεε για να βλέπει κάθε
περίπτωση διαφορετικά, που μπορεί να του τύχει....», «...Μμμ θα πρέπει επίσης να έχει όσο το
δυνατόν περισσότερες γνώσεις για την αυτόνομη διαβίωση και πώς λειτουργεί αυτό το
εργαστήριο...», «Φυσικά να έχει μια κατάρτιση πάνω στην Ειδική Αγωγή....», «Μμμ σπουδές
Ειδικής στο χώρο της Ειδικής ξεκάθαρα και επειδή δεν είναι αρκετές, εεε σεμινάρια και
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εκπαιδεύσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του επαγγελματικού βίου του καθενός από εμάς....», «Εεε
νομίζω ότι χρειάζεται εξειδίκευση, δηλαδή ένας Κοινωνιολόγος βγαίνοντας από τη σχολή της
Κοινωνιολογίας και μην έχοντας κάποια μεγάλη επαφή με το χώρο της Ειδικής Αγωγής, γιατί η
αλήθεια είναι αυτή, οπότε θέλει κάποια εξειδίκευση, ένα μεταπτυχιακό, κάποια σεμινάρια, θέλει
εξειδίκευση για να ασχοληθεί με την Ειδική Αγωγή. Να εξειδικευτεί στο χώρο της Ειδικής
Αγωγής με κάποιον τρόπο.» και «...Εννοώ ότι χρειάζεται σίγουρα και ένα θεωρητικό υπόβαθρο
και μια ακαδημαϊκή γνώση και να ασχοληθείς δηλαδή και θεωρητικά με όλο αυτό που
ονομάζεται αναπηρία για να μπορέσεις να μπεις στο κλίμα...».
Εκτός από τα βασικά προσόντα ο Κοινωνιολόγος που διδάσκει την Αυτόνομη Διαβίωση
είναι απαραίτητο να διαθέτει και δεξιότητες, κάτι το οποίο δηλώνουν έξι (6) από τους
ερωτώμενους Κοινωνιολόγους: «...Θεωρώ ότι πρέπει να έχεις καταρχάς αγάπη γι’ αυτό που
κάνεις, να έχεις συναίσθηση του τι κάνεις, εεε να έχεις απέραντη υπομονή. Ναι. Να είσαι και
ευέλικτος, να μπορείς και να προσαρμόζεσαι...», «...εεε έχει να κάνει και με τον ίδιο τον
εκπαιδευτικό, την προσωπικότητά του, τις δεξιότητές του, αν είναι επικοινωνιακός, κοινωνικός,
αν αγαπάει τα παιδιά, εεε αν ενδιαφέρεται πραγματικά γι’ αυτό που κάνει...», «Βασικά αυτό που
πρέπει να έχει ένας Κοινωνιολόγος είναι ευαισθησία και να θέλει πραγματικά να βοηθήσει αυτά
τα παιδιά. Εεε από κει και πέρα θα πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες κάθε
παιδιού για να μπορεί να τις αντιμετωπίζει αν γίνει κάτι.... ...εεε και να έχει τη διάθεση να
δουλέψει με αυτά τα παιδιά και υπομονή για να πετύχει ό,τι καλύτερο μπορεί στο τέλος της
χρονιάς.», «...Εεε και να αγαπάει τη δουλειά του, να αγαπάει τα παιδιά... ...θέληση έχει ο
εκπαιδευτικός τόσο καλύτερα μπορεί να αποδώσει και στο έργο του.», «Καταρχάς, πρέπει να
έχει όρεξη, όρεξη για να δουλέψει. Από κει και πέρα πρέπει να έχει σαφώς και τις κατάλληλες
γνώσεις.... Άρα, με τις γνώσεις σου και με τη διάθεσή σου μπορείς να προχωρήσεις.» και
«Εντάξει, χρειάζεται να έχεις φαντασία βασικά πάρα πολύ, αυτό και να μπορείς να ελίσσεσαι σε
περιπτώσεις που τα παιδιά εντάξει είναι... ...δηλαδή νομίζω ότι η προσοχή που θα δώσεις σε
κάποιον και θα ασχοληθείς ουσιαστικά και η επιμονή....».
Τέλος, όπως παρατηρούν οκτώ (8) από τους συνεντευξιαζόμενους Κοινωνιολόγους, για
τη διδασκαλία

της

Αυτόνομης

Διαβίωσης

χρειάζονται και γνώσεις

επιλεκτικών

προγραμμάτων ανάλογα με την αναπηρία, καθώς και καθημερινή εμπειρία και συνεχής
ενημέρωση του αντικειμένου: «...όσα σου μαθαίνει η καθημερινή τριβή με το σχολείο σαν
περιβάλλον, ξέρεις είναι ζωντανός οργανισμός, ό,τι και να διαβάσεις άμα δεν βρεθείς στη τάξη
με παιδί που έχει αυτισμό δεν μπορείς να καταλάβεις ρε παιδί μου....», «...Από κει και πέρα
γνώση των αναλυτικών προγραμμάτων, αλλά και πώς μπορούμε, όχι τόσο γνώση των
αναλυτικών, αλλά πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα αναλυτικά προγράμματα, ώστε να
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διδάξουμε αυτό που θέλουμε στους μαθητές μας. Περισσότερο εκεί βλέπω το πρόβλημα. Εεε
άλλες δεξιότητες δεν θα ’λεγα ότι χρειάζεται, αρκεί να υπάρχει μελέτη στο σπίτι, ώστε να μπορεί
να εφαρμοστεί αυτό που είπα προηγουμένως, δηλαδή να εφαρμόσει το αναλυτικό πρόγραμμα
στην καθημερινότητα.», «...να θέλει καθημερινά να εξελίσσεται ο ίδιος και να προσφέρει το
καλύτερο στους μαθητές του. ...Ό,τι καλύτερο και ό,τι περισσότερο πιστεύω ότι θα ωφελήσει τον
εκπαιδευτικό και... αλλά γνώμη μου είναι και η εμπειρία. Δηλαδή όσο μεγαλύτερη εμπειρία...»,
«...εεε και θέλει και συνεχής ενημέρωση και να παρατηρεί και άλλους συναδέλφους, να παίρνει
τα θετικά στοιχεία και απ’ τα παιδιά ακόμα μπορούμε να μάθουμε πράγματα....», «Εεε πρέπει
να έχει καλές γνώσεις ψυχολογίας. Να γνωρίζει πολύ καλά, να μάθει δηλαδή, να γνωρίσει πολύ
καλά τα παιδιά, τις αντιδράσεις τους, να μπορεί να τα χειριστεί με ωραίο τρόπο, εεε νομίζω ότι
είναι το βασικότερο. Εεε μετά σίγουρα πρέπει να ενημερώνεται πάνω σε θέματα Ειδικής
Αγωγής, δεν το συζητώ, εεε νομίζω αυτά τα δύο βασικά.», «...Εεε τώρα από τι προσόντα, η
νοηματική χρειάζεται πάρα πολύ, γιατί πολλά παιδιά καταλαβαίνουν που δεν μιλάνε....»,
«...Θέλω να πω ότι για να απευθυνθείς σε ένα παιδί με τύφλωση θα πρέπει να γνωρίζεις τη
γραφή μπρέιλ ή μπράιγ τέλος πάντων στα γαλλικά. Εεε όταν απευθύνεσαι σε ένα παιδί με
κώφωση θα πρέπει να γνωρίζεις τη νοηματική γλώσσα και σαφώς να γνωρίζεις ας πούμε
βασικούς όρους τι είναι αυτισμός, τι είναι νοητική υστέρηση και από κει και πέρα όλα αυτά τα
παραπάνω σύνδρομα, που είναι πάρα πολλά τα σύνδρομα...» και «Λόγω του ότι οι μαθητές
αυτόνομης διαβίωσης στο εργαστήριο δεν διαθέτουν λόγο, χρησιμοποιούν μη λεκτικά στοιχεία,
οπότε κατ’ εμέ σημαντικό είναι να έχει τουλάχιστον pecs, teacch, makaton, να έχει κάνει έξτρα
σπουδές ο Κοινωνιολόγος για να μπορέσει να αντλήσει τα μη λεκτικά στοιχεία και να μπορέσει
να έρθει σε μια επαφή ή οτιδήποτε με τους μαθητές του.».
Αντίληψη του Κοινωνιολόγου για τη δική του επαρκή εκπαίδευση για τη διδασκαλία της
Αυτόνομης Διαβίωσης στο ΕΕΕΕΚ και λόγοι τεκμηρίωσής της
Σχετικά με πώς αντιλαμβάνονται οι συνεντευξιαζόμενοι Κοινωνιολόγοι την εκπαίδευσή
τους για τη διδασκαλία της Αυτόνομης Διαβίωσης στο ΕΕΕΕΚ, εννέα (9) από αυτούς τη
θεωρούν ως επαρκής: «...Είμαι επαρκής θεωρώ στο βαθμό που...», «...Εεε θα το κρίνουν οι
άλλοι αυτό, πιστεύω ότι είναι... ναι είναι επαρκής...», «Εεε θεωρώ πως είναι επαρκής...
...επομένως θεωρώ πως είναι επαρκής η κατάρτισή μου...», «Θεωρώ ότι εντάξει με το
μεταπτυχιακό έχουμε βασικές γνώσεις... Εεε και η Κοινωνιολογία σαφώς είναι σημαντική...»,
«Εεε θεωρώ ότι ναι, ότι έχω μια επαρκής γνώση, εεε και απ’ ό,τι έχω διδαχθεί όλα τα χρόνια
στην εκπαίδευσή μου...», «Μμμ πιστεύω ότι η εκπαίδευσή μου σχετικά με την Ειδική Αγωγή
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είναι επαρκής, γιατί το σεμινάριο και το μεταπτυχιακό που έχω κάνει, η παιδαγωγική κατάρτιση
που έχω αποκτήσει και όλα όσα έχω διαβάσει επιπλέον για την αυτόνομη διαβίωση με έχουν
βοηθήσει πάρα πολύ στο μάθημα....», «Θεωρώ ότι... είμαι σ’ ένα ικανοποιητικό στάδιο...»,
«Τουλάχιστον όσον αφορά την Ελλάδα ό,τι ήταν να κάνω, αν αφορούσε τους μαθητές
αυτόνομης διαβίωσης, νομίζω τα έχω κάνει...» και «Εεε θεωρώ ότι είναι επαρκής... Άρα, είναι
επαρκής μέχρι ένα σημείο...». Αντίθετα, τρεις (3) από αυτούς θεωρούν την εκπαίδευσή τους
ως ελλιπής: «Εεε κοίταξε... επαρκής δεν μπορείς να πεις ποτέ ότι είσαι... οπότε δεν μπορώ να
πω ότι είμαι επαρκής...», «Γενικότερα, θα πω ότι οι σπουδές στην εκπαίδευση στην Ελλάδα
ολωνών είναι... δεν είναι αυτές που θα ’πρεπε να ’ναι.... Άρα, θα το πω για όλες τις ειδικότητες
ότι είναι ελλιπής η εκπαίδευση που λαμβάνουμε....» και «Εντάξει, πάντοτε νιώθεις ελλιπής σε
κάποια κομμάτια και πόσο μάλλον σε παιδιά με αναπηρίες, που μπορεί να είναι ποικίλες οι
αναπηρίες αυτό που σου ανέφερα πριν ας πούμε....».
Αν και οι ερωτηθέντες Κοινωνιολόγοι χαρακτηρίζουν με τις απαντήσεις τους ως επαρκής
ή ελλιπής την εκπαίδευσή τους, επτά (7) από αυτούς επισημαίνουν την ανάγκη για
προσπάθειες βελτίωσης μέσα από συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση: «Ναι. Εδώ συνεχώς...
τουλάχιστον εγώ προσωπικά κάνω και αυτοκριτική και εεε προσπαθώ να βελτιώνομαι όσο
μπορώ... Εεε αλλά αν δεν ακολουθείς λίγο την εποχή και ό,τι καινούργιο μπορεί να μάθεις
μένεις πίσω και μετά δύσκολα ξαναβρίσκεις το δρόμο σου. Οπότε είμαι γενικά σε εγρήγορση
όσο κουραστικό και αν είναι αυτό και προσπαθώ και από ιδέες άλλων και δικές μου και
οτιδήποτε μπορώ να πάρω θετικό έτσι να το φιλτράρω και να το εφαρμόσω πάνω στη δουλειά
μου.... ...αλλά δεν είμαι και εγώ πάντα ικανοποιημένος, θέλω συνέχεια να προχωρώ λίγο
παρακάτω.», «...συνέχεια ψάχνομαι για να βρω καινούργια πράγματα. Εεε και δεν εφησυχάζω,
αυτό θεωρώ είναι πολύ σημαντικό να μην εφησυχάσεις να μείνεις στα πράγματα ως έχουν, να
ψάχνεσαι συνέχεια για να δίνεις στα παιδιά συνέχεια καινούργια πράγματα να κάνουν.»,
«...πάντα υπάρχουν πράγματα που θέλεις να μάθεις, πάντα υπάρχουν πράγματα που θέλεις να
δοκιμάσεις και συνεχώς καινούργια... Κάνω όσο είναι δυνατόν το καλύτερο μάλλον που θα
μπορούσα να κάνω, αλλά πάντα υπάρχουν περιθώρια να βελτιωθώ και βελτιώνομαι η
αλήθεια.», «...προφανώς και έχει και άλλα πράγματα που χρειάζεται να κάνω πάνω σε αυτό.
Εεε το προσπαθώ όσο μπορώ και ναι είμαι διατεθειμένη ας πούμε να κάνω και άλλα πράγματα
πάνω στο χώρο της Ειδικής Αγωγής, να μάθω βασικά και άλλα πράγματα.... ...υπάρχουν και
περιθώρια και για καινούργια πράγματα και γνώσεις.», «...Άρα, πάντα πρέπει να μαθαίνεις.
Θεωρώ ότι τις βασικές γνώσεις τις έχω, αλλά από κει και πέρα πάντοτε πρέπει να μαθαίνεις.»,
«...Όχι, με έχει βοηθήσει σίγουρα και να σου πω κάθε χρόνο κάτι, είτε η δευτεροβάθμια είτε εεε
που οργανώνει κάποιες ημερίδες ή σεμινάρια, δηλαδή κάθε χρόνο θα κάνω κάτι. Γιατί καλώς ή
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κακώς, εεε πρέπει να ενημερώνεσαι για το τι συμβαίνει, είναι βοηθητικά όλα αυτά, δηλαδή σε
βοηθάνε λίγο και το μυαλό σου να ξεφύγει από αυτό που βιώνεις κάθε ημέρα....» και «...όμως
πιστεύω στη διά βίου μάθηση και εκπαίδευση. Εεε θέλω να συνεχίσω τις σπουδές μου, θέλω να
συνεχίσω να μαθαίνω πράγματα, ώστε και εγώ ημέρα με την ημέρα να γίνομαι καλύτερη, διότι
οι εξελίξεις τρέχουν και εμείς πρέπει να συμβαδίζουμε με αυτές.».
Επίσης, τρεις (3) από τους ερωτώμενους Κοινωνιολόγους εντοπίζουν ότι η εργασιακή
εμπειρία είναι σημαντική για τη διδασκαλία της Αυτόνομης Διαβίωσης: «Εεε κοίτα, σου λέω
αυτά που πήρα από την εργασιακή μου εμπειρία δεν τα έχω πάρει σίγουρα απ’ αυτά που έχω
κάνει και έχω διαβάσει....», «...απλά μετά είναι η εμπειρία, αυτό... το πόσα περιστατικά θα
δεις...» και «...εεε και απ’ την εμπειρία και από συζητήσεις με άλλους συναδέλφους...». Ακόμη,
τρεις (3) ερωτώμενοι Κοινωνιολόγοι δηλώνουν ότι αν και υπάρχει φυσιολογική κούραση με
τα χρόνια, η εκπαίδευση φαίνεται στην πράξη με την επίτευξη των στόχων που έχουν θέσει
κάθε φορά: «...με τα χρόνια βέβαια υπάρχει και μια φυσιολογική κούραση.... ...Ναι. Ωραία θα
το πω αλλιώς... εεε επαρκής θα φανεί η εκπαίδευση πάνω στη δουλειά....», «...έχω δει ότι η
εκπαίδευσή μου ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στην πράξη. Γιατί σίγουρα εεε αν δεν δεις
στην πράξη πώς λειτουργεί αυτό το εργαστήριο δεν μπορείς να λες ότι ξέρεις να διαχειρίζεσαι
τέτοιες καταστάσεις.» και «...εεε το δικαιολογώ βλέποντας αρκετούς απ’ τους στόχους που έχω
βάλει για μαθητές, εεε να επιτυγχάνονται από τους μαθητές. Μιλάω για στόχους που αφορούν
μαθητές, εεε όπως θα... εεε... εντάξει, εντός εισαγωγικών, κάποιους μαθητές που θα
μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε χαμηλούς ας πούμε. Εεε παρόλα αυτά βλέπω ότι ίσως τα
τελευταία χρόνια πετυχαίνω τους στόχους...».
Τέλος, ένας (1) συνεντευξιαζόμενος Κοινωνιολόγος παραθέτει την άποψή του σχετικά με
ένα πρόβλημα που διαπιστώνει στα πλαίσια της εκπαίδευσης και αφορά την εξατομίκευση
του αντικειμένου: «...Αλλά θα μπορούσαμε ίσως να περάσουμε και ένα πρόγραμμα, γιατί το
πρόβλημα για εμένα είναι ότι όταν προσλαμβάνεται ένας Κοινωνιολόγος προσλαμβάνεται
κατευθείαν σε δομές Ειδικής Αγωγής, που σημαίνει εξατομίκευση. Για να πάει όμως στην
εξατομίκευση πρέπει να περάσει από το γενικό προς το ειδικό. Καλούμαστε να εξατομικεύσουμε
τι; Δεν έχουμε περάσει από σχολείο γενικής αγωγής, οπότε καλό θα ήταν πρώτα να περάσουμε
από ένα σχολείο γενικής αγωγής, έστω και στο πλαίσιο μιας επιμόρφωσης ένα εξάμηνο τρίμηνο οτιδήποτε είναι και αργότερα να εισέλθουμε σε δομές Ειδικής Αγωγής. Να ξέρουμε τι
πάμε να εξατομικεύσουμε σε σχέση με τι. Αυτό θεωρώ πρόβλημα. Ήταν δύσκολα τα πρώτα
χρόνια, ώστε να καταλάβω ότι εξατομικεύω σε σχέση με τι. Αφού δεν υπήρχε μέτρο σύγκρισης
στο γενικό πλαίσιο τι γίνεται. Εκεί δυσκολεύτηκα, αλλά με βοήθησε σε αυτό το κομμάτι μπορώ
να πω αρκετά η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..».
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4.4. Γ′ Θεματικός Άξονας: Οι προτάσεις των Κοινωνιολόγων σχετικά με το ρόλο τους
και τη διδασκαλία της Αυτόνομης Διαβίωσης στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ.
Οι προτάσεις των Κοινωνιολόγων για το ρόλο τους και τη διδασκαλία της Αυτόνομης
Διαβίωσης στα ΕΕΕΕΚ σχετίζονται με την ανάδειξη του ρόλου τους στους συναδέλφους
τους, την εκπαίδευση που χρειάζονται για να διδάξουν, την εφαρμογή προγραμμάτων για τη
διδασκαλία της Αυτόνομης Διαβίωσης και τις δράσεις διασύνδεσης του ΕΕΕΕΚ με την
Κοινότητα.
Από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε προέκυψε ότι η ανάδειξη του ρόλου του
Κοινωνιολόγου μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη διεπιστημονική συνεργασία με τους
συναδέλφους, καθώς και από την παρουσίαση του αντικειμένου του ρόλου του στο σχολείο
και το αποτέλεσμα της εργασίας του. Η εκπαίδευσή του για να διδάξει στο ΕΕΕΕΚ χρειάζεται
να περιέχει εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και για τη διδασκαλία της Αυτόνομης Διαβίωσης
προτείνονται διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα. Τέλος, στις δράσεις διασύνδεσης του
ΕΕΕΕΚ με την Κοινότητα είναι σημαντικό να γίνονται επισκέψεις των μαθητών σε φορείς
εκτός σχολείου για απασχόληση και συνεργασία.
Ο θεματικός άξονας Γ′ περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της ποιοτικής ανάλυσης σχετικά
με τις προτάσεις των Κοινωνιολόγων για το ρόλο τους και τη διδασκαλία της Αυτόνομης
Διαβίωσης στα ΕΕΕΕΚ. Στον Πίνακα 3 που ακολουθεί δίνεται μια συνοπτική εικόνα του
συγκεκριμένου θεματικού άξονα με τις κατηγορίες, τους κωδικούς και τους εννοιολογικούς
ορισμούς που τους αντιστοιχούν.
Πίνακας 3: Κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση των συνεντεύξεων - Θεματικός άξονας Γ′
Θεματικός Άξονας Γ′: Οι προτάσεις των Κοινωνιολόγων σχετικά
με το ρόλο τους και τη διδασκαλία της Αυτόνομης Διαβίωσης στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ.
Κατηγορίες
17. Τρόποι ανάδειξης του ρόλου του
Κοινωνιολόγου στους συναδέλφους του
στο ΕΕΕΕΚ

