
 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ∆.Ε. 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ Α΄ ΚΥΚΛΟΥ 
 
ΤΟΜΕΑΣ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ: ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ 
 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 
 
 
 
 

            Ονοµατεπώνυµο                                                                     Α.Μ. 
            Μαρία Γεωργιάδη                                                                    100 
 

 
 
 
 

Ρέθυµνο 2001 
 
 
 
 



 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

Περίληψη..............................................................................................................σ.3 

Πρόλογος.............................................................................................................σ.5 

1.Εισαγωγή..........................................................................................................σ.6 

2.Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις........................................................................σ.9 

   2.1.Ο όρος σχολική ενσωµάτωση........................................................................σ.9 

         2.1.1. Ο όρος σχολική ενσωµάτωση και η σχέση του µε τους όρους 

                   ένταξη, επανένταξη, συνεκπαίδευση και αποκατάσταση....................σ.10 

         2.1.2. Η ανάγκη επαναπροσδιορισµού των ειδικών εκπαιδευτικών 

                   αναγκών..............................................................................................σ.14 

          2.1.3. Η έννοια και η σηµασία της σχολικής ενσωµάτωσης.........................σ.16 

          2.1.4. Η ευρωπαϊκή διάσταση της σχολικής ενσωµάτωσης.........................σ.20 

          2.1.5. Η ελληνική νοµοθεσία για τη σχολική ένταξη και ενσωµάτωση..........σ.24 

   2.2.Ο όρος παιδιά µε χρόνιες ασθένειες..............................................................σ.28 

         2.2.1. Παράγοντες που επηρεάζουν το παιδί µε χρόνια ασθένεια.................σ.36 

3.Κατηγορίες χρόνιων ασθενειών.......................................................................σ.39 

   3.1. Άσθµα στην παιδική ηλικία............................................................................σ.40 

   3.2. Σακχαρώδης διαβήτης στην παιδική ηλικία...................................................σ.51 

   3.3. Έιτζ/ HIV στην παιδική ηλικία........................................................................σ.60 

   3.4. Επιληψία στην παιδική ηλικία........................................................................σ.66 

   3.5. Νεοπλασµατικά νοσήµατα (καρκίνος) στην παιδική ηλικία...........................σ.71 

   3.6. Το παιδί µε µεσογειακή αναιµία....................................................................σ.81 

4.Η σχολική ενσωµάτωση του παιδιού µε χρόνια ασθένεια.............................σ.85 

   4.1. Παράγοντες που επηρεάζουν την εκπαίδευση του παιδιού µε χρόνια 

          ασθένεια........................................................................................................σ.85 

   4.2. Εναλλακτικές µορφές εκπαίδευσης του παιδιού µε χρόνια ασθένεια............σ.88 

   4.3. Η σχολική ενσωµάτωση παιδιών µε χρόνιες ασθένειες: Αναφορά σε 

          σχετικές έρευνες..........................................................................................σ.101 

5.Η προβληµατική της έρευνας.........................................................................σ.112 

   5.1. Σκοπός και στόχοι της έρευνας...................................................................σ.113 

   5.2. Περιορισµοί της έρευνας.............................................................................σ.115 

6.Μέθοδος της έρευνας.......................................................................................σ.117 

   6.1. Τα µέσα συλλογής δεδοµένων....................................................................σ.118 

          6.1.1. Περιγραφή του ερωτηµατολογίου των εκπαιδευτικών.......................σ.118 

          6.1.2. Περιγραφή του ερωτηµατολογίου των µαθητών Ε΄ και ΣΤ΄  

                    δηµοτικού..........................................................................................σ.118 



 3

         6.1.3. Περιγραφή του ερωτηµατολογίου των γονέων παιδιών µε 

                   χρόνιες ασθένειες...............................................................................σ.118 

   6.2. Ο πληθυσµός αναφοράς και τα δείγµατα έρευνας......................................σ.119 

   6.3. Η σύνθεση του δείγµατος των εκπαιδευτικών.............................................σ.123 

   6.4. Η σύνθεση του δείγµατος των µαθητών......................................................σ.124 

   6.5. Η σύνθεση του δείγµατος των γονέων παιδιών µε χρόνιες ασθένειες........σ.125 

   6.6. Μέθοδος στατιστικής ανάλυσης..................................................................σ.131 

   6.7. Μελέτες περίπτωσης...................................................................................σ.132 

7.Παρουσίαση των αποτελεσµάτων της έρευνας............................................σ.133 

   7.1. Παρουσίαση των αποτελεσµάτων από την στατιστική επεξεργασία  

          των απαντήσεων των εκπαιδευτικών..........................................................σ.133 

         7.1.1. Παρουσίαση των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στις  

                   ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου........................................................σ.133 

         7.1.2. Έλεγχοι στατιστικής σηµαντικότητας..................................................σ.157 

   7.2. Παρουσίαση των αποτελεσµάτων από τη στατιστική επεξεργασία  

          των απαντήσεων των µαθητών...................................................................σ.179 

          7.2.1. Παρουσίαση των απαντήσεων των µαθητών στις  

                    ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου.......................................................σ.179 

          7.2.2. Έλεγχοι στατιστικής σηµαντικότητας.................................................σ.190 

   7.3. Παρουσίαση των αποτελεσµάτων από τη στατιστική επεξεργασία 

          των απαντήσεων των γονέων.....................................................................σ.211 

          7.3.2. Έλεγχοι στατιστικής σηµαντικότητας.................................................σ.229 

   7.4. Σύγκριση των απαντήσεων δασκάλων και γονέων στις κοινές  

          ερωτήσεις των δύο ερωτηµατολογίων........................................................σ.239 

   7.5. Παρουσίαση των µελετών περίπτωσης......................................................σ.241 

8.Σχολιασµός και ερµηνεία των αποτελεσµάτων / Συµπεράσµατα...............σ.252 

Βιβλιογραφία.......................................................................................................σ.259 

Φωτογραφικό υλικό που χρησιµοποιήθηκε....................................................σ.290 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.....................................................................................................σ.291 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ....................................................................................................σ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ...................................................................................................σ. 

 
 
 
 
 
 



 4

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Πολύ λίγα είναι γνωστά για τη σχολική ενσωµάτωση των παιδιών που πάσχουν από 

χρόνιες ασθένειες. Ο σκοπός αυτής της µελέτης είναι να συλλέξει στοιχεία για τον 

τρόπο µε τον οποίο µπορεί να επιτευχθεί η πλήρης συµµετοχή και αποδοχή του 

παιδιού µε χρόνια ασθένεια στο σχολικό του περιβάλλον.Για αυτόν το λόγο 

συλλέξαµε τις απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, µαθητών Ε΄ και 

Στ΄ ∆ηµοτικού καθώς και γονέων παιδιών µε χρόνιες ασθένειες. Η εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών, η ενηµέρωση και η ευαισθητοποίηση των µαθητών για τα παιδιά µε 

χρόνιες ασθένιες και η ανάγκη συνεργασίας ανάµεσα στην οικογένεια, το σχολείο και 

το ιατρικό προσωπικό του σχολείου, κρίνονται απαραίτητες και βασικές 

προϋποθέσεις µιας επιτυχηµένης σχολικής ενσωµάτωσης για τα παιδιά µε χρόνιες 

ασθένειες. 

 

ABSTRACT 
Little is known about the inclusion of children with chrοnic illnesses. The purpose of 

this study is to select information about the ways that we can achieve full inclusion 

practices for children with chronic illnesses. To achieve this goal, we have selected 

the views of primary school teachers, pupils of fifth and sixth grade and from parents 

of children with chronic illnesses. The education of schoolteachers, the sensibility of 

students and the need of cooperation between the family, the school and the medical 

personnel that takes care after the child is be to consider as the most important 

conditions of achieving full inclusion practices for these children. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Το κίνηµα της σχολικής ενσωµάτωσης σε συνδυασµό µε τη συνεχιζόµενα 

αυξανόµενη συµµετοχή παιδιών µε χρόνιες ασθένειες στις συνηθισµένες τάξεις τους, 

απαιτεί ένα νέο επίπεδο προετοιµασίας των δασκάλων και ένα νέο επίπεδο 

οργάνωσης του σχολείου, προκειµένου να ανταποκριθεί τόσο στις ιατρικές όσο και 

στις εκπαιδευτικές ανάγκες αυτών των παιδιών. Είναι αναγκαίο οι δάσκαλοι να 

κατανοήσουν τη φύση ορισµένων χρόνιων ασθενειών και τις ειδικές εκπαιδευτικές 

επιπτώσεις, που ενδεχοµένως αυτές να έχουν, καθώς και τις ειδικές ρυθµίσεις που 

µπορεί να χρειαστούν προκειµένου να βοηθήσουν τους µαθητές µε χρόνιες 

ασθένειες στην µαθησιακή διαδικασία. 

Τα παιδιά που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες έχουν το δικαίωµα (αλλά και 

το αξίζουν) να αναπτύξουν στο µέγιστο δυνατό βαθµό τις ικανότητές τους και να 

ωφεληθούν από την εκπαιδευτική διαδικασία που λαµβάνει χώρα στο πλαίσιο του 

συνηθισµένου σχολείου. 

 Με την εργασία µας αυτή αποσκοπούµε να ενώσουµε τις φωνές των άµεσα 

εµπλεκοµένων στην εκπαιδευτική αντιµετώπιση του παιδιού µε χρόνια ασθένεια 

(εκπαιδευτικών, γονέων, µαθητών), έτσι ώστε να µπορέσουµε να επιτύχουµε την 

πλήρη πρόσβαση και συµµετοχή του παιδιού στο σχολείο του. 

 Από τη θέση αυτή θέλω να ευχαριστήσω όλους εκείνους που µε βοήθησαν 

στην υλοποίηση της παρούσας µελέτης. Καταρχήν, ευχαριστώ ιδιαιτέρως τον 

καθηγητή και επόπτη µου κ. Αντώνη Κυπριωτάκη, ο οποίος µου συµπαραστάθηκε σε 

όλη την πορεία συγκέντρωσης του υλικού και συγγραφής της µελέτης αυτής και που 

µε την επιστηµονική του κατάρτιση και εµπειρία µου έδωσε πολύτιµες και ουσιαστικές 

συµβουλές οι οποίες µε βοήθησαν να διευρύνω τις γνώσεις µου αλλά και να 

προβληµατιστώ στον ευρύτερο χώρο της ειδικής αγωγής. 

 Ευχαριστώ επίσης τον Καθηγητή κ. Μιχάλη Βάµβουκα, ο οποίος µε βοήθησε 

µε τις παρατηρήσεις του να ξεπεράσω σηµαντικά προβλήµατα που προέκυψαν κατά 

την πορεία της έρευνάς µου. 

 Σηµαντική ήταν η βοήθεια την οποία δέχτηκα από την Αν. Καθηγήτρια του 

Τµήµατος Ψυχολογίας Κρήτης, κ. Πόπη Χατήρα, η οποία µε βοήθησε στην ανάλυση 

των ζωγραφιών των παιδιών µε χρόνιες ασθένειες, τις οποίες µε δική της προτροπή 

συµπεριέλαβα στην εργασία µου. 

 Θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω τον κ. Νίκο Ανδρεαδάκη, διδάσκοντα στο 

Π.Τ.∆.Ε. Κρήτης, ο οποίος µε βοήθησε σηµαντικά στην στατιστική επεξεργασία των 

δεδοµένων της έρευνας. 

 Επιθυµώ να ευχαριστήσω την Αργυρώ Παπαδάκη, ψυχολόγο στην 

Παιδιατρική Κλινική Παιδοαιµατολογίας/ Ογκολογίας του ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η., η οποία µε 
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βοήθησε να προσεγγίσω τους γονείς παιδιών µε καρκίνο αλλά και να συγκεντρώσω 

τις τέσσερις από τις πέντε ζωγραφιές των παιδιών. 

 Ευχαριστώ ακόµα όλους τους γιατρούς που θέλησαν να µε βοηθήσουν στην 

έρευνα και κυρίως την κ. Α. Πουλιάση, διευθύντρια της Παιδιατρικής Κλινικής στο 

Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου, τον κ. Ν. Βαράκη, Παιδίατρο στο ίδιο νοσοκοµείο, τον 

κ. ∆. Μαµουλάκη, παιδοδιαβητολόγο στο ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η., την κ. Ε. Μαντζουράνη, 

παιδίατρο στο ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η., τον κ. Σ. Βουτουφιανάκη, παιδονευρολόγο στο 

Βενιζέλειο Νοσοκοµείο Ηρακλείου και τον κ. Ν. Αθανασόπουλο, παιδίατρο στο Γενικό 

Νοσοκοµείο Χανίων.  

Θερµές ευχαριστίες οφείλω στα µέλη των Συλλόγων Γονέων και Φίλων 

παιδιών µε χρόνιες ασθένειες που απευθύνθηκα και ιδίως ευχαριστώ τον κ. Ν. 

Ρουσσάκη, Πρόεδρο του Παγκρήτιου Συλλόγου Αγώνος κατά του ∆ιαβήτη, για το 

υλικό που έθεσε στη διάθεσή µου. 

 Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώργο Μαρκογιαννάκη και τον Γιώργο 

Χουρδάκη που µε βοήθησαν στη συγκέντρωση ορισµένων ερωτηµατολογίων 

εκπαιδευτικών και µαθητών από την πόλη του Ηρακλείου. 

Τέλος, ευχαριστώ όλους τους εκπαιδευτικούς, τους µαθητές, τους γονείς αλλά 

και τα ίδια τα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες που βοήθησαν να πραγµατοποιηθεί η 

εργασία αυτή. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
«...ζωή δεν είναι µόνο η αναπνοή. ∆εν είναι µόνο η αποκατάσταση των οργανικών 

λειτουργιών-είναι και το περιεχόµενό της» (Μαµαντάκη, 1999,30). 

 

Οι πρόοδοι που σηµειώθηκαν τα τελευταία χρόνια στο χώρο της ιατρικής 
επιστήµης, έχουν επηρεάσει σηµαντικά τη ζωή αρκετών παιδιών. Έτσι χάρη στα 
επιτεύγµατά της µια αρκετά µεγάλη λίστα από ασθένειες που παλαιότερα ήταν 
απειλητικές για τη ζωή πολλών παιδιών, σήµερα θεωρούνται χρόνιες και ελεγχόµενες 
και όχι πάντα απειλητικές για τη ζωή τους (Παπαδάτου, 1986, Παπαδάτου, 1995, 
Lynch, Lewis & Murphy,1993).  

Αυτή η νέα κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί και αφορά τις ιδιαιτερότητες των 
παιδιών µε προβλήµατα υγείας, θέτει σε νέες βάσεις την εκπαίδευσή τους, αφού 
πλέον πολλά παιδιά µπορούν και παρακολουθούν κανονικά το σχολείο τους. Τα 
παιδιά µε χρόνιες ασθένειες αποτελούν µια πρόκληση για τις δυνατότητες του 
συνηθισµένου δηµόσιου δηµοτικού σχολείου, το οποίο θα πρέπει να προσφέρει στα 
παιδιά αυτά υπηρεσίες ποιοτικά και ποσοτικά υψηλές, προκειµένου να τους δοθεί µια 
σωστή εκπαίδευση, µια εκπαίδευση στην οποία θα πρέπει να έχουν πρόσβαση όλα 
τα παιδιά. Εξάλλου, «ένα σχολείο για όλα τα παιδιά, µέσα στο οποίο προσφέρονται 
ευκαιρίες ανάπτυξης που αντιστοιχούν στη φύση και στις δυνατότητες κάθε παιδιού 
ξεχωριστά, αποτελεί αίτηµα των καιρών» (Κυπριωτάκης, 1997β, 380). 

Βρισκόµαστε σε µια εποχή που η πολιτεία και η κοινή γνώµη έχουν αρχίσει να 
ευαισθητοποιούνται στα προβλήµατα των παιδιών µε ειδικές ανάγκες. Παρόλα αυτά, 
υπάρχει στη χώρα µας µια έλλειψη γενικότερου ενδιαφέροντος για «τα παιδιά που 
πάσχουν από χρόνιες ή/ και εξελικτικές ασθένειες οι οποίες, σε διαφορετικό βαθµό, 
ανάλογα µε τη σοβαρότητά τους, έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία αλλά και 
στην συναισθηµατική, κοινωνική και σχολική ζωή των παιδιών» (Αναγνωστοπούλου, 
1991,42). Αυτό οφείλεται σύµφωνα µε την Closs (2000α), στην γενικότερη άγνοια 
που υπάρχει στους εκπαιδευτικούς για τις ιατρικές καταστάσεις και τις επιπτώσεις 
που αυτές έχουν στα παιδιά. Υπάρχει γενικότερα µια «άγνοια και στεκόµαστε 
αµήχανοι απέναντι στα παιδιά µε σοβαρά προβλήµατα υγείας, ανυποψίαστοι 
εντελώς» (Βαζάκα,1999,48). 

Στη χώρα µας η έλλειψη γενικότερου ενδιαφέροντος για τα παιδιά µε χρόνιες 

ασθένειες υπάρχει, γιατί η ασθένεια θεωρείται ένα θέµα που αφορά µόνο την ιατρική, 

διαχωρίζοντάς την έτσι από τις συναισθηµατικές, κοινωνικές και σχολικές συνέπειες 

που αυτή έχει για το παιδί (Αναγνωστοπούλου, 1991, Bannon & Ross, 1998).  

Αυτό που διαφοροποιεί τα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες από τα υπόλοιπα 

παιδιά είναι το γεγονός ότι έχουν ανάγκη σε µεγαλύτερο βαθµό και σε µεγαλύτερη 

συχνότητα ιατρικές υπηρεσίες απ’ ότι τα υπόλοιπα παιδιά. Ιδιαίτερη προσοχή στις 

ειδικές ανάγκες υγείας αυτών των παιδιών πρέπει να δίνεται από το σχολείο. Η 

ασθένεια και η θεραπεία της συχνά οδηγούν σε απουσίες από το σχολείο και 

µπορούν επίσης να µειώσουν την αντοχή του παιδικού οργανισµού (American 

Academy of Pediatrics, 1990). Και οι κυριότεροι σύµµαχοι του άρρωστου παιδιού για 

«µια δραστήρια ζωή είναι το σχολείο, το νοσοκοµείο και το σπίτι» (Ramholt, 

1999,54). Και αυτό γιατί τα περισσότερα παιδιά που πάσχουν από κάποιο χρόνιο 

νόσηµα δεν χρειάζεται να νοσηλεύονται συνεχώς στο νοσοκοµείο ως εσωτερικοί 

ασθενείς. Μπορούν να επιστρέφουν κατά διαστήµατα στο σπίτι τους, να πηγαίνουν 
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ξανά στο σχολείο και να κάνουν παρέα µε τους συνοµηλίκους του. Όπως είναι 

ευνόητο, για την εκπαίδευση του παιδιού µε τη χρόνια ασθένεια είναι απαραίτητη και 

πολύτιµη η συνεργασία σχολείου-οικογένειας- νοσοκοµείου (Μαµαντάκη, 1999). 

Η παρακολούθηση του συνηθισµένου σχολείου από το παιδί που πάσχει από 

κάποιο χρόνιο νόσηµα θεωρείται επιθυµητή τόσο από τους παιδίατρους όσο και από 

τους γονείς. Από τη µια µεριά παρέχεται στο παιδί η βασική εκπαίδευση που θα του 

δώσει τη δυνατότητα και τις προοπτικές για µια επιτυχηµένη επαγγελµατική ζωή 

(Larcombe, 1995) και από την άλλη, του προσφέρεται η δυνατότητα για την 

ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων µέσα από τις σχέσεις του µε τους υγιείς 

συµµαθητές του. Για τους γονείς το γεγονός και µόνο ότι το παιδί τους µπορεί και 

παρακολουθεί το σχολείο του, αποτελεί γι’ αυτούς µια ένδειξη ότι η ανεπάρκεια που 

παρουσιάζει το παιδί τους κινείται µέσα στα φυσιολογικά όρια (Eiser & Town, 1987). 

Μερικές παιδικές χρόνιες ασθένειες παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια µια 

αυξητική τάση (άσθµα και σακχαρώδης διαβήτης στην παιδική ηλικία), ενώ στη λίστα 

των χρόνιων ασθενειών έχουν προστεθεί και νέες ασθένειες, όπως διάφορα είδη 

αλλεργιών, η µόλυνση από τον ιό του Aids, η δρεπανοκυτταρική αναιµία κ.ά. 

Επιπλέον, οι δάσκαλοι έχουν να αντιµετωπίσουν µια πληθώρα καταστάσεων, όπως 

παιδιά που έχουν υποστεί εγχειρήσεις, µεταµοσχεύσεις οργάνων, τραχειοστοµία κ.ά. 

(Bannon & Ross, 1998). 

Παρόλα αυτά όµως, έχουν γίνει πολύ λίγες έρευνες και δεν έχει δοθεί 

ιδιαίτερη βαρύτητα στο ζήτηµα της σχολικής ενσωµάτωσης των παιδιών µε χρόνιες 

ασθένειες (Larcombe, 1995), αλλά και στο εάν οι ίδιοι δάσκαλοι αισθάνονται έτοιµοι 

να αναλάβουν ταυτόχρονα την εκπαίδευση ή οποιαδήποτε ιατρική ανάγκη µπορεί να 

προκύψει στην τάξη τους από την ύπαρξη ενός παιδιού µε χρόνια ασθένεια (Eiser & 

Town, 1987). 

Τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες για όλους τους µαθητές αλλά και 
για τους µαθητές µε χρόνιες ασθένειες, να τους παρέχεται εκπαίδευση σε ένα όσο το 
δυνατό λιγότερο περιοριστικό περιβάλλον. (Lehr, 1990). Ειδικότερα, για το παιδί µε 
τη χρόνια ασθένεια, σήµερα εστιάζουµε την προσοχή µας «σε µια µακροπρόθεσµη 
προοπτική επανένταξης, τόσο στο σχολικό όσο και στο κοινωνικό του περιβάλλον» 
(Ramholt, 1999,52). 

Οι λόγοι που µας έκαναν να επιλέξουµε το συγκεκριµένο ερευνητικό θέµα 
στηρίζονται στην προοπτική για την υλοποίηση ενός σχολείου κοινού για όλα τα 
παιδιά και ως εκ τούτου και για τα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες. Παράλληλα, η 
έλλειψη σχετικών ερευνών αναφορικά µε την ενσωµάτωση ή επανένταξη παιδιών µε 
χρόνιες ασθένειες στα συνηθισµένα σχολεία στον ελλαδικό χώρο, σε συνδυασµό µε 
το προσωπικό µας ενδιαφέρον για την κατηγορία αυτή των παιδιών, καθώς και η 
αντίληψη που ισχύει ότι τα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες αποτελούν ευθύνη των 
γιατρών, χωρίς να δίνεται έµφαση σε άλλες εξίσου σηµαντικές παραµέτρους, όπως 
είναι η εκπαίδευσή τους, συνετέλεσαν στην επιλογή του συγκεκριµένου θέµατος. 

Η εργασία µας σε ένα πρώτο επίπεδο επιχειρεί την εννοιολογική 

αποσαφήνιση των δύο βασικών εννοιών που µας απασχολούν, δηλαδή της σχολικής 
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ενσωµάτωσης και του όρου παιδιά µε χρόνιες ασθένειες. Κατόπιν αναλύουµε τα 

βασικά χαρακτηριστικά των έξι χρόνιων ασθενειών στις οποίες και εστιάζουµε το 

ενδιαφέρον µας. Ακολουθεί µια βιβλιογραφική ανασκόπηση και αναφορά σε έρευνες 

σχετικές µε την σχολική ενσωµάτωση παιδών µε χρόνιες ασθένειες.  

Έπειτα αναλύουµε το µεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνάς µας και ακολουθεί η 

παρουσίαση των αποτελεσµάτων της έρευνας. Τέλος, επιχειρούµε µια συνθετική 

θεώρηση και ερµηνεία των αποτελεσµάτων και εισάγουµε τις δικές µας προτάσεις για 

την σχολική ενσωµάτωση των παιδιών µε χρόνιες ασθένειες. 

Μετά τον κατάλογο των βιβλιογραφικών αναφορών παραθέτουµε τρία 

Παραρτήµατα όπου περιλαµβάνουµε ορισµένους στατιστικούς πίνακες από την 

επεξεργασία των δεδοµένων της έρευνας, τα τρία ερωτηµατολόγια που 

χρησιµοποιήθηκαν, και τέλος, έναν αναλυτικό κατάλογο των Συλλόγων στους 

οποίους απευθυνθήκαµε για την υλοποίηση της έρευνάς µας. 

 

 

 

 

 

 

 

2.ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΕΙΣ   
   
2.1. Ο όρος σχολική ενσωµάτωση 
       

Αναµφίβολα, µια από τις πιο σηµαντικές επιδράσεις που δέχτηκε η 

εκπαίδευση στο ∆υτικό κόσµο τις τελευταίες δεκαετίες, υπήρξε το αίτηµα για 

ενσωµάτωση παιδιών µε ειδικές ανάγκες στις κανονικές διαδικασίες εκπαίδευσης. 

«Σε όλες τις αναπτυγµένες χώρες κερδίζει κάθε µέρα έδαφος µια πολύ σηµαντική 

γενική αρχή: “Όλα τα παιδιά στα κανονικά σχολεία”» (Παπαγεωργίου & 

Κυπριωτάκης, 1999, 93). ∆εν είναι τυχαίο το γεγονός πως σε αρκετές χώρες έχει 

θεσµοθετηθεί ο θεσµός της σχολικής ενσωµάτωσης, όπως άλλωστε και στη χώρα 

µας (Robertson, 1999, ΦΕΚ 78/1565, Νόµος 28/7/2000).  

Ουσιαστικά, «ο όρος ενσωµάτωση χρησιµοποιείται για να τονιστούν οι 

προσπάθειες που καταβάλλονται για την εξάλειψη της αποµόνωσης και της 

περιθωριοποίησης» (Κυπριωτάκης, 2001, 19).  

Το αίτηµα αυτό δεν ακούγεται µόνο από πολιτικούς ή από οργανώσεις 

γονέων (και οι δύο αυτοί παράµετροι αντιπροσωπεύουν την επιθυµία για 
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κανονικοποίηση , δηλαδή την επιθυµία να έχει κάθε παιδί τις ίδιες ευκαιρίες 

πρόσβασης στην εκπαίδευση), αλλά και από τις ανακοινώσεις των ερευνητών, οι 

οποίοι έφεραν τη συζήτηση στο προσκήνιο τόσο µέσα από την έρευνα όσο και µέσα 

από θεωρητικές αναζητήσεις (Stevens & Werkhoven,1997). Αυτό σηµαίνει πως λόγοι 

φιλοσοφικοί (ίσα δικαιώµατα και ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης), κοινωνικοί 

(αναγνώριση της σηµασίας και του ρόλου της κοινωνικοποίησης µέσα στο σχολείο), 

ψυχολογικοί (βελτίωση συναισθηµατική από την αποδοχή τους ως ισότιµων µελών) 

και εκπαιδευτικοί (καλύτερα αποτελέσµατα στον τοµέα της απόκτησης γνώσεων απ’ 

ότι αν φοιτούσαν στο ειδικό σχολείο), συνηγορούν υπέρ της σχολικής ενσωµάτωσης 

των παιδιών µε ειδικές ανάγκες (Μπίρτσας, 1990β). 

Και οι επιφυλάξεις που εκφράζονται µερικές φορές σχετικά µε την σχολική 

ενσωµάτωση, αφορούν την «έκταση που µπορεί να έχει η σχολική ενσωµάτωση κατά 

την εφαρµογή της, στη διαδικασία που πρέπει να τηρείται και στα µοντέλα που 

πρέπει να εφαρµόζονται, ώστε να είναι επιτυχής» (Χρηστάκης, 1996, 33). 

Η σηµερινή πραγµατικότητα στο χώρο της ειδικής αγωγής έχει θέσει σε 

αµφισβήτηση την αντίληψη ότι τα προβλήµατα που παρουσιάζουν τα παιδιά µε 

ειδικές ανάγκες θα πρέπει να αντιµετωπίζονται σε ξεχωριστό πλαίσιο, έξω από το 

συνηθισµένο σχολείο, µε αποτέλεσµα την περιθωριοποίηση και αποµόνωση των 

παιδιών αυτών. «Τα ειδικά σχολεία παραµένουν σχολεία «κλειστά». Αδυνατούν να 

βρουν διεξόδους και να σπάσουν το φράγµα των προκαταλήψεων. ∆εν 

παρουσιάζουν σύνθεση ποικίλη, αντίστοιχη µε εκείνη της κοινωνικής 

πραγµατικότητας. Επιλέγουν το µαθητικό πληθυσµό τους µε βάση συγκεκριµένα 

χαρακτηριστικά, µε αποτέλεσµα τόσο τον αποκλεισµό των µαθητών και των 

οικογενειών τους, όσο και τον αποκλεισµό των ίδιων των ειδικών σχολείων» (Ζώνιου-

Σιδέρη, 2000β, 34). «Τα παιδιά που αναπτύσσονται αποµονωµένα σε εκπαιδευτικό 

και κοινωνικό επίπεδο µπορεί να αντιµετωπίσουν µεγαλύτερη δυσκολία να 

προσαρµοστούν στην κοινωνία, αφού θα έχουν επωµιστεί και την ετικέτα του 

“περιθωριακού“» (Χατήρα, 2000, 55). 

Σήµερα κυριαρχεί αυτό που ονοµάζουµε ενσωµάτωση, που σηµαίνει ότι «τα 

προβλήµατα των παιδιών µε µικρές ή µεγάλες δυσκολίες σε επίπεδο µάθησης και 

συµπεριφοράς αντιµετωπίζονται µέσα στο κανονικό σχολείο και µάλιστα µέσα στην 

κοινή τάξη, µαζί µε τα άλλα παιδιά, τους άλλους µαθητές, σε όλες τις βαθµίδες της 

εκπαίδευσης» (Τζουριάδου & Μπιτζαράκης,1990,96). Όπως υποστηρίζει η 

Πολυχρονοπούλου (1999, 88), η ενσωµάτωση στο χώρο του συνηθισµένου* 

                                                 
* Χρησιµοποιούµε τον όρο συνηθισµένο και όχι κανονικό σχολείο, γιατί ο όρος κανονικό δηλώνει ότι 
υπάρχει και κάτι µη-κανονικό, και στην περίπτωση αυτή το µη-κανονικό είναι το ειδικό σχολείο. Θα 



 11

σχολείου «αποτελεί το πρώτο στάδιο για την πρόσβαση και την ισότιµη συµµετοχή 

σε όλες τις δραστηριότητες της κοινωνικής ζωής». 

Όπως αναφέρει ο Mitchell (1990), η διαδικασία της ενσωµάτωσης όχι µόνο 

δεν αλλάζει το χαρακτήρα της ειδικής αγωγής, αλλά ταυτόχρονα θέτει και µια από τις 

πιο σηµαντικές προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει η εκπαίδευση γενικά στον 21ο 

αιώνα. Σήµερα πλέον θεωρείται ότι «η εκπαίδευση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του εκπαιδευτικού συστήµατος» (Λιοδάκης, 1994,17).  

 

2.1.1. Ο όρος σχολική ενσωµάτωση και η σχέση του µε τους όρους ένταξη, 
επανένταξη, συνεκπαίδευση και αποκατάσταση 

 

Στο σηµείο αυτό κρίνεται απαραίτητη η σηµασιολογική αποσαφήνιση κάποιων 

όρων που παρουσιάζονται στην ελληνική βιβλιογραφία πολλές φορές ως συνώνυµοι 

και άλλες φορές ως διαφορετικοί µεταξύ τους. Πρόκειται για τους όρους: ένταξη, 

ενσωµάτωση, αποκατάσταση, συνεκπαίδευση και επανένταξη.  

Πολλοί χρησιµοποιούν τους όρους ένταξη, ενσωµάτωση και συνεκπαίδευση 

µε την ίδια, παραπλήσια ή και διαφορετική έννοια, άλλοι τους συγχέουν, άλλοι 

προτιµούν τον όρο «ένταξη» αντί του όρου «ενσωµάτωση» ή και τους δύο µε την ίδια 

έννοια, ή θεωρούν την ένταξη ως προϋπόθεση της ενσωµάτωσης (Κόµπος, 1992, 

Πατσάλης, 1998, Κυπριωτάκης,1999β, Λιοδάκης, 1998, Ζώνιου-Σιδέρη, 1996, 

Θανόπουλος, 1990).  

Ο Τσιναρέλης (1993), αναφέρει πως ένταξη (integration), σηµαίνει, την 

τοποθέτηση και την απόκτηση ρόλων µέσα σε µια οµάδα, ενός ή µιας οµάδας 

ατόµων µε διαφορετικά κοινωνικά, οικονοµικά, βιολογικά, ψυχολογικά κ.ά 

χαρακτηριστικά. Σύµφωνα µε τον ίδιο συγγραφέα, ενσωµάτωση (incorporation), είναι 

η αποδοχή ενός ατόµου ή οµάδας από ένα σύνολο ή µια οµάδα και η δηµιουργία 

αλληλεπιδραστικών σχέσεων. Κάθε άτοµο ή οµάδα που ενσωµατώνεται διατηρεί τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του. Αυτό σηµαίνει πως η ένταξη είναι «ικανή 

και αναγκαία συνθήκη επίτευξης της ενσωµάτωσης αρχικά σε σχολικό και µετά σε 

συνολικό κοινωνικό επίπεδο» (Τσιναρέλης,1993,18).  

Σύµφωνα µε τον Κυπριωτάκη (1999α, 6) «ενσωµάτωση σηµαίνει αµοιβαίες 

διαδικασίες, αλληλοκατανόηση, αλληλεπίδραση και γίνεται αντιληπτή µε την 

κοινωνικοποίηση. Πρόκειται για µια προοδευτική διαδικασία του ενός να έχει το 

δικαίωµα να είναι διαφορετικός και να γίνεται αποδεκτός παρά τη διαφορετικότητα και 

                                                                                                                                            
χρησιµοποιούµε όµως και τους όρους κανονικό και γενικό σχολείο στην εργασία µας, στις περιπτώσεις 
εκείνες που µεταφέρουµε τα ακριβή λόγια των συγγραφέων. 
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τις ανεπάρκειες του, του άλλου να τον “καταλαβαίνει” και να τον αποδέχεται όπως 

είναι και µαζί να µαθαίνουν, να αναπτύσσονται και να συµβιούν». 

Συγκεκριµένα ο Τριλιανός (1992,192) αναφέρει ότι ο όρος ενσωµάτωση 

«υποδηλώνει τη διαλεκτική διαδικασία, κατά την οποία ειδικό παιδί και κοινωνία 

προσπαθούν να προσαρµοστούν αµοιβαία στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που κάθε 

πλευρά παρουσιάζει µε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο». 

Αντίθετη είναι η άποψη της Ζώνιου-Σιδέρη (χ.χ.), η οποία θεωρεί ότι η ένταξη 

εκτός από την απλή τοποθέτηση ενός ατόµου µέσα σε ένα σύνολο αποτελεί και την 

ολοκλήρωση ενός ατόµου ως ακέραιου µέρους ενός συνόλου, χωρίς όµως το άτοµο 

αυτό να χάνει τα αρχικά του χαρακτηριστικά. Αντίθετα, θεωρεί ότι η ενσωµάτωση 

είναι µια διαδικασία όπου τα ατοµικά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός ατόµου 

αφοµοιώνονται από τα χαρακτηριστικά του συνόλου ή της οµάδας στην οποία 

εντάσσεται.  

Στα επίσηµα κείµενα της κοινοτικής νοµοθεσίας χρησιµοποιούνται και οι δύο 

όροι, ένταξη και ενσωµάτωση, χωρίς όµως να διαφοροποιούνται αισθητά ως προς το 

περιεχόµενό τους (Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ.C 162 

της 03/07/1990). Σύµφωνα µε το Υπουργείο Παιδείας (2000), ο όρος mainstreaming 

σηµαίνει κύριο ρεύµα, ενιαίο σύστηµα εκπαίδευσης και ως ένας από τους στόχους 

της εκπαίδευσης των παιδιών µε ειδικές ανάγκες είναι «η ένταξη ή επανένταξή τους 

στο κοινό εκπαιδευτικό σύστηµα και η συµβίωσή τους µε το κοινωνικό σύνολο» 

(Νόµος 2817/ 2000). 

Εµείς πιστεύουµε πως η ένταξη είναι η απλή τοποθέτηση ενός ατόµου σε ένα 

σύνολο, θεωρούµε την ενσωµάτωση σαν µια διαδικασία όχι µόνο τοποθέτησης τινός 

µέσα σε ένα σύνολο (Κυπριωτάκης, 2001) αλλά και την αλληλεπίδρασή του µε αυτό 

το σύνολο, χωρίς όµως να αλλοιώνονται τα ιδιαίτερα και ατοµικά του χαρακτηριστικά.  

Από τα µέσα της δεκαετίας του 1990 και έπειτα έκανε την εµφάνισή του ένας 

νέος όρος, ο όρος inclusion. Ο όρος αυτός έχει να προσθέσει µια νέα διάσταση, αυτή 

της αναδόµησης του σχολείου και της υπερνίκησης των εµποδίων για την παροχή 

ενιαίας εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά (Booth, 1999, Ainscow, 1998, Farrell, 2000). 

Κάτω από αυτό το πρίσµα και ο όρος παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

χρειάζεται αναθεώρηση. Ο όρος παιδιά µε εµπόδια στη ζωή και στη µάθηση (learners 

who experience barriers to learning and development) κρίνεται πιο ικανός να 

ανταποκριθεί στο πνεύµα του ενός σχολείου για όλα τα παιδιά (Booth, 1999). Τον 

όρο άτοµα και παιδιά µε εµπόδια στη ζωή και στη µάθηση εισήγαγε στην Ελλάδα ο 

Κυπριωτάκης (2000 & 2001). 

Άρα ο εντοπισµός αυτών των εµποδίων καθώς και η εξεύρεση λύσεων για την 

υπερνίκησή τους , είναι απαραίτητος προκειµένου να επιτευχθεί µια εκπαίδευση για 
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όλα τα παιδιά (Booth, 1999). Ο όρος inclusion διαφοροποιείται από τον όρο 

integration, στο γεγονός ότι η ενταξιακή διαδικασία κάνει το µαθητή να προσαρµοστεί 

στο σχολείο, ενώ µε την inclusive εκπαίδευση η κουλτούρα και το αναλυτικό 

πρόγραµµα του σχολείου έχει την ευελιξία να συµπεριλαµβάνει παιδιά άσχετα από τη 

φύση ή την έκταση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους (Mackey & McQueen, 

1998). Ο όρος inclusion έχει µεταφραστεί στα ελληνικά ως συνεκπαίδευση (Τάφα, 

1997) και ουσιαστικά ο όρος αυτός έχει το ίδιο περιεχόµενο µε τον όρο ενσωµάτωση, 

µόνο που δίδεται ιδιαίτερη έµφαση στην παρακολούθηση κοινού εκπαιδευτικού και 

αναλυτικού προγράµµατος για όλα τα παιδιά και στην πλήρη συµµετοχή του παιδιού 

σε όλες τις δραστηριότητες του σχολείου. Όπως µας πληροφορεί ο Ainscow (1997), 

σκοπός ουσιαστικά της συνεκπαίδευσης (inclusion) είναι η αναδόµηση των σχολείων. 

∆ιότι µε την ένταξη/ ενσωµάτωση εξυπακούεται ότι θα γίνουν πρόσθετες ρυθµίσεις 

ώστε να εξυπηρετούνται κατ’ εξαίρεση κάποιοι µαθητές, χωρίς όµως να γίνουν άλλες 

αλλαγές στα σχολεία. Εµείς είµαστε της άποψης ότι, ο όρος συνεκπαίδευση 

συµπεριλαµβάνεται στον όρο σχολική ενσωµάτωση και ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει 

διαφοροποίηση ανάµεσα σε αυτούς τους δύο όρους. Η λέξη inclusion, σηµαίνει µαζί, 

δηλαδή ζούµε όλοι µαζί,  ο ένας µε τον άλλο. Επίσης, σηµαίνει συµπεριλαµβάνω, 

περιέχω (Pearpoint & Forest, 1995). 

«Ο όρος inclusive εκπαίδευση έρχεται να αντικαταστήσει τους όρους ένταξη 

και ενσωµάτωση. Το επίθετο inclusive προέρχεται από το λατινικό ρήµα includere, 

που σηµαίνει «συµπεριλαµβάνω». Ο όρος µπορεί να αποδοθεί συνοπτικά ως 

«συµπεριληπτική εκπαίδευση» ή «εκπαίδευση του µη αποκλεισµού». Πρόκειται για 

το αποτέλεσµα της προσπάθειας ξένων επιστηµόνων για απορρόφηση οικονοµικών 

πόρων καθώς επίσης και της απαίτησης των συλλόγων των αναπήρων* για αλλαγή 

των αντιλήψεων και της κοινωνικής πολιτικής» (Ζώνιου-Σιδέρη, 2000β,36). Η ενιαία 

εκπαίδευση (inclusion) «είναι µια έννοια η οποία θεωρεί τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες 

σαν αληθινά και πλήρως συµµετέχοντα µέλη των σχολείων της γειτονιάς και των 

κοινωνιών τους. Η φιλοσοφία του ενιαίου σχολείου προτείνει ότι δεν πρέπει να 

υπάρχουν ποικίλες εκπαιδευτικές τοποθετήσεις αλλά όλοι οι µαθητές να 

εκπαιδεύονται µε τους συµµαθητές τους στον ίδιο χώρο» (Knight, 1999, 3). 

Βέβαια στην συγκεκριµένη µελέτη µπορούµε να κάνουµε λόγο όχι µόνο για 

ενσωµάτωση αλλά και για επανένταξη των παιδιών µε χρόνιες ασθένειες στο σχολικό 

τους περιβάλλον (Hassard, 2000, Worchel – Prenatt, et al.,1998), αφού ένα παιδί 

                                                 
* Αποφεύγουµε τη χρήση του όρου αναπηρία γιατί πιστεύουµε πως είναι ένας όρος αρνητικά φορτισµένος 
και γι’ αυτό σε αρκετές περιπτώσεις που τον συναντήσαµε στην βιβλιογραφική µας αναδίφηση αποφύγαµε 
τη χρήση του και υιοθετήσαµε την χρήση του όρου ανεπάρκεια. Θα τον χρησιµοποιούµε µόνο σε 
περιπτώσεις όπου γίνεται ακριβής µεταφορά των λόγων των συγγραφέων.  
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µπορεί να παρακολουθεί κανονικά το σχολείο του, αλλά εξαιτίας µιας παρατεταµένης 

νοσηλείας στο νοσοκοµείο ως αποτέλεσµα της ασθένειάς του, να χρειαστεί να 

διακόψει τη φοίτησή του για ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει ο Κυπριωτάκης (2001) σε περιπτώσεις που ένα άτοµο «έχει ήδη ενταχθεί 

κοινωνικά και στη συνέχεια ενσωµατωθεί, αλλά εξαιτίας κάποιου γεγονότος, λόγου 

χάρη σοβαρός τραυµατισµός, ασθένεια κ.ά., γίνεται άνθρωπος µε εµπόδια ή 

χαρακτηρίζεται ως άνθρωπος «υψηλού κινδύνου», τότε χρειάζεται στήριξη για την εκ 

νέου ένταξή του. Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως επανένταξη» (σ.19). Στη 

συγκεκριµένη περίπτωση γίνεται λόγος για επανένταξη του παιδιού στο σχολικό του 

περιβάλλον. Εµείς θα χρησιµοποιούµε τον όρο σχολική ενσωµάτωση και θα 

αναφερόµαστε µε αυτόν και σε περιπτώσεις επανένταξης του παιδιού στο σχολικό 

του περιβάλλον. 

Σύµφωνα µε τον Κυπριωτάκη (2001), ο όρος αποκατάσταση διαφοροποιείται 

από τους παραπάνω όρους διότι σηµαίνει: «διαδικασία λήψης µέτρων άρσης των 

εµποδίων εξέλιξης, µάθησης, εργασίας και κοινωνικής ενσωµάτωσης. Με αυτή 

δηµιουργούνται νέες ικανότητες και προοπτικές. Ουσιαστικά πρόκειται για 

διαδικασίες απεµπόδισης των δυνατοτήτων, απόκτησης ικανοτήτων και 

καθοδήγησης των ανθρώπων µε εµπόδια» (σ.19). 

Συνοψίζοντας, θα λέγαµε, πως η κεντρική ιδέα της σχολικής ενσωµάτωσης, 

της σχολικής ένταξης και της συνεκπαίδευσης, αναφέρεται στην κοινή φοίτηση των 

παιδιών µε και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Εµείς στην παρούσα εργασία θα 

χρησιµοποιούµε τους όρους σχολική ενσωµάτωση και συνεκπαίδευση και θα 

αναφερόµαστε στην ιδέα της κοινής αγωγής και εκπαίδευσης των παιδιών µε και 

χωρίς ειδικές ανάγκες. 

 

2.1.2. Η ανάγκη επαναπροσδιορισµού των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών 
 

Η σχολική ενσωµάτωση των παιδιών µε ειδικές ανάγκες απαιτεί έναν 

επαναπροσδιορισµό αυτού που αποκαλούµε ειδική εκπαιδευτική ανάγκη. «Στο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο ... η ιδέα των “ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών” αναφέρεται σε 

µια κλίµακα κατηγοριών που καταπιέζει τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Με το να 

χαρακτηρίζουµε κάποιες ανάγκες ειδικές, µε όλα τα συµφραζόµενα που ο όρος 

ιστορικά συνεπάγεται – ειδικά όταν οι ανάγκες αυτές συναρτώνται µε µια διαφορά 

αρνητικά αξιολογηµένη – συχνά συγκαλύπτουµε την αδυναµία του εκπαιδευτικού 

συστήµατος να ανταποκριθεί στις εκπαιδευτικές απαιτήσεις όλων των παιδιών» 

(Hellios II, 1996, 234).  
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Ο όρος παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είναι ευρύτερα 

χρησιµοποιούµενος σήµερα. Εµείς, όµως θεωρούµε πως είναι ένας αρνητικά 

φορτισµένος όρος, ο οποίος, όπως και ο προηγούµενος απ’ αυτόν όρος ανάπηρος, 

στιγµατίζει τα άτοµα. Αντί αυτού, έχουµε την πεποίθηση πως ο όρος παιδιά µε 

εµπόδια στη ζωή και στη µάθηση, (Κυπριωτάκης, 2001) προσδιορίζει πως τα 

εµπόδια είναι κάτι το οποίο βρίσκεται έξω από το άτοµο. Τα εµπόδια τοποθετούνται 

από την κοινωνία και το άτοµο δεν φέρει καµία ευθύνη γ’ αυτά. Είναι πολύ σηµαντικό 

να είµαστε προσεκτικοί στη χρήση λέξεων και όρων, όταν αναφερόµαστε στον 

ευαίσθητο αυτό χώρο και να υιοθετούµε όρους όπως τον παραπάνω, διότι είναι ένας 

όρος «χωρίς αρνητική συναισθηµατική φόρτιση, χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στην 

αυτοαντίληψη και χωρίς τάσεις κατηγοριοποίησης και διαχωρισµού» (Κυπριωτάκης, 

2001, 18). Με τον όρο αυτό, τονίζουµε πρώτα την ιδιότητα παιδί και έπειτα τον όρο 

εµπόδια στη ζωή και στη µάθηση, που δείχνει ακριβώς τις δυσκολίες που συναντούν 

αυτά τα παιδιά και «τις προσπάθειες εποµένως τις οποίες πρέπει να καταβάλλουν 

για να υπερπηδήσουν αυτές τις δυσκολίες» (Κυπριωτάκης κ.ά., 2000, 344). 

Για τον παραπάνω λόγο ο O’Brien (1998), πρότεινε µια νέα θεώρηση των 

αναγκών τις οποίες δεν χαρακτηρίζει ειδικές αλλά ατοµικές ανάγκες. Θεωρεί πως ο 

όρος ειδικές ανάγκες είναι όρος αρνητικά φορτισµένος από την µια µεριά, και από την 

άλλη, ειδικές µπορούν να χαρακτηριστούν οι ανάγκες όλων των παιδιών από τη 

στιγµή που κάθε παιδί είναι µοναδικό, άρα και κάθε παιδί είναι ένα ειδικό παιδί. 

Όπως φαίνεται και στο σχήµα που ακολουθεί (Σχήµα 2.1.2.), τις ανάγκες τις χωρίζει 

σε ανάγκες κοινές (common), οι οποίες χαρακτηρίζουν όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα 

από την σωµατική, γνωστική, συναισθηµατική ή αναπτυξιακή δυσκολία που 

παρουσιάζουν. Αυτές οι ανάγκες περιλαµβάνουν την αίσθηση του ανήκειν, την 

ανάγκη αναγνώρισής τους ως ξεχωριστών προσώπων και την παροχή σε αυτά µιας 

αξιοπρεπούς εκπαίδευσης. Έπειτα υπάρχουν οι εξατοµικευµένες ανάγκες (distinct), 

οι οποίες προκύπτουν από το φύλο του παιδιού, από τον τρόπο που αντιµετωπίζει η 

οικογένεια το πρόβληµα του παιδιού κ.ά. Άρα οι ατοµικές ανάγκες (individual needs), 

είναι εξ’ ορισµού ανάγκες µοναδικές και αφορούν µόνο ένα συγκεκριµένο . Οι 

ανάγκες αυτές πρέπει να αναγνωρίζονται και να αντιµετωπίζονται από το 

εκπαιδευτικό σύστηµα.  

 

                                                  Κοινές 

 

                                           Εξατοµικευµένες 

 

                                                 Άτοµο  
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Σχήµα 2.1.2. Αναλύοντας τις µαθησιακές ανάγκες, (O’ Brien, 1999,148). 

 

Με βάση τη θεώρηση αυτή των αναγκών γίνεται λόγος για την εφαρµογή του 

µοντέλου ενσωµάτωσης για όλους,.όπου το εκπαιδευτικό σύστηµα οδηγείται σε 

αλλαγές και ρυθµίσεις έτσι ώστε να µπορεί να δέχεται κάθε µαθητή ανεξάρτητα από 

τις ανάγκες του (Τζουριάδου,2000). Σύµφωνα µε την ίδια συγγραφέα υπάρχουν άλλα 

τρία µοντέλα υλοποίησης της σχολικής ενσωµάτωσης: το κατηγορικό ή 

παραδοσιακό, όπου η ένταξη και η ενσωµάτωση εξαρτώνται από το είδος των 

προβληµάτων των παιδιών, το µοντέλο των Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών, όπου 

τα παιδιά εντάσσονται στην Ειδική Αγωγή και στη διαδικασία ενσωµάτωσης µε 

κριτήριο τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες και το µοντέλο της εξωτερικής στήριξης, 

όπου τα παιδιά δέχονται στήριξη επιπλέον εκτός σχολείου προκειµένου να 

µπορέσουν να ενσωµατωθούν στις συνηθισµένες διαδικασίες εκπαίδευσης. 

Είναι ευνόητο πως σήµερα όλες οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην 

υλοποίηση του µοντέλου σχολικής ενσωµάτωσης για όλα τα παιδιά. 

 

2.1.3. Η έννοια και η σηµασία της σχολικής ενσωµάτωσης 
 

Η κοινωνική ενσωµάτωση (η οποία για να πραγµατοποιηθεί θα πρέπει πρώτα 

να έχει προηγηθεί η οικογενειακή και η σχολική ενσωµάτωση) (Κυπριωτάκης, 1997γ) 

είναι µια µακρόχρονη διαδικασία, η οποία επιτυγχάνεται µέσα από τον συγχρωτισµό 

και την αλληλεπίδραση. Η κοινωνική αυτή ενσωµάτωση δεν αποτελεί µια διαδικασία 

µονοµερή όπου απλά τα άτοµα εντάσσονται σε µια οµάδα και σταδιακά 

ενσωµατώνονται. «Ενσωµάτωση δεν σηµαίνει υποταγή εκ µέρους των ατόµων ή 

οµάδων σε υπάρχουσες δοµές. Ενσωµάτωση σηµαίνει αµοιβαίες διαδικασίες, 

αλληλοκατανόηση, αλληλεπίδραση, και γίνεται αντιληπτή µε την κοινωνικοποίηση» 

(Κυπριωτάκης,1997α,514). Εποµένως, η ενσωµάτωση αποτελεί µια διαδικασία 

κοινωνική, που πρέπει να επιτελείται συνεχώς και αδιαλείπτως (Πατσάλης,1994). 

Η σχολική ενσωµάτωση αποτελεί ένα συνεχές, όπως φαίνεται στο παρακάτω 

σχήµα (Borich & Tombari,1997, 467), στου οποίου το ένα άκρο υπάρχει ο πλήρης 
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αποκλεισµός του παιδιού µε εµπόδια από τη συνηθισµένη τάξη και στο άλλο άκρο 

του η πλήρης συµµετοχή του παιδιού στις συνεκπαιδευτικές διαδικασίες. 

 
      Πλήρης                                    Σχολική Ενσωµάτωση                           Πλήρης  
      Αποκλεισµός                                 (Mainstreaming)                              Συµµετοχή   
      (exclusion)                                                                                             (inclusion) 
 

Όσο πιο πολύ περιοριστικό είναι το εκπαιδευτικό περιβάλλον εκπαίδευσης 

των παιδιών µε ειδικές ανάγκες (ειδικά σχολεία, ειδικές τάξεις, εκπαίδευση στο σπίτι) 

τόσο πιο πολύ γίνεται λόγος για αποκλεισµό. Αντίθετα αναφερόµαστε στην πλήρη 

σχολική ενσωµάτωση και συµµετοχή, όταν παρέχεται στο παιδί η δυνατότητα να 

παρακολουθεί κανονικά την τάξη του µε τους συνοµιλήκους του, στο λιγότερο 

περιοριστικό περιβάλλον που είναι ο χώρος της συνηθισµένης σχολικής τάξης 

(Hardman, Drew & Egan, 1999). 

Εποµένως, η ενσωµάτωση είναι µια δυναµική διαδικασία και όχι µια στατική 

κατάσταση. Είναι µέρος µιας συνέχειας της οποίας τα αντίθετα άκρα είναι: από τη µια 

µεριά η ισότιµη εκπαίδευση χωρίς την ανάγκη επιπρόσθετης υποστήριξης-όπως 

συµβαίνει στην περίπτωση ενός παιδιού που πάσχει από επιληψία και που όµως 

ποτέ δεν έχει παρουσιάσει κρίση στο σχολείο- και από την άλλη µεριά, το παιδί που 

πάσχει από σοβαρή νοητική ανεπάρκεια το οποίο χρειάζεται εξολοκλήρου ειδική 

βοήθεια (Brayton, 1989).  

Γίνεται λόγος για µια επιτυχηµένη σχολική ενσωµάτωση, όταν το παιδί 

συµµετέχει πλήρως σε όλες τις όψεις της σχολικής ζωής, µαθησιακές, κοινωνικές, 

ψυχαγωγικές κ.ά. Η πλήρης συµµετοχή σηµαίνει πως το παιδί λειτουργεί σαν 

αναπόσπαστο µέλος της οµάδας της τάξης του αλλά και του σχολείου του γενικότερα 

(Kerzner-Lipsky, D. & Gartner, A., 1999). 

Σύµφωνα µε τον Πατσάλη (1998), ο όρος παιδαγωγική της ενσωµάτωσης 

χρησιµοποιήθηκε στον ευρωπαϊκό χώρο από τον Eberwein H. στη Γερµανία, το 

1988, κατά το αµερικάνικο Regular Education Initiative, «σηµατοδοτώντας» τις νέες 

παιδαγωγικές αντιλήψεις για την εκπαίδευση των ειδικών µαθητών. Υπό την 

προϋπόθεση ότι η σχολική ενσωµάτωση των µαθητών µε ειδικές ανάγκες αποτελεί 

στόχο της εκπαιδευτικής πολιτικής, ο όρος παιδαγωγική της ενσωµάτωσης «εκφράζει 

σε συνοπτική διατύπωση τις εκπαιδευτικές πολιτικές και τις παιδαγωγικές θεωρίες 

και πρακτικές που στοχεύουν στη στήριξη και ενίσχυση του πολυσχιδούς των 

ατοµικών ικανοτήτων, ιδιαιτεροτήτων, αδυναµιών, αναγκών και ενδιαφερόντων όλων 

των µαθητών σε µια συνεκπαιδευτική διαδικασία» (Πατσάλης,1998,39).  

Η σχολική ενσωµάτωση και συνεκπαίδευση δεν αποτελούν µεταρρύθµιση της 

ειδικής αγωγής. Πρέπει να διευκρινιστεί πως η ένταξη/ ενσωµάτωση «δεν ορίζεται ως 
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µία καινούρια µορφή Ειδικής Αγωγής, αλλά ως διαφορετική αντιµετώπιση της 

εκπαίδευσης, µε στόχο την εξάλειψη του αποκλεισµού και των εκπαιδευτικών 

ανισοτήτων για όλους τους µαθητές» (Ζώνιου-Σιδέρη, 2000β, 28). 

Είναι το αίτηµα για µια ανακατασκευή του δηµόσιου εκπαιδευτικού 

συστήµατος, για να συναντήσει τις ανάγκες των παιδιών σε µια κοινωνία που 

συνεχώς µεταβάλλεται και στον επαναπροσδιορισµό του ξεχωριστού συστήµατος της 

ειδικής αγωγής, όπου όπως έχει αποδειχθεί έχει αρνητικές συνέπειες για την 

πλειονότητα των µαθητών που το παρακολουθούν (Kerzner-Lipsky & Gartner, 1999).  

Προκειµένου να επιτευχθεί η ενσωµάτωση δεν αρκεί και µόνο η απλή 

συµµετοχή των παιδιών µε διάφορες ανάγκες στο ίδιο σχολικό περιβάλλον µε τα 

άλλα παιδιά (Roll,1997). Χρειάζεται καταρχήν η πλήρης αποδοχή του από το 

οικογενειακό του περιβάλλον και η στήριξη που θα του παρασχεθεί απ’ αυτό. Η 

ενσωµάτωση θα πρέπει να αρχίζει µε τη γέννηση του παιδιού, έτσι ώστε µέσα από 

την κατάλληλη υποστηρικτική βοήθεια που θα δοθεί στους γονείς, να µπορέσει 

πρώτα να επιτευχθεί η ενσωµάτωσή του µέσα στην οικογένεια. Κατόπιν, αφού γίνει 

αυτή η αποδοχή στο πλαίσιο της οικογένειας, η ενσωµάτωση συνεχίζεται µέσα στο 

πλαίσιο της κοινής ζωής και του συγχρωτισµού στα νηπιαγωγεία και στα σχολεία. 

Γιατί σε τελική ανάλυση, η κοινωνική ενσωµάτωση αποτελεί «µια προοδευτική 

διαδικασία του ενός να έχει το δικαίωµα να είναι διαφορετικός και να γίνεται 

αποδεκτός παρά τη διαφορετικότητά και τις ανεπάρκειές του, του άλλου να τον 

«καταλαβαίνει» και να τον αποδέχεται όπως είναι και µαζί και οι δύο να µαθαίνουν, 

να αναπτύσσονται και να συµβιούν» (Κυπριωτάκης,1997α,514) 

Είναι σαφές πως «η αντίληψη που υποστηρίζει τη δυνατότητα των παιδιών µε 

ειδικές ανάγκες να ενταχθούν στο συνηθισµένο σχολείο, δεν οραµατίζεται την 

«προσαρµογή» των παιδιών αυτών στο σχολείο αλλά ακριβώς το αντίθετο: την 

«προσαρµογή» του συνηθισµένου σχολείου και την αλλαγή του σε ένα σχολείο 

πλούσιο σε εµπειρίες, ευέλικτο, που εκτιµά τη διαφορετικότητα και οργανώνεται έτσι 

ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες όχι ενός «µέσου» µαθητή αλλά όλων και καθενός» 

(Παντελιάδου & Κωτούλας, 1997, 144). Και αυτό γιατί ένα σχολείο που δεν είναι 

ευέλικτο ως προς την προσαρµογή του στις ανάγκες του µαθητή, όταν δεν είναι 

φιλικό και όταν δεν γνωρίζει τις ανάγκες του µαθητή που εντάσσεται σε αυτό, τότε 

µπορεί να βλάψει ανεπανόρθωτα το παιδί µε ειδικές ανάγκες (Reynolds,1990). 

Μάλιστα, γίνεται λόγος για πλήρη αποκλεισµό του παιδιού όταν δεν ικανοποιούνται οι 

ανάγκες του στη συνηθισµένη τάξη.  

Όταν ένα παιδί µε ειδικές ανάγκες εντάσσεται µέσα σε µια συνηθισµένη τάξη, 

αυτό σηµαίνει πως έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την παροχή των 

υπηρεσιών που απαιτούνται. Και αυτό γιατί κάθε παιδί έχει µοναδικές εκπαιδευτικές 
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ανάγκες (υπάρχει µεγάλη διαφοροποίηση των αναγκών των παιδιών µε ειδικές 

ανάγκες), οι οποίες θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τον εκπαιδευτικό 

προγραµµατισµό, όπως άλλωστε αναπτύξαµε και προηγουµένως (Knight, 1999). 

Επίσης, η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών είναι πολύ σηµαντικός παράγοντας 

προκειµένου η ιδέα της ύπαρξης ενός κοινού σχολείου για όλα τα παιδιά να έχει 

διάρκεια και αξία (Garner,2000, Moore,1999). 

Με άλλα λόγια, «η Παιδαγωγική της Συνεκπαίδευσης-Ενσωµάτωσης, η 

οποία αποτελεί δυναµική σύνθεση της Γενικής και της Ειδικής Παιδαγωγικής: 

• Λαµβάνει υπόψη, στηρίζει και προωθεί τις ιδιαίτερες ικανότητες των ατόµων µε 

ειδικές ανάγκες, ώστε να µπορέσουν αυτόνοµα να διαµορφώσουν την 

προσωπικότητά τους και την κοινή διαβίωσή τους µε τους άλλους. 

• Υποστηρίζει την ανταλλαγή ιδεών και εµπειριών, την αµοιβαία µάθηση και την 

ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων µεταξύ των ατόµων µε/ και χωρίς ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες σύµφωνα µε τις αρχές του δικαίου, της αλληλεγγύης, της 

ανεκτικότητας, της ισότητας των δικαιωµάτων και της οµαλής κοινής διαβίωσης 

όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων. 

• Επικεντρώνει την προσοχή της όχι κατ’αποκλειστικότητα στο συγκεκριµένο 

πρόβληµα, αλλά κυρίως στον τρόπο αντιµετώπισής του και µάλιστα µε ειδικές 

παιδαγωγικές µεθόδους και µέσα. 

• Θεωρεί ότι η µεταρρύθµιση του παραδοσιακού ειδικού εκπαιδευτικού συστήµατος 

είναι αναγκαία και ότι, για να είναι επιτυχής, θα πρέπει να περάσει µέσα από τη 

συνεκπαίδευση των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

• Θεωρεί ότι ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστηµα κάθε χώρας θα πρέπει να 

διαποτίζεται από τις αρχές της συνεκπαίδευσης - ενσωµάτωσης, αν θέλει να είναι 

πιο ανθρώπινο και αποτελεσµατικό» (Λιοδάκης,1998,18). 

Επίσης, σύµφωνα µε τους Bannister et al. (1998), το σχολείο το οποίο θέλει 

να λειτουργήσει ενσωµατικά, θα πρέπει µεταξύ των άλλων να µεγιστοποιήσει τις 

δυνατότητες του µαθητή, να συνεργάζεται στενά µε την οικογένεια του παιδιού και να 

παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στο παιδί και στην οικογένειά του.  

Η εκπαιδευτική προσπάθεια για ενσωµάτωση «απαιτεί µια αλληλεπιδραστική 

διαδικασία µάθησης, έτσι ώστε να συντείνει στη διεύρυνση των δυνατοτήτων 

βελτίωσης της συµπεριφοράς των δύο οµάδων µεταξύ τους (ατόµων µε ειδικές 

ανάγκες και µη), να διευκολύνει την κατάργηση της κοινωνικής απόστασης µεταξύ 

τους και να προκαλεί επίσης αλλαγές στάσεων ανάµεσά τους» (Πατσάλης,1994,2). 

Όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήµα (Σχήµα 2.1.3.) (Blamires, 1999), 

διαφαίνονται µέσα από τις διάφορες γραµµές, οι διαφορετικοί βαθµοί της 
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ενσωµάτωσης που ένα άτοµο µπορεί να έχει, σαν αποτέλεσµα των τριών 

παραµέτρων. Πιο αναλυτικά, ένας µαθητής µπορεί να συνυπάρχει γνωστικά µε τους 

συµµαθητές του, αλλά να µην συνυπάρχει κοινωνικά και να είναι αποµονωµένος. 

Ένας άλλος µαθητής µπορεί να συµµετέχει σε όλες τις κοινωνικές δραστηριότητες 

αλλά να µην συνυπάρχει στις διδακτικές και µαθησιακές δραστηριότητες. Ένα παιδί 

µπορεί απλά να παρακολουθεί τη συνηθισµένη τάξη, χωρίς όµως να αναγνωρίζονται 

και να αντιµετωπίζονται οι κοινωνικές και γνωστικές του ανάγκες. 

Σχήµα 2.1.3. Ένα αναπτυξιακό µοντέλο της ιδέας για µια εκπαίδευση για όλα τα 

παιδιά (inclusion), Blamires (1999,159). 

                               ∆υνατότητα Κοινωνικής Συνύπαρξης 
 

 

 

∆υνατότητα Σωµατικής Συνύπαρξης                                  ∆υνατότητα 

Γνωστικής Συνύπαρξης 
 

 

 

 

 

 
Με βάση το παραπάνω µοντέλο, η σχολική ενσωµάτωση θεωρείται ως µια 

πρόσβαση και συνύπαρξη σε ένα σωµατικό (physical), κοινωνικό (social) και 

γνωστικό (cognitive) επίπεδο µε τους συµµαθητές µε δραστηριότητες κατάλληλες και 

χρήσιµες (δηλαδή µε δραστηριότητες που αξίζει τον κόπο να γίνουν) (Blamires, 

1999). 

Κάθε διάσταση της συνύπαρξης όλων των παιδιών σε ένα κοινό σχολείο, 

είναι το αποτέλεσµα της παρακάτω ισότητας: 

 

 

Ενσωµάτωση/ Συνεκπαίδευση (Inclusion) = Πρόσβαση (Access)+Συνύπαρξη/ ∆έσιµο (Engagement)  
(Blamires, 1999,159) 

 

Αυτό σηµαίνει πως πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες του παιδιού και να 

εξασφαλιστεί η παροχή των υπηρεσιών εκείνων που θα επιτρέψουν την πρόσβαση 

του παιδιού. Η συνύπαρξη σηµαίνει αποδοχή του παιδιού από το δάσκαλο και τους 
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συµµαθητές του και συµµετοχή του σε όλες της δραστηριότητες της τάξης του. Η 

συνεκπαίδευση όµως στο χώρο του κοινού σχολείου δεν περιλαµβάνει µόνο 

συνύπαρξη ή απλώς συνδιδασκαλία, συµπεριλαµβάνει κυρίως, σε µια δυναµική 

σύνθεση, συνδιδασκαλία, συµµετοχή σε κοινές δραστηριότητες, ανάπτυξη φιλίας, 

συνεργασίας και κοινωνικές συναναστροφές κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι µαθητές µε 

και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να αισθάνονται ότι συναποτελούν 

αναπόσπαστα µέλη τόσο της σχολικής ζωής όσο και της ευρύτερης κοινωνίας 

(Λιοδάκης,1998).  

 

2.1.4. Η ευρωπαϊκή διάσταση της σχολικής ενσωµάτωσης 
 

Από τη δεκαετία του 1970 και µετά παρατηρείται «µια ολοένα αυξανόµενη 

κίνηση για ενσωµάτωση των παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις κανονικές 

σχολικές τάξεις και κυρίως εκείνων µε ελαφρές ανεπάρκειες. Την κίνηση αυτή 

ενίσχυσαν και νοµοθετικές ρυθµίσεις και αποφάσεις, όπως ο Νόµος 94-142/1975 των 

Η.Π.Α., η αναφορά της Επιτροπής WARNOCK (1978) και ο εκπαιδευτικός Νόµος του 

1983 στη Βρετανία, και η απόφαση του Συµβουλίου των Υπουργών Παιδείας των 

κρατών µελών της Ευρώπης (4-6-1984) για τη σχολική ενσωµάτωση» 

(Τριλιανός,1992,191).  

Συγκεκριµένα, µετά το 1984 το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (Επίσηµη Εφηµερίδα 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Αριθ. C 211 της 14/5/1987), πρότεινε το 1987 ένα 

«πρόγραµµα συνεργασίας για την ένταξη των µειονεκτούντων παιδιών στα κανονικά 

σχολεία» (σ.1), διότι τα συµπεράσµατα που βγήκαν από την ενσωµάτωση των 

παιδιών µε ειδικές ανάγκες από τότε που άρχισε αυτή να εφαρµόζεται µε βάση το 

Ψήφισµα του Συµβουλίου το 1984 «επιβεβαιώνουν τη σπουδαιότητα της 

µεγαλύτερης δυνατής ένταξης µειονεκτούντων παιδιών στα κανονικά σχολεία» 

(Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Αριθ. C 211 της 14/5/1987, 1). 

Σύµφωνα µε την πιο πρόσφατη κοινοτική νοµοθεσία και συγκεκριµένα µε 

Ψήφισµα του Συµβουλίου και των υπουργών παιδείας, σχετικά µε την ένταξη των 

µειονεκτούντων παιδιών στα κανονικά εκπαιδευτικά συστήµατα, (Επίσηµη Εφηµερίδα 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Αριθ. C 162 της 03/07/1990, σ.0002), αναγνωρίζεται 

πως στόχος της εκπαιδευτικής πολιτικής όλων των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης πρέπει να είναι η «ενσωµάτωση των µειονεκτούντων µαθητών και 

σπουδαστών στα κανονικά εκπαιδευτικά συστήµατα». Στο ίδιο κείµενο 

αναγνωρίζονται οι θετικές συνέπειες της σχολικής ενσωµάτωσης για το παιδί µε 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην ανάγκη υλοποίησης 

ερευνών στο χώρο της σχολικής ενσωµάτωσης και στην ανάπτυξη τέτοιων 
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προγραµµάτων. Επίσης, τονίζεται η ανάγκη του εντοπισµού των δυσκολιών που 

παρουσιάζει το συνηθισµένο σχολείο για τα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

και ενθαρρύνει την ανάπτυξη συνεργασίας µεταξύ των εκπαιδευτικών και άλλων 

υπηρεσιών (υγειονοµικών, κοινωνικών κ.λπ.), προκειµένου να εφαρµοστεί 

ολοκληρωµένα και µε επιτυχία το πρόγραµµα ένταξης /ενσωµάτωσης. 

«Η δεκαετία του 1980 υπήρξε ίσως η καθοριστικότερη για το θεσµό της 

ένταξης στις χώρες της Ευρώπης και ιδιαίτερα στις χώρες της ευρωπαϊκής 

κοινότητας. Η τάση του ενός σχολείου για όλους αποτελεί πλέον το βασικό άξονα της 

πολιτικής στον τοµέα της εκπαίδευσης» (Τσιναρέλης,1993,21). Όπως µας 

πληροφορεί ο Hornby (1999), η εκπαιδευτική πολιτική τόσο στο Ηνωµένο Βασίλειο 

όσο και στις Ηνωµένες Πολιτείες, υποστηρίζει την αρχή να συµπεριλαµβάνονται όσο 

το δυνατόν περισσότερα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα συνηθισµένα 

σχολεία. Όπως υποστηρίζει ο D. Mitchell (1990), η διαδικασία της ενσωµάτωσης όχι 

µόνο δεν αλλάζει το χαρακτήρα της ειδικής αγωγής, αλλά ταυτόχρονα θέτει µια από 

τις πιο σηµαντικές προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει η εκπαίδευση γενικά στον 

21ο αιώνα.  

Η σχολική ενσωµάτωση είναι ένα ζήτηµα το οποίο απασχολεί τα τελευταία 

χρόνια τις περισσότερες χώρες του κόσµου. «Η τάση που επικρατεί αυτή τη στιγµή 

στα διάφορα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να εντάσσονται τα παιδιά µε 

ειδικές ανάγκες εκπαίδευσης στα γενικά σχολεία παρέχοντας στους εκπαιδευτικούς 

διάφορες µορφές υποστήριξης από άποψη προσωπικού, υλικού και εξοπλισµού» 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1997,123).  

Όπως φαίνεται και από το σχήµα της επόµενης σελίδας (Σχήµα 2.1.4.) 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1997, 123), στη Γαλλική Κοινότητα του Βελγίου καιτη 

Γερµανία, η εκπαίδευση είναι διαχωρισµένη. Στην Ιταλία εφαρµόζεται πλήρως η 

σχολική ενσωµάτωση. Στα άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

παρατηρούνται διαφορετικές δοµές παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα παιδιά 

µε εµπόδια στη ζωή και στη µάθηση. Στις περισσότερες από τις χώρες της 

ΕΖΕΣ/ΕΟΧ (Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών)/ (Ευρωπαϊκός Οικονοµικός 

Χώρος) και τις χώρες ΚΑΕ (Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης), παρατηρούνται και 

οι τρεις τύποι εκπαιδευτικών δοµών. Στη Βουλγαρία και στη Ρουµανία ακολουθούνται  

χωριστές δοµές εκπαίδευσης, ενώ στη Νορβηγία ακολουθείται η πολιτική της 

σχολικής ενσωµάτωσης, ως βασική για την εκπαίδευση των παιδιών µε εµπόδια στη 

ζωή και στη µάθηση. Η ∆ανία, η Ιταλία και η Σουηδία, χαρακτηρίζονται από υψηλά 

επίπεδα σχολικής ενσωµάτωσης (Hegarty, 1999).  

Συνοψίζοντας, λοιπόν, θα λέγαµε πως σχολική ενσωµάτωση ή 

συνεκπαίδευση είναι η τάση που επικρατεί διεθνώς, κυρίως από τη δεκαετία του ’60 
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και µετέπειτα, καθώς και η σχετική προσπάθεια που καταβάλλεται για συνύπαρξη και 

συνδιδασκαλία των περισσότερων µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες µε τους 

συµµαθητές τους που δεν έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες µέσα στα κοινά 

σχολεία όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης, και µάλιστα µέσα στις συνηθισµένες 
σχολικές τάξεις, µε την παροχή της αναγκαίας ειδικής παιδαγωγικής βοήθειας και 
υποστήριξης από ειδικευµένους εκπαιδευτικούς ή / και τους κατά περίπτωση άλλους 

ειδικούς. Η σχολική ενσωµάτωση/ ένταξη είναι τελικά «ένα ζήτηµα παροχής 

κατάλληλης, υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης για παιδιά µε ειδικές ανάγκες στις 

κανονικές τάξεις» (Hegarty, 1995,125). 

Σύµφωνα µε την έκθεση από το Παγκόσµιο Συνέδριο για την εκπαίδευση των 

παιδιών µε ειδικές ανάγκες, το οποίο έγινε στην Σαλαµάνκα της Ισπανίας (UNESCO, 

1994, Νικόδηµος,1994, Ainscow, 1998), 1. Κάθε παιδί έχει το βασικό δικαίωµα για 

εκπαίδευση, 2. Κάθε παιδί έχει µοναδικά χαρακτηριστικά, ενδιαφέροντα, ικανότητες 

και µαθησιακές ανάγκες, 3. Κατά την παροχή των εκπαιδευτικών υπηρεσιών θα 

πρέπει να λαµβάνονται υπόψη αυτά τα διαφορετικά χαρακτηριστικά και ανάγκες, 4. 

Τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες πρέπει να έχουν πρόσβαση στο συνηθισµένο σχολείο, 

η πολιτική της ενσωµάτωσης στα σχολεία είναι η πιο αποτελεσµατική αντιµετώπιση 

του διαχωρισµού και του αποκλεισµού των παιδιών µε ειδικές ανάγκες από τις 

συνηθισµένες διαδικασίες εκπαίδευσης.  

Στον ∆υτικό κόσµο, τουλάχιστον, η τάση αυτή της ενσωµάτωσης των παιδιών 

µε ειδικές ανάγκες στις κανονικές εκπαιδευτικές διαδικασίες, αποτελεί σύµφωνα µε 

τον Mitchell (1990) την αντανάκλαση δύο παραγόντων. Πρώτον, είναι αποδεκτό το  
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Σχήµα 2.1.4. Κύριοι µηχανισµοί παροχής πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης σε παιδιά µε ειδικές ανάγκες (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1997, 123) 

Ε.Ε.= Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΖΕΣ/ ΕΟΧ= Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών/ Ευρωπαϊκός 

Οικονοµικός Χώρος 

ΧΚΑΕ= Χώρες Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 

 

 

 

 

 

γεγονός πως τόσο τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες όσο και αυτά χωρίς ειδικές ανάγκες 

µπορούν να προσκοµίσουν οφέλη από µια πιο στενή συνεργασία µεταξύ τους. 

∆εύτερον, είναι γενικά αποδεκτό στις περισσότερες χώρες ότι τα παιδιά µε ειδικές 

ανάγκες έχουν το δικαίωµα να εκπαιδεύονται παράλληλα µε τους χωρίς ειδικές 

ανάγκες συµµαθητές τους. 

Κάτω από τη διπλή αυτή προοπτική στα Ευρωπαϊκά κράτη τις τελευταίες 

δεκαετίες «η ένταξη των παιδιών µε ειδικές ανάγκες σε κανονικούς εκπαιδευτικούς 

θεσµούς έχει προκαλέσει µεγάλο ενδιαφέρον στους κύκλους των εκπαιδευτικών, των 

γονέων, των κρατικών φορέων, αλλά και στο ευρύτερο κοινό που έχει 

ευαισθητοποιηθεί µε δηµοσιεύσεις, συζητήσεις, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές 

εκποµπές» (Αναγνωστοπούλου,1991,18). Όπως αναφέραµε, η ενσωµάτωση έχει 

γίνει τις τελευταίες δεκαετίες ένα από τα πιο βασικά θέµατα στον εκπαιδευτικό 

προγραµµατισµό των περισσοτέρων ευρωπαϊκών χωρών. Ιδιαίτερα σε εκείνες τις 
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χώρες, που έχει αναπτυχθεί ένα ευρύ  σύστηµα Ειδικής Αγωγής για όλα τα παιδιά µε 

ειδικές ανάγκες, καταβάλλονται έντονες προσπάθειες και πραγµατοποιείται ένας 

συνεχής εκπαιδευτικός προγραµµατισµός και πειραµατισµός για την υλοποίηση της 

ενσωµάτωσης (Μπάρδης,1997). Έτσι σε αρκετά Ευρωπαϊκά κράτη, οι εκπαιδευτικοί 

θεσµοί που κατά κανόνα δεν δέχονταν παιδιά µε ειδικές ανάγκες, όπως οι 

βρεφονηπιακοί σταθµοί και τα νηπιαγωγεία, ανοίγουν τις πόρτες τους, βάζοντας 

τέλος στον αποκλεισµό και την αποµόνωση αυτών των παιδιών και των οικογενειών 

τους (Αναγνωστοπούλου,1991). 

Η τάση αυτή της ενσωµάτωσης, σε ορισµένες χώρες έχει γίνει νόµος (π.χ. 

Ιταλία, ∆ανία) και υλοποιείται σε αρκετές περιοχές, στις περισσότερες όµως χώρες 

σήµερα γίνονται πειραµατικές προσπάθειες. Αυτό γιατί σύµφωνα µε τους Τζουριάδου 

& Μπιτζαράκη (1990,96) «για την ενσωµάτωση απαιτούνται ορισµένες 

προϋποθέσεις, τόσο σε επίπεδο ευαισθητοποίησης των παιδαγωγών και της κοινής 

γνώµης, όσο και σε επίπεδο παιδαγωγικής διδακτικής και υλικοτεχνικής υποδοµής 

που να ανταποκρίνεται στις συγκεκριµένες ανάγκες των µαθητών. Σε άλλες χώρες 

βέβαια, γίνεται προσπάθεια µερικής ενσωµάτωσης». 

 

2.1.5. Η ελληνική νοµοθεσία για την σχολική ένταξη και ενσωµάτωση 
 
Στην Ελλάδα, για πρώτη φορά γίνεται λόγος για ενσωµάτωση στην ελληνική 

κοινωνία το 1974, και το 1976 «παραγγέλλεται στους διευθυντές των σχολείων από 

το υπουργείο µε την εγκύκλιο 103703/21-09-1976 να δέχονται στα σχολεία 

«αποκλίνοντες» µαθητές, εφόσον αυτοί µπορούν να παρακολουθήσουν» 

(Πατσάλης,1994,22). Σύµφωνα µε το Νόµο 1566, που ψηφίστηκε στην Ελλάδα το 

1985 και αφορούσε την Γενική Εκπαίδευση «συµπεριλήφθηκε και η εκπαίδευση 

παιδιών µε ειδικές ανάγκες, η οποία ενσωµατώθηκε για πρώτη φορά, στον κορµό της 

Γενικής Εκπαίδευσης. Ο νόµος αυτός χαρακτηρίζει τα µέχρι τότε γνωστά ως 

«αποκλίνοντα του φυσιολογικού άτοµα» ως άτοµα µε ειδικές ανάγκες, ενθαρρύνει τη 

σχολική ένταξη και αναγνωρίζει το δικαίωµα και τη δυνατότητά τους να ενταχθούν 

στην παραγωγική διαδικασία» (Πολυχρονοπούλου, 1999, 90). Μόνο που 

αναγνωρίζει την ένταξη σαν τον σκοπό της ειδικής αγωγής, χωρίς να προσδιορίζει 

όµως τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να επιτευχθεί στο εκπαιδευτικό σύστηµα. 

Επιπλέον, δεν προτείνει κανένα εναλλακτικό µοντέλο σχολικής ενσωµάτωσης, 

αφήνοντας έτσι ανοικτή την επιλογή για οποιαδήποτε κατεύθυνση αλλά και για 

οποιοδήποτε σφάλµα επίσης (Lampropoulou & Padeliadou, 1995). Αυτό είναι κάτι 

που παρατηρείται και στον πρόσφατο Νόµο που ψηφίστηκε για την εκπαίδευση των 

Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες (Νόµος 2817/2000). 
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«Με βάση ένα ποσοστό συµπτωµατολογίας που ανέρχεται σε 12%, 

υπολογίζεται ότι υπάρχουν στην Ελλάδα 220.000 παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες, ηλικίας 3 ½ έως 18 ετών. Από αυτά, το 2.3% εκπαιδεύεται µέσα σε ειδικά 

σχολεία, ένα 4% παρακολουθεί το πρόγραµµα της ειδικής τάξης, ενώ το µεγαλύτερο 

ποσοστό (93-94%) είναι ενταγµένο µέσα στις συνηθισµένες τάξεις δίχως την παροχή 

ειδικής βοήθειας ή έχει εγκαταλείψει το σχολείο» (Πολυχρονοπούλου, 1999, 92-93). 

Συγκεκριµένα, στο παρακάτω σχήµα (Σχήµα 2.1.5.), βλέπουµε της µορφές φοίτησης 

των παιδιών µε ειδικές ανάγκες στην Ελλάδα. Οι εκπαιδευτικές παροχές αφορούν το 

συνηθισµένο σχολείο, την ειδική τάξη, το ιδιωτικό ειδικό σχολείο, το ειδικό δηµόσιο 

σχολείο ή την παραµονή του παιδιού στο σπίτι, που όµως δεν του παρέχεται πάντα 

εκπαίδευση  (Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Εθνικό Συµβούλιο Ατόµων µε 

Ειδικές Ανάγκες, 1991). 

Όπως µας πληροφορούν οι Lampropoulou & Padeliadou (1995), στην 

Ελλάδα η σχολική ενσωµάτωση/ συνεκπαίδευση πέρασε από τρεις φάσεις. Η πρώτη 

φάση, χαρακτηρίζεται από τις δύο συγγραφείς ως η κρυµµένη ή η ανύπαρκτη 

ενσωµάτωση /συνεκπαίδευση, και εκτείνεται από το 1906-1984. Η δεύτερη φάση, 

από το 1984-1989 χαρακτηρίζεται ως η περίοδος της ειδικής τάξης και από το 1989 

έως το 1993 είναι η τρίτη φάση, όπου χαρακτηρίζεται από την ευρωπαϊκή επιρροή. 

Σε αυτή τη φάση έγιναν προσπάθειες για την ενσωµάτωση παιδιών µε ειδικές 

ανάγκες και υλοποιήθηκαν µερικά προγράµµατα σχολικής ενσωµάτωσης.  
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Σχήµα 2.1.5. Μοντέλα παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε παιδιά µε 

ειδικές ανάγκες στην Ελλάδα (Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Εθνικό Συµβούλιο 

Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες, 1991, 128). 

 

Το µεγαλύτερο πρόβληµα, όσον αφορά τις προσπάθειες για σχολική 

ενσωµάτωση παιδιών µε ειδικές ανάγκες στη χώρα µας είναι η µη κατάλληλη 

εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών καθώς και η ανυπαρξία υποστήριξης 

από άλλους ειδικούς επιστήµονες. Και αυτό µολονότι τα τελευταία χρόνια η σχολική 

ενσωµάτωση αποτελεί σταθερό προσανατολισµό της εκπαιδευτικής πολιτικής στη 

χώρα µας. «Όµως µέχρι σήµερα όλες αυτές οι απόπειρες, οι οποίες καθηµερινά 

αποτελούν την εκπαιδευτική πραγµατικότητα των παιδιών µε ειδικές ανάγκες, δεν 

καταγράφονται, δεν αξιολογούνται και δεν σχεδιάζονται συστηµατικά από κανένα 

φορέα. Έτσι, γνωρίζουµε ελάχιστα σχετικά µε τη σχολική ένταξη στην Ελλάδα, όσον 

αφορά και τις ποσοτικές και ποιοτικές διαστάσεις της» (Παντελιάδου, χ.χ.,1). 

Οι προϋποθέσεις για την εφαρµογή του θεσµού της σχολικής ένταξης/ 

ενσωµάτωσης στη χώρα µας είναι οι ακόλουθες: «∙Ολιγάριθµες οµάδες παιδιών 

στην τάξη. ∙Ύπαρξη δεύτερου, ειδικού εκπαιδευτικού στην τάξη (ενισχυτής ή 

«ενταξιακός» εκπαιδευτικός) ή ουσιαστική ενεργοποίηση του θεσµού του 

«περιπατητικού ειδικού εκπαιδευτικού» (εκπαιδευτικός ειδικευµένος σε 

συγκεκριµένες αναπηρίες ή δάσκαλος ειδικής αγωγής, ο οποίος επισκέπτεται τα 

σχολεία µιας ορισµένης περιφέρειας και παρέχει συµβουλευτικό έργο (στους άλλους 

εκπαιδευτικούς, τους γονείς ή τα παιδιά σχετικό µε την ειδικότητά του, ως συντονιστή 

της ενταξιακής προσπάθειας). ∙∆ιαφοροποίηση του αναλυτικού προγράµµατος. 

∙∆ιεπιστηµονική συνεργασία του σχολείου µε άλλες οµάδες επιστηµόνων 
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(ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί κ.ά.). ∙Κατάλληλη κτιριακή 

διαµόρφωση των σχολείων. ∙Εκπαιδευτικό υλικό και ειδικά µέσα εκπαίδευσης. ∙∆ιά 

βίου επιµόρφωση των εκπαιδευτικών» (Ζώνιου-Σιδέρη, 2000γ, 179).  

Σύµφωνα µε τη Ζώνιου-Σιδέρη (2000γ, 177), για τη χώρα µας «ο γενικότερος 

στόχος της εκπαιδευτικής πολιτικής πρέπει να είναι η προσπάθεια για τη 

διαµόρφωση ενός σχολείου για όλα τα παιδιά και για όλους τους νέους, το οποίο θα 

είναι σε θέση να ανταποκρίνεται τόσο στα ατοµικά µαθησιακά ενδιαφέροντα όσο και 

στη συλλογική µάθηση. ∆ηλαδή ένα σχολείο όπου δεν θα γίνονται διαχωρισµοί και 

διακρίσεις».  

Εκτός από την ευαισθητοποίηση, απαραίτητη είναι η εκπαίδευση και 

ενηµέρωση του εκπαιδευτικού προσωπικού για τα παιδιά µε εµπόδια στη ζωή και 

στη µάθηση (Νανάκου, 1988, Πολυχρονοπούλου, 1999). Κάθε πρόγραµµα ένταξης/ 

ενσωµάτωσης, προκειµένου να εφαρµοστεί µε επιτυχία στον ελληνικό χώρο θα 

πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά προκειµένου να είναι αποτελεσµατικό: να 

στηρίζεται σε ένα θεωρητικό πλαίσιο, το οποίο θα καθορίζει την πολιτική εφαρµογής, 

τη µορφή, τους στόχους και τους ρόλους των εµπλεκοµένων φορέων, κάθε τέτοιο 

πρόγραµµα θα πρέπει να ενθαρρύνει την οικογενειακή συνεργασία και συµµετοχή, 

να σχεδιάζει την διεπιστηµονική συνεργασία και την συνεργασία µε τους κοινωνικούς 

και κοινοτικούς φορείς, να προσδιορίζει το σύστηµα της εκπαίδευσης και 

επιµόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού και τέλος, να βρίσκεται υπό συνεχή 

αξιολόγηση (Ζώνιου-Σιδέρη, 2000β). 

Γιατί «η ένταξη και η ενσωµάτωση όλων των παιδιών στο κοινό σχολείο, 

χωρίς διακρίσεις, µε αναγνώριση και αποδοχή της διαφοράς, προετοιµάζει κοινωνικά 

τους αυριανούς πολίτες για µια υπεύθυνη κοινωνική ζωή» (Κυπριωτάκης,2000,96). 

 

 

 

 

 

2.2. Ο όρος παιδιά µε χρόνιες ασθένειες    
     
 Είναι πολύ πιθανό κατά τη διάρκεια της πρώιµης και σχολικής ηλικίας τα 
παιδιά να αντιµετωπίσουν µια σειρά από προβλήµατα υγείας. Αυτά τα προβλήµατα 
για τα περισσότερα παιδιά είναι ιάσιµα, δεν είναι µόνιµα και δεν επηρεάζουν την 
ανάπτυξή τους. Ωστόσο όµως, για µερικά παιδιά, τα χρόνια προβλήµατα στην υγεία 
τους επηρεάζουν την καθηµερινή τους ζωή καθ’ όλη τη διάρκεια της παιδικής τους 
ηλικίας (Greenstein, 1998, Brown & DuPaul, 1999).  

