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Oι επαγγελματικές ανάγκες των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για 
την προαγωγή της «συμπερίληψης» στην Κύπρο: τα κυρίαρχα συστήματα αξιών 
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Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

Περίληψη 
Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο να κατανοήσει εις βάθος και να φέρει στο φως τις 
επαγγελματικές ανάγκες των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, για την 
προαγωγή της συμπερίληψης όλων των μαθητών. Η έρευνα χρησιμοποίησε 
συλλογικό τύπο μελέτης περίπτωσης σε δύο δημοτικά σχολεία της Κύπρου, για 
περίοδο έξι μηνών. Το πρώτο σχολείο είχε παρόμοια χαρακτηριστικά με τα άλλα 
δημοτικά σχολεία της Κύπρου και ήταν το βασικό σχολείο της μελέτης. Το δεύτερο 
σχολείο ανήκε στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.) και 
χρησιμοποιήθηκε συμπληρωματικά. Όλες οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν στη 
μελέτη αυτή είχαν ποιοτικό χαρακτήρα: ανοικτού τύπου παρακολουθήσεις, κρίσιμα 
περιστατικά, ανεπίσημες συνεντεύξεις, ημι-δομημένες συνεντεύξεις και συλλογή 
εγγράφων. Μέσα από την διαδικασία της ανάλυσης και ερμηνείας των δεδομένων, η 
συνολική αντίληψη που αποκτήθηκε, ορίζει τις επαγγελματικές αναπτυξιακές 
ανάγκες των εκπαιδευτικών σε τρεις βασικές περιοχές αναγκών: α. τα κυρίαρχα 
συστήματα αξιών, β. τη παιδαγωγική και γ. τα μοναδικά περιβάλλοντα/πλαίσια που 
δημιουργούνται στην εκπαίδευση. Αυτές οι περιοχές αναγκών είναι αλληλένδετες, 
και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται ένα μέρος των 
επαγγελματικών αναγκών που συνδέονται με τα κυρίαρχα συστήματα αξιών. 
 

Εισαγωγή 
Στο επίκεντρο της παρούσας μελέτης βρίσκονται οι επαγγελματικές ανάγκες των 
εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την προαγωγή της συμπερίληψης 
όλων των μαθητών. Η έννοια του όρου «συμπερίληψη» δύσκολα μπορεί να 
καθοριστεί μιας και πολλές έννοιες είναι συνδεδεμένες με αυτή. Σύμφωνα με τους  
Ainscow, Booth and Dyson (2006) η συμπερίληψη έχει συσχετιστεί με προσπάθειες  
ενσωμάτωσης των μαθητών με αναπηρία ή με  «ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», με 
προσπάθειες αντιμετώπισης της περιθωριοποίησης γενικότερα, με την προσπάθεια 
συμμετοχής στο εκπαιδευτικό σύστημα των ομάδων παιδιών που θεωρούνται ότι 
απειλούνται με αποκλεισμό και με προσπάθειες δημιουργίας μιας  «εκπαίδευσης για 
όλους». Αυτή η ποικιλομορφία των ορισμών δημιουργεί μια σύγχυση για το τι είναι η 
συμπερίληψη. Παρόλα αυτά η έννοια της συμπερίληψης όπως αυτή παρουσιάζεται σε 
αυτό το άρθρο συνοψίζεται στον ακόλουθο ορισμό που παρέχεται από την UNESCO 
(2009): «Συμπερίληψη  θεωρείται ως μια διαδικασία για την αντιμετώπιση και την 
ανταπόκριση στην ποικιλομορφία των αναγκών όλων των παιδιών, των νέων και των 
ενηλίκων μέσω της αύξησης της συμμετοχής, στην καλλιέργεια της μάθησης και στις 
κοινότητες, και μέσω της μείωσης και εξάλειψης του αποκλεισμού μέσα και από την 
εκπαίδευση. Περιλαμβάνει αλλαγές και τροποποιήσεις στο περιεχόμενο, τις 
προσεγγίσεις, τις δομές και των στρατηγικών, με ένα κοινό όραμα που να καλύπτει 
όλα τα παιδιά του κατάλληλου εύρους ηλικίας και την πεποίθηση ότι είναι ευθύνη 
του συστήματος η εκπαίδευση όλων των παιδιών» (σσ. 8-9). Άρα, συμπερίληψη 
σημαίνει την εισαγωγή μιας σειράς αλλαγών, μέσω των οποίων τα ίδια τα σχολεία 
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αναδιαρθρώνονται, προκειμένου να μειωθούν τα εμπόδια στη μάθηση και στη 
συμμετοχή, όλων των παιδιών. 
 
