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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στο να διερευνήσει τις απόψεις του προσωπικού αλλά 

και των διευθυντών ειδικών σχολικών μονάδων σχετικά με ζητήματα που αφορούν στη 

λειτουργία, το ρόλο και το θεσμό των ειδικών σχολείων. Προκειμένου να διερευνηθούν 

οι απόψεις αυτές έγινε χρήση ατομικών ημιδομημένων συνεντεύξεων. Στο εισαγωγικό 

μέρος της εργασίας αυτής αναπτύσσονται οι λόγοι που έδωσαν κίνητρο για την 

ενασχόληση με τη συγκεκριμένη εργασία. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για τη 

σημασία και την αξία που δίνεται σήμερα στον τομέα της ειδικής αγωγής και 

εκπαίδευσης καθώς και στις δομές που την παρέχουν. 

Στη συνέχεια, στο θεωρητικό μέρος της εργασίας παρουσιάζονται τα βασικά 

στοιχεία για τον ρόλο της ειδικής αγωγής, των ειδικών σχολείων, τη λειτουργία τους 

καθώς και το θεσμικό πλαίσιο γύρω από το οποίο λειτουργούν τόσο στην Ελλάδα όσο 

και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες (ενδεικτικά αναφέρεται  το θεσμικό πλαίσιο της 

Κύπρου, της Αγγλίας, της Γαλλίας και Σουηδίας) καθώς και την εξέλιξη αυτού με την 

πάροδο των χρόνων.  

Το δεύτερο κομμάτι της εργασίας, αφορά τη διερεύνηση των απόψεων του 

προσωπικού και των διευθυντών ειδικών σχολικών μονάδων σχετικά με ζητήματα 

θεσμού, λειτουργίας, αποτελεσματικότητας και ρόλου αυτών. Η έρευνα αναφορικά με 

το θεσμό έδειξε πως στο ειδικό σχολείο παρέχεται το δικαίωμα μόρφωσης, εξέλιξης 

ανεξαρτησίας σε μαθητές με ειδικές ανάγκες και ότι χαρακτηρίζεται ως το σχολείο 

εκείνο στο οποίο φοιτούν παιδιά με νοητικά, κινητικά, συναισθηματικά και 

αισθητηριακά προβλήματα. Στη συνέχεια, στο κομμάτι της λειτουργίας, φάνηκε πως οι 

υποδομές δεν επαρκούν για να εργαστεί το προσωπικό όπως ακριβώς επιθυμεί και πως 

παρουσιάζονται δυσκολίες στο έργο τους. Ακολουθεί το κομμάτι της 

αποτελεσματικότητας, όπου τα βασικά ευρήματα έδειξαν πως για να καταστεί 

αποτελεσματικό ένα ειδικό σχολείο θα πρέπει να ανοιχθεί στην κοινωνία, να κάνει 

δράσεις συμπερίληψης των μαθητών και να προωθεί γνώσεις στους μαθητές. 

 

Λέξεις – κλειδιά: Ειδικό σχολείο, Ρόλος, Λειτουργία, Θεσμός 
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Abstract 
This work aims to explore the views of staff and special school manager on 

issues related to the functioning, role and institution of special schools. In order to 

investigate these views, individual semi-structured interviews were used. In the 

introductory part of this work, the reasons that motivated us to engage in the specific 

work are developed. More specifically, it speaks of the importance and value that is 

being given today in the field of special education and training and the structures that 

provide it.  

Then, the theoretical part of the thesis presents the key elements of the role of 

special education, special schools, their operation and the institutional framework 

around which they operate both in Greece and other European countries (indicatively 

the institutional context of Cyprus, England, France and Sweden) as well as its 

evolution over the years. 

 The second part of the thesis concerns the exploration of the views of the staff 

and the managers of special schools on the issues of institution, function, effectiveness 

and role of them. The research on the institution showed that the special education 

school provides the right to education, development of independence for pupils with 

special needs and is characterized as the school where children with mental, motor, 

emotional and sensory problems are attended. Then, on the run, it seemed that the 

infrastructure was not enough to work the staff just as they wished and how they had 

difficulties in their work. Here is the part of the effectiveness, where the main findings 

have shown that in order to make a special school effective, it should be opened up to 

society, making pupils 'inclusion actions and promoting students' knowledge. 

 

Key words:  Special education school, Role, Function, Institution 

. 
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Εισαγωγή 
Η προέλευση της λέξης «διοίκηση» (management) αντιστοιχεί στο ρήμα 

διοικώ, που σημαίνει διευθετώ τα του οίκου, περατώνω έργο. Η διοίκηση αφορά στην 

εκτέλεση των απαραίτητων λειτουργιών προκειμένου να χαρακτηριστεί ένας 

οργανισμός επιτυχής (Χυτήρης, 1996). Έχουν δοθεί αρκετοί ορισμοί για την διοίκηση, 

κοινό σημείο όλων όμως είναι ότι αποτελείται από τις ακόλουθες λειτουργίες: τον 

προγραμματισμό, την οργάνωση (organizing), τη διεύθυνση (leading),  τον έλεγχο 

(controlling), τον συντονισμός και τη στελέχωση (Σαΐτης 2005, Μπουραντάς 1992).  

Πιο συγκεκριμένα, η επίτευξη στόχων σε μια επιχείρηση επέρχεται από μια 

συλλογική και συντονισμένη προσπάθεια που συνδέεται με τη διοίκηση. Στη διοίκηση 

εμπεριέχονται οι έννοιες της οργανωτικής δομής και των σκοπών της εκάστοτε 

επιχείρησης. Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό ότι σε κάθε οργανισμό υπάρχει ιεραρχία, 

επομένως υπάρχει κάποιος στη κορυφή της διοικητικής πυραμίδας ο οποίος μπορεί να 

συντονίζει και να λαμβάνει αποφάσεις προκειμένου να επιτευχθεί το προσδοκώμενο 

αποτέλεσμα. Περνώντας, τώρα, στο κομμάτι της εκπαίδευσης, οι στόχοι 

παρατηρούνται γύρω από την αγωγή και τη μάθηση. Η διοίκηση της εκπαίδευσης 

αποτελεί ένα τομέα μελέτης που θέμα του είναι η ομαλή λειτουργία οργανισμών 

εκπαίδευσης.  

Δεν μπορούμε, όμως, να αναφέρουμε και να υποστηρίξουμε πως υπάρχει 

κάποιος συγκεκριμένος ορισμός της διοίκησης, καθώς αυτή εντοπίζεται σε πολλές 

επιστήμες, όπως είναι οι πολιτικές επιστήμες, τα οικονομικά κ.α. (Bush 2003), 

επομένως είναι προφανής η ποικιλία των ορισμών της. Σύμφωνα με τον Bolam (1999, 

σ. 194) «η εκπαιδευτική διοίκηση είναι μια εκτελεστική λειτουργία για να επιτευχθεί 

μια συμφωνημένη πολιτική», ο Bush (2003) υποστηρίζει πως η διοίκηση της 

εκπαίδευσης σχετίζεται με τον σκοπό ή τους στόχους που θέτει η εκπαιδευτική 

διαδικασία. Κινούμενοι στην ίδια λογική, οι Hersey και Blanchard (1977) 

υποστηρίζουν πως η διοίκηση στρέφεται στην πραγματοποίηση των στόχων του 

εκάστοτε οργανισμού.  

Ο Glatter (1979), προσεγγίζει διαφορετικά τη διοίκηση, θεωρώντας πως αφορά 

την εσωτερική λειτουργία των οργανισμών εκπαίδευσης, τις σχέσεις που έχουν με την 

κοινότητα την οποία εξυπηρετούν αλλά ταυτόχρονα και τις σχέσεις του με τις 

εκπαιδευτικές αρχές. Είναι αποδεκτό πως οι σκοποί είναι αυτοί που κατευθύνουν το 

πού πρέπει να στρέφεται η διοίκηση της εκπαίδευσης και η εστίαση γίνεται στην 

επίτευξη των στόχων. Γενικότερα, η διοίκηση μπορεί να θεωρηθεί ως ένα σύνολο 
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δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην αξιοποίηση πόρων προκειμένου να 

επιτευχθούν οι στόχοι της επιχείρησης ή του οργανισμού. Το εκπαιδευτικό σύστημα 

που υιοθετεί κάποια χώρα, αποτελείται από μία σύνθεση εκπαιδευτικών πολιτικών, 

στόχων αλλά και ανθρώπινης «τριβής» που έχουν αντίκτυπο στην επαγγελματική 

κατάρτιση, στη πνευματική καλλιέργεια καθώς και στη προσωπικότητα που 

διαμορφώνουν οι νέοι (Παγκάκης, 1993). Σύμφωνα με την Πετρίδου (2005 στο 

Σαββαΐδης, 2010),  διοίκηση μονάδων εκπαίδευσης καθίσταται «η συνεχής και 

δυναμική διαδικασία του προγραμματισμού, της οργάνωσης, της διεύθυνσης και του 

ελέγχου όλων των παραγωγικών πόρων που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική 

προσπάθεια, ώστε οι αποφάσεις, οι ενέργειες και τα προϊόντα της γνώσης να είναι 

αποτελεσματικά».  

Η διοίκηση μιας σχολικής μονάδας συντίθεται από τέσσερις λειτουργίες. Αυτές 

είναι,  ο προγραμματισμός κατά τον οποίο γίνεται κατανοητό το σημείο στο οποίο 

βρισκόμαστε καθώς και το σημείο στο οποίο επιθυμούμε να φτάσουμε. Η επόμενη 

λειτουργία αφορά την οργάνωση, κατά την οποία διαμορφώνεται ένα πλαίσιο δράσης 

προκειμένου να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι στόχοι. Τρίτη λειτουργία αποτελεί η 

διεύθυνση. Η διεύθυνση περιλαμβάνει τους τρόπους με τος οποίους θα γίνει 

αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού της οργάνωσης. Τέλος, τέταρτη λειτουργία 

αποτελεί ο έλεγχος. Κατά τη λειτουργία αυτή, γίνεται μέτρηση των αποτελεσμάτων 

συγκριτικά με τους στόχους που είχαν τεθεί και έχουμε τη λήψη διορθωτικών μέτρων, 

όπου κρίνεται αναγκαίο.   

Στη συνέχεια, περνάμε στο κομμάτι της οργάνωσης της εκπαίδευσης. Η έννοια της 

οργάνωσης μπορεί να διαφέρει αναλόγως το πεδίο στο οποίο εφαρμόζεται κάθε φορά. 

Στο κομμάτι της επιστήμης της οργάνωσης, η έννοια οργάνωση μπορεί να ερμηνευτεί 

ως η «δράση του οργανώνειν» (Σαΐτης, 2008) η οποία θα δηλώνει την οργανωτική 

δραστηριότητα των συστημάτων, γεγονός που την καθιστά ρυθμιστική. Η ρύθμιση 

μπορεί να αφορά τις σχέσεις που διαδραματίζονται μεταξύ των μελών μιας ομάδας, τα 

οποία μέλη θα έχουν κοινούς στόχους και θα είναι σε θέση να καθορίζουν και να 

παραχωρούν θέσεις ευθύνης και εξουσίας μεταξύ τους. Επιπλέον, θα μπορούσε να 

εμπεριέχει τις σχέσεις μεταξύ ανθρώπων και υλικών μέσων. Οποιαδήποτε περίπτωση 

και αν λάβουμε υπόψη, γίνεται φανερό πως η οργάνωση καθίσταται βασική λειτουργία 

της διοίκησης. Η οργάνωση της οποίας επιδίωξη είναι η επίτευξη σκοπών σε 

συγκεκριμένο χρόνο με τη βοήθεια δομών, συστημάτων και σχεδίων (Μπουραντάς, 

2001), θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια ευδιάκριτη κοινωνική οντότητα καθώς αν 
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θέσουμε ως παράδειγμα ένα σχολείο, γίνεται εύκολα αντιληπτό πώς επιδρά και 

επηρεάζει τον κοινωνικό χώρο. Απόρροια της οργάνωσης μπορεί να είναι η δημιουργία 

οργανογράμματος προκειμένου να διευθετηθούν και να συσχετιστούν τα καθήκοντα 

μεταξύ των θέσεων εργασίας. Εν κατακλείδι, ένας οργανισμός θεωρείται οργανωμένος 

όταν έχει εφαρμόσει ένα οργανόγραμμα προκειμένου να υπάρξει πλήρης διαύγεια 

μεταξύ των εργασιών και των καθηκόντων των εργαζομένων (Πετρίδου, 1998). 

Στη παρούσα μελέτη θα ασχοληθούμε συγκεκριμένα με τις ειδικές σχολικές 

μονάδες. Το ενδιαφέρον μου για τη διεξαγωγή της έρευνας αυτής προσελκύστηκε λόγω 

των μεγάλων διαστάσεων που έχει λάβει η ειδική αγωγή και εκπαίδευση στην Ελλάδα.  

Ο σεβασμός στη διαφορετικότητα του κάθε ανθρώπου καθώς και η ισότιμη και δίκαιη 

μεταχείριση όλων από όλους, είναι αναγκαίο να χαρακτηρίζονται ως δεδομένα και 

μόνιμα στοιχεία της καθημερινής μας ζωής. Οι μαθητές οι οποίοι έχουν κάποια ειδική 

εκπαιδευτική ανάγκη θα μπορέσουν να θεωρηθούν ως μία σημαντική δύναμη μιας 

κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από δημοκρατία, οργάνωση και ισότητα, μόνο εάν 

υπάρξει επιμονή στη προσπάθεια και στη συνεργασία σχολείου και κοινωνίας. Έτσι, 

μου εξήψε την περιέργεια να διερευνήσω τις απόψεις των εν ενεργεία  μελών που 

απαρτίζουν τις ειδικές σχολικές μονάδες σχετικά με ζητήματα που παρουσιάζονται 

παρακάτω. 

Προγενέστερες έρευνες έχουν ασχοληθεί με τον ρόλο του διευθυντή στις 

ειδικές σχολικές μονάδες εξετάζοντας το προφίλ, τα χαρακτηριστικά, την εμπειρία και 

την αποτελεσματικότητα των διευθυντών καθώς και τη συμβολή της ηγεσίας στην 

ανάπτυξη ενός θετικού κλίματος επικοινωνίας μεταξύ του σχολείου και των γονέων 

μαθητών που φοιτούν στα ειδικά σχολεία. Παρουσιάζεται, λοιπόν, ένα κενό σε 

ζητήματα που σχετίζονται με την μελέτη των απόψεων των διευθυντών αλλά και του 

προσωπικού που απασχολούνται σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης 

για τον θεσμό του ειδικού σχολείου, τα χαρακτηριστικά διαφοροποίησής του από το 

γενικό σχολείο, τα δυνατά και αδύνατα στοιχεία των μονάδων αυτών, παράγοντες 

ανασταλτικούς αλλά και ενισχυτικούς προς την αποτελεσματικότητα του σχολείου, 

τρόπους ενθάρρυνσης του προσωπικού από τη διεύθυνση για καλύτερη 

αποτελεσματικότητα καθώς και ζητήματα σχετικά την αξία και την ανάγκη 

επιμόρφωσης των απασχολούμενων σε ειδικές σχολικές μονάδες.  Στη συνέχεια, 

παρουσιάζεται το περιεχόμενο κάθε κεφαλαίου της συγκεκριμένης ερευνητικής 

εργασίας.  
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 Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, παρουσιάζονται θέματα σχετικά 

με τον σκοπό του σχολείου. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρονται ζητήματα που σχετίζονται 

με τις λειτουργίες του σχολείου, τη λειτουργικότητα της ειδικής σχολικής μονάδας, τις 

προϋποθέσεις που κάνουν που απαιτούνται προκειμένου μια ειδική σχολική μονάδα να 

καταστεί αποτελεσματική καθώς και ζητήματα σχετικά με την ηγεσία στις ειδικές 

σχολικές μονάδες. 

Στο επόμενο κεφάλαιο αναλύεται το νομοθετικό πλαίσιο γύρω από το οποίο 

στρέφεται το ειδικό σχολείο και η ειδική αγωγή τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε άλλες 

Ευρωπαϊκές χώρες. Θεωρήσαμε σκόπιμο και ωφέλιμο να μην εστιάσουμε 

αποκλειστικά και μόνο στο νομοθετικό πλαίσιο ειδικής αγωγής της Ελλάδας, αντιθέτως 

να παρουσιάσουμε περιληπτικά τα ισχύοντα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Οι 

χώρες για τις οποίες επιλέξαμε να παρουσιάσουμε το νομοθετικό τους πλαίσιο είναι η 

Κύπρος, η Αγγλία, η Γαλλία και η Σουηδία. 

Έπεται το τρίτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, το οποίο εστιάζεται σε 

θέματα επιμόρφωσης του προσωπικού που βρίσκεται στα σχολεία. Θεωρείται 

σημαντικό και αναγκαίο κομμάτι της εκπαίδευσης το προσωπικό να προβαίνει σε 

πράξεις επιμόρφωσης προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στις νέες εξελίξεις 

τόσο στην ειδικότητά του όσο και στο παιδαγωγικό κομμάτι προκειμένου και ο ίδιος ο 

εκπαιδευτικός να εξελίσσεται, να αισθάνεται πλήρης, ενημερωμένος και να έχει 

αυτοπεποίθηση προκειμένου να μπορέσει να παράγει αποτελεσματικό και ποιοτικό 

έργο. 

 Στο επόμενό μας κεφάλαιο, παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας. Πιο 

αναλυτικά, περιγράφεται ο σκοπός διεξαγωγής της, η σημαντικότητα διερεύνησης των 

απόψεων των διευθυντών αλλά και του προσωπικού μιας σχολικής μονάδας, τα 

ερευνητικά μας ερωτήματα, το βασικό προφίλ των συμμετεχόντων, τα μέσα με τα 

οποία καταφέραμε να συλλέξουμε τα δεδομένα μας, την διαδικασία συλλογής και 

ανάλυσής των δεδομένων αυτών καθώς και τους περιορισμούς που υπήρξαν στη 

διεξαγωγή της έρευνάς μας.  

Στη συνέχεια, στο πέμπτο κεφάλαιο, αναλύονται στο πρώτο υποκεφάλαιο 

εκτενώς τα αποτελέσματα της διεξαχθείσας έρευνας για τους διευθυντές και στο 

δεύτερο υποκεφάλαιο για τα μέλη του προσωπικού καθώς και για κάθε ερευνητικό μας 

ερώτημα ξεχωριστά . Έπειτα, ακολουθεί το έκτο κεφάλαιο το οποίο περιλαμβάνει τα 
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πιο βασικά συμπεράσματα της έρευνάς μας καθώς και τη συζήτηση και συσχετισμό 

αυτών με προγενέστερες έρευνες. Τέλος, ακολουθεί το έβδομο και τελευταίο μας 

κεφάλαιο, στο οποίο αναφέρουμε ορισμένες προτάσεις για περεταίρω έρευνα.  
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1. Ο ρόλος και η λειτουργία του ειδικού σχολείου 
Το να καθοριστούν και να διασαφηνιστούν οι στόχοι στις εκπαιδευτικές διαδικασίες 

αποτελεί υψίστη σημασία, γεγονός που καθιστά τον καθορισμό των ρόλων του ειδικού 

σχολείου σημαντικό προκειμένου να ενημερωθούν κατά το βέλτιστο τρόπο οι μαθητές 

που επρόκειτο να φοιτήσουν ή οι μαθητές που φοιτούν ήδη σε αυτό.  

Αναφορικά με τον ρόλο που κατέχει μια ειδική σχολική μονάδα θα παρατεθούν 

απόψεις κάποιων μελετητών για τον ρόλο της Ειδικής Αγωγής καθώς η σχέση μεταξύ 

ειδικού σχολείου και ειδικής αγωγής είναι άρρηκτα συνδεδεμένη. Σχετικά με τον ρόλο 

που διαδραματίζει η ειδική αγωγή παρατηρούνται ποικίλες απόψεις καθεμιά από τις 

οποίες εστιάζει στα χαρακτηριστικά εκείνα που θεωρούνται από τους μελετητές ως πιο 

σημαντικά. 

Μια από της απόψεις αυτές υποστηρίζει πως η ειδική αγωγή έχει ως στόχο της 

να προετοιμάσει τον μαθητή κατάλληλα ώστε να είναι σε θέση να συμμετάσχει όσο το 

δυνατόν περισσότερο σε όλα τα πεδία δράσης της κοινωνίας στην οποία εντάσσεται, 

να αυξήσει τις γνωσιακό του επίπεδο, τις εμπειρίες του, να καλλιεργήσει το πνεύμα 

ούτως ώστε η μετάβασή του από το σχολική στην ενήλικη ζωή να διευκολυνθεί και να 

γίνει ένας αυτόνομος πολίτης. Εύκολα μπορεί κανείς να αντιληφθεί πως η 

συγκεκριμένη προσέγγιση αποσκοπεί κυρίως στην ενεργοποίηση και την ένταξη των 

ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλους τους τομείς ενώ ταυτόχρονα και στην ανάπτυξη 

του πνεύματος του μαθητή προκειμένου να αποκτήσει αυτονομία στην ενήλικη ζωή 

του (Πολυχρονοπούλου – Ζαχαρογέωργα, 1993).  

Μια δεύτερη άποψη υποστηρίζει πως σκοπός της Ειδικής Αγωγής είναι να 

προσφέρει στους μαθητές με ειδικές ανάγκες την βασική αλλά και επαγγελματική 

εκπαίδευση σύμφωνα με τις δυνατότητες κάθε παιδιού, με τη βοήθεια ειδικά 

διαμορφωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων έχοντας ως στόχο την αναπλήρωση 

των αδυναμιών τους κατά το βέλτιστο δυνατό επίπεδο, ώστε το πέρασμα από την 

σχολική στην ενήλικη ζωή να γίνει με ομαλό τρόπο. Κατ’ αυτή την άποψη, λοιπόν,  

ρόλος της ειδικής αγωγής δεν είναι μόνο να παρέχει τη βασική εκπαίδευση στους 

μαθητές αλλά και εκπαίδευση χρήσιμη για την μετέπειτα εύρεση θέσης στην αγορά 

εργασίας. Σύμφωνα με τον Νικόδημο, (1987 στο Τσινιάρα, 2016, σ.7) τα συγκεκριμένα 

παιδιά μέσα από ειδικά διαμορφωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα θα καταφέρουν να 

αναπληρώσουν τα κενά τους προκειμένου η μετάβαση από το σχολείο να είναι ομαλή 

και να έχουν τα κατάλληλα εφόδια για να σταθούν στην αγορά εργασίας.  
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Μία τρίτη άποψη είναι πως στόχος της Ειδικής Αγωγής είναι να υποβοηθήσει, 

να υποστηρίξει τα παιδιά αλλά και να βελτιώσει τη σωματική, τη συναισθηματική, την 

πνευματική και κοινωνική κατάσταση των μαθητών. Ωστόσο επιδιώκει την 

επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων και ταυτόχρονα την ενσωμάτωσή τους 

στην κοινωνία. Πιο απλά, η ειδική αγωγή είναι κάτι περισσότερο και πιο σύνθετο από 

μια εκπαιδευτική διαδικασία. Αποτελεί μια βοήθεια ζωής σε άτομα τα οποία 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε καθημερινά, δεδομένα για πολλούς, θέματα. Η 

συγκεκριμένη άποψη τονίζει πως η ειδική αγωγή  αποτελεί βοήθεια ζωής διότι βοηθά 

άτομα τα οποία απομονώνονται και που χρειάζονται υποστήριξη σωματική, 

συναισθηματική, πνευματική και κοινωνική για να μπορέσουν μελλοντικά να είναι σε 

θέση να ενσωματωθούν με την εύρεση εργασίας. Έτσι η ειδική αγωγή δεν είναι απλά 

η παροχή γνώσεων αλλά και παροχή βοήθειας (Κρουσταλάκης, 1994). 

Μια επιπλέον και διαφοροποιημένη, από τις προηγούμενες, άποψη στοχεύει 

στο να μειωθούν οι διακρίσεις και υποστηρίζει πως στόχος της Ειδικής Αγωγής είναι 

να μην ξεχωρίζει τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από το κοινωνικό σύνολο 

του μαθητικού κόσμου, παρά μόνο σε περιπτώσεις που δεν δύναται να γίνει 

διαφορετικά, λόγω πιθανής  ψυχοπνευματικής ή σωματικής αναπηρίας. Όπως και να 

’χει, όμως, καθίσταται αναγκαία η ειδική αγωγή η οποία θα στηρίζεται σε ειδικά 

εκπαιδευτικά προγράμματα που θα εφαρμόζονται από ειδικευόμενους εκπαιδευτικούς 

με ειδικές μεθόδους και μέσα διδασκαλίας. Στη συγκεκριμένη άποψη η ειδική αγωγή 

αναλαμβάνει το ρόλο της ένταξης των παιδιών στο γενικό σχολείο ή σε χώρους οι 

οποίοι δεν θα είναι απομονωμένοι από το υπόλοιπο σύνολο και η ειδική εκπαίδευση 

προτείνεται σε σοβαρά προβλήματα. Σύμφωνα με τον Μαντέ, (1989 στο Τσινιάρα, 

2016, σ. 8) η ειδική αγωγή πρέπει να βασίζεται σε ένα ειδικό πρόγραμμα από ειδικούς 

εκπαιδευτικούς και μέσα από ειδικές μεθόδους και μέσα διδασκαλίας. 

Προκειμένου να καθοριστεί ο ρόλος του ειδικού σχολείου έγινε η διάκριση της 

ειδικής αγωγής σε τέσσερις επιμέρους στόχους: 

α) Πρώτος στόχος είναι η αλλαγή της νοοτροπίας των γονιών σχετικά με το θέμα της 

σχολικής επίδοσης, 

β) δεύτερο στόχο αποτελεί η αντικειμενική αξιολόγηση του κάθε μαθητή ανάλογα με 

την ιδιομορφία του, ούτως ώστε να δοθεί σε αυτόν ίση και δίκαιη εκπαιδευτική 

ευκαιρία προκειμένου να καταφέρει να εξελιχθεί, 

γ) ο τρίτος στόχος αφορά στο να ελαχιστοποιηθούν οι διακρίσεις και οι διαφορές που 

υπάρχουν μεταξύ ομάδων μαθητών στις σχολικές επιδόσεις 
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δ) τέταρτο και τελευταίο στόχο αποτελεί η νομική κατοχύρωση της ειδικής αγωγής 

στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Η άποψη για τον στόχο της ειδικής αγωγής απαρτίζεται από τέσσερα μέρη με 

πρώτο μέρος αυτό της αλλαγής της άποψης που έχουν οι γονείς σχετικά με το ποιος 

μαθητής θεωρείται άριστος και ικανός. Τονίζεται επομένως, η ανάγκη για προσπάθεια 

να αλλάξουν οι γονείς στάση και να περιορίσουν αυτό το αρνητικό αίσθημα όταν το 

παιδί τους δεν χαρακτηρίζεται ως «καλός μαθητής» αλλά αποκλίνει. Έπειτα 

τοποθετείται η  ορθή αξιολόγηση των ειδικών αναγκών του μαθητή διότι η σωστή 

διάγνωση θα επιφέρει δίκαιη και σωστή εκπαίδευση. Τρίτο μέρος είναι το να 

εξαλειφθούν οι διακρίσεις εντός της τάξης αντιμετωπίζοντας ισότιμα τους μαθητές με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τέλος, να αναδειχθεί η αξία και η ανάγκη να 

κατοχυρωθεί νομοθετικά στην γενική εκπαίδευση διότι καθίσταται εξίσου χρήσιμη και 

στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης (Ξηρομερίτη – Τσακλαγκάνου, 1984). 

Οι νόμοι που συντάχθηκαν περί ειδικής αγωγής, αναφέρονταν στον ρόλο της 

και πιο συγκεκριμένα στους επιδιωκόμενους στόχους. Ειδικότερα ο Νόμος 2917 / 2000 

έκανε λόγο για τους στόχους της Ειδικής Αγωγής οι οποίοι θα απέβλεπαν στο να 

αναπτυχθεί η προσωπικότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες, στο να βελτιωθούν οι 

ικανότητες και δεξιότητές τους ώστε να είναι εφικτή η ένταξη ή η επανένταξη στην 

εκπαίδευση καθώς και η συμβίωση με το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Οι 

συγκεκριμένοι στόχοι αναφέρονται ομοίως και σε επόμενους νόμους, βασικό 

παράδειγμα μπορεί να αποτελέσει ο νόμος του 2008. 

Συμπερασματικά, ο ρόλος της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης περιστρέφεται 

γύρω από την ένταξη του ατόμου στην κοινωνία, στην ίση παροχή εκπαίδευσης και 

στην επαγγελματική αποκατάσταση. Τα άνωθεν, καθιστούν φανερή την αξία της 

ειδικής αγωγής η οποία θα πρέπει να έχει άρρηκτη σχέση με την εκπαίδευση. 

  

1.1 Λειτουργικότητα του ειδικού σχολείου 

Σύμφωνα με τους Γκότοβο, (1990), Ξωχέλλη, (1997) και Κωνσταντίνου, (1998), όπως 

αναφέρουν οι Σαΐτη & Σαΐτης (2012, σ. 80), προκειμένου να επιτευχθεί ένα 

συγκεκριμένο έργο, ένας συγκεκριμένος σκοπός, αδιαμφισβήτητα υπάρχουν κάποιες 

ενέργειες, που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Αυτό παρατηρείται σε όλους τους 

κοινωνικούς οργανισμούς, άρα και στο σχολείο. Γενικά υπάρχουν πολλές απόψεις στη 

βιβλιογραφία σχετικά με τις λειτουργίες που έχει ένα σχολείο. Ωστόσο θα αναλύσουμε 

την άποψη των Γκοτόβου (1990), Κωνσταντίνου (1998), όπως αναφέρεται από τους 
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Σαΐτη  & Σαΐτη, (2012, σ. 81), η οποία άποψη εμφανίζει τέσσερις βασικές λειτουργίες 

στο σημερινό σχολείο. Αυτές είναι η κοινωνικοποιητική λειτουργία, η μαθησιακή 

λειτουργία, η επιλεκτική λειτουργία και η κουστωδιακή λειτουργία. 

 Πιο αναλυτικά, η κοινωνικοποιητική λειτουργία βοηθά στο να διατηρηθεί και 

να προωθηθεί το κοινωνικο  –  πολιτισμικό σύστημα, προσαρμόζοντας τους μαθητές 

του σχολείου στα πολιτισμικά στοιχεία του περιγύρου τους. Έπειτα, η μαθησιακή 

λειτουργία αφορά στην παροχή, από την πλευρά του σχολείου, στους μαθητές τα 

απαραίτητα στοιχεία μάθησης και διαπαιδαγώγησης. Η επόμενη λειτουργία, αυτή της 

επιλεκτικής, αποσκοπεί στο κομμάτι της αξιολόγησης των επιδόσεων του κάθε μαθητή. 

Τέλος, η κουστωδιακή λειτουργία, σχετίζεται με την οικογένεια και το κομμάτι της 

οικονομίας. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως με την ύπαρξη του σχολείου, δίνεται η 

δυνατότητα στους γονείς των μαθητών να εργαστούν, καθώς το σχολείο εκτός από 

μάθηση, προσφέρει και φύλαξη των παιδιών.  

Σχετικά με την λειτουργικότητα της ειδικής σχολικής μονάδας κύρια πηγή 

άντλησης πληροφοριών αποτελεί ο νόμος 3699 του έτους 2008. Με τον όρο 

λειτουργικότητα της ειδικής σχολικής μονάδας αναφερόμαστε στους χώρους που 

παρέχουν ειδική εκπαιδευτική αγωγή στα άτομα εκείνα που τη χρειάζονται, στα 

στελέχη εκπαίδευσης, στη διοίκησή τους και ταυτόχρονα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

που ακολουθείται.  

Η ειδική αγωγή και εκπαίδευση είναι υποχρεωτική και παρέχεται δωρεάν. 

Υφίσταται σε σχολεία προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

και φορέα της αποτελεί το Υπουργείο Παιδείας. Δικαίωμα ένταξης στην ειδική αγωγή 

έχουν όσοι εμφανίζουν μαθησιακές δυσκολίες οι οποίες μπορεί να οφείλονται σε 

αισθητηριακούς, νοητικούς, γνωστικούς, αναπτυξιακούς, ψυχικούς ή νευρολογικούς 

παράγοντες.  

Η ειδική αγωγή πλέον μπορεί να παρέχεται στο γενικό σχολείο όταν οι ειδικές 

ανάγκες που παρουσιάζονται χαρακτηρίζονται ως ήπιας μορφής και οι μαθητές 

μπορούν να υποστηριχθούν από τον εκπαιδευτικό της τάξης ο οποίος συνεργάζεται με 

τα ΚΕΔΔΥ. Όταν οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητή χαρακτηρίζονται ως 

πιο σοβαρές τότε η ειδική αγωγή παρέχεται με τη βοήθεια εκπαιδευτικών παράλληλης 

στήριξης εντός της τάξης του γενικού σχολείου. Έναν ακόμη χώρο παροχής ειδικής 

αγωγής και εκπαίδευσης  αποτελούν τα ειδικά τμήματα ένταξης που λειτουργούν στα 

σχολεία γενικής εκπαίδευσης αλλά με διαφορετικά προγράμματα εκπαίδευσης. 
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Συμπερασματικά, οι μαθητές με κάποια ήπιας μορφής δυσκολία ακολουθείται το κοινό 

πρόγραμμα ενώ για μαθητές με πιο σοβαρές δυσκολίες ακολουθείται το εξειδικευμένο 

πρόγραμμα. 

Οι μαθητές οι οποίοι δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν φοιτούν κυρίως σε 

ειδικές σχολικές μονάδες ή σε τμήματα ένταξης με παράλληλη στήριξη από ειδικό 

βοηθητικό προσωπικό. Πιο συγκεκριμένα, η παροχή ειδικής αγωγής στην 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ξεκινά από το νηπιαγωγείο και τα τμήματα ένταξης πρώιμης 

παρέμβασης εντός του νηπιαγωγείου και διαρκεί έως και το 7ο έτος της ηλικίας του 

μαθητή και στα δημοτικά σχολεία έως το 14ο έτος της ηλικίας τους.  

Οι ειδικές σχολικές μονάδες στελεχώνονται από εκπαιδευτικούς 

καταρτισμένους στον τομέα της ειδικής αγωγής, από εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν 

πραγματοποιήσει μετεκπαίδευση στην ειδική αγωγή.  

Σχετικά με τον τομέα της διοίκησης των ειδικών σχολικών μονάδων, κύριο 

ρόλο έχει ο διευθυντής, έπειτα ο υποδιευθυντής και στη συνέχεια ο σύλλογος 

προσωπικού, στην περίπτωση, όμως, μονοθέσιων και διθέσιων νηπιαγωγείων και 

δημοτικών, την ευθύνη της διοίκησης έχει ο προϊστάμενος που κατέχει διετή θητεία 

τον οποίο ορίζουν οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν οργανική θέση. Αξίζει να σημειωθεί 

πως ακόμη και οι εκπαιδευτικοί που έχουν αναλάβει τμήματα ένταξης, έχουν το 

δικαίωμα να καταλάβουν τη θέση του διευθυντή όπως και οι εκπαιδευτικοί άλλων 

σχολείων. 

Τέλος, σχετικά με το ωρολόγιο πρόγραμμα των ειδικών σχολικών μονάδων 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ξεκινά στις 8:00 το πρωί και μέχρι τις 8:10 υποδέχεται 

τους μαθητές, οι δύο πρώτες διδακτικές περίοδοι διαρκούν σαράντα πέντε λεπτά 

εκάστη και ακολουθεί ένα εικοσάλεπτο διάλειμμα. Στη συνέχεια, οι δύο επόμενες 

διδακτικές ώρες διαρκούν ομοίως 45 λεπτά εκάστη τις οποίες διαδέχεται ένα 

δεκαπεντάλεπτο διάλειμμα, έπεται η 5η διδακτική ώρα η οποία έχει διάρκεια σαράντα 

λεπτών και λήγει στις 12:25 και τέλος η 6η και τελευταία ώρα (13:15) που αποχωρούν 

οι μαθητές από τη μονάδα. Τα μαθήματα που προσφέρονται στις ειδικές σχολικές 

μονάδες, καθορίζονται ανάλογα με τις δυνατότητες του κάθε παιδιού και επιλέγονται 

τα καταλληλότερα τα οποία μπορεί να είναι η γλώσσα, τα μαθηματικά, μαθήματα 

σχετικά με κοινωνικές δεξιότητες, με προεπαγγελματικές δεξιότητες καθώς και 

μαθήματα αισθητικής αγωγής και μουσικής. Επιπλέον παρέχονται και υπηρεσίες 

λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, φυσικοθεραπείας, ψυχολογίας κ.τ.λ.. 
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1.2 Προϋποθέσεις για την αποτελεσματική λειτουργία των ειδικών σχολικών 

μονάδων  

Με τον ερχομό της δεκαετίας του ΄90 αρχίζει διαπιστώνεται μια αλλαγή σχετικά με τις 

αντιλήψεις για τον ρόλο που έχει το κράτος στην Ευρώπη, παρατηρώντας μια 

υποχώρηση του κράτους πρόνοιας και ενίσχυση νεοφιλελεύθερων αντιλήψεων. 

Συνάμα, υπάρχει και μια όξυνση του ζητήματος αν η εκπαίδευση είναι αποτελεσματική 

και ποιοτική και αν υπάρχει αξιολόγηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται αντιμέτωπη με 

δημογραφικές, οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές προκλήσεις έχοντας στόχο 

τη καλυτέρευση της εκπαίδευσης.  

Στις μέρες μας ο εθνικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης φθίνει και σιγά – σιγά 

μεταμορφώνεται σε μια, κοινά αποδεκτή, ευρωπαϊκή πολιτική καθώς οι ανάγκες είναι 

συνδεδεμένες με τον διεθνή οικονομικό ανταγωνισμό αλλά και την τεράστια εξέλιξη 

της τεχνολογίας. Η εκπαίδευση καλείται να καλύψει τις ανάγκες μάθησης και 

κατάρτισης του δυναμικού εργασίας, των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των 

ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

 Ειδικότερα, εννοείται η διαμόρφωση ενός αναλυτικού συστήματος δεικτών και 

επιπέδων αναφοράς που θα βοηθούν στη μέτρηση της εκπαιδευτικής ποιότητας μέσω 

του προγράμματος «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010» σύμφωνα με τους Ρουσσάκη 

και Πασσιά, (2006 στο  Μητροπούλου 2009, σ. 29). Η ποιότητα στον εκπαιδευτικό 

κλάδο, σχετίζεται με την βελτίωση των “standards” και η αξιολόγηση με επίκεντρο το 

σχολείο μπορεί να θεωρηθεί ως μια δυναμική λειτουργία (Γκανάκας, 2005).  

Ορισμένοι συγγραφείς, όπως παραδείγματος χάρη οι Θεοφιλίδης (1994) και 

Καψάλης (2005 στο Μητροπούλου 2009, σ. 30) αναφέρουν μια σειρά παραγόντων οι 

οποίοι θεωρούνται υψίστης σημασίας για την αποτελεσματικότητα στη λειτουργία των 

σχολείων. Κάποιοι από τους παράγοντες αυτούς, ακολουθούν ευθύς αμέσως. 

α) Η σχολική ηγεσία: Ο διευθυντής, έχει καθήκον να εμπνεύσει, να εμψυχώσει και να 

δημιουργήσει κατάλληλο κλίμα εντός του σχολείου, να ασκήσει γραφειοκρατικά 

καθήκοντα και ηγετικό ρόλο.  

β) Η δομή και η οργάνωση του αναλυτικού προγράμματος: 

Ένα σχολείο για να είναι αποτελεσματικό, θα πρέπει να έχει ένα αναλυτικό πρόγραμμα 

το οποίο θα χαρακτηρίζεται από σαφήνεια και ταυτόχρονα θα είναι σε θέση να 

εκφράσει τις προσδοκίες αλλά και τους σκοπούς που θέτει το σχολείο.  

γ) Η σταθερότητα του προσωπικού. Οι αστάθειες στο προσωπικό μπορούν να 

δημιουργήσουν προβλήματα στον προγραμματισμό, στην οργάνωση δραστηριοτήτων 
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καθώς και στις επιδόσεις των μαθητών λόγω της συνεχούς αναστάτωσης που υπάρχει 

στη σχολική μονάδα.  

δ) Το κατάλληλο εκπαιδευτικό κλίμα: Προκειμένου να υπάρξει εύρυθμη λειτουργία της 

σχολικής μονάδας, καθίσταται αναγκαία η ύπαρξη κατάλληλου σχολικού κλίματος στη 

μονάδα. 

