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Abstract 

This study concerns the views of Directors for the inclusion of 

pupils with special educational needs and supporting role in the 

creation of structures, such as integration classes or parallel support 

to exclude no student from the educational process. 

 

The development of integration programs in secondary education, 

and given the prospect of application of the Special Education laws 

(Law. 3699/2008 ) makes it necessary to explore the views of 

Directors schools in Secondary Education , for inclusion , and how 

these views influence their decisions. 

 

The purpose of the study is to investigate the views of Directors  

for students inclusive benefits with special educational needs, 

whether the school and family cooperation may affect the educational 

process and what factors are those that , in its view other, affect the 

proper functioning of these structures . 

 

Record the challenges and dilemmas that face during operation of 

integration blocks and parallel support as well as the objections and 

resistance to the implementation of integration. 

 

Keywords : Directors  / three views, Secondary Schools , Special 

Education Needs , Structures, integration classes . 
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Περίληψη  

Η παρούσα μελέτη αφορά τις απόψεις των Διευθυντών/τριών για την 

συνεκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τον 

υποστηρικτικό τους ρόλο στη δημιουργία δομών, όπως τα τμήματα 

ένταξης ή την παράλληλη στήριξη, ώστε να μην αποκλείεται κανένας 

μαθητής από την εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

Η ανάπτυξη προγραμμάτων ένταξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

και με δεδομένη τη προοπτική εφαρμογής της νομοθεσίας για την 

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ν. 3699/ 2008)  καθιστά  αναγκαία τη 

διερεύνηση των απόψεων  των Διευθυντών/τριών των σχολείων  στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, για την συνεκπαίδευση, και  κατά  πόσο  

αυτές  οι απόψεις επηρεάζουν τις αποφάσεις τους.   

Σκοπός της μελέτης είναι να διερευνηθούν οι απόψεις των 

Διευθυντών/τριών για τα οφέλη της συνεκπαίδευσης των μαθητών με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, το κατά πόσο η συνεργασία σχολείου και 

οικογένειας μπορεί να επηρεάσει την εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και 

ποιοι παράγοντες είναι εκείνοι οι οποίοι, κατά την άποψή τους, 

επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία αυτών των δομών.  Καταγράφονται 

οι προκλήσεις και διλήμματα  τα οποία αντιμετωπίζουν κατά την 

λειτουργία των τμημάτων ένταξης  και της παράλληλης στήριξης καθώς 

επίσης και οι αντιρρήσεις και αντιστάσεις για την  εφαρμογή της 

ενσωμάτωσης.    

Λέξεις κλειδιά: Απόψεις Διευθυντών/τριων, Σχολεία Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, Δομές,  Τμήματα 

Ένταξης. 

H εκπόνηση της παρούσας μελέτης έγινε στα πλαίσια του 

μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» με 
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κατεύθυνση την «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» του Πανεπιστημίου 

«ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ» και αποτελείται από 2 μέρη.  

Αναλυτικότερα το 1ο μέρος το οποίο περιλαμβάνει το ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ και αποτελείται από 3 κεφάλαια. Στο 1ο κεφάλαιο  

περιγράφουμε τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των Διευθυντών των 

σχολείων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και γενικότερα το ρόλο τους   

στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου.   

Στο 2ο κεφάλαιο περιγράφουμε τις θεωρίες ηγεσίας ως παράγοντας 

αποτελεσματικότητας στη διοίκηση του σχολείου. 

Στο 3ο κεφάλαιο  αναφερόμαστε  στην εκπαιδευτική πολιτική της 

ένταξης τόσο ως δυναμική διαδικασία όσο και ως αποτέλεσμα. Θα 

δώσουμε  τον ορισμό της ένταξης και θα προσδιορίσουμε τις δομές στις 

οποίες μπορούν να φοιτούν  οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Θα 

αναφερθούμε επίσης στις προκλήσεις και τα διλήμματα που 

αντιμετωπίζουν οι Διευθυντές/τριες των σχολείων, καθώς επίσης και τις 

αντιρρήσεις και αντιστάσεις που εκφράζουν για την  εφαρμογή της 

ενσωμάτωσης. 

Το 2ο μέρος περιλαμβάνει την ΕΡΕΥΝΑ και αποτελείται από 2 

κεφάλαια. Στο 4ο κεφαλαίο γίνεται ανάλυση της μεθόδου με την οποία 

εκπονήθηκε η έρευνα καθώς επίσης και τα αποτελέσματα τα οποία 

πρόεκυψαν σύμφωνα με τις απαντήσεις των Διευθυντών/τριών που 

συμμετείχαν στην έρευνα. 

Στο 5ο κεφάλαιο καταγράφονται τα συμπεράσματα τα οποία 

προέκυψαν από την παρούσα έρευνα όπως και από άλλες σχετικές 

έρευνες και γίνονται προτάσεις για την προοπτική της ένταξης.    
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