Τα περισσότερα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες ή αρρώστιες (Chronic illnesses) 
(Υπουργείο Παιδείας, 2000) µέχρι το δεύτερο ήµισυ του 20ου αιώνα πέθαιναν, 
εξαιτίας έλλειψης βασικών υποδοµών υγείας (Μπούρα, 1989). Οι πρόοδοι που 
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σηµειώθηκαν όµως στην Ιατρική τον 20ο αιώνα, έχουν επηρεάσει σηµαντικά τη ζωή 
πολλών παιδιών και µια αρκετά µεγάλη λίστα από ασθένειες που παλαιότερα ήταν 
απειλητικές για τη ζωή τους, σήµερα, χάρη στα επιτεύγµατα που έχουν σηµειωθεί 
στο χώρο της Ιατρικής επιστήµης, θεωρούνται χρόνιες και ελεγχόµενες και όχι πάντα 
απειλητικές για τη ζωή του παιδιού (Παπαδάτου,1986, Lynch, Lewis & Murphy 1993, 
Παπαδάτου,1995α, Rapport, 1996, Μαµαντάκη, 1999, Russo, 1986, Bartlett,2000, 
American Academy of Pediatrics, 1990a, Newacheck & Taylor, 1992). 

Αυτή η νέα κατάσταση που δηµιουργήθηκε, άνοιξε «το νέο κεφάλαιο που 
αφορά το άρρωστο παιδί και τον κόσµο του» (Μπούρα,1989,105). Έτσι, µια σειρά 
ερωτήµατα άρχισαν σιγά-σιγά να τίθενται, και οι πρώτοι που ασχολήθηκαν µε το 
άρρωστο παιδί και τον ψυχικό του κόσµο - όπως µας πληροφορεί η Μπούρα (1989) -  
ήταν οι παιδίατροι. «Αυτοί κάλεσαν σιγά-σιγά κοντά τους και τους «ειδικούς»: 
ψυχίατρους, ψυχολόγους και ψυχαναλυτές. Οι παιδίατροι κινήθηκαν πρώτοι ένεκα 
της αγωνίας που τους προκαλούσαν τα παιδιά αυτά, είτε γιατί είχαν να 
αντιµετωπίσουν µαζί τους το θάνατο – άρα και τον ίδιο, το δικό τους θάνατο – είτε 
γιατί ανησυχούσαν για τις επιπτώσεις που θα µπορούσε να έχει η αρρώστια επάνω 
στα παιδιά, για τους κινδύνους για την ψυχική τους ζωή και για την ποιότητα της 
καθηµερινής τους ζωής» (Μπούρα,1989,105-106). 

Σύµφωνα µε την Αµερικανική Εκπαιδευτική Πράξη για τα άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες (Individuals with Disabilities Education Act), (Knoblauch & Sorenson, 1998, 
Thomas & Hawke, 1999, IDEA, 1997), ως παιδιά µε χρόνιες ασθένειες 
χαρακτηρίζονται εκείνα που παρουσιάζουν µειωµένη δραστηριότητα εξαιτίας 
κάποιων χρόνιων ή οξέων προβληµάτων υγείας -όπως είναι τα καρδιακά 
προβλήµατα, η αιµοφιλία, η λευχαιµία κ.ά.- που µπορούν να επηρεάσουν την 
εκπαίδευσή τους.  

Υπάρχει κάποια σύγχυση ανάµεσα στους διάφορους ερευνητές αναφορικά µε 
τα παιδιά που υπάγονται στην κατηγορία των παιδιών µε χρόνιες ασθένειες (Power 
et al., 1999, Newacheck et al., 1998). Όπως µας πληροφορούν οι Newacheck & 
Taylor (1992,364), «δεν υπάρχουν αποδεκτά κριτήρια που να ορίζουν τις παιδικές 
χρόνιες ασθένειες». 

Έτσι πολλοί και διαφορετικοί µεταξύ τους είναι τις περισσότερες φορές οι 
ορισµοί που δίδονται, προκειµένου να χαρακτηρίσουν τα παιδιά που πάσχουν από 
χρόνιες και σοβαρές ασθένειες. Αρκετοί ερευνητές για να χαρακτηρίσουν τα παιδιά µε 
χρόνιες ασθένειες χρησιµοποιούν και τους παρακάτω όρους: χρόνια νοσήµατα 
(Χατήρα, 2000), χρόνια/ εξελικτική αρρώστια (Αναγνωστοπούλου, 1991), οργανικές 
ασθένειες, σωµατικές ανεπάρκειες, παιδιά µε προβλήµατα υγείας (Kirk, Gallagher & 
Anastasiow, 1997, Hardman, Drew & Egan,1999), παιδιά χαµηλής ζωτικότητας, 
ευπαθή παιδιά (Κρουσταλάκης, χ.χ.), παιδιά µε πολύπλοκα ιατρικά προβλήµατα, 
τεχνολογικώς εξαρτηµένα παιδιά (Lehr,1990). 

Τα παιδιά µε χρόνια προβλήµατα υγείας χαρακτηρίζονται και ως παιδιά 
χαµηλής ζωτικότητας ή παιδιά µε χρόνιες παθήσεις ή ασθένειες ή αρρώστιες ή παιδιά 
µε σωµατικές ανεπάρκειες. Συνήθως στα παιδιά αυτά βάζουµε την ετικέτα «παιδιά 
χαµηλής ζωτικότητας ή ευπαθή» (medically fragile) (Sirvis,1988,40). 

Ο Kirk(1962) αναφέρει πως τα παιδιά µε ειδικά προβλήµατα υγείας (special 
health problems), είναι αυτά των οποίων η ικανότητα για σωµατικές δραστηριότητες 
υστερεί σε σχέση µε εκείνες των συνοµηλίκων τους ή απαιτούν ειδική ιατρική µέριµνα 
στο χώρο του σχολείου. 

Σύµφωνα µε την Αµερικανική Παιδιατρική Ακαδηµία (American Academy of 
Pediatrics,1990a,636), «οι χρόνιες ασθένειες (chronic illnesses) ορίζονται ως οι 
καταστάσεις εκείνες οι οποίες διαρκούν τουλάχιστον τρεις µήνες, απαιτούν εκτενή 
νοσοκοµειακή περίθαλψη ή υπηρεσίες υγείας µέσα στο σπίτι, ή είναι πιθανό να 
οριστούν ως χρόνιες ασθένειες από τη στιγµή της διάγνωσης (χωρίς δηλαδή να 
προηγηθεί το προαναφερόµενο χρονικό διάστηµα)». 
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Ανάµεσα στις πιο σηµαντικές χρόνιες ασθένειες συµπεριλαµβάνονται το 
άσθµα, η ινοκυστική νόσος, ο διαβήτης, η επιληψία, η λευχαιµία, η µεσογειακή 
αναιµία (Mann, D.,1987). 

Στις παραπάνω κυριότερες µορφές χρόνιων ασθενειών συµπεριλαµβάνονται 
και τα παιδιά που έχουν προσβληθεί από τον ιό του AIDS καθώς και παιδιά τα οποία 
είναι τεχνολογικώς εξαρτηµένα, π.χ. από αναπνευστική συσκευή ή παιδιά τα οποία 
απαιτούν ειδικές διαδικασίες, π.χ. τροφή µέσω σωλήνα (Lynch, Lewis, & Murphy, 
1993, American Academy of Pediatrics, 1990a). Στο σηµείο αυτό η Lehr (1990) 
διαφοροποιείται. Η ίδια θεωρεί πως τα παιδιά που πάσχουν από κάποιο 
µεταδιδόµενο νόσηµα ανήκουν στην κατηγορία των παιδιών µε πολύπλοκα 
προβλήµατα υγείας (complex health care needs). Υποστηρίζει πως στο παραπάνω 
εννοιλογικό πλαίσιο συµπεριλαµβάνονται και τα παιδιά που χαρακτηρίζονται ως: α) 
παιδιά που έχουν κάποια χρόνια ασθένεια (chronic illness), β) παιδιά που είναι 
τεχνολογικώς εξαρτηµένα (being technology – dependent), και γ) παιδιά ευπαθή ή 
χαµηλής ζωτικότητας (medically fragile). Στην πρώτη κατηγορία, δηλαδή των παιδιών 
µε χρόνιες ασθένειες, συµπεριλαµβάνονται παιδιά που έχουν υποστεί εγκαύµατα, 
τραυµατισµούς που διαρκούν πολύ καιρό (όπως εγκεφαλικά τραύµατα), αλλά και 
καταστάσεις τις οποίες παραδοσιακά αποκαλούµε ως χρόνιες ασθένειες, όπως είναι: 
το άσθµα, ο διαβήτης, η κυστική ίνωση (ή ινοκυστική νόσος)* και ο καρκίνος. 

Τα παιδιά τα οποία χαρακτηρίζονται από την Lehr (1990) ως τεχνολογικώς 
εξαρτηµένα, διαφοροποιούνται από τα παιδιά που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες 
στο γεγονός ότι αυτά χρειάζονται σε συνεχή βάση µηχανική υποστήριξη και 
νοσηλευτική φροντίδα, προκειµένου να κρατηθούν στη ζωή ή να αποφύγουν 
περαιτέρω ανεπάρκειες. Αντίθετα, τα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες µπορεί να 
χρειάζονται κατά καιρούς ειδική ιατρική φροντίδα. Τα ευπαθή ή χαµηλής ζωτικότητας 
παιδιά χρειάζονται κατά τη διάρκεια της µέρας στο σχολείο και αυτά σε µόνιµη βάση 
ειδική ιατρική φροντίδα ή ειδικές γνώσεις αντιµετώπισης και µεταχείρισης από το 
εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου. 

Σε αντίθεση µε την Lehr (1990), αρκετοί ερευνητές δεν δέχονται το 
διαχωρισµό αυτό και τοποθετούν κάτω από το γενικό όρο παιδιά µε χρόνιες 
ασθένειες όλες τις παραπάνω κατηγορίες που δέχεται η ερευνήτρια (American 
Academy of Pediatrics, 1990a, Thomas & Hawke, 1999, Rapport, 1996, Greenstein, 
1998, Mann,D., 1987, Lynch, Lewis & Murphy, 1993).  

Ταυτόσηµος µε τον όρο χρόνιες ασθένειες είναι και ο όρος βλάβες ή 
προβλήµατα υγείας (health impairments), που χρησιµοποιείται από αρκετούς 
ερευνητές (Kirk, Gallagher & Anastasiow, 1997 Taylor, Sternberg & Richards, 1995, 
Best, Bigge & Sirvis, 1990, Hardman, Drew & Winston-Egan,1999). Σύµφωνα µε 
τους παραπάνω ερευνητές, οι µαθητές µε προβλήµατα υγείας υποφέρουν από 
ασθένειες ή νόσους που απαιτούν συνεχή ιατρική φροντίδα.  

Οι Taylor, Sternberg & Richards (1995), αναφέρουν ότι, µολονότι θα ήταν 
καταλληλότερο τα παιδιά µε σωµατικές ανεπάρκειες και τα παιδιά µε βλάβες υγείας 
να οµαδοποιούνται στη µεγάλη κατηγορία των παιδιών µε σωµατικές ανεπάρκειες, 
παρόλα αυτά, για ερµηνευτικούς- επεξηγηµατικούς λόγους, είναι καλύτερα να 
περιγράφονται ξεχωριστά οι ποικίλες καταστάσεις που βρίσκονται στην κάθε 
κατηγορία. Μολονότι υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί τύποι ή µορφές σωµατικής 
ανεπάρκειας, -ο Κυπριωτάκης (1989,40) αναφέρει πως «τα παιδιά µε σωµατική 
αναπηρία αποτελούν στο σύνολό τους ανοµοιογενείς οµάδες µε ποικίλες 
διαταραχές»- κάθε µια από αυτές επηρεάζει κατά κάποιο τρόπο τη σωµατική 
λειτουργία του ατόµου. Η σωµατική λειτουργία αναφέρεται στην κίνηση του σώµατος 
και στον τρόπο µε τον οποίο τα διάφορα όργανα συνεργάζονται εσωτερικά. Με 
δεδοµένη αυτή τη διαφοροποίηση που χαρακτηρίζει τη σωµατική λειτουργία (κίνηση-
                                                 
* Πρόκειται για µια αυτοσωµατική υπολειπόµενη κληρονοµική διαταραχή των βλεννοπαραγωγών 
αδένων των πνευµόνων, του παγκρέατος, του στόµατος, του γαστρεντερικού σωλήνος και των 
ιδρωτοποιών αδένων του δέρµατος (Ιατρικό Λεξικό,1998, Batsche & Tunnicliffe, 1998). 
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όργανα), τα άτοµα µε σωµατικές ανεπάρκειες συνήθως τοποθετούνται σε µια από τις 
εξής δυο υποκατηγορίες: σωµατικές ανεπάρκειες ή δυσλειτουργίες και ανεπάρκειες 
υγείας ή προβλήµατα υγείας. Οι µαθητές µε σωµατικές ανεπάρκειες βιώνουν 
συνήθως προβλήµατα και δυσκολίες κίνησης που οφείλονται είτε στο Κεντρικό 
Νευρικό Σύστηµα είτε στην προσθήκη ενός τεχνητού µέλους. Οι µαθητές µε 
προβλήµατα υγείας από την άλλη πλευρά, υποφέρουν από ασθένειες ή νόσους που 
επηρεάζουν φυσικά τη λειτουργία των διαφόρων οργάνων του σώµατος. Καµιά φορά 
αυτές οι ασθένειες ή αρρώστιες µπορούν να επηρεάσουν και την κίνηση (Taylor, 
Sternberg & Richards, 1995). Σε αντίθεση µε τους παραπάνω ερευνητές διαφορετική 
είναι η τοποθέτηση των Best, Bigge & Sirvis (1990) και Bauer & Shea (1989). Οι 
ερευνητές αυτοί δέχονται το διαχωρισµό των σωµατικών ανεπαρκειών σε βλάβες 
ορθοπεδικής φύσεως και σε  βλάβες υγείας, µόνο που στη δεύτερη αυτή κατηγορία 
συµπεριλαµβάνουν και τα παιδιά που πάσχουν από επιληψία, πράγµα το οποίο δεν 
δέχονται οι Kirk, Gallagher & Anastasiow, (1997). και Taylor R.L., Sternberg L. & 
Richards S.B. (1995).  

Οι Wolff-Heller et al. (1999), προσπάθησαν να ορίσουν τις σωµατικές 

ανεπάρκειες και τις κατηγορίες των παιδιών που υπάγονται σε αυτή τη γενική 

κατηγορία (Πίνακας 2.2.α). Υποστηρίζουν πως σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τρεις 

διαφορετικές κατηγορίες παιδιών, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα: 

α)παιδιά µε ορθοπεδικές ανεπάρκειες, β) παιδιά µε άλλες βλάβες στην υγεία τους 

(συµπεριλαµβανοµένων και των πολύπλοκων βλαβών υγείας και των παιδιών που 

εξαρτώνται από την τεχνολογία) και γ) παιδιά που παρουσιάζουν πολλαπλές 

ανεπάρκειες (στα οποία εµφανίζεται µια σωµατική ανεπάρκεια ή ένα πρόβληµα 

υγείας που όµως µπορεί να παρουσιαστεί σε συνδυασµό µε µια άλλη ανεπάρκεια). 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.α 
Ορίζοντας τις σωµατικές βλάβες και τις βλάβες υγείας (Physical and 

Health Impairments) 
 

Σωµατικές βλάβες και βλάβες υγείας 
Ορθοπεδικές βλάβες                            Βλάβες υγείας                       Πολλαπλές ανεπάρκειες 

Ορθοπεδικές βλάβες                       Χρόνια ή οξεία προβλήµατα       
Συνακόλουθες βλάβες, 
που έχουν προκληθεί από                        υγείας                                µε µια 
βλάβη να είναι  
γενετικές ανωµαλίες                                                                            σωµατική 
ή βλάβη υγείας 
 

Ορθοπεδικές βλάβες                        Πολύπλοκες ανάγκες υγείας                                                 
που οφείλονται σε ασθένεια 
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Ορθοπεδικές βλάβες                        Βλάβη που απαιτεί τεχνολογική  
που προέρχονται από                                 υποστήριξη 
άλλες αιτίες 

 

Wolff-Heller et al., (1999),221. 

 

Ο Στασινός (1991) , αναφέρει πως στα παιδιά µε σωµατικές ανεπάρκειες δεν 

συµπεριλαµβάνονται µόνο τα παιδιά µε κινητικά προβλήµατα αλλά και αυτά µε 

σοβαρές οργανικές ασθένειες.  

Ο Κρουσταλάκης (χ.χ.,101-102), τα αναφέρει ως «παιδιά που πάσχουν από 

κάποιο χρόνιο νόσηµα» και τα περιγράφει ως παιδιά που «παρουσιάζουν ειδικά 

προβλήµατα υγείας, τα οποία συντελούν στην βιολογική τους εξασθένιση και 

παρακωλύουν την κανονική σχολική τους φοίτηση. Τα παιδιά αυτά αποκαλούνται 

συνήθως «ευπαθή ή χαµηλής ζωτικότητας παιδιά». Συνήθεις περιπτώσεις τέτοιων 

χρόνιων νοσηµάτων είναι: ο ρευµατικός πυρετός, οι συγγενείς καρδιακές  ανωµαλίες, 

ο διαβήτης, οι διάφορες νεφροπάθειες, οι διαταραχές του αναπνευστικού συστήµατος 

(άσθµα), η αδενοπάθεια, η φυµατίωση, η παχυσαρκία που οφείλεται σε διαταραχή 

του συστήµατος των ενδοκρινών αδένων, η µεσογειακή αναιµία κ.ά.».  

Η Closs (2000α), αναφέρει πως στα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες 

συµπεριλαµβάνονται οι ακόλουθες κατηγορίες: 

• Παιδιά τα οποία µε τη συµβατική ορολογία χαρακτηρίζονται ως φιλάσθενα ή 

άρρωστα και που µερικές φορές πάσχουν από ασθένειες απειλητικές για τη ζωή 

τους, ως αποτέλεσµα κάποιων γενετικών, µεταδοτικών ή άγνωστων 

παραγόντων. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν για παράδειγµα παιδιά που πάσχουν 

από καρκίνο, από ασθένειες στο συκώτι, οξείες ρευµατικές καταστάσεις, 

δρεπανοκυτταρική αναιµία, παιδιά που έχουν µολυνθεί από τον ιό του AIDS. 

• Παιδιά µε µακροχρόνιες µολυσµατικές ασθένειες ή ιώσεις που όµως αναµένεται 

σε κάποιον ανύποπτο χρόνο τα παιδιά να γίνουν καλά. Στην κατηγορία αυτή 

ανήκουν ασθένειες όπως η αδενοπάθεια και το χρόνιο σύνδροµο κόπωσης. 

• Παιδιά τα οποία υποβάλλονται σε χρόνιες ή επαναλαµβανόµενες εγχειρήσεις ή 

θεραπείες για ορθοπεδικές καταστάσεις, σοβαρούς τραυµατισµούς, 

µεταµόσχευση οργάνων, εγκαύµατα. 

• Παιδιά µε γενετικά προκαθορισµένες καταστάσεις οι οποίες είναι απειλητικές για 

τη ζωή του παιδιού ή µειώνουν τη ζωή του παιδιού σε λίγα χρόνια. Εδώ ανήκει η 

κυστική ίνωση (ή ινοκυστική νόσος), µυϊκή δυστροφία του Duchenne’s,, κ.ά. 
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• Παιδιά που βιώνουν µια ποικιλία από συµπτώµατα, τα οποία προέρχονται από 

διαταραχές ή δυσλειτουργίες των οργάνων του σώµατος ή από διαταραχές του 

κεντρικού νευρικού συστήµατος, όπως είναι ο διαβήτης, η επιληψία, η καρδιακή 

και η νεφρική ανεπάρκεια. 

• Παιδιά που έχουν µια διαταραχή και για ορισµένα χρονικά διαστήµατα υπόκεινται 

σε ασθένειες, όπως π.χ. παιδιά µε εγκεφαλική παράλυση που παρουσιάζουν 

επιληψία. 

• Παιδιά µε αλλεργίες ή παιδιά τα οποία αντιδρούν σε µια σειρά περιβαλλοντικών 

αιτίων, όπως παιδιά µε άσθµα, παιδιά που πάσχουν από ηµικρανίες κ.ά. 

Παρά τη διαφορετικότητα των απόψεων, πρόκειται για µια οµάδα παιδιών 
που χαρακτηρίζεται από ετερογένεια και που η κατάσταση ενός παιδιού µπορεί να 
είναι ήπια, πιο σοβαρή ή ακόµα και απειλητική για τη ζωή του. Πιο συγκεκριµένα, τα 
παιδιά µε χρόνια προβλήµατα ή βλάβες υγείας κατατάσσονται τόσο στη γενική 
κατηγορία χρόνιες ασθένειες όσο και στη γενική κατηγορία των παιδιών µε σωµατικές 
ανεπάρκειες. Οι δυο, όµως, αυτές γενικές κατηγορίες περιλαµβάνουν στους κόλπους 
τους και άλλες χρόνιες καταστάσεις -όπως π.χ. ορθοπεδικές βλάβες, βλάβες των 
αισθητηρίων κ.ά.- που δεν είναι όµως ασθένειες µε την έννοια που το εννοούµε εµείς. 

Εµείς δεχόµαστε πως τα παιδιά που πάσχουν από κάποια χρόνια ασθένεια* 

απαιτούν συνεχή ιατρική φροντίδα ή ακόµα και τεχνολογική ιατρική υποστήριξη. ∆εν 

θα µας απασχολήσουν οι χρόνιες εκείνες καταστάσεις ανεπαρκειών που συνδέονται 

µε τις µυοσκελετικές βλάβες, την κώφωση και την βαρηκοΐα, την τύφλωση και τη 

µερική τύφλωση, τις διαταραχές λόγου και την εγκεφαλική παράλυση (Newacheck & 

Taylor, 1992). Και αυτό γιατί υπάρχει µια διαφοροποίηση σε αυτό που αποκαλούµε 

χρόνια ανεπάρκεια (chronic impairment) ή χρόνια κατάσταση (chronic condition) µε 

αυτό που αποκαλούµε χρόνια ασθένεια (chronic illness-chronic disease) (Black & 

Puckett 1996, Newacheck & Taylor, 1992). Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι 

καταστάσεις τις οποίες περιγράψαµε πιο πάνω (κώφωση, τύφλωση, κ.ά.) ενώ  στις 

καταστάσεις που συνδέονται µε χρόνιες ασθένειες, αναφέρονται ασθένειες όπως: 

διαβήτης, µεσογειακή αναιµία, καρκίνος, άσθµα, αλλεργίες του αναπνευστικού 

συστήµατος, δερµατολογικές ασθένειες, επιληψία, καρδιακές ασθένειες, 

πονοκεφάλοι, καρδιοαναπνευστικά προβλήµατα , καρκίνος, AIDS, κυστική ίνωση, και 

άλλες ασθένειες που απαιτούν συνεχή ιατρική παρακολούθηση και φροντίδα. 

Οι χρόνιες ασθένειες απαιτούν ιατρική θεραπεία που διαρκεί µεγάλο χρονικό 

διάστηµα και συνεπάγονται συνήθως συχνές απουσίες του παιδιού από το σχολείο, 

µερικές φορές για αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα, εξαιτίας της νοσηλείας στο 

νοσοκοµείο. Επίσης, εξαιτίας της ίδιας της ασθένειας και της θεραπείας της, το παιδί 

                                                 
* Παράλληλα µε τον όρο παιδιά µε χρόνιες ασθένειες θα χρησιµοποιούµε και τους ταυτόσηµους όρους 
παιδιά µε προβλήµατα υγείας, παιδιά µε ιατρικά προβλήµατα, παιδιά µε χρόνια νοσήµατα. 
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έρχεται αντιµέτωπο µε τον πόνο, την κούραση και όλα αυτά, όπως είναι φυσικό, 

επηρεάζουν τη µάθηση (Kirk, Gallagher &  Anastasiow, 1997, Bearison, 1998). 

Οι Newacheck et al. (1998,117) αναφέρουν πως τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες 

υγείας είναι «αυτά που έχουν ή βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν χρόνιες 

σωµατικές, αναπτυξιακές, συµπεριφορικές ή συναισθηµατικές δυσκολίες και που 

επίσης χρειάζονται ειδικές και άλλες σχετικές υπηρεσίες υγείας σε είδος και σε 

συχνότητα µεγαλύτερη από εκείνη που απαιτείται για τα υπόλοιπα παιδιά». 

Οι χρόνιες ασθένειες µπορεί να προέλθουν από µια ποικιλία καταστάσεων, 
όπως φαίνεται και στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 2.2.β), όπου παρουσιάζονται οι 
αιτίες εµφάνισης πέντε χρόνιων ασθενειών της παιδικής ηλικίας (Kirk, Gallagher & 
Anastasiow,1997,527). 

Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα, για παράδειγµα µια ασθµατική 
κρίση µπορεί να προέλθει από έναν περιβαλλοντικό παράγοντα (π.χ. σκόνη), ενώ η 
κυστική ίνωση και η καρδιακή ανεπάρκεια προέρχονται από γενετικούς παράγοντες. 
Όσον αφορά το πρωτεύον σύστηµα που πάσχει για την ασθένεια του άσθµατος της 
κυστικής ίνωσης και της καρδιακής ανεπάρκειας είναι το καρδιοπνευµονολογικό. 

Οι αιτίες για την εµφάνιση των χρόνιων ασθενειών οφείλονται είτε σε 

γενετικούς είτε σε επίκτητους παράγοντες. Η αιτία που προκαλεί µια κατάσταση και η 

ηλικία στην οποία η κατάσταση αυτή αναπτύχθηκε, επηρεάζει το είδος των 

προβληµάτων που τα παιδιά µε προβλήµατα υγείας αντιµετωπίζουν όσο και τις 

συνέπειες για την οικογένεια και τους δασκάλους τους. Όσον αφορά τους γενετικούς 

παράγοντες, τα παιδιά είτε έχουν γεννηθεί µε κάποια χρόνια ασθένεια είτε τις έχουν 

αποκτήσει λίγο µετά τη γέννηση. Τα παιδιά αυτά δεν έχουν τις ίδιες αναπτυξιακές 

εµπειρίες που έχουν και τα υπόλοιπα παιδιά. Η έκταση αυτών των διαφορών 

εξαρτάται από τον τύπο ή την σοβαρότητα της κατάστασης (Kirk, Gallagher & 

Anastasiow,1997). 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.β 

Καταστάσεις οι οποίες µπορούν να καταλήξουν σε προβλήµατα υγείας 
 

              Πρωτεύων σύστηµα που πάσχει                      Αιτία της κατάστασης 
 

             Καρδιοπνευµονολογικό   Άλλο         Γενετικοί παράγοντες      
Ασθένεια       Άλλο 
 

Άσθµα                          x                                                                                             x 

 

Καρκίνος                                        x                                                           x 

 

Κυστική ίνωση              x                                                 x 
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∆ιαβήτης                                        x                                                           x 

 

Καρδιακή ανεπάρκεια    x                                                x 

 

 

 

                                                     (Kirk, Gallagher & Anastasiow, 1997, 527)  
 
Αξίζει εδώ να σηµειωθεί πως στον πρόσφατο νόµο (Νόµος υπ’ αριθ. 

2817/2000, σ.1565) που ψηφίστηκε στην Βουλή για την «Εκπαίδευση των ατόµων µε 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» αναφέρεται πως «άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες, κατά την έννοια του παρόντος, θεωρούνται τα άτοµα που έχουν σηµαντική 
δυσκολία µάθησης και προσαρµογής εξαιτίας σωµατικών, διανοητικών, 
ψυχολογικών, συναισθηµατικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων. Στα άτοµα αυτά 
περιλαµβάνονται όσοι: α) Έχουν νοητική ανεπάρκεια ή ανωριµότητα. β) Έχουν 
ιδιαίτερα σοβαρά προβλήµατα όρασης (τυφλοί, αµβλύωπες) ή ακοής (κωφοί, 
βαρήκοοι). γ) Έχουν σοβαρά νευρολογικά ή ορθοπεδικά ελαττώµατα ή προβλήµατα 
υγείας. δ) Έχουν προβλήµατα λόγου και οµιλίας. ε) Έχουν ειδικές δυσκολίες στη 
µάθηση, όπως δυσλεξία, δυσαριθµησία, δυσαναγνωσία. στ) Έχουν σύνθετες 
γνωστικές, συναισθηµατικές και κοινωνικές δυσκολίες και όσοι παρουσιάζουν 
αυτισµό και άλλες διαταραχές ανάπτυξης». ∆ηλαδή στον νόµο αναφέρονται ως άτοµα 
µε προβλήµατα υγείας και έχουν συµπεριληφθεί στην ίδια οµάδα των ατόµων µε 
ορθοπεδικές βλάβες και νευρολογικά προβλήµατα. 

Χάρη στην ανάπτυξη της ιατρικής και της τεχνολογίας πολλά από αυτά τα 
παιδιά ζουν φυσιολογική ζωή και µπορούν και λειτουργούν στο οικογενειακό, σχολικό 
και κοινωνικό τους περιβάλλον (Kirk, Gallagher & Anastasiow, 1997,513). Ορισµένες 
χρόνιες ασθένειες, όπως για παράδειγµα το άσθµα, η κυστική ίνωση, τα καρδιακά 
προβλήµατα, ο καρκίνος, ο διαβήτης, και η αιµοφιλία, συνήθως δεν σχετίζονται µε 
την ικανότητα του παιδιού να συµµετέχει στις δραστηριότητες της συνηθισµένης 
τάξης και δεν απαιτούν ειδικές τροποποιήσεις στο αναλυτικό πρόγραµµα. Όµως, 
αυτές οι καταστάσεις µπορεί να απαιτούν ιατρική περίθαλψη (φαρµακευτική αγωγή ή 
ιατρική φροντίδα) και µπορούν να περιορίσουν τις σωµατικές δραστηριότητες 
(φυσική ή σωµατική άσκηση) και να απαιτούν ειδική δίαιτα εκ µέρους του παιδιού. Οι 
δάσκαλοι θα πρέπει να είναι γνώστες του ιατρικού ιστορικού του µαθητή, να 
γνωρίζουν πρώτες βοήθειες, και τους όποιους περιορισµούς που επιβάλλονται από 
την ασθένεια του παιδιού (Kirk, Gallagher & Anastasiow, 1997). Σε αρκετά άτοµα 
που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες, δηµιουργούνται προβλήµατα επικοινωνίας µε 
άλλα άτοµα γιατί τις περισσότερες φορές δεν γίνεται αντιληπτό πως τα άτοµα αυτά 
έχουν αποκτήσει έναν συγκεκριµένο τρόπο συµπεριφοράς εξαιτίας της ανάγκης να 
προσαρµοσθούν στις απαιτήσεις τις ασθένειάς τους. Και αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο 
σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου η ασθένεια δεν γίνεται αντιληπτή από τους άλλους 
(Kirk, Gallagher & Anastasiow, (1997).  

  
2.2.1. Παράγοντες που επηρεάζουν το παιδί µε χρόνια ασθένεια 

 

Τα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους, έχουν 

διαφορετικές ανάγκες, αντοχές και διαφορετικές δυνατότητες. Αυτό δεν συµβαίνει 
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µόνο στην περίπτωση των διαφόρων κατηγοριών ασθενειών αλλά και µέσα στο 

πλαίσιο της ίδιας ασθένειας (Dykes, 1987).  

Οι διαφορές που παρατηρούνται ανάµεσα στα διάφορα είδη χρόνιων 

ασθενειών, εντοπίζονται κυρίως στο εάν η ασθένεια είναι απειλητική ή όχι για τη ζωή 

του παιδιού, στο εάν η ασθένεια είναι εµφανής (π.χ. σε παιδιά µε καρκίνο η απώλεια 

των µαλλιών από την χηµειοθεραπεία κάνει εµφανή την ασθένεια, ενώ στην 

περίπτωση του διαβήτη δεν είναι ορατές οι συνέπειες της ασθένειας όταν ρυθµίζεται 

σωστά ο διαβήτης), στην σταθερότητα που παρουσιάζει η χρόνια ασθένεια (π.χ. 

µεταστάσεις), καθώς και στις απαιτήσεις που συνοδεύουν µια χρόνια ασθένεια και τη 

θεραπεία της (Eiser, 2000). 

Παρόλα αυτά, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες οι οποίοι είναι κοινοί για όλα τα 

παιδιά που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες. Οι χρόνιες ασθένειες, προκαλούν άγχος 

στο παιδί αλλά και στην οικογένεια του, η οποία θα πρέπει να προσαρµοστεί στις 

απαιτήσεις της ασθένειας (Robinson, 1987). Είναι πολύ πιθανό, η χρόνια ασθένεια 

και οι επιπτώσεις της στη ζωή του παιδιού και της οικογένειάς του να επηρεάσουν τη 

µαθησιακή του ικανότητα αλλά και την κοινωνική του ζωή. Κάτω από αυτές τις 

καταστάσεις, προκειµένου να παρασχεθούν στο παιδί που πάσχει, οι 

καταλληλότερες υπηρεσίες που αρµόζουν στην κατάστασή του, θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη οι σηµαντικότεροι παράγοντες που εµπλέκονται στην αντιµετώπιση 

της ασθένειας (βλ. Πίνακα 2.2.1). Αυτοί οι παράγοντες, όπως φαίνεται και στον 

πίνακα, είναι η ίδια η φύση της ασθένειας, το περιβάλλον του παιδιού, η βιοχηµική 

κατάσταση του µικρού ασθενή, οι σηµαντικοί άλλοι στη ζωή του παιδιού, η 

συµπεριφορά του παιδιού και η άποψη που έχει το ίδιο το παιδί για τον εαυτό του 

(Russo, 1986).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.1 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 
Παράγοντες                                                       Χαρακτηριστικά 
 
Ασθένεια                                                            Εµφανής 
                                                                          Συµπτωµατική 
                                                                          Χρόνια 
 
Περιβάλλον                                                        Νοσοκοµείο 
                                                                           Σπίτι 
                                                                           Σχολείο 
 
Σηµαντικοί άλλοι                                                 Γονείς 
                                                                           Προσωπικό του Νοσοκοµείου 
                                                                           ∆άσκαλοι 
 
Συµπεριφορά                                                      Έλλειψη δραστηριοτήτων 
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                                                                            Εξάρτηση 
                                                                            Έλλειψη κοινωνικών σχέσεων 
 
Βιοχηµεία                                                             Ενδορφίνες 
                                                                            Ανοσοποιητική λειτουργία 
                                                                            Ορµόνες 
 
Προσωπική εκτίµηση                                           Αυτοεκτίµηση 
                                                                            Αξία 
                                                                            Κατάθλιψη 

(Russo, 1986,527) 
 

Όπως φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα, οι χρόνιες ασθένειες απαιτούν 

ειδικές προσαρµογές σε συνεχή βάση, όπως δίαιτα, φαρµακευτική αγωγή και 

σωµατική άσκηση. Επιπλέον, υπάρχουν και ασθένειες που συνδέονται µε επώδυνες 

ιατρικές διαδικασίες, οι οποίες λαµβάνουν χώρα κατά διαστήµατα (π.χ. αιµοδιάλυση) 

ή απαιτούν χειρουργικές επεµβάσεις κατά διαστήµατα. Όλα αυτά είναι πιθανό να 

αποτελέσουν εµπόδιο στην εκπαίδευση του παιδιού (Russo, 1986). Ο χώρος του 

νοσοκοµείου, εάν το παιδί νοσηλεύεται για αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα, παίζει 

επίσης πολύ σηµαντικό ρόλο, όπως επίσης και οι σχέσεις του παιδιού µε το ιατρικό 

προσωπικό, τους γονείς του και το δάσκαλο µε τους συµµαθητές του. Τα παιδιά που 

πάσχουν από χρόνιες ασθένειες συχνά αισθάνονται διαφορετικά από τα υπόλοιπα 

παιδιά, λιγότερο ικανά από αυτά και συνήθως γίνονται παιδιά που εξαρτώνται σε 

µεγάλο βαθµό από τους άλλους (Russo, 1986). 

Ο πόνος, ο φόβος, οι εξετάσεις, οι εγχειρήσεις και οι θεραπείες επιβαρύνουν 

τον ψυχικό κόσµο του παιδιού και αυτό είναι πολύ πιθανό να επηρεάσει και τη 

σχολική του ζωή. Αν και «τα µεγαλύτερα παιδιά, όταν νοσηλεύονται, ανησυχούν στην 

αρχή περισσότερο για την αρρώστια και τις θεραπευτικές διαδικασίες που θα 

υποστούν παρά για το χωρισµό τους από το οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον» 

(Χατήρα, 1982,61). 

Τα κυριότερα, όµως, προβλήµατα προσαρµογής του παιδιού στο σχολείο, 

δηµιουργούνται από την διακεκοµµένη φοίτηση και τις συχνές απουσίες του παιδιού 

(Αναγνωστοπούλου, 1991). Οι δάσκαλοι θα πρέπει να κρατήσουν µια ισορροπία 

όσον αφορά τις προσδοκίες τους για την σχολική πρόοδο του παιδιού και δεν θα 

πρέπει να θεωρούν ως το κύριο χαρακτηριστικό του παιδιού την ασθένειά του (Bauer 

& Shea, 1989). Ένας άλλος παράγοντας που θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη, 

είναι ότι τα παιδιά που πάσχουν από χρόνια ασθένεια ενδέχεται να παρουσιάσουν 

προβλήµατα συµπεριφοράς και προβλήµατα στις σχέσεις µε τους συµµαθητές τους, 

κυρίως γιατί ντρέπονται για τις συνέπειες της ασθένειας και των φαρµάκων στην 

εξωτερική τους εµφάνιση (Bauer & Shea, 1989).  
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Επιπλέον, είναι δύσκολο για τα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες να διατηρήσουν 

τις φιλίες τους, εξαιτίας της ανάγκης των συχνών επισκέψεων στα νοσοκοµεία, και 

κατά συνέπεια εξαιτίας των συχνών απουσιών τους από το σχολείο (Eiser, 2000). 

 

 

 

 

 

 

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΟΝΙΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ      
  

Το είδος της ασθένειας, η διάρκειά της, η ηλικία του παιδιού και η 

προσωπικότητα του παιδιού και των γονιών, είναι παράγοντες που διαφοροποιούν 

τα παιδιά που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες µεταξύ τους (Ραιµπό, 1996). Τα 

παιδιά που πάσχουν από την ίδια ασθένεια παρουσιάζουν διαφορετικά επίπεδα 

ψυχολογικής προσαρµογής σχετικά µε την ασθένεια τους. Για το λόγο αυτό 

διαφορετικές προσεγγίσεις αντιµετώπισης κρίνονται απαραίτητες για την 

αντιµετώπιση µιας ποικιλίας καταστάσεων, και αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι «δύο 

παιδιά µε την ίδια κατάσταση έχουν τις ίδιες ανάγκες» (McFarlane, 2000). Από την 

άλλη πλευρά όµως, υπάρχουν αρκετά κοινά σηµεία όσον αφορά τη συµπεριφορά 

των παιδιών που πάσχουν από διαφορετικές χρόνιες ασθένειες (π.χ. προβλήµατα 

σχέσεων µε τους συµµαθητές) (Brown & DuPaul, 1999).  

Θα αναφέρουµε µερικές από τις σηµαντικότερες ασθένειες που εµφανίζονται 

κατά την παιδική ηλικία και που θα µας απασχολήσουν στην συγκεκριµένη έρευνα. 

Επειδή οι χρόνιες ασθένειες που µπορεί να εµφανιστούν στην παιδική ηλικία είναι 

πολλές, άλλες περισσότερο και άλλες λιγότερο σπάνιες, περιορίζουµε τη µελέτη µας 

σε έξι χρόνιες ασθένειες που έχουν µεγαλύτερα ποσοστά εµφάνισης στην παιδική 

ηλικία (το άσθµα και ο διαβήτης είναι οι πιο συχνά εµφανιζόµενες χρόνιες ασθένειες 

της παιδικής ηλικίας, LeBaron & Zeltzer, 1987) αλλά και γιατί πιστεύουµε πως θα 

ήταν πιο χρήσιµη µια σε βάθος µελέτη περιορισµένου αριθµού ασθενειών. Επιπλέον, 

επιλέξαµε αυτές τις ασθένειες εξαιτίας των ειδικών ρυθµίσεων που απαιτούν 

προκειµένου να ενσωµατωθεί πλήρως το παιδί στο σχολείο του. Σε αυτές τις έξι 

ασθένειες συµπεριλάβαµε και το AIDS γιατί πιστεύουµε πως τα παιδιά που έχουν 

προσβληθεί από τον ιό αποτελούν µια πρόκληση και µια πρόσκληση για το 

εκπαιδευτικό σύστηµα εξαιτίας του ότι είναι µια θανατηφόρα νόσος η οποία 

µεταδίδεται (Bauer & Shea, 1989).  



 39

∆ηλαδή, θα µας απασχολήσει η σε βάθος µελέτη έξι κατηγοριών παιδικών 

χρόνιων ασθενειών: άσθµα, διαβήτης, έιτζ (AIDS/HIV), επιληψία, καρκίνος και 

µεσογειακή αναιµία. Θα ασχοληθούµε µε τις σηµαντικότερες από τις ασθένειες που 

ταλαιπωρούν την παιδική ηλικία και έχουν µεγάλη πιθανότητα να εµφανιστούν στην 

συνηθισµένη σχολική τάξη (Connor, 1962, Kirk, Gallagher &  Anastasiow, 1997, 

Taylor, Sternberg & Richards 1995, Best, Bigge & Sirvis, 1990). 

Αλλά ας δούµε αναλυτικά κάθε µια από τις έξι χρόνιες ασθένειες που µας 

απασχολούν στην συγκεκριµένη εργασία: 

  

3.1. Άσθµα στην παιδική ηλικία 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Υπήρχαν µερικές φορές που ήρθα αντιµέτωπη µε την έλλειψη κατανόησης 
από το σχολείο, όχι µόνο από τους µαθητές, αλλά και από το εκπαιδευτικό 
προσωπικό. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι το άσθµα µπορεί να ελεγθεί µε 
µια ή δύο εισπνοές, και ούτε για ένα λεπτό δεν τους περνά από το µυαλό ότι 
µπορεί το άσθµα να είναι απειλητικό για τη ζωή. Σε µια περίπτωση ερωτήθηκα 
από έναν δάσκαλο γιατί χρησιµοποιούσα το ασανσέρ του σχολείου για να 
ανέβω στον τρίτο όροφο. Του εξήγησα ότι ήµουν ασθµατική και αυτός 
γελώντας µαζί µου, µου είπε ότι ακόµα και εγώ θα πρέπει να έχω αρκετό αέρα 
για να ανέβω περπατώντας τις σκάλες τριών ορόφων» (Hegarty et al., 2000, 
16). 
 

Ορισµός 

Oι Best, Bigge & Sirvis (1990, 293) αναφέρουν πως το άσθµα είναι «ένα από 

τα πιο κοινά πνευµονικά νοσήµατα της παιδικής ηλικίας». Ασθµαίνω σηµαίνει 
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αναπνέω µε κόπο, δυσκολεύοµαι να αναπνεύσω, λαχανιάζω (Κατσιµπάρδης, 1999, 

Κατσαρδής, 1998). 

Το άσθµα είναι µια κατάσταση που συνδέεται µε την αναπνευστική ικανότητα 

του ατόµου. Συνήθως έχει τρία χαρακτηριστικά : «διόγκωση των πνευµόνων, 

δυσκολία στην αναπνοή, και οι αεραγωγοί αντιδρούν αρνητικά σε µια ποικιλία 

περιβαλλοντικών παραγόντων (όπως είναι η σκόνη, ο καπνός, ο κρύος αέρας και η 

σωµατκή άσκηση)» (Kirk, Gallagher & Anastasiow, 1997,527). Σύµφωνα µε την 

Παγκόσµια Πρωτοβουλία για το Άσθµα, Οµάδα Άσθµατος, Ελληνική Πνευµονολογική 

Εταιρεία (χ.χ.,3), «όσοι πάσχουν από άσθµα αντιµετωπίζουν αναπνευστικά 

προβλήµατα. Το άσθµα είναι µία πάθηση που αφορά τους αεραγωγούς (βρόγχους). 

Οι αεραγωγοί είναι οι σωλήνες που µεταφέρουν τον αέρα στους πνεύµονες. Καθώς 

διακλαδίζονται, η διάµετρος των αεραγωγών µικραίνει, όπως και τα κλαδιά ενός 

δένδρου. Όταν το άσθµα βρίσκεται υπό έλεγχο, δεν υπάρχουν συµπτώµατα γιατί οι 

αεραγωγοί (βρόγχοι) είναι καθαροί και δεν υπάρχει εµπόδιο στην µεταφορά του αέρα 

από και προς τους πνεύµονες». Πρόκειται δηλαδή για µια «παθολογική στένωση των 

αεροφόρων οδών που οδηγεί σε δύσπνοια και συχνά συνοδεύεται από αυξηµένη 

έκκριση βλέννης. Στις αιτίες του συµπεριλαµβάνονται αλλεργικές αντιδράσεις, 

ψυχολογικές διαταραχές και λοιµώξεις του αναπνευστικού» (Μαουσχάγκεν-

Σνάας,1998, 123).  

Συχνότητα και αίτια εµφάνισης της νόσου 
Το 20 µε 25% των απουσιών των παιδιών από τα σχολεία που οφείλονται σε 

χρόνιες ασθένειες, αφορά το άσθµα (Beneke & Wright, 1987). Το παιδικό άσθµα, 

είναι το συχνότερο χρόνιο νόσηµα της παιδικής ηλικίας και σηµειώνει σηµαντική 

αύξηση τα τελευταία χρόνια. Στη χώρα µας, το 10% του παιδικού πληθυσµού πάσχει 

από άσθµα (Μεσόγειος, 7/6/1998). Σύµφωνα µε τον Κατσιµπαρδή (1999) και τον 

Καντρέ, (χ.χ.), 1 στα 10 παιδιά στην Ελλάδα πάσχει από άσθµα. Ο Κατσαρδής 

(1998, 154) αναφέρει πως «10 – 15 % των Ελληνόπουλων πάσχει από άσθµα».  

Ειδικότερα, αναφέρεται, πως για την περιοχή της Κρήτης, τα ποσοστά του 

παιδικού άσθµατος είναι αρκετά ψηλά σε σχέση µε την υπόλοιπη Ελλάδα, γεγονός το 

οποίο οφείλεται σε γενετικούς παράγοντες σε συνδυασµό µε κλιµατολογικούς 

παράγοντες, οι οποίοι δρουν επιβαρυντικά (Κρητική Επιθεώρηση, 2000). Έχουµε 

αύξηση του αριθµού των παιδιών µε άσθµα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, κάτι 

που παρατηρείται και σε παγκόσµια κλίµακα Οι κύριες αιτίες για αυτήν την αύξηση 

έχουν αποδοθεί κατά κύριο λόγο στην µόλυνση του περιβάλλοντος (Κατσαρδής, 

1998, Creer & Bender, 1993). 

Σχετικά µε την θνησιµότητα και το άσθµα, σήµερα 1 παιδί σε κάθε 20.000 

ασθµατικά παιδιά πεθαίνει (Κατσαρδής, 1998).  
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Ο ερεθισµός που προκαλείται στους αεραγωγούς προέρχεται από µια 

ποικιλία παραγόντων: από αλλεργίες, µολύνσεις, ενοχλήσεις, φυσική άσκηση και 

συναισθηµατική φόρτιση (Taylor, Sternberg & Richards, 1995).  

Ειδικότερα, τα αίτια για την εµφάνιση του άσθµατος εκτός από την 

κληρονοµική προδιάθεση περιλαµβάνουν και αίτια που διαιρούνται σε δύο 

κατηγορίες: α)αλλεργικά (π.χ. σκόνη του σπιτιού, τρίχωµα ζώων) και β)µη-αλλεργικά  

(όπως είναι η άσκηση, ο καπνός από το τσιγάρο κ.λπ.) (Κατσαρδής, 1998). Στο 

σχήµα 3.1. φαίνονται τα συµπτώµατα και τα αίτια του άσθµατος.  
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Σχήµα 3.1. Αίτια και συµπτώµατα άσθµατος, (Κατσαρδής,1998,156) 

 

 

 

 

 

Συµπτωµατολογία και θεραπευτική αντιµετώπιση 
Τα σηµεία-κλειδιά, που χαρακτηρίζουν το βρογχικό άσθµα είναι, σύµφωνα µε 

τον Κατσιµπάρδη (1999, 301) : 

« Χρονιότητα. Πρόκειται για χρόνια νόσο. 

Φλεγµονή. Οι µικροί βρόγχοι και τα βρογχιόλια φλεγµαίνουν. Κι αυτή η φλεγµονή 

αποτελεί, µακροπρόθεσµα, το υπέδαφος της υπεραντιδραστικότητας των βρόγχων, 

σε ειδικά (αλλεργιογόνοι παράγοντες) και µη ειδικά ερεθίσµατα (π.χ. ρύποι της 

ατµόσφαιρας). 

Χρόνιος βήχας – σφίξιµο στο στήθος – δυσχέρεια αναπνοής - δύσπνοια – συριγµός. 

Είναι τα πλέον χαρακτηριστικά συµπτώµατα, που άλλοτε συνυπάρχουν και άλλοτε 

όχι. 

Μειωµένοι δείκτες στις µετρήσεις της αναπνευστικής λειτουργίας, στο σπιρογράφηµα, 

κ.λπ. 

Λύση του ασθµατικού παροξυσµού, µε ή χωρίς φάρµακο , τουλάχιστον στην πρώτη 

φάση του άσθµατος, όταν δηλαδή η κατάσταση είναι αναστρέψιµη. 
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∆ύσπνοια – άσθµα – αλλεργία (ατοπία)».  

«Στο 1/3 των ατόµων που τελικά αναπτύσσουν άσθµα, υπάρχουν ήδη 

συµπτώµατα από τον 1ο χρόνο της ζωής τους. Μέχρι και το 2ο χρόνο στο 50% και 

µέχρι τον 5ο χρόνο στο 80%» (Κατσαρδής, 1998, 154).  

Το παιδικό άσθµα µπορεί να εµφανιστεί από πολύ µικρές ηλικίες µε µεγάλη 

ποικιλία κλινικών εκδηλώσεων και βαρύτητας, από πολύ ήπιο µέχρι πολύ σοβαρό ή 

βαρύ (Kirk, Gallagher & Anastasiow,1997, Μεσόγειος, 7/6/1998). «Το άσθµα 

διακρίνεται σήµερα σε 4 στάδια: διαλείπον, ελαφρύ χρόνιο, µέτριο χρόνιο και σοβαρό 

χρόνιο» (Κατσιµπάρδης, 1999, 301). Μερικά παιδιά µε άσθµα έχουν µόνο 

περιστασιακά ή εποχικά συµπτώµατα, ενώ άλλα µπορεί να έχουν χρόνια µορφή της 

ασθένειας που καταλήγει σε καθηµερινά συµπτώµατα (Bender, 1999). 

Η ασθµατική κρίση µπορεί να γίνει αντιληπτή «από το συριγµό ή σφύριγµα 

που ακούγεται σε κάθε αναπνοή. Ο ήχος αυτός παράγεται από το σπασµό των λείων 

µυών που περιβάλλουν τους αεραγωγούς των πνευµόνων. Ο σπασµός κάνει 

στενότερους τους αεραγωγούς αυτούς (τους βρόγχους και τα βρογχιόλια ), έτσι ώστε 

σε κάθε εκπνοή ο αέρας που περνάει δηµιουργεί έναν ήχο υψηλής συχνότητας που 

είναι γνωστός σαν συριγµός. Εκτός αυτού, το εσωτερικό των βρόγχων παρουσιάζει 

οίδηµα και εκκρίνει ένα παχύρρευστο υγρό που ονοµάζεται βλέννη» ( Schell & Nurik, 

1996,36). 

Κατά τη διάρκεια των ασθµατικών κρίσεων, ο αέρας που µεταφέρεται προς 

και από τους πνεύµονες ελαττώνεται. Οι ασθενείς βήχουν, η αναπνοή τους σφυρίζει 

και αισθάνονται σφίξιµο στο στήθος (Παγκόσµια Πρωτοβουλία για το Άσθµα, Οµάδα 

Άσθµατος, Ελληνική Πνευµονολογική Εταιρεία, χ.χ, Labott, 1998). Κατά τη διάρκεια 

µιας ασθµατικής κρίσης, η αναπνοή δυσχεραίνεται σε µεγάλο βαθµό. Για ένα παιδί, η 

εµπειρία της πολύ µικρής διάρκειας της αναπνοής (λαχάνιασµα), η προσπάθεια να 

αναπνεύσει, η πάλη για να αναπνεύσει, τα αγκοµαχητά και το σφύριγµα, σε 

συνδυασµό µε το σφίξιµο στο στήθος είναι ιδιαίτερα τροµακτική εµπειρία. Μολονότι 

σε αυτές τις περιπτώσεις ο θάνατος είναι σπάνιος, όπως αναφέραµε, οι ασθµατικές 

κρίσεις θα πρέπει να θεωρούνται απειλητικές για τη ζωή και πάντα να 

προσεγγίζονται µε σοβαρότητα και να αντιµετωπίζονται αµέσως. Οι περισσότερες 

από τις ασθµατικές κρίσεις έχουν ως αποτέλεσµα την ενός βαθµού διακοπή από τον 

κανονικό ρυθµό ζωής, και σε µερικές σοβαρές περιπτώσεις απαιτούν ιατρική 

φροντίδα (DeMesquita & Fiorello, 1998).  

Η αντιµετώπιση της σοβαρής οξείας κρίσης γίνεται συνήθως στο νοσοκοµείο 

µε χορήγηση οξυγόνου, βρογχοδιασταλτικών φαρµάκων και χορήγηση κορτιζόνης 

παρεντερικώς ή από το στόµα (Καντρέ, χ.χ.). Η ασθµατική κρίση µπορεί να διαρκέσει 

από λίγα λεπτά έως µερικές µέρες και µπορεί να φοβίσει όσους δεν είναι γνώστες της 
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κατάστασης. Το παιδί µπορεί να επηρεαστεί από τις µη- ελεγχόµενες αντιδράσεις 

των άλλων (British Columbia, 1998).  

Η θεραπεία του άσθµατος περιλαµβάνει αναγνώριση των αιτίων που 

προκαλούν τις ασθµατικές κρίσεις (π.χ. κατοικίδια ζώα, σκόνη από την κιµωλία, 

συγκεκριµένα φαγητά, οικιακή σκόνη, γύρη, το τρέξιµο, τα σπορ και η σκληρή 

εργασία) και τον περιορισµό τους, τον έλεγχο του περιβάλλοντος και κατάλληλη 

φαρµακευτική και ιατρική αγωγή (Best, Bigge & Sirvis, 1990, Παγκόσµια 

Πρωτοβουλία για το Άσθµα, Οµάδα Άσθµατος, Ελληνική Πνευµονολογική Εταιρεία, 

χ.χ). 

Ψυχοπαιδαγωγική του παιδιού µε άσθµα 
 Οι επιπλοκές και οι ανεπιθύµητες καταστάσεις που δηµιουργούνται 

µακροπρόθεσµα στα παιδιά που πάσχουν από χρόνιο άσθµα, εντοπίζονται τόσο 

στην υγεία τους όσο και στην ψυχολογική τους ισορροπία. Κυάνωση, διαταραχές της 

συνείδησης, επιβάρυνση της αναπνευστικής λειτουργίας, µερικές περίεργες 

σκελετικές παραµορφώσεις, επίσης, η αναπνευστική ανεπάρκεια µπορεί να οδηγήσει 

σε υποξία, καρδιακή ανεπάρκεια κ.α., (Κατσιµπαρδής, 1999). 

«Στον ψυχολογικό τοµέα, είναι πιθανή η διαταραχή της ψυχολειτουργικής 

ισορροπίας του παιδιού, εξαιτίας της ίδιας της πάθησης, των συχνών εισαγωγών του 

στο νοσοκοµείο, των συχνών απουσιών του από το σχολείο κ.λπ.» (Κατσιµπαρδής, 

1999, 316).  

Το άσθµα συχνά οδηγεί σε περιορισµούς της καθηµερινής δραστηριότητας 

και στις συχνές απουσίες από το σχολείο -και κάτω από σοβαρές περιστάσεις µπορεί 

να χρειαστεί άµεση ιατρική παρακολούθηση και νοσοκοµειακή περίθαλψη. 

(DeMesquita & Fiorello, 1998). Όλες αυτές οι καταστάσεις µπορεί να επηρεάσουν τις 

κοινωνικές σχέσεις του παιδιού και ιδιαίτερα τις σχέσεις µε τους συµµαθητές του, την 

αυτοεκτίµησή του και την σχολική του επίδοση (DeMesquita & Fiorello, 1998 · Best, 

Bigge & Sirvis, 1990).  

«Το άσθµα µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα σοβαρές ιατρικές, ψυχολογικές, 

κοινωνικές, και εκπαιδευτικές συνέπειες για τα παιδιά, και πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

προσοχή στην αντιµετώπιση, στις συναισθηµατικές υποστηρικτικές υπηρεσίες, και 

στις προσαρµογές στο χώρο του σχολείου» (DeMesquita & Fiorello, 1998,75).  

Το άσθµα µπορεί να επηρεάσει την σχολική πρόοδο των παιδιών µε έναν 

από τους δυο παρακάτω τρόπους: είτε ως επίδραση νευρογνωστικών αλλαγών που 

σχετίζονται µε την ασθένεια και τη θεραπεία της, είτε ως δευτερεύουσα επίδραση 

εξαιτίας των απουσιών από το σχολείο ή των ψυχολογικών επιδράσεων που 

συνδέονται µε τη χρονιότητα της ασθένειας (Bender,1995). Πολύ σηµαντική για τους 

γονείς και τους δασκάλους είναι η αναγνώριση της σχέσης ανάµεσα στο 
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συναισθηµατικό άγχος και τις κρίσεις του άσθµατος. Το άγχος δηµιουργεί κρίσεις και 

οι κρίσεις δηµιουργούν άγχος. Τα παιδιά θα πρέπει να βοηθηθούν ώστε να 

αναπτύξουν στρατηγικές αντιµετώπισης της ασθένειάς τους (Best, Bigge & Sirvis, 

1990).  

Γι’ αυτό τον λόγο είναι σηµαντικό το σχολείο να είναι ευαισθητοποιηµένο στις 

ανάγκες αυτών των παιδιών και να τους παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη και 

ανταπόκριση έτσι ώστε να αισθάνονται άνετα και ενταγµένα στο σχολείο. Αν και στις 

περισσότερες περιπτώσεις το άσθµα δεν θέτει µεγάλο πρόβληµα για τους 

δασκάλους που έχουν παιδιά µε άσθµα στην τάξη τους (Kirk, Gallagher & 

Anastasiow,1997), είναι απαραίτητο «το προσωπικό του σχολείου να είναι ενήµερο 

για την ασθµατική κατάσταση, να έχει κατανοήσει πλήρως την ασθένεια, και να είναι 

κατάλληλα εκπαιδευµένο και ενηµερωµένο για τις υποχρεώσεις του» (DeMesquita & 

Fiorello, 1998,77).  

Οι δάσκαλοι του δηµοτικού σχολείου περνούν σε καθηµερινή βάση κατά µέσο 

όρο 6 ώρες µε τους µαθητές τους, χωρίς να γνωρίζουν τις περισσότερες φορές ότι 

µερικοί από τους µαθητές τους έχουν άσθµα (Trakas, 1998a). Από τη στιγµή που θα 

πληροφορηθούν ότι ένα παιδί στην τάξη τους έχει άσθµα, συχνά δεν θα του 

επιτρέπουν να συµµετέχει σε ασκήσεις φυσικής αγωγής. Από τη στιγµή, που γενικά 

δεν είναι ενηµερωµένοι για τις ασθµατικές κρίσεις (εκτός εάν οι ίδιοι ή µέλη από την 

οικογένειά τους έχουν άσθµα) είναι φυσικό ότι θέλουν να αποφύγουν τις ασθµατικές 

κρίσεις µε αποτέλεσµα να περιορίζουν τις δραστηριότητες του παιδιού (Trakas, 

1998a).  

Ανάµεσα στις χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει κάποια 

συγκεκριµένη πολιτική που να διασφαλίζει ότι όλοι οι δάσκαλοι πρέπει να είναι 

ενήµεροι ότι µερικοί µαθητές τους έχουν άσθµα, ότι χρησιµοποιούν φαρµακευτική 

αγωγή ή έχουν την τάση βρογχοσπασµών µετά από συγκεκριµένη άσκηση (Trakas, 

1998a).  

Όµως η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την ορθότερη 

αντιµετώπιση των παιδιών µε άσθµα από τους δασκάλους τους(για να µάθουν τα 

παιδιά και οι δάσκαλοι καθώς και οι γονείς των παιδιών αυτών) να ζουν µε το άσθµα 

µε έναν παραγωγικό και θετικό τρόπο, έχει προτείνει κάποιες οδηγίες. Αυτές 

αναφέρονται στα εξής (Trakas, 1998a, 2).:  

«-να είναι ενήµεροι πως σε κάθε τάξη µε 25 µαθητές είναι πιθανό να έχουν  

έναν τουλάχιστο µαθητή µε άσθµα. 

 -να αναγνωρίζουν µέσα στην τάξη τους τα παιδιά που έχουν άσθµα ή 

βρογχοσπασµικές δυσκολίες, ανεξάρτητα από το αν οι γονείς το αναφέρουν – ειδικά 

όταν οι γονείς αποφεύγουν να αποκαλύψουν το άσθµα του παιδιού τους. 
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 -να ενθαρρύνουν τα παιδιά µε άσθµα να χρησιµοποιούν τα ρυθµιστικά 

φάρµακά τους όταν τα χρειάζονται, ιδιαίτερα πριν από την άσκηση, το διάλειµµα, τα 

διάφορα σπορ και άλλες δραστηριότητες. 

 -να είναι προετοιµασµένοι να προσφέρουν άµεση βοήθεια στα παιδιά κατά τη 

διάρκεια της ασθµατικής κρίσης (π.χ. γνωρίζοντας που το παιδί έχει τα φάρµακά του, 

να το βοηθήσει να τα χρησιµοποιήσει, να εφαρµόζει τεχνικές χαλάρωσης, να 

επικοινωνήσει µε τους γονείς, να κρατήσει τα άλλα παιδιά ψύχραιµα)». 

Από την άλλη πλευρά, ιδιαίτερα στη χώρα µας, αρκετοί δάσκαλοι δεν 

γνωρίζουν ότι έχουν παιδιά µε άσθµα στην τάξη τους. Οι λόγοι για τους οποίους οι 

γονείς δεν ενηµερώνουν το δάσκαλο της τάξης, για την κατάσταση της υγείας του 

παιδιού τους, εντοπίζονται στο φόβο για τον κοινωνικό στιγµατισµό (Trakas, 1998a).  

Οι γονείς µπορεί να θεωρούν πως είναι υπεύθυνοι για την κατάσταση της 

υγείας του παιδιού τους και επίσης να έχουν πληροφορηθεί πως υπάρχουν και 

κάποιοι κληρονοµικοί παράγοντες που ευθύνονται για την εµφάνιση της ασθένειας µε 

αποτέλεσµα να θέλουν να το κρύψουν ως ένα οικογενειακό µυστικό πιστεύοντας πως 

αυτή η πληροφορία θα επηρεάσει το εκπαιδευτικό και επαγγελµατικό µέλλον του 

παιδιού. Εκτός όµως απ’ αυτό, µπορεί να διστάζουν να αναγνωρίσουν το παιδί τους 

ως ασθµατικό γιατί έχουν την ελπίδα πως η ασθένεια θα ιαθεί µέχρι τα χρόνια της 

εφηβείας(Trakas, 1998a).  

Τα παιδιά µε άσθµα τις περισσότερες φορές αισθάνονται ως διαφορετικά από 

τα άλλα παιδιά και γι’ αυτόν το λόγο συχνά αποφεύγουν να χρησιµοποιούν τα 

φάρµακά τους σε δηµόσιους χώρους και να εξηγούν σε άλλους (φίλους, συµµαθητές 

και δασκάλους) γιατί παίρνουν φάρµακα. Αυτό το αίσθηµα οφείλεται στις στάσεις και 

στην συµπεριφορά των άλλων σε συνδυασµό µε τα δικά τους συναισθήµατα (Trakas, 

1998b). Τα παιδιά µε άσθµα «δεν χρειάζεται να µάθουν µόνο να ζουν µε το άσθµα – 

πρέπει να ζήσουν µε τις στάσεις και τις συµπεριφορές των άλλων για το άσθµα. 

Εποµένως είναι πρωτίστης σηµασίας να βρεθούν τρόποι για να απαλειφθεί ο 

κοινωνικός στιγµατισµός για το άσθµα που έχει παρατηρηθεί να υπάρχει σε πολλές 

Ευρωπαϊκές χώρες» (Trakas, 1998b ,13).  

Όσον αφορά την ελληνική πραγµατικότητα, σε µια έρευνα που 

πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα από τους Kossifidis, Nakou & Trakas (2000), σε 68 

παιδιά που έπασχαν από άσθµα ηλικίας 7 έως 12 ετών,  διαπιστώθηκε πως τα 

παιδιά απέφευγαν να χρησιµοποιούν τις συσκευές εισπνοών στο χώρο του σχολείου 

τους, γιατί ντρεπόντουσαν να δίνουν εξηγήσεις στους συµµαθητές τους. Και γι’αυτό 

το λόγο είτε χρησιµοποιούσαν τη συσκευή κρυφά είτε δεν τη χρησιµοποιούσαν 

καθόλου. Τα περισσότερα παιδιά, επίσης, ανέφεραν ότι οι δάσκαλοι δεν 

καταλαβαίνουν και δεν γνωρίζουν για το άσθµα, και ότι όταν τα πιάνει κρίση τα 
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στέλνουν στο σπίτι τους. Όσον αφορά τους συµµαθητές τους τα παιδιά δήλωσαν 

πως στην πλειοψηφία τους ήταν πρόθυµα να τα βοηθήσουν εάν χρειάζονταν 

βοήθεια. Η έρευνά τους αφορούσε όµως και δασκάλους, οι οποίοι υπηρετούσαν σε 

15 σχολεία της Αθήνας. Βρέθηκε πως οι δάσκαλοι δεν αισθάνονταν ότι είχαν τις 

απαραίτητες γνώσεις γύρω από το παιδικό άσθµα και γνώριζαν ελάχιστα για την 

πολιτική του σχολείου τους σχετικά µε την φαρµακευτική χορήγηση των παιδιών µε 

άσθµα. 

Σε µια έρευνα των Comert et al. (2000), εξετάστηκαν οι απόψεις 42 

ασθµατικών παιδιών και των γονιών τους σχετικά µε το άσθµα τους και το σχολείο. 

Βρέθηκε ότι τα παιδιά δεν παρουσίαζαν προβλήµατα στην σχολική τους επίδοση και 

το γεγονός ότι οι συµµαθητές και οι δάσκαλοι των παιδιών αυτών του δείγµατος, 

είχαν θετική στάση απέναντι στο άσθµα (µολονότι ότι, όταν τους παρουσιαζόταν 

κρίση στο χώρο του σχολείου και οι δάσκαλοι αλλά και οι συµµαθητές ήθελαν να 

βοηθήσουν αλλά δεν ήξεραν πως, αλλά ούτε και τα ίδια τα παιδιά µε άσθµα γνώριζαν 

τι να κάνουν), βοήθησε τα παιδιά αυτά να βελτιώσουν την απόδοσή τους στο σχολείο 

αλλά και την ποιότητα ζωής τους γενικότερα.  

Και αυτό, διότι ένα παιδί µε άσθµα µέσα στο συνηθισµένο σχολείο µπορεί να 

αντιµετωπίσει το πρόβληµα του ότι οι δάσκαλοι µπορεί να µην γνωρίζουν την 

ασθένεια και να φοβούνται τις ασθµατικές κρίσεις. Γι’ αυτό είναι απαραίτητη η 

συνεργασία και οι συναντήσεις ανάµεσα σε εκπαιδευτικούς, γονείς και το ίδιο το παιδί 

καθώς και το γιατρό έτσι ώστε να γίνουν γνώστες της κατάστασης του παιδιού, αλλά 

και των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθηθούν σε περίπτωση κρίσης. Επίσης, 

και οι φίλοι του παιδιού θα πρέπει να είναι ενήµεροι για την κατάσταση της υγείας του 

συµµαθητή τους, γιατί έτσι θα µπορέσουν να γίνουν πιο υποστηρικτικοί γιατί η γνώση 

που θα έχουν θα κάνει το παιδί πιο αποδεκτό στην τάξη (Beneke & Wright, 1987, 

Illnesses/Diseases: Asthma, χ.χ.).  

Οι δάσκαλοι θα πρέπει να γνωρίζουν πως θα αντιµετωπίσουν τις συχνές 

απουσίες του παιδιού από το σχολείο. Οι δάσκαλοι που έχουν ένα παιδί µε άσθµα 

στην τάξη τους χρειάζεται να γνωρίζουν την ιατρική αγωγή που έχει προτείνει ο 

γιατρός, µια λίστα µε τα συµπτώµατα που απαιτούν καθηµερινή προσοχή ή 

υποδεικνύουν µια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, και κάποιες υποδείξεις για το κατά 

πόσο ένα παιδί µπορεί να ασκηθεί µε ασφάλεια και να συµµετέχει σε διάφορες 

δραστηριότητες του σχολείου (Kirk, Gallagher & Anastasiow, 1997). Οι στάσεις που 

θα έχει το εκπαιδευτικό προσωπικό µπορούν να βοηθήσουν ή να εµποδίσουν την 

προσαρµογή του παιδιού στο σχολείο. Η εκπαίδευση των δασκάλων και των γονιών 

για την ασθένεια αποτελούν βασικά συστατικά για την εφαρµογή ενός προγράµµατος 

παρέµβασης για τα παιδιά µε άσθµα. Όπως τονίστηκε και προηγουµένως, η 
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συνεργασία ανάµεσα σε εκπαιδευτικούς, γονείς, ιατρικό προσωπικό θεωρείται 

απαραίτητη και κρίσιµη για την εφαρµογή οποιουδήποτε προγράµµατος 

αντιµετώπισης της ασθένειας (DeMesquita & Fiorello, 1998).  

∆εν θα πρέπει να αγνοούµε και τις συνέπειες που µπορεί να έχει η εκδήλωση 

της ασθένειας στους γονείς των παιδιών. Ιδιαίτερα όσον αφορά τους γονείς οι Kirk, 

Gallagher & Anastasiow (1997), επισηµαίνουν πως το άσθµα µπορεί να θέσει ένα 

σοβαρό οικονοµικό πρόβληµα -πέρα των συναισθηµατικών προβληµάτων και της 

αγωνίας τους για την εξέλιξη και αντιµετώπιση της ασθένειας του παιδιού τους- 

εξαιτίας της χρονιότητας της ασθένειας, η οποία συνεπάγεται και συνεχιζόµενη 

ιατρική και φαρµακευτική περίθαλψη. 

 Τα παιδιά που πάσχουν από άσθµα µπορούν να ζήσουν µια φυσιολογική 

ζωή, να παρακολουθούν κανονικά το σχολείο τους και να συµµετέχουν στα παιχνίδια 

της ηλικίας τους (Παγκόσµια Πρωτοβουλία για το Άσθµα, Οµάδα Άσθµατος, Ελληνική 

Πνευµονολογική Εταιρεία, χ.χ.).  

 Πολύ λίγα σεµινάρια έχουν πραγµατοποιηθεί από κλινικές της Ελλάδας σε 

δασκάλους δηµοτικών σχολείων σχετικά µε το άσθµα και το πως θα πρέπει να 

µεταχειρίζονται τα παιδιά µε άσθµα οι δάσκαλοι στην τάξη τους - αφού οι γονείς δεν 

τους ενηµερώνουν αυτό κρίνεται απαραίτητο –εφόσον πολλές φορές 

αντιλαµβάνονται ότι έχουν µαθητή µε άσθµα αφού γίνει η κρίση (Trakas, 1999). 

 Η νέα γενιά των γονιών παιδιών µε άσθµα δεν είναι τόσο κλειστοί, δηλαδή δεν 

έχουν κλειστές στάσεις απέναντι στην ασθένεια, οι δάσκαλοι γνωρίζουν ότι µπορεί να 

έχουν µαθητή µε άσθµα και οι γιατροί είναι πιο πρόθυµοι σήµερα στην Ελλάδα να 

συνεργαστούν και να ενηµερώσουν τους δασκάλους (Trakas, 1999). 

 Για τα παιδιά και για τους γονείς, το άσθµα είναι ένα ενοχλητικό γεγονός που 

µπορεί να διαταράξει την καθηµερινή ζωή και τις καθηµερινές δραστηριότητες, το 

οποίο όµως µπορεί να λυθεί ή να εµποδιστεί µε τη χρήση φαρµάκων και µε µια 

συγκεκριµένη συµπεριφορά (Sanz, 2000). 

 Για τους γονείς το γεγονός ότι το παιδί τους έχει άσθµα, µπορεί να 

συνεπάγεται αλλαγές στον τρόπο ζωής αλλά και στην διακόσµηση του σπιτιού 

(συµπεριλαµβανοµένων των λουλουδιών και των κήπων), στα έπιπλα, στον 

σχολαστικό καθαρισµό του σπιτιού, στην αποφυγή των κατοικίδιων ζώων και 

περιορισµούς στις οικογενειακές δραστηριότητες (µέρος για διακοπές, γιορτές 

διακοπών, όπως τα Χριστούγεννα) (Sanz, 2000). 

 Η φαρµακευτική αγωγή στα σχολεία είναι ένα από τα επίµαχα θέµατα 

συζήτησης και προβληµατισµού σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μερικές 

φορές οι νόµοι είναι πολύ περιορισµένοι, σε άλλες περιπτώσεις οι δάσκαλοι των 

δηµοτικών σχολείων δεν διαθέτουν τις γνώσεις ή τη νοµική κατοχύρωση για να 
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επιβλέψουν τη φαρµακευτική αγωγή στο σχολείο. Συνήθως, όταν εµφανιστεί µια 

κρίση στο σχολείο τηλεφωνούν στους γονείς ή στέλνουν το παιδί σπίτι του (Sanz, 

2000, Simkiss, Hale & Jackson, 2000). Εξάλλου, «η υπερδοσολογία ενός 

αντιασθµατικού µπορεί να οδηγήσει σε φαρµακευτική δηλητηρίαση, ακόµη και στο 

θάνατο. Είναι ένα σηµείο που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή» (Κατσιµπάρδης, 1999, 

320). 

 Είναι η πιο κοινή χρόνια ασθένεια στα παιδιά, που τα αναγκάζει να χάνουν 

περισσότερο χρόνο στο σχολείο από οποιαδήποτε άλλη κατάσταση. Επιπλέον, η 

έρευνα για τους ψυχολογικούς παράγοντες που σχετίζονται µε το άσθµα δείχνουν ότι 

οι εκπαιδευτικές ικανότητες καθώς και η συµπεριφορά των παιδιών µπορούν να 

επηρεαστούν ως αποτέλεσµα του κακού ύπνου σε συνδυασµό µε έναν φτωχό έλεγχο 

της ασθένειας (Scott, 1997).  

 Θα πρέπει όσον αφορά το σχολείο να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στα 

φάρµακα του παιδιού, γιατί ακόµη και η παραµικρή καθυστέρηση µπορεί να 

προκαλέσει άγχος και µπορεί να προβεί επικίνδυνη για τη ζωή του παιδιού. Τα 

περισσότερα παιδιά µετά την ηλικία των επτά ή οκτώ ετών  µπορούν να 

αποφασίσουν µόνα τους πότε χρειάζονται φάρµακα (Inclusive Technology, 1999).  

 Οι γονείς θα πρέπει να ενηµερώσουν από την πρώτη στιγµή το δάσκαλο 

αλλά και το υπόλοιπο προσωπικό του σχολείου για την κατάσταση της υγείας του 

παιδιού τους (American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, 2000). Ο 

δάσκαλος θα πρέπει να ενηµερώσει τα παιδιά της τάξης για το τι είναι το άσθµα και 

πως αυτό θεραπεύεται. Η υποστήριξη και η κατανόηση από τους συµµαθητές θα 

βοηθήσει να υπερνικηθούν τα εµπόδια της αποµόνωσης, της απόρριψης και της 

ντροπής (British Columbia/ Special Education, 1998). 

 Το άσθµα είναι µια από τις πιο συχνά εµφανιζόµενες ασθένειες της παιδικής 

ηλικίας και µπορεί να θέσει σε κίνδυνο τα παιδιά για εκπαιδευτικές δυσκολίες. Μερικά 

ασθµατικά παιδιά παρουσιάζουν ορισµένες νευρογνωστικές διαταραχές ή διακοπή 

στην σχολική τους πρόοδο, σαν άµεση ή έµµεση επίδραση της ασθένειας ή της 

θεραπείας της. Παράγοντες που επίσης µπορούν να συµβάλουν σε εκπαιδευτική 

δυσκολία είναι οι αυξηµένες απουσίες από το σχολείο, οι επιδράσεις της 

φαρµακευτικής αγωγής και σε σοβαρές περιπτώσεις η διακοπή της αναπνοής και η 

υποξία. Παρ’ όλα αυτά για τα περισσότερα ασθµατικά παιδιά αυτοί οι παράγοντες 

δεν καταλήγουν σε εκπαιδευτικές διαταραχές. Ούτε η σοβαρότητα της ασθένειας ή το 

ποσοστό των απουσιών επηρεάζει την επίδοση των ασθµατικών παιδιών. Τα παιδιά 

που βρίσκονται σε επικινδυνότητα για τη σχολική προσαρµογή είναι παιδιά µε 

χαµηλά ελεγχόµενο άσθµα, τα οποία αποµονώνονται από τους συµµαθητές τους και 
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σωµατικά είναι µη δραστήρια. Σε αυτά προστίθενται παράγοντες όπως η σοβαρότητα 

της ασθένειας, η φτώχεια και η οικογενειακή δυσλειτουργία (Bender, 1995). 

 «Οι ασθενείς (παιδιά) µε σοβαρό άσθµα µπορεί να έχουν τον κίνδυνο να 

εµφανίσουν νευρογνωστκή διαταραχή εξαιτίας των επιπλοκών της ασθένειας, κυρίως 

της νευρολογικής βλάβης που είναι το αποτέλεσµα της ανακοπής της αναπνοής και 

της υποξίας. Επιπρόσθετα, µερικά φάρµακα που χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία 

του άσθµατος, συµπεριλαµβανοµένων των κορτικοστεροειδών, της θεοφυλλίνης και 

του β-αγωνιστή έχουν ενοχοποιηθεί ότι προκαλούν στα ασθµατικά παιδιά αλλαγές 

στις γνωστικές δεξιότητες, οι οποίες µπορεί να επηρεάζουν τη σχολική επίδοση» 

(Bender, 1995, 275). 

 Τα φάρµακα που χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία του άσθµατος στα παιδιά 

µπορούν να προκαλέσουν ορισµένες/ συγκεκριµένες νευρογνωστικές, νευροκινητικές 

και συναισθηµατικές αλλαγές στα παιδιά. Οι δάσκαλοι θα πρέπει να είναι 

ενηµερωµένοι για τις επιδράσεις της φαρµακευτικής αγωγής και για την πιθανότητα 

αλλαγών στη µνήµη του παιδιού. Για τη συντριπτική πλειοψηφία των ασθµατικών 

παιδιών η ασθένειά τους δεν καταλήγει σε µόνιµες αλλαγές της εγκεφαλικής 

λειτουργίας, που θέτουν σε κίνδυνο την εκπαιδευτική τους προσαρµογή και 

απόδοση, µολονότι µερικά ασθµατικά φάρµακα µπορούν να παράγουν προσωρινές 

γνωστικές αλλαγές που επηρεάζουν τη µάθηση και την απόδοσή τους στην τάξη. Η 

παρουσία του παιδικού άσθµατος µπορεί να επηρεάσει τη σχολική επιτυχία µε 

άλλους τρόπους, όχι άµεσα µέσω των αλλαγών στις νευρογνωστικές λειτουργίες, 

αλλά από τις έµµεσες επιδράσεις των σχολικών απουσιών, από το άγχος που 

σχετίζεται µε τη χρόνια ασθένεια, από τη διακοπή των σωµατικών και κοινωνικών 

δραστηριοτήτων και των µειωµένων προσδοκιών των άλλων απέναντί τους. Οι 

αυξηµένες απουσίες διακόπτουν τη διαδικασία της µάθησης και επιδρούν στην 

κοινωνική αποδοχή του παιδιού από τους συµµαθητές του και τη συµµετοχή του σε 

εκτός του σχολικού προγράµµατος δραστηριότητες. Η σχολική απουσία από µόνη 

της δεν συµβάλλει σε χαµηλή επίδοση στο σχολείο. Παράγοντες όπως, το κοινωνικο-

οικονοµικό επίπεδο της οικογένειας φαίνεται να συνδέονται µε αυτό (Bender, 1995).  

 Τα ασθµατικά παιδιά, αν η ασθένεια ελέγχεται σωστά, µπορούν να 

συµµετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες φυσικής αγωγής. Η σωστή εκπαίδευση 

γονέων και δασκάλων για το άσθµα και τη θεραπεία του, «θα βοηθήσει να µην το 

βλέπουν ως ευάλωτο, εύθραυστο που χρειάζεται προστασία, και έτσι θα το 

βοηθήσουν περισσότερο να ελέγχει το άσθµα του και να κάνει πιο φυσιολογική τη 

ζωή του» (Bender, 1995, 287).  
 Το άσθµα είναι µια πολύ συνηθισµένη κατάσταση στα παιδιά του δηµοτικού 

σχολείου. Οι δάσκαλοι θα πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιµασµένοι για να 
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βοηθήσουν τους µαθητές να ζήσουν µε το άσθµα τους στο χώρο του σχολείου, αλλά 

και να βοηθήσει η πολιτική που ακολουθεί το σχολείο στη χορήγηση φαρµακευτικής 

αγωγής στα παιδιά αυτά (Kossifidis, Nakou & Trakas, 2000).  

 

3.2. Σακχαρώδης ∆ιαβήτης στην παιδική ηλικία 
 
«Έµαθα πολλά έχοντας διαβήτη. Χαίροµαι που το σχολείο µου ενδιαφέρεται για τις ανάγκες 
µου και µου φέρονται όλοι φυσιολογικά, δίνοντας µου τις ίδιες ευκαιρίες που έχουν όλοι. 
Νοµίζω ότι έτσι θα έπρεπε να είναι , για αυτούς που πάσχουν από κάποια ασθένεια ή έχουν 
µια αναπηρία. Αλλά ξέρω, ωστόσο, ότι όσο και αν η οικογένειά µου και το σχολείο µου 
ενδιαφέρονται για µένα, στο τέλος η ζωή µου και η διαχείριση του διαβήτη µου εξαρτάται από 
µένα» (Hegarty, 2000,23).  
 

Ορισµός 
Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι µια νόσος του µεταβολισµού που χαρακτηρίζεται από 

σχετική ή απόλυτη έλλειψη ινσουλίνης (∆ιαβήτης τύπου Ι) ή από ανικανότητα του 

οργανισµού να χρησιµοποιήσει την ινσουλίνη (∆ιαβήτης τύπου ΙΙ) (Illnesses 

Diseases, Diabetes, χ.χ.). Ουσιαστικά, δηλαδή, υπάρχουν δύο τύποι διαβήτη: αυτός 

που εξαρτάται από την ινσουλίνη (διαβήτης τύπου Ι) και αυτός που δεν εξαρτάται 

από την ινσουλίνη (διαβήτης τύπου ΙΙ). Ο διαβήτης τύπου Ι µπορεί να εµφανιστεί σε 

κάθε ηλικία, αλλά είναι ο πιο συχνά εµφανιζόµενος στα παιδιά και στους εφήβους 

(Γαλλική ένωση διαβητικών, 1993). Συνήθως εµφανίζεται στις τρεις πρώτες δεκαετίες 

της ζωής, αλλά ένα µικρό ποσοστό εµφανίζει την ασθένεια και µετά την ηλικία των 30 

ετών. Ο ∆ιαβήτης τύπου Ι είναι η πιο σοβαρή µορφή διαβήτη. Ο ∆ιαβήτης τύπου ΙΙ 

εµφανίζεται µε µεγαλύτερη συχνότητα απ’ ότι ο ∆ιαβήτης τύπου Ι, µε αναλογία 9 

προς 1 (Illnesses/Diseases, Diabetes, χ.χ.). 

 Σε σπάνιες περιπτώσεις εµφανίζεται ο διαβήτης τύπου ΙΙ στα παιδιά και 

συνήθως συνοδεύεται από µια παχυσαρκία του παιδιού και επέρχεται σε ένα 

συγκεκριµένο οικογενειακό πλαίσιο (πολλοί διαβητικοί στην οικογένεια). Ονοµάζεται 

και διαβήτης ωριµότητας των νέων (∆ιαβήτης ώριµου ανθρώπου που παρουσιάζεται 

σε νέους). Αντίθετα, ο διαβήτης τύπου Ι είναι αυτός που εµφανίζεται σε νεαρές ηλικίες 

και έχει και τις εξής ονοµασίες: διαβήτης νεαρής ηλικίας, νεανικής ή ακόµα διαβήτης 

του αδύνατου ατόµου, διότι η έλλειψη ινσουλίνης επιφέρει µια συρρίκνωση των ιστών 

και των µυών που εξηγεί το αδυνάτισµα (Γαλλική ένωση διαβητικών, 1993). 

 Τα παιδιά µε διαβήτη τύπου Ι έχουν χάσει την ικανότητα να παράγουν 

ινσουλίνη διότι τα κύτταρα του παγκρέατος που την παράγουν έχουν καταστραφεί. 

Χωρίς ινσουλίνη, το παιδικό σώµα δεν µπορεί να χρησιµοποιήσει γλυκόζη και 

εξαιτίας αυτού τα επίπεδα γλυκόζης στο αίµα θα αυξηθούν. Όταν συµβαίνει αυτό, η 

περίσσεια ποσότητα γλυκόζης θα αποβληθεί µε τα ούρα, προκαλώντας έτσι 
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συχνουρία και δίψα. Επειδή το σώµα δεν µπορεί να χρησιµοποιήσει την γλυκόζη, 

αυτό οδηγεί σε µείωση του βάρους. Έτσι το παιδί µε διαβήτη, του οποίου δεν έχει 

γίνει διάγνωση ή δεν έχει αρχίσει ακόµη θεραπεία, παρουσιάζει τα εξής συµπτώµατα: 

δίψα, συχνουρία, απώλεια βάρους και κούραση (British Diabetic Association, 1998, 

Whitehead, 1995). Αν ο δάσκαλος παρατηρήσει πως το παιδί τρέχει συνέχεια να πιει 

νερό ή πηγαίνει πάρα πολύ συχνά στην τουαλέτα, θα πρέπει να υποψιαστεί µήπως 

το παιδί πάσχει από διαβήτη (Connor, 1962). 

Συχνότητα και αίτια εµφάνισης του διαβήτη 
Υπολογίζεται από µια έρευνα που έγινε για τον υπολογισµό των παιδιών µε 

διαβήτη τύπου Ι σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για το χρονικό 

διάστηµα από το 1989 έως το 1990, ότι στην Ελλάδα η συχνότητα του νεανικού 

διαβήτη είναι 1 στα 1000 παιδιά (Green, Gale & Patterson, 1992). ∆υστυχώς, 

υπάρχει µια αυξητική τάση εµφάνισης του διαβήτη κυρίως σε όλες τις ανεπτυγµένες 

χώρες καθώς και στη χώρα µας (Benedetti, 1999). «Εµφανίζεται για πρώτη φορά 

από τα 2 έως τα 16 χρόνια, αλλά συνήθως µεταξύ 10-12 χρόνων» (Λιακοπούλου, 

1994, 219).  

Η παθογένεια για την εµφάνιση του σακχαρώδη διαβήτη είναι 

πολυπαραγοντική, και για την εµφάνιση της νόσου ευθύνονται γενετικοί παράγοντες 

που καθορίζουν την προδιάθεση για την εµφάνιση της νόσου, περιβαλλοντικοί 

παράγοντες (έχουν ενοχοποιηθεί ιοί, τοξίνες, το γάλα αγελάδος κ.α.) καθώς και 

ορισµένοι ιοί που δρουν στα β-κύτταρα του παγκρέατος, τα οποία είναι ένα είδος 

κυττάρων στο πάγκρεας που φτιάχνουν και εκκρίνουν την ινσουλίνη (Προύντζου-

Κασσιού, χ.χ., Hardman, Drew, & Winston-Egan, 1999, Ορφανού, 1998, Polonsky, 

1993, Taylor, Sternberg & Richards, 1995). Μολονότι η συµβολή του γενετικού 

παράγοντα στην εµφάνιση του διαβήτη, παραµένει αβέβαιη, υπάρχουν στοιχεία πως 

διάφοροι περιβαλλοντικοί παράγοντες παίζουν σπουδαίο ρόλο. Αυτό οφείλεται στην 

αυξητική τάση περιστατικών µε διαβήτη που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια σε 

πολλές χώρες της Ευρώπης, και που σε αυτήν την αύξηση µπορεί ο τρόπος 

διατροφής και γενικότερα ο τρόπος ζωής να παίζουν σηµαντικό ρόλο (Green, Gale, 

Patterson, 1992, Benedetti,1999). 

Συµπτωµατολογία και αντιµετώπιση του διαβήτη Ι       
∆εν υπάρχει µέχρι σήµερα θεραπεία για τον διαβήτη, όµως µπορεί να 

ελεγχθεί µε ένα σωστό πρόγραµµα διατροφής, µε χορήγηση ινσουλίνης και µε 

φυσιολογική σωµατική δραστηριότητα (British Columbia, 1998). Συγκεκριµένα, τα 

παιδιά που πάσχουν από ινσουλινοεξαρτώµενο διαβήτη «έχουν ανάγκη από ενέσεις 

ινσουλίνης, οι οποίες γίνονται σε αυστηρώς τακτά χρονικά διαστήµατα και 

συνδυάζoνται µε ειδική δίαιτα, ώστε να εξισορροπούνται η πρόσληψη 
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υδρογονανθράκων και η απαιτούµενη ποσότητα ινσουλίνης που είναι απαραίτητη για 

τη µετατροπή του σακχάρου σε κυτταρική ενέργεια. Για να επιταχυνθεί αυτή η 

διαδικασία, απαιτείται προσεκτική παρακολούθηση των επιπέδων σακχάρου στο 

αίµα και ο ασθενής θεωρείται ότι βρίσκεται σε κατάσταση διαβητικής ισορροπίας, 

όταν τα επίπεδα σακχάρου στο αίµα προσεγγίζουν τα επίπεδα της φυσιολογικής µη 

διαβητικής διακύµανσης» (Moran & Fonagy, 1998,233). 

Σχετικά µε τις µελλοντικές εξελίξεις στον τοµέα της θεραπείας του διαβήτη, 

αυτές αναφέρονται στη µεταµόσχευση β-κυττάρων και στην δηµιουργία τεχνητού 

παγκρέατος (Προύτζου-Κασσιού, χ.χ). 