Κωδικοί / Εννοιολογικοί Ορισμοί
 ΜΗΑΝΑΡΟΛ: μη ανάγκη ανάδειξης του
ρόλου
 ΠΑΑΝΡΟΣΧ: παρουσίαση αντικειμένου
του ρόλου στο σχολείο
 ΑΝΑΠΟΕΡΓ: ανάδειξη από το
αποτέλεσμα της εργασίας
 ΔΙΣΥΝΣΥΝ: διεπιστημονική συνεργασία
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με συναδέλφους
 ΣΥΚΕΔΕΑΥ: συμμετοχή Κοινωνιολόγου
σε ΕΔΕΑΥ
 ΣΧΕΚΔΡΜΑ: σχεδιασμός εκπαιδευτικών
δράσεων με τους μαθητές
18. Εκπαίδευση που χρειάζεται ο
Κοινωνιολόγος για να διδάξει στο
ΕΕΕΕΚ

 ΕΞΕΙΔΙΕΑ: εξειδίκευση στην Ειδική
Αγωγή
 ΑΚΤΥΠΠΡΟ: ακαδημαϊκά τυπικά
προσόντα
 ΠΡΑΑΣΚΕΑ: πρακτική άσκηση στην
Ειδική Αγωγή
 ΑΣΠΑΣΤΜΑ: άσκηση παράλληλης
στήριξης σε μαθητή
 ΜΑΘΗΑΥΤΟ: μαθήματα αυτοάμυνας
 ΜΑΔΙΕΙΚΑ: μαθήματα διαχείρισης
ειδικών καταστάσεων
 ΓΝΩΣΨΥΧΟ: γνώσεις ψυχολογίας
 ΣΥΕΚΠΕΝΗ: συνεχής εκπαίδευση και
ενημέρωση
 ΔΕΜΗΛΕΕΠ: δεξιότητες μη λεκτικής
επικοινωνίας
 ΓΝΝΟΗΓΛΩ: γνώση νοηματικής
γλώσσας
 ΓΝΓΡΑΜΠΡ: γνώση γραφής Braille

19. Προγράμματα για τη διδασκαλία της
Αυτόνομης Διαβίωσης στο ΕΕΕΕΚ, που
σήμερα δεν υλοποιούνται ή
εφαρμόζονται μερικώς

 ΠΡΣΕΞΑΓΩ: πρόγραμμα σεξουαλικής
αγωγής
 ΠΡΠΟΛΥΓΕ: προγράμματα πολιτιστικά
και υγείας
 ΠΡΟΓΣΙΤΙ: πρόγραμμα σίτισης
 ΠΡΟΓΑΓΟΡ: πρόγραμμα αγορών
 ΠΡΠΡΟΥΓΙ: πρόγραμμα προσωπικής
υγιεινής
 ΠΡΔΙΚΑΥΠ: προγράμματα
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διεκπεραίωσης καθημερινών υποθέσεων
 ΠΡΚΥΚΑΓΩ: πρόγραμμα κυκλοφοριακής
αγωγής
 ΑΝΠΡΟΣΠΟ: αναλυτικά προγράμματα
σπουδών
 ΠΡΠΡΕΤΜΑ: προγράμματα
προσαρμοσμένα σε κάθε έτος μαθητών
 ΠΡΠΡΑΔΗΜ: προγράμματα πρακτικά και
δημιουργικά
 ΠΡΣΥΝΣΧΟ: προγράμματα σε
συνεργασία με σχολεία
 ΠΡΔΗΜΑΞΙ: πρόγραμμα δημοκρατικών
αξιών
 ΠΡΘΕΤΕΝΙ: πρόγραμμα «θετικών
ενισχυτών»
 ΠΡΣΥΝΦΟΡ: προγράμματα σε
συνεργασία με φορείς
 ΠΡΒΙΩΠΡΟ: προγράμματα βιωματικής
προσέγγισης
20. Δράσεις διασύνδεσης του ΕΕΕΕΚ με
την Κοινότητα για την ενεργό
συμμετοχή και ισότιμη πρόσβαση των
μαθητών με αναπηρίες

 ΑΠΜΑΤΟΦΟ: απασχόληση μαθητών σε
τοπικούς φορείς
 ΕΠΦΟΕΚΣΧ: επισκέψεις σε φορείς εκτός
σχολείου
 ΣΥΤΟΠΕΚΔ: συμμετοχή στις τοπικές
εκδηλώσεις
 ΣΥΤΟΠΦΟΡ: συνεργασία με τοπικούς
φορείς
 ΕΥΕΝΤΟΚΟ: ευαισθητοποίηση και
ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας
 ΕΠΦΟΕΝΣΧ: επισκέψεις φορέων εντός
σχολείου
 ΣΥΣΧΟΚΟΙ: συνεργασία με σχολεία της
Κοινότητας
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Η ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις και αντιστοιχούν στους
κωδικούς του θεματικού άξονα Γ′ έχουν ως εξής:
Τρόποι ανάδειξης του ρόλου του Κοινωνιολόγου στους συναδέλφους του στο ΕΕΕΕΚ
Οι Κοινωνιολόγοι που έλαβαν μέρος στην έρευνα προτείνουν διάφορους τρόπους για να
αναδείξουν το ρόλο τους στους συναδέλφους τους στο ΕΕΕΕΚ. Πέντε (5) από αυτούς
υποστηρίζουν τη διεπιστημονική συνεργασία με τους συναδέλφους τους: «...Δεύτερον, εεε να
ζητάμε να συνεργαζόμαστε ή να κάνουμε διαθεματικά έτσι πράγματα και μ’ άλλες ειδικότητες.
Εεε ο ρόλος του Κοινωνιολόγου είναι στο χέρι μας να είναι ισχυρός σ’ ένα σχολικό πλαίσιο,
δηλαδή και σε ομάδες εργασίας να παίρνουμε μέρος και σε προγράμματα αγωγής υγείας να
παίρνουμε μέρος, να φαινόμαστε, να μην χανόμαστε με δυο λόγια, γιατί πιστεύω ότι έχουμε να
προσφέρουμε αρκετά και να δώσουμε πολλές ιδέες και σ’ άλλους συναδέλφους.», «...εεε ίσως
ακόμα κάποια συνεργασία με εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων, όπου μπορεί στα πλαίσια της
διαθεματικότητας κάποιο πρόγραμμα ίσως που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσουμε... Στα
πλαίσια της διαθεματικότητας λοιπόν θα μπορούσαμε να δείξουμε σε μια άλλη ειδικότητα πόσο
σημαντικοί είμαστε...», «...Επίσης, θα μπορούσα να προτείνω να υπάρχει περισσότερη
συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό, τους άλλους συναδέλφους. Εεε νομίζω ότι αυτό είναι
πολύ σημαντικό, γιατί αυτά τα παιδιά μας χρειάζονται όλους και όχι μόνο τον καθένα
ξεχωριστά. Μας έχουν ανάγκη όλους μαζί και να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας σε διάφορες
δραστηριότητες με όσες ειδικότητες μπορεί να γίνει αυτό.», «...εεε και αυτές αν θα πετυχαίναμε
εννοώ θα ήμασταν και εμείς λιγάκι καλύτερα ως συνάδελφοι Κοινωνιολόγοι, περισσότερο
συσπειρωμένοι σαν ειδικότητα, κατάλαβες; Κοινωνιολόγοι Ειδικής αυτό λέω, ότι ενδεχομένως
έτσι να μπορούσαμε να δείξουμε το έργο μας και το πόσο σημαντικοί είμαστε στο χώρο του
σχολείου, έχοντας δηλαδή λύσει και κάποια μεταξύ μας θέματα.» και «Νομίζω μόνο με την
πρακτική, δηλαδή αν έρθει κάποιος συνάδελφος Κοινωνιολόγος και δει τι δουλειά κάνουμε και
πώς προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά, μόνο έτσι νομίζω θα μπορούσε να καταλάβει
ποιος είναι ο ρόλος μας ουσιαστικά, μέσω της επαφής δηλαδή.».
Επιπρόσθετα, η παρουσίαση του αντικειμένου του ρόλου του Κοινωνιολόγου στα
σχολικά πλαίσια τονίζεται από τέσσερεις (4) συνεντευξιαζόμενους Κοινωνιολόγους: «...Εεε
τώρα ίσως αυτό θα μπορούσε να το κάνει κάποιος και στα προγράμματα που αναλαμβάνουμε
τα ετήσια. Δηλαδή μια παρουσίαση ας πούμε του τι... να ακολουθήσει κανονικά το πρόγραμμά
του ρε παιδί μου, να βάλει ένα πρόγραμμα ότι το μήνα αυτό θα κάνουμε εκείνο, το άλλο, το
παρ’ άλλο και θα μπορούσε ίσως αυτό να το κάνει πρόγραμμα για να αναδειχθεί με κάποιο
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βιντεάκι, με κάποιο υλικό που θα μπορούσε να μείνει.», «Ενδεχομένως, εεε κάποια σεμινάρια
που θα μπορούσαμε να κάνουμε στο σχολείο σαν Κοινωνιολόγοι πάντα, να τους δείξουμε λίγο
τη δουλειά μας...», «...Εεε κοίταξε, αυτό που κάνω και τώρα και που πιστεύω πρέπει να το
κάνουν όλοι οι Κοινωνιολόγοι είναι εεε οποιαδήποτε δράση ή δουλειά ή καινούργια άσκηση
εφαρμόζουν ή μια εκπαιδευτική μέθοδο ή κάτι έξυπνο και... όχι πρωτοποριακό ας πούμε, κάτι
καινούργιο, εεε όχι μόνο να το πράττουν, αλλά να ενημερώνουν και τους συναδέλφους και να το
δείχνουν στο σχολείο, να το παρουσιάζουν, αυτό προσπαθώ να το κάνω πάντα εγώ.» και
«...δηλαδή να οργανώνουν τα παιδιά με τη βοήθειά μας διάφορα θέματα και να τα
παρουσιάζουν στο χώρο του σχολείου και τις δράσεις αυτές να τις παρακολουθούν και τα
παιδιά από τις άλλες ειδικότητες....».
Ταυτόχρονα, τέσσερεις (4) από τους ερωτηθέντες Κοινωνιολόγους θεωρούν ότι η
ανάδειξη του ρόλου τους μπορεί να γίνει από το αποτέλεσμα της εργασίας τους: «Εεε πρώτον,
η δουλειά μας, η οποία φαίνεται....», «Εεε τώρα... εεε απ’ το πώς... αυτό θα το δούμε απ’ το
πώς τα παιδιά με τα χρόνια της αυτόνομης έχουν δηλαδή βελτιωθεί. Γιατί συνήθως τώρα οι
Κοινωνιολόγοι κάνουμε αυτά τα προγράμματα και τα παιδιά μπορούν να διεκπεραιώνουν
τέτοιες συναλλαγές. Τώρα... συγκεκριμένα εεε με προγράμματα, αποτελέσματα προγραμμάτων;
Κάτι τέτοιο.», «Εεε η καλύτερη ανάδειξη του ρόλου μας σε ένα σχολείο θεωρώ ότι είναι τα ίδια
τα παιδιά. Εεε δηλαδή άμα οργανωθεί κατάλληλα ένα πρόγραμμα μιας ώρας δεν θέλει
παραπάνω για το τι έχουν κατακτήσει, πιστεύω ότι αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη της δουλειάς
που γίνεται μέσα στο σχολείο. Τα ίδια τα παιδιά. Αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ από μόνη μου ας
πούμε να κάτσω εεε σαν άνθρωπος, δηλαδή να κάτσω να τους πω τι έχω κάνει, δεν μου αρέσει,
θέλω να το δούνε κατευθείαν απ’ τα ίδια τα παιδιά τι έχουν κατακτήσει και πώς το ’χουν
κατακτήσει.» και «Εεε ο ρόλος μας φαίνεται μέσα από αυτά που καταφέρνουμε κάθε φορά να
μάθουμε στα παιδιά και έτσι οι άλλοι συνάδελφοι βλέπουν την πρόοδο και την εξέλιξή τους....».
Εκτός από τα παραπάνω, ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών δράσεων με τους μαθητές
προτείνεται από δύο (2) συνεντευξιαζόμενους Κοινωνιολόγους: «...Αυτό που θα πρότεινα θα
ήταν να κάνει η ειδικότητά μας ακόμα περισσότερες εκπαιδευτικές δράσεις στη διάρκεια της
χρονιάς...» και «...Ναι, εεε κοίτα, ενδεχομένως με κάποιες δράσεις παραπάνω που θα
μπορούσαμε να κάνουμε ας πούμε ως αυτόνομη διαβίωση...». Ακόμη, ένας (1)
συνεντευξιαζόμενος

παραθέτει

την

άποψή

του

για

απαραίτητη

συμμετοχή

του

Κοινωνιολόγου στις Επιτροπές Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης:
«Ότι ο Κοινωνιολόγος θα πρέπει να υπάρχει σε οποιοδήποτε Ε.Δ.Ε.Α.Υ. σε κάθε σχολείο μέσα.
Εκφέρει σημαντικό λόγο και μπορεί να αποφασίζει για την κοινωνικοποίηση των μαθητών.
Πρέπει να υπάρχει στην Ε.Δ.Ε.Α.Υ., δεν νοείται για εμένα να υπάρχει Ε.Δ.Ε.Α.Υ. χωρίς σύσταση
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Κοινωνιολόγου, να υπάρχει μόνο ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός, ένας εκπαιδευτικός
που έχει την ειδικότητα μαθηματικός ή φιλόλογος και όχι Κοινωνιολόγος.».
Τέλος, από τρεις (3) ερωτώμενους Κοινωνιολόγους εκφράζεται και η άποψη ότι δεν
υπάρχει ανάγκη να αναδειχθεί ο ρόλος τους στους συναδέλφους τους: «...Δεν νομίζω ότι δεν
το αναγνωρίζουν, αλλά είναι αυτό που σου είπα και πιο πριν, ότι επειδή είναι τα πιο χαμηλά
παιδιά σε λειτουργικότητα από όλους θα ακούσεις το μπράβο ό,τι και να κάνουν και ό,τι και να
κάνεις και εσύ απλά...», «...οπότε δεν χρειάζεται να κάνω κάτι παραπάνω, ώστε να τους
αποδείξω κάτι....» και «Κοίτα, με βρίσκει η ερώτηση σαν φιλοσοφία αντίθετη. Εεε χρειάζεται
να πω γιατί; Να πω... Θέλω να πω ότι δεν καταλαβαίνω, γιατί πρέπει να αναδείξω το ρόλο μου
στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ. σε συναδέλφους μου.... Δεν βρίσκω εεε λόγο κανένα, δεν λειτουργώ εγώ έτσι, να
πρέπει να προάγω το ρόλο του Κοινωνιολόγου έναντι άλλων ειδικοτήτων ή δεν ξέρω και εγώ
τι....».
Εκπαίδευση που χρειάζεται ο Κοινωνιολόγος για να διδάξει στο ΕΕΕΕΚ
Η πλειοψηφία των συνεντευξιαζόμενων Κοινωνιολόγων εκτιμούν ότι για να διδάξει ο
Κοινωνιολόγος στο ΕΕΕΕΚ είναι απαραίτητο να έχει αποκτήσει εξειδίκευση στην Ειδική
Αγωγή. Χαρακτηριστικά εννέα (9) από αυτούς δηλώνουν: «Εεε κοίτα, τη στιγμή που μιλάμε
τώρα διαθέσιμα είναι το σεμινάριο, το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό, έτσι δεν είναι; Ειδικής
Αγωγής, νομίζω. Ναι, θεωρώ ότι πρέπει. Ε ναι κάτι πρέπει να έχει κάνει ναι ναι, εννοείται ότι
κάτι πρέπει να έχει κάνει πάνω σε... είτε σεμινάριο είναι αυτό είτε μεταπτυχιακό, πρέπει
οπωσδήποτε να έρθει λίγο σε επαφή ξέρεις έστω και θεωρητικά με το τι θα κληθεί να
αντιμετωπίσει...», «...Εεε σίγουρα κάποιο μεταπτυχιακό, ώστε να υπάρχει μια πρώτη τριβή με
το χώρο της Ειδικής Αγωγής.... Εεε και σίγουρα κάποια παιδαγωγική κατάρτιση, πάλι θα
πρότεινα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., γιατί θεωρώ ότι δουλεύει πολύ καλά.», «...Δηλαδή θεωρώ ότι μια
εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή σαν Ειδική Αγωγή, εεε αυτό για να εξετάζεται κάθε παιδί
ξεχωριστά...», «Μμμ για εμένα το βασικό που προτείνω είναι να αποκτήσει οπωσδήποτε
γνώσεις πάνω στην Ειδική Αγωγή είτε από κάποιο σεμινάριο είτε από ένα μεταπτυχιακό, εεε και
καλό θα ήταν να μπορούσε να πάρει και παιδαγωγική κατάρτιση, που ειδικά για εμάς τους
Κοινωνιολόγους είναι απαραίτητη για να δουλέψουμε στην εκπαίδευση.», «Εεε φυσικά να έχει
κάποια κατάρτιση από ένα σεμινάριο, από ένα μεταπτυχιακό....», «Εεε κοίταξε να δεις, εεε
σπουδές στην Ειδική, εεε αδιαμφισβήτητο, αδιαπραγμάτευτο και όταν λέω σπουδές εννοώ
σπουδές αξιόλογες με την έννοια του σπουδές σπουδές...», «...να έχει μεταπτυχιακό.
Επιπρόσθετα να έχει και σεμινάριο κατ’ εμέ...», «Μεταπτυχιακό και διδακτορικό για κάτι πιο
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εξειδικευμένο, αλλά νομίζω ότι το μεταπτυχιακό καλύπτει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του
εκπαιδευτικού του ρόλου.» και «Καταρχάς, να έχει κάνει ένα μεταπτυχιακό πάνω στην Ειδική
Αγωγή, οπότε να έχει γνωρίσει έστω και θεωρητικά τι σημαίνει Ειδική Αγωγή και
Εκπαίδευση....».
Επιπλέον, τρεις (3) ερωτηθέντες Κοινωνιολόγοι θεωρούν τα ακαδημαϊκά τυπικά
προσόντα και την πρακτική άσκηση αρκετά για να μπορούν να διδάξουν: «Πέρα από τα
τυπικά προσόντα τα ακαδημαϊκά, σίγουρα θα χρειαστεί μια πρακτική αρκετών μηνών και μια
πρακτική έτσι ουσιαστική, όχι απλά πάω κάποιες φορές τυπικά, να συμμετέχει ενεργά μέσα στο
μάθημα, στις δραστηριότητες, στα παιδιά, να κάνει και λίγο παράλληλη στήριξη σε κάποιο
μαθητή για ένα διάστημα. Οπωσδήποτε χρειάζεται πρακτική και θα ’ταν καλό και όχι μόνο σε
ένα σχολείο, θα ’ταν καλό να είναι και σε δύο τρία διαφορετικά σχολεία.», «Σίγουρα θα πρέπει
να έχει το βασικό του πτυχίο...» και «...να έχει και μια πρακτική άσκηση ίσως, γιατί είναι
ιδιαίτερη η δομή του Ε.Ε.Ε.ΕΚ., οπότε καλό θα ήταν ο εκάστοτε Κοινωνιολόγος να το δει και
από κοντά....».
Επίσης, η συνεχής εκπαίδευση και η γνώση δεξιοτήτων μη λεκτικής επικοινωνίας,
νοηματικής

γλώσσας

και

γραφής

Braille

αναφέρονται

από

τέσσερεις

(4)