ε) Η συνεργασία μεταξύ σχολείου και οικογένειας: Είναι σημαντική η επικοινωνία των 

γονιών με το σχολείο των παιδιών τους προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του 

σχολείου, γεγονός που θα οδηγήσει στην καλύτερη επίδοση των μαθητών. 

Περνώντας στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, εκ πρώτης 

όψεως ο τρόπος που διοικούνται και λειτουργούν μοιάζει να είναι ο ίδιος με αυτόν που 

υφίσταται στις γενικές σχολικές μονάδες αλλά αν κάποιος ψάξει σε βάθος θα 

διαπιστώσει πως υπάρχουν αρκετές διαφορές. Πρώτη, σημαντική διαφορά, 

διαπιστώνεται στο προσωπικό που απαρτίζει την ειδική σχολική μονάδα. Υπάρχει 

μεγάλη ποικιλία από επιστήμονες όπως είναι λογοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, 

ψυχολόγοι κ.λπ., ειδικότητες που δεν συναντάμε συχνά στα γενικά σχολεία. Επόμενη 

διαφορά παρατηρείται, στη λειτουργία των ειδικών σχολικών μονάδων στις οποίες 

εμπλέκονται άμεσα εξωσχολικοί φορείς όπως είναι το ΚΕΔΔΥ και οι υπηρεσίες 

κοινωνικής πρόνοιας. Τρίτη διαφορά είναι ότι τα ειδικά σχολεία απαιτούν ένα ελαστικό 

πρόγραμμα προκειμένου να μπορέσει να προσαρμοστεί και να εξυπηρετήσει τις 

ανάγκες των μαθητών, πράγμα που δεν συναντάμε στα γενικά σχολεία. Για όλα τα 

παραπάνω, σύμφωνα με τη  Συριοπούλου – Δελλή, (2003 στο Μητροπούλου 2009, σ. 

30) οι ειδικές σχολικές μονάδες χαρακτηρίζονται ως  οργανισμοί που διακρίνονται από 

εξωστρέφεια.  

Προκειμένου μια ειδική σχολική μονάδα να θεωρηθεί επιτυχημένη θα πρέπει 

να έχει τα εξής χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την ετήσια επιθεώρηση της Αγγλίας που 

αφορά στο έτος 2001 – 2002 (στο Μητροπούλου 2009, σ. 30) 

α) να εφαρμόζει ολιστικές προσεγγίσεις για την αξιολόγηση και τη καταγραφή της 

προόδου που σχετίζονται με τη λειτουργία ολόκληρου του σχολείου, 

β) να υπάρχει διαχείριση αλλαγής και ειδικότερα να εφαρμόζονται ενταξιακές 

πρακτικές προσδίδοντας έτσι διευρυμένο ρόλο στην ειδική σχολική μονάδα και τέλος, 

γ) να προωθείται η επιτυχημένη προσαρμογή του σχολείου σε θέματα αντιμετώπισης 

ειδικών αναγκών.  

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Riehl (2000), υποστηρίζεται ότι οι ηγέτες 

προκειμένου να ανταποκρίνονται στο ρόλο τους, θα πρέπει να καταφέρουν να 
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ενδυναμώσουν τη σημασία του όρου «διαφορετικότητα», να οικοδομήσουν τη σχέση 

του σχολείου – κοινότητας και να εισάγουν ενταξιακές πρακτικές στο σχολείο. 

Προκειμένου να καταστούν εφικτά τα παραπάνω, γίνεται υπέρβαση της ατομικής 

προσπάθειας και του παραδοσιακού ρόλου του διευθυντή σχολικής μονάδας και 

απαραίτητη θεωρείται η συμμετοχική διοίκηση προκειμένου να χαραχθεί μια επιτυχής 

πορεία. Έτσι, γίνεται κατανοητή η σημασία της ομαδικής εργασίας για να μπορέσουν 

οι ειδικές σχολικές μονάδες να είναι ευέλικτες και να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες 

που υπάρχουν. Οι μονάδες αυτές, χαρακτηρίζονται από συλλογικές δράσεις 

προκειμένου να επιλυθεί κάποια αρρυθμία καθώς όλοι οι εμπλεκόμενοι  μοιράζονται 

τις εμπειρίες που έχουν αποκτήσει (Farell & Ainscow, 2002).  

Προκειμένου να μπορέσει το ειδικό σχολείο να ανταποκριθεί επιτυχώς στις 

ανάγκες που έχουν οι μαθητές, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι ο ηγέτης του κάθε 

ειδικού σχολείου θα έπρεπε να αναπτύξει οργανωσιακή κουλτούρα μέσω της οποίας 

θα παρεχόταν η απαιτούμενη ενθάρρυνση για την επίλυση των όποιων προβλημάτων 

εμφανίζονταν. Σύμφωνα με τον Σολομών, (1999 στο Μητροπούλου 2009, σ. 32) είναι 

εμφανές και στη χώρα μας ότι τα σχολεία και πιο ειδικά οι ειδικές σχολικές μονάδες, 

μπορούν να δρουν σχετικά αυτόνομα, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που θα 

βελτιώσουν το εκπαιδευτικό έργο, παρά τον συγκεντρωτισμό που χαρακτηρίζει το 

ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης.  

Εν κατακλείδι, η υπάρχουσα βιβλιογραφία υποστηρίζει πως η 

αποτελεσματικότητα ενός σχολείου, είτε αυτό είναι γενικό είτε ειδικό, συναρτάται από 

πολλούς παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτή. 

 

1.3 Σχολική ηγεσία στις ειδικές σχολικές μονάδες 

Η σημασία της ηγεσίας δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως, ωστόσο αποτελεί πολυετή 

λόγο έρευνας διότι ο ρόλος του ηγέτη είναι σημαντικός προκειμένου ένας οργανισμός 

να είναι αποτελεσματικός και στη συγκεκριμένη περίπτωση για την 

αποτελεσματικότητα μιας μονάδας εκπαίδευσης. Υπό αυτό το πλαίσιο έχουν κατατεθεί 

διάφοροι ορισμοί που μπορούν να περιγράψουν τον ρόλο που έχει ο ηγέτης 

προκειμένου να γίνει πιο κατανοητός ο όρος ηγεσία. Ο ορισμός που δίνει ο 

Μπουραντάς, (2005) είναι πως ηγέτης είναι αυτός που μπορεί να επηρεάσει άλλα 

άτομα, τους «οπαδούς» του δηλαδή οι οποίοι τον ακολουθούν εθελοντικά. Οι Hoy & 

Miskel (1996), υποστηρίζουν πως ηγέτης είναι το άτομο εκείνο που μπορεί να ασκεί 

μεγάλη επιρροή και που μπορεί να ανταπεξέλθει στον ηγετικό ρόλο. Ο Leavitt, (1972)  
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υποστηρίζει πως ο ηγέτης είναι ενταγμένος μέσα σε μια ομάδα εργασίας και έχει 

αναλάβει συγκεκριμένο ρόλο. Υπάρχουν και ορισμοί οι οποίοι κάνουν αναφορά στο 

ρόλο και την αξία των συναισθημάτων, βασικό παράδειγμα των οποίων αποτελεί ο 

ορισμός του Yukl (1994, στο Μητροπούλου, 2009, σ. 26), ο οποίος θεωρεί πως οι 

ηγέτες μπορούν να εμπνεύσουν τους υφισταμένους μέσω των συναισθημάτων. 

«Ηγεσία είναι το πλέγμα εκείνων των συμπεριφορών που χρησιμοποιείς με τους 

άλλους όταν προσπαθείς να επηρεάσεις τη δική τους συμπεριφορά» Πασιαρδής (2004, 

σ. 209). Στις μέρες μας ο όρος «ηγεσία», άλλοτε αποκτά την έννοια της σύνθεσης 

φαινομένων ισχύος, εξουσίας και επιρροής και άλλοτε την έννοια της επιρροής, της 

τέχνης ή της διαδικασίας επηρεασμού ατόμων, με σκοπό να εργαστούν με προθυμία 

προκειμένου να έρθει η επίτευξη ομαδικών στόχων (Σαΐτης, 2005, σ. 238). Η ηγεσία 

δεν είναι ταυτόσημη της διοίκησης αλλά αποτελεί μια διαδικασία που αποσκοπεί στην 

αλλαγή νοοτροπίας και συμπεριφοράς των ανθρώπων όταν το επιβάλλουν οι συνθήκες 

(Σαΐτης, 2005). Σε έναν οργανισμό η διοίκηση μπορεί να καλύψει το φάσμα 

δραστηριοτήτων του και συγκεκριμένα στον χώρο της εκπαίδευσης μπορεί να 

παρέχεται από τη διεύθυνση του σχολείου.  

Σημαντικά ζητήματα ηγεσίας που μπορεί να αφορούν τον τομέα της ειδικής 

αγωγής και εκπαίδευσης είναι η αξία που δίνεται στην προσωπική ανάπτυξη, στο 

βαθμό βαρύτητας που δίνεται στην εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος σε σχέση 

με το γνωστικό αντικείμενό τους, η προηγούμενη αποτελεσματική πορεία της καριέρας 

τους στη διδακτική, η προϋπάρχουσα εμπειρία σε γενικά σχολεία ως δείκτης για την 

αποτελεσματική διοίκηση των ειδικών σχολικών μονάδων και η θετική αντιμετώπιση 

για τον τομέα της εκπαίδευσης που ασχολείται με τα άτομα με ειδικές ανάγκες, 

σύμφωνα με τους Rayner & Ribbins, (1999, στο Μητροπούλου, 2009, σ. 25). Ο 

διευθυντής θα πρέπει να έχει ηγετικό ρόλο και οι ευθύνες θα πρέπει να μοιραστούν 

μέσα σε μια κοινότητα στην οποία θα υπάρχουν κοινές αξίες και προσδοκίες με σκοπό 

να μειωθούν λειτουργίες ελέγχου. Προκειμένου να επιτευχθεί η αύξηση 

παραγωγικότητας του σχολείου, θα πρέπει οι ηγέτες να στραφούν στην έμπνευση ενός 

κοινού οράματος για το σχολείο και να εμψυχώσουν τα εκπαιδευτικά μέλη του 

σχολείου μέσω της συνεργασίας και της ομαδικής εργασίας και να τους ενθαρρύνει να 

είναι σε θέση να δρουν αυτοβούλως σύμφωνα με τους Johnson & Johnson (1989 στο 

Μητροπούλου, 2009, σ. 27). Η σημασία της συνεργασίας στα ειδικά σχολεία είναι πολύ 

μεγάλη καθώς στα σχολεία αυτά υπάρχει διεπιστημονικότητα λόγω των πολλών 

ειδικοτήτων που εμπλέκονται στη λειτουργία του. Δίνοντας, λοιπόν, έμφαση στη 
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συνεργασία του προσωπικού, ο τύπος της ηγεσίας διαμορφώνεται σε 

μετασχηματιστική ηγεσία και δεν υπάρχει η εμπλοκή κάποιου κυρίαρχου αρχηγού 

(Leithwood, et al., 2006).  
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2. Το νομοθετικό πλαίσιο του θεσμού της ειδικής αγωγής 
2.1 Το νομοθετικό πλαίσιο της Ελλάδας 

Η εξέλιξη και η παρουσία της ειδικής αγωγής μπορεί να χαρακτηριστεί άκρως 

δυναμική. Άρχισε να γίνεται κατάθεση νομοσχεδίων, υπογραφές νόμων που θα 

διασφάλιζαν αναγκαίους χώρους προκειμένου να ανθίσει η ειδική αγωγή, να 

διασαφηνιστεί ο ρόλος και η λειτουργικότητά της.  

Ο πρώτος νόμος που αφορά την ειδική αγωγή είναι ο 453 / 1937 ο οποίος 

επέτρεπε την ίδρυση ειδικών σχολείων ή τάξεων για παιδιά τα οποία είχαν 

αποκλειστικά νοητική υστέρηση. Το πρώτο σχολείο που εφάρμοσε τον θεσμό της 

ειδικής αγωγής ήταν το πρότυπο σχολείο Καισαριανής το οποίο διηύθυνε η Ρόζα 

Ιμβριώτη. Ο νόμος βοήθησε να δημιουργηθούν και άλλα σχολεία που θα μπορούσαν 

να παρέχουν ειδική αγωγή. Με την πάροδο των χρόνων θεσπίζονταν νόμοι που θα 

διασφάλιζαν θέματα υψίστης σημασίας (Πολυχρονοπούλου, 2012). 

Έως τις αρχές της δεκαετίας του 1980 η εκπαιδευτική πολιτική προσπαθούσε 

να διασφαλίσει θέματα σχετικά με τη φύση, τους στόχους και τις προϋποθέσεις που 

απαιτούνταν για την υλοποίηση θεσμών ειδικής αγωγής. Αναφορικά με τη φύση  της 

ειδικής αγωγής ως θεσμό, αποτελεί έναν ξεχωριστό και αυτόνομο κλάδο που έχει 

οργάνωση και στηρίζεται σε νόμους υπολοίπων σχολείων.   

Το 1981 τέθηκε το νομοσχέδιο 1143 / 1981 που όριζε, «Περί ειδικής αγωγής, 

ειδικής επαγγελματικής εκπαιδεύσεως, απασχολήσεως και κοινωνικής μέριμνας των 

αποκλινόντων εκ του φυσιολογικού και των άλλων τινών εκπαιδευτικών διατάξεων». 

Το νομοσχέδιο αυτό καθόρισε τον ρόλο της ειδικής σχολικής μονάδας. Στόχος του 

νομοσχεδίου αποτελούσε η ειδική εκπαίδευση η οποία αποσκοπεί στο να 

αποκατασταθούν επαγγελματικά οι μαθητές και να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. 

Τα άτομα αυτά με ειδικές ανάγκες, είχαν διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που 

καθόριζε η «φύση» του ανθρώπου σύμφωνα με την επιστημονική απόδοση αυτής της 

φύσης. Οι αντιδράσεις που προκλήθηκαν από αυτόν τον νόμο ήταν αρνητικές καθώς ο 

νόμος αυτός αποτελούσε ένα αντίγραφο ξένων νόμων (Ζώνιου – Σιδέρη, 2011). 

Το παραπάνω νομοσχέδιο δέχθηκε αλλαγές από τον νόμο 1566 / 1985. Ο νόμος 

αυτός αντιμετωπίζει την ειδική αγωγή ως ίσης σημασίας και αξίας με τη γενική 

εκπαίδευση. Έτσι η εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες αποτελεί καθήκον της 

πολιτείας της οποίας στόχος αποτελεί η ένταξη των συγκεκριμένων μαθητών στη 

γενική εκπαίδευση με τη δημιουργία ειδικών τάξεων εντός του γενικού σχολείου. 

Προκειμένου η εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες να είναι πιο 
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αποτελεσματική, θεσπίζεται η ύπαρξη του ειδικού προσωπικού. Το προσωπικό αυτό 

θα έχει υποστηρικτικό και ταυτόχρονα ιατρικό ρόλο εντός του σχολείου. Πλέον με τον 

νόμο αυτό, η φοίτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στο ειδικό σχολείο τα κάνει να 

διαφέρουν από το μη «φυσικό» που αναφέρθηκε παραπάνω καθώς υποστηρίζονται από 

ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και οι δυσκολίες μειώνονται.  

Επιπλέον αλλαγές προέκυψαν από τον Νόμο 2817 / 2000 ο οποίος αφορούσε 

την εκπαίδευση των ατόμων τα οποία έχουν κάποια ειδική εκπαιδευτική ανάγκη αλλά 

και άλλες διατάξεις. Πιο συγκεκριμένα, ο νόμος αυτός υποστήριξε τη δημιουργία 

τμημάτων ένταξης εντός του γενικού σχολείου, προκειμένου τα παιδιά με κάποια 

ειδική ανάγκη να μπορούν να έχουν παράλληλη στήριξη από ειδικό προσωπικό. Οι 

ειδικές ανάγκες των ατόμων πλέον θα ονομάζονται «ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» 

δίνοντας έτσι έμφαση στην ειδική αντιμετώπιση των ατόμων αυτών στο ζήτημα της 

εκπαίδευσης. Ο συγκεκριμένος νόμος κάνει αναφορά για τη δημιουργία ιατρικών 

κέντρων, μέσω των οποίων θα καθοριζόταν ποια άτομα χρειάζονται ειδική αγωγή, 

γεγονός που προκάλεσε κριτικές και αντιδράσεις διότι μόνο τρία ιατρικά κέντρα θα 

καθόριζαν τη πορεία τον μαθητών (Ζώνιου – Σιδέρη, 2011). 

Τέλος, στον πιο πρόσφατο νόμο, 3699 / 2008 τονίστηκε ο ρόλος της ειδικής 

αγωγής που δεν είναι άλλος από την ύπαρξη ίσως ευκαιριών σε κάθε τομέα της 

κοινωνίας, αλλά και ο υποχρεωτικός και δημόσιος χαρακτήρας της. Ωστόσο, ο νόμος 

διατήρησε την ιατρική φύση του στοχεύοντας στην αναγνώριση των ειδικών αναγκών. 

Ο νόμος όμως παρέμεινε στην ιατρική εικόνα και συγκεκριμένα στο πως θα 

αναγνωρίζονταν οι ειδικές αυτές ανάγκες.  

 

2.2 Το νομοθετικό πλαίσιο της Κύπρου 

Η ειδική αγωγή στην Κύπρο χαρακτηρίζεται από τέσσερα στάδια. Το πρώτο στάδιο 

αφορά την έναρξή της με τη σχολή τυφλών το 1929 από τους Άγγλους. Η σχολή αυτή 

αποτελεί μια μεγάλη αλλαγή για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία καθώς έως 

τότε τα άτομα αυτά παρέμεναν εντός της οικίας τους. Στη συνέχεια, το έτος 1953 

γίνεται η ίδρυση της σχολής κωφών από τον Ροταριανό Όμιλο και το 1959 ιδρύεται με 

τη στήριξη του κυπριακού ερυθρού σταυρού το παιδικό αναρρωτήριο κυπριακού 

ερυθρού σταυρού στην Κερύνεια (Δαμιανίδου, 2015). Έπεται το επόμενο στάδιο το 

οποίο αφορά τα έτη από το 1979 έως 1988, όπου γίνεται προσπάθεια να ενσωματωθούν 

παιδιά με κάποια ιδιαιτερότητα στο γενικό σχολείο, στοχεύοντας στο να 

κοινωνικοποιηθούν οι συγκεκριμένοι μαθητές. Επομένως, σύμφωνα με τον νόμο 47 / 
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1979, Περί Ειδικής Εκπαιδεύσεως, τα άτομα με κάποια ειδική ανάγκη κατατάσσονταν  

σε τέσσερις επιμέρους κατηγορίες α) σε δυσπροσάρμοστα, β) σε ασκήσιμα, γ)  σε 

σωματικώς ανάπηρα και δ) σε εκπαιδευτικώς καθυστερούντα. Τα παιδιά αυτά, 

μπορούν να λαμβάνουν ειδική αγωγή και εκπαίδευση είτε σε κάποια τάξη εντός της 

γενικής σχολικής μονάδας, είτε σε σχολές δυσπροσάρμοστων ή ασκήσιμων ή 

εκπαιδευτικώς καθυστερούντων παιδιών (Βουλή των Αντιπροσώπων, 1979, στο 

Δαμιανίδου, 2015, σ. 35). Στο τρίτο στάδιο, δηλαδή από το έτος 1988 έως το έτος 1999, 

υπήρξε η επιθυμία τα παιδιά με κάποια ειδική ανάγκη να μην εντάσσονται σε ειδικά 

σχολεία αλλά σε κάποιο άλλο περιβάλλον προκειμένου η Κύπρος να καταφέρει να 

βαδίζει όμοια όπως οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης στις οποίες η ένταξη των παιδιών 

αυτών είχε ήδη κατοχυρωθεί νομικά (Φτιάκα, 2007, στο Δαμιανίδου, 2015, σ. 36) αλλά 

η προσπάθεια αυτή ναυάγησε μέχρι και το τέταρτο στάδιο λόγω της μη ετοιμότητας 

των σχολείων να ανταπεξέλθουν αλλά και λόγω της  νοοτροπίας που υπήρχε. Στο 

τέταρτο στάδιο συντάσσεται ο νόμος του 1999 (Ν. 113 (Ι) 1999) περί αγωγής και 

εκπαίδευσης παιδιών με ειδικές ανάγκες.   Τα παραπάνω στάδια αναδεικνύουν την 

ανάγκη του κυπριακού λαού να ενσωματώσει τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες στο γενικό σχολείο ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 

Ο πιο βασικός νόμος συντάχθηκε το 1999 (Ν. 113 (Ι) 1999). Ο συγκεκριμένος 

νόμος όρισε σχετικές με την ειδική αγωγή έννοιες, καθόρισε τους χώρους όπου θα 

παρείχαν ειδική εκπαίδευση καθώς καθορίστηκαν και οι υπηρεσίες και διάφορα θέματα 

σχετικά με τη λειτουργικότητα των ειδικών σχολείων.  Ο νόμος έδινε τη δυνατότητα 

στους μαθητές να φοιτούν σε κοντινά τους σχολεία, με εξαίρεση κάποιες περιπτώσεις 

όπου υπήρχε η δυνατότητα φοίτησης και σε γενικά σχολεία προσφέροντας έτσι ισότιμη 

εκπαίδευση. Έτσι όπως ο νόμος ορίζει, η ειδική αγωγή μπορεί να προσφερθεί σε 

τέσσερις χώρους, α) στο δημόσιο γενικό εντός της τάξης η οποία θα έχει τα κατάλληλα 

εφόδια και προγράμματα που θα έχουν προσαρμοστεί στις ανάγκες των μαθητών β) 

επιλέγεται το πιο κατάλληλο σχολείο για τον μαθητή από την Επαρχιακή Επιτροπή (της 

οποίας καθήκον είναι να φροντίσει να υπάρχουν εκπαιδευτικοί και συνοδευτικοί 

λειτουργοί) εφόσον οι γονείς επιλέγουν να εκπαιδευτεί το παιδί στο δημόσιο σχολείο. 

Εάν όμως δεν καταστεί δυνατή η εύρεση κάποιου κατάλληλου σχολείου, η Επαρχιακή 

Επιτροπή καλείται να βρει το σωστό σχολείο και λαμβάνει μέριμνα για την μετακίνηση 

των παιδιών (Δαμιανίδου, 2015 στο Τσινιάρα, 2016, σ.15) γ) έναν επιπλέον χώρο 

αποτελεί το Σχολείο Ειδικής Ανάγκης και Εκπαίδευσης που ιδρύεται προκειμένου να 

παρέχει ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ο συγκεκριμένος χώρος είναι μεν ξεχωριστός 
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αλλά δεν είναι αποκομμένος από το γενικό σχολείο και έτσι καθίσταται εφικτή η 

διοργάνωση κοινών δραστηριοτήτων και δ) η τέταρτη περίπτωση που μπορεί να 

παρέχεται η ειδική αγωγή και εκπαίδευση είναι σε χώρους κατάλληλους και 

εγκεκριμένους από τους γονείς των παιδιών και την πολιτεία.  

Ο τελευταίος νόμος που συμπληρώνει τους νόμους ειδικής αγωγής είναι ο 186 

/ 2001 και στόχευε στη ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την ίδρυση αλλά και  την 

λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Με 

τον νόμο αυτό καθορίζονταν ζητήματα που σχετίζονταν με την ανώτατη εκπαίδευση 

και με το δικαίωμα των ατόμων με ειδικές ανάγκες να προχωρήσουν σε αυτή.  Τα 

άτομα με ειδικές ανάγκες είχαν ορισμένα πλεονεκτήματα / διευκολύνσεις όπως είναι η 

προτεραιότητα διαμονής σε οικοτροφείο  και ότι τους δινόταν επιπλέον χρόνος στις 

εξετάσεις (Τσινιάρα, 2016 σ. 15). 

2.3 Το νομοθετικό πλαίσιο της Αγγλίας 

Η θεσμοθέτηση της εκπαίδευσης μαθητών που παρουσιάζουν κάποιου είδους 

εκπαιδευτικής ανάγκης στην Αγγλία, γίνεται μετά το έτος 1870 διότι τα συγκεκριμένα 

παιδιά φιλοξενούνταν σε ιδρύματα χωρίς όμως να τους παρέχεται κάποια εκπαιδευτική 

υπηρεσία. Η έκθεση Warnock (1981, στο Στεφανίδης, 2018, σ. 91) θεωρήθηκε ως 

σημείο αναφοράς για την Αγγλία και ήταν υψίστης σημασίας για αλλαγές στη 

νομοθεσία προκειμένου να αναπτυχθεί η ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενδυνάμωνε 

το δικαίωμα που έχει κάθε παιδί να απολαμβάνει την εκπαίδευση, αμφισβητώντας, 

έτσι, τη διάκριση μεταξύ μαθητών που έχουν κάποια ειδική εκπαιδευτική ανάγκη από 

αυτούς που δεν έχουν. 

Στην Αγγλία, επομένως, διατυπώνεται και καθιερώνεται για πρώτη φορά ο όρος 

«ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», δίνοντας έτσι έναν παιδαγωγικό τόνο στις δυσκολίες 

με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωπα τα παιδιά με κάποιου είδους ειδικής ανάγκης, σε 

επίπεδο σχολικού πλαισίου. Έτσι καθίσταται δυνατή η διαφοροποίηση της ειδικής 

αγωγής και εκπαίδευσης από ιατρικό σε θεσμικό επίπεδο. Εντός του πλαισίου αυτού, 

έγινε η αποσαφήνιση του όρου των παιδιών με εκπαιδευτικές ανάγκες ιδιαιτερότητες 

που άσκησε επιρροή στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης.  Αναφερόμαστε σε παιδιά 

που φοιτούν σε σχολικές μονάδες. Οι συγκεκριμένοι μαθητές είτε παρουσιάζουν 

προβλήματα μάθησης, τα οποία είναι σοβαρότερα από αυτά που εμφανίζουν τα 

υπόλοιπα παιδιά, είτε πρόκειται για μαθητές μικρότερης ηλικίας που αντιμετωπίζουν 

την πιθανότητα εμφάνισης μαθησιακών δυσκολιών, στην μετέπειτα σχολική τους 

πορεία. 
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Η σημαντικότερη, όμως, αλλαγή έρχεται από τον νόμο του 2001, όπου 

καθίσταται επιτρεπτή η φοίτηση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο 

δημόσιο σχολείο, αναλόγως την επιθυμία των γονιών (Στεφανίδης, 2018, σ. 91). Στη 

συνέχεια, έρχεται ο νόμος του έτους 2010. Με τον νόμο αυτό, κατοχυρώνεται στα 

άτομα αυτά το δικαίωμα στην πολιτική διαδικασία (Κοκκινάκη – Κοκκινάκη, 2014 στο 

Τσινιάρα, 2016 σ. 16). 

 

2.4 Το νομοθετικό πλαίσιο της Γαλλίας 

Μελετώντας τη γαλλική νομοθεσία σχετικά με την εκπαίδευση παιδιών με ειδικές 

ανάγκες, διαπιστώνουμε πως έως τον 18ο αιώνα τα παιδιά αυτά εγκλείονταν σε 

ιδρύματα. Το έτος 1882 γίνεται η θεσμοθέτηση της δημόσιας υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης για κάθε παιδί. Με τον τρόπο αυτό, αναδείχθηκε το ποσοστό των μαθητών 

που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Το 1904 ο υπουργός εκπαίδευσης της 

Γαλλίας, ορίζει μια επιτροπή η οποία θα έπρεπε να αξιολογήσει τις ανάγκες του κάθε 

παιδιού. Η επιτροπή αυτή αποτελούνταν από τους Alfred Binet και Theophile Simon 

οι οποίοι το 1905 κατασκευάζουν ένα τεστ νοημοσύνης μέσω του οποίου θα εντόπιζαν 

το είδος αλλά και τον βαθμό της μαθησιακής δυσκολίας που μπορεί να είχε ο μαθητής. 

Μέσω της αξιολόγησης αυτής, αναδείχθηκε η ανάγκη δημιουργίας ειδικών τάξεων 

εντός των γενικών σχολείων (Στεφανίδης, 2018, σ. 93).  

Μετά από το 1970, το νομοθετικό πλαίσιο της Γαλλίας, εστιάζει στο να 

μπορέσουν τα παιδιά με κάποια αναπηρία ή ειδική εκπαιδευτική ανάγκη, να 

ενσωματωθούν στο σχολείο και στην κοινωνία γενικότερα. Η σχολειοποίηση των 

συγκεκριμένων μαθητών ψηφίστηκε και εφαρμόστηκε το 1975, όπου ορίζεται η 

υποχρεωτική εκπαίδευση κάθε παιδιού στοχεύοντας έτσι στην ένταξη των παιδιών με 

κάποια ιδιαιτερότητα στο γενικό σύστημα εκπαίδευσης (Στεφανίδης, 2018, σ. 93). 

2.5 Το νομοθετικό πλαίσιο της Σουηδίας 

Τον 19ο αιώνα ξεκινά στη Σουηδία το ζήτημα για την εκπαίδευση μαθητών με 

ιδιαιτερότητες. Είναι γνωστό πως η συγκεκριμένη χώρα κατέχει ένα εκπαιδευτικό 

σύστημα που χαρακτηρίζεται ως «πρότυπο» για αυτή την ομάδα μαθητών και 

στηρίζεται στην ένταξη όλων των μαθητών στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης. 

Επομένως, τα περισσότερα παιδιά με εκπαιδευτικές ανάγκες φοιτούν σε γενικό σχολείο 

στα οποία, όμως, παρέχεται επιπλέον εξειδικευμένη υποστήριξη, εφόσον κρίνεται 

απαραίτητο. Στα ειδικά σχολεία, φοιτούν μαθητές οι οποίοι αντιμετωπίζουν πιο 
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σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες και δεν μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα 

του γενικού σχολείου (Στεφανίδης, 2018, σ. 94).  

Μελετώντας το νομοθετικό πλαίσιο της Σουηδίας, διαπιστώνουμε πως οι πιο 

σημαντικοί νόμοι που αφορούν στην εκπαίδευση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες είναι ο Ν. 1942:629, σύμφωνα με τον οποίο ορίζεται η δομή και η λειτουργία 

των ειδικών σχολείων, έπεται ο Ν. 1985:1100, κατά τον οποίο επικυρώνεται το 

δικαίωμα του μαθητή με κάποια αναπηρία να φοιτήσει στο γενικό σχολείο, 

εμπλέκοντας τον, σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό, στο να διαμορφωθεί ένα 

εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Τρίτος νόμος είναι ο Ν. 2010:800 που κάνει 

αναφορές στο αναλυτικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται από τους εκπαιδευτικούς στους 

συγκεκριμένους μαθητές αλλά και στην επικοινωνία των εκπαιδευτικών και γονέων. 

Τέλος, με τον  Ν. 2015:938, ενισχύονται οι υπάρχουσες εκπαιδευτικές και 

θεραπευτικές υπηρεσίες, στοχεύοντας στη μαθησιακή και κοινωνική ανέλιξη των 

συγκεκριμένων μαθητών (Στεφανίδης, 2018, σ. 94). 
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3. Επιμόρφωση προσωπικού 
 Σε μια κοινωνία συνεχώς εξελισσόμενη σημαντική θεωρείται η 

παρακολούθηση και η προσαρμογή των σχολείων και των ειδικών σχολικών μονάδων. 

Προκειμένου να μπορέσουν τα σχολεία να εξελιχθούν και να συμβαδίσουν με τις 

αλλαγές και τις απαιτήσεις τις κοινωνίας, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη της 

συνεχούς επιμόρφωσης των ατόμων που απαρτίζουν τις σχολικές μονάδες καθώς 

αποτελούν τους αρωγούς και αυτούς που θα «ανοίξουν» τις πύλες της μόρφωσης και 

της εξέλιξης των μαθητών ούτως ώστε να προετοιμαστούν κατά το δυνατόν καλύτερα 

για τη μετέπειτα ενήλικη ζωή τους. 

Τα επιμορφωτικά προγράμματα και πιο συγκεκριμένα εκείνα που σχεδιάζονται 

και υλοποιούνται για εκπαιδευτικούς, μπορούν να χαρακτηριστούν από ποικιλία 

γεγονός που οφείλεται στο ότι δεν είναι δυνατό να υπάρξει μία και μοναδική, καθολικά 

αποδεκτή, αντίληψη για τον οργανωτικό και διοικητικό τους χαρακτήρα και το 

περιεχόμενό τους και επίσης δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρότυπο εκπαιδευτικού. Έτσι 

γίνεται κατανοητό πως υπάρχουν αρκετές κατηγορίες οι οποίες διαφοροποιούνται με 

το είδος, την ποιότητα αλλά και το περιεχόμενο των επιμορφωτικών προγραμμάτων.   

Σύμφωνα με τον Σαββαΐδη, (2010) η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

καθίσταται δυνατή με διάφορους τρόπους οι οποίοι παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

Έναν τρόπο αποτελούν τα σεμινάρια επιμόρφωσης που πραγματοποιούνται σε 

εκπαιδευτικά κέντρα και έτσι οι εκπαιδευτικοί μπαίνουν ξανά στη θέση του 

μαθητευόμενου, διατηρώντας έτσι ένα κλίμα σχολικής αίθουσας. Δεύτερο  τρόπο 

αποτελεί η ενδοσχολική επιμόρφωση η οποία αποτελεί το δικαίωμα που απολαμβάνουν 

οι εκπαιδευτικοί για να εξελιχθούν επαγγελματικά και που λαμβάνει χώρα σε 

πραγματικές συνθήκες λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες 

των σχολικών κοινοτήτων. Ο τρίτος τρόπος επιμόρφωσης αποτελείται αυτόν της  

πανεπιστημιακής, ο οποίος γίνεται στα πανεπιστήμια όπου παρακολουθούνται 

σεμινάρια και προσφέρονται γνώσεις μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ενδεχομένως, 

ο περισσότερο διαδεδομένος τρόπος επιμόρφωσης είναι αυτός της αυτοεπιμόρφωσης. 

Η αυτοεπιμόρφωση έχει ως βασικό της ρόλο τον ίδιο τον εκπαιδευτικό ο οποίος θα 

προσπαθεί αυτόνομα να αποκτά νέες γνώσεις μέσω προσωπικών του αναζητήσεων 

πάνω στους τομείς που επιθυμεί. Τελευταία, έχουμε την επιμόρφωση που δύναται να 

πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως για εκείνους τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να 

παρακολουθήσουν σεμινάρια τα οποία ενδέχεται να πραγματοποιούνται σε 
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διαφορετική πόλη ή ακόμα και χώρα με την άνεση που τους προσφέρουν τα 

τεχνολογικά μέσα. Τα συγκεκριμένα επιμορφωτικά προγράμματα προσφέρουν 

ευελιξία παρέχοντας εύκολη και άμεση πρόσβαση στο διδακτικό υλικό. Δίνουν επίσης 

τη δυνατότητα να ξεπεραστούν εμπόδια απόστασης και ταυτόχρονα εμπόδια σχετικά 

με το επίπεδο των εκπαιδευομένων (Χλαπάνης, Δημητρακοπούλου, 2005). 
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4. Μεθοδολογία έρευνας 
4.1 Σκοπός της έρευνας 

Στο θεωρητικό μέρος της παρούσας εργασίας δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο, τη 

λειτουργία του ειδικού σχολείου και το νομοθετικό πλαίσιο γύρω από τον τομέα της 

ειδικής αγωγής που υφίσταται μέχρι σήμερα. Το ερευνητικό μέρος αποσκοπεί στην 

καταγραφή απόψεων του προσωπικού και του διευθυντή ειδικών σχολικών μονάδων 

και στη διεξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το πώς αντιλαμβάνονται τον θεσμό του 

ειδικού σχολείου, ποια προβλήματα ενδεχομένως υπάρχουν στη λειτουργία της 

μονάδας, πώς η οργάνωση μπορεί να επηρεάσει την αποτελεσματικότητά της και τέλος 

πώς μπορεί να αναδειχθεί η δυναμική του προσωπικού. Η αξία, η μεγάλη σημασία και 

η προτεραιότητα που δίδεται σήμερα στην ειδική αγωγή έδωσαν το ερέθισμα για την 

ενασχόληση με αυτό το θέμα. Έτσι, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας θέλουμε 

να εξετάσουμε τις απόψεις αυτών που συνδέονται άμεσα με τα ειδικά σχολεία και την 

ειδική αγωγή και να μελετήσουμε σε βάθος οργανωτικά και θεσμικά ζητήματα γύρω 

από αυτά. Για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας, επιλέξαμε το δείγμα μας να 

αποτελείται από δεκαπέντε (15) άτομα συνολικά τα οποία θα κατέχουν είτε διευθυντική 

θέση είτε θα συμπληρώνουν το προσωπικό του σχολείου. Η έρευνά μας με τη χρήση 

ατομικών συνεντεύξεων σε διευθυντές / προσωπικό που απασχολούνται σε ειδικά 

σχολεία των νομών Αιτωλοακαρνανίας και Φλώρινας. 

 

4.2 Σημαντικότητα διερεύνησης των απόψεων των διευθυντών και του 

προσωπικού 

Οι απόψεις αποτελούν βασικό συστατικό σε όλους τους επιστημονικούς τομείς που 

ασχολούνται με τη συμπεριφορά των ανθρώπων και με τη μάθηση (Altan, 2006). Στις 

πιο πολλές περιπτώσεις, οι ορισμοί για τις απόψεις επικεντρώνονται κυρίως στον τρόπο 

που οι εκπαιδευτικοί εκλαμβάνουν την ειδική αγωγή. Είναι γεγονός πως το να 

προσδιοριστούν εννοιολογικά οι απόψεις είναι αρκετά δύσκολο (Pintrich, 1990), 

καθώς οι απόψεις θεωρούνται ως «ακατάστατο κατασκεύασμα» και εντοπίζονται στην 

υπάρχουσα βιβλιογραφία ως ένα σύνολο στάσεων, αξιών, κρίσεων, ιδεολογίας, 

αντιλήψεων, πεποιθήσεων, προσωπικών θεωριών κλπ. (Pajares, 1992). Ορισμένοι 

ερευνητές, επίσης, θεωρούν πως οι απόψεις μπορούν να σχετίζονται με τη γνώση 

καθώς αυτές μπορεί να επηρεάζονται από τη γνώση (Clark & Peterson, 1986), όμως 

όπως υποστηρίζει μια άλλη θεωρία, οι απόψεις θα ενεργοποιηθούν τη στιγμή που οι 

εκπαιδευτικοί θα προσπαθήσουν να δώσουν έναν ορισμό σε σκοπούς και στόχους με 
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τους οποίους δεν έχουν αρκετή εμπειρία (Nespor, 1987). Σύμφωνα με τους Williams 

και Burden (1997), όπως αναφέρει ο Παντελής (2012, σ. 74), υπάρχουν τρεις 

κατηγορίες στις οποίες μπορούν να καταταχθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών: α) 

απόψεις σχετικές με τη μάθηση, β) απόψεις που συνδέονται με τους μαθητές και γ) 

απόψεις για τους εαυτούς τους. 

 Οι εκπαιδευτικοί, όμως, στη περίπτωση όπου οι σκοποί και οι στόχοι είναι 

σαφείς κάνουν χρήση της γνώσης. Φτάνοντας στο σημείο αυτό, αξίζει να τονίσουμε 

πως στη συγκεκριμένη εργασία οι απόψεις αφορούν τις αντιλήψεις του προσωπικού 

αλλά και του διευθυντή ειδικών σχολικών μονάδων σχετικά με: α) τον ορισμό του 

ειδικού σχολείου, β) τη περιγραφή των λειτουργικών προβλημάτων στη σχολική 

μονάδα, γ) τους παράγοντες σχετικούς με την οργάνωση και διοίκηση που μπορούν να 

επηρεάσουν την αποτελεσματικότητά του και δ) τους τρόπους με τους οποίους μπορεί 

να αναδειχθεί η δυναμική του προσωπικού μέσω της διεύθυνσης.  