Κύπρος και Συμπεριληπτική εκπαίδευση  
Η Κύπρος που είχε πάντα ευρωπαϊκό προσανατολισμό (Angelides and Leigh, 2004) 
δε θα μπορούσε να παραμείνει αδιάφορη μπροστά στις διεθνείς εξελίξεις  για τη 
συμπερίληψη. Κατά τα τελευταία 15 χρόνια παρατηρείται μια αυξανόμενη 
προσπάθεια σε όλο τον κόσμο για να συμπεριλάβει και να ανταποκριθεί ισότιμα στη 
διαφορετικότητα του μαθητικού πληθυσμού, μέσω της δημιουργίας πολλών 
επίσημων πολιτικών εγγράφων και δηλώσεων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι  
«Η Διακήρυξη της Σαλαμάνκα και το πλαίσιο δράσης για την Ειδική Αγωγή» 
(UNESCO, 1994) που προτείνει  τη στροφή προς τη δημιουργία ολοκληρωμένων 
σχολείων, τα οποία εξασφαλίζουν την εκπαίδευση για όλους (Booth and Ainscow, 
1998). Ως πρώτη προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να θεωρηθεί ο 
κυπριακός Νόμος 113(Ι)/1999 για την «Αγωγή και Εκπαίδευση Παιδιών με Ειδικές 
Ανάγκες», ο οποίος αποσκοπεί στην ένταξη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες στα γενικά σχολεία. Επίσης, ως μια δεύτερη προσπάθεια της Κύπρου, μπορεί 
να θεωρηθεί  η σειρά μέτρων για την ομαλή ένταξη των παιδιών που προέρχονται 
από εθνικές μειονότητες. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της 
Κύπρου (MOEC, 2010), από το 2005 υπήρξε ένας αυξανόμενος αριθμός παιδιών που 
προέρχονται από άλλες χώρες στα σχολεία της Κύπρου, ως αποτέλεσμα του κύματος 
οικονομικής μετανάστευσης προς την Κύπρο. Τα κυπριακά σχολεία ως εκ τούτου, 
μετατρέπονται σταδιακά σε πολυπολιτισμικά και η κυβέρνηση κλήθηκε να λάβει 
μέτρα στον τομέα της εκπαίδευσης για την ομαλή ένταξη των παιδιών που 
προέρχονται από εθνικές μειονότητες (MOEC, 2010). Από τη στάση του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού στην Κύπρο, φαίνεται να συντελείται μια προσπάθεια 
προκειμένου το εκπαιδευτικό σύστημα να ανταποκριθεί στην ποικιλομορφία του 
μαθητικού πληθυσμού (Gerosimou, 2010; Gerosimou, 2011).  
 
Όπως  υποστηρίζεται από τη διεθνή και κυπριακή βιβλιογραφία, η επαγγελματική 
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών μπορεί να υποστηρίξει την προώθηση της 
συμπερίληψης. Επαγγελματική ανάπτυξη σημαίνει πρώτον, την ενδοϋπηρεσιακή 
κατάρτιση, η οποία αποτελείται από προκαθορισμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
που προσφέρονται στους εκπαιδευτικούς από εξωτερικό οργανισμό (Conlon, 2004). 
Κατά δεύτερο λόγο, ίσως και σημαντικότερο, αναφέρεται στην επαγγελματική 
εκπαίδευση, που αποτελείται από ένα ευρύτερο φάσμα δράσεων, που περιλαμβάνουν 
προσωπική μελέτη, προβληματισμό, μέσα ή έξω από το σχολικό περιβάλλον, που 
ξεκινά και οργανώνεται είτε με πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών είτε είναι εξωτερικά 
προσχεδιασμένο (Conlon, 2004). Το ερώτημα είναι «ποιες είναι οι επαγγελματικές 
ανάγκες των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου για την 
προαγωγή της συμπερίληψης όλων των παιδιών στο σχολείο;» Ως εκ τούτου, κύριος 
στόχος της έρευνας που διεξήχθηκε στα πλαίσια διδακτορικού προγράμματος, είναι η 
κατανόηση των επαγγελματικών αναγκών των εκπαιδευτικών για την προαγωγή της 
συμπερίληψης.  