Ο νεανικός διαβήτης είναι µια χρόνια κατάσταση, η οποία µακροχρόνια 

µπορεί να επιφέρει επιπλοκές στην όραση, στη λειτουργία των νεφρών και στην 

καρδιακή λειτουργία (Hardman, Drew & Winston-Egan,1999). Σε ορισµένες 

περιπτώσεις ο ασθενής µπορεί να οδηγηθεί στο θάνατο εάν περιπέσει σε κώµα 

(Λιακοπούλου, 1994). Επίσης, εξαιτίας των υπολγυκαιµικών ή υπεργλυκαιµικών 

κρίσεων µπορούν να εµφανιστούν σοβαρές νευρολογικές και γνωστικές διαταραχές 

(Holmes et al., 1999). Όµως, µέσα από µια σωστή ρύθµιση του σακχάρου µε 

κατάλληλη δίαιτα και ενέσεις ινσουλίνης, πολλά από τα παραπάνω προβλήµατα 

µπορούν να περιοριστούν ή να αποφευχθούν (Hardman, Drew, & Winston-Egan, 

1999). 

Ο διαβήτης τύπου Ι, ο οποίος εµφανίζεται κυρίως στην παιδική ηλικία, 

δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα για ολόκληρη την οικογένεια. Πριν την ανακάλυψη 

της ινσουλίνης, πολύ λίγα παιδιά κατόρθωναν να φθάσουν στην ενηλικίωση, σήµερα 

η συντριπτική πλειοψηφία όχι µόνο δεν επιβιώνει αλλά µπορεί να παρακολουθεί το 

σχολείο του και όλες τις άλλες δραστηριότητες της ηλικίας του, µολονότι µπορεί να 

προκύψουν συναισθηµατικά και ιατρικά προβλήµατα στην πορεία 

(Illnesses/Diseases, Diabetes, χ.χ.). 

Ψυχοπαιδαγωγική του παιδιού µε διαβήτη 
Ο διαβήτης – παρά την επιστηµονική πρόοδο που έχει συντελεστεί για τη 

θεραπεία του – παραµένει µια απαιτητική ασθένεια που ταλαιπωρεί σωµατικά, 

ψυχολογικά αλλά και οικονοµικά το παιδί και την οικογένειά του. Το πρόγραµµα ενός 

παιδιού µε διαβήτη περιλαµβάνει µία ή δύο ενέσεις ινσουλίνης καθηµερινά, µετρήσεις 

των επιπέδων της γλυκόζης στα ούρα και στο αίµα, προσοχή στο διαιτολόγιο και 

σωµατική άσκηση (Λιακοπούλου, 1994, Varni & Babani, 1986, Νέες-Ντελαβάλ, 

1997). Η ρύθµιση του διαβήτη επιτυγχάνεται µε το συνδυασµό των παρακάτω 

συνισταµένων: «της υγιεινής διατροφής, της άσκησης, της χορήγησης ινσουλίνης και 

της µέτρησης του σακχάρου αίµατος. Αυτό σηµαίνει ότι τα άτοµα που ασχολούνται µε 

τη ρύθµιση του διαβήτη πρέπει να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις, την ψυχολογική 
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συγκρότηση αλλά και την ικανότητα πραγµατοποίησης ορθών χειρισµών» (Βαζαίου, 

1998,1). Στην ηλικία των 8-10 χρόνων το παιδί είναι σε θέση να ελέγχει το σάκχαρό 

του αλλά και να κάνει τις ενέσεις ινσουλίνης µόνο του. Επίσης, σε αυτή την ηλικία 

µπορεί να κάνει µόνο του τις επιλογές σχετικά µε το φαγητό του. Σε αυτή την 

προσπάθεια είναι αναγκαία η συµπαράσταση και η ψυχολογική υποστήριξη από τους 

γονείς (Βαζαίου, 1998). 

«Η εµφάνιση του διαβήτη και οι δυσκολίες που συνδέονται µε την τήρηση του 

πλαισίου ρύθµισης δηµιουργούν σε όλα τα µέλη της οικογένειας έντονη 

συναισθηµατική αναστάτωση: άγχος, ανασφάλεια, αβεβαιότητα, αγωνία, φόβο, θυµό, 

θλίψη, ενοχές. Η προσοχή των γονέων εστιάζεται στην αντιµετώπιση της κρίσης, 

στην επίλυση των πρακτικών δυσκολιών, στη συλλογή πληροφοριών για τη νέα 

κατάσταση, στη συναισθηµατική υποστήριξη του παιδιού µε διαβήτη και στην 

εφαρµογή του πλαισίου ρύθµισης του διαβήτη. Ακολούθως, η κρίση που 

δηµιουργείται συχνά προκαλεί συναισθηµατική εξουθένωση στους γονείς (έλλειψη 

χρόνου – υποµονής – διάθεσης, ευερεθιστότητα, κ.λπ.) και µια αναδιάρθρωση του 

οικογενειακού συστήµατος (µια ανακατανοµή ρόλων, ευθυνών, κανόνων, 

προσδοκιών και «συµµαχιών» ανάµεσα στα µέλη της οικογένειας)» (Τσαµασίρος, 

2000, 1).  

«Ο φόβος του κοινωνικού στίγµατος (της µη αποδοχής του παιδιού λόγω της 

χρόνιας ασθένειας) συχνά προκαλεί την αποµάκρυνση της οικογένειας από το 

ευρύτερο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον µε αποτέλεσµα να ελαττώνεται η 

δυνατότητα παροχής υποστήριξης, όταν αυτή είναι διαθέσιµη. Ένας ακόµη 

ψυχοπιεστικός παράγοντας αφορά τις οικονοµικές δυσκολίες που µπορεί να 

παρουσιαστούν, ιδιαίτερα όταν δεν παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη ώστε να 

αντιµετωπισθούν επαρκώς τα έξοδα θεραπείας» (Τσαµασίρος, 1998, 2).  

Ο σχεδιασµός µιας αποτελεσµατικής αντιµετώπισης της ασθένειας του 

διαβήτη περιλαµβάνει ενηµέρωση και συµβουλευτική σε ολόκληρη την οικογένεια του 

παιδιού, στο δάσκαλο και τους συµµαθητές του αλλά ακόµα και στους στενούς του 

φίλους, µιας και οι στάσεις των παραπάνω είναι κρίσιµες και σηµαντικές για τη 

δηµιουργία ενός υγιούς περιβάλλοντος και για την αντιµετώπιση µιας δύσκολης 

ασθένειας που απαιτεί προσοχή σε συνεχή βάση (Illnesses/Diseases, Diabetes, 

χ.χ.). Ιδιαίτερα προβλήµατα δεν πρόκειται να παρουσιαστούν στην τάξη που φοιτά το 

παιδί, εκτός αν υπάρξει έντονη σωµατική άσκηση ή κατανάλωση µεγάλων 

ποσοτήτων τροφής που περιέχουν ζάχαρη (Best, Bigge & Sirvis, 1990). 

 «Σε µια ευαίσθητη αναπτυξιακή περίοδο της ζωής του το παιδί πρέπει να 

προσαρµοστεί σε κανόνες διατροφής και θεραπείας που δεν µπορεί να κατανοήσει 

και να εφαρµόσει επαρκώς λόγω των γνωσιακών ελλειµµάτων της πρώιµης και 
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µέσης παιδικής ηλικίας, όπως ο εγωκεντρικός τρόπος σκέψης, η αδυναµία 

συνεξέτασης του συνόλου των χαρακτηριστικών ενός θέµατος, η διαµόρφωση 

συµπερασµάτων µέσω αυθαίρετων γενικεύσεων κ.λπ. Οι εξελικτικές διεργασίες που 

συνδέονται µε τα διάφορα στάδια ψυχοσεξουαλικής συναισθηµατικής και κοινωνικής 

ανάπτυξης καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο το παιδί βιώνει, αλλά και 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις γενικά της πραγµατικότητας και ειδικά του πλαισίου 

ρύθµισης. Έτσι για παράδειγµα, ένα παιδί ενδέχεται να ερµηνεύει την ένεση 

ινσουλίνης ως επίθεση στο σώµα του, τους περιορισµούς στη διατροφή ως τιµωρία 

και έλλειψη αγάπης, κ.λπ. Αυτές οι ασυνείδητες φαντασιώσεις δηµιουργούν άγχη και 

φοβίες που το παιδί προσπαθεί να εξισορροπήσει µέσω έντονων αντιδράσεων, 

απαιτήσεων και εκδραµατίσεων (π.χ.: τρώει κρυφά) καθώς και µέσω της αµφιθυµικής 

προσκόλλησης κυρίως στη µητέρα. Ψυχολογικές επιπλοκές που απορρέουν από τις 

επιπτώσεις του ινσουλινοεξαρτώµενου σακχαρώδη διαβήτη, (όπως η διαδικασία 

πένθους που εκλύεται ως συνέπεια του παλιού τρόπου ζωής, του ιδανικού εαυτού 

και του υγιούς σώµατος, κ.λπ.) δυσχεραίνουν περαιτέρω την προσαρµογή του» 

(Τσαµασίρος, 1998, 3-4). 

Στη συνηθισµένη τάξη, ο δάσκαλος θα πρέπει να είναι ενήµερος για τις 

επιπλοκές της ασθένειας που ενδέχεται να παρουσιαστούν στο σχολείο, έτσι ώστε 

όταν και εάν χρειαστεί να παρέµβει αποτελεσµατικά. Οι επιπλοκές αυτές αναφέρονται 

στην υπερβολική ανησυχία που µπορεί να παρουσιάσει το παιδί, το οποίο µπορεί να 

πέσει σε κώµα ή να αντιδράσει στην ινσουλίνη (Connor, 1962). Πιο συγκεκριµένα, 

υπάρχουν δυο µορφές εκτάκτου ανάγκης που µπορούν να παρουσιαστούν στο 

σχολείο από την ασθένεια, και τις οποίες µπορεί να αντιµετωπίσει το εκπαιδευτικό 

προσωπικό. Αυτές οι καταστάσεις εµφανίζονται όταν τα επίπεδα σακχάρου στο αίµα 

είναι πολύ χαµηλά (υπογλυκαιµία) ή είναι πολύ υψηλά (υπεργλυκαιµία) (British 

Columbia, 1998). Ο δάσκαλος µπορεί να µην έχει επαρκή ενηµέρωση για το τι είναι ο 

διαβήτης, να έχει κάποιες προκαταλήψεις για την ασθένεια. Ως εκ τούτου, ο 

δάσκαλος «µπορεί να νιώσει άγχος και φόβο σχετικά µε την ευθύνη που αισθάνεται 

ότι αναλαµβάνει. Μπορεί πάλι να αισθάνεται αβεβαιότητα ως προς τον κατάλληλο 

χειρισµό της κατάστασης µε αποτέλεσµα να υιοθετεί ακραίες ή αντιφατικές 

συµπεριφορές (π.χ. να πιστεύει ότι “δεν είναι τίποτα”, ή να διαφοροποιεί το παιδί από 

τα άλλα παιδιά µέσω υπερπροστατευτικών ή απορριπτικών-τιµωρητικών στάσεων)» 

(Τσαµασίρος, 1999, 3). Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να υπάρχει ενηµέρωση στο 

προσωπικό αλλά και στα παιδιά του σχολείου σχετικά µε το «τι είναι διαβήτης, ότι ο 

διαβήτης δεν είναι µεταδοτική ασθένεια, ποιες είναι οι ενδείξεις και οι τρόποι 

αντιµετώπισης της υπογλυκαιµίας και ποιες είναι οι απαιτούµενες ενέργειες σε 

περίπτωση ανάγκης» (Τσαµασίρος, 1999, 3). 



 56

Ο νεανικός διαβήτης, είναι µια χρόνια ασθένεια, µε πολλές επιπτώσεις στο 

ίδιο το παιδί αλλά και την οικογένειά του. Και αυτό γιατί τα παιδιά αισθάνονται 

διαφορετικά από τα άλλα παιδιά και η οικογένειά τους επιβαρύνεται µε απαιτητικές 

ευθύνες για τη φροντίδα της υγείας του παιδιού (Σπινάρης, 1998). 

Οι δάσκαλοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για την τήρηση µιας 

ισορροπίας στην τάξη, µιας και αρκετά προβλήµατα µπορεί να προκύψουν, όταν π.χ. 

γίνει µια γιορτή στην τάξη και υπάρχουν άφθονα γλυκά (Connor, 1962, Taylor, 

Sternberg & Richards, 1995). Είναι µεγίστης σηµασίας να υπάρξει µια συλλογική 

αντιµετώπιση της κατάστασης µέσω της συνεργασίας των γονέων µε το γιατρό, το 

δάσκαλο, το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου καθώς και τους 

υπεύθυνους του κυλικείου (Τσαµασίρος, 1999). Είναι αναγκαίο «οι γονείς να 

εξηγήσουν στον δάσκαλο ότι είναι σηµαντικό το παιδί να αισθάνεται ότι µπορεί να 

απευθύνεται σε αυτόν όταν δεν αισθάνεται καλά, να του παρέχεται η δυνατότητα να 

τρώει την κατάλληλη τροφή όταν παρουσιάζει συµπτώµατα υπογλυκαιµίας και να 

βγαίνει από την τάξη (π.χ. για να πιει νερό ή να πάει στην τουαλέτα σε περιπτώσεις 

υπεργλυκαιµίας) όταν το επιθυµεί» (Τσαµασίρος, 1999, 4). Είναι πολύ σηµαντικό ο 

δάσκαλος να κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια, έτσι ώστε το παιδί να µην αποµονωθεί 

από τους συµµαθητές του. Το διαβητικό παιδί έχει τις ίδιες ανάγκες για υποστήριξη, 

ενθάρρυνση και κατανόηση και θα πρέπει να ενθαρρύνεται να συµµετέχει  σε όλες τις 

δραστηριότητες (Carpenter & Wright, 1987). 

Επίσης, κατά τη διάρκεια των σχολικών χρόνων, τα παιδιά µπορεί να 

απουσιάζουν από το σχολείο εξαιτίας της ασθένειας ή της νοσηλείας τους στο 

νοσοκοµείο. Όλες αυτές οι παραπάνω καταστάσεις µπορεί να δηµιουργήσουν 

προβλήµατα στην σχολική πρόοδο των µαθητών (Watson & Logan, 1998). 

 Οι Holmes et al. (1999), υποστηρίζουν πως από τα παιδιά που πάσχουν από 

διαβήτη, µεγαλύτερο κίνδυνο για γνωστικές και σχολικές δυσκολίες, παρουσιάζουν τα 

παιδιά που έχουν από πολύ µικρή ηλικία διαβήτη και έχουν για µεγαλύτερο χρονικό 

διάστηµα την ασθένεια, και αυτά που βιώνουν µεγάλες διακυµάνσεις στη ρύθµιση του 

σακχάρου (υπογλυκαιµία ή υπεργλυκαιµία). Αυτοί οι παράγοντες αυξάνουν τον 

κίνδυνο για µειωµένη σχολική πρόοδο εάν συνδυαστούν µε το χαµηλό οικονοµικό και 

µορφωτικό επίπεδο της οικογένειας του παιδιού. O δάσκαλος θα πρέπει να είναι 

ενήµερος για το τι θα πρέπει να κάνει σε περίπτωση υπογλυκαιµίας ή κετοξέωσης 

(πλήρης έλλειψη ινσουλίνης) ενός παιδιού µε διαβήτη στην τάξη του (Bauer & 

Shea,1989). Στον πίνακα 3.2.1 φαίνονται τα συµπτώµατα των δυο αυτών επιπλοκών 

που µπορούν να παρουσιαστούν καθώς και του τρόπου αντιµετώπισης τους από το 

δάσκαλο.  
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«Είναι πολύ δυσκολότερο για ένα παιδί µε διαβήτη να πάρει την κατάλληλη 

σχολική εκπαίδευση απ’ ότι τα υπόλοιπα παιδιά. Τα παιδιά συχνά αποκλείονται από 

τις αθλητικές δραστηριότητες» (Benedetti, 1999, 25). 

Όµως, ένα παιδί µε διαβήτη µπορεί να συµµετέχει σε όλες τις σχολικές 

δραστηριότητες. Το παιδί θα πρέπει να αντιµετωπίζεται ως παιδί και όχι ως διαβητικό 

παιδί. Ο µαθητής µπορεί να συνειδητοποιήσει και να κατανοήσει τις ειδικές ανάγκες 

και τους περιορισµούς που προκαλούνται από τον διαβήτη στην ηλικία των 10 µε 12 

χρόνων. Αυτό σηµαίνει ότι χρειάζεται υποστήριξη και ενθάρρυνση από το δάσκαλο, 

προκειµένου το παιδί να αποκτήσει εµπιστοσύνη στον εαυτό του για την αυξηµένη 

υπευθυνότητα που απαιτεί η κατάσταση της υγείας του (British Columbia, 1998). 

 Και αυτό γιατί τα παιδιά κάτω της ηλικίας των 12 ετών, δεν έχουν σαφή 

γνώση του τι σηµαίνει ο διαβήτης, και µέσα από τις συναισθηµατικές αντιδράσεις των 

γονέων τους (φόβος, άγχος, θλίψη) καταλαβαίνουν ότι πρόκειται για κάτι σοβαρό 

(Λιακοπούλου, 1994). Οι στάσεις των γονέων, των δασκάλων, των συµµαθητών 

αλλά και των στενών φίλων του παιδιού είναι καθοριστικές για την δηµιουργία ενός 

περιβάλλοντος όπου θα ευνοηθεί η υγιής ανάπτυξη του παιδιού αλλά ταυτόχρονα και 

για την αντιµετώπιση µιας δύσκολης και απαιτητικής ασθένειας που χρειάζεται 

συνεχώς προσοχή (Illnesses/Diseases, Diabetes, χ.χ.). Ο τρόπος µε τον οποίο ο 

δάσκαλος αντιλαµβάνεται την κατάσταση της υγείας του παιδιού, έχει ιδιαίτερη 

σηµασία γιατί «οι προσδοκίες του επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό τη συµπεριφορά και 

τις επιδόσεις του µαθητή» (Τσαµασίρος, 1999, 4). 

 Η µη ικανοποιητική προσαρµογή του παιδιού που πάσχει από διαβήτη στο 

σχολείο, µπορεί να επηρεαστεί από το φόβο της απόρριψης που µπορεί το παιδί να 

αισθάνεται από το δάσκαλο και τους συµµαθητές του, επειδή θεωρεί τον εαυτό του 

διαφορετικό από τους άλλους (Τσαµασίρος,1999, Diabetes.com, 2000). Το παιδί 

µπορεί να εµφανίσει άρνηση στο να πάει στο σχολείο του και να εκφράζει παράπονα 

για σωµατικά ενοχλήµατα στο σχολείο µε κύριο αίτηµά του να επιστρέψει στο σπίτι 

του, µπορεί να παρουσιάσει δυσκολίες στις σχέσεις του µε τα άλλα παιδιά, δυσκολίες 

στη σχέση του µε το δάσκαλο, έλλειψη ενδιαφέροντος για τα µαθήµατά του κ.ά. Όλα 

τα παραπάνω «δεν έχουν ως αιτιολογικό παράγοντα την “τεµπελιά” ή τον “κακό 

χαρακτήρα του” αλλά αποτελούν ενδείξεις της ύπαρξης ιδιαίτερα στρεσογόνων για το 

παιδί παραγόντων που µέσω της έγκαιρης αναγνώρισης και της κατάλληλης 

αντιµετώπισης µπορούν να επιλυθούν ικανοποιητικά» (Τσαµασίρος, 1999, 3). 

Επίσης, ορισµένες δυσκολίες µπορούν να εµφανιστούν σχετικά µε τη σχολική 

επίδοση του παιδιού, όταν «οι γνωστικές λειτουργίες όπως η ικανότητα για 

συγκέντρωση και µάθηση καθώς και η µνήµη επηρεάζονται αρνητικά από τη µη 

ικανοποιητική ρύθµιση» (Τσαµασίρος, 1999, 5).  
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 Όπως αναφέρει η Λιακοπούλου (1994, 222-223), «τα κορίτσια που 

αναπτύσσουν διαβήτη στην προσχολική ηλικία δεν έχουν καλή σχολική απόδοση. 

Τούτο πιθανώς οφείλεται σε δυσλειτουργία του εγκεφάλου, εξαιτίας της πρώιµης 

εµφάνισης του διαβήτη και από την ύπαρξη υπογλυκαιµικών επιληπτικών κρίσεων». 

Παρόλα αυτά, δεν φαίνεται να επηρεάζεται η σχολική απόδοση του παιδιού από το 

διαβήτη (Λιακοπούλου, 1994). 

 Οι γονείς από την άλλη πλευρά «αισθάνονται άγχος και φόβο για την 

ασφάλεια, την προσαρµογή, την αποδοχή του παιδιού από το σχολικό περιβάλλον 

καθώς και αγωνία για τη στάση και τη συµπεριφορά του δασκάλου απέναντι στο 

παιδί τους» (Τσαµασίρος, 1999, 3). 

 Ο νεανικός διαβήτης είναι µια ασθένεια που διαρκεί για όλη τη ζωή του 

ατόµου και µπορεί να έχει συνέπειες στο παιδί, όπως τύφλωση, καρδιακά 

προβλήµατα και νεφρικές διαταραχές. Πολλά από αυτά τα προβλήµατα µπορούν να 

προληφθούν µε τη διατήρηση µιας ισορροπίας του ζαχάρου στο αίµα µέσω 

κατάλληλης διατροφής και µε ενέσεις ινσουλίνης (Hardman, Drew, & Winston-Egan, 

1999). 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2: Υπογλυκαιµία και κετοξέωση (πλήρης έλλειψη ινσουλίνης) σε µαθητές 

µε διαβήτη 

 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ                   ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ                   ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ 
 

Υπογλυκαιµία                Εκνευρισµός                              Πρέπει να δοθεί αµέσως στο  

                                     Αίσθηµα πείνας                           παιδί ζάχαρη. 

                                     Αίσθηµα ζάλης                            Αν δεν υπάρξει βελτίωση  

                                     Κρύος ιδρώτας                            µέσα σε δέκα λεπτά πρέπει  

                                     Απώλεια συνειδήσεως                να ειδοποιηθούν οι γονείς και  

                                     Σπασµοί                                      ο γιατρός. 

                                     Κώµα                                          Αν το παιδί δεν µπορεί να  

                                                                                         πάρει ζάχαρη από το στόµα  

                                                                                         ή έχει σπασµούς πρέπει να  
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                                                                                         γίνει υποδόρια ένεση  

                                                                                         γλυκαγόνης* 

 

Κετοξέωση                 Αδιαθεσία                                       Πρέπει να δοθούν στο 

                                  Ιδρώτας                                           παιδί υγρά που δεν  

                                  Υπνηλία                                           περιέχουν ζάχαρη. 

                                  Έµετοι                                             Ένεση ινσουλίνης*  

                                  Αναπνευστική δυσκολία                  Ειδοποίηση των γονέων 

                                  Γλυκιά µυρωδιά της αναπνοής 

                                  Μη - φυσιολογικός πόνος 

                                  Κώµα 

(Bauer & Shea, 1989, Προύτζου – Κασσιού,(χ.χ.), Γαλλική Ένωση ∆ιαβητικών, 1993) 

 

 

 

 

 

3.3. Έιτζ-(AIDS/HIV) στην παιδική ηλικία 

«Ας µην ξεχνάµε ότι ο εχθρός είναι η νόσος και όχι οι ασθενείς», (Dussault, 1999,36) 

Ορισµός 
Το Σύνδροµο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (Acquired Immune 

Deficiency Syndrome) ορίζεται ως ένα σύνολο ασθενειών που οφείλονται στην  

καταστροφή του ανοσοποιητικού συστήµατος του ανθρώπου από έναν ιό, τον 

λεγόµενο ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV, Human Immunodeficiency 

Virus) (Montagnier, 1998, Kirk, Gallagher & Anastasiow, 1997, Cox, 1999). Η 

λοίµωξη από τον ιό του AIDS (HIV) είναι µεταδοτική ασθένεια. Ο ιός αυτός βρίσκεται 

στο αίµα και στα εκκρίµατα των γεννητικών οργάνων. Σήµερα, οι κύριοι τρόποι 

µετάδοσης είναι οι σεξουαλικές σχέσεις και η κοινή χρήση µολυσµένων βελονών και 

συρίγγων ενώ ο κίνδυνος µετάδοσης µέσω µεταγγίσεων αίµατος και σκευασµάτων 

                                                 
* Οι ενέσεις πρέπει να γίνονται από το νοσηλευτικό προσωπικό 
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αυτού, έχει περιοριστεί χάρη στους συστηµατικούς ελέγχους που άρχισαν να γίνονται 

µετά το 1985 (Montagnier, 1998). 

Συχνότητα και αίτια εµφάνισης της ασθένειας 
Το παιδί µπορεί να µολυνθεί από τον ιό, κυρίως από τη µητέρα του κατά την 

εγκυµοσύνη ή κατά τη διάρκεια του τοκετού (Montagnier, 1998). Οι περισσότερες 

περιπτώσεις παιδιών που έχουν µολυνθεί από τον ιό HIV στην Αµερική προέρχεται 

σε ποσοστό 90% από µητέρες οι οποίες είχαν προσβληθεί από τον ιό. Το υπόλοιπο 

10% αναφέρεται σε περιπτώσεις µεταγγίσεων αίµατος και σεξουαλικής κακοποίησης. 

Οι Mangione ,Landau & Pryor (1998) ενδεικτικά επισηµαίνουν πως από τον Ιούλιο 

του 1994 έως το 1995 στην Αµερική 1.000 νέα περιστατικά παιδιών αναφέρθηκαν 

που είχαν µολυνθεί µε τον ιό.  

Στην Ελλάδα , όπως µας πληροφορεί ο Montagnier (1998), δηλώθηκαν 183 

νέα κρούσµατα AIDS που αφορούσαν ενήλικες και παιδιά και ο συσσωρευτικός 

αριθµός κρουσµάτων AIDS από το 1987 έως το 1997 ανέρχεται στη χώρα µας σε 

1900. Στη χώρα µας τα επίπεδα των παιδιών που έχουν µολυνθεί από τον ιό, 

παραµένουν χαµηλά (από τον συνολικό αριθµό δηλωθέντων κρουσµάτων µόνο τα 

25 αφορούσαν παιδιά έως την ηλικία των 13 ετών, (Νέα, τα 1998) και αυτό ίσως 

οφείλεται στη συχνότητα που εµφανίζεται η ασθένεια ανάµεσα σε άνδρες και 

γυναίκες στη χώρα µας (11,5% γυναίκες και 88,5% άνδρες) (Montagnier, 1998). Γιατί 

όπως είναι ευνόητο, η αναλογία αυτή «προδικάζει σε µεγάλο βαθµό τη συχνότητα 

κρουσµάτων που συναντάµε στην παιδική ηλικία. Όσο µεγαλύτερος ο αριθµός 

γυναικών που έχουν µολυνθεί, τόσα περισσότερα θα είναι τα κρούσµατα στην 

νεογνική και βρεφική ηλικία» (Παπαδάτος, 1989, 33). Στους δύο πίνακες που 

ακολουθούν (Πίνακας 3.3.1 και πίνακας 3.3.2) φαίνονται αναλυτικά τα κρούσµατα 

που είχαν δηλωθεί µέχρι το τέλος του Ιουνίου του 1995 στην Ελλάδα και αφορούν 

παιδιά µικρότερα της ηλικίας των 13 ετών καθώς και τον τρόπο µετάδοσης 

(Montagnier, 1995). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3.1 
∆ηλωθέντα παιδιά µε AIDS κατά φύλο ηλικίας µικρότερης των 13 ετών  

Οµάδες 
ηλικιών 

Αγόρια 
Ν 

(%) 
 

Κορίτσια 
Ν  

 

(%) Σύνολο 
Ν 

(%) 

0-11 
µηνών 

1 9,1 1 11,1 2 10,0 

1-4 ετών 3 27,3 5 55,6 8 40,0 

5-9 ετών 0 0,0 3 33,3 3 15,0 

10-12 7 63,6 0 0,0 7 35,0 
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ετών 
Σύνολο 11 100,0 9 100,0 20 100,0 

Montagnier (1995,357) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3.2 
Κατηγορίες µετάδοσης του ιού του AIDS σε παιδιά ηλικίας µικρότερης των 13 

ετών κατά φύλο 
Κατηγορία µετάδοσης Αγόρια 

Ν 
(%) Κορίτσι

α 
Ν 

(%) Σύνολ
ο 
Ν 

(%) 

1.Πολυµεταγγιζόµενα 
µε παράγωγα αίµατος 

7 63,6 0 0,0 7 35,0 

2.Έπειτα από 
µετάγγιση 

0 0,0 2 22,2 2 10,0 

3.Απροσδιόριστη 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
4.Από µητέρα σε παιδί       
4.1Χρήστες 
ενδοφλέβιων 
ναρκωτικών 

1 9,1 0 0,0 1 5,0 

4.2Έπειτα από 
µετάγγιση 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

4.3Ετεροφυλοφιλική  
σεξουαλική επαφή 
(Ε.Σ.Ε.) 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

4.4Απροσδιόριστη 3 27,3 7 77,8 10 50,0 
Σύνολο 11 100,0 9 100,0 20 100,0 

(Montagnier,1995,358) 
  

Όσον αφορά τα αίτια για την εµφάνιση της νόσου, ο Montagnier(1998) 

αναφέρει πως ο ιός υπήρχε στη φύση από πολύ παλιά, και ευνοήθηκε από διάφορες 

καταστάσεις (π.χ. αύξηση των ταξιδιών σε διεθνή κλίµακα, σεξουαλική 

απελευθέρωση κ.ά.), µε αποτέλεσµα την ευρεία διασπορά του υπό µορφή επιδηµίας. 

Συµπτωµατολογία και αντιµετώπιση 
Η µόλυνση από τον ιό HIV εξελίσσεται σε χρόνιο νόσηµα λιγότερο ή 

περισσότερο σοβαρής µορφής. Το AIDS είναι η σοβαρή µορφή της µόλυνσης µε HIV 

(εκδηλώνεται µε ευκαιριακές λοιµώξεις, µε ορισµένες µορφές καρκίνου, µε 

νευρολογικές διαταραχές, απώλεια βάρους, κλ.π.), (Caroll, 1992). Τα άτοµα που 

έχουν µολυνθεί µε τον ιό δεν σηµαίνει ότι απαραίτητα θα αναπτύξουν AIDS. Στα 100 

άτοµα προσβάλλονται από τον HIV (οροθετικά άτοµα), µέσα σε ένα διάστηµα 10 

χρόνων, το 60% θα νοσήσει από AIDS, το 20% θα παρουσιάσει ελάσσονα 

συµπτώµατα (δηλαδή ορισµένες κλινικές εκδηλώσεις) και το υπόλοιπο 20% δεν θα 

παρουσιάσει κανένα κλινικό σύµπτωµα (Montagnier, 1998). ∆ηλαδή, οι οροθετικοί, 
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µπορούν να παραµείνουν υγιείς για όλη τους τη ζωή, όµως είναι µολυσµατικοί για 

τους άλλους (Παπαευαγγέλου, 1988). 

Στο παιδί, η εξέλιξη της µόλυνσης είναι σοβαρότερη σε σχέση µε εκείνη που 

παρατηρείται στον ενήλικα. Η εξέλιξη της αρρώστιας στο παιδί που έχει προσβληθεί 

γίνεται µε δύο τρόπους: πρώτον, παρατηρείται προσβολή σοβαρής µορφής, όπου 

επέρχεται ο θάνατος πριν την ηλικία των 3 ετών και δεύτερον παρατηρείται λιγότερο 

σοβαρή µορφή της αρρώστιας κατά την οποία η επιβίωση του παιδιού µετά το 5ο 

έτος είναι συχνή. Αυτή όµως η µορφή «θέτει σοβαρά ψυχολογικά και κοινωνικά 

προβλήµατα» (Montagnier, 1998, 32).  

Ψυχοπαιδαγωγική του παιδιού µε έιτζ (HIV) 
Η µόλυνση ενός παιδιού από τον ιό του AIDS (HIV), αποτελεί ένα σοβαρό 

ιατρικό πρόβληµα που έχει σοβαρότατες ψυχολογικές συνέπειες τόσο στο ίδιο το 

παιδί όσο και στην οικογένειά του (American Psychological Association Task Force 

on Pediatric AIDS and Human Immunodeficiency Virus Infection, 1989). Γι’αυτό 

άλλωστε έχει χαρακτηριστεί και ως µια «οικογενειακή ασθένεια» (Lesar ,Gerber 

&Semmel, 1996,225). Οι επιδράσεις της ασθένειας είναι άµεσες (π.χ. νευρολογικής 

φύσης διαταραχές) αλλά και έµµεσες (π.χ. προσωπικό ή γονεϊκό άγχος σχετικά µε 

την ασθένεια) (Landry & Smith, 1998). 

 Η ανακοίνωση της διάγνωσης διαταράσσει την ισορροπία της οικογένειας, η 

οποία διακατέχεται από µια συνεχή αβεβαιότητα. Υπάρχουν φόβοι για έλλειψη 

εµπιστοσύνης, στιγµατισµό, αποµόνωση, εγκατάλειψη από το στενό οικογενειακό 

περιβάλλον, εγκατάλειψη φίλων κ.λπ. (American Psychological Association Task 

Force on Pediatric AIDS and Human Immunodeficiency Virus Infection, 1989). Άλλο 

ένα πρόβληµα που µπορεί ένα παιδί που έχει µολυνθεί από τον ιό να αντιµετωπίσει, 

είναι η ορφάνια, µιας και τις περισσότερες φορές οι γονείς του παιδιού νοσούν από 

την ασθένεια και µπορεί να πεθάνουν (Montagnier, 1998). 

Εξαιτίας της προόδου που έχει σηµειωθεί τα τελευταία χρόνια, η ασθένεια 

AIDS/HIV, θεωρείται µια χρόνια ασθένεια και όχι µια ασθένεια που οπωσδήποτε θα 

καταλήξει στο θάνατο, είναι όµως µια ασθένεια που αφορά το ίδιο το παιδί που 

πάσχει, την οικογένειά του αλλά και την κοινωνία (Belfer & Munir, 1997). Βέβαια, 

αποτελεσµατική θεραπεία για την αντιµετώπιση της ασθένειας µέχρι σήµερα δεν 

υπάρχει, αλλά γίνονται πολλές κλινικές µελέτες για τη δοκιµασία πολλών νέων 

φαρµάκων (Hardman, Drew & Egan,1999). «Η αζιδοθυµιδίνη (ΑΖΤ) είναι το φάρµακο 

εκλογής που προκαλεί κλινική και ανοσολογική βελτίωση στα πάσχοντα παιδιά» 

(Παπαδάτος, 1989). 

Αυτή η ασθένεια έχει σηµαντικές επιδράσεις στην ανάπτυξη του παιδιού και 

στην εκπαιδευτική του πρόοδο, εξαιτίας της συχνής νοσηλείας στο νοσοκοµείο και 
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της συνεχούς απουσίας του από το σχολείο (American Psychological Association 

Task Force on Pediatric AIDS and Human Immunodeficiency Virus Infection, 1989).  

Αυτό σηµαίνει πως οι δάσκαλοι είναι πολύ πιθανό να έρθουν σε επαφή µε 

παιδιά που παρουσιάζουν αναπτυξιακές δυσκολίες, δυσκολίες µάθησης και 

προβλήµατα συµπεριφοράς ως αποτέλεσµα της µόλυνσης από τον ιό HIV 

(Armstrong, Seidel & Swales, 1993). 

Εξάλλου, το ζήτηµα της εκπαιδευτικής αντιµετώπισης των παιδιών που έχουν 

προσβληθεί από τον ιό, είναι ένα ζήτηµα που έχει απασχολήσει την κοινωνία αλλά 

και τους ιθύνοντες της εκπαιδευτικής πολιτικής. Με δεδοµένη την άσχηµη αντίδραση 

των γονιών των υπολοίπων µαθητών, στην ιδέα συνύπαρξης των παιδιών τους µε 

ένα παιδί που έχει µολυνθεί, είναι αρκετά δύσκολο να σχεδιαστεί ο τρόπος 

εκπαίδευσής τους (Kirk, Gallagher & Anastasiow, 1997).  

Τα οροθετικά παιδιά και τα παιδιά µε ελάσσονα συµπτώµατα ή µε Aids 

«µπορούν και πρέπει να πηγαίνουν στο σχολείο, εφόσον η κατάσταση της υγείας 

τους το επιτρέπει. ∆εν υπάρχει κανένας κίνδυνος µετάδοσης στα άλλα παιδιά. Μέχρι 

σήµερα, κανένα παιδί δεν µολύνθηκε µε τον ιό του AIDS από άλλο παιδί» 

(Montagnier, 1998, 33).  

Θα πρέπει να τονιστεί πως τα παιδιά αυτά θα πρέπει να προφυλάσσονται τα 

ίδια από πιθανές λοιµώξεις που µπορούν να µεταδοθούν στο χώρο του σχολείου. Ο 

Παπαδάτος (1989) και οι Hardman, Drew & Winston-Egan, (1999), προτείνουν πως 

τα παιδιά αλλά και οι έφηβοι µπορούν να παρακολουθούν τα µαθήµατά τους χωρίς 

περιορισµούς. Όµως, συστήνει να αποµακρύνονται από το περιβάλλον του σχολείου 

οροθετικά παιδιά τα οποία παρουσιάζουν επιθετική συµπεριφορά, προκειµένου να 

µην υπάρξει κίνδυνος µετάδοσης του ιού στα υπόλοιπα παιδιά. Για τα παιδιά αυτά 

προτείνει την παρακολούθηση εναλλακτικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Σε 

περίπτωση που το οροθετικό παιδί παρακολουθεί το σχολείο του συνιστάται ότι 

«ελάχιστοι από το προσωπικό του σχολείου θα πρέπει να είναι ενήµεροι για τα 

προβλήµατα του παιδιού. Προέχει η τήρηση του απορρήτου και ο σεβασµός του 

δικαιώµατος της ιδιωτικής ζωής του παιδιού από κάθε µέλος του προσωπικού του 

σχολείου» (Παπαδάτος, 1989, 38). Με αυτή την άποψη συµφωνούν και άλλοι 

ερευνητές (Best, Bigge & Sirvis, 1990, Greenstein, 1998a, Belfer & Munir, 1997, 

American Psychological Association Task Force on Pediatric AIDS and Human 

Immunodeficiency Virus Infection, 1989). Και αυτό γιατί είναι πολύ φυσικό να 

υπάρξουν φαινόµενα κοινωνικού ρατσισµού και να παρατηρηθεί αποµόνωση του 

παιδιού από τους συνοµηλίκους του. Οι γονείς δεν είναι υποχρεωµένοι να 

ενηµερώσουν το δάσκαλο της τάξης, αλλά εάν το κάνουν ο δάσκαλος θα πρέπει να 

φανεί εχέµυθος και να κρατήσει αυτήν την πληροφορία για τον εαυτό του. Επίσης, 
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από τη στιγµή που δεν κινδυνεύουν οι υπόλοιποι µαθητές και τηρούνται κάποιοι 

κανόνες στοιχειώδους υγιεινής, οι γονείς των συµµαθητών του άρρωστου παιδιού 

δεν χρειάζεται να ενηµερωθούν (Greenstein, 1998a, American Psychological 

Association Task Force on Pediatric AIDS and Human Immunodeficiency Virus 

Infection, 1989, American Academy of Pediatrics, 2000). 

Άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν πως οι εκπαιδευτικοί και γενικότερα όλο το 

εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου θα πρέπει να είναι ενήµερο για την καλύτερη 

αντιµετώπιση του παιδιού (Taylor, Sternberg & Richards, 1995). Η απόφαση για το 

εάν πρέπει ή δεν πρέπει να ενηµερώνεται ο δάσκαλος που έχει ένα παιδί µε HIV 

στην τάξη του καθώς και το εάν πρέπει ή δεν πρέπει να είναι ενήµερο και το 

υπόλοιπο προσωπικό του σχολείου, θα πρέπει πάντα να λαµβάνεται µε κύριο 

γνώµονα το τι είναι καλύτερο για το συγκεκριµένο παιδί µε HIV στο συγκεκριµένο 

περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται (Wodrich et al., 1999). 

Όµως, όλα τα παιδιά αλλά και οι έφηβοι που έχουν προσβληθεί από τον ιό 

του AIDS, πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώµατα όσον αφορά την εκπαίδευσή τους, µε 

αυτά των συνοµηλίκων τους που δεν έχουν µολυνθεί. Όπως συµβαίνει και µε όλες τις 

άλλες χρόνιες ασθένειες, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε προγράµµατα 

ειδικής αγωγής εάν αυτό κριθεί απαραίτητο, εκπαίδευσης στο νοσοκοµείο αλλά και 

εκπαίδευσης στο σπίτι. Μέριµνα, επίσης, θα πρέπει να ληφθεί και για την τυχόν 

φαρµακευτική αγωγή του παιδιού στο σχολείο (American Academy of Pediatrics, 

2000). 

Η φροντίδα των παιδιών που έχουν διαγνωστεί µε µόλυνση από τον HIV 

παρουσιάζει υπερβολικές ιατρικές, ψυχολογικές και οικονοµικές απαιτήσεις, που είναι 

πολύ πιθανόν να εξαντλήσουν την οικογένεια του (Lesar, Gerber & Semmel, 1996). 

Όσον αφορά την ιατρική τους κατάσταση τα παιδιά αυτά (που έχουν µολυνθεί από 

τον ιό HIV) βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο µόλυνσης από τις συνηθισµένες παιδικές 

αρρώστιες, όπως είναι η ιλαρά για παράδειγµα, µε αποτέλεσµα να απειλείται η ζωή 

τους. ∆ηλαδή, η ιατρική φροντίδα των παιδιών αυτών απαιτεί γενική φροντίδα και 

αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής, προκειµένου να µειωθεί ο κίνδυνος των 

µολύνσεων. Άσχηµες είναι οι συνέπειες και στο αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού 

όπου παρατηρούνται καθυστερήσεις, εγκεφαλικές βλάβες, κινητικές δυσκολίες, 

διαταραχή των γνωστικών λειτουργιών, κοινωνικές και συναισθηµατικές επιδράσεις, 

προβλήµατα προσοχής, προβλήµατα λόγου, και πρόωρος θάνατος (Kirk, Gallagher 

& Anastasiow, 1997, Landry & Smith, 1998). Αυτό οφείλεται στο ότι ο ιός HIV 

επηρεάζει το Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα του παιδιού και όπως είναι φυσικό το παιδί 

που έχει µολυνθεί µπορεί να συναντήσει δυσκολίες σε µια ποικιλία καταστάσεων 

(American Psychological Association Task Force on Pediatric AIDS and Human 
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Immunodeficiency Virus Infection, 1989, Landry & Smith, 1998, Black & Puckett, 

1996). 

 Όσον αφορά τα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά των παιδιών αυτών, τα παιδιά 

πρέπει να µάθουν να ζουν µε µια χρόνια ασθένεια, που περιέχει το φόβο του 

θανάτου, την απώλεια των ικανοτήτων και το κοινωνικό στίγµα (Mangione , Landau & 

Pryor 1998). Όπως πολύ εύστοχα παρατηρείται από την American Psychological 

Association Task Force on Pediatric AIDS and Human Immunodeficiency Virus 

Infection (1989), ουσιαστικά υπάρχουν δύο επιδηµίες που συνδέονται µε το AIDS. Η 

µία είναι η επιδηµία της µόλυνσης µε τον HIV και η άλλη είναι η επιδηµία του φόβου. 

Η δεύτερη αυτή επιδηµία, έχει σαν αποτέλεσµα τις βίαιες αντιδράσεις γονέων που 

δεν θέλουν τα παιδιά τους να έχουν έναν συµµαθητή στην τάξη τους που έχει 

προσβληθεί από την ασθένεια (Walker & Hulecki, 1989). Τα παιδιά µε AIDS/HIV θα 

πρέπει να παρακολουθήσουν κανονικά το σχολείο τους και θα πρέπει να υπάρξει 

ιδιαίτερη µέριµνα για την παροχή του κατάλληλου εκπαιδευτικού προγράµµατος, που 

θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παιδιού. 

 Η έγκαιρη παρέµβαση είναι απαραίτητη στην περίπτωση παιδιών µε AIDS, 

γιατί έτσι µπορούν να µειωθούν οι αλλαγές που προέρχονται από την αναπτυξιακή 

καθυστέρηση που παρουσιάζεται. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα πρέπει να είναι 

εξαιρετικά ευέλικτο, έτσι ώστε να µπορέσει να ανταποκριθεί στις αλλαγές των 

γνωστικών λειτουργιών που θα προκύψουν µε τον καιρό (Mangione, Landau & 

Pryor, 1998, Armstrong, Seidel & Swales,1993). 

 Για την παροχή του κατάλληλου εκπαιδευτικού προγράµµατος σ’ ένα παιδί 

που έχει µολυνθεί από τον ιό HIV, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη το οικογενειακό 

ιστορικό του παιδιού, το αναπτυξιακό ιστορικό, η νευρολογική ανάπτυξη, η γνωστική 

λειτουργία, το ψυχοκοινωνικό επίπεδο, τυχόν σωµατικές ανεπάρκειες, η γλωσσική 

ικανότητα, η προσοχή, η µνήµη, οι αντιληπτικο-κινητικές δεξιότητες, οι γνωστικές 

ικανότητες και η προσαρµοστική συµπεριφορά (Mangione, Landau & Pryor, 1998).  

 Η εκπαίδευση του εκπαιδευτικού προσωπικού σχετικά µε την ασθένεια και τις 

συνέπειες που αυτή έχει στην προσφορά υπηρεσιών στο παιδί, η υιοθέτηση 

ευέλικτων προγραµµάτων παροχής υπηρεσιών, η συζήτηση γύρω από το θέµα της 

εµπιστευτικότητας αλλά και του δικαιώµατος να ξέρω καθώς και η συνεργασία µε 

άλλους κοινωνικούς φορείς, κρίνονται αναγκαία προκειµένου να βοηθήσουν το 

προσωπικό του σχολείου να αντιµετωπίσει τις συνεχώς µεταβαλλόµενες ανάγκες των 

παιδιών που έχουν µολυνθεί από τον ιό HIV αλλά και των οικογενειών τους (Lesar, 

Gerber & Semmel, 1996).  

 Μόνο µέσα από την σωστή εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για την ασθένεια 

και την ενηµέρωση για τις εκπαιδευτικές και ψυχολογικές συνέπειες της στο παιδί, οι 
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δάσκαλοι θα µπορέσουν να ενσωµατώσουν το παιδί που έχει µολυνθεί µέσα στην 

τάξη τους. Η συνεργασία ανάµεσα στον εκπαιδευτικό, την οικογένεια του παιδιού 

αλλά και το ιατρικό προσωπικό που παρακολουθεί το παιδί, καθώς και η επίσκεψη 

του δασκάλου σε άλλες τάξεις όπου έχουν ενσωµατωθεί µολυσµένα παιδιά θα 

βοηθήσει το δάσκαλο να αποκτήσει σιγουριά και εµπιστοσύνη στον εαυτό του, γιατί ο 

φόβος και το άγχος του µπροστά στην αντιµετώπιση ενός παιδιού µε HIV είναι 

αρκετά υψηλά (Swerdlik, Chenneville & Landau, 1999). 

 

3.4. Επιληψία στην παιδική ηλικία 
Ορισµός 

Η επιληψία είναι «µια χρόνια διαταραχή του εγκεφάλου, η οποία 

χαρακτηρίζεται από υποτροπιάζοντες, δηλ. επαναλαµβανόµενους, επιληπτικούς 

σπασµούς» (Συρίγου–Παπαβασιλείου, 1998, 112). Η επιληπτική κρίση είναι 

λειτουργική διαταραχή των νευρικών κυττάρων του εγκεφάλου. Η λειτουργία και η 

επικοινωνία των νευρικών αυτών κυττάρων γίνεται µε µικρές ποσότητες ηλεκτρικού 

ρεύµατος και µε τη διατήρηση µιας πολύ ευαίσθητης χηµικής ισορροπίας 

(Κρουσταλάκης, χ.χ., Συρίγου-Παπαβασιλείου, 1998). Όταν η χηµική αυτή ισορροπία 

διαταράσσεται .το αποτέλεσµα είναι «µια βραχυχρόνια ηλεκτρική θύελλα» (Συρίγου-

Παπαβασιλείου, 1998, 112). Η σύντοµη αυτή διακοπή στην ηλεκτροχηµική 

δραστηριότητα του εγκεφάλου παρουσιάζεται µε «τη µορφή σπασµών ή 

αποπληξιών» (Μπίρτσας, 1990α, 154).  

Αξίζει εδώ να σηµειώσουµε, πως η επιληψία δεν είναι ένας συγκεκριµένος 

τύπος µιας κρίσης, αλλά σαν όρος χρησιµοποιείται για να περιγράψει την τάση του 

ατόµου να παρουσιάζει κρίσεις (Greenstein, 1998b). Και για το λόγο αυτό, η επιληψία 

χαρακτηρίζεται από ορισµένους επιστήµονες ως σύµπτωµα ή ως µια χρόνια 

κατάσταση και όχι ως µια νόσος (Κρουσταλάκης, χ.χ., Μπίρτσας, 1990α). Εµείς 

δεχόµαστε πως πρόκειται για µια χρόνια διαταραχή του εγκεφάλου που απαιτεί ειδική 

ψυχολογική, κοινωνική και εκπαιδευτική στήριξη (Hawkins & Shillitoe, 1999). 

Συχνότητα εµφάνισης και αίτια 
Υπολογίζεται πως η µεγαλύτερη συχνότητα επιληπτικών κρίσεων εµφανίζεται 

στη βρεφική ηλικία (140 παιδιά στα 100.000) και ανάµεσα στα παιδιά ηλικίας 5 µε 10 

ετών τα ποσοστά εµφάνισης είναι 70 παιδιά στα 100.000 και µεταξύ 10 και 20 ετών 

40 περιστατικά στα 100.000 (Συρίγου-Παπαβασιλείου, 1998). Τ αγόρια φαίνεται να 

υπερέχουν στην εµφάνιση της επιληψίας σε σχέση µε τα κορίτσια, και αυτό ίσως να 

οφείλεται σε κοινωνικούς λόγους (υπάρχει ίσως απόκρυψη της νόσου στα κορίτσια 

για την δυνατότητα πραγµατοποίησης ενός µελλοντικού γάµου, κ.λπ.) (Γιουρούκος, 

1987). Σε όλη την Ευρώπη έξι εκατοµµύρια άνθρωποι πάσχουν από επιληψία. Και 
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για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή ένωση µέσω του Λευκού Βιβλίου για την Επιληψία 

αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών ζωής αυτών των ανθρώπων (Βήµα,2001). 

Όταν η αιτία που προκαλεί την επιληψία είναι γνωστή, γίνεται λόγος για 

συµπτωµατική ή δευτεροπαθή επιληψία η οποία συνδέεται µε κάποια οργανική 

πάθηση του εγκεφάλου, ενώ όταν το αίτιο δεν µπορεί να ανιχνευθεί γίνεται λόγος για 

ιδιοπαθή ή πρωτοπαθή επιληψία (Κίτσιος,1995, Συρίγου-Παπαβασιλείου,1998). Είναι 

πολύ πιθανό η επιληψία να σχετίζεται µε διαταραχές όπως η εγκεφαλική παράλυση, 

άλλες µορφές εγκεφαλοπάθειας ή σοβαρές περιπτώσεις νοητικής ανεπάρκειας 

(Κρουσταλάκης,χ.χ.). Στην συγκεκριµένη εργασία αναφερόµαστε και µας 

απασχολούν τα παιδιά τα οποία παρουσιάζουν ως διαταραχή µόνο την επιληπτική 

κρίση, η οποία δεν συνδυάζεται µε άλλες διαταραχές ή ανεπάρκειες. 

 

Συµπτωµατολογία και αντιµετώπιση 
Η παιδική επιληψία χαρακτηρίζεται από πολλές ιδιαιτερότητες. Εµφανίζεται µε 

ποικιλοµορφία κλινικών εικόνων και οι κρίσεις συνήθως πανικοβάλλουν το 

περιβάλλον, οικογενειακό, σχολικό, κοινωνικό. Η επιληψία µπορεί να προκληθεί στο 

ένα ηµισφαίριο του εγκεφάλου (εστιακή κρίση) ή και στα δύο (γενικευµένη) (Kirk, 

Gallagher & Anastasiow, 1997). Τα παιδιά εµφανίζουν τόσο γενικευµένες όσο και 

εστιακές κρίσεις, συνήθως όµως γενικευµένες, αντίθετα µε τους ενήλικες που 

εµφανίζουν περισσότερο εστιακές (Συρίγου-Παπαβασιλείου,1998). Οι γενικευµένες 

χωρίζονται σε τονικοκλονικές ή κρίσεις µεγάλης εντάσεως (convulsion, grand mal, 

tonic-clonic ) και στις αφαιρετικές ή µικρής εντάσεως (absence, petit mal) και σε 

ψυχοκινητικές κρίσεις (complex partial, temporal lobe) (Κρουσταλάκης, χ.χ., 

Μπίρτσας, 1990α, Teeter & Semrud-Clikeman, 1998, Greenstein, 1998b). 

 Η κρίση µεγάλης εντάσεως αρχίζει µε µια πολύπλευρη αισθητηριακή 

αφύπνιση του παιδιού (οπτική-ακουστική-οσφραντική), δηλαδή µε αυτό που 

αποκαλείται επιληπτική αύρα (Κρουσταλάκης, χ.χ.). Κατόπιν, την αύρα τη διαδέχεται 

µια παράξενη κραυγή (Μπίρτσας, 1990α, Taylor, Sternberg & Richards, 1995) και το 

παιδί πέφτει στο έδαφος και παρουσιάζονται τονική σύσπαση του κορµού (αρχική 

φάση) και στη συνέχεια γενικευµένοι τονικοκλονικοί σπασµοί (Αγγελοπούλου-

Σακαντάµη, 1985). «Παρατηρείται απώλεια συνείδησης, στροφή των βολβών προς 

τα πάνω, κυάνωση χειλέων, σιελόρροια, πιθανό δάγκωµα γλώσσας, απώλεια ούρων 

και κοπράνων» (Αγγελοπούλου-Σακαντάµη, 1985, 75). Η κρίση διαρκεί δυο µε τρία 

λεπτά και το παιδί µετά την κρίση µπορεί να βρίσκεται σε σύγχυση και να χρειαστεί 

λίγα λεπτά ή µερικές ώρες για να αναπαυθεί ή να κοιµηθεί µετά την κρίση (Μπίρτσας, 

1990α).  
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Η κρίση µικρής εντάσεως µπορεί να περάσει απαρατήρητη. Το παιδί δίνει την 

εντύπωση ότι βλέπει ένα όνειρο ή ότι κοιτάζει το κενό, το βλέµµα του είναι 

ανέκφραστο. Η κρίση διαρκεί µόνο µερικά δευτερόλεπτα αλλά εµφανίζεται πολύ 

συχνά (Μπίρτσας, 1990α, Κρουσταλάκης, χ.χ., Αγγελοπούλου-Σακαντάµη, 1985).  

Η εστιασµένη κρίση (απλή ή πολύπλοκη) (Teeter & Clikeman, 1998) 

εµφανίζεται σπάνια στα παιδιά και «µόνο ένα µέρος του εγκεφάλου επηρεάζεται από 

την έκλυση ενεργείας. Μπορεί να σηµειωθούν ακούσιες κινήσεις, όπως, συσπάσεις ή 

τράβηγµα των ρούχων. Το παιδί φαίνεται να έχει συνείδηση, αλλά µπορεί να είναι 

ανίκανο να µιλήσει και να αντιδράσει» (Μπίρτσας, 1990α, 154).  

Οι επιληπτικές κρίσεις είναι χρονικά ακαθόριστες και µπορούν να 

«εκδηλωθούν κατά την ώρα της διδασκαλίας στην αίθουσα, στο διάλειµµα, στην 

αυλή...» (Κίτσιος,1995,61). Εξαιτίας αυτής της αβεβαιότητας όσον αφορά το πότε και 

που θα εµφανιστεί η κρίση τα παιδιά µε επιληψία είναι πολύ πιθανό να βιώνουν σε 

συνεχή βάση το φόβο και το άγχος µιας επερχόµενης κρίσης. Αυτή η κατάσταση τα 

οδηγεί τις περισσότερες φορές στην αποφυγή του σχολείου (Αγγελοπούλου-

Σακαντάµη, 1985). Ο αριθµός των επιληπτικών κρίσεων που παρουσιάζονται κάθε 

µέρα διαφέρει σηµαντικά από το ένα παιδί στο άλλο. Έτσι, µερικά παιδιά µπορεί να 

παρουσιάζουν κρίσεις σε καθηµερινή βάση, ενώ άλλα παιδιά µπορεί να τις βιώνουν 

περιστασιακά (British Columbia, Special Education, 1998). Η θεραπεία της επιληψίας 

γίνεται κατά κύριο λόγο µε τη χορήγηση φαρµακευτικής αγωγής. Άλλες µορφές 

θεραπείας-σπανιότερες- περιλαµβάνουν χειρουργική επέµβαση, ειδική δίαιτα και 

τεχνικές ελέγχου του άγχους (Hardman, Drew & Egan 1999).  

Όσον αφορά τη συµπεριφορά των παιδιών µε επιληψία, αυτή χαρακτηρίζεται 

ως αντικοινωνική και επιθετική προς το περιβάλλον, οικογενειακό και σχολικό 

(Κρουσταλάκης, χ.χ., Αγγελοπούλου-Σακαντάµη, 1985). Για τη συµπεριφορά αυτή, 

καθώς επίσης και για τις διαταραχές µάθησης, τη µειωµένη µνήµη και τη φτωχή 

συγκέντρωση προσοχής, που εµφανίζονται σ’ αυτά τα παιδιά, ενοχοποιούνται τα 

αντιεπιληπτικά φάρµακα και κυρίως η φαινοβαρβιτάλη (Αγγελοπούλου-Σακαντάµη, 

1985, Κρουσταλάκης, χ.χ., Γιουρούκος, 1987, Κεβρεκίδης, 1992). Επίσης, αρκετές 

έρευνες (Huberty et al., 1992, Besag, 1995), έχουν δείξει πως τα παιδιά µε επιληψία 

είναι πιο πιθανό να έχουν µαθησιακά προβλήµατα από τα παιδιά που δεν έχουν 

επιληψία. Οι επιπτώσεις στην µάθηση εξαρτώνται από παράγοντες, όπως η φύση 

της κρίσης και από την φαρµακευτική αγωγή που χρησιµοποιείται. 

Ψυχοπαιδαγωγική του παιδιού µε επιληψία 
Εξαιτίας της έλλειψης ενηµέρωσης της κοινής γνώµης για το τι είναι η 

επιληψία, αυτή αντιµετωπίζεται σαν ένα κοινωνικό στίγµα που αποκρύπτεται 

συστηµατικά. ∆υστυχώς, ακόµα και σήµερα υπάρχουν βαθιά ριζωµένες 
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προκαταλήψεις, που και µόνο η λέξη επιληψία προκαλεί τρόµο στους περισσότερους 

ανθρώπους. ∆εν είναι τυχαία τα αποτελέσµατα µιας έρευνας που έδειξε πως ο 

βαθµός άγχους και ανασφάλειας σε οικογένειες παιδιών µε επιληψία, είναι 

υψηλότερος σε σχέση µε αυτόν των οικογενειών παιδιών µε µεσογειακή αναιµία 

(όπου πρόκειται για µια ανίατη ασθένεια!) (Γιουρούκος, 1987). 

 Η ευθυνοφοβία και η νοοτροπία των δασκάλων να αντιµετωπίζουν τα παιδιά 

αυτά µε λανθασµένο τρόπο εξαιτίας της έλλειψης σωστής κατάρτισης και 

ενηµέρωσης, είναι το µεγαλύτερο πρόβληµα που µπορεί να αντιµετωπίσει το παιδί 

στο σχολείο. Σ’ αυτό έρχεται να προστεθεί και η στάση των γονέων που δεν 

ενηµερώνουν το σχολείο και το δάσκαλο για τις κρίσεις του παιδιού (Γιουρούκος, 

1987). 

 Οι δάσκαλοι θα πρέπει να είναι ενήµεροι για τα παιδιά της τάξης τους που 

έχουν επιληψία και θα πρέπει να είναι γνώστες των πρώτων βοηθειών για το τι 

πρέπει να προσέξουν, τι να κάνουν και το τι να µην κάνουν κατά τη διάρκεια των 

επιληπτικών σπασµών. Η συνεργασία ανάµεσα στον γιατρό, το δάσκαλο και τους 

γονείς του παιδιού κρίνεται αναγκαία για τον καθορισµό ενός σχεδίου αντιµετώπισης 

που θα έχει τα βέλτιστα αποτελέσµατα για το παιδί (Teeter & Semrud-Clikeman, 

1998). Είναι γεγονός, πως οι συµµαθητές του επιληπτικού παιδιού στη θέα µιας 

κρίσης είναι πιθανό να αντιδράσουν µε φόβο και µε πανικό, αφού δεν µπορούν να 

κατανοήσουν την κατάσταση (Κρουσταλάκης, χ.χ.). Επίσης, η υπερπροστασία ή η 

απόρριψη από το οικογενειακό ή σχολικό περιβάλλον του παιδιού µπορεί να 

επηρεάσει τη συµπεριφορά του παιδιού που πάσχει από επιληψία σε ένα µεγάλο 

βαθµό. Οι περιορισµοί που τίθενται από το δάσκαλο αλλά και τα πειράγµατα και η 

κοροϊδία των συµµαθητών του παιδιού, µπορεί να προκαλέσουν αρνητικές 

επιδράσεις στα συναισθήµατα του παιδιού και στην αυτοεκτίµησή του, και κατά 

συνέπεια στη συµπεριφορά του (Besag, 1995). Για το λόγο αυτό, η σωστή και χωρίς 

αντιδράσεις πανικού ή τρόµου συµπεριφορά του σωστά ενηµερωµένου για το 

πρόβληµα δασκάλου, θα µπορέσει να συµβάλει «στη διατήρηση της σωστής 

ατµόσφαιρας στην τάξη και στην καλύτερη στήριξη του επιληπτικού παιδιού» 

(∆ηµητρόπουλος, 2000, 68-69). O δάσκαλος θα πρέπει να βοηθήσει τους 

συµµαθητές του παιδιού που πάσχει από επιληψία, να κατανοήσουν την ασυνήθιστη 

και περιστασιακή συµπεριφορά του συµµαθητή τους (κατά τη διάρκεια της κρίσης). 

Αυτό θα βοηθήσει τα παιδιά µε επιληψία να αναπτύξουν υγιείς σχέσεις µε τους 

συµµαθητές τους (Teeter & Semrud-Clikeman, 1998).  

 Τα παιδιά µε επιληψία παιδιά αντιµετωπίζουν µια δύσκολη κατάσταση στο 

σχολείο όσο και στον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο. Οι γνωστικές δυσλειτουργίες και 

τα επιπρόσθετα µαθησιακά προβλήµατα σε συνδυασµό µε τη στάση που «κρατούν» 
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οι δάσκαλοι απέναντί τους, οδηγούν σε χαµηλή σχολική απόδοση και σε 

προβλήµατα συµπεριφοράς. Τα παιδιά αυτά αντιµετωπίζονται ως «διαφορετικά» από 

τους δασκάλους και δεν θα ήταν υπερβολή να αναφερθεί πως το επιληπτικό άτοµο 

είναι κοινωνικά στιγµατισµένο (Κεβρεκίδης, 1992). 

Σύµφωνα µε την British Epilepsy Association (1999), οι δάσκαλοι των 

συνηθισµένων σχολείων θα πρέπει να γνωρίζουν πως τα παιδιά µε επιληψία έχουν 

τις ίδιες ικανότητες για µάθηση όπως και οι συνοµήλικοί τους. Επίσης, θα πρέπει να 

γνωρίζουν πως κάθε φορά που το παιδί παρουσιάζει κρίση, δεν χρειάζεται να σταλεί 

στο σπίτι του, αλλά ύστερα από ένα κατάλληλο χρονικό διάστηµα ξεκούρασης να 

επιστρέψει στην τάξη του. Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει η επιληψία να αποτελεί 

αιτία αποµάκρυνσης του µαθητή από το συνηθισµένο σχολείο, µιας και µπορεί να 

αντιµετωπισθεί αποτελεσµατικά µε κατάλληλη θεραπευτική αγωγή (∆ηµητρόπουλος, 

2000). 

 Ο δάσκαλος που έχει επιληπτικό παιδί µέσα στην τάξη του, θα πρέπει να έχει 

θετική στάση απέναντι στο πρόβληµα και να αποφύγει να γίνει ένας 

τροµοκρατηµένος παρατηρητής. Ο ρόλος του δασκάλου είναι ιδιαίτερα κρίσιµος και 

σηµαντικός, προκειµένου να ωφεληθεί το ίδιο το παιδί που πάσχει από επιληψία 

αλλά και για να αποκτήσουν οι συµµαθητές του µια υγιή και θετική στάση απέναντι 

στην επιληψία (British Epilepsy Association, χ.χ.). Θα πρέπει ο δάσκαλος να γνωρίζει 

πότε το παιδί παρουσιάζει αύρα έτσι ώστε να λάβει ασφαλή µέτρα για την υγεία του 

παιδιού. Όµως, και οι υπόλοιποι µαθητές «πρέπει να γνωρίζουν τα σηµάδια που 

δίνουν το έναυσµα της κρίσης και να ειδοποιούν το δάσκαλο» (Μπίρτσας, 1990α, 

155). Κατά τη διάρκεια της µεγάλης κρίσης θα πρέπει να εµποδίσει τους 

ενδεχόµενους τραυµατισµούς για το παιδί (π.χ. αποµάκρυνση αιχµηρών 

αντικειµένων), να µην βάλει τίποτε στο στόµα του παιδιού, να µην εµποδίσει τις 

σπασµωδικές κινήσεις του παιδιού, να µην του δώσει τίποτα να πιει και κυρίως να 

στρέψει το παιδί σε ηµι-πρηνή θέση (Μπίρτσας, 1990α). Γι’ αυτό το λόγο, είναι 

απαραίτητη η πλήρης και ακριβής ενηµέρωση του δασκάλου σχετικά µε το µαθητή 

και τις κρίσεις του (Bauer & Shea, 1989).  

Εκτός από το ιατρικό πρόβληµα και τις κοινωνικές και ψυχολογικές 

επιπτώσεις που αυτό έχει στο ίδιο το παιδί αλλά και στην οικογένειά του, το παιδί µε 

επιληψία µπορεί να αντιµετωπίσει άµεσους κινδύνους για τη ζωή του κατά τη 

διάρκεια των επιληπτικών κρίσεων (Αγγελοπούλου-Σακαντάµη, 1985). Για το λόγο 

αυτό, απαιτείται να δίνεται από το δάσκαλο ιδιαίτερη προσοχή και κατά τη διάρκεια 

ορισµένων σχολικών δραστηριοτήτων να παρέχεται ειδική αντιµετώπιση, έτσι ώστε 

να µειωθούν οι κίνδυνοι που υπάρχουν για το παιδί µε επιληψία (∆ηµητρόπουλος, 

2000). Ο δάσκαλος θα πρέπει να µείνει ψύχραιµος, να προστατέψει το παιδί από 
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τυχόν τραυµατισµούς, να µην συγκρατεί τις κινήσεις του παιδιού και να βοηθήσει το 

παιδί να συνέλθει µετά την κρίση (Greenstein, 1998b).  

 H επιληψία είναι µια χρόνια διαταραχή που απαιτεί κάποιες προσαρµογές 

στον τρόπο ζωής, µολονότι, η φαρµακευτική αγωγή επιτρέπει στην συντριπτική 

πλειοψηφία των ατόµων που πάσχουν από επιληψία να ζήσουν µια φυσιολογική ζωή 

(Sillanpää,1992). Τα παιδιά µπορούν να συµµετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες του 

σχολείου τους αλλά και να αθλούνται, µε µικρούς όµως περιορισµούς. Η εξασφάλιση 

της ασφάλειας µέσα από µια προσεκτική επίβλεψη είναι απαραίτητη 

(Illnesses/Diseases, (χ.χ.), Epilepsy, Besag, 1995). Αυτό σηµαίνει πως για την 

αντιµετώπιση του παιδιού µε επιληψία, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ψυχολογική και 

κοινωνική οπτική σε συνδυασµό µε την ιατρική οπτική. Οι επιληπτικές κρίσεις που 

µπορούν να εµφανιστούν στην παιδική ηλικία, µπορεί να διακόψουν την σχολική και 

προσωπική ανάπτυξη του παιδιού και να δηµιουργήσουν επιπρόσθετα κοινωνικά και 

επαγγελµατικά εµπόδια στην ενήλική του ζωή (Hawkins & Shillitoe, 1999) εάν δεν 

αντιµετωπιστούν σωστά από το οικογενειακό και σχολικό αλλά και το ευρύτερο 

κοινωνικό περιβάλλον. 

  

3.5. Νεοπλασµατικά νοσήµατα (καρκίνος) στην παιδική ηλικία 
 

«Θάρρος θα πει... 

να πηγαίνεις ξανά στο σχολείο φορώντας καπελάκι 

για να κρύψεις το γυµνό σου κεφάλι και να είσαι είκοσι κιλά 

πιο αδύνατο, στην πραγµατικότητα ο σκελετός του παλιού σου εαυτού 
Θάρρος θα πει... 

να γελάς όταν όλα τα παιδιά έλθουν την άλλη µέρα στην τάξη 

φορώντας καπελάκια από συµπάθεια στην κατάστασή σου» (Χατήρα, 

1993,χ.σ.) 
  

Ορισµός, συχνότητα εµφάνισης και θεραπευτική αντιµετώπιση του παιδικού 
καρκίνου 
 Μολονότι ο καρκίνος θεωρείται µια σπάνια παιδική πάθηση, ωστόσο 

παραµένει η δεύτερη αιτία θανάτου (10% των θανάτων της παιδικής ηλικίας) για 

παιδιά ηλικίας 1-14 ετών µετά τα ατυχήµατα (Finklestein,1992 , Li & Wendt, 1998, 

Κατριού-Νικολακάκη, 2000, Taylor, Sternberg & Richards, 1995). Στην Ελλάδα, η 

συχνότητα του παιδικού καρκίνου φθάνει στα 10-15 περιστατικά ανά 100.000 

πληθυσµού ηλικίας 0-15 ετών (Καπελλάκη & Μπολάκη, χ.χ., Νταουντάκη, 1999). 

Επίσης, η θνησιµότητα από τον παιδικό καρκίνο, στις χώρες της Ευρώπης «είναι πιο 
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υψηλή στη Νότια Ευρώπη (Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Γαλλία) σε σχέση 

µε τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης (Βέλγιο, ∆ανία, Λουξεµβούργο, Μ.Βρετανία, 

Ολλανδία, Ιρλανδία, και Γερµανία» (Pession, 1994,26). 

Ο καρκίνος είναι µια νόσος µη µεταδοτική, χαρακτηρίζεται από µια 

ανεξέλεγκτη-µη φυσιολογική ανάπτυξη των κυττάρων. Αυτή η ανεξέλεγκτη αύξηση 

δηµιουργεί µια µάζα, τον όγκο, που µπορεί να εισβάλλει και να καταστρέψει τους 

φυσιολογικούς ιστούς γύρω από αυτό.Η αιτιολογία του παιδικού καρκίνου εντοπίζεται 

σε έναν συνδυασµό γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων και διαφέρει 

ανάµεσα στους διάφορους τύπους καρκίνου (Li & Wendt, 1998). Έχουν ενοχοποιηθεί 

παράγοντες που δρουν στο έµβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης (ακτινοβολία, 

φάρµακα, ναρκωτικά που λαµβάνει η έγκυος), ορισµένα φάρµακα που λαµβάνουν τα 

ίδια τα παιδιά καθώς και παράγοντες που δρουν πριν ακόµη τη σύλληψη στα γονεϊκά 

γενετικά κύτταρα (Μπάκα, 1998). 

Η έγκαιρη διάγνωση σε συνδυασµό µε την βελτίωση των θεραπευτικών 

υπηρεσιών, έχουν συµβάλλει στην ίαση των 2 από τα 3 παιδιά που προσβάλλονται 

(Τζωρτζάτου-Σταθοπούλου, 1994) και συγκεκριµένα «ένα σε κάθε 900 άτοµα ηλικίας 

20-25 χρόνων νόσησε από καρκίνο στην παιδική του ηλικία και έχει ιαθεί» 

(Βασιλάτου-Κοσµίδη, 1998,83). Αυτό σηµαίνει πως ο καρκίνος δεν θεωρείται πλέον 

µια ανίατη ασθένεια , και το ενδιαφέρον µας θα πρέπει να εστιάζεται σε αυτό που 

αποκαλείται ποιότητα ζωής του παιδιού που προσβλήθηκε από καρκίνο γιατί «πόσο 

πραγµατικά “θεραπευµένο“ µπορούµε να θεωρήσουµε ένα παιδί, που χάρη στην 

πρόοδο της ιατρικής επιστήµης έχει επιβιώσει από τον καρκίνο, αλλά αντιµετωπίζει 

σοβαρές δυσκολίες στην εξέλιξη και προσαρµογή του επειδή οι ψυχοκοινωνικές του 

ανάγκες παραγνωρίστηκαν για πολύ καιρό;» (Παπαδάτου, 1994,38). 

 Ο καρκίνος στην παιδική ηλικία αντιπροσωπεύει µια ποικιλία καταστάσεων 

ανάλογα µε την περιοχή που προσβάλλει. Η λευχαιµία είναι η πιο συχνή µορφή 

καρκίνου στην παιδική ηλικία και συγκεκριµένα πιο συχνή είναι η οξεία 

λεµφοβλαστική λευχαιµία (Φιδάνη & Αθανασιάδου-Πιπεροπούλου, 1999, Μπάκα, 

1998) και ακολουθούν οι όγκοι στον εγκέφαλο και το λέµφωµα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ 3.5.1). 

Επίσης, άλλοι τύποι καρκίνου της παιδικής ηλικίας είναι ο όγκος Wilms (καρκίνος του 

νεφρού), το νευροβλάστωµα (όγκος του συµπαθητικού νευρικού ιστού),το 

ρετινοβλάστωµα (όγκος στους οφθαλµούς) κ.ά. ( Li & Wendt, 1998, Καπελλάκη & 

Μπολάκη,χ.χ.). 

 Ένα παιδί µπορεί να προσβληθεί µε νεοπλασία από τη γέννησή του έως την 

εφηβεία και τα αγόρια προσβάλλονται 1,5 φορές συχνότερα απ’ ότι τα κορίτσια 

(Μπάκα, 1998). Στον Πίνακα 3.5.2 βλέπουµε για τον κάθε τύπο καρκίνου τη 

συχνότερη ηλικία διάγνωσης. Συγκεκριµένα, «στην οξεία λεµφοβλαστική λευχαιµία 



 73

συχνότερη ηλικία διάγνωσης είναι µεταξύ 2 και 7 χρόνων, στο νευροβλάστωµα και 

στο νεφροβλάστωµα προσβάλλονται κυρίως παιδιά µέχρι 5-6 χρόνων και στα 

λεµφώµατα  και στους όγκους οστών παιδιά µεγαλύτερης ηλικίας» (Βασιλάτου-

Κοσµίδη, 1998,79). Στον Πίνακα 3.5.3, φαίνεται ότι ο αριθµός των νέων περιστατικών 

παιδικού καρκίνου για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά έτος είναι 

περίπου 13.789 (Pession, 1994). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5.1 
 

                            ΤΥΠΟΙ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ                    % 
                            Λευχαιµία                                                                    30 

                            Όγκοι Κεντρικού Νευρικού Συστήµατος                      18 

                            Λεµφώµατα                                                                 14 

                            Νευροβλάστωµα                                                           8 

                            Σάρκωµα µαλακών µορίων                                           6 

                            Νεφροβλάστωµα                                                           6 

                 Όγκοι οστών                                                                  5 

                            Άλλοι όγκοι                                                                   13 

(Βασιλάτου-Κοσµίδη, 1998,79) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5.2 
 

                                 ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ (%) 
                                                                                             ΗΛΙΚΙΑ 
                                                                               0-5         5-10         10-15 
 

                                 Λευχαιµία                                40           36              22 

                                 Όγκοι ΚΝΣ                              15           27              19 

                                 Νευροβλάστωµα                     13           3                  - 

                                 Νεφροβλάστωµα                      9            6                 2 

                                 Λέµφωµα                                  4           13               17  

Βασιλάτου-Κοσµίδη (1998,79) 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5.3 
 

                   ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 
                   ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 

 ΑΝΑ ΕΤΟΣ: 13.789  
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                   ΑΝΑ ΤΥΠΟ: 
                    
                   ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ.................................................................4.557 
                   ΟΓΚΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ  
                   ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.............................................................3.101 
                   ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ.............................................................1.509 
                   ΝΕΥΡΟΒΛΑΣΤΩΜΑ....................................................1.249 
                   ΣΑΡΚΩΜΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΙΣΤΩΝ....................................960 
                   ΟΓΚΟΙ ΟΣΤΩΝ..............................................................823 

       ΟΓΚΟΙ ΝΕΦΡΩΝ...........................................................692 
        ΑΛΛΟΙ...........................................................................898 
 
 

(Pession,1994, 26) 
 
Για τη θεραπευτική αντιµετώπιση της ασθένειας λαµβάνεται υπόψη ο τύπος 

του όγκου και της λευχαιµίας, το στάδιο της νόσου και η ηλικία του παιδιού 

(Βασιλάτου-Κοσµίδη, 1998). Η θεραπεία µπορεί να περιλαµβάνει ακτινοθεραπεία 

(Καπελλάκη & Μπολάκη, 1999), χηµειοθεραπεία (δηλαδή «χορήγηση µεµονωµένων 

φαρµάκων ή συνδυασµών (θεραπευτικό πρωτόκολλο) των οποίων η δραστικότητα 

αποδίδεται στην καταστροφή παθολογικών αλλά και ορισµένων φυσιολογικών 

κυττάρων (Baron & Zeltzer, 1987), που πολλαπλασιάζονται γρήγορα ή και 

ανεξέλεγκτα», Βασιλάτου-Κοσµίδη, 1998,81), χειρουργική επέµβαση (που ορισµένες 

φορές οδηγεί σε ακρωτηριασµούς) και µεταµόσχευση µυελού των οστών (δεν 

πρόκειται για χειρουργική επέµβαση, αλλά για φαρµακευτική θεραπεία σε 

συνδυασµό µε µετάγγιση του αιµοποιητικού µοσχεύµατος του δότη ή του ίδιου του 

παιδιού) (Finklestein,1992, Βασιλάτου-Κοσµίδη, 1998).  

Συνήθως, η θεραπευτική αντιµετώπιση εξελίσσεται σε τρία βασικά στάδια: «α) 

στην οξεία φάση χηµειοθεραπείας, που, συνήθως, έχει διάρκεια δύο µηνών, β) στη 

χρόνια φάση χηµειοθεραπείας, διάρκειας δύο-τριών χρόνων και γ) στην περίοδο 

αποθεραπείας-ίασης- τέσσερα χρόνια µετά» (Μαµαντάκη, 1999,29).  

 
 
 
Ψυχοπαιδαγωγική του παιδιού µε καρκίνο 
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Το παιδί καλείται να αντιµετωπίσει αλλαγές στην εικόνα του σώµατός του: 

απώλεια µαλλιών από την χηµειοθεραπεία (εξαιτίας της καταστροφής των κυττάρων 

της ρίζας των µαλλιών) , αίσθηµα ναυτίας, έµετο αλλά και µείωση ή και αύξηση 

βάρους συνοδευόµενη µε ακµή κατά τη χορήγηση στεροειδών φαρµάκων, 

πονοκεφάλους, κ.ά. ( Best, Bigge & Sirvis, 1990, Finklestein,1992). Όλες αυτές οι 

καταστάσεις συµβάλλουν σηµαντικά στη σύνθεση της εικόνας που έχει το παιδί για 

την ασθένειά του και που όπως είναι φυσικό επηρεάζει την συναισθηµατική του 

κατάσταση (Χατήρα,1986). Ο καρκίνος είναι µια οικογενειακή ασθένεια, από τη 

στιγµή που επηρεάζει ολόκληρη την ψυχοκοινωνική υγεία της οικογένειας 

(Τζωρτζάτου-Σταθοπούλου, 1994). Οι επιπτώσεις, όµως, του καρκίνου στο ίδιο το 

παιδί αλλά και στην οικογένειά του, αναφέρονται και στα οικονοµικά προβλήµατα που 

θα υπάρξουν «εξαιτίας των ιατρικών και κοινωνικών εξόδων που δεν καλύπτει η 

ασφάλεια, όπως τα έξοδα µεταφοράς , φροντίδας του παιδιού, αποκλειστικής 

νοσοκόµου, φαρµάκων χωρίς συνταγή, µισθολογικής απώλειας κ.λπ» (Τζωρτζάτου-

Σταθοπούλου, 1994, 29). Ο γονιός θα δει το παιδί του να υποφέρει, να περνά 

οδυνηρές στιγµές και διαδικασίες, να αλλάζει η εξωτερική του εµφάνιση και ίσως το 

δει να πεθαίνει (∆οξιάδη-Τριπ, 1994). 

Μετά την ανακοίνωση της διάγνωσης «αλλάζει ξαφνικά και δραστικά η 

υπάρχουσα ισορροπία µιας οικογένειας µε το ως τώρα σταθερό σύστηµα ιεραρχιών, 

ρόλων, κανόνων και ονείρων. Ο ρόλος του γονιού σαν τον ικανό, υπεύθυνο 

φροντιστή και φανατικό υποστηρικτή και παντοδύναµο ρυθµιστή της ζωής του 

παιδιού του είναι σαν να καταρρέει ξαφνικά µε την επικείµενη αρρώστια και πιθανό 

θάνατο ενός παιδιού. Για όλα αυτά αισθάνεται ο γονιός ότι δεν µπορεί να κάνει 

πολλά. Ο γονιός βρίσκεται κυριολεκτικά από τη µια στιγµή στην άλλη µέσα στην πιο 

µεγάλη ανθρώπινη οδύνη και αισθάνεται αβοήθητος, ανήµπορος» (∆οξιάδη-Τριπ, 

1994, 46).  

Ένα παιδί µε καρκίνο δεν παύει-επειδή αρρώστησε- να µεγαλώνει και να 

εξελίσσεται. Κατά πόσο η εξέλιξη αυτή θα έχει µια φυσιολογική κατεύθυνση µέσα από 

τις µη φυσιολογικές συνθήκες και τις περιόδους έντονου άγχους τις οποίες περνά το 

παιδί, εξαρτάται και καθορίζεται από «την οικογένεια του παιδιού, το 

ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και το σχολείο αλλά και από όλες τις κοινωνικές 

εµπειρίες που θα ζήσει στη διάρκεια της αρρώστιάς του» (Παπαδάτου, Μαθιουδάκη-

Χλαπανίδη & Χατήρα,1986,181). 
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Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, το παιδί δεν χρειάζεται να νοσηλεύεται 

συνεχώς στο νοσοκοµείο ως εσωτερικός ασθενής. Μπορεί να επιστρέφει κατά 

διαστήµατα σπίτι του, να πηγαίνει στο σχολείο του και να κάνει παρέα µε τους 

συνοµηλίκους του. «Σ’ αυτή την περίοδο, η συνεργασία σχολείου-οικογένειας-

νοσοκοµείου είναι περισσότερο από πολύτιµη και σηµαντική» (Μαµαντάκη, 1999, 

30).  

Ένα σηµαντικό πρόβληµα το οποίο πρέπει να αντιµετωπίσει το παιδί είναι το 

σχολείο. Όπως οι ενήλικες µε καρκίνο  επιθυµούν να επιστρέψουν στην εργασία 

τους, τα παιδιά επιθυµούν να συνεχίσουν στη «φυσιολογική» ρουτίνα. «Η επιστροφή 

του παιδιού στη φυσιολογική ζωή (όπως είναι το σχολείο), ακόµα και κατά τη 

διάρκεια της θεραπείας, θεωρείται απαραίτητη» (Βασιλάτου-Κοσµίδη, 1998,82). 

Αφού θα περάσουν οι αρχικές παρενέργειες, το παιδί θα πρέπει να ξαναγυρίσει στο 

σχολείο και στους φίλους του (Καπελλάκη & Μπολάκη, χ.χ.). Εκείνο που θα πρέπει 

να εξασφαλιστεί είναι η ύπαρξη κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραµµάτων για τα 

παιδιά αυτά, ώστε να εκµεταλλευτεί το παιδί τις ευκαιρίες για εκπαίδευση όσο 

χρονικό διάστηµα υπόκειται σε θεραπεία (Finklestein,1992). Το να συνεχίσει το παιδί 

να παρακολουθεί το σχολείο του, θα δώσει στο παιδί την αίσθηση ότι είναι καλά. 

Εκτός όµως, από αυτό, το παιδί δεν θα µείνει πίσω στη µαθησιακή και 

συναισθηµατική του ανάπτυξη που απορρέει από τη συµµετοχή του στις σχολικές 

δραστηριότητες. Τα παιδιά µε αυτόν τον τρόπο θα ενθαρρυνθούν να αντικρίσουν το 

µέλλον µε ελπίδα και αισιοδοξία (ΕΛΠΙ∆Α, 1994). 

 ∆εν χρειάζεται και πολύ ένας γονέας, όποιο κι αν είναι το µορφωτικό του 

επίπεδο να συνειδητοποιήσει «από απλό ένστικτο, ότι τα παιδιά υποφέρουν 

περισσότερο επειδή είναι µακριά από το σπίτι και τις φυσιολογικές τους 

δραστηριότητες και ρυθµούς ζωής, µακριά από το σχολείο και τους φίλους τους, 

παρά από την αρρώστια αυτή καθ’ αυτή και τις επίπονες θεραπείες...το πρόβληµα 

είναι η ανία και η µη φυσιολογική κατάσταση σ’ ένα αποστειρωµένο, κυρίως, 

περιβάλλον, από το οποίο λείπουν το σχολείο και τα παιχνίδια» (Capello, 1994,44).  

Μέσα από το σχολείο, το παιδί το οποίο πάσχει από καρκίνο, θα µπορέσει να 

αποκτήσει πλήθος συναισθηµατικών και γνωστικών εµπειριών. «Επειδή το σχολείο 

είναι µια τόσο σηµαντική κοινωνική εµπειρία, ίσως είναι χρήσιµο να 

χρησιµοποιήσουµε την επιστροφή στο σχολείο ως µοντέλο για την κοινωνική 

επανένταξη γενικά ενός παιδιού µε καρκίνο. Στην περίπτωση αυτή αντιπροσωπεύει 

τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της φυσιολογικής ζωής και παίζει το ρόλο της 

γέφυρας µεταξύ του παρελθόντος και του µέλλοντος ενός τέτοιου παιδιού» (Χατήρα, 

2000,49). 
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Ωστόσο, όταν το παιδί νοσηλεύεται στο νοσοκοµείο, ένα ειδικό σχολείο µέσα 

στο νοσοκοµείο θα πρέπει να είναι διαθέσιµο. Αν το παιδί κάνει συχνές θεραπείες ή 

είναι πολύ άρρωστο θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η εκπαίδευση στο σπίτι. 

Στην περίπτωση που το παιδί επιστρέψει µετά τη νοσηλεία στο σχολείο του, οι 

δάσκαλοι, οι διευθυντές, ο σύµβουλος και οι νοσηλευτές θα πρέπει να έχουν τις 

απαραίτητες πληροφορίες υπόψη τους για τον καρκίνο και τη θεραπεία του, για 

τυχόν µελλοντικές απουσίες του παιδιού και την πιθανή µείωση ορισµένων 

δραστηριοτήτων του ( Li & Wendt, 1998). ∆υστυχώς, «στη χώρα µας είµαστε 

αναγκασµένοι να οµολογήσουµε ότι η εκπαίδευση και ενηµέρωση των εκπαιδευτικών 

που έχουν στην τάξη τους παιδί µε νεοπλασµατική νόσο είναι ανεπαρκής» 

(Αντωνοπούλου, 1998). Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να ξεπεράσουν στερεότυπα, 

φόβους και προσωπικές εµπειρίες καθώς και επιστηµονικές ανεπάρκειες για να 

αντιµετωπίσουν τα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες, όπως ο καρκίνος (Αντωνοπούλου, 

1998). 

 «Σε παιδιά µε καρκίνο είναι προφανείς οι λόγοι για τους οποίους 

δηµιουργούνται προβλήµατα στο σχολείο. Πρώτα απ’ όλα, η θεραπευτική αγωγή 

είναι ακόµη πιο έντονη απ’ ότι στο παρελθόν: προκαλεί σοβαρές παρενέργειες και 

µπορεί να συνεχιστεί επί χρόνια. Μερικά παιδιά περνούν µέχρι και τα δύο τρίτα του 

πρώτου χρόνου της θεραπείας τους µέσα στο νοσοκοµείο. Η θεραπεία είναι από 

µόνη της επώδυνη και συχνά προκαλεί λοιµώξεις που χρειάζονται επιπλέον 

θεραπεία. Και έτσι, λόγω της σωµατικής κατάστασης των παιδιών, η 

παρακολούθηση των µαθηµάτων στο σχολείο περιορίζεται αυτόµατα. Επιπλέον, το 

ανοσοποιητικό σύστηµα των παιδιών που υποβάλλονται σε χηµειοθεραπεία είναι 

γενικά πολύ πεσµένο και, συχνά, σχεδόν ανύπαρκτο. Αυτός είναι ένας ακόµη λόγος 

για τον οποίο δεν είναι σε θέση αυτά τα παιδιά να παρακολουθήσουν τα µαθήµατα 

του σχολείου σε κανονική βάση» (Ramholt,1999,56). Επίσης, εκτός από τις 

συνέπειες της θεραπείας στις γνωστικές λειτουργίες του παιδιού (µνήµη, αντίληψη, 

κ.ά.) ειδικότερα όταν η θεραπεία επηρεάζει το κεντρικό νευρικό σύστηµα, τα παιδιά 

µε καρκίνο µπορεί να παρουσιάσουν µαθησιακά προβλήµατα για τον απλούστατο 

λόγο ότι δεν του δόθηκαν ευκαιρίες για µάθηση (Armstrong, Blumberg & Toledano, 

1999, Zins, Ponti & Noll, 1998). Εξάλλου, οι Adamoli et al. (1997), σε πρόσφατη 

έρευνά τους διαπίστωσαν ότι παιδιά που πάσχουν από λευχαιµία ενδέχεται να 

παρουσιάσουν κάποια προβλήµατα στην ακαδηµαϊκή τους επίδοση (δυσκολία 

συγκέντρωσης προσοχής, δυσκολία ολοκλήρωσης της σχολικής εργασίας κ.ά.), 

κυρίως όταν η διάγνωση της ασθένειας έχει γίνει πριν την ηλικία των 6 ετών και 

έχουν υποστεί κρανιακή ακτινοβολία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το παιδί χρειάζεται 
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υποστήριξη και ενθάρρυνση από τα τρία βασικά συστήµατα (από τους γονείς, το 

δάσκαλο και το γιατρό). 