 

4.3 Ερευνητικά Ερωτήματα 

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας, όπως προαναφέρθηκε είναι να ανιχνεύσουμε και 

να καταγράψουμε τις απόψεις του προσωπικού και του διευθυντή ειδικών σχολικών 

μονάδων σχετικά με το πώς αντιλαμβάνονται τον θεσμό του ειδικού σχολείου, ποια 

προβλήματα ενδεχομένως υπάρχουν στη λειτουργία της ειδικής σχολικής μονάδας, 

ποιοι παράγοντες σχετικοί με οργανωτικές και διοικητικές ενέργειες μπορούν να 

επηρεάσουν την αποτελεσματικότητά της και τέλος πώς μπορεί να αναδειχθεί η 

δυναμική του προσωπικού με τη βοήθεια της διεύθυνσης. Η έρευνα επομένως, 

χωρίζεται σε τέσσερις θεματικούς άξονες οι οποίοι παρουσιάζονται ευθύς αμέσως: 

o Απόψεις του προσωπικού  και των διευθυντών ειδικών σχολικών μονάδων 

σχετικά με τον θεσμό του ειδικού σχολείου  

o Περιγραφή λειτουργικών προβλημάτων στη σχολική μονάδα  

o Παράγοντες σχετικοί με την οργάνωση και διοίκηση που επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητά του  

o Τρόποι με τους οποίους αναδεικνύεται η δυναμική του προσωπικού μέσω της 

διεύθυνσης 
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4.4 Συμμετέχοντες 

Τον πληθυσμό της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν όλοι οι διευθυντές και διευθύντριες 

ειδικών σχολικών μονάδων καθώς και όλα τα άτομα που συμπληρώνουν το προσωπικό 

των συγκεκριμένων σχολείων σε όλη την Ελλάδα, εφόσον «πληθυσμός σε μια έρευνα 

είναι όλη η υπό εξέταση ομάδα ανθρώπων» (Verma & Mallick, 2004, σ. 310). Το 

δείγμα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν 15 συνολικά ερωτηθέντες που ασκούν τα 

καθήκοντά τους είτε ως διευθυντές (4 στο δείγμα μας) είτε ως προσωπικό (11 στο 

δείγμα μας), καθώς το δείγμα θα πρέπει να είναι ομοιογενές και όλοι οι συμμετέχοντες 

στην έρευνα να χαρακτηρίζονται από όμοιες εμπειρίες για το φαινόμενο που μελετά ο 

ερευνητής (Πουρκός & Δαφέρμος, 2010). Η μέθοδος επιλογής δείγματος που 

αξιοποιήσαμε είναι αυτή της δειγματοληψίας κριτηρίου (criterion sampling), όπου «ο 

ερευνητής που χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη στρατηγική επιλέγει τις περιπτώσεις που 

θα αποτελέσουν το προς μελέτη δείγμα του σύμφωνα με κάποιο κριτήριο, το οποίο 

καθορίζεται ανάλογα με τους στόχους της έρευνάς του» (Ίσαρη & Πουρκός 2015, σ. 

83). Στην έρευνα αυτή επιθυμούσαμε να διερευνήσουμε τις αντιλήψεις των ατόμων 

που απαρτίζουν τις ειδικές σχολικές μονάδες σχετικά με θεσμικά, λειτουργικά και 

οργανωτικά ζητήματα. Έτσι, επιλέχθηκε ένα δείγμα ατόμων τα οποία να ασκούν 

καθήκοντα σε ειδικές σχολικές μονάδες, προκειμένου να είναι σε θέση να 

ανταποκριθούν με άνεση και ευελιξία στο ερωτηματολόγιό μας. Για την επιλογή του 

δείγματος αξιοποιήθηκαν περιοχές εύκολης πρόσβασης προς την ερευνήτρια και μόνο 

όσοι είχαν την προθυμία να αποτελέσουν δείγμα της έρευνας. Προσπαθήσαμε να 

νιώσουν άνετα όλοι οι συνεντευξιαζόμενοι και τους δώσαμε δυνατότητα να 

αποφασίσουν οι ίδιοι τον τόπο, τον χώρο και το χρόνο διεξαγωγής της συνέντευξης. 

Πρέπει στο σημείο αυτό να τονιστεί πως κάθε συνεντευξιαζόμενος διαβεβαιώθηκε ότι 

θα τηρηθεί η ανωνυμία του.  

 

4.4.1 Περιγραφή του δείγματος των διευθυντών 

Στην παρούσα έρευνα, όπως έχει ήδη αναφερθεί, συμμετείχαν 4 διευθυντές εκ των 

οποίων οι τρεις είναι άνδρες και μία συμμετέχουσα είναι γυναίκα. Τα επιπλέον 

χαρακτηριστικά τους τα οποία αφορούν τις σπουδές, τα συνολικά έτη σχολικής τους 

υπηρεσίας, τα έτη κατοχής διευθυντικής θέσης στο σύνολο αλλά και τα έτη κατοχής 

την διευθυντικής θέσης στο συγκεκριμένο σχολείο που βρίσκονται σήμερα, 

αναγράφονται στον πίνακα 1. 
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Διευθυντές 

 

Φύλο 

 

Σπουδές 

 

Έτη 

σχολικής 

υπηρεσίας 

 

Έτη κατοχής 

διευθυντικής 

θέσης 

Έτη κατοχής 

διευθυντικής θέσης 

στο συγκεκριμένο 

σχολείο 

Διευθυντής 1 Γυναίκα Παιδαγωγική 

ακαδημία 

33 9 6 

Διευθυντής 2 Άνδρας Παιδαγωγική 

ακαδημία 

32 4 4 

Διευθυντής 3 Άνδρας Παιδαγωγική 

ακαδημία 

32 10 4 

Διευθυντής 4 Άνδρας Παιδαγωγική 

ακαδημία – 

διδασκαλείο 

ειδικής 

αγωγής 

24 10 8 

Πίνακας 1. 

 

 

4.4.2 Περιγραφή του δείγματος του προσωπικού 

Στην παρούσα έρευνα, όπως έχει ήδη αναφερθεί, συμμετείχαν 11 μέλη του προσωπικού 

ειδικής σχολικής μονάδας, εκ των οποίων οι 4 είναι άνδρες και οι υπόλοιποι 7 

συμμετέχοντες είναι γυναίκες. Τα επιπλέον χαρακτηριστικά τους τα οποία αφορούν τις 

σπουδές, τα συνολικά έτη σχολικής τους υπηρεσίας και τα έτη σχολικής τους 

υπηρεσίας στο συγκεκριμένο σχολείο που βρίσκονται σήμερα, αναγράφονται στον 

πίνακα 2. 

 

Μέλη προσωπικού 

 

Φύλο 

 

Σπουδές  

 

Έτη σχολικής 

υπηρεσίας 

Έτη σχολικής 

υπηρεσίας στο 

συγκεκριμένο σχολείο 

Συμμετέχων 1 Άνδρας Παιδαγωγική ακαδημία 

- σεμινάρια ειδικής 

αγωγής 

32 16 
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Συμμετέχων 2 Άνδρας Λογοθεραπείας – 

μεταπτυχιακό ειδικής 

αγωγής 

5 1 

Συμμετέχων 3 Άνδρας Φυσικής αγωγής - 

μουσικής 

8 2 

Συμμετέχων 4 Γυναίκα Ειδικής αγωγής 6 1 

Συμμετέχων 5 Γυναίκα Eιδικής αγωγής 7 2 

Συμμετέχων 6 Γυναίκα Κοινωνικής εργασίας 2 2 

Συμμετέχων 7 Γυναίκα Ψυχολογίας 3 1 

Συμμετέχων 8 Γυναίκα Ψυχολογίας - 

μεταπτυχιακό ψυχικής 

υγείας 

5 3 

Συμμετέχων 9 Γυναίκα Δημοτικής εκπαίδευσης 

- μεταπτυχιακό ειδικής 

αγωγής 

5 1 

Συμμετέχων 10 Άνδρας Ειδικής αγωγής 10 2 

Συμμετέχων 11 Γυναίκα Ειδικής αγωγής - 

μεταπτυχιακό ειδικής 

αγωγής 

8 1 

Πίνακας 2. 

4.5 Μέσα συλλογής δεδομένων 

Προκειμένου να συλλεχθούν τα δεδομένα επιλέχθηκε η ποιοτική μέθοδος έρευνας με 

χρήση ημιδομημένης συνέντευξης. Έχει τον χαρακτηρισμό της ποιοτικής διότι «δεν 

αξιοποιεί αριθμητικά δεδομένα και μαθηματικούς υπολογισμούς καθώς και γιατί η 

έρευνα πραγματοποιείται σε πραγματικές και όχι σε τεχνητές, πειραματικά 

ελεγχόμενες συνθήκες» (Πουρκός & Δαφέρμος, 2010, σ. 30). Επιδίωξη της έρευνας 

ήταν η διερεύνηση των απόψεων διευθυντών και προσωπικού ειδικών σχολικών 

μονάδων σχετικά με τον θεσμό τον ρόλο και τη λειτουργία ειδικών μονάδων και έτσι 

η ποιοτική μέθοδος της συνέντευξης θεωρήθηκε η καταλληλότερη. Ειδικότερα, 

επιθυμούσαμε να δούμε αναλυτικότερα τις σκέψεις τους πάνω σε συγκεκριμένες 

πτυχές του θέματος. Η συνέντευξη κατά τους Verma & Mallick (2004) ορίζεται ως 

«μια συζήτηση ανάμεσα σε δύο ή περισσότερους ανθρώπους, όπου ένας ή 

περισσότεροι από τους συμμετέχοντες αναλαμβάνει την ευθύνη να εκθέσει το 
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περιεχόμενο αυτών που έχουν ειπωθεί» (Verma & Mallick, σ. 245). Πιο συγκεκριμένα, 

όπως προαναφέρθηκε, έγινε χρήση ατομικής ημιδομημένης συνέντευξης καθώς, όπως 

επισημαίνεται από τους Παπαϊωάννου & Θεοδωράκης & Γούδας (2003) «η 

ημιδομημένη συνέντευξη: Είναι πιο ευέλικτη μορφή συνέντευξης. Επιτρέπει να 

εμβαθύνει κανείς περισσότερο. Μπορεί να αλλάξουν οι διευκρινιστικές ερωτήσεις ή 

και η σειρά των ερωτήσεων. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στις πιλοτικές έρευνες». 

Επίσης, η ημιδομημένη συνέντευξη αποτελείται από «προκαθορισμένες, σχετικώς, 

ερωτήσεις και αξιοποιείται από τους ερευνητές προκειμένου να έχουν έναν οδηγό ώστε 

να καλύψουν τις σημαντικές πτυχές του θέματος κατά την διάρκεια της συνέντευξης. 

Η ημιδομημένη συνέντευξη είναι ευέλικτη: α) ως προς την προσαρμογή του 

περιεχομένου των ερωτήσεων ανάλογα με τον συνεντευξιαζόμενο, β) ως προς την 

εμβάθυνση σε κάποιες πτυχές με κατάλληλους ερωτώμενους, γ) ως προς τη σειρά με 

την οποία παρουσιάζονται οι ερωτήσεις και τέλος, δ) ως προς την προσθήκη ή 

αφαίρεση ερωτήσεων ανάλογα με τις απαντήσεις» (Ίσαρη & Πουρκός, 2015 σ. 97). 

 

4.6 Διαδικασία συλλογής  των δεδομένων 

Προκειμένου να συλλεχθούν τα απαραίτητα δεδομένα για την παρούσα έρευνα 

οργανώθηκαν συναντήσεις με 15 άμεσα εμπλεκόμενους σε ειδικές σχολικές μονάδες 

(4 διευθυντές και 11 άτομα που ανήκουν στο προσωπικό ειδικών σχολικών μονάδων), 

σε χώρο, τόπο και χρόνο που εξυπηρετούσε τους συνεντευξιαζόμενους. Η πιλοτική 

συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν προβλήματα 

ή ελλείψεις, μας έδειξε πως το ερωτηματολόγιο ήταν κατάλληλο και εύστοχο ως προς 

τις πτυχές που επιθυμούσαμε να διερευνήσουμε. Η συνέντευξη αποτελούνταν  από 12 

συνολικά ερωτήσεις οι οποίες εντάσσονταν στους ακόλουθους τέσσερις θεματικούς 

άξονες: α) αντίληψη του διευθυντή και του προσωπικού σχετικά με τον θεσμό του 

ειδικού σχολείου, β) περιγραφή λειτουργικών προβλημάτων στη σχολική μονάδα, γ) 

παράγοντες σχετικοί με την οργάνωση και διοίκηση που επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητά του και δ) τρόποι με τους οποίους αναδεικνύεται η δυναμική του 

προσωπικού μέσω της διεύθυνσης.  

Πιο συγκεκριμένα, αρχικά συλλέχθηκαν πληροφορίες σχετικά με βασικά 

στοιχεία του συνεντεξιαζόμενου, δηλαδή το επίπεδο και αντικείμενο σπουδών, τα 

συνολικά έτη υπηρεσίας και τα έτη υπηρεσίας στο συγκεκριμένο σχολείο που 

βρίσκονται τη σχολική χρονιά 2018 – 2019. Στη συνέχεια έγινε μια αρχική ερώτηση 



 38 

σχετική με το πώς θα όριζαν οι ίδιοι την ειδική αγωγή, σύμφωνα με το πώς την 

αντιλαμβάνονται. Μέσα από την επόμενη ερώτηση, οι συμμετέχοντές μας καλούνταν 

να καταθέσουν τις απόψεις τους σχετικά με τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν το 

ειδικό από το γενικό σχολείο. Στη συνέχεια τους ζητήθηκε να καταθέσουν τις απόψεις 

τους σχετικά με το ποια είναι τα δυνατά αλλά και τα αδύναμα στοιχεία των ειδικών 

σχολικών μονάδων καθώς και τι θα άλλαζαν σε αυτό οι διευθυντές αλλά και το 

προσωπικό εάν κατείχε διευθυντική θέση.  Στη συνέχεια, περνούσαμε στο κομμάτι του 

προσδιορισμού των λειτουργικών προβλημάτων, όπου εστιάσαμε την έρευνα στο 

κομμάτι της συχνής αλλαγής προσωπικού, στις υποδομές του κτιρίου και έπειτα τους 

ζητήσαμε να μας μιλήσουν σχετικά με άλλα προβλήματα που έχουν παρατηρήσει. Στην 

επόμενη φάση, εστιάσαμε την έρευνα στο κομμάτι των παραγόντων της οργάνωσης 

και διοίκησης που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά του σχολείου. Κατ’ αρχήν 

τους ζητήσαμε να ορίσουν το αποτελεσματικό σχολείο και στη συνέχεια τις απόψεις 

τους σχετικά με το πώς η οργάνωση βοηθά στην αποτελεσματικότητα καθώς και τι θα 

έκαναν οι ίδιοι ως διευθυντές για να συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα του 

σχολείου. Τέλος, περάσαμε στο κομμάτι ανάδειξης της δυναμικής του προσωπικού. 

Εκεί η έρευνα στράφηκε στους τρόπους που η διεύθυνση καταφέρνει να ενθαρρύνει το 

προσωπικό προκειμένου να καταστεί το σχολείο αποτελεσματικότερο, καθώς και στις 

ανάγκες επιμόρφωσης.  

 

4.7 Οδηγός συνέντευξης 

4.7.1 Διευθυντές ειδικών σχολικών μονάδων 

1)Αντίληψη των διευθυντών σχετικά με τον θεσμό του ειδικού σχολείου 

α) Πώς θα ορίζατε το ειδικό σχολείο;  

β) Ποια χαρακτηριστικά, κατά τη γνώμη σας, το διαφοροποιούν από το γενικό 

σχολείο;  

γ) Ποια θεωρείτε πως είναι τα δυνατά στοιχεία του και ποιες οι αδυναμίες του;  

δ) Τι θα αλλάζατε στο ειδικό σχολείο ως διευθυντής αυτής της μονάδας; 

2) Περιγραφή λειτουργικών προβλημάτων στη σχολική μονάδα 

α) Πόσο σημαντική θεωρείτε τη συχνή αλλαγή προσωπικού (π.χ. λόγω 

αναπληρωτών) και πώς μπορεί αυτή να επηρεάσει τη λειτουργία του σχολείου;  

β) Οι υποδομές του σχολείου, επαρκούν προκειμένου να εργαστεί το 
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προσωπικό ακριβώς όπως επιθυμεί;           

γ) Ποια άλλα προβλήματα θεωρείτε εσείς σημαντικά και πώς θα 

προσπαθούσατε να τα επιλύσετε ως διευθυντής; 

3) Παράγοντες σχετικοί με την οργάνωση και διοίκηση που επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητά του 

α) Πώς θα ορίζατε το αποτελεσματικό σχολείο; 

β) Ως διευθυντής της σχολικής μονάδας, με ποιους τρόπους θα βοηθούσατε 

στην αποτελεσματικότητά της;           

γ) Πώς θεωρείτε ότι βοηθά η οργάνωση στο να καταστεί ένα σχολείο 

αποτελεσματικό; 

4) Τρόποι με τους οποίους αναδεικνύεται η δυναμική του προσωπικού μέσω της 

διεύθυνσης 

α) Πώς θα προσπαθούσατε να ενθαρρύνετε το προσωπικό του σχολείου για 

καλύτερη αποτελεσματικότητα;           

β) Ποια η γνώμη σας για τη συμμετοχή του προσωπικού σε προγράμματα 

επιμόρφωσης 

4.7.2 Προσωπικό ειδικών σχολικών μονάδων 

1) Αντίληψη του προσωπικού σχετικά με τον θεσμό του ειδικού σχολείου 

α) Πώς θα ορίζατε το ειδικό σχολείο;  

β) Ποια χαρακτηριστικά, κατά τη γνώμη σας, το διαφοροποιούν από το γενικό 

σχολείο;  

γ) Ποια θεωρείτε πως είναι τα δυνατά στοιχεία του και ποιες οι αδυναμίες του;  

δ) Τι θα αλλάζατε στο ειδικό σχολείο εάν κατείχατε διευθυντική θέση; 

2) Περιγραφή λειτουργικών προβλημάτων στη σχολική μονάδα 

α) Πόσο σημαντική θεωρείτε τη συχνή αλλαγή προσωπικού (π.χ. λόγω 

αναπληρωτών) και πώς μπορεί αυτή να επηρεάσει τη λειτουργία του σχολείου;  

β) Οι υποδομές του σχολείου, επαρκούν προκειμένου να εργαστείτε ακριβώς 

όπως επιθυμείτε;             

γ) Ποια άλλα προβλήματα θεωρείτε εσείς σημαντικά και πώς θα 

προσπαθούσατε να τα επιλύσετε εάν κατείχατε διευθυντική θέση 
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3) Παράγοντες σχετικοί με την οργάνωση και διοίκηση που επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητά του 

α) Πώς θα ορίζατε το αποτελεσματικό σχολείο;  

β) Εάν κατείχατε διευθυντική θέση στη σχολική μονάδα, με ποιους τρόπους θα 

βοηθούσατε στην αποτελεσματικότητά της;          

γ) Πώς θεωρείτε ότι βοηθά η οργάνωση στο να καταστεί ένα σχολείο 

αποτελεσματικό; 

4) Τρόποι με τους οποίους αναδεικνύεται η δυναμική του προσωπικού μέσω της 

διεύθυνσης 

α) Πώς θα προσπαθούσατε να ενθαρρύνετε το προσωπικό του σχολείου για 

καλύτερη αποτελεσματικότητα εάν κατείχατε διευθυντική θέση;  

β) Ποιες οι ανάγκες σας για τη συμμετοχή σας σε προγράμματα επιμόρφωσης; 

4.8 Περιορισμοί της έρευνας 

Όπως σε κάθε έρευνα, έτσι και στη συγκεκριμένη, υπήρχαν κάποιες δυσκολίες και 

περιορισμοί που προσπαθήσαμε όσο ήταν δυνατόν να αμβλύνουμε. Πιο συγκεκριμένα, 

οι συνεντεύξεις χαρακτηρίζονται ως χρονοβόρες και ο χρόνος των διευθυντών και του 

προσωπικού των ειδικών σχολικών μονάδων είναι αρκετά περιορισμένος. Η 

πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα αυτή, συνεργάστηκαν και μας 

προσέφεραν τις απόψεις τους με μεγάλη προθυμία, ωστόσο υπήρξαν και ελάχιστες 

περιπτώσεις όπου η συνέντευξη διεξήχθη με την παρουσία πολλών δυσκολιών καθώς 

ορισμένοι συμμετέχοντες επέλεξαν να μας καταθέσουν τις απόψεις τους με σύντομο 

τρόπο προκειμένου να τελειώσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα η διαδικασία της 

συνέντευξης αλλά και ορισμένοι απέφευγαν τη συμμετοχή τους στην ερευνητική 

διαδικασία. Επιπλέον, ένας καθοριστικός παράγοντας που δημιούργησε δυσκολία στη 

συλλογή δεδομένων ήταν η γενικότερη δυσκολία στην εύρεση δείγματος καθώς την 

περίοδο διεξαγωγής της παρούσας έρευνας και συλλογής δεδομένων, πολλά σχολεία 

είχαν έλλειμμα σε προσωπικό λόγω των πολλών φάσεων προσλήψεων αναπληρωτών 

εκπαιδευτικών που χαρακτηρίζει το τωρινό εκπαιδευτικό σύστημα.  
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5. Αποτελέσματα 

5.1 Αποτελέσματα συνεντεύξεων διευθυντών 

Με την ποιοτική, θεματική, ανάλυση των δεδομένων των συνεντεύξεων των 

διευθυντών ειδικών σχολικών μονάδων, προέκυψαν στο σύνολο 83 κωδικοί, οι οποίοι 

ομαδοποιήθηκαν σε 15 κατηγορίες κάποιες από τις οποίες ενδεικτικά είναι: ο 

προσδιορισμός του θεσμού του ειδικού σχολείου, τα χαρακτηριστικά διαφοροποίησης 

του ειδικού από το γενικό σχολείο, οι συνέπειες της συχνής αλλαγής του προσωπικού 

στο ειδικό σχολείο, ο προσδιορισμός του αποτελεσματικού ειδικού σχολείου και οι 

δράσεις ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας του ειδικού σχολείου.  Οι 15 αυτές 

κατηγορίες ταξινομήθηκαν στους εξής τέσσερεις βασικούς θεματικούς άξονες: 

➢ Ο θεσμός του ειδικού σχολείου 

➢ Περιγραφή λειτουργικών προβλημάτων στη σχολική μονάδα 

➢ Παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του σχολείου 

➢ Τρόποι ανάδειξης της δυναμικής του προσωπικού μέσω της διεύθυνσης 

Με βάση τους προαναφερθέντες τέσσερεις θεματικούς άξονες, τις δέκα πέντε 

κατηγορίες και τους ογδόντα τρεις κωδικούς σχεδιάστηκε ο συγκεντρωτικός πίνακας 

έκθεσης δεδομένων των διευθυντών ειδικών σχολικών μονάδων, καθώς επίσης και οι 

ατομικοί πίνακες δεδομένων για κάθε διευθυντή (βλ. Παράρτημα Γ). 

5.1.1 Ο θεσμός του ειδικού σχολείου 

 Ένα κύριο ζήτημα του θεσμού του ειδικού σχολείου που αναφέρθηκαν όλοι οι 

συνεντευξιαζόμενοι διευθυντές (4 στον αριθμό) είναι ο προσδιορισμός του θεσμού του 

ειδικού σχολείου. Ένας μόνο διευθυντής προσδιόρισε το θεσμό του ειδικού σχολείου 

ως τις ευκαιρίες εξατομικευμένης μάθησης στο σχολείο. Ομοίως ένας μόνο διευθυντής 

υποστήριξε πως το ειδικό σχολείο είναι ένας χώρος φοίτησης μαθητών με ειδικές 

ανάγκες. Στη συνέχεια, ένας άλλος εκπαιδευτικός το χαρακτήρισε ως εκπαιδευτικό 

πλαίσιο στο οποίο φοιτούν παιδιά με ειδικές ανάγκες στο οποίο προσφέρεται εκμάθηση 

δεξιοτήτων χρήσιμων για τη καθημερινή ζωή. Τέλος, ένας μόνο διευθυντής 

χαρακτήρισε το ειδικό σχολείο ως τον χώρο εκπαίδευσης των «δύσκολων» παιδιών. 

Πιο συγκεκριμένα μας ανέφερε «θα όριζα εκείνο τον χώρο της εκπαίδευσης των πολύ 

‘δύσκολων’ παιδιών με πολύ ακραίες και επιθετικές συμπεριφορές, τέλος πάντων, ώστε 

να μη μπορούν να σταθούν σε μία τάξη και να διαταράσσεται το κλίμα σε μία τάξη» 

(Διευθυντής 4). 

 Μια επιπλέον κατηγορία στην οποία αναφέρθηκαν όλοι οι διευθυντές που 

συμμετείχαν στη παρούσα έρευνα, είναι τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν την 
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ειδική από τη γενική σχολική μονάδα. Τρείς από τους τέσσερεις διευθυντές ανέφεραν 

πως χαρακτηριστικό διαφοροποίησης αποτελεί το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα που ακολουθείται στις ειδικές σχολικές μονάδες. Ένας μόνο διευθυντής 

τόνισε την ευελιξία στη διαμόρφωση στόχων στα ειδικά σχολεία και ομοίως μόνο ένας 

διευθυντής εστίασε στην παροχή θεραπειών και εκπαίδευσης. Στη συνέχεια ένας μόνο 

διευθυντής τόνισε ως διαφορά των δύο σχολείων την ηλικιακή ταξινόμηση μαθητών 

στο γενικό έναντι του ειδικού σχολείου και πως στο ειδικό σχολείο έχουμε την 

εφαρμογή συγκεκριμένου προγράμματος διδασκαλίας καθώς και ταξινόμηση ανάλογα 

τις ατομικές δυνατότητες και αδυναμίες του κάθε μαθητή στο ειδικό σχολείο, όπως 

χαρακτηριστικά ανέφερε: «Μια βασική διαφορά του ειδικού από το γενικό σχολείο είναι 

η εξής: στο γενικό σχολείο τα παιδιά ταξινομούνται σε τάξεις ανάλογα με το ηλικιακό 

τους επίπεδο και ο εκπαιδευτικός ακολουθεί ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα διδασκαλίας, 

ίδιο για όλους τους μαθητές. Αντίθετα, στο ειδικό σχολείο ως κύριο κριτήριο ταξινόμησης 

των μαθητών σε τάξεις έγκειται η αναγνώριση  των ατομικών δυνατοτήτων και 

αδυναμιών του κάθε μαθητή και η υλοποίηση από τον εκπαιδευτικό και το εκπαιδευτικό 

προσωπικό εξατομικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης» (Διευθυντής 3). Τέλος, ένας 

μόνο διευθυντής διαφοροποίησε τα δύο σχολεία τονίζοντας πως το ειδικό σχολείο 

αναλαμβάνει τις «ακραίες» περιπτώσεις μαθητών. 

 Μία τρίτη κατηγορία που προέκυψε από όλους τους συμμετέχοντες διευθυντές, 

είναι αυτή των δυνατών στοιχείων των ειδικών σχολικών μονάδων. Πιο συγκεκριμένα, 

δύο διευθυντές ανέφεραν πως δυνατό στοιχείο αποτελεί η παροχή υποστήριξης 

εκπαιδευτικών και μαθητών από πολλές ειδικότητες. Ένας μόνο διευθυντής ανέφερε 

τις προσεγγίσεις μάθησης σύμφωνα με τις ατομικές ανάγκες του κάθε παιδιού που 

φοιτά στο ειδικό σχολείο. Ένας μόνο διευθυντής τόνισε πως τα δυνατά στοιχεία της 

ειδικής σχολικής μονάδας είναι πως παρέχει αρκετό χρόνο στους μαθητές και πως 

υπάρχει ένας εκπαιδευτικός για έναν ή λίγους μαθητές και εξειδικευμένη παροχή 

θεραπειών και εργαστηρίων. Τέλος, ένας μόνο διευθυντής υποστήριξε πως τα δυνατά 

στοιχεία μιας ειδικής σχολικής μονάδας είναι ότι αποτελεί έναν χώρο ο οποίος είναι 

ανοιχτός για όλα τα παιδιά και γίνεται εφαρμογή παιδαγωγικών αρχών για κάθε παιδί 

και πως δεν υφίσταται καμία απόκλιση για κανένα παιδί. 

 Παρουσιάστηκε και μία τέταρτη κατηγορία από τα λόγια των διευθυντών. Η 

συγκεκριμένη κατηγορία αφορά στα αδύνατα στοιχεία του ειδικού σχολείου. Δύο 

διευθυντές εστίασαν στο φαινόμενο της συχνής αλλαγής προσωπικού λόγω της 
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πολυετούς κατάστασης αναπληρωτών. Υποστήριξαν πως το φαινόμενο αυτό 

παρουσιάζει επιπτώσεις στο μαθητικό δυναμικό. Ένας μόνο διευθυντής ανέφερε ως 

αδύνατο στοιχείο το γεγονός πως η ειδική σχολική μονάδα βρίσκεται αποκομμένη από 

το γενικό σχολείο. Τέλος, ομοίως ένας μόνο διευθυντής ανέφερε ως αδύνατα στοιχεία 

την επιθετική συμπεριφορά και πρόκληση άγχους στους εκπαιδευτικούς καθώς και τον 

περιορισμό δημιουργικών ικανοτήτων που έχουν οι εκπαιδευτικοί. Συγκεκριμένε 

ανέφερε: «ένα ήρεμο κλίμα το οποίο διαταράσσεται πολλές φορές και από την επιθετική 

συμπεριφορά των μαθητών που κάνει κάποιους εκπαιδευτικούς να αγχώνονται 

υπερβολικά, τις όποιες ικανότητες δημιουργικές.. ικανότητες που διαθέτουν να μη τις 

βγάζουν λόγω καταστάσεων «ακραίας» συμπεριφοράς των μαθητών..» (Διευθυντής 4). 

 Δημιουργήθηκε και μία Πέμπτη κατηγορία, στην οποία συμφωνούν οι 2 από 

τους 4 διευθυντές και αφορά στις αλλαγές που θα έπρεπε να συμβούν στις ειδικές 

σχολικές μονάδες. Μόνο ένας διευθυντής ανέφερε ως αλλαγή για το ειδικό σχολείο 

πως θα έπρεπε να διατηρηθεί το υπάρχον προσωπικού ως μόνιμο. Επιπλέον, ένας μόνο 

διευθυντής υποστήριξε πως η αλλαγή θα αφορά στον ρόλο του διευθυντή. Πιο 

συγκεκριμένα, υποστηρίζει πως θα έπρεπε να είναι ενθαρρυντικός και εμψυχωτικός 

ρόλος του διευθυντή, πέραν των γραφειοκρατικών καθηκόντων και πως ο ρόλος του 

διευθυντή ως αρωγός μπορεί να έχει θεαματικά αποτελέσματα για την εύρυθμη 

λειτουργία του σχολείου. 

Κατηγορίες και Κωδικοί του Θεματικού Άξονα     «Ο θεσμός του ειδικού σχολείου» 

Κατηγορίες Κωδικοί  

Προσδιορισμός του θεσμού του ειδικού 

σχολείου 

ΕΥΕΞΜΣΧ: ευκαιρίες εξατομικευμένης 

μάθησης στο σχολείο  

ΧΩΦΜΕΑ: χώρος φοίτησης μαθητών με 

ειδικές ανάγκες 

ΕΚΠΦΠΜΕΑ: εκπαιδευτικό πλαίσιο στο 

οποίο φοιτούν παιδιά με ειδικές ανάγκες 

ΕΚΔΕΞΚΑΘ: εκμάθηση δεξιοτήτων 

χρήσιμων για τη καθημερινή ζωή 

ΧΩΕΔΥΠΑΙ: χώρος εκπαίδευσης των 

«δύσκολων» παιδιών 

Χαρακτηριστικά διαφοροποίησης του 

ειδικού από το γενικό σχολείο 

ΕΞΕΚΠΡ: το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα 

ΕΥΔΙΣΤ: ευελιξία στη διαμόρφωση στόχων  

ΣΤΕΛΕΕΠ: στελέχωση από ειδικό 

εκπαιδευτικό προσωπικό 

ΠΑΡΘΕΡΕΚ: παροχή θεραπειών και 

εκπαίδευσης 
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ΗΛΤΑΜΓΕΝ: ηλικιακή ταξινόμηση 

μαθητών στο γενικό  

ΕΦΣΥΠΡΔΙ: εφαρμογή συγκεκριμένου 

προγράμματος διδασκαλίας 

ΤΑΑΤΔΑΕΙ: ταξινόμηση ανάλογα τις 

ατομικές δυνατότητες και αδυναμίες του 

κάθε μαθητή στο ειδικό σχολείο  

ΣΧΑΚΡΠΕΜ: το σχολείο για «ακραίες» 

περιπτώσεις μαθητών 

Τα δυνατά στοιχεία του ειδικού 

σχολείου  

ΠΜΣΑΑ: προσεγγίσεις μάθησης σύμφωνα με 

τις ατομικές ανάγκες 

ΧΡΜΑΘ: παροχή χρόνου στους μαθητές 

ΕΚΕΛΙΓΜΑ: ένας εκπαιδευτικός για έναν ή 

λίγους μαθητές 

ΥΠΕΚΜΑΕΙ: υποστήριξη εκπαιδευτικών και 

μαθητών από πολλές ειδικότητες 

ΕΡΓΘΕΡ: κατοχή εργαστήριων – θεραπειών 

ΧΩΑΝΠΑΙ: χώρος ανοιχτός για όλα τα 

παιδιά 

ΕΦΠΑΙΑΡΠ: εφαρμογή παιδαγωγικών 

αρχών για κάθε παιδί 

ΚΑΠΟΚΠΑΙ: καμία απόκλιση για κανένα 

παιδί 

Τα αδύνατα στοιχεία του ειδικού 

σχολείου 

ΕΠΜΔΑΣΠΡ: επιπτώσεις στο μαθητικό 

δυναμικό λόγω αστάθειας προσωπικού 

ΑΠΓΕΝΣΧ: αποκομμένο από το γενικό 

σχολείο 

ΕΠΣΥΑΓΕΚ: επιθετική συμπεριφορά και 

πρόκληση άγχους στους εκπαιδευτικούς 

ΠΕΡΔΙΚΕΚ: περιορισμός δημιουργικών 

ικανοτήτων των εκπαιδευτικών 

Αλλαγές στο ειδικό σχολείο ΔΙΥΠΠΡΜ: διατήρηση υπάρχοντος 

προσωπικού ως μόνιμο 

ΕΕΡΔΓΡΚ: ενθαρρυντικός και εμψυχωτικός 

ρόλος του διευθυντή, πέραν των 

γραφειοκρατικών καθηκόντων  

ΡΔΑΘΑΕΛΣ: ο ρόλος του διευθυντή ως 

αρωγός μπορεί να έχει θεαματικά 

αποτελέσματα για την εύρυθμη λειτουργία 

του σχολείου 
 

5.1.2  Περιγραφή λειτουργικών προβλημάτων στη σχολική μονάδα 

Ένα επιπλέον κύριο ζήτημα στο οποίο αναφέρθηκαν όλοι οι 

συνεντευξιαζόμενοι διευθυντές (4 στον αριθμό) είναι η περιγραφή των λειτουργικών 

προβλημάτων που παρουσιάζονται στην ειδική σχολική μονάδα. Μια κατηγορία που 

δημιουργήθηκε από τις συνεντεύξεις όλων των διευθυντών είναι αυτή των συνεπειών 

της συχνής αλλαγής του προσωπικού στο ειδικό σχολείο. Δύο διευθυντές μας τόνισαν 
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το αντίκτυπο που υπάρχει στην ψυχολογία των μαθητών αλλά ταυτόχρονα και στην 

απόδοσή τους λόγω των συνεχών αλλαγών. Στη συνέχεια, ένας μόνο διευθυντής 

ανέφερε πως οι μαθητές συνδέονται με τα πρόσωπα που συναντούν, τα εμπιστεύονται 

και αν γίνεται συχνή αλλαγή αυτών, απαιτείται η διάθεση αρκετού χρόνου 

προσαρμογής των μαθητών αναστέλλοντας τη μαθησιακή διαδικασία. Τέλος, ένας 

μόνο διευθυντής ανέφερε πως η κατάσταση αλλαγής προσωπικού, δυσχεραίνει την 

ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας και ένας μόνο υποστήριξε πως οι αλλαγές 

αυτές δρουν ως ανασταλτικός παράγοντας στη προσαρμογή και εξέλιξη των μαθητών. Πιο 

συγκεκριμένα ανέφερε: «Δε βοηθάει το γεγονός ότι αλλάζουν συνέχεια οι εκπαιδευτικοί 

μας κάθε χρόνο και ιδίως για το φάσμα του αυτισμού που απαιτείται μία σταθερότητα, 

είναι ένας πολύ μεγάλος ανασταλτικός παράγοντας» (Διευθυντής 4).  

Με την ανάλυση των συνεντεύξεων όλων των διευθυντών, προέκυψε μια 

επιπλέον κατηγορία η οποία αφορά ζητήματα επάρκειας των υποδομών σε ένα ειδικό 

σχολείο.  Ένας μόνο διευθυντής, εστίασε στις αίθουσες λέγοντάς μας πως είναι αρκετά 

μικρές και μη εξυπηρετικές. Στη συνέχεια, ομοίως, ένας μόνο διευθυντής ανέφερε ως 

πρόβλημα το ότι το σχολείο στεγάζεται σε ενοικιαζόμενη πολυκατοικία, γεγονός που 

δημιουργεί πρόβλημα στην καταλληλότητά του, ωστόσο κατάφεραν να κάνουν 

κάποιες αλλαγές στη διαρρύθμισή του ούτως ώστε να υπάρχει μια μέτρια επάρκεια 

υποδομών μετά την προσαρμογή του. Ένας μόνο διευθυντής ανέφερε πως οι υποδομές 

του σχολείου επαρκούν και πως υπάρχει πληθώρα υλικού. Συγκεκριμένα μας ανέφερε: 

«Τελευταία λάβαμε μία μεγάλη επιχορήγηση από τα προγράμματα ΕΣΠΑ και έχουμε 

πάρα πολύ υλικό, το οποίο άλλο είναι αξιοποιημένο και άλλο είναι ακόμη αναξιοποίητο. 

Νομίζω πως το υλικό είναι αρκετά καλό και πλούσιο» (Διευθυντής 4). Έπειτα, ομοίως, 

ένας μόνο διευθυντής υποστήριξε πως υπάρχει έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής  στο 

σχολείο και πως θα πρέπει να ενισχυθεί η αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου με 

την ύπαρξη υποδομών, όμως γίνεται προσπάθεια αποτελεσματικής προσφοράς με τις 

υπάρχουσες υποδομές. Συγκριμένα αναφέρει: «η έλλειψη υλικοτεχνικών υποδομών  

είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που δυσχεραίνουν τη λειτουργία του ειδικού 

σχολείου. Σαφώς και η ύπαρξη υποδομών θα ενίσχυε την αποτελεσματική λειτουργία του 

σχολείου. Ωστόσο σε πολλά ειδικά σχολεία το εκπαιδευτικό προσωπικό καταβάλει  πολύ 

μεγάλη προσπάθεια να προσφέρει αποτελεσματικά χρησιμοποιώντας τις ήδη υπάρχουσες 

λιγοστές υποδομές» (Διευθυντής 3). 
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Στη συνέχεια προκύπτει μια επιπλέον κατηγορία από τα λεγόμενα των τριών εκ 

των τεσσάρων συμμετεχόντων μας στην έρευνα, η οποία αφορά σε επιμέρους ζητήματα 

που υπάρχουν στις ειδικές σχολικές μονάδες και αναφέρονται ορισμένες προτάσεις 

επίλυσης στα ζητήματα αυτά. Αρχικά αναφέρεται η ελλιπής εκπαίδευση του 

προσωπικού από έναν μόνο διευθυντή και τονίζει πως καλό θα ήταν να υπάρχει 

ενθάρρυνση συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε προγράμματα επιμόρφωσης. 

Χαρακτηριστικά αναφέρει: «Ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που παρατηρείται, 

δυστυχώς συχνά, στα ειδικά σχολεία  είναι η ελλιπής εκπαίδευση του προσωπικού με 

αποτέλεσμα να μην προάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία.  Ως διευθυντής του σχολείου 

θα προσπαθούσα, θα ενθάρρυνα τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε προγράμματα 

επιμόρφωσης και εξειδίκευσης» (Διευθυντής 3). Στη συνέχεια, ένας μόνο διευθυντής 

υποστηρίζει πως είναι ανεπαρκής η συνεργασία του ειδικού σχολείου με τους γονείς 

των παιδιών γεγονός που δρα ως ανασταλτικός παράγοντας για τη παιδαγωγική πράξη 

και λειτουργία του σχολείου. Προτείνει συχνές συναντήσεις με τους γονείς και εύρεση 

μιας κοινής φόρμουλας με τους γονείς προς όφελος των μαθητών. Τέλος, ένας μόνο 

διευθυντής επέμεινε στα ζητήματα υποδομών τονίζοντας πως πρέπει να γίνουν δράσεις 

διεκδίκησης υλικοτεχνικών υποδομών.  