Μεθοδολογία 
Η έρευνα χρησιμοποίησε συλλογικό τύπο μελέτης περίπτωσης σε δύο δημοτικά 
σχολεία της Κύπρου, για περίοδο έξι μηνών. Η μελέτη περίπτωσης παρέχει τη 
δυνατότητα διερεύνησης ενός θέματος σε βάθος και επιτρέπει τη μελέτη των σχέσεων 
και των διαδικασιών, δεδομένου ότι οι μελέτες περιπτώσεων τείνουν να είναι 
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ολιστικές. Επιπλέον, διεξάγεται στο φυσικό χώρο και όχι σε ένα τεχνητό περιβάλλον 
(Denscombe, 1998). Όταν ο ερευνητής αποσκοπεί να ερευνήσει μια κατάσταση, όπως 
αυτή συμβαίνει σε μια  περίπτωση, τότε περισσότερες από μια περιπτώσεις μπορούν 
να ερευνηθούν για την κατανόηση του θέματος υπό έρευνα (Stake, 1995). Αυτός 
είναι και ο λόγος που επιλέχθηκε ο συλλογικός τύπος μελέτης περίπτωσης, διότι στη 
συγκεκριμένη έρευνα το θέμα υπό μελέτη ήταν οι επαγγελματικές ανάγκες των 
εκπαιδευτικών για να μπορούν να προωθούν τη συμπερίληψη όλων των μαθητών  και 
κρίθηκε ότι δύο σχολεία θα μπορούσαν να συμβάλουν σε αυτό. Το πρώτο σχολείο 
είχε παρόμοια χαρακτηριστικά με τα άλλα δημοτικά σχολεία της Κύπρου και ήταν το 
βασικό σχολείο της μελέτης. Το δεύτερο σχολείο ανήκε στις Ζώνες Εκπαιδευτικής 
Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.) και θα μπορούσε να συμβάλει συμπληρωματικά, 
προκειμένου να ενισχύσει τα δεδομένα που είχαν αποκτηθεί από το βασικό σχολείο. 
Τα δύο αυτά σχολεία βρίσκονται στην επαρχία της Πάφου. 
 

Η πορεία και η χρονική διάρκεια της έρευνας φαίνονται στον πίνακα 1.  Συνολικά, 
περίπου 292 ώρες  χωρισμένες σε 74 επισκέψεις διεξήχθηκαν. Επιπλέον, 
πραγματοποιήθηκαν περίπου 42 ώρες συνεντεύξεων με όλους τους συμμετέχοντες. 
Οι συμμετέχοντες ήταν όλο το προσωπικό των σχολείων (οι εκπαιδευτικοί  ειδικοί 
εκπαιδευτικοί, οι λογοθεραπευτές οι συνοδοί, οι διευθυντές), ο υπεύθυνος για τις 
Ζ.Ε.Π. στην Πάφο, ο επιθεωρητής των δύο σχολείων και ο Πρώτος Λειτουργός 
Εκπαίδευσης. Η έρευνα διεξήχθηκε σε τρία κύρια στάδια: στο πρώτο στάδιο έγινε 
γνωριμία με το σχολικό περιβάλλον, στο δεύτερο στάδιο έγινε η αναζήτηση θεμάτων, 
στο τρίτο στάδιο έγινε εστιασμένη εξερεύνηση των θεμάτων που προέκυψαν. Οι 
επισκέψεις στο σχολείο Ζ.Ε.Π. ξεκίνησαν στο τρίτο στάδιο. 

Όλες οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη είχαν ποιοτικό χαρακτήρα: 
ανοικτού τύπου παρακολουθήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις αίθουσες 
διδασκαλίας, στο διδασκαλικό σύλλογο, στην αυλή/γήπεδα, κατά τη διάρκεια των 
μαθημάτων, στις συνεδριάσεις προσωπικού, στα διαλείμματα και σε εκδηλώσεις. Τα 
κρίσιμα περιστατικά και οι ανεπίσημες συνεντεύξεις ήταν αλληλένδετες με τις 
παρακολουθήσεις. Παράλληλα έγινε συλλογή εγγράφων ειδικότερα στο πρώτο 
στάδιο ενώ οι ημι-δομημένες συνεντεύξεις ακολούθησαν κυρίως στο δεύτερο και 
τρίτο στάδιο.   

Η ανάλυση των δεδομένων ήταν μια συνεχής διαδικασία παράλληλη με τη συλλογή 
δεδομένων (Taylor and Bogdan, 1984). Παρόλα αυτά μετά το τέλος της έρευνας στα 
σχολεία ακουλουθήθηκε μια πιο συστηματική ανάλυση. Αφού οργανώθηκε το υλικό 
ακολούθησε η διαδικασία της περιγραφικής κωδικοποίησης και αργότερα της 
κατηγοριοποίησης όπως αυτή παρουσιάζεται από τους Strauss and Corbin (1990). Η 
αναλυτική  αυτή προσέγγιση είναι επαγωγική, που σημαίνει ότι οι κωδικοί και οι 
κατηγορίες δεν ήταν προκαθορισμένες, αλλά προέκυψαν κατά τη διάρκεια της 
έρευνας στο σχολικό χώρο.  
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Αποτελέσματα  
Με βάση την ανάλυση και την κατηγοριοποίηση των δεδομένων, η συνολική 
αντίληψη που αποκτήθηκε, ορίζει τις επαγγελματικές αναπτυξιακές ανάγκες των 
εκπαιδευτικών σε τρεις βασικές περιοχές αναγκών: (α) τα κυρίαρχα συστήματα 
αξιών, (β) την παιδαγωγική και (γ) τα μοναδικά περιβάλλοντα/πλαίσια που 
δημιουργούνται στην εκπαίδευση. Για τους σκοπούς αυτού του άρθρου θα 
παρουσιαστούν οι επαγγελματικές ανάγκες που συνδέονται με τα κυρίαρχα 
συστήματα αξιών. 
 