Ειδικά οι απουσίες είναι ένα αρκετά σηµαντικό σχολικό πρόβληµα για το παιδί 

µε καρκίνο (Charlton et. all, 1991). «Οι απουσίες µπορεί να κυµαίνονται σε διάρκεια 

από µισή ή µια σχολική ηµέρα, για τα παιδιά που παρακολουθούνται ως εξωτερικοί 

ασθενείς, µέχρι και εκτεταµένες περιόδους, κατά τα διαστήµατα της νοσοκοµειακής 

περίθαλψης ή των ιατρικών κρίσεων» (Χατήρα, 2000, 54). Οι επαναλαµβανόµενες 

σχολικές απουσίες ενδέχεται να ωθήσουν τα παιδιά στην υιοθέτηση µιας αρνητικής 

στάσης για το σχολείο, µιας και είναι εξαιρετικά δύσκολο γι’ αυτά να αναπληρώνουν 

το χαµένο χρόνο κάνοντας την επιπλέον δουλειά που τους δίνεται από το δάσκαλο 

(Χατήρα, 2000). 

Επιπλέον, τα παιδιά διστάζουν να γυρίσουν στο σχολείο τους - αλλά και οι 

ίδιοι οι γονείς διστάζουν να τα στείλουν φοβούµενοι την αντίδραση των άλλων 

(Capello, 1994) - εξαιτίας του ότι δεν ξέρουν πως θα αντιδράσουν οι συµµαθητές 

τους στην αλλαγή της εξωτερικής τους εµφάνισης, συνήθως οι συµµαθητές 

αποδέχονται το παιδί, θέλουν όµως να ξέρουν και ρωτούν για την ασθένεια, οπότε οι 

γονείς θα πρέπει να δώσουν στο παιδί κάποιες έτοιµες απαντήσεις (Li & Wendt, 

1998). Οι συµµαθητές του παιδιού εξαιτίας της έλλειψης ενηµέρωσης και της σωστής 

πληροφόρησης µπορεί να αντιδράσουν µε πειράγµατα και να αποφεύγουν το 

άρρωστο παιδί λόγω της σωµατικής του εµφάνισης. Τα περισσότερα προβλήµατα 

γελοιοποίησης, µας πληροφορεί η Χατήρα (2000),προέρχονται από µαθητές άλλων 

τάξεων στο προαύλιο του σχολείου. Αυτό σηµαίνει πως όλο το προσωπικό του 

σχολείου θα πρέπει να είναι ενήµερο, προκειµένου να αποφεύγονται τέτοια 

περιστατικά. Και γι’ αυτό το λόγο οι δάσκαλοι αισθάνονται µια ανασφάλεια σχετικά µε 

το πως θα πρέπει να χειριστούν το θέµα, αν δηλαδή θα πρέπει ή όχι να 

ενηµερώσουν τους συµµαθητές του παιδιού. Αυτό το δίληµµα προκύπτει όχι µόνο 

από το φόβο γελοιοποίησης ή αποµόνωσης του παιδιού αλλά και από το φόβο της 

υπερβολικής υπερπροστασίας των συµµαθητών απέναντι στο παιδί. Η συζήτηση για 

την ασθένεια του µαθητή, στο πλαίσιο µιας γενικότερης συζήτησης για «τις σωµατικές 

διαφορές και την ανάγκη να είµαστε ανεκτικοί», κρίνεται αναγκαία (Χατήρα, 2000,54).  

Παρόλα αυτά, η σχολική ζωή είναι πολύ σηµαντική για τα παιδιά µε καρκίνο, 

γιατί αποκτούν µε αυτό τον τρόπο κοινωνικές ικανότητες και σχέσεις, επιτυγχάνουν 

συναισθηµατική ανάπτυξη και ανάπτυξη της συµπεριφοράς, βιώνουν συντροφικές 

σχέσεις (Broeck, 1994). Είναι λοιπόν αναγκαίο, το σχολικό σύστηµα να 

προσαρµόζεται στις ανάγκες του άρρωστου παιδιού (προσαρµογή διδακτικών 

προγραµµάτων, υποστήριξη του δασκάλου ώστε να κρατήσει το παιδί µέλος της 

τάξης, ακόµα και όταν αυτό απουσιάζει), προκειµένου το σχολείο να αποτελέσει µια 
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θετική εµπειρία για το παιδί µε καρκίνο, αλλά και για να αποφευχθούν οι τέσσερις 

επικίνδυνες ζώνες, στις οποίες τα παιδιά µε καρκίνο µπορούν να µπουν: «1. Το να 

µείνουν πίσω στη σχολική τους απόδοση. 2. Το να έρθουν αντιµέτωπα µε την 

κοινωνική αποµόνωση. 3. Το να γίνουν αντικείµενο πειραγµάτων εκ µέρους άλλων 

παιδιών. 4. Το να αντιµετωπίσουν έλλειψη γνώσης/ κατανόησης εκ µέρους του 

δασκάλου» (Ramholt, 1999,56). Ιδιαίτερα σηµαντικός είναι ο ρόλος του δασκάλου και 

συγκεκριµένα η στάση του απέναντι στην ασθένεια και κατ’ επέκταση στο άρρωστο 

παιδί, προκειµένου να διευκολυνθεί η σχολική ενσωµάτωση ή επανένταξη του 

παιδιού µε καρκίνο (Χατήρα, 2000). 

Η νοσηλεία στο νοσοκοµείο, η ευέξαπτη συµπεριφορά και η σωµατική 

αδυναµία µπορούν να οδηγήσουν εκτός από τις απουσίες από το σχολείο και σε 

απώλειες άλλων διδακτικών προγραµµάτων (π.χ. ξένες γλώσσες) (Best, Bigge & 

Sirvis, 1990). Όσο βρίσκεται στο νοσοκοµείο, το παιδί «θα πρέπει να ενθαρρύνεται 

να κάνει τη σχολική εργασία του. Αν πρέπει να παραµείνει στο σπίτι, για ιατρικούς 

λόγους, µεγάλη προσπάθεια και προσοχή πρέπει να δοθούν ώστε να το βοηθήσουν 

να διατηρήσει τις σχολικές επιδόσεις του µε τη βοήθεια δασκάλου στο σπίτι» 

(ΕΛΠΙ∆Α, 1994,34). 

 Παιδιά µε προβλήµατα υγείας τα οποία είναι χρόνια και απειλητικά για τη ζωή, 

όπως ο καρκίνος, απαιτούν συνεχή ιατρική παρακολούθηση ή νοσηλεία στο 

νοσοκοµείο, πράγµα που σηµαίνει ότι θα πρέπει να αναπληρώσουν τις πολλές 

σχολικές απουσίες που η συνεχής ιατρική παρακολούθηση συνεπάγεται (Χατήρα, 

2000). 

Όµως τα παιδιά αυτά θα πρέπει να ενταχθούν ξανά στο κανονικό σχολικό 

τους πρόγραµµα όσο το δυνατόν συντοµότερα µετά τη διάγνωση. Και γι’ αυτό το 

λόγο είναι πολύ σηµαντικό οι δάσκαλοι να ευαισθητοποιηθούν και να ενηµερωθούν 

για τον παιδικό καρκίνο (ΕΛΠΙ∆Α, 1994). Όταν δουλεύουν µε έναν µαθητή που έχει 

µια σοβαρή διαταραχή στην υγεία του, οι δάσκαλοι θα πρέπει να είναι ενήµεροι των 

εξελίξεων της κατάστασης του παιδιού έτσι ώστε να είναι σε θέση να προβούν σε 

αλλαγές των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, εάν κριθεί απαραίτητο. Επίσης, οι 

δάσκαλοι θα πρέπει να είναι ευαίσθητοι µε το κοινωνικό και συναισθηµατικό επίπεδο 

του παιδιού, δίνοντας δραστηριότητες όσο το δυνατόν πιο φυσιολογικές στο παιδί και 

να παρέχουν υποστήριξη (Kirk, Gallagher & Anastasiow,1997).  

Η κατανόηση του δασκάλου για την εξέλιξη της αρρώστιας και των 

επακόλουθων δύσκολων συναισθηµατικών καταστάσεων θα βοηθήσει το παιδί να 

συνεχίσει το σχολείο και να αλληλεπιδρά µε τους συµµαθητές του. Έµφαση πρέπει 

να δοθεί στις ποιοτικές όψεις της ζωής και όχι σε αρνητικές όψεις, όπως ο θάνατος 

(Best, Bigge & Sirvis, 1990). «Ένας δάσκαλος που διαθέτει αγάπη, ενδιαφέρον και 
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φαντασία µπορεί να πετύχει τα πάντα, και το παιδί µε καρκίνο µπορεί να 

παρακολουθεί τα µαθήµατα και να είναι µε τους φίλους του ως τις τελευταίες στιγµές-

αν αυτή είναι η επιθυµία του» (Ramholt, 1999,73). 

«Οι δάσκαλοι χρειάζονται κατάλληλη καθοδήγηση, υποστήριξη και πρακτικές 

οδηγίες σχετικά µε το πως θα διατηρήσουν την επαφή µε τον άρρωστο µαθητή, που 

πρέπει να παραµείνει µέρος του συνόλου της τάξης, παρά τις πολλές και 

παρατεταµένες απουσίες. Μια τέτοια στάση από τη µεριά του δασκάλου προετοιµάζει 

και εξασφαλίζει το δρόµο για µια πιο οµαλή επιστροφή του άρρωστου παιδιού στο 

σχολείο» (Ramholt, 1999,61). Η πιο σηµαντική προτεραιότητα µετά τη διάσωση ενός 

παιδιού µε καρκίνο είναι η εξασφάλιση της ποιότητας της ζωής του (Armstrong, 

Blumberg & Toledano, 1999).  

Και αυτό γιατί «το παιδί µε καρκίνο που θεραπεύεται είναι ένα φυσιολογικό 

παιδί που συνεχίζει µε διαφορετικό τρόπο την ζωή του. Το παιδί που θεραπεύτηκε 

είναι ένα φυσιολογικό παιδί που συνεχίζει µε διαφορετικό τρόπο τη ζωή του. Το παιδί 

που είχε κάποτε καρκίνο µπορεί και πρέπει να ζει ανάµεσά µας χωρίς την ετικέτα 

ενός διαφορετικού ή κατώτερου παιδιού» (Χατήρα,1993,22). «Η επανένταξη του 

παιδιού στο σχολείο παίζει καθοριστικό ρόλο στην ψυχολογική και κοινωνική του 

ανάπτυξη. Ο τελικός σκοπός είναι η εξέλιξη του παιδιού σε ενήλικα, που συµµετέχει 

ενεργά στις δραστηριότητες του κόσµου των µεγάλων, συµπεριλαµβανοµένης της 

επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής» (ΕΛΠΙ∆Α, 1994, 33).  

Είναι απαραίτητο το παιδί να αισθάνεται ότι έχει µέλλον. Στο σηµείο αυτό «το 

σχολείο µπορεί να παίξει αξιόλογο ρόλο, αφού αποτελεί σηµαντικό κοµµάτι της ζωής 

του. Για τα παιδιά µε σοβαρή αρρώστια, όµως, αυτό το κοµµάτι της ζωής τους 

δοκιµάζεται, δέχεται ένα σοβαρό πλήγµα. «Στην καλύτερη περίπτωση, η σοβαρή 

αρρώστια σηµαίνει προσωρινή απώλεια φίλων, προσκλήσεων, κοινωνικών 

εκδηλώσεων. Στη χειρότερη, σηµαίνει ότι το παιδί µένει τόσο πίσω από κοινωνική και 

ακαδηµαϊκή άποψη, που η κατάσταση δεν είναι πια αναστρέψιµη» (Ramholt, 

1999,53). 

«Ο συντονισµός ανάµεσα σ’ όλους τους ειδικούς: νοσοκόµες, γιατρούς, 

θεραπευτές, δασκάλους, συµµαθητές, ψυχολόγους, την οικογένεια και την κοινότητα, 

θα βοηθήσει το άρρωστο παιδί να έχει καλή ποιότητα ζωής και να βγάλει πέρα την 

αρρώστια, την επαναφορά στην υγεία και ίσως το θάνατο. Μόνο µ’ αυτή τη 

συνεργασία δεν θα διαµελιστεί το παιδί στις διάφορες ανάγκες του και, ίσως πιο 

σηµαντικό µέσα στον πανικό της αρρώστιας, δεν θα ξεχαστεί ότι παραµένει έξυπνο, 

περίεργο, ενδιαφέρον παιδί που ήταν, µε όλες τις προηγούµενες ανάγκες του για 

παιδική παρέα, πνευµατικά ενδιαφέροντα, όνειρα, γέλια και διασκέδαση» (∆οξιάδη-

Τριπ, 1994,48). 
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Ένα παιδί που έχει νοσήσει από νεοπλασία, θεωρείται πως έχει ιαθεί εάν η 

νόσος δεν αναγνωρίζεται κλινοεργαστηριακά, η θεραπεία έχει ολοκληρωθεί και έχει 

περάσει ικανοποιητικό χρονικό διάστηµα µετά το τέλος της θεραπείας. Συνήθως 

απαιτούνται περάσουν 5 χρόνια από την ηµέρα της διάγνωσης, χωρίς την 

επανεµφάνιση της νόσου (Βασιλάτου-Κοσµίδη, 1998). 

Όσο πιο νωρίς το παιδί επιστρέψει στο σχολείο, «τόσο πιο σύντοµα θα 

ανακτήσει την ισορροπία και την αυτοπεποίθησή του. Αν το σχολείο συνεχίσει να 

είναι το κέντρο της ζωής του παιδιού µπορεί να είναι ένας χώρος “άδειος” από 

ανησυχία για την ασθένεια. Αρκεί το σχολείο, οι δάσκαλοι και οι συµµαθητές να το 

αντιµετωπίζουν σαν ισότιµο µέλος» (Αντωνοπούλου, 1998,85). 

 

3.6. Το παιδί µε Μεσογειακή αναιµία 
Ορισµός, αίτια, συχνότητες, αντιµετώπιση 

Η Μεσογειακή αναιµία ή νόσος του Cooley ή Θαλασσαιµία ή β-µεσογειακή 

αναιµία (Κασίµος, 1984, Γαρδίκας, 1989, Kirk, Gallagher & Anastasiow, 1997, Schell 

&Nurik, 1996) είναι µια ασθένεια των κυττάρων του αίµατος και είναι κληρονοµική. 

Συγκεκριµένα, παρατηρείται «µείωση του χρόνου ζωής των ερυθροκυττάρων 

(αιµόλυση), χωρίς να είναι ικανός ο µυελός των οστών να αντισταθµίσει την αυξηµένη 

καταστροφή των ερυθρών αιµοσφαιρίων, µε αύξηση της παραγωγής τους. Τα 

ερυθροκύτταρα  ζουν κατά µέσο όρο, φυσιολογικά 120 µέρες» (Αγγελοπούλου-

Σακαντάµη, 1985, 112). Εµφανίζεται περισσότερο σε χώρες της λεκάνης της 

Μεσογείου ή σε άτοµα µεσογειακής ή ασιατικής καταγωγής (Kirk, Gallagher & 

Anastasiow, 1997, Schell &Nurik, 1996). 

Όσον αφορά τη µεσογειακή αναιµία στην Ελλάδα, παλαιότερα, 

παρουσιάζονταν 200 περιπτώσεις µεσογειακής αναιµίας ανά έτος στις 150.000 

γεννήσεις. Σήµερα, µε τον προληπτικό προγεννητικό έλεγχο* που γίνεται, το ποσοστό 

επί των γεννήσεων ανά έτος είναι κάτω του 10-20% (Χάϊδας, 1998). Συγκεκριµένα, 

σήµερα στην Ελλάδα, έχουµε 5 ή 10 γεννήσεις το χρόνο παιδιών µε µεσογειακή 

αναιµία (Μεταξώτου, 1998). Το ποσοστό των φορέων της β-µεσογειακής αναιµίας 

είναι 8% (Schell &Nurik, 1996). Το παιδί µόλις γεννηθεί φαίνεται να είναι υγιές αλλά 

σύντοµα, η ασθένεια εκδηλώνεται µε έντονη ωχρότητα, ανορεξία, µεγαλοσπληνία και 

µε ευαισθησία στις λοιµώξεις. Κατά µέσο όρο η διάγνωση γίνεται στον 6ο µήνα ζωής 

του παιδιού (Kirk, Gallagher & Anastasiow, 1997, Χάιδας, 1998, ∆ελλαγραµµάτικας, 

1983, Τσατρά, 1997). «Καθώς το παιδί µεγαλώνει, τα συµπτώµατα επιδεινώνονται 

                                                 
* «Γύρω στη 12η µε 14η εβδοµάδα της κύησης γίνεται έλεγχος στο αίµα του εµβρύου ή από τις 
τροφοβλάστες που κυκλοφορούν µέσα στο αµνιακό υγρό. Με αυτόν τον τρόπο εξετάζουµε το είδος της 
αιµοσφαιρίνης του. Αν πάσχει από µεσογειακή αναιµία, συνιστάται η αποβολή του εµβρύου, η έκτρωση» 
(Χάϊδας, 1998, 58). 
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και εµφανίζεται χαρακτηριστικό προσωπείο (µογγολοειδές). Τα ζυγωµατικά 

προέχουν, υπερπλάσσεται η άνω γνάθος, καθιζάνει η βάση της µύτης και οι 

βλεφαρικές σχισµές είναι λοξές προς τα πάνω. Τα µετωπιαία ογκώµατα επίσης 

προβάλλουν ιδιαίτερα. Τα οστά είναι λεπτά και παθολογικά και µπορούν να συµβούν 

αυτόµατα κατάγµατα» (Αγγελοπούλου – Σακαντάµη, 1985).  

Η µορφή αυτή αναιµίας θεραπεύεται µε συχνές µεταγγίσεις αίµατος κάθε 20 

µε 30 µέρες περίπου (Kirk, Gallagher & Anastasiow, 1997, Αγγελοπούλου-

Σακαντάµη, 1985). Επειδή, όµως µε τις συχνές µεταγγίσεις αίµατος, 

συγκεντρώνονται µεγάλες ποσότητες σιδήρου στον οργανισµό µε πολλές και 

ανεπιθύµητες παρενέργειες για τον πάσχοντα, γίνεται αποσιδήρωση µε µια ειδική 

ουσία (δεσφεριοξαµίνη), η οποία χορηγείται υποδόρια σε καθηµερινή βάση µέσω 

µιας ειδικής συσκευής (γίνεται συνεχής έγχυση της ουσίας για 7-10 ώρες στη 

διάρκεια της νύχτας) (Κασίµος, 1984, Πιτσούνη κ.ά., 1990, Pediatric Database, 

1994). Οι τακτικές µεταγγίσεις και η καθηµερινή αποσιδήρωση έχουν σαν 

αποτέλεσµα την παράταση της ζωής των ατόµων που πάσχουν από µεσογειακή 

αναιµία που σήµερα παρατείνεται και πέρα από την ηλικία των 25-30 ετών (Πιτσούνη 

κ.ά., 1990, Τσατρά, 1997). 

 Όµως προβλήµατα υπάρχουν. Οι συχνές µεταγγίσεις εφ’ όρου ζωής ενέχουν 

κινδύνους, όπως µετάδοση διαφόρων ιών και στη δεύτερη δεκαετία της ζωής 

εµφανίζονται προβλήµατα καρδιολογικά, σακχαρώδης διαβήτης κ.ά., που 

διαταράσσουν την ψυχική ισορροπία του ατόµου (Τσατρά, 1997).  

Ψυχοπαιδαγωγική του παιδιού µε µεσογειακή αναιµία 
Οι γονείς ενός παιδιού µε µεσογειακή αναιµία, στην ανακοίνωση της 

διάγνωσης, αντιδρούν µε µικτά συναισθήµατα θλίψης και ενοχής (Τσατρά, 1997), και 

αυτό γιατί «οι ίδιοι είναι φορείς της νόσου που µεταβίβασαν στο παιδί τους» 

(Τσιάντης, 1987, 315). Το παιδί σχολικής ηλικίας που πάσχει από µεσογειακή 

αναιµία µπορεί να παρουσιάσει µειωµένη δραστηριότητα και να έχει κάποια δυσκολία 

στην παρακολούθηση του σχολείου του (Χάιδας, 1998). Και αυτό εξαιτίας των 

συχνών ιατρικών εξετάσεων και επεµβάσεων, των παραµορφώσεων της σωµατικής 

του εικόνας και των συχνών απουσιών του από το σχολείο (Πιτσούνη κ.ά., 1990). 

Σε µια έρευνα που έγινε στην Ελλάδα, Ιεροδιακόνου (1991), σε 50 παιδιά που 

έπασχαν από Μεσογειακή αναιµία εκ των οποίων τα 31 είχαν ηλικία από 6-12 ετών 

και εξετάζονταν στην Β΄ Πανεπιστηµιακή Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκοµείου 

ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, διαπιστώθηκε πως τα παιδιά αυτά «στις περισσότερες 

περιπτώσεις ζούσαν οµαλά µε τους συµµαθητές και τους δασκάλους τους» 

(Ιεροδιακόνου,1991,313). Τα 3 παιδιά του δείγµατος που είχαν παραµόρφωση 

προσώπου παρουσίαζαν σχολικά προβλήµατα, ένα παιδί αναγκάστηκε να αλλάξει 
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σχολείο επειδή το κορόιδευαν και όσον αφορά τα υπόλοιπα παιδιά του δείγµατος 

«δύο παιδιά δεν τα είχαν στείλει ποτέ σχολείο οι γονείς τους από υπερπροστασία και 

άγχος» (Ιεροδιακόνου, 1991, 313). 

Παρόλα αυτά, το παιδί µε µεσογειακή αναιµία θα πρέπει να φοιτά στη 

συνηθισµένη τάξη και το προσωπικό του σχολείου θα πρέπει να είναι ενήµερο για 

την κατάσταση του παιδιού, για τις απουσίες που µπορεί το παιδί να κάνει από το 

σχολείο εξαιτίας των συχνών µεταγγίσεων αίµατος. Γενικά τα παιδιά αυτά παρ’ όλες 

τις ψυχολογικές και σωµατικές δυσκολίες που µπορούν να τους παρουσιαστούν, 

µπορούν να προσαρµοστούν επιτυχώς στο συνηθισµένο σχολείο, να διακριθούν 

στον ακαδηµαϊκό τοµέα και να εξελιχθούν σε παραγωγικούς ενήλικες (Kirk, Gallagher 

& Anastasiow, 1997). 

 Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να ενθαρρύνει το µαθητή του που πάσχει από 

µεσογειακή αναιµία να µιλά για τον εαυτό του και όχι να επικεντρώνεται στην 

ασθένεια του παιδιού. Έτσι θα το βοηθήσει να εκφράσει τους φόβους και τις αγωνίες 

του αλλά και τα προβλήµατά του (Πιτσούνη κ.ά., 1990). 
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4. Η σχολική ενσωµάτωση του παιδιού µε χρόνια ασθένεια 
 

4.1. Παράγοντες που επηρεάζουν την εκπαίδευση του παιδιού µε χρόνια 
ασθένεια 
 Το γεγονός ότι ένα παιδί µπορεί να πάσχει από κάποια χρόνια ασθένεια, αυτό 

δεν σηµαίνει από µόνο του ότι χρειάζεται ειδική εκπαίδευση. Οι µαθητές µε χρόνια 

προβλήµατα στην υγεία τους, είναι αυτοί που χρειάζονται ειδικές τεχνολογικές 

υπηρεσίες υγείας προκειµένου να κρατηθούν στη ζωή/ ή χρειάζονται υποστήριξη 

στην υγεία τους κατά τη διάρκεια της σχολικής µέρας (π.χ. φαρµακευτική αγωγή) 

(Council of Exceptional Children, 1997). 

Τα παιδιά µε χρόνιο νόσηµα µπορεί να παρουσιάσουν µαθησιακές δυσκολίες 

αλλά και προβλήµατα συµπεριφοράς (Αναγνωστοπούλου, 1991). Ωστόσο, το 

ποσοστό που τα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες  παρουσιάζουν µαθησιακές δυσκολίες 

δεν διαφέρει από το ποσοστό του υπόλοιπου µαθητικού πληθυσµού, και γι’ αυτό το 

λόγο δεν απαιτούνται τροποποιήσεις στο αναλυτικό πρόγραµµα ή ειδικές µέθοδοι 

διδασκαλίας, από τη στιγµή που µαθαίνουν όπως τα υπόλοιπα παιδιά (Kirk, 1962).  

Όσον αφορά τα προβλήµατα συµπεριφοράς που µπορούν να προκύψουν σε 

ένα παιδί που πάσχει από χρόνια ασθένεια, οι Gartstein, Noll & Vannatta (2000), 

αναφέρουν πως αυτά µπορούν να προκύψουν από µια ποικιλία παραγόντων, όπως 

η χρόνια κούραση και εξάντληση του παιδικού οργανισµού, η ιατρική και θεραπευτική 

αντιµετώπιση που µπορεί να είναι οδυνηρή για το παιδί και η ενόχληση που µπορεί 

να προέρχεται από τη χορήγηση ορισµένων φαρµάκων. Επίσης, παράγοντες όπως η 

επίδραση που έχει στους γονείς του παιδιού η ασθένειά του και κυρίως ο έλεγχος 

που αυτοί ασκούν πάνω στις δραστηριότητες του παιδιού, επηρεάζουν σε µεγάλο 

βαθµό την συµπεριφορά του παιδιού.  

Είναι ευνόητο πως η κατάσταση της υγείας του παιδιού επηρεάζει ολόκληρη 

την οικογένεια. Αλλά η αναπτυξιακή εξέλιξη του παιδιού θα επηρεαστεί από τις 

περιορισµένες κοινωνικές εµπειρίες, τις περιόδους νοσηλείας, και την επίδραση που 

θα έχουν στο παιδί οι διάφορες µορφές θεραπείας καθώς και τα συναισθήµατα της 

οικογένειας που θα ζει µε την αβεβαιότητα. Αποτελεί πρόκληση για τις εκπαιδευτικές 

υπηρεσίες να αναπτύξουν θετική συνεργασία µε τους γονείς οι οποίοι έχουν µόνιµο 

άγχος για την υγεία του παιδιού και των οποίων η ζωή έχει δραµατικά επηρεαστεί 

από την κατάσταση του παιδιού. Οι στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στο παιδί 

µπορεί να είναι υπερπροστατευτικές ή να αντανακλούν χαµηλές προσδοκίες. Η 

αντιµετώπιση των ιατρικών καταστάσεων στο χώρο του σχολείου δεν θα πρέπει να 

θεωρείται σαν ένα πρόβληµα. Η κατανόηση της κατάστασης και η πιθανή της 
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επίδραση στην µάθηση του παιδιού και στη ζωή της οικογένειας θα βοηθήσει στην 

ανάπτυξη των στρατηγικών αντιµετώπισης (Russell, 2000). 

Ωστόσο, τα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες που παρακολουθούν κανονικά το 

σχολείο τους (π.χ. παιδιά που πάσχουν από διαβήτη) ή φοιτούν διακεκοµµένα σ’ 

αυτό, συναντούν αρκετές δυσκολίες εξαιτίας των περιορισµών που προέρχονται από 

τη σωµατική τους κατάσταση, την κούραση και τις συχνές απουσίες. Αυτοί οι 

παράγοντες µπορεί να αποθαρρύνουν τα παιδιά να ανταποκριθούν µε επιτυχία 

στους ρυθµούς του συνηθισµένου σχολείου (Αναγνωστοπούλου, 1991). Συνεπώς, 

έµφαση θα πρέπει να δοθεί στον τρόπο µε τον οποίο είναι οργανωµένη η σχολική 

τάξη αλλά και το σχολείο γενικότερα, προκειµένου να ανταποκριθεί στην 

περιορισµένη αντοχή, ενέργεια και στους προσωπικούς παράγοντες του κάθε 

µαθητή (Kirk, 1962). 

 Ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και που 

επηρεάζει το παιδί µε τη χρόνια ασθένεια, είναι η ιατρική και γενικότερα η 

θεραπευτική αντιµετώπιση που ακολουθείται. Πολλές φορές το παιδί βιώνει τον 

πόνο, τις συχνές επισκέψεις στο γιατρό, την σε καθηµερινή βάση φαρµακευτική 

αγωγή, τις συχνές απουσίες από το σχολείο και σε ορισµένες περιπτώσεις 

παρατηρείται µια καθυστέρηση στην σωµατική του ανάπτυξη (LeBaron & Zeltzer, 

1987, Hassard, 2000). 

Τα παιδιά είναι πιθανό να βιώσουν άγχος για την κατάσταση της υγείας τους 

και για τον περιορισµό των δραστηριοτήτων τους και να έχουν χαµηλή αυτοεκτίµηση. 

Τέτοια συναισθήµατα όταν υπάρχουν οδηγούν σε συχνές απουσίες από το σχολείο 

και σε έλλειψη σχέσεων µε τους συµµαθητές. Μπορεί να είναι πιο δύσκολο για τα 

παιδιά µε χρόνιες ασθένειες να σχηµατίσουν φιλίες και µπορεί να είναι δύσκολο γι’ 

αυτά να ξεχωρίσουν µεταξύ της ευγένειας, της βοήθειας, της λύπης και της γνήσιας 

φιλίας. Είναι ένα ζήτηµα το οποίο θα πρέπει να χειριστεί ο δάσκαλος προκειµένου να 

αποκλειστούν συµπεριφορές πειράγµατος και κοροϊδίας του παιδιού από τους 

συµµαθητές του (Leaman, 2000). Οι περιορισµοί στην κινητικότητα καθώς και η 

δίαιτα που επιβάλλεται σε ορισµένες χρόνιες ασθένειες (π.χ. διαβήτης, παθήσεις των 

νεφρών) οδηγούν τα παιδιά πολλές φορές σε φαντασιακές εκτιµήσεις για την 

ασθένειά της και τις επιπτώσεις της. Όσον αφορά τους περιορισµούς στη διατροφή, 

δεν είναι λίγα τα παιδιά που συνήθως «αισθάνονται διαφορετικά από τα άλλα και 

πιστεύουν ότι τους γίνονται διακρίσεις σε σχέση µε τα αδέλφια και τους συνοµηλίκους 

τους. Μπορεί να φτάσουν να αισθανθούν ότι η ειδική δίαιτα είναι ένδειξη απόρριψης 

ή έλλειψης αγάπης» (Τσιάντης,1987,312).  

Επίσης, η ίδια η φαρµακευτική αγωγή µπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις 

στη ζωή του παιδιού. Για παράδειγµα, µερικά από τα φάρµακα τα οποία χορηγούνται 
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σε παιδιά µε άσθµα, τα οδηγούν σε υπερκινητικότητα, σε περιόδους ενόχλησης και 

σε διαταραχή στη συγκέντρωση προσοχής (LeBaron & Zeltzer, 1987). Σε σχέση µε 

την φαρµακευτική αγωγή, ένα άλλο ζήτηµα το οποίο τίθεται είναι ποιος είναι 

υπεύθυνος για τη χορήγηση της κατά τη διάρκεια που το παιδί παρακολουθεί το 

σχολείο του. Σύµφωνα µε την Jackson(2000), τα σχολεία είναι αυτά που θα πρέπει 

να καθορίσουν την πολιτική για την χορήγηση φαρµάκων στο σχολείο. Όπως η ίδια 

επισηµαίνει, οι δάσκαλοι τις περισσότερες φορές είναι διατεθειµένοι να βοηθήσουν 

στη χορήγηση φαρµάκων-µολονότι δεν έχουν λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση-γιατί 

γνωρίζουν πως ο φυσιολογικός ρυθµός της ζωής των παιδιών που πάσχουν από 

χρόνιες ασθένειες, εξαρτάται απ’ αυτούς που έρχονται σε επαφή µε το παιδί και 

µπορούν να βοηθήσουν κάνοντας ό,τι καλύτερο µπορούν. 

 Μολονότι, οι χρόνιες ασθένειες µπορούν να χαρακτηριστούν από ελαφρές 

έως πολύ σοβαρές, υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές, οι οποίες θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη στην εκπαιδευτική αντιµετώπιση του παιδιού που πάσχει από 

κάποια χρόνια ασθένεια (Lenkowsky,1987c, Greenstein, 1998c, Bartlett,2000, 

American Academy of Pediatrics, 1990b, Eiser, 2000): 

• Θα πρέπει να ενθαρρύνεται η ενσωµάτωση του παιδιού στο συνηθισµένο 

σχολείο. Οποιαδήποτε άλλη µορφή εκπαίδευσης ακολουθηθεί (π.χ. σχολείο µέσα 

στο νοσοκοµείο, διδασκαλία στο σπίτι) θα πρέπει να έχει προσωρινό χαρακτήρα 

και στόχο την επιστροφή του παιδιού στην τάξη του. 

• Ρυθµίσεις θα πρέπει να γίνουν τόσο στο σχολείο όσο και στην τάξη του παιδιού 

ειδικότερα, προκειµένου να µην υπάρχουν κτιριακά εµπόδια για το παιδί. Επίσης, 

ρυθµίσεις που αφορούν τις ιατρικές διαδικασίες που απαιτούνται κατά τη διάρκεια 

της σχολικής ηµέρας θα πρέπει αν ληφθούν υπόψη. Για την αναγνώριση και την 

αντιµετώπιση των επειγόντων περιστατικών είναι αναγκαία η ύπαρξη 

νοσηλευτικού προσωπικού στα σχολεία. Ειδικότερα, θα πρέπει να είναι 

προσπελάσιµη η παροχή ιατρικών υπηρεσιών όταν κρίνεται αναγκαία, καθώς 

επίσης, θα πρέπει να γίνουν ορισµένες ρυθµίσεις αναφορικά µε τη χορήγηση 

φαρµακευτικής αγωγής κατά τη διάρκεια της σχολικής ηµέρας. Το εκπαιδευτικό 

προσωπικό του σχολείου θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο στην 

αντιµετώπιση των έκτακτων περιστατικών του µαθητή ή των µαθητών που 

νοσούν και φοιτούν στο σχολείο τους. 

• Ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί στο χειρισµό των απουσιών από το σχολείο 

καθώς και στην χορήγηση εκπαιδευτικής βοήθειας στο σπίτι, εάν αυτή κριθεί 

αναγκαία για την πληρέστερη ενσωµάτωση του παιδιού στην τάξη του. 
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• Η συνεργασία µε τους γονείς είναι απαραίτητη, προκειµένου να υπάρξει 

ανταλλαγή πληροφοριών για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών στο 

παιδί. 

• Εκπαιδευµένοι δάσκαλοι και άλλοι ειδικοί επιστήµονες, µπορούν να 

λειτουργήσουν επικουρικά στην εκπαίδευση των παιδιών µε χρόνιες ασθένειες 

µέσα στο χώρο του συνηθισµένου σχολείου. 

• Η συνεργασία ανάµεσα στους φορείς που µπορούν να βοηθήσουν στην καλύτερη 

αντιµετώπιση του παιδιού µέσα στο σχολείο κρίνεται επιθυµητή (π.χ. 

συµβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών, επαγγελµατικός 

προσανατολισµός). 

• Η αποδοχή του παιδιού που νοσεί από κάποια χρόνια ασθένεια από τους 

συµµαθητές του, κρίνεται απαραίτητη προκειµένου να αναπτύξει θετικές 

διαπροσωπικές σχέσεις και να αποφευχθεί η αποµόνωσή του. Επίσης, οι 

συµµαθητές του παιδιού µπορούν να προσφέρουν πρακτική βοήθεια εάν 

χρειαστεί. 

 

4.2. Εναλλακτικές µορφές εκπαίδευσης του παιδιού µε χρόνια ασθένεια 
 
 Ο όρος παιδιά µε χρόνιες ασθένειες είναι, όπως διαπιστώσαµε, ένας όρος 

«οµπρέλα» (Greenstein, 1998), που καλύπτει διαφορετικές οµάδες του πληθυσµού 

µε ανόµοια, ποικιλόµορφα χαρακτηριστικά. Μια χρόνια ασθένεια µπορεί να οδηγήσει 

σε µια γενικευµένη αδυναµία του οργανισµού ή µπορεί να οδηγήσει σε µια αναγκαία 

περικοπή των δραστηριοτήτων του παιδιού ή είναι πολύ πιθανό να απαιτεί µόνο µια 

απλή φροντίδα και προσοχή και το παιδί να ζει µια κανονική ζωή. Σε οποιαδήποτε 

περίπτωση, η παρακολούθηση του σχολικού προγράµµατος µπορεί να είναι 

θεραπευτική για το παιδί και να του δώσει την αίσθηση ότι είναι «το ίδιο» µε τα άλλα 

παιδιά (Connor, 1962). 

 Αν κανείς δει ιστορικά την εκπαιδευτική αντιµετώπιση των παιδιών µε χρόνιες 

ασθένειες, παρατηρεί πως η εκπαίδευση παρεχόταν σε ένα πλαίσιο όπου το παιδί 

διαχωριζόταν από τους συµµαθητές τους. Ειδικά τα παιδιά που είχαν σοβαρά ιατρικά 

προβλήµατα και απαιτούσαν ειδική ιατρική προσοχή τοποθετούνταν σε ιδρύµατα ή 

νοσοκοµεία (Sirvis, 1988). Σήµερα αυτή η αντιµετώπιση έχει περιοριστεί σε αρκετά 

µεγάλο βαθµό και η εκπαίδευση των περισσότερων παιδιών αποτελεί αρµοδιότητα 

του συνηθισµένου σχολείου (Lynch, Lewis & Murphy, 1993). 

 Η χρόνια ασθένεια είναι ένα γεγονός που επηρεάζει ολόκληρο το σύστηµα της 

οικογένειας και έχει επιπτώσεις στην ανάπτυξη του παιδιού (Eiser,2000). Η 

οικογένεια του παιδιού θα πρέπει να προσαρµοστεί «σε µια οδυνηρή και δύσκολη 
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πορεία. Και ενώ κάθε παιδί αντιµετωπίζει µε το δικό του τρόπο τη βαριά αρρώστια, 

υποστηρίζεται ότι υπάρχουν κοινές αντιδράσεις, αποτέλεσµα του έντονου ψυχικού 

stress που προκαλεί η σοβαρή πάθηση. Τα ίδια µπορούν να υποστηριχθούν και για 

το γονιό, που στα πρώτα στάδια µετά τη διάγνωση αντιδρά µε άρνηση να δεχτεί την 

πραγµατικότητα, µε θυµό, µε συναίσθηµα ενοχής και άγχους και µε 

υπερπροστατευτικότητα ή υπερβολική ανεκτικότητα προς το άρρωστο παιδί» 

(Χατήρα, 1982, 60).  

Ειδικότερα οι αντιδράσεις των γονιών απέναντι στη χρόνια ασθένεια του 

παιδιού τους, η οποία αποτελεί πηγή έντονου stress, επηρεάζονται από µια σειρά 

παραγόντων όπως: την ηλικία έναρξης της χρόνιας ασθένειας, τη σοβαρότητα της 

ασθένειας, την πρόγνωση, τις δυνατότητες της θεραπευτικής αντιµετώπισης, το εάν η 

ασθένεια είναι συγγενής ή επίκτητη, την παρουσία ή απουσία προηγούµενης 

ψυχολογικής διαταραχής στα µέλη της οικογένειας, την παρουσία άλλων υγιών 

παιδιών στην οικογένεια και το οικονοµικό κόστος της οικογένειας (Τσιάντης, 1987, 

Kelly & Nelson, 2000). 

Για το παιδί που πάσχει από χρόνια ασθένεια «οι περιορισµένες κοινωνικές 

δραστηριότητες, οι συχνές νοσηλείες στο νοσοκοµείο και τα συναισθήµατα που 

βιώνει η οικογένεια µπροστά σε µια αβέβαιη πρόγνωση επηρεάζουν την επίτευξη 

των στόχων που αντιστοιχούν στο αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού» 

(Eiser,2000,27). 

Οι παράγοντες οι οποίοι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην εκπαιδευτική 

αντιµετώπιση ενός παιδιού µε χρόνια ασθένεια στο συνηθισµένο σχολείο, είναι οι 

ακόλουθοι: το ζήτηµα των σχολικών απουσιών του παιδιού, η µειωµένη 

αυτοεκτίµηση ως προς την επιτυχία του στα µαθήµατα, η έλλειψη συνεργασίας εκ 

µέρους των γονιών, η φαρµακευτική αγωγή που ενδεχοµένως να χρειάζεται κατά τη 

διάρκεια του σχολικού ωραρίου, η αντιµετώπιση των επειγόντων περιστατικών, οι 

αλλαγές στην εξωτερική εµφάνιση που µπορούν να προκαλέσουν το φόβο και την 

απόρριψη από τα υπόλοιπα παιδιά, οι αντιδράσεις του υπόλοιπου εκπαιδευτικού 

προσωπικού του σχολείου, η αστάθεια και η αβεβαιότητα που συνοδεύει πολλές 

φορές µια χρόνια ασθένεια και που εµποδίζει τον γενικότερο εκπαιδευτικό 

προγραµµατισµό και το γεγονός ότι το παιδί µπορεί να ανήκει σε µια ήδη 

επιβαρυµένη κοινωνική κατηγορία (Closs, 2000α, Power et al., 1999).  

Παρόλα αυτά, για τα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες, υπάρχει µια διαβάθµιση 

των εκπαιδευτικών µονάδων που είναι υπεύθυνες για την εκπαίδευσή τους: η 

διδασκαλία στο σπίτι, το σχολείο µέσα στο νοσοκοµείο για τα παιδιά µε σοβαρά 

ιατρικά προβλήµατα, η ειδική τάξη στο πλαίσιο του συνηθισµένου σχολείου και η 
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συνηθισµένη τάξη (Taylor, Sternberg & Richards,1995, Connor, 1962, Venn, χ.χ., 

Hardman, Drew & Winston-Egan, 1999).  

Όπως, αναφέρεται και στον πρόσφατο νόµο που ψηφίστηκε στην Ελλάδα για 

τα Άτοµα µε Ειδικές ανάγκες (Νόµος υπ’ αριθ. 2817/2000, σ.1566), όταν η φοίτηση 

των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα συνηθισµένα σχολεία ή στα 

τµήµατα ένταξης καθίσταται δύσκολη, τότε η εκπαίδευση των παιδιών αυτών 

παρέχεται: «α) σε αυτοτελή σχολεία ειδικής αγωγής, β) σε σχολεία ή τµήµατα που 

λειτουργούν είτε ως αυτοτελή είτε ως παραρτήµατα άλλων σχολείων σε νοσοκοµεία, 

κέντρα αποκατάστασης, ιδρύµατα αγωγής ανηλίκων ή ιδρύµατα χρονίως πασχόντων 

ατόµων, εφόσον οι διαβιούντες ή νοσηλευόµενοι σε αυτά είναι παιδιά µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, γ)στο σπίτι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Στην περίπτωση 

αυτήν µπορεί να χρησιµοποιείται και το σύστηµα της τηλε-εκπαίδευσης. Τα άτοµα 

αυτά εκπαιδεύονται από το προσωπικό των Κ.∆.Α.Υ. (Κέντρα ∆ιάγνωσης, 

Αξιολόγησης και Υποστήριξης) ή σχολικής µονάδας ειδικής αγωγής, το οποίο 

διαθέτει την κατά περίπτωση αναγκαία εξειδίκευση». Όπως µας πληροφορεί η 

∆ροσινού (1997), στη Σουηδία υπάρχει ο θεσµός της εκπαιδευτικής νοσοκοµειακής 

φροντίδας και της εκπαιδευτικής στήριξης στο σπίτι, ο οποίος απευθύνεται και σε 

παιδιά που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες. Παράλληλα όµως µε τη χρήση της νέας 

τεχνολογίας υπάρχει «δικτυακή σύνδεση µε την Κεντρική Βιβλιοθήκη του ∆ήµου και 

τις σχολικές δανειστικές βιβλιοθήκες που είναι ανοιχτές πέρα από τους µαθητές και 

τους εκπαιδευτικούς και στους γονείς των µαθητών τους» (∆ροσινού, 1997, 138). 

Μέσω της τηλε-εκπαίδευσης, δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά που πάσχουν από 

χρόνιες ασθένειες, να συµµετέχουν σε συζητήσεις που γίνονται στην τάξη τους µέσα 

από το κρεβάτι τους και µε αυτό τον τρόπο µεταφέρονται στο περιβάλλον της 

σχολικής τους τάξης (Sirvis, 1988). 

Σε περιπτώσεις που η κατάσταση της υγείας του παιδιού είναι αρκετά σοβαρή 

και απαιτείται είτε νοσηλεία του παιδιού στο νοσοκοµείο ή παραµονή του στο σπίτι, 

τότε η διδασκαλία στο νοσοκοµείο και η παροχή εκπαίδευσης στο σπίτι κρίνονται οι 

καταλληλότερες προσωρινές λύσεις (Sirvis, 1988). Η διδασκαλία στο σπίτι, είναι µια 

προσωρινή µορφή εκπαιδευτικής αντιµετώπισης του άρρωστου παιδιού (Lenkowsky, 

1987b). Στόχος είναι η διατήρηση της συνέχειας µε τη συνηθισµένη σχολική τάξη του 

παιδιού και η κάλυψη των µαθησιακών του κενών. Με αυτόν τον τρόπο, το παιδί θα 

µπορέσει να προσαρµοστεί, όταν η κατάσταση της υγείας του το επιτρέψει στην τάξη 

του (Lenkowsky, 1987b). Ειδικότερα, για τα παιδιά που εξαιτίας των ιατρικών τους 

αναγκών δεν µπορούν να παρακολουθήσουν το σχολείο τους και αναγκάζονται να 

µένουν στο σπίτι τους «τα µαθήµατα µέσω τηλεφώνου είναι επίσης διαθέσιµα σε 

πολλές περιοχές και µπορεί να δώσουν τη δυνατότητα στο µαθητή που είναι 
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περιορισµένος στο σπίτι να ολοκληρώσει περισσότερη σχολική εργασία από ό,τι θα 

µπορούσε µε έναν καθηγητή στο σπίτι (ο οποίος µπορεί να µην είναι πάντα 

διαθέσιµος τις ώρες που το παιδί νιώθει δυνατό)» (Χατήρα, 2000,55). Η ίδια 

συγγραφέας επισηµαίνει όµως, πως αυτή η µορφή διδασκαλίας και γενικότερα η 

διδασκαλία στο σπίτι θα πρέπει να αποφεύγεται όταν το παιδί είναι σε θέση να 

παρακολουθήσει το σχολείο του και αυτό γιατί συχνά «µερικά παιδιά και γονείς 

διαλέγουν τη διδασκαλία στο σπίτι για λόγους συναισθηµατικής ευκολίας» (Χατήρα, 

2000,55-56).  

Σε αυτήν την περίπτωση κρίνεται απαραίτητη η στήριξη της οικογένειας και η 

παροχή σε αυτήν όλων των υπηρεσιών που απαιτούνται για την καλύτερη 

εκπαιδευτική αντιµετώπιση του παιδιού (Agosta & Melda, 1996). 

Το σχολείο µέσα στο νοσοκοµείο, αναπτύχθηκε ως ιδέα από την ιδιωτική 

κυρίως πρωτοβουλία στα τέλη του 19ου αιώνα και «είναι εµφανές ότι η επιδίωξη 

παρακολούθησης σχολικών µαθηµάτων κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, αποτελεί 

τον καλύτερο τρόπο ενσωµάτωσης της καθηµερινής ζωής του παιδιού µέσα σ’ εκείνη 

του νοσοκοµείου...Βοηθά τα παιδιά που έχουν προσβληθεί από σοβαρές αρρώστιες 

να αντιµετωπίσουν την επανένταξή τους στην κανονική ζωή χωρίς φόβο ότι έχουν 

µείνει σε πολλά πίσω» (Rossant, 1988, 79-80).  

Η λειτουργία του νοσοκοµειακού σχολείου έχει σκοπό σε ένα πρώτο επίπεδο 

να βοηθήσει τα παιδιά να καλύψουν τα µαθησιακά κενά που δηµιουργούνται από τη 

νοσηλεία τους και να βοηθήσει έτσι στην οµαλή επανένταξη του παιδιού στο 

συνηθισµένο σχολείο του (Μήλιος, 1999). Και το κυριότερο, ενισχύει την επιθυµία 

των παιδιών που πάσχουν από ασθένειες για ζωή (Rossant, 1988). ∆ηλαδή, το 

νοσοκοµειακό σχολείο δρα και θεραπευτικά, µιας και µέσα από τη σχολική λειτουργία 

τα παιδιά γνωρίζονται µεταξύ τους, µε αποτέλεσµα «τη δηµιουργία κλίµατος όµοιου 

µ’ αυτό που άφησαν φεύγοντας από το σπίτι και το κανονικό τους σχολείο και 

συνέπεια το ψυχολογικό τους ανέβασµα, στοιχείο θετικό και στο ξεπέρασµα του 

προβλήµατος της υγείας τους» (Μήλιος, 1999,80). 

Κατά την περίοδο της παρακολούθησης των µαθηµάτων από το σχολείο που 

στεγάζεται µέσα στο νοσοκοµείο, πολλοί από τους φόβους και τα άγχη του παιδιού 

που συνδέονται µε το σχολικό του µέλλον θα περιοριστούν. Στο σηµείο αυτό, ο 

ρόλος του δασκάλου είναι καθοριστικός. Βοηθώντας το παιδί να επιτύχει τους 

εκπαιδευτικούς στόχους που του επιτρέπει η κατάσταση στην οποία βρίσκεται τη 

συγκεκριµένη περίοδο, θα δώσει στο παιδί θάρρος για την επιστροφή του στη 

συνηθισµένη τάξη του (Connor, 1962). 
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Σχολεία στα νοσοκοµεία έχουν ιδρυθεί στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη 

αλλά και στην Ελλάδα λειτουργούν ορισµένα σε µεγάλες κυρίως πόλεις*. Το σχολείο 

µέσα στο νοσοκοµείο µπορεί να αναπληρώσει τα κενά που δηµιουργούνται τόσο στο 

παιδί το οποίο αναγκάζεται να νοσηλευτεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα στο 

νοσοκοµείο, εξαιτίας της χρόνιας ασθένειας από την οποία πάσχει, αλλά τόσο και σε 

παιδιά τα οποία νοσηλεύονται για µικρό χρονικό διάστηµα εξαιτίας κάποιας παιδικής 

ασθένειας, µιας µικρής εγχείρισης κ.ά. (Αναγνωστοπούλου, 1991). 

Ουσιαστικά, το σχολείο µέσα στο νοσοκοµείο, αποτελεί µια προληπτική 

παιδαγωγική υποστήριξη, αφού ουσιαστικά «αποκαθιστά και συντηρεί τη συνέχεια 

της σύνδεσης του µαθητή µε το σχολείο από τη µια µεριά και από την άλλη, µε τη 

συνέχιση της διδασκαλίας της ύλης του προγράµµατος του κανονικού τους σχολείου, 

συντελεί στη χωρίς κενά ολοκλήρωση του προγράµµατος της τάξης τους» (Μήλιος, 

1999,77). Η εκπαίδευση που παρέχεται στο παιδί από το σχολείο µέσα στο 

νοσοκοµείο έχει προσωρινό χαρακτήρα και διαρκεί όσο διαρκεί η διάγνωση, η 

θεραπεία και η ανάρρωση του µικρού ασθενή (Montgomery-Kasik, 1987). 

Ο δάσκαλος που εργάζεται στο σχολείο που λειτουργεί µέσα στο νοσοκοµείο, 

πρέπει να αποτελεί το σύνδεσµο ανάµεσα στο παιδί που νοσηλεύεται και τη 

συνηθισµένη τάξη στην οποία αυτό φοιτά όταν το επιτρέπει η υγεία του 

(Montgomery-Kasik, 1987). Ο εκπαιδευτικός που εργάζεται µέσα στο σχολείο του 

νοσοκοµείου, θα πρέπει να τροποποιεί το αναλυτικό πρόγραµµα, ανάλογα µε τις 

ανάγκες και την ηλικία του κάθε παιδιού (Feeley & Skilling, 2000). ∆ηλαδή, όπως 

χαρακτηριστικά τονίζει ο Μήλιος (1999, 79), στο Νοσοκοµειακό Σχολείο έχουµε 

«λειτουργία µονοθέσιου σχολείου µε την ιδιαιτερότητα ότι οι τάξεις είναι όσες και οι 

µαθητές. Ο όρος «πολυµονοθέσιο» θα απέδιδε καλύτερα την πολυµορφία του». Για 

τα παιδιά τα οποία δεν µπορούν να µετακινηθούν από τα κρεβάτια τους ή για τα 

παιδιά τα οποία δεν µπορούν να συνδιδάσκονται µε τα άλλα παιδιά για αποφυγή του 

κινδύνου µόλυνσής τους, ο δάσκαλος επισκέπτεται και κάνει το µάθηµα στα κρεβάτια 

τους (Μήλιος, 1999). Εξάλλου, δεν πρέπει να ξεχνάµε το γεγονός, πως µέσα στο 

χώρο του νοσοκοµείου η έµφαση δίνεται στην θεραπευτική διάσταση και η 

εκπαιδευτική διάσταση έρχεται σε δεύτερη µοίρα (Burnett, 2000). 

Επίσης, ο δάσκαλος θα πρέπει να είναι εκπαιδευµένος για να αντιµετωπίσει 

τα συναισθηµατικά προβλήµατα που µπορεί να ανακύψουν στα παιδιά, κυρίως σε 

                                                 
* Στην Ελλάδα οργανωµένα ειδικά σχολεία µέσα στα νοσοκοµεία λειτουργούν στην Αθήνα (στο 
νοσοκοµείο Παίδων Αγία Σοφία και στο Αγλαΐα Κυριακού) και στη Θεσσαλονίκη (στο νοσοκοµείο 
ΑΧΕΠΑ) (Αναγνωστοπούλου, 1991, Μήλιος, 1998). Προσπάθειες λειτουργίας ειδικού σχολείου µέσα 
στο νοσοκοµείο γίνονται και στην Κρήτη. Οι προσπάθειες αυτές προέρχονται από την ιδιωτική 
πρωτοβουλία και αφορούν µόνο το Περιφερειακό Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου και 
ειδικότερα την Παιδιατρική Κλινική Αιµατολογίας/ Ογκολογίας. 
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αυτά που νοσηλεύονται για αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα στο νοσοκοµείο 

(Lenkowsky, 1987a). «Οι δάσκαλοι µπορούν να αναβαθµίσουν την ποιότητα της 

ζωής αυτών των µαθητών προσφέροντας ένα ασφαλές και κατάλληλο περιβάλλον 

µάθησης» (Sirvis, 1988,44). 

Μια άλλη πολύ σηµαντική πτυχή είναι ότι οι γονείς ανακουφίζονται βλέποντας 

το παιδί να συνεχίζει το σχολείο του και αποφορτίζονται από το άγχος τους για την 

υγεία του παιδιού τους, µιας και το παιδί καλύπτει τα κενά των µαθηµάτων του και 

συνεχίζεται η φυσιολογική του ζωή (Μήλιος, 1999).  

 Ουσιαστικά, οποιαδήποτε εναλλακτική µορφή εκπαίδευσης εφαρµόζεται για 

τα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες ως απώτερο στόχο έχει την οµαλότερη επανένταξη 

του παιδιού στο συνηθισµένο σχολείο (Μήλιος, 1999, Αναγνωστοπούλου, 1991, 

Χατήρα, 2000, Closs, 2000β, Larcombe, 1995, Montgomery-Kasik, 1987, 

Lenkowsky, 1987a). Η καλύτερη λύση για τα παιδιά που ασθενούν είναι η φοίτησή 

τους στο συνηθισµένο τους σχολείο. Οι ειδικές τάξεις αλλά και γενικότερα οι µονάδες 

ειδικής αγωγής, δεν είναι προσαρµοσµένες στις δυνατότητες και στις ανάγκες αυτών 

των παιδιών και δεν παρέχουν τα κατάλληλα κίνητρα για την αξιοποίηση στο µέγιστο 

των δυνατοτήτων αυτών των παιδιών (Αναγνωστοπούλου, 1991). Η τοποθέτηση 

στην ειδική τάξη, δεν θα πρέπει σε καµία περίπτωση να υπαγορεύεται µόνο και µόνο 

από τις ανάγκες τις ιατρικές. Όπως και µε τις άλλες εναλλακτικές µορφές 

εκπαίδευσης των παιδιών µε χρόνιες ασθένειες, θα πρέπει το εκπαιδευτικό 

προσωπικό να αναπτύξει τις ικανότητες και δυνατότητες του παιδιού, προκειµένου να 

επανενταχθεί στην συνηθισµένη τάξη του (Sirvis, 1988).  

Η φοίτηση στο συνηθισµένο σχολείο αποτελεί µια επιτυχία για το παιδί, ένα 

«είδος επανόρθωσης που αντισταθµίζει την αρρώστια» (Αναγνωστοπούλου, 

1991,48). Επίσης, τα παιδιά που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες γίνονται εύκολα 

αποδεκτά από το δάσκαλο και τους συµµαθητές τους και εκτός των άλλων η φοίτηση 

στο συνηθισµένο σχολείο θα δώσει στα παιδιά τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις 

σπουδές τους και να ασχοληθούν µε επαγγέλµατα που δεν απαιτούν φυσική δύναµη 

και αντοχή, πράγµα ιδιαίτερα σηµαντικό µιας και ορισµένες ασθένειες προκαλούν 

γενικότερη αδυναµία στο άτοµο (Αναγνωστοπούλου, 1991). 

Προκειµένου να ανταποκριθεί το συνηθισµένο σχολείο στις ανάγκες του 

παιδιού που πάσχει από χρόνια ασθένεια, θα πρέπει να προβεί σε ορισµένες 

ρυθµίσεις τόσο στο περιβάλλον του σχολείου όσο και στον εκπαιδευτικό 

προγραµµατισµό (Venn,χ.χ.).  

Για παράδειγµα, ένα παιδί που δεν µπορεί να παρακολουθήσει ένα 

ολοκληρωµένο σχολικό πρόγραµµα στο συνηθισµένο σχολείο, «µπορούν να 

κανονιστούν προγράµµατα µικρότερης διάρκειας κάθε µέρα, τα οποία θα δώσουν τη 
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δυνατότητα στο παιδί να απολαύσει πολλά από τα ακαδηµαϊκά και κοινωνικά οφέλη 

µιας καθηµερινής προσέλευσης στο σχολείο του. Με αυτόν τον τρόπο, λαµβάνονται 

υπόψη και οι σωµατικοί του περιορισµοί, έτσι ώστε να το ταλαιπωρούν όσο το 

δυνατόν λιγότερο. Για έναν ασθενή που έχει µείνει εκτός σχολείου για ένα µεγάλο 

χρονικό διάστηµα ή που διατηρεί επιφυλάξεις για µια κανονική σχολική φοίτηση, το 

να ξεκινήσει µε ένα τέτοιο πρόγραµµα που σταδιακά θα επεκτείνεται µπορεί να 

διευκολύνει τη µετάβαση» (Χατήρα, 2000,56). Σε πολλές περιπτώσεις είναι 

απαραίτητος ο συνδυασµός δύο µορφών εκπαιδευτικής αντιµετώπισης, αυτής στο 

χώρο του συνηθισµένου σχολείου του παιδιού και της εκπαίδευσης στο σχολείο στο 

νοσοκοµείο, όταν το παιδί επισκέπτεται τακτικά το νοσοκοµείο (Sirvis, 1988). 

Ο ρόλος του δασκάλου στην εκπαίδευση του παιδιού µε χρόνιο νόσηµα στο 

συνηθισµένο σχολείο, αποκτά και µια άλλη διάσταση, εκτός από αυτήν που 

αναφέρεται στην ίδια την εκπαίδευση του παιδιού. Αυτή αναφέρεται στην εκπαίδευση 

του εκπαιδευτικού για το χειρισµό και την αντιµετώπιση κάποιων ιατρικών 

διαδικασιών που ενδεχοµένως να χρειαστούν ή ακόµα και στην αντιµετώπιση 

κάποιων έκτακτων περιστατικών (Dyke, 1987). Εξάλλου, το πιο σηµαντικό ζήτηµα 

στην αντιµετώπιση µιας χρόνιας ασθένειας είναι η αναγνώριση των πρώιµων 

σηµείων µιας κρίσης (Strauss ,1986).  

Ειδικότερα, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα 

ενηµερωµένος για την συγκεκριµένη ασθένεια από την οποία πάσχει ο µαθητής του 

και τη θεραπεία της. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να συζητήσει για την ασθένεια, τόσο 

µε τον ίδιο το µαθητή όσο και µε τους γονείς του και µε τον γιατρό που παρακολουθεί 

το παιδί. Είναι απαραίτητος ο σχεδιασµός ενός εξατοµικευµένου και εξαιρετικά 

ευέλικτου εκπαιδευτικού προγράµµατος για το παιδί. Ο δάσκαλος θα πρέπει να µην 

εκδηλώσει συµπεριφορά υπερπροστασίας προς το µαθητή που πάσχει από χρόνια 

ασθένεια και να ενθαρρύνει το µαθητή να συµµετέχει σε όσο το δυνατόν 

περισσότερες δραστηριότητες (Venn, χ.χ.). Η σηµαντικότερη προσφορά του 

εκπαιδευτικού στα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες είναι να τα ενθαρρύνει να 

αποκτήσουν µια φυσιολογική ζωή και να βοηθήσει στην πλήρη ενσωµάτωση των 

παιδιών µέσα στην συνηθισµένη σχολική τους τάξη (LeBaron & Zeltzer, 1987). Και 

αυτό γιατί µόνο µέσα στη συνηθισµένη τάξη, τα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες και 

χρόνια ιατρικά προβλήµατα γενικότερα θα µπορέσουν να αναπτύξουν στο µέγιστο τις 

εκπαιδευτικές τους δυνατότητες (Connor, 1962). Για να επιτευχθεί, όµως, ο 

παραπάνω στόχος, απαιτείται ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος θα κατανοεί και θα 

σέβεται την κατάσταση της υγείας του παιδιού και που θα είναι πρόθυµος να 

βοηθήσει προσφέροντας όλες τις απαραίτητες εκπαιδευτικές ρυθµίσεις που 

απαιτούνται εξαιτίας της κατάστασης της υγείας του παιδιού (Connor, 1962). 
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Ειδικότερα, τα παιδιά που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες, σύµφωνα µε την 

McFarlane (2000), χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες όσον αφορά την εκπαιδευτική 

τους αντιµετώπιση. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα παιδιά που εξαιτίας της 

κατάστασής τους απουσιάζουν για µεγάλα χρονικά διαστήµατα από το σχολείο και 

νοσηλεύονται στο νοσοκοµείο. Στο σηµείο αυτό, το σχολείο µέσα στο νοσοκοµείο 

είναι αυτό το οποίο θα αναλάβει την εκπαίδευση του παιδιού και θα έχει επιτυχία 

µόνο εάν υπάρχει συνεργασία µε το συνηθισµένο σχολείο που φοιτά το παιδί. Και 

αυτό γιατί το σχολείο στο νοσοκοµείο έχει πολύ λιγότερα να προσφέρει, όταν η 

µάθηση πραγµατοποιείται σε ένα χώρο αποκοµµένο από το σχολείο και σε ένα 

αποµονωµένο πλαίσιο.  

Η δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει παιδιά που λείπουν για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα από το σχολείο τους και βρίσκονται στο σπίτι. Στην περίπτωση αυτή 

µπορεί το παιδί να ενθαρρύνεται να συµµετέχει σε δραστηριότητες του σχολείου του 

από το δάσκαλό του και στη συνέχεια ίσως µια εκπαιδευτική υποστήριξη να είναι 

απαραίτητη, προκειµένου να καλυφθούν τα κενά του παιδιού από τα µαθήµατα που 

έχει χάσει.  

Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν τα παιδιά που παρουσιάζουν συχνές και µη 

προβλέψιµες απουσίες για δύο ή τρεις µέρες κάθε φορά. Αυτή είναι και η πιο 

δύσκολη κατηγορία, διότι µε την επιστροφή τους στο σχολείο, διδάσκονται την ύλη 

που έχασαν και όταν είναι έτοιµα να συνεχίσουν µε τα υπόλοιπα παιδιά, 

απουσιάζουν πάλι από το σχολείο. Αυτό προκαλεί αναστάτωση τόσο στο ίδιο το 

παιδί όσο και στο δάσκαλο. Τα παιδιά αυτά χάνουν πολύ σηµαντικό µέρος από τα 

µαθήµατά τους και είναι αρκετά δύσκολο µέσα σε µια πολυπληθή τάξη, ο δάσκαλος 

να βοηθήσει το παιδί όσο αυτό χρειάζεται για να καλύψει τα κενά του. Μερικές φορές 

µια µικρή περίοδος υποστήριξης από την ειδική τάξη κρίνεται αναγκαία.  

Η τελευταία κατηγορία περιλαµβάνει τα παιδιά τα οποία δεν απουσιάζουν 

από το σχολείο, αλλά παρουσιάζουν δυσκολίες εξαιτίας της κατάστασης της υγείας 

τους ή της επίδρασης της φαρµακευτικής και γενικότερα της θεραπευτικής αγωγής 

που ακολουθείται. Στην περίπτωση αυτή ο δάσκαλος ή η δασκάλα που έχει αναλάβει 

το παιδί στην τάξη του/της, παίζει καθοριστικό ρόλο. Γνωρίζοντας πότε το παιδί είναι 

καλά και πότε όχι, µπορεί να ασκεί και την ανάλογη πίεση και να θέτει εφικτούς 

στόχους πραγµατοποίησης στο παιδί.  

Αυτή η διαφοροποίηση των εκπαιδευτικών παροχών για τα παιδιά µε χρόνιες 

ασθένειες, οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι µερικοί µαθητές µε χρόνιες 

ασθένειες µπορεί να µην έχουν περιορισµούς ως προς το τι να κάνουν, ενώ άλλοι 

µαθητές µε χρόνιες ασθένειες να έχουν περιορισµούς σε πολλές από τις 
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δραστηριότητές τους και να χρειάζονται ιατρική φροντίδα και ειδική εκπαιδευτική 

υποστήριξη (Venn, χ.χ.). 

Κατά την εκπαιδευτική αντιµετώπιση ενός παιδιού µε χρόνια ασθένεια, θα 

πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι περιορισµοί που προκύπτουν από την ίδια τη φύση 

της ασθένειας στη σωµατική ανάπτυξη, στην ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων 

του παιδιού, στην ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη, και στις δυνατότητες επιλογών 

σχετικά µε την επαγγελµατική του καριέρα (American Academy of Pediatrics, 1990a). 

Πολλοί µαθητές που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες µπορούν να 

παρακολουθούν κανονικά την τάξη τους, αρκεί να υπάρξει ανάλογη εκπαίδευση του 

προσωπικού του σχολείου που να µπορεί να παρέχει σε αυτά τα παιδιά τις 

κατάλληλες υπηρεσίες (Sirvis,1988). Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

(European Commission, 2000, 143) «η υποστήριξη των παιδιών µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες και των δασκάλων τους µέσα στα συνηθισµένα σχολεία, 

συµπεριλαµβάνει και άλλες υπηρεσίες πέραν των εκπαιδευτικών, κυρίως υπηρεσίες 

υγείας και κοινωνικές υπηρεσίες». 

Οι ευαισθητοποιηµένοι εκπαιδευτικοί σχετικά µε τα παιδιά που πάσχουν από 

χρόνιες ασθένειες, θα µπορέσουν να προσφέρουν σηµαντική βοήθεια στα παιδιά 

που νοσούν κατά τη διάρκεια της σχολικής τους ζωής (Τσιάντης, 1987). Ειδικότερα, 

οι δάσκαλοι θα πρέπει να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά µε τη φύση και 

τον τρόπο αντιµετώπισης των χρόνιων ασθενειών από τις οποίες πάσχουν τα παιδιά, 

να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά µε τις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και τα µοντέλα 

που χρησιµοποιούνται για την εκπαιδευτική αντιµετώπιση των µαθητών που 

πάσχουν από χρόνιες ασθένειες και τη σηµαντικότητα και αναγκαιότητα για την 

παροχή και καθιέρωση υποστηρικτικών συστηµάτων για τους µαθητές, τους γονείς 

και τις οικογένειές τους και του προσωπικού του σχολείου (Council of Exceptional 

Children, 1997). 

Αφού η κατάσταση της υγείας τους σταθεροποιηθεί, τα παιδιά µε χρόνιες 

ασθένειες µπορούν να ενσωµατωθούν πάλι στο σχολείο τους. Αυτό σηµαίνει πως θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες υγείας του παιδιού, η καταλληλότητα του 

σχολικού περιβάλλοντος, οι ενδεχόµενοι κίνδυνοι για το µαθητή και η κατάρτιση του 

προσωπικού. Και αυτό γιατί οι ειδικές ανάγκες του µαθητή µπορεί να απαιτούν ειδική 

τεχνολογική υποστήριξη ή φαρµακευτική αγωγή και στο χώρο του σχολείου 

(Sirvis,1988). Οι συµµαθητές του παιδιού µε χρόνια ασθένεια θα ωφεληθούν από την 

παρουσία του παιδιού στην τάξη τους, µιας και θα µάθουν µια πραγµατική όψη της 

ζωής (Αναγνωστοπούλου, 1991). 

Εκείνο το οποίο διαφοροποιεί τα παιδιά που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες 

και τις οικογένειές τους είναι η ανάγκη ειδικών ιατρικών παροχών σε έναν βαθµό 
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µεγαλύτερο απ’ αυτόν που απαιτείται για τα υπόλοιπα παιδιά. Η εξατοµικευµένη 

αντιµετώπιση των ειδικών αναγκών που απορρέουν από την κατάσταση της υγείας 

τους στο χώρο του συνηθισµένου σχολείου , είναι κρίσιµης σηµασίας (American 

Academy of Pediatrics, 1990a).  

«Η στάση των γονιών απέναντι στο σχολείο παίζει σηµαντικό 

ρόλο...αναγκαστικά τα παιδιά µε χρόνιες παθήσεις χάνουν κάποιες ώρες στα 

εξωτερικά ιατρεία, οι γονείς επίσης κρατάνε τα παιδιά στο σπίτι σε περιπτώσεις 

µόλυνσης. Οι πεποιθήσεις των γονιών κάποιες φορές συντελούν στις αποφάσεις 

τους να κρατάνε τα παιδιά στο σπίτι, περισσότερο συχνά απ’ όσο οι γιατροί θεωρούν 

απαραίτητο» (Αντωνοπούλου, 1998,86). ∆εν είναι λίγες οι φορές, που οι γονείς 

διστάζουν να ενηµερώσουν το δάσκαλο για την υγεία του παιδιού τους, γιατί 

φοβούνται µήπως το παιδί τους στιγµατιστεί ή γίνει αντικείµενο κακοµεταχείρισης 

(Χατήρα, 2000). 

Επίσης, οι γονείς επιθυµούν όταν τα παιδιά τους πάσχουν από κάποια χρόνια 

ασθένεια, το σχολείο να βρίσκεται κοντά στο σπίτι τους, να υπάρχει η πρόσβαση σε 

ένα αποτελεσµατικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα, ιατρική φροντίδα, θέληση αλλά και 

ικανότητες από το εκπαιδευτικό προσωπικό να παρέχει ιατρική και φαρµακευτική 

αγωγή, ασφάλεια στο χώρο του σχολείου και επιθυµία για την ανάπτυξη κοινωνικών 

σχέσεων και φιλίας µε τους συµµαθητές τους (Closs, 2000α).  

Ειδικότερα, οι συνηθέστερες ιατρικές διαδικασίες φροντίδας που µπορεί να 

χρειαστούν κατά τη διάρκεια µιας σχολικής ηµέρας είναι (Wolff-Heller et.al, 2000, 

Rapport, 1996): 

• Μέριµνα για την παροχή τροφής µέσω σωλήνα (σωλήνας σιτίσεως) (Σχετική είναι 

και η εικόνα που παρουσιάζεται στην επόµενη σελίδα). 

• Φροντίδα κολοστοµίας/ ειλεοστοµίας. 

• Περιοδικός καθαρισµός καθετηριασµού (καθετήρα). 

• Αναρρόφηση αερίου ή υγρού µε µηχανικά µέσα. 

• Φροντίδα τραχειοστοµίας. 

• Χρήση αναπνευστήρα. 

• Χορήγηση φαρµάκων δια µέσου εισπνοών µέσω της αναπνευστικής οδού 

(Ψεκαστήρας ή νεφελοµατοποιητής). 

• Παροχή οξυγόνου. 

• Ενέσεις ινσουλίνης. 

• Έλεγχος επιπέδων γλυκόζης στο αίµα. 

• Χορήγηση φαρµάκων από το στόµα (χαπιών). 
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Επίσης, και στην περίπτωση που το παιδί λαµβάνει µόνο του τα φάρµακά 

του, ο δάσκαλος θα πρέπει να επιβλέπει εάν το παιδί τα λαµβάνει σωστά. Για 

παράδειγµα, στην περίπτωση των παιδιών που πάσχουν από άσθµα, παρατηρείται 

το φαινόµενο να γίνεται λανθασµένη χρήση της συσκευής εισπνοών, πράγµα που 

θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του παιδιού (McFarlane, 2000). 

Μολονότι βέβαια, ο οικονοµικός παράγοντας (το κόστος) δεν πρέπει να είναι 

ο καθοριστικός παράγοντας στην παροχή υπηρεσιών, µπορεί όµως να επηρεάσει 

άµεσα και έµµεσα τα εκπαιδευτικά προγράµµατα των παιδιών µε χρόνιες ασθένειες, 

εξαιτίας του κόστους που απαιτείται για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών (Rapport, 

1996). 

Τα άτοµα τα οποία µπορούν να προσφέρουν τις παραπάνω υπηρεσίες στο 

χώρο του σχολείου είναι το νοσηλευτικό προσωπικό, ο δάσκαλος, άλλος ειδικός 

επιστήµονας, ο γονέας του παιδιού, ιατρικό προσωπικό πέρα από το νοσηλευτικό 

προσωπικό και το ίδιο το παιδί (Wolff-Heller et al.,2000). Μερικά παιδιά που 

πάσχουν από χρόνιες ασθένειες, έχουν την ανάγκη από µια νοσοκόµα ή από κάποιο 

άλλο πρόσωπο κατάλληλα εκπαιδευµένο, που να µπορεί να παρέχει τις ιατρικές 

διαδικασίες που απαιτεί η ασθένεια του παιδιού, είτε κατά τη διάρκεια όλης της 

σχολικής ηµέρας, είτε κατά τακτά χρονικά διαστήµατα στη διάρκεια του σχολικού 

ωραρίου (Rapport, 1996). 

Για τη σωστή εκπαιδευτική αντιµετώπιση του παιδιού µε χρόνια ασθένεια, 

κρίνεται απαραίτητη η στενή συνεργασία ανάµεσα στην οικογένεια, το προσωπικό 

υγείας και τους εκπαιδευτικούς (Παπαδάτου, 1986β, Jackson, 2000). Όταν η 

κατάσταση της υγείας του παιδιού βελτιωθεί ή σταθεροποιηθεί θεωρείται αναγκαία 

και πρωτίστης σηµασίας «η επιστροφή του στο σχολικό περιβάλλον και η 

επανένταξή του στην οµάδα των συνοµηλίκων, που ενισχύουν την αίσθηση του 

παιδιού ότι είναι «φυσιολογικό», ότι η ζωή του αποκτά και πάλι ένα γνώριµο ρυθµό 

και ότι το µέλλον εκτείνεται µπροστά του» (Παπαδάτου, 1995β,220).Τα παιδιά που 

πάσχουν από χρόνιες ασθένειες, πολύ συχνά βλέπουν τον εαυτό τους µέσα από τον 

τρόπο που οι σηµαντικοί άλλοι τους βλέπουν και τους αντιµετωπίζουν – γονείς, 

αδέλφια, συµµαθητές, δάσκαλοι, γείτονες. Η επίδραση της ασθένειας µπορεί να γίνει 

αισθητή σε µια σειρά από κοινωνικά, εκπαιδευτικά και ψυχολογικά εµπόδια (Power et 

al., 19980, Hardman, Drew et Winston-Egan, 1999). Τα παιδιά που απουσιάζουν 

π.χ. για µεγάλα χρονικά διαστήµατα από το σχολείο τους, το σπίτι τους, τη γειτονιά 

τους, εξαιτίας των ιατρικών τους αναγκών, έχουν περιορισµένες ευκαιρίες να 

αναπτύξουν φιλίες µε τους συµµαθητές τους και τα παιδιά της γειτονιάς και να 

αναπτύξουν την κοινωνικότητά τους. Ο βαθµός στον οποίο τα παιδιά µε χρόνιες 

ασθένειες θα γίνουν αναπόσπαστα µέρη του σχολείου τους αλλά και της κοινωνίας 
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γενικότερα, εξαρτάται άµεσα από τη θεραπεία που δέχονται από τους ειδικούς και 

την αγωγή και υποστήριξη που τους δίνεται από την οικογένειά τους, τους 

συµµαθητές και τους δασκάλους τους, τους γείτονες και τα άλλα µέλη της κοινωνίας 

(Hardman, Drew et Winston-Egan, 1999). 

 Σύµφωνα µε το Council of Exceptional Children (1997), η εκπαιδευτική 

πολιτική, η οποία προβλέπεται για τα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες περιλαµβάνει τα 

παρακάτω: 1) οι µαθητές δεν αποκλείονται από την παροχή κατάλληλων ειδικών 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων και σχετικών υπηρεσιών, 2) οι µαθητές δεν 

αποκλείονται από την παροχή των κατάλληλων εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε ένα 

περιβάλλον όσο το δυνατό λιγότερο περιοριστικό, 3) δεν πρέπει να απαιτούνται από 

τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες να αναλάβουν την οικονοµική ευθύνη για µη-

εκπαιδευτικές, σχετιζόµενες µε ιατρικές ανάγκες υπηρεσίες, 4) είναι αναγκαίος ο 

ακριβής προσδιορισµός του τύπου, της φύσης και της έκτασης των κατάλληλων 

σχετιζόµενων υπηρεσιών που πρέπει να προσφερθούν καθώς και των ειδικών που 

θα παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες, 5) είναι απαραίτητη η διεπιστηµονική συνεργασία 

ατόµων που θα γνωρίζουν την κατάσταση του µαθητή, θα γνωρίζουν να αξιολογούν 

τα δεδοµένα και θα παίρνουν αποφάσεις για την εκπαιδευτική τοποθέτηση του 

µαθητή και τις υπηρεσίες που πρέπει να του παρασχεθούν, 6) επιβάλλεται να 

προωθηθεί ένα ασφαλές περιβάλλον µάθησης, συµπεριλαµβανοµένων των λογικών 

απαιτήσεων για τη διατήρηση ενός καθαρού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος έτσι ώστε 

οι κίνδυνοι για την υγεία όλων των εµπλεκοµένων να ελαχιστοποιηθούν, 7) οι 

υπηρεσίες υγείας θα πρέπει να παρέχονται από ένα κατάλληλα εκπαιδευµένο 

προσωπικό, 8) κρίνεται απαραίτητη η κατάλληλη ιατρική και νοµοθετική ενηµέρωση 

για τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που προκύπτουν από τα προβλήµατα υγείας σε 

όλο το προσωπικό του σχολείου, 9) η ύπαρξη κατάλληλων υποστηρικτικών 

µηχανισµών για τους µαθητές, τις οικογένειές τους και του προσωπικού που 

συµµετέχει στην εκπαίδευση αυτών των µαθητών είναι απαραίτητη, 10) προβλέπεται 

για τους µαθητές µε χρόνιες ασθένειες η παροχή κατάλληλης και ασφαλούς 

µεταφοράς από το σχολείο στο σπίτι τους. 

 Σύµφωνα µε την National Association for the Education of Sick Children 

(NAESC) (Εθνική Οργάνωση για την Εκπαίδευση των Άρρωστων Παιδιών) της 

Αγγλίας (Feeley & Skilling, 2000), η ποιότητα της εκπαίδευσης για τα παιδιά µε 

χρόνιες ασθένειες είναι απαραίτητο να στηρίζεται στις εξής δέκα αρχές: 

1. Αξιολογεί το παιδί σαν ένα πρόσωπο που έχει δικαίωµα σε µια πλήρη πρόσβαση 

ενός ισορροπηµένου και ευλύγιστου αναλυτικού προγράµµατος. 
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2. Έχει ως στόχο να αναπτύξει τις δυνατότητες και τις ικανότητες που ενισχύουν την 

αποτελεσµατική µάθηση στο πλαίσιο του σπιτιού, του σχολείου και του 

νοσοκοµείου. 

3. Έχει ως στόχο να σχεδιάσει και να εφαρµόσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα που 

να στηρίζεται στις µοναδικές ανάγκες που έχει το κάθε παιδί µε χρόνιες 

ασθένειες. 

4. Έχει ως στόχο να βοηθήσει το παιδί να χρησιµοποιήσει όλα τα διαθέσιµα µέσα 

και τις διαθέσιµες υπηρεσίες. 

5. Έχεις ως στόχο να ανταπεξέλθει στις ειδικές ανάγκες που προκύπτουν µέσα από 

µια διεπιστηµονική συνεργασία των ειδικών υπηρεσιών. 

6. Είναι εύκολα προσπελάσιµο και διατίθεται στο παιδί. 

7. Σχεδιάζει την ενεργό επιστροφή του παιδιού µετά από τη νοσηλεία στο 

νοσοκοµείο, στο σχολείο και στο σπίτι του. 

8. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα που παρέχεται στο σχολείο ή στο σπίτι του παιδιού 

λαµβάνει πάντα υπόψη του τις ιατρικές ανάγκες του παιδιού. 

9. Χρησιµοποιεί τη νέα τεχνολογία και τα πιο πρόσφατα επιτεύγµατα στο χώρο, 

προκειµένου να ενθαρρύνει την επικοινωνία και την ανταλλαγή πληροφοριών 

σχετικά µε το αναλυτικό πρόγραµµα ανάµεσα στην οικογένεια, το νοσοκοµείο και 

το σχολείο. 

10. Αποτελείται από δασκάλους που µπορούν να επισκέπτονται το παιδί είτε στο 

σπίτι, είτε στο νοσοκοµείο είτε στο σχολείο του. 

 

4.3. Η σχολική ενσωµάτωση παιδιών µε χρόνιες ασθένειες: Αναφορά σε 
σχετικές έρευνες 
                                             «Ακόµη και όταν ένα παιδί απειλείται από µια σοβαρή αρρώστια, 

                                               δεν παύει να µεγαλώνει και να αναπτύσσεται. Έχει λοιπόν τις  
                                               ίδιες ανάγκες µε τους συνοµηλίκους του στην κοινωνική και  
                                               σχολική του ζωή» (Ramholt, 1999, 61). 

 

Όπως φάνηκε και σε προηγούµενα σηµεία της εργασίας, τα παιδιά µε χρόνιες 

ασθένειες παρουσιάζουν εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίες διαφέρουν από των 

υπολοίπων παιδιών µε ειδικές ανάγκες. Η χρόνια ασθένεια µπορεί να επηρεάσει το 

επίπεδο δραστηριότητας του παιδιού και σε µερικές σπάνιες περιπτώσεις µπορεί να 

επηρεάσει σε πολύ µεγάλο βαθµό ορισµένες από τις γνωστικές του λειτουργίες. 

Μολονότι οι χρόνιες ασθένειες διαρκούν για αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα, 

διαφέρουν όσον αφορά την έντασή τους. Μερικά παιδιά µπορεί να περάσουν αρκετά 

µεγάλα χρονικά διαστήµατα βρισκόµενα σε ύφεση µε περιοδικά µόνο ή οξεία 

επεισόδια, ενώ άλλα µπορεί να παρουσιάζουν συνεχή ανάγκη για ιατρική περίθαλψη 

και φροντίδα. Για τα περισσότερα όµως από αυτά τα παιδιά η συνηθισµένη τάξη του 
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σχολείου τους αποτελεί την καλύτερη µορφή της εκπαιδευτικής τους αντιµετώπισης, 

σε συνδυασµό ίσως µε το ειδικό σχολείο µέσα στο νοσοκοµείο ή την εκπαίδευση στο 

σπίτι, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, εξαιτίας της σοβαρότητας που παρουσιάζει η 

υγεία του παιδιού (Lynch, Lewis & Merphy, 1993). Σε όλες όµως τις περιπτώσεις, 

στόχος πρέπει να είναι η ενσωµάτωση του παιδιού στη συνηθισµένη τάξη σε 

συνδυασµό µε έναν προγραµµατισµό σχετικά µε τις ανάγκες υγείας του και κυρίως η 

αντιµετώπισή του πρώτα ως παιδιού, έπειτα ως µαθητή και όχι ως ασθενή, µε την 

προώθηση της αλληλεπίδρασης µε τους συµµαθητές του (Lehr, 1990). 

Για τα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες η παρακολούθηση του συνηθισµένου 

σχολείου θεωρείται επιθυµητή αλλά και αναγκαία, τόσο από τους παιδίατρους όσο 

και από τους γονείς. Είναι η πιο λογική εκπαιδευτική αντιµετώπιση του παιδιού που 

πάσχει από χρόνια ασθένεια (Power et al., 1998). Σε ένα πρώτο επίπεδο η 

παρακολούθηση του σχολείου θα βοηθήσει το παιδί στο να αποκτήσει αυτοεκτίµηση, 

αλλά και τα απαραίτητα εφόδια για τον κόσµο της αγοράς εργασίας. Επίσης, θα το 

βοηθήσει στην ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων µε τους συµµαθητές του όπως, 

επίσης, θα του δώσει την αίσθηση ότι δεν διαφέρει από τα υπόλοιπα παιδιά (Connor, 

1962). Από την άλλη µεριά, οι γονείς θα έχουν την αίσθηση ότι το παιδί τους δεν 

διαφέρει από τα υπόλοιπα παιδιά, και θα τους προσφέρει µια προσωρινή 

ανακούφιση από την άσκηση του διπλού ρόλου του γονέα αλλά και του νοσοκόµου 

(Power et al., 1998). Το σχολείο µπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά για το παιδί και 

να βοηθήσει στην βελτίωση της γενικότερης κατάστασής του µέσα από την επιτυχία 

την οποία το παιδί µπορεί να βιώσει στο σχολείο (Feeley & Skilling, 2000). ∆εν θα 

πρέπει, επίσης, να µας διαφεύγει το γεγονός πως είναι αρκετά πιθανό να 

εµφανιστούν παιδιά µε χρόνιες ασθένειες µέσα στο συνηθισµένο σχολείο (Connor, 

1962). 

Και αυτό οφείλεται στις προσδοκίες των γονέων παιδιών µε χρόνιες ασθένειες 

για φοίτηση των παιδιών τους στη συνηθισµένη τάξη, οι οποίες προσδοκίες είναι 

αρκετά ενθαρρυντικές για την πλήρη ενσωµάτωση των παιδιών τους στις 

εκπαιδευτικές διαδικασίες, ταυτόχρονα όµως αποτελούν και µια πίεση για τα σχολεία 

και την εκπαίδευση γενικότερα (Jackson, 2000). 

Σε κάθε προσπάθεια ενσωµάτωσης ή επανένταξης ενός παιδιού µε χρόνια 

ασθένεια στο συνηθισµένο σχολείο, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη πολλοί 

παράγοντες. Έµφαση θα πρέπει να δοθεί σε ψυχοκοινωνικές διαστάσεις, όπως οι 

σχέσεις µε τους συµµαθητές, η εικόνα που έχει το παιδί που πάσχει από χρόνια 

ασθένεια για το σώµα του και οι συναισθηµατικές του αντιδράσεις όπως είναι η 

κατάθλιψη ή το άγχος. Για παράδειγµα, συζητήσεις µέσα στην τάξη, ερωτήσεις και 

απαντήσεις, γνωριµία µε κάποιες από τις χρόνιες ασθένειες µέσα από κουκλοθέατρο, 
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θα βοηθήσουν στην αποδοχή ενός παιδιού µε χρόνια ασθένεια µέσα στην τάξη του 

(Worchel-Prevatt et al., 1998).  

Πέρα, όµως, από τη σηµαντικότητα των παραπάνω, πολύ λίγες έρευνες 

έχουν γίνει για τη σχολική ενσωµάτωση των παιδιών µε χρόνιες ασθένειες τις στάσεις 

του εκπαιδευτικού προσωπικού απέναντι σε αυτήν την ενσωµάτωση, αλλά και την 

ετοιµότητα ή µη των σχολείων να δεχθούν στους κόλπους τους παιδιά µε χρόνιες 

ασθένειες. Οι περισσότερες έρευνες επικεντρώνονται κυρίως στην σχολική πρόοδο 

των µαθητών µε χρόνιες ασθένειες (Eiser&Town, 1987). Και αυτό γιατί το 

εκπαιδευτικό προσωπικό δεν δίνει και τόσο µεγάλη σηµασία στις απουσίες ή στις 

επισκέψεις των παιδιών στο νοσοκοµείο, και γενικά θεωρείται ότι η υγεία και η 

ασθένεια ανήκουν κάπου αλλού και είναι αποκλειστικά δουλειά της οικογένειας του 

παιδιού και των γιατρών (Bolton, Closs & Norris, 2000).  

Σε µια έρευνά τους σχετικά µε την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για τα 

παιδιά µε σωµατικές ανεπάρκειες και χρόνιες ασθένειες, οι Wolff-Heller et al. (1999), 

θέλησαν να µελετήσουν τις γνώσεις αλλά και τις ικανότητες που οι δάσκαλοι έχουν 

για την αντιµετώπιση των παιδιών µε χρόνιες ασθένειες. Για το λόγο αυτό, 

ταχυδρόµησαν ερωτηµατολόγια, στους διευθυντές των τµηµάτων ειδικής 

εκπαίδευσης στις 50 πολιτείες των Ηνωµένων Πολιτειών. Αυτοί µε τη σειρά τους τα 

έδωσαν σε εκπαιδευτικούς που είχαν στην τάξη τους παιδιά µε σωµατικές 

ανεπάρκειες ή χρόνιες ασθένειες. Επίσης, ερωτηµατολόγια έστειλαν και σε 

πανεπιστήµια τα οποία στο πρόγραµµα των σπουδών τους προσέφεραν µάθηµα γι’ 

αυτά τα παιδιά, αλλά και σε πανεπιστήµια όπου δεν προσφερόταν τέτοιο µάθηµα. 

Αυτό το οποίο προέκυψε είναι ότι χρειάζεται µια πιο συστηµατική εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών στις βασικές τους σπουδές, σχετικά µε τα παιδιά που πάσχουν από 

χρόνιες ασθένειες και σωµατικές ανεπάρκειες. Και η εκπαίδευσή τους αυτή θα πρέπει 

να συνδυάζεται απαραίτητα µε πρακτική άσκηση.  

