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Ερευνητικά ερωτήματα 

Τα ερευνθτικά ερωτιματα απορρζουν τόςο από το ιδιαίτερο ερευνθτικό ενδιαφζρον ςτον τομζα τθσ 

ςυνεργαςίασ ςχολείου – οικογζνειασ για τθν εκπαίδευςθ μακθτϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ι αναπθρία, 

όςο και ςτθ ςχετικι αναςκόπθςθ των ερευνθτικϊν εργαλείων που αφοροφν ςτθ γονεϊκι εμπλοκι. Η παροχι ειδικισ 

αγωγισ και εκπαίδευςθσ, ςτο πλαίςιο τθσ Α/κμιασ εκπαίδευςθσ, λαμβάνει χϊρα ςε πολλαπλά και ποικίλα πλαίςια, 

ιτοι ςε αυτοτελείσ ςχολικζσ μονάδεσ για μακθτζσ με ςοβαρζσ δυςκολίεσ μάκθςθσ ι/και αναπθρίεσ (ειδικα 

δθμοτικά ςχολεία και νθπιαγωγεία), ςε τμιματα ζνταξθσ δθμοτικϊν και νθπιαγωγείων για μακθτζσ με ιπιασ και 

μζτριασ μορφισ δυςκολίεσ μάκθςθσ, κακϊσ και ςτο πλαίςιο παράλλθλθσ ςτιριξθσ (κυρίωσ για μακθτζσ με 

δυςκολίεσ ςυμπεριφοράσ, αιςκθτθριακζσ αναπθρίεσ και υψθλισ λειτουργικότθτασ αυτιςμό). Όλα τα παραπάνω 

πλαίςια ςυνκζτουν ζνα πλαίςιο ςυνεργαςίασ το οποίο αξίηει να εξεταςτεί τόςο ωσ ολότθτα κακόςον δομοφν το 

πλαίςιο παροχισ ειδικισ αγωγισ και εκπαίδευςθσ ςτθ χϊρα μασ, όςο και χωριςτά προκειμζνου να εντοπιςτοφν οι 

όποιεσ τυχόν διαφοροποιιςεισ προκφπτουν ςτθν αμοιβαία ςυνεργαςία εκπαιδευτικϊν-γονζων ανάλογα με το 

πλαίςιο φοίτθςθσ του μακθτι.  

Ωσ εκ τοφτου, ςκοπόσ του προτεινόμενου ςκζλουσ τθσ ζρευνασ που αφορά ςτθ ςυνεργαςία ςχολείου-

οικογζνειασ είναι  θ διερεφνθςθ των ςχζςεων που αναπτφςςονται ανάμεςα ςε γονείσ και εκπαιδευτικοφσ μακθτϊν 

με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ι αναπθρία. Επιμζρουσ ςτόχο τθσ ζρευνασ αποτελεί θ διερεφνθςθ τυχόν 

διαφοροποιιςεων που ενδεχομζνωσ να προκφπτουν ςτισ ςχζςεισ που αναπτφςςονται μεταξφ εκπαιδευτικϊν και 

γονζων και ςχετίηονται τόςο με το πλαίςιο φοίτθςθσ του μακθτι (π.χ. ειδικό ςχολείο, τμιμα ζνταξθσ, παράλλθλθ 

ςτιριξθ) όςο και με τθ βακμίδα (δθμοτικό ι νθπιαγωγείο). 

 Ερευνητικά εργαλεία 

Από τθ ςχετικι αναςκόπθςθ των εργαλείων προζκυψε ότι θ κλίμακα “parent-caregiver relationship scale” θ 

οποία είναι διακζςιμθ και ςε ελλθνικι ζκδοςθ από τθν Rentzou (2011), μπορεί να προςαρμοςτεί κατάλλθλα ζτςι 

ϊςτε να αφορά και ςε εκπαιδευτικοφσ που υπθρετοφν ςε δομζσ παροχισ ειδικισ αγωγισ και εκπαίδευςθσ. 

Αποτελείται απο διαςτάςεισ που αφοροφν ςε εμπιςτοςφνθ, ςυνεργαςία και ςχζςεισ και ανταποκρίνεται ςε 

ςθμαντικό βακμό ςτο ςκοπό του προτεινόμενου ερευνθτικοφ ςκζλουσ. Πιο ςυγκεκριμζνα, θ χοριγθςθ γίνεται ανά 

δυάδεσ (π.χ. 1 εκπαιδευτικόσ παράλλθλθσ ςτιριξθσ και 1 γονζασ, 1 εκπαιδευτικόσ τμιματοσ ζνταξθσ και 1 γονζασ), 

οπότε μπορεί να εξαςφαλιςτεί ζνασ ιςοδφναμοσ -κατά το δυνατόν- αρικμόσ δυάδων πρόσ ανάλυςθ από κάκε δομι 

ανάλογα με τον τφπο τθσ (ειδικό ςχολείο, τμιμα ζνταξθσ, παράλλθλθ ςτιριξθ) αλλά και τθ βακμίδα ςτθν οποία 

ανικει (ειδικό δθμοτικό/νθπιαγωγείο, τμιμα ζνταξθσ δθμοτικοφ/νθπιαγωγείο, παράλλθλθ ςτιριξθ ςε μακθτι 

δθμοτικοφ/νθπιαγωγείου). 
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Δείγμα 

Το προτεινόμενο δείγμα αποτελοφν εκπαιδευτικοί ειδικισ αγωγισ που υπθρετοφν ςε δομζσ τθσ ευρφτερθσ 

περιοχισ τθσ Κεντρικισ Ελλάδασ (Θεςςαλία και Στερεά Ελλάδα). Ωσ κριτιριο για τθν επιλογι του δείγματοσ κα 

αποτελζςουν οι αυτοτελείσ ςχολικζσ μονάδεσ ειδικισ αγωγισ και εκπαίδευςθσ, οι οποίεσ, ςφμφωνα με το 

Ν.4115/2013 αποτελοφν Σχολικά Δίκτυα Εκπαίδευςθσ και Υποςτιριξθσ (ΣΔΕΥ) και Κζντρα Υποςτιριξθσ Ειδικισ 

Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ (ΕΑΕ) μιασ ευρφτερθσ ομάδασ ςχολείων. Για παράδειγμα, ςτο Ειδικό Δθμοτικό Σχολείο 

Λαμίασ όπου υπθρετοφν 10 εκπαιδευτικοί αντιςτοιχοφν 10 εκπαιδευτικοί τμθμάτων ζνταξθσ τθσ ευρφτερθσ 

περιοχισ και 10 εκπαιδευτικοί παράλλθλθσ ςτιριξθσ.    
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