Τα κυρίαρχα συστήματα αξιών αντιπροσωπεύουν ένα σύνολο αξιών για τους 
μαθητές, που θεωρούνταν δεδομένα και με τα οποία όπως διαπιστώθηκε στην έρευνα, 
επικοινωνούσαν μεταξύ τους καθημερινά οι εκπαιδευτικοί. Οι επαγγελματικές 
ανάγκες που φαίνεται να σχετίζονται με τα συστήματα αξιών είναι: (α) η  ανάγκη για 
τους εκπαιδευτικούς να αποδομήσουν τις πεποιθήσεις που  αντικατοπτρίζουν τον 
ελλειμματικό τρόπο σκέψης, (β) η ανάγκη να αλλάξουν τις πεποιθήσεις τους σχετικά 
με τις δυνατότητες συγκεκριμένων παιδιών για επίτευξη προόδου και (γ) η ανάγκη 
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δημιουργίας θετικής στάσης απέναντι στη διαφορετικότητα όχι μόνο στη θεωρία 
αλλά και στη πράξη.  
 
Η έμφαση αυτού του άρθρου είναι στην κατανόηση της πρώτης επαγγελματικής 
ανάγκης σχετικά με τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών που αντικατοπτρίζουν ένα 
ελλειμματικό τρόπο σκέψης. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τα αποτελέσματα της 
έρευνας, διαπιστώθηκε ότι στις  πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών ενυπάρχει η 
αντίληψη, ότι οι εκπαιδευτικές δυσκολίες ξεκινούν αποκλειστικά από τους μαθητές ή 
τις οικογένειές τους. Αυτός ο τρόπος σκέψης συνδέεται με το ελλειμματικό μοντέλο. 
Αυτό το μοντέλο σύμφωνα με τον Ainscow (1999), προσπαθεί να αποδώσει τις 
εκπαιδευτικές δυσκολίες κυρίως στα  χαρακτηριστικά του κάθε μαθητή, για 
παράδειγμα τις ειδικές ανάγκες, το κοινωνικό υπόβαθρο, τα ψυχολογικά 
χαρακτηριστικά του, παρά στη διαδικασία του σχολείου. Το πιο κάτω απόσπασμα 
από ένα κρίσιμο περιστατικό, είναι χαρακτηριστικό ενός τέτοιου τρόπου σκέψης από 
τους εκπαιδευτικούς. 

Ξαφνικά ανοίγει η πόρτα της γραμματείας και μπαίνουν μέσα μια ομάδα περίπου 
από 7-8 παιδιά και έχουν περικυκλώσει ένα παιδί και το σπρώχνουν δυνατά όλοι 
μαζί προς το μέρος του δασκάλου. Το παιδί αυτό φορεί ακουστικά και κοιτάζει με 
γουρλωμένα μάτια «Τι συμβαίνει;» λέει ο δάσκαλος «Κύριε» λένε κάποια από τα 
παιδιά «ο Στέφανος* θέλει να πιάσει τα πράγματά του και να φύει [=φύγει] που 
το σχολείο»(…)«Περάστε όλοι έξω». ….Γυρίζει προς εμένα και μου λέει: 

Νίκος: «Είμαι πάρα πολύ απελπισμένος με αυτό το μαθητή που μόλις είδες, με 
άκουσες στη συνεδρία που έλεγα για κάποιον ο οποίος δε θα έπρεπε κανονικά να 
βρίσκεται σε ένα τέτοιο σχολείο; Αυτός είναι. Κάθε μέρα κάνει και κάτι. Σήμερα 
δεν με άφηνε να κάνω μάθημα..Είναι προβληματικός… Έχει πολλά 
προβλήματα...» 

Ελίνα: «Τι προβλήματα;» 

Νίκος: «Πέρα από το πρόβλημα ακοής που για μένα αυτό είναι το λιγότερο έχει 
άλλα προβλήματα, ψυχολογικά, μαθησιακά, προβλήματα συμπεριφοράς είναι πολύ 
αδύνατος μαθητής...με όλα αυτά τα προβλήματα πώς να ανταποκριθεί;» 