Κατηγορίες και Κωδικοί του Θεματικού Άξονα   «Περιγραφή λειτουργικών 

προβλημάτων στη σχολική μονάδα» 

Κατηγορίες Κωδικοί 

Συνέπειες της συχνής αλλαγής 

προσωπικού στο ειδικό σχολείο 

ΣΥΝΜΑΠΡ: σύνδεση μαθητών με τα πρόσωπα 

ΑΠΔΧΡΠΡΜ: απαίτηση διάθεσης αρκετού 

χρόνου προσαρμογής των μαθητών 

ΔΥΛΕΙΤΣΧ: δυσχέρεια στην ομαλή λειτουργία 

του σχολείου 

ΑΝΨΥΑΠΜΔ: μεγάλο αντίκτυπο στην 

ψυχολογία και την απόδοση του μαθητικού 

δυναμικού 

ΑΝΑΠΑΠΕΜ: ανασταλτικός παράγοντας στη 

προσαρμογή και εξέλιξη των μαθητών 

Ζητήματα επάρκειας των υποδομών 

του ειδικού σχολείου 

ΜΙΚΑΙΘ: μικρές αίθουσες 

ΣΜΕΝΠΟΛ: στέγαση της μονάδας σε 

ενοικιαζόμενη πολυκατοικία 

ΠΡΚΤΜΕΕΠ: με προσαρμογή κτιρίου, μέτρια 

επάρκεια 

ΕΛΛΥΛΥΠ: έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής 

ΕΝΑΠΛΥΠ: ενίσχυση της αποτελεσματικής 

λειτουργίας του σχολείου με την ύπαρξη 

υποδομών 

ΠΡΑΠΥΠΥΠ: προσπάθεια αποτελεσματικής 

προσφοράς με τις υπάρχουσες υποδομές 
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ΥΠΠΛΗΘΥΛ: ύπαρξη πληθώρας υλικού 

Ζητήματα στο ειδικό σχολείο και 

προτάσεις επίλυσης 

ΔΙΕΥΛΥΠ: διεκδίκηση υλικοτεχνικών υποδομών 

ΕΛΕΚΠΡ: ελλιπής εκπαίδευση προσωπικού 

ΕΣΥΕΚΠΡΕ: ενθάρρυνση συμμετοχής των 

εκπαιδευτικών σε προγράμματα επιμόρφωσης 

ΑΝΣΥΝΓΟΝ: ανεπαρκής συνεργασία με γονείς 

ΣΥΣΥΝΓΟΝ: συνεχείς συναντήσεις με γονείς 

ΑΠΠΠΛΕΣ: ανασταλτικός παράγοντας για τη 

παιδαγωγική πράξη και λειτουργία η έλλειψη 

συνεργασίας  

ΕΥΡΚΦΟΡΓ: εύρεση κοινής φόρμουλας με τους 

γονείς 
 

5.1.3 Παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του σχολείου 

Ένα τρίτο κύριο ζήτημα στο οποίο αναφέρθηκαν όλοι οι συνεντευξιαζόμενοι 

διευθυντές (4 στον αριθμό) είναι οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητα της ειδικής σχολικής μονάδας. Μια κατηγορία που προέκυψε με 

την σύμφωνη γνώμη όλων είναι ο προσδιορισμός του αποτελεσματικού ειδικού 

σχολείου. Πιο συγκεκριμένα, δύο εκ των τεσσάρων συνολικά διευθυντών υποστήριξαν 

πως για να είναι αποτελεσματικό ένα ειδικό σχολείο θα πρέπει να υφίσταται η κάλυψη 

του μεγαλύτερου τμήματος των μαθητών μέσω συμπερίληψης. Έπειτα, ένας μόνο 

διευθυντής προσδιόρισε το αποτελεσματικό σχολείο ως το σχολείο που είναι «ανοιχτό» 

στην κοινωνία, θα έχει ενεργή συμμετοχή σε δράσεις και ενδιαφέροντα καθώς και σε 

καινοτόμα προγράμματα. Δύο διευθυντές τονίζουν τη σημαντικότητα της διάθεσης 

συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών για να θεωρηθεί αποτελεσματικό σχολείο και 

τέλος ένας μόνο διευθυντής κάνει αναφορά στην προώθηση της γνώσης μέσα από τον 

σεβασμό στη προσωπικότητα των μαθητών προκειμένου να είναι το σχολείο 

αποτελεσματικό. 

 Μια δεύτερη κατηγορία που προέκυψε από τα λεγόμενα όλων των διευθυντών 

είναι οι δράσεις ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας του ειδικού σχολείου. Στο 

κομμάτι των δράσεων, δύο από τους συμμετέχοντες διευθυντές έκαναν λόγο για την 

προσπάθεια διατήρησης θετικού κλίματος εντός του σχολείου, ούτως ώστε να μη 

διαταράσσεται ο προγραμματισμός και ο σκοπός ύπαρξης του ειδικού σχολείου. Στη 

συνέχεια, ομοίως ένας μόνο διευθυντής υποστήριξε πως θα προσπαθούσε να ενισχύσει 

την αποτελεσματικότητα της μονάδας με στήριξη και παιδαγωγική καθοδήγηση των 

εκπαιδευτικών όπου αυτό κρίνεται χρήσιμο, δίνοντας ελευθερία πρόσβασης στο υλικό 

παρέχοντάς τους τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας και δίνοντάς τους το 
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δικαίωμα πρωτοβουλιών για υλοποίηση προγραμμάτων. Έπειτα, ένας μόνο διευθυντής 

τόνισε τη σημαντικότητα που υπάρχει στη λειτουργία του διευθυντή ως αρωγού καθώς 

και την ύπαρξη σεβασμού στην ατομική ελευθερία των μαθητών και του προσωπικού 

του σχολείου. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει: «Πέραν από το γραφειοκρατικό κομμάτι, 

θα ήταν πολύ ορθό ο διευθυντής του σχολείου να ασκεί και τον ρόλο του εμψυχωτή για 

την ενθάρρυνση και τον παραδειγματισμό των συναδέλφων. Η λειτουργία του διευθυντή 

ως αρωγού στη λειτουργία του σχολείου είναι πολύ σημαντική και μπορεί να έχει 

θεαματικά αποτελέσματα για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Η 

αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του σχολείου μπορεί, επίσης  να ενισχυθεί με την 

εμψύχωση από πλευράς του διευθυντή του έμψυχου προσωπικού του σχολείου, τη στενή 

συνεργασία του εκπαιδευτικού προσωπικού και με το σεβασμό στην ατομική ελευθερία, 

τόσο των μαθητών όσο και του προσωπικού του σχολείου» (Διευθυντής 3). Τέλος, ένας 

μόνο διευθυντής μας μίλησε για τη σημασία της επικοινωνίας και συνεργασίας του 

σχολείου με τους τοπικούς φορείς, για την ανάγκη αναζήτησης χορηγιών προκειμένου 

να γίνει το σχολείο αποτελεσματικότερο. 

 Συναντάμε μία νέα κατηγορία στη παρούσα φάση, η οποία προκύπτει από τις 

απόψεις ενός μόνο εκ των ερωτηθέντων διευθυντών, η οποία κατηγορία απαντά στους 

ανασταλτικούς παράγοντες στην αποτελεσματικότητα του ειδικού σχολείου. 

Συγκεκριμένα, τονίζει  πως η οργάνωση μπορεί να επηρεάσει στην 

αποτελεσματικότητα του σχολείου όμως ο φόβος των εκπαιδευτικών δρα ως 

ανασταλτικός παράγοντας στον προγραμματισμό. Ειδικότερα, αναφέρει: «Η οργάνωση 

επηρεάζει την αποτελεσματικότητα του σχολείου. Ο φόβος όμως των εκπαιδευτικών για 

την ασφάλεια των μαθητών αναστέλλουν τον προγραμματισμό που έχει γίνει στο 

ξεκίνημα της χρονιάς, λαμβάνοντας υπόψη 2-3 περιπτώσεις μαθητών με πολύ «ακραίες» 

συμπεριφορές» (Διευθυντής 4). 

 Ακολουθεί η τέταρτη κατηγορία μας, η οποία προέκυψε από τις απόψεις τριών 

εκ των τεσσάρων συμμετεχόντων διευθυντών στη παρούσα έρευνα, στην οποία 

περιλαμβάνονται οι αναφορές στη συμβολή της διεύθυνσης στην αποτελεσματικότητα 

του ειδικού σχολείου. Δύο διευθυντές ανέφεραν πως η οργάνωση σε ένα σχολείο 

αποτελεί βασικό κομμάτι της σωστής διοίκησης και κατ’ επέκταση λειτουργίας του 

σχολείου αυτού. Ένας μόνο διευθυντής τόνισε πως μέσω της διεύθυνσης τίθενται 

στόχοι, υπάρχει συναδελφική υποστήριξη και αλληλεγγύη και πραγματοποιείται 

ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων βοηθώντας έτσι στο έργο του ειδικού σχολείου.  
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Κατηγορίες και Κωδικοί του Θεματικού Άξονα   «Παράγοντες που επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητα του σχολείου» 

Κατηγορίες Κωδικοί 

Προσδιορισμός του αποτελεσματικού 

ειδικού σχολείου 

ΚΑΜΑΘΣΥΜ: κάλυψη του μεγαλύτερου 

τμήματος των μαθητών μέσω συμπερίληψης 

ΑΝΚΟΙΝ: άνοιγμα στην κοινωνία 

ΣΥΔΡΕΝΔ: συμμετοχή σε δράσεις και 

ενδιαφέροντα 

ΣΥΚΑΙΠΡ: συμμετοχή σε καινοτόμα 

προγράμματα 

ΔΣΥΝΕΚΠ: διάθεση συνεργασίας μεταξύ 

εκπαιδευτικών 

ΠΡΓΝΣΠΡΜ: προώθηση της γνώσης μέσα 

από τον σεβασμό στη προσωπικότητα των 

μαθητών 

 

Δράσεις ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας του ειδικού 

σχολείου 

ΔΙΘΕΤΚΛ: διατήρηση θετικού κλίματος 

ΣΤΠΑΙΚΑΕ: με στήριξη και παιδαγωγική 

καθοδήγηση των εκπαιδευτικών 

ΕΛΠΡΥΛ: ελεύθερη πρόσβαση στο υλικό 

ΗΛΕΚΕΠΙ: ηλεκτρονική επικοινωνία 

ΠΡΩΕΚΥΠ: πρωτοβουλία εκπαιδευτικών για 

υλοποίηση προγραμμάτων 

ΛΕΙΔΙΕΑΡ: λειτουργία του διευθυντή ως 

αρωγού 

ΣΑΤΕΛΜΠΡ: σεβασμός στην ατομική 

ελευθερία των μαθητών και του προσωπικού 

του σχολείου 

ΕΠΙΦΟΡ: επικοινωνία με τους τοπικούς 

φορείς 

ΣΥΝΤΟΠΦΟ: συνεργασία με τοπικούς 

φορείς 

ΑΝΑΖΧΟΡ: αναζήτηση χορηγιών 

Ανασταλτικοί παράγοντες στην 

αποτελεσματικότητα του ειδικού 

σχολείου 

ΕΠΑΠΟΣΧ: επιρροή στην 

αποτελεσματικότητα του σχολείου 

ΑΝΠΡΦΠΕΚ: ανασταλτικός παράγοντας 

στον προγραμματισμό ο φόβος των 

εκπαιδευτικών 

Συμβολή της διεύθυνσης στην 

αποτελεσματικότητα του σχολείου 

ΒΚΔΛΕΙΣΧ: βασικό κομμάτι της σωστής 

διοίκησης και κατ’ επέκταση λειτουργίας του 

σχολείου 

ΣΤΣΥΥΠΑΛ: στόχοι, συναδελφική 

υποστήριξη και αλληλεγγύη 

ΑΝΤΓΝΑΠ: ανταλλαγή γνώσεων και 

απόψεων 
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5.1.4 Τρόποι ανάδειξης της δυναμικής του προσωπικού μέσω της διεύθυνσης 

Τέταρτο και τελευταίο κύριο ζήτημα στο οποίο αναφέρθηκαν όλοι οι 

συνεντευξιαζόμενοι διευθυντές (4 στον αριθμό) που συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα 

είναι οι τρόποι ανάδειξης της δυναμικής του προσωπικού μέσω της διεύθυνσης. Από 

τα λεγόμενα των συνεντευξιαζόμενων προέκυψαν τρεις κατηγορίες. Η πρώτη 

κατηγορία αφορά την παροχή κινήτρων από τη διεύθυνση στο προσωπικό για καλύτερη 

αποτελεσματικότητα της ειδικής σχολικής μονάδας και δημιουργήθηκε από τις 

απόψεις ενός μόνο εκ των τεσσάρων διευθυντών.  Ο συγκεκριμένος διευθυντής λοιπόν, 

υποστήριξε πως τα κίνητρα που παρουσιάζει στο προσωπικό για καλύτερη 

αποτελεσματικότητα είναι το να αναλογιστούν τη θετική όψη της πραγματικότητας, 

ότι δηλαδή είναι εργαζόμενοι, ότι στο σχολείο υπάρχει πλούσια υλικοτεχνική υποδομή 

και πως το κλίμα που υπάρχει μεταξύ των μελών της διεπιστημονικής ομάδας είναι 

αρμονικό. Στη συνέχεια, η επόμενη κατηγορία που δημιουργήθηκε από τις απόψεις των 

τριών συμμετεχόντων διευθυντών, αφορά στην ενθάρρυνση του προσωπικού για 

καλύτερη αποτελεσματικότητα μέσω της διεύθυνσης. Ένας μόνο διευθυντής ανέφερε 

πως η ενθάρρυνση επιτυγχάνεται μέσω των συχνών συζητήσεων με το προσωπικό του 

σχολείου. Έπειτα, ομοίως ένας μόνο διευθυντής τόνισε ως τρόπο ενθάρρυνσης τη 

διαρκή επιβράβευση του προσωπικού, την εμψύχωση μέσα από την αναφορά στη 

σημαντικότητα του ρόλο τους και ταυτόχρονα με τον σεβασμό στις ατομικές ανάγκες. 

Πιο συγκεκριμένα, μας είπε: «Η συνεχής ενθάρρυνση επιτυγχάνεται μέσα από τη διαρκή 

επιβράβευση του προσωπικού του σχολείου, την επισήμανση των θετικών 

αποτελεσμάτων της προσπάθειας που καταβάλουν, την εμψύχωσή τους μέσα από τη 

συχνή αναφορά στη σημαντικότητα του ρόλου που ασκούν και το σεβασμό στις ατομικές 

ανάγκες τους» (Διευθυντής 3). Τέλος, ομοίως μόνο ένας διευθυντής κάνει λόγο για την  

παρώθηση για γνωστοποίηση του έργου του ειδικού σχολείου στην κοινωνία και για 

την αναγκαιότητα να επιτευχθεί η περισσότερη επικοινωνία και επαφή με τους γονείς 

των παιδιών που φοιτούν στο σχολείο. Ειδικότερα, ανέφερε: «Με την παρώθηση, 

δηλαδή από εκεί που είμαστε να κάνουμε ένα «βήμα» όλοι μαζί. Ένα βήμα προς την 

κοινωνία, ένα βήμα να φανεί το έργο μας, γιατί πιστεύω πως όταν εισπράξουν τα ανάλογα 

«μπράβο» ή την ανάλογη επιδοκιμασία και αυτοί θα θελήσουν να κάνουν περισσότερα 

πράγματα. Να ξεφύγουν από τα «στενά» πλαίσια, να έρθουν σε περισσότερη επαφή με 

τους γονείς, γιατί βλέπω ότι οι γονείς είναι πολύ πιο άνετοι σε κάποια σημεία 

διαπαιδαγώγησης του παιδιού» (Διευθυντής 4).  
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 Στο τελευταίο μας ζήτημα προέκυψε και μια τρίτη κατηγορία από τις απόψεις 

όλων των διευθυντών που συμμετείχαν στην έρευνά μας. Η κατηγορία αυτή, αφορά 

στη συμμετοχή προσωπικού σε προγράμματα επιμόρφωσης και πόσο σημαντική 

κρίνεται αυτή. Ένας μόνο διευθυντής υποστήριξε πως η συμμετοχή του προσωπικού 

σε προγράμματα επιμόρφωσης είναι επιθυμητή σε περίπτωση δεν παρακωλύει τη 

λειτουργία του σχολείου. Δύο διευθυντές αναφέρουν πως οποιαδήποτε επιμόρφωση 

είναι πολύ σημαντική. Στη συνέχεια, ένας μόνο διευθυντής θεωρεί τα προγράμματα 

επιμόρφωσης ως αναπόσπαστο κρίκο για την εκπαίδευση και κατάρτιση του 

προσωπικού, θεωρεί αναγκαία τη συμμετοχή στα προγράμματα αυτά για την απόδοση 

στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και για διαπροσωπική  ανάπτυξη και εξέλιξη των 

μαθητών. Πιο αναλυτικά, αναφέρει: «Τα προγράμματα επιμόρφωσης θεωρούνται 

αναπόσπαστος κρίκος για την εκπαίδευση και την κατάρτιση του προσωπικού. Η συνεχής 

ενημέρωση και η ενίσχυση των δυνατοτήτων είναι αναγκαία για την απόδοση στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και στην διαπροσωπική  ανάπτυξη και εξέλιξη των μαθητών»  

(Διευθυντής 4). Τέλος, ομοίως ένας μόνο διευθυντής, τονίζει την αναγκαιότητα της 

επιμόρφωσης για την απόδοση του προσωπικού στην εκπαιδευτική διαδικασία και 

θεωρεί πως η επιμόρφωση πρέπει να γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, 

τουλάχιστον ανά δύο έτη. 

Κατηγορίες και Κωδικοί του Θεματικού Άξονα  «Τρόποι ανάδειξης της δυναμικής 

του προσωπικού μέσω της διεύθυνσης» 

Κατηγορίες Κωδικοί 

 Παροχή κινήτρων στο προσωπικό για 

καλύτερη αποτελεσματικότητα  

ΘΕΤΟΠΡ: βλέποντας τη θετική όψη της 

πραγματικότητας 

ΥΛΥΠΟΔ: πλούσια υλικοτεχνική υποδομή  

ΑΚΣΔΙΕΟΜ: αρμονικό κλίμα συνεργασία 

της διεπιστημονικής ομάδας 

Ενθάρρυνση του προσωπικού για 

καλύτερη αποτελεσματικότητα 

ΕΝΣΥΖΕΝΘ: ενθάρρυνση μέσω συζητήσεων 

και ενθαρρύνσεων 

ΕΠΙΒΠΡ: διαρκής επιβράβευση του 

προσωπικού 

ΕΜΨΑΝΡΟΛ: εμψύχωση μέσα από την 

αναφορά στη σημαντικότητα του ρόλου 

ΣΕΒΑΤΑΝ: σεβασμός στις ατομικές ανάγκες 

ΠΑΓΕΕΣΚ: με την παρώθηση για 

γνωστοποίηση του έργου του ειδικού 

σχολείου στην κοινωνία 

ΒΗΜΚΟΙΝ: βήμα προς την κοινωνία 

ΠΕΡΕΠΓΟΝ: περισσότερη επαφή με γονείς 

Συμμετοχή προσωπικού σε 

προγράμματα επιμόρφωσης 

ΣΠΠΑΛΕΙΣ: συμμετοχή σε περίπτωση δεν 

παρακωλύει τη λειτουργία του σχολείου 
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ΠΟΣΗΣΥΕΠ: πολύ σημαντική η συμμετοχή 

σε οποιαδήποτε επιμόρφωση 

ΑΝΚΡΕΚΑΠ: αναπόσπαστος κρίκος η 

επιμόρφωση για την εκπαίδευση και 

κατάρτιση του προσωπικού 

ΑΝΑΠΕΚΔΙ: αναγκαία η συμμετοχή για την 

απόδοση στην εκπαιδευτική διαδικασία 

ΑΝΔΙΑΕΞΜ: αναγκαία η επιμόρφωση στην 

διαπροσωπική  ανάπτυξη και εξέλιξη των 

μαθητών 

ΑΠΑΡΔΥΧΡ: απαραίτητη τουλάχιστον ανά 

δύο χρόνια 
 

5.2 Αποτελέσματα συνεντεύξεων προσωπικού 

Με την ποιοτική, θεματική, ανάλυση των δεδομένων των συνεντεύξεων του 

προσωπικού ειδικών σχολικών μονάδων, προέκυψαν στο σύνολο 170 κωδικοί, οι 

οποίοι ομαδοποιήθηκαν σε 13 κατηγορίες κάποιες από τις οποίες ενδεικτικά είναι: ο 

προσδιορισμός του θεσμού του ειδικού σχολείου, τα χαρακτηριστικά διαφοροποίησης 

του ειδικού από το γενικό σχολείο, οι συνέπειες της συχνής αλλαγής του προσωπικού 

στο ειδικό σχολείο, ο προσδιορισμός του αποτελεσματικού ειδικού σχολείου και οι 

δράσεις ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας του ειδικού σχολείου.  Οι 13 αυτές 

κατηγορίες ταξινομήθηκαν στους εξής τέσσερεις βασικούς θεματικούς άξονες: 

➢ Ο θεσμός του ειδικού σχολείου 

➢ Περιγραφή λειτουργικών προβλημάτων στη σχολική μονάδα 

➢ Παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του σχολείου 

➢ Τρόποι ανάδειξης της δυναμικής του προσωπικού μέσω της διεύθυνσης 

Με βάση τους προαναφερθέντες τέσσερεις θεματικούς άξονες, τις δεκατρείς  

κατηγορίες και τους 170 κωδικούς, σχεδιάστηκε ο συγκεντρωτικός πίνακας έκθεσης 

δεδομένων του προσωπικού ειδικών σχολικών μονάδων, καθώς επίσης και οι ατομικοί 

πίνακες δεδομένων για κάθε μέλος του προσωπικού ξεχωριστά (βλ. Παράρτημα Δ). 

 

5.2.1 Ο θεσμός του ειδικού σχολείου 

Ένα κύριο ζήτημα του θεσμού του ειδικού σχολείου που αναφέρθηκαν όλοι οι 

συνεντευξιαζόμενοι εκπαιδευτικοί και ειδικότητες που αποτελούν το προσωπικό της 

ειδικής σχολικής μονάδας (11 στον αριθμό) είναι ο προσδιορισμός του θεσμού του 

ειδικού σχολείου. Δύο από τους ερωτηθέντες υποστήριξαν πως στο ειδικό σχολείο 

παρέχεται το δικαίωμα μόρφωσης, εξέλιξης ανεξαρτησίας σε μαθητές με ειδικές 

ανάγκες. Ένας μόνο συμμετέχων στην έρευνά μας υποστήριξε πως παρέχεται 
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αυτονόμηση και προσαρμογή των μαθητών με ειδικές ανάγκες στην ενήλικη ζωή τους. 

Στη συνέχεια δύο συμμετέχοντες υποστήριξαν πως πρόκειται για σχολείο φοίτησης 

παιδιών με νοητικά, κινητικά, συναισθηματικά και αισθητηριακά προβλήματα και 

ομοίως τρία μέλη υποστηρίζουν πως η ειδική σχολική μονάδα πρόκειται για χώρο όπου 

φοιτούν μαθητές με ειδικές ανάγκες. Αντίστοιχα, δύο εκ των ερωτηθέντων τονίζουν 

πως πρόκειται για δημόσιο σχολείο φοίτησης παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες. Ένας μόνο συμμετέχων μίλησε για τον συνδυασμό της γνωστικής 

εκπαίδευσης με την εναλλακτική διδασκαλία της ειδικής αγωγής που συμβαίνει στα 

ειδικά σχολεία. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει: «Το ειδικό σχολείο αποτελεί βασικό 

στοιχείο της εκπαίδευσης. Συνδυάζει την γνωστική εκπαίδευση με την εναλλακτική 

διδασκαλία της ειδικής αγωγής» (συμμετέχων 4). Έπειτα, δύο εκ των 11 συμμετεχόντων 

αναφέρει το ειδικό ως το σχολείο παροχής ευκαιριών με εξατομικευμένη μάθηση και 

μόνο ένας ως το σχολείο που παρέχει υπηρεσίες για την αυτόνομη διαβίωση των 

παιδιών, ειδικότερα, αναφέρει: «Η φοίτηση των μαθητών είναι προσαρμοσμένη στο 

ατομικό εκπαιδευτικό προφίλ, που παρουσιάζουν οι μαθητές και ταυτόχρονα παρέχονται 

και άλλες αναγκαίες υπηρεσίες για την αυτόνομη διαβίωση των παιδιών όπως π.χ. 

ψυχοκοινωνική υποστήριξη, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία…..» (συμμετέχων 5). 

Ακολουθεί η άποψη ενός μόνο ερωτηθέντος ο οποίος θεωρεί πως η ειδική σχολική 

μονάδα  πρόκειται για μονάδα στην οποία απαιτείται συνεργασία και με την οικογένεια. 

Στη συνέχεια, ένας μόνο εκ των 11 μελών που απαρτίζουν το ειδικό σχολείο 

υποστήριξε πως έχει ειδικά διαμορφωμένο πλαίσιο με ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό 

του οποίου ο σκοπός είναι η εκπαίδευση – διαπαιδαγώγηση μαθητών και των γονέων 

αυτών.  

 Μια επιπλέον κατηγορία στην οποία αναφέρθηκαν όλοι οι συμμετέχοντες που 

αποτελούν το προσωπικό του ειδικού σχολείου συμμετείχαν στη παρούσα έρευνα, είναι 

τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν την ειδική από τη γενική σχολική μονάδα. 

Μόνο ένας αναφέρει ως διαφορές το περιεχόμενο του γενικού, το οποίο αποτελείται 

από τα γνωστικά αντικείμενα έναντι των μαθημάτων αυτοσυντήρησης και 

αντιμετώπισης της καθημερινότητας που προσφέρονται στο ειδικό. Συγκεκριμένα 

αναφέρει: «Το γενικό σχολείο είναι αυτό που ασχολείται κυρίως με τα διάφορα γνωστικά 

αντικείμενα και όχι με θέματα αυτοσυντήρησης των μαθητών. Στο ειδικό σχολείο οι 

μαθητές πρωτίστως μαθαίνουν πώς να συντηρούν τον εαυτό τους και πώς να 

ανταπεξέρχονται σε θέματα της καθημερινότητας» (συμμετέχων 1). Στη συνέχεια, ένας 
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μόνο συμμετέχων υποστήριξε πως το ειδικό σχολείο είναι διαφοροποιημένο και 

προσαρμοσμένο στις δυνατότητες και αδυναμίες των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα 

αναφέρει: «Τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν το ειδικό από το γενικό σχολείο είναι 

πως πρόκειται για ένα σχολείο διαφοροποιημένο και προσαρμοσμένο στις δυνατότητες 

και αδυναμίες των μαθητών του, αρκετά ευέλικτο ως προς τον τρόπο λειτουργίας του και 

προσέγγισή τους στη διαδικασία μάθησης» (συμμετέχων 2). Έπειτα, πέντε στον αριθμό 

συμμετέχοντες τόνισαν ως διαφορά του ειδικού από το γενικό σχολείο, ότι το πρώτο 

στελεχώνεται από ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, πέντε μίλησαν το εξατομικευμένο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα και μόνο ένας από αυτούς αναφέρθηκε στην καταλληλότητα 

του κτιρίου. Συνεχίζοντας την ανάλυσή μας, τονίστηκε η ευελιξία που υπάρχει στο 

αναλυτικό πρόγραμμα των ειδικών σχολείων από έναν μόνο συμμετέχοντα, όπως 

ομοίως ένας μόνο συμμετέχων αναφέρθηκε στην ηλικιακή ταξινόμηση μαθητών που 

υπάρχει στο γενικό. Δύο εκ των συμμετεχόντων κάνουν λόγο για τον διεπιστημονικό 

χαρακτήρα εκπαίδευση που παρέχεται στις ειδικές σχολικές μονάδες. Πιο 

συγκεκριμένα, αξίζει να αναφέρουμε τα λόγια ενός συνεντευξιαζόμενου ο οποίος 

μίλησε για την ηλικιακή ταξινόμηση, τον διεπιστημονικό χαρακτήρα εκπαίδευσης και 

το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Στο γενικό σχολείο η φοίτηση των 

μαθητών γίνεται με ηλικιακά κριτήρια και η εκπαίδευση τους παρέχεται βάση του 

αναλυτικού προγράμματος των τάξεων φοίτησης, χωρίς διαφοροποίηση. Στο ειδικό 

σχολείο η φοίτηση των μαθητών είναι διαφοροποιημένη βάση ατομικών 

χαρακτηριστικών και η εκπαίδευσή τους έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα» (συμμετέχων 

5). Έπειτα δύο συμμετέχοντες αναφέρονται στη διερεύνηση των εκπαιδευτικών 

αναγκών των μαθητών. Στη συνέχεια, ένας μόνο εκ των συμμετεχόντων μας, κάνει 

λόγο για το έμψυχο και άψυχο υλικό του ειδικού σχολείου και για τις υποδομές και τον 

πληθυσμό στόχων. Ομοίως ένας μόνο συμμετέχων μίλησε για τον τρόπο διδασκαλίας 

ως διαφορετικό με τον αντίστοιχο των γενικών σχολείων και για την ύπαρξη των 

ιδιαίτερων αναγκών των παιδιών. Τέλος, αντίστοιχα ένας μόνο εκ των ερωτηθέντων 

εστίασε την προσοχή του στην παροχή θεραπειών αλλά και εξατομικευμένης 

εκπαίδευσης που παρέχεται στους μαθητές των ειδικών σχολείων.  

 Μία τρίτη κατηγορία που προέκυψε από όλους τους συμμετέχοντες που 

αποτελούν το προσωπικό των ειδικών σχολικών μονάδων, είναι αυτή των δυνατών 

στοιχείων των ειδικών σχολικών μονάδων. Πιο συγκεκριμένα, ένας μόνο 

εκπαιδευτικός ανέφερε πως τα δυνατά στοιχεία του ειδικού σχολείου είναι η εξάλειψη 
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αδυναμιών και προσφορά ανεξαρτησίας καθώς και η παροχή ισότητας και μάθηση. Πιο 

συγκεκριμένα, μας είπε: «Δυνατό σημείο του ειδικού σχολείου είναι πως βλέπει τις 

αδυναμίες και τις ιδιαιτερότητες των μαθητών και προσπαθεί αυτές τις αδυναμίες να τις 

κάνει αμελητέες και να τις εξαλείψει, προσφέροντας στα παιδιά αυτά δύναμη, 

αυτοπεποίθηση και κυρίως το να καταλάβουν πως είναι ίσα με όλους, σαφώς δίνεται 

επίσης ευκαιρία για μάθηση» (συμμετέχων 1). Δύο συμμετέχοντες εστίασαν τον λόγο 

τους γύρω από τη δυνατότητα που τους δίνεται να εφαρμόζουν τεχνικές και μεθόδους 

στο σχολείο για την αντιμετώπιση των μαθησιακών προβλημάτων και προβλημάτων 

συμπεριφοράς των παιδιών και ένας από αυτούς, ο μοναδικός ταυτόχρονα εκ των 

ερωτηθέντων, υποστήριξε πως παρέχεται στα παιδιά μεγαλύτερη προσοχή και 

φροντίδα. Στη συνέχεια, 4 εκ των 11 ερωτηθέντων, ανέφεραν στα δυνατά στοιχεία της 

ειδικής σχολικής μονάδας τις προσεγγίσεις μάθησης σύμφωνα με τις ατομικές ανάγκες  

των μαθητών και την υποστήριξη εκπαιδευτικών και μαθητών από πολλές ειδικότητες. 

Ένας μόνο κάνει λόγο για την ευελιξία στο ωράριο και αντίστοιχα ένας μόνο κάνει 

λόγο για την ειδική προσαρμογή του χώρου στα σχολεία αυτά. Στη συνέχεια δύο μέλη 

από το προσωπικό ειδικών σχολικών μονάδων αναφέρουν πως υπάρχει ευελιξία στο 

υλικό και στις δράσεις και ένας μόνο από τους δύο αυτούς αναφέρεται και στην 

ευελιξία στο χώρο και στις εξειδικευμένες θεραπείες. Τέλος, ένας μόνο εκ των 

ερωτηθέντων θεωρεί ως δυνατά στοιχεία του ειδικού σχολείου την παροχή χρόνου 

στους μαθητές και το γεγονός ότι υπάρχει ένας εκπαιδευτικός για κάθε έναν ή λίγους 

μαθητές. 

 Από τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, προκύπτει μία τέταρτη κατηγορία η οποία 

δημιουργήθηκε από τις απόψεις των 10 εκ των 11 συμμετεχόντων. Η κατηγορία αυτή 

αφορά τα αδύνατα στοιχεία της ειδικής σχολικής μονάδας. Ένας μόνο συμμετέχων 

αναφέρεται στην έλλειψη κονδυλίων για την πρόσληψη ειδικοτήτων που θα ενίσχυαν 

τη λειτουργία του. Στη συνέχεια, ένας μόνο συμμετέχων αναφέρεται στη δυσκολία 

στην κοινωνική ένταξη αλλά και στον στιγματισμό των παιδιών που φοιτούν σε αυτά 

τα σχολεία. Επίσης, ομοίως μόνο ένα μέλος του προσωπικού αναφέρθηκε στην ελλιπή 

εκπαίδευση προσωπικού. Έπειτα δύο συμμετέχοντες υποστηρίζουν πως υπάρχει 

δυσκολία ταυτόχρονης διαφοροποιημένης διδασκαλίας στη περίπτωση που έχουν 

αναλάβει περισσότερα από ένα παιδιά. Ομοίως, μόνο ένας εκ των ερωτηθέντων 

αναφέρει ως αδύνατο στοιχείο το γεγονός ότι τα περισσότερα ειδικά σχολεία 

βρίσκονται απομακρυσμένα από το κέντρο της πόλης. Έπειτα, την έλλειψη 
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προσωπικού ειδικότερα και την μη ύπαρξη μόνιμου προσωπικού γενικότερα, τονίζουν 

4 εκ των συμμετεχόντων μας. Συνεχίζοντας, για μειωμένη κοινωνικοποίηση κάνουν 

λόγο 3 συνεντευξιαζόμενοι της έρευνάς μας. Ένας μόνο συμμετέχων υποστηρίζει πως 

υπάρχει μηδαμινή πληροφόρηση στην κοινωνία και πως υπάρχει έλλειμμα 

υλικοτεχνικής υποδομής. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει: «Αδυναμίες του ειδικού 

σχολείου είναι η έλλειψη υποδομών, η έλλειψη προσωπικού, η έλλειψη πόρων, η 

μηδαμινή πληροφόρηση στην κοινωνία, η έλλειψη καθοδήγησης και η έλλειψη γνώσης.» 

(συμμετέχων 7). Τέλος, ένας μόνο από τα μέλη του ειδικού σχολείου αναφέρει ως 

«αδύνατο» στοιχείο το γεγονός ότι το ειδικό σχολείο βρίσκεται αποκομμένο από το 

γενικό σχολείο. 

 Στο σημείο αυτό, πρέπει να αναφέρουμε ότι δημιουργήθηκε μία πέμπτη και 

τελευταία κατηγορία στο βασικό ζήτημα του θεσμού του ειδικού σχολείου. Η 

κατηγορία αυτή προέκυψε από τις απαντήσεις των 8 εκ των συνολικά 11 

συνεντευξιαζομένων. Ένα μόνο μέλος του προσωπικού υποστήριξε πως θα πρέπει να 

αλλάξει η διαρρύθμιση των αιθουσών, να δημιουργηθεί καταλληλότερος προαύλιος 

χώρος και να αποκτηθεί το κατάλληλο, για κάθε παιδί, εποπτικό υλικό. Ειδικότερα 

αναφέρει: «Θα επιδίωκα να γίνουν αλλαγές στη διαρρύθμιση των αιθουσών ώστε να 

είναι πιο κατάλληλες ανάλογα με την ανάγκη του κάθε παιδιού (π.χ. ένα παιδί με αυτισμό 

μπορεί να είναι επιθετικό, άρα η αίθουσα θα πρέπει να καλύπτεται από στρώματα ώστε 

να μην τραυματιστεί), θα επιδίωκα την απόκτηση κατάλληλου εποπτικού υλικού ανάλογα 

με τις ανάγκες του κάθε παιδιού και τη δημιουργία καταλληλότερου προαυλίου χώρου για 

την ασφάλεια των παιδιών» (συμμετέχων 1). Στη συνέχεια, ένας μόνο ερωτώμενος 

τόνισε πως η κυριότερη αλλαγή που πρέπει να γίνει στις ειδικές σχολικές μονάδες είναι 

αύξηση ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Μόνο ένα μέλος υποστήριξε πως η αλλαγή 

που πρέπει να συμβεί είναι το να γίνει ο διευθυντής ένα πρόσωπο αναφοράς και 

προτύπου προς το προσωπικό του σχολείου. Ομοίως ένας μόνο συμμετέχων στρέφει 

τη προσοχή του στη διεκδίκηση υλικοτεχνικών υποδομών ως το σημαντικότερο 

κομμάτι που αφορά την αλλαγή στα ειδικά σχολεία.  Στη συνέχεια, αντίστοιχα ένας 

μόνο συμμετέχων κάνει λόγο πως η αλλαγή στο σχολείο θα πρέπει να στρέφεται στη 

χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων στη μαθησιακή διαδικασία, στην άμεση 

εμπλοκή των γονιών σε όλες τις διαδικασίες καθώς και στο να διαμορφωθεί ρουτίνα 

και κανόνες σύμφωνα με τη λογική του γενικού σχολείου. Δύο μέλη στρέφονται προς 

ζητήματα που αφορούν βελτιώσεις στη καταλληλότητα των σχολικών κτιρίων, εκ των 
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οποίον ο ένας χαρακτηριστικά αναφέρει: «Όχι αλλαγές αλλά βελτιώσεις στην 

καταλληλότητα των σχολικών κτιρίων ως προς τη προσβασιμότητα, τον εξοπλισμό….» 

(συμμετέχων 2). Στη συνέχεια, ένας μόνο συνεντευξιαζόμενος κάνει αναφορά στην 

διατήρηση του υπάρχοντος προσωπικού ως μόνιμο, ως την κύρια αλλαγή που 

χρειάζονται οι μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Τέλος, ομοίως ένας 

συμμετέχων κάνει λόγο για επιπλέον άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και για την 

αναγκαιότητα συνεργασίας του ειδικού με το γενικό σχολείο.  