συνεντευξιαζόμενους Κοινωνιολόγους για τη διδασκαλία τους στο ΕΕΕΕΚ: «...Άρα, αυτό θα
πω οπωσδήποτε εκπαίδευση, εεε και θα πω εκπαίδευση εφ όρου ζωής, γιατί αλλάζει και ο
πληθυσμός στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ., αλλάζουν και τα σύνδρομα, αλλάζει και η πληροφορία, αλλάζει και
η γνώση, αυτό. Και γνώση και παράπλευρη, δηλαδή δεν είμαστε γιατροί, αλλά εξαιτίας του
δυναμικού που έχουμε, το μαθησιακό δυναμικό μας, θα πρέπει να έχουμε και τέτοιου είδους
κατάρτιση, πρώτες βοήθειες... Άρα, εγώ εννοώ εκπαίδευση διά βίου μάθηση, διά βίου αυτό.»,
«...σίγουρα δεξιότητες μη λεκτικής επικοινωνίας, makaton, teacch, τέτοια.», «...Α ναι ναι,
θεωρώ επίσης τη νοηματική απαραίτητη στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ., όπως επίσης και την εξειδίκευση να
έχει ένας εκπαιδευτικός στα pecs εικόνες ή στο teacch ας πούμε, ανάλογα με τη δυνατότητα
κάθε παιδιού, το τι μπορεί και το παιδί να ακολουθήσει. Γενικά, θα πρέπει να υπάρχουν
γλώσσες επικοινωνίας διαφορετικές για να μπορούμε να τις προσαρμόσει κάθε εκπαιδευτικός
ανάλογα με το παιδί που έχει απέναντί του.» και «...Εεε και από κει και πέρα τις διάφορες
εξειδικεύσεις που είπαμε πριν, νοηματική γλώσσα, γραφή μπράιγ κτλ....».
Τέλος, οι Κοινωνιολόγοι χρειάζεται να εκπαιδευτούν και σε μαθήματα για τη διαχείριση
ειδικών καταστάσεων, όπως δηλώνουν δύο (2) ερωτώμενοι: «...Εεε αυτό που ’χω
αντιμετωπίσει φέτος και νιώθω ότι το ’χω ανάγκη είναι να κάνω κάποια μαθήματα
αυτοάμυνας. Δεν ξέρω... πολύ πολύ ξύλο φέτος στο σχολείο. Εεε επίσης, θα ’θελα πολύ να
μάθω πώς θα συμπεριφερθώ σε περίπτωση επιληψίας, γιατί ούτε αυτό το ξέρω και αυτό δεν το
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μαθαίνουμε στο μεταπτυχιακό. Τώρα σε θεωρητικό επίπεδο ναι έχω διαβάσει, αλλά θα ’θελα να
κάνω κάποιο βιωματικό μάθημα. Αυτό πιστεύω ότι... επειδή έχω αντιμετωπίσει φέτος ένα
περιστατικό και μου ’ταν δύσκολο, εεε και γενικά τη βία, αυτό.» και «...Σου είπα ότι πρέπει να
έχει γνώσεις ψυχολογίας, που ίσως αυτό δεν ξέρω αν τα προγράμματα των σπουδών το
καλύπτουν, πρέπει να έχει γνώσεις ψυχολογίας, εεε να έχει γνώσεις αυτό που λέμε διαχείρισης
της τάξης, βοηθάει πάρα πολύ, να αντιμετωπίσεις τη στιγμή που τα παιδιά θα έχουν κρίση, εεε
να ξέρεις πώς να αντιμετωπίσεις αυτή την κατάσταση, αυτό νομίζω κατά κύριο λόγο, αυτό.
Ψυχολογία και όπως σου είπα αυτό, να μπορούν να διαχειριστούν κρίση στην τάξη.».
Προγράμματα για τη διδασκαλία της Αυτόνομης Διαβίωσης στο ΕΕΕΕΚ, που σήμερα δεν
υλοποιούνται ή εφαρμόζονται μερικώς
Οι

συνεντευξιαζόμενοι

Κοινωνιολόγοι

προτείνουν

διάφορα

προγράμματα

καθημερινότητας για τη διδασκαλία της Αυτόνομης Διαβίωσης στο ΕΕΕΕΚ. Πέντε (5) από
αυτούς παραθέτουν τα ακόλουθα: «Πιο συγκεκριμένα, μέσα στην αυτόνομη μπορούμε να
’χουμε προγράμματα φαγητού, προγράμματα αγορών, π.χ. πώς πάω σούπερ μάρκετ,
προγράμματα πώς καθαρίζω το χώρο μου, προγράμματα προσωπικής υγιεινής. Όλα αυτά είναι,
εκεί πέρα μέσα εντάσσονται, θα μπορούσαν να γίνονται με αυτόνομο και με πιο ουσιαστικό
τρόπο, πιο δομημένο....», «...κάνουμε ένα πρόγραμμα σίτισης. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο σε
παιδιά με αναπηρίες να μάθουν πώς να τρώνε, πώς να βάζουν το φαγητό στο πιάτο ή να
φτιάχνουν απλά ένα τοστ, να το τοποθετούν μέσα στο πιάτο, να πηγαίνουν στην τραπεζαρία να
αφήνουν το πιάτο με ένα σουπλά, με το ποτήρι τους κτλ.....», «Εεε ένα πρόγραμμα θα είναι...
βέβαια είναι στα πλαίσια της αυτόνομης, αλλά δεν είναι αυτό καθ’ αυτό αυτόνομη, είναι η
κυκλοφοριακή αγωγή. Εεε τη θεωρώ πολύ σημαντική για να μπορούν τα παιδιά να έχουν την
ασφάλεια που τους πρέπει. Εεε τι άλλο; Εεε το θέμα της υγιεινής είναι επίσης πολύ σημαντικό
να υπάρχει σαν πρόγραμμα, να αντιλαμβάνονται τα παιδιά την υγιεινή τόσο τη σωματική όσο
και τη στοματική...», «...τουλάχιστον να διεκπεραιώνουν καθημερινές υποθέσεις που τους
αφορούν, να μπορούν να βγαίνουν λοιπόν έξω στα πλαίσια ενός προγράμματος ενδοσχολικού.
...δηλαδή θα μπορούσε κάποιο πρόγραμμα, όπως είχαμε κάνει θυμάμαι, εεε βέβαια αυτό ήταν...
ναι δεν ήταν αμιγώς πρόγραμμα του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. έτσι, ήταν εξωτερικός παράγων που το είχε
προτείνει, εεε ήταν ας πούμε για πώς κυκλοφορώ στην πόλη....» και «Να σου πω την αλήθεια,
εεε σεξουαλική αγωγή δεν κάνουμε είναι λίγο θέμα τζιζ.... Τώρα προγράμματα άλλα υλοποιούμε
κάθε χρόνο και πολιτιστικά και υγείας, δηλαδή για βούρτσισμα δοντιών, για χέρια και
πολιτιστικά κάνουμε πολλά διάφορα έτσι με τέχνες και αυτά....».
120