Είναι αξιοσημείωτο από τη συζήτηση που είχαμε, ότι, για τον εκπαιδευτικό η 
δυσκολία να συμπεριλάβει αυτό το παιδί φαίνεται να θεωρείται μόνο ως αποτέλεσμα 
των «προβλημάτων» του παιδιού. Μέσα από τη συζήτησή μας το παιδί  
χαρακτηρίστηκε «προβληματικό» και ορίστηκε ως «αδύναμος μαθητής». Αυτό 
σχετίζεται με το σύστημα αξιών και τις πεποιθήσεις για τη σχολική επίδοση. Οι 
εκπαιδευτικοί στην έρευνα φάνηκε να έχουν ένα σύστημα αξιών για τους μαθητές και 
τη σχολική τους επίδοση, που θεωρούνται δεδομένες και επικοινωνούνται μεταξύ 
τους όπως στο πιο κάτω παράδειγμα. Πρόκειται για ένα απόσπασμα από μια 
συζήτηση που έγινε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσωπικού στην οποία θα 
έπρεπε να αποφασιστεί κατά πόσο τα παιδιά του σχολείου θα λάμβαναν μέρος σε ένα 
προαιρετικό διαγωνισμό έκθεσης: 

Ιάκωβος: ..... μα δε μπορούν όλα τα παιδιά να ανταποκριθούν ή να καταλάβουν, 
για παράδειγμα, αφιέρωσα 80 λεπτά για αυτό το θέμα στην τάξη και είμαι βέβαιος 
ότι αν ρωτήσετε τον Αντρέα, δεν θα έχει ιδέα , υπάρχουν κάποια παιδιά που είναι 
«αδύνατοι»! Δεν μπορούν να κάνουν τα βασικά πράγματα, πώς θα μπορέσουν να 
ανταποκριθούν σε αυτή την έκθεση; 
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Βικτώρια: Ναι, αλλά υπάρχουν μερικά παιδιά που είναι «άριστα» και είναι κρίμα 
να χάσουν μια καλή ευκαιρία διάκρισης.  Εννοώ δε φτάνει που  χαμηλώνουμε το 
επίπεδο της τάξης με βάση τους «μέτριους» μαθητές έτσι ώστε και οι «αδύνατοι» 
να μπορούν να ακολουθήσουν, είναι άδικο γι 'αυτούς [για τους άριστους] ....  

Ένα σύστημα αξιών ακαδημαϊκής ιεραρχίας φαίνεται να υπονοείται εδώ, που 
ταξινομεί τα παιδιά σε τρεις κατηγορίες μαθητών, ανάλογα με την επίδοσή τους στο 
σχολείο: Οι  άριστοι μαθητές που φαίνεται να είναι οι μαθητές με υψηλή επίδοση, οι 
μέτριοι μαθητές και οι αδύνατοι μαθητές που φαίνεται να είναι οι μαθητές με χαμηλή 
επίδοση. Μέτριοι θεωρούνται οι μαθητές που βρίσκονται ανάμεσα στα δύο άκρα. Η 
σχολική επίδοση φαίνεται να είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες στη 
δημιουργία του συστήματος αξιών που επικοινωνούν άτυπα μεταξύ τους οι 
εκπαιδευτικοί. Πέρα όμως από τη σχολική επίδοση, η εθνικότητα φαίνεται να είναι 
ένας άλλος παράγοντας όπως εξηγεί η πιο κάτω δασκάλα: 

Xαρά: Καταρχήν, πιστεύω ότι...η προκατάληψη για ορισμένα παιδιά... δεν μιλούμε 
μόνο για μαθησιακές δυσκολίες, μιλούμε για παιδιά αλλοδαπών, άρα υπάρχει 
προκατάληψη.. 

Ελίνα: Δηλαδή; 

Xαρά: Πολλοί δάσκαλοι θα τους ακούσεις να λένε μα έχω τόσους Πόντιους και 
τόσους Κύπριους [στην τάξη] αυτή είναι μια προκατάληψη.  Βασικά ερχόμαστε 
στο σχολείο με την προκατάληψη για το πόσους Πόντιους θα έχουμε μέσα στην 
τάξη, ποιός εν ο γονιός τους κτλ… πιστεύω ότι αν βγάλουμε από το μυαλό μας 
αυτή την προκατάληψη της άσχημης αντίληψης που έχουμε για κάποια παιδιά θα 
μπορέσουμε να τα δεχτούμε όλα … Δηλαδή λέμε ότι δίνουμε ίση μεταχείριση σε 
όλα τα παιδιά αλλά πιστεύω ότι πίσω στο μυαλό μας λέμε α τούτος είναι 
Πόντιος... 

Ελίνα: Tί σκέφτεστε δηλαδή; 

Xαρά: Μπορεί να μην τα καταφέρνει τόσο στα Ελληνικά π.χ. να δυσκολεύεται... 
γενικότερα στα μαθήματα λόγω του ότι έρχεται από μια ξένη χώρα μιλά άλλη 
γλώσσα. 