Κατά την ενσωµάτωση ενός παιδιού µε χρόνια ασθένεια στην τάξη του 

συνηθισµένου σχολείου ή την επανένταξή του σε αυτήν, ύστερα από µακρά νοσηλεία 

και θεραπεία, τρία συστήµατα παίζουν βασικό ρόλο: το νοσοκοµείο, το σχολείο, και η 

οικογένεια (Worchel et al., 1998). Και η συνεργασία ανάµεσα σε αυτά τα κύρια 

συστήµατα που επηρεάζουν το παιδί, είναι αυτή που θα ικανοποιήσει καλύτερα τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες του παιδιού (Χατήρα, 2000, McNab & Blackman, 1998, Venn, 

χ.χ., Brown & DuPaul, 1999, Power et al., 1998, Feeley & Skilling, 2000, Jackson, 

2000). Το ιατρικό προσωπικό µπορεί να προσδιορίσει τις συνέπειες που µπορεί η 

συγκεκριµένη ασθένεια να έχει για τη σχολική εργασία. Η οικογένεια θα πρέπει να 

προσαρµοστεί και να έχει αποδεχθεί την κατάσταση του παιδιού και το προσωπικό 
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του σχολείου θα πρέπει να αποµυθοποιήσει τη γνώση και τις προκαταλήψεις που 

ενδεχοµένως έχει για την χρόνια ασθένεια. (Worchel et al., 1998).  

Οι µαθητές που υποφέρουν από κάποιες χρόνιες ασθένειες, είτε 

νευρολογικής φύσεως (π.χ. επιληψία), είτε ενδοκρινικής φύσης (π.χ. διαβήτης), είτε 

αν πρόκειται για αγγειακές και αναπνευστικές ασθένειες (π.χ. καρδιακά νοσήµατα, 

άσθµα) «αντιµετωπίζουν πολλές και σοβαρές ανάγκες, παρότι είναι δυνατό να µην 

υστερούν από τους κανονικούς συµµαθητές τους κατά τη σχολική επίδοση» 

(Τριλιανός, 1992,196). Όµως, αρκετά είναι τα εµπόδια που µπορούν να 

παρουσιαστούν από τη φοίτηση ενός παιδιού µε χρόνια ασθένεια στην τάξη, που 

ξεκινούν από τη στάση των εκπαιδευτικών και των συµµαθητών του παιδιού 

απέναντι στη χρόνια ασθένεια που αυτό αντιµετωπίζει και επεκτείνονται σε τέσσερις 

βασικές συνιστώσες: τη σχολική απόδοση (που µπορεί να έχει µειωθεί εξαιτίας των 

απαιτήσεων της ασθένειας), την κοινωνική αποµόνωση (π.χ. εξαιτίας της έλλειψης 

δραστηριοτήτων, όπως το ποδόσφαιρο), τα «πειράγµατα» των συµµαθητών και την 

έλλειψη γνώσης και κατανόησης εκ µέρους του δασκάλου (Ramholt,1999, 

Eiser,2000). 

Επίσης, αναφερόµαστε στα εµπόδια που προκύπτουν από τη µετακίνηση του 

παιδιού στην τάξη του καθώς και η εξοικείωση του δασκάλου και των συµµαθητών 

του µε τη χρήση βοηθητικών µηχανηµάτων (Τριλιανός, 1992). Ο δάσκαλος πρέπει να 

«καθίσταται ενήµερος γύρω από τη φύση του προβλήµατός τους και την ιατρική 

αντιµετώπισή του, έτσι ώστε να είναι σε θέση να παράσχει πρώτες βοήθειες, αν 

παραστεί ανάγκη» (Τριλιανός, 1992,196). 

Ο δάσκαλος είναι ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας στην πραγµατοποίηση 

µιας επιτυχηµένης σχολικής ενσωµάτωσης για τα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες. Και 

αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει να είναι ενήµερος για τα παιδιά αυτά και 

να αποκτήσει τις ικανότητες αλλά και τη γνώση έτσι ώστε να δείχνει κατανόηση για 

την κατάσταση της υγείας του παιδιού. Η θετική στάση απέναντι στα παιδιά µε 

χρόνιες ασθένειες, θα δώσει σε αυτούς τους µαθητές το προνόµιο της ισότητας στην 

εκπαίδευση (Closs, 2000α).  

Μια ολοκληρωµένη έρευνα που έγινε από τους Bolton, Closs & Norris (2000), 

σχετικά µε την εκπαίδευση των παιδιών που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες και τα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζουν, εξέτασε τις απόψεις 100 γονέων και 12 παιδιών 

που έπασχαν από χρόνιες ασθένειες καθώς και τις απόψεις δασκάλων. ∆ιαπίστωσαν 

πως οι γονείς επιθυµούν τα παιδιά τους να αντιµετωπίζονται εκπαιδευτικά όπως και 

τα υπόλοιπα παιδιά. Επίσης, οι γονείς έδωσαν έµφαση στις διαπροσωπικές σχέσεις 

µε τους ειδικούς επιστήµονες που παρακολουθούσαν τα παιδιά και την ανάγκη για 

επικοινωνία και συνεργασία µεταξύ τους. Τα ίδια τα παιδιά µέσα από τις ζωγραφιές 
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τους εξέφρασαν τις ανησυχίες τους σχετικά µε τις απουσίες, την σχολική εργασία και 

τις σχέσεις τους µε τους συµµαθητές τους. Οι δάσκαλοι τόνισαν την ανάγκη για 

καλύτερη εκπαίδευση και ενηµέρωση σχετικά µε τις χρόνιες ασθένειες. 

Μια από τις έρευνες που έχουν γίνει για την ενσωµάτωσή παιδιών µε χρόνιες 

ασθένειες στο συνηθισµένο σχολείο είναι των Lynch, Lewis & Murphy (1993), οι 

οποίοι εξέτασαν τις απόψεις των δασκάλων και των γονιών σχετικά µε τα εµπόδια 

που προκύπτουν από τη φοίτηση των παιδιών µε χρόνιες ασθένειες στα σχολεία. 

∆ύο παράλληλες έρευνες έλαβαν χώρα σε 80 διαφορετικές περιοχές της Καλιφόρνια. 

Συνολικά αντλήθηκαν στοιχεία από 72 οικογένειες παιδιών µε χρόνιες ασθένειες και 

των αντίστοιχων σχολείων στα οποία αυτά φοιτούσαν. Ως µεθοδολογικό όργανο 

συγκέντρωσης των απόψεων γονέων και εκπαιδευτικών χρησιµοποιήθηκε η 

τηλεφωνική συνέντευξη. Τα αποτελέσµατα έδειξαν πως από τη µεριά των σχολείων 

τα σηµαντικότερα εµπόδια που παρουσιάζονται κατά τη φοίτηση των παιδιών µε 

χρόνιες ασθένειες στα σχολεία ήταν η έλλειψη χρηµατοδότησης από το κράτος και η 

έλλειψη ενηµέρωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού. Οι οικογένειες ως εµπόδια 

ανέφεραν την παραπληροφόρηση του δασκάλου για την ασθένεια και τη µη-σωστή 

εκτίµηση των αναγκών του παιδιού. Επίσης, οι οικογένειες εστίασαν την προσοχή 

τους σε κοινωνικο-συναισθηµατικά ζητήµατα και στην επίδραση της ασθένειας στη 

ζωή του παιδιού, ενώ τα σχολεία έδωσαν έµφαση στις απουσίες από το σχολείο και 

στο γεγονός ότι µένουν πίσω στη σχολική τους εργασία.  

Όσον αφορά τους δασκάλους που έχουν αντιµετωπίσει ή ενδέχεται να 

αντιµετωπίσουν µαθητές µε χρόνιες ασθένειες στην τάξη τους, αισθάνονται ότι δεν 

έχουν τις γνώσεις αλλά ούτε και τις ικανότητες να αντιµετωπίσουν τέτοιες 

περιπτώσεις. ∆εν γνωρίζουν ποιες θα πρέπει να είναι οι προσδοκίες τους γι’ αυτούς 

τους µαθητές αλλά και δεν ξέρουν πως να αντιµετωπίσουν και να χειριστούν το 

ζήτηµα µε τους συµµαθητές του παιδιού (Dugger-Wadsworth & Knight, 1999, 

Worchel-Prevatt et al., 1998). Τις περισσότερες φορές οι δάσκαλοι αισθάνονται 

άγχος, εξαιτίας της έλλειψης εκπαίδευσης και ενηµέρωσης, καθώς και της ευθύνης 

που προκύπτει από την παροχή τέτοιου είδους υπηρεσιών και θεωρούν πως δεν 

είναι µέσα στα καθήκοντα τους η παροχή φαρµακευτικής ή άλλης ιατρικής αγωγής. 

Από την άλλη µεριά, οι γονείς απαιτούν από τους δασκάλους να παρέχουν τις 

ιατρικές υπηρεσίες στα παιδιά τους γιατί θεωρούν πως από τη στιγµή που και αυτοί 

τα καταφέρνουν να παρέχουν στο παιδί τους ιατρική και φαρµακευτική αγωγή µε 

ασφάλεια, γιατί να µην µπορεί και ο δάσκαλος; (Bannon & Ross, 1998). 

Σε µια έρευνά τους οι Eiser & Town (1987) εξέτασαν σε ένα δείγµα 147 

δασκάλων τις στάσεις τους και τις απόψεις τους σχετικά µε την σχολική ενσωµάτωση 

παιδιών µε χρόνιες ασθένειες. Επικέντρωσαν ιδιαίτερα την προσοχή τους σε 
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τέσσερις χρόνιες ασθένειες: άσθµα, διαβήτη, επιληψία και καρκίνο. Ως όργανο 

µέτρησης των στάσεων και απόψεων των εκπαιδευτικών απέναντι στις χρόνιες 

ασθένειες χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο. Αυτό το οποίο προέκυψε από την 

έρευνα, ήταν πως ανάµεσα στα σηµαντικότερα εµπόδια που συναντούσαν οι 

δάσκαλοι κατά τη φοίτηση των παιδιών µε χρόνιες ασθένειες στην τάξη τους, ήταν ότι 

δεν γνώριζαν πως να αντιµετωπίσουν µια ιατρική κατάσταση έκτακτης ανάγκης µέσα 

στην τάξη τους και πως να χειριστούν την κατάσταση αυτή ως προς τις ενδεχόµενες 

επιπτώσεις της στα υπόλοιπα παιδιά της τάξης. Οι γνώσεις τους σχετικά µε τις αιτίες 

και τη θεραπεία των ασθενειών ήταν ανεπαρκείς. Από τη µελέτη αυτή, προέκυψε η 

αυξανόµενη ανάγκη των εκπαιδευτικών για την ενηµέρωσή και εκπαίδευσή τους 

σχετικά µε τις χρόνιες ασθένειες και την ανάγκη συνεργασίας τους µε τους 

παιδίατρους ως προς τα προβλήµατα που µπορούν να προκύψουν στη λειτουργία 

του σχολείου από την ύπαρξη µαθητών µε χρόνια ασθένεια. 

Οι Wolff-Heller et al. (2000), µέσω µιας έρευνάς τους στις Ηνωµένες 

Πολιτείες, θέλησαν να εξετάσουν από ποιους παρέχονται οι ιατρικές υπηρεσίες και η 

φαρµακευτική αγωγή κατά τη διάρκεια της σχολικής µέρας στα παιδιά που πάσχουν 

από χρόνιες ασθένειες. Μέσω ταχυδροµικών ερωτηµατολογίων σε 1063 σχολεία, 

κατέληξαν στο συµπέρασµα πως οι δάσκαλοι ήταν αυτοί που τις περισσότερες φορές 

παρείχαν στα παιδιά ιατρική υποστήριξη και φαρµακευτική αγωγή, αν και οι ίδιοι 

θεωρούσαν πως δεν είχαν τις κατάλληλες γνώσεις για να ανταπεξέλθουν σε αυτόν το 

ρόλο, και οι δάσκαλοι θεωρούσαν πως η νοσοκόµα του σχολείου θα έπρεπε να 

αναλάβει αυτά τα καθήκοντα. Προκειµένου να υπάρξει ένα ασφαλές σχολικό 

περιβάλλον για τα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες, οι συγγραφείς κατέληξαν στο 

συµπέρασµα, πως είναι απαραίτητη η εκπαίδευση και η κατάρτιση τόσο του 

εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου όσο και του νοσηλευτικού και ιατρικού 

προσωπικού. 

Οι Norris & Closs (1999) στο πλαίσιο µιας µεγάλης έρευνας για τις 

δυνατότητες σχολικής ενσωµάτωσης παιδιών µε χρόνιες ή και απειλητικές για τη ζωή 

τους ασθένειες σε σχολεία της Σκοτίας, έκαναν µια έρευνα για τις σχέσεις των 

παιδιών που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες, των γονέων τους και των δασκάλων 

τους. Έδωσαν έµφαση σε καταστάσεις υγείας που δεν χαρακτηρίζονταν από 

σταθερότητα αλλά είχαν συνεχείς εναλλαγές. Με βάση συνεντεύξεις τις οποίες 

διεξήγαγαν µε 18 διευθυντές υπεύθυνους για την εφαρµογή του θεσµού της 

ενσωµάτωσης και εκπαιδευτικούς ψυχολόγους, µε 21 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας 

και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και µε 18 παιδιά ηλικίας 6 έως 18 ετών µε τους 

γονείς τους, οι ερευνητές κατέληξαν στο συµπέρασµα πως βασικός και απαραίτητος 

παράγοντας για την ενσωµάτωση ενός παιδιού µε χρόνια ασθένεια µέσα στο 
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συνηθισµένο σχολείο αποτελεί η θετική στάση των δασκάλων απέναντι στα παιδιά 

αυτά, η οποία µε τη σειρά της καθορίζει τη θετική στάση συµµαθητών και γονέων και 

έτσι θέτει τις προϋποθέσεις για επιτυχή σχολική ενσωµάτωση των παιδιών µε 

χρόνιες ασθένειες. Και αυτό µπορεί να προέλθει µόνο µέσα από µια σωστή 

ενηµέρωση και εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για τα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες, η 

οποία κρίνεται αναγκαία και απαραίτητη. 

Ειδικότερα, η θετική στάση των δασκάλων και των παιδιών σχολικής ηλικίας 

απέναντι στη χρόνια ασθένεια, διευκολύνει την προσαρµογή ενός παιδιού µε χρόνια 

ασθένεια στο σχολείο του, καθώς και την επικοινωνία τους µε το παιδί και την 

οικογένειά του, και κατά συνέπεια διευκολύνει την οµαλή ψυχοκοινωνική του εξέλιξη 

(Τσιάντης, 1987). 

Οι Worchel et al. (1998), εφάρµοσαν ένα πρόγραµµα επανένταξης παιδιών µε 

χρόνιες ασθένειες στο συνηθισµένο σχολείο, ύστερα από µια µακρά περίοδο 

νοσηλείας στο νοσοκοµείο. Προτάθηκε από τους ερευνητές µια συστηµική θεώρηση 

επανένταξης του παιδιού στο σχολείο, λαµβάνοντας υπόψη την οικογένεια, το ίδιο το 

παιδί, το προσωπικό υγείας, τους συµµαθητές και τους δασκάλους του µαθητή. Οι 

ερευνητές µέσα από µια µελέτη περίπτωσης ενός 11χρονου κοριτσιού που έπασχε 

από καρκίνο προσπάθησαν µέσα από τη συνεργασία σχολείου, νοσοκοµείου και 

οικογένειας να επανεντάξουν το κορίτσι αυτό στην τάξη του, που πριν την εκδήλωση 

της ασθένειας παρακολουθούσε κανονικά το σχολείο του. Συντόνισαν τις συζητήσεις 

και έφεραν σε συνεργασία και επαφή τα βασικά συστήµατα που εµπλέκονταν στην 

επανένταξη του παιδιού στο σχολείο του (οικογένεια, ιατρικό προσωπικό, 

εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό του σχολείου, συµµαθητές του παιδιού). Τα 

αποτελέσµατα από την εφαρµογή αυτού του µοντέλου ήταν θετικά για τις σχέσεις της 

µαθήτριας που έπασχε από καρκίνο µε τους συµµαθητές της καθώς θετικές ήταν και 

οι συνέπειες για το δάσκαλο της τάξης, του οποίου οι γνώσεις για την αντιµετώπιση 

παιδιών µε καρκίνο στην τάξη βελτιώθηκε. Όσον αφορά την οικογένεια του παιδιού, 

αρκετοί από τους φόβους που είχαν σχετικά µε το σχολείο του παιδιού µειώθηκαν, 

και βελτιώθηκε η συνεργασία τους µε το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου. 

Η Larcombe (1995), από την άλλη µεριά, προσπάθησε να διερευνήσει τις 

υπηρεσίες επανένταξης (εάν αυτές υπήρχαν) σε σχολείο παιδιών που είχαν 

νοσηλευτεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα σε νοσοκοµεία της Αγγλίας. Η έρευνά της 

επικεντρώθηκε σε τέσσερις βασικούς τοµείς που συνδέονται µε τη σχολική 

επανένταξη: το σωµατικό (π.χ. αλλαγές εξωτερικής εµφάνισης), τον ακαδηµαϊκό, τον 

ψυχολογικό και τον τοµέα συµπεριφοράς. Χορηγήθηκαν από την ερευνήτρια έξι 

διαφορετικά ερωτηµατολόγια τα οποία εστάλησαν ταχυδροµικώς σε γονείς παιδιών 

που έπασχαν από καρκίνο και άλλες χρόνιες ασθένειες καθώς και σε γονείς παιδιών 
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που αντιµετώπιζαν ένα πλήθος ορθοπεδικών καταστάσεων, σε δασκάλους, σε 

γιατρούς, σε διευθυντές γραφείων εκπαίδευσης, σε σχολιάτρους και σε εθνικούς και 

φιλανθρωπικούς οργανισµούς. Η ερευνήτρια διαπίστωσε πως για µια επιτυχηµένη 

επιστροφή του παιδιού στο σχολείο του, είναι απαραίτητη η εκπαίδευση και η 

επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, η συνεργασία ανάµεσα σε όλους τους 

εµπλεκόµενους φορείς και δεν θα πρέπει να αγνοούνται οι εναλλακτικές µορφές 

εκπαίδευσης των παιδιών που νοσηλεύονται (σχολείο στο νοσοκοµείο, εκπαίδευση 

στο σπίτι). 

Οι Dugger-Wadsworth & Knight (1999), πρότειναν και εφάρµοσαν ένα 

συστηµικό τρόπο καταγραφής και συγκέντρωσης πληροφοριών των µαθητών µε 

σωµατικές ανεπάρκειες και χρόνιες ασθένειες. Με αυτόν τον τρόπο, οι συγγραφείς 

υποστηρίζουν πως το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου µπορεί να 

συγκεντρώσει τις πληροφορίες εκείνες που είναι κρίσιµες και απαραίτητες για µια 

επιτυχηµένη σχολική ενσωµάτωση του παιδιού µε σωµατικές ανεπάρκειες και 

προβλήµατα υγείας, στο συνηθισµένο σχολείο. Ο κατάλογος καταγραφής 

πληροφοριών για την προετοιµασία της τάξης του συνηθισµένου σχολείου να δεχτεί 

στους κόλπους της ένα παιδί µε σωµατικά ή προβλήµατα υγείας, θα πρέπει 

σύµφωνα µε τους συγγραφείς να περιλαµβάνει: α) θέµατα υγείας και ιατρικής 

µέριµνας του παιδιού, όπως π.χ. καταγραφή των προειδοποητικών σηµείων µιας 

ασθµατικής κρίσης, ζητήµατα υγιεινής του σχολείου, νοµικά ζητήµατα, τρόποι 

αντιµετώπισης µιας έκτακτης ανάγκης, αντιµετώπιση σε καθηµερινή βάση , γενικές 

ιατρικές οδηγίες, µέριµνα για τη διατροφή του παιδιού κ.λπ.  β) τις προσαρµογές που 

ενδεχοµένως χρειάζεται να γίνουν στο φυσικό χώρο του σχολείου ώστε να είναι 

προσπελάσιµο γι’ αυτά τα παιδιά, όπως π.χ. µεταφορά της τάξης που θα 

τοποθετηθεί το παιδί, ζητήµατα θερµοκρασίας της τάξης, κ.λπ., γ) ο επιβοηθητικός 

εξοπλισµός που µπορεί να χρησιµοποιηθεί προκειµένου να µην περιορίζεται το παιδί 

στην τοποθέτησή του µέσα στην τάξη, στην κινητικότητά του, στην επικοινωνία του 

και στην καθηµερινή του ζωή. Εδώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη αν ορισµένες 

συσκευές που χρησιµοποιεί το παιδί σπίτι του (όπως π.χ. ο µετρητής σακχάρου στο 

αίµα) θα πρέπει να βρίσκονται και στο σχολείο, χωρίς να χρειάζεται ο µαθητής να τις 

φέρνει από το σπίτι του και δ) η καταγραφή των κοινωνικών δεξιοτήτων και του 

τρόπου διαχείρισης αυτών. Εδώ µπορούν να καταγραφούν τρόποι ενθάρρυνσης 

συµµετοχής του παιδιού σε όλες τις δραστηριότητες του σχολείου, καθώς και 

συνεργασίας και συζήτησης µε τους γονείς του παιδιού, προκειµένου να 

αξιοποιηθούν οι δυνατότητες του παιδιού στο µέγιστο δυνατό βαθµό. Αυτό το 

σύστηµα καταγραφής των αναγκαίων πληροφοριών για µια επιτυχηµένη σχολική 

ενσωµάτωση του παιδιού µε σωµατικές ανεπάρκειες ή χρόνιες ασθένειες στην τάξη 
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του, το εφάρµοσαν οι Dugger-Wadsworth & Knight (1999) στη µελέτη µιας 

περίπτωσης ενός 7χρονου κοριτσιού. ∆εν µας δίνουν όµως επιπλέον στοιχεία για το 

αν αυτή η καταγραφή των πληροφοριών στη συγκεκριµένη µελέτη περίπτωσης, 

βοήθησε στην επιτυχηµένη ενσωµάτωση της µαθήτριας. Περισσότερο 

χρησιµοποίησαν , σαν παράδειγµα την περίπτωση αυτή, προκειµένου να δείξουν 

πως λειτουργεί αυτή η καταγραφή των στοιχείων για ένα µαθητή µε χρόνια ασθένεια 

ή σωµατική ανεπάρκεια ή και τα δύο µαζί. 

Έρευνες έχουν επίσης γίνει για την καταλληλότητα της υλικοτεχνικής 

υποδοµής του σχολείου και τις υπηρεσίες που το σχολείο είναι υποχρεωµένο να 

παρέχει στα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες κατά τη φοίτησή τους στην συνηθισµένη 

τάξη. Οι Thomas & Hawke (1999) εξέτασαν τις διάφορες δικαστικές προσφυγές 

γονέων για την έλλειψη των αντίστοιχων υπηρεσιών υγείας για τα παιδιά τους κατά 

τη φοίτησή τους στο συνηθισµένο σχολείο. Οι διάφορες αυτές προσφυγές 

αφορούσαν στη ρύθµιση του κλιµατισµού της τάξης, την παροχή ειδικής δίαιτας και 

την παροχή φαρµακευτικής αγωγής. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα αυτής της 

έρευνας, οι δάσκαλοι ακόµα και αν έχουν τη θέληση δεν µπορούν να παρέχουν στα 

παιδιά υπηρεσίες υγείας, εξαιτίας της έλλειψης εµπειρίας και γνώσεων γι’ αυτές τις 
καταστάσεις και εξαιτίας της ελλιπούς χρηµατοδότησης των σχολείων.  

Παρόµοια ήταν και η έρευνα την οποία διεξήγαγε ο Rapport (1996), µε την 

οποία µελέτησε το κατά πόσο σ’ ένα παιδί µε σοβαρά προβλήµατα υγείας µπορούν- 

µιας και έχει το δικαίωµα- να παρέχονται όλες εκείνες οι υπηρεσίες για µια ίση και 

δίκαιη µεταχείριση του από το σχολείο. Η έρευνά του αφορούσε 15 υποθέσεις που 

απασχόλησαν τα Αµερικανικά δικαστήρια σχετικά µε το αν οι υπηρεσίες υγείας (π.χ. 

η ύπαρξη νοσηλευτή, η χορήγηση φαρµάκων) θα πρέπει να παρέχονται από το ίδιο 

το σχολείο ή όχι. Από την µελέτη αυτή, προέκυψε η ανάγκη για όσο το δυνατόν 

µεγαλύτερη συνεργασία ανάµεσα στο σχολείο και τις υπηρεσίες υγείας, έτσι ώστε να 

υπάρχει δωρεάν δηµόσια εκπαίδευση µε την απαραίτητη παροχή υπηρεσιών υγείας 

για τα παιδιά που την έχουν ανάγκη κατά τη φοίτησή τους στο συνηθισµένο σχολείο. 

Συνοψίζοντας, διάφορες έρευνες έχουν πραγµατοποιηθεί για τη σχολική 

ενσωµάτωση παιδιών µε χρόνιες ασθένειες, κάθε µια από τις οποίες εξετάζει µια 

διαφορετική πτυχή. Απαραίτητη θεωρείται η συνεργασία σχολείου – νοσοκοµείου- 

οικογένειας για την επιτυχηµένη φοίτηση του παιδιού στο σχολείο και η σωστή 

ενηµέρωση και εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Τα βασικότερα εµπόδια που µπορεί 

να προκύψουν από την ενσωµάτωση ενός παιδιού µε χρόνια ασθένεια στη 

συνηθισµένη τάξη, και τα οποία θα πρέπει να υπερνικηθούν µε ανάλογες για κάθε 

εµπόδιο στρατηγικές, είναι τα ακόλουθα: η απουσία υπηρεσιών υγείας στα σχολεία, η 

φαρµακευτική αγωγή που πρέπει να παρέχεται στα παιδιά κατά τη φοίτησή τους στο 
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σχολείο, η αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών, η πολιτική αντιµετώπισης των 

απουσιών από το σχολείο, η έλλειψη συνεργασίας ανάµεσα στο σχολείο, το γιατρό 

και τους γονείς (American Academy of Pediatrics, 1990a). 

 Σε κάθε προσπάθεια σχολικής ενσωµάτωσης παιδιών µε χρόνιες ασθένειες, 

θα πρέπει να τονιστεί πως τα χαρακτηριστικά των παιδιών που πάσχουν από 

χρόνιες ασθένειες διαφέρουν σηµαντικά. Και αυτό δεν παρατηρείται µόνο στην 

περίπτωση που τα παιδιά πάσχουν από διαφορετικό είδος χρόνιας ασθένειας, αλλά 

και παιδιά που πάσχουν από την ίδια χρόνια ασθένεια, π.χ. άσθµα, σε καµία 

περίπτωση δεν µπορούµε να ισχυριστούµε πως όλα τα παιδιά µε άσθµα έχουν τις 

ίδιες ανάγκες και τα ίδια πανοµοιότυπα χαρακτηριστικά. Κάθε παιδί µε χρόνια 

ασθένεια θα πρέπει να αξιολογείται σαν ένα πρόσωπο ξεχωριστό µε τις δικές του 

ανάγκες (Dugger-Wadsworth-Knight, 1999). 

 Παρόλα αυτά, υπάρχουν κάποιες βασικές ρυθµίσεις, που θα πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη κατά την ενσωµάτωση ενός παιδιού µε χρόνια ασθένεια στο 

συνηθισµένο σχολείο, και που είναι κοινές για όλα τα παιδιά. Σύµφωνα µε την 

Αµερικανική Παιδιατρική Ακαδηµία (American Academy of Pediatrics, 1990a), οι 

ρυθµίσεις αυτές αφορούν: 1)την παροχή ειδικών υπηρεσιών υγείας στο χώρο του 

σχολείου, 2)τη ρύθµιση του ζητήµατος της φαρµακευτικής αγωγής κατά τη διάρκεια 

των σχολικών µαθηµάτων (το κάθε σχολείο µπορεί να ακολουθήσει τη δική του 

πολιτική αντιµετώπισης αυτού του ζητήµατος, αλλά και το ίδιο το παιδί µπορεί να 

είναι ικανό να παίρνει µόνο του τα φάρµακά του υπό την επίβλεψη του δασκάλου), 

3)το χειρισµό των επειγόντων περιστατικών, 4)το χειρισµό των απουσιών και 5)την 

εκπαίδευση και ενηµέρωση του εκπαιδευτικού προσωπικού και τη συνεργασία τους 

µε το ιατρικό προσωπικό και τους γονείς του παιδιού. 

 Όπως φάνηκε από τις παραπάνω έρευνες, το συνηθισµένο σχολείο µπορεί 

να εκπαιδεύσει τα παιδιά που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες µε επιτυχία. Ο 

συνδυασµός των εναλλακτικών µορφών εκπαίδευσης (σχολείο στο νοσοκοµείο, 

εκπαίδευση στο σπίτι ή αλλού), µπορεί να είναι απαραίτητος σε ορισµένες 

περιπτώσεις εξαιτίας της κατάστασης του παιδιού. Στόχος όµως των παραπάνω 

µορφών εκπαίδευσης πρέπει να είναι η ενσωµάτωση των παιδιών στο συνηθισµένο 

σχολείο (Closs, 2000α). 

 Συµπερασµατικά, είναι πολύ σηµαντικό τα παιδιά που πάσχουν από χρόνιες 

ασθένειες να αντιµετωπίζονται µε την απαιτούµενη σοβαρότητα. Κάθε παιδί έχει 

δικαίωµα στην εκπαίδευση, και θα πρέπει να είναι δυνατή η πρόσβασή του στο 

συνηθισµένο σχολείο παρά το γεγονός των προκλήσεων που παρουσιάζονται. 

Βρίσκεται στη θέληση και στη διάθεση των εκπαιδευτικών η παροχή ενός 

κατάλληλου, ασφαλούς και ευπρόσδεκτου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για το παιδί, 
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προκειµένου το τελευταίο να λάβει τις θετικότερες εµπειρίες από το σχολείο του 

(McFarlane, 2000). Μια χρόνια ασθένεια µπορεί να είναι µια τροµακτική εµπειρία για 

το παιδί, που µπορεί να συνδυάζεται µε εξασθένιση και αδυναµία και καµιά φορά µε 

µοναξιά, µπορεί, όµως, να είναι και µια ευκαιρία για τη συνέχιση της µάθησης και της 

απόκτησης νέων ενδιαφερόντων και ικανοτήτων µέσα από την παροχή ίσων 

ευκαιριών στην εκπαίδευση (Feeley & Skilling, 2000). 
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5. Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Τα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες αντιµετωπίζουν µια σειρά από δυσκολίες-

εµπόδια στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ιατρικής 

θεραπείας. Ένας από τους καταλληλότερους τρόπους για να δοθεί στα παιδιά µια 

αίσθηση της συνέχισης της κανονικής τους ζωής, είναι η παρακολούθηση του 

σχολείου τους. Μια θετική εµπειρία από το σχολείο θα µπορέσει να δώσει στα παιδιά 

τη δυνατότητα να αποκτήσουν αυτοέλεγχο, θα αυξήσει την αυτοεκτίµησή τους, θα 

βοηθήσει στην ανάπτυξη σχέσεων µε τους συµµαθητές και θα περιορίσει τα 

συναισθηµατικά τραύµατα που απορρέουν από την ασθένεια (Worchel-Prevatt, et all, 

1998).  

Η πλειοψηφία των παιδιών µε χρόνιες ασθένειες µπορούν και 

παρακολουθούν κανονικά το σχολείο τους. Όµως, προκειµένου να εξασφαλιστεί µια 

φοίτηση από την οποία το παιδί θα προσκοµίσει θετικές εµπειρίες θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες του και το σχολείο θα πρέπει να προσαρµοστεί 

στις ανάγκες αυτές του παιδιού (Norris & Closs, 1999). Για να επιτευχθεί ο στόχος 

αυτός βασική προϋπόθεση αποτελεί η αποδοχή των παιδιών αυτών από τους 

δασκάλους και τους συµµαθητές τους σε συνδυασµό µε την αναγνώριση των 

αναγκών της οικογένειας και του ίδιου του παιδιού. Αυτό συνεπάγεται τον 

προσδιορισµό των παραγόντων εκείνων που εµποδίζουν την επιτυχηµένη εφαρµογή 

του θεσµού της σχολικής ενσωµάτωσης για τα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες και τη 

λήψη µέτρων για την άρση τους. 

Στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τον πρόσφατο Νόµο που ψηφίστηκε στη Βουλή 

(Νόµος υπ’ αριθ. 2817/2000) γίνεται λόγος για ενσωµάτωση των παιδιών µε ειδικές 

ανάγκες στα συνηθισµένα σχολεία. Στα παιδιά αυτά συµπεριλαµβάνονται και τα 

παιδιά µε χρόνιες ασθένειες. Όµως, πολλές φορές στην Ελλάδα, όχι µόνο τα παιδιά 

µε χρόνιες ασθένειες αλλά γενικότερα παιδιά µε ειδικές ανάγκες παρακολουθούν το 

συνηθισµένο σχολείο «είτε από επιλογή είτε από τύχη» (Lampropoulou & 

Padeliadou, 1995, 57). ∆εν αρκεί, όµως, µόνο η τοποθέτηση ενός παιδιού µε χρόνια 

ασθένεια στην τάξη για να ισχυριστούµε ότι έχει ενσωµατωθεί. Χρειάζεται 

προσεκτικός σχεδιασµός και µια βασική παράµετρος είναι η θετική στάση των 

δασκάλων και των µαθητών απέναντι στα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες, προκειµένου 

να επιτευχθεί µια επιτυχηµένη σχολική και πλήρης ενσωµάτωση αυτών των παιδιών 

στη συνηθισµένη τάξη (Lampropoulou & Padeliadou, 1995, Knight, 1999, Hornby, 

1999, Τριλιανός, 1992). Όταν αναφερόµαστε στην έννοια στάση, εννοούµε τη 

διάθεση, την ετοιµότητα «του ανθρώπου να αντιδρά µε έναν ορισµένο τρόπο 

απέναντι σε άτοµα, καταστάσεις ή πράγµατα» (Κυπριωτάκης, 2001, 22). 
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Ο τρόπος µε τον οποίο ο δάσκαλος δέχεται ένα παιδί µε χρόνια ασθένεια 

στην τάξη του θα καθορίσει και τον τρόπο µε τον οποίο θα αποδεχθούν το παιδί µε 

χρόνια ασθένεια οι συµµαθητές του. Η θετική αποδοχή εκ µέρους του δασκάλου, 

µπορεί να µειώσει και να εξαλείψει την απόρριψη εκ µέρους των συµµαθητών του 

παιδιού.  

Από την άλλη µεριά είναι γνωστό πως στην Ελλάδα η έλλειψη συµµετοχής 

των γονέων παιδιών µε ειδικές ανάγκες στο σχεδιασµό της εκπαιδευτικής πολιτικής 

που αφορά τα παιδιά τους, αποτελεί το κυριότερο εµπόδιο της µη υλοποίησης µιας 

ποιοτικής σχολικής ενσωµάτωσης (Lampropoulou & Padeliadou, 1995). Για το λόγο 

αυτό, κρίνεται απαραίτητη και βασική η τοποθέτηση των γονέων παιδιών µε χρόνιες 

ασθένειες στο ζήτηµα της σχολικής ενσωµάτωσης των παιδιών τους. 

Το βασικό ερώτηµα είναι πώς µπορούµε να επιτύχουµε στο µέγιστο βαθµό τη 

σχολική ενσωµάτωση των παιδιών µε χρόνιες ασθένειες. Υπάρχει η ανάγκη της 

συνεργασίας ανάµεσα στις υπηρεσίες υγείας, τους δασκάλους και τα παιδιά και τις 

οικογένειές τους για την κατανόηση των συναισθηµατικών και πρακτικών 

επιδράσεων της χρόνιας ιατρικής κατάστασης στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξη 

του παιδιού. Πρέπει να αναγνωρίζονται οι δυνατότητες και τα δικαιώµατα αυτής της 

µικρής οµάδας παιδιών να αποκτήσουν θετικές εκπαιδευτικές εµπειρίες και κατά 

συνέπεια να έχουν υψηλότερες πιθανότητες για µια γεµάτη αξία ενήλικη ζωή 

(Russell, 2000).  

 

5.1. Σκοπός και στόχοι της έρευνας 
Σκοπός της έρευνας είναι να συµβάλλει στην προσπάθεια σχολικής 

ενσωµάτωσης των παιδιών µε χρόνιες ασθένειες στο συνηθισµένο δηµοτικό σχολείο 

και ειδικότερα, στον προσδιορισµό και εντοπισµό των παραγόντων εκείνων που 

µπορούν να σταθούν εµπόδιο στην εφαρµογή της σχολικής ενσωµάτωσης για τα 

παιδιά µε χρόνιες ασθένειες και στην εισήγηση λύσεων για την άρση τους. 

Οι ειδικότεροι στόχοι της έρευνάς µας είναι: 

α) Να εξετάσει τις στάσεις και απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης και των µαθητών Ε΄ και ΣΤ΄ ∆ηµοτικού απέναντι στη σχολική 

ενσωµάτωση παιδιών µε χρόνιες ασθένειες (που ανήκουν σε µια από τις έξι 

κατηγορίες χρόνιων ασθενειών), β) να εντοπίσει τα σηµαντικότερα εµπόδια που 

εµπλέκονται στη σχολική ενσωµάτωση των παιδιών µε χρόνιες ασθένειες 

λαµβάνοντας υπόψη τις απόψεις γονέων παιδιών µε χρόνιες ασθένειες, γ) να 

προτείνει τρόπους για µια επιτυχηµένη σχολική ενσωµάτωση των παιδιών µε χρόνιες 

ασθένειες. 
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Συγκεκριµένα, η έρευνά µας στοχεύει να απαντήσει στα παρακάτω καίρια 
ερωτήµατα: 
-Ποιες είναι οι στάσεις και οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 
απέναντι στη σχολική ενσωµάτωση των παιδιών µε χρόνιες ασθένειες (έξι κατηγορίες 
χρόνιων ασθενειών); 
-Ποια είναι, κατά την άποψή τους, τα σηµαντικότερα εµπόδια που προκύπτουν από 
τη σχολική ενσωµάτωση των παιδιών που ανήκουν σε µια από τις έξι χρόνιες 
ασθένειες και ποιες λύσεις προτείνουν για την άρση τους; 
-Τι πιστεύουν οι µαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ ∆ηµοτικού για τα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες 
των παραπάνω έξι κατηγοριών και ποια είναι η στάση τους απέναντί τους;    
-Ποιοι παράγοντες παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση των στάσεων και 
αντιλήψεων των εκπαιδευτικών και των µαθητών απέναντι στα παιδιά µε χρόνιες 
ασθένειες; 
-Ποια µορφή εκπαίδευσης θεωρούν οι ίδιοι οι γονείς παιδιών µε χρόνιες ασθένειες ως 
την καταλληλότερη για το παιδί τους;  
-Ποια εµπόδια θεωρούν ότι είναι τα σηµαντικότερα κατά τη φοίτηση του παιδιού τους 
στη συνηθισµένη σχολική τάξη και ποιες λύσεις προτείνουν για την άρση τους; Τι 
επιθυµούν να αλλάξει (εάν πιστεύουν πως πρέπει να αλλάξει) στο εκπαιδευτικό 
σύστηµα ώστε το τελευταίο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών τους; 
-Πως βλέπουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς των παιδιών µε χρόνιες ασθένειες 

την ετοιµότητα των εκπαιδευτικών να αναλάβουν την εφαρµογή της σχολικής 

ενσωµάτωσης για τα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες; 

Μόνο µέσα από την καταγραφή των στάσεων και των απόψεων των 

δασκάλων και των µαθητών, καθώς και µέσα από την καταγραφή των απόψεων 

γονέων που έχουν παιδιά που ανήκουν σε µια από τις έξι κατηγορίες χρόνιων 

ασθενειών (άσθµα, διαβήτης, έιτζ, επιληψία, καρκίνος, µεσογειακή αναιµία) θα 

µπορέσουµε να έχουµε µια ολοκληρωµένη εικόνα για την σχολική ενσωµάτωση των 

παραπάνω παιδιών.  
Ειδικότερα, θεωρούµε πως είναι σηµαντικό να διερευνήσουµε τις απόψεις και 

τοποθετήσεις εκπαιδευτικών, γονέων και µαθητών που φοιτούν στα συνηθισµένα 

σχολεία, γιατί δεν µπορεί να γίνεται λόγος για σχολική ενσωµάτωση παιδιών µε 

χρόνιες ασθένειες, αν οι εκπαιδευτικοί έχουν αρνητική στάση και δεν γνωρίζουν τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών των παιδιών και αυτό γιατί θεωρούµε πως η θετική 

στάση των δασκάλων απέναντι στην σχολική ενσωµάτωση παιδιών µε χρόνιες 

ασθένειες στα συνηθισµένα σχολεία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 

επιτυχή εφαρµογή του. Επίσης, αν οι γονείς δεν συνεργάζονται µε το σχολείο και δεν 

επιθυµούν την εφαρµογή του θεσµού της σχολικής ενσωµάτωσης και αν οι 

συµµαθητές των παιδιών αυτών τους απορρίπτουν και δεν λαµβάνουν υπόψη τους 

τις ανάγκες τους δεν µπορεί να γίνεται λόγος για επιτυχηµένη εφαρµογή του θεσµού. 

Οι γονείς µπορούν να µας δώσουν χρήσιµες πληροφορίες για τον τρόπο της σωστής 

αντιµετώπισης του παιδιού στο σχολείο και να υποδείξουν τρόπους για πλήρη 

συνεκπαίδευση και συµµετοχή του παιδιού στις σχολικές δραστηριότητες. 
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5.2. Περιορισµοί της έρευνας 
 Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας συναντήσαµε αρκετές δυσκολίες 

προσέγγισης των γονέων παιδιών που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες. Καταρχήν, 

προκειµένου να χορηγήσουµε το ερωτηµατολόγιο στους γονείς, έπρεπε πρώτα να 

ζητήσουµε την άδεια των διευθυντών των παιδιατρικών κλινικών όλων των 

νοσοκοµείων της Κρήτης και κατόπιν να ζητήσουµε τη συνεργασία των παιδιάτρων, 

οι οποίοι παρακολουθούσαν τις οµάδες των παιδιών που µας ενδιέφεραν. Η µια 

δυσκολία που έπρεπε να ξεπεράσουµε ήταν αυτή της συνεργασίας µε το ιατρικό 

προσωπικό. Αν και στην πλειοψηφία τους οι γιατροί ήταν πρόθυµοι να συνεργαστούν 

µαζί µας, ωστόσο υπήρχαν και ορισµένες περιπτώσεις άρνησης να µας βοηθήσουν 

στην έρευνά µας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να συµπεριλάβουµε πολύ λίγους ή 

κανέναν γονέα για ορισµένες κατηγορίες χρόνιων ασθενειών. 

 Ένα άλλο ζήτηµα ήταν ότι πολλές φορές ήρθαµε αντιµέτωποι µε την έντονη 

άρνηση ορισµένων γονέων να συνεργαστούν µαζί µας, µολονότι δεν χορηγήσαµε το 

ερωτηµατολόγιο σε γονείς που τα παιδιά τους βρίσκονταν σε κρίσιµη για τη ζωή τους 

κατάσταση. Επίσης, δεν πιέσαµε κανέναν, ούτε επιµείναµε να συµπληρώσουν το 

ερωτηµατολόγιό µας γονείς οι οποίοι δεν ήθελαν να συµµετάσχουν στην έρευνά µας. 

Όσον αφορά την προσέγγιση των γονέων, πρόκειται για µια έρευνα που 

αφορά πολύ ευαίσθητα θέµατα µε την προσωπική κατάθεση απόψεων, εµπειριών 

και προβληµάτων που κανείς δεν τα έχει λάβει υπόψη του ή δεν τα έχει καταλάβει. 

Ενώ για ορισµένους από τους συµµετέχοντες αυτό µπορεί να είναι µια θεραπευτική 

και καθαρκτική εµπειρία, για άλλους γονείς µπορεί να είναι αρνητική, στρεσογόνα και 

επώδυνη. Σαν ερευνητές έχουµε την ευθύνη να είµαστε πολύ προσεκτικοί 

προκειµένου να υπάρξει όφελος από αυτή τη συνεργασία. (Bolton, Closs & Norris, 

2000). 

Ένας άλλος παράγοντας, που επίσης λειτούργησε περιοριστικά για την 

έρευνά µας, ήταν το γεγονός πως δεν υπήρχαν στοιχεία για τον ακριβή πληθυσµό 

των οµάδων των παιδιών µε χρόνιες ασθένειες που µας ενδιέφεραν στην Κρήτη. 

Έτσι, αναγκαστήκαµε να περιοριστούµε στη χορήγηση του ερωτηµατολογίου µόνο σε 

εκείνους τους γονείς που έφερναν τα παιδιά τους για παρακολούθηση στα τακτικά 

εξωτερικά ιατρεία ή που νοσηλεύονταν στα νοσοκοµεία για το χρονικό διάστηµα που 

έλαβε χώρα η έρευνά µας. Αυτό σηµαίνει βέβαια ότι δεν µπορούµε σε καµία 

περίπτωση να γενικεύσουµε τα συµπεράσµατά µας από την ανάλυση των 

δεδοµένων του δείγµατος των γονέων (Βάµβουκας, 1998). 
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6. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Για την συλλογή των δεδοµένων της έρευνάς µας από το δείγµα των 

εκπαιδευτικών, των µαθητών Ε΄ και ΣΤ΄ ∆ηµοτικού και των γονέων παιδιών µε 

χρόνιες ασθένειες κρίναµε σκόπιµη και απαραίτητη τη χρήση του ερωτηµατολογίου. 

Η επιλογή της µεθόδου αυτής έγινε µε κριτήριο την φύση των πληροφοριών που 

επιθυµούσαµε να συλλέξουµε. Εξάλλου, πρόκειται για ένα όργανο έρευνας «µε το 
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οποίο συγκεντρώνονται έµµεσα πολλές και διάφορες πληροφορίες» 

(Βάµβουκας,1998,246).  

Με τον τρόπο αυτό θα διερευνήσουµε τις στάσεις και απόψεις των 

εκπαιδευτικών για το ζήτηµα της σχολικής ενσωµάτωσης παιδιών µε χρόνιες 

ασθένειες, τις απόψεις των γονέων που έχουν παιδιά που πάσχουν από χρόνιες 

ασθένειες σχετικά µε τις δυνατότητες και τα εµπόδια που ενδεχοµένως 

παρουσιάζονται κατά τη φοίτηση των παιδιών τους στο συνηθισµένο σχολείο και 

τέλος, τις στάσεις και απόψεις µαθητών Ε΄και Στ΄∆ηµοτικού για τα παιδιά µε χρόνιες 

ασθένειες. Η έρευνα αφορούσε όλη την Κρήτη και πραγµατοποιήθηκε κατά το 

ακαδηµαϊκό έτος 2000-2001.  

Κατασκευάστηκαν τρία διαφορετικά ερωτηµατολόγια. Ένα για τους 

εκπαιδευτικούς (γενικής και ειδικής αγωγής), ένα για τους µαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ 

∆ηµοτικού και ένα για τους γονείς που τα παιδιά τους πάσχουν από τις χρόνιες 

ασθένειες που µας απασχολούν.  

Και τα τρία ερωτηµατολόγια δόθηκαν στα υποκείµενα από την ερευνήτρια. 

Μόνο σε µερικές περιπτώσεις - που για λόγους ανωτέρας βίας δεν µπορούσαµε να 

προσεγγίσουµε τα υποκείµενα – τα ερωτηµατολόγια µοιράστηκαν µέσω τρίτων, αφού 

είχαµε δώσει σαφείς οδηγίες για τον τρόπο συµπλήρωσής τους. Επίσης, µερικοί από 

τους γονείς επιθυµούσαν να τους διαβάζουµε εµείς τις ερωτήσεις για να απαντήσουν 

το ερωτηµατολόγιο. Αυτό έγινε σε πολύ λίγες περιπτώσεις.  

Εκτός όµως από τα τρία ερωτηµατολόγια µελετήσαµε και πέντε περιπτώσεις 

παιδιών µε χρόνιες ασθένειες γιατί µολονότι «οι απόψεις των γονέων και των 

δασκάλων είναι πάρα πολύ σηµαντικές για την υλοποίηση της σχολικής 

ενσωµάτωσης» (Farrell, 2000,37), δεν θα πρέπει να αγνοούµε και τη γνώµη του ίδιου 

του παιδιού που πάσχει από χρόνια ασθένεια. Βέβαια είναι αρκετά δύσκολο «για τα 

παιδιά να εκφράσουν τα συναισθήµατά τους µέσα από λόγια, για αυτό που βιώνουν 

(Burnett, 2000): Για το λόγο αυτό, τα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες τα προσεγγίζουµε 

µέσα από τη ζωγραφική ή µέσα από την κατασκευή ιστοριών, όπου το παιδί καλείται 

να τοποθετηθεί σε σχέση µε έναν ήρωα που πάσχει από χρόνια ασθένεια (Bolton, 

Closs & Norris, 2000). Εµείς επιλέξαµε να παρουσιάσουµε και να αναλύσουµε πέντε 

ζωγραφιές παιδιών µε χρόνιες ασθένειες γιατί µέσα από τη ζωγραφική µπορούν να 

εκφράσουν τα παιδιά µε αβίαστο συναισθηµατικό τρόπο (Χατήρα, 1996). 

 

6.1. Τα µέσα συλλογής δεδοµένων 
6.1.1. Περιγραφή του ερωτηµατολογίου των εκπαιδευτικών 
 Το ερωτηµατολόγιο το οποίο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς που 

εργάζονται σε συνηθισµένα δηµοτικά σχολεία, σε ειδικά σχολεία και σε ειδικές τάξεις 
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των συνηθισµένων σχολείων αποτελείται συνολικά από δεκαεννέα ερωτήσεις (βλ. 

Παράρτηµα ΙΙ). Το Α’ µέρος του ερωτηµατολογίου αποτελείται από έξι ερωτήσεις, µε 

τις οποίες αντλούµε χρήσιµα στοιχεία για τη σύνθεση του δείγµατος (φύλο 

εκπαιδευτικών, έτη υπηρεσίας κ.ά.). Οι υπόλοιπες δεκατρείς ερωτήσεις είναι ειδικές 

και σχετικές µε το θέµα το οποίο µελετάµε.  

Το ερωτηµατολόγιο αυτό, αποτελείται κυρίως από κλειστού τύπου ερωτήσεις. 

Θεωρήσαµε όµως απαραίτητο να συµπεριλάβουµε και ορισµένες ανοιχτές ερωτήσεις 

µε τις οποίες είναι «δυνατή η προσέγγιση ακόµα και των πιο λεπτών θεµάτων, η 

καλύτερη κατανόηση των γνωµών, στάσεων και κινήτρων των υποκειµένων και της 

σηµασίας που αποδίδουν στις διάφορες όψεις του προβλήµατος της έρευνας» 

(Βάµβουκας, 1998, 251). Με τον τρόπο αυτό µπορούµε να δώσουµε και µια ποιοτική 

διάσταση στα ποσοτικά µας δεδοµένα.  

 

6.1.2. Περιγραφή του ερωτηµατολογίου των µαθητών Ε΄ και ΣΤ΄ ∆ηµοτικού 
 Το ερωτηµατολόγιο το οποίο απευθύνεται σε µαθητές Ε΄ και ΣΤ΄∆ηµοτικού, 

αποτελείται από δεκατέσσερις ερωτήσεις (βλ. Παράρτηµα ΙΙ). Σε ένα πρώτο επίπεδο 

συµπεριλαµβάνουµε ερωτήσεις για τη συλλογή των δηµογραφικών χαρακτηριστικών 

του δείγµατος. Σε ένα δεύτερο επίπεδο εξειδικεύουµε τις ερωτήσεις σχετικά µε το υπό 

µελέτη ζήτηµα. Οι περισσότερες ερωτήσεις είναι κλειστού τύπου, αλλά 

συµπεριλάβαµε και ανοιχτού τύπου ερωτήσεις στα ζητήµατα για τα οποία η γνώµη 

των παιδιών ήταν καίριας σηµασίας για το σκοπό της έρευνάς µας. 

 Πριν τη χορήγηση του ερωτηµατολογίου στους µαθητές, τους εξηγούσαµε µε 

απλά λόγια ποια είναι τα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες. 

 

6.1.3. Περιγραφή του ερωτηµατολογίου των γονέων παιδιών µε χρόνιες 
ασθένειες 
 Το ερωτηµατολόγιο των γονέων αποτελείται από δεκαοχτώ ερωτήσεις (βλ. 

Παράρτηµα ΙΙ). Στο πρώτο µέρος του ερωτηµατολογίου ζητάµε γενικές πληροφορίες 

από τους γονείς (επάγγελµα των γονέων, ηλικία και φύλο του παιδιού κ.ά). Στο 

δεύτερο ειδικό µέρος, εξειδικεύουµε τις ερωτήσεις και ζητούµε από τους γονείς να 

τοποθετηθούν στις διαστάσεις του ζητήµατος της σχολικής ενσωµάτωσης των 

παιδιών τους. Στο ερωτηµατολόγιο των γονέων κρίναµε απαραίτητο να 

συµπεριλάβουµε µεγάλο αριθµό ανοιχτών ερωτήσεων, διότι πιστεύουµε πως µε τον 

τρόπο αυτό θα µπορούσαν να εκφράσουν καλύτερα τις απόψεις τους, αφού και οι 

ίδιοι βιώνουν άµεσα το πρόβληµα του παιδιού τους µε το δικό τους µοναδικό τρόπο. 
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6.2. Ο πληθυσµός αναφοράς και τα δείγµατα της έρευνας  
Προκειµένου να συγκροτήσουµε το δείγµα των εκπαιδευτικών και των 

µαθητών, απευθυνθήκαµε στις ∆ιευθύνσεις και στα γραφεία Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης και των τεσσάρων νοµών της Κρήτης. Με αυτόν τον τρόπο 

συγκεντρώσαµε τα στοιχεία για τον πληθυσµό των δασκάλων που κατά τη χρονική 

περίοδο κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε η έρευνα εργάζονταν στα σχολεία της 

Κρήτης, καθώς επίσης και του πληθυσµού των µαθητών Ε΄ και Στ΄ ∆ηµοτικού που 

φοιτούσαν την ίδια χρονική περίοδο στα σχολεία της Κρήτης. 

Κάναµε έναν διαχωρισµό ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς που εργάζονταν σε 

πόλεις και σε αυτούς που εργάζονταν εκτός πόλεως. Αντίστοιχο διαχωρισµό κάναµε 

και για τους µαθητές. Από τη στιγµή που είχαµε µε αυτό τον τρόπο στρωµατοποιήσει 

τον πληθυσµό µας (σε εκπαιδευτικούς και µαθητές που εργάζονταν και φοιτούσαν 

αντίστοιχα σε πόλεις και σε εκπαιδευτικούς και µαθητές που βρίσκονταν εκτός 

πόλεων) αλλά και λαµβάνοντας υπόψη τον πληθυσµό αναφοράς του κάθε νοµού, 

εφαρµόσαµε την αναλογικά στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία όπου «η αναλογία 

δείγµατος πληθυσµού είναι ανάλογη µε το µέγεθος κάθε στρώµατος του πληθυσµού» 

(Βάµβουκας,1998,164). Η εκλογή βέβαια των υποκειµένων των δύο δειγµάτων έγινε 

µε τυχαίο τρόπο, πράγµα που σηµαίνει ότι «όλα τα άτοµα του πληθυσµού έχουν ίσες 

πιθανότητες να επιλεγούν ως υποκείµενα του δείγµατος» (Βάµβουκας, 1998, 159).  

Όσον αφορά τη συγκρότηση του δείγµατος των γονέων παιδιών µε χρόνιες 

ασθένειες απευθυνθήκαµε στα νοσοκοµεία και των τεσσάρων νοµών της Κρήτης, 

καθώς και στους Συλλόγους γονέων αλλά και φίλων παιδιών µε αυτές τις χρόνιες 

ασθένειες που βρίσκονταν στην Κρήτη (αναλυτικό κατάλογο των συλλόγων τους 

οποίους επισκεφθήκαµε παραθέτουµε στο Παράρτηµα). Συγκεκριµένα, 

απευθυνθήκαµε στα εξής νοσοκοµεία: στο Περιφερειακό Πανεπιστηµιακό Γενικό 

Νοσοκοµείο Ηρακλείου (ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η.), στο Βενιζέλειο – Πανάνειο Γενικό 

Περιφερειακό Νοσοκοµείο Ηρακλείου, στο Γενικό Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο Χανίων, 

στο Γενικό Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου και στο Περιφερειακό Νοµαρχιακό 

Νοσοκοµείο Αγίου Νικολάου. Απευθυνθήκαµε σε αυτά τα µεγάλα νοσοκοµεία της 

Κρήτης, γιατί τα παιδιά µε τις έξι κατηγορίες χρόνιων ασθενειών λόγω της 

σοβαρότητας της κατάστασης τους, παρακολουθούνται από γιατρούς των 

παραπάνω νοσοκοµείων. 

Συγκεκριµένα, παιδιά µε διαβήτη και καρκίνο παρακολουθούνται µόνο από 

γιατρούς στο ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η. Υπάρχει µόνο µια Παιδιατρική Κλινική Αιµατολογίας/ 

Ογκολογίας στο ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η., χωρητικότητας 20 κλινών, που εξυπηρετεί τα παιδιά 

της Κρήτης καθώς και παιδιά από κοντινά νησιά της Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη 

υπάρχει µόνο ένα Παιδοδιαβητολογικό ιατρείο, το οποίο εξυπηρετεί τα παιδιά µε 
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διαβήτη της Κρήτης. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονίσουµε πως αρκετοί γονείς 

παιδιών µε διαβήτη που διαµένουν στην Κρήτη πηγαίνουν για παρακολούθηση τα 

παιδιά τους στο Νοσοκοµείο Αγλαΐα Κυριακού της Αθήνας. 

Όσον αφορά τα παιδιά µε επιληψία, αυτά παρακολουθούνται µόνο από 

γιατρούς που βρίσκονται στα δύο µεγάλα νοσοκοµεία του Ηρακλείου. 

Τα παιδιά µε µεσογειακή αναιµία που βρίσκονται στην Κρήτη, πηγαίνουν για 

µεταγγίσεις αίµατος στο Βενιζέλειο - Πανάνειο Γενικό Περιφερειακό Νοσοκοµείο 

Ηρακλείου, στη µονάδα µεσογειακής αναιµίας που υπάρχει στο Γενικό Νοµαρχιακό 

Νοσοκοµείο Χανίων καθώς και στο Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου. 

Τα παιδιά µε άσθµα παρακολουθούνταν και από τα πέντε παραπάνω 

νοσοκοµεία.  

Όσον αφορά το δείγµα των γονέων παιδιών µε χρόνιες ασθένειες, αυτό είναι 

περιστασιακό (Βάµβουκας, 1998) επειδή ήταν αδύνατο να εφαρµοστεί η τυχαία 

δειγµατοληψία εξαιτίας της έλλειψης διαθέσιµων στοιχείων για τα στοιχεία του 

πληθυσµού εφαρµόσαµε την εµπειρική δειγµατοληψία, µε την οποία ο ερευνητής 

«αντί να επιλέξει δείγµα που θα ήταν αντιπροσωπευτικό του πληθυσµού για τον 

οποίο επιθυµεί να έχει συµπεράσµατα, περιορίζεται κατ’ ανάγκην στα άτοµα και µόνο 

που είναι διαθέσιµα» (Βάµβουκας, 1998, 165).  

Ο πληθυσµός αναφοράς των εκπαιδευτικών, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 

1, είναι 2.662 στο σύνολό τους οι εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής που 

υπηρετούν σε σχολεία της Κρήτης. Από αυτούς επιλέξαµε τους 268 (10,06% του 

πληθυσµού), οι οποίοι αποτέλεσαν και το δείγµα των εκπαιδευτικών. Το ποσοστό 

ανταπόκρισης του δείγµατος των εκπαιδευτικών στην συµπλήρωση του 

ερωτηµατολογίου ανέρχεται στο 74,6% (200 εκπαιδευτικοί). 

Από το σύνολο των 12.550 µαθητών Πέµπτης και Έκτης ∆ηµοτικού που 

συγκροτούν τον πληθυσµό αναφοράς επιλέξαµε ως δείγµα τους 628 µαθητές (5% επί 

του συνόλου του πληθυσµού). Όλοι οι µαθητές του δείγµατός µας συµπλήρωσαν το 

ερωτηµατολόγιο (100%). 

Όπως αναφέρθηκε, δεν υπήρχαν στοιχεία διαθέσιµα για τον πληθυσµό των 

παιδιών µε χρόνιες ασθένειες. Έτσι, το δείγµα των γονέων συγκροτήθηκε µε βάση το 

διαθέσιµο αριθµό γονέων παιδιών µε χρόνιες ασθένειες που υπήρχε κατά τη διάρκεια 

διεξαγωγής της έρευνάς µας. Το ερωτηµατολόγιο χορηγήθηκε σε 121 γονείς και από 

αυτούς το συµπλήρωσαν τελικά οι 90 (74,4%). 

Πίνακας 1 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ, ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ∆ΕΙΓΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ/ 
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ΤΟΥ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ 2662 268 10,06% 200 (74,6%) 

ΜΑΘΗΤΕΣ 12550 628 5% 628 (100%) 

ΓΟΝΕΙΣ - 121 - 90 (74,4%) 

 
Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία του πληθυσµού των 

εκπαιδευτικών ανά νοµό και κατά τόπο εργασίας. Στον Πίνακα 3 φαίνεται αναλυτικά 

το µέγεθος του δείγµατος των εκπαιδευτικών κατά νοµό και τόπο εργασίας και στον 

Πίνακα 4 οι αριθµοί και τα ποσοστά ανταπόκρισης του δείγµατος των εκπαιδευτικών 

στην συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου ανά νοµό. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Αναλυτικά στοιχεία του πληθυσµού των εκπαιδευτικών κατά νοµό και κατά τόπο εργασίας 

 Πόλη Χωριό Σύνολο 
Νοµός Ηρακλείου 621 592 1213 

Νοµός Χανίων  341 394 735 

Νοµός Ρεθύµνου 190 175 365 

Νοµός Λασιθίου 194 155 349 

Γενικά σύνολα 1346 1316 2662 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Αναλυτικά στοιχεία του µεγέθους του δείγµατος των εκπαιδευτικών κατά νοµό 
και κατά τόπο εργασίας 

 Πόλη Χωριό Σύνολο 
Νοµός Ηρακλείου 63 59 122 

Νοµός Χανίων  34 40 74 

Νοµός Ρεθύµνου 19 18 37 

Νοµός Λασιθίου 20 15 35 

Γενικά σύνολα 136 132 268 

 

 

Πίνακας 4 

Κατανοµή του δείγµατος των εκπαιδευτικών που ανταποκρίθηκε στη συµπλήρωση του 
ερωτηµατολογίου ανά νοµό 

 

 Απόλυτοι 
αριθµοί  

% 

Νοµός Ηρακλείου 74 37 
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Νοµός Χανίων  57 28,5 

Νοµός Ρεθύµνου 32 16 

Νοµός Λασιθίου 37 18,5 

Γενικά σύνολα 200 100 

 

 Στους Πίνακες 5 και 6 παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία του πληθυσµού 

των µαθητών Ε΄ και ΣΤ΄ ∆ηµοτικού ανά νοµό και ανά περιοχή του σχολείου φοίτησης 

(πόλη/ χωριό) (Πίνακας 5) και τα αριθµητικά στοιχεία του δείγµατος των µαθητών ανά 

νοµό και ανά περιοχή σχολείου φοίτησης (Πίνακας 6). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 
Αναλυτικά στοιχεία του πληθυσµού των µαθητών Ε΄ και ΣΤ΄ κατά νοµό και κατά περιοχή του 
σχολείου τους 

 

 Πόλη Χωριό Σύνολο 
Νοµός Ηρακλείου 3460 2912 6372 

Νοµός Χανίων  1392 1636 3028 

Νοµός Ρεθύµνου 898 669 1567 

Νοµός Λασιθίου 967 616 1583 

Γενικά σύνολα 6717 5833 12550 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 
Αναλυτικά στοιχεία του δείγµατος των µαθητών Ε΄ και ΣΤ΄ κατά νοµό και κατά περιοχή του 
σχολείου τους 

 

 Πόλη Χωριό Σύνολο 

Νοµός Ηρακλείου 173 146 319 

Νοµός Χανίων  71 80 151 

Νοµός Ρεθύµνου 45 34 79 

Νοµός Λασιθίου 49 30 79 

Γενικά σύνολα 338 290 628 

 

 

6.3. Η σύνθεση του δείγµατος των εκπαιδευτικών 
 

Από το σύνολο των 2.662 εκπαιδευτικών (πληθυσµός αναφοράς), 

επιλέχθηκαν 268 συνολικά εκπαιδευτικοί από τους οποίους οι 200 δέχτηκαν να 
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συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιό µας. Ως προς το φύλο, οι 89 εκπαιδευτικοί 

(44,5%) ήταν άνδρες και οι 111 γυναίκες (55,5%). 

Ως προς την αρχαιότητα στο επάγγελµα, 55 εκπαιδευτικοί (27,5%) έχουν έως 

και 5 χρόνια υπηρεσίας, 20 εκπαιδευτικοί (10%) έχουν από 6 έως 10 έτη υπηρεσίας, 

58 εκπαιδευτικοί (29%) έχουν 11-20 έτη υπηρεσίας και τέλος, 67 εκπαιδευτικοί 

(33,5%) έχουν πάνω από 21 χρόνια υπηρεσίας. 

Ως προς τον τύπο σχολείου όπου υπηρετούν, 170 εκπαιδευτικοί εργάζονται 

σε συνηθισµένο σχολείο (85%), 23 εργάζονται σε ειδικό σχολείο (11,5%) και 7 

εργάζονται σε ειδική τάξη στο συνηθισµένο σχολείο (3,5%). Ως προς την περιοχή 

στην οποία υπηρετούν, οι 91 υπηρετούν σε σχολεία των πόλεων (45,5%), ενώ οι 109 

(54,5) εργάζονται σε σχολεία εκτός πόλεων των τεσσάρων νοµών της Κρήτης. 

Όσον αφορά τις βασικές σπουδές των εκπαιδευτικών, όπως φαίνεται και στον 

παρακάτω Πίνακα 7, από τους 197 που µας απάντησαν σε αυτή την ερώτηση, οι 166 

(84,3%) έχουν τελειώσει Παιδαγωγική Ακαδηµία, οι 43 (21,8%) είχαν τελειώσει 

Πανεπιστηµιακό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, οι 25 (12,7%) είχαν πτυχίο και από 

άλλη σχολή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ 11 (5,6) µας δήλωσαν ότι είχαν κάνει και 

άλλες σπουδές, όπως κατοχή διδακτορικού διπλώµατος, µεταπτυχιακού τίτλου 

σποδών, µετεκπαίδευση σε ∆ιδασκαλείο. 

Πίνακας 7 
Κατανοµή των εκπαιδευτικών ως προς τις σπουδές τους 

 
Κατηγορίες Απόλυτοι αριθµοί                     % 

Παιδαγωγική Ακαδηµία 166 84,3 
Παιδαγωγικό Τµήµα ∆.Ε. 43 21,8 
Άλλη Σχολή Τριτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης  

25 12,7 

Άλλο 11 5,6 
∆εν απάντησαν: 3 (1,5%) 

 

 

 Όσον αφορά την µετεκπαίδευση και επιµόρφωση των εκπαιδευτικών του 

δείγµατός µας ως προς την ειδική αγωγή, παρατηρούµε, όπως φαίνεται στον Πίνακα 

8, πως ένα ποσοστό 36,8%, δεν έχει καµία µετεκπαίδευση / επιµόρφωση στην ειδική 

αγωγή. Ένα µικρό ποσοστό 2,9% έχει κάνει µεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική 

αγωγή ενώ ένα 6,4% έχει παρακολουθήσει το τµήµα Ειδικής Αγωγής του 

Μαράσλειου ∆ιδασκαλείου ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης. Οι 45 (26,3%) εκπαιδευτικοί από 

τους 171 που µας απάντησαν σε αυτή την ερώτηση, έχουν παρακολουθήσει 

σεµινάρια σχετικά µε θέµατα παιδιών µε ειδικές ανάγκες. Οι 74 εκπαιδευτικοί του 

δείγµατός µας (43,3%) έχουν παρακολουθήσει Π.Ε.Κ. και ένα µικρό ποσοστό (2,9%) 
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µας δήλωσε την κατηγορία άλλο, στην οποία περιλαµβάνονταν η παρακολούθηση 

ΣΕΛ∆Ε και η παρακολούθηση ιατρικών σεµιναρίων. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 8 
Κατανοµή των εκπαιδευτικών ως προς την µετεκπαίδευση-επιµόρφωσή τους 

στην ειδική αγωγή 
 

Κατηγορίες σπουδών Απόλυτοι αριθµοί % 
Μεταπτυχιακές σπουδές 5 2,9 
Μαράσλειο ∆ιδασκαλείο 
∆ηµοτικής Εκπαίδευσης-
Τµήµα Ειδικής Αγωγής 

11 6,4 

Σεµινάρια σχετικά µε 
θέµατα παιδιών µε ειδικές 
ανάγκες 

45 26,3 

Π.Ε.Κ. 74 43,3 
Άλλο 5 2,9 
Καµία 63 36,8 

∆εν απάντησαν 29 (14,5 %) 
 

 

6.4. Η σύνθεση του δείγµατος των µαθητών 
 

 Ως προς τον τόπο του σχολείου όπου φοιτούν οι µαθητές του δείγµατός µας 

οι 338 (53,8%) παρακολουθούσαν σχολεία πόλεων και οι 290 µαθητές (46,2%) 

παρακολουθούσαν σχολεία εκτός πόλεων.  

 Ως προς την τάξη στην οποία φοιτούν, οι 280 (44,6%) παρακολουθούν την 

Ε΄τάξη και οι 348 (55,4 %) παρακολουθούν την ΣΤ΄τάξη. 

 Από τους 619 µαθητές που µας δήλωσαν το φύλο τους, οι 343 (55,4%) ήταν 

αγόρια και οι 276 (44,6%) ήταν κορίτσια. 

 Ως προς την επαγγελµατική κατηγορία και των δύο γονέων των µαθητών 

χρησιµοποιήσαµε την κοινωνική κατηγοριοποίηση των επαγγελµάτων που 

χρησιµοποιεί ο Βάµβουκας (1994). Συγκεκριµένα, και για το επάγγελµα του πατέρα 

αλλά και για το επάγγελµα της µητέρας, τα υποκείµενα της έρευνας «χωρίστηκαν σε 

τέσσερις οµάδες κοινωνικοεπαγγελµατικής προέλευσης που σχηµάτισαν την 

ανώτατη, την ανώτερη, τη µεσαία και την κατώτερη κοινωνικοοικονοµική βαθµίδα. 

Στην κατώτερη κατατάχθηκαν τα υποκείµενα των οποίων ο πατέρας ήταν: 

ανειδίκευτος εργάτης, γεωργός, κτηνοτρόφος, ψαράς, κτίστης, οικοδόµος, κλητήρας, 

φορτοεκφορτωτής, οδοκαθαριστής. Τη µεσαία οµάδα αποτέλεσαν τα υποκείµενα των 

οποίων ο πατέρας ήταν: ειδικευµένος εργάτης, µηχανοτεχνίτης, κρεοπώλης, 

ιδιοκτήτης ταξί, επιπλοποιός, αρτοποιός, φανοποιός, ηλεκτρολόγος, εστιάτορας, 

ιχθυοπώλης, ζαχαροπλάστης. Την ανώτερη κοινωνικοεπαγγελµατική οµάδα 
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αποτέλεσαν τα υποκείµενα των οποίων οι γονείς ήταν: ιδιωτικοί υπάλληλοι, 

υπάλληλοι γραφείου, υπάλληλοι δηµοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.∆.∆., ιερείς και 

υπαξιωµατικοί των ενόπλων δυνάµεων και των σωµάτων ασφαλείας. Στην ανωτάτη 

κοινωνικοοικονοµική οµάδα κατατάχθηκαν τα υποκείµενα των οποίων οι γονείς ήταν : 

δάσκαλοι, καθηγητές, αξιωµατικοί, γιατροί, φαρµακοποιοί, δικηγόροι, 

συµβολαιογράφοι, γεωπόνοι, πολιτικοί µηχανικοί, αρχιτέκτονες και βιοµήχανοι» 

(Βάµβουκας, 1994,34.) 

 Με βάση την παραπάνω λοιπόν κατηγοριοποίηση των επαγγελµάτων, οι 

µαθητές του δείγµατός µας ως προς την κοινωνικοεπαγγελµατική κατηγορία του 

πατέρα κατανέµονται: 112 µαθητές (18,2%) µας δήλωσαν την κατώτερη κατηγορία, 

231 (37,6%) την µεσαία, 154 (25%) την ανώτερη και 118 (19,2%) την ανώτατη. 

∆εκατρείς µαθητές (2,1%) δεν µας απάντησαν. Ως προς την κοινωνικοεπαγγελµατική 

κατηγορία της µητέρας, 274 µαθητές (45,1%) µας δήλωσαν την κατώτερη κατηγορία, 

69 µαθητές (11,3%) την µεσαία, 158 (26%) την ανώτερη και 107 (17,6%) την 

ανώτατη κατηγορία. ∆εν µας απάντησαν 20 µαθητές (3,2%). 

 

6.5. Η σύνθεση του δείγµατος των γονέων παιδιών µε χρόνιες ασθένειες 
Όπως αναφέραµε και προηγουµένως χορηγήσαµε το ερωτηµατολόγιο σε 121 

γονείς παιδιών µε χρόνιες ασθένειες, ηλικίας από 6 έως 12 ετών, και µας το 

συµπλήρωσαν οι 90 . Στον παρακάτω Πίνακα 9 βλέπουµε την κατανοµή του 

δείγµατος των γονέων ως προς την χρόνια ασθένεια από την οποία έπασχε το παιδί 

τους. ∆εν κατέστη δυνατό να συµπεριλάβουµε στο δείγµα µας γονείς παιδιών 

µολυσµένων από τον ιό του έιτζ. Έτσι τους 90 γονείς αποτελούν 65 γονείς παιδιών 

µε άσθµα, 11 γονείς παιδιών µε διαβήτη, 4 γονείς παιδιών µε επιληψία, 6 γονείς 

παιδιών µε καρκίνο και 4 γονείς παιδιών µε µεσογειακή αναιµία. Πρέπει να τονίσουµε 

στο σηµείο αυτό ότι στο δείγµα δεν συµπεριλάβαµε γονείς αλλοδαπούς και γονείς 

παιδιών τα οποία είχαν πολλαπλές αναπηρίες, δηλαδή εκτός από τη χρόνια ασθένεια 

επιβαρύνονται και µε άλλα εµπόδια, όπως νοητική υστέρηση, αισθητηριακά 

προβλήµατα, π.χ.τύφλωση. Ο λόγος για τον αποκλεισµό των δύο αυτών κατηγοριών 

ήταν τα επιπλέον προβλήµατα και οι ιδιαιτερότητες που συνεπάγονται αυτών των 

καταστάσεων. Επίσης, όσον αφορά τους αλλοδαπούς γονείς παιδιών µε χρόνιες 

ασθένειες κρίναµε πως θα ήταν δύσκολο γι’ αυτούς να µας συµπληρώσουν το 

ερωτηµατολόγιο εξαιτίας του προβλήµατος της γλώσσας. 
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 Ως προς την ιδιότητα µε την οποία µας συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο οι 

γονείς, 72 (80%*) ήταν µητέρες των παιδιών, 16 (17,8%) ήταν πατέρες και 2 

ερωτηµατολόγια µας τα συµπλήρωσαν και οι δύο γονείς µαζί (2,2%). 

 Για την κατάταξη σε επαγγελµατικές κατηγορίες και των δύο γονέων 

χρησιµοποιήσαµε την ίδια κατηγοριοποίηση που εφαρµόσαµε και στο δείγµα των 

µαθητών (Βάµβουκας,1994). Όσον αφορά το επάγγελµα του πατέρα, 25 (30,1%) µας 

δήλωσαν την κατώτερη κατηγορία, 30 (36,1%) την µεσαία, 23 (27,7%) την ανώτερη 

και 5 (6%) την ανώτατη κατηγορία. ∆εν µας απάντησαν σε αυτή την ερώτηση 7 

γονείς (7,8%). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9 
Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΑΣΧΕΙ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι ΤΟΥΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 

Ερωτήθηκαν Απάντησαν 

Άσθµα 79 65 (82,2%) 

∆ιαβήτης 16 11 (68,7%) 

Έιτζ - - 

Επιληψία 6 4 (66,6%) 

Καρκίνος 15 6 (40%) 

Μεσογειακή 

Αναιµία 

5 4 (80%) 

Σύνολο 121 90 (74,4%) 

 

 Ως προς την κοινωνικοεπαγγελµατική κατηγορία της µητέρας, 52 (61,9%) µας 

δήλωσαν ότι ανήκουν στην κατώτερη κατηγορία, 6 (7,1%) στην µεσαία, 21 (25%) 

στην ανώτερη και 5 (6%) στην ανώτατη. ∆εν απάντησαν 6 γονείς (6,7%). 

 Η κατανοµή του δείγµατος ως προς τις γραµµατικές γνώσεις του πατέρα και 

τις µητέρας φαίνεται στον Πίνακα 10. 

 

 

 

 

                                                 
* Επειδή το δείγµα µας είναι µικρότερο από 100 άτοµα, τις αναγωγές επί τις εκατό (%) τις κάνουµε για 
καθαρά λόγους συγκρισιµότητας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ 

ΓΝΩΣΕΙΣ 

Γραµµατικές γνώσεις Πατέρας Μητέρα 
 Απόλυτοι 

αριθµοί 
% Απόλυτοι 

αριθµοί 
% 

Απόφοιτος/η ∆ηµοτικού 28 32,9 22 25 

Απόφοιτος/η Γυµνασίου 20 23,5 15 17 

Απόφοιτος/η Λυκείου ή 
εξατάξιου Γυµνασίου 

20 23,5 33 37,5 

Απόφοιτος/η Τεχνικής 
Σχολής 

8 9,4 2 2,3 

Πτυχιούχος Α.Ε.Ι./ Τ.Ε.Ι. 8 9,4 16 18,2 

Μεταπτυχιακός τίτλος 
σπουδών 

1 1,2 0 0 

Σύνολο 85 100 88 100 

∆εν απάντησαν 5 5,6 2 2,2 

 

 Αναφορικά µε την ηλικία του παιδιού τους, 25 γονείς (28,1%) δήλωσαν ότι το 

παιδί τους είχε ηλικία από 6-7 ετών, 23 (25,8%) ότι το παιδί τους έχει ηλικία από 8-9 

ετών, 21 (23,6%) ότι η ηλικία του παιδιού τους κυµαίνεται από 10-11 ετών και 20 

γονείς (22,5%) ότι το παιδί τους είχε ηλικία από 12-13 ετών. (Στο δείγµα µας 

συµπεριλάβαµε δύο γονείς παιδιών µε επιληψία ηλικίας 13 ετών, διότι 

δυσκολευτήκαµε πάρα πολύ να βρούµε γονείς στην ηλικία που µας ενδιέφερε από το 

γιατρό ο οποίος θέλησε να συνεργαστεί µαζί µας). 

 Ως προς το φύλο του παιδιού, 52 (57,8%) ήταν αγόρια και 38 (42,2%) ήταν 

κορίτσια. Ως προς τον τόπο µόνιµης κατοικίας, 55 γονείς (61,1%) διέµεναν σε πόλεις 

και 35 γονείς (38,9%) διέµεναν σε χωριά. 

 Στις επόµενες τρεις σελίδες παρουσιάζονται γραφικά τα βασικότερα 

περιγραφικά στοιχεία και των τριών δειγµάτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 128

 

 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 

                     Κυκλικό διάγραµµα 1                                                                   Κυκλικό 

διάγραµµα 2 

 
 
 
            Κυκλικό διάγραµµα 3                                                                             

Κυκλικό διάγραµµα 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κατανοµή των εκπαιδευτικών 
ως προς το φύλο

44,5%

55,5%
Άνδρες
Γυναίκες

Κατανοµή των εκπαιδευτικών 
ωςπρος τα έτη υπηρεσίας

27,5%

10,0%
29,0%

33,5%
0-5 έτη
6-10 έτη
11-20 έτη
20 έτη και άνω

Κατανοµή των εκπαιδευτικών ως 
προς την περιοχή όπου υπηρετούν

45,5%

54,5%
Πόλη
Χωριό

Κατανοµή των εκπαιδευτικών ως 
προς τον τύπο σχολείου όπου 

εργάζονται

85%

3,5%

11,5% Συνηθισµένο
Ειδικό
Ειδική τάξη
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 
 
 

                       Κυκλικό διάγραµµα 5                                                                    
Κυκλικό διάγραµµα 6 
 

                    Κυκλικό διάγραµµα 7                             

Κυκλικό διάγραµµα 8 

 
 
 

                                                                           Κυκλικό διάγραµµα 9 

Κατανοµή των µαθητών του 
δείγµατος ως προς την περιοχή του 

σχολείου όπου φοιτούν

46,2%

53,8%
Πόλη
Χωριό

Κατανοµή των µαθητών του 
δείγµατος ως προς την τάξη στην 

οποία φοιτούν

55,4%

44,6% Πέµπτη
Έκτη

Κατανοµή των µαθητών του 
δείγµατος ως προς το φύλο

55,4%

44,6% Αγόρια
Κορίτσια

Κατανοµή των µαθητών του δείγµατος ως 
προς την κοινωνικοεπαγγελµατική 

κατηγορία του πατέρα

19,2

2537,6

18,2
Ανώτατη
Ανώτερη
Μεσαία
Κατώτερη
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
 
 

             Κυκλικό διάγραµµα 10                             

Κυκλικό διάγραµµα 11 

 
              Κυκλικό διάγραµµα 12                             

Κατανοµή των µαθητών του δείγµατος ως 
προς την κοινωνικοεπαγγελµατική 

κατηγορία της µητέρας

11,3%
26%

17,6%
45,1%

Ανώτατη
Ανώτερη
Μεσαία
Κατώτερη

Κατανοµή των γονέων ως προς 
την ιδιότητα συµπλήρωσης του 

ερωτηµατολογίου

80%

2,2% 17,8% Πατέρας
Μητέρα
Και οι δύο

Κατανοµή των παιδιών µε χρ. 
ασθ. ως προς την ηλικία τους

25,8%23,6%

28,1%22,5% 6-7 ετών
8-9 ετών
10-11 ετών
12-13 ετών

Κατανοµή των παιδιών µε χρ. 
ασθ. ως προς το φύλο

57,8%

42,2% Αγόρι
Κορίτσι

Κατανοµή των γονέων ως προς 
τον τόπο µόνιµης κατοικίας

61,1%

38,9% Πόλη
Χωριό
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Κυκλικό διάγραµµα 13 

 
              Κυκλικό διάγραµµα 14                             

Κυκλικό διάγραµµα 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.6. Μέθοδος στατιστικής ανάλυσης 
 Η αρχική µας ενέργεια για τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων της 

έρευνας, ήταν η κατηγοριοποίηση των ανοιχτών ερωτήσεων και των τριών 

ερωτηµατολογίων που χρησιµοποιήσαµε στην έρευνά µας. Ακολούθησε η κωδίκευση 

(κωδικοποίηση) όλων των απαντήσεων στα ερωτήµατα των ερωτηµατολογίων, και 

στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε η εισαγωγή τους στον ηλεκτρονικό υπολογιστή 

προκειµένου να επιτευχθεί η στατιστική τους επεξεργασία µε τη βοήθεια του 

στατιστικού προγράµµατος S.P.S.S./ V10 για Windows. 

 Η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων των τριών δειγµάτων της έρευνας σε 

περιγραφικό επίπεδο περιλαµβάνει: πίνακες κατανοµής συχνοτήτων των 

απαντήσεων των υποκειµένων (εκπαιδευτικών, µαθητών και γονέων) σε κάθε µια 

από τις ερωτήσεις που τους τέθηκαν, αλλά και συνοπτικούς δείκτες σε ορισµένες 

περιπτώσεις, όπως είναι ο µέσος όρος και η τυπική απόκλιση. 

 Σε επίπεδο επαγωγικής στατιστικής προκειµένου να ελεγθεί η ύπαρξη ή µη 

σχέσεων µεταξύ των διαφόρων απαντήσεων των υποκειµένων καθώς και η ύπαρξη 

ή µη σχέσεων των απαντήσεων των υποκειµένων µε βάση τα ατοµικά τους 

Κατανοµή των γονέων ως προς 
την κοινωνικοεπαγγελµατική 

κατηγορία του πατέρα

36,1%

27,7%
6%30,1%

Ανώτατη
Ανώτερη
Μεσαία
Κατώτερη

Κατανοµή των γονέων ως προς 
την κοινωνικοεπαγγελµατική 

κατηγορία της µητέρας

25%
6%

7,1%61,9%

Ανώτατη
Ανώτερη
Μεσαία
Κατώτερη
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χαρακτηριστικά (π.χ. φύλο), εφαρµόστηκαν τα εξής µη-παραµετρικά στατιστικά 

κριτήρια*:  

α) το κριτήριο Mann-Whitney-U, το οποίο χρησιµοποιείται όταν η ανεξάρτητη 

µεταβλητή είναι κατηγορική και έχει µόνο δύο κατηγορίες και όταν η κλίµακα 

µέτρησης της εξαρτηµένης µεταβλητής είναι η τακτική (π.χ Καθόλου, Λίγο, Αρκετά, 

Πολύ). Το Mann-Whitney, U TEST είναι µια εξαιρετική εναλλακτική χρήση του 

αντίστοιχου t παραµετρικού κριτηρίου (Ferguson & Takane,1989, Μακράκης,1997), 

β)το κριτήριο Kruskal-Wallis το οποίο «αποτελεί προέκταση του Mann-Whitney» 

(Μακράκης, 1997,156), χρησιµοποιείται όταν η ανεξάρτητη κατηγορική µεταβλητή 

έχει περισσότερες από δύο κατηγορίες και η εξαρτηµένη µεταβλητή είναι σε τακτική 

κλίµακα. «Το κριτήριο αυτό είναι το αντίστοιχο Oneway της παραµετρικής στατιστικής 

ανάλυσης» (Μακράκης, 1997,156) και γ) το στατιστικό κριτήριο χ2 ή το εναλλακτικό 

πιθανολογικό µη- παραµετρικό κριτήριο Fisher, για τα δεδοµένα που εµπίπτουν στην 

κατηγορία των κατηγορικών δεδοµένων (Παρασκευόπουλος, 1993, Howell, 1997). 

 Αξίζει, τέλος, να επισηµάνουµε ότι σε όλες τις περιπτώσεις των στατιστικών 

ελέγχων χρησιµοποιήθηκε ως ελάχιστο επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας το 

p=.05, το οποίο έχει καθιερωθεί στο χώρο των κοινωνικών επιστηµών 

(Παρασκευόπουλος, 1984, Μακράκης, 1997). 

6.7. Μελέτες περίπτωσης 
Είναι γνωστό πως «τις περισσότερες φορές τα παιδιά µεταφέρουν µε 

συµβολικό τρόπο στις ζωγραφιές τον προβληµατισµό και τη συναισθηµατική τους 

κατάσταση σε µια δεδοµένη στιγµή. Αλλά δεν είναι λίγες και οι φορές που εκφράζουν 

και την ασυνείδητη γνώση τους για την εξέλιξη και πορεία της αρρώστιας τους» 

(Παπαδάτου, 1994, 39).  

Για το λόγο αυτό, συµπεριλάβαµε στην παρούσα εργασία την παρουσίαση 

πέντε ζωγραφιών από πέντε παιδιά τα οποία γνωρίσαµε κατά τη διάρκεια της 

έρευνάς µας στις παιδιατρικές κλινικές των νοσοκοµείων (τα τρία από τα πέντε 

παιδιά) ή στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία, όπου είχαν έρθει για ιατρική 

παρακολούθηση (τα δύο από τα πέντε). Τέσσερα παιδιά έπασχαν από καρκίνο και 

ένα παιδί έπασχε από άσθµα. Μέσα από τις ζωγραφιές τους, σε συνδυασµό µε 

στοιχεία που αντλήσαµε για το ιστορικό του κάθε παιδιού και µέσα από τη γνωριµία 

µας µαζί τους προσπαθήσαµε να γνωρίσουµε τον µοναδικό εσωτερικό κόσµο του 

καθενός από αυτά. Εξάλλου, όπως πολύ εύστοχα παρατηρεί ο Βάµβουκας (1998, 

                                                 
* Χρησιµοποιήσαµε µη-παραµετρικά κριτήρια διότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρµογής των 
παραµετρικών κριτηρίων (π.χ. η κλίµακα µέτρησης των δεδοµένων πρέπει να είναι η ισοδιαστηµική, 
ενώ στη δική µας µελέτη τα δεδοµένα είναι µετρήσιµα σε κατηγορική και τακτική κλίµακα) 
(Μακράκης, 1997). 
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226) «η αξία της µελέτης περιπτώσεων έγκειται στο ότι ο ερευνητής µπορεί να 

αξιοποιήσει τη µοναδικότητα του ατόµου». 

Τα παιδιά ήταν ελεύθερα να ζωγραφίσουν ένα θέµα δικής τους επιλογής, 

χωρίς να περιοριστούν σε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο. Εξάλλου, κάθε εικόνα/ 

ζωγραφιά άσχετα µε το θέµα της «ύστερα από µια ιστορική προσέγγιση, περιέχει µια 

“ιστορία’’, ένα φόντο, που µας κάνει να καταλάβουµε καλύτερα γιατί αυτό το φύλλο 

του χαρτιού ζωγραφίστηκε ακριβώς τώρα και πήρε ακριβώς αυτή τη µορφή» (Fleck-

Bangert, 1996, σ.67) 

 



 134

7. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 Τα αποτελέσµατα από την στατιστική επεξεργασία των τριών 

ερωτηµατολογίων παρουσιάζονται µε την ακόλουθη σειρά: πρώτα παρουσιάζονται τα 

αποτελέσµατα του δείγµατος των εκπαιδευτικών, κατόπιν των µαθητών Ε΄ και ΣΤ΄ 

∆ηµοτικού και στο τέλος τα αποτελέσµατα των απαντήσεων των γονέων παιδιών 

που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες. 