Τρεις (3) από τους ερωτώμενους Κοινωνιολόγους αναφέρουν δημιουργικά προγράμματα
που θα μπορούσαν να γίνουν σε συνεργασία με εξωτερικούς φορείς και άλλα σχολεία: «Θα
μπορούσαν οι μαθητές μας να συνεργαστούν στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. της αυτόνομης διαβίωσης με
κάποια κέντρα επιχειρηματικότητας, να έρθουν οι μαθητές μας σε επαφή με άλλες δομές σε
εισαγωγικά εργασίας, να φύγουν από το στενό πλαίσιο του σχολείου.», «Εεε επιμένω πολύ στο
βιωματικό εγώ, αν αυτό θεωρείται πρόγραμμα, ότι θα ’πρεπε όλα τα πράγματα που γίνονται στα
πλαίσια της αυτόνομης διαβίωσης να είναι βιωματικά, δηλαδή επισκέψεις σε χώρους έξω από
το σχολείο, ακόμα και μέσα στο σχολείο να υπάρχουν χώροι κατάλληλα διαμορφωμένοι και να
έχουν την αίσθηση σπιτιού και όχι μιας τάξης απλής....» και «...Εεε οπότε αυτό που προτείνω
είναι προγράμματα που να έχουν δράσεις και να μπορούν τα παιδιά να συμμετέχουν σε κάτι
πρακτικό και δημιουργικό. Δηλαδή ένα πρόγραμμα θα μπορούσε να είναι μία φορά την
εβδομάδα να γινόταν ένα εργαστηριακό μάθημα πάνω σε κάποιο θέμα σε συνεργασία με ένα
γενικό σχολείο της περιοχής. Εεε να προετοιμάζαμε κάτι εμείς εδώ στα εργαστήρια και να
έρχονταν τα παιδιά του γενικού σχολείου και να το παρακολουθούσαν ή μπορεί και να
οργανώναμε κάτι από κοινού.».
Τέλος, τέσσερεις (4) συνεντευξιαζόμενοι Κοινωνιολόγοι δίνουν τις απόψεις τους σχετικά
με τα προγράμματα για τη διδασκαλία της Αυτόνομης Διαβίωσης: «...Εεε τώρα εεε γι’ αυτά
που κάνουν φέτος στο σχολείο, νομίζω ότι όλα αυτά που προβλέπονται και από το αναλυτικό
πρόγραμμα αν γίνουν είναι αρκετά....», «...αλλά αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι πάρα πολλές
φορές μπαίνουν τα παιδιά στο σχολείο και επί πολλά έτη διδάσκονται συνέχεια τα ίδια
πράγματα. Δηλαδή δεν υπάρχει μια συνέχεια στη διδασκαλία. Θα ’πρεπε ίσως να πούμε, πρώτο
έτος θα διδαχθούν αυτό το πράγμα, δεύτερο έτος πάμε ένα σκαλί παραπάνω θα διδαχθούν αυτό.
Να υπάρχει δηλαδή μια διαβάθμιση, ώστε φτάνοντας στην τελευταία χρονιά να έχουν καλύψει
ένα μεγάλο κομμάτι από αυτό που λέμε αυτόνομη διαβίωση, να το έχουν μάθει σταδιακά,
μεθοδικά και όσο το δυνατόν να έχει κατακτηθεί ας πούμε, της πρώτης χρονιάς να έχουν
κατακτηθεί κάποιες δεξιότητες, να προχωράμε στις επόμενες που θα είναι ίσως πιο σύνθετες,
ώσπου να φτάνουμε στην έκτη χρονιά που να βγαίνουν τα παιδιά πιο εκπαιδευμένα, να έχουν
πάρει πιο πολλά πράγματα....», «...Αυτό το έχω σκεφτεί εγώ και θα το ξεκινήσω τώρα με τους
μαθητές μου. Είναι το πρόγραμμα που θα αφορά στις αξίες της δημοκρατίας. Εεε με σκοπό να
καταλάβουν τα παιδιά το δημοκρατικό πνεύμα, να σκέφτονται με βάση αυτές τις αξίες και να
γίνουν δημοκρατικοί πολίτες....» και «...Έχω συνάδελφο φέτος που έχει χρησιμοποιήσει, έχει
οργανώσει πρόγραμμα θετικών ενισχυτών. Εξαιρετικό, αξιόλογο, εεε πάρα πολύ βοηθητικό για
τους μαθητές μας....».
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Δράσεις διασύνδεσης του ΕΕΕΕΚ με την Κοινότητα για την ενεργό συμμετοχή και ισότιμη
πρόσβαση των μαθητών με αναπηρίες
Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων Κοινωνιολόγων θεωρεί απαραίτητο να συνδέεται το
σχολείο με την Κοινότητα μέσω των επισκέψεων σε τοπικούς φορείς, την απασχόληση των
μαθητών σε αυτούς και τη συνεργασία μαζί τους. Έτσι, έντεκα (11) από αυτούς αναφέρουν:
«Εεε σίγουρα τώρα ο τρόπος λειτουργίας των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. που έχει μέσα και τη μαθητεία και
αυτά θα βοηθήσει πάρα πολύ. Εεε γιατί κάποια παιδιά θα εργαστούν κάπου. Εεε θα απευθυνθεί
και το σχολείο σίγουρα και σε κάποιους ιδιώτες, δηλαδή και εκτός πλαισίου σχολικού....», «...με
κάποια επίσκεψη ίσως σε χώρους, σε υπηρεσίες της γειτονιάς ας πούμε... Δηλαδή θα ήθελα να
υπάρχει μια μεγαλύτερη εξωστρέφεια, να μπορούν οι μαθητές να βγαίνουν πιο εύκολα έξω...
...πάντως ίσως κάποιο πρόγραμμα σε μεγαλύτερη κλίμακα από τα ήδη αυτά που είναι λίγα και
υπάρχουν εντός του σχολείου, κάποιο πρόγραμμα που να ασχολείται, να αφορά περισσότερους
μαθητές και να είναι έτσι να αγκαλιάζει περισσότερες πτυχές της ζωής τους η Κοινότητα....»,
«...Ναι να βγουν τα παιδιά, να τα βλέπει ο κόσμος...», «Εεε κοίταξε, αυτό που θα έλεγα εγώ
είναι πρώτα να υπάρχουν έξοδοι, τα παιδιά να βγαίνουν εκτός σχολείου, που αυτό το κάνω
πάρα πολύ εγώ, να βγαίνουν εκτός σχολείου, να γνωρίζουν εεε διάφορες υπηρεσίες της
Κοινότητας και από κει εκτός από αυτό τη γνωριμία, να υπάρξει και από την κοινωνική
υπηρεσία μια συγκεκριμένη δράση που να τα βοηθάει ή να βρίσκουν μικρή απασχόληση στην
Κοινότητα...», «Σε οποιαδήποτε υπηρεσία, σε οποιαδήποτε κοινωνική δράση, σε επισκέψεις σε
συλλόγους... Γενικότερα, στη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή των ανθρώπων.», «Κοίταξε να
δεις, έχω δουλέψει σε Ε.Ε.Ε.ΕΚ., που οι μαθητές οι τελειόφοιτοι σε εβδομαδιαία βάση
επισκέπτονταν επαγγελματικούς χώρους, εεε οπότε η τοπική κοινωνία, γιατί ήταν μια μικρή
επαρχιακή πόλη έρχονταν πάρα πολύ συχνά σε επαφή με το δυναμικό του σχολείου, τα παιδιά
εννοώ. Επίσης, είχαν... υπάρχουν όμως αντίστοιχα πρωτοβουλίες και τέτοιες και στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ.
που είμαι, του να βγουν οι μαθητές και να κάνουν την πρακτική τους σε χώρους
επαγγελματικούς....», «...Εεε θα ’πρεπε να υπάρχει μια συνεννόηση μεταξύ σχολείου και Δήμου,
ούτως ώστε μαθητές να μπορούν να υπάρχουν πολλές ώρες σε Δήμους, για παράδειγμα που
μπορούν να κάνουν ας πούμε την πρακτική τους... ...Εεε αυτόνομη και έξω... επισκέψεις σε
ταχυδρομεία, υπηρεσίες δημόσιες, όλα αυτά είναι πολύ χρήσιμα νομίζω, φαρμακεία που
ενδεχομένως πολλοί μαθητές θα χρειάζεται να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, εεε σούπερ μάρκετ,
όλα αυτά είναι σημαντικά....», «Μμμ βασικά μία φορά την εβδομάδα τα παιδιά πάνε σε φούρνο
εδώ δίπλα και δουλεύουν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας στο ταμείο και στην παραγωγή.
Τους αρέσει πολύ και το περιμένουν πώς και πώς. Εεε οπότε με βάση αυτό θα ήταν πολύ καλό
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για τα παιδιά να επεκταθεί η δράση αυτή που γίνεται και να μπορούν να πηγαίνουν και σε
άλλους τοπικούς φορείς να δουν πώς λειτουργούν και να αναλαμβάνουν κάποιους ρόλους
εκεί....», «Η διασύνδεση με την τοπική Κοινότητα είναι απαραίτητη να υπάρχει, εεε για το λόγο
ότι ούτως ή άλλως τα παιδιά μετά το σχολείο, όταν τελειώσει το σχολείο πάλι θα επιστρέψουν
στην Κοινότητα, άρα από πριν είναι καλό να πετύχουμε μια σύνδεση. Αυτό μπορεί να γίνει και
με συνεργασία κατά κύριο λόγο με τους γονείς εεε σε συνεργασία με το Δήμο της περιοχής, με τα
καταστήματα της περιοχής....», «...Επίσης, πολλά μαγαζιά κάνουν δωρεές, πάρα πολλές δωρεές
στο σχολείο μας... Κάτι άλλο που δεν είχα δει και το είδα πρώτη φορά φέτος στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ. που
είμαι, εεε υπάρχει ένας φούρνος ο οποίος δίνει κάθε ημέρα σχεδόν ό,τι έχει μείνει από την
προηγούμενη, τυρόπιτες, ψωμί και τέτοια και τα δίνει στα παιδιά και τρώνε τα παιδιά και ό,τι
μένουν τα μοιράζουμε στα παιδιά....» και «...Αργότερα να έρθουν σε επαφή με τους τοπικούς
άρχοντες κάθε κοινωνίας... ...να δείξει ποιοι είναι οι μαθητές μας και τι μπορούν να κάνουν....
Μπορεί να κάνουν πολλά περισσότερο, αρκεί να τους το δείξουμε αυτό, να μας εμπιστευτούν
και μας για να παράγουμε έργο.».
Επίσης, τέσσερεις (4) συνεντευξιαζόμενοι Κοινωνιολόγοι πιστεύουν ότι είναι σημαντική
η συνεργασία του ΕΕΕΕΚ με άλλα σχολεία της Κοινότητας, αλλά και οι επισκέψεις
διαφόρων φορέων εντός του σχολείου: «Το πώς θα... θα μπορούσε να διοργανωθεί μία... ένα
τι να πω ένα καφές, ένα τσάι στο σχολείο και να έρθει ο Δήμος ξέρω γω... η διοίκηση τέλος
πάντων, η τοπική αυτοδιοίκηση του Δήμου και να γνωρίσουν τα παιδιά να δούνε τις
δυνατότητές τους... ...πολλές φορές για παράδειγμα έρχονταν από άλλα σχολεία και
χρησιμοποιούσαν το αμφιθέατρο να κάνουν δράσεις και όταν έρχονταν τα παιδιά ξέρω γω τα
άλλα έβλεπαν και εμάς, υπήρχε γενικά μια εξοικείωση με την αναπηρία, αυτό.», «...προσπαθούν
μέσα από προγράμματα και με άλλα σχολεία που κάνουν, βοηθούν....», «...σε επισκέψεις και
συνεργασίες με άλλα σχολεία....» και «Καταρχάς, θα έπρεπε άλλα σχολεία της τυπικής
εκπαίδευσης να επισκέπτονται ή εμείς να επισκεπτόμαστε άλλα σχολεία ή να έρχονται παιδιά σε
εμάς... Και εντάξει, θα μπορούσε και μέσω του Δήμου να γίνουν κάποιες δράσεις, αλλά ξέρεις
μέσω των παιδιών καμιά φορά βοηθάει αυτό....». Ακόμη, τρεις (3) από τους ερωτώμενους
Κοινωνιολόγους τονίζουν τη συμμετοχή των μαθητών στις τοπικές εκδηλώσεις: «...Δράσεις
κάνουμε τώρα και με την ευκαιρία με όλες τις γιορτές και αυτά βγαίνουμε έξω, δηλαδή τώρα
φαντάσου πήγαμε όλο το σχολείο είπαμε τα κάλαντα, κεράσαμε γλυκά, δωράκια που φτιάξαμε
στο σχολείο, πάντα βγαίνουμε με τα παιδιά έξω, πάντα....», «...να συμμετέχουν εθελοντικά ή σε
ομάδες χορού, γιατί όλοι οι Δήμοι έχουν διάφορες δραστηριότητες...» και «...Βέβαια, αυτό που
βλέπω ότι θέλουν πολύ τα παιδιά είναι να παίρνουν μέρος σε αθλητικές και πολιτιστικές
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εκδηλώσεις, αλλά δυστυχώς οι διοργανωτές δεν μας προσκαλούν συχνά όταν αυτές γίνονται στο
Δήμο για να παραβρεθούμε....».
Τέλος, τρεις (3) από τους ερωτώμενους Κοινωνιολόγους υποστηρίζουν ότι χρειάζεται να
ευαισθητοποιηθεί και να ενημερωθεί η τοπική κοινωνία για την άρση των προκαταλήψεων,
με στόχο την ενεργό συμμετοχή και την ισότιμη πρόσβαση των μαθητών με αναπηρίες:
«...είναι καλό και να μας μάθει η γειτονιά και τα παιδιά να μάθουν τη γειτονιά και να
ενσωματωθούν μέσω κάποιων διαδικασιών όσο καλύτερα μπορούν. Και φυσικά και η
ανισότητα που υπάρχει, η προκατάληψη απ’ τους ανθρώπους που δεν ξέρουν τα παιδιά αυτά
είναι στο χέρι μας να την ελαττώσουμε, να την εξαφανίσουμε όσο είναι εύκολο.», «...Εεε είναι
ευαισθητοποιημένος ο κύκλος εκεί, η τοπική κοινωνία, γιατί είναι μικρή, δηλαδή δεν είναι
αστικό περιβάλλον. Εεε μιλάμε τώρα για μια πόλη επτά χιλιάδων κατοίκων, οπότε
αντιλαμβάνεσαι ότι μεταξύ τους γνωρίζονται όλοι. Εεε και είναι άμεσα ευαισθητοποιημένοι...
...εεε η τοπική κοινωνία είναι πολύ ευαισθητοποιημένη πάνω σ’ αυτόν τον τομέα.... Και θεωρώ
ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό βήμα αυτό, εεε για να γνωστοποιηθεί το Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και να φανεί η
δουλειά που γίνεται μέσα εκεί.» και «Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να μιλήσουμε στους γονείς τι
σημαίνει η έννοια αυτισμός, να έχουν αποδεχτεί οι ίδιοι τα δικά τους παιδιά....».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: ΣΥΖΗΤΗΣΗ
5.1. Σχολιασμός των αποτελεσμάτων ποιοτικής ανάλυσης
Μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες
είναι η εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία, με σκοπό την ένταξη και την ενεργητική τους
συμμετοχή στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή (Ζώνιου-Σιδέρη, ΝτεροπούλουΝτέρου & Βλάχου-Μπαλαφούτη, 2012). Οι επιλογές για την εκπαίδευση των παιδιών με
αναπηρία αναμφισβήτητα αντανακλούν τις προσδοκίες που τρέφουμε ως κοινωνία για αυτή
τη διακριτή ομάδα πληθυσμού (Παπανικολάου, 2014). Οι μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες, όσο σοβαρές και αν είναι αυτές, μπορούν να αναπτύσσουν
ξεχωριστές ικανότητες και δεξιότητες αρκεί να βρεθούν σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον, το
οποίο αφού πρώτα τις διερευνήσει και τις φέρει στην επιφάνεια στη συνέχεια να τις
αξιοποιήσει, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή όχι μόνο η ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο,
αλλά και η συμμετοχή τους στην παραγωγική διαδικασία για μια όσο το δυνατόν
περισσότερο ισότιμη κοινωνική εξέλιξη (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι., 2004α).
Τα ΕΕΕΕΚ συνιστούν σχολικές μονάδες που επιδιώκουν να προσφέρουν στα άτομα με
αναπηρία ένα ανάλογο με τα προαναφερόμενα εκπαιδευτικό περιβάλλον, το οποίο θα
βοηθήσει τους σημερινούς μαθητές τους και αυριανούς ενεργούς πολίτες να διεκδικήσουν
δυναμικά μια θέση στην όλο και πιο απαιτητική σύγχρονη αγορά εργασίας. Για να κάνει
πράξη τα παραπάνω, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των ΕΕΕΕΚ συνεχίζει να παρέχει
ακαδημαϊκές γνώσεις μέσα από τα μαθήματα, προσαρμοσμένες ποσοτικά και ποιοτικά στις
ιδιαίτερες ανάγκες και δυνατότητες των φοιτούντων μαθητών και διέπεται από μια ολιστική
προσέγγιση, η οποία αφορά όλους τους τομείς της ζωής του μαθητή. Βοηθά στην κατανόηση
των αναγκών του, στη βίωση και παραδοχή των δυνατοτήτων του, αλλά και των αδυναμιών
του, παροτρύνοντάς τον να αναλάβει ευθύνες και να συμβάλλει εποικοδομητικά, όσο
περισσότερο μπορεί, στη λειτουργία της κοινωνίας που ζει. Κύριο μέλημα του εκπαιδευτικού
προγράμματος είναι κάθε μαθητής να κερδίσει, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, την
αυτονομία του, ανακτώντας την αξιοπρέπεια που του αξίζει (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι., 2004α).
Η Αυτόνομη Διαβίωση προβάλει ως η συνισταμένη δραστηριοτήτων και δεξιοτήτων που
θα επιτρέπει στο μαθητή να κατανοεί τον κόσμο, να συμμετέχει ενεργά σε δράσεις και να
ενσωματώνεται στην κοινωνία. Ο γενικός σκοπός της διδασκαλίας της Αυτόνομης Διαβίωσης
στα ΕΕΕΕΚ είναι ο μαθητής να καλλιεργήσει όλες τις δυνατές και αναδυόμενες δεξιότητες,
σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μπορεί να αυτονομηθεί και να προετοιμαστεί για την κατάκτηση
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τεχνικών δεξιοτήτων και επαγγελματικής συνείδησης. Ειδικότερα, με το μάθημα/εργαστήριο
αυτό επιδιώκεται η ανάπτυξη και οργάνωση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και η
κινητοποίηση και ενεργός συμμετοχή των μαθητών προκειμένου να αναπτύξουν και να
κατακτήσουν την αυτονομία και την κοινωνικότητά τους (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι., 2004α).
Στην παρούσα έρευνα έγινε μια προσπάθεια να διερευνηθούν οι απόψεις και οι στάσεις
των Κοινωνιολόγων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) για τη διδασκαλία της
Αυτόνομης Διαβίωσης, οι οποίοι εργάζονται σε Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ). Μέσω της επιλογής της ποιοτικής μεθοδολογίας διενεργήθηκαν
δώδεκα (12) ημιδομημένες συνεντεύξεις Κοινωνιολόγων ΕΑΕ από διάφορα μέρη της
Ελλάδας, με σκοπό να καταγραφούν: (α) οι απόψεις τους σχετικά με το ρόλο τους και τις
διευκολύνσεις και δυσκολίες που συναντούν, καθώς και τη συνεργασία τους ή όχι με το
υπόλοιπο προσωπικό στο ΕΕΕΕΚ, (β) οι απόψεις τους αναφορικά με τη διδασκαλία της
Αυτόνομης Διαβίωσης και τη χρήση των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών, καθώς και τις
μεθόδους και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν και την εκπαίδευση και τις δεξιότητες που
χρειάζεται να διαθέτουν στο ΕΕΕΕΚ και (γ) οι προτάσεις τους για τη βελτίωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών τους σε σχέση με το ρόλο τους και τη διδασκαλία της Αυτόνομης
Διαβίωσης στο ΕΕΕΕΚ.
Όσον αφορά τον πρώτο ερευνητικό στόχο, τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι ο ρόλος του
Κοινωνιολόγου στο ΕΕΕΕΚ συνδέεται κυρίως με τη διδασκαλία συγκεκριμένου
αντικειμένου, το οποίο είναι το μάθημα/εργαστήριο της Αυτόνομης Διαβίωσης για την
απόκτηση της αυτονομίας των μαθητών, με κύριο στόχο την ένταξη και ενσωμάτωσή τους
στην κοινωνία αναπτύσσοντας τις κοινωνικές τους δεξιότητες, καθώς και το μάθημα της
Κοινωνικής και Επαγγελματικής Αγωγής. Ο ρόλος του Κοινωνιολόγου στο πλαίσιο της
εργασίας του στο ΕΕΕΕΚ φαίνεται ότι είναι διττός, καθώς από τη μια είναι παιδαγωγικός και
από την άλλη συμβουλευτικός και υποστηρικτικός, ενώ αρκετές φορές ο ίδιος δηλώνεται ως
ψυχολόγος (Deno, 1994· Παπαχρήστου, 2006· Toth & Matsuishi, n.d.). Στην ουσία θεωρείται
ένας πολυδιάστατος ρόλος (Σκουλίδης, Πανιτσίδου, Παπασταμάτης & Βαλκάνος, 2015), γι’
αυτό και χαρακτηρίζεται από τους Κοινωνιολόγους με επιπλέον επίθετα, όπως εκπαιδευτικός,
διδακτικός, βοηθητικός, αλλά και ως πατέρας των μαθητών.
Αναφορικά με τα παραπάνω, ομοιότητες και διαφορές εντοπίζονται στην έρευνα της
Σαρράκη (2017), η οποία αναφέρεται στις απόψεις των Κοινωνιολόγων που εργάζονται στα
EΕΕΕΚ για το ρόλο και τη λειτουργικότητά τους στις δομές αυτές. Οι Κοινωνιολόγοι στην
έρευνα αυτή δήλωσαν ότι ο ρόλος τους πολλές φορές ταυτίζεται και δεν διαφοροποιείται από
το ρόλο ενός εκπαιδευτικού, το οποίο προκύπτει τόσο από την αντίληψη που έχουν οι ίδιοι
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για τον εαυτό τους όσο και από τον τρόπο που γίνονται αντιληπτοί από το υπόλοιπο
προσωπικό. Η παρουσία τους στο χώρο του ΕΕΕΕΚ συνδέεται με τη διδασκαλία
συγκεκριμένων διδακτικών θεματικών και υποστηρίζουν ότι πρώτα λειτουργούν ως ειδικοί
παιδαγωγοί και έπειτα ως Κοινωνιολόγοι, κάτι το οποίο αποδίδεται στις ιδιαιτερότητες του
πλαισίου και στο μαθησιακό προφίλ των εκπαιδευόμενων. Μέσω της άσκησης του ρόλου
τους δίνεται η δυνατότητα ανάληψης καθηκόντων και αρμοδιοτήτων, όπως η οργάνωση
δράσεων διασύνδεσης με την Κοινότητα, η κοινωνικοποίηση και η εκμάθηση των
κοινωνικών δεξιοτήτων στους μαθητές κ.ά.. Ωστόσο, φαίνεται να μην υπάρχει κάποια
συγκεκριμένη πρόβλεψη στο πλαίσιο λειτουργίας των ΕΕΕΕΚ για τον ξεχωριστό ρόλο των
Κοινωνιολόγων και την αξιοποίηση της εξειδικευμένης γνώσης τους.
Επιπρόσθετα, παρόμοια αλλά και διαφορετικά αποτελέσματα καταγράφονται στην
έρευνα της Κουρή (2016), η οποία αφορά στο ρόλο της Κοινωνικής Εργασίας στην ΕΑΕ
μέσα από τις απόψεις των Κοινωνικών Λειτουργών που εργάζονται σε ΣΜΕΑΕ. Οι
Κοινωνικοί Λειτουργοί μέσω των απαντήσεών τους έδειξαν ότι περιγράφουν το ρόλο τους με
ξεκάθαρο τρόπο. Φάνηκε να γνωρίζουν επακριβώς ποιος είναι ο ρόλος τους και μέσα σε ποια
καθορισμένα πλαίσια εργάζονται στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, με στόχο πάντα το
συμφέρον του μαθητή με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η σημαντικότητα
του ρόλου του Κοινωνικού Λειτουργού για τους ερωτώμενους είναι αδιαμφισβήτητη και οι
ίδιοι χρησιμοποιούν κυρίως προσδιοριστικά επίθετα, όπως πολυδιάστατος, βοηθητικός,
αναγκαίος, σημαντικός, υποστηρικτικός, πυροσβεστικός, για να χαρακτηρίσουν το ρόλο τους
μέσα σε ένα ειδικό σχολείο, αλλά και να προσδώσουν την απαραίτητη σημασία στα λεγόμενά
τους. Ένα θέμα ακόμα που οι ερωτηθέντες Κοινωνικοί Λειτουργοί αναδεικνύουν για το ρόλο
τους είναι η οργάνωση και εφαρμογή από τους ίδιους μέσα στη ΣΜΕΑΕ διαφόρων
προγραμμάτων για τους μαθητές, όπως κοινωνικοποίησης, κοινωνικών δεξιοτήτων,
αυτόνομης διαβίωσης, υγιεινής, σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, κυκλοφοριακής αγωγής,
καθώς και συμπεριφοράς, ευαισθητοποίησης και διαχείρισης συναισθημάτων.
Η άσκηση του ρόλου του Κοινωνιολόγου στο ΕΕΕΕΚ είναι σημαντική και διευκολύνεται
σε μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη δομημένου εργαστηριακού χώρου αυτόνομης διαβίωσης,
την παροχή υλικού και εξοπλισμού για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την καλή
συνεργασία με το διευθυντή και τη σχολική διοίκηση. Σε αντίθεση, οι Genc & Ozcan (2017)
σε έρευνά τους, ως προς τη συνεργασία με τη διοίκηση του σχολείου ειδικής εκπαίδευσης,
επισήμαιναν ότι οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε αυτά συναντούν προβλήματα εξαιτίας
της αδυναμίας της διοίκησης και της έλλειψης συνεργασίας ανάμεσα στους ίδιους και το
διευθυντή.
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Σχετικά με τις δυσκολίες που συναντά ο Κοινωνιολόγος στην άσκηση του ρόλου του στο
ΕΕΕΕΚ, αυτές κυρίως αφορούν την ελλιπής υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου.
Προέρχονται δηλαδή από τη μη ύπαρξη διαμορφωμένου εργαστηριακού χώρου αυτόνομης
διαβίωσης και την έλλειψη παιδαγωγικού υλικού, τα οποία και ενισχύουν τα ευρήματα
προηγούμενων ερευνών στον ελλαδικό χώρο (Δελλασούδας, 2003· Δράκος, 2002·
Καβουνίδου, 2008· Κουρή, 2016· Ορφανίδου, 2006· Σαρράκη, 2017). Οι δυσκολίες αυτές
αντιμετωπίζονται συνήθως με τη διαμόρφωση αίθουσας σε χώρο εργαστηρίου αυτόνομης
διαβίωσης και τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού με προσωπική εργασία.
Πιο συγκεκριμένα, η έλλειψη του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού αποτελεί μια
σημαντική δυσκολία (Δράκος, 2002), ενώ η αδυναμία ανταπόκρισης στους στόχους που
προβλέπονται από το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών δεν φαίνεται να επηρεάζει ιδιαίτερα
τους συμμετέχοντες, καθώς υποστηρίζεται ότι οι στόχοι του δεν ανταποκρίνονται στις
δυνατότητες των μαθητών και δεν μπορούν να εφαρμοστούν στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό
πλαίσιο (Δελλασούδας, 2003).
Όμοια αποτελέσματα, αναφορικά με την έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής, είχαν και οι
έρευνες των Καβουνίδου (2008) και Ορφανίδου (2006), κατά τις οποίες στην πρώτη
περίπτωση από τις απαντήσεις των διευθυντών των σχολείων που έλαβαν μέρος μόνο το 47%
των ερωτηθέντων αναφέρεται στην ύπαρξη κτηρίου που εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες
του σχολείου και στη δεύτερη περίπτωση τα αναφερόμενα ΕΕΕΕΚ στεγάζονται σε
μισθωμένους χώρους, οι οποίοι δεν πληρούν τις απαιτήσεις των σχολείων που λειτουργούν
για άτομα με αναπηρία.
Επιπρόσθετα, την ίδια κατάληξη σε σχέση με τις δυσκολίες κτηριακής υποδομής είχε και
η έρευνα της Κουρή (2016), αφού από τις απαντήσεις των Κοινωνικών Λειτουργών
διαπιστώθηκε πόσο καίριο είναι να έχουν οι ίδιοι το δικό τους προσωπικό χώρο προκειμένου
να αισθάνονται άνετα και στη συνέχεια να είναι ικανοί να μεταδώσουν ένα αίσθημα
εμπιστοσύνης στους μαθητές και τους γονείς τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μια μερίδα
Κοινωνικών Λειτουργών στην έλλειψη ενός γραφείου δρουν πεισματικά και εγωιστικά
βρίσκοντας τρόπο να κάνουν τη δουλειά τους και μια άλλη μερίδα Κοινωνικών Λειτουργών
ίσως βιώνουν τη ματαίωση, κάτι το οποίο θα ήταν καταστροφικό για τις υπηρεσίες που θα
παρείχαν στους μαθητές και τις οικογένειές τους.
Επιπλέον, παρόμοια αποτελέσματα κατέδειξε και η έρευνα της Σαρράκη (2017),
σύμφωνα με την οποία οι δυσκολίες και οι προκλήσεις που καλούνται να διαχειριστούν οι
Κοινωνιολόγοι έχουν σχέση κατά κύριο λόγο με τις δομικές αδυναμίες του ΕΕΕΕΚ και η
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ελλιπής υλικοτεχνική υποδομή αφορά ελλείψεις σε εκπαιδευτικό υλικό και σε εξοπλισμό των
εργαστηρίων.
Η διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ του Κοινωνιολόγου και όλων των άλλων
ειδικοτήτων στη διάρκεια του έργου του στο ΕΕΕΕΚ είναι πολύ σημαντική και ουσιαστική
και αφορά κυρίως συζήτηση και ενημέρωση για θέματα των μαθητών. Υπάρχει θετική
αντίληψη και αναγνώριση του εκπαιδευτικού του ρόλου από το υπόλοιπο προσωπικό του
ΕΕΕΕΚ, ενώ η συνεργασία βελτιώνεται όταν οι εκπαιδευτικοί έχουν διάθεση και όρεξη για
εργασία. Τα αποτελέσματα αυτά συμβαδίζουν με τις απόψεις των Lim & Adelman (1997) και
Σαραβελάκη (2013) σχετικά με την αξία της διεπιστημονικότητας στην οργάνωση
προγραμμάτων και υποστηρικτικών υπηρεσιών στα πλαίσια του ειδικού σχολείου.
Ειδικότερα, θεωρούν ότι η συμμετοχή όλων των ειδικοτήτων στη διεπιστημονική ομάδα
διευκολύνει τη σφαιρική κατανόηση των αναγκών των μαθητών. Αυτό οδηγεί στη διάγνωση
των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους και στο σχεδιασμό ενός κατάλληλου πλαισίου
παρέμβασης προς αυτούς, όπου θα λαμβάνονται υπόψη τα εκπαιδευτικά, ψυχολογικά και
κοινωνικά χαρακτηριστικά του καθενός και οι αποφάσεις θα παίρνονται σε συνεργασία με
τους μαθητές και τους γονείς τους.
Η σημασία που προσδίδεται στη συνεργασία του Κοινωνιολόγου στο ΕΕΕΕΚ με τις
υπόλοιπες ειδικότητες από τους συμμετέχοντες στην έρευνα συνάδει με τα ευρήματα διεθνών
ερευνών (Brownell et al., 2006· Hernandez, 2013· Meadan & Monda-Amaya, 2008· Morgan,
2016· Ritzman, Sanger & Coufal, 2006), καθώς από την ανασκόπησή τους προκύπτει ότι η
συνεργασία ανάμεσα σε διαφορετικές ειδικότητες που εργάζονται στο χώρο της Ειδικής
Αγωγής αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για τη διδασκαλία των μαθητών με αναπηρία ή/και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και τα αποτελέσματα της έρευνας της Σαρράκη (2017),
όπου από τις αναλύσεις των συνεντεύξεων διαμορφώνεται η εικόνα ότι το ΕΕΕΕΚ είναι ένα
πλαίσιο στο οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό η λειτουργία του καθορίζεται με βάση τις αρχές της
διεπιστημονικής προσέγγισης. Οι συμμετέχοντες της έρευνας τονίζουν τα οφέλη της
προσέγγισης αυτής και υποστηρίζουν ότι ο συγκεκριμένος τρόπος εγγυάται την
αποτελεσματική λειτουργία του ΕΕΕΕΚ, καθώς είναι πολύ δύσκολος ο καταμερισμός και η
ανάληψη συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων μέσα σε ένα πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από έντονη
αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση. Ουσιαστικά, οι Κοινωνιολόγοι αναφέρουν ότι χωρίς την
ύπαρξη της συνεργασίας και της συμβολής όλων των εμπλεκόμενων δεν θα μπορούσε να
διαμορφωθεί το κατάλληλο εκπαιδευτικό πλαίσιο για κάθε μαθητή.
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Σε παρόμοια αποτελέσματα οδηγήθηκε και η έρευνα της Κουρή (2016), κατά τα οποία η
διεπιστημονική συνεργασία του Κοινωνικού Λειτουργού με τις υπόλοιπες ειδικότητες μέσα
στο ειδικό σχολείο είναι άκρως βοηθητική για τους ίδιους τους επαγγελματίες, αλλά και για
τη βελτίωση των δυσκολιών των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
καθώς όλες οι ειδικότητες από κοινού προσπαθούν να κατανοήσουν τις ατομικές διαφορές
και τις ανάγκες κάθε μαθητή ξεχωριστά. Η συνεργασία κρίνεται ως πολύ σημαντική, διότι
γίνεται πλήρης και συνεχής ενημέρωση του υπόλοιπου προσωπικού από τον ίδιο τον
Κοινωνικό Λειτουργό για τις πληροφορίες που συλλέγει, αλλά ταυτόχρονα ενημερώνεται και
ο ίδιος από τους άλλους για την εξέλιξη των μαθητών.
Όσον αφορά το δεύτερο ερευνητικό στόχο, τα αποτελέσματα ανέδειξαν ότι η Αυτόνομη
Διαβίωση στο ΕΕΕΕΚ αποτελεί ένα σημαντικό και απαραίτητο μάθημα/εργαστήριο για τους
μαθητές, καθώς οδηγεί στην κατάκτηση της αυτονομίας τους, στην απόκτηση της
λειτουργικότητάς τους και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, με απώτερο στόχο την ομαλή
προσαρμογή τους μετά το πέρας των σπουδών τους στην κοινωνία. Η διδασκαλία της γίνεται
κυρίως με πρακτικό τρόπο και λιγότερο θεωρητικά, μέσω της βιωματικής προσέγγισης με τη
χρήση εμπειρικού υλικού και προσομοίωσης, καθώς και με εξωτερικές επισκέψεις σε
διάφορους φορείς. Σε αντίθεση με τα παραπάνω, σε έρευνά της η Χρυσάφη-Γκίγκη (2006)
συμπεραίνει ότι το ΕΕΕΕΚ δεν εξασφαλίζει τα προσόντα που χρειάζονται οι μαθητές για τη
μετάβαση σε επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα ή για την αυτόνομη διαβίωση και την ένταξή
τους στην αγορά εργασίας. Η ίδια διαπιστώνει ότι η δομή αυτή ουσιαστικά λειτουργεί
απομονωμένα από το υπόλοιπο κοινωνικό περιβάλλον και έτσι όταν οι μαθητές
αποφοιτήσουν δεν θα έχουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για αυτόνομη διαβίωση, για
πρόσληψη στην αγορά εργασίας και για διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους.
Τα αποτελέσματα της έρευνας φανέρωσαν ότι τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών
ΠΑΠΕΑ και ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ για τη διδασκαλία της Αυτόνομης Διαβίωσης εφαρμόζονται
μερικώς στην πράξη και χρειάζονται άμεσα επικαιροποίηση. Ο Κοινωνιολόγος τα
προσαρμόζει ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε μαθητή και τα χρησιμοποιεί ως οδηγό μπούσουλα και βοηθήματα. Τα παρόντα ερευνητικά ευρήματα φαίνεται να συμφωνούν με τα
αντίστοιχα της έρευνας της Δροσινού (2007), τα οποία έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα ΕΕΕΕΚ μπορούν να υποστηρίξουν μαθητές με αναπηρία
ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην προεπαγγελματική ετοιμότητα με προϋποθέσεις,
δηλαδή να έχουν μελετήσει το ΠΑΠΕΑ, να έχουν εκπαιδευτεί στο σχεδιασμό
εξατομικευμένων διδακτικών προγραμμάτων, να κατανοούν και να καταγράφουν
παιδαγωγικά την προεπαγγελματική ετοιμότητα του μαθητή.
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Επιπλέον, οι Κοινωνιολόγοι, στο πλαίσιο της εργασίας τους στο ΕΕΕΕΚ για τη
διδασκαλία της Αυτόνομης Διαβίωσης, τονίζουν τη σημασία της διαφοροποιημένης
διδασκαλίας και προβαίνουν στην εξατομίκευσή της, προσαρμόζοντας το διδακτικό
περιεχόμενο και τον τρόπο διδασκαλίας ανάλογα με την αναπηρία κάθε μαθητή
(Μαστοροδήμου, Μιχαλαρέα & Μπόνια, 2013· Olivier & Williams, 2005· Stough & Palmer,
2003). Παρόμοια αποτελέσματα είχε και η έρευνα της Ζώνιου-Σιδέρη (2004β), στην οποία
συμμετείχαν 650 εκπαιδευτικοί της Ειδικής Αγωγής, όπου προέκυψε ότι οι ίδιοι δίνουν
μεγάλη σημασία στην εξατομικευμένη και διαφοροποιημένη διδασκαλία. Ομοίως και στην
έρευνα της Σαρράκη (2017), οι συμμετέχοντες Κοινωνιολόγοι υποστηρίζουν τη
διαφοροποιημένη διδασκαλία και αναφέρουν ότι για την εξατομίκευσή της λαμβάνουν υπόψη
το δυναμικό των μαθητών και το ποσοστό της αναπηρίας τους, ενώ πραγματοποιείται μέσα
από την αναμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού και την επιλογή των θεματικών ενοτήτων
που θα διδαχθούν. Επίσης, το γεγονός αυτό δείχνει ότι οι Κοινωνιολόγοι θέτουν στο
επίκεντρο της διδασκαλίας το μαθητή και ο συστηματικός σχεδιασμός της γίνεται ανάλογα με
τις μαθησιακές του ανάγκες και συγκεκριμένα με βάση τα ενδιαφέροντά του, τον ιδιαίτερο
τρόπο με τον οποίο μαθαίνει και την αξιολόγηση του επιπέδου της επίδοσής του
(Παντελιάδου & Αντωνίου, 2008). Οι Κοινωνιολόγοι με τις απαντήσεις τους φαίνεται πως
αποδέχονται τις ιδιαιτερότητες, τα ενδιαφέροντα και τις ατομικές διαφορές μεταξύ των
μαθητών και ενστερνίζονται αυτά για το σχεδιασμό των παρεμβάσεων και την αξιολόγησή
τους (Watkins, 2007).
Η διδασκαλία της Αυτόνομης Διαβίωσης στο ΕΕΕΕΚ δεν στηρίζεται μόνο στα τυπικά
προσόντα του Κοινωνιολόγου, αλλά και στην εξειδίκευσή του στην Ειδική Αγωγή με συνεχή
εκπαίδευση και ενημέρωση για μεγαλύτερη βελτίωση (Duncombe & Armour, 2004· ΟΕΠΕΚ,
2007· Χάδου, 2012). Ωστόσο, οι συμμετέχοντες Κοινωνιολόγοι αναδεικνύουν τη
σπουδαιότητα των προσωπικών τους χαρακτηριστικών ως εκείνα που χρειάζεται να διαθέτει
ένας καλός Κοινωνιολόγος. Από τις απαντήσεις τους διακρίνονται η αγάπη και η συναίσθηση
για ό,τι κάνουν, η υπομονή και η ευαισθησία προς τους μαθητές, η ευελιξία και η
προσαρμογή στις διάφορες καταστάσεις, η διάθεση και η θέληση για προσφορά, η φαντασία,
η προσοχή και η επιμονή στην εκτέλεση του έργου τους και η ικανότητα να είναι
επικοινωνιακοί και κοινωνικοί.
Στα ίδια αποτελέσματα καταλήγει και η έρευνα της Σαρράκη (2017) για τα προσόντα και
τις επιθυμητές δεξιότητες που θα πρέπει να διαθέτει ένας Κοινωνιολόγος για να εργαστεί στο
πλαίσιο των ΕΕΕΕΚ. Οι Κοινωνιολόγοι τονίζουν τη σημασία των ακαδημαϊκών προσόντων,
επισημαίνοντας την αναγκαιότητα να είναι κάποιος καταρτισμένος και να έχει καλή γνώση
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του αντικειμένου του, να θέλει να εξελίσσεται και να υιοθετεί καινούργιες ιδέες και τεχνικές.
Ιδιαίτερη έμφαση όμως δίνεται στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, καθώς οι
συμμετέχοντες αναφέρουν τα στοιχεία εκείνα που διακρίνουν έναν καλό εκπαιδευτικό. Έτσι,
ο Κοινωνιολόγος που εργάζεται στο ΕΕΕΕΚ σε σχέση με τους μαθητές του θα πρέπει να είναι
καλός, φιλικός, ευαίσθητος, υπομονετικός, να λειτουργεί με κατανόηση και ενσυναίσθηση,
να έχει διάθεση και πραγματικό ενδιαφέρον, να αποδέχεται την προσωπικότητά τους, να
συμβάλλει στη δημιουργία καλού ψυχολογικού κλίματος κ.ά.. Ταυτόχρονα, σε σχέση με τους
υπόλοιπους συναδέλφους και το εργασιακό του πλαίσιο είναι σημαντικό να διαθέτει
ικανότητες συνεργασίας και συνύπαρξης, να προσαρμόζεται σε καινούργιες περιστάσεις, να
διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις κρίσεις, να λειτουργεί υποστηρικτικά και εμψυχωτικά και
να έχει διάθεση για δουλειά.
Ακόμη, και στην έρευνα της Κουρή (2016) οι ερωτώμενοι Κοινωνικοί Λειτουργοί
τονίζουν την ανάγκη για επιμόρφωση και εξειδίκευση των Κοινωνικών Λειτουργών στην
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, αλλά και σε άλλες επιστήμες, όπως είναι η παιδαγωγική και η
ψυχολογία. Διαφαίνεται μάλιστα από τις δικές τους σπουδές πως έχουν εμβαθύνει στην
επιστήμη της Κοινωνικής Εργασίας, έχουν λάβει γνώσεις παιδαγωγικής επάρκειας και έχουν
κάνει μεταπτυχιακά και πολύωρες επιμορφώσεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.
Συνεπώς, θα ήταν