 

 Κατηγορίες και Κωδικοί του Θεματικού Άξονα  «Ο θεσμός του ειδικού σχολείου» 

Κατηγορίες Κωδικοί 

 Προσδιορισμός του θεσμού του ειδικού 

σχολείου 

ΠΔΜΕΑΜΕΔ: παροχή δικαιώματος 

μόρφωσης, εξέλιξης ανεξαρτησίας σε μαθητές 

με ειδικές ανάγκες 

ΑΥΤΠΡΕΝΖ: αυτονόμηση και προσαρμογή 

στην ενήλικη ζωή  

ΣΧΦΝΚΣΑΠ: σχολείο φοίτησης παιδιών με 

νοητικά, κινητικά, συναισθηματικά και 

αισθητηριακά προβλήματα 

ΧΩΦΜΕΑ: χώρος φοίτησης μαθητών με 

ειδικές ανάγκες 

ΣΓΕΚΕΔΕΑ: συνδυασμός της γνωστικής 

εκπαίδευσης με την εναλλακτική διδασκαλία 

της ειδικής αγωγής 

ΔΣΦΠΕΕΑ: δημόσιο σχολείο φοίτησης 

παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  

ΣΧΕΥΞΜ: σχολείο παροχής ευκαιριών με 

εξατομικευμένη μάθηση  

ΠΥΠΑΥΔΙΠ: παροχή υπηρεσιών για την 

αυτόνομη διαβίωση των παιδιών  

ΣΥΝΕΡΟΙΚ: συνεργασία και με την 

οικογένεια 

ΕΙΔΠΕΕΠ: ειδικά διαμορφωμένο πλαίσιο με 

ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό 

ΣΚΕΔΙΠΓΟ: σκοπός η εκπαίδευση – 

διαπαιδαγώγηση μαθητών και των γονέων 

αυτών 

Χαρακτηριστικά διαφοροποίησης του 

ειδικού από το γενικό σχολείο 

ΠΕΓΕΓΝΑΝ: περιεχόμενο του γενικού τα 

γνωστικά αντικείμενα 

ΜΑΥΑΝΚΑΘ: μαθήματα αυτοσυντήρησης 

και αντιμετώπισης της καθημερινότητας 

ΔΙΑΦΠΡΔΑ: διαφοροποιημένο και 

προσαρμοσμένο στις δυνατότητες και 

αδυναμίες των μαθητών 

ΚΑΤΚΑΤΚΤ: καταλληλότητα κατασκευής 

κτιρίου 
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ΣΤΕΛΕΕΠ: στελέχωση από ειδικό 

εκπαιδευτικό προσωπικό 

ΕΥΑΝΑΛΠΡ: ευελιξία στο αναλυτικό 

πρόγραμμα 

ΗΛΤΑΜΓΕΝ: ηλικιακή ταξινόμηση μαθητών 

στο γενικό  

ΕΞΕΚΠΡ: το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα  

ΔΙΕΧΑΡΕΚ: διεπιστημονικός χαρακτήρας 

εκπαίδευσης 

ΔΙΕΚΠΑΝ: διερεύνηση των εκπαιδευτικών 

αναγκών 

ΕΜΨΑΨΥΛ: το έμψυχο και άψυχο υλικό του 

ΥΠΟΔΠΛΣΤ: οι υποδομές και ο πληθυσμός 

στόχων 

ΤΡΔΙΔΑΣ: ο τρόπος διδασκαλίας 

ΕΙΔΑΝΑΠ: οι ειδικές ανάγκες των παιδιών 

ΠΑΡΘΕΡΕΚ: παροχή θεραπειών και 

εκπαίδευσης   
Τα δυνατά στοιχεία του ειδικού 

σχολείου 

ΕΞΑΔΑΝ: εξάλειψη αδυναμιών και προσφορά 

ανεξαρτησίας 

ΙΣΟΜΑΘ: ισότητα και μάθηση  

ΔΕΦΤΕΜΕΘ: δυνατότητα εφαρμογής 

τεχνικών και μεθόδων 

ΜΕΓΠΡΟΦΡ: μεγαλύτερη προσοχή και 

φροντίδα 

ΕΥΕΩΡ: ευελιξία ωραρίου 

ΠΜΣΑΑ: προσεγγίσεις μάθησης σύμφωνα με 

τις ατομικές ανάγκες 

ΥΠΕΚΜΑΕΙ: υποστήριξη εκπαιδευτικών και 

μαθητών από πολλές ειδικότητες 

ΕΙΔΠΡΧΩ: ειδική προσαρμογή του χώρου 

ΕΥΕΥΛΔΡ: ευελιξία στο υλικό και στις 

δράσεις 

ΕΥΕΛΧΩ: ευελιξία στο χώρο 

ΕΞΘΕΡΑ: οι εξειδικευμένες θεραπείες 

ΧΡΜΑΘ: παροχή χρόνου στους μαθητές 

ΕΚΕΛΙΓΜΑ: ένας εκπαιδευτικός για έναν ή 

λίγους μαθητές 

Το αδύνατο στοιχείο του ειδικού 

σχολείου 

ΕΛΚΠΡΕΙΔ: έλλειψη κονδυλίων για τη 

πρόσληψη ειδικοτήτων 

ΔΥΣΚΟΙΕΝ: δυσκολία στην κοινωνική ένταξη  

ΣΤΙΓΠΑΙ: στιγματισμός των παιδιών 

ΕΛΕΚΠΡ: ελλιπής εκπαίδευση προσωπικού 

ΔΤΑΥΔΙΑΔ: δυσκολία ταυτόχρονης 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

ΑΠΚΠΠΕΙΣ: απομακρυσμένα από το κέντρο 

της πόλης τα περισσότερα ειδικά σχολεία 

ΜΕΥΛΥΠ: μη επαρκής υλικοτεχνική υποδομή 

ΕΛΛΠΡΟ: έλλειψη προσωπικού 
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ΜΗΠΛΗΚΟΙ: μηδαμινή πληροφόρηση στη 

κοινωνία 

ΜΕΙΚΟΙΝ: μειωμένη κοινωνικοποίηση 

ΜΗΜΟΝΠΡ: μη μόνιμο προσωπικό 

ΑΠΓΕΝΣΧ: αποκομμένο από το γενικό 

σχολείο 

Αλλαγές στο ειδικό σχολείο ΔΙΑΡΑΙΘ: διαρρύθμιση αιθουσών 

ΔΗΚΑΠΡΧ: δημιουργία καταλληλότερου 

προαυλίου χώρου 

ΑΠΚΑΕΠΥΛ: απόκτηση κατάλληλου 

εποπτικού υλικού για κάθε παιδί  

ΑΥΞΕΒΠ: αύξηση ειδικού βοηθητικού 

προσωπικού 

ΠΡΑΝΠΡΠΡ: πρότυπο αναφοράς και 

προτύπου προς το προσωπικό 

ΔΙΕΥΛΥΠ: διεκδίκηση υλικοτεχνικών 

υποδομών 

ΧΣΥΤΜΜΔ: χρήση σύγχρονων τεχνολογικών 

μέσων στη μαθησιακή διαδικασία 

ΕΜΓΔΙΑ: εμπλοκή γονέων σε όλες τις 

διαδικασίες 

ΔΡΚΛΓΕΣ: διαμόρφωση ρουτίνας και 

κανόνων στη λογική του γενικού σχολείου 

ΒΕΚΑΣΧΚΤ: βελτιώσεις στη καταλληλότητα 

των σχολικών κτιρίων 

ΔΙΥΠΠΡΜ: διατήρηση υπάρχοντος 

προσωπικού ως μόνιμο 

ΑΝΚΟΙΝ: άνοιγμα στην κοινωνία 

ΣΥΓΕΝΣΧ: συνεργασία με το γενικό σχολείο 
 

 

 

5.2.2  Περιγραφή λειτουργικών προβλημάτων στη σχολική μονάδα 

Ένα επιπλέον κύριο ζήτημα στο οποίο αναφέρθηκαν όλοι οι συνεντευξιαζόμενοι οι 

οποίοι αποτελούν το προσωπικό των ειδικών σχολικών μονάδων (11 στον αριθμό) είναι 

η περιγραφή των λειτουργικών προβλημάτων που παρουσιάζονται στην ειδική σχολική 

μονάδα. Μια κατηγορία που δημιουργήθηκε από τις συνεντεύξεις όλων των 

συμμετεχόντων είναι αυτή των συνεπειών της συχνής αλλαγής του προσωπικού στο 

ειδικό σχολείο. Τέσσερεις συνεντευξιαζόμενοί μας, κάνουν αναφορά στη δυσχέρεια 

στην ομαλή λειτουργία του σχολείου που δημιουργείται από την συνεχή αλλαγή του 

προσωπικού, εκ των οποίων τεσσάρων μόνο ο ένας υποστηρίζει πως διαταράσσονται 

οι ρυθμοί του σχολείου και συνάμα ο αποχωρισμός των μαθητών από πρόσωπα που 

έχουν κατακτήσει την εμπιστοσύνη τους αποτελεί αρνητικό σχολείο. Πιο 
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συγκεκριμένα, αναφέρει: «Είναι σημαντικό το σχολείο να βαδίζει με σταθερά βήματα 

προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του. Η συχνή αλλαγή του προσωπικού που 

συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, διαταράσσει τους ρυθμούς του. Οι μαθητές κάθε χρόνο 

έχουν νέους ανθρώπους να γνωρίσουν και να συνηθίσουν και μόλις αυτό συμβεί, έρχεται 

η στιγμή να τους αποχωριστούν. Έτσι η όποια σχέση εμπιστοσύνης έχει χτιστεί, έρχεται η 

στιγμή να ξεχαστεί και να ξεκινήσει μια άλλη πάλι από την αρχή» (συμμετέχων 1). Δύο 

εκ των 11 συμμετεχόντων, κάνουν λόγο για το μεγάλο αντίκτυπο στην ψυχολογία και 

την απόδοση του μαθητικού δυναμικού και μόνο ο ένας από αυτούς αναφέρει επίσης 

και απώλεια του μαθησιακού προσανατολισμού από τους μαθητές. Έπειτα, πέντε 

συμμετέχοντες επισημαίνουν συγκεκριμένα την επιρροή που ασκείται στη 

συμπεριφορά των παιδιών και τρεις τονίζουν πως οι μαθητές αποδιοργανώνονται από 

τις αλλαγές που συμβαίνουν στα σχολεία κάθε χρόνο. Μόνο ένας ερωτώμενος τονίζει 

πως η συχνή αλλαγή του προσωπικού στις ειδικές σχολικές μονάδες μπορεί να 

θεωρηθεί ως μείζονος σημασία για την μετέπειτα εξέλιξη των παιδιών. Τέλος, δύο εκ 

των 11 συμμετεχόντων στη παρούσα έρευνα, αναφέρουν πως υπάρχει σημαντική 

απώλεια χρόνων εκπαίδευσης των μαθητών με την αλλαγή προσωπικού. Πιο 

συγκεκριμένα ο ένας εκ των δύο αναφέρει: «Το προσωπικό στο ειδικό σχολείο πρέπει 

να είναι μόνιμο. Χάνονται ολόκληρες χρονιές εκπαίδευσης των μαθητών όταν αλλάζει το 

προσωπικό… χάνεται σημαντικός χρόνος έως όταν γνωρίσει ο νέος αναπληρωτής τους 

μαθητές… οι μαθητές εκδηλώνουν καινούριες συμπεριφορές σε νέα πρόσωπα, 

αποδιοργανώνονται συχνά» (συμμετέχων 8). 

 Με την ανάλυση των συνεντεύξεων όλων των μελών του ειδικού σχολείου, 

προέκυψε μια επιπλέον κατηγορία η οποία αφορά σε ζητήματα επάρκειας των 

υποδομών σε ένα ειδικό σχολείο. Ένας μόνο εκ των συμμετεχόντων εστίασε την άποψή 

του γύρω από ανεπάρκεια αυτών λόγω ενοικιαζόμενου μη κατάλληλου κτιρίου και 

τόνισε πως η αλλαγή που πραγματοποίησαν στη διαρρύθμιση χώρων βοηθά αλλά 

εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη επιπλέον βελτιώσεων. Στη συνέχεια, δύο μέλη 

υποστήριξαν την αναγκαιότητα συχνής ανανέωσης εκπαιδευτικού υλικού και μόνο ο 

ένας εξ’ αυτών ανέφερε πως απαιτείται αύξηση ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού. 

Δύο συμμετέχοντες ανέφεραν την έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής και ο ένας εξ’ 

αυτών προβάλει την επιτακτική ανάγκη αύξησης των υλικοτεχνικών υποδομών. 

Έπειτα, αντίστοιχα ένας μόνο συμμετέχων τόνισε πως υπάρχει επάρκεια υποδομών για 

τις ειδικότητες των μουσικών και των καθηγητών φυσικής αγωγής και πως υφίσταται 
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ανεπάρκεια υποδομών σε ειδικότητες πληροφορικής και εργοθεραπείας. Ειδικότερα, 

αναφέρει: «Στην δική μου ειδικότητα ως γυμναστής ειδικής αγωγής αλλά και ως 

μουσικός έχω επάρκεια υλικού και υποδομών. Σε άλλες ειδικότητες όμως, θεωρώ πως 

υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις πχ πληροφορικής ή εργοθεραπείας, δεν υπάρχουν πολλές 

αίθουσες» (συμμετέχων 3). Στη συνέχεια, μόνο ένα μέλος του προσωπικού, μας είπε 

πως παρατηρείται ανεπάρκεια υλικού σε κάποια ειδικά σχολεία και αντίστοιχα μόνο 

ένας μίλησε για ανεπάρκεια των υποδομών στα σχολεία αυτά γενικότερα. Ακολουθούν 

δύο συμμετέχοντες που κάνουν λόγο για τον περιορισμό των αιθουσών και μόνο ο ένας 

εξ’ αυτών αναφέρει πως οι αίθουσες είναι αρκετά μικρές και ο δεύτερος και μόνον 

αυτός υποστηρίζει πως υπάρχει έλλειψη σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. Ειδικότερα 

αναφέρει: «Οι υποδομές δεν επαρκούν λόγω του μικρού αριθμού των αιθουσών που δεν 

είναι αρκετές για να έχει η κάθε ειδικότητα το χώρο της και το υλικό της. Υπάρχει έλλειψη 

σύγχρονων τεχνολογικών μέσων και έλλειψη κονδυλίων για πιο δαπανηρές δράσεις και 

υλικά» (συμμετέχων 8).  

 Στη συνέχεια προκύπτει μια επιπλέον κατηγορία από τα λεγόμενα όλων των 

συμμετεχόντων που απαρτίζουν το προσωπικό του ειδικού σχολείου, η οποία αφορά 

σε επιμέρους ζητήματα που υπάρχουν στις ειδικές σχολικές μονάδες και αναφέρονται 

ορισμένες προτάσεις επίλυσης στα ζητήματα αυτά. Μόνο ένας συμμετέχων υποστήριξε 

πως υπάρχουν προβλήματα συνεργασίας και τόνισε τη σημασία της συνεργασίας 

μεταξύ όλων των εμπλεκομένων συνεχής συνεργασία μεταξύ του σχολείου και τον 

φορέων της περιοχής του και ταυτόχρονα με άλλες σχολικές μονάδες. Πιο 

συγκεκριμένα, ανέφερε: «Γενικά υπάρχουν προβλήματα που σχετίζονται με τη 

συνεργασία μεταξύ των γονέων, με τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών, με τη 

συνεργασία  των εκπαιδευτικών με τον διευθυντή και με τη συνεργασία μεταξύ 

εκπαιδευτικών με γονείς. Σημαντικό είναι να υπάρχει συνεχής και ομαλή συνεργασία 

μεταξύ του σχολείου και τον φορέων της περιοχής που βρίσκεται και ταυτόχρονα με άλλες 

σχολικές μονάδες. Επομένως, στόχος μου θα ήταν να επιλύσω τα προβλήματα αυτά» 

(συμμετέχων 1). Στη συνέχεια, αντίστοιχα μόνο ένας συμμετέχων, μίλησε για τη 

σύνθεση και λειτουργικότητα των τάξεων, ως τομείς που αντιμετωπίζουν προβλήματα 

καθώς και για την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση με την κοινωνία αλλά και με 

τους γονείς. Έπειτα, ομοίως μόνο ένας εκ των 11 συμμετεχόντων ανέφεραν ως 

προβληματική κατάσταση την υπηρεσία του προσωπικού σε πολλά σχολεία μέσα στην 

ίδια χρονιά γεγονός που οδηγεί σε ελλιπές «δέσιμο» των ειδικοτήτων στα ειδικά 
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σχολεία με τους μαθητές. Χαρακτηριστικά μας ανέφερε: «Μόνο οι εκπαιδευτικοί που 

μπορεί να έχουν υπηρεσία μέχρι και σε 3-4 σχολεία ταυτόχρονα, δεν προλαβαίνουν να 

δεθούν με τους μαθητές και αναλώνονται στις χιλιομετρικές αποστάσεις. Αυτό ευτυχώς 

συμβαίνει μόνο με τις ειδικότητες π.χ. καλλιτεχνικών, μουσικής, γυμναστικής, 

πληροφορικής και όχι με τους δασκάλους» (συμμετέχων 3). Ακολουθούν τρεις 

συμμετέχοντες στην έρευνα οι οποίοι υποστηρίζουν την ανάγκη μονιμοποίησης 

προσωπικού ειδικής αγωγής καθώς οι δύο εξ’ αυτών κάνουν λόγο για τη συχνή αλλαγή 

προσωπικού ως πρόβλημα στα σχολεία αυτά. Επίσης μόνο ο ένας εκ των τριών αυτών 

μελών, κάνει λόγο συγκεκριμένα για το αντίκτυπο που έχει στους μαθητές η αλλαγή 

προσωπικού. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Η μη σταθερή θέση προσωπικού δημιουργεί 

συχνά προβλήματα στη σταθερή και ομαλή λειτουργία του σχολείου. Κρίνεται απαραίτητη 

η μονιμοποίηση με σπουδές στην ειδική αγωγή» (συμμετέχων 4). Στη συνέχεια, ένας 

μόνο συνεντευξιαζόμενος εστιάζει την προσοχή του στα προβλήματα που 

παρατηρούνται στις σχέσεις ανάμεσα στο προσωπικό της σχολικής μονάδας και στην 

επίλυση προβλήματος για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Πιο ειδικά, 

υποστηρίζει: «Σημαντικά προβλήματα υπάρχουν στις σχέσεις του προσωπικού και αν 

κατείχα διευθυντική θέση θα φρόντιζα με τη συμμετοχή σε κάποιο πρόγραμμα με τη 

μορφή εποπτείας, να επιλύονταν αυτές οι διαφωνίες και οι συγκρούσεις, με απώτερο 

στόχο την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου» (συμμετέχων 5). Μόνο ένας εκ των 11 

ερωτηθέντων υποστηρίζει την ύπαρξη θεσμικών προβλημάτων στη σχολική μονάδα τα 

οποία δεν μπορούν να επιλυθούν από τον διευθυντή του σχολείου. Τέλος, τρεις 

ερωτηθέντες κάνουν λόγο για μη επαρκή εκπαίδευση προσωπικού και προτείνουν 

συνεχείς επιμορφώσεις εκπαιδευτικών. Επίσης οι δύο εξ αυτών προσθέτουν και την 

ανάγκη συνεργασίας με το σύμβουλο ειδικής αγωγής. 

 

Κατηγορίες και Κωδικοί του Θεματικού Άξονα  «Περιγραφή λειτουργικών προβλημάτων 

στη σχολική μονάδα» 

Κατηγορίες Κωδικοί 

Συνέπειες της συχνής αλλαγής 

προσωπικού 

ΔΙΑΡΥΘΣΧ: διατάραξη των ρυθμών του 

σχολείου 

ΑΜΠΕΚΕ: αποχωρισμός των μαθητών από 

πρόσωπα που έχουν κατακτήσει την 

εμπιστοσύνη τους 

ΔΥΛΕΙΤΣΧ: δυσχέρεια στην ομαλή λειτουργία 

του σχολείου 



 63 

ΑΝΨΥΑΠΜΔ: μεγάλο αντίκτυπο στην 

ψυχολογία και την απόδοση του μαθητικού 

δυναμικού 

ΑΜΠΡΜΑΘ: απώλεια του μαθησιακού 

προσανατολισμού από τους μαθητές 

ΕΠΣΥΜΠΑΙ: επιρροή στη συμπεριφορά των 

παιδιών 

ΑΠΟΔΜΑΑΛ: αποδιοργάνωση των μαθητών 

από τις αλλαγές 

ΜΣΗΜΕΞΠ: μείζονος σημασία για την εξέλιξη 

των παιδιών 

ΑΠΧΡΕΑΑΠ: απώλεια χρόνων εκπαίδευσης 

των μαθητών με την αλλαγή προσωπικού 

Ζητήματα επάρκειας των υποδομών του 

ειδικού σχολείου 

ΑΝΕΝΑΚΚΤ: ανεπάρκεια λόγω ενοικιαζόμενου 

μη κατάλληλου κτιρίου 

ΥΠΔΙΧΡΒΕ:  υπάρχουσα αλλαγή στη 

διαρρύθμιση χώρων και ανάγκη επιπλέον 

βελτιώσεων 

ΑΣΥΑΝΕΚΥ: αναγκαιότητα συχνής ανανέωσης 

εκπαιδευτικού υλικού 

ΑΥΕΕΠ: αύξηση ειδικού εκπαιδευτικού 

προσωπικού 

ΕΠΜΟΥΦΑ: επάρκεια για μουσικούς και 

φυσικής αγωγής 

ΑΝΥΕΙΠΛΕ: ανεπάρκεια υποδομών σε 

ειδικότητες πληροφορικής και εργοθεραπείας 

ΕΛΛΥΠΥΠ: έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής 

ΑΝΥΚΣΧ: ανεπάρκεια υλικού σε κάποια 

σχολεία 

ΑΝΕΠΥΠΟ: ανεπάρκεια υποδομών 

ΠΕΡΑΙΘ: περιορισμένες αίθουσες 

ΕΛΣΤΕΜΕ: έλλειψη σύγχρονων τεχνολογικών 

μέσων 

ΑΠΑΥΛΥΠ: απαραίτητη αύξηση 

υλικοτεχνικών υποδομών 

ΜΙΚΑΙΘ: μικρές αίθουσες 

Ζητήματα στο ειδικό σχολείο και 

προτάσεις επίλυσης 

ΣΥΝΟΛΕΜ: συνεργασία μεταξύ όλων των 

εμπλεκομένων 

ΣΥΣΥΣΦΣΜ: συνεχής συνεργασία μεταξύ του 

σχολείου και τον φορέων της περιοχής του και 

ταυτόχρονα με άλλες σχολικές μονάδες 

ΣΥΝΛΕΙΤΑ: η σύνθεση και λειτουργικότητα 

των τάξεων 

ΕΠΑΛΚΓΟ: η επικοινωνία και η 

αλληλεπίδραση με κοινωνία και γονείς 

ΥΠΗΡΣΧΟ: υπηρεσία σε πολλά σχολεία 

ΕΛΔΕΣΕΜ: ελλιπές «δέσιμο» των ειδικοτήτων 

με τους μαθητές 

ΑΝΜΑΘΑΛΠ: αντίκτυπο στους μαθητές η 

αλλαγή προσωπικού 
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ΜΟΝΠΡΕΑ: μονιμοποίηση προσωπικού ειδικής 

αγωγής 

ΣΧΕΣΠΡΟΣ: στις σχέσεις προσωπικού 

ΕΠΠΡΕΥΛΣ: επίλυση προβλήματος για την 

εύρυθμη λειτουργία του σχολείου 

ΣΥΧΑΛΠΡΟ: συχνή αλλαγή προσωπικού 

ΥΘΕΠΔΕΔΙ: ύπαρξη θεσμικών προβλημάτων 

που δεν επιλύονται από τον διευθυντή του 

σχολείου 

ΜΕΕΚΠΡ: μη επαρκής εκπαίδευση προσωπικού 

ΣΕΠΕΚΠ: συνεχείς επιμορφώσεις 

εκπαιδευτικών 

ΣΥΝΣΕΑ: συνεργασία με το σύμβουλο ειδικής 

αγωγής 

 

5.2.3 Παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του σχολείου 

Ένα τρίτο κύριο ζήτημα στο οποίο αναφέρθηκαν όλοι οι συνεντευξιαζόμενοι οι οποίοι 

αποτελούν το προσωπικό ειδικών σχολικών μονάδων (11 στον αριθμό) είναι οι 

παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της ειδικής σχολικής 

μονάδας. Μια πρώτη κατηγορία που προέκυψε από τις απόψεις όλων των 

συμμετεχόντων στη παρούσα έρευνα είναι ο προσδιορισμός του αποτελεσματικού 

ειδικού σχολείου. Αρχικά, μόνο ένας εκ των ερωτηθέντων υποστήριξε πως για να είναι 

αποτελεσματική μια ειδική σχολική μονάδα, θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από  

σταθερότητα και καλή συνεργασία καθώς και να επιτυγχάνεται η ενσωμάτωση 

μαθητών με ειδικές ανάγκες στη κοινωνία όπως οι μαθητές του γενικού σχολείου. Πιο 

συγκεκριμένα, ανέφερε: «Αποτελεσματικό σχολείο είναι αυτό που χαρακτηρίζεται από 

σταθερότητα, από καλή συνεργασία τόσο με τους συναδέλφους όσο και με τους μαθητές 

και τους γονείς των παιδιών. Οι παραπάνω παράγοντες είναι αυτοί που θα φέρουν τα 

επιθυμητά αποτελέσματα για την εξέλιξη και την πρόοδο των μαθητών. Επίσης, για να 

θεωρηθεί αποτελεσματικό ένα σχολείο θα πρέπει να μπορούν οι μαθητές να σταθούν 

μέσα στη κοινωνία όπως κάθε μαθητής που φοιτά σε γενικό σχολείο, όσο αυτό βέβαια 

είναι δυνατό ανάλογα την κάθε περίπτωση» (συμμετέχων 1). Στη συνέχεια, ένας μόνο 

συμμετέχων, υποστήριξε πως αποτελεσματικό ειδικό σχολείο είναι αυτό που διαθέτει 

ισχυρή διοίκηση, υψηλές προσδοκίες για τις μαθησιακές επιδόσεις και σχολικό κλίμα 

που εγγυάται τη μαθησιακή πρόοδο. Έπειτα, ομοίως ένα μόνο μέλος του προσωπικού 

επισημαίνει ότι αποτελεσματικό σχολείο μπορεί να θεωρηθεί αυτό που είναι επαρκές 

σε αίθουσες, δομές, υλικό τεχνολογίας και κατάλληλα καταρτισμένους εκπαιδευτικούς 

οι οποίοι να έχουν όρεξη και διάθεση για το εκπαιδευτικό τους έργο. Ακολουθεί ομοίως 
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η άποψη ενός και μόνο εκ των 11 ερωτηθέντων, ο οποίος υποστηρίζει πως 

αποτελεσματικό είναι το σχολείο στο οποίο οι μαθητές φτάνουν τα όρια της ζώνης 

επικείμενης ανάπτυξης και τα ξεπερνούν. Συνεχίζουμε με την άποψη ενός και πάλι 

μόνο μέλους που τονίζει τη σημασία της παροχής του κατάλληλου εκπαιδευτικού 

κλίματος από τον διευθυντή αλλά και την συνεργασία σχολείου, οικογένειας και 

κοινότητας. Χαρακτηριστικά αναφέρει: «Αποτελεσματικό είναι το σχολείο που ο 

διευθυντής είναι σχολικός ηγέτης που παρέχει σταθερότητα προσωπικού κατάλληλο 

εκπαιδευτικό κλίμα και συνεργασία σχολείου – οικογένειας και κοινότητας» 

(συμμετέχων 5). Δύο συμμετέχοντες κάνουν λόγο για καλά εξοπλισμένο σε υλικό και 

προσωπικό εκ των οποίον μόνο ο ένας αναφέρει και τη συνεργασία διεπιστημονικής 

ομάδας. Τέσσερεις συνολικά συμμετέχοντες στη παρούσα έρευνα επισημαίνουν την 

πλήρη ένταξη και αποδοχή των μαθητών από το κοινωνικό περιβάλλον τους, δύο εκ 

των οποίον αναφέρονται και στη διάθεση συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και 

μόνον ένας από του δύο αναφέρει και τη σημασία ύπαρξης ενός ζεστού επικοινωνιακού 

κλίματος στη μονάδα. Ένας μόνο εκ των τεσσάρων προαναφερθέντων που μίλησαν για 

την πλήρη ένταξη και αποδοχή των μαθητών από το κοινωνικό περιβάλλον τους 

προσθέτει επίσης και την αναγκαιότητα της προαγωγής της ψυχικής υγείας των 

μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει: «Αποτελεσματικό είναι ένα σχολείο όταν 

προάγει τις γνώσεις και την ψυχική υγεία των μαθητών του μέσα από την πλήρη ένταξη 

και αποδοχή τους από το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ζουν» (συμμετέχων 8). Τέλος, 

ένας και πάλι μόνο συνεντευξιαζόμενος υποστηρίζει πως αποτελεσματικό σχολείο 

είναι αυτό που φέρει αποτελέσματα και πως ακόμα και η κατάκτηση ενός μηδαμινού 

στόχου θεωρείται επίτευγμα.  

 Μια δεύτερη κατηγορία που προέκυψε από τα λεγόμενα όλων των 

συμμετεχόντων είναι οι δράσεις ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας του ειδικού 

σχολείου, εάν κατείχαν τη θέση του διευθυντή. Ένας μόνο συνεντευξιαζόμενος κάνει 

λόγο για άμβλυνση προβλημάτων με επικοινωνία και συνεργασία με το προσωπικό, 

για συναντήσεις με γονείς για την αντιμετώπιση προβληματισμών που προκύπτουν 

καθώς και για ενθάρρυνση γονέων για προτάσεις επίλυσης των προβλημάτων. Πιο 

αναλυτικά, υποστηρίζει: «Θα επιδίωκα την άμβλυνση των προβλημάτων με συνεχή 

επικοινωνία και συνεργασία με το προσωπικό, θα κανόνιζα συνεχείς συναντήσεις με τους 

γονείς των παιδιών ώστε να εκφραστούν διάφοροι προβληματισμοί και αγωνίες 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν το συντομότερο ούτως ώστε να μην επηρεαστεί 



 66 

αρνητικά ο ρόλος και ο λόγος ύπαρξης του σχολείου. Επίσης, μέσω της επικοινωνίας με 

τους γονείς θα προσπαθούσα να τους ενθαρρύνω να προτείνουν λύσεις σε τυχόν 

προβλήματα σχετικά με το σχολείο» (συμμετέχων 1).  Στη συνέχεια, δύο συμμετέχοντες 

αναφέρονται στην συνεργασία όλων των μελών του σχολείου και μόνο ο ένας εκ των 

δύο πρόσθετα αναφέρει την ανάγκη συνεργασίας και ομαδικότητας μέσα στο σχολείο 

και τη σημασία της διοικητικής οργάνωσης για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. 

Στη συνέχεια μόνο ο ένας εκ των δύο προαναφερθέντων, τονίζει επιπλέον την ορθή 

κατάτμηση εργασιών και την αναζήτηση χορηγιών ως δράσεις ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας. Ακολουθεί η άποψη ενός μόνο συμμετέχοντος ο οποίος 

επισημαίνει τους συνεχούς ελέγχους μέσα στη τάξη και την απαίτηση να κατέχει το 

προσωπικό τα σωστά προσόντα. Πιο χαρακτηριστικά, προκειμένου να ενισχύσει την 

αποτελεσματικότητα της ειδικής σχολικής μονάδας υποστηρίζει: «Θα έκανα συνεχείς 

ελέγχους στους εκπαιδευτικών και θα ασκούσα πίεση στη πρωτοβάθμια -  δευτεροβάθμια 

και σε όλους τους αρμόδιους για τη στελέχωση με εκπαιδευτικούς και υλικά» 

(συμμετέχων 3). Τέσσερεις εκ των 11 συμμετεχόντων στη παρούσα έρευνα 

επισημαίνουν τη δημιουργία αρμονικού κλίματος συνεργασίας της διεπιστημονικής 

ομάδας. Αντίστοιχα άλλοι 4 μιλούν για συχνές επισκέψεις του σχολείου στο κοινωνικό 

περιβάλλον ως δράση ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας. Ένας μόνο συμμετέχων 

τονίζει πως θα έκανε προτάσεις προς τις διευθύνσεις και στο υπουργείο προκειμένου 

να βοηθήσει το σχολείο κα γίνει αποτελεσματικότερο. Τέλος, ένας μόνο εκ των 

συμμετεχόντων υποστήριξε πως οι δράσεις του θα επικεντρώνονταν στη στήριξη και 

στην παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών αλλά και στην ένταξη της 

οικογένειας μέσα στο σχολείο. 

 Έπεται μία τρίτη και τελευταία κατηγορία η οποία προέκυψε από τα δεδομένα 

που συλλέχθηκαν και από τους 11 συνεντευξιαζόμενους και στρέφεται γύρω από τη 

συμβολή της διεύθυνσης στην αποτελεσματικότητα του σχολείου. Αρχικά, τρεις 

συμμετέχοντες κάνουν λόγο για στοχοθεσία για κάθε παιδί οργάνωση του αρχείου του 

κάθε παιδιού και μόνο ένας εξ’ αυτών προσθέτει και την ύπαρξη οργανογράμματος για 

στάδια και ενέργειες και την δυνατότητα πρωτοβουλίας στους εκπαιδευτικούς και το 

προσωπικό. Πιο συγκεκριμένα, επισημαίνει: «Στο σχολείο που εργάζομαι υπάρχει 

συγκεκριμένο οργανόγραμμα για τα στάδια και τις ενέργειες που πρέπει να 

ακολουθηθούν. Από την αρχή της χρονιάς γίνονται συζητήσεις σχετικά με το τι θέλουμε 

να πετύχουμε για κάθε παιδί, θέτουμε στόχους, οργανώνεται το αρχείο του κάθε παιδιού, 
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στο οποίο έχει πρόσβαση όλο το προσωπικό του σχολείου. Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι 

κάθε ένας από εμάς δεν έχει το δικαίωμα να δρα αυτοβούλως, απλά ακολουθεί ένα 

πρόγραμμα προκειμένου να επιτευχθούν κάποιοι στόχοι μέχρι ένα χρονικό διάστημα» 

(συμμετέχων 1). Στη συνέχεια, ένας μόνο εκ των ερωτηθέντων, υποστήριξε πως η 

οργάνωση αποτελεί βασικό κομμάτι της σωστής διοίκησης και κατ’ επέκταση 

λειτουργίας του σχολείου και ότι η αποτελεσματική οργάνωση και διοίκηση του 

σχολείου επιφέρει θετικά μαθησιακά αποτελέσματα. Δύο από τους συμμετέχοντες στην 

έρευνα, τονίζουν την έλλειψη αποτελέσματος χωρίς οργάνωση και συνέπεια και μόνο 

ο ένας από τους δύο αυτούς πρόσθεσε γενικότερα πως είναι πολύ σημαντική η 

οργάνωση σε ένα σχολείο. Έπεται η άποψη δύο συνεντευξιαζόμενων οι οποίοι 

υποστηρίζουν πως υπάρχει άσκηση επιρροής στην αποτελεσματικότητα του σχολείου 

από τη διεύθυνση και μόνο ο ένας εκ των δύο προσθέτει πως υφίσταται έλλειψη 

αποτελεσματικότητας ενεργειών λόγω απώλειας χρόνου σε οργανωτικά ζητήματα. Πιο 

συγκεκριμένα αναφέρει: «Η οργάνωση είναι απαραίτητη ώστε να καταστεί ένα σχολείο 

αποτελεσματικό. Διαφορετικά καμία ενέργεια δεν θα είναι αποτελεσματική αν χάνεται 

πολύτιμος χρόνος για οργανωτικά ζητήματα» (συμμετέχων 5). Αντίστοιχα μόνο ο ένας 

εκ των δύο προαναφερθέντων αναφέρεται και στους στόχους, στη συναδελφική 

υποστήριξη και αλληλεγγύη ως συμβολή της διεύθυνσης στην αποτελεσματικότητα 

του σχολείου. Ακολουθούν οι απόψεις ενός μόνο συμμετέχοντος, ο οποίος κάνει λόγο 

για στοχοθεσία και επίτευξη στόχων και για θέσπιση σαφών ορίων καθώς υποχρεώσεις 

και δικαιώματα. Συγκεκριμένα, αναφέρει: «Σαφώς και βοηθά η οργάνωση στην 

αποτελεσματικότητα ενός πλαισίου καθώς μέσω αυτής θέτονται στόχοι αλλά και 

επιτυγχάνονται. Η οργάνωση βοηθά επίσης στη θέσπιση σαφών ορίων μεταξύ του 

προσωπικού, τις υποχρεώσεις αλλά και τα δικαιώματά τους» (συμμετέχων 7). Δύο εκ 

των ερωτηθέντων τονίζουν τον σχεδιασμό προγραμμάτων από τη διεύθυνση και μόνο 

ένας εξ αυτών τόνισε πως με τη σωστή διεύθυνση καθίσταται γρηγορότερη και 

αποτελεσματικότερη η μάθηση και συγκέντρωση παιδιών και εκπαιδευτικών. 

Κατηγορίες και Κωδικοί του Θεματικού Άξονα  «Παράγοντες σχετικοί την 

αποτελεσματικότητα του σχολείου» 

Κατηγορίες Κωδικοί 

Προσδιορισμός του αποτελεσματικού 

ειδικού σχολείου 

ΣΤΑΘΣΥΝ: σταθερότητα και καλή συνεργασία  

ΕΝΜΑΚΜΓΣ: ενσωμάτωση μαθητών στη 

κοινωνία όπως οι μαθητές του γενικού σχολείου 

ΥΠΙΣΔΙΟΙ: ύπαρξη ισχυρής διοίκησης 

ΜΑΠΡΣΧΚΛ: εγγύηση μαθησιακής προόδου 

μέσω του σχολικού κλίματος 
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ΥΛΥΠΟΔ: πλούσια υλικοτεχνική υποδομή  

ΚΑΕΚΔΙΕΡ: καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί με 

διάθεση για το έργο τους 

ΥΠΟΖΕΑΜ: υπέρβαση του ορίου της ζώνης 

επικείμενης ανάπτυξης από τους μαθητές 

ΠΚΑΕΚΚΛΔ: παροχή του κατάλληλου 

εκπαιδευτικού κλίματος από τον διευθυντή 

ΣΥΝΣΧΟΙΚ: συνεργασία σχολείου, οικογένειας 

και κοινότητας 

ΕΞΟΥΛΠΡ: καλά εξοπλισμένο σε υλικό και 

προσωπικό 

ΣΥΔΙΕΟΜ: συνεργασία διεπιστημονικής 

ομάδας 

ΕΠΚΑΜΗΣΤ: επίτευγμα η κατάκτηση ενός 

μηδαμινού στόχου 

ΠΨΥΧΥΓΜ: προαγωγή της ψυχικής υγείας των 

μαθητών 

ΠΕΝΑΜΚΠ: πλήρης ένταξη και αποδοχή των 

μαθητών από το κοινωνικό περιβάλλον τους 

ΔΣΥΝΕΚΠ: διάθεση συνεργασίας μεταξύ 

εκπαιδευτικών 

ΕΠΖΕΚΛΙ: επικοινωνιακό και ζεστό κλίμα 

Δράσεις ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας του ειδικού 

σχολείου 

ΑΜΠΡΕΠΣΠ: άμβλυνση προβλημάτων με 

επικοινωνία και συνεργασία με το προσωπικό 

ΣΥΓΟΑΝΠΡ: συναντήσεις με γονείς για την 

αντιμετώπιση προβληματισμών 

ΕΝΓΟΠΡΠΡ: ενθάρρυνση γονέων για προτάσεις 

επίλυσης των προβλημάτων 

ΣΥΝΟΜΣΧ: συνεργασία και ομαδικότητα μέσα 

στο σχολείο 

ΣΥΝΕΟΜΣΧ: συνεργασία όλων των μελών του 

σχολείου 

ΔΙΟΡΕΥΛ: διοικητική οργάνωση για την 

εύρυθμη λειτουργία του σχολείου 

ΣΥΝΕΛΕΓ: συνεχείς έλεγχοι στη τάξη 

ΑΠΑΙΠΡΠΡ: απαίτηση πραγματικών 

προσόντων 

ΟΡΚΑΤΕΡΓ: ορθή κατάτμηση εργασιών 

ΑΝΑΖΧΟΡ: αναζήτηση χορηγιών 

ΑΚΣΔΙΕΟΜ: αρμονικό κλίμα συνεργασία της 

διεπιστημονικής ομάδας 

ΠΡΔΙΕΥΥΠ: προτάσεις προς τις διευθύνσεις και 

στο υπουργείο 

ΣΤΠΑΙΚΑΕ: με στήριξη και παιδαγωγική 

καθοδήγηση των εκπαιδευτικών 

ΕΝΟΙΚΣ: ένταξη της οικογένειας στο σχολείο 

ΣΥΕΠΚΠΕ: συχνές επισκέψεις στο κοινωνικό 

περιβάλλον 

Συμβολή της διεύθυνσης στην 

αποτελεσματικότητα του σχολείου 

ΥΠΟΡΣΤΕΝ: ύπαρξη οργανογράμματος για 

στάδια και ενέργειες 
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ΣΤΟΧΠΑΙ: στοχοθεσία για κάθε παιδί 

ΟΡΓΑΡΠΑΙ: οργάνωση του αρχείου του κάθε 

παιδιού 

ΔΥΝΠΡΩΤ: δυνατότητα πρωτοβουλίας 

ΒΚΔΛΕΙΣΧ: βασικό κομμάτι της σωστής 

διοίκησης και κατ’ επέκταση λειτουργίας του 

σχολείου 

ΘΕΜΑΘΑΠ: θετικά μαθησιακά αποτελέσματα 

ΠΟΛΣΗΜΟΡ: πολύ σημαντική η οργάνωση 

ΕΛΑΧΩΟΣΥ: έλλειψη αποτελέσματος χωρίς 

οργάνωση και συνέπεια 

ΕΠΑΠΟΣΧ: άσκηση επιρροής στην 

αποτελεσματικότητα του σχολείου 

ΕΑΕΑΧΟΖ: έλλειψη αποτελεσματικότητας 

ενεργειών λόγω απώλειας χρόνου σε 

οργανωτικά ζητήματα 

ΣΤΟΕΠΙΣΤ: στοχοθεσία και επίτευξη στόχων 

ΘΟΡΥΠΟΔΙ: θέσπιση σαφών ορίων καθώς 

υποχρεώσεις και δικαιώματα 

ΓΡΑΠΜΑΘ: γρήγορη και αποτελεσματική 

μάθηση 

ΣΥΓΠΑΙΕΚ: συγκέντρωση παιδιών και 

εκπαιδευτικών 

ΣΧΕΠΡΟ: σχεδιασμός προγραμμάτων 

ΣΤΣΥΥΠΑΛ: στόχοι, συναδελφική υποστήριξη 

και αλληλεγγύη 
 

 

5.2.4 Τρόποι ανάδειξης της δυναμικής του προσωπικού μέσω της διεύθυνσης 

Τέταρτο και τελευταίο κύριο ζήτημα στο οποίο αναφέρθηκαν όλοι οι 

συνεντευξιαζόμενοι που αποτελούν το προσωπικό των ειδικών σχολικών μονάδων (11 

στον αριθμό) και συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα, είναι οι τρόποι ανάδειξης της 

δυναμικής του προσωπικού μέσω της διεύθυνσης. Από τα λεγόμενα των 

συνεντευξιαζόμενων προέκυψαν δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορά την 

ενθάρρυνση του προσωπικού για καλύτερη αποτελεσματικότητα. Δύο συμμετέχοντες 

κάνουν λόγο για την ελευθερία δράσεων που θα μπορούσε να παρέχει η διεύθυνση 

προκειμένου να ενισχυθεί το προσωπικό του σχολείου. Μόνο ένας από τους δύο 

προαναφερθέντες ανέφερε ευχέρεια προτάσεων και πιλοτική εφαρμογή. Πιο 

συγκεκριμένα αναφέρει: «Θα τους έδινα την ευχέρεια να κάνουν προτάσεις για κάθε 

θέμα που τους απασχολεί εντός του σχολείου, να τις εφαρμόζουν πιλοτικά και αν έχουν 

τα επιθυμητά αποτελέσματα να σφραγιστούν ως μόνιμες δράσεις του σχολείου μας. Είναι 

πολύ σημαντικό ο κάθε εργαζόμενος να νιώθει ότι μπορεί να δρα ελεύθερος και πως 
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αποτελεί σημαντικό κομμάτι της εύρυθμης λειτουργίας της μονάδας. Το ηθικό του 

προσωπικού είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες εξέλιξης και 

αποτελεσματικότητας» (συμμετέχων 1). Στη συνέχεια, δύο εκ των ερωτηθέντων 

υποστήριξαν πως θα ενθάρρυναν το προσωπικό της ειδικής σχολικής μονάδας μέσω 

της παρακίνησης και δημιουργώντας κλίμα συνεργασίας στη μονάδα και μόνο ένας εκ 

των δύο μίλησε και για επίβλεψη του έργου του εκπαιδευτικού προσωπικού. 