 Για την παρουσίαση των αποτελεσµάτων χρησιµοποιούµε παράλληλα µε την 

χρήση πινάκων, τη χρήση κυκλικών διαγραµµάτων και ραβδογραµµάτων. Εκτός 

όµως από αυτή την ποσοτική διάσταση προσπαθούµε να δώσουµε και µια ποιοτική 

διάσταση στα αποτελέσµατα της έρευνάς µας παραθέτοντας αυτούσιες µερικές από 

τις απαντήσεις που µας έδωσαν τα υποκείµενα στις ανοιχτές ερωτήσεις και των 

τριών ερωτηµατολογίων. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα από την 

ποιοτική ανάλυση των πέντε µελετών περίπτωσης. 

 

7.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 

 Στο σηµείο αυτό θα παρουσιάσουµε τα αποτελέσµατα των απαντήσεων των εκπαιδευτικών 
στις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου καθώς και τα αποτελέσµατα τα οποία προέκυψαν από τον 
έλεγχο διαφορών µεταξύ των ατοµικών στοιχείων των εκπαιδευτικών και των απαντήσεών τους σε 
ορισµένες ερωτήσεις αλλά και των απαντήσεων µεταξύ τους. 

 

7.1.1. Παρουσίαση των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου 

 

Προσωπική εµπειρία χρόνιας ασθένειας 

Η κατανοµή των εκπαιδευτικών ανάλογα µε το εάν έχουν ή όχι προσωπική εµπειρία κάποιας 
χρόνιας ασθένειας παρουσιάζεται γραφικά στο κυκλικό διάγραµµα 16. Από την εξέταση του 
διαγράµµατος παρατηρούµε ότι το 17,8 % του δείγµατος των εκπαιδευτικών (35 εκπαιδευτικοί) 
έχει προσωπική εµπειρία κάποιας χρόνιας ασθένειας, ενώ το 82,2 % (162 εκπαιδευτικοί) δεν έχει. 
Τρεις (3) εκπαιδευτικοί δεν απάντησαν σε αυτήν την ερώτηση (1,5%). 

Όσον αφορά το εάν οι εκπαιδευτικοί του δείγµατός µας είχαν ή όχι συναντήσει παιδιά µε χρόνιες 
ασθένειες στην τάξη τους (Κυκλικό ∆ιάγραµµα 17), παρατηρούµε πως το 30,1 % (59 
εκπαιδευτικοί) είχαν συναντήσει παιδιά µε χρόνιες ασθένειες στην τάξη τους, ενώ το 69,9 % (137 
εκπαιδευτικοί) δεν είχαν τέτοια εµπειρία. Τέσσερις εκπαιδευτικοί (2,0%) δεν µας απάντησαν σε 
αυτήν την ερώτηση. Στο κυκλικό διάγραµµα 18, διακρίνονται οι τύποι - κατηγορίες των χρόνιων 
ασθενειών των µαθητών, τις οποίες οι 59 εκπαιδευτικοί του δείγµατός µας έχουν συναντήσει στην 
τάξη τους.  

                  

Κυκλικό ∆ιάγραµµα 16 

Κατανοµή των εκπαιδευτικών ως 
προς την προσωπική εµπειρία 
κάποιας χρόνιας ασθένειας

17,8%

82,2%

Είχαν
προσωπική
εµπειρία
∆εν είχαν
προσωπική
εµπειρία
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                                                                                          Κυκλικό ∆ιάγραµµα 18 

                                                                                  Κατηγορίες χρόνιων ασθενειών  

                                                                                 που έχουν συναντήσει οι εκπαι- 

 Κυκλικό ∆ιάγραµµα 17                                                δευτικοί στην τάξη τους 

  

Ειδικότερα, ως προς το είδος των χρόνιων ασθενειών που οι εκπαιδευτικοί είχαν συναντήσει 
(αρκετοί εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους καριέρας είχαν συναντήσει 
περισσότερες από µια περιπτώσεις παιδιών µε χρόνιες ασθένειες), το 8,3% (16 εκπαιδευτικοί) είχαν 
συναντήσει παιδιά µε επιληψία στην τάξη τους, το 6,8% (13 εκπαιδευτικοί) είχαν συναντήσει 
παιδιά µε µεσογειακή και δρεπανοκυτταρική αναιµία, το 5,7% (11 εκπαιδευτικοί) είχαν συναντήσει 
παιδιά µε άσθµα και άλλο ένα 5,7% παιδιά µε διαβήτη. Εννέα εκπαιδευτικοί (4,7%) είχαν στην 
τάξη τους παιδιά µε καρκίνο και 1% (2 εκπαιδευτικοί) παιδιά µε καρδιακές παθήσεις. Ένα µικρό, 
επίσης, ποσοστό 2,6% (5 εκπαιδευτικοί) είχαν συναντήσει άλλες κατηγορίες χρόνιων ασθενειών, 
όπως ασθένειες στο παχύ έντερο και µυασθένεια. Οχτώ εκπαιδευτικοί (4%) από τους 59 που µας 
δήλωσαν ότι είχαν συναντήσει µαθητή µε χρόνια ασθένεια, δεν µας απάντησαν σε αυτή την 
ερώτηση.  

 Όταν ζητήσαµε από τους εκπαιδευτικούς που είχαν την εµπειρία ενός ή περισσοτέρων 
µαθητών µε χρόνιες ασθένειες να µας περιγράψουν τον τρόπο αντιµετώπισης του / της µαθητή / 
τριας ή των µαθητών τους στην τάξη, µας έδωσαν απαντήσεις, τις οποίες εµείς κατηγοριοποιήσαµε 
και τις παρουσιάζουµε στον Πίνακα 11. Οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς (38,8%) µας 
δήλωσαν πως η συνεργασία µε τους γονείς ήταν ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετώπισαν τους 
µαθητές τους µε χρόνια ασθένεια. Μια δασκάλα µε προϋπηρεσία πάνω από 21 χρόνια, η οποία 
εργαζόταν σε συνηθισµένο σχολείο, µας δήλωσε ότι για τους δύο µαθητές µε χρόνιες ασθένειες που 
είχε συναντήσει, έναν µε δρεπανοκυτταρική αναιµία και έναν µε επιληψία, «Φρόντισα να έχω από 
τους γονείς ενηµέρωση για τον τρόπο αντιµετώπισης, σε περίπτωση κρίσης στο σχολείο». 

Το 26,5% των εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι αντιµετώπισαν τους µαθητές µε χρόνιες 
ασθένειες χωρίς καµία διαφοροποίηση, ενώ άλλο ένα 26, 5% δήλωσαν ότι έδειξαν αγάπη και 
επιείκια για την κατάσταση της υγείας του παιδιού. Ένα ποσοστό 6,1% µας απάντησε ότι εφάρµοσε 
ενισχυτική διδασκαλία για να βοηθήσει το παιδί. Συγκεκριµένα, µια δασκάλα µε προϋπηρεσία 6-10 
έτη που δούλευε σε συνηθισµένο σχολείο και είχε συναντήσει έναν µαθητή µε µεσογειακή αναιµία, 
δήλωσε: «Έδειξα κατανόηση σε κάποια µαθησιακά κενά που είχε λόγω απουσιών και προσπάθησα 
µε ενισχυτική διδασκαλία να τα καλύψω. Οι συµµαθητές του τον είχαν δεχτεί φυσιολογικά χωρίς 
κανένα πρόβληµα στις σχέσεις τους». 

Το 12,2% δήλωσε ότι προσπάθησε να στηρίξει ψυχολογικά τον συγκεκριµένο µαθητή και 
το 8% ανέφερε πως βρισκόταν σε συνεχή εγρήγορση και προσοχή. «Είχα µαθήτρια µε νεανικό 
διαβήτη. Βρισκόµουν σ’ επιφυλακή για τυχόν λιποθυµία και είχα µαζί µου κάτι γλυκό (καραµέλα) για 
να την αντιµετωπίσω ή να την προλάβω (την λιποθυµία)», µας δήλωσε µια δασκάλα µε προϋπηρεσία 
11-20 ετών, η οποία εργαζόταν σε συνηθισµένο σχολείο. 

Επίσης, ένα 8% των εκπαιδευτικών του δείγµατος δήλωσαν ότι δεν έκαναν ή δεν 
χρειάστηκε να κάνουν τίποτα για να αντιµετωπίσουν τον/ την συγκεκριµένο/ η µαθητή/ τρια. 
Χαρακτηριστική είναι η απάντηση ενός δασκάλου µε προϋπηρεσία πάνω από 21 έτη: «Είχα 

6,8%

4,7%

1% 8,3%

5,7%

5,7%2,6% Άσθµα
∆ιαβήτης
Επιληψία
Καρδιακές παθ.
Καρκίνος
Αναιµίες
Άλλο

Κατανοµή των εκπαιδευτικών 
σύµφωνα µε το εάν έχουν 

συναντήσει ή όχι µαθητές µε 
χρόνιες ασθένειες

30,1%

69,9%

Ναι
Όχι
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συναντήσει µια µαθήτρια µε επιληψία. ∆εν χρειάστηκε όµως ποτέ τη βοήθειά µου γιατί πίνει φάρµακα 
και δεν έπαθε καµία κρίση». 

 Από τα παραπάνω αποτελέσµατα προκύπτει ότι ως προς τον τρόπο αντιµετώπισης των 
µαθητών µε χρόνιες ασθένειες, η συνεργασία και η ενηµέρωση από τους γονείς παίζει καθοριστικό 
ρόλο για την αντιµετώπιση ενός µαθητή µε χρόνια ασθένεια στο σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί, σε 
γενικές γραµµές, δήλωσαν ότι η συµπεριφορά τους δεν διαφοροποιήθηκε σηµαντικά ως προς τον 
τρόπο µεταχείρισης των συγκεκριµένων µαθητών, µολονότι δεν έλειψαν τα συναισθήµατα 
συµπάθειας για την κατάσταση της υγείας τους. Ουσιαστικά, διαπιστώνουµε πως ο τρόπος 
αντιµετώπισης ποικίλει από την άµεση συνεργασία µε τους γονείς, την εκπαιδευτική και 
ψυχολογική στήριξη του µαθητή έως την χωρίς καµία ιδιαιτερότητα αντιµετώπιση. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11 
Κατανοµή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών ως προς τον τρόπο 

αντιµετώπισης του/ της µαθητή/ τριας ή των µαθητών τους 
µε χρόνια ασθένεια 

 
Συχνότητες ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

Απόλυτοι αριθµοί (Έγκυρο 
ποσοστό)% 

Συνεργασία και επικοινωνία µε γονείς 19 38,8 
Φυσιολογική αντιµετώπιση όπως και των 
υπόλοιπων παιδιών 

13 26,5 

Με κατανόηση, αγάπη και επιείκια για τα 
µαθησιακά και ιατρικά προβλήµατα του 
παιδιού 

13 26,5 

Ενισχυτική και εξατοµικευµένη 
διδασκαλία 

3 6,1 

Ψυχολογική υποστήριξη του µαθητή 6 12,2 
Συνεχή εγρήγορση και προσοχή 4 8,0 
∆εν έκανα τίποτα/ ∆εν χρειάστηκε τη 
βοήθειά µου 

4 8,0 

∆εν απάντησαν: 7 (3,5%) 

 

Ο βαθµός ανταπόκρισης του σχολείου στις ανάγκες των παιδιών µε µια από τις έξι κατηγορίες 
χρόνιων ασθενειών 

 Ζητήσαµε από τους εκπαιδευτικούς να τοποθετηθούν ως προς το βαθµό ανταπόκρισης του 
σχολείου στο οποίο υπηρετούν τη στιγµή διεξαγωγής της έρευνας, σε καθεµία από τις παρακάτω 
χρόνιες ασθένειες: Άσθµα, ∆ιαβήτης, Έιτζ (Aids), Επιληψία, Καρκίνος και Μεσογειακή Αναιµία. 
Όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 12, παρατηρούµε πως οι εκπαιδευτικοί σε γενικές γραµµές δεν 
θεωρούν πως το σχολείο τους ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών των έξι κατηγοριών 
χρόνιων ασθενειών. Συγκεκριµένα, ως προς την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών απέναντι στο 
άσθµα παρατηρούµε ότι 60 εκπαιδευτικοί (32,8%) πιστεύουν πως το σχολείο ανταποκρίνεται λίγο 
στις ανάγκες αυτών των παιδιών. Όπως φαίνεται και από τον µέσο όρο των απαντήσεων των 
υποκειµένων σε αυτή την τοποθέτηση (2,20), οι απόψεις τους για το βαθµό ανταπόκρισης του 
σχολείου τους στις ανάγκες των παιδιών µε άσθµα, κυµαίνεται µεταξύ του λίγο και του αρκετά. ∆εν 
τοποθετήθηκαν στην ερώτηση αυτή 17 εκπαιδευτικοί (8,5%). 

 Από τους εκπαιδευτικούς που τοποθετήθηκαν ως προς το βαθµό ανταπόκρισης του σχολείου 
τους στις ανάγκες των παιδιών µε διαβήτη, γίνεται αντιληπτό πως και εδώ οι τοποθετήσεις τους ως 
προς το βαθµό ανταπόκρισης κυµαίνονται ανάµεσα στο λίγο και στο αρκετά. Μάλιστα το 
µεγαλύτερο ποσοστό (31,5%) θεωρεί ότι το σχολείο τους αναταποκρίνεται αρκετά στις ανάγκες 
των παιδιών µε διαβήτη. Στην ερώτηση αυτή δεν τοποθετήθηκαν 16 εκπαιδευτικοί (8%). 
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 Για τις ανάγκες των παιδιών µε Έιτζ (Aids), όπως ήταν αναµενόµενο, οι δάσκαλοι στην 
συντριπτική τους πλειοψηφία (54,9%), µας δήλωσαν ότι το σχολείο τους δεν µπορεί να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες αυτών των παιδιών. Ενώ ένα πολύ µικρό ποσοστό (3,4%) µας δήλωσε 
ότι το σχολείο τους ανταποκρίνεται σε µεγάλο βαθµό στις ανάγκες των παιδιών αυτών. Είκοσι 
πέντε (25) εκπαιδευτικοί δεν συµπλήρωσαν την ερώτηση αυτή (12,5%). Από το µέσο όρο (1,66) 
των τοποθετήσεων σε αυτή την ερώτηση, φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως το σχολείο 
ανταποκρίνεται από καθόλου έως λίγο στις ανάγκες των παιδιών αυτών. 

 Σχετικά µε το βαθµό ανταπόκρισης του σχολείου στις ανάγκες των παιδιών µε επιληψία, το 
40,1% πιστεύει πως αυτό δεν ανταποκρίνεται καθόλου. Μόνο ένα 7,9% πιστεύει πως 
ανταποκρίνεται πολύ. Από το µέσο όρο των απαντήσεων των εκπαιδευτικών σε αυτή την ερώτηση 
(1,94), διαπιστώνουµε πως οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών κυµαίνονται ανάµεσα στο καθόλου 
και στο λίγο. Σε αυτή την ερώτηση δεν απάντησαν 23 (11,5%) εκπαιδευτικοί. 

 Όσον αφορά τα παιδιά µε καρκίνο και το βαθµό ανταπόκρισης του σχολείου στις ανάγκες 
τους, διαπιστώνουµε πως 73 εκπαιδευτικοί (41,0%) θεωρούν πως το σχολείο στο οποίο υπηρετούν 
δεν ανταποκρίνεται καθόλου στις ανάγκες αυτών των παιδιών. Αντίθετα, ένα ποσοστό της τάξης 
του 6,7% πιστεύει πως το σχολείο τους µπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες παιδιών που πάσχουν 
από καρκίνο. Όπως φαίνεται και από το µέσο όρο των απαντήσεων (1,95) και εδώ οι απόψεις των 
εκπαιδευτικών κινούνται ανάµεσα στο καθόλου και στο λίγο.  

 Τέλος, ως προς τα παιδιά µε µεσογειακή αναιµία και το βαθµό ανταπόκρισης του σχολείου 
στις ανάγκες τους, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (33,5%) τοποθετείται στην κατηγορία 
καθόλου. Ένα 28,65% και ένα 27,5% τοποθετείται στις κατηγορίες λίγο και αρκετά αντίστοιχα, ενώ 
µόνο ένα 10,4% τοποθετείται στην κατηγορία πολύ. Όπως προκύπτει από τον υπολογισµό του 
µέσου όρου των απαντήσεων των υποκειµένων σε αυτή την ερώτηση (2,15), οι εκπαιδευτικοί του 
δείγµατος κινούνται ανάµεσα στο λίγο και στο αρκετά. 

 

  

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12 

Κατανοµή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών ως προς το βαθµό 
ανταπόκρισης του σχολείου τους στις ανάγκες των µαθητών µε χρόνιες 
ασθένειες 

 
ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡ
ΙΕΣ 
ΧΡΟΝΙΩΝ 
ΑΣΘΕΝΕΙ
ΩΝ 

Καθόλου 

Απόλυτοι  

Αριθµοί            
% 

         Λίγο 

Απόλυτοι      
% 

αριθµοί 

     Αρκετά 

Απόλυτοι    
% 

αριθµοί 

      Πολύ 

Απόλυτοι    
% 

αριθµοί  

x             
SD 

Άσθµα 52                  
28,4 

60               
32,8 

53             
29,0 

18               
9,8 

2,20       
0,97 

∆ιαβήτης 54                  
29,3  

52               
28,3      

58             
31,5 

20             
10,9 

2,24       
1,00 

Έιτζ (Aids) 96                  
54,9 

49               
28,0 

24             
13,7 

 6                
3,4 

1,66       
0,84 

Επιληψία 71                  
40,1 

59               
33,3 

33             
18,6 

14               
7,9 

1,94       
0,95 



 138

Καρκίνος 73                  
41,0 

53               
29,8       

40             
22,5 

12               
6,7 

1,95       
0,95 

Μεσογειακή 
αναιµία 

61                  
33,5 

52               
28,6 

50             
27,5 

19             
10,4 

2,15       
1,01 

 
 Συνοψίζοντας, στην πλειοψηφία τους οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως το σχολείο στο οποίο 
υπηρετούν αδυνατεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των µαθητών των παραπάνω έξι κατηγοριών 
χρόνιων ασθενειών. Ο βαθµός αυτός επηρεάζεται και από το είδος της ασθένειας. Έτσι, 
παρατηρούµε πως για την θανατηφόρα και µολυσµατική ασθένεια έιτζ, ο βαθµός ανταπόκρισης του 
σχολείου στις ανάγκες ενός µολυσµένου από τον ιό παιδιού είναι ο µικρότερος. Αντίθετα, τον 
µεγαλύτερο βαθµό ανταπόκρισης στις ανάγκες τους από το σχολείο, φαίνεται να παρουσιάζει η 
κατηγορία των παιδιών µε διαβήτη και κατόπιν τα παιδιά µε µεσογειακή αναιµία. Στον  

Πίνακα 12 παρουσιάζουµε µε έντονους αριθµητικούς χαρακτήρες το µεγαλύτερο ποσοστό του 
βαθµού ανταπόκρισης που δηλώθηκε από τους εκπαιδευτικούς για την κάθε µια κατηγορία χρόνιων 
ασθενειών ξεχωριστά. 

 

Βαθµός ενηµέρωσης των εκπαιδευτικών για την κάθε µια κατηγορία χρόνιων ασθενειών 

 Ο βαθµός ενηµέρωσης των εκπαιδευτικών για κάθε µια από τις έξι κατηγορίες χρόνιων 
ασθενειών είναι αρκετά µεγάλος. Παρατηρούµε, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 13, ότι µε 
εξαίρεση την επιληψία για την οποία δηλώνουν ότι είναι λίγο ενηµερωµένοι, οι εκπαιδευτικοί για 
τις υπόλοιπες πέντε χρόνιες ασθένειες δηλώνουν ότι είναι αρκετά ενηµερωµένοι (οι σκούροι 
αριθµοί και τα σκούρα έγκυρα ποσοστά δηλώνουν το µεγαλύτερο ποσοστό των τοποθετήσεων των 
εκπαιδευτικών ως προς το βαθµό ενηµέρωσής τους για την κάθε µια κατηγορία χρόνιων 
ασθενειών). 

 Πιο αναλυτικά, από την ανάγνωση του Πίνακα 13, προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν 
ότι είναι αρκετά ενηµερωµένοι γύρω από το άσθµα (45,5%), ενώ πολλοί λίγοι (8,4%) πιστεύουν 
πως είναι πολύ ενηµερωµένοι γύρω από αυτή την ασθένεια. Σε αυτή την ερώτηση δεν 
τοποθετήθηκαν 9 εκπαιδευτικοί (4,5%). 

Για την επόµενη ασθένεια που µας απασχολεί, δηλαδή τον διαβήτη, οι εκπαιδευτικοί 
επίσης δηλώνουν αρκετά ενηµερωµένοι (42,9%). Λίγο ενηµερωµένοι πιστεύουν πως είναι το 
32,8% των εκπαιδευτικών. Σε αυτήν την ερώτηση δεν απάντησαν 11 (5,5%) εκπαιδευτικοί. 

Για το Aids το 49,2% δηλώνει αρκετά ενηµερωµένο, ενώ καθόλου ενηµερωµένο δηλώνει 
µόνο το 9,3%. Στην ερώτηση αυτή δεν απάντησαν 17 εκπαιδευτικοί (8,5%). 

Για την επιληψία, το µεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών µας δήλωσε ότι είναι λίγο 
ενηµερωµένο (43,9%) και το µικρότερο ποσοστό (11,1%) πιστεύει πως είναι πολύ ενήµερο σχετικά 
µε την ασθένεια. Ένδεκα (5,5%) εκπαιδευτικοί δεν µας συµπλήρωσαν αυτή την ερώτηση. 

Σχετικά µε τον καρκίνο, η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (50,5%) πιστεύει 
πως είναι αρκετά ενηµερωµένοι, ενώ καθόλου ενηµερωµένοι δηλώνουν το 9,7%. Για την 
ενηµέρωσή τους σχετικά µε τον καρκίνο δεν τοποθετήθηκαν 14 εκπαιδευτικοί (7,0%). 

Για τη Μεσογειακή αναιµία το 10,5% ανέφερε πως δεν έχει ενηµέρωση για την ασθένεια, 
ενώ ένα 40,0% δηλώνει αρκετά ενηµερωµένο. ∆εν συµπλήρωσαν την ερώτηση αυτή 10 
εκπαιδευτικοί (5,0%). 

Πίνακας 13 
Βαθµός ενηµέρωσης των εκπαιδευτικών για κάθε µια από τις έξι κατηγορίες 

χρόνιων ασθενειών 
 

ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡ
ΙΕΣ 
ΧΡΟΝΙΩΝ 
ΑΣΘΕΝΕΙ

Καθόλου 

Απόλυτοι  

Αριθµοί            

Λίγο 

Απόλυτοι      
% 

Αρκετά 

Απόλυτοι    
% 

Πολύ 

Απόλυτοι    
% 

x             
SD 
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ΩΝ % αριθµοί αριθµοί αριθµοί  

Άσθµα 25                  
13,1 

63               
33,0 

87             
45,5 

16              
8,4 

2,49       
0,83 

∆ιαβήτης 20                  
10,6  

62               
32,8  

81             
42,9 

26             
13,8 

2,60       
0,86 

Έιτζ (Aids) 17                   
9,3 

46               
25,1 

90             
49,2 

30             
16,4 

2,73       
0,85 

Επιληψία 25                  
13,2 

83               
43,9 

60             
31,7 

21             
11,1 

2,41       
0,86 

Καρκίνος 18                   
9,7 

50               
26,9 

94             
50,5 

24             
12,9 

2,67       
0,82 

Μεσογειακή 
αναιµία 

20                  
10,5 

68               
35,8 

76             
40,0 

26             
13,7 

2,57       
0,86 

 
 Ανακεφαλαιώνοντας τις παραπάνω διαπιστώσεις το συµπέρασµα που ανακύπτει ως µια 
πρώτη γενική εικόνα είναι πως οι εκπαιδευτικοί έχουν µια µέτρια ενηµέρωση και όχι πλήρη για 
κάθε µια από τις έξι χρόνιες ασθένειες. Το µεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών δηλώνει 
αρκετά ενηµερωµένο κυρίως για την ασθένεια του έιτζ και την ασθένεια του καρκίνου. 

Τοποθέτηση των εκπαιδευτικών ως προς την καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης για τις έξι 
κατηγορίες χρόνιων ασθενειών 

 Ζητήσαµε στους εκπαιδευτικούς να τοποθετηθούν σχετικά µε το ποια µορφή εκπαιδευτικής 
αντιµετώπισης είναι η καταλληλότερη για τα παιδιά των έξι κατηγοριών χρόνιων ασθενειών (όταν 
η κατάσταση της υγείας τους παρουσιάζει σταθερότητα). Τα αποτελέσµατα παρατίθενται στον 
Πίνακα 14.  

 Όπως προκύπτει και από τον Πίνακα 14 και για τις έξι κατηγορίες χρόνιων ασθενειών η 
φοίτηση στη συνηθισµένη τάξη µε αντίστοιχη στήριξη, συγκεντρώνει το µεγαλύτερο ποσοστό των 
προτιµήσεων των εκπαιδευτικών ως προς τον τρόπο της εκπαιδευτικής τους αντιµετώπισης (βλ. 
τους έντονους χαρακτήρες του Πίνακα 14).  

Μόνο στην περίπτωση του Aids, οι δάσκαλοι σε ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό (40,5%) 
είναι υπέρ της εκπαίδευσης των παιδιών αυτών από το σχολείο µέσα στο νοσοκοµείο. Και όπως 
φαίνεται είναι η µόνη κατηγορία παιδιών σε σχέση µε τις υπόλοιπες που συγκεντρώνει το 
χαµηλότερο ποσοστό στην κατηγορία φοίτηση στη συνηθισµένη τάξη µε αντίστοιχη στήριξη. Το 
ειδικό σχολείο και η ειδική τάξη δεν επιλέγονται σε µεγάλο ποσοστό από τους εκπαιδευτικούς, µε 
εξαίρεση πάλι το Aids, που συγκεντρώνει τα υψηλότερα ποσοστά φοίτησης στο ειδικό σχολείο 
(11,9%). Όσον αφορά τα παιδιά µε καρκίνο δεύτερη σε σειρά προτίµησης των εκπαιδευτικών 
έρχεται η φοίτηση στο σχολείο µέσα στο νοσοκοµείο (22,0%). 

 Σε γενικές γραµµές υπάρχει, θα λέγαµε, µια θετικά διακείµενη στάση των εκπαιδευτικών ως 
προς την ενσωµάτωση των παιδιών µε µια από τις έξι χρόνιες ασθένειες στη συνηισµένη τάξη του 
σχολείου τους µε µερικές όµως επιφυλάξεις θα λέγαµε για τα παιδιά τα µολυσµένα από τον ιό του 
Aids. 

 

Τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών ως προς τις µεγαλύτερες δυσκολίες προσαρµογής στη 
συνηθισµένη σχολική τάξη 

 Ζητήσαµε από τους εκπαιδευτικούς να µας δώσουν έως τρεις προτιµήσεις και να τις 
αιτιολογήσουν,  σχετικά µε το ποια από τις έξι χρόνιες ασθένειες που εξετάζουµε παρουσιάζει τις 
µεγαλύτερες δυσκολίες σχολικής προσαρµογής για τα παιδιά που πάσχουν από αυτές.  

Το τι µας απάντησαν φαίνεται στον Πίνακα 15. Αναλυτικότερα, διακρίνουµε πως τα 
παιδιά που έχουν προσβληθεί από τον ιό του Έιτζ, παρουσιάζουν σύµφωνα µε τους εκπαιδευτικούς 
τις µεγαλύτερες δυσκολίες σχολικής προσαρµογής (81%). 
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 Ακολουθούν τα παιδιά µε επιληψία (62,1%), έπειτα τα παιδιά µε καρκίνο (50%). Κατόπιν, 
διακρίνουµε πως τα παιδιά µε άσθµα έρχονται σε πέµπτη θέση (18,4%) και τέλος, σύµφωνα µε 
τους εκπαιδευτικούς του δείγµατός µας, τα παιδιά µε διαβήτη παρουσιάζουν τις λιγότερες 
δυσκολίες σχολικής προσαρµογής στη συνηθισµένη σχολική τάξη (6,3%). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14 

Κατανοµή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών ως προς την καλύτερη µορφή 
εκπαιδευτικής αντιµετώπισης των παιδιών µε χρόνιες ασθένειες 

 
ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡ
ΙΕΣ 
ΧΡΟΝΙΩΝ 
ΑΣΘΕΝΕΙ
ΩΝ 

Φοίτηση σε 
ειδικό 
σχολείο 

 

 

 

Απόλυτοι  

Αριθµοί           
% 

Φοίτηση σε 
ειδική τάξη 
του 
συνηθισµένου 
σχολείου 

 

Απόλυτοι      
% 

αριθµοί 

Φοίτηση σε 
σχολείο µέσα 
στο 
νοσοκοµείο 

 

Απόλυτοι    % 

αριθµοί 

Φοίτηση σε 
συνηθισµέν
η τάξη µε 
αντίστοιχη 
στήριξη 

Απόλυτοι    
% 

αριθµοί  

Σύνολο 

 

 

 

 

Απόλυτοι   
% 

αριθµοί 

Άσθµα 6                   
3,2 

11                 
5,8 

3                  
1,5 

169           
84,5 

189        
94,5 

∆ιαβήτης 5                   
2,6 

8                   
4,2 

2                  
1,0 

174           
87,0 

189        
94,5 

Έιτζ (Aids) 22               
11,9 

9                   
4,9 

75               
40,5 

79             
42,7 

185        
92,5 

Επιληψία 10                 
5,4 

12                 
6,5 

25               
13,5 

138           
74,6 

185        
92,5 

Καρκίνος 6                   
3,2 

9                   
4,8 

41               
22,0 

130           
69,9 

186        
93,0 

Μεσογειακή 
αναιµία 

7                   
3,8 

6                   
3,2 

20               
10,8 

153           
82,3 

186        
93,ο 

Για την κάθε κατηγορία ασθενειών δεν απάντησαν: Άσθµα: 11 (5,5%), ∆ιαβήτης: 11 (5,5%), Έιτζ: 15 
(7,5%),Επιληψία: 15 (7,5%), Καρκίνος: 14 (7,0%) και Μεσογειακή Αναιµία: 14 (7,0%) 

 

 

Πίνακας 15 

Μεγαλύτερες δυσκολίες προσαρµογής στη συνηθισµένη σχολική τάξη 

Κατηγορίες 
χρόνιων ασθενειών 

Απόλυτοι αριθµοί             % 

Έιτζ (Aids) 141                                    81 

Επιληψία 108                                    62,1 

Καρκίνος 87                                      50 

Μεσογειακή 
Αναιµία 

49                                      28,2 

Άσθµα 32                                      18,4 

∆ιαβήτης 11                                       6,3 
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∆εν απάντησαν: 26 (13,0%) 

  

Παρατηρούµε πως οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση για το ποιες 
κατηγορίες παιδιών παρουσιάζουν τις µεγαλύτερες δυσκολίες προσαρµογής στη συνηθισµένη 
σχολική τάξη βρίσκονται σε συµφωνία µε όσα µας δήλωσαν στην αµέσως προηγούµενη, τη 
σχετική δηλαδή µε τις µορφές εκπαιδευτικής αντιµετώπισης των παιδιών µε χρόνιες ασθένειες. Οι 
απαντήσεις τους αυτές, έρχονται να ενισχύσουν ότι τα παιδιά µε έιτζ παρουσιάζουν το µεγαλύτερο 
πρόβληµα ενσωµάτωσης στη συνηθισµένη σχολική τάξη. 

 

Λόγοι για τους οποίους τα παιδιά µε άσθµα παρουσιάζουν δυσκολίες προσαρµογής στη 
συνηθισµένη σχολική τάξη 

 Ζητήσαµε από τους εκπαιδευτικούς να µας παρουσιάσουν τους λόγους για τους οποίους 
επέλεξαν ότι οι συγκεκριµένες κατηγορίες παιδιών µε χρόνιες ασθένειες παρουσιάζουν δυσκολίες 
προσαρµογής στο σχολείο. 

Στους παρακάτω έξι πίνακες (Πίνακας 16, Πίνακας 17, Πίνακας18, Πίνακας 19, Πίνακας 
20, Πίνακας 21), παρουσιάζουµε τις κατηγορίες τις οποίες κατασκευάσαµε από την ανάλυση 
περιεχοµένου των απαντήσεων των εκπαιδευτικών.  

 Στον Πίνακα 16 παρατηρούµε πως ο σηµαντικότερος λόγος για τον οποίο ένα παιδί µε άσθµα 
µπορεί να παρουσιάσει δυσκολίες προσαρµογής στην τάξη του είναι ο κίνδυνος της ασθµατικής 
κρίσης και ο τρόπος αντιµετώπισής της εξαιτίας των φόβων που ενέχει για τη ζωή του παιδιού 
(57,1%). Χαρακτηριστική είναι η απάντηση µιας δασκάλας, που εργάζεται σε συνηθισµένο σχολείο 
και έχει υπηρεσία 6-10 χρόνια: «Σε περίπτωση κρίσης άσθµατος πρέπει να υπάρχει κατάλληλα 
ενηµερωµένο άτοµο για να βοηθήσει τα παιδιά. Επίσης, µέσα στη συνηθισµένη τάξη µπορεί να 
υπάρχουν παράγοντες (σκόνη, κιµωλία) που θα επιδεινώσουν την κατάσταση παιδιού µε άσθµα». 

 Ο φόβος που προκαλείται στα υπόλοιπα παιδιά της τάξης, κατέχει τη δεύτερη θέση (19%) 
στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών. Οι υπόλοιπες απαντήσεις τους, όπως παρουσιάζονται και στον 
Πίνακα 16, αναφέρονται στη µειωµένη σχολική επίδοση και στον αποκλεισµό από ορισµένες 
δραστηριότητες του σχολείου (π.χ. γυµναστική) (19%), στην έλλειψη ιατρικών υπηρεσιών στα 
σχολεία (14,3%), στις συχνές απουσίες από το σχολείο (14,3%), στην ανάγκη συνεχούς φροντίδας 
και ιατρικής µέριµνας (14,3%), στην πρόκληση αναστάτωσης στην οµαλή λειτουργία της τάξης 
(9,5%), στην αδυναµία του ίδιου του παιδιού εξαιτίας της ασθένειάς του (9,5%) και στην έλλειψη 
ενηµέρωσης των εκπαιδευτικών για τα παιδιά µε άσθµα και τις ανάγκες τους (4,8%). 

 Παρατηρούµε ότι για τα παιδιά µε άσθµα οι δυσκολίες σχολικής προσαρµογής αναφέρονται 
κυρίως στις ιατρικές ανάγκες που προκύπτουν από την ασθένεια και στον τρόπο αντιµετώπισής 
τους στο σχολείο (αντιµετώπιση κρίσεων, χειρισµός συµµαθητών, φαρµακευτική αγωγή). 

 

Πίνακας 16 

Λόγοι για τους οποίους τα παιδιά µε άσθµα παρουσιάζουν δυσκολίες προσαρµογής στη 
συνηθισµένη σχολική τάξη 

 

∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ 

ΈΓΚΥΡΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ % 

1. Εξαιτίας των κρίσεων που παρουσιάζουν. Υπάρχει ο κίνδυνος για 
τη ζωή του παιδιού 

57,1 

2. Προκαλεί το φόβο και τον οίκτο των υπόλοιπων παιδιών 19 

3. Παρουσιάζουν µειωµένη σχολική επίδοση και αποκλείονται από 
δραστηριότητες του σχολείου 

19 

4. Υπάρχει έλλειψη ιατρικών υπηρεσιών στα σχολεία 14,3 

5. Απουσιάζουν συχνά από το σχολείο 14,3 
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6. Χρειάζονται συνεχή φροντίδα, φαρµακευτική αγωγή και προσοχή 14,3 

7. Προκαλούν αναστάτωση στην τάξη 9,5 

8. Το παιδί παρουσιάζει γενική αδυναµία εξαιτίας της υγείας του 9,5 

9. Υπάρχει έλλειψη ενηµέρωσης των εκπαιδευτικών 4,8 

 

 Στον Πίνακα 17, βλέπουµε πως τα παιδιά µε διαβήτη παρουσιάζουν δυσκολίες προσαρµογής 
εξαιτίας της φαρµακευτικής αγωγής που µπορεί να χρειαστούν (40%), ακολουθούν τα προβλήµατα 
που µπορούν να παρουσιαστούν εξαιτίας µιας κρίσης του παιδιού (20%). Ένα ακόµη 20% των 
εκπαιδευτικών αναφέρθηκε στην πρόκληση φόβου στους συµµαθητές του παιδιού. 

Πίνακας 17 

Λόγοι για τους οποίους τα παιδιά µε διαβήτη παρουσιάζουν δυσκολίες προσαρµογής στη 
συνηθισµένη σχολική τάξη 

 

∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΒΗΤΗ 

ΈΓΚΥΡΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ % 

1. Χρειάζεται φαρµακευτική αγωγή κατά την ώρα του µαθήµατος 40 

2. Προκαλεί προβλήµατα στην εύρυθµη λειτουργία της τάξης 20 

3. Προκαλεί το φόβο των υπόλοιπων παιδιών 20 

 

 Ο κοινωνικός ρατσισµός και οι προκαταλήψεις σχετικά µε την ασθένεια του Έιτζ, είναι 
σύµφωνα µε τους εκπαιδευτικούς (49%) η κυριότερη αιτία δηµιουργίας προβληµάτων 
προσαρµογής στη συνηθισµένη σχολική τάξη (Πίνακας 18). «Η αποδοχή τόσο από τους γονείς όσο 
και από τα παιδιά είναι δύσκολη, λόγω φόβου όσον αφορά το Aids», µας δήλωσε ένας εκπαιδευτικός 
που υπηρετούσε σε συνηθισµένο σχολείο και είχε προϋπηρεσία από 0-5 έτη. 

 Ακολουθούν οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών που αναφέρονται στις αρνητικές αντιδράσεις 
των υπόλοιπων µαθητών απέναντι στο παιδί (23,1%), στην έλλειψη ιατρικών υπηρεσιών στα 
σχολεία για την αντιµετώπιση των αναγκών των παιδιών αυτής της κατηγορίας (18,1%), στις 
απουσίες από το σχολείο εξαιτίας των ιατρικών αναγκών που συνεπάγονται της ασθένειας (17,3%), 
στις ψυχοσωµατικές αλλαγές που προκύπτουν από την ασθένεια (11,5%), στην έλλειψη 
ενηµέρωσης µαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών (10,6%), στον κίνδυνο µετάδοσης της ασθένειας 
(6,7%), στην έλλειψη θετικών διαπροσωπικών σχέσεων του παιδιού στο σχολείο (5,8%), στη 
µειωµένη σχολική επίδοση και στον αποκλεισµό από τις δραστηριότητες του σχολείου (3,8%), 
στην πρόκληση αναστάτωσης στη λειτουργία της τάξης (1%) και στην µειωµένη σχολική επίδοση 
των συµµαθητών του (1%). 

 

Πίνακας 18 

Λόγοι για τους οποίους τα παιδιά µε έιτζ παρουσιάζουν δυσκολίες προσαρµογής στη 
συνηθισµένη σχολική τάξη 

 

∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΈΙΤΖ (AIDS) 

ΈΓΚΥΡΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ % 

1. Εξαιτίας του κοινωνικού ρατσισµού και των προκαταλήψεων 49 

2. Αρνητικές αντιδράσεις των υπόλοιπων παιδιών (χλευασµός) 23,1 

3. Εξαιτίας της έλλειψης ιατρικών υπηρεσιών στα σχολεία 18,1 

4. Απουσίες από το σχολείο 17,3 
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5. Ψυχοσωµατικές αλλαγές 11,5 

6. Έλλειψη ενηµέρωσης µαθητών, γονέων και δασκάλων 10,6 

7. Υπάρχει ο κίνδυνος µετάδοσης 6,7 

8. Έλλειψη θετικών διαπροσωπικών σχέσεων 5,8 

9. Μειωµένη σχολική επίδοση και αποκλεισµός του παιδιού από 
δραστηριότητες του σχολείου 

3,8 

10. Προκαλεί αναστάτωση στην τάξη 1 

11. Προκαλεί τη µειωµένη σχολική επίδοση των συµµαθητών του 1 

 

 Στην πλειοψηφία τους οι εκπαιδευτικοί (57,7%) θεωρούν τις επιληπτικές κρίσεις ως το 
σηµαντικότερο πρόβληµα προσαρµογής του παιδιού στην τάξη του (Πίνακας 19). Σχετικά µε τον 
κίνδυνο αποµόνωσης του παιδιού από τους συµµαθητές του, που δηλώθηκε από το 21,8% των 
εκπαιδευτικών, µια εκπαιδευτικός που υπηρετούσε σε ειδικό σχολείο µε προϋπηρεσία από 6-10 
έτη, δήλωσε: «Ίσως η εµφάνιση τους (των παιδιών) λόγω της ασθένειάς τους να αποκλίνει από την 
εµφάνιση του υγιούς παιδιού, που αυτό θα τους δηµιουργήσει κοινωνική αποµόνωση απ’ τα άλλα 
παιδιά, για να µην αναφερθούµε σε έκτακτα περιστατικά που ίσως παρουσιάσουν τα παιδιά στο 
σχολείο και δεν θα µπορούν να αντιµετωπιστούν λόγω έλλειψης ιατρικών υπηρεσιών». Οι υπόλοιπες 
10 κατηγορίες απαντήσεων που µας έδωσαν οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται στον πίνακα 19 και 
αφορούν κυρίως προβλήµατα αποδοχής του παιδιού από τους συµµαθητές του (21,8%) και 
προβλήµατα που συνδέονται µε τη φαρµακευτική αγωγή και την συνεχή εγρήγορση του 
εκπαιδευτικού (10,3%). 

 

Πίνακας 19 

Λόγοι για τους οποίους τα παιδιά µε επιληψία παρουσιάζουν δυσκολίες προσαρµογής στη 
συνηθισµένη σχολική τάξη 

 

∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ 

ΈΓΚΥΡΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ % 

1. Εξαιτίας των κρίσεων που παρουσιάζει. Υπάρχει ο κίνδυνος 
ατυχήµατος 

57,7 

2. Κίνδυνος αποµόνωσης του παιδιού 21,8 

3. Εξαιτίας των αρνητικών συµπεριφορών των υπόλοιπων παιδιών 
απέναντί του (χλευασµός) 

21,8 

4. ∆ηµιουργεί πανικό και αναστάτωση στην τάξη 19,2 

5. Χρειάζεται σε συνεχή βάση ιατρική παρακολούθηση 14,1 

6. Χρειάζεται συνεχή προσοχή και φροντίδα από το δάσκαλο 10,3 

7. Το παιδί παρουσιάζει ψυχοσωµατική αποδυνάµωση 7,7 

8. Έλλειψη ενηµέρωσης µαθητών, γονέων και δασκάλων 7,7 

9. Παρουσιάζει αίσθηµα κατωτερότητας/ µειονεκτικότητας και 
προβλήµατα συµπεριφοράς 

3,8 

10. Με την παρουσίασή του στην τάξη έχει αρνητική επίδραση στα 
υπόλοιπα παιδιά (χαµηλή σχολική επίδοση) 

1,3 

11. Αδυνατεί το παιδί να δηµιουργήσει φιλικές σχέσεις µε τα υπόλοιπα 
παιδιά 

1,3 
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 Οι συχνές απουσίες από το σχολείο (41,4%) και η άσχηµη ψυχολογική και σωµατική 
κατάσταση (37,9%), αναφέρθηκαν ως οι κυριότεροι λόγοι δηµιουργίας δυσκολιών προσαρµογής 
στη συνηθισµένη σχολική τάξη για τα παιδιά µε καρκίνο (Πίνακας 20). Μια δασκάλα  που 
υπηρετεί σε ειδικό σχολείο, µε προϋπηρεσία 11-20 έτη, αναφέρει: «Η κατηγορία αυτή των παιδιών 
(µε καρκίνο), παρουσιάζει κατά τη γνώµη µου µεγαλύτερες δυσκολίες προσαρµογής, γιατί λόγω των 
σοβαρών ιατρικών προβληµάτων αυτά απουσιάζουν για µεγάλα χρονικά διαστήµατα από το 
σχολείο». Μια άλλη εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε συνηθισµένο σχολείο, µε προϋπηρεσία 0-5 έτη 
γράφει: «...απαιτείται χρόνια νοσηλεία πράγµα που αποµακρύνει το παιδί από το σχολικό του 
περιβάλλον, δεν του επιτρέπει να έχει θετικές διαπροσωπικές σχέσεις κι εποµένως και να 
προσαρµοστεί στις απαιτήσεις αλλά και στις συνθήκες που επικρατούν στη σύγχρονη σχολική τάξη».  

 Ο ρατσισµός και οι προκαταλήψεις για την ασθένεια είναι µια κατηγορία απάντησης που 
επιλέχτηκε από το 26,2% των εκπαιδευτικών και ακολουθούν οι υπόλοιπες κατηγορίες 
απαντήσεων, τις οποίες παρουσιάζουµε στον Πίνακα 20. Αξίζει εδώ να σηµειώσουµε ότι από ένα 
µικρό ποσοστό εκπαιδευτικών (1,7%) αναφέρθηκε ο κίνδυνος µεταδοτικότητας από την ασθένεια 
του καρκίνου, πράγµα το οποίο µας προβληµατίζει σχετικά µε το ζήτηµα της σωστής εκπαίδευσης 
και ενηµέρωσης των εκπαιδευτικών για τις χρόνιες ασθένειες. 

 

 

Πίνακας 20 

Λόγοι για τους οποίους τα παιδιά µε καρκίνο παρουσιάζουν δυσκολίες προσαρµογής στη 
συνηθισµένη σχολική τάξη 

 

∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 

ΈΓΚΥΡΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ % 

1. Συχνές απουσίες από το σχολείο 41,4 

2. Άσχηµη ψυχολογική και σωµατική κατάσταση 37,9 

3.Ρατσισµός και προκαταλήψεις για την ασθένεια 26,2 

4. Αδυναµία δηµιουργίας φιλικών σχέσεων 10,3 

5. Μειωµένη σχολική επίδοση και αποκλεισµός από δραστηριότητες 6,9 

6. Πρόκληση φόβου και οίκτου στα υπόλοιπα παιδιά 6,9 

7. Απρόβλεπτες εξελίξεις – Θάνατος 5,2 

8. Έλλειψη ιατρικών υπηρεσιών και ψυχολογικής στήριξης στο χώρο 
του σχολείου 

5,2 

9. Έλλειψη ενηµέρωσης δασκάλων, µαθητών και γονέων 3,4 

10. Κίνδυνος µεταδοτικότητας 1,7 

11. Μειωµένη σχολική επίδοση των συµµαθητών του παιδιού 1,7 

 

 Σύµφωνα µε τις απόψεις των εκπαιδευτικών του δείγµατός µας, οι συχνές απουσίες από το 
σχολείο (60%) και οι αλλαγές στην ψυχοσύνθεση και στην εξωτερική εµφάνιση του παιδιού 
(31,4%) αποτελούν εµπόδια στην ενσωµάτωση ενός παιδιού µε µεσογειακή αναιµία στην 
συνηθισµένη σχολική τάξη (Πίνακας 21). «Τα παιδιά που πάσχουν από µεσογειακή αναιµία, σε 
αντίθεση µε τις άλλες ασθένειες, παρουσιάζουν αλλαγές και διαφοροποιήσεις στην εξωτερική τους 
εµφάνιση, πράγµα που τα κάνει δαχτυλοδειχτούµενα», µας δήλωσε µια δασκάλα που υπηρετεί σε 
συνηθισµένο σχολείο µε προϋπηρεσία 0-5 έτη. 

 Η µειωµένη σχολική επίδοση δηλώθηκε από το 11,4%, η ελλιπής ενηµέρωση από το 8,6% και 
οι κατηγορίες αποµόνωση, πρόκληση φόβου στα υπόλοιπα παιδιά και οι δυσκολίες συµπεριφοράς 
του παιδιού δηλώθηκαν από το 5,7% του δείγµατος εξίσου. 
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Πίνακας 21 

Λόγοι για τους οποίους τα παιδιά µε µεσογειακή αναιµία παρουσιάζουν δυσκολίες 
προσαρµογής στη συνηθισµένη σχολική τάξη 

∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ 

ΈΓΚΥΡΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ % 

Συχνές απουσίες από το σχολείο 60 

Ψυχοσωµατικές αλλαγές 31,4 

Μειωµένη σχολική επίδοση και αποκλεισµός από δραστηριότητες 11,4 

Ελλιπής ενηµέρωση µαθητών, γονέων και δασκάλων 8,6 

Αποµόνωση 5,7 

Πρόκληση φόβου στα υπόλοιπα παιδιά 5,7 

∆υσκολίες συµπεριφοράς  5,7 

 

 Συνοψίζοντας, από την ανάγνωση των παραπάνω πινάκων προκύπτει πως ανάλογα µε τη 
φύση της ασθένειας διαφοροποιείται και η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών ως προς τις δυσκολίες 
προσαρµογής στη συνηθισµένη σχολική τάξη. Σε γενικές γραµµές, λόγοι που συνδέονται µε τις 
ιατρικές ανάγκες του παιδιού (θεραπευτική αγωγή και νοσηλεία) το φόβο της απόρριψης και της 
αποµόνωσής του από το σχολείο, φαίνεται να κυριαρχούν στις απόψεις των εκπαιδευτικών ως οι 
σηµαντικότεροι λόγοι δυσκολιών προσαρµογής του παιδιού µε χρόνια ασθένεια στο σχολείο του. 

 

Συναισθήµατα εκπαιδευτικών απέναντι στη σχολική ενσωµάτωση των παιδιών µε χρόνιες 
ασθένειες 

 Από την ανάγνωση του Πίνακα 22 προκύπτει ότι το πως νιώθουν οι εκπαιδευτικοί απέναντι 
στην σχολική ενσωµάτωση παιδιών µε χρόνιες ασθένειες στην τάξη τους, προσδιορίζεται σε 
µεγάλο βαθµό, από το είδος της ασθένειας. Έτσι, παρατηρούµε ότι για όλες τις χρόνιες ασθένειες 
µε εξαίρεση το Έιτζ, οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι θα αισθάνονταν καλά µε την παρουσία ενός 
παιδιού µε χρόνια ασθένεια στην τάξη τους. Ειδικότερα, για την επιληψία και τον καρκίνο 
παρατηρούµε πως ναι µεν οι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους (40,3% και 50,5% αντίστοιχα) 
δήλωσαν ότι θα ένιωθαν καλά και δεν θα είχαν κανένα πρόβληµα εάν συναντούσαν στην τάξη τους 
παιδιά µε αυτές τις ασθένειες, όµως από την άλλη πλευρά διαπιστώνουµε πως για τις δύο αυτές 
ασθένειες είναι αρκετά υψηλά τα ποσοστά των εκπαιδευτικών που µας δήλωσαν ότι θα 
αισθάνονταν άσχηµα και θα βρισκόντουσαν σε δύσκολη θέση (37,2% για τα παιδιά µε επιληψία 
και 27,6% για τα παιδιά µε καρκίνο). 

Ένα 12% µας δήλωσε πως η ύπαρξη ενός παιδιού µε µεσογειακή αναιµία θα τους έφερνε 
σε δύσκολη θέση και ένα 18,8% δεν είχε ξεκάθαρα συναισθήµατα. Ιδιαίτερα θετικά είναι τα 
συναισθήµατα των εκπαιδευτικών για τα παιδιά µε διαβήτη και τα παιδιά µε άσθµα (79,7% και 
71,7% αντίστοιχα). Για το έιτζ παρατηρούµε ότι το 51, 3% θα αισθανόταν άσχηµα και µόνο ένα 
17,3% µόνο θα αισθανόταν καλά και δεν θα είχε κανένα πρόβληµα. 

Συνοψίζοντας, οι εκπαιδευτικοί δείχνουν να έχουν θετικά συναισθήµατα απέναντι στα 
παιδιά µε χρόνιες ασθένειες, µε εξαίρεση τα παιδιά που έχουν µολυνθεί από τον ιό του έιτζ. 

 

Βαθµός σηµαντικότητας εµποδίων σχολικής ενσωµάτωσης παιδιών µε χρόνιες ασθένειες 

 Από την ανάγνωση του Πίνακα 23, διαπιστώνουµε πως οι εκπαιδευτικοί στην πλειονότητά 
τους (74,3%) θεωρούν πως η έλλειψη συνεργασίας ανάµεσα στο σχολείο, την οικογένεια και το 
ιατρικό προσωπικό που παρακολουθεί το παιδί είναι το σηµαντικότερο εµπόδιο για την εφαρµογή 
του θεσµού της σχολικής ενσωµάτωσης παιδιών µε χρόνιες ασθένειες. 

Η αποµόνωση του παιδιού από τους συµµαθητές του (72,7%) και η αντιµετώπιση ενός 
ενδεχόµενου θανάτου (72,3%) καταλαµβάνουν τις επόµενες δύο θέσεις στις απαντήσεις των 
εκπαιδευτικών ως προς το µεγάλο βαθµό σηµαντικότητάς τους για την µη – υλοποίηση της 
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σχολικής ενσωµάτωσης. Η έλλειψη ιατρικών υπηρεσιών στα σχολεία και η ανεπαρκής εκπαίδευση 
των εκπαιδευτικών θεωρούνται επίσης από τους εκπαιδευτικούς ως πολύ σηµαντικά εµπόδια της 
σχολικής ενσωµάτωσης των παιδιών που µας απασχολούν (70,4% και 69,7%, αντίστοιχα). 
Αντίθετα, σύµφωνα µε τους εκπαιδευτικούς λιγότερο σηµαντικό εµπόδιο αποτελεί η χαµηλή 
σχολική επίδοση του παιδιού (49,7%) και η έλλειψη χρηµατοδότησης του σχολείου (33,3%). 
∆ηλαδή, παρατηρούµε πως δίνεται έµφαση σε εµπόδια που συνδέονται περισσότερο µε τον τρόπο 
αντιµετώπισης του προβλήµατος µέσα στην τάξη καθώς και στον χειρισµό καταστάσεων που 
µπορεί να προκύψουν από την ίδια την ασθένεια. Σε γενικές όµως γραµµές, όπως άλλωστε φαίνεται 
και από τους µέσους όρους, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν τα εµπόδια αυτά πολύ και αρκετά 
σηµαντικά. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 22 

Κατανοµή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών ως προς τα συναισθήµατά τους από την 
ύπαρξη ενός παιδιού µε χρόνια ασθένεια στην τάξη 

 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡ
ΙΕΣ 
ΧΡΟΝΙΩΝ 
ΑΣΘΕΝΕΙ
ΩΝ 

Άσχηµα/ Θα 
µε έφερνε σε 
δύσκολη θέση 

 

 

 

Απόλυτοι  

Αριθµοί           
% 

Καλά/ ∆εν θα 
είχα κανένα 
πρόβληµα 

 

 

 

Απόλυτοι      
% 

Αριθµοί 

∆εν ξέρω/ ∆εν 
θα 
αισθανόµουν 
ούτε καλά 
ούτε άσχηµα 

 

Απόλυτοι    % 

αριθµοί 

Σύνολο 

των 
εκπαιδευτικώ
ν που 
απάντησαν 

 

Απόλυτοι    % 

αριθµοί  

∆εν 
απάντησα
ν 

 

 

 

 

Απόλυτοι   
% 

αριθµοί 

Άσθµα 16                
8,4 

137             
71,7 

38               
19,9 

191             
100 

9             
4,5 

∆ιαβήτης 13                
6,8 

153             
79,7 

26               
13,5 

192             
100 

8              4 

Έιτζ (Aids) 98               
51,3 

33               
17,3 

60               
31,4 

191             
100 

9              
4,5 

Επιληψία 71               
37,2 

77               
40,3 

43               
22,5 

191             
100 

9              
4,5 

Καρκίνος 53               
27,6 

97               
50,5 

42               
21,9 

192             
100 

8              4 

Μεσογειακή 
αναιµία 

23               12 132             
69,1 

36               
18,8 

191             
100 

9              
4,5 

 

 

 

 

 

Πίνακας 23 

Κατανοµή των εκπαιδευτικών ως προς το βαθµό σηµαντικότητας των εµποδίων της σχολικής 
ενσωµάτωσης παιδιών µε χρόνιες ασθένειες 
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ΒΑΘΜΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟ∆ΙΟΥ 

 

Πολύ 
σηµαντικό 

Αρκετά 
σηµαντικό

Λιγότερο 
σηµαντικό

Καθόλου 
σηµαντικό 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΕΜΠΟ∆ΙΩΝ 

Απόλυτοι 

αριθµοί             
% 

Απόλυτοι 
αριθµοί          
% 

Απόλυτοι 
αριθµοί          
% 

Απόλυτοι 
αριθµοί             
% 

x             
SD 

Οι συχνές 
απουσίες από το 
σχολείο 

 

88             
47,1 

 

63          
33,7 

 

26          
13,9 

 

10               
5,3 

 

1,78      
0,88 

Η έλλειψη 
χρηµατοδότηση
ς του σχολείου 

 

46             
26,4 

 

58          
33,3 

 

45          
25,9 

 

25             
14,4 

 

2,28      
1,01 

 

Η έλλειψη 
ενηµέρωσης/ 
κατάρτισης του 
εκπαιδευτικού 
προσωπικού 

 

 

131          
69,7 

 

 

 

48          
25,5 

 

 

8             
4,3 

 

 

1                 
0,5 

 

 

1,36       
0,59 

Η χαµηλή 
σχολική 
επίδοση 

16              
8,8 

36          
19,9 

90          
49,7 

39             
21,5 

2,84       
0,86 

Η έλλειψη 
συνεργασίας 
οικογένειας – 
γιατρών – 
σχολείου 

 

 

139          
74,3 

 

 

46          
24,6 

 

 

2              
1,1 

 

 

0                   
0 

 

 

1,27       
0,47 

 

Η χορήγηση 
φαρµάκων και 
γενικότερα η 
θεραπευτική 
αντιµετώπιση 

 

 

65             
35,5 

 

 

60          
32,8 

 

 

41          
22,4 

 

 

17             
9,3 

 

 

2,05       
0,98 

Τα έκτακτα 
περιστατικά που 
µπορεί να 
προκύψουν (π.χ. 
κρίσεις) 

 

 

107           
58,2 

 

 

61          
33,2 

 

 

13            
7,1 

 

 

3               
1,6 

 

 

1,52       
0,70 

Η έλλειψη 
ιατρικών 
υπηρεσιών στα 
σχολεία (π.χ. 
νοσηλευτικό 
προσωπικό) 

 

 

131         
70,4 

 

 

38          
20,4 

 

 

14            
7,5 

 

 

3                
1,6 

 

 

1,40       
0,70 
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Η αντιµετώπιση 
ενός 
ενδεχόµενου 
θανάτου 

 

133         
72,3 

 

32          
17,4 

 

16            
8,7 

 

3                
1,6 

 

1,40       
0,72 

Η αποµόνωση 
του παιδιού από 
τους 
συµµαθητές του 

 

133          
72,7 

 

40          
21,9 

 

8             
4,4 

 

2                 
1,1 

 

1,34       
0,62 

Τα κτιριακά 
εµπόδια στο 
χώρο του 
σχολείου 

 

74            
40,4 

 

71          
38,8 

 

33             
18 

 

5                
2,7 

 

1,83       
0,82 

 

 

Προτεινόµενες λύσεις για την άρση των εµποδίων της σχολικής ενσωµάτωσης παιδιών µε 
χρόνιες ασθένειες 

 

 Στη συνέχεια ζητήσαµε από τους εκπαιδευτικούς να µας προτείνουν τις τρεις σηµαντικότερες 
λύσεις – από µια λίστα προτεινόµενων λύσεων – για την άρση των εµποδίων που παρουσιάζονται 
κατά τη σχολική ενσωµάτωση παιδιών µε χρόνιες ασθένειες. Στις πρώτες προτιµήσεις των 
εκπαιδευτικών, όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 24, βρίσκεται η ανάγκη συστηµικής 
προσέγγισης του προβλήµατος, δηλαδή η συνεργασία ανάµεσα στα τρία κύρια συστήµατα που 
επηρεάζουν την εκπαίδευση του παιδιού (σχολείο, οικογένεια και ιατρικό προσωπικό) (84,2%), 
ακολουθεί ο σχεδιασµός µιας εκπαιδευτικής πολιτικής για την εκπαίδευση αυτών των παιδιών 
(63,6%) και η εκπαίδευση του εκπαιδευτικού προσωπικού για τα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες 
(60,3). Ουσιαστικά, στο σηµείο αυτό βλέπουµε πως οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών δεν 
διαφοροποιούνται από τις τοποθετήσεις τους ως προς τη σηµαντικότητα των εµποδίων σχολικής 
ενσωµάτωσης. Για παράδειγµα στον αµέσως προηγούµενο Πίνακα (Πίνακας 23) διαπιστώσαµε πως 
το µεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών θεωρούσε την έλλειψη συνεργασίας ανάµεσα στα τρία 
συστήµατα (οικογένεια, σχολείο, ιατρικό προσωπικό) ως το σηµαντικότερο εµπόδιο για την 
εφαρµογή της σχολικής ενσωµάτωσης γι’ αυτά τα παιδιά. Εποµένως, δεν µας εκπλήσσει το γεγονός 
ότι στο µεγαλύτερο µέρος των προτιµήσεών τους για την ανεύρεση λύσεων άρσης των εµποδίων, η 
λύση αυτή που αναφέραµε κατέχει την πρώτη θέση.  

 Ακολουθούν όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 24, ο διορισµός νοσηλευτικού προσωπικού 
στα σχολεία (32,6%), οι οικονοµικές παροχές στο σχολείο και στην οικογένεια του παιδιού για τη 
βέλτιστη εκπαιδευτική του αντιµετώπιση (23,4%) και η χρήση της νέας τεχνολογίας για τη 
βελτίωση των παρεχόµενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες (22,3%).  

Στην κατηγορία άλλο (1,6%), που είναι και η τελευταία, οι εκπαιδευτικοί µας πρότειναν 
λύσεις όπως ο σχεδιασµός σχολικών κτιρίων, τη λειτουργία θεραπευτικών κέντρων για γονείς και 
παιδιά και την ψυχολογική στήριξη των γονέων και των παιδιών στο χώρο του σχολείου. 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 24 

Κατανοµή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών ως  

προς τις προτεινόµενες λύσεις άρσης των εµποδίων της σχολικής ενσωµάτωσης παιδιών µε 
χρόνιες ασθένειες 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ  % 

Να υπάρξει συνεργασία ανάµεσα στο σχολείο, την οικογένεια και το ιατρικό 
προσωπικό που παρακολουθεί το παιδί 

84,2 (155) 

Σχεδιασµός µιας εκπαιδευτικής πολιτικής που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
αυτών των παιδιών 

63,6 (117) 

Βελτίωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών για τα παιδιά µε 
χρόνιες ασθένειες 

60,3 (111) 

∆ιορισµός νοσηλευτικού προσωπικού στα σχολεία 32,6 (60) 

Οικονοµικές παροχές στο σχολείο και στην οικογένεια του παιδιού για τη 
βέλτιστη εκπαιδευτική του αντιµετώπιση 

23,4 (43) 

Χρήση της νέας τεχνολογίας για την βελτίωση των παρεχόµενων εκπαιδευτικών 
υπηρεσιών στα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες 

22,3 (41) 

Άλλο 1,6 (3) 

∆εν απάντησαν 16 (8%)  

 

Συµµαθητές και παιδί µε χρόνια ασθένεια 

 Αυτό το οποίο διαπιστώνουµε (Πίνακας 25) ως προς τις συνέπειες της σχολικής 
ενσωµάτωσης ενός παιδιού µε χρόνια ασθένεια στους συµµαθητές του είναι ότι για καµία ασθένεια 
δεν παρατηρούµε να συγκεντρώνονται τα υψηλότερα ποσοστά στις θετικές συνέπειες. Αντίθετα, οι 
απόψεις των εκπαιδευτικών που µας απάντησαν σε αυτή την ερώτηση βλέπουµε να διαµοιράζονται 
στις αρνητικές συνέπειες της σχολικής ενσωµάτωσης ενός παιδιού µε χρόνια ασθένεια στους 
συµµαθητές του (και συγκεκριµένα στη δηµιουργία φόβου) και στην κατηγορία των ουδέτερων 
συνεπειών. 

 Πιο συγκεκριµένα, διαπιστώνουµε πως οι ασθένειες Έιτζ (72,7%), Επιληψία (60,6%) και 
Καρκίνος (40%) συγκεντρώνουν τα µεγαλύτερα ποσοστά στις αρνητικές συνέπειες και 
συγκεκριµένα στην δηµιουργία φόβου στα υπόλοιπα παιδιά. Το γεγονός αυτό δεν πρέπει να µας 
εκπλήσσει, αφού όπως προηγουµένως διαπιστώσαµε παιδιά που πάσχουν µε µια από τις τρεις αυτές 
ασθένειες προκαλούν στους εκπαιδευτικούς άσχηµα συναισθήµατα (Πίνακας 22). Για τις υπόλοιπες 
τρεις κατηγορίες χρόνιων ασθενειών οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως η παρουσία παιδιών µε µια 
από αυτές τις ασθένειες δεν θα έχει καµία συνέπεια στη σχολική τάξη (Άσθµα (39,3%), ∆ιαβήτης 
(54,2), Μεσογειακή Αναιµία (41,6)). 

 

 

 

 

Πίνακας 25 

Κατανοµή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών ως προς τις συνέπειες της σχολικής 
ενσωµάτωσης παιδιών µε χρόνιες ασθένειες στους συµµαθητές τους 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
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Θετικές 
συνέπει
ες 

Αίσθηµ
α 
φόβου 
στα 
υπόλοι
πα 
παιδιά 

Αίσθηµα 
ζήλιας 
εξαιτίας 
της ειδικής 
µετα- 

χείρισης εκ 
µέρους του 
δασκάλου 

Έλλειψη 
κατανόησης 
για την 
κατάσταση 
της υγείας 
του παιδιού  

Προβλήµατα 
συµεργασίας
/ 
Αναστάτωση 
στην τάξη 

Καµία 
συνέπει
α 

ΚΑΤΗΓΟΡ
ΙΕΣ 
ΧΡΟΝΙΩΝ 
ΑΣΘΕΝΕΙ
ΩΝ 

% % % % % % 

Άσθµα 29 10,4 5,5 18,6 12,6 39,3 

∆ιαβήτης 25,1 3,9 6,7 15,6 3,9 54,2 

Έιτζ (Aids) 8 72,7 4,3 15 19,3 3,7 

Επιληψία 11,7 60,6 3,3 13,9 26,7 8,3 

Καρκίνος 23,2 40 5,9 17,3 9,2 20 

Μεσογειακή 
αναιµία 

27,6 10,3 8,1 17,3 4,9 41,6 

 
 Οι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους θεωρούν πως οι συµµαθητές του παιδιού µε χρόνια 
ασθένεια θα πρέπει πάντα να ενηµερώνονται (41,8%) για την κατάσταση της υγείας του 
συµµαθητή τους που πάσχει από χρόνια ασθένεια (Πίνακας 26). Οι κατηγορίες απαντήσεων που 
µας έδωσαν οι εκπαιδευτικοί για να µας αιτιολογήσουν την επιλογή τους αυτή φαίνονται στον 
Πίνακα 27. Μια δασκάλα που υπηρετεί σε ειδικό σχολείο και έχει προϋπηρεσία πάνω από 21 έτη 
µας έγραψε: «Θα πρέπει να γνωρίζουν µια πραγµατικότητα που είναι µια πλευρά της καθηµερινής 
ζωής και µια πιθανότητα για όλους µας. Έτσι εξοικειώνονται µε τα προβλήµατα, µαθαίνουν να ζουν 
µ’ αυτά και να κατανοούν τις ιδιαιτερότητες των άλλων γνωρίζοντας τις διαφορετικές όψεις της 
ζωής, όπου όλοι µε όποια προβλήµατα πρέπει να µάθοµε να συνυπάρχοµε από τη µικρή ηλικία». 

 Το 31,4% των εκπαιδευτικών µας δήλωσε πως το είδος της ασθένειας είναι αυτό το οποίο θα 
πρέπει να καθορίζει το εάν ή όχι θα ενηµερώνονται οι συµµαθητές του παιδιού. Οι κατηγορίες 
απαντήσεων των εκπαιδευτικών στην επιλογή τους αυτή φαίνονται στον Πίνακα 28. Ένας 
δάσκαλος που υπηρετεί σε συνηθισµένο σχολείο και έχει προϋπηρεσία από 11-20 έτη µας 
αναφέρει: «Αν η ασθένεια είναι εµφανής ή ο/η µαθητής-τρια αναγκάζεται να λείπει συχνά, τα 
υπόλοιπα παιδιά πρέπει να ενηµερώνονται σωστά, ώστε να καταλάβουν το µέγεθος του προβλήµατος 
και να τον αντιµετωπίσουν ανάλογα χωρίς να του δηµιουργήσουν επιπρόσθετα προβλήµατα, ιδίως 
ψυχολογικά». 

 Μόνο αν κριθεί αναγκαίο θα πρέπει να ενηµερώνονται οι συµµαθητές του παιδιού µας 
δήλωσε το 25,8%. Οι λόγοι για τους οποίους αυτό το ποσοστό των εκπαιδευτικών επέλεξε τη 
συγκεκριµένη κατηγορία απάντησης φαίνεται στον Πίνακα 29. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση 
µιας δασκάλας που υπηρετεί σε συνηθισµένο σχολείο και έχει προϋπηρεσία 0-5 έτη: «Μόνο αν 
κριθεί αναγκαίο, θα πρέπει να ενηµερώνονται τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης για την κατάσταση της 
υγείας του/της συµµαθητή/τριας του, για να ξέρουν πως να συµπεριφερθούν. Όταν δεν υπάρχει λόγος, 
καλύτερο είναι να µην ξέρουν έτσι ώστε να µη στγµατίζονται τα παιδιά µε κάποια χρόνια ασθένεια».  

 Συνοπτικά, θα λέγαµε ότι οι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους είναι υπέρ της ενηµέρωσης 
των συµµαθητών του παιδιού (41,8%) και είναι πολύ λίγοι οι εκπαιδευτικοί (1%) που µας δήλωσαν 
ότι σε καµία περίπτωση δεν θα έπρεπε να ενηµερώνονται οι συµµαθητές του. Όσον αφορά τους 
λόγους για τους οποίους δεν θα πρέπει να ενηµερώνονται οι συµµαθητές του παιδιού, ένας 
εκπαιδευτικός από τους δύο που επέλεξαν αυτή την απάντηση τεκµηρίωσε την επιλογή του αυτή 
υποστηρίζοντας πως «είναι ένα θέµα προσωπικό».  

Πίνακας 26 

Κατανοµή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών σχετικά µε το εάν πρέπει ή όχι να 
ενηµερώνονται οι συµµαθητές του παιδιού για την κατάσταση της υγείας του 
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 Τρόποι χειρισµού Απόλυτοι 
αριθµοί 

% 

Πάντα θα πρέπει να ενηµερώνονται οι 
µαθητές 

81 41,8 

Εξαρτάται από την ασθένεια 61 31,4 

Μόνο αν κριθεί αναγκαίο 50 25,8 

Σε καµία περίπτωση 2 1 

Σύνολο 194 100 

∆εν απάντησαν: 6 (3%) 

Πίνακας 27 

Λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να ενηµερώνονται πάντα οι συµµαθητές του παιδιού 

 

Κατηγορίες απαντήσεων των 
εκπαιδευτικών 

Απόλυτοι  αριθµοί % 

Ενσωµάτωση του µαθητή 46 70,8 

Αντιµετώπιση της πραγµατικότητας 21 32,3 

Αποφυγή αρνητικών συναισθηµάτων στους 
συµµαθητές  

14 21,5 

Πλήρης ετοιµότητα για αντιµετώπιση 
ιατρικού προβλήµατος 

8 12,3 

Αποφυγή λανθασµένης εντύπωσης για την 
ασθένεια του παιδιού 

6 9,2 

Ωριµότητα 5 7,7 

Αποφυγή αναστάτωσης στην τάξη 1 1,5 

∆εν απάντησαν: 16 (19,8%) 

Πίνακας 28 

Λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να ενηµερώνονται οι συµµαθητές του παιδιού µόνο µε βάση 
τη φύση της ασθένειας 

 

 Κατηγορίες απαντήσεων  Απόλυτοι αριθµοί % 

Μόνο εάν τα υπόλοιπα παιδιά µπορούν να 
βοηθήσουν 

12 28,6 

Αν είναι µεταδοτική 10 23,8 

Κίνδυνος αποµόνωσης του παιδιού 8 19 

Μόνο αν λείπει συχνά από την τάξη του 8 19 

∆εν µπορούν τα παιδιά να κατανοήσουν την 
ασθένεια 

6 14,3 

Τα παιδιά θα βρεθούν σε δύσκολη θέση 7 16,7 

Από τη δοµή της τάξης 4 9,5 

∆εν απάντησαν: 19 (31,1%) 

 

Πίνακας 29 
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Λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να ενηµερώνονται οι συµµαθητές του παιδιού µόνο αν 
κριθεί αναγκαίο 

 

Κατηγορίες απαντήσεων Απόλυτοι αριθµοί % 

Μόνο εάν αυτό θα βοηθήσει το παιδί 17 50 

Για να µην αποµονωθεί το παιδί 9 26,5% 

Αποφυγή λανθασµένης εντύπωσης για την 
ασθένεια του παιδιού 

7 20,6 

Αναστάτωση στην τάξη 5 14,7 

Έλλειψη κατανόησης της φύσης της 
ασθένειας 

3 8,8 

Για αποφυγή κινδύνου µετάδοσης 2 5,9% 

Αν είναι εµφανή τα συµπτώµατα 1 2,9 

∆εν απάντησαν: 16 (32%) 

 

Ενηµέρωση και εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για τα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες 

α) Ενηµέρωση εκπαιδευτικών για τα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες 

 

 Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι εκπαιδευτικοί (93,3%) θεωρούν πως είναι απολύτως 
αναγκαία η ενηµέρωσή τους για τα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες και ένα 6,7% θεωρεί πως είναι 
αρκετά αναγκαία. Όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 30 ούτε ένας εκπαιδευτικός δεν 
τοποθετήθηκε αρνητικά σε αυτή την ερώτηση. Όσον αφορά τους τρόπους µε τους οποίους αυτή η 
ενηµέρωση µπορεί να πραγµατοποιηθεί (Πίνακας 31 και Πίνακας 32), διαπιστώνουµε πως οι 
εκπαιδευτικοί θεωρούν αποτελεσµατικότερο τρόπο ενηµέρωσης αυτό των επιµορφωτικών 
σεµιναρίων (51%) και έπειτα την ενηµέρωση από το ιατρικό προσωπικό (38,7%). Ένα 9,8% των 
εκπαιδευτικών µας δήλωσε και άλλους τρόπους ενηµέρωσης των εκπαιδευτικών για τα παιδιά µε 
χρόνιες ασθένειες, τους οποίους παρουσιάζουµε στον Πίνακα 32. Αυτοί οι τρόποι αφορούν έναν 
συνδυασµό όλων των προτεινόµενων τρόπων (6,2%), από βιώµατα των ίδιων γονέων ή άλλων 
εκπαιδευτιών που έχουν συναντήσει παρόµοια περιστατικά (2,6%) και από ειδίκευση µεταπτυχιακή 
(1%). 

 Σε γενικές γραµµές, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν την ενηµέρωσή τους πάνω στα παιδιά µε 
χρόνιες ασθένειες αναγκαία και τον καταλληλότερο τρόπο για την ενηµέρωσή τους αυτή θεωρούν 
τα ειδικά επιµορφωτικά σεµινάρια. 

 

 

Πίνακας 30 

Κατανοµή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών ως προς την αναγκαιότητα ενηµέρωσής τους 
για τα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες 

 

Αναγκαιότητα ενηµέρωσης των 
εκπαιδευτικών για τα παιδιά µε χρόνιες 
ασθένειες 

Απόλυτοι αριθµοί % 

Ναι, απολύτως αναγκαία 182 93,3 

Ναι, αρκετά αναγκαία 13 6,7 

Όχι, λίγο αναγκαία 0 0 
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Όχι, καθόλου αναγκαία 0 0 

Σύνολο 195 100 

∆εν απάντησαν: 5 (2,5%) 

 

 

Πίνακας 31 

Τρόποι ενηµέρωσης των εκπαιδευτικών για τα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες 

Τρόποι ενηµέρωσης των εκπαιδευτικών 
για τα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες  

Απόλυτοι αριθµοί % 

Από ειδικά επιµορφωτικά σεµινάρια 99 51 

Από ιατρικό προσωπικό 75 38,7 

Άλλος τρόπος 19 9,8 

Από τη µελέτη σχετικής βιβλιογραφίας 1 0,5 

Σύνολο 194 100 

∆εν απάντησαν: 6 (3%) 

 

 

 

 

Πίνακας 32 

Άλλοι τρόπος ενηµέρωσης των εκπαιδευτικών για τα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες 

Κατηγορίες απαντήσεων Απόλυτοι αριθµοί % 

Συνδυασµός όλων των παραπάνω τρόπων 12 6,2 

Από βιώµατα γονέων , άλλων σχολείων και 
γιατρών 

5 2,6 

Ειδίκευση µεταπτυχιακή 2 1 

Σύνολο 19 9,8 

 

β) Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για τα παιδιά µε χρόνιες  

ασθένειες 

 

 Για την αναγκαιότητα εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών σχετικά µε τα παιδιά µε χρόνιες 
ασθένειες (Πίνακας 33), έχουµε να κάνουµε τις ακόλουθες παρατηρήσεις: Οι 142 εκπαιδευτικοί 
(73,2%) από τους 194 που απάντησαν σε αυτή την ερώτηση µας δήλωσαν ότι είναι απολύτως 
αναγκαία η εκπαίδευσή τους, ένα 24,2% ότι είναι αρκετά αναγκαία και ένα 2,1% θεωρεί ότι είναι 
λίγο αναγκαία. Από µαθήµατα που θα προσφέρονται στις βασικές σπουδές (53,9%) και από 
πανεπιστηµιακό τµήµα ειδικής αγωγής (23%) είναι οι δύο βασικότεροι τρόποι τους οποίους οι 
εκπαιδευτικοί θεωρούν τους αποτελεσµατικότερους για την εκπαίδευσή τους. Οι υπόλοιποι τρόποι 
φαίνονται στον Πίνακα 34 και στον Πίνακα 35. 

 Παρατηρούµε ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν την ενηµέρωσή τους για τα παιδιά µε χρόνιες 
ασθένειες περισσότερο αναγκαία από ότι την εκπαίδευσή τους για τα παιδιά αυτά. 

Πίνακας 33 
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Κατανοµή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών ως προς την αναγκαιότητα εκπαίδευσής τους 
για τα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες 

 

Αναγκαιότητα εκπαίδευσης των 
εκπαιδευτικών για τα παιδιά µε 
χρόνιες ασθένειες 

Απόλυτοι αριθµοί % 

Ναι, απολύτως αναγκαία 142 73,2 

Ναι, αρκετά αναγκαία 47 24,2 

Όχι, λίγο αναγκαία 4 2,1 

Όχι, καθόλου αναγκαία 1 0,5 

Σύνολο 194 100 

∆εν απάντησαν: 6 (3%) 

 

 

Πίνακας 34 

ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ  

Τρόποι εκπαίδευσης των 
εκπαιδευτικών για τα παιδιά µε χρόνιες 
ασθένειες  

 

Απόλυτοι αριθµοί 

 

% 

Από µαθήµατα που θα προσφέρονται στις 
βασικές σπουδές 

103 53,9 

Από Πανεπιστηµιακό Τµήµα Ειδικής 
Αγωγής 

44 23 

Άλλος τρόπος 38 19,9 

Από µεταπτυχιακές σπουδές 6 3,1 

Σύνολο 191 100 

∆εν απάντησαν: 9 (4,5%) 

 

Πίνακας 35 

Άλλοι τρόπος εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών για τα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες 

Κατηγορίες απαντήσεων Απόλυτοι αριθµοί % 

Επιµορφωτικά σεµινάρια 17 8,9 

Συνδυασµός όλων των τρόπων 6 3,1 

Από Ιατρικό προσωπικό 15 7,9 

Σύνολο 38 19,9 

 

 

7.1.2. Έλεγχοι στατιστικής σηµαντικότητας  

Στο σηµείο αυτό παρουσιάζουµε τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα των συσχετίσεων των 
απαντήσεων των εκπαιδευτικών σε ζητήµατα σχετικά µε τη σχολική ενσωµάτωση παιδιών µε 
χρόνιες ασθένειες, σε σχέση µε τα ατοµικά τους χαρακτηριστικά και σε σχέση µε τις απαντήσεις 
τους σε ορισµένες ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου. 
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Για τις ανάγκες της στατιστικής ανάλυσης ανακωδικεύσαµε (ανακωδικοποιήσαµε Recode) 
ορισµένες από τις µεταβλητές µας, για να είναι δυνατή η χρήση των στατιστικών κριτηρίων. 
«Ανακωδικοποίηση είναι η µετατροπή των τιµών µιας µεταβλητής, έτσι ώστε οι αρχικές τιµές να 
αντιπροσωπεύονται από νέες µε βάση κάποια κριτήρια (Κατσίλλης, 1998, 143). 

 

Προσωπική εµπειρία χρόνιας ασθένειας και στάση απέναντι στην σχολική ενσωµάτωση παιδιών 
µε χρόνιες ασθένειες 

 

Εξετάσαµε εάν η προσωπική εµπειρία των εκπαιδευτικών σχετικά µε κάποια χρόνια 
ασθένεια επηρεάζει τη στάση τους απέναντι στην σχολική ενσωµάτωση των παιδιών µε χρόνιες 
ασθένειες. Όπως φαίνεται και στους επόµενους έξι πίνακες που ακολουθούν (Πίνακες 36 έως 41), 
µετά την εφαρµογή του χ2 κριτηρίου δεν διαπιστώθηκε καµία στατιστικά σηµαντική διαφορά στις 
τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στη σχολική ενσωµάτωση των παιδιών των έξι 
κατηγοριών χρόνιων ασθενειών σε σχέση µε την προσωπική εµπειρία κάποιας χρόνιας ασθένειας. 
Η προσωπική εµπειρία δηλαδή κάποιας χρόνιας ασθένειας δεν φαίνεται να παίζει κανένα 
διαφοροποιητικό παράγοντα στη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στη σχολική ενσωµάτωση 
των παιδιών µε χρόνιες ασθένειες. 

 

 

Πίνακας 36 

Προσωπική εµπειρία χρόνιας ασθένειας και καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης για τα 
παιδιά µε άσθµα 

 

Καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης για τα 
παιδιά µε άσθµα 

Προσωπική εµπειρία χρ. ασθ. Σε ειδικό σχολείο Σε συνηθισµένη 
τάξη 

Ναι ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

11,4 

20 

88,6 

18,3 

Όχι ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

10,4 

80 

89,6 

81,7 

χ2 =.033 µε β.έ. (df)=1 και p=.857>.05 

 

Πίνακας 37 

Προσωπική εµπειρία χρόνιας ασθένειας και καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης για τα 
παιδιά µε διαβήτη 

 

Καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης για τα 
παιδιά µε διαβήτη 

Προσωπική εµπειρία χρ. ασθ. Σε ειδικό σχολείο Σε συνηθισµένη 
τάξη 

Ναι ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

11,8 

26,7 

88,2 

17,2 

Όχι ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

7,1 

73,3 

92,9 

82,8 
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χ2 =.832 µε β.ε. (df)=1 και p=.362>.05 

 

 

 

Πίνακας 38 

Προσωπική εµπειρία χρόνιας ασθένειας και καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης για τα 
παιδιά µε έιτζ 

 

Καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης για τα 
παιδιά µε έιτζ  

Προσωπική εµπειρία χρ. ασθ. Σε ειδικό σχολείο Σε συνηθισµένη 
τάξη 

Ναι ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

61,8 

19,8 

38,2 

16,5 

Όχι ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

56,3 

80,2 

43,7 

83,5 

χ2 =.340 µε β.ε. (df)=1 και p=.702>.05 

 

Πίνακας 39 

Προσωπική εµπειρία χρόνιας ασθένειας και καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης για τα 
παιδιά µε επιληψία 

 

Καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης για τα 
παιδιά µε επιληψία 

Προσωπική εµπειρία χρ. ασθ. Σε ειδικό σχολείο Σε συνηθισµένη 
τάξη 

Ναι ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

35,3 

25,5 

64,7 

15,9 

Όχι ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

23,2 

74,5 

76,8 

84,1 

χ2 =2.149 µε β.ε. (df)=1 και p=.143>.05 

 

Πίνακας 40 

Προσωπική εµπειρία χρόνιας ασθένειας και καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης για τα 
παιδιά µε καρκίνο 

 

Καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης για τα 
παιδιά µε καρκίνο 

Προσωπική εµπειρία χρ. ασθ. Σε ειδικό σχολείο Σε συνηθισµένη 
τάξη 

Ναι ποσοστά γραµ. 34,3 65,7 
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ποσοστά στήλ. 21,4 17,7 

Όχι ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

29,1 

78,6 

70,9 

82,3 

χ2 =.358 µε β.ε. (df)=1 και p=.550>.05 

 

 

Πίνακας 41 

Προσωπική εµπειρία χρόνιας ασθένειας και καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης για τα 
παιδιά µε µεσογειακή αναιµία 

 

Καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης για τα 
παιδιά µε µεσογειακή αναιµία 

Προσωπική εµπειρία χρ. ασθ. Σε ειδικό σχολείο Σε συνηθισµένη 
τάξη 

Ναι ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

17,1 

18,2 

82,9 

19 

Όχι ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

17,9 

81,8 

82,1 

81 

χ2 =.011 µε β.ε. (df)=1 και p=.918>.05 

 

Προσωπική εµπειρία µαθητή µε χρόνια ασθένεια και στάση απέναντι στη σχολική ενσωµάτωση 
παιδιών µε χρόνιες ασθένειες 

Ούτε η προσωπική εµπειρία ενός µαθητή µε χρόνια ασθένεια δεν φαίνεται να επηρεάζει τις 
τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στην εκπαιδευτική τοποθέτηση των παιδιών µε χρόνιες 
ασθένειες. Έπειτα από την εφαρµογή του µη παραµετρικού κριτηρίου χ2 καθώς και του 
εναλλακτικού πιθανολογικού κριτηρίου Fisher, δεν διαπιστώσαµε καµία στατιστικά σηµαντική 
διαφορά στις απόψεις των εκπαιδευτικών απέναντι στη σχολική ενσωµάτωση σε σχέση µε την 
προσωπική εµπειρία ενός ή περισσοτέρων µαθητών µε χρόνια ασθένεια, όπως φαίνεται και στους 
επόµενους έξι πίνακες που ακολουθούν (Πίνακες 42 έως 47). 

 

Πίνακας 42 

Προσωπική εµπειρία µαθητή µε χρόνια ασθένεια και καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης για 
τα παιδιά µε άσθµα 

 

Καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης για τα 
παιδιά µε άσθµα 

Προσωπική εµπειρία µαθητή 
µε χρόνια ασθένεια 

Σε ειδικό σχολείο Σε συνηθισµένη 
τάξη 

Ναι ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

6,9 

20 

93,1 

32,1 

Όχι ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

12,3 

80 

87,7 

67,9 

χ2 =1.235 µε β.ε. (df)=1 και p=.266>.05 
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Πίνακας 43 

Προσωπική εµπειρία µαθητή µε χρόνια ασθένεια και καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης για 
τα παιδιά µε διαβήτη 

Καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης για τα 
παιδιά µε διαβήτη 

Προσωπική εµπειρία χρ. ασθ. Σε ειδικό σχολείο Σε συνηθισµένη 
τάξη 

Ναι ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

7 

26,7 

93 

30,6 

Όχι ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

8,4 

73,3 

91,6 

69,4 

p=.748>.05 

 

Πίνακας 44 

Προσωπική εµπειρία µαθητή µε χρόνια ασθένεια και καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης για 
τα παιδιά µε έιτζ 

Καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης για τα 
παιδιά µε έιτζ 

Προσωπική εµπειρία χρ. ασθ. Σε ειδικό σχολείο Σε συνηθισµένη 
τάξη 

Ναι ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

55,4 

29,2 

44,6 

32,1 

Όχι ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

58,6 

70,8 

41,4 

67,9 

χ2 =.167 µε β.ε. (df)=1 και p=.683>.05 

 

Πίνακας 45 

Προσωπική εµπειρία µαθητή µε χρόνια ασθένεια και καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης για 
τα παιδιά µε επιληψία 

Καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης για τα 
παιδιά µε επιληψία 

Προσωπική εµπειρία χρ. ασθ. Σε ειδικό σχολείο Σε συνηθισµένη 
τάξη 

Ναι ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

21,1 

25,5 

78,9 

32,8 

Όχι ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

27,6 

74,5 

72,4 

67,2 

χ2 =.876 µε β.ε. (df)=1 και p=.349>.05 
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Πίνακας 46  

Προσωπική εµπειρία µαθητή µε χρόνια ασθένεια και καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης για 
τα παιδιά µε καρκίνο 

 

Καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης για τα 
παιδιά µε καρκίνο 

Προσωπική εµπειρία χρ. ασθ. Σε ειδικό σχολείο Σε συνηθισµένη 
τάξη 

Ναι ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

23,2 

23,2 

76,8 

33,3 

Όχι ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

33,3 

76,8 

66,7 

66,7 

χ2 =1.894 µε β.ε. (df)=1 και p=.169>.05 

 

Πίνακας 47 

Προσωπική εµπειρία µαθητή µε χρόνια ασθένεια και καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης για 
τα παιδιά µε µεσογειακή αναιµία 

 

Καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης για τα 
παιδιά µε µεσογειακή αναιµία 

Προσωπική εµπειρία χρ. ασθ. Σε ειδικό σχολείο Σε συνηθισµένη 
τάξη 

Ναι ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

10,7 

18,2 

89,3 

32,9 

Όχι ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

20,9 

81,8 

79,1 

67,1 

χ2 =2.781 µε β.ε. (df)=1 και p=.095>.05 

 

 

Συναισθήµατα απέναντι στις χρόνιες ασθένειες και στάσεις απέναντι στη σχολική ενσωµάτωση 

 Τα συναισθήµατα απέναντι στα παιδιά µε άσθµα επηρεάζουν την τοποθέτηση των 
εκπαιδευτικών ως προς την καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης για αυτά τα παιδιά. Συγκεκριµένα, 
µετά την εφαρµογή του χ2 κριτηρίου διαπιστώσαµε στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.008<.05) 
ανάµεσα στα συναισθήµατα των εκπαιδευτικών από την παρουσία των παιδιών µε άσθµα στην 
τάξη τους και στην στάση τους απέναντι στην σχολική τους ενσωµάτωση. 