εύκολο να υποστηριχθεί πως

από

τις απαντήσεις

των

συνεντευξιαζόμενων προκύπτει ότι ο αποτελεσματικός Κοινωνιολόγος είναι εκείνος ο οποίος,
πέρα από τις θεωρητικές σπουδές στην ΕΑΕ και τις γνώσεις σε θέματα, όπως
ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση, σχολική ψυχολογία, αυτισμός κ.ά., διαθέτει μια ολοκληρωμένη
προσωπικότητα, ορθή κρίση, ικανότητα οργάνωσης της σχολικής τάξης και γνώση
διαχείρισης συγκρούσεων και προβλημάτων που συχνά ανακύπτουν σε σχολικά
περιβάλλοντα ειδικής εκπαίδευσης (Olivier & Williams, 2005· Toth & Matsuishi, n.d.).
Επιπρόσθετα, η αναγκαιότητα της περαιτέρω εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών που εργάζονται στο πλαίσιο της Ειδικής Αγωγής, ώστε να είναι ικανοί να
αντεπεξέλθουν στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις και δυσκολίες της, διαπιστώνεται και
από ευρήματα άλλων ερευνών (Καραμπίνη & Ψιλού, 2005· Κιοσέ, 2016· Λαϊνά &
Παπαδοπούλου, 2016· Νικολακάκη, 2003· Παντελιάδου, 2000· Σκουλίδης, Πανιτσίδου,
Παπασταμάτης & Βαλκάνος, 2015). Ειδικότερα, σε όμοια αποτελέσματα κατέληξε η έρευνα
των Σκουλίδης, Πανιτσίδου, Παπασταμάτης & Βαλκάνος (2015), από τα οποία προκύπτει η
ανάγκη των εκπαιδευτικών των ΕΕΕΕΚ, που καθημερινά καλούνται να χειριστούν
πολύπλοκες και δύσκολες καταστάσεις, για συνεχή επιμόρφωση σε θέματα ΕΑΕ,
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περισσότερη εξειδίκευση και συστηματική διά βίου εκπαίδευση, ώστε να επιτελούν
πληρέστερα τους σκοπούς τους και να δρουν στοχευμένα στις ανάγκες τους.
Εκτός από τα παραπάνω, τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι οι Κοινωνιολόγοι
έχουν την αντίληψη πως η εκπαίδευσή τους για τη διδασκαλία της Αυτόνομης Διαβίωσης στο
ΕΕΕΕΚ είναι επαρκής, καθώς διαθέτουν και τη γνώση, αλλά και την εμπειρία πάνω στο
αντικείμενο που τους έχει ανατεθεί. Η αντίληψη αυτή έρχεται σε αντίθεση με τα
αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησαν οι Lombard, Miller & Hazelkorn (1998),
όπου διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί δεν αισθάνονται πως είναι προετοιμασμένοι να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες των μαθητών με αναπηρία, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι και
παρακολουθούν τα μαθήματά τους, ενώ οι ίδιοι λαμβάνουν μικρή έως καμία ενδοϋπηρεσιακή
κατάρτιση για τις ενταξιακές πρακτικές και δεν έχουν συμμετάσχει ποτέ στην ανάπτυξη
ατομικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους μαθητές τους.
Όσον αφορά τον τρίτο ερευνητικό στόχο, οι προτάσεις των Κοινωνιολόγων για τη
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους στο ΕΕΕΕΚ κινούνται προς τέσσερεις
κατευθύνσεις. Αρχικά, οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι η ανάδειξη του ρόλου τους μπορεί να
επιτευχθεί μέσα από τη διεπιστημονική συνεργασία με τους συναδέλφους τους, την
παρουσίαση του αντικειμένου του ρόλου τους στο σχολείο και το αποτέλεσμα της εργασίας
τους με τους μαθητές. Ωστόσο, ένα μικρό ποσοστό θεωρεί ότι δεν νιώθει την ανάγκη να
αναδείξουν το ρόλο τους και το αντικείμενο της εργασίας τους. Στη συνέχεια, οι
συμμετέχοντες τονίζουν ότι για να διδάξουν είναι απαραίτητο η εκπαίδευσή τους, εκτός από
τα τυπικά ακαδημαϊκά προσόντα, να περιέχει εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή με πρακτική
άσκηση και γνώση προγραμμάτων, όπως αυτών της νοηματικής γλώσσας και της γραφής
Braille. Σημαντική θεωρούν και την επιμόρφωσή τους στη διαχείριση ειδικών καταστάσεων
και προβλημάτων στα σχολικά πλαίσια. Κατόπιν, οι ερωτηθέντες προτείνουν διάφορα
προγράμματα για τη διδασκαλία της Αυτόνομης Διαβίωσης, όπως σίτισης, προσωπικής
υγιεινής, κυκλοφοριακής αγωγής, καθώς και προγράμματα σε συνεργασία με φορείς και
σχολεία. Τέλος, οι Κοινωνιολόγοι επισημαίνουν ότι είναι σημαντικό στις δράσεις
διασύνδεσης του ΕΕΕΕΚ με την Κοινότητα να γίνονται επισκέψεις των μαθητών σε φορείς
εκτός σχολείου για απασχόληση και συνεργασία, καθώς και διάφορες δράσεις για την
ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας.
Παρομοίως, στην έρευνα της Σαρράκη (2017) για τη βελτίωση και ανάδειξη του ρόλου
των Κοινωνιολόγων στο εργασιακό τους περιβάλλον δεν διατυπώνονται συγκεκριμένες
προτάσεις, αλλά η πλειοψηφία υποστηρίζει ότι ο ρόλος τους μπορεί να βελτιωθεί μόνο μέσα
από την παροχή ποιοτικής εργασίας, της οποίας αποδέκτες θα είναι οι μαθητές, το υπόλοιπο
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προσωπικό και τα μέλη της Κοινότητας. Ακόμη, αν και υπάρχει πολύ καλή διεπιστημονική
συνεργασία, για να βελτιωθεί ή να διατηρηθεί αυτή στο επιθυμητό επίπεδο είναι σημαντικός
ο περαιτέρω σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων με την
εμπλοκή διαφορετικών ειδικοτήτων. Τέλος, προτείνεται η συνέχιση των δράσεων για
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με την Ειδική Αγωγή με παράλληλη ανάπτυξη
προγραμμάτων και συνεργασιών, που μπορεί να συμβάλλουν στην εργασιακή ένταξη των
μαθητών και στη διασύνδεση του ΕΕΕΕΚ με την Κοινότητα.
Κλείνοντας, θα μπορούσε να αναφερθεί ότι η παρούσα έρευνα ενισχύει, αλλά και
διαπιστώνει διαφοροποιήσεις σχετικά με αρκετά από τα ευρήματα προηγούμενων ερευνών.
Συνοπτικά, αναδεικνύει τον πολυδιάστατο ρόλο που διαδραματίζουν οι Κοινωνιολόγοι ΕΑΕ
στα ΕΕΕΕΚ πέρα από τις δυσκολίες που συχνά αντιμετωπίζουν. Από τις απαντήσεις τους
διαφαίνεται η σημαντικότητα του μαθήματος/εργαστηρίου της Αυτόνομης Διαβίωσης για
τους μαθητές με αναπηρία στην απόκτηση μεγαλύτερης αυτονομίας στην ενήλικη ζωή τους.
Με τις προτάσεις τους τονίζεται η ανάγκη της περαιτέρω ανάδειξης του ρόλου του
Κοινωνιολόγου στις υπόλοιπες ειδικότητες, καθώς και η διεύρυνση της διεπιστημονικής
συνεργασίας προς όφελος των μαθητών. Τέλος, δηλώνεται η σπουδαιότητα της συνεργασίας
του ΕΕΕΕΚ με φορείς της Κοινότητας για την πιο ενεργό συμμετοχή και ισότιμη πρόσβαση
των μαθητών με αναπηρίες μέσα σε αυτή.
5.2. Προτάσεις υποστήριξης του έργου του Κοινωνιολόγου στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ.
Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας και το σχολιασμό τους αναδεικνύεται η
σημαντικότητα του ρόλου του Κοινωνιολόγου στα ΕΕΕΕΚ για τη διδασκαλία των
συγκεκριμένων διδακτικών θεματικών που του έχουν ανατεθεί. Ωστόσο, για να συνεχίσει ο
Κοινωνιολόγος να λειτουργεί ως σωστός και αποτελεσματικός επαγγελματίας σε αυτή την
εργασία και να συμβάλει με ουσιαστικό τρόπο γενικότερα στην ΕΑΕ, είναι αναγκαίο να
λαμβάνει την κατάλληλη βοήθεια και υποστήριξη, με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που
προσφέρει.
Καταρχάς, οι Κοινωνιολόγοι ΕΑΕ θεωρούν απαραίτητη τη διαρκή επιμόρφωσή τους
μέσω της διενέργειας σε σταθερή βάση σεμιναρίων και προγραμμάτων από εξειδικευμένους
επιμορφωτές με εναλλακτικούς τρόπους εκπαίδευσης πάνω σε συγκεκριμένους τομείς της
ΕΑΕ, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία
με τα ελληνικά πανεπιστήμια και άλλους επίσημους και αναγνωρισμένους φορείς.
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Επιπλέον, για να ενισχύσει ο Κοινωνιολόγος το ρόλο του στα ΕΕΕΕΚ και να εμφανίσει
ένα αίσθημα αναβάθμισης των υπηρεσιών που παρέχει, οι Κοινωνιολόγοι ΕΑΕ προτείνουν τη
διοργάνωση και υλοποίηση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και επιμορφωτικών εκδηλώσεων ή
δράσεων συνεκπαίδευσης από τους ιδίους σε συνεργασία με διάφορους φορείς και σχολεία
της Κοινότητας όπου βρίσκεται το σχολείο τους, με στόχο τόσο την κοινωνικοποίηση των
μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όσο και την ευαισθητοποίηση και
ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας.
Επίσης, για την ενδυνάμωση του έργου και των υπηρεσιών του Κοινωνιολόγου στην
ΕΑΕ, οι ίδιοι κρίνουν αρκετά σημαντικό ο ρόλος του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων
(ΣΕΚ) να είναι ακόμα πιο ενεργός και δυναμικός για τα μέλη του τα οποία εργάζονται σε
δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, προσφέροντας μια ουσιαστική και εξειδικευμένη
υποστήριξη μέσα από σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια με ευρύτερη συμμετοχή.
Επιπρόσθετα, οι Κοινωνιολόγοι ΕΑΕ υποστηρίζουν ότι η κάλυψη των οργανικών και
λειτουργικών κενών των ΕΕΕΕΚ με μόνιμες θέσεις Κοινωνιολόγων θα τονώσει την ορθή
λειτουργία των σχολείων αυτών και θα εξασφαλίσει αποδοτικότερη διεπιστημονική
συνεργασία, καθώς θα διαμορφώσει ένα αίσθημα ασφάλειας προς όλους τους συναδέλφους
τους, με κοινό σκοπό μεταξύ τους το καλύτερο δυνατό για τους μαθητές με αναπηρία ή/και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Παράλληλα, τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι θεωρείται καίρια η
συμμετοχή του Κοινωνιολόγου στις ΕΔΕΑΥ ως ισότιμο μέλος με τον Ψυχολόγο και τον
Κοινωνικό Λειτουργό για την υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες και γενικά στην οργάνωση της παροχής της εκπαίδευσης και στη
λειτουργία του σχολείου, με σκοπό την ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών αυτών
και τη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους.
Τέλος, τόσο για την επιστήμη της Κοινωνιολογίας όσο και για το ρόλο του
Κοινωνιολόγου που εργάζεται στα ΕΕΕΕΚ, από τις απαντήσεις των Κοινωνιολόγων ΕΑΕ
κατέστη φανερό ότι σπουδαίο ρόλο θα διαδραματίσει η πραγματοποίηση περισσότερων και
βαθύτερων ερευνητικών προσπαθειών, ώστε να αποτυπωθεί με επιστημονική εγκυρότητα ο
πολυδιάστατος ρόλος του και οι πολλαπλές ανάγκες τις οποίες έχει ως επαγγελματίας, με
στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών του.
Συμπερασματικά, ο ρόλος του Κοινωνιολόγου ΕΑΕ χρειάζεται να επανασχεδιάζεται σε
τακτά χρονικά διαστήματα για την αρτιότερη υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία ή/και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ειδικότερα, η επανεξέταση των υπηρεσιών του είναι
σημαντικό να αποτελεί μια συνεχής πρόκληση για τον Κοινωνιολόγο, ο οποίος είναι
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απαραίτητο να συμβαδίζει με την ταχύτητα των αλλαγών στην εκπαίδευση και στη
φιλοσοφία των εκάστοτε εξελισσόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης.
Εν κατακλείδι, ο Κοινωνιολόγος έχει ανάγκη από συνεχή υποστήριξη για να δύναται να
ενισχύει το ρόλο του και να λαμβάνει καθολική αποδοχή και αναγνώριση ως επαγγελματίας
στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Το γεγονός αυτό θα βοηθήσει
αναμφισβήτητα η διά βίου επιστημονική αναζήτηση, η οποία λειτουργεί αμφίδρομα και από
τη μια μεριά εδραιώνει την επαγγελματική αυτοπεποίθηση του Κοινωνιολόγου, ενώ από την
άλλη ο ίδιος αποσπά την εκτίμηση και το σεβασμό των υπολοίπων συναδέλφων του που
εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα στα ΕΕΕΕΚ.
5.3. Περιορισμοί της έρευνας - Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες
Όσον αφορά τους περιορισμούς της παρούσας έρευνας, αυτοί σχετίζονται με την
ερευνητική προσέγγιση που επιλέχθηκε, καθώς η αξιοπιστία και η εγκυρότητα της έρευνας
επηρεάζονται από το είδος της μεθοδολογίας που ακολουθείται και τα εργαλεία συλλογής
των δεδομένων που χρησιμοποιούνται (Cohen, Manion & Morrison, 2008). Με βάση αυτά, η
συγκεκριμένη έρευνα χαρακτηρίζεται από τα μειονεκτήματα που απορρέουν από τις
ποιοτικές μεθόδους έρευνας.
Αρχικά, λόγω της μεθοδολογικής επιλογής, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας
προβάλλουν τις απόψεις ενός μικρού αριθμού των Κοινωνιολόγων που εργάζονται στα
ΕΕΕΕΚ σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και άρα μη αντιπροσωπευτικού δείγματος του
συνολικού αυτού πληθυσμού, γεγονός που παρέχει σχετικά περιορισμένες δυνατότητες
γενίκευσης

και

σύγκρισης

(Ιωσηφίδης,

2003).