Ειδικότερα αναφέρει: «Θα προσπαθούσα να ενθαρρύνω το προσωπικό με επίβλεψη του 

έργου του εκπαιδευτικού προσωπικού, με παρακίνηση και δημιουργία κατάλληλου 

κλίματος συνεργασίας μεταξύ των διδασκόντων» (συμμετέχων 2). Ένας μόνο εκ των 11 

συμμετεχόντων μίλησε για την ενίσχυση της ενσυναίσθησης ως τρόπο ενθάρρυνσης 

και ομοίως μόνο ένας συνεντευξιαζόμενος μίλησε για συχνή επικοινωνία με το 

σύλλογο διδασκόντων και για την επίλυση προβλημάτων και συγκρούσεων με ομαδικό 

πνεύμα. Προχωρώντας την ανάλυση, βλέπουμε ότι μόνο ένας από τα μέλη του 

προσωπικού μίλησε για δημιουργία προγράμματος από τον εκπαιδευτικό και ύπαρξη 

εκπαιδευτικών στόχων και για προσωπική ανάπτυξη και αυτογνωσία ως ενθαρρυντικά 

μέσα. Ειδικότερα, όμως, μας ανέφερε: «Με πρόγραμμα. Ο κάθε εκπαιδευτικός οφείλει 

να έχει το πρόγραμμά του, να θέτει εκπαιδευτικούς στόχους, επίσης πιστεύω βοηθάει και 

η προσωπική ανάπτυξη και αυτογνωσία». (συμμετέχων 6). Έπειτα, μόνο ένας εκ των 11 

συμμετεχόντων κάνει λόγο για να τεθούν μικρότεροι και πιο ρεαλιστικοί στόχοι ούτως  

ώστε να επιτυγχάνονται ευκολότερα. Πιο συγκεκριμένα, μας ανέφερε: «Θέτοντας 

μικρότερους και πιο ρεαλιστικούς στόχους ώστε να επιτυγχάνονται. Με τον τρόπο αυτό 

ενδεχομένως να αυξηθεί η αυτοπεποίθησή του προσωπικού και έτσι σε μια επόμενη 

αντίστοιχη συνθήκη, και να γνωρίζουν αλλά και να προσπαθούν περισσότερο» 

(συμμετέχων 7). Συνεχίζοντας 4 συμμετέχοντες μίλησαν για τη διαρκή επιβράβευση 

του προσωπικού, οι δύο εκ των οποίων μίλησαν και για ομάδες συζήτησης μεταξύ των 

εκπαιδευτικών για αντιμετώπιση προβλημάτων και ανατροφοδότηση. Έπειτα, δύο 

μέλη του προσωπικού, υποστηρίζουν ως μέσο ενθάρρυνσης την παροχή ευκαιριών στο 

προσωπικό για ομαδικές δραστηριότητες μεταξύ των εκπαιδευτικών. Τέλος, μόλις ένας 

συμμετέχων μίλησε για κατάτμηση εργασιών ανάλογα τα προσόντα του κάθε μέλους. 

 Στο τελευταίο μας ζήτημα προέκυψε, όπως ήδη έχει αναφερθεί, και μια δεύτερη 

κατηγορία από τις απόψεις όλων των μελών του προσωπικού της ειδικής σχολικής 

μονάδας που συμμετείχαν στην έρευνά μας. Η κατηγορία αυτή, αφορά στη συμμετοχή 

προσωπικού σε προγράμματα επιμόρφωσης και πόσο σημαντική κρίνεται αυτή. 
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Τέσσερεις συνολικά συμμετέχοντες θεωρούν πολύ σημαντική τη συμμετοχή του 

προσωπικού σε οποιαδήποτε επιμόρφωση. Στη συνέχεια δύο μέλη θεωρούν την 

επιμόρφωση ως απαραίτητη διαδικασία και μάλιστα μόνο ο ένας εκ των δύο τόνισε και 

τη σημασία της επιμόρφωσης για όφελος των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει: 

«Η επιστήμη συνεχώς εξελίσσεται, το ίδιο ισχύει και στον τομέα της ειδικής αγωγής. Νέες 

ιδέες ανέρχονται και εφαρμόζονται και διδάσκονται στους νεότερους φοιτητές που 

βγαίνουν τώρα από τα πανεπιστήμια. Είναι πολύ σημαντικό τα νέα παιδιά να 

εκπαιδεύονται κατάλληλα. Σημαντικό όμως είναι και εμείς οι παλιότεροι να έχουμε 

πρόσβαση στα νέα δεδομένα προκειμένου να εξελισσόμαστε για το καλό των μαθητών 

μας. Άρα, θεωρώ πως η επιμόρφωσή μας είναι απαραίτητη» (συμμετέχων 1). Στη 

συνέχεια, δύο μέλη θεωρούν σημαντική την επιμόρφωση καθώς υποστηρίζουν πως 

καινούριες επιστημονικές μέθοδοι και εργαλεία αξιολόγησης προκύπτουν συνεχώς και 

μόνο ο ένας εκ των δύο επισημαίνει πως η επιμόρφωση είναι αναπόσπαστος κρίκος για 

την εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού. Μόνο ένας συνεντευξιαζόμενος 

αναφέρει πως μέσω της επιμόρφωσης παρέχονται στον εκπαιδευτικό τα απαραίτητα 

εφοδια για την εργασία τους. Στη συνέχεια, δύο εκ των ερωτηθέντων, επισημαίνουν 

την ανάγκη τους για συνεχή εξέλιξη και βελτίωση, ο ένας εκ των οποίων 

χαρακτηριστικά αναφέρει: «Η ανάγκη να εξελίσσομαι και να βελτιώνομαι συνεχώς. 

Επίσης, για να παρακολουθώ τις νέες εκπαιδευτικές τάσεις» (συμμετέχων 6). Τέλος, δύο 

από τους συμμετέχοντες σε αυτή την έρευνα αξιολογούν τη συμμετοχή τους σε 

επιμορφωτικά προγράμματα αναγκαία για την απόδοση στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

Κατηγορίες και Κωδικοί του Θεματικού Άξονα  «Τρόποι ανάδειξης της δυναμικής του 

προσωπικού μέσω της διεύθυνσης» 

Ενθάρρυνση του προσωπικού για 

καλύτερη αποτελεσματικότητα 

ΕΥΧΠΡΠΕΦ: ευχέρεια προτάσεων και πιλοτική 

εφαρμογή 

ΕΛΔΡΕΝΗΘ: ελευθερία δράσεων για ενίσχυση 

ηθικού 

ΕΠΕΡΕΚΠΡ: επίβλεψη του έργου του 

εκπαιδευτικού προσωπικού 

ΠΑΡΚΛΣΥΝ: παρακίνηση και κλίμα 

συνεργασίας 

ΕΝΙΕΝΣΥΝ: ενίσχυση της ενσυναίσθησης 

ΣΥΕΠΣΥΔ: συχνή επικοινωνία με το σύλλογο 

διδασκόντων 

ΕΠΡΣΥΟΜΠ: επίλυση προβλημάτων και 

συγκρούσεων με ομαδικό πνεύμα 
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ΔΠΕΥΕΣΤ: δημιουργία προγράμματος από τον 

εκπαιδευτικό και ύπαρξη εκπαιδευτικών στόχων 

ΠΡΑΝΑΥΤ: προσωπική ανάπτυξη και 

αυτογνωσία 

ΘΕΜΙΡΣΤΕ: θέτοντας μικρότερους και πιο 

ρεαλιστικούς στόχους ώστε να επιτυγχάνονται 

ΕΥΟΜΔΡΑΕ: ευκαιρίες για ομαδικές 

δραστηριότητες μεταξύ των εκπαιδευτικών  

ΟΣΕΑΠΑΝ: ομάδες συζήτησης μεταξύ των 

εκπαιδευτικών για αντιμετώπιση προβλημάτων 

και ανατροφοδότηση  

ΕΠΙΒΠΡ: διαρκής επιβράβευση του 

προσωπικού 

ΚΑΤΕΡΑΝΠ: κατάτμηση εργασιών ανάλογα τα 

προσόντα 

Σημαντικότητα συμμετοχής του 

προσωπικού σε προγράμματα 

επιμόρφωσης 

ΕΞΟΦΜΑΘ: εξέλιξη προς όφελος των μαθητών 

ΑΠΑΡΕΠΙΜ: απαραίτητη η επιμόρφωση 

ΑΝΑΠΕΚΔΙ: αναγκαία η συμμετοχή για την 

απόδοση στην εκπαιδευτική διαδικασία 

ΠΟΣΗΣΥΕΠ: πολύ σημαντική η συμμετοχή σε 

οποιαδήποτε επιμόρφωση 

ΑΝΣΥΕΞΒ: ανάγκη για συνεχή εξέλιξη και 

βελτίωση 

ΠΑΑΠΕΦΟΔ: παροχή των απαραίτητων 

εφοδίων 

ΚΕΠΜΕΑ: καινούριες επιστημονικές μέθοδοι 

και εργαλεία αξιολόγησης 

ΑΝΚΡΕΚΑΠ: αναπόσπαστος κρίκος η 

επιμόρφωση για την εκπαίδευση και κατάρτιση 

του προσωπικού 
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6. Συζήτηση 
. Ο σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι καταγραφή των απόψεων του 

προσωπικού και του διευθυντή ειδικών σχολικών μονάδων και στη διεξαγωγή 

συμπερασμάτων σχετικά με το πώς αντιλαμβάνονται και προσδιορίζουν τον θεσμό της 

ειδικής σχολικής μονάδας, ποια προβλήματα ενδεχομένως υπάρχουν στη λειτουργία 

της μονάδας, πώς η οργάνωση μπορεί να επηρεάσει την αποτελεσματικότητά της και 

τέλος πώς μπορεί να αναδειχθεί η δυναμική του προσωπικού. Η αξία, η μεγάλη 

σημασία και η προτεραιότητα που δίδεται σήμερα στην ειδική αγωγή έδωσαν το 

ερέθισμα για την ενασχόληση με αυτό το θέμα.  

Από την ανάλυση των δεδομένων τόσο των συμμετεχόντων στην έρευνα οι οποίοι 

διευθύνουν ειδικές σχολικές μονάδες, όσο και των συμμετεχόντων που αποτελούν το 

προσωπικό που στελεχώνει το ειδικό σχολείο προκύπτουν συμπεράσματα τα οποία 

συμπίπτουν αρκετά μεταξύ τους. Αρχικά, σχετικά με το πρώτο μας ερευνητικό 

ερώτημα το οποίο είναι οι απόψεις του προσωπικού  και των διευθυντών ειδικών 

σχολικών μονάδων σχετικά με τον θεσμό του ειδικού σχολείου έχουμε ως κυριότερα 

στοιχεία τα εξής: στο κομμάτι του προσδιορισμού του θεσμού του ειδικού σχολείου 

συμπεραίνουμε πως στο ειδικό σχολείο παρέχεται το δικαίωμα μόρφωσης, εξέλιξης και 

ανεξαρτησίας σε μαθητές με ειδικές ανάγκες και ότι το ειδικό σχολείο, χαρακτηρίζεται 

ως το σχολείο εκείνο στο οποίο φοιτούν παιδιά με νοητικά, κινητικά, συναισθηματικά 

και αισθητηριακά προβλήματα και ως το σχολείο που προετοιμάζει τους μαθητές για 

την αυτονόμηση και προσαρμογή τους στην ενήλικη ζωή. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν 

ποικίλες απόψεις σχετικά με το ρόλο που έχουν τα ειδικά σχολεία, ωστόσο θα 

αναφέρουμε μια από της απόψεις αυτές, η οποία υποστηρίζει πως η ειδική αγωγή, άρα 

και το ειδικό σχολείο, στοχεύει  στο να προετοιμάσει τον μαθητή με τρόπο ώστε 

μελλοντικά να καταφέρει να συμμετάσχει όσο το δυνατόν περισσότερο σε όλα τα πεδία 

δράσης της κοινωνίας στην οποία εντάσσεται, να αυξήσει τις γνωσιακό του επίπεδο, 

τις εμπειρίες του, να καλλιεργήσει το πνεύμα ούτως ώστε η μετάβασή του από το 

σχολική στην ενήλικη ζωή να διευκολυνθεί και να γίνει ένας αυτόνομος πολίτης. 

Εύκολα μπορεί κανείς να αντιληφθεί πως η συγκεκριμένη προσέγγιση αποσκοπεί 

κυρίως στην ενεργοποίηση και την ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλους 

τους τομείς ενώ ταυτόχρονα και στην ανάπτυξη του πνεύματος του μαθητή 

προκειμένου να αποκτήσει αυτονομία στην ενήλικη ζωή του (Πολυχρονοπούλου - 

Ζαχαρογέωργα 1993).  
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Στη συνέχεια, αναφορικά με τα χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να 

διαφοροποιήσουν το ειδικό από το γενικό σχολείο, στρέφονται κυρίως γύρω από το 

γεγονός ότι στο ειδικό σχολείο υπάρχει στελέχωση από ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό 

και πως υπάρχει εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τις ανάγκες κάθε 

παιδιού. Παρόμοια ευρήματα αναδείχθηκαν από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε 

από τη Κουτλεμάνη (2017) η οποία μελετούσε την παρεχόμενη γενική και ειδική 

αγωγή και φροντίδα σε προσχολικά κέντρα. Η έρευνα αυτή διεξήχθη έχοντας ως δείγμα 

παιδαγωγούς που ασκούν τα καθήκοντά τους στη περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Η 

συγκεκριμένη έρευνα έδειξε ότι τα μέλη που αποτελούν το προσωπικό της σχολικής 

μονάδας, τις πιο πολλές φορές στρέφονται σε δράσεις εξατομίκευσης, προσαρμογής 

και τροποποίησης του προγράμματος ούτως ώστε να ανταποκρίνεται και να μπορεί να 

καλύψει τις ατομικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ανάγκες για φροντίδα των παιδιών με 

ειδικές ανάγκες. Οι ειδικές ανάγκες των παιδιών, μπορεί να ποικίλουν, από αυτές που 

απαιτούν ελάχιστη φροντίδα έως αυτές που απαιτούν εκτεταμένες τροποποιήσεις και 

υπηρεσίες. Ακολουθούν αναφορές σχετικά με τα δυνατά αλλά και τα αδύνατα στοιχεία 

των ειδικών σχολικών μονάδων. Στα δυνατά στοιχεία υπερτερούν οι προσεγγίσεις 

μάθησης σύμφωνα με τις ατομικές ανάγκες και η υποστήριξη εκπαιδευτικών και 

μαθητών από πολλές ειδικότητες οι οποίες δραστηριοποιούνται στη μονάδα. Στα 

αδύνατα στοιχεία καταγράφονται κυρίως η έλλειψη του προσωπικού και η μη ύπαρξη 

μόνιμου προσωπικού, όπως και η μειωμένη κοινωνικοποίηση των μαθητών. Τέλος, στο 

συγκεκριμένο ερευνητικό ερώτημα έχουμε και αναφορές σχετικές με αλλαγές που θα 

έπρεπε να συμβούν στα ειδικά σχολεία,  οι οποίες στρέφονται γύρω από τις βελτιώσεις 

στη καταλληλότητα των σχολικών κτιρίων και στη διεκδίκηση σταθερού προσωπικού 

για τη στελέχωσή τους.  

Επιπλέον, στην έρευνα ασχοληθήκαμε και με τη λειτουργικότητα των ειδικών 

σχολικών μονάδων και πιο συγκεκριμένα με τα προβλήματα που παρατηρούνται γύρω 

από αυτή. Το πρώτο ζήτημα αφορά τη συχνή αλλαγή προσωπικού και πώς το γεγονός 

αυτό μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του σχολείου. Πιο αναλυτικά, σημαντική 

προβληματική παρουσιάζεται στο κομμάτι των ελλείψεων και των συχνών αλλαγών 

στο προσωπικό των μονάδων αυτών. Πολλά σχολεία έχουν έλλειμα σε προσωπικό, 

γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στη διαδικασία μάθησης. Ειδικότερα, οι 

καταστάσεις αυτές επηρεάζουν τη λειτουργία του ειδικού σχολείου, δημιουργώντας 

αρκετά εμπόδια στους εκπαιδευτικούς καθιστώντας δύσκολο το εκπαιδευτικό τους 

έργο. Κάθε χρονιά έχουν διαφορετικές περιπτώσεις να αντιμετωπίσουν λόγω των 
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συχνών τους μετακινήσεων καθώς τα τελευταία χρόνια τα σχολεία στελεχώνονται και 

λειτουργούν με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Επιπτώσεις υπάρχουν και στους ίδιους 

τους μαθητές, ειδικά σε περιπτώσεις που απαιτείται μια σταθερότητα προκειμένου να 

εξελιχθούν μαθησιακά. Διαπιστώθηκε πως με τη συχνή αλλαγή του προσωπικού, οι 

μαθητές αποδιοργανώνονται και απαιτείται αρκετός χρόνος προσαρμογής των παιδιών 

και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την σημαντική απώλεια χρόνων εκπαίδευσης των 

μαθητών. Με την αστάθεια του προσωπικού οι μαθητές μπορεί να παλινδρομήσουν και 

να υπάρξει αρνητικό αντίκτυπο στην απόδοση και τη ψυχολογία τους. Περνώντας, 

τώρα, στο κομμάτι των υποδομών των ειδικών σχολικών μονάδων, από την έρευνά μας 

γύρω από τις απόψεις των διευθυντών και του προσωπικού, προέκυψε από τη 

πλειοψηφία πως οι κτιριακές εγκαταστάσεις δεν είναι κατάλληλες, υπάρχουν ελλείψεις 

στις αίθουσες, μικρές αίθουσες, οι υλικοτεχνικές υποδομές δεν επαρκούν προκειμένου 

να εργαστεί το προσωπικό όπως ακριβώς επιθυμεί και πως παρουσιάζονται δυσκολίες 

στο έργο τους τις οποίες προσπαθούν να ξεπεράσουν. Στα συμπεράσματα αυτά, δηλαδή 

της μη καταλληλότητας υποδομών, κτιριακών εγκαταστάσεων, έλλειψης προσωπικού 

και υλικών, συμφωνεί και μια προγενέστερη έρευνα που διεξήχθη από την 

Χρυσανθακοπούλου (2012), όπου διερευνώνται οι απόψεις των ειδικών παιδαγωγών 

για την ειδική αγωγή στην Ελλάδα, όπου συμμετείχαν 10 εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής 

καθώς και 2 διευθυντές. 

 Αναφορικά με το ζήτημα της αποτελεσματικότητας των ειδικών 

σχολικών μονάδων, τα βασικότερα ευρήματα ήταν το άνοιγμα του ειδικού σχολείου 

στην κοινωνία, οι δράσεις συμπερίληψης των μαθητών οι οποίοι φοιτούν στα ειδικά 

σχολεία καθώς και η προώθηση γνώσεων στους μαθητές. Ενδεικτικά η άποψη των 

Γκοτόβου (1990) και Κωνσταντίνου (1998), (στο Σαΐτη & Σαΐτη, 2012, σ. 81), 

στρέφεται σε τέσσερεις άξονες εκ των οποίων ο ένας αφορά την κοινωνικοποιητική 

λειτουργία. Η λειτουργία αυτή, βοηθά στο να διατηρηθεί και να προωθηθεί το 

κοινωνικο – πολιτισμικό σύστημα, προσαρμόζοντας τους μαθητές του σχολείου στα 

πολιτισμικά στοιχεία του περιγύρου τους. Είναι πολύ σημαντικό οι μαθητές που 

φοιτούν στις ειδικές σχολικές μονάδες, να έχουν τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με 

τους μαθητές των γενικών σχολικών μονάδων, ούτως ώστε να μπορούν να ενταχθούν 

αρμονικά στον κοινωνικό τους περίγυρο και να ενσωματωθούν σε αυτόν, αμβλύνοντας 

σταδιακά τις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν. Σημαντικό θεωρείται επίσης, ο κόσμος 

να γνωρίσει τα ειδικά σχολεία, να κατανοήσει το τι συμβαίνει μέσα σε αυτά, να βγαίνει 
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η δουλειά των σχολείων αυτών προς τα έξω. Πιο συγκεκριμένα, θεωρείται υψίστης 

σημασίας το σχολείο να αλληλεπιδρά με την κοινωνία στην οποία εντάσσεται. 

Παρόμοια ευρήματα σχετικά με το ζήτημα της κοινωνικοποίησης, αναδείχθηκαν και 

από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους Κουρκούνα, Μαμαλάκη, Φασουλάκη 

(2016) και διερευνά τον θεσμό της παράλληλης στήριξης και των τμημάτων ένταξης 

για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Πιο 

συγκεκριμένα, η έρευνά τους έδειξε πως η συνεκπαίδευση πλέον απαιτείται από τη 

σημερινή κοινωνία διότι μέσα από αυτήν, οι μαθητές με κάποια ειδική ανάγκη, 

μπορούν να πάψουν να βρίσκονται στο περιθώριο και να υπάρξει κλίμα αποδοχής από 

το σύνολο των παιδιών κάθε διαφορετικότητας και προβλήματος. Στη συνέχεια, η 

ύπαρξη της διεπιστημονικής ομάδας στο ειδικό σχολείο, θεωρείται ζωτικής σημασίας 

για την καλύτερη ενίσχυση μαθητή και εκπαιδευτικού ταυτόχρονα.  

 Σχετικά με το τέταρτο και τελευταίο μας ερευνητικό ερώτημα το οποίο 

αφορούσε τους τρόπους με τους οποίους αναδεικνύεται η δυναμική του προσωπικού 

μέσω της διεύθυνσης, από την ανάλυση των δεδομένων τόσο των συμμετεχόντων στην 

έρευνα οι οποίοι διευθύνουν ειδικές σχολικές μονάδες, όσο και των συμμετεχόντων 

που αποτελούν το προσωπικό που στελεχώνει το ειδικό σχολείο προκύπτουν 

συμπεράσματα τα οποία ομοίως συμπίπτουν αρκετά μεταξύ τους. Σε πρώτο στάδιο, 

αναφέρεται η ενθάρρυνση του προσωπικού από τη διεύθυνση για καλύτερη 

αποτελεσματικότητα στο σχολείο. Τα κυριότερα αποτελέσματα περιστοιχίζονται γύρω 

από τη δημιουργία ομάδων συζήτησης μεταξύ των εκπαιδευτικών για αντιμετώπιση 

προβλημάτων και άμεση ανατροφοδότηση  καθώς και παρακίνηση από τη διεύθυνση 

και ύπαρξη κλίματος συνεργασίας μεταξύ των μελών του σχολείου. Σημαντικό εύρημα 

αποτελεί και η ελευθερία δράσεων που μπορεί να παρέχεται στο προσωπικό 

προκειμένου να ενισχυθεί το ηθικό της ομάδας. Αξίζει να σημειωθεί πως και στη 

βιβλιογραφία αναφέρεται πως αποσκοπώντας να επιτευχθεί η πιο δυνατή αύξηση 

παραγωγικότητας της σχολικής μονάδας, καθίσταται αναγκαίο οι ηγέτες να στραφούν 

στην έμπνευση ενός κοινού οράματος για το σχολείο και να εμψυχώσουν τα 

εκπαιδευτικά μέλη του σχολείου μέσω της συνεργασίας και της ομαδικής εργασίας και 

να τους ενθαρρύνει να είναι σε θέση να δρουν αυτοβούλως σύμφωνα με τους Johnson 

& Johnson (1989, στο Μητροπούλου, 2009, σ. 27).   

Στη συνέχεια αναφέρεται η σημαντικότητα συμμετοχής του προσωπικού σε 

προγράμματα επιμόρφωσης. Στο σημείο αυτό, τα βασικότερα ευρήματα αναφέρουν 
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πως καθίσταται πολύ σημαντική η συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιμόρφωση και πως 

θεωρείται αναπόσπαστος κρίκος  για την εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού. 

Το προσωπικό επίσης είναι σημαντικό να επιμορφώνεται προκειμένου να υπάρχει 

ανοδική εξέλιξη προς όφελος των μαθητών. Τη σημασία της επιμόρφωσης όλων των 

εκπαιδευτικών εμπλεκόμενων έρχεται να επιβεβαιώσει και η έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε από την Τσινιάρα  (2016)  η οποία αναφέρει πως οι εκπαιδευτικοί 

φάνηκε να θεωρούν την επιμόρφωση στοιχείο πολύ σημαντικό και για τους ίδιους αλλά 

ταυτόχρονα και για τους μαθητές. Επίσης, μία ακόμη προγενέστερη έρευνα η οποία 

πραγματοποιήθηκε από τους Κουρκούνα, Μαμαλάκη, Φασουλάκη (2016) και διερευνά 

τον θεσμό της παράλληλης στήριξης και των τμημάτων ένταξης για παιδιά με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, υποστηρίζει ομοίως την 

σημαντικότητα της συνεχούς επιμόρφωσης των μελών της εκπαίδευσης που 

απασχολούνται στον τομέα της ειδικής αγωγής και την ανάγκη των εμπλεκόμενων 

στην ειδική αγωγή να εμπλουτίζουν τις γνώσεις και τις πρακτικές τους τακτικά.  
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7. Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 
 

Μέσα από τα συμπεράσματα τα οποία έχουν προαναφερθεί, προκύπτουν διάφορα νέα 

ερευνητικά ερωτήματα που θα μπορούσαν να μελετηθούν σε επόμενες μελέτες σχετικά 

με τις απόψεις διευθυντών και προσωπικού ειδικών σχολικών μονάδων αλλά και 

γενικών σχολείων, τα οποία πρέπει να απασχολήσουν μελλοντικές έρευνες πάνω στο 

κομμάτι της ειδικής αγωγής και διεύθυνσης σχολικών μονάδων.  

Τα ερευνητικά ερωτήματα που δημιουργήθηκαν, παρουσιάζονται παρακάτω: 

1) Απόψεις εκπαιδευτικών και διευθυντών ειδικών και γενικών σχολείων για 

τη συμμετοχή μαθητών που φοιτούν σε ειδικό σχολείο και μαθητών που 

φοιτούν σε γενικό σχολείο σε κοινές δράσεις / προγράμματα.  

Το ερώτημα αυτό αφορά κυρίως την κοινωνικοποίηση των μαθητών ειδικών σχολείων 

μέσω της συνεργασίας και αλληλεπίδρασης με μαθητές γενικών σχολείων, ούτως ώστε 

να ενταχθούν αποτελεσματικά στον κοινωνικό τους περίγυρο με τη βοήθεια και 

συνεργασία των δύο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, προετοιμάζοντας τους για την ενήλική 

ζωή τους και ταυτόχρονα αποσκοπεί στο να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές που 

φοιτούν σε γενικά σχολεία σε θέματα ειδικής αγωγής και ειδικών αναγκών. 

2) Απόψεις εκπαιδευτικών και διευθυντών ειδικής αγωγής για την ανάθεση 

καθηκόντων ειδικής σε εκπαιδευτικό γενικής αγωγής. 

Το συγκεκριμένο ερευνητικό ερώτημα αποσκοπεί σε ζητήματα επιμόρφωσης, 

καταλληλότητας αλλά και ανάδειξης αναγκαιότητας ή μη, των πραγματικών 

προσόντων για την ανάληψη καθηκόντων του ειδικού παιδαγωγού τόσο σε σχολικές 

μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, όσο και στη παράλληλη στήριξη και στα 

τμήματα ένταξης με γνώμονα το καλύτερο αποτέλεσμα για τον μαθητή. 

3) Απόψεις εκπαιδευτικών και γενικότερα του προσωπικού ειδικής αγωγής για 

τη σημασία ύπαρξης κλίματος συνεργασίας μεταξύ της διεπιστημονικής 

ομάδας και του διευθυντή ειδικών σχολικών μονάδων. 

Με το ερευνητικό αυτό ερώτημα, επιδιώκεται η διερεύνηση της σημασίας που έχει για 

τη παραγωγή αποτελέσματος, η ομαλή συνεργασία και οι δράσεις της διεύθυνσης αλλά 

και της ίδιας της ομάδας για την ύπαρξη αρμονικού, ζεστού κλίματος εντός της 

μονάδας. 

4) Απόψεις εκπαιδευτικών και γενικότερα του προσωπικού ειδικής αγωγής για 

τη παραχώρηση σε αυτούς από τη διεύθυνση, μεριδίου εξουσίας και 

δυνατότητας αυτόβουλων δράσεων.  
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Στο σημείο αυτό, το τέταρτο και τελευταίο ερευνητικό ερώτημα που προτείνουμε για 

διερεύνηση σε μελλοντική μελέτη, αφορά τη δυνατότητα που παρέχει η διεύθυνση στο 

προσωπικό ειδικών σχολικών μονάδων να δρα αυτοβούλως σε οποιοδήποτε ζήτημα 

προκύψει χωρίς προηγουμένως να υπάρξει κάποια συνεδρίαση ή συζήτηση με το 

διευθυντή της μονάδας.  
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Παράρτημα Α 
Συνέντευξη μέλους του προσωπικού ειδικής σχολικής μονάδας 

Φύλο: Άνδρας  

Σπουδές: Παιδαγωγική ακαδημία, σεμινάρια Ειδικής αγωγής 

Χρόνια σχολικής υπηρεσίας: 32 

Χρόνια κατοχής θέσης στο συγκεκριμένο σχολείο: 16 

1. Πώς θα ορίζατε το ειδικό σχολείο; 

Για εμένα, ειδικό σχολείο είναι ο τόπος που μαθητές με ιδιαιτερότητες απολαμβάνουν 

το δικαίωμα της μόρφωσης, της εξέλιξης και της ανεξαρτησίας. Κάθε παιδί μπορεί να 

είναι σε θέση να μάθει, να αυτονομείται ώστε να μπορεί στο μέλλον να ανταπεξέλθει 

στην ενήλικη ζωή του. 

2. Ποια χαρακτηριστικά, κατά τη γνώμη σας, το διαφοροποιούν από το γενικό 

σχολείο; 

Το γενικό σχολείο είναι αυτό που ασχολείται κυρίως με τα διάφορα γνωστικά 

αντικείμενα και όχι με θέματα αυτοσυντήρησης των μαθητών. Στο ειδικό σχολείο οι 

μαθητές πρωτίστως μαθαίνουν πώς να συντηρούν τον εαυτό τους και πώς να 

ανταπεξέρχονται σε θέματα της καθημερινότητας. 

3. Ποια θεωρείτε πως είναι τα δυνατά στοιχεία του και ποιες οι αδυναμίες 

του; 

Δυνατό σημείο του ειδικού σχολείου είναι πως βλέπει τις αδυναμίες και τις 

ιδιαιτερότητες των μαθητών και προσπαθεί αυτές τις αδυναμίες να τις κάνει αμελητέες 

και να τις εξαλείψει, προσφέροντας στα παιδιά αυτά δύναμη, αυτοπεποίθηση και 

κυρίως το να καταλάβουν πως είναι ίσα με όλους, σαφώς δίνεται επίσης ευκαιρία για 

μάθηση. Όσον αφορά τις αδυναμίες, η σημαντικότερη κατ’ εμέ είναι η έλλειψη 

κονδυλίων προκειμένου να προσληφθούν ειδικότητες αναγκαίες για την καλύτερη και 

αποτελεσματικότερη λειτουργία του. 

4. Τι θα αλλάζατε στο ειδικό σχολείο εάν κατείχατε διευθυντική θέση; 

Θα επιδίωκα να γίνουν αλλαγές στη διαρρύθμιση των αιθουσών ώστε να είναι πιο 

κατάλληλες ανάλογα με την ανάγκη του κάθε παιδιού (π.χ. ένα παιδί με αυτισμό μπορεί 
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να είναι επιθετικό, άρα η αίθουσα θα πρέπει να καλύπτεται από στρώματα ώστε να μην 

τραυματιστεί), θα επιδίωκα την απόκτηση κατάλληλου εποπτικού υλικού ανάλογα με 

τις ανάγκες του κάθε παιδιού και τη δημιουργία καταλληλότερου προαυλίου χώρου για 

την ασφάλεια των παιδιών. 

5. Πόσο σημαντική θεωρείτε τη συχνή αλλαγή προσωπικού (π.χ. λόγω 

αναπληρωτών) και πώς μπορεί αυτή να επηρεάσει τη λειτουργία του 

σχολείου; 

Είναι σημαντικό το σχολείο να βαδίζει με σταθερά βήματα προκειμένου να 

επιτευχθούν οι στόχοι του. Η συχνή αλλαγή του προσωπικού που συμβαίνει τα 

τελευταία χρόνια, διαταράσσει τους ρυθμούς του. Οι μαθητές κάθε χρόνο έχουν νέους 

ανθρώπους να γνωρίσουν και να συνηθίσουν και μόλις αυτό συμβεί, έρχεται η στιγμή 

να τους αποχωριστούν. Έτσι η όποια σχέση εμπιστοσύνης έχει χτιστεί, έρχεται η στιγμή 

να ξεχαστεί και να ξεκινήσει μια άλλη πάλι από την αρχή. Αντίστοιχα προβλήματα 

υπάρχουν και μεταξύ του προσωπικού του σχολείου, κάθε χρόνο δηλαδή τα δεδομένα 

αλλάζουν και πρέπει να διαφοροποιηθούν καταστάσεις προκαλώντας αναστάτωση 

στην ομαλή λειτουργία του σχολείου. 

6. Οι υποδομές του σχολείου, επαρκούν προκειμένου να εργαστείτε ακριβώς 

όπως επιθυμείτε;  

Όχι, επειδή πολλά σχολεία στεγάζονται σε ενοικιαζόμενους χώρους και αυτό τα 

καθιστά ακατάλληλα. Στη σχολική μονάδα που εργάζομαι έχουμε καταφέρει να 

κάνουμε κάποιες διαρρυθμίσεις αλλά το σχολείο εξακολουθεί να χρειάζεται 

βελτιώσεις. 

7. Ποια άλλα προβλήματα θεωρείτε εσείς σημαντικά και πώς θα 

προσπαθούσατε να τα επιλύσετε εάν κατείχατε διευθυντική θέση; 

Γενικά υπάρχουν προβλήματα που σχετίζονται με τη συνεργασία μεταξύ των γονέων, 

με τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών, με τη συνεργασία  των εκπαιδευτικών με τον 

διευθυντή και με τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών με γονείς. Σημαντικό είναι να 

υπάρχει συνεχής και ομαλή συνεργασία μεταξύ του σχολείου και τον φορέων της 

περιοχής που βρίσκεται και ταυτόχρονα με άλλες σχολικές μονάδες. Επομένως, στόχος 

μου θα ήταν να επιλύσω τα προβλήματα αυτά. 

8. Πώς θα ορίζατε το αποτελεσματικό σχολείο; 
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Αποτελεσματικό σχολείο είναι αυτό που χαρακτηρίζεται από σταθερότητα, από καλή 

συνεργασία τόσο με τους συναδέλφους όσο και με τους μαθητές και τους γονείς των 

παιδιών. Οι παραπάνω παράγοντες είναι αυτοί που θα φέρουν τα επιθυμητά 

αποτελέσματα για την εξέλιξη και την πρόοδο των μαθητών. Επίσης, για να θεωρηθεί 

αποτελεσματικό ένα σχολείο θα πρέπει να μπορούν οι μαθητές να σταθούν μέσα στη 

κοινωνία όπως κάθε μαθητής που φοιτά σε γενικό σχολείο, όσο αυτό βέβαια είναι 

δυνατό ανάλογα την κάθε περίπτωση. 

9. Εάν κατείχατε διευθυντική θέση στη σχολική μονάδα, με ποιους τρόπους 

θα βοηθούσατε στην αποτελεσματικότητά της; 

Θα επιδίωκα την άμβλυνση των προβλημάτων με συνεχή επικοινωνία και συνεργασία 

με το προσωπικό, θα κανόνιζα συνεχείς συναντήσεις με τους γονείς των παιδιών ώστε 

να εκφραστούν διάφοροι προβληματισμοί και αγωνίες προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν το συντομότερο ούτως ώστε να μην επηρεαστεί αρνητικά ο ρόλος και 

ο λόγος ύπαρξης του σχολείου. Επίσης, μέσω της επικοινωνίας με τους γονείς θα 

προσπαθούσα να τους ενθαρρύνω να προτείνουν λύσεις σε τυχόν προβλήματα σχετικά 

με το σχολείο. 

10. Πώς θεωρείτε ότι βοηθά η οργάνωση στο να καταστεί ένα σχολείο 

αποτελεσματικό; 

Στο σχολείο που εργάζομαι υπάρχει συγκεκριμένο οργανόγραμμα για τα στάδια και τις 

ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν. Από την αρχή της χρονιάς γίνονται συζητήσεις 

σχετικά με το τι θέλουμε να πετύχουμε για κάθε παιδί, θέτουμε στόχους, οργανώνεται 

το αρχείο του κάθε παιδιού, στο οποίο έχει πρόσβαση όλο το προσωπικό του σχολείου. 

Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι κάθε ένας από εμάς δεν έχει το δικαίωμα να δρα 

αυτοβούλως, απλά ακολουθεί ένα πρόγραμμα προκειμένου να επιτευχθούν κάποιοι 

στόχοι μέχρι ένα χρονικό διάστημα. 

11. Πώς θα προσπαθούσατε να ενθαρρύνετε το προσωπικό του σχολείου για 

καλύτερη αποτελεσματικότητα εάν κατείχατε διευθυντική θέση; 

Θα τους έδινα την ευχέρεια να κάνουν προτάσεις για κάθε θέμα που τους απασχολεί 

εντός του σχολείου, να τις εφαρμόζουν πιλοτικά και αν έχουν τα επιθυμητά 

αποτελέσματα να σφραγιστούν ως μόνιμες δράσεις του σχολείου μας. Είναι πολύ 

σημαντικό ο κάθε εργαζόμενος να νιώθει ότι μπορεί να δρα ελεύθερος και πως αποτελεί 
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σημαντικό κομμάτι της εύρυθμης λειτουργίας της μονάδας. Το ηθικό του προσωπικού 

είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες εξέλιξης και αποτελεσματικότητας.  