Η εθνικότητα των παιδιών φαίνεται να είναι μια άλλη παράμετρος που επηρεάζει 
τους εκπαιδευτικούς στο πως βλέπουν τα παιδιά. Μια αρνητική προκατάληψη που 
πηγάζει κυρίως από το γεγονός ότι οι μαθητές προέρχονται από μια άλλη χώρα και 
δεν μιλούν Ελληνικά. Ωστόσο, στο σχολείο που ανήκε στις Ζ.Ε.Π., υπήρχε η 
πεποίθηση μεταξύ των εκπαιδευτικών ότι τα παιδιά που έρχονται από άλλες χώρες, 
παρόλο που είχαν δυσκολίες με τη γλώσσα, θα μπορούσαν να σημειώσουν πρόοδο 
όπως στο πιο κάτω παράδειγμα: 

Σούλα: Όταν αρχικά διορίστηκα σε σχολείο που ανήκει στις Ζ.Ε.Π., ήρθα εδώ με 
μια προκατάληψη επειδή η πλειοψηφία των παιδιών δεν ξέρουν καλά Ελληνικά 
και έχουν χαμηλό επίπεδο....  δεν περίμενα από αυτά τα παιδιά πολλά... Ωστόσο, 
μετά που πέρασα λίγο χρόνο εδώ κατάλαβα ότι χρειάζονται απλά μια διαφορετική 
προσέγγιση, προκειμένου να είναι σε θέση να καταλάβουν... και αν αυτό 
ακούγεται αδύνατο σε μια τάξη όπου μπορείς να βρεις τέσσερις διαφορετικές 
γλώσσες, είναι πλέον σε θέση να φθάσουν σε επίπεδα που εγώ δε θα μπορούσα να 
φανταστώ. 
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Φαίνεται ότι, παρόλο που η δασκάλα ήταν αρνητικά προκατειλημμένη για τα παιδιά 
που έρχονται από άλλη χώρα, όταν διορίστηκε σε σχολείο Ζ.Ε.Π., ίσως επειδή η 
πλειοψηφία των παιδιών δεν μιλούσε Ελληνικά, η δασκάλα "έπρεπε" να αλλάξει την 
προσέγγιση της και διαπίστωσε ότι τα παιδιά αυτά θα μπορούσαν να κάνουν πρόοδο. 
Είναι επίσης προφανές ότι οι προσδοκίες της δασκάλας άλλαξαν προς τα παιδιά που 
έρχονται από άλλες χώρες.  

Πέρα όμως από τη σχολική επίδοση και την εθνικότητα, το οικογενειακό υπόβαθρο 
παρουσιάστηκε σαν ένας ακόμη παράγοντας ο οποίος συμβάλλει στη δημιουργία 
ενός συγκεκριμένου συστήματος αξιών που φαίνεται να είναι περιοριστικός. Το 
οικογενειακό υπόβαθρο των παιδιών αναφέρεται στη δομή μιας οικογένειας και στην 
κοινωνικοοικονομική κατάσταση των γονέων. Οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών 
σχετικά με το οικογενειακό υπόβαθρο των παιδιών φάνηκε να θεωρείται η βασική 
εξήγηση για τις δυσκολίες συμπεριφοράς και μάθησης που έδειχναν ορισμένα παιδιά. 
Για παράδειγμα, οι περισσότεροι δάσκαλοι είχαν συγκεκριμένες πεποιθήσεις για τις 
μονογονεϊκές οικογένειες. Το ακόλουθο παράδειγμα είναι ενδεικτικό: 

Ράνια: Σήμερα έχουμε πολλά παιδιά στις τάξεις μας οι οποίοι προέρχονται από 
προβληματικές… οικογένειες σχεδόν τα μισά από τα παιδιά ... Οι γονείς τους είναι 
διαζευγμένοι ή οι γονείς τους δεν ζουν μαζί και ζουν είτε με τη μητέρα τους ή τον 
πατέρα τους. Όλα αυτά τα παιδιά μεταφέρουν ψυχολογικά προβλήματα και 
παρουσιάζουν επιθετική συμπεριφορά  στο σχολείο… 

Ορισμένες οικογένειες στις οποίες τα παιδιά μεγαλώνουν, όπως φαίνεται από το 
παράδειγμα, χαρακτηρίζονται ως προβληματικές και θεωρούνται ο λόγος που τα 
παιδιά δείχνουν επιθετική συμπεριφορά. Επιπλέον, οι περισσότεροι από τους 
εκπαιδευτικούς εξέφρασαν συγκεκριμένες πεποιθήσεις σε σχέση με το 
κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο των γονιών των μαθητών. Ένα χαρακτηριστικό 
παράδειγμα ακολουθεί πιο κάτω στο οποίο η δασκάλα ανακάλυψε ότι ένας από τους 
μαθητές της ο οποίος θεωρεί ότι είναι «προβληματικός» προέρχεται από μια 
οικογένεια ιδιαίτερα υψηλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση: 

Αυγή: Είναι αδύνατο, πώς μπορεί τέτοιοι γονείς να έχουν ένα τόσο προβληματικό 
παιδί; Νόμιζα ότι ήταν αγράμματοι άνθρωποι που δεν ασχολούνται καθόλου ... 
Σίγουρα πρέπει να τους καλέσω να έχουμε μια συζήτηση σχετικά με το παιδί τους. 