Ταυτόχρονα,

η

παρούσα

έρευνα

πραγματοποιήθηκε σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο με συνέπεια να μην είναι δυνατός ο
έλεγχος των ενδεχόμενων διαφοροποιήσεων στις απόψεις των ερωτηθέντων σε διαφορετικό
χρόνο. Έτσι, μια διαχρονική έρευνα ή επανάληψη της παρούσας σε μελλοντικό χρόνο
πιθανόν να εξάγει διαφορετικά συμπεράσματα ή να καταλήξει σε διαφοροποίηση των
απόψεων των συμμετεχόντων.
Επίσης, η μέθοδος της συνέντευξης επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από το στοιχείο
της

υποκειμενικότητας

και

της

μεροληψίας

τόσο

του

ερευνητή όσο

και

του

συνεντευξιαζόμενου (Παρασκευόπουλος, 1993). Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ εύκολο να
μεταφερθούν οι προσωπικές απόψεις του ερευνητή, ο οποίος χωρίς να έχει την πρόθεση
μπορεί να προσπαθήσει να καθοδηγήσει το συνεντευξιαζόμενο εκμαιεύοντας συγκεκριμένες
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απαντήσεις (Ιωσηφίδης, 2008) και υπάρχει περίπτωση οι συνεντευξιαζόμενοι να αποφύγουν
να απαντήσουν με ειλικρίνεια δίνοντας κοινωνικά αποδεκτές και επιθυμητές απαντήσεις
(Kitwood, 1977) (Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2008). Η επιλογή της ημιδομημένης
συνέντευξης ως βασικό εργαλείο συλλογής των δεδομένων θεωρήθηκε ότι θα εξυπηρετήσει
καλύτερα τους στόχους της παρούσας έρευνας. Ωστόσο, αν και τα πλεονεκτήματα της
συνέντευξης είναι πολλά, καταγράφονται και ορισμένα μειονεκτήματα, όπως το περιορισμένο
δείγμα λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας και η περιορισμένη δυνατότητα τυποποίησης των
ερωτήσεων και απαντήσεων. Αυτά δυσκολεύουν τη σύγκριση των απαντήσεων και κάνουν
περισσότερο επίπονη την ανάλυση των δεδομένων.
Επιπλέον, δόθηκε μεγάλη σημασία στην έρευνα ο ίδιος ο ερευνητής να είναι
Κοινωνιολόγος και να έχει δεδομένη πρόσβαση στις υπηρεσίες που αναφέρεται, καθώς αυτό,
σύμφωνα με τους Cohen & Manion (1994), αναμένεται να εξασφαλίσει έντιμες και ακριβείς
απαντήσεις των ερωτηθέντων.
Παρά τους παραπάνω περιορισμούς που υπήρχαν στην πορεία της συγκεκριμένης
ερευνητικής προσπάθειας, η παρούσα έρευνα ανέδειξε και πληροφορίες για το σημαντικό
ρόλο που διαδραματίζουν οι Κοινωνιολόγοι για τη διδασκαλία της Αυτόνομης Διαβίωσης στα
ΕΕΕΕΚ, καθώς είναι ένας πληθυσμός που έχει ερευνηθεί ελάχιστα, όπως προέκυψε από την
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που πραγματοποιήθηκε. Από τα αποτελέσματα της έρευνας
φαίνεται ότι είναι σημαντική η διεξαγωγή μελλοντικών ερευνών με την καταγραφή των
απόψεων όχι μόνο των Κοινωνιολόγων, αλλά και άλλων ειδικοτήτων που εργάζονται στα
ΕΕΕΕΚ, καθώς πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο που χρειάζεται σε μεγάλο βαθμό τη
στενή συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων. Ακόμη, θα είχε πολύ ενδιαφέρον οι
μελλοντικές έρευνες να περιλαμβάνουν και συνεντεύξεις αναφορικά με τις απόψεις των
γονέων των μαθητών, αλλά και των μελών των φορέων της ευρύτερης Κοινότητας.
Τέλος, είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης μελλοντικών ερευνών
είναι σημαντική και η χρήση πολυμεθοδικών προσεγγίσεων, καθώς η πολυδιάστατη
κοινωνική πραγματικότητα δεν μπορεί να αποτυπωθεί μέσω της χρήσης μιας μεθόδου
(Ευαγγέλου, 2014). Ο συνδυασμός ποιοτικών και ποσοτικών προσεγγίσεων, δηλαδή της
συνέντευξης με άλλες μεθόδους συλλογής δεδομένων, όπως είναι η παρατήρηση και το
ερωτηματολόγιο, δίνει τη δυνατότητα ελέγχου μεγαλύτερου δείγματος εξοικονομώντας
παράλληλα χρόνο. Ως εκ τούτου, ο συνδυασμός αυτός συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση
του ρόλου των Κοινωνιολόγων ΕΑΕ στα ΕΕΕΕΚ και ανταποκρίνεται περισσότερο στη
σύγχρονη προσέγγιση των κοινωνικών φαινομένων (Cohen, Manion & Morrison, 2008·
Creswell, 2011).
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Παράρτημα Ι: Οδηγός ημιδομημένης συνέντευξης
Αγαπητέ συνάδελφε,
Η παρούσα συνέντευξη σχεδιάστηκε στα πλαίσια της διπλωματικής μου εργασίας με
θέμα «Κοινωνιολόγοι Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ): Οι απόψεις και οι στάσεις
τους για τη διδασκαλία της Αυτόνομης Διαβίωσης στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.)» για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δίγλωσση Ειδική
Αγωγή και Εκπαίδευση» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Με τη συνέντευξη αυτή θα προσπαθήσω να διερευνήσω πώς ο ίδιος αντιλαμβάνεσαι το
ρόλο σου ως επαγγελματίας Κοινωνιολόγος στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) σχετικά με τη διδασκαλία της Αυτόνομης Διαβίωσης, οπότε ο
ελάχιστος χρόνος που θα αφιερώσεις για τη συνέντευξη αυτή συμβάλλει ουσιαστικά στην
παρούσα έρευνα. Επιπλέον, οι απόψεις και οι στάσεις σου θα ήταν εξαιρετικά σημαντικές για
την έρευνά μου, καθώς ο ρόλος του Κοινωνιολόγου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση είναι
σε πορεία εξέλιξης και χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.
Τέλος, θα ήθελα να σου δηλώσω ότι η παρούσα συνέντευξη είναι προσωπική και
ανώνυμη και η συμμετοχή σου είναι εθελοντική. Οι απαντήσεις σου είναι εμπιστευτικές και
θα χρησιμοποιηθούν μόνο για ερευνητικούς σκοπούς.
Σε ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σου στην έρευνα και την πολύτιμη
βοήθειά σου.
Ο ερευνητής

Βλαχάκης Ηλίας
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(Α) Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Συνεντευξιαζόμενου

1.

Φύλο
Άνδρας

2.

Γυναίκα

Ηλικία
21-30

3.

31-40

Έγγαμος/η

Χήρος/α

Όχι

Βασικές Σπουδές
ΑΕΙ Κοινωνιολογίας
Πτυχίο ΑΕΙ (άλλο)

6.

Διαζευγμένος/η

Παιδιά
Ναι

5.

51+

Οικογενειακή Κατάσταση
Άγαμος/η

4.

41-50

ΑΕΙ Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Προσδιόρισε…………………….

Πρόσθετες Σπουδές
(α) Διδακτορικό στην Ειδική Αγωγή
Διδακτορικό (άλλο)

Προσδιόρισε…………………….

(β) Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή
Μεταπτυχιακό (άλλο)
(γ) Δεύτερο Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ

Προσδιόρισε…………………….
Προσδιόρισε…………………….

(δ) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή άλλο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης
(ε) Επιμορφωτικό σεμινάριο 400 ωρών στην Ειδική Αγωγή
(στ) Νοηματική γλώσσα
Άλλο

ή/και γραφή Braille

Προσδιόρισε…………………….
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7.

Έτη υπηρεσίας στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.)
1-2

8.

5-6

7-8

9-10

11+

Έτη υπηρεσίας στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.)
1-2

9.

3-4

3-4

5-6

7-8

9-10

11+

Έτη υπηρεσίας στο εργαστήριο της Αυτόνομης Διαβίωσης στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ.
1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

11+

(Β) Βασικές Ερωτήσεις Ημιδομημένης Συνέντευξης

1.

Ποιος είναι ο ρόλος σου ως Κοινωνιολόγος στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ. όπου εργάζεσαι;

2.

Τι θεωρείς ότι διευκολύνει την άσκηση του ρόλου σου στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ.;

3.

Ποιες δυσκολίες συναντάς στην άσκηση του ρόλου σου στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και πώς τις

αντιμετωπίζεις;

4.

Πιστεύεις ότι υπάρχει συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και αν ναι

με ποιο τρόπο; Υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και πώς;

5.

Πώς νομίζεις ότι αντιλαμβάνεται το ρόλο σου το υπόλοιπο προσωπικό του Ε.Ε.Ε.ΕΚ.;

6.

Τι σημαίνει για εσένα το μάθημα/εργαστήριο της Αυτόνομης Διαβίωσης στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ.

όπου εργάζεσαι;

7.

Ποια είναι η χρήση του Πλαισίου Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής

(Π.Α.Π.Ε.Α.) και του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)
και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) στη διδασκαλία της Αυτόνομης Διαβίωσης
στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ.; Πιστεύεις ότι εφαρμόζονται στην πράξη;
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8.

Με ποιους τρόπους ή/και μεθόδους επιτυγχάνεις τη διδασκαλία της Αυτόνομης

Διαβίωσης στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ.;

9.

Τι προσόντα ή/και δεξιότητες χρειάζεται να διαθέτει ένας Κοινωνιολόγος για να διδάξει

το μάθημα/εργαστήριο της Αυτόνομης Διαβίωσης στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ.;
10. Σε ποιο βαθμό θεωρείς επαρκή τη δική σου εκπαίδευση για τη διδασκαλία της
Αυτόνομης Διαβίωσης στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και γιατί;
11. Ποιους τρόπους θα πρότεινες από την εμπειρία σου για να αναδείξεις το ρόλο σου στους
συναδέλφους σου στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ.;
12. Τι είδους εκπαίδευση θα πρότεινες να λάβει ένας Κοινωνιολόγος για να διδάξει στο
Ε.Ε.Ε.ΕΚ.;
13. Ποια προγράμματα θα πρότεινες να υλοποιούνται για τη διδασκαλία της Αυτόνομης
Διαβίωσης στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ., τα οποία σήμερα δεν υλοποιούνται ή εφαρμόζονται μερικώς;
14. Ποιες δράσεις διασύνδεσης με την Κοινότητα θα πρότεινες για το Ε.Ε.Ε.ΕΚ. όπου
εργάζεσαι, στοχεύοντας στην ενεργό συμμετοχή και στην ισότιμη πρόσβαση των μαθητών με
αναπηρίες στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία;
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Παράρτημα ΙΙ: Δείγμα απομαγνητοφωνημένων συνεντεύξεων
7η Συνέντευξη
Όπου Ε: Ερευνητής
Όπου Σ: Συνεντευξιαζόμενος
Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Κοινωνιολόγου
1.

Ε: Καλησπέρα. Το φύλο σου;
Σ: Άνδρας.

2.

Ε: Αν επιτρέπεται, ποια είναι η ηλικία σου;
Σ: Είμαι 43 ετών.

3.

Ε: Ποια είναι η οικογενειακή σου κατάσταση;
Σ: Είμαι άγαμος.

4.

Ε: Έχεις παιδιά;
Σ: Όχι. Όχι ακόμα.

5.

Ε: Ποιες είναι οι βασικές σου σπουδές;
Σ: Έχω τελειώσει Κοινωνική Ανθρωπολογία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

6.

Ε: Τι πρόσθετες σπουδές έχεις κάνει;
Σ: Έχω παρακολουθήσει ένα σεμινάριο Ειδικής Αγωγής 400 ωρών, έχω πάρει την
παιδαγωγική κατάρτιση από την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., έχω την πιστοποίηση της γραφής
Braille και έχω κάνει ένα μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή και ένα στην Εκπαίδευση
Ενηλίκων.

7.

Ε: Πόσα έτη υπηρεσίας έχεις στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.);
Σ: Έχω 7 έτη.

8.

Ε: Πόσα έτη υπηρεσίας έχεις στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
(Ε.Ε.Ε.ΕΚ.);
Σ: Το ίδιο. 7 έτη.
Ε: Πόσα έτη υπηρεσίας έχεις στο εργαστήριο της Αυτόνομης Διαβίωσης στα

9.

Ε.Ε.Ε.ΕΚ.;
Σ: Έχω τα 5 από τα 7 έτη.

165

Α. Ο ρόλος των Κοινωνιολόγων στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ.
1.

Ε: Ποιος είναι ο ρόλος σου ως Κοινωνιολόγος στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ. όπου εργάζεσαι;
Σ: Εεε στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ. κάνω το εργαστήριο της Αυτόνομης Διαβίωσης, μαθαίνω
δηλαδή στα παιδιά πώς να έχουν σιγά σιγά αυτονομία στη ζωή τους.

2.

Ε: Τι θεωρείς ότι διευκολύνει την άσκηση του ρόλου σου στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ.;
Σ: Βασικά το πρώτο που με βοηθάει εεε είναι ότι ο διευθυντής είναι πολύ ευαίσθητος
και υπεύθυνος σε ό,τι αφορά αυτά τα παιδιά και είναι πολύ συνεργάσιμος σε ό,τι
χρειαζόμαστε. Και επίσης, εεε διευκολύνει πολύ η καλή συνεργασία που υπάρχει με
τους υπόλοιπους συναδέλφους για ό,τι γίνεται μέσα στο χώρο του σχολείου.

3.

Ε: Ποιες δυσκολίες συναντάς στην άσκηση του ρόλου σου στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και πώς τις
αντιμετωπίζεις;
Σ: Εεε ιδιαίτερες δυσκολίες δεν θα έλεγα ότι συναντώ. Μμμ θα μπορούσα να
αναφέρω όμως ότι μερικοί γονείς είναι λίγο απότομοι και δεν συνεργάζονται όπως θα
έπρεπε μαζί μου σε κάτι που μπορεί να αφορά το παιδί τους. Με αυτούς τους γονείς
προσπαθώ να έρθω πιο κοντά, να τους μιλάω όσο γίνεται περισσότερο και να τους
δώσω να καταλάβουν ότι είμαι εδώ για να βοηθήσω. Εεε και ορισμένες φορές
υπάρχει δυσκολία όταν κάποιο παιδί δημιουργεί ξαφνικά προβλήματα μέσα στην
τάξη και... τότε θα πρέπει να σταματήσω το μάθημα και να ασχοληθώ ειδικά με αυτό
το περιστατικό για να ηρεμήσω το παιδί και να προσέχω παράλληλα και τα υπόλοιπα
παιδιά μέσα στην τάξη.

4.

Ε: Πιστεύεις ότι υπάρχει συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και αν
ναι με ποιο τρόπο; Υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και πώς;
Σ: Ναι, ναι, σίγουρα υπάρχει συνεργασία με όλους. Αυτό που κάνω εγώ τουλάχιστον
με τις ειδικότητες από τα άλλα εργαστήρια που συμμετέχουν τα παιδιά, όπως είναι
της κεραμικής, της ξυλουργικής, της μαγειρικής και τα άλλα, και γενικότερα με το
υπόλοιπο προσωπικό του σχολείου, εεε είναι να ενημερωνόμαστε μεταξύ μας για τη
συμπεριφορά των παιδιών στο σχολείο και... αν προκύψει κάποια στιγμή αλλαγή στη
συμπεριφορά τους να το συζητάμε, γιατί θέλουμε να βοηθηθούμε μεταξύ μας στην
εργασία μας και να βοηθήσουμε και στην τελική αυτά τα παιδιά. Μμμ βέβαια
υπάρχει και περιθώριο βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ μας και αυτό θα μπορούσε
να γίνει εάν με τις υπόλοιπες ειδικότητες διοργανώναμε τις διπλάσιες τουλάχιστον
δράσεις από αυτές τις ελάχιστες που κάνουμε έως τώρα μαζί τους, κυρίως στις
γιορτές και τις παρουσιάζαμε συλλογικά σε εκδηλώσεις που γίνονται κατά καιρούς
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στο σχολείο.
5.

Ε: Πώς νομίζεις ότι αντιλαμβάνεται το ρόλο σου το υπόλοιπο προσωπικό του
Ε.Ε.Ε.ΕΚ.;
Σ: Εεε εντάξει, αυτό που ξέρουν και καταλαβαίνουν είναι ότι προσπαθώ να μάθω στα
παιδιά να μπορούν να κάνουν πράγματα μόνα τους και να ζουν χωρίς τη βοήθεια
κάποιου άλλου όσο όμως αυτό είναι εφικτό.
Β. Οι απόψεις και οι στάσεις των Κοινωνιολόγων σχετικά
με τη διδασκαλία της Αυτόνομης Διαβίωσης στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ.

6.

Ε: Τι σημαίνει για εσένα το μάθημα/εργαστήριο της Αυτόνομης Διαβίωσης στο
Ε.Ε.Ε.ΕΚ. όπου εργάζεσαι;
Σ: Εεε το εργαστήριο αυτό σημαίνει πολλά για εμένα και μου αρέσει πολύ που το
κάνω. Το έχω ξανακάνει και άλλες χρονιές σε άλλα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και... νιώθω ότι
προσφέρω κάτι σημαντικό σε αυτά τα παιδιά, γιατί τα μαθαίνω πώς να κάνουν
διάφορες απλές καθημερινές δραστηριότητες μόνα τους.
Ε: Δηλαδή για πες μου κάποιες από αυτές;
Σ: Ναι. Εεε μαθαίνω στα παιδιά να τρώνε, να πλένονται, να ντύνονται, να καθαρίζουν
και άλλες τέτοιες δράσεις για την αυτονομία τους. Εκτός από αυτά όμως, τα μαθαίνω
και την ώρα, τους λογαριασμούς, για τις διάφορες γιορτές και τη σημασία τους και
άλλα τέτοια σημαντικά καθημερινά πράγματα.
Ε: Ποια είναι η χρήση του Πλαισίου Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής

7.