12.  Ποιες οι ανάγκες σας για τη συμμετοχή σας σε προγράμματα 

επιμόρφωσης; 

Η επιστήμη συνεχώς εξελίσσεται, το ίδιο ισχύει και στον τομέα της ειδικής αγωγής. 

Νέες ιδέες ανέρχονται και εφαρμόζονται και διδάσκονται στους νεότερους φοιτητές 

που βγαίνουν τώρα από τα πανεπιστήμια. Είναι πολύ σημαντικό τα νέα παιδιά να 

εκπαιδεύονται κατάλληλα. Σημαντικό όμως είναι και εμείς οι παλιότεροι να έχουμε 

πρόσβαση στα νέα δεδομένα προκειμένου να εξελισσόμαστε για το καλό των μαθητών 

μας. Άρα, θεωρώ πως η επιμόρφωσή μας είναι απαραίτητη. 

 

 

Παράρτημα Β 
Συνέντευξη διευθυντή ειδικής σχολικής μονάδας 

 

Φύλο: Άνδρας 

Σπουδές: Παιδαγωγική ακαδημία, διδασκαλείο ειδικής αγωγής 

Χρόνια σχολικής υπηρεσίας: 24 

Χρόνια κατοχής διευθυντικής θέσης: 10 

Χρόνος διεύθυνσης της συγκεκριμένης μονάδας: 8 

1) Πώς θα ορίζατε το ειδικό σχολείο; 

Αν λάβουμε υπόψη τις τάσεις «ένα σχολείο για όλους» θα έλεγα ότι είναι το σχολείο 

για τις πολύ δύσκολες περιπτώσεις. Ορισμένοι μαθητές, π.χ. στο φάσμα του αυτισμού 

με πολύ ακραίες και επιθετικές συμπεριφορές νομίζω ότι δύσκολα θα μπορούσαν να 

σταθούν στο γενικό σχολείο. Οπότε θα όριζα εκείνο τον χώρο της εκπαίδευσης των 

πολύ «δύσκολων» παιδιών με πολύ ακραίες και επιθετικές συμπεριφορές, τέλος 

πάντων, ώστε να μη μπορούν να σταθούν σε μία τάξη και να διαταράσσεται το κλίμα 

σε μία τάξη. Άρα το ειδικό σχολείο είναι ένας χώρος κατάλληλος για την εκπαίδευση 

αυτών των «δύσκολων» παιδιών. 
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2) Ποια χαρακτηριστικά, κατά τη γνώμη σας, το διαφοροποιούν από το γενικό 

σχολείο; 

Θα ήταν καλό να φοιτήσουν όλοι οι μαθητές μαζί στη θεωρία αλλά στην πράξη  

βλέπουμε είναι πολύ δύσκολο να συνυπάρξουν οπότε είναι το σχολείο όπου υπάρχουν 

οι «ακραίες» περιπτώσεις μαθητών.  

 

3) Ποια θεωρείτε πως είναι τα δυνατά στοιχεία του και ποιες οι αδυναμίες 

του; 

Τα δυνατά στοιχεία είναι πάντα σε συνδυασμό πολλών παραγόντων, ας πούμε, βασικά 

ένα ήρεμο κλίμα το οποίο διαταράσσεται πολλές φορές και από την επιθετική 

συμπεριφορά των μαθητών που κάνει κάποιους εκπαιδευτικούς να αγχώνονται 

υπερβολικά, τις όποιες ικανότητες δημιουργικές.. ικανότητες που διαθέτουν να μη τις 

βγάζουν λόγω καταστάσεων «ακραίας» συμπεριφοράς των μαθητών.. τα αρνητικά του. 

Τα θετικά του είναι ότι είμαστε χώρος πραγματικά ανοικτός για όλα τα παιδιά, καμία 

απόκλιση κανένα παιδί, εφαρμόζουμε τις παιδαγωγικές αρχές για όλα τα παιδιά.  

4) Τι θα αλλάζατε στο ειδικό σχολείο ως διευθυντής αυτής της μονάδας; 

Θα ήθελα να είναι κατ’ αρχήν πιο ανοιχτό στην κοινωνία, σίγουρα συνεργασία με 

περισσότερους φορείς, πιο εύκολη να είναι η συνεργασία με περισσότερους 

κοινωνικούς τοπικούς φορείς, γιατί τώρα υπάρχει το διαδικαστικό το διοικητικό το 

οποίο καθορίζει χρόνο παραμονής κ.ο.κ, σίγουρα πιο ανοιχτό, αυτό που λένε ανοιχτό 

σχολείο, προς τα έξω στην κοινωνία και να μπορούσαμε να συνεργαστούμε με 

ιδιωτικούς φορείς, να επενδύσουν με την έννοια να έχουμε περισσότερους πόρους, 

χορηγίες απ’ έξω.  

5) Πόσο σημαντική θεωρείτε τη συχνή αλλαγή προσωπικού (π.χ. λόγω 

αναπληρωτών) και πώς μπορεί αυτή να επηρεάσει τη λειτουργία του 

σχολείου; 

Δε βοηθάει το γεγονός ότι αλλάζουν συνέχεια οι εκπαιδευτικοί μας κάθε χρόνο και 

ιδίως για το φάσμα του αυτισμού που απαιτείται μία σταθερότητα, είναι ένας πολύ 

μεγάλος ανασταλτικός παράγοντας. Επειδή υπάρχει όμως ο θεσμός των αναπληρωτών, 

καλό θα ήταν να γίνονται, όχι ανά έτος αλλά τουλάχιστον ανά τριετία ή σε πενταετία 
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σε ακόμη καλύτερο επίπεδο, έτσι ώστε ο κάθε εκπαιδευτικός να προγραμματίζει 

καλύτερα το έργο του από το καλοκαίρι, να ξέρει τις περιπτώσεις που θα έχει και να 

έχει τον χρόνο να προετοιμαστεί. 

6) Οι υποδομές του σχολείου, επαρκούν προκειμένου να εργαστεί το 

προσωπικό ακριβώς όπως επιθυμεί;  

Νομίζω ναι. Τελευταία λάβαμε μία μεγάλη επιχορήγηση από τα προγράμματα ΕΣΠΑ 

και έχουμε πάρα πολύ υλικό, το οποίο άλλο είναι αξιοποιημένο και άλλο είναι ακόμη 

αναξιοποίητο. Νομίζω πως το υλικό είναι αρκετά καλό και πλούσιο.  

7) Ποια άλλα προβλήματα θεωρείτε εσείς σημαντικά και πώς θα 

προσπαθούσατε να τα επιλύσετε ως διευθυντής;  

Θέλουμε καλή συνεργασία με τους γονείς. Γιατί η μη καλή συνεργασία κάνει τους 

εκπαιδευτικούς να φοβούνται στη δουλειά τους και όταν τα προβλήματα δεν 

επιλύονται μέσα από τον διάλογο και την καλή θέληση, πολλές φορές αναστέλλουν σε 

μεγάλο βαθμό την παιδαγωγική πράξη και την παιδαγωγική λειτουργία στο σχολείο 

μας. Νομίζω αυτό είναι το κυριότερο, ότι οι γονείς δεν αποδέχονται το πρόβλημα. Θα 

προσπαθούσα να το επιλύσω με συναντήσεις, είτε με περισσότερη επαφή με τον 

κοινωνικό λειτουργό και με τον ψυχολόγο σε πιο συγκεκριμένο επίπεδο σε στιλ 

συλλογής των γονέων μια φορά την εβδομάδα, όπως και το λειτουργούμε και σε πιο 

τακτικές συναντήσεις με τους γονείς πάντα με τη καλή διάθεση ότι έχουμε κοινό στόχο 

και σκοπό για αυτά τα παιδιά, για να βρούμε μία κοινή φόρμουλα.  

8) Πώς θα ορίζατε το αποτελεσματικό σχολείο; 

Αν το δούμε γνωστικά, εμείς στην ειδική αγωγή δεν περιμένουμε θεαματικά 

αποτελέσματα, γιατί υπάρχει αυτό που λέμε η «παλινδρόμηση», εκεί που έχεις 

προχωρήσει, σε γυρίζει ξαφνικά το παιδί πίσω. Αν αφήσουμε αυτό το κομμάτι, για 

εμένα προέχει το κλίμα, να είναι πολύ ζεστό, πολύ επικοινωνιακό, γιατί κατά καιρούς 

εμφανίζεται εσωστρέφεια από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Νομίζω 

αποτελεσματικό σχολείο για εμάς είναι αυτό που επιδεικνύει και το έργο του προς τα 

έξω, να φαίνεται η δουλειά που κάνουμε έξω, να βγαίνει η δουλειά που κάνουμε που 

κατά περίεργο τρόπο ο κόσμος δεν την γνωρίζει, αυτό είναι πολύ αρνητικό  και οι 

σχέσεις μας γενικά με όλους τους φορείς να είναι πολύ ποιοτικές, πολύ δημιουργικές, 

πολύ συνεργατικές.  
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9) Ως διευθυντής της σχολικής μονάδας, με ποιους τρόπους θα βοηθούσατε 

στην αποτελεσματικότητά της; 

Μέσω της επικοινωνίας με τους φορείς. Είχαμε εφαρμόσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα, 

που είχαμε μια δράση για βελτίωση των σχέσεων του σχολείου μας με τους φορείς έξω. 

Επειδή το δουλέψαμε για δύο χρόνια, είδα ότι απέδωσε. Ξαφνικά είδαμε ότι ήρθαμε σε 

επαφή με πάρα πολλούς φορείς, πολιτιστικούς, αθλητικούς και είχε πραγματικά 

θεαματικά αποτελέσματα. Βγήκε το σχολείο από την εσωστρέφεια, έκανε μεγάλο 

άνοιγμα στην κοινωνία, αλλά ήταν μέσα στα πλαίσια του πιλοτικού προγράμματος και 

είχε πολύ μικρή διάρκεια, δύο ετών μόνο.  

10) Πώς θεωρείτε ότι βοηθά η οργάνωση στο να καταστεί ένα σχολείο 

αποτελεσματικό; 

Η οργάνωση επηρεάζει την αποτελεσματικότητα του σχολείου. Ο φόβος όμως των 

εκπαιδευτικών για την ασφάλεια των μαθητών αναστέλλουν τον προγραμματισμό που 

έχει γίνει στο ξεκίνημα της χρονιάς, λαμβάνοντας υπόψη 2-3 περιπτώσεις μαθητών με 

πολύ «ακραίες» συμπεριφορές.  

11) Πώς θα προσπαθούσατε να ενθαρρύνετε το προσωπικό του σχολείου για 

καλύτερη αποτελεσματικότητα; 

Με την παρώθηση, δηλαδή από εκεί που είμαστε να κάνουμε ένα «βήμα» όλοι μαζί. 

Ένα βήμα προς την κοινωνία, ένα βήμα να φανεί το έργο μας, γιατί πιστεύω πως όταν 

εισπράξουν τα ανάλογα «μπράβο» ή την ανάλογη επιδοκιμασία και αυτοί θα θελήσουν 

να κάνουν περισσότερα πράγματα. Να ξεφύγουν από τα «στενά» πλαίσια, να έρθουν 

σε περισσότερη επαφή με τους γονείς, γιατί βλέπω ότι οι γονείς είναι πολύ πιο άνετοι 

σε κάποια σημεία διαπαιδαγώγησης του παιδιού.  

12) Ποια η γνώμη σας για τη συμμετοχή του προσωπικού σε προγράμματα 

επιμόρφωσης; 

Είναι πολύ σημαντικά, πρέπει να γίνονται. Πάρα πολύ σημαντικά. Το να βγάλεις ένα 

πτυχίο, ή ένα διδασκαλείο, ή ένα μεταπτυχιακό, μετά από 5 χρόνια οι γνώσεις που 

έχουν προστεθεί είναι πάρα πολλές. Νομίζω είναι απαραίτητο, τουλάχιστον ανά 2 

χρόνια να γίνεται ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα για τον κάθε εκπαιδευτικό, να 

συμμετέχει κάθε εκπαιδευτικός.  
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Παράρτημα Γ 
 

Ατομικοί πίνακες δεδομένων των διευθυντών 

Ατομικός πίνακας δεδομένων 

διευθυντή 1 

 

Θεματικές / κατηγορίες Κωδικοί 

Προφίλ διευθυντή Φύλο: Γυναίκα 

Σπουδές: Παιδαγωγική ακαδημία 

Έτη σχολικής υπηρεσίας: 32 

Έτη διευθυντικής θέσης: 9 

Έτη διευθυντικής θέσης στο συγκεκριμένο 

σχολείο: 6 

Α. Ο θεσμός του ειδικού σχολείου  

1. Προσδιορισμός του θεσμού του 

ειδικού σχολείου 

ΕΥΕΞΜΣΧ: ευκαιρίες εξατομικευμένης μάθησης 

στο σχολείο 

2. Χαρακτηριστικά διαφοροποίησης του 

ειδικού από το γενικό σχολείο 

ΕΞΕΚΠΡ: το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα 

ΔΙΕΟΜ: η διεπιστημονική ομάδα 

ΠΑΡΘΕΡΕΚ: παροχή θεραπειών και εκπαίδευσης 

3. Τα δυνατά στοιχεία του ειδικού 

σχολείου 

 

ΧΡΜΑΘ: παροχή χρόνου στους μαθητές 

ΕΚΕΛΙΓΜΑ: ένας εκπαιδευτικός για έναν ή λίγους 

μαθητές 

ΥΠΕΚΜΑΕΙ: υποστήριξη εκπαιδευτικών και 

μαθητών από πολλές ειδικότητες 

ΕΡΓΘΕΡ: κατοχή εργαστήριων – θεραπειών 

 

4. Τα αδύνατα στοιχεία του ειδικού 

σχολείου 

ΑΠΓΕΝΣΧ: αποκομμένο από το γενικό σχολείο 

Β. Περιγραφή λειτουργικών 

προβλημάτων στη σχολική μονάδα 

 

5. Συνέπειες της συχνής αλλαγής 

προσωπικού 

ΣΥΝΜΑΠΡ: σύνδεση μαθητών με τα πρόσωπα 

ΑΠΔΧΡΠΡΜ: απαίτηση διάθεσης αρκετού χρόνου 

προσαρμογής των μαθητών 

6. Ζητήματα επάρκειας των υποδομών 

του ειδικού σχολείου 

ΣΜΕΝΠΟΛ: στέγαση της μονάδας σε 

ενοικιαζόμενη πολυκατοικία 

ΠΡΚΤΜΕΕΠ: με προσαρμογή κτιρίου, μέτρια 

επάρκεια 

Γ. Παράγοντες που επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητα του σχολείου 

 

7. Προσδιορισμός του αποτελεσματικού 

ειδικού σχολείου 

ΑΝΚΟΙΝ: άνοιγμα στην κοινωνία 

ΣΥΔΡΕΝΔ: συμμετοχή σε δράσεις και 

ενδιαφέροντα 

ΣΥΚΑΙΠΡ: συμμετοχή σε καινοτόμα προγράμματα 

ΔΣΥΝΕΚΠ: διάθεση συνεργασίας μεταξύ 

εκπαιδευτικών 

8. Δράσεις ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας του ειδικού 

σχολείου 

ΣΤΠΑΙΚΑΕ: με στήριξη και παιδαγωγική 

καθοδήγηση των εκπαιδευτικών 

ΕΛΠΡΥΛ: ελεύθερη πρόσβαση στο υλικό 
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ΗΛΕΚΕΠΙ: ηλεκτρονική επικοινωνία 

ΠΡΩΕΚΥΠ: πρωτοβουλία εκπαιδευτικών για 

υλοποίηση προγραμμάτων 

9. Συμβολή της διεύθυνσης στην 

αποτελεσματικότητα του σχολείου 

ΣΤΣΥΥΠΑΛ: στόχοι, συναδελφική υποστήριξη 

και αλληλεγγύη 

ΑΝΤΓΝΑΠ: ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων 

Δ. Τρόποι ανάδειξης της δυναμικής 

του προσωπικού μέσω της διεύθυνσης 

 

10. Παροχή κινήτρων στο προσωπικό 

για καλύτερη αποτελεσματικότητα 

 

ΘΕΤΟΠΡ: βλέποντας τη θετική όψη της 

πραγματικότητας 

ΥΛΥΠΟΔ: πλούσια υλικοτεχνική υποδομή  

ΑΚΣΔΙΕΟΜ: αρμονικό κλίμα συνεργασία της 

διεπιστημονικής ομάδας 

11. Σημαντικότητα συμμετοχής του 

προσωπικού σε προγράμματα 

επιμόρφωσης 

ΠΟΣΗΣΥΕΠ: πολύ σημαντική η συμμετοχή σε 

οποιαδήποτε επιμόρφωση 

 

Ατομικός πίνακας δεδομένων 

διευθυντή 2 

 

Θεματικές / κατηγορίες Κωδικοί 

Προφίλ διευθυντή Φύλο: Άνδρας 

Σπουδές: Παιδαγωγική ακαδημία 

Έτη σχολικής υπηρεσίας: 32 

Έτη διευθυντικής θέσης: 4 

Έτη διευθυντικής θέσης στο συγκεκριμένο 

σχολείο: 4 

Α. Ο θεσμός του ειδικού σχολείου  

1. Προσδιορισμός του θεσμού του 

ειδικού σχολείου 

ΧΩΦΜΕΑ: χώρος φοίτησης μαθητών με ειδικές 

ανάγκες 

2. Χαρακτηριστικά διαφοροποίησης του 

ειδικού από το γενικό σχολείο 

ΕΞΕΚΠΡ: το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα 

ΕΥΔΙΣΤ: ευελιξία στη διαμόρφωση στόχων 

3. Τα δυνατά στοιχεία του ειδικού 

σχολείου  

ΠΜΣΑΑ: προσεγγίσεις μάθησης σύμφωνα με τις 

ατομικές ανάγκες 

4. Τα αδύνατα στοιχεία του ειδικού 

σχολείου 

ΕΠΜΔΑΣΠΡ: επιπτώσεις στο μαθητικό δυναμικό 

λόγω αστάθειας προσωπικού 

5. Αλλαγή στο ειδικό σχολείο ΔΙΥΠΠΡΜ: διατήρηση υπάρχοντος προσωπικού 

ως μόνιμο 

Β. Περιγραφή λειτουργικών 

προβλημάτων στη σχολική μονάδα 

 

6. Συνέπειες της συχνής αλλαγής 

προσωπικού στο ειδικό σχολείο 

ΑΝΨΥΧΜΑ: αντίκτυπο στη ψυχολογία των 

μαθητών 

ΑΝΑΠΟΜΑ: αντίκτυπο στην απόδοση των 

μαθητών 

7. Ζητήματα επάρκειας των υποδομών 

του ειδικού σχολείου 

ΜΙΚΑΙΘ: μικρές αίθουσες 

8. Ζητήματα στο ειδικό σχολείο και 

προτάσεις επίλυσης 

ΕΛΛΥΠΥΠ: έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής 

ΔΙΕΥΛΥΠ: διεκδίκηση υλικοτεχνικών υποδομών 
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Γ. Παράγοντες που επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητα του σχολείου 

 

9. Προσδιορισμός του αποτελεσματικού 

ειδικού σχολείου 

ΚΑΜΑΘΣΥΜ: κάλυψη του μεγαλύτερου 

τμήματος των μαθητών μέσω συμπερίληψης 

10. Δράσεις ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας του ειδικού 

σχολείου 

ΔΙΘΕΤΚΛ: διατήρηση θετικού κλίματος 

 

11. Συμβολή της διεύθυνσης στην 

αποτελεσματικότητα του σχολείου 

ΒΚΔΛΕΙΣΧ: βασικό κομμάτι της σωστής 

διοίκησης και κατ’ επέκταση λειτουργίας του 

σχολείου 

Δ. Τρόποι ανάδειξης της δυναμικής 

του προσωπικού μέσω της διεύθυνσης 

 

12. Ενθάρρυνση του προσωπικού για 

καλύτερη αποτελεσματικότητα 

ΕΝΣΥΖΕΝΘ: ενθάρρυνση μέσω συζητήσεων και 

ενθαρρύνσεων 

13. Συμμετοχή προσωπικού σε 

προγράμματα επιμόρφωσης 

ΣΠΠΑΛΕΙΣ: συμμετοχή σε περίπτωση δεν 

παρακωλύει τη λειτουργία του σχολείου 

 

 

Ατομικός πίνακας δεδομένων 

διευθυντή 3 

 

Θεματικές / κατηγορίες Κωδικοί 

Προφίλ διευθυντή Φύλο: Άνδρας 

Σπουδές: Παιδαγωγική ακαδημία, μεταπτυχιακό 

Έτη σχολικής υπηρεσίας: 32 

Έτη διευθυντικής θέσης: 10 

Έτη διευθυντικής θέσης στο συγκεκριμένο 

σχολείο: 2 

Α. Ο θεσμός του ειδικού σχολείου  

1. Προσδιορισμός του θεσμού του 

ειδικού σχολείου 

ΕΚΠΦΠΜΕΑ: εκπαιδευτικό πλαίσιο στο οποίο 

φοιτούν παιδιά με ειδικές ανάγκες 

ΕΚΔΕΞΚΑΘ: εκμάθηση δεξιοτήτων χρήσιμων για 

τη καθημερινή ζωή 

2. Χαρακτηριστικά διαφοροποίησης του 

ειδικού από το γενικό σχολείο 

ΗΛΤΑΜΓΕΝ: ηλικιακή ταξινόμηση μαθητών στο 

γενικό  

ΕΦΣΥΠΡΔΙ: εφαρμογή συγκεκριμένου 

προγράμματος διδασκαλίας 

ΤΑΑΤΔΑΕΙ: ταξινόμηση ανάλογα τις ατομικές 

δυνατότητες και αδυναμίες του κάθε μαθητή στο 

ειδικό σχολείο  

ΕΞΕΚΠΡ: το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα 

3. Τα δυνατά στοιχεία του ειδικού 

σχολείου  

ΥΠΕΚΜΑΕΙ: υποστήριξη εκπαιδευτικών και 

μαθητών από πολλές ειδικότητες 

 

4. Το αδύνατο στοιχεί του ειδικού 

σχολείου 

ΕΠΜΔΑΣΠΡ: επιπτώσεις στο μαθητικό δυναμικό 

λόγω αστάθειας προσωπικού 
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5. Αλλαγή στο ειδικό σχολείο ΕΕΡΔΓΡΚ: ενθαρρυντικός και εμψυχωτικός ρόλος 

του διευθυντή, πέραν των γραφειοκρατικών 

καθηκόντων  

ΡΔΑΘΑΕΛΣ: ο ρόλος του διευθυντή ως αρωγός 

μπορεί να έχει θεαματικά αποτελέσματα για την 

εύρυθμη λειτουργία του σχολείου 

Β. Περιγραφή λειτουργικών 

προβλημάτων στη σχολική μονάδα 

 

6. Συνέπειες της συχνής αλλαγής 

προσωπικού 

ΔΥΛΕΙΤΣΧ: δυσχέρεια στην ομαλή λειτουργία του 

σχολείου 

ΑΝΨΥΑΠΜΔ: μεγάλο αντίκτυπο στην ψυχολογία 

και την απόδοση του μαθητικού δυναμικού 

7. Ζητήματα επάρκειας των υποδομών ΕΛΛΥΛΥΠ: έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής 

ΕΝΑΠΛΥΠ: ενίσχυση της αποτελεσματικής 

λειτουργίας του σχολείου με την ύπαρξη υποδομών 

ΠΡΑΠΥΠΥΠ: προσπάθεια αποτελεσματικής 

προσφοράς με τις υπάρχουσες υποδομές 

8. Ζητήματα στο ειδικό σχολείο και 

προτάσεις επίλυσης 

ΕΛΕΚΠΡ: ελλιπής εκπαίδευση προσωπικού 

ΕΣΥΕΚΠΡΕ: ενθάρρυνση συμμετοχής των 

εκπαιδευτικών σε προγράμματα επιμόρφωσης 

Γ. Παράγοντες που επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητα του σχολείου 

 

9. Προσδιορισμός του αποτελεσματικού 

ειδικού σχολείου 

ΠΡΓΝΣΠΡΜ: προώθηση της γνώσης μέσα από τον 

σεβασμό στη προσωπικότητα των μαθητών 

ΔΣΥΝΕΚΠ: διάθεση συνεργασίας μεταξύ 

εκπαιδευτικών 

ΚΑΜΑΘΣΥΜ: κάλυψη του μεγαλύτερου 

τμήματος των μαθητών μέσω συμπερίληψης 

10. Δράσεις ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας του ειδικού 

σχολείου 

ΛΕΙΔΙΕΑΡ: λειτουργία του διευθυντή ως αρωγού 

ΣΑΤΕΛΜΠΡ: σεβασμός στην ατομική ελευθερία 

των μαθητών και του προσωπικού του σχολείου 

11. Συμβολή της διεύθυνσης στην 

αποτελεσματικότητα του σχολείου 

ΒΚΔΛΕΙΣΧ: βασικό κομμάτι της σωστής 

διοίκησης και κατ’ επέκταση λειτουργίας του 

σχολείου 

Δ. Τρόποι ανάδειξης της δυναμικής 

του προσωπικού μέσω της διεύθυνσης 

 

12. Ενθάρρυνση του προσωπικού για 

καλύτερη αποτελεσματικότητα 

ΕΠΙΒΠΡ: διαρκής επιβράβευση του προσωπικού 

ΕΜΨΑΝΡΟΛ: εμψύχωση μέσα από την αναφορά 

στη σημαντικότητα του ρόλου 

ΣΕΒΑΤΑΝ: σεβασμός στις ατομικές ανάγκες 

13. Σημαντικότητα συμμετοχής του 

προσωπικού σε προγράμματα 

επιμόρφωσης 

ΑΝΚΡΕΚΑΠ: αναπόσπαστος κρίκος η 

επιμόρφωση για την εκπαίδευση και κατάρτιση του 

προσωπικού 

ΑΝΑΠΕΚΔΙ: αναγκαία η συμμετοχή για την 

απόδοση στην εκπαιδευτική διαδικασία 

ΑΝΔΙΑΕΞΜ: αναγκαία η επιμόρφωση στην 

διαπροσωπική  ανάπτυξη και εξέλιξη των μαθητών 
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Ατομικός πίνακας δεδομένων 

διευθυντή 4 

 

Θεματικές / κατηγορίες Κωδικοί 

Προφίλ διευθυντή Φύλο: Άνδρας 

Σπουδές: Παιδαγωγική ακαδημία, διδασκαλείο 

ειδικής αγωγής 

Έτη σχολικής υπηρεσίας: 24 

Έτη διευθυντικής θέσης: 10 

Έτη διευθυντικής θέσης στο συγκεκριμένο 

σχολείο: 8 

Α. Ο θεσμός του ειδικού σχολείου  

1. Προσδιορισμός του θεσμού του 

ειδικού σχολείου 

ΧΩΕΔΥΠΑΙ: χώρος εκπαίδευσης των «δύσκολων» 

παιδιών  

2. Χαρακτηριστικά διαφοροποίησης του 

ειδικού από το γενικό σχολείο 

ΣΧΑΚΡΠΕΜ: το σχολείο για «ακραίες» 

περιπτώσεις μαθητών 

3. Δυνατά στοιχεία του ειδικού 

σχολείου και αδυναμίες 

ΧΩΑΝΠΑΙ: χώρος ανοιχτός για όλα τα παιδιά 

ΕΦΠΑΙΑΡΠ: εφαρμογή παιδαγωγικών αρχών για 

κάθε παιδί 

ΚΑΠΟΚΠΑΙ: καμία απόκλιση για κανένα παιδί 

 

4. Τα αδύνατα στοιχεία του ειδικού 

σχολείου 

ΕΠΣΥΑΓΕΚ: επιθετική συμπεριφορά και 

πρόκληση άγχους στους εκπαιδευτικούς 

ΠΕΡΔΙΚΕΚ: περιορισμός δημιουργικών 

ικανοτήτων των εκπαιδευτικών 

Β. Περιγραφή λειτουργικών 

προβλημάτων στη σχολική μονάδα 

 

5. Συνέπεια της συχνής αλλαγής 

προσωπικού 

ΑΝΑΠΑΠΕΜ: ανασταλτικός παράγοντας στη 

προσαρμογή και εξέλιξη των μαθητών 

6. Ζητήματα επάρκειας των υποδομών 

του ειδικού σχολείου 

ΥΠΠΛΗΘΥΛ: ύπαρξη πληθώρας υλικού 

7. Ζητήματα στο ειδικό σχολείο και 

προτάσεις επίλυσης 

ΑΝΣΥΝΓΟΝ: ανεπαρκής συνεργασία με γονείς 

ΣΥΣΥΝΓΟΝ: συνεχείς συναντήσεις με γονείς 

ΑΠΠΠΛΕΣ: ανασταλτικός παράγοντας για τη 

παιδαγωγική πράξη και λειτουργία η έλλειψη 

συνεργασίας  

ΕΥΡΚΦΟΡΓ: εύρεση κοινής φόρμουλας με τους 

γονείς 

Γ. Παράγοντες που επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητα του σχολείου 

 

8. Παράγοντες αποτελεσματικού 

σχολείου 

ΕΠΙΔΕΡ: επιδεικνύει έργο προς τα έξω  

ΠΔΗΣΥΣΦΟ: ποιοτικές, δημιουργικές και 

συνεργατικές σχέσεις με τους τοπικούς φορείς 

9. Δράσεις  ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας του ειδικού 

σχολείου 

ΕΠΙΦΟΡ: επικοινωνία με τους τοπικούς φορείς 

ΣΥΝΤΟΠΦΟ: συνεργασία με τοπικούς φορείς 

ΑΝΑΖΧΟΡ: αναζήτηση χορηγιών 

10. Ανασταλτικοί παράγοντες στην 

αποτελεσματικότητα του ειδικού 

σχολείου 

ΕΠΑΠΟΣΧ: επιρροή στην αποτελεσματικότητα 

του σχολείου 

ΑΝΠΡΦΠΕΚ: ανασταλτικός παράγοντας στον 

προγραμματισμό ο φόβος των εκπαιδευτικών 
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Δ. Τρόποι ανάδειξης της δυναμικής 

του προσωπικού μέσω της διεύθυνσης 

 

11. Ενθάρρυνση του προσωπικού για 

καλύτερη αποτελεσματικότητα 

ΠΑΓΕΕΣΚ: με την παρώθηση για γνωστοποίηση 

του έργου του ειδικού σχολείου στην κοινωνία 

ΒΗΜΚΟΙΝ: βήμα προς την κοινωνία 

ΠΕΡΕΠΓΟΝ: περισσότερη επαφή με γονείς 

12. Σημαντικότητα συμμετοχής του 

προσωπικού σε προγράμματα 

επιμόρφωσης 

ΠΟΣΗΣΥΕΠ: πολύ σημαντική η συμμετοχή σε 

οποιαδήποτε επιμόρφωση 

ΑΠΑΡΔΥΧΡ: απαραίτητη τουλάχιστον ανά δύο 

χρόνια  

 

Παράρτημα Δ 
Ατομικοί πίνακες δεδομένων του προσωπικού  

Ατομικός πίνακας δεδομένων 

εκπαιδευτικού 1 

 

Θεματικές / κατηγορίες Κωδικοί 

Προφίλ εκπαιδευτικού Φύλο: Άνδρας 

Σπουδές: Παιδαγωγική ακαδημία, σεμινάρια 

Ειδικής αγωγής 

Έτη σχολικής υπηρεσίας: 32 

Έτη υπηρεσίας στο συγκεκριμένο σχολείο: 16 

Α. Ο θεσμός του ειδικού σχολείου  

1. Προσδιορισμός του θεσμού του 

ειδικού σχολείου 

ΠΔΜΕΑΜΕΔ: παροχή δικαιώματος μόρφωσης, 

εξέλιξης ανεξαρτησίας σε μαθητές με ειδικές 

ανάγκες 

ΑΥΤΠΡΕΝΖ: αυτονόμηση και προσαρμογή στην 

ενήλικη ζωή   
2. Χαρακτηριστικά διαφοροποίησης του 

ειδικού από το γενικό σχολείο 

ΠΕΓΕΓΝΑΝ: περιεχόμενο του γενικού τα 

γνωστικά αντικείμενα 

ΜΑΥΑΝΚΑΘ: μαθήματα αυτοσυντήρησης και 

αντιμετώπισης της καθημερινότητας  
3. Τα δυνατά στοιχεία του ειδικού 

σχολείου 

ΕΞΑΔΑΝ: εξάλειψη αδυναμιών και προσφορά 

ανεξαρτησίας 

ΙΣΟΜΑΘ: ισότητα και μάθηση  

4. Το αδύνατο στοιχείο του ειδικού 

σχολείου 

ΕΛΚΠΡΕΙΔ: έλλειψη κονδυλίων για τη πρόσληψη 

ειδικοτήτων 

5. Αλλαγές στο ειδικό σχολείο ΔΙΑΡΑΙΘ: διαρρύθμιση αιθουσών 

ΔΗΚΑΠΡΧ: δημιουργία καταλληλότερου 

προαυλίου χώρου 

ΑΠΚΑΕΠΥΛ: απόκτηση κατάλληλου εποπτικού 

υλικού για κάθε παιδί  

Β. Περιγραφή λειτουργικών 

προβλημάτων στη σχολική μονάδα 

 

6. Συνέπειες της συχνής αλλαγής 

προσωπικού 

ΔΙΑΡΥΘΣΧ: διατάραξη των ρυθμών του σχολείου 

ΑΜΠΕΚΕ: αποχωρισμός των μαθητών από 

πρόσωπα που έχουν κατακτήσει την εμπιστοσύνη 

τους. 
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ΔΥΛΕΙΤΣΧ: δυσχέρεια στην ομαλή λειτουργία του 

σχολείου 

7. Ζητήματα επάρκειας των υποδομών 

του ειδικού σχολείου 

ΑΝΕΝΑΚΚΤ: ανεπάρκεια λόγω ενοικιαζόμενου 

μη κατάλληλου κτιρίου 

ΥΠΔΙΧΡΒΕ:  υπάρχουσα αλλαγή στη διαρρύθμιση 

χώρων και ανάγκη επιπλέον βελτιώσεων 

8. Ζητήματα στο ειδικό σχολείο και 

προτάσεις επίλυσης 

ΣΥΝΟΛΕΜ: συνεργασία μεταξύ όλων των 

εμπλεκομένων 

ΣΥΣΥΣΦΣΜ: συνεχής συνεργασία μεταξύ του 

σχολείου και τον φορέων της περιοχής του και 

ταυτόχρονα με άλλες σχολικές μονάδες  
Γ. Παράγοντες σχετικοί την 

αποτελεσματικότητα του σχολείου 

 

9. Προσδιορισμός του αποτελεσματικού 

ειδικού σχολείου 

ΣΤΑΘΣΥΝ: σταθερότητα και καλή συνεργασία  

ΕΝΜΑΚΜΓΣ: ενσωμάτωση μαθητών στη 

κοινωνία όπως οι μαθητές του γενικού σχολείου 

10. Δράσεις ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας του ειδικού 

σχολείου 

ΑΜΠΡΕΠΣΠ: άμβλυνση προβλημάτων με 

επικοινωνία και συνεργασία με το προσωπικό 

ΣΥΓΟΑΝΠΡ: συναντήσεις με γονείς για την 

αντιμετώπιση προβληματισμών 

ΕΝΓΟΠΡΠΡ: ενθάρρυνση γονέων για προτάσεις 

επίλυσης των προβλημάτων  
11. Συμβολή της διεύθυνσης στην 

αποτελεσματικότητα του σχολείου 

ΥΠΟΡΣΤΕΝ: ύπαρξη οργανογράμματος για στάδια 

και ενέργειες 

ΣΤΟΧΠΑΙ: στοχοθεσία για κάθε παιδί 

ΟΡΓΑΡΠΑΙ: οργάνωση του αρχείου του κάθε 

παιδιού 

ΔΥΝΠΡΩΤ: δυνατότητα πρωτοβουλίας 

Δ. Τρόποι ανάδειξης της δυναμικής 

του προσωπικού μέσω της διεύθυνσης 

 

12. Ενθάρρυνση του προσωπικού για 

καλύτερη αποτελεσματικότητα 

ΕΥΧΠΡΠΕΦ: ευχέρεια προτάσεων και πιλοτική 

εφαρμογή 

ΕΛΔΡΕΝΗΘ: ελευθερία δράσεων για ενίσχυση 

ηθικού 

13. Σημαντικότητα συμμετοχής του 

προσωπικού σε προγράμματα 

επιμόρφωσης 

ΕΞΟΦΜΑΘ: εξέλιξη προς όφελος των μαθητών 

ΑΠΑΡΕΠΙΜ: απαραίτητη η επιμόρφωση 

 

 

Ατομικός πίνακας δεδομένων 

εκπαιδευτικού 2 

 

Θεματικές / κατηγορίες Κωδικοί 

Προφίλ εκπαιδευτικού Φύλο: Άνδρας 

Σπουδές: Λογοθεραπείας, μεταπτυχιακό ειδικής 

αγωγής 

Έτη σχολικής υπηρεσίας: 5 

Έτη υπηρεσίας στο συγκεκριμένο σχολείο: 4 

Α. Ο θεσμός του ειδικού σχολείου  
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1. Προσδιορισμός του θεσμού του 

ειδικού σχολείου 

ΣΧΦΝΚΣΑΠ: σχολείο φοίτησης παιδιών με 

νοητικά, κινητικά, συναισθηματικά και 

αισθητηριακά προβλήματα 

2. Χαρακτηριστικά διαφοροποίησης του 

ειδικού από το γενικό σχολείο 

ΔΙΑΦΠΡΔΑ: διαφοροποιημένο και 

προσαρμοσμένο στις δυνατότητες και αδυναμίες 

των μαθητών  

3. Τα δυνατά στοιχεία του ειδικού 

σχολείου 

ΔΕΦΤΕΜΕΘ: δυνατότητα εφαρμογής τεχνικών και 

μεθόδων 

ΜΕΓΠΡΟΦΡ: μεγαλύτερη προσοχή και φροντίδα  
4. Τα αδύνατα στοιχεία του ειδικού 

σχολείου  

ΔΥΣΚΟΙΕΝ: δυσκολία στην κοινωνική ένταξη  

ΣΤΙΓΠΑΙ: στιγματισμός των παιδιών 

 

Β. Περιγραφή λειτουργικών 

προβλημάτων στη σχολική μονάδα 

 

5. Συνέπειες της συχνής αλλαγής 

προσωπικού 

ΔΥΛΕΙΤΣΧ: δυσχέρεια στην ομαλή λειτουργία του 

σχολείου  

ΑΝΨΥΑΠΜΔ: μεγάλο αντίκτυπο στην ψυχολογία 

και την απόδοση του μαθητικού δυναμικού 

6. Ζητήματα επάρκειας των υποδομών 

του ειδικού σχολείου 

ΒΕΚΑΣΧΚΤ: βελτιώσεις στη καταλληλότητα των 

σχολικών κτιρίων 

ΑΣΥΑΝΕΚΥ: αναγκαιότητα συχνής ανανέωσης 

εκπαιδευτικού υλικού 

ΑΥΕΕΠ: αύξηση ειδικού εκπαιδευτικού 

προσωπικού  
7. Ζητήματα στο ειδικό σχολείο και 

προτάσεις επίλυσης 

ΣΥΝΛΕΙΤΑ: η σύνθεση και λειτουργικότητα των 

τάξεων 

ΕΠΑΛΚΓΟ: η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση 

με κοινωνία και γονείς 

Γ. Παράγοντες σχετικοί με οργάνωση 

και διοίκηση που επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητα του σχολείου 

 

8. Προσδιορισμός του αποτελεσματικού 

ειδικού σχολείου 

ΥΠΙΣΔΙΟΙ: ύπαρξη ισχυρής διοίκησης 

ΜΑΠΡΣΧΚΛ: εγγύηση μαθησιακής προόδου μέσω 

του σχολικού κλίματος  

9. Δράσεις ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας του ειδικού 

σχολείου 

ΣΥΝΟΜΣΧ: συνεργασία και ομαδικότητα μέσα 

στο σχολείο 

ΣΥΝΕΟΜΣΧ: συνεργασία όλων των μελών του 

σχολείου 

ΔΙΟΡΕΥΛ: διοικητική οργάνωση για την εύρυθμη 

λειτουργία του σχολείου 

10. Συμβολή της διεύθυνσης στην 

αποτελεσματικότητα του σχολείου 

ΒΚΔΛΕΙΣΧ: βασικό κομμάτι της σωστής 

διοίκησης και κατ’ επέκταση λειτουργίας του 

σχολείου 

ΘΕΜΑΘΑΠ: θετικά μαθησιακά αποτελέσματα 

Δ. Τρόποι ανάδειξης της δυναμικής 

του προσωπικού μέσω της διεύθυνσης 

 