Η κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας ήταν ένα θέμα που διαφάνηκε 
έντονα και στο σχολείο που ανήκε στις Ζ.Ε.Π. όπως φαίνεται στο πιο κάτω 
παράδειγμα: 

Άντζελα: Η πλειοψηφία των γονέων που έχουν τα παιδιά τους σ 'αυτό το σχολείο 
έρχονται στην Κύπρο για να καλύψουν πρώτα τις βιολογικές ανάγκες τους ... η 
εκπαίδευση των παιδιών τους είναι δευτερεύουσας σημασίας γι' αυτούς, αυτό που 
τους ενδιαφέρει είναι να επιβιώσουν, έτσι δεν τους νοιάζει αν τα παιδιά τους, 
πρόκειται να μάθουν τίποτα. 

Ελίνα: Πώς ξέρετε ότι ... για παράδειγμα; 

Άντζελα: Καλά μπορώ να υποθέσω ότι μια μητέρα για παράδειγμα αρχίζει τις 
εργασίες της στις 7:00 π.μ. και τελειώνει στις 7:00 μ.μ. που χρειάζεται για να 
προετοιμάσει το φαγητό για την επόμενη μέρα ... υποθέτω ... ότι δεν θα ρωτήσει 
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το παιδί της για την ημέρα του στο σχολείο ή να το βοηθήσει στο σπίτι ....... Ξέρω 
ότι δεν έχουν το χρόνο γι 'αυτό δεν επιμένω να με επισκεφθεί στο σχολείο ..... 

Το παράδειγμα αυτό δείχνει τις πεποιθήσεις που οι περισσότεροι από τους 
εκπαιδευτικούς είχαν σε σχέση με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση των 
οικογενειών που προέρχονται από άλλες χώρες και πως αυτό επηρεάζει τη συμμετοχή 
τους στην εκπαίδευση των παιδιών τους. Μια σειρά από υποθέσεις γίνονται από τη 
δασκάλα στο παράδειγμα, για τις οικογένειες που θεωρούνται χαμηλού εισοδήματος, 
με το πιο ενδιαφέρον το γεγονός ότι αυτοί οι γονείς θεωρούν την εκπαίδευση των 
παιδιών τους ως δευτερεύουσας σημασίας. Η εκπαιδευτικός επίσης, με βάση αυτές τις 
υποθέσεις, φαίνεται να προσπαθεί να δείξει κατανόηση του περιορισμένου χρόνου 
που πιστεύεται ότι έχουν οι γονείς. 

Συμπεράσματα 
Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν επαγγελματικές 
ανάγκες των εκπαιδευτικών που πηγάζουν από τα κυρίαρχα συστήματα αξιών τους. 
Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν πεποιθήσεις που είναι βαθιά ριζωμένες στους 
εκπαιδευτικούς και επηρεάζουν τον τρόπο που βλέπουν τόσο τους μαθητές/τριες, όσο 
και τη συμπερίληψή τους. Οι πεποιθήσεις τους για τα παιδιά, θα μπορούσαν εύκολα 
να συνδεθούν με το "εντός του παιδιού" μοντέλο ή αλλιώς με έναν ελλειμματικό  
τρόπο σκέψης για τα παιδιά με δυσκολίες. Δηλαδή οι δυσκολίες θεωρούνται ότι 
ξεκινούν από τα παιδιά ή τις οικογένειές τους, παρά από το σχολείο και τον τρόπο με 
τον οποίο αυτό λειτουργεί. Τόσο η σχολική επίδοση, όσο και η εθνικότητα αλλά και 
το οικογενειακό υπόβαθρο των παιδιών φάνηκαν να είναι οι κύριοι λόγοι, τους 
οποίους οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούσαν για να εξηγήσουν τις εκπαιδευτικές 
δυσκολίες. Αυτό συνέβαλε στη δημιουργία συγκεκριμένων προτύπων και νόρμας, 
όπως αυτή της ακαδημαϊκής ιεραρχίας. 
 