(Π.Α.Π.Ε.Α.) και του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών
(Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) στη διδασκαλία της
Αυτόνομης Διαβίωσης στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ.; Πιστεύεις ότι εφαρμόζονται στην πράξη;
Σ: Μμμ κοίτα να δεις. Τα αναλυτικά προγράμματα αυτά όλα είναι οδηγίες για
στόχους και δραστηριότητες, που άλλοι τα χρησιμοποιούν και άλλοι όχι τόσο στην
πράξη. Εγώ προσωπικά τα έχω διαβάσει, εεε τα έχω σαν μπούσουλα για το
εργαστήριο, αλλά δεν λειτουργώ πάντα στο μάθημα σύμφωνα με αυτά που γράφουν.
Σίγουρα όμως χρησιμοποιώ και στοιχεία από αυτά για τις δράσεις που μαθαίνω στα
παιδιά σε όλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς.

8.

Ε: Με ποιους τρόπους ή/και μεθόδους επιτυγχάνεις τη διδασκαλία της Αυτόνομης
Διαβίωσης στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ.;
Σ: Εεε αυτό που κάνω εγώ βασικά, αλλά και από ότι ξέρω οι περισσότεροι
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συνάδελφοι Κοινωνιολόγοι, επειδή γνωρίζω και μιλάω με αρκετούς που δουλεύουν
σε άλλα Ε.Ε.Ε.ΕΚ., είναι εεε να κάνω το μάθημα μέσα στην τάξη όσο γίνεται πιο
αληθινό και γι’ αυτό φέρνω μαζί μου διάφορα χαρτιά που έχω φτιάξει μόνος μου, τα
έχω κόψει, τα έχω κολλήσει και τα χρησιμοποιούμε σε κάθε δραστηριότητα του
μαθήματος. Επίσης, χρησιμοποιώ όσα σχετικά με το μάθημα βρίσκω στο διαδίκτυο
για αυτά που θέλω να διδάξω στα παιδιά και προσπαθώ να τους τα μάθω όσο
καλύτερα μπορώ.
Ε: Μπορείς να μου το εξηγήσεις λίγο όλο αυτό;
Σ: Ναι. Εεε για παράδειγμα, για να διδάξω την ώρα στα παιδιά είχα φτιάξει ένα ρολόι
με δείκτες που γύριζαν και είχα κόψει και αριθμούς, εεε που τους κολλάγαμε γύρω
γύρω ανάλογα την ώρα που θέλαμε να μάθουμε. Με αυτό τα παιδιά καταλάβαιναν
καλύτερα τι κάνουμε και τους άρεσε πιο πολύ η όλη διαδικασία. Πρέπει δηλαδή ό,τι
είναι να διδάξεις στα παιδιά να το κάνεις μέσα από τέτοιες δράσεις για να μπορούν
να βλέπουν και να αγγίζουν αυτό που μαθαίνουν και έτσι να το εκτελούν με άμεσο
τρόπο, να το αισθάνονται.
9.

Ε: Τι προσόντα ή/και δεξιότητες χρειάζεται να διαθέτει ένας Κοινωνιολόγος για να
διδάξει το μάθημα/εργαστήριο της Αυτόνομης Διαβίωσης στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ.;
Σ: Βασικά αυτό που πρέπει να έχει ένας Κοινωνιολόγος είναι ευαισθησία και να θέλει
πραγματικά να βοηθήσει αυτά τα παιδιά. Εεε από κει και πέρα θα πρέπει να μπορεί
να αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού για να μπορεί να τις αντιμετωπίζει αν
γίνει κάτι. Μμμ θα πρέπει επίσης να έχει όσο το δυνατόν περισσότερες γνώσεις για
την αυτόνομη διαβίωση και πώς λειτουργεί αυτό το εργαστήριο, εεε και να έχει τη
διάθεση να δουλέψει με αυτά τα παιδιά και υπομονή για να πετύχει ό,τι καλύτερο
μπορεί στο τέλος της χρονιάς.

10.

Ε: Σε ποιο βαθμό θεωρείς επαρκή τη δική σου εκπαίδευση για τη διδασκαλία της
Αυτόνομης Διαβίωσης στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και γιατί;
Σ: Μμμ πιστεύω ότι η εκπαίδευσή μου σχετικά με την Ειδική Αγωγή είναι επαρκής,
γιατί το σεμινάριο και το μεταπτυχιακό που έχω κάνει, η παιδαγωγική κατάρτιση που
έχω αποκτήσει και όλα όσα έχω διαβάσει επιπλέον για την αυτόνομη διαβίωση με
έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στο μάθημα. Και… έχω δει ότι η εκπαίδευσή μου
ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στην πράξη. Γιατί σίγουρα εεε αν δεν δεις στην
πράξη πώς λειτουργεί αυτό το εργαστήριο δεν μπορείς να λες ότι ξέρεις να
διαχειρίζεσαι τέτοιες καταστάσεις.
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Γ. Οι προτάσεις των Κοινωνιολόγων σχετικά
με το ρόλο τους και τη διδασκαλία της Αυτόνομης Διαβίωσης στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ.
11.

Ε: Ποιους τρόπους θα πρότεινες από την εμπειρία σου για να αναδείξεις το ρόλο σου
στους συναδέλφους σου στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ.;
Σ: Εεε ο ρόλος μας φαίνεται μέσα από αυτά που καταφέρνουμε κάθε φορά να
μάθουμε στα παιδιά και έτσι οι άλλοι συνάδελφοι βλέπουν την πρόοδο και την
εξέλιξή τους. Αυτό που θα πρότεινα θα ήταν να κάνει η ειδικότητά μας ακόμα
περισσότερες εκπαιδευτικές δράσεις στη διάρκεια της χρονιάς, δηλαδή να
οργανώνουν τα παιδιά με τη βοήθειά μας διάφορα θέματα και να τα παρουσιάζουν
στο χώρο του σχολείου και τις δράσεις αυτές να τις παρακολουθούν και τα παιδιά
από τις άλλες ειδικότητες. Επίσης, θα μπορούσα να προτείνω να υπάρχει
περισσότερη συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό, τους άλλους συναδέλφους. Εεε
νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτά τα παιδιά μας χρειάζονται όλους
και όχι μόνο τον καθένα ξεχωριστά. Μας έχουν ανάγκη όλους μαζί και να
συνεργαζόμαστε μεταξύ μας σε διάφορες δραστηριότητες με όσες ειδικότητες μπορεί
να γίνει αυτό.

12.

Ε: Τι είδους εκπαίδευση θα πρότεινες να λάβει ένας Κοινωνιολόγος για να διδάξει στο
Ε.Ε.Ε.ΕΚ.;
Σ: Μμμ για εμένα το βασικό που προτείνω είναι να αποκτήσει οπωσδήποτε γνώσεις
πάνω στην Ειδική Αγωγή είτε από κάποιο σεμινάριο είτε από ένα μεταπτυχιακό, εεε
και καλό θα ήταν να μπορούσε να πάρει και παιδαγωγική κατάρτιση, που ειδικά για
εμάς τους Κοινωνιολόγους είναι απαραίτητη για να δουλέψουμε στην εκπαίδευση.
Ε: Ποια προγράμματα θα πρότεινες να υλοποιούνται για τη διδασκαλία της Αυτόνομης

13.

Διαβίωσης στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ., τα οποία σήμερα δεν υλοποιούνται ή εφαρμόζονται
μερικώς;
Σ: Το κυριότερο στο εργαστήριο της Αυτόνομης Διαβίωσης είναι το πρακτικό
κομμάτι. Μπορεί στα παιδιά να λέμε τη θεωρία, αλλά αν αυτό δεν το δείξουμε με
πράξη δύσκολα θα θυμούνται κάτι μετά. Εεε οπότε αυτό που προτείνω είναι
προγράμματα που να έχουν δράσεις και να μπορούν τα παιδιά να συμμετέχουν σε
κάτι πρακτικό και δημιουργικό. Δηλαδή ένα πρόγραμμα θα μπορούσε να είναι μία
φορά την εβδομάδα να γινόταν ένα εργαστηριακό μάθημα πάνω σε κάποιο θέμα σε
συνεργασία με ένα γενικό σχολείο της περιοχής. Εεε να προετοιμάζαμε κάτι εμείς
εδώ στα εργαστήρια και να έρχονταν τα παιδιά του γενικού σχολείου και να το
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παρακολουθούσαν ή μπορεί και να οργανώναμε κάτι από κοινού.
Ε: Ποιες δράσεις διασύνδεσης με την Κοινότητα θα πρότεινες για το Ε.Ε.Ε.ΕΚ. όπου
14.

εργάζεσαι, στοχεύοντας στην ενεργό συμμετοχή και στην ισότιμη πρόσβαση των
μαθητών με αναπηρίες στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία;
Σ: Μμμ βασικά μία φορά την εβδομάδα τα παιδιά πάνε σε φούρνο εδώ δίπλα και
δουλεύουν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας στο ταμείο και στην παραγωγή. Τους
αρέσει πολύ και το περιμένουν πώς και πώς. Εεε οπότε με βάση αυτό θα ήταν πολύ
καλό για τα παιδιά να επεκταθεί η δράση αυτή που γίνεται και να μπορούν να
πηγαίνουν και σε άλλους τοπικούς φορείς να δουν πώς λειτουργούν και να
αναλαμβάνουν κάποιους ρόλους εκεί. Βέβαια, αυτό που βλέπω ότι θέλουν πολύ τα
παιδιά είναι να παίρνουν μέρος σε αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, αλλά
δυστυχώς οι διοργανωτές δεν μας προσκαλούν συχνά όταν αυτές γίνονται στο Δήμο
για να παραβρεθούμε. Εεε με λίγα λόγια, προτείνω τα παιδιά να έρχονται σε επαφή
στα πλαίσια του μαθήματος και με άλλα άτομα έξω από το σχολείο για την ένταξή
τους στην κοινωνία μας και τα άτομα αυτά είναι σημαντικό να έρχονται σε επαφή με
αυτά τα παιδιά για να τα αποδεχτούν και να τα σεβαστούν.
Ε: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ.
Σ: Παρακαλώ. Ελπίζω να βοήθησα.
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8η Συνέντευξη
Όπου Ε: Ερευνητής
Όπου Σ: Συνεντευξιαζόμενη
Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Κοινωνιολόγου
1.

Ε: Καλησπέρα. Το φύλο σου;
Σ: Καλησπέρα. Γυναίκα.

2.

Ε: Αν επιτρέπεται, ποια είναι η ηλικία σου;
Σ: 31.

3.

Ε: Ποια είναι η οικογενειακή σου κατάσταση;
Σ: Άγαμη.

4.

Ε: Έχεις παιδιά;
Σ: Όχι.

5.

Ε: Ποιες είναι οι βασικές σου σπουδές;
Σ: Έχω τελειώσει το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, στο τμήμα Κοινωνιολογίας, έχω
σπουδάσει στη Μυτιλήνη.

6.

Ε: Τι πρόσθετες σπουδές έχεις κάνει;
Σ: Έχω κάνει το σεμινάριο, το ετήσιο σεμινάριο πάνω στην Ειδική Αγωγή.
Ε: Κάποιες άλλες σπουδές, ας πούμε παιδαγωγική κατάρτιση, σεμινάρια;
Σ: Έχω κάνει την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε…. και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. επίσης για παιδαγωγική
επάρκεια.
Ε: Κάποιο μεταπτυχιακό;
Σ: Όχι ακόμα.

7.

Ε: Πόσα έτη υπηρεσίας έχεις στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.);
Σ: Έχω 4... 4 έτη. 4 έτη συνολικά.
Ε: Ακαδημαϊκά.
Σ: Ακαδημαϊκά. Μπράβο.

8.

Ε: Πόσα έτη υπηρεσίας έχεις στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
(Ε.Ε.Ε.ΕΚ.);
Σ: Στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. δεν μου είπες πριν; Δεν κατάλαβα την προηγούμενη;
Ε: Στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ήταν πριν. Τώρα στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ.. Είναι τα ίδια; Λιγότερα;
Σ: Ναι ναι τα ίδια, τα ίδια.
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Ε: Πόσα έτη υπηρεσίας έχεις στο εργαστήριο της Αυτόνομης Διαβίωσης στα
9.

Ε.Ε.Ε.ΕΚ.;
Σ: Τα ίδια και σε αυτό.
Α. Ο ρόλος των Κοινωνιολόγων στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ.

1.

Ε: Ποιος είναι ο ρόλος σου ως Κοινωνιολόγος στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ. όπου εργάζεσαι;
Σ: Εεε κάνω το μάθημα της Αυτόνομης Διαβίωσης στα τέσσερα τμήματα του
σχολείου που εργάζομαι.
Ε: Μπορείς να χαρακτηρίσεις κάπως το ρόλο σου;
Σ: Είναι διδακτικός ο ρόλος μου. Εεε κάνω... προσπαθώ να βοηθήσω τα παιδιά, ώστε
να αυτονομηθούν, εεε να κατανοήσουν τον κόσμο, να συμμετέχουν σε διάφορες
δραστηριότητες και κατ’ επέκταση να ενσωματωθούν στην κοινωνία.

2.

Ε: Τι θεωρείς ότι διευκολύνει την άσκηση του ρόλου σου στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ.;
Σ: Εεε διευκολύνει σίγουρα το… χωροταξικό, το χωροταξικό περιβάλλον, δηλαδή αν
θα έχω μια αίθουσα κατάλληλη για το μάθημά μου, αν έχω τις ανέσεις μου, αν έχω
τον εξοπλισμό που χρειάζομαι. Φυσικά μια καλή συνεργασία με τους συναδέλφους
μου και μια καλή συνεργασία με τους μαθητές φυσικά.

3.

Ε: Ποιες δυσκολίες συναντάς στην άσκηση του ρόλου σου στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και πώς τις
αντιμετωπίζεις;
Σ: Εεε δυσκολίες αντιμετωπίζω σχετικά με τη διαφοροποίηση των αναπηριών που
έχουν οι μαθητές. Δηλαδή σ’ ένα τμήμα μπορεί να είναι μαθητές με διαφορετικές
αναπηρίες. Εεε αυτό ως προς την εφαρμογή του μαθήματός μου αντιμετωπίζω
κάποιες δυσκολίες, αλλά προσπαθώ να προσαρμοστώ ανάλογα με τις συνθήκες.
Ε: Τις αντιμετωπίζεις με κάποιο τρόπο αυτές τις δυσκολίες; Τις ξεπερνάς;
Σ: Φυσικά. Φυσικά, προσπαθώ να προσαρμόσω το διδακτικό περιεχόμενο ανάλογα
με τις ανάγκες του παιδιού, όσο δύσκολο και αν είναι.

4.

Ε: Πιστεύεις ότι υπάρχει συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και αν
ναι με ποιο τρόπο; Υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και πώς;
Σ: Εεε φυσικά και υπάρχει καλή συνεργασία, διότι οι υπόλοιποι συνάδελφοι είναι
συνάδελφοι που αγαπάνε το επάγγελμά τους, αγαπάνε τα παιδιά και σε όποια
δραστηριότητα ομαδική σαν σχολείο εξωσχολική ή ενδοσχολική συμμετέχουμε όλοι
βοηθάει ο ένας τον άλλον. Ακόμα και σε κάποιο καθημερινό πρόβλημα που μπορεί
να έχει ένας μαθητής όλοι θα βοηθήσουν και όλοι θα συνεισφέρουν στην επίλυση του
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προβλήματος.
Ε: Υπάρχει περιθώριο βελτίωσης στη συνεργασία αυτή και πώς;
Σ: Εεε σίγουρα, στις σχέσεις... οι σχέσεις καθημερινά αλλάζουν και καθημερινά
βελτιώνονται. Με την πάροδο του καιρού εεε φυσικά θα γνωρίζουμε καλύτερα ο ένας
τον άλλον και θα ξέρουμε τι θέλει και τι χρειάζεται κάθε συνάδελφος και θα είμαστε
έτοιμοι να βοηθήσουμε σε οποιαδήποτε περίπτωση.
5.

Ε: Πώς νομίζεις ότι αντιλαμβάνεται το ρόλο σου το υπόλοιπο προσωπικό του
Ε.Ε.Ε.ΕΚ.;
Σ: Εεε με σεβασμό, με δεκτικότητα και με συνεργασία.
Ε: Καταλαβαίνει ποιος είναι ο ρόλος σου;
Σ: Βεβαίως.
Β. Οι απόψεις και οι στάσεις των Κοινωνιολόγων σχετικά
με τη διδασκαλία της Αυτόνομης Διαβίωσης στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ.

6.

Ε: Τι σημαίνει για εσένα το μάθημα/εργαστήριο της Αυτόνομης Διαβίωσης στο
Ε.Ε.Ε.ΕΚ. όπου εργάζεσαι;
Σ: Είναι ένα μάθημα, το οποίο, κατά τη γνώμη μου, είναι απαραίτητο εεε γενικότερα
για τη λειτουργία των Ε.Ε.Ε.ΕΚ.. Βοηθάει πάρα πολύ τα παιδιά, ώστε να...
κατανοήσουν τον κόσμο, την κοινωνία, εεε και τους βοηθάει επίσης για να
ενσωματωθούν σε αυτή και να γίνουν λειτουργικοί, να κατακτήσουν γνώση και
δεξιότητες, που αφορούν την προσωπική τους υγιεινή, την ασφαλή τους διαβίωση
στο σπίτι τους, τον τρόπο που θα συμμετέχουν και θα ενσωματώνονται σε μια
κοινότητα, να μάθουν τα δικαιώματά τους και να αποκτήσουν και μια επαγγελματική
συνείδηση.
Ε: Ποια είναι η χρήση του Πλαισίου Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής

7.

(Π.Α.Π.Ε.Α.) και του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών
(Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) στη διδασκαλία της
Αυτόνομης Διαβίωσης στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ.; Πιστεύεις ότι εφαρμόζονται στην πράξη;
Σ: Εεε πιστεύω ότι είναι ένας καλός οδηγός, ώστε να κατευθύνει τον εκπαιδευτή και
να εφαρμόσει το πρόγραμμά του, την ύλη του στα παιδιά, αλλά και όχι μόνο με βάση
αυτά και με βάση τη δική του εμπειρία και με βάση τα παιδιά που έχει απέναντι, τις
ανάγκες τους, τις δεξιότητές τους, τις ικανότητές τους. Πιστεύω ότι είναι επικουρικός
και βασικός, επικουρικός ο ρόλος των αναλυτικών προγραμμάτων.
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Ε: Εφαρμόζονται θεωρείς στην πράξη τελικά;
Σ: Εεε σ’ ένα μεγάλο βαθμό, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, το εφαρμόζω.
8.

Ε: Με ποιους τρόπους ή/και μεθόδους επιτυγχάνεις τη διδασκαλία της Αυτόνομης
Διαβίωσης στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ.;
Σ: Με κυρίως βιωματική προσέγγιση προσπαθώ να δώσω να κατανοήσουν τα παιδιά
αυτά που τους διδάσκω, μέσα από επισκέψεις, παραδείγματος χάριν μέσα από
επισκέψεις που κάνουμε σε διάφορες υπηρεσίες, σε διάφορους χώρους εεε στην πόλη
όπου βρίσκομαι.

9.

Ε: Τι προσόντα ή/και δεξιότητες χρειάζεται να διαθέτει ένας Κοινωνιολόγος για να
διδάξει το μάθημα/εργαστήριο της Αυτόνομης Διαβίωσης στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ.;
Σ: Φυσικά να έχει μια κατάρτιση πάνω στην Ειδική Αγωγή. Εεε και να αγαπάει τη
δουλειά του, να αγαπάει τα παιδιά και να θέλει καθημερινά να εξελίσσεται ο ίδιος και
να προσφέρει το καλύτερο στους μαθητές του.

10.

Ε: Σε ποιο βαθμό θεωρείς επαρκή τη δική σου εκπαίδευση για τη διδασκαλία της
Αυτόνομης Διαβίωσης στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και γιατί;
Σ: Θεωρώ ότι... είμαι σ’ ένα ικανοποιητικό στάδιο, όμως πιστεύω στη διά βίου
μάθηση και εκπαίδευση. Εεε θέλω να συνεχίσω τις σπουδές μου, θέλω να συνεχίσω
να μαθαίνω πράγματα, ώστε και εγώ ημέρα με την ημέρα να γίνομαι καλύτερη, διότι
οι εξελίξεις τρέχουν και εμείς πρέπει να συμβαδίζουμε με αυτές.
Γ. Οι προτάσεις των Κοινωνιολόγων σχετικά
με το ρόλο τους και τη διδασκαλία της Αυτόνομης Διαβίωσης στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ.

11.

Ε: Ποιους τρόπους θα πρότεινες από την εμπειρία σου για να αναδείξεις το ρόλο σου
στους συναδέλφους σου στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ.;
Σ: Εεε πιστεύω ότι ο ρόλος μου είναι γνωστός και στα πρόσωπα των συναδέλφων
μου βλέπω ότι εεε ο ρόλος ο δικός μου, όπως και κάθε ρόλος των υπολοίπων
εκπαιδευτικών, είναι σημαντικός και γνωστός, οπότε δεν χρειάζεται να κάνω κάτι
παραπάνω, ώστε να τους αποδείξω κάτι. Πιστεύω ότι είναι γνωστός. Γνωστή η
σημαντικότητα του ρόλου.