11. Ενθάρρυνση του προσωπικού για 

καλύτερη αποτελεσματικότητα 

ΕΠΕΡΕΚΠΡ: επίβλεψη του έργου του 

εκπαιδευτικού προσωπικού 

ΠΑΡΚΛΣΥΝ: παρακίνηση και κλίμα συνεργασίας  
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12. Σημαντικότητα συμμετοχής του 

προσωπικού σε προγράμματα 

επιμόρφωσης 

ΑΠΑΡΕΠΙΜ: απαραίτητη η επιμόρφωση 

 

 

 

Ατομικός πίνακας δεδομένων 

εκπαιδευτικού 3 

 

Θεματικές / κατηγορίες Κωδικοί 

Προφίλ εκπαιδευτικού Φύλο: Άνδρας 

Σπουδές: φυσικής αγωγής, μουσικής  

Έτη σχολικής υπηρεσίας: 8 

Έτη υπηρεσίας στο συγκεκριμένο σχολείο: 2 

Α. Ο θεσμός του ειδικού σχολείου  

1. Προσδιορισμός του θεσμού του 

ειδικού σχολείου 

ΧΩΦΜΕΑ: χώρος φοίτησης μαθητών με ειδικές 

ανάγκες 

2. Χαρακτηριστικά διαφοροποίησης του 

ειδικού από το γενικό σχολείο 

ΚΑΤΚΑΤΚΤ: καταλληλότητα κατασκευής κτιρίου 

ΣΤΕΛΕΕΠ: στελέχωση από ειδικό εκπαιδευτικό 

προσωπικό  
3. Τα δυνατά στοιχεία του ειδικού 

σχολείου  

ΕΥΕΩΡ: ευελιξία ωραρίου 

ΠΜΣΑΑ: προσεγγίσεις μάθησης σύμφωνα με τις 

ατομικές ανάγκες 

ΥΠΕΚΜΑΕΙ: υποστήριξη εκπαιδευτικών και 

μαθητών από πολλές ειδικότητες  
4. Το αδύνατο στοιχείο του ειδικού 

σχολείου 

ΕΛΕΚΠΡ: ελλιπής εκπαίδευση προσωπικού 

Β. Περιγραφή λειτουργικών 

προβλημάτων στη σχολική μονάδα 

 

5. Συνέπειες συχνής αλλαγής 

προσωπικού 

ΑΝΨΥΑΠΜΔ: μεγάλο αντίκτυπο στην ψυχολογία 

και την απόδοση του μαθητικού δυναμικού  

ΑΜΠΡΜΑΘ: απώλεια του μαθησιακού 

προσανατολισμού από τους μαθητές 

6. Ζητήματα επάρκειας των υποδομών 

του ειδικού σχολείου 

ΕΠΜΟΥΦΑ: επάρκεια για μουσικούς και φυσικής 

αγωγής 

ΑΝΥΕΙΠΛΕ: ανεπάρκεια υποδομών σε ειδικότητες 

πληροφορικής και εργοθεραπείας 

7. Ζητήματα στο ειδικό σχολείο και 

προτάσεις επίλυσης 

ΥΠΗΡΣΧΟ: υπηρεσία σε πολλά σχολεία 

ΕΛΔΕΣΕΜ: ελλιπές «δέσιμο» των ειδικοτήτων με 

τους μαθητές 

Γ. Παράγοντες που επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητα του σχολείου 

 

8. Προσδιορισμός του αποτελεσματικού 

ειδικού σχολείου 

ΥΛΥΠΟΔ: πλούσια υλικοτεχνική υποδομή  

ΚΑΕΚΔΙΕΡ: καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί με 

διάθεση για το έργο τους 

9. Δράσεις ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας 

ΣΥΝΕΛΕΓ: συνεχείς έλεγχοι στη τάξη 

ΑΠΑΙΠΡΠΡ: απαίτηση πραγματικών προσόντων 
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10. Συμβολή της διεύθυνσης στην 

αποτελεσματικότητα του σχολείου 

ΠΟΛΣΗΜΟΡ: πολύ σημαντική η οργάνωση 

ΕΛΑΧΩΟΣΥ: έλλειψη αποτελέσματος χωρίς 

οργάνωση και συνέπεια 

Δ. Τρόποι ανάδειξης της δυναμικής 

του προσωπικού μέσω της διεύθυνσης 

 

11. Ενθάρρυνση του προσωπικού για 

καλύτερη αποτελεσματικότητα 

ΕΝΙΕΝΣΥΝ: ενίσχυση της ενσυναίσθησης 

12. Σημαντικότητα συμμετοχής του 

προσωπικού σε προγράμματα 

επιμόρφωσης 

ΑΝΑΠΕΚΔΙ: αναγκαία η συμμετοχή για την 

απόδοση στην εκπαιδευτική διαδικασία 

 

 

Ατομικός πίνακας δεδομένων 

εκπαιδευτικού 4 

 

Θεματικές / κατηγορίες Κωδικοί 

Προφίλ εκπαιδευτικού Φύλο: Γυναίκα 

Σπουδές: παιδαγωγικό ειδικής αγωγής 

Έτη σχολικής υπηρεσίας: 6 

Έτη υπηρεσίας στο συγκεκριμένο σχολείο: 1 

Α. Ο θεσμός του ειδικού σχολείου  

1. Προσδιορισμός του θεσμού του 

ειδικού σχολείου 

ΣΓΕΚΕΔΕΑ: Συνδυασμός της γνωστικής 

εκπαίδευσης με την εναλλακτική διδασκαλία της 

ειδικής αγωγής 

2. Χαρακτηριστικά διαφοροποίησης του 

ειδικού από το γενικό σχολείο 

ΣΤΕΛΕΕΠ: στελέχωση από ειδικό εκπαιδευτικό 

προσωπικό 

ΕΥΑΝΑΛΠΡ: ευελιξία στο αναλυτικό πρόγραμμα 

(όμοια απάντηση για τα δυνατά στοιχεία του 

σχολείου) 

4. Το αδύνατο στοιχείο του ειδικού 

σχολείου 

ΔΤΑΥΔΙΑΔ: δυσκολία ταυτόχρονης 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

5. Αλλαγή στο ειδικό ΑΥΞΕΒΠ: αύξηση ειδικού βοηθητικού 

προσωπικού 

Β. Περιγραφή λειτουργικών 

προβλημάτων στη σχολική μονάδα 

 

6. Συνέπεια της συχνής αλλαγής 

προσωπικού 

ΕΠΣΥΜΠΑΙ: επιρροή στη συμπεριφορά των 

παιδιών 

7. Ζητήματα επάρκειας των υποδομών 

του ειδικού σχολείου 

ΕΛΛΥΠΥΠ: έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής  

8. Ζητήματα στο ειδικό σχολείο και 

προτάσεις επίλυσης 

ΑΝΜΑΘΑΛΠ: αντίκτυπο στους μαθητές η αλλαγή 

προσωπικού 

ΜΟΝΠΡΕΑ: μονιμοποίηση προσωπικού ειδικής 

αγωγής  

Γ. Παράγοντες που επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητα του σχολείου 

 

9. Προσδιορισμός του αποτελεσματικού 

ειδικού σχολείου 

ΥΠΟΖΕΑΜ: υπέρβαση του ορίου της ζώνης 

επικείμενης ανάπτυξης από τους μαθητές 

10. Δράσεις ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας 

ΣΥΝΕΟΜΣΧ: συνεργασία όλων των μελών του 

σχολείου 
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ΟΡΚΑΤΕΡΓ: ορθή κατάτμηση εργασιών 

ΑΝΑΖΧΟΡ: αναζήτηση χορηγιών 

Δ. Τρόποι ανάδειξης της δυναμικής 

του προσωπικού μέσω της διεύθυνσης 

 

12. Ενθάρρυνση του προσωπικού για 

καλύτερη αποτελεσματικότητα 

ΚΑΤΕΡΑΝΠ: κατάτμηση εργασιών ανάλογα τα 

προσόντα  
 

 

Ατομικός πίνακας δεδομένων 

εκπαιδευτικού 5 

 

Θεματικές / κατηγορίες Κωδικοί 

Προφίλ εκπαιδευτικού Φύλο: Γυναίκα 

Σπουδές: Eιδικής αγωγής 

Έτη σχολικής υπηρεσίας: 7 

Έτη υπηρεσίας στο συγκεκριμένο σχολείο: 2 

Α. Ο θεσμός του ειδικού σχολείου  

1. Προσδιορισμός του θεσμού του 

ειδικού σχολείου 

ΔΣΦΠΕΕΑ: δημόσιο σχολείο φοίτησης παιδιών με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  

ΣΧΕΥΞΜ: σχολείο παροχής ευκαιριών με 

εξατομικευμένη μάθηση  

ΠΥΠΑΥΔΙΠ: παροχή υπηρεσιών για την αυτόνομη 

διαβίωση των παιδιών 

2. Χαρακτηριστικά διαφοροποίησης του 

ειδικού από το γενικό σχολείο 

ΗΛΤΑΜΓΕΝ: ηλικιακή ταξινόμηση μαθητών στο 

γενικό  

ΕΞΕΚΠΡ: το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα  

ΔΙΕΧΑΡΕΚ: διεπιστημονικός χαρακτήρας 

εκπαίδευσης 

3. Το δυνατό στοιχείο του ειδικού 

σχολείου  

ΥΠΕΚΜΑΕΙ: υποστήριξη εκπαιδευτικών και 

μαθητών από πολλές ειδικότητες 

4. Το αδύνατο στοιχείο του ειδικού 

σχολείου 

ΑΠΚΠΠΕΙΣ: απομακρυσμένα από το κέντρο της 

πόλης τα περισσότερα ειδικά σχολεία  

5. Αλλαγή στο ειδικό ΠΡΑΝΠΡΠΡ: πρότυπο αναφοράς και προτύπου 

προς το προσωπικό 

Β. Περιγραφή λειτουργικών 

προβλημάτων στη σχολική μονάδα 

 

6. Συνέπειες της συχνής αλλαγής 

προσωπικού 

ΑΠΟΔΜΑΑΛ: αποδιοργάνωση των μαθητών από 

τις αλλαγές  

7. Ζητήματα επάρκειας των υποδομών 

του ειδικού σχολείου 

ΕΛΛΥΛΥΠ: έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής 

8. Ζητήματα στο ειδικό σχολείο και 

προτάσεις επίλυσης 

ΣΧΕΣΠΡΟΣ: στις σχέσεις προσωπικού 

ΕΠΠΡΕΥΛΣ: επίλυση προβλήματος για την 

εύρυθμη λειτουργία του σχολείου 

Γ. Παράγοντες που επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητα του σχολείου 

 

9. Προσδιορισμός του αποτελεσματικού 

ειδικού σχολείου 

ΠΚΑΕΚΚΛΔ: παροχή του κατάλληλου 

εκπαιδευτικού κλίματος από τον διευθυντή 
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ΣΥΝΣΧΟΙΚ: συνεργασία σχολείου, οικογένειας 

και κοινότητας 

10. Τρόποι ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας 

ΑΚΣΔΙΕΟΜ: αρμονικό κλίμα συνεργασία της 

διεπιστημονικής ομάδας 

11. Συμβολή της διεύθυνσης στην 

αποτελεσματικότητα του σχολείου 

ΕΠΑΠΟΣΧ: άσκηση επιρροής στην 

αποτελεσματικότητα του σχολείου 

ΕΑΕΑΧΟΖ: έλλειψη αποτελεσματικότητας 

ενεργειών λόγω απώλειας χρόνου σε οργανωτικά 

ζητήματα 

Δ. Τρόποι ανάδειξης της δυναμικής 

του προσωπικού μέσω της διεύθυνσης 

 

12. Ενθάρρυνση του προσωπικού για 

καλύτερη αποτελεσματικότητα 

ΣΥΕΠΣΥΔ: συχνή επικοινωνία με το σύλλογο 

διδασκόντων 

ΕΠΡΣΥΟΜΠ: επίλυση προβλημάτων και 

συγκρούσεων με ομαδικό πνεύμα  
13. Σημαντικότητα συμμετοχής του 

προσωπικού σε προγράμματα 

επιμόρφωσης 

ΠΟΣΗΣΥΕΠ: πολύ σημαντική η συμμετοχή σε 

οποιαδήποτε επιμόρφωση  

 

 

 

Ατομικός πίνακας δεδομένων 

εκπαιδευτικού 6 

 

Θεματικές / κατηγορίες Κωδικοί 

Προφίλ εκπαιδευτικού Φύλο: Γυναίκα 

Σπουδές: Κοινωνικής εργασίας 

Έτη σχολικής υπηρεσίας: 2 

Έτη υπηρεσίας στο συγκεκριμένο σχολείο: 2 

Α. Ο θεσμός του ειδικού σχολείου  

1. Προσδιορισμός του θεσμού του 

ειδικού σχολείου 

ΣΥΝΕΡΟΙΚ: συνεργασία και με την οικογένεια 

2. Χαρακτηριστικά διαφοροποίησης του 

ειδικού από το γενικό σχολείο 

ΔΙΕΚΠΑΝ: διερεύνηση των εκπαιδευτικών 

αναγκών  

3. Τα δυνατά στοιχεία του ειδικού 

σχολείου 

ΠΜΣΑΑ: προσεγγίσεις μάθησης σύμφωνα με τις 

ατομικές ανάγκες 

ΕΙΔΠΡΧΩ: ειδική προσαρμογή του χώρου 

4. Αλλαγή στο ειδικό ΔΙΕΥΛΥΠ: διεκδίκηση υλικοτεχνικών υποδομών  
Β. Περιγραφή λειτουργικών 

προβλημάτων στη σχολική μονάδα 

 

5. Συνέπειες συχνής αλλαγής 

προσωπικού 

ΔΥΛΕΙΤΣΧ: δυσχέρεια στην ομαλή λειτουργία του 

σχολείου  

ΕΠΣΥΜΠΑΙ: επιρροή στη συμπεριφορά των 

παιδιών 

6. Ζητήματα επάρκειας των υποδομών 

του ειδικού σχολείου 

ΑΝΥΚΣΧ: ανεπάρκεια υλικού σε κάποια σχολεία 

7. Ζητήματα στο ειδικό σχολείο και 

προτάσεις επίλυσης 

ΣΥΧΑΛΠΡΟ: συχνή αλλαγή προσωπικού 
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ΜΟΝΠΡΕΑ: μονιμοποίηση προσωπικού ειδικής 

αγωγής 

Γ. Παράγοντες που επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητα του σχολείου 

 

8. Προσδιορισμός του αποτελεσματικού 

ειδικού σχολείου 

ΕΞΟΥΛΠΡ: καλά εξοπλισμένο σε υλικό και 

προσωπικό 

ΣΥΔΙΕΟΜ: συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας  
9. Δράσεις ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας 

ΠΡΔΙΕΥΥΠ: προτάσεις προς τις διευθύνσεις και 

στο υπουργείο 

10. Συμβολή της διεύθυνσης στην 

αποτελεσματικότητα του σχολείου 

ΕΛΑΧΩΟΣΥ: έλλειψη αποτελέσματος χωρίς 

οργάνωση και συνέπεια 

Δ. Τρόποι ανάδειξης της δυναμικής 

του προσωπικού μέσω της διεύθυνσης 

 

11. Ενθάρρυνση του προσωπικού για 

καλύτερη αποτελεσματικότητα 

ΔΠΕΥΕΣΤ: δημιουργία προγράμματος από τον 

εκπαιδευτικό και ύπαρξη εκπαιδευτικών στόχων 

ΠΡΑΝΑΥΤ: προσωπική ανάπτυξη και αυτογνωσία 

12. Σημαντικότητα συμμετοχής του 

προσωπικού σε προγράμματα 

επιμόρφωσης 

ΠΟΣΗΣΥΕΠ: πολύ σημαντική η συμμετοχή σε 

οποιαδήποτε επιμόρφωση 

ΑΝΣΥΕΞΒ: ανάγκη για συνεχή εξέλιξη και 

βελτίωση 

 

Ατομικός πίνακας δεδομένων 

εκπαιδευτικού 7 

 

Θεματικές / κατηγορίες Κωδικοί 

Προφίλ εκπαιδευτικού Φύλο: Γυναίκα 

Σπουδές: Ψυχολογίας 

Έτη σχολικής υπηρεσίας: 3 

Έτη υπηρεσίας στο συγκεκριμένο σχολείο: 1 

Α. Ο θεσμός του ειδικού σχολείου  

1. Προσδιορισμός του θεσμού του 

ειδικού σχολείου 

ΕΙΔΠΕΕΠ: ειδικά διαμορφωμένο πλαίσιο με ειδικά 

εκπαιδευμένο προσωπικό 

ΣΚΕΔΙΠΓΟ: σκοπός η εκπαίδευση – 

διαπαιδαγώγηση μαθητών και των γονέων αυτών  
2. Χαρακτηριστικά διαφοροποίησης του 

ειδικού από το γενικό σχολείο 

ΕΜΨΑΨΥΛ: το έμψυχο και άψυχο υλικό του 

ΥΠΟΔΠΛΣΤ: οι υποδομές και ο πληθυσμός 

στόχων 

3. Το δυνατό στοιχείο του ειδικού 

σχολείου 

ΠΜΣΑΑ: προσεγγίσεις μάθησης σύμφωνα με τις 

ατομικές ανάγκες 

4. Τα αδύνατα στοιχεία του ειδικού 

σχολείου 

ΜΕΥΛΥΠ: μη επαρκής υλικοτεχνική υποδομή 

ΕΛΛΠΡΟ: έλλειψη προσωπικού 

ΜΗΠΛΗΚΟΙ: μηδαμινή πληροφόρηση στη 

κοινωνία 

Β. Περιγραφή λειτουργικών 

προβλημάτων στη σχολική μονάδα 

 

5. Σημαντικότητα συχνής αλλαγής 

προσωπικού 

ΜΣΗΜΕΞΠ: μείζονος σημασία για την εξέλιξη 

των παιδιών 

6. Ζητήματα επάρκειας των υποδομών 

του ειδικού σχολείου 

ΑΝΕΠΥΠΟ: ανεπάρκεια υποδομών 
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7. Ζητήματα στο ειδικό σχολείο και 

προτάσεις επίλυσης 

ΥΘΕΠΔΕΔΙ: ύπαρξη θεσμικών προβλημάτων που 

δεν επιλύονται από τον διευθυντή του σχολείου 

Γ. Παράγοντες σχετικοί με οργάνωση 

και διοίκηση που επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητα του σχολείου 

 

8. Προσδιορισμός του αποτελεσματικού 

ειδικού σχολείου 

ΕΠΚΑΜΗΣΤ: επίτευγμα η κατάκτηση ενός 

μηδαμινού στόχου  

9. Δράσεις ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας 

ΣΤΠΑΙΚΑΕ: με στήριξη και παιδαγωγική 

καθοδήγηση των εκπαιδευτικών 

ΕΝΟΙΚΣ: ένταξη της οικογένειας στο σχολείο 

10. Συμβολή της διεύθυνσης στην 

αποτελεσματικότητα του σχολείου 

ΣΤΟΕΠΙΣΤ: στοχοθεσία και επίτευξη στόχων 

ΘΟΡΥΠΟΔΙ: θέσπιση σαφών ορίων καθώς 

υποχρεώσεις και δικαιώματα 

Δ. Τρόποι ανάδειξης της δυναμικής 

του προσωπικού μέσω της διεύθυνσης 

 

11. Ενθάρρυνση του προσωπικού για 

καλύτερη αποτελεσματικότητα 

ΘΕΜΙΡΣΤΕ: θέτοντας μικρότερους και πιο 

ρεαλιστικούς στόχους ώστε να επιτυγχάνονται 

12. Σημαντικότητα συμμετοχής του 

προσωπικού σε προγράμματα 

επιμόρφωσης 

ΠΑΑΠΕΦΟΔ: παροχή των απαραίτητων εφοδίων  

 

Ατομικός πίνακας δεδομένων 

εκπαιδευτικού 8 

 

Θεματικές / κατηγορίες Κωδικοί 

Προφίλ εκπαιδευτικού Φύλο: Γυναίκα 

Σπουδές: Ψυχολογίας, μεταπτυχιακό ψυχικής 

υγείας 

Έτη σχολικής υπηρεσίας: 5 

Έτη υπηρεσίας στο συγκεκριμένο σχολείο: 3 

Α. Ο θεσμός του ειδικού σχολείου  

1. Προσδιορισμός του θεσμού του 

ειδικού σχολείου 

ΔΣΦΠΕΕΑ: δημόσιο σχολείο φοίτησης παιδιών με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

2. Χαρακτηριστικά διαφοροποίησης του 

ειδικού από το γενικό σχολείο 

ΤΡΔΙΔΑΣ: ο τρόπος διδασκαλίας 

ΕΞΕΚΠΡ: το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα 

ΣΤΕΛΕΕΠ: στελέχωση από ειδικό εκπαιδευτικό 

προσωπικό 

ΕΙΔΑΝΑΠ: οι ειδικές ανάγκες των παιδιών  

3. Τα δυνατά στοιχεία του ειδικού 

σχολείου 

 

ΕΥΕΥΛΔΡ: ευελιξία στο υλικό και στις δράσεις 

ΕΥΕΛΧΩ: ευελιξία στο χώρο 

ΕΞΘΕΡΑ: οι εξειδικευμένες θεραπείες 

4. Τα αδύνατα στοιχεία του ειδικού 

σχολείου 

ΜΕΙΚΟΙΝ: μειωμένη κοινωνικοποίηση 

ΜΗΜΟΝΠΡ: μη μόνιμο προσωπικό 

ΕΛΛΠΡΟ: έλλειψη προσωπικού 

5. Αλλαγές στο ειδικό ΧΣΥΤΜΜΔ: χρήση σύγχρονων τεχνολογικών 

μέσων στη μαθησιακή διαδικασία 

ΕΜΓΔΙΑ: εμπλοκή γονέων σε όλες τις διαδικασίες 

ΔΡΚΛΓΕΣ: διαμόρφωση ρουτίνας και κανόνων 

στη λογική του γενικού σχολείου 
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Β. Περιγραφή λειτουργικών 

προβλημάτων στη σχολική μονάδα 

 

6. Συνέπειες συχνής αλλαγής του 

προσωπικού 

ΑΠΟΔΜΑΑΛ: αποδιοργάνωση των μαθητών από 

τις αλλαγές 

ΑΠΧΡΕΑΑΠ: απώλεια χρόνων εκπαίδευσης των 

μαθητών με την αλλαγή προσωπικού 

ΕΠΣΥΜΠΑΙ: επιρροή στη συμπεριφορά των 

παιδιών 

7. Ζητήματα επάρκειας των υποδομών 

του ειδικού σχολείου 

ΠΕΡΑΙΘ: περιορισμένες αίθουσες 

ΕΛΣΤΕΜΕ: έλλειψη σύγχρονων τεχνολογικών 

μέσων 

 

8. Ζητήματα στο ειδικό σχολείο και 

προτάσεις επίλυσης 

ΜΕΕΚΠΡ: μη επαρκής εκπαίδευση προσωπικού 

ΣΕΠΕΚΠ: συνεχείς επιμορφώσεις εκπαιδευτικών 

ΣΥΝΣΕΑ: συνεργασία με το σύμβουλο ειδικής 

αγωγής 

Γ. Παράγοντες που επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητα του σχολείου 

 

9. Προσδιορισμός του αποτελεσματικού 

ειδικού σχολείου 

ΠΨΥΧΥΓΜ: προαγωγή της ψυχικής υγείας των 

μαθητών΄ 

ΠΕΝΑΜΚΠ: πλήρης ένταξη και αποδοχή των 

μαθητών από το κοινωνικό περιβάλλον τους 

10. Δράσεις ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας του ειδικού 

σχολείου 

ΑΚΣΔΙΕΟΜ: αρμονικό κλίμα συνεργασία της 

διεπιστημονικής ομάδας 

ΣΥΕΠΚΠΕ: συχνές επισκέψεις στο κοινωνικό 

περιβάλλον 

11. Συμβολή της διεύθυνσης στην 

αποτελεσματικότητα του σχολείου 

ΓΡΑΠΜΑΘ: γρήγορη και αποτελεσματική μάθηση 

ΣΥΓΠΑΙΕΚ: συγκέντρωση παιδιών και 

εκπαιδευτικών 

ΣΧΕΠΡΟ: σχεδιασμός προγραμμάτων 

Δ. Τρόποι ανάδειξης της δυναμικής 

του προσωπικού μέσω της διεύθυνσης 

 

12. Ενθάρρυνση του προσωπικού για 

καλύτερη αποτελεσματικότητα 

ΕΥΟΜΔΡΑΕ: ευκαιρίες για ομαδικές 

δραστηριότητες μεταξύ των εκπαιδευτικών  

ΟΣΕΑΠΑΝ: ομάδες συζήτησης μεταξύ των 

εκπαιδευτικών για αντιμετώπιση προβλημάτων και 

ανατροφοδότηση  

ΕΠΙΒΠΡ: διαρκής επιβράβευση του προσωπικού 

13. Σημαντικότητα συμμετοχής του 

προσωπικού σε προγράμματα 

επιμόρφωσης 

ΠΟΣΗΣΥΕΠ: πολύ σημαντική η συμμετοχή σε 

οποιαδήποτε επιμόρφωση 

ΚΕΠΜΕΑ: καινούριες επιστημονικές μέθοδοι και 

εργαλεία αξιολόγησης 

 

Ατομικός πίνακας δεδομένων 

εκπαιδευτικού 9 

 

Θεματικές / κατηγορίες Κωδικοί 

Προφίλ εκπαιδευτικού Φύλο: Γυναίκα 
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Σπουδές: Δημοτικής εκπαίδευσης, μεταπτυχιακό 

ειδικής αγωγής  

Έτη σχολικής υπηρεσίας: 5 

Έτη υπηρεσίας στο συγκεκριμένο σχολείο: 1 

Α. Ο θεσμός του ειδικού σχολείου  

1. Προσδιορισμός του θεσμού του 

ειδικού σχολείου 

ΠΔΜΕΑΜΕΔ: παροχή δικαιώματος μόρφωσης, 

εξέλιξης ανεξαρτησίας σε μαθητές με ειδικές 

ανάγκες 

2. Χαρακτηριστικά διαφοροποίησης του 

ειδικού από το γενικό σχολείο 

ΕΞΕΚΠΡ: το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα 

ΣΤΕΛΕΕΠ: στελέχωση από ειδικό εκπαιδευτικό 

προσωπικό 

ΔΙΕΚΠΑΝ: διερεύνηση των εκπαιδευτικών 

αναγκών  

3. Τα δυνατά στοιχεία του ειδικού 

σχολείου 

 

ΔΕΦΤΕΜΕΘ: δυνατότητα εφαρμογής τεχνικών και 

μεθόδων 

ΥΠΕΚΜΑΕΙ: υποστήριξη εκπαιδευτικών και 

μαθητών από πολλές ειδικότητες 

4. Τα αδύνατα στοιχεία του ειδικού 

σχολείου 

ΜΕΙΚΟΙΝ: μειωμένη κοινωνικοποίηση 

ΜΗΜΟΝΠΡ: μη μόνιμο προσωπικό 

ΔΤΑΥΔΙΑΔ: δυσκολία ταυτόχρονης 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

5. Αλλαγή στο ειδικό ΒΕΚΑΣΧΚΤ: βελτιώσεις στη καταλληλότητα των 

σχολικών κτιρίων 

Β. Περιγραφή λειτουργικών 

προβλημάτων στη σχολική μονάδα 

 

6. Συνέπειες συχνής αλλαγής του 

προσωπικού 

ΔΥΛΕΙΤΣΧ: δυσχέρεια στην ομαλή λειτουργία του 

σχολείου  

ΕΠΣΥΜΠΑΙ: επιρροή στη συμπεριφορά των 

παιδιών 

7. Ζητήματα επάρκειας των υποδομών 

του ειδικού σχολείου 

ΕΛΛΥΛΥΠ: έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής 

ΑΣΥΑΝΕΚΥ: αναγκαιότητα συχνής ανανέωσης 

εκπαιδευτικού υλικού 

8. Ζητήματα στο ειδικό σχολείο και 

προτάσεις επίλυσης 

ΣΥΧΑΛΠΡΟ: συχνή αλλαγή προσωπικού 

ΜΟΝΠΡΕΑ: μονιμοποίηση προσωπικού ειδικής 

αγωγής 

Γ. Παράγοντες που επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητα του σχολείου 

 

9. Προσδιορισμός του αποτελεσματικού 

ειδικού σχολείου 

ΠΕΝΑΜΚΠ: πλήρης ένταξη και αποδοχή των 

μαθητών από το κοινωνικό περιβάλλον τους 

ΕΞΟΥΛΠΡ: καλά εξοπλισμένο σε υλικό και 

προσωπικό 

10. Δράσεις ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας του ειδικού 

σχολείου 

ΣΥΕΠΚΠΕ: συχνές επισκέψεις στο κοινωνικό 

περιβάλλον 

ΑΚΣΔΙΕΟΜ: αρμονικό κλίμα συνεργασία της 

διεπιστημονικής ομάδας 

11. Συμβολή της διεύθυνσης στην 

αποτελεσματικότητα του σχολείου 

ΣΤΟΧΠΑΙ: στοχοθεσία για κάθε παιδί 

ΟΡΓΑΡΠΑΙ: οργάνωση του αρχείου του κάθε 

παιδιού 
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Δ. Τρόποι ανάδειξης της δυναμικής 

του προσωπικού μέσω της διεύθυνσης 

 

12. Ενθάρρυνση του προσωπικού για 

καλύτερη αποτελεσματικότητα 

ΕΛΔΡΕΝΗΘ: ελευθερία δράσεων για ενίσχυση 

ηθικού  

ΠΑΡΚΛΣΥΝ: παρακίνηση και κλίμα συνεργασίας 

ΕΠΙΒΠΡ: διαρκής επιβράβευση του προσωπικού 

13. Σημαντικότητα συμμετοχής του 

προσωπικού σε προγράμματα 

επιμόρφωσης 

ΑΝΣΥΕΞΒ: ανάγκη για συνεχή εξέλιξη και 

βελτίωση 

ΑΝΑΠΕΚΔΙ: αναγκαία για την απόδοση στην 

εκπαιδευτική διαδικασία  

 

Ατομικός πίνακας δεδομένων 

εκπαιδευτικού 10 

 

Θεματικές / κατηγορίες Κωδικοί 

Προφίλ εκπαιδευτικού Φύλο: Άνδρας 

Σπουδές: Παιδαγωγικό ειδικής αγωγής 

Έτη σχολικής υπηρεσίας: 10 

Έτη υπηρεσίας στο συγκεκριμένο σχολείο: 2 

Α. Ο θεσμός του ειδικού σχολείου  

1. Προσδιορισμός του θεσμού του 

ειδικού σχολείου 

ΣΧΦΝΚΣΑΠ: σχολείο φοίτησης παιδιών με 

νοητικά, κινητικά, συναισθηματικά και 

αισθητηριακά προβλήματα 

2. Χαρακτηριστικά διαφοροποίησης του 

ειδικού από το γενικό σχολείο 

ΕΞΕΚΠΡ: το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα  

ΔΙΕΧΑΡΕΚ: διεπιστημονικός χαρακτήρας 

εκπαίδευσης 

3. Τα δυνατά στοιχεία του ειδικού 

σχολείου 

 

ΥΠΕΚΜΑΕΙ: υποστήριξη εκπαιδευτικών και 

μαθητών από πολλές ειδικότητες 

ΠΜΣΑΑ: προσεγγίσεις μάθησης σύμφωνα με τις 

ατομικές ανάγκες 

4. Τα αδύνατα στοιχεία του ειδικού 

σχολείου 

ΜΕΙΚΟΙΝ: μειωμένη κοινωνικοποίηση 

ΜΗΜΟΝΠΡ: μη μόνιμο προσωπικό 

ΕΛΛΠΡΟ: έλλειψη προσωπικού 

5. Αλλαγή στο ειδικό ΔΙΥΠΠΡΜ: διατήρηση υπάρχοντος προσωπικού 

ως μόνιμο 

Β. Περιγραφή λειτουργικών 

προβλημάτων στη σχολική μονάδα 

 

6. Συνέπειες συχνής αλλαγής του 

προσωπικού 

ΑΠΟΔΜΑΑΛ: αποδιοργάνωση των μαθητών από 

τις αλλαγές 

ΕΠΣΥΜΠΑΙ: επιρροή στη συμπεριφορά των 

παιδιών 

ΑΝΨΥΧΜΑ: αντίκτυπο στη ψυχολογία των 

μαθητών 

ΑΝΑΠΟΜΑ: αντίκτυπο στην απόδοση των 

μαθητών 

7. Ζητήματα επάρκειας των υποδομών 

του ειδικού σχολείου 

ΕΛΛΥΠΥΠ: έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής 

ΑΠΑΥΛΥΠ: απαραίτητη αύξηση υλικοτεχνικών 

υποδομών 
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8. Ζητήματα στο ειδικό σχολείο και 

προτάσεις επίλυσης 

ΜΕΕΚΠΡ: μη επαρκής εκπαίδευση προσωπικού 

ΣΕΠΕΚΠ: συνεχείς επιμορφώσεις εκπαιδευτικών 

Γ. Παράγοντες που επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητα του σχολείου 

 

9. Προσδιορισμός του αποτελεσματικού 

ειδικού σχολείου 

ΠΕΝΑΜΚΠ: πλήρης ένταξη και αποδοχή των 

μαθητών από το κοινωνικό περιβάλλον τους 

ΔΣΥΝΕΚΠ: διάθεση συνεργασίας μεταξύ 

εκπαιδευτικών 

10. Δράσεις ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας του ειδικού 

σχολείου 

ΣΥΕΠΚΠΕ: συχνές επισκέψεις στο κοινωνικό 

περιβάλλον 

11. Συμβολή της διεύθυνσης στην 

αποτελεσματικότητα του σχολείου 

ΕΠΑΠΟΣΧ: άσκηση επιρροής στην 

αποτελεσματικότητα του σχολείου  

ΣΤΣΥΥΠΑΛ: στόχοι, συναδελφική υποστήριξη 

και αλληλεγγύη 

Δ. Τρόποι ανάδειξης της δυναμικής 

του προσωπικού μέσω της διεύθυνσης 

 

12. Ενθάρρυνση του προσωπικού για 

καλύτερη αποτελεσματικότητα 

ΕΥΟΜΔΡΑΕ: ευκαιρίες για ομαδικές 

δραστηριότητες μεταξύ των εκπαιδευτικών  

ΕΠΙΒΠΡ: διαρκής επιβράβευση του προσωπικού 

13. Σημαντικότητα συμμετοχής του 

προσωπικού σε προγράμματα 

επιμόρφωσης 

ΠΟΣΗΣΥΕΠ: πολύ σημαντική η συμμετοχή σε 

οποιαδήποτε επιμόρφωση 

 

Ατομικός πίνακας δεδομένων 

εκπαιδευτικού 11 

 

Θεματικές / κατηγορίες Κωδικοί 

Προφίλ εκπαιδευτικού Φύλο: Γυναίκα 

Σπουδές: Ειδικής αγωγής, μεταπτυχιακό ειδικής 

αγωγής  

Έτη σχολικής υπηρεσίας: 8 

Έτη υπηρεσίας στο συγκεκριμένο σχολείο: 1 

Α. Ο θεσμός του ειδικού σχολείου  

1. Προσδιορισμός του θεσμού του 

ειδικού σχολείου 

ΧΩΦΜΕΑ: χώρος φοίτησης μαθητών με ειδικές 

ανάγκες  

ΕΥΕΞΜΣΧ: ευκαιρίες εξατομικευμένης μάθησης 

στο σχολείο 

2. Χαρακτηριστικά διαφοροποίησης του 

ειδικού από το γενικό σχολείο 

ΠΑΡΘΕΡΕΚ: παροχή θεραπειών και εκπαίδευσης 

ΕΞΕΚΠΡ: το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα 

ΣΤΕΛΕΕΠ: στελέχωση από ειδικό εκπαιδευτικό 

προσωπικό 

3. Τα δυνατά στοιχεία του ειδικού 

σχολείου 

 

ΕΥΕΥΛΔΡ: ευελιξία στο υλικό και στις δράσεις 

ΧΡΜΑΘ: παροχή χρόνου στους μαθητές 

ΕΚΕΛΙΓΜΑ: ένας εκπαιδευτικός για έναν ή λίγους 

μαθητές 

4. Τα αδύνατα στοιχεία του ειδικού 

σχολείου 

ΜΗΜΟΝΠΡ: μη μόνιμο προσωπικό 

ΕΛΛΠΡΟ: έλλειψη προσωπικού 

ΑΠΓΕΝΣΧ: αποκομμένο από το γενικό σχολείο 
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5. Αλλαγή στο ειδικό ΑΝΚΟΙΝ: άνοιγμα στην κοινωνία 

ΣΥΓΕΝΣΧ: συνεργασία με το γενικό σχολείο 

Β. Περιγραφή λειτουργικών 

προβλημάτων στη σχολική μονάδα 

 

6. Συνέπειες συχνής αλλαγής του 

προσωπικού 

ΑΝΨΥΧΜΑ: αντίκτυπο στη ψυχολογία των 

μαθητών 

ΑΝΑΠΟΜΑ: αντίκτυπο στην απόδοση των 

μαθητών  

ΑΠΧΡΕΑΑΠ: απώλεια χρόνων εκπαίδευσης των 

μαθητών με την αλλαγή προσωπικού 

7. Ζητήματα επάρκειας των υποδομών 

του ειδικού σχολείου 

ΠΕΡΑΙΘ: περιορισμένες αίθουσες 

ΜΙΚΑΙΘ: μικρές αίθουσες 

8. Ζητήματα στο ειδικό σχολείο και 

προτάσεις επίλυσης 

ΜΕΕΚΠΡ: μη επαρκής εκπαίδευση προσωπικού 

ΣΕΠΕΚΠ: συνεχείς επιμορφώσεις εκπαιδευτικών 

ΣΥΝΣΕΑ: συνεργασία με το σύμβουλο ειδικής 

αγωγής 

Γ. Παράγοντες που επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητα του σχολείου 

 

9. Προσδιορισμός του αποτελεσματικού 

ειδικού σχολείου 

ΔΣΥΝΕΚΠ: διάθεση συνεργασίας μεταξύ 

εκπαιδευτικών 

ΕΠΖΕΚΛΙ: επικοινωνιακό και ζεστό κλίμα 

ΠΕΝΑΜΚΠ: πλήρης ένταξη και αποδοχή των 

μαθητών από το κοινωνικό περιβάλλον τους 

10. Δράσεις ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας του ειδικού 

σχολείου 

ΑΚΣΔΙΕΟΜ: αρμονικό κλίμα συνεργασία της 

διεπιστημονικής ομάδας 

ΣΥΕΠΚΠΕ: συχνές επισκέψεις στο κοινωνικό 

περιβάλλον 

11. Συμβολή της διεύθυνσης στην 

αποτελεσματικότητα του σχολείου 

ΣΧΕΠΡΟ: σχεδιασμός προγραμμάτων 

ΣΤΟΧΠΑΙ: στοχοθεσία για κάθε παιδί 

ΟΡΓΑΡΠΑΙ: οργάνωση του αρχείου του κάθε 

παιδιού 

Δ. Τρόποι ανάδειξης της δυναμικής 

του προσωπικού μέσω της διεύθυνσης 

 

12. Ενθάρρυνση του προσωπικού για 

καλύτερη αποτελεσματικότητα 

ΟΣΕΑΠΑΝ: ομάδες συζήτησης μεταξύ των 

εκπαιδευτικών για αντιμετώπιση προβλημάτων και 

ανατροφοδότηση  

ΕΠΙΒΠΡ: διαρκής επιβράβευση του προσωπικού 

13. Σημαντικότητα συμμετοχής του 

προσωπικού σε προγράμματα 

επιμόρφωσης 

ΑΝΚΡΕΚΑΠ: αναπόσπαστος κρίκος η 

επιμόρφωση για την εκπαίδευση και κατάρτιση του 

προσωπικού 

ΚΕΠΜΕΑ: καινούριες επιστημονικές μέθοδοι και 

εργαλεία αξιολόγησης 

 

 