 ∆ιαβάζοντας τα ποσοστά των γραµµών (Πίνακας 48) διαπιστώνουµε πως τα άσχηµα 
συναισθήµατα οδηγούν τους εκπαιδευτικούς στην άποψη πως οι ξεχωριστές δοµές εκπαίδευσης 
είναι οι καταλληλότερες γι’ αυτά τα παιδιά (35,7%). Αντίθετα εάν τα συναισθήµατά τους απέναντι 
σε αυτά τα παιδιά είναι θετικά ή και ούτε αρνητικά, ούτε θετικά, τότε τοποθετούνται υπέρ της 
σχολικής ενσωµάτωσης των παιδιών µε άσθµα (91,1% και 91,4% αντίστοιχα). 
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Πίνακας 48 

Συναισθήµατα απέναντι στα παιδιά µε άσθµα και στάση των εκπαιδευτικών στη σχολική 
τους ενσωµάτωση 

 

Καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης για τα 
παιδιά µε άσθµα 

Συναισθήµατα απέναντι στα 
παιδιά µε άσθµα 

Σε ειδικό σχολείο Σε συνηθισµένη 
τάξη 

Άσχηµα Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

35,7 

25 

64,3 

5,5 

Καλά Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

8,9 

60 

91,1 

75 

Ούτε 
καλά 
ούτε 
άσχηµα 

Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

8,6 

15 

91,4 

19,5 

χ2 =9.657 µε β.ε. (df)=2 και p=.008<.05 

 

 Τα συναισθήµατα των εκπαιδευτικών απέναντι στα παιδιά µε διαβήτη δεν φαίνεται να 
επηρεάζουν την στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην σχολική τους ενσωµάτωση (p=.072>.05). 
Τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή του χ2 κριτηρίου φαίνονται στον επόµενο πίνακα (Πίνακας 
49). 

 

Πίνακας 49 

Συναισθήµατα απέναντι στα παιδιά µε διαβήτη και στάση των εκπαιδευτικών στη σχολική 
τους ενσωµάτωση 

 

Καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης για τα 
παιδιά µε διαβήτη 

Συναισθήµατα απέναντι στα 
παιδιά µε διαβήτη 

Σε ειδικό σχολείο Σε συνηθισµένη 
τάξη 

Άσχηµα Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

25 

20 

75 

5,3 

Καλά Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

7,4 

73,3 

92,6 

80,6 

Ούτε 
καλά 
ούτε 
άσχηµα 

Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

4 

6,7 

96 

14,1 

χ2 =5.253 µε β.ε. (df)=2 και p=.072>.05 

 

 Στατιστικά σηµαντική είναι η διαφορά (p=.000<.05) στις απόψεις των εκπαιδευτικών για 
σχολική ενσωµάτωση των  παιδιών που έχουν µολυνθεί από τον ιό του έιτζ σε σχέση µε τα 
συναισθήµατά τους απέναντι σε αυτά τα παιδιά (Πίνακας 50). Συγκεκριµένα, διαβάζοντας τα 
ποσοστά των γραµµών διαπιστώνουµε ότι όσο πιο θετικά είναι τα συναισθήµατα των 
εκπαιδευτικών απέναντι σε αυτά τα παιδιά τόπο πιο θετικά τοποθετούνται προς τη σχολική τους 
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ενσωµάτωση (84,4%). Αντίθετα, όσο πιο άσχηµα αισθάνονται απέναντι στην ύπαρξη τέτοιων 
παιδιών στην τάξη τους, τόσο πιο αρνητικοί είναι απέναντι στη σχολική τους ενσωµάτωση 
(74,4%). 

 

Πίνακας 50 

Συναισθήµατα απέναντι στα παιδιά µε έιτζ και στάση των εκπαιδευτικών στη σχολική τους 
ενσωµάτωση 

 

Καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης για τα 
παιδιά µε έιτζ 

Συναισθήµατα απέναντι στα 
παιδιά µε έιτζ 

Σε ειδικό σχολείο Σε συνηθισµένη 
τάξη 

Άσχηµα Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

74,4 

65 

25,6 

29,9 

Καλά Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

15,6 

4,9 

84,4 

35,1 

Ούτε 
καλά 
ούτε 
άσχηµα 

Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

53,4 

30,1 

46,6 

35,1 

χ2 =33.863 µε β.ε. (df)=2 και p=.000<.05 

 

 Και για τα παιδιά µε επιληψία οι εκπαιδευτικοί διαφοροποιούνται σηµαντικά (p=.045<.05) 
στις τοποθετήσεις τους για τη σχολική τους ενσωµάτωση ανάλογα µε τα συναισθήµατά τους για τα 
παιδιά αυτά. Συγκεκριµένα, όσο πιο θετικά είναι τα συναισθήµατά τους απέναντι στα παιδιά µε 
επιληψία τόσο πιο θετικοί είναι οι εκπαιδευτικοί απέναντι σε αυτά τα παιδιά (83,6) (Πίνακας 51). Η 
παροχή µορφών ειδικής εκπαίδευσης επηρεάζεται από την ύπαρξη αρνητικών συναισθηµάτων των 
εκπαιδευτικών για τα παιδιά µε επιληψία (34,8%). Αυτό σηµαίνει ότι όσο πιο άσχηµα αισθάνονται 
από την παρουσία παιδιών µε επιληψία στην τάξη τους, τόσο πιο πολύ επιλέγουν τις ξεχωριστές 
δοµές εκπαιδευτικής αντιµετώπισης ως τις καταλληλότερες γι’ αυτά τα παιδιά.  

 

 

 

 

Πίνακας 51 

Συναισθήµατα απέναντι στα παιδιά µε επιληψία και στάση των εκπαιδευτικών στη σχολική 
τους ενσωµάτωση 

Καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης για τα 
παιδιά µε επιληψία 

Συναισθήµατα απέναντι στα 
παιδιά µε επιληψία 

Σε ειδικό σχολείο Σε συνηθισµένη 
τάξη 

Άσχηµα Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

34,8 

50 

65,2 

31,9 

Καλά Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

16,4 

26,1 

83,6 

45,2 
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Ούτε 
καλά 
ούτε 
άσχηµα 

Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

26,2 

23,9 

73,8 

23 

χ2 =6.215 µε β.ε. (df)=2 και p=.045<.05 

 

 Την ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών διαφορών (p=.000<.05), εντοπίσαµε και στην περίπτωση 
της συναισθηµατικής τοποθέτησης των εκπαιδευτικών απέναντι στα παιδιά µε καρκίνο σε σχέση µε 
την στάση τους ως προς τη σχολική τους ενσωµάτωση. ∆ιαβάζοντας τα ποσοστά γραµµών του 
παρακάτω πίνακα, διαπιστώνουµε ότι η ύπαρξη αρνητικών συναισθηµάτων για τα παιδιά µε 
καρκίνο οδηγεί το ένα 50% των εκπαιδευτικών να τοποθετούνται υπέρ του ειδικού σχολείου γι’ 
αυτά τα παιδιά και άλλο ένα 50% να τοποθετείται υπέρ της συνηθισµένης τάξης. Τα θετικά 
συναισθήµατα απέναντι στα παιδιά µε καρκίνο οδηγούν σε θετική στάση των εκπαιδευτικών 
απέναντι στη σχολική ενσωµάτωση αυτών των παιδιών (81,9%). Η ύπαρξη ούτε θετικών ούτε 
αρνητικών συναισθηµάτων απέναντι στα παιδιά µε καρκίνο οδηγεί τους εκπαιδευτικούς σε θετική 
τοποθέτηση ως προς τη σχολική ενσωµάτωση των παιδιών αυτών (65%). 

Πίνακας 52 

Συναισθήµατα απέναντι στα παιδιά µε καρκίνο και στάση των εκπαιδευτικών στη σχολική 
τους ενσωµάτωση 

Καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης για τα 
παιδιά µε καρκίνο 

Συναισθήµατα απέναντι στα 
παιδιά µε καρκίνο 

Σε ειδικό σχολείο Σε συνηθισµένη 
τάξη 

Άσχηµα Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

50 

43,6 

50 

18,9 

Καλά Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

18,1 

30,9 

81,9 

60,6 

Ούτε 
καλά 
ούτε 
άσχηµα 

Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

35 

25,5 

65 

20,5 

χ2 =15.903 µε β.ε. (df)=2 και p=.000<.05 

 Στατιστικά σηµαντικές διαφορές (p=.003<.05) διαπιστώσαµε ανάµεσα στα συναισθήµατα και 
την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών ως προς την καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης των παιδιών 
µε µεσογειακή αναιµία. Συγκεκριµένα, όσο πιο θετικά συναισθήµατα έχουν οι εκπαιδευτικοί για τα 
παιδιά µε µεσογειακή αναιµία, τόσο πιο θετικοί είναι ως προς τη σχολική τους ενσωµάτωση 
(87,3%). 

 

Πίνακας 53 

Συναισθήµατα απέναντι στα παιδιά µε µεσογειακή αναιµία και στάση των εκπαιδευτικών στη 
σχολική τους ενσωµάτωση 

 

Καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης για τα 
παιδιά µε µεσογειακή αναιµία 

Συναισθήµατα απέναντι στα 
παιδιά µε µεσογειακή αναιµία 

Σε ειδικό σχολείο Σε συνηθισµένη 
τάξη 

Άσχηµα Ποσοστά γραµµής 42,9 57,1 
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Ποσοστά στήλης 28,1 8 

Καλά Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

12,7 

50 

87,3 

73,3 

Ούτε 
καλά 
ούτε 
άσχηµα 

Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

20 

21,9 

80 

18,7 

χ2 =11.473 µε β.ε. (df)=2 και p=.003<.05 

 

 Συνοψίζοντας, διαπιστώσαµε στατιστικά σηµαντικές διαφορές ως προς τα συναισθήµατα και 
τις στάσεις των εκπαιδευτικών για τα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες (µε εξαίρεση τα παιδιά µε 
διαβήτη). ∆ιαπιστώσαµε, πως όσο πιο θετικά συναισθήµατα έχουν οι εκπαιδευτικοί απέναντι σε 
αυτά τα παιδιά, τόσο πιο θετικοί είναι και ως προς τη σχολική τους ενσωµάτωση. Τα αρνητικά 
συναισθήµατα τις περισσότερες φορές οδηγούν τους εκπαιδευτικούς στην επιλογή ξεχωριστών 
δοµών εκπαίδευσης, ενώ τα ούτε καλά, ούτε άσχηµα συναισθήµατα ορισµένες φορές οδηγούν  το 
µεγαλύτερο µέρος των εκπαιδευτικών στην επιλογή ξεχωριστών δοµών εκπαίδευσης (π.χ. παιδιά µε 
έιτζ) και άλλοτε στην επιλογή της φοίτησης στη συνηθισµένη σχολική τάξη (π.χ. παιδιά µε 
µεσογειακή αναιµία).  

 

Προσωπική εµπειρία µαθητή µε χρόνια ασθένεια και βαθµός ανταπόκρισης του σχολείου 

Προκειµένου να εξετάσουµε εάν υπάρχει διαφοροποίηση στις απόψεις των εκπαιδευτικών 
ως προς το βαθµό ανταπόκρισης του σχολείου στο οποίο εργάζονται σήµερα σε σχέση µε το εάν 
έχουν ή όχι συναντήσει µαθητή µε χρόνια ασθένεια, εφαρµόσαµε το µη παραµετρικό κριτήριο 
Mann-Whitney. Στον Πίνακα 54 παρουσιάζονται οι µέσοι όροι των απαντήσεων των 
εκπαιδευτικών που έχουν ή δεν έχουν προσωπική εµπειρία µαθητή µε χρόνια ασθένεια σε σχέση µε 
το βαθµό ανταπόκρισης του σχολείου όπου εργάζονται σήµερα. Όπως προκύπτει από τον 
παρακάτω πίνακα υπάρχουν διαφορές στις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών αναφορικά µε το 
βαθµό ανταπόκρισης του σχολείου τους και την προσωπική εµπειρία µαθητή µε χρόνια ασθένεια. 
Συγκεκριµένα, παρατηρούµε ότι σε σχέση µε τα παιδιά µε άσθµα και το βαθµό ανταπόκρισης του 
σχολείου βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά z= - 2.742 µε p=.006<.05. Αυτό σηµαίνει ότι η 
προηγούµενη εµπειρία των εκπαιδευτικών µε παιδιά µε χρόνιες ασθένειες επηρεάζει την 
τοποθέτησή τους ως προς το βαθµό ανταπόκρισης του σχολείου τους απέναντι σε αυτά τα παιδιά. 
∆ηλαδή όσοι εκπαιδευτικοί έχουν συναντήσει παιδιά µε άσθµα πιστεύουν πως το σχολείο 
ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες τους από τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν 
συναντήσει. Το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες πέντε κατηγορίες παιδιών µε χρόνιες ασθένειες, 
όπως φαίνεται και στον Πίνακα 54. ∆ηλαδή, η προσωπική εµπειρία µαθητών µε χρόνιες ασθένειες 
οδηγεί τους εκπαιδευτικούς να θεωρούν πως το σχολείο τους ανταποκρίνεται σε µεγαλύτερο βαθµό 
στις ανάγκες αυτών των παιδιών από τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν συναντήσει ποτέ στην 
καριέρα τους µαθητή µε χρόνια ασθένεια. 

Μη στατιστικά σηµαντική διαφορά εντοπίσαµε µεταξύ της προσωπικής εµπειρίας µαθητή/ 
τριας µε χρόνια ασθένεια και στο βαθµό ανταπόκρισης του σχολείου στις ανάγκες των παιδιών που 
έχουν µολυνθεί από τον ιό του έιτζ. 

Πίνακας 54 

Προσωπική εµπειρία µαθητή µε χρόνια ασθένεια και βαθµός ανταπόκρισης του σχολείου 
στις ανάγκες των µαθητών µε χρόνιες ασθένειες 

 

Βαθµός ανταπόκρισης του σχολείου για: 
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Προσωπική 
εµπειρία 
µαθητή µε 
χρόνια 
ασθένεια 

Παιδιά 
µε 
άσθµα 

Παιδιά 
µε 
διαβήτη 

Παιδιά 
µε έιτζ 

Παιδιά 
µε 
επιληψί
α 

Παιδιά 
µε 
καρκίνο 

Παιδιά µε 
µεσογειακ
ή αναιµία 

x
 

Ναι 

 

S
D 

2,54 

1,07 

2,52 

1,18 

1,90 

1,05 

2,43 

1,10 

2,30 

1,08 

2,65 

1,14 

x
 

Όχι 

S
D 

2,08 

0,89 

2,13 

0,89 

1,56 

0,72 

1,74 

0,80 

1,81 

0,85 

1,94 

0,86 

z -2.742 -2.232 -1,740 -3,964 -2,823 -4,093 

Επίπεδο 
σηµαντικότητ
ας 

p=.006<.0
5 

p=.026<.0
5 

p=.082>
.05 

p=.000<.0
5 

p=.005<.0
5 

p=.000<.05 

 

Τόπος εργασίας και βαθµός ανταπόκρισης του σχολείου στις ανάγκες των παιδιών µε χρόνιες 
ασθένειες 

 

 Εφαρµόζοντας το κριτήριο των Mann-Whitney, εντοπίσαµε µόνο µια στατιστικά σηµαντική 
διαφορά στις απόψεις των εκπαιδευτικών ανάλογα µε τον τόπο εργασίας τους και τον βαθµό 
ανταπόκρισης του σχολείου τους στις ανάγκες των παιδιών µε χρόνιες ασθένειες. Συγκεκριµένα, 
διαπιστώσαµε πως για τα παιδιά µε µεσογειακή αναιµία, οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 
σχολεία της πόλης θεωρούν πως το σχολείο τους ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες των 
παιδιών µε µεσογειακή αναιµία (µέσος όρος=2,30) απ’ ότι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 
σχολεία που βρίσκονται σε χωριά και οι οποίοι θεωρούν πως το σχολείο τους ανταποκρίνεται σε 

µικρότερο βαθµό στις ανάγκες των µαθητών µε µεσογειακή αναιµία ( x =2,02). Το επίπεδο 
στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών είναι p=.049<.05 µε τιµή z=-1.970, όπως άλλωστε 
φαίνεται και στον Πίνακα 55. 

 

 

Πίνακας 55 

Τόπος εργασίας των εκπαιδευτικών και βαθµός ανταπόκρισης του σχολείου για τα παιδιά 
µε χρόνιες ασθένειες 

 

Βαθµός ανταπόκρισης του σχολείου για: 

Τόπος 
εργασίας 

Παιδιά 
µε 
άσθµα 

Παιδιά 
µε 
διαβήτη 

Παιδιά 
µε έιτζ 

Παιδιά 
µε 
επιληψί
α 

Παιδιά 
µε 
καρκίνο 

Παιδιά µε 
µεσογειακ
ή αναιµία 

x
 

Πόλη 

S
D 

2,27 

0,93 

2,33 

0,93 

1,63 

0,82 

2,02 

1,00 

2,02 

0,96 

2,30 

1,00 
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x
 

Χωριό 

S
D 

2,15 

1,00 

2,16 

1,05 

1,68 

0,86 

1,88 

0,91 

1,89 

0,95 

2,02 

1,00 

z -.867 -1.297 -.261 -.909 -1.062 -1.970 

Επίπεδο 
σηµαντικότητ
ας 

p=.386>.0
5 

p=.195>.0
5 

p=.794>
.05 

p=.363>.0
5 

p=.288>.0
5 

p=.049<.05 

 

Προηγούµενη προσωπική εµπειρία µαθητή µε χρόνια ασθένεια και τοποθέτηση των 
εκπαιδευτικών ως προς τα εµπόδια σχολικής ενσωµάτωσης παιδιών µε χρόνιες ασθένειες 

Μετά την εφαρµογή του µη παραµετρικού κριτηρίου Mann-Whitney, όπως φαίνεται και στον 
παρακάτω Πίνακα (Πίνακας 56), διαπιστώσαµε δύο στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις 
τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών ως προς το βαθµό σηµαντικότητας των εµποδίων σχολικής 
ενσωµάτωσης και την ύπαρξη ή όχι προσωπικής εµπειρίας µαθητή µε χρόνια ασθένεια. 
Συγκεκριµένα, η χαµηλή σχολική επίδοση θεωρείται λιγότερο σηµαντική για τους εκπαιδευτικούς 
που έχουν συναντήσει µαθητή µε χρόνια ασθένεια, απ’ ότι για τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν 
συναντήσει. Αυτό φαίνεται από τη διαφορά των µέσων όρων (3,08 και 2,76 αντίστοιχα). Το 
επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών, όπως φαίνεται και από την ανάγνωση του 
πίνακα είναι p=0.33<.05. Τα έκτακτα περιστατικά που µπορούν να προκύψουν στο χώρο του 
σχολείου θεωρούνται πιο σηµαντικά για τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν συναντήσει παιδιά µε 
χρόνιες ασθένειες (µέσος όρος=1,46) απ’ ότι για τους εκπαιδευτικούς που έχουν συναντήσει (µέσος 
όρος=1,69) µε z=-2.254 και p=.024<.05. 

Πίνακας 56 

Προσωπική εµπειρία µαθητή µε χρόνια ασθένεια και βαθµός σηµαντικότητας εµποδίων 
σχολικής ενσωµάτωσης  

Προσωπική εµπειρία µαθητή µε 
χρόνια ασθένεια 

Ναι Όχι   

Εµπόδια 
x              
SD 

x                  SD z Επίπεδο 
σηµαντικότητα
ς 

Οι συχνές απουσίες από το 
σχολείο 

1,69           0,80 1,82            0,92 -.705 p=.481>.05 

Η έλλειψη χρηµατοδότησης 
του σχολείου 

2,47           1,04 2,23            0,99 -
1.428 

p=.153>.05 

Η έλλειψη ενηµέρωσης/ 
κατάρτισης του 
εκπαιδευτικού προσωπικού 

1,27           0,45 1,40            0,64 -.921 p=.357>.05 

Η χαµηλή σχολική επίδοση 3,08           0,76 2,76            0,88 -
2.137 

p=.033<.05 

Η έλλειψη συνεργασίας 
οικογένειας – γιατρών – 
σχολείου 

1,18           0,39 1,31            0,50 -
1.599 

p=.110>.05 

Η χορήγηση φαρµάκων και 
γενικότερα η θεραπευτική 
αντιµετώπιση 

2,25           1,09 1,99            0,92 -
1.319 

p=.187>.05 

Τα έκτακτα περιστατικά που 
µπορεί να προκύψουν (π.χ. 
κρίσεις)

1,69           0,73 1,46            0,68 -
2.254 

p=.024<.05 
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κρίσεις) 

Η έλλειψη ιατρικών 
υπηρεσιών στα σχολεία (π.χ. 
νοσηλευτικό προσωπικό) 

1,44           0,64 1,39            0,73 -
1.094 

p=.274>.05 

Η αντιµετώπιση ενός 
ενδεχόµενου θανάτου 

1,45           0,85 1,38            0,66 -.002 p=.998>.05 

Η αποµόνωση του παιδιού 
από τους συµµαθητές του 

1,34           0,68 1,34            0,59 -.449 p=.653>.05 

Τα κτιριακά εµπόδια στο 
χώρο του σχολείου 

1,83           0,92 1,84            0,78 -.482 p=.630>.05 

 

 

 

Προσωπική εµπειρία µαθητή µε χρόνια ασθένεια και συναισθήµατα απέναντί τους 

Εφαρµόζοντας το χ2 κριτήριο προκειµένου να διαπιστώσουµε εάν η προσωπική εµπειρία των 
εκπαιδευτικών µε παιδιά µε χρόνιες ασθένειες επηρεάζει τα συναισθήµατά τους απέναντί τους, 
βρήκαµε στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις τρεις από τις έξι κατηγορίες χρόνιων ασθενειών, 
όπως φαίνεται και από τους έξι παρακάτω πίνακες που ακολουθούν (Πίνακες 57 έως 62).  

Συγκεκριµένα, η εµπειρία των εκπαιδευτικών µε µαθητές που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες 
επηρεάζει τα συναισθήµατά τους ως προς τα παιδιά µε διαβήτη, µε καρκίνο και µεσογειακή 
αναιµία. Όσον αφορά το πως αισθάνονται οι εκπαιδευτικοί από την παρουσία ενός παιδιού µε 
διαβήτη στην τάξη τους διαπιστώνουµε ότι όσοι εκπαιδευτικοί είχαν προηγούµενη εµπειρία µαθητή 
µε χρόνια ασθένεια έχουν πιο θετικά συναισθήµατα απέναντι στα παιδιά µε διαβήτη (91,2%) µε 
στατιστικά σηµαντική διαφορά της τάξης του p=.035<.05.  

Το ίδιο παρατηρούµε και για τα παιδιά µε καρκίνο, όπου οι εκπαιδευτικοί που έχουν 
προηγούµενη εµπειρία µαθητή µε χρόνια ασθένεια είναι πιο θετικοί απέναντι σε αυτά τα παιδιά 
(64,9% και p=.026<.05). Και για τα παιδιά µε µεσογειακή αναιµία παρατηρούµε πως η 
προηγούµενη εµπειρία µαθητή µε µε χρόνια ασθένεια οδηγεί τους εκπαιδευτικούς να 
τοποθετούνται συναισθηµατικά πιο θετικά προς τα παιδιά µε µεσογειακή αναιµία (85,7%) από τους 
εκπαιδευτικούς που δεν έχουν µια τέτοια εµπειρία (62,9%), σε επίπεδο στατιστικής 
σηµαντικότητας p=.006<.05. 

Για τα παιδιά µε άσθµα, έιτζ και επιληψία δεν διαφοροποιούνται οι εκπαιδευτικοί ως προς τα 
συναισθήµατά τους ανάλογα µε το εάν έχουν ή όχι συναντήσει κατά τη διάρκεια της καριέρας του 
µαθητή µε χρόνια ασθένεια. Αυτό ερµηνεύεται ίσως από το γεγονός πως για το µεν άσθµα που 
θεωρείται ήπια ασθένεια οι εκπαιδευτικοί έχουν θετικά συναισθήµατα, οπότε η προηγούµενη 
εµπειρία δεν παίζει ρόλο στη διαµόρφωση των συναισθηµάτων απέναντί τους, ενώ για την 
επιληψία και το έιτζ, ασθένειες που συνδέονται µε προκαταλήψεις και φόβους, η προηγούµενη 
εµπειρία τους δεν παίζει ούτε µπορεί να παίξει κάποιο ρόλο στην διαφοροποίηση των 
συναισθηµάτων απέναντί τους. 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 57 

Προσωπική εµπειρία µαθητή µε χρόνια ασθένεια και συναισθήµατα απέναντι στα παιδιά µε 
άσθµα 
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Συναισθήµατα απέναντι στα παιδιά µε άσθµα 

Προσωπική εµπειρία µαθητή µε 
χρόνια ασθένεια 

Άσχηµα Καλά Ούτε καλά ούτε 
άσχηµα 

Ναι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

3,5 

13,3 

82,5 

34,6 

14 

21,6 

Όχι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

9,9 

86,7 

67,9 

65,4 

22,1 

78,4 

χ2=4.530 µε β.ε.(df)=2 και p=.104>.05 

 

 

Πίνακας 58 

Προσωπική εµπειρία µαθητή µε χρόνια ασθένεια και συναισθήµατα απέναντι στα παιδιά µε 
διαβήτη 

Συναισθήµατα απέναντι στα παιδιά µε διαβήτη 

Προσωπική εµπειρία µαθητή µε 
χρόνια ασθένεια 

Άσχηµα Καλά Ούτε καλά ούτε 
άσχηµα 

Ναι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

1,8 

8,3 

91,2 

34,4 

7 

15,4 

Όχι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

8,3 

91,7 

75 

65,6 

16,7 

84,6 

χ2=6.720 µε β.ε.(df)=2 και p=.035<.05 

 

Πίνακας 59 

Προσωπική εµπειρία µαθητή µε χρόνια ασθένεια και συναισθήµατα απέναντι στα παιδιά µε 
έιτζ 

Συναισθήµατα απέναντι στα παιδιά µε έιτζ 

Προσωπική εµπειρία µαθητή µε 
χρόνια ασθένεια 

Άσχηµα Καλά Ούτε καλά ούτε 
άσχηµα 

Ναι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

52,6 

31,3 

17,5 

31,3 

29,8 

28,3 

Όχι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

50,4 

68,8 

16,8 

68,8 

32,8 

71,7 

Χ2=.164 µε β.έ.(df)=2 και p=.921>.05 

 

 

 

 

 

Πίνακας 60 
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Προσωπική εµπειρία µαθητή µε χρόνια ασθένεια και συναισθήµατα απέναντι στα παιδιά µε 
επιληψία 

 

Συναισθήµατα απέναντι στα παιδιά µε επιληψία 

Προσωπική εµπειρία µαθητή µε 
χρόνια ασθένεια 

Άσχηµα Καλά Ούτε καλά ούτε 
άσχηµα 

Ναι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

29,8 

24,6 

52,6 

39,5 

17,5 

23,3 

Όχι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

39,7 

75,4 

35,1 

60,5 

25,2 

76,7 

Χ2=5.084 µε β.έ.(df)=2 και p=.079>.05 

 

Πίνακας 61 

Προσωπική εµπειρία µαθητή µε χρόνια ασθένεια και συναισθήµατα απέναντι στα παιδιά µε 
καρκίνο 

Συναισθήµατα απέναντι στα παιδιά µε καρκίνο 

Προσωπική εµπειρία µαθητή µε 
χρόνια ασθένεια 

Άσχηµα Καλά Ούτε καλά ούτε 
άσχηµα 

Ναι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

15,8 

17,6 

64,9 

38,5 

19,3 

26,2 

Όχι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

31,8 

82,4 

44,7 

61,5 

23,5 

73,8 

Χ2=7.307 µε β.έ.(df)=2 και p=.026<.05 

 

Πίνακας 62 

Προσωπική εµπειρία µαθητή µε χρόνια ασθένεια και συναισθήµατα απέναντι στα παιδιά µε 
µεσογειακή αναιµία 

 

Συναισθήµατα απέναντι στα παιδιά µε µεσογειακή 
αναιµία 

Προσωπική εµπειρία µαθητή µε 
χρόνια ασθένεια 

Άσχηµα Καλά Ούτε καλά ούτε 
άσχηµα 

Ναι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

7,1 

19 

85,7 

36,6 

7,1 

11,1 

Όχι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

12,9 

81 

62,9 

63,4 

24,2 

88,9 

Χ2=10.104 µε β.έ.(df)=2 και p=.006<.05 
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Τόπος εργασίας και στάση απέναντι στη σχολική ενσωµάτωση παιδιών µε χρόνιες 
ασθένειες 

 

Ο τόπος εργασίας των εκπαιδευτικών επηρεάζει τη στάση τους απέναντι στα παιδιά µε άσθµα 
(Πίνακας 63). Παρατηρούµε ότι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολεία που βρίσκονται σε 
χωριά είναι περισσότερο θετικά διακείµενοι (94,1%) από τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε 
σχολεία της πόλης (84,1%) ως προς τη σχολική ενσωµάτωση των παιδιών µε άσθµα. Συγκεκριµένα 
µετά την εφαρµογή του χ2 κριτηρίου βρήκαµε χ2=4.939 µε βαθµούς ελευθερίας (β.έ.)=1 και 
p=.026<.05. 

 

Πίνακας 63 

Τόπος εργασίας των εκπαιδευτικών και στάση απέναντι στη σχολική ενσωµάτωση των 
παιδιών µε άσθµα 

Καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης για τα 
παιδιά µε άσθµα 

Τόπος εργασίας Σε ειδικό σχολείο Σε συνηθισµένη 
τάξη 

Πόλη ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

15,9 

70 

84,1 

43,8 

Χωριό ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

5,9 

30 

94,1 

56,2 

χ2 =4.939 µε β.ε. (df)=1 και p=.026<.05 

 

 Μετά την εφαρµογή του χ2 κριτηρίου βρήκαµε χ2 =4.694 µε β.έ.=1 και p=.030<.05, δηλαδή 
υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ως προς τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στη 
σχολική ενσωµάτωση παιδιών µε διαβήτη και τον τόπο υπηρεσίας τους (Πίνακας 64). ∆ιαβάζοντας 
τα ποσοστά των γραµµών του παρακάτω πίνακα, διαπιστώνουµε ότι οι εκπαιδευτικοί που 
εργάζονται σε χωριά είναι περισσότερο θετικοί ως προς την σχολική ενσωµάτωση παιδιών µε 
διαβήτη (96%), απ’ ότι οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στην πόλη (87,5%). 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 64 

Τόπος εργασίας των εκπαιδευτικών και στάση απέναντι στη σχολική ενσωµάτωση των 
παιδιών µε διαβήτη 

Καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης για τα 
παιδιά µε διαβήτη 

Τόπος εργασίας Σε ειδικό σχολείο Σε συνηθισµένη 
τάξη 

Πόλη ποσοστά γραµ. 12,5 87,5 
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ποσοστά στήλ. 73,3 44,3 

Χωριό ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

4 

26,7 

96 

55,7 

χ2 =4.694 µε β.ε. (df)=1 και p=.030<.05 

 

Όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 65 που ακολουθεί, δεν παρατηρήσαµε στατιστικά 
σηµαντική διαφορά στις απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς τη σχολική ενσωµάτωση των παιδιών 
που έχουν µολυνθεί από τον του έιτζ και του τόπου εργασίας τους. ∆ηλαδή, το εάν εργάζονται οι 
εκπαιδευτικοί σε πόλη ή σε χωριό δεν φαίνεται να διαφοροποιεί τις απόψεις τους ως προς τη 
σχολική ενσωµάτωση των παιδιών µε έιτζ.  

Πίνακας 65 

Τόπος εργασίας των εκπαιδευτικών και στάση απέναντι στη σχολική ενσωµάτωση των 
παιδιών µε έιτζ 

 

Καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης για τα 
παιδιά µε έιτζ 

Τόπος εργασίας Σε ειδικό σχολείο Σε συνηθισµένη 
τάξη 

Πόλη ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

57,6 

46,2 

42,4 

45,6 

Χωριό ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

57 

53,8 

43 

54,4 

χ2 =.008 µε β.ε. (df)=1 και p=.929>.05 

 

 ∆εν διαπιστώσαµε καµία στατιστικά σηµαντική διαφορά στις απόψεις των εκπαιδευτικών για 
τη σχολική ενσωµάτωση των παιδιών µε επιληψία σε σχέση µε το εάν εργάζονται σε πόλη ή σε 
χωριό. Το ίδιο διαπιστώσαµε και για τα παιδιά µε καρκίνο και µεσογειακή αναιµία, όπως άλλωστε 
φαίνεται και στους επόµενους τρεις πίνακες που ακολουθούν (Πίνακες 66 έως 68). 

 

 

Πίνακας 66 

Τόπος εργασίας των εκπαιδευτικών και στάση απέναντι στη σχολική ενσωµάτωση των 
παιδιών µε επιληψία 

 

Καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης για τα 
παιδιά µε επιληψία 

Τόπος εργασίας Σε ειδικό σχολείο Σε συνηθισµένη 
τάξη 

Πόλη ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

26,7 

48,9 

73,3 

45,7 

Χωριό ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

24,2 

51,1 

75,8 

54,3 

χ2 =.152 µε β.ε. (df)=1 και p=.697>.05 
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Πίνακας 67 

Τόπος εργασίας των εκπαιδευτικών και στάση απέναντι στη σχολική ενσωµάτωση των 
παιδιών µε καρκίνο 

Καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης για τα 
παιδιά µε καρκίνο 

Τόπος εργασίας Σε ειδικό σχολείο Σε συνηθισµένη 
τάξη 

Πόλη ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

36 

55,4 

64 

42,3 

Χωριό ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

25 

44,6 

75 

57,7 

χ2 =2,681 µε β.ε. (df)=1 και p=.102>.05 

 

Πίνακας 68 

Τόπος εργασίας των εκπαιδευτικών και στάση απέναντι στη σχολική ενσωµάτωση των 
παιδιών µε µεσογειακή αναιµία 

Καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης για τα 
παιδιά µε µεσογειακή αναιµία 

Τόπος εργασίας Σε ειδικό σχολείο Σε συνηθισµένη 
τάξη 

Πόλη ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

22,1 

57,6 

77,9 

43,8 

Χωριό ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

14 

42,4 

86 

56,2 

χ2 =2.075 µε β.ε. (df)=1 και p=.150>.05 

 

 

 

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών και στάση τους απέναντι στη σχολική ενσωµάτωση παιδιών µε 
χρόνιες ασθένειες 

 Εξετάσαµε στο σηµείο αυτό, το εάν η έλλειψη εκπαίδευσης πάνω στα παιδιά µε εµπόδια στη 
ζωή και στη µάθηση, επηρεάζει τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στα παιδιά µε χρόνιες 
ασθένειες. ∆εν διαπιστώσαµε καµία στατιστικά σηµαντική διαφορά στις απόψεις των 
εκπαιδευτικών για τη σχολική ενσωµάτωση των παιδιών µε χρόνιες ασθένειες σε σχέση µε το εάν 
είχαν ή όχι καµία εκπαίδευση ή επιµόρφωση στην ειδική αγωγή. Στους παρακάτω πίνακες 
παρουσιάζουµε τους πίνακες ελέγχου των διαφορών στατιστικής σηµαντικότητας για την κάθε µια 
κατηγορία χρόνιων ασθενειών ξεχωριστά (Πίνακες 69 έως 74). 

 

Πίνακας 69 

Καµία εκπαίδευση/ επιµόρφωση στην ειδική αγωγή και στάση ως προς τη σχολική 
ενσωµάτωση παιδιών µε άσθµα 

Καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης για τα 
παιδιά µε άσθµα 
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Καµία εκπαίδευση/ 
επιµόρφωση στην ειδική αγωγή 

Σε ειδικό σχολείο Σε συνηθισµένη 
τάξη 

Ναι ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

11,7 

36,8 

88,3 

36,1 

Όχι ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

11,3 

63,2 

88,7 

63,9 

χ2 =.005 µε β.ε. (df)=1 και p=.946>.05 

 

Πίνακας 70 

Καµία εκπαίδευση/ επιµόρφωση στην ειδική αγωγή και στάση ως προς τη σχολική 
ενσωµάτωση παιδιών µε διαβήτη 

Καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης για τα 
παιδιά µε διαβήτη 

Καµία εκπαίδευση/ 
επιµόρφωση στην ειδική 
αγωγή 

Σε ειδικό σχολείο Σε συνηθισµένη 
τάξη 

Ναι ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

8,5 

35,7 

91,5 

35,8 

Όχι ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

8,5 

64,3 

91,5 

64,2 

χ2 =.000 µε β.ε. (df)=1 και p=.997>.05 

 

 

 

Πίνακας 71 

Καµία εκπαίδευση/ επιµόρφωση στην ειδική αγωγή και στάση ως προς τη σχολική 
ενσωµάτωση παιδιών µε έιτζ 

Καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης για τα 
παιδιά µε έιτζ 

Καµία εκπαίδευση/ 
επιµόρφωση στην ειδική 
αγωγή 

Σε ειδικό σχολείο Σε συνηθισµένη 
τάξη 

Ναι ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

62,1 

38,7 

37,9 

31,9 

Όχι ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

54,8 

61,3 

45,2 

68,1 

χ2 =.803 µε β.ε. (df)=1 και p=.370>.05 

 

Πίνακας 72 

Καµία εκπαίδευση/ επιµόρφωση στην ειδική αγωγή και στάση ως προς τη σχολική 
ενσωµάτωση παιδιών µε επιληψία 

Καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης για τα 
παιδιά µε επιληψία
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παιδιά µε επιληψία 

Καµία εκπαίδευση/ 
επιµόρφωση στην ειδική 
αγωγή 

Σε ειδικό σχολείο Σε συνηθισµένη 
τάξη 

Ναι ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

23,7 

33,3 

76,3 

37,2 

Όχι ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

26,9 

66,7 

73,1 

62,8 

χ2 =.201 µε β.ε. (df)=1 και p=.654>.05 

 

Πίνακας 73 

Καµία εκπαίδευση/ επιµόρφωση στην ειδική αγωγή και στάση ως προς τη σχολική 
ενσωµάτωση παιδιών µε καρκίνο 

Καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης για τα 
παιδιά µε καρκίνο 

Καµία εκπαίδευση/ 
επιµόρφωση στην ειδική 
αγωγή 

Σε ειδικό σχολείο Σε συνηθισµένη 
τάξη 

Ναι ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

37,9 

44,9 

62,1 

31,6 

Όχι ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

25,7 

55,1 

74,3 

68,4 

χ2 =2.652 µε β.ε. (df)=1 και p=.103>.05 

 

 

Πίνακας 74 

Καµία εκπαίδευση/ επιµόρφωση στην ειδική αγωγή και στάση ως προς τη σχολική 
ενσωµάτωση παιδιών µε µεσογειακή αναιµία 

Καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης για τα 
παιδιά µε µεσογειακή αναιµία 

Καµία εκπαίδευση/ 
επιµόρφωση στην ειδική 
αγωγή 

Σε ειδικό σχολείο Σε συνηθισµένη 
τάξη 

Ναι ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

17,2 

35,7 

82,8 

35,6 

Όχι ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

17,1 

64,3 

82,9 

64,4 

χ2 =.000 µε β.ε. (df)=1 και p=.987>.05 
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7.2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 Στο σηµείο αυτό θα παρουσιάσουµε τις απαντήσεις των µαθητών Ε΄ και Στ΄ ∆ηµοτικού στο 
ερωτηµατολόγιο που τους χορηγήθηκε καθώς και των συσχετίσεων των ατοµικών τους 
χαρακτηριστικών αλλά και ορισµένων απαντήσεων των µαθητών στις ερωτήσεις του 
ερωτηµατολογίου, προκειµένου να ελέγξουµε ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη στάση τους 
απέναντι στα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες. 

 

7.2.1. Παρουσίαση των απαντήσεων των µαθητών στις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου 

 Παρακάτω παρουσιάζουµε τις απαντήσεις που µας έδωσαν οι µαθητές στις ερωτήσεις του 
ερωτηµατολογίου. 

 

Προσωπική εµπειρία χρόνιας ασθένειας 

Στα δύο κυκλικά διαγράµµατα που ακολουθούν (Κυκλικό διάγραµµα 19 και Κυκλικό 
διάγραµµα 20) φαίνεται η κατανοµή των απαντήσεων των µαθητών ως προς το εάν έχουν οι ίδιοι ή 
όχι προσωπική εµπειρία και ως προς το εάν έχουν συναντήσει ή όχι συµµαθητή ή συµµαθήτρια µε 
χρόνια ασθένεια. Από τους 619 µαθητές που µας απάντησαν (98,6%), ένα ποσοστό 19,5% (121 
µαθητές) µας δήλωσε ότι είχε προσωπική εµπειρία κάποιας χρόνιας ασθένειας. Οι 145 µαθητές 
(23,3%) - από τους 622 (99%), που µας απάντησαν στην ερώτηση εάν έχουν ή όχι συναντήσει 
συµµαθητή ή συµµαθήτρια µε χρόνια ασθένεια – µας δήλωσαν ότι είχαν συναντήσει κατά τη 
διάρκεια των σχολικών τους χρόνων συµµαθητή/ τρια µε χρόνια ασθένεια. 
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            Κυκλικό διάγραµµα 19                                         Κυκλικό διάγραµµα 20 

 

 Ως προς το είδος των χρόνιων ασθενειών που είχαν συναντήσει οι µαθητές µας δήλωσαν τις 
χρόνιες ασθένειες που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 75). Όπως διαπιστώνουµε 
το µεγαλύτερο µέρος των µαθητών δεν γνώριζε να µας γράψει το όνοµα της ασθένειας (40,4%). 
Έπειτα ακολουθεί το άσθµα, όπου ένα ποσοστό 39,7% µας δήλωσε ότι είχε συναντήσει 
συµµαθητή/ τρια µε άσθµα και αλλεργίες. Ένα 7,1% µας δήλωσε ότι είχε συναντήσει συµµαθητή/ 
τρια µε καρκίνο. 

 Στην κατηγορία άλλο, οι µαθητές µας δήλωσαν ασθένειες όπως νεφρική ανεπάρκεια (3 
µαθητές), αναπνευστικά προβλήµατα (4 µαθητές) και κάτι στον εγκέφαλο (1 µαθητής). 
Ακολουθούν άλλες ασθένειες, όπως αναιµίες (2,8%), διαβήτης (2,1%), καρδιακά προβλήµατα 
(1,4%) και επιληψία (0,7%). 

 

Πίνακας 75 

Κατανοµή των απαντήσεων των µαθητών ως προς το είδος της ασθένειας από την οποία 
έπασχε ο συµµαθητής/ τρια τους 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΟΝΙΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ 
ΠΟΥ ∆ΗΛΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΑΠΟΛΥΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ                         % 

∆εν ξέρω το όνοµα της ασθένειας          57                                            40,4 

Άσθµα/ Αλεργίες         56                                             39,7 

Καρκίνος         10                                              7,1 

Άλλο          8                                               5,7 

Αναιµίες          4                                               2,8 

∆ιαβήτης          3                                               2,1 

Καρδιακά προβλήµατα          2                                               1,4 

Επιληψία          1                                               0,7 

Σύνολο         141                                           22,5 

∆εν απάντησαν 4 (0,8%) 

  

 Στη γραφική απεικόνιση που ακολουθεί (Ραβδόγραµµα 1) βλέπουµε τις τοποθετήσεις των 
µαθητών που είχαν συναντήσει συµµαθητή/ τρια µε χρόνια ασθένεια, σε σχέση µε το αν του/της 
έκαναν παρέα ή όχι. Το µεγαλύτερο ποσοστό των µαθητών µας δήλωσαν ότι έκαναν παρέα πολλές 
φορές µε το συµµαθητή ή τη συµµαθήτριά τους που έπασχε από χρόνια ασθένεια (60,4%, 84 

Κατανοµή των µαθητών του δείγµατος  ως προς 
το εάν έχουν ή δεν έχουν προσωπική εµπειρία 

χρόνιας ασθένειας

80,5%

19,5%

Έχουν 
∆εν έχουν

Κατανοµή των µαθητών του δείγµατος ως 
προς το εάν έχουν  συναντήσει ή όχι  
συµµαθητή/τρια µε χρόνια ασθένεια

76,7%

23,3% Έχουν συναντήσει

∆εν έχουν
συναντήσει
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µαθητές). Ένα 31,7% (44 µαθητές) µας δήλωσε ότι σπάνια έκανε παρέα µε αυτό το παιδί και ένα 
7,9% (11 µαθητές) µας απάντησε ότι ποτέ δεν έκανε παρέα.  

 

Ραβδόγραµµα 1 

 

Γνώσεις των µαθητών για τις έξι κατηγορίες χρόνιων ασθενειών 

 Όπως φαίνεται και από τον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 76) οι µαθητές στο µεγαλύτερο 
ποσοστό τους είχαν ακούσει για την ασθένεια του καρκίνου (89,8%). Το έιτζ είναι µια ασθένεια για 
την οποία το 80,6% δήλωσε ότι τη γνώριζε, ακολουθεί το άσθµα (65,5%), η µεσογειακή αναιµία 
(49,2), ο διαβήτης (37,7%) και τέλος το µικρότερο ποσοστό συγκεντρώνει η επιληψία (26,8%). 
Παρατηρούµε δηλαδή ότι µε εξαίρεση τον διαβήτη και την επιληψία, πάνω από τους µισούς 
µαθητές δηλώνουν πως έχουν ακούσει ή διαβάσει για τις υπόλοιπες τέσσερις ασθένειες. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 76 

Κατανοµή των απαντήσεων των µαθητών ως προς το εάν έχουν ακούσει ή διαβάσει για τις έξι 
κατηγορίες χρόνιων ασθενειών 

Οι µαθητές είχαν ακούσει ή διαβάσει γι’ 
αυτές τις ασθένειες σε ποσοστό: 

Κατηγορίες χρόνιων ασθενειών 

Απόλυτοι αριθµοί % 

Άσθµα 391 65,5 

∆ιαβήτης 225 37,7 

Έιτζ 481 80,6 

Επιληψία 160 26,8 

Καρκίνος 536 89,8 

Μεσογειακή αναιµία 294 49,2 

∆εν απάντησαν: 31 (4,9%) 

 

 

Τι πιστεύουν οι µαθητές για την µεταδοτικότητα των ασθενειών 

 Όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 77) το µεγαλύτερο ποσοστό των 
µαθητών (90,5%) θεωρεί πως το έιτζ είναι µια µεταδοτική ασθένεια. Όµως, όπως παρατηρούµε και 

60,4%
31,7%

  7,9%0
20
40
60
80
100

Πολλές
φορές

Σπάνια Ποτέ

Κατανοµή των µαθητών του δείγµατος ως 
προς το εάν έκαναν ή όχι παρέα 
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για τις υπόλοιπες κατηγορίες χρόνιων ασθενειών οι µαθητές µας δήλωσαν σε µικρότερα ποσοστά 
ότι είναι µεταδοτικές. Μολονότι, όπως είδαµε και στον προηγούµενο πίνακα ο καρκίνος είναι µια 
ασθένεια που το µεγαλύτερο µέρος των µαθητών έχει ακούσει γι’ αυτή, ένα ποσοστό 25,5% 
πιστεύει πως η ασθένεια αυτή είναι µεταδοτική. Ένα 22,4% θεωρεί πως η µεσογειακή αναιµία είναι 
µεταδοτική και ένα µικρότερο ποσοστό (11,8%) πιστεύει πως το άσθµα είναι µεταδοτικό. Για την 
ασθένεια του διαβήτη και της επιληψίας τα ποσοστά των µαθητών που θεωρούν πως είναι 
µεταδοτικές είναι χαµηλά (5,5% και 5,6% αντίστοιχα). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 77 

Κατανοµή των απαντήσεων των µαθητών ως προς το ποιες χρόνιες ασθένειες θεωρούν 
µεταδοτικές 

Οι µαθητές πιστεύουν πως είναι 
µεταδοτικές 

Κατηγορίες χρόνιων ασθενειών 

Απόλυτοι αριθµοί % 

Άσθµα 71 11,8 

∆ιαβήτης 33 5,5 

Έιτζ 546 90,5 

Επιληψία 34 5,6 

Καρκίνος 154 25,5 

Μεσογειακή αναιµία 135 22,4 

∆εν απάντησαν:25(4%) 

 

 Συνοψίζοντας, θα λέγαµε ότι οι µαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ δηµοτικού έχουν ακούσει τις έξι 
ασθένειες που τους παρουσιάσαµε, χωρίς όµως να γνωρίζουν τη φύση της ασθένειας, όπως φάνηκε 
από τις απαντήσεις τους σχετικά µε το ποια από τις έξι χρόνιες ασθένειες είναι µεταδοτική.  

 

Το σηµαντικότερο πρόβληµα που δηµιουργεί ένα παιδί µε χρόνια ασθένεια στην τάξη του 

 Η φαρµακευτική αγωγή (34,1%) θεωρείται από τους µαθητές ως το σηµαντικότερο πρόβληµα 
που παρουσιάζει ένα παιδί µε χρόνια ασθένεια στην τάξη του (Πίνακας 78). Ακολουθεί η άποψη 
ότι δεν µπορεί να παίξει όπως τα υπόλοιπα παιδιά (25,2%) και ότι απουσιάζει πολλές φορές από τα 
µαθήµατά του (21,4%). Ένα 11% πιστεύει πως ο δάσκαλος αφιερώνει περισσότερο χρόνο και 
προσοχή στο παιδί µε χρόνια ασθένεια και τέλος, 8,3% θεωρούν πως η ασθένεια προκαλεί φόβο 
στα υπόλοιπα παιδιά. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 78 

Κατανοµή των απαντήσεων των µαθητών ως προς τα σηµαντικότερα προβλήµατα που 
δηµιουργούνται από την παρουσία ενός παιδιού µε χρόνια ασθένεια στην συνηθισµένη 

σχολική τάξη 

Πρόβληµα Απόλυτοι αριθµοί % 

Πρέπει συνεχώς να παίρνει φάρµακα 185 34,1 

∆εν µπορεί να παίξει όπως τα υπόλοιπα παιδιά 137 25,2 

Απουσιάζει πολλές φορές από τα µαθήµατά 
του 

116 21,4 

Ο δάσκαλος το προσέχει περισσότερο µέσα 
στην τάξη 

60 11 

Φοβίζει τα υπόλοιπα παιδιά µε την αρρώστιά 
του 

45 8,3 
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Σύνολο 543 86,5 

∆εν απάντησαν: 85(13,5%) 

 

Συναισθήµατα απέναντι στα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες 

 Το κυρίαρχο συναίσθηµα των µαθητών Ε΄ και ΣΤ΄ ∆ηµοτικού για τα παιδιά µε χρόνιες 
ασθένειες είναι η λύπη (77,9%), όπως φαίνεται και στον Πίνακα 79. Ακολουθεί το συναίσθηµα του 
φόβου (24%), 75 µαθητές (12,6%) δεν είχαν ξεκάθαρα συναισθήµατα για τα παιδιά µε χρόνιες 
ασθένειες. Μόνο ένα 11,6% αισθανόταν άνετα και δεν είχε κάποιο πρόβληµα από την παρουσία 
ενός παιδιού µε χρόνια ασθένεια στην τάξη του. Επίσης, άλλο ένα πολύ µικρό ποσοστό (0,7%), µας 
δήλωσε ότι αισθάνεται ζήλια. 

 Παρατηρούµε πως η λύπη είναι το κυρίαρχο συναίσθηµα απέναντι στα παιδιά µε χρόνιες 
ασθένειες. 

Πίνακας 79 

Συναισθήµατα των µαθητών απέναντι στα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες  

Συναισθήµατα  Απόλυτοι αριθµοί % 

Λύπη 465 77,9 

Φόβος 143 24 

∆εν ξέρω 75 12,6 

Ευχαρίστηση/ ∆εν θα είχα κάποιο 
πρόβληµα 

69 11,6 

Ζήλια 4 0,7 

∆εν απάντησαν: 31 (4,9%) 

 Στη συνέχεια ζητήσαµε από τους µαθητές να µας αιτιολογήσουν τις παραπάνω απαντήσεις 
τους. Στους επόµενους Πίνακες (80 έως 83) παρουσιάζουµε τις κατηγορίες απαντήσεων που µας 
έδωσαν οι µαθητές.  

 Στον Πίνακα 80 βλέπουµε τους λόγους για τους οποίους οι µαθητές αισθάνονται λύπη για τα 
παιδιά µε χρόνιες ασθένειες. Ο κυριότερος λόγος για τον οποίο οι µαθητές αισθάνονται λύπη για τα 
παιδιά µε χρόνιες ασθένειες είναι ότι δεν είναι ωραίο τα παιδιά να είναι άρρωστα (28%) και ένα 
εξίσου µεγάλο ποσοστό (17,6%) µαθητών µας δήλωσε ότι αισθάνονται λύπη γι’ αυτά τα παιδιά 
γιατί δεν είναι φυσιολογικά. Μια µαθήτρια της Έκτης ∆ηµοτικού µας έγραψε: «Γιατί το παιδί δεν 
αξίζει να έχει αυτή την αρρώστια που του δίνει διαφορές από τα άλλα παιδιά». Μια άλλη µαθήτρια, 
επίσης, της Έκτης ∆ηµοτικού µας έγραψε: «Με κάνει να αισθάνοµαι λύπη γιατί τα παιδιά που έχουν 
χρόνια αρρώστια έχουν ψυχή κι αυτά και τα αγαπώ». Ένας µαθητής της Έκτης ∆ηµοτικού µας 
έγραψε: «Αισθάνοµαι λύπη γιατί είναι καταδικασµένο να µην µπορεί να είναι όπως τα άλλα παιδιά, 
φυσιολογικό». 

 Οι υπόλοιπες κατηγορίες των απαντήσεων που µας έδωσαν οι µαθητές παρουσιάζονται στον 
Πίνακα 80. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 80 

Λόγοι για τους οποίους οι µαθητές αισθάνονται λύπη 

Κατηγορίες απαντήσεων των µαθητών ως 
προς τους λόγους που αισθάνονται λύπη 
για τα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες 

 

Απόλυτοι αριθµοί 

 

% 

∆εν είναι ωραίο τα παιδιά να είναι άρρωστα 113 28 

∆εν είναι φυσιολογικό παιδί όπως εγώ 71 17,6 

Υποφέρει και πονάει πολύ 60 14,9 

∆εν µπορεί να κάνει τα διαβασµατά του, 
ούτε να παίξει

59 14,6 
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ούτε να παίξει 

Αισθάνεται µεγάλη διαφορά 58 14,4 

Μπορεί να πεθάνει ή να χειροτερέψει 41 10,2 

Θα είναι συνέχεια στενοχωρηµένο και θα 
σκέφτεται την αρρώστια του 

39 9,7 

∆εν αντέχω να το βλέπω άρρωστο 37 9,2 

∆εν ευχαριστιέται και δεν χαίρεται τη ζωή 
του 

28 6,9 

Είναι φίλος/ η µου  15 3,7 

Τα αγαπώ/ Όλοι είµαστε αδέλφια 14 3,5 

Οι γονείς του έχουν οικονοµικά προβλήµατα 7 1,7 

 

 Οι λόγοι για τους οποίους οι µαθητές µας δήλωσαν ότι αισθάνονται φόβο απέναντι στα παιδιά 
µε χρόνιες ασθένειες αναφέρονται κυρίως στο φόβο µετάδοσης της ασθένειας (76,9%). 
Ακολουθούν λόγοι όπως είναι η απέχθεια απέναντι στις αρρώστιες (13%) και ο φόβος ενός 
ενδεχόµενου θανάτου (10,6%). Παιδιά που είχαν συµµαθητή ή συµµαθήτρια µε χρόνια ασθένεια 
και συγκεκριµένα µε άσθµα µας δήλωσαν τους φόβους που συνδέονται µε την ασθένεια του 
άσθµατος και τη φύση του. «Γιατί είναι η καλύτερη µου φίλη και φοβάµαι πολύ γιατί κάποια στιγµή 
που ίσως αισθανθεί ζάλη ή να µην µπορεί να αναπνεύσει και εγώ να µην µπορώ να τη βοηθήσω 
κάπως», µας έγραψε µια µαθήτρια της Έκτης ∆ηµοτικού που φοιτούσε σε σχολείο της πόλης των 
Χανίων. Μια άλλη µαθήτρια, που επίσης φοιτούσε στην έκτη ∆ηµοτικού σε σχολείο σε χωριό του 
νοµού Ηρακλείου µας απάντησε: «Γιατί το παιδί που έχει άσθµα είναι φίλη µου και φοβάµαι γιατί 
της κόβεται η αναπνοή». 

 Ακολουθεί η άποψη ότι τα υπόλοιπα παιδιά δεν θα το έπαιζαν (3,3%) και τέλος, µια µαθήτρια 
του δείγµατός µας που πάσχει από άσθµα µας δήλωσε: «Γιατί την αρρώστια αυτή δηλ. το άσθµα 
είναι δική µου αρρώστια και γι’ αυτό νιώθω φόβο, όχι όµως πολύ». 

ΠΙΝΑΚΑΣ 81 

Λόγοι για τους οποίους τα παιδιά αισθάνονται φόβο 

Κατηγορίες απαντήσεων των µαθητών ως 
προς τους λόγους που αισθάνονται φόβο 
για τα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες 

 

Απόλυτοι αριθµοί 

 

% 

∆εν θέλω να πάθω και εγώ το ίδιο 93 76,9 

∆εν µου αρέσουν οι αρρώστιες 16 13 

Φοβάµαι µήπως πεθάνει και δεν γίνει ποτέ 
καλά 

13 10,6 

Φοβάµαι όταν του/ της κόβεται η αναπνοή 4 3,3 

Τα άλλα παιδιά δεν θα το έπαιζαν 4 3,3 

Έχω και εγώ χρόνια ασθένεια 1 0,8 

 

 Ανάµεσα στους κυριότερους λόγους για τους οποίους οι µαθητές αισθάνονται ευχαρίστηση 
και δεν θα είχαν κάποιο πρόβληµα από την παρουσία ενός παιδιού µε χρόνια ασθένεια στην τάξη 
τους (Πίνακας 82), αναφέρονται στο ότι τα παιδιά αυτά δεν διαφέρουν από τα υπόλοιπα (26,5%), 
δεν είναι σωστό να αντιµετωπίζονται άσχηµα (26,5%), στη θέση του παιδιού αυτού δεν θα ήθελαν 
άσχηµη αντιµετώπιση (22,4%), τα παιδιά που είχαν εµπειρίες φίλων ή αδελφών µε χρόνιες 
ασθένειες µας δήλωσαν ότι δεν τους πειράζει γιατί είναι φίλοι τους, αδέλφια τους κ.ά. (20,4%). 
«∆εν νιώθω καθόλου άσχηµα. Μιλάµε και παίζουµε κανονικά και δεν σκεφτόµαστε καθόλου την 
αρρώστια της», µας δήλωσε µια µαθήτρια της Έκτης ∆ηµοτικού που η φίλη της έπασχε από άσθµα. 
«Γιατί έχω µια φίλη που έχει αλλεργία και δεν έχει δηµιουργηθεί πρόβληµα», ήταν η απάντηση µιας 
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µαθήτριας της Πέµπτης ∆ηµοτικού. Οι υπόλοιπες δύο κατηγορίες απαντήσεων αφορούν το ότι όλοι 
έχουν δικαιώµατα στη ζωή (10,2%) και ότι η αρρώστια δεν αποτελεί εµπόδιο στις σχέσεις µεταξύ 
των παιδιών (8,2%). 

 Χαρακτηριστική είναι η απάντηση µιας µαθήτριας της Πέµπτης ∆ηµοτικού,που φοιτά σε 
∆ηµοτικό σχολείο της πόλης των Χανίων: «Για µένα είναι ένα παιδί όπως όλα τα άλλα. Εξάλλου και 
αυτό έχει δικαίωµα στη φιλία όπως και στη ζωή». 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 82 

Λόγοι για τους οποίους οι µαθητές αισθάνονται ευχάριστα απέναντι στα παιδιά µε χρόνιες 
ασθένειες 

Κατηγορίες απαντήσεων των µαθητών ως 
προς τους λόγους που αισθάνονται 
ευχάριστα απέναντι στα παιδιά µε χρόνιες 
ασθένειες 

 

Απόλυτοι αριθµοί 

 

% 

∆εν διαφέρει από εµάς 13 26,5 

∆εν πρέπει να τους αντιµετωπίζουµε 
ρατσιστικά και άσχηµα 

13 26,5 

Αν ήµουν στη θέση του δεν θα ήθελα να µου 
φέρονται άσχηµα 

11 22,4 

Γιατί είναι φίλος/η µου, αδελφός µου 10 20,4 

Όλοι έχουν δικαίωµα στη ζωή και στη φιλία 5 10,2 

∆εν µε πειράζει η αρρώστια του 4 8,2 

 

 Όπως προκύπτει και από την ανάγνωση του παρακάτω Πίνακα (Πίνακας 83), οι λόγοι για 
τους οποίους τα παιδιά µας δήλωσαν ∆εν Ξέρω, ήταν κυρίως λόγω της έλλειψης γνωριµίας τους µε 
παιδιά µε χρόνιες ασθένειες (61,5%) ,έπειτα ακολούθησε το είδος και η φύση της ασθένειας η 
οποία καθορίζει και τα συναισθήµατα απέναντί της (30,8%) και η πρόκληση συναισθηµάτων 
αµηχανίας δηλώθηκε από το 15,4% των µαθητών. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 83 

Λόγοι για τους οποίους οι µαθητές δήλωσαν την κατηγορία ∆εν Ξέρω 

Κατηγορίες απαντήσεων των µαθητών ως 
προς το ∆εν Ξέρω 

Απόλυτοι αριθµοί % 

∆εν έχω συναντήσει στην τάξη µου 8 61,5 

Εξαρτάται από το πόσο µεγάλη ή λίγη είναι η 
αρρώστια 

4 30,8 

Αµηχανία 2 15,4 

 

 

Στάσεις των µαθητών Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης απέναντι στα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες 

 Όπως φαίνεται και από το Ραβδόγραµµα 2 από τους 620 µαθητές που µας απάντησαν σε αυτή 
την ερώτηση (ποσοστό ανταπόκρισης: 98,7%), οι 353 (56,9%) θα καλούσαν σε πάρτι γενεθλίων 
τους έναν συµµαθητή/ τρια τους µε χρόνια ασθένεια ενώ 68 (11%) δήλωσαν ότι δεν θα τον/ την 
καλούσαν και 32,1% (199 µαθητές) δεν ήξεραν τι θα έκαναν. 

 Στην ερώτηση που απευθύναµε σχετικά µε το αν θα έπαιζαν µε ένα συµµαθητή ή 
συµµαθήτριά τους µε χρόνια ασθένεια, το µεγαλύτερο ποσοστό (367 µαθητές, 60,2%) δήλωσαν ότι 
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θα έπαιζαν ενώ ένα 10,3% (63 µαθητές) δεν θα έπαιζαν. Στην ερώτηση αυτή δεν µας απάντησαν 18 
µαθητές (2,9%) και 180 µαθητές (29,5%) δεν ήξεραν τι θα έκαναν. 

Οι περισσότεροι µαθητές (241 µαθητές, 38,9%) θα ήθελαν να µοιράζονται το θρανίο τους µε ένα 
παιδί µε χρόνια ασθένεια, οι 204 µαθητές (33%) δεν ήξεραν αν θα ήθελαν να κάθονται µε ένα παιδί 
που πάσχει από χρόνια ασθένεια και 174 µαθητές (28,1%) δεν θα ήθελαν. Σε αυτή την ερώτηση δεν 
µας απάντησαν 9 µαθητές (1,4%). 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 2 

                                                  1: πρόσκληση σε πάρτι γενεθλίων 

                                                  2: παιχνίδι 

                                                  3:ίδιο θρανίο 

 

Λόγοι για τους οποίους οι µαθητές θα µοιράζονταν το θρανίο τους µε ένα παιδί που πάσχει από 
χρόνια ασθένεια 

 Οι κατηγορίες των απαντήσεων των µαθητών στην ερώτηση γιατί θα καθόµουν µε ένα 
συµµαθητή/ τρια µου µε χρόνια ασθένεια, παρουσιάζονται στον Πίνακα 84. Οι κυριότεροι λόγοι 
αναφέρονται στο ότι όλα τα παιδιά είναι ίσα (23,7%), η λύπη (20,3%) και άλλοι λόγοι που 
συνδέονται κυρίως µε την ανάγκη που έχουν αυτά τα παιδιά για βοήθεια, συµπαράσταση κ.ά. Μια 
µαθήτρια που φοιτά στην Πέµπτη ∆ηµοτικού σε σχολείο που βρίσκεται σε ένα χωριό στο νοµό 
Χανίων µας έγραψε: «Γιατί όλα τα παιδιά είναι ίσα και κανένας δεν µπορεί να τους στερήσει το 
δικαίωµα να χαίρονται τη ζωή, να πηγαίνουν σχολείο, να κάνουν φίλους. Πρέπει να τ’ αγαπάµε όλα 
τα παιδιά άρρωστα και υγειή». 

 Στην κατηγορία έχουν ανάγκη την αγάπη και τη φιλία µας µια µαθήτρια της Έκτης ∆ηµοτικού 
από ∆ηµοτικό σχολείο του Αγίου Νικολάου µας έγραψε: «Πιστεύω ότι µ’ αυτό θα µπορούσε να 
γίνει καλύτερα αν τα άλλα παιδιά του φερόντουσαν καλά και όχι να µην το θέλουνε». 

ΠΙΝΑΚΑΣ 84 

Λόγοι για τους οποίους οι µαθητές επιθυµούν να µοιραστούν το θρανίο τους µε ένα παιδί που 
πάσχει από χρόνια ασθένεια 

 

Κατηγορίες απαντήσεων των µαθητών  Απόλυτοι αριθµοί % 

Όλα τα παιδιά είναι ίσα 55 23,7 

Θα το λυπόµουν γι’ αυτό 47 20,3 
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Χρειάζεται αισιοδοξία, συµπαράσταση και τη 
βοήθειά µας για να γίνει καλά 

44 19 

Για να του συµπαραστέκοµαι 42 18,1 

Έχουν ανάγκη την αγάπη και τη φιλία µας 29 12,5 

Είναι φυσιολογικό παιδί 27 11,6 

∆εν µε πειράζει η αρρώστια 25 10,8 

Μόνο αν δεν κινδύνευα να κολλήσω 19 8,2 

Οι φίλοι µου, οι φίλες µου, ο αδελφός µου 
έχουν χρόνια ασθένεια  

12 5,2 

Κάθοµαι µε παιδί που πάσχει από χρόνια 
ασθένεια 

7 3 

Γιατί θα πεθάνει 5 2,2 

Και εγώ έχω χρόνια ασθένεια 4 1,7 

Αν ήταν καλό παιδί και δεν έκανε κακά 
πράγµατα 

2 0,9 

 

 

Λόγοι για τους οποίους οι µαθητές δεν θα µοιράζονταν το θρανίο τους µε ένα παιδί που πάσχει 
από χρόνια ασθένεια 

 Στον Πίνακα 85 βλέπουµε τις κατηγορίες των απαντήσεων που µας έδωσαν οι µαθητές. Οι 
κυριότεροι λόγοι αναφέρονται στον κίνδυνο της µετάδοσης της ασθένειας (88,1%), «Επειδή µπορεί 
να µου µετέδιδε την αρρώστια που έχει π.χ. έιτζ», µας απάντησε ένας µαθητής της Πέµπτης που 
φοιτά σε σχολείο που βρίσκεται σε χωριό του νοµού Ηρακλείου. ∆εν θα ένιωθα άνετα, µας δήλωσε 
το 8,2%, «Όχι, δεν µπορώ να αισθάνοµαι πως κάθοµαι δίπλα σε κάποιον που έχει χρόνια 
αρρώστια», µας απάντησε µια µαθήτρια Πέµπτης ∆ηµοτικού από σχολείο της πόλης του 
Ηρακλείου. Ένα ποσοστό 2,5% δήλωσε ότι θα στεναχωριόταν: «Γιατί θα στεναχωριόµουνα 
συνέχεια να το βλέπω θλιµµένο», µας δήλωσε µια µαθήτρια Πέµπτης δηµοτικού από το Ρέθυµνο. 

 Άλλο ένα 2,5% µας δήλωσε πως τα παιδιά αυτά είναι κακά, «αυτά τα παιδιά που είναι 
άρρωστα δεν αισθάνονται, µόνο δέρνουν και πετάνε χαλίκια στα άλλα παιδιά. Μόνο αν πάει ο 
δάσκαλος ή η δασκάλα και τα καλοπιάσει τότε ησυχάζουν», µας έγραψε µια µαθήτρια της Πέµπτης 
∆ηµοτικού από ένα σχολείο του νοµού Ηρακλείου. Ένα ποσοστό 1,9% δήλωσε ότι τα παιδιά µε 
χρόνιες ασθένειες δηµιουργούν φασαρίες στην τάξη και ένα 1,3% ότι συνέχεια το παιδί µε τη 
χρόνια ασθένεια θα έκανε χαζοµάρες. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 85 

Λόγοι για τους οποίους οι µαθητές δεν επιθυµούν να µοιραστούν το θρανίο τους µε ένα παιδί 
που πάσχει από χρόνια ασθένεια 

Κατηγορίες απαντήσεων των µαθητών  Απόλυτοι αριθµοί % 

∆εν θέλω να κολλήσω και εγώ 140 88,1 

∆εν θα ένιωθα άνετα 13 8,2 

Θα στεναχωριόµουν 4 2,5 

Είναι κακά παιδιά 4 2,5 

Κάνουν φασαρία στο µάθηµα 3 1,9 

Κάνουν χαζοµάρες 2 1,3 
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Λόγοι για τους οποίους οι µαθητές επέλεξαν την κατηγορία ∆εν Ξέρω 

 Οι κατηγορίες των απαντήσεων που µας έδωσαν οι µαθητές φαίνονται στον Πίνακα 86. Ο 
κυριότερος λόγος που ωθεί τα παιδιά να επιλέξουν εάν θα καθόντουσαν ή όχι µε ένα παιδί µε 
χρόνια σθένεια αναφέρονται στη φύση της ασθένειας, αν δηλαδή είναι µεταδοτική ή όχι (60,6%). 
«Έχω µια φίλη µου και κάθεται δίπλα µου και έχει αλλεργία. Αν όµως είχε άσθµα ή µια άλλη χρόνια 
αρρώστια που κολλάει; Γι’ αυτό δεν ξέρω», µας απάντησε µια µαθήτρια της Πέµπτης ∆ηµοτικού 
από ένα σχολείο του Αγίου Νικολάου.  

 Όπως παρατηρούµε και στον πίνακα 86 προκύπτει ότι τα παιδιά στην πλειοψηφία τους δεν θα 
έχουν πρόβληµα να καθίσουν µε ένα παιδί µε χρόνια αρρώστια αρκεί να µην είναι κολλητική η 
ασθένεια (60,6%). Οι υπόλοιπες κατηγορίες απαντήσεων αφορούν τη σοβαρότητα της ασθένειας 
(18,1%), την έλλειψη γνωριµίας µε αυτά τα παιδιά (11%), την ανάγκη συµπαράστασης και 
βοήθειας προς το παιδί (5,5%), την δηµιουργία συναισθηµάτων αµηχανίας (4,7%) κ.ά. Οι 
υπόλοιπες κατηγορίες συγκεντρώνουν µικρότερα ποσοστά και παρουσιάζονται στον Πίνακα 86. 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 86 

Λόγοι για τους οποίους οι µαθητές επέλεξαν την κατηγορία ∆εν Ξέρω 

Κατηγορίες απαντήσεων των µαθητών  Απόλυτοι αριθµοί % 

Μόνο εάν δεν ήταν κολλητική 77 60,6 

Εξαρτάται από το πόσο σοβαρή είναι η 
ασθένεια 

23 18,1 

∆εν µου έχει τύχει 14 11 

Θα ήθελα να τον βοηθήσω και να του 
συµπαρασταθώ 

7 5,5 

Θα ένιωθα άβολα 6 4,7 

Αν ήταν καλό παιδί 5 3,9 

∆εν ξέρω αν θα ήταν καλό 3 2,4 

Φοβάµαι τις αρρώστιες 2 1,6 

∆εν θα µε πείραζε 2 1,6 

∆εν θα µε άφηναν οι γονείς µου 1 0,8 

Αν µου έλεγε η κυρία µου 1 0,8 

 

7.2.2. Έλεγχοι στατιστικής σηµαντικότητας  

Στο σηµείο αυτό, παρουσιάζουµε τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα των συσχετίσεων των 
ατοµικών χαρακτηριστικών και των απαντήσεων σε ορισµένες ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου 
των µαθητών σε ζητήµατα σχετικά µε τη στάση τους απέναντι στα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες . 

 

Φύλο και στάση απέναντι στα παιδιά µε χρόνια ασθένεια 
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 Μετά την εφαρµογή του µη παραµετρικού κριτηρίου χ2 διαπιστώσαµε στατιστικά σηµαντικές 
διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα ως προς τη στάση τους απέναντι στα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες. 
Από την ανάγνωση του Πίνακα 87 διαπιστώνουµε πως τα κορίτσια (45%) έχουν πιο θετική στάση 
απ’ ότι τ’ αγόρια (34,8%). ∆ηλαδή τα κορίτσια είναι πιο πρόθυµα να καθίσουν µε ένα παιδί που 
πάσχει από χρόνια ασθένεια απ’ ότι τα αγόρια. 

 Ως προς την πρόσκληση ενός παιδιού µε χρόνια ασθένεια σε πάρτι γενεθλίων δεν 
διαπιστώσαµε στατιστικά σηµαντικά διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα (Πίνακας 88). Όµως 
διαπιστώσαµε στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στο φύλο των µαθητών και στο εάν θα 
έπαιζαν ή όχι µαζί µε ένα παιδί µε χρόνια ασθένεια. Συγκεκριµένα, όπως παρατηρούµε και από τον 
Πίνακα 89, τα κορίτσια εκδηλώνουν πιο θετική πρόθεση να παίξουν µε παιδί µε χρόνια ασθένεια. 
Συγκεκριµένα τα κορίτσια σε ποσοστό 61,9% είχαν πιο θετική τοποθέτηση απ’ ότι τα αγόρια 
(60,4%), τα οποία σε ένα ποσοστό 12,6% τοποθετούνται αρνητικά σε σχέση µε τα κορίσια, όπου 
µόνο ένα 6,3% δηλώνει αρνητική τοποθέτηση. 

 Από όλα τα παραπάνω διαπιστώνουµε πως τα κορίτσια είναι περισσότερο θετικά διακείµενα 
απ’ ότι τα αγόρια στην παρουσία ενός παιδιού µε χρόνια ασθένεια στην τάξη τους. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 87 

Φύλο των µαθητών και πρόθεσή τους να µοιραστούν το θρανίο τους µε ένα παιδί µε χρόνια 
ασθένεια 

Θα ήθελα ένας συµµαθητής/ τρια µου µε χρόνια ασθένεια 
να κάθεται δίπλα µου στο θρανίο: 

Φύλο Ναι  Όχι ∆εν ξέρω 

Αγόρι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

34,8 

49,2 

31,9 

63,2 

33,3 

56,8 

Κορίτσ
ι 

Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

45 

50,8 

23,2 

36,8 

31,7 

43,2 

χ2=8.092 µε β.έ.(df)=2 και p=.017<.05 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 88 

Φύλο των µαθητών και πρόθεσή τους να καλέσουν στα γενέθλιά τους ένα παιδί µε χρόνια 
ασθένεια 

Θα καλούσα ένα συµµαθητή/ τρια µου που πάσχει από 
χρόνια ασθένεια στα γενέθλιά µου: 

Φύλο Ναι  Όχι ∆εν ξέρω 

Αγόρι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

55,2 

53,3 

11,8 

61,5 

33 

57,4 

Κορίτσ
ι 

Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

60,3 

46,7 

9,2 

38,5 

30,5 

42,6 

χ2=1.958 µε β.έ.(df)=2 και p=.376>.05 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 89 

Φύλο των µαθητών και πρόθεσή τους να παίξουν µε ένα παιδί µε χρόνια ασθένεια 

Θα έπαιζα µε ένα συµµαθητή/ τρια µου που πάσχει από 
χρόνια ασθένεια: 
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Φύλο Ναι  Όχι ∆εν ξέρω 

Αγόρι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

60,4 

54,8 

12,6 

71,2 

27 

51,4 

Κορίτσ
ι 

Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

61,9 

45,2 

6,3 

28,8 

31,7 

48,6 

χ2=7.127 µε β.έ.(df)=2 και p=.028<.05 

 

Φύλο και συναισθήµατα απέναντι στα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες 

 Σε γενικές γραµµές δεν διαπιστώθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ως προς το φύλο και 
τα συναισθήµατα των µαθητών απέναντι στα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες. 

 Ως προς τη συναισθηµατική τοποθέτηση των µαθητών Ε΄ και ΣΤ΄ ∆ηµοτικού απέναντι στα 
παιδιά µε χρόνιες ασθένειες, διαπιστώσαµε στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στα δύο 
φύλα σχετικά µε το συναίσθηµα της λύπης και την απάντηση ∆εν Ξέρω (Πίνακας 91). Στις 
υπόλοιπες κατηγορίες συναισθηµάτων (φόβος, ευχαρίστηση, ζήλια) δεν διαπιστώσαµε στατιστικά 
σηµαντικές διαφορές. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 90 

 

Φύλο µαθητών και συναίσθηµα φόβου απέναντι στα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες 

Αίσθηµα φόβου: 

Φύλο Ναι Όχι 

Αγόρι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

22,3 

50,4 

77,7 

55,5 

Κορίτσι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

26 

49,6 

74 

44,5 

χ2=1.135 µε β.έ.(df)=1 και p=.287>.05 

 Όπως προκύπτει και από τον παρακάτω Πίνακα (Πίνακας 91), τα κορίτσια βιώνουν σε 
µεγαλύτερο βαθµό το συναίσθηµα της λύπης από ότι τα αγόρια για τα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες 
Συγκεκριµένα, και διαβάζοντας τα ποσοστά των γραµµών του Πίνακα 91, διαπιστώνουµε πως 
84,8% των κοριτσιών αισθάνεται λύπη για τα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες σε αντίθεση µε τα 
αγόρια που ένα 73% αισθάνεται λύπη. Η στατιστικά σηµαντική διαφορά διαπιστώθηκε σε επίπεδο 
p=.001<.05. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 91 

Φύλο µαθητών και συναίσθηµα λύπης απέναντι στα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες 

Αίσθηµα λύπης: 

Φύλο Ναι Όχι 

Αγόρι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

73 

50,5 

27 

67,7 

Κορίτσι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

84,8 

49,5 

15,2 

32,3 

χ2=11.833 µε β.έ.(df)=1 και p=.001<.05 
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 Όπως φαίνεται και από τους δύο παρακάτω Πίνακες (Πίνακας 92 και Πίνακας 93) δεν 
διαπιστώθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα των µαθητών σε σχέση µε 
το συναίσθηµα της ευχαρίστησης και της ζήλιας απέναντι στα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 92 

Φύλο µαθητών και συναίσθηµα ευχαρίστησης απέναντι στα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες 

Αίσθηµα ευχαρίστησης/ ∆εν θα 
είχα πρόβληµα: 

Φύλο Ναι Όχι 

Αγόρι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

12,9 

61,2 

87,1 

53,4 

Κορίτσι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

9,7 

38,8 

90,3 

46,6 

χ2=1.468 µε β.έ.(df)=1 και p=.226>.05 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 93 

Φύλο µαθητών και συναίσθηµα ζήλιας απέναντι στα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες 

Αίσθηµα ζήλιας: 

Φύλο Ναι Όχι 

Αγόρι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

0,9 

75 

99,1 

54,1 

Κορίτσι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

0,4 

25 

99,6 

45,9 

p=.629>.05 

 

 Πιο αβέβαια για τα συναισθήµατά τους απέναντι στα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες 
εµφανίζονται τα αγόρια (16%) από ότι τα κορίτσια (7,8%) (Πίνακας 94). Αυτή η στατιστικά 
σηµαντική διαφορά (p=.003<.05) υποδηλώνει ότι τα κορίτσια είναι πιο βέβαια για τα 
συναισθήµατά τους απέναντι στα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες από ότι τα αγόρια. 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 94 

Φύλο των µαθητών και αβέβαια συναισθήµατα απέναντι στα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες 

 

∆εν ξέρω 

Φύλο Ναι Όχι 

Αγόρι Ποσοστά γραµµής 16 84 
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Ποσοστά στήλης 70,8 51,9 

Κορίτσι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

7,8 

29,2 

92,2 

48,1 

χ2=9.089 µε β.έ.(df)=1 και p=.003<.05 

 

 Συνοψίζοντας, τα κορίτσια βιώνουν σε πιο έντονο βαθµό από ότι τα αγόρια το συναίσθηµα 
της λύπης, ενώ τα αγόρια εµφανίζονται πιο αβέβαια συναισθηµατικά απέναντι στα παιδιά µε 
χρόνιες ασθένειες από ότι τα κορίτσια. 

 

Τόπος σχολείου και στάση απέναντι στα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες 

 Στατιστικά σηµαντικές διαφορές (p=.004<.05) βρέθηκαν ανάµεσα στον τόπο φοίτησης των 
µαθητών (πόλη ή χωριό) και στην τοποθέτησή τους σχετικά µε το αν θα µοιράζονταν το θρανίο 
τους ή όχι µε έναν συµµαθητή τους που πάσχει από χρόνια ασθένεια. Συγκεκριµένα, από τον 
Πίνακα 95 παρατηρούµε ότι οι µαθητές που φοιτούν σε σχολεία εκτός πόλεων είναι περισσότερο 
θετικοί (41,1%) από ότι οι µαθητές των πόλεων (37%) ως προς την ιδέα συνύπαρξης µε τα παιδιά 
µε χρόνιες ασθένειες. Επίσης, οι µαθητές των πόλεων δείχνουν να είναι πιο αναποφάσιστοι (38,6%) 
όσον αφορά στην ιδέα να καθίσουν µε ένα συµµαθητή/ τρια τους που πάσχει από χρόνια ασθένεια 
από ότι οι µαθητές των χωριών (26,5%). Όσον αφορά την κατηγορία του όχι δεν θα καθόµουν µε 
ένα παιδί µε χρόνια ασθένεια, παρατηρούµε ότι τα παιδιά από τα σχολεία των χωριών δηλώνουν σε 
µεγαλύτερο ποσοστό (32,4%) ότι δεν θα µοιράζονταν το ίδιο θρανίο µε ένα παιδί µε χρόνια 
ασθένεια από ότι οι µαθητές σχολείων των πόλεων (24,4%). 

 Συνοψίζοντας, παρατηρούµε πως οι µαθητές των πόλεων βρίσκονται σε µια ενδιάµεση 
κατάσταση, όπου δεν έχουν ξεκαθαρίσει εάν θα καθόντουσαν ή όχι µε ένα παιδί µε χρόνια 
ασθένεια, όµως είναι λιγότερο αρνητικά διακείµενοι ως προς αυτή την ιδέα σε σχέση µε τους 
συµµαθητές τους από τα σχολεία των χωριών. Μολονότι βέβαια οι τελευταίοι δηλώνουν την 
απάντηση ναι σε µεγαλύτερο ποσοστό απ’ ότι οι µαθητές σχολείων των πόλεων. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 95 

Τόπος σχολείου φοίτησης των µαθητών και πρόθεσή τους να καθίσουν στο ίδιο θρανίο µε 
παιδί µε χρόνια ασθένεια  

Θα ήθελα ένας συµµαθητής/ τρια µου µε χρόνια ασθένεια 
να κάθεται δίπλα µου στο θρανίο: 

Τόπος σχολείου Ναι  Όχι ∆εν ξέρω 

Πόλη Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

37 

51 

24,4 

46,6 

38,6 

62,7 

Χωριό Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

41,1 

49 

32,4 

53,4 

26,5 

37,3 

χ2=10.973 µε β.έ.(df)=2 και p=.004<.05 

  

 ∆εν βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικά διαφορές ανάµεσα στον τόπο φοίτησης των µαθητών και 
τη στάση τους ως προς την πρόσκληση σε γενέθλια ενός παιδιού µε χρόνια ασθένεια και στο εάν θα 
ήθελαν να παίζουν ή όχι µαζί του, όπως προκύπτει από τους επόµενους δύο πίνακες (Πίνακας 96 
και Πίνακας 97). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 96 

Τόπος σχολείου φοίτησης των µαθητών και πρόθεσή τους να καλέσουν στα γενέθλιά τους 
παιδί µε χρόνια ασθένεια  
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Θα καλούσα ένα συµµαθητή/ τρια µου που πάσχει από 
χρόνια ασθένεια στα γενέθλιά µου: 

Τόπος σχολείου Ναι  Όχι ∆εν ξέρω 

Πόλη Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

58 

54,7 

11,1 

54,4 

30,9 

51,8 

Χωριό Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

55,7 

45,3 

10,8 

45,6 

33,4 

48,2 

χ2=.450 µε β.έ.(df)=2 και p=.798>.05 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 97 

Τόπος σχολείου φοίτησης των µαθητών και πρόθεσή τους να παίξουν µε ένα παιδί που πάσχει 
από χρόνια ασθένεια  

Θα έπαιζα µε ένα συµµαθητή/ τρια µου που πάσχει από 
χρόνια ασθένεια: 

Τόπος σχολείου Ναι  Όχι ∆εν ξέρω 

Πόλη Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

62,2 

55,6 

9,1 

47,6 

28,7 

52,2 

Χωριό Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

57,8 

44,4 

11,7 

52,4 

30,5 

47,8 

χ2=1.619 µε β.έ.(df)=2 και p=.445>.05 

 

Τάξη στην οποία φοιτούν οι µαθητές και στάσεις τους απέναντι στα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες 

 Όπως προκύπτει και από τους τρεις πίνακες που ακολουθούν (Πίνακες 98 έως 100), µετά την 
εφαρµογή του χ2 κριτηρίου διαπιστώθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στην τάξη 
στην οποία φοιτούν οι µαθητές και τη στάση τους απέναντι στα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες.  

 Ειδικότερα, όπως παρατηρούµε και από τους πίνακες 98-100, οι µαθητές της Έκτης 
∆ηµοτικού έχουν πιο θετική στάση απέναντι στα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες απ’ ότι οι µαθητές 
της Πέµπτης ∆ηµοτικού.  

 Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 98, οι µαθητές της Έκτης ∆ηµοτικού µας δήλωσαν σε 
µεγαλύτερο ποσοστό (42,7%) απ’ ότι οι µαθητές της Πέµπτης (34,3%) ότι θα καθόντουσαν στο ίδιο 
θρανίο µε ένα συµµαθητή τους που πάσχει από χρόνια ασθένεια. Στατιστικά σηµαντικά διαφορές 
βρέθηκαν ως προς την τάξη στην οποία φοιτούν οι µαθητές και στην περίπτωση της πρόσκλησης 
σε πάρτι γενεθλίων (Πίνακας 99). Οι µαθητές της έκτης τάξης δήλωσαν σε ποσοστό 63,1% την 
πρόθεση να καλέσουν στα γενέθλιά τους παιδί µε χρόνια ασθένεια από ότι οι µαθητές της πέµπτης 
(49,3%). 

 Από την ανάγνωση του Πίνακα 100 διαπιστώνουµε πως οι µαθητές της Έκτης ∆ηµοτικού 
είναι πιο πρόθυµοι να παίξουν µε έναν/ µια συµµαθητή /τρια µε χρόνια ασθένεια (63,2%) σε σχέση 
µε τους µαθητές της Πέµπτης ∆ηµοτικού (56,4%). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 98 

Τάξη φοίτησης των µαθητών και πρόθεσή τους να καθίσουν στο ίδιο θρανίο µε ένα παιδί µε 
χρόνια ασθένεια 

 

Θα ήθελα ένας συµµαθητής/ τρια µου µε χρόνια ασθένεια 
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να κάθεται δίπλα µου στο θρανίο: 

Τάξη Ναι  Όχι ∆εν ξέρω 

Πέµπτ
η 

Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

34,3 

39,4 

36,1 

57,5 

29,6 

40,2 

Έκτη Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

42,7 

60,6 

21,6 

42,5 

35,7 

59,8 

χ2=15.870 µε β.έ.(df)=2 και p=.000<.05 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 99 

Τάξη φοίτησης των µαθητών και πρόθεσή τους να καλέσουν στα γενέθλιά τους ένα παιδί µε 
χρόνια ασθένεια 

Θα καλούσα ένα συµµαθητή/ τρια µου που πάσχει από 
χρόνια ασθένεια στα γενέθλιά µου: 

Τάξη Ναι  Όχι ∆εν ξέρω 

Πέµπτ
η 

Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

49,3 

38,5 

14,5 

58,8 

36,2 

50,3 

Έκτη Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

63,1 

61,5 

8,1 

41,2 

28,8 

49,7 

χ2=13.412 µε β.έ.(df)=2 και p=.001<.05 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 100 

Τάξη φοίτησης των µαθητών και πρόθεσή τους να παίξουν µε ένα παιδί µε χρόνια ασθένεια 

Θα έπαιζα µε ένα συµµαθητή/ τρια µου που πάσχει από 
χρόνια ασθένεια: 

Τάξη Ναι  Όχι ∆εν ξέρω 

Πέµπτ
η 

Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

56,4 

42 

13,6 

58,7 

30 

45,6 

Έκτη Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

63,2 

58 

7,7 

41,3 

29,1 

54,4 

χ2=6.181 µε β.έ.(df)=2 και p=.045<.05 

 

 Συνοψίζοντας, από την παρουσίαση των παραπάνω αποτελεσµάτων διαπιστώνουµε ότι οι 
µαθητές της Έκτης τάξης του ∆ηµοτικού έχουν πιο θετικές στάσεις απέναντι στα παιδιά µε χρόνιες 
ασθένειες από ότι οι µαθητές της Πέµπτης. 

 

Επάγγελµα γονέων και στάση απέναντι στα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες 
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 Μετά την εφαρµογή του µη παραµετρικού κριτηρίου χ2 , δεν διαπιστώσαµε γενικά στατιστικά 
σηµαντικές διαφορές ως προς την κοινωνικοεπαγγελµατική κατηγορία του πατέρα και της µητέρας 
και τη στάση των µαθητών απέναντι στα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες. Μια µόνο στατιστικά 
σηµαντική διαφορά εντοπίσαµε, όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 101, µόνο ως προς την 
κοινωνικοεπαγγελµατική κατηγορία του πατέρα και το εάν ή όχι τα παιδιά θα καθόντουσαν µε ένα 
συµµαθητή ή συµµαθήτριά τους που πάσχει από χρόνια ασθένεια. 

 Τα παιδιά των οποίων ο πατέρας ανήκει στη µεσαία κοινωνικοεπαγγελµατική κατηγορία, 
τείνουν να είναι πιο θετικοί (46,5%) από τις άλλες τρεις κοινωνικοεπαγγελµατικές κατηγορίες ως 
προς την τοποθέτηση τους σχετικά µε το εάν θα καθόντουσαν ή όχι µε ένα παιδί που πάσχει από 
χρόνια ασθένεια. 