12.

Ε: Τι είδους εκπαίδευση θα πρότεινες να λάβει ένας Κοινωνιολόγος για να διδάξει στο
Ε.Ε.Ε.ΕΚ.;
Σ: Εεε φυσικά να έχει κάποια κατάρτιση από ένα σεμινάριο, από ένα μεταπτυχιακό.
Ό,τι καλύτερο και ό,τι περισσότερο πιστεύω ότι θα ωφελήσει τον εκπαιδευτικό και...
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αλλά γνώμη μου είναι και η εμπειρία. Δηλαδή όσο μεγαλύτερη εμπειρία και θέληση
έχει ο εκπαιδευτικός τόσο καλύτερα μπορεί να αποδώσει και στο έργο του.
Ε: Ποια προγράμματα θα πρότεινες να υλοποιούνται για τη διδασκαλία της Αυτόνομης
13.

Διαβίωσης στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ., τα οποία σήμερα δεν υλοποιούνται ή εφαρμόζονται
μερικώς;
Σ: Προγράμματα όπως; Δηλαδή; Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Μπορώ να αναφέρω
κάποιο πρόγραμμα που ασχολούμαι εγώ τώρα;
Ε: Ναι. Είτε υπάρχει είτε το σκέφτεσαι εσύ, το έχεις σκεφτεί, το κάνεις.
Σ: Αυτό το έχω σκεφτεί εγώ και θα το ξεκινήσω τώρα με τους μαθητές μου. Είναι το
πρόγραμμα που θα αφορά στις αξίες της δημοκρατίας. Εεε με σκοπό να καταλάβουν
τα παιδιά το δημοκρατικό πνεύμα, να σκέφτονται με βάση αυτές τις αξίες και να
γίνουν δημοκρατικοί πολίτες.
Ε: Υπάρχει κάποιο άλλο πρόγραμμα ή προγράμματα τα οποία έχεις ακούσει, έχεις
δει, που είναι γραμμένα και ή δεν υλοποιούνται ή εφαρμόζονται μερικώς;
Σ: Δεν γνωρίζω κάτι. Δεν μπορώ να πω 100% για κάποιο πρόγραμμα. Εγώ πάντως
είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαι με αυτό το πρόγραμμα.
Ε: Ποιες δράσεις διασύνδεσης με την Κοινότητα θα πρότεινες για το Ε.Ε.Ε.ΕΚ. όπου

14.

εργάζεσαι, στοχεύοντας στην ενεργό συμμετοχή και στην ισότιμη πρόσβαση των
μαθητών με αναπηρίες στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία;
Σ: Σε οποιαδήποτε υπηρεσία, σε οποιαδήποτε κοινωνική δράση, σε επισκέψεις σε
συλλόγους, σε επισκέψεις και συνεργασίες με άλλα σχολεία. Γενικότερα, στη
συμμετοχή στην κοινωνική ζωή των ανθρώπων.
Ε: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σ: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
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Παράρτημα ΙΙΙ: Δείγμα ατομικών πινάκων κωδικοποίησης ποιοτικής ανάλυσης

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 7
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ /

ΚΩΔΙΚΟΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΡΟΦΙΛ

Φύλο: Άνδρας
Ηλικία: 43 ετών
Οικογενειακή Κατάσταση: Άγαμος
Παιδιά: Όχι
Βασικές Σπουδές: ΑΕΙ Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας
Πρόσθετες Σπουδές: μεταπτυχιακό στην
Ειδική Αγωγή, μεταπτυχιακό στην
Εκπαίδευση Ενηλίκων, ΑΣΠΑΙΤΕ,
σεμινάριο 400 ωρών στην Ειδική Αγωγή,
γραφή Braille
Έτη σε ΣΜΕΑΕ: 7 έτη
Έτη σε ΕΕΕΕΚ: 7 έτη
Έτη στην ΑΔ: 5 έτη

Α. Ο ρόλος των Κοινωνιολόγων στα
Ε.Ε.Ε.ΕΚ.
1.

Περιγραφή του ρόλου του
Κοινωνιολόγου στο ΕΕΕΕΚ

 ΔΜΕΡΑΥΔΙ: διδασκαλία
μαθήματος/εργαστηρίου Αυτόνομης
Διαβίωσης
 ΕΚΜΑΥΤΜΑ: εκμάθηση αυτονόμησης
των μαθητών

2.

Χαρακτηρισμοί που αποδίδονται στο

-

ρόλο του Κοινωνιολόγου στο ΕΕΕΕΚ
3.

Διευκολύνσεις για τον Κοινωνιολόγο
στην άσκηση του ρόλου του στο
ΕΕΕΕΚ

 ΚΑΣΥΝΔΙΕ: καλή συνεργασία με το
διευθυντή
 ΚΑΣΥΝΣΥΝ: καλή συνεργασία με τους
συναδέλφους

4.

Δυσκολίες που συναντά ο

 ΔΥΣΥΝΓΟΝ: δυσκολία συνεργασίας με
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Κοινωνιολόγος στην άσκηση του ρόλου
του στο ΕΕΕΕΚ

τους γονείς
 ΠΡΟΜΑΘΤΑ: προβλήματα από μαθητές
μέσα στην τάξη

5.

Τρόποι αντιμετώπισης των δυσκολιών
που συναντά ο Κοινωνιολόγος στην
άσκηση του ρόλου του στο ΕΕΕΕΚ

 ΑΜΕΠΕΠΓΟ: άμεση επαφή και
επικοινωνία με τους γονείς
 ΕΞΑΔΙΔΜΑ: εξατομικευμένη διδασκαλία
στους μαθητές

6.

Συνεργασία του Κοινωνιολόγου με το
υπόλοιπο προσωπικό του ΕΕΕΕΚ

 ΣΥΟΛΕΕΙΔ: συνεργασία με όλες τις
ειδικότητες
 ΣΥΕΝΘΕΜΑ: συζήτηση και ενημέρωση
για θέματα των μαθητών

7.

Μη συνεργασία του Κοινωνιολόγου με

-

το υπόλοιπο προσωπικό του ΕΕΕΕΚ
8.

Τρόποι βελτίωσης της συνεργασίας του
Κοινωνιολόγου με το υπόλοιπο
προσωπικό του ΕΕΕΕΚ

 ΔΠΔΡΑΛΕΙ: διοργάνωση περισσότερων
δράσεων με τις άλλες ειδικότητες
 ΠΣΔΡΣΧΕΚ: παρουσίαση συλλογικών
δράσεων σε σχολικές εκδηλώσεις

9.

Αντίληψη του ρόλου του
Κοινωνιολόγου από το υπόλοιπο

 ΕΚΑΥΤΜΑΘ: εκμάθηση αυτονομίας
στους μαθητές

προσωπικό του ΕΕΕΕΚ
Β. Οι απόψεις και οι στάσεις των
Κοινωνιολόγων σχετικά με τη
διδασκαλία της Αυτόνομης
Διαβίωσης στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ.
10. Σημασία για τον Κοινωνιολόγο του
μαθήματος/εργαστηρίου της Αυτόνομης
Διαβίωσης στο ΕΕΕΕΚ

 ΣΗΜΑΕΡΜΑ: σημαντικό
μάθημα/εργαστήριο για το μαθητή
 ΚΑΑΥΤΜΑΘ: κατάκτηση αυτονομίας
από το μαθητή

11. Χρήση από τον Κοινωνιολόγο των
ΠΑΠΕΑ και ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ στη

 ΧΡΠΡΟΔΜΠ: χρήση προγραμμάτων ως
οδηγός - μπούσουλας

διδασκαλία της Αυτόνομης Διαβίωσης
στο ΕΕΕΕΚ
12. Εφαρμογή ή μη εφαρμογή από τον

 ΜΕΕΦΠΡΠΡ: μερική εφαρμογή των
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Κοινωνιολόγο των ΠΑΠΕΑ και

προγραμμάτων στην πράξη

ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ στη διδασκαλία της
Αυτόνομης Διαβίωσης στο ΕΕΕΕΚ
13. Τρόποι και μέθοδοι που χρησιμοποιεί ο
Κοινωνιολόγος για τη διδασκαλία της

-

Αυτόνομης Διαβίωσης στο ΕΕΕΕΚ
14. Εργαλεία και προγράμματα που
χρησιμοποιεί ο Κοινωνιολόγος για τη

 ΧΡΕΜΠΥΛΙ: χρήση εμπειρικού υλικού
 ΧΡΗΣΠΡΟΣ: χρήση προσομοίωσης

διδασκαλία της Αυτόνομης Διαβίωσης
στο ΕΕΕΕΚ
15. Προσόντα και δεξιότητες που
χρειάζεται ο Κοινωνιολόγος για τη
διδασκαλία της Αυτόνομης Διαβίωσης
στο ΕΕΕΕΚ

 ΕΥΑΙΘΕΛΗ: ευαισθησία και θέληση
 ΑΓΑΠΣΥΝΑ: αγάπη και συναίσθηση για
ό,τι κάνει
 ΑΝΑΙΔΙΜΑ: αναγνώριση των
ιδιαιτεροτήτων των μαθητών
 ΕΞΕΙΔΙΕΑ: εξειδίκευση στην Ειδική
Αγωγή
 ΥΠΟΜΔΙΑΘ: υπομονή και διάθεση

16. Αντίληψη του Κοινωνιολόγου για τη
δική του επαρκή εκπαίδευση για τη
διδασκαλία της Αυτόνομης Διαβίωσης

 ΕΠΑΡΕΚΠΑ: επαρκής εκπαίδευση
 ΕΚΠΦΑΠΡΑ: η εκπαίδευση φαίνεται
στην πράξη

στο ΕΕΕΕΚ και λόγοι τεκμηρίωσής της
Γ. Οι προτάσεις των Κοινωνιολόγων
σχετικά με το ρόλο τους και τη
διδασκαλία της Αυτόνομης
Διαβίωσης στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ.
17. Τρόποι ανάδειξης του ρόλου του
Κοινωνιολόγου στους συναδέλφους του
στο ΕΕΕΕΚ

 ΑΝΑΠΟΕΡΓ: ανάδειξη από το
αποτέλεσμα της εργασίας
 ΣΧΕΚΔΡΜΑ: σχεδιασμός εκπαιδευτικών
δράσεων με τους μαθητές
 ΠΑΑΝΡΟΣΧ: παρουσίαση αντικειμένου
του ρόλου στο σχολείο
 ΔΙΣΥΝΣΥΝ: διεπιστημονική συνεργασία
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με συναδέλφους
18. Εκπαίδευση που χρειάζεται ο
Κοινωνιολόγος για να διδάξει στο

 ΕΞΕΙΔΙΕΑ: εξειδίκευση στην Ειδική
Αγωγή

ΕΕΕΕΚ
19. Προγράμματα για τη διδασκαλία της
Αυτόνομης Διαβίωσης στο ΕΕΕΕΚ, που
σήμερα δεν υλοποιούνται ή
εφαρμόζονται μερικώς
20. Δράσεις διασύνδεσης του ΕΕΕΕΚ με
την Κοινότητα για την ενεργό
συμμετοχή και ισότιμη πρόσβαση των
μαθητών με αναπηρίες

 ΠΡΠΡΑΔΗΜ: προγράμματα πρακτικά και
δημιουργικά
 ΠΡΣΥΝΣΧΟ: προγράμματα σε
συνεργασία με σχολεία
 ΑΠΜΑΤΟΦΟ: απασχόληση μαθητών σε
τοπικούς φορείς
 ΣΥΤΟΠΕΚΔ: συμμετοχή στις τοπικές
εκδηλώσεις

179

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 8
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ /

ΚΩΔΙΚΟΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΡΟΦΙΛ

Φύλο: Γυναίκα
Ηλικία: 31 ετών
Οικογενειακή Κατάσταση: Άγαμη
Παιδιά: Όχι
Βασικές Σπουδές: ΑΕΙ Κοινωνιολογίας
Πρόσθετες Σπουδές: ΑΣΠΑΙΤΕ, σεμινάριο
400 ωρών στην Ειδική Αγωγή
Έτη σε ΣΜΕΑΕ: 4 έτη
Έτη σε ΕΕΕΕΚ: 4 έτη
Έτη στην ΑΔ: 4 έτη

Α. Ο ρόλος των Κοινωνιολόγων στα
Ε.Ε.Ε.ΕΚ.
1.

Περιγραφή του ρόλου του
Κοινωνιολόγου στο ΕΕΕΕΚ

 ΔΜΕΡΑΥΔΙ: διδασκαλία
μαθήματος/εργαστηρίου Αυτόνομης
Διαβίωσης
 ΕΚΜΑΥΤΜΑ: εκμάθηση αυτονόμησης
των μαθητών
 ΕΝΤΕΝΣΜΑ: ένταξη και ενσωμάτωση
των μαθητών

2.

3.

Χαρακτηρισμοί που αποδίδονται στο

 ΔΙΔΑΚΡΟΛ: διδακτικός ρόλος

ρόλο του Κοινωνιολόγου στο ΕΕΕΕΚ

 ΒΟΗΘΗΡΟΛ: βοηθητικός ρόλος

Διευκολύνσεις για τον Κοινωνιολόγο

 ΔΟΕΡΧΩΑΔ: δομημένος εργαστηριακός

στην άσκηση του ρόλου του στο
ΕΕΕΕΚ

χώρος αυτόνομης διαβίωσης
 ΥΛΙΕΞΟΠΡ: υλικό και εξοπλισμός για
προγράμματα
 ΚΑΣΥΝΣΥΝ: καλή συνεργασία με τους
συναδέλφους
 ΚΑΣΥΝΜΑΘ: καλή συνεργασία με τους
μαθητές

4.

Δυσκολίες που συναντά ο

 ΜΑΔΙΑΑΝΑ: μαθητές με διαφορετικές
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Κοινωνιολόγος στην άσκηση του ρόλου

αναπηρίες

του στο ΕΕΕΕΚ
5.

Τρόποι αντιμετώπισης των δυσκολιών
που συναντά ο Κοινωνιολόγος στην

 ΠΡΔΙΔΠΕΡ: προσαρμογή του διδακτικού
περιεχομένου

άσκηση του ρόλου του στο ΕΕΕΕΚ
6.

Συνεργασία του Κοινωνιολόγου με το
υπόλοιπο προσωπικό του ΕΕΕΕΚ

 ΣΥΟΛΕΕΙΔ: συνεργασία με όλες τις
ειδικότητες
 ΣΥΟΕΞΕΝΔ: συμμετοχή σε ομαδικές
εξωσχολικές ή ενδοσχολικές
δραστηριότητες
 ΒΟΚΑΘΘΕΜ: βοήθεια σε καθημερινά
θέματα

7.

Μη συνεργασία του Κοινωνιολόγου με

-

το υπόλοιπο προσωπικό του ΕΕΕΕΚ
8.

Τρόποι βελτίωσης της συνεργασίας του
Κοινωνιολόγου με το υπόλοιπο

 ΒΕΣΧΕΣΥΝ: βελτίωση σχέσεων μεταξύ
των συναδέλφων

προσωπικό του ΕΕΕΕΚ
9.

Αντίληψη του ρόλου του
Κοινωνιολόγου από το υπόλοιπο
προσωπικό του ΕΕΕΕΚ

 ΑΝΡΟΛΣΕΒ: αντίληψη του ρόλου με
σεβασμό
 ΑΝΡΟΛΔΕΚ: αντίληψη του ρόλου με
δεκτικότητα
 ΑΝΡΟΛΣΥΝ: αντίληψη του ρόλου με
συνεργασία
 ΣΗΜΓΝΩΡΟ: σημαντικός και γνωστός
ρόλος

Β. Οι απόψεις και οι στάσεις των
Κοινωνιολόγων σχετικά με τη
διδασκαλία της Αυτόνομης
Διαβίωσης στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ.
10. Σημασία για τον Κοινωνιολόγο του
μαθήματος/εργαστηρίου της Αυτόνομης
Διαβίωσης στο ΕΕΕΕΚ

 ΑΠΜΑΕΡΜΑ: απαραίτητο
μάθημα/εργαστήριο για το μαθητή
 ΑΠΛΕΙΜΑΘ: απόκτηση λειτουργικότητας
από το μαθητή
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 ΑΝΔΕΞΜΑΘ: ανάπτυξη δεξιοτήτων από
τους μαθητές
 ΑΦΠΡΟΥΓΙ: αφορά την προσωπική
υγιεινή
 ΚΑΑΥΤΜΑΘ: κατάκτηση αυτονομίας
από το μαθητή
11. Χρήση από τον Κοινωνιολόγο των
ΠΑΠΕΑ και ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ στη
διδασκαλία της Αυτόνομης Διαβίωσης
στο ΕΕΕΕΚ
12. Εφαρμογή ή μη εφαρμογή από τον
Κοινωνιολόγο των ΠΑΠΕΑ και

 ΧΡΠΡΟΔΜΠ: χρήση προγραμμάτων ως
οδηγός - μπούσουλας
 ΧΡΠΡΟΒΟΗ: χρήση προγραμμάτων ως
βοηθήματα
 ΕΦΠΡΟΠΡΑ: εφαρμογή των
προγραμμάτων στην πράξη

ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ στη διδασκαλία της
Αυτόνομης Διαβίωσης στο ΕΕΕΕΚ
13. Τρόποι και μέθοδοι που χρησιμοποιεί ο
Κοινωνιολόγος για τη διδασκαλία της
Αυτόνομης Διαβίωσης στο ΕΕΕΕΚ

 ΔΙΒΙΩΠΡΟ: διδασκαλία με βιωματική
προσέγγιση
 ΕΞΩΕΠΙΦΟ: εξωτερικές επισκέψεις σε
φορείς

14. Εργαλεία και προγράμματα που
χρησιμοποιεί ο Κοινωνιολόγος για τη

-

διδασκαλία της Αυτόνομης Διαβίωσης
στο ΕΕΕΕΚ
15. Προσόντα και δεξιότητες που
χρειάζεται ο Κοινωνιολόγος για τη
διδασκαλία της Αυτόνομης Διαβίωσης
στο ΕΕΕΕΚ

 ΕΞΕΙΔΙΕΑ: εξειδίκευση στην Ειδική
Αγωγή
 ΑΓΑΠΣΥΝΑ: αγάπη και συναίσθηση για
ό,τι κάνει
 ΣΥΕΝΠΑΑΝ: συνεχής ενημέρωση και
παρατήρηση του αντικειμένου
 ΚΑΘΕΜΠΑΝ: καθημερινή εμπειρία με το
αντικείμενο
 ΕΥΑΙΘΕΛΗ: ευαισθησία και θέληση

16. Αντίληψη του Κοινωνιολόγου για τη
δική του επαρκή εκπαίδευση για τη

 ΕΠΑΡΕΚΠΑ: επαρκής εκπαίδευση
 ΣΥΕΚΠΕΝΗ: συνεχής εκπαίδευση και
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διδασκαλία της Αυτόνομης Διαβίωσης

ενημέρωση

στο ΕΕΕΕΚ και λόγοι τεκμηρίωσής της
Γ. Οι προτάσεις των Κοινωνιολόγων
σχετικά με το ρόλο τους και τη
διδασκαλία της Αυτόνομης
Διαβίωσης στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ.
17. Τρόποι ανάδειξης του ρόλου του
Κοινωνιολόγου στους συναδέλφους του

 ΜΗΑΝΑΡΟΛ: μη ανάγκη ανάδειξης του
ρόλου

στο ΕΕΕΕΚ
18. Εκπαίδευση που χρειάζεται ο
Κοινωνιολόγος για να διδάξει στο

 ΕΞΕΙΔΙΕΑ: εξειδίκευση στην Ειδική
Αγωγή

ΕΕΕΕΚ
19. Προγράμματα για τη διδασκαλία της
Αυτόνομης Διαβίωσης στο ΕΕΕΕΚ, που

 ΠΡΔΗΜΑΞΙ: πρόγραμμα δημοκρατικών
αξιών

σήμερα δεν υλοποιούνται ή
εφαρμόζονται μερικώς
20. Δράσεις διασύνδεσης του ΕΕΕΕΚ με
την Κοινότητα για την ενεργό
συμμετοχή και ισότιμη πρόσβαση των
μαθητών με αναπηρίες

 ΕΠΦΟΕΚΣΧ: επισκέψεις σε φορείς εκτός
σχολείου
 ΣΥΤΟΠΦΟΡ: συνεργασία με τοπικούς
φορείς
 ΣΥΣΧΟΚΟΙ: συνεργασία με σχολεία της
Κοινότητας
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