Τα κυρίαρχα συστήματα αξιών αντιπροσωπεύουν ένα σύνολο αξιών σε σχέση με τους 
μαθητές/τριες της Κύπρου, τα οποία φαίνεται να θεωρούνται δεδομένα και 
επικοινωνούνται ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς καθημερινά. Οι αξίες αυτές που 
προέρχονται από τις διάφορες πεποιθήσεις θεωρούνται ως ένα κεντρικό τμήμα της 
σχολικής κουλτούρας. Οι Sergiovanni and Starratt (1988) υποστηρίζουν ότι το 
κεντρικό στοιχείο της κουλτούρας είναι το σύστημα πεποιθήσεων. Το σύστημα 
πεποιθήσεων αποτελεί το βαθύτερο επίπεδο της κουλτούρας και χαρακτηρίζεται από 
τις πεποιθήσεις και αντιλήψεις των ανθρώπων. Γύρω από το σύστημα πεποιθήσεων 
βρίσκεται το σύστημα των αξιών, της νόρμας και των προτύπων και στο επιφανειακό 
επίπεδό της βρίσκεται η συμπεριφορά (Segriovanni and Starratt, 1988). Τα 
συστήματα αξιών, όπως αυτοί δηλώνουν επηρεάζονται από τα συστήματα 
πεποιθήσεων και, ομοίως, τα συστήματα πεποιθήσεων επηρεάζουν άμεσα τις αξίες 
τους κανόνες και τα πρότυπα, που με τη σειρά τους επηρεάζουν τα πρότυπα της 
συμπεριφοράς. Άρα, αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό είναι να κατανοήσουμε τις 
πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών σε σχέση με τη συμπερίληψη όλων των παιδιών, 
έχοντας υπόψη ότι αυτές αποτελούν τη βαθιά δομή της κουλτούρας και επηρεάζουν 
τις αξίες και τις στάσεις των εκπαιδευτκών. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται 
συγκεκριμένα συστήματα αξιών και νόρμες που όπως διαφάνηκε στην έρευνα τείνουν 
να είναι περιοριστικά για τη συμπερίληψη όλων των παιδιών.  
 
Ένας τρόπος για την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών αναγκών που σχετίζονται με 
τα κυρίαρχα συστήματα αξιών είναι αποδομώντας τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών 
για τα παιδιά που αντικατοπτρίζουν έναν ελλειματικό τρόπο σκέψης, μέσω της 
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επαγγελματικής ανάπτυξής τους. Στην κυπριακή βιβλιογραφία, σχετικά με το πώς να 
αναπτύξουν την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, οι Symeonidou 
and Phtiaka (2009), υποστηρίζουν ότι κάθε προσπάθεια θα πρέπει να εξετάσει τις 
πεποιθήσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών πριν προχωρήσει στις διεθνείς τάσεις. 
Ομοίως, στη διεθνή βιβλιογραφία, η Carrington (1999) προτείνει, ότι οι 
επαγγελματικές πρωτοβουλίες για την συμπερίληψη, πρέπει να λάβουν υπόψη τις 
πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών, προκειμένου να είναι επιτυχείς.  

Συμπερασματικά, αυτό που υποστηρίζεται στο παρόν άρθρο είναι ότι η 
επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών σε σχέση με τη συμπερίληψη πρέπει να 
λάβει ίσως πρωταρχικά υπόψη της τα κυρίαρχα συστήματα αξιών, γιατί αφορά 
κυρίως, βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις, πεποιθήσεις και στάσεις των εκπαιδευτικών που 
μπορεί να αντιστέκονται στις προσπάθειες για τη συμπερίληψη όλων των παιδιών.  
Ως εκ τούτου,  αποδομώντας τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών που φαίνεται να 
αντανακλούν ένα ελλειμματικό μοντέλο σκέψης είναι πιθανό να βοηθήσει τους 
εκπαιδευτικούς στην προώθηση της συμπερίληψης. Πρέπει να αναγνωριστεί, 
ωστόσο, ότι τα συστήματα πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών δεν είναι απομονωμένα 
από το πολιτικό το εκπαιδευτικό και το κοινωνικό τους περιβάλλον αλλά όπως 
υποστηρίζεται από τις Sideri and Vlachou (2006) αυτά τα συστήματα πεποιθήσεων 
αναπτύχθηκαν και καταξιώθηκαν σε συγκεκριμένες πολιτικές, εκπαιδευτικές και 
κοινωνικές καταστάσεις. Αυτό έχει διαφανεί και στην παρούσα μελέτη που 
υποστηρίζει ότι οι επαγγελματικές αναπτυξιακές ανάγκες των εκπαιδευτικών 
αποτελούνται από τρεις βασικές περιοχές αναγκών (τα κυρίαρχα συστήματα αξιών, 
τη παιδαγωγική και τα μοναδικά περιβάλλοντα/πλαίσια που δημιουργούνται στην 
εκπαίδευση) που είναι αλληλένδετες, αλληλοεξαρτώμενες και αλληλεπιδρούν μεταξύ 
τους. Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι στο παρόν άρθρο έχει παρουσιαστεί ένα μέρος 
των πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών που συνδέονται με τα κυρίαρχα συστήματα 
αξιών και αφορούν κυρίως τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται 
τις εκπαιδευτικές δυσκολίες. 

Σημείωση 
*1 Τα ονόματα  των συμμετεχόντων που αναφέρονται στα αποσπάσματα είναι ψευδώνυμα. 
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