 Τα παιδιά των οποίων ο πατέρας ανήκε στην κατώτερη κοινωνικοεπαγγελµατική κατηγορία 
συγκέντρωσαν το µεγαλύτερο ποσοστό στην κατηγορία του όχι δεν θα καθόµουν µε ένα συµµαθητή/ 
τρια µου που πάσχει από χρόνια ασθένεια (34,2%). Την κατηγορία του ∆εν ξέρω την δήλωσαν στο 
µεγαλύτερό τους ποσοστό µαθητές των οποίων ο πατέρας ανήκε στην ανώτατη 
κοινωνικοεπαγγελµατική κατηγορία (38,5%). 

 Τα παιδιά των οποίων ο πατέρας ανήκει στην µεσαία αλλά και στην ανώτερη 
κοινωνικοεπαγγελµατική κατηγορία έχουν πιο θετικές στάσεις απέναντι στα παιδιά µε χρόνιες 
ασθένειες από ότι οι άλλες δύο κοινωνικοεπαγγελµατικές κατηγορίες. Περισσότερο αρνητικοί 
απέναντι στα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες εµφανίζονται οι µαθητές των οποίων οι πατεράδες 
ανήκουν στην κατώτερη κοινωνικοεπαγγελµατική κατηγορία, ενώ οι περισσότερο αναποφάσιστοι 
σε σχέση µε τις άλλες κοινωνικοεπαγγελµατικές κατηγορίες είναι οι µαθητές των οποίων ο πατέρας 
ανήκει στην ανώτατη κοινωνικοεπαγγελµατική κατηγορία. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 101 

Κοινωνικοεπαγγελµατική κατηγορία πατέρα και πρόθεση του µαθητή να µοιραστεί το θρανίο 
του µε ένα παιδί που πάσχει από χρόνια ασθένεια 

 

Θα ήθελα ένας συµµαθητής/ τρια µου µε χρόνια 
ασθένεια να κάθεται δίπλα µου στο θρανίο: 

Κοινωνικοεπαγγελµατική κατηγορία 
πατέρα 

Ναι Όχι ∆εν ξέρω 

Κατώτερη Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

27,9 

13,1 

34,2 

22,6 

37,8 

20,9 

Μεσαία Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

46,5 

44,3 

27,9 

37,5 

25,7 

28,9 

Ανώτερη Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

36,2 

23,2 

27 

24,4 

36,8 

27,9 

Ανώτατη Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

39,3 

19,4 

22,2 

15,5 

38,5 

22,4 

χ2=16.186 µε β.έ.(df)=6 και p=.013<.05 

 

 

 

 

 

Προσωπική εµπειρία χρόνιας ασθένειας και στάση απέναντι στα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες 

 Όπως φαίνεται και στους επόµενους έξι πίνακες (Πίνακες 102-107) που ακολουθούν, δεν 
εντοπίσαµε στατιστικά σηµαντικές διαφορές ως προς την προσωπική εµπειρία των µαθητών 
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κάποιας χρόνιας ασθένειας και στη στάση τους απέναντι στα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες. Επίσης, 
στατιστικά σηµαντικές διαφορές δεν εντοπίσαµε και αναφορικά µε το εάν οι µαθητές είχαν κάποια 
προηγούµενη εµπειρία συµµαθητή/ τριας µε χρόνια ασθένεια σε σχέση µε τη στάση τους απέναντι 
στα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 102 

Προσωπική εµπειρία χρόνιας ασθένειας και πρόθεση του µαθητή να µοιραστεί το θρανίο του 
µε ένα παιδί µε χρόνια ασθένεια 

 

Θα ήθελα ένας συµµαθητής/ τρια µου µε χρόνια ασθένεια 
να κάθεται δίπλα µου στο θρανίο: 

Προσωπική εµπειρία χρόνιας 
ασθένειας 

Ναι  Όχι ∆εν ξέρω 

Ναι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

47,1 

24,1 

26,4 

18,6 

26,4 

15,9 

Όχι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

36,8 

75,9 

28,6 

81,4 

34,6 

84,1 

χ2=4.750 µε β.έ.(df)=2 και p=.093>.05 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 103 

Προσωπική εµπειρία χρόνιας ασθένειας και πρόθεση του µαθητή να καλέσει στα γενέθλιά του 
ένα παιδί µε χρόνια ασθένεια 

 

Θα καλούσα ένα συµµαθητή/ τρια µου που πάσχει από 
χρόνια ασθένεια στα γενέθλιά µου: 

Προσωπική εµπειρία χρόνιας 
ασθένειας 

Ναι  Όχι ∆εν ξέρω 

Ναι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

62,8 

22 

10,7 

19,7 

26,4 

16,1 

Όχι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

55,1 

78 

10,8 

80,3 

34,1 

83,9 

χ2=2.755 µε β.έ.(df)=2 και p=.252>.05 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 104 

Προσωπική εµπειρία χρόνιας ασθένειας και πρόθεση του µαθητή να παίξει µε ένα παιδί µε 
χρόνια ασθένεια 

 

Θα έπαιζα µε ένα συµµαθητή/ τρια µου που πάσχει από 
χρόνια ασθένεια: 
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Προσωπική εµπειρία χρόνιας 
ασθένειας 

Ναι  Όχι ∆εν ξέρω 

Ναι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

65,3 

21,4 

10,2 

19,4 

24,6 

16,2 

Όχι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

58,6 

78,6 

10,4 

80,6 

31,1 

83,8 

χ2=2.043 µε β.έ.(df)=2 και p=.360>.05 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 105 

Προσωπική εµπειρία συµµαθητή µε χρόνια ασθένεια και πρόθεση του µαθητή να µοιραστεί 
το θρανίο του µε ένα παιδί µε χρόνια ασθένεια 

 

Θα ήθελα ένας συµµαθητής/ τρια µου µε χρόνια ασθένεια 
να κάθεται δίπλα µου στο θρανίο: 

Προσωπική εµπειρία 
συµµαθητή/ τριας µε χρόνια 
ασθένεια 

Ναι  Όχι ∆εν ξέρω 

Ναι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

47,6 

28,2 

24,5 

20,7 

28 

19,7 

Όχι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

36,8 

71,8 

28,5 

79,3 

34,7 

80,3 

χ2=5.357 µε β.έ.(df)=2 και p=.069>.05 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 106 

Προσωπική εµπειρία συµµαθητή µε χρόνια ασθένεια και πρόθεση του µαθητή να καλέσει στα 
γενέθλιά του ένα παιδί µε χρόνια ασθένεια 

 

Θα καλούσα ένα συµµαθητή/ τρια µου που πάσχει από 
χρόνια ασθένεια στα γενέθλιά µου: 

Προσωπική εµπειρία 
συµµαθητή/ τριας µε χρόνια 
ασθένεια 

Ναι  Όχι ∆εν ξέρω 

Ναι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

58,7 

24 

9,1 

19,7 

32,2 

23,2 

Όχι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

56,5 

76 

11,3 

80,3 

32,3 

76,8 

χ2=.576 µε β.έ.(df)=2 και p=.750>.05 

ΠΙΝΑΚΑΣ 107 

Προσωπική εµπειρία συµµαθητή µε χρόνια ασθένεια και πρόθεση του µαθητή να παίξει µε 
ένα παιδί µε χρόνια ασθένεια 

 

Θα έπαιζα µε ένα συµµαθητή/ τρια µου που πάσχει από 
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χρόνια ασθένεια: 

Προσωπική εµπειρία 
συµµαθητή/ τριας µε χρόνια 
ασθένεια 

Ναι  Όχι ∆εν ξέρω 

Ναι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

65,2 

25,3 

8,5 

19 

26,2 

20,8 

Όχι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

58,5 

74,7 

11 

81 

30,5 

79,2 

χ2=2.112 µε β.έ.(df)=2 και p=.348>.05 

 

Ενηµέρωση για τις χρόνιες ασθένειες και στάση απέναντι στα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες 

 Εφαρµόσαµε το µη παραµετρικό χ2 κριτήριο προκειµένου να εντοπίσουµε εάν υπάρχουν ή όχι 
στατιστικά σηµαντικά διαφορές ανάµεσα στη γνώση για κάθε µια από τις έξι χρόνιες ασθένειες και 
την στάση των µαθητών απέναντι στα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες. 

 Όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 108, οι µαθητές που έχουν ακούσει ή διαβάσει για την 
ασθένεια του άσθµατος έχουν πιο θετική στάση απέναντι στα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες (44,2%) 
από τους µαθητές που δεν έχουν διαβάσει ή ακούσει για την ασθένεια του άσθµατος (32,5%). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 108 

Γνώση για την ασθένεια του άσθµατος και πρόθεση του µαθητή να καθίσει στο ίδιο θρανίο µε 
ένα παιδί µε χρόνια ασθένεια 

Θα ήθελα ένας συµµαθητής/ τρια µου µε χρόνια ασθένεια 
να κάθεται δίπλα µου στο θρανίο: 

Έχω ακούσει ή διαβάσει για την 
ασθένεια του άσθµατος 

Ναι  Όχι ∆εν ξέρω 

Ναι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

44,2 

71,6 

22 

55,3 

33,8 

64,5 

Όχι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

32,5 

28,4 

33 

44,7 

34,5 

35,5 

χ2=10.884 µε β.έ.(df)=2 και p=.004<.05 

 

 ∆εν βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ως προς το εάν οι µαθητές είχαν ακούσει ή 
διαβάσει για την ασθένεια του διαβήτη και στην τοποθέτησή τους µε το εάν θα καθόντουσαν ή όχι 
µε ένα συµµαθητή/ τρια τους που πάσχει από χρόνια ασθένεια (Πίνακας 109). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 109 

Γνώση για την ασθένεια του διαβήτη και πρόθεση του µαθητή να καθίσει στο ίδιο θρανίο µε 
ένα παιδί µε χρόνια ασθένεια 

Θα ήθελα ένας συµµαθητής/ τρια µου µε χρόνια ασθένεια 
να κάθεται δίπλα µου στο θρανίο: 

Έχω ακούσει ή διαβάσει για την 
ασθένεια του διαβήτη 

Ναι  Όχι ∆εν ξέρω 

Ναι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

47,5 

44,9 

21,1 

30,9 

31,4 

35 
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Όχι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

35,6 

55,1 

28,8 

69,1 

35,6 

65 

χ2=8.793 µε β.έ.(df)=2 και p=.012>.05 

 

 Στατιστικά σηµαντικές διαφορές υπάρχουν ανάµεσα στους µαθητές που έχουν ακούσει ή 
διαβάσει για την ασθένεια του έιτζ σε σχέση µε την απάντησή τους στο ερώτηµα «Θα ήθελες δίπλα 
στο θρανίο σου να κάθεται ένας συµµαθητής ή συµµαθήτριά σου µε χρόνια ασθένεια;». 

 Όσοι µαθητές έχουν ακούσει ή διαβάσει για την ασθένεια του έιτζ εµφανίζονται πιο θετικοί 
στην ιδέα να µοιραστούν το θρανίο τους µε ένα παιδί µε χρόνια ασθένεια  από ότι οι µαθητές που 
δεν έχουν ακούσει ή διαβάσει για την ασθένεια. Όµως, όπως παρατηρούµε και από τον Πίνακα 
110, οι µαθητές που έχουν ακούσει ή διαβάσει για την ασθένεια του έιτζ δήλωσαν ότι δεν θα 
ήξεραν τι θα έκαναν σε ποσοστό µεγαλύτερο (34,9%) από τους µαθητές που δεν είχαν ακούσει ή 
διαβάσει για αυτήν την ασθένεια (30,1%). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 110 

Θα ήθελα ένας συµµαθητής/ τρια µου µε χρόνια ασθένεια 
να κάθεται δίπλα µου στο θρανίο: 

Έχω ακούσει ή διαβάσει για την 
ασθένεια του έιτζ 

Ναι  Όχι ∆εν ξέρω 

Ναι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

41,9 

84,3 

23,2 

72,4 

34,9 

83 

Όχι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

32,7 

15,7 

37,2 

27,6 

30,1 

17 

χ2=9.470 µε β.έ.(df)=2 και p=.009<.05 

 

 ∆εν βρήκαµε στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις απόψεις των µαθητών σχετικά µε το εάν 
θα καθόντουσαν ή όχι µε ένα συµµαθητή ή συµµαθήτριά τους που πάσχει από χρόνια ασθένεια σε 
σχέση µε το εάν είχαν ακούσει ή διαβάσει για την επιληψία. Το ίδιο διαπιστώνουµε και για την 
ασθένεια του καρκίνου και της µεσογειακής αναιµίας (Πίνακες 111 έως 113). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 111 

Γνώση για την ασθένεια της επιληψίας και πρόθεση του µαθητή να καθίσει στο ίδιο θρανίο µε 
ένα παιδί µε χρόνια ασθένεια 

 

Θα ήθελα ένας συµµαθητής/ τρια µου µε χρόνια ασθένεια 
να κάθεται δίπλα µου στο θρανίο: 

Έχω ακούσει ή διαβάσει για την 
ασθένεια της επιληψίας 

Ναι  Όχι ∆εν ξέρω 

Ναι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

43,9 

29,2 

22,3 

23 

33,8 

26,5 

Όχι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

38,7 

70,8 

27,1 

77 

34,1 

73,5 

χ2=1.829 µε β.έ.(df)=2 και p=.401>.05 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 112 

Γνώση για την ασθένεια του καρκίνου και πρόθεση του µαθητή να καθίσει στο ίδιο θρανίο µε 
ένα παιδί µε χρόνια ασθένεια 

 

Θα ήθελα ένας συµµαθητής/ τρια µου µε χρόνια ασθένεια 
να κάθεται δίπλα µου στο θρανίο: 

Έχω ακούσει ή διαβάσει για την 
ασθένεια του καρκίνου 

Ναι  Όχι ∆εν ξέρω 

Ναι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

41,5 

92,8 

24,8 

86,2 

33,7 

89 

Όχι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

28,3 

7,2 

35 

13,8 

36,7 

11 

χ2=4.621 µε β.έ.(df)=2 και p=.099>.05 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 113 

Γνώση για την ασθένεια της µεσογειακής αναιµίας και πρόθεση του µαθητή να καθίσει στο 
ίδιο θρανίο µε ένα παιδί µε χρόνια ασθένεια 

 

Θα ήθελα ένας συµµαθητής/ τρια µου µε χρόνια ασθένεια 
να κάθεται δίπλα µου στο θρανίο: 

Έχω ακούσει ή διαβάσει για την 
ασθένεια της µεσογειακής 
αναιµίας 

Ναι  Όχι ∆εν ξέρω 

Ναι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

40,5 

49,6 

21,8 

41,4 

37,7 

54,5 

Όχι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

39,8 

50,4 

29,8 

58,6 

30,4 

45,5 

χ2=5.916 µε β.έ.(df)=2 και p=.052>.05 

 

 Συνοψίζοντας, διαπιστώθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ως προς τη γνώση της 
ασθένειας του άσθµατος και του έιτζ και τη στάση των µαθητών απέναντι στα παιδιά µε χρόνιες 
ασθένειες. Συγκεκριµένα, όταν τα παιδιά έχουν ακούσει ή διαβάσει για την ασθένεια έχουν πιο 
θετικές τοποθετήσεις απέναντι στα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες. 

 

Μεταδοτικότητα των ασθενειών και στάση απέναντι στο παιδί µε χρόνια ασθένεια 

 Στο σηµείο αυτό θελήσαµε να εξετάσουµε τον εάν οι µαθητές θεωρούν κάθε µια από τις έξι 
κατηγορίες χρόνιων ασθενειών ως µεταδοτικές ή όχι, επηρεάζει τη στάση τους απέναντι στα παιδιά 
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µε χρόνιες ασθένειες. Μετά την εφαρµογή του µη παραµετρικού κριτηρίου χ2 εντοπίσαµε 
στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις τέσσερις από τις έξι περιπτώσεις. 

 Ειδικότερα, οι µαθητές που θεωρούν την ασθένεια του άσθµατος µεταδοτική δήλωσαν σε 
µεγαλύτερο ποσοστό (47,8%) ότι δεν θα καθόντουσαν µε ένα συµµαθητή τους που πάσχει από 
χρόνια ασθένεια, από ότι οι συµµαθητές τους που δεν θεωρούν ότι το άσθµα είναι µεταδοτικό 
(25,3%) (Πίνακας 114). 

 ∆εν βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ως προς την αντίληψη ότι η ασθένεια του 
διαβήτη είναι µεταδοτική ή όχι και την στάση των µαθητών ως προς τα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες 
(Πίνακας 115) 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 114 

Μεταδοτικότητα του άσθµατος και πρόθεση του µαθητή να µοιραστεί το θρανίο του µε ένα 
παιδί µε χρόνια ασθένεια 

Θα ήθελα ένας συµµαθητής/ τρια µου µε χρόνια ασθένεια 
να κάθεται δίπλα µου στο θρανίο: 

Η ασθένεια του άσθµατος είναι 
µεταδοτική 

Ναι  Όχι ∆εν ξέρω 

Ναι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

26,1 

7,7 

47,8 

19,9 

26,1 

9,2 

Όχι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

41 

92,3 

25,3 

80,1 

33,7 

90,8 

χ2=15.557 µε β.έ.(df)=2 και p=.000<.05 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 115 

Μεταδοτικότητα του διαβήτη και πρόθεση του µαθητή να µοιραστεί το θρανίο του µε ένα 
παιδί µε χρόνια ασθένεια 

Θα ήθελα ένας συµµαθητής/ τρια µου µε χρόνια ασθένεια 
να κάθεται δίπλα µου στο θρανίο: 

Η ασθένεια του διαβήτη είναι 
µεταδοτική 

Ναι  Όχι ∆εν ξέρω 

Ναι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

34,4 

4,7 

28,1 

5,4 

37,5 

6,2 

Όχι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

39,5 

95,3 

27,9 

94,6 

32,6 

93,8 

χ2=.428 µε β.έ.(df)=2 και p=.807>.05 

 

 Τα παιδιά που θεωρούν την ασθένεια του έιτζ µεταδοτική εµφανίζονται πιο θετικά ως προς 
την πρόθεσή τους να καθίσουν µε ένα συµµαθητή τους που πάσχει από χρόνια ασθένεια (41,3%) 
από του συµµαθητές τους που δεν θεωρούν την ασθένεια του έιτζ µεταδοτική (16,9%) (Πίνακας 
116). Όµως, στην κατηγορία ∆εν Ξέρω τα παιδιά που θεωρούν την ασθένεια του έιτζ µεταδοτική 
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συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο ποσοστό (32,9%) σε σχέση µε τα παιδιά που δεν θεωρούν την 
ασθένεια µεταδοτική (32,1%). 

 ∆εν βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στους µαθητές που θεωρούν την 
επιληψία µεταδοτική ασθένεια ή όχι και τη στάση τους απέναντι στα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες 
(Πίνακας 117). 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 116 

Μεταδοτικότητα του έιτζ και πρόθεση του µαθητή να µοιραστεί το θρανίο του µε ένα παιδί µε 
χρόνια ασθένεια 

Θα ήθελα ένας συµµαθητής/ τρια µου µε χρόνια ασθένεια 
να κάθεται δίπλα µου στο θρανίο: 

Η ασθένεια του έιτζ είναι 
µεταδοτική 

Ναι  Όχι ∆εν ξέρω 

Ναι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

41,3 

95,3 

25,8 

83,7 

32,9 

90,8 

Όχι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

19,6 

4,7 

48,2 

16,3 

32,1 

9,2 

χ2=15.142 µε β.έ.(df)=2 και p=.001<.05 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 117 

Μεταδοτικότητα της επιληψίας και πρόθεση του µαθητή να µοιραστεί το θρανίο του µε ένα 
παιδί µε χρόνια ασθένεια 

 

Θα ήθελα ένας συµµαθητής/ τρια µου µε χρόνια ασθένεια 
να κάθεται δίπλα µου στο θρανίο: 

Η ασθένεια της επιληψίας είναι 
µεταδοτική 

Ναι  Όχι ∆εν ξέρω 

Ναι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

21,9 

3 

40,6 

7,8 

37,5 

6,2 

Όχι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

40,2 

97 

27,2 

92,2 

32,6 

93,8 

χ2=4.766 µε β.έ.(df)=2 και p=.092>.05 

 

 Οι µαθητές που θεωρούν την ασθένεια του καρκίνου µεταδοτική µας δήλωσαν σε µεγαλύτερο 
ποσοστό (37,3%) ότι δεν θα καθόντουσαν µε ένα συµµαθητή τους που πάσχει από χρόνια 
ασθένεια, από ότι οι µαθητές που δεν θεωρούν την ασθένεια µεταδοτική (24,7%) (Πίνακας 118). 

 Όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 119, στατιστικά σηµαντικές διαφορές εντοπίστηκαν στις 
στάσεις των µαθητών ως προς τα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες αναφορικά µε το εάν θεωρούν ή όχι 
την ασθένεια της µεσογειακής αναιµίας µεταδοτική. Τα παιδιά που θεωρούν την µεσογειακή 
αναιµία µεταδοτική ασθένεια διαφοροποιούνται σηµαντικά από τα παιδιά που έχουν την αντίθετη 
γνώµη ως προς την τοποθέτησή τους σχετικά µε το εάν θα καθόντουσαν ή όχι µε ένα παιδί που 



 198

πάσχει από χρόνια ασθένεια. Τα παιδιά που τη θεωρούν µεταδοτική είναι περισσότερο αρνητικά ως 
προς την παραπάνω τοποθέτηση (33,3%) από ότι τα παιδιά που δεν τη θεωρούν µεταδοτική 
(26,4%). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 118 

Μεταδοτικότητα του καρκίνου και πρόθεση του µαθητή να µοιραστεί το θρανίο του µε ένα 
παιδί µε χρόνια ασθένεια 

Θα ήθελα ένας συµµαθητής/ τρια µου µε χρόνια ασθένεια 
να κάθεται δίπλα µου στο θρανίο: 

Η ασθένεια του καρκίνου είναι 
µεταδοτική 

Ναι  Όχι ∆εν ξέρω 

Ναι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

29,4 

19,3 

37,3 

34,3 

33,3 

26,2 

Όχι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

42,6 

80,7 

24,7 

65,7 

32,7 

73,8 

χ2=11.466 µε β.έ.(df)=2 και p=.003<.05 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 119 

Μεταδοτικότητα της µεσογειακής αναιµίας και πρόθεση του µαθητή να µοιραστεί το θρανίο 
του µε ένα παιδί µε χρόνια ασθένεια 

Θα ήθελα ένας συµµαθητής/ τρια µου µε χρόνια ασθένεια 
να κάθεται δίπλα µου στο θρανίο: 

Η µεσογειακή αναιµία είναι 
µεταδοτική ασθένεια 

Ναι  Όχι ∆εν ξέρω 

Ναι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

28,8 

16,3 

33,3 

26,5 

37,9 

25,6 

Όχι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

42,2 

83,7 

26,4 

73,5 

31,4 

74,4 

χ2=7.795 µε β.έ.(df)=2 και p=.020<.05 

 

 Συνοψίζοντας, οι αντιλήψεις που τα παιδιά έχουν για το εάν οι έξι κατηγορίες χρόνιων 
ασθενειών είναι µεταδοτικές, επηρεάζουν σηµαντικά σε αρκετές περιπτώσεις τις στάσεις τους 
απέναντι στα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες. Με εξαίρεση το έιτζ, για τις υπόλοιπες ασθένειες οι 
µαθητές που τις θεωρούν µεταδοτικές τείνουν να είναι πιο αρνητικοί ως προς την σχολική 
συνύπαρξη µε ένα παιδί µε χρόνια ασθένεια από ότι οι µαθητές που δεν θεωρούν τις χρόνιες 
ασθένειες µεταδοτικές. Η εξαίρεση που παρατηρήθηκε µε την ασθένεια του έιτζ όπου τα παιδιά 
που τη θεωρούν µεταδοτική τείνουν να είναι πιο θετικά ως προς την σχολική συνύπαρξή τους µε 
ένα παιδί µε χρόνια ασθένεια, από ότι τα παιδιά που δεν τη θεωρούν µεταδοτική ενδεχοµένως να 
οφείλεται στο γεγονός ότι τα παιδιά δήλωσαν στο µεγαλύτερο ποσοστό τους ότι γνώριζαν γι’ αυτή 
την ασθένεια και αυτό εξάλλου φάνηκε στο ότι στο µεγαλύτερο ποσοστό τους τη θεωρούν 
µεταδοτική ασθένεια (Πίνακας 77). Η καλύτερη ενηµέρωσή τους γι’ αυτήν την ασθένεια και τους 
τρόπους µετάδοσής της ίσως είναι ο λόγος της πιο θετικής τους τοποθέτησης από αυτή των παιδιών 
που δεν την θεωρούν µεταδοτική. 

 

Συναισθήµατα απέναντι στα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες και στάσεις απέναντι στην σχολική 
συνύπαρξη µε αυτά τα παιδιά 
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 Όπως φαίνεται και από τους Πίνακες 120 έως 123 που ακολουθούν, τα συναισθήµατα που 
βιώνουν οι µαθητές για τα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες επηρεάζουν την τοποθέτησή τους σχετικά 
µε το εάν θα καθόντουσαν µε ένα παιδί µε χρόνια ασθένεια ή όχι. Με εξαίρεση το συναίσθηµα της 
ευχαρίστησης σε όλες τις άλλες περιπτώσεις βρήκαµε στατιστικά σηµαντικές διαφορές. 

 Ειδικότερα, τα παιδιά που αισθάνονται φόβο είναι πιο αρνητικά στην προοπτική να καθίσουν 
µε ένα συµµαθητή/ τρια τους που πάσχει από χρόνια ασθένεια (44%) από ότι τα παιδιά που δεν 
βιώνουν φόβο για τα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες (22,5%) (Πίνακας 120). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 120 

Συναίσθηµα φόβου απέναντι στα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες και πρόθεση του µαθητή να 
µοιραστεί το θρανίο του µε ένα παιδί µε χρόνια ασθένεια 

 

Θα ήθελα ένας συµµαθητής/ τρια µου µε χρόνια ασθένεια 
να κάθεται δίπλα µου στο θρανίο: 

Φόβος Ναι  Όχι ∆εν ξέρω 

Ναι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

25,5 

15,6 

44 

38 

30,5 

21,9 

Όχι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

43,4 

84,4 

22,5 

62 

34,1 

78,1 

χ2=27.109 µε β.έ.(df)=2 και p=.000<.05 

 

 Σηµαντικά στατιστική είναι η διαφοροποίηση των µαθητών ως προς το εάν αισθάνονται λύπη 
ή όχι και την πρόθεσή τους να µοιραστούν το θρανίο τους µε ένα συµµαθητή τους που πάσχει από 
χρόνια ασθένεια (p=.000<.05) (Πίνακας 121). 

 Οι µαθητές που αισθάνονται λύπη για τα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες µας δήλωσαν σε 
µεγαλύτερο ποσοστό (42,3%) ότι θα καθόντουσαν µε ένα παιδί που πάσχει από χρόνια ασθένεια 
απ’ ότι οι µαθητές που δεν αισθάνονται λύπη (28,2%). 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 121 

Συναίσθηµα λύπης απέναντι στα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες και πρόθεση του µαθητή να 
µοιραστεί το θρανίο του µε ένα παιδί µε χρόνια ασθένεια 

Θα ήθελα ένας συµµαθητής/ τρια µου µε χρόνια ασθένεια 
να κάθεται δίπλα µου στο θρανίο: 

Λύπη Ναι  Όχι ∆εν ξέρω 

Ναι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

42,3 

84 

23,1 

65 

34,6 

81,1 

Όχι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

28,2 

16 

43,5 

35 

28,2 

18,9 

χ2=21.751 µε β.έ.(df)=2 και p=.000<.05 
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 ∆εν βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στο εάν οι µαθητές αισθάνονται 
ευχαρίστηση ή όχι από την ύπαρξη ενός παιδιού µε χρόνια ασθένεια στην τάξη τους και στη στάση 
τους απέναντί του (Πίνακας 122). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 122 

Συναίσθηµα ευχαρίστησης απέναντι στα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες και πρόθεση του µαθητή 
να µοιραστεί το θρανίο του µε ένα παιδί µε χρόνια ασθένεια 

 

Θα ήθελα ένας συµµαθητής/ τρια µου µε χρόνια ασθένεια 
να κάθεται δίπλα µου στο θρανίο: 

Ευχαρίστηση/ ∆εν θα είχα 
κάποιο πρόβληµα 

Ναι  Όχι ∆εν ξέρω 

Ναι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

66,7 

13,5 

10,1 

11,1 

23,2 

8,6 

Όχι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

56,7 

86,5 

10,7 

88,9 

32,6 

91,4 

χ2=2.768 µε β.έ.(df)=2 και p=.251>.05 

 

 Οι µαθητές που δεν είχαν ξεκάθαρα συναισθήµατα απέναντι στα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες 
διαφοροποιούνται σηµαντικά από τα παιδιά που είχαν ξεκάθαρα συναισθήµατα ως προς το εάν θα 
καθόντουσαν ή όχι µε έναν/µια συµµαθητή/τρια που πάσχει από χρόνια ασθένεια (Πίνακας 123). 

 Τα παιδιά που µας δήλωσαν ότι δεν ξέρουν πως αισθάνονται από την ύπαρξη ενός παιδιού µε 
χρόνια ασθένεια στην τάξη τους ήταν πιο αρνητικά στις τοποθετήσεις τους ως προς το εάν θα 
καθόντουσαν ή όχι µε έναν/ µια συµµαθητή/ τρια που πάσχει από χρόνια ασθένεια (36%), από ότι 
τα παιδιά που είχαν ξεκάθαρα συναισθήµατα (26,4%). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 123 

Αβέβαια συναισθήµατα απέναντι στα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες και πρόθεση του µαθητή να 
µοιραστεί το θρανίο του µε ένα παιδί µε χρόνια ασθένεια 

Θα ήθελα ένας συµµαθητής/ τρια µου µε χρόνια ασθένεια 
να κάθεται δίπλα µου στο θρανίο: 

∆εν ξέρω Ναι  Όχι ∆εν ξέρω 

Ναι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

21,3 

6,9 

36 

16,6 

42,7 

16,3 

Όχι Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

41,7 

93,1 

26,4 

83,4 

31,8 

83,7 

χ2=11.457 µε β.έ.(df)=2 και p=.003<.05 

 

 Με βάση τα παραπάνω, διαπιστώνουµε πως το είδος των συναισθηµάτων που βιώνουν οι 
µαθητές απέναντι στα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες επηρεάζει την τοποθέτησή τους ως προς τη 
σχολική συνύπαρξη µε παιδιά µε χρόνιες ασθένειες. Ο φόβος ωθεί τα παιδιά να έχουν πιο αρνητική 
στάση ως προς την πρόθεσή τους να καθίσουν µε ένα παιδί µε χρόνια ασθένεια, ενώ αντίθετα, 
συναισθήµατα όπως η λύπη και η ευχαρίστηση δηµιουργούν θετικές προθέσεις στους µαθητές. 
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7.3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

 

7.3.1. Παρουσίαση των απαντήσεων των γονέων στις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου 

 

Ενηµέρωση του δασκάλου για την κατάσταση της υγείας του παιδιού 

 Οι 68 (75,6%) από τους γονείς παιδιών µε χρόνιες ασθένειες του δείγµατός µας, µας δήλωσαν 
πως ο/ η δάσκαλος/ α ήταν ενηµερωµένος για την κατάσταση της υγείας του παιδιού. Οι 22 γονείς 
(38,9%) µας δήλωσαν ότι δεν τον/ την είχαν ενηµερώσει (Πίνακας 124). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 124 

Κατανοµή των απαντήσεων των γονέων ως προς το εάν έχουν ή όχι ενηµερώσει τον/ την 
εκπαιδευτικό της τάξης για την κατάσταση της υγείας του παιδιού 

Ο ∆ΑΣΚΑΛΟΣ/ Η ∆ΑΣΚΑΛΑ ΤΗΣ 
ΤΑΞΗΣ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΑΙ∆ΙΟΥ 

ΑΠΟΛΥΤΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ 

% 

Ναι 68 75,6 

Όχι 22 24,4 

Σύνολο 90 100 

 

Τρόπος αντίδρασης του δασκάλου στην ανακοίνωση της ασθένειας του παιδιού 

 Ως προς τον τρόπο µε τον οποίο αντέδρασε ο/ η εκπαιδευτικός στην ανακοίνωση του γονέα 
για την χρόνια ασθένεια του παιδιού του, οι γονείς στην πλειοψηφία τους (50,8%) µας δήλωσαν ότι 



 202

ο δάσκαλος αντέδρασε θετικά (Πίνακας 125). «Το πήρε θετικά γιατί το παιδί δεν δηµιουργεί 
πρόβληµα», µας απάντησε µια µητέρα που ο οκτάχρονος γιος της έχει επιληψία. Μια µητέρα ενός 
9χρονου κοριτσιού µε διαβήτη µας έγραψε: «Η αντίδραση της δασκάλας ήταν απολύτως 
φυσιολογική. Φέρεται στην κόρη µου όπως σ’ όλα τα παιδιά. Είναι όµως προετοιµασµένη για το τι θα 
κάνει σε περίπτωση που το παιδί δεν θα αισθάνεται καλά (σε σχέση µε το διαβήτη)». 

 Ένα 29,2% των γονιών µας δήλωσε ότι ο /η εκπαιδευτικός συνεργάστηκε µε τους γονείς για 
την καλύτερη αντιµετώπιση του παιδιού. «∆εν αντέδρασε άσχηµα αντιθέτως κάθε φορά που το παιδί 
δεν ήταν στο σχολείο έπαιρνε τηλέφωνο και αγωνιούσε. Τελικά του έλεγε να κάνει τις εισπνοές του 
όταν έπρεπε», µας δήλωσε µια µητέρα ενός 11χρονου αγοριού που έπασχε από άσθµα. Μια άλλη 
µητέρα ενός 10χρονου κοριτσιού µε άσθµα, µας δήλωσε σχετικά µε την συνεργασία της µε το 
δάσκαλο της κόρης της: «Αντέδρασε πολύ καλά. Συνεργαζόταν πολύ. Όταν πάθαινε το παιδί κρίση το 
έφερνε στο σπίτι γιατί το σχολείο είναι δίπλα ακριβώς από το σπίτι µας». 

 Ένα ποσοστό 16,9% µας δήλωσε πως ο/ η εκπαιδευτικός του παιδιού αντέδρασε µε αδιαφορία 
για το πρόβληµα υγείας του παιδιού και δεν έκανε τίποτα για να το βοηθήσει στο σχολείο. «Μου 
είπε Α! το καηµένο! Και η συζήτηση έµεινε εκεί», µας απάντησε η µητέρα ενός 7χρονου αγοριού µε 
άσθµα. «Είπε στην αρχή ότι θα το έχει υπόψη του, αλλά τίποτα δεν έκανε», µας δήλωσε η µητέρα 
ενός 8χρονου αγοριού που έπασχε από άσθµα. Ο πατέρας ενός 8χρονου αγοριού που πάσχει από 
λεµφοβλαστική λευχαιµία µας απάντησε: «Αντέδρασε φυσιολογικά αλλά δεν έκανε καµία κίνηση για 
να βοηθήσει το παιδί επειδή νοσηλεύεται πολύ καιρό, να το βοηθήσει στα µαθήµατα». 

 Ένα µικρό ποσοστό γονιών (3,1%) µας ανέφερε πως ο/ η εκπαιδευτικός αντέδρασε µε φόβο 
γιατί δεν γνώριζε τι ακριβώς έπρεπε να κάνει. «Φοβήθηκε γιατί δεν ήξερε τι έπρεπε να κάνει. Με 
ρώτησε τι θεραπευτική αγωγή  παίρνει και αν έπρεπε να κάνει κάτι». 

 Άλλο ένα 3,1% των γονιών µας δήλωσε ότι ο/ η εκπαιδευτικός λυπήθηκε και στεναχωρήθηκε 
πολύ όταν έµαθε για την ασθένεια του παιδιού. Ένας πατέρας ενός 11χρονου κοριτσιού µε καρκίνο 
µας απάντησε: «Ακόµα κλαιει για το παιδί. ∆εν το πιστεύει». Μια µητέρα ενός 13χρονου µε 
επιληψία µας δήλωσε πως µολονότι στην αρχή όλοι ήταν θετικοί προς το παιδί και την ασθένειά 
του στη συνέχεια στιγµάτισαν το παιδί. «Στην αρχή ήταν θετικοί. Τώρα είναι όλοι επιθετικοί. Μου 
λένε δικό σου το πρόβληµα. Τώρα στιγµατίστηκε». 

ΠΙΝΑΚΑΣ 125 

Κατηγορίες των απαντήσεων των γονέων ως προς τον τρόπο αντίδρασης του/ της 
εκπαιδευτικού στην ανακοίνωση της ασθένειας του παιδιού 

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ Απόλυτοι αριθµοί % 

Θετικά/ Φυσιολογικά 33 50,8 

Πλήρης αποδοχή του παιδιού και συνεργασία για 
την καλύτερη αντιµετώπιση του προβλήµατος 

19 29,2 

Με αδιαφορία/ ∆εν έκανε τίποτα για να βοηθήσει 
το παιδί µου 

11 16,9 

Με φόβο γιατί δεν ήξερε τι να κάνει. Ήθελε 
ενηµέρωση 

2 3,1 

Λυπήθηκε/ Ξαφνιάστηκε 2 3,1 

Στην αρχή ήταν θετικός αλλά αργότερα 
στιγµάτισε το παιδί µου 

1 1,5 

∆εν απάντησαν: 3 (4,4%) 

Λόγοι για τους οποίους οι γονείς δεν ενηµέρωσαν το δάσκαλο/ τη δασκάλα της τάξης για την 
κατάσταση της υγείας του παιδιού τους 

 Οι λόγοι για τους οποίους οι γονείς δεν ενηµέρωσαν τον/ την δασκάλα της τάξης για την 
κατάσταση της υγείας του παιδιού τους, φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα (Πίνακας 126). Όπως 
βλέπουµε ο κυριότερος λόγος είναι η έλλειψη εµπιστοσύνης για το πρόσωπο του δασκάλου (75%), 
ακολουθεί ο φόβος στιγµατισµού του παιδιού (20%) και τέλος, δεν θεωρήθηκε απαραίτητο από 
τους γονείς να το πουν στο δάσκαλο (5%). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 126 

Κατανοµή των απαντήσεων των γονέων ως προς το γιατί δεν ενηµέρωσαν τον/ την 
εκπαιδευτικό της τάξης για την κατάσταση της υγείας του παιδιού τους 

ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ∆ΕΝ 
ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ Ο ∆ΑΣΚΑΛΟΣ 

Απόλυτοι αριθµοί % 

Από φόβο µη αποδοχής του παιδιού µου από 
το δάσκαλό του, τους συµµαθητές του και το 
υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό του 
σχολείου 

0 0 

Από φόβο µήπως στιγµατιστεί το παιδί µου 4 20 

Από έλλειψη εµπιστοσύνης στο πρόσωπο του 
δασκάλου 

15 75 

∆εν το θεώρησα απαραίτητο να του/ της το πω 1 5 

∆εν απάντησαν: 2 (9,1%) 

 

 Συνοψίζοντας, οι περισσότεροι από τους γονείς του δείγµατός µας είχαν ενηµερώσει τον/ την 
εκπαιδευτικό για την ασθένεια του παιδιού τους και οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί το 
αντιµετώπισαν θετικά. Όσοι από τους γονείς δεν είχαν ενηµερώσει το δάσκαλο το έκαναν κυρίως 
από την έλλειψη εµπιστοσύνης που είχαν στο πρόσωπο του δασκάλου. 

 

Παρακολούθηση του σχολείου 

 Από τους 90 γονείς, οι 84 (93,3%) µας δήλωσαν ότι το παιδί παρακολουθεί κανονικά το 
σχολείο του όταν η κατάσταση της υγείας του το επιτρέπει και µόνο 6 γονείς (6,7%) µας δήλωσαν 
ότι το παιδί δεν το παρακολουθεί (Πίνακας 127).  

Συγκεκριµένα, από τους έξι αυτούς γονείς, οι τέσσερις µας δικαιολόγησαν το γιατί το 
παιδί τους δεν παρακολουθεί κανονικά το σχολείο του όταν η κατάσταση της υγείας του το 
επιτρέπει. Η µητέρα ενός 8χρονου αγοριού µε άσθµα µας δήλωσε: «∆εν το πηγαίνω εδώ και 
τέσσερις µέρες στο σχολείο του γιατί τώρα θυµηθήκανε να ασπρίσουν το σχολείο και χάνει το παιδί 
άδικα τα µαθήµατά του». Μια µητέρα ενός 10χρονου κοριτσιού µε άσθµα µας ανέφερε πως το παιδί 
είχε τρεις ολόκληρους µήνες να παρακολουθήσει το σχολείο του: «Μολονότι ήταν καλά δεν το 
έστελνα σχολείο. Έκανε τρεις µήνες αποχή από το σχολείο του γιατί δεν ήταν κοντά στο σπίτι µου (το 
σχολείο) και έπρεπε να πάει σε άλλο σχολείο. Το σχολείο που ήταν κοντά στο σπίτι έκλεισε. Εγώ στο 
σπίτι έχω ό,τι χρειάζεται. Στο άλλο χωριό ποιος θα του έδινε ό,τι χρειαζόταν; Όµως ερχόταν ο 
δάσκαλος µε δική του θέληση και του έκανε µάθηµα στο σπίτι». 

Ο πατέρας ενός 8χρονου αγοριού µε καρκίνο µας δήλωσε ότι: «∆εν υπάρχει η διάθεση για 
να ασχοληθεί το παιδί. Και όταν υπάρχει δεν υπάρχει κάποιος να το βοηθήσει». 

Η µητέρα ενός 13χρονου κοριτσιού µε επιληψία µας ανέφερε «Σταµάτησε το Μάρτιο το 
σχολείο, µετά τις 2 Μάρτη που έπαθε την κρίση στο σχολείο. Τα άλλα παιδιά το κοροϊδεύουν και το 
θεωρούν κατώτερο. Οι συµµαθητές του το αποδοκιµάζουν. ∆εν θέλει να ξαναπάει». 

∆ιαπιστώνουµε πως µια ποικιλία λόγων (περιβαλλοντικών, συνδεόµενων µε ιατρικές 
ανάγκες, προβληµάτων αποδοχής) αναγκάζει τα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες να µην 
παρακολουθούν κανονικά το σχολείο τους όταν η κατάσταση της υγείας τους το επιτρέπει. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 127 

Κατανοµή των απαντήσεων των γονέων ως προς το εάν το παιδί τους παρακολουθεί κανονικά 
το σχολείο του όταν η κατάσταση της υγείας του το επιτρέπει 

Το παιδί όταν η κατάσταση της υγείας του 
το επιτρέπει παρακολουθεί κανονικά το 
σχολείο του 

Απόλυτοι αριθµοί % 
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Ναι 84 93,3 

Όχι 6 6,7 

Σύνολο 90 100 

 

 

Η ανταπόκριση του σχολείου στις ανάγκες του παιδιού, που προκύπτουν από την ασθένειά του 

 Από τους 84 γονείς που µας απάντησαν σε αυτή την ερώτηση (6 δεν µας απάντησαν, 6,7%), 
οι 58 µας δήλωσαν ότι το σχολείο ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παιδιού τους (69%) ενώ οι 26 
(31%) ότι αυτό δεν ανταποκρίνεται (Πίνακας 128). 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 128 

Κατανοµή των απαντήσεων των γονέων ως προς το εάν το σχολείο στο οποίο φοιτά το παιδί 
τους ανταποκρίνεται στις ανάγκες του 

Ανταποκρίνεται το 
σχολείο στις 
ανάγκες του 
παιδιού; 

Απόλυτοι αριθµοί % 

Ναι 58 69 

Όχι 26 31 

Σύνολο 84 100 

∆εν απάντησαν: 6 (6,7%) 

 

Λόγοι για τους οποίους το σχολείο δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παιδιού 

 Το µεγαλύτερο µέρος των γονέων του δείγµατος µας (66,6%) θεωρεί ότι το σχολείο δεν 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών τους διότι το σχολείο δεν διαθέτει τα µέσα αλλά και οι 
εκπαιδευτικοί δεν διαθέτουν την απαιτούµενη εκπαίδευση για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των 
παιδιών (Πίνακας 129). «∆εν έχει ό,τι χρειάζεται για να αντιµετωπιστεί η κατάσταση της υγείας του 
παιδιού» µας δήλωσε η µητέρα ενός 10χρονου κοριτσιού µε άσθµα. Επίσης, µια µητέρα ενός 
12χρονου αγοριού µε άσθµα µας δήλωσε: «Για τα παιδιά που έχουν άσθµα η αντιµετώπιση δεν είναι 
καλή. ∆εν είναι ενηµερωµένα τα σχολεία πρέπει ο ίδιος να το ψάχνεις, να ενηµερώνεις, να 
ενδιαφέρεσαι».  

 Ένδεκα γονείς (61,1%) µας τόνισαν το γεγονός πως οι χώροι του σχολείου είναι ακατάλληλοι 
για τα παιδιά τους. Η µητέρα ενός 12χρονου κοριτσιού µε άσθµα µας απάντησε: «∆εν υπάρχει 
αρκετή καθαριότητα από τη σκόνη στην τάξη». Μια µητέρα ενός 8χρονου κοριτσιού που πάσχει από 
λευχαιµία µας δήλωσε: «Σε θέµατα υγιεινής (δεν ανταποκρίνεται το σχολείο). Κοινές τουαλέτες, οι 
βρύσες που όλα τα παιδιά πίνουν νερό. Υπάρχει ο κίνδυνος µικροβίων». «Όχι, γιατί είναι γεµάτο 
σκάλες. Αν συνέβαινε αυτό εκεί (η επιληπτική κρίση), στις σκάλες το παιδί µπορεί να πέθαινε. ∆εν θα 
υπήρχε κάποιος εκεί να το τρέξει όπως εγώ», µας δήλωσε η µητέρα ενός 13χρονου κοριτσιού µε 
επιληψία. 

 Πέντε γονείς (27,7%) µας τόνισαν πως οι δάσκαλοι αδιαφορούν και δεν προσέχουν τα παιδιά 
στο σχολείο. «Πιστεύω ότι αυτά τα παιδιά είναι πιο ευαίσθητα στις καιρικές συνθήκες, ίσως σε 
σκόνη κ.λπ. Αν ένα άλλο παιδί αντέχει π.χ. περισσότερο στο κρύο χωρίς µπουφάν το δικό µου είναι 
κιόλας κρυωµένο ή αν κάνει µπάνιο έξω σε κρύο νερό ή σε νερό έστω κανονικό αλλά φυσάει έχει το 
ίδιο αποτέλεσµα. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν 100% ενηµέρωση ότι κάτι µπορεί να τα βλάψει, 
γιατί δεν τα προσέχουνε ιδιαίτερα και αυτά βρέχονται και τα πιάνει κρίση», µας δήλωσε η µητέρα 
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ενός 6χρονου αγοριού µε άσθµα. «Οι δάσκαλοι αδιαφορούν και δεν τους νοιάζει καθόλου», µας 
δήλωσε η µητέρα ενός 12χρονου αγοριού µε άσθµα. 

 Άλλη κατηγορία απαντήσεων των γονέων στους λόγους µη ανταπόκρισης του σχολείου στις 
ανάγκες των παιδιών τους ήταν ότι δεν υπάρχει κάποιος να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών 
σχετικά µε τα κενά που έχουν δηµιουργηθεί στην ύλη από τις συχνές απουσίες (16,6%). Μια 
µητέρα ενός 12χρονου αγοριού µε µεσογειακή αναιµία µας ανέφερε: «∆εν υπάρχει κάποιος να 
βοηθήσει στην ύλη που έχει χάσει το παιδί να αναπληρωθεί». 

 Ένας γονέας µας δήλωσε ότι δεν υπάρχει σχολίατρος και µια µητέρα ενός 11χρονου 
κοριτσιού µε διαβήτη µας απάντησε: «∆εν υπάρχουν φαγητά διαβητολογικά και υπάρχει καθηµερινή 
έννοια να παίρνει φαγητό από το σπίτι. Πολλές φορές αναγκάζεται και ψωνίζει από το κυλικείο του 
σχολείου φαγητά ακατάλληλα µε συνέπεια να ανεβαίνει το ζάχαρο». 

 Οι λόγοι που σύµφωνα µε τους γονείς το σχολείο δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των 
παιδιών τους, αναφέρονται κυρίως σε θέµατα εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών για την 
αντιµετώπιση των αναγκών στο χώρο του σχολείου και στην έλλειψη κατάλληλων χώρων και 
συνθηκών στο κτίριο του σχολείου. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 129 

Κατηγορίες των απαντήσεων των γονέων ως προς τους λόγους µη ανταπόκρισης του σχολείου 
στις ανάγκες των παιδιών τους 

Λόγοι µη ανταπόκρισης του σχολείου στις 
ανάγκες του παιδιού 

Απόλυτοι αριθµοί % 

∆εν υπάρχουν τα µέσα αλλά ούτε και η 
εκπαίδευση για να αντιµετωπίσουν τα παιδιά 
µε χρόνιες ασθένειες στο σχολείο 

12 66,6 

Οι χώροι του σχολείου είναι ακατάλληλοι 
(θέµατα υγιεινής και κίνδυνος µικροβίων για 
το παιδί, πολλή σκόνη µέσα στις αίθουσες, 
έλλειψη κλειστών γυµναστηρίων) 

11 61,1 

Αδιαφορούν οι δάσκαλοι και δεν τα 
προσέχουν 

5 27,7 

∆εν υπάρχει κάποιος να βοηθήσει το παιδί να 
αναπληρώσει την ύλη που έχασε από τη 
συνεχή νοσηλεία του στο νοσοκοµείο 

3 16,6 

∆εν υπάρχει σχολίατρος 1 5,5 

∆εν υπάρχουν διαβητολογικά φαγητά στο 
κυλικείο 

1 5,5 

∆εν απάντησαν : 8 (30,8%)  

 

 

 

 

Βαθµός σηµαντικότητας εµποδίων σχολικής ενσωµάτωσης 

 Όπως φαίνεται και από την ανάγνωση του Πίνακα 130, η έλλειψη ιατρικών υπηρεσιών στα 
σχολεία θεωρείται ως το σηµαντικότερο εµπόδιο σχολικής ενσωµάτωσης των παιδιών τους 
(72,8%). 

Ακολουθεί η έλλειψη ενηµέρωσης και κατάρτισης του εκπαιδευτικού προσωπικού 
(69,7%) και τα έκτακτα περιστατικά στο χώρο του σχολείου (67,9%). Ως πολύ σηµαντικά εµπόδια 
θεωρούνται επίσης από τους γονείς η αντιµετώπιση ενός ενδεχόµενου θανάτου (58,9%), η έλλειψη 
συνεργασίας γονέων, εκπαιδευτικών και ιατρικού προσωπικού (57,5%), η φαρµακευτική αγωγή 
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του παιδιού κατά τη διάρκεια της σχολικής µέρας (46,2%) και οι απουσίες από τα µαθήµατά του 
(44,2%).  

Η αποµόνωση του παιδιού από τους συµµαθητές του (43,4%), τα κτιριακά εµπόδια στο 
χώρο του σχολείου (48,1%), η χαµηλή σχολική επίδοση (36%) και η έλλειψη χρηµατοδότησης του 
σχολείου (34,2%) θεωρούνται από τους γονείς ως τα λιγότερο σηµαντικότερα εµπόδια. Όπως 
προκύπτει και από την ανάγνωση των µέσων όρων οι τοποθετήσεις των γονέων κινούνται κυρίως 
ανάµεσα στο βαθµό αρκετά σηµαντικό και λιγότερο σηµαντικό, καθώς και ανάµεσα στο πολύ 
σηµαντικό και αρκετά σηµαντικό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 130 

Κατανοµή των γονέων ως προς το βαθµό σηµαντικότητας των εµποδίων της σχολικής 
ενσωµάτωσης τωνπαιδιών τους 

 

ΒΑΘΜΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟ∆ΙΟΥ 

 

Πολύ 
σηµαντικό 

Αρκετά 
σηµαντικό

Λιγότερο 
σηµαντικό

Καθόλου 
σηµαντικό 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΕΜΠΟ∆ΙΩΝ 

Απόλυτοι 

αριθµοί             
% 

Απόλυτοι 
αριθµοί          
% 

Απόλυτοι 
αριθµοί          
% 

Απόλυτοι 
αριθµοί             
% 

x         
SD 

Οι συχνές 
απουσίες από το 
σχολείο 

 

38             
44,2 

 

13          
15,1 

 

16          
18,6 

 

 

19             
22,1 

 

2,19       
1,22 
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Η έλλειψη 
χρηµατοδότηση
ς του σχολείου 

 

27                
37 

 

8               
11 

 

13          
17,8 

 

25             
34,2 

 

2,49       
1,30 

 

Η έλλειψη 
ενηµέρωσης/ 
κατάρτισης του 
εκπαιδευτικού 
προσωπικού 

 

 

53            
69,7 

 

 

 

12          
15,8 

 

 

7              
9,8 

 

 

4                
5,3 

 

 

 

1,50       
0,87 

 

Η χαµηλή 
σχολική 
επίδοση 

25             
33,3 

14          
18,7 

9              
12 

27               
36 

2,51       
1,29 

Η έλλειψη 
συνεργασίας 
οικογένειας – 
γιατρών – 
σχολείου 

 

 

46             
57,5 

 

 

14          
17,5 

 

 

8               
10 

 

 

12                
15 

 

 

1,83       
1,12 

Η χορήγηση 
φαρµάκων και 
γενικότερα η 
θεραπευτική 
αντιµετώπιση 

 

 

36             
46,2 

 

 

7                
9 

 

 

17          
21,8 

 

 

18             
23,1 

 

 

2,22       
1,26 

Τα έκτακτα 
περιστατικά που 
µπορεί να 
προκύψουν (π.χ. 
κρίσεις) 

 

 

55             
67,9 

 

 

7              
8,6 

 

 

6              
7,4 

 

 

13               
16 

 

 

1,72       
1,15 

Η έλλειψη 
ιατρικών 
υπηρεσιών στα 
σχολεία (π.χ. 
νοσηλευτικό 
προσωπικό) 

 

 

59             
72,8 

 

 

10          
12,3 

 

 

5              
6,2 

 

 

7                 
8,6 

 

 

1,51       
0,95 

Η αντιµετώπιση 
ενός 
ενδεχόµενου 
θανάτου 

 

43             
58,9 

 

3              
4,1 

 

3              
4,1 

 

24             
32,9 

 

2,11      
1,40 

Η αποµόνωση 
του παιδιού από 
τους 
συµµαθητές του 

 

27            
35,5 

 

10          
13,2 

  

 

6              
7,9 

 

33             
43,4 

 

2,59       
1,36 

Τα κτιριακά 
εµπόδια στο 
χώρο του 
σχολείου 

 

27            
33,3 

 

9            
11,1 

 

6              
7,4 

 

39            
48,1 

 

2,70       
1,36 
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Προτεινόµενες λύσεις για την άρση των εµποδίων της σχολικής ενσωµάτωσης  

 Ως προς τις λύσεις που προτείνουν οι γονείς για την άρση των εµποδίων της σχολικής 
ενσωµάτωσης των παιδιών τους, παρατηρούµε όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 131, ότι οι τρεις 
λύσεις που συγκεντρώνουν τα µεγαλύτερα ποσοστά είναι η ανάγκη συνεργασίας ανάµεσα στο 
σχολείο, την οικογένεια και το ιατρικό προσωπικό που παρακολουθεί το παιδί (55,3%), η βελτίωση 
της παρεχόµενης εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών για τα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες (51,8%) και ο 
σχεδιασµός µιας εκπαιδευτικής πολιτικής που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες αυτών των παιδιών 
(48,2%). Ακολουθούν όπως φαίνεται και στον Πίνακα 131, ο διορισµός νοσηλευτικού προσωπικού 
στα σχολεία (38,8%), η χρήση της νέας τεχνολογίας (36,5%) , οι οικονοµικές παροχές στην 
οικογένεια του παιδιού (16,5%) και 5,9% µας δήλωσαν την κατηγορία άλλο. Στην κατηγορία αυτή 
συµπεριλαµβάνονται απαντήσεις όπως συνδυασµός όλων των παραπάνω, σχολαστική καθαριότητα 
της τάξης και αποφυγή χαλιών. Επίσης, στην κατηγορία άλλο ένας γονέας µας δήλωσε πως δεν 
υπάρχουν λύσεις.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 131 

Κατανοµή των απαντήσεων των γονέων ως προς τις λύσεις άρσης των εµποδίων σχολικής 
ενσωµάτωσης 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ % 

Να υπάρξει συνεργασία ανάµεσα στο σχολείο, την οικογένεια και το ιατρικό 
προσωπικό που παρακολουθεί το παιδί 

55,3 

Βελτίωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών για τα παιδιά µε 
χρόνιες ασθένειες 

51,8 

Σχεδιασµός µιας εκπαιδευτικής πολιτικής που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
αυτών των παιδιών 

48,2 

∆ιορισµός νοσηλευτικού προσωπικού στα σχολεία 38,8 

Χρήση της νέας τεχνολογίας για την βελτίωση των παρεχόµενων εκπαιδευτικών 
υπηρεσιών στα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες 

36,5 

Οικονοµικές παροχές στο σχολείο και στην οικογένεια του παιδιού για τη 
βέλτιστη εκπαιδευτική του αντιµετώπιση 

16,5 

Άλλο 5,9 

∆εν απάντησαν: 5 (5,6%)  

 

Έκφραση φόβων από το παιδί 

 Από τους 86 γονείς που µας απάντησαν στην ερώτηση (ποσοστό ανταπόκρισης:95,6%) εάν το 
παιδί τους, τους έχει εκφράσει ποτέ φόβους ή παράπονα σχετικά µε τη ασθένειά του κατά τη 
φοίτησή του στο σχολείο, οι 24 (27,9%) µας δήλωσαν ναι και οι 62 (72,1%) µας δήλωσαν όχι 
(Πίνακας 132). 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 132 

Κατανοµή των απαντήσεων των γονέων ως προς το εάν τα παιδιά τους, τους έχουν εκφράσει 
φόβους 

Έκφραση φόβων ή παραπόνων 
από το παιδί 

Απόλυτοι αριθµοί % 

Ναι 24 27,9 

Όχι 62 72,1 

∆εν απάντησαν: 4 (4,4%) 
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 Οι φόβοι και τα παράπονα που εκφράστηκαν από τους γονείς των παιδιών παρουσιάζονται 
στον Πίνακα 133. Σύµφωνα µε τους γονείς τα πιο συχνά παράπονα που εκφράζονταν από τα παιδιά 
τους (73,7%), αφορούσαν παράπονα σχετικά µε τον περιορισµό των δραστηριοτήτων τους. 
«Παραπονιέται ότι δεν µπορεί να κάνει κάποια πράγµατα που κάνουν τα άλλα παιδιά, π.χ. να τρέξει 
λέγοντας γιατί εγώ δεν έχω πολύ δύναµη. Που χρειάζεται ν’ αλλάζει συνέχεια ρούχα, ιδρώνει», µας 
δήλωσε η µητέρα ενός µαθητή της πρώτης τάξης του ∆ηµοτικού µε άσθµα. Μια άλλη µητέρα ενός 
10χρονου κοριτσιού µε άσθµα µας απάντησε: «Παραπονιέται όταν δεν µπορεί να παίξει καλά γιατί 
το πιάνει δύσπνοια. Όταν του λες µην τρέξεις, µην παίξεις αυτό το πειράζει». Μια µητέρα ενός 
12χρονου αγοριού µε διαβήτη µας δήλωσε: «Παραπονιέται γιατί δεν τρωει ό,τι και τα υπόλοιπα 
παιδιά». «Φοβάται ότι θα λαχανιάσει στη Γυµναστική και θέλει πριν να πάρει Αερολίν», µας ανέφερε 
η µητέρα ενός 10χρονου κοριτσιού µε άσθµα. 

 Ένα ποσοστό 42,1% των γονέων µας δήλωσε ότι το παιδί τους, τους εκφράζει φόβους σχετικά 
µε την εξέλιξη της ασθένειας. Μια µητέρα ενός 12χρονου αγοριού µε άσθµα µας ανέφερε για τους 
φόβους του γιου της: «-Φόβο µήπως δεν µπορεί να  συµµετέχει σε όλες τις δραστηριότητες µε τους 
συµµαθητές του. Αγαπάει το σχολείο και τους φίλους του. –Φόβο µήπως θα παίρνει συνεχώς 
φάρµακα και εισπνοές ή εάν θα πηγαίνει σε όλη του τη ζωή σε γιατρούς». Μια άλλη µητέρα ενός 
6χρονου αγοριού µε άσθµα µας δήλωσε: «Είναι έξυπνος και στο σχολείο καλός. Ίσως να έχει κάποια 
νευρικότητα από τα φάρµακα. Και το µόνο που µε ρωτάει είναι πότε θα γίνει καλά και δεν θα βήχει. 
Αλλά φταιµε και εµείς µε αυτήν την υπερπροστασία γιατί δεν ξέρουµε πια τι να προσέξουµε». 

 Αρκετοί γονείς (26,3%) µας τόνισαν πως τα παιδιά τους, τους εξέφραζαν φόβους σχετικά µε 
τις αντιδράσεις των συµµαθητών τους απέναντι στην ασθένειά τους. Χαρακτηριστική είναι η 
δήλωση µιας µητέρας ενός 9χρονου κοριτσιού µε διαβήτη: «Πολλές φορές νιώθει διαφορετικό από 
τ’ άλλα παιδιά γιατί δεν µπορεί να φαει ό,τι τρωνε αυτά, ζηλεύει και αναγκάζεται όταν το ρωτάνε να 
δίνει εξηγήσεις για την ασθένειά του». Μια µητέρα ενός 8χρονου αγοριού που πάσχει από άσθµα 
µας δήλωσε σχετικά: «Τον ενοχλούν οι ερωτήσεις από τα άλλα παιδάκια: Που ήσουνα; Γιατί 
έλειπες;». 

 Ένα ποσοστό 15,8% των γονέων µας τόνισε πως τα παιδιά τους εξέφραζαν φόβους σχετικά µε 
τις απουσίες από το σχολείο και το χάσιµο των µαθηµάτων. «Φοβάται να µη χάσει µαθήµατα και 
δεν παρακολουθήσει µε τους συµµαθητές του την σχολική εκπαίδευση του έτους», µας δήλωσαν δύο 
γονείς που το παιδί τους είχε όγκο στον εγκέφαλο. 

 Άλλο ένα 15,8% των γονέων µας ανέφερε πως τα παιδιά τους έχουν φόβους σχετικά µε την 
φαρµακευτική αγωγή και τη νοσηλεία στο νοσοκοµείο. Η µητέρα ενός 8χρονου κοριτσιού µε 
λευχαιµία µας ανέφερε ότι η κόρη της, της παραπονιέται: «Τα άλλα παιδιά δεν παίρνουν φάρµακα 
και εγώ γιατί να παίρνω. Γιατί εγώ πηγαίνω στο νοσοκοµείο ενώ τα άλλα παιδιά δεν πηγαίνουν». Ο 
πατέρας ενός 12χρονου αγοριού µε καρκίνο δήλωσε: «Στεναχωριέται κάποιες φορές όταν έρχεται 
στο νοσοκοµείο». 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 133 

Κατηγορίες των φόβων και παραπόνων του παιδιού που δηλώθηκαν από τους γονείς 

ΦΟΒΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ 
ΠΟΥ ∆ΗΛΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΓΟΝΕΙΣ 

Απόλυτοι αριθµοί % 

Παράπονα σχετικά µε τον περιορισµό των 
δραστηριοτήτων του παιδιού (τρέξιµο κ.ά.) 

14 73,7 

Φόβοι και ανασφάλειες για την εξέλιξη της 
ασθένειας 

8 42,1 

Οι αντιδράσεις των συµµαθητών 5 26,3 

Φοβάται που απουσιάζει και χάνει τα 
µαθήµατά του 

3 15,8 

Φόβοι και παράπονα σχετικά µε τη 
φαρµακευτική αγωγή και τη νοσηλεία του στο 

3 15,8 
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νοσοκοµείο 

∆εν απάντησαν: 5 (20,8%) 

 

Φόβοι των γονέων όταν το παιδί παρακολουθεί το σχολείο του 

 Οι φόβοι που συνδέονται µε τις ιατρικές ανάγκες των παιδιών (61,7%) είναι αυτοί που 
δηλώθηκαν από τους γονείς στο µεγαλύτερό τους ποσοστό (Πίνακας 134). Κανέναν φόβο µας 
δήλωσε ότι δεν έχει το 24,7% των γονιών και το φόβο της απόρριψης από τους συµµαθητές το 
16%. Στην κατηγορία άλλο (13,6%) συµπεριλαµβάνονται δηλώσεις των γονέων όπως, όλοι οι 
παραπάνω φόβοι, φόβοι για την ψυχική ισορροπία του παιδιού, φόβοι για το πως ο/η δάσκαλος/α 
θα αντιµετωπίσει µια ενδεχόµενη κρίση του παιδιού. Ακολουθούν οι αντιδράσεις του υπόλοιπου 
προσωπικού του σχολείου απέναντι στο παιδί (11,1%) και ο φόβος της µη ίσης µεταχείρισης του 
παιδιού εξαιτίας της ασθένειάς του (8,6%). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 134 

Κατανοµή των απαντήσεων των γονέων ως προς το είδος του φόβου που βιώνουν όταν το 
παιδί τους βρίσκεται στο σχολείο 

Φόβοι των γονέων Απόλυτοι αριθµοί % 

Φόβοι που συνδέονται µε τις ιατρικές ανάγκες 
του παιδιού 

50 61,7 

Κανέναν φόβο 20 24,7 

Η απόρριψη από τους συµµαθητές του 13 16 

Άλλο 11 13,6 

Οι αντιδράσεις του υπόλοιπου προσωπικού 
του σχολείου απέναντι στο παιδί 

9 11,1 

Η µη ίση µεταχείριση του παιδιού από το 
δάσκαλο, εξαιτίας της ασθένειάς του 

7 8,6 

∆εν απάντησαν: 9 (10%) 

 

Εκπαιδευτική βοήθεια στο παιδί 

 Από τους 88 γονείς (ποσοστό ανταπόκρισης: 97,8%) που µας απάντησαν στην ερώτηση για το 
εάν το παιδί του χρειάστηκε επιπλέον εκπαιδευτική βοήθεια εξαιτίας της ασθένειάς του, οι 24 µας 
απάντησαν πως χρειάστηκε (27,3%) και οι υπόλοιποι 64 (72,7%) πως δεν χρειάστηκε (Πίνακας 
135).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 135 

Κατανοµή των απαντήσεων των γονέων ως προς το εάν το παιδί τους χρειάστηκε επιπλέον 
εκπαιδευτική βοήθεια εξαιτίας της ασθένειάς του 

Το παιδί χρειάστηκε εξαιτίας της ασθένειάς 
του επιπλέον εκπαιδευτική βοήθεια 

Απόλυτοι αριθµοί % 

Ναι 24 27,3 

Όχι 64 72,7 

Σύνολο 88 100 

∆εν απάντησαν: 2 (2,2%) 

 

Μορφές εκπαιδευτικής βοήθειας που προσφέρθηκαν στο παιδί 
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 Οι περισσότεροι από τους γονείς των οποίων τα παιδιά χρειάστηκαν επιπλέον εκπαιδευτική 
βοήθεια επέλεξαν περισσότερες από µια από τις επιλογές που φαίνονται στον Πίνακα 136. Η 
εκπαιδευτική υποστήριξη από τους ίδιους τους γονείς, όπως φαίνεται και από τον Πίνακα, ήταν η 
πιο συχνή µορφή εκπαιδευτικής βοήθειας που παρασχέθηκε στο παιδί (77,3%). Ακολουθούν τα 
ιδιαίτερα µαθήµατα (40,9%) και η κατηγορία άλλο. Στην κατηγορία αυτή και οι τρεις γονείς µας 
δήλωσαν πως τα παιδιά τους χρειάστηκαν επιπλέον εκπαιδευτική βοήθεια αλλά δεν µπόρεσαν να 
τους την προσφέρουν. ∆ύο γονείς (9,1%) µας ανέφεραν πως τα παιδιά τους δέχτηκαν εκπαιδευτική 
βοήθεια από το σχολείο µέσα στο νοσοκοµείο και 1 µητέρα (4,5%) µας δήλωσε πως προσφέρθηκε 
εκπαιδευτική βοήθεια από το δάσκαλο της τάξης. Από κανένα γονέα δεν δηλώθηκε η φοίτηση σε 
ειδική τάξη ως µορφή εκπαιδευτικής βοήθειας που προσφέρθηκε στο παιδί. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 136 

Κατανοµή των απαντήσεων των γονέων ως προς το είδος της εκπαιδευτικής βοήθειας που 
πρόσφεραν στο παιδί τους 

 

Μορφές εκπαιδευτικής βοήθειας που 
προσφέρθηκαν στο παιδί 

Απόλυτοι αριθµοί % 

Υποστήριξη από τους γονείς 17 77,3 

Ιδιαίτερα µαθήµατα 9 40,9 

Άλλο 3 13,6 

Υποστήριξη από το σχολείο µέσα στο 
νοσοκοµείο 

2 9,1 

Παροχή επιπλέον βοήθειας από το δάσκαλο/ 
τη δασκάλα της τάξης του 

1 4,5 

Φοίτηση σε ειδική τάξη στο σχολείο του 0 0 

∆εν απάντησαν: 2 (8,3%) 

 

 

Ποια θεωρούν οι γονείς ως την καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης για τα παιδιά τους 

 Σχεδόν όλοι οι γονείς του δείγµατός µας που µας απάντησαν σε αυτή την ερώτηση (97,7%) 
επέλεξαν τη φοίτηση στο συνηθισµένο σχολείο ως την καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης για το 
παιδί τους (Πίνακας 137). Μόνο 1 µητέρα ενός 13χρονου αγοριού µε επιληψία επέλεξε τη φοίτηση 
σε ειδική τάξη του συνηθισµένου σχολείου και 1 µητέρα ενός 12χρονου αγοριού µε άσθµα επέλεξε 
τη φοίτηση σε ειδικό σχολείο για παιδιά µε χρόνιες ασθένειες, ως τις καταλληλότερες µορφές 
εκπαίδευσης για τα παιδιά τους. 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 137 

Κατανοµή των απαντήσεων των γονέων ως προς το ποια θεωρούν την καταλληλότερη µορφή 
εκπαίδευσης για το παιδί τους 

Καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης για το 
παιδί µου: 

Απόλυτοι αριθµοί % 

Φοίτηση στο συνηθισµένο σχολείο µε 
αντίστοιχη στήριξη όπου και όταν αυτή

84 97,7 
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αντίστοιχη στήριξη όπου και όταν αυτή 
χρειάζεται 

Φοίτηση σε ειδική τάξη του συνηθισµένου 
σχολείου 

1 1,2 

Φοίτηση σε ειδικό σχολείο για παιδιά µε 
χρόνιες ασθένειες 

1 1,2 

Φοίτηση σε ειδικό σχολείο µέσα στο 
νοσοκοµείο 

- - 

Σύνολο 86 100 

∆εν απάντησαν: 4 (4,4%) 

 

 

Φαρµακευτική αγωγή στο σχολείο 

 Από τους 87 γονείς που µας απάντησαν στην ερώτηση εάν το παιδί τους κατά τη διάρκεια της 
φοίτησής του στο σχολείο χρειάζεται φαρµακευτική αγωγή ή κάποιου άλλου είδους ιατρική 
υποστήριξη οι 46 (52,9%) µας δήλωσαν πως το παιδί τους χρειάζεται κατά τη διάρκεια 
παρακολούθησης των µαθηµάτων του στο σχολείο φαρµακευτική αγωγή ή άλλου είδους ιατρική 
υποστήριξη. Οι 41 γονείς (47,1%) µας δήλωσαν πως το παιδί τους δεν χρειάζεται φαρµακευτική ή 
άλλου είδους ιατρική υποστήριξη (Πίνακας 138). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 138 

Κατανοµή των απαντήσεων των γονέων ως προς το εάν το παιδί τους χρειάζεται 
φαρµακευτική αγωγή ή ιατρική υποστήριξη κατά τη φοίτησή του στο σχολείο 

Το παιδί χρειάζεται φαρµακευτική αγωγή ή 
ιατρική υποστήριξη κατά τη φοίτησή του 
στο σχολείο 

Απόλυτοι αριθµοί % 

Ναι 46 52,9 

Όχι 41 47,1 

Σύνολο 87 100 

∆εν απάντησαν: 3 (3,3%) 

 

 Όσον αφορά το ποιος είναι υπεύθυνος για τη χορήγηση της φαρµακευτικής αγωγής και της 
ιατρικής φροντίδας, όπως φαίνεται στον Πίνακα 139, το µεγαλύτερο ποσοστό των γονέων (45,4%) 
µας δήλωσαν ότι οι ίδιοι χορηγούσαν στο παιδί ό,τι χρειαζόταν. Ένα 31,9% µας απάντησε πως το 
ίδιο το παιδί ήταν υπεύθυνο και ένα µικρό ποσοστό 13,6% πως ο/ η εκπαιδευτικός της τάξης ήταν ο 
υπεύθυνος για την φαρµακευτική αγωγή ή την ιατρική φροντίδα του παιδιού. Στην κατηγορία άλλο 
(9,1%), οι γονείς µας ανέφεραν πως σε περίπτωση που το παιδί χρειαστεί είτε φαρµακευτική αγωγή 
είτε κάποιου άλλου είδους ιατρική υποστήριξη ο δάσκαλος ή η δασκάλα της τάξης θα τους 
ειδοποιούσε ή θα έστελνε το παιδί στο σπίτι. Μια µητέρα ενός κοριτσιού µε επιληψία µας δήλωσε 
στην ίδια κατηγορία ότι εάν το παιδί χρειαστεί κάτι δεν ξέρει τι θα γίνει, αλλά ούτε από τους 
δασκάλους µπορεί να ζητήσει να δώσουν φάρµακα στο παιδί γιατί όπως µας έγραψε: «οι δάσκαλοι 
δεν δίνουν φάρµακα». 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 139 

Κατανοµή των απαντήσεων των γονέων ως προς το ποιος είναι υπεύθυνος για τη χορήγηση 
φαρµακευτικής αγωγής στο παιδί κατά τη διάρκεια της σχολικής µέρας 

Ποιος χορηγεί τη φαρµακευτική αγωγή ή 
την ιατρική φροντίδα στο παιδί κατά τη

Απόλυτοι αριθµοί % 
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την ιατρική φροντίδα στο παιδί κατά τη 
φοίτησή του στο σχολείο: 

Ο γονιός 20 45,4 

Το ίδιο το παιδί 14 31,9 

Ο δάσκαλος/ Η δασκάλα 6 13,6 

Άλλο 4 9,1 

Σύνολο 44 100 

∆εν απάντησαν: 2 (4,3%) 

 

Τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι γονείς των παιδιών µε χρόνιες ασθένειες 

 Το µόνιµο άγχος και η αβεβαιότητα σχετικά µε την εξέλιξη της ασθένειας του παιδιού είναι 
το σηµαντικότερο πρόβληµα που αντιµετωπίζει το µεγαλύτερο µέρος του δείγµατός µας (42,3%) 
(πίνακας 140). «Το µόνιµο άγχος µήπως και παρουσιασθεί µια ξαφνική κρίση στο παιδί όχι µόνο στο 
σχολείο αλλά οπουδήποτε αλλού και χρειασθεί άµεση βοήθεια και φαρµακευτική αγωγή» είναι το 
σηµαντικότερο πρόβληµα που αντιµετωπίζει η µητέρα ενός 8χρονου αγοριού µε άσθµα. Η µητέρα 
ενός 6χρονου αγοριού µε διαβήτη µας ανέφερε σχετικά: «Με τροµάζει το όλο πρόβληµα και 
τροµάζω µε τις υπογλυκαιµίες». 

Ένα άλλο πρόβληµα το οποίο µας ανέφεραν οι γονείς ήταν αυτό της συνεχιζόµενης 
ιατρικής παρακολούθησης και της φαρµακευτικής αγωγής (37,2%). «Το ιατρικό. Κατά τα άλλα 
είµαστε πολύ κοινωνικοί και σε πάρτι πηγαίνουµε και εφοδιαζόµαστε µε γλυκά δικά µας» µας 
δήλωσε η µητέρα ενός 6χρονου κοριτσιού µε διαβήτη. «Μόνο ο φόβος που µπαίνει στο µυαλό σου 
µήπως σου πάθει τίποτα. Άµα ακούσεις π.χ. πονάει το κεφάλι µου ανησυχείς. Πίνει ένα χάπι το πρωί 
και ένα το βράδυ, αλλά ανησυχείς», πατέρας 12χρονου αγοριού µε επιληψία. 

Ο περιορισµός των δραστηριοτήτων της οικογένειας αλλά και του ίδιου του παιδιού -
εξαιτίας της ασθένειας του παιδιού- είναι ένα πρόβληµα το οποίο δηλώθηκε από το 24,4% των 
γονέων. «∆εν µπορώ να τον αφήσω κάπου να µείνει, στη γιαγιά του ένα Σαββατοκύριακο εάν δεν έχει 
µαζί του τα φάρµακα. Έχω συνεχώς το άγχος» µας ανέφερε η µητέρα ενός 12χρονου αγοριού µε 
άσθµα. «Η σχολαστική καθαριότητα του σπιτιού. ∆εν µπορούµε να φύγουµε µακριά από την πόλη, 
π.χ. εξοχή όπου δεν υπάρχει νοσοκοµείο» µας δήλωσε η µητέρα ενός 12χρονου αγοριού µε άσθµα. 
Μια µητέρα ενός 12χρονου αγοριού µε διαβήτη απάντησε σχετικά µε τον περιορισµό των 
δραστηριοτήτων του γιου της: «Το σηµαντικότερο πρόβληµα που αντιµετωπίζει είναι ότι δεν µπορεί 
να πάρει ό,τι θέλει (για να φαει) όπως τα άλλα παιδιά και συνέχεια παραπονιέται». 

 Κανένα ιδιαίτερο πρόβληµα δεν αντιµετωπίζει σχετικά µε την ασθένεια του παιδιού του το 
15,4% των γονέων του δείγµατός µας. «∆εν αντιµετωπίζω κανένα ιδιαίτερο πρόβληµα. Έχει ήπια 
µορφή άσθµατος» µας απάντησε η µητέρα 8χρονου αγοριού µε άσθµα. Μια άλλη µητέρα 7χρονου 
αγοριού µε άσθµα µας δήλωσε: «∆εν αντιµετωπίζω ιδιαίτερα προβλήµατα. Απλά αποφεύγω τους 
περιπάτους και την επαφή µε το εξωτερικό περιβάλλον όταν ο καιρός είναι κρύος και υγρός». 

Οι συχνές απουσίες από το σχολείο και η χαµηλή σχολική επίδοση τονίστηκε από το 
11,5% του δείγµατος των γονέων. «Οι συχνές απουσίες από το σχολείο και κατ’ επέκταση η χαµηλή 
σχολική επίδοση» είναι το σηµαντικότερο πρόβληµα που αντιµετωπίζει η µητέρα 11χρονου αγοριού 
µε άσθµα. 

Τα προβλήµατα µετακίνησης και απόστασης δηλώθηκαν από το 7,7% του δείγµατός µας. 
Αυτά τα προβλήµατα αφορούν κυρίως τη µεγάλη απόσταση και τη µετακίνηση που αρκετοί γονείς 
υφίστανται προκειµένου να έχουν τα παιδιά τους ιατρική παρακολούθηση. «Είσαι υποχρεωµένος να 
είσαι εδώ µε το ένα παιδί , το άλλο παιδί στο Ρέθυµνο και να πηγαινοέρχεσαι συνεχώς. Με τη 
µετακίνηση χάνουµε ώρες από τη δουλειά και το παιδί χάνει τα µαθήµατά του, τα οποία ο δάσκαλος 
µετά δεν µπορεί να τα αναπληρώσει», µας δήλωσε ο πατέρας ενός 12χρονου αγοριού µε καρκίνο. 

 Η άρνηση συνεργασίας του ίδιου του παιδιού που ασθενεί στην θεραπευτική του 
αντιµετώπιση δηλώθηκε από το 7,7% του δείγµατός µας. Χαρακτηριστικές είναι και οι παρακάτω 
δηλώσεις: «Το µεγαλύτερο πρόβληµα είναι που έχει βαρεθεί να παίρνει τα φάρµακά της και δεν 
µπορεί να καταλάβει πως όταν τα παίρνει κανονικά θα έχει λιγότερες κρίσεις άσθµατος» αναφέρθηκε 
από µητέρα 10χρονου κοριτσιού µε άσθµα. Η µητέρα 6χρονου αγοριού µε µεσογειακή αναιµία 
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δήλωσε: «∆εν θέλει να βάζει εύκολα την αντλία του». Η µητέρα ενός 11χρονου κοριτσιού µε άσθµα 
µας απάντησε πως το σηµαντικότερο πρόβληµα που αντιµετωπίζει σχετικά µε την ασθένεια του 
παιδιού είναι: «η άρνηση του ίδιου του παιδιού ώστε να υπάρχει συνέπεια στη χορήγηση των 
φαρµάκων». Τέλος, άλλη µια µητέρα 11χρονου κοριτσιού µε µεσογειακή αναιµία µας απάντησε ότι 
το πρόβληµα αφορά «κάποιες φορές την µη συνεργασία και την άρνηση σε κάποιες θεραπευτικές 
αγωγές από το παιδί». 

Άλλο ένα 7,7% των γονέων µας δήλωσε ανάµεσα στα άλλα πως τα σηµαντικότερα 
προβλήµατα είναι ψυχολογικά, τόσο του ίδιου του παιδιού όσο και των ίδιων των γονέων. «1) Η 
ψυχική κούραση του παιδιού από την καθηµερινή µέτρηση και χορήγηση ινσουλίνης, 2) Η ελλιπής 
εκπαίδευση και ενηµέρωση των εκπαιδευτικών στα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες, 3) Το άγχος και η 
αβεβαιότητα για την πορεία της υγείας του παιδιού µου», αναφέρει χαρακτηριστικά η µητέρα 
9χρονου κοριτσιού µε διαβήτη. «Το ότι έχουµε κουραστεί ψυχολογικά. ∆ιότι είναι 3 χρόνια τώρα 
έτσι, έχει βελτίωση αλλά δεν έχει φύγει. Αναγκαζόµαστε να του βάζουµε περιορισµούς: βάλε σακάκι 
φυσάει, µην είσαι πολύ ώρα στο νερό, µην σκουπίζεις, φύγε απ’ τα κάρβουνα, µην έρχεσαι όταν 
βάφουµε κ.λπ. Πολύ θα ήθελα να νιώθαµε όλοι ελεύθεροι απ’ αυτά», µας δήλωσε µητέρα 6χρονου 
αγοριού µε άσθµα. Η κατάθεση µιας µητέρας για το διαβήτη της 11χρονης κόρης της είναι 
χαρακτηριστική: «Στο να είναι στα γεύµατά της ακριβής δηλ. στην ώρα τους να τα παίρνει. Στα 
γενέθλια που την καλούν και θέλει να φαει τούρτα. Στις εξωσχολικές της δραστηριότητες γιατί την 
ινσουλίνη την κάνει ανά 12ωρο (ενέσιµη). Και τέλος το πρόβληµα είναι δικό µου γιατί µετά από 1 
χρόνο και 3 µήνες εγώ δεν έχω δεχτεί ότι πρέπει να ζήσει µε αυτό τον τρόπο». 

Το 5,1% των γονέων µας ανέφερε ότι το οικονοµικό είναι το σηµαντικότερο πρόβληµα 
που αντιµετωπίζει εξαιτίας της ασθένειας του παιδιού. «Τα οικονοµικά. Πήγα δυο φορές στην 
Αµερική, πούλησα το σνακ-µπαρ που είχαµε και έχω καταστραφεί, ξεπουλήσαµε τα πάντα», µας 
αναφέρει χαρακτηριστικά ο πατέρας ενός 11χρονου κοριτσιού µε καρκίνο. «Η διαµονή στο 
Ηράκλειο και προβλήµατα οικονοµικά. Λόγω θεραπείας είµαστε αναγκασµένοι να µείνουµε 
τουλάχιστον 52 εβδοµάδες µακριά από τη µόνιµη κατοικία µας. Υπάρχουν προβλήµατα στην εργασία 
µας και πρέπει να παίρνουµε άδειες άνευ αποδοχών και αν δεν υποστηριχτούµε θα έχουµε 
προβλήµατα οικονοµικά. Το παιδί έχει ψυχολογικά προβλήµατα εφόσον κινείται σε διαφορετικό 
περιβάλλον κι όχι µέσα στο δικό του χώρο. Είναι µακριά από την αδελφή του και από την υπόλοιπη 
οικογένειά µας. Και λόγω του ότι είµαστε πολύ δεµένη οικογένεια υπάρχει αναστάτωση στον τοµέα 
αυτό» µας δήλωσαν οι γονείς 7χρονου αγοριού µε όγκο εγκεφάλου. 

Η έλλειψη αποδοχής από το κοινωνικό σύνολο αναφέρθηκε ως πρόβληµα από το 5,1% 
του δείγµατος. «Η κατακραυγή όλου του κόσµου είναι το πρόβληµά µου. Προσπαθώ να πω το 
πρόβληµα του παιδιού µου, να δείξουν ευαισθησία και δεν δείχνουν. Μετάνιωσα που το είπα στο 
σχολείο», είναι η απάντηση µιας µητέρας ενός 13χρονου αγοριού µε επιληψία. 

Η αναστάτωση που προκαλείται στην οικογένεια εξαιτίας της ασθένειας του παιδιού 
δηλώθηκε από το 3,8% του δείγµατος. Χαρακτηριστικά ο πατέρας ενός 12χρονου αγοριού µε 
διαβήτη µας δήλωσε: «Όταν έχει πολύ ζάχαρο έχουµε στεναχώριες στο σπίτι. Έχω πει στο δάσκαλο 
όταν έχει υπογλυκαιµία να µην το σηκώνει τιµωρία µε το ένα πόδι στον τοίχο. Να το προσέχει». 

Συνοψίζοντας, οι γονείς αντιµετωπίζουν µια πληθώρα προβληµάτων που συνδέονται 
άµεσα µε την ασθένεια του παιδιού τους. Τα προβλήµατα αυτά διαφοροποιούνται ανάλογα µε τις 
απαιτήσεις και τη φύση της ασθένειας. Τα ιατρικά προβλήµατα και η αγωνία τους για την υγεία του 
παιδιού τους φαίνεται να κυριαρχούν στις απόψεις των γονέων του δείγµατός µας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 140 

Κατηγορίες των απαντήσεων των γονέων ως προς το είδος των σηµαντικότερων 
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν εξαιτίας της ασθένειας του παιδιού 

Είδος προβλήµατος Απόλυτοι αριθµοί % 

Μόνιµο άγχος και αβεβαιότητα για την 
εξέλιξη της ασθένειας του παιδιού 

33 42,3 

Η συνεχής ιατρική παρακολούθηση και η 
φαρµακευτική αγωγή 

29 37,2 

Περιορισµός των δραστηριοτήτων του παιδιού 
και της οικογένειας 

19 24,4 

∆εν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήµατα 12 15,4 

Συχνές απουσίες από το σχολείο και χαµηλή 
σχολική επίδοση 

9 11,5 

Προβλήµατα µετακίνησης και απόστασης 6 7,7 

Άρνηση του παιδιού να συνεργαστεί κατά τη 
θεραπεία 

6 7,7 

Ψυχολογικά  6 7,7 

Οικονοµικά 4 5,1 

Έλλειψη αποδοχής από τον κοινωνικό 
περίγυρο 

4 5,1 

Αναστάτωση στην οικογένεια 3 3,8 

∆εν απάντησαν: 12 (13,3%) 

 

 

7.3.2. Έλεγχοι στατιστικής σηµαντικότητας  

Στο σηµείο αυτό παρουσιάζουµε τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα των συσχετίσεων των 
απαντήσεων των γονέων σε ζητήµατα σχετικά µε τη σχολική ενσωµάτωση των παιδιών τους, σε 
σχέση µε τα ατοµικά τους χαρακτηριστικά και σε σχέση µε τις απαντήσεις τους σε ορισµένες 
ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου. 

Για τις ανάγκες της στατιστικής ανάλυσης ανακωδικεύσαµε (ανακωδικοποιήσαµε Recode) 
ορισµένες από τις µεταβλητές µας, για να είναι δυνατή η χρήση των στατιστικών κριτηρίων. 

 



 216

Κοινωνικοεπαγγελµατική κατηγορία και τοποθέτηση ως προς το βαθµό σηµαντικότητας των 
εµποδίων σχολικής ενσωµάτωσης 

 Μετά την εφαρµογή του µη-παραµετρικού κριτηρίου Kruskal-Wallis δεν διαπιστώσαµε 
στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ της κοινωνικοεπαγγελµατικής κατηγορίας του πατέρα και 
του βαθµού σηµαντικότητας των εµποδίων σχολικής ενσωµάτωσης (Πίνακας 141) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 141 

Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας της κοινωνικοεπαγγελµατικής κατηγορίας του 
πατέρα και του βαθµού σηµαντικότητας των εµποδίων σχολικής ενσωµάτωσης 

 

Κατώτερη Μεσαία Ανώτερη/ 

Ανώτατη 

  

Εµπόδια 
Ν                 

x  

Ν              

x  

Ν              

x  

Χ2/ df p 

Οι συχνές απουσίες 
από το σχολείο 

25           
32,82 

27        
45,56 

28        
42,48 

4,812 
/2 

p=.0
90 

Η έλλειψη 
χρηµατοδότησης του 
σχολείου 

24          
29,73 

23        
40,39 

22        
35,11 

3,683 
/2 

p=.1
59 

Η έλλειψη 
ενηµέρωσης/ 
κατάρτισης του 
εκπαιδευτικού 
προσωπικού 

 

24           
39,06 

 

24        
33,83 

 

23        
35,07 

 

1,343 
/2 

p=.5
11 

Η χαµηλή σχολική 
επίδοση 

24          
32,10 

23        
39,07 

23        
35,48 

1,511 
/2 

p=.4
70 

Η έλλειψη 
συνεργασίας 
οικογένειας – 
γιατρών – σχολείου 

25          
39,20 

24        
34,31 

25        
38,86 

1,003 
/2 

p=.6
06 

Η χορήγηση 
φαρµάκων και 
γενικότερα η 
θεραπευτική 
αντιµετώπιση 

 

24           
35,92 

 

24        
39,13 

 

 

24        
34,46 

 

 

0,716 
/2 

 

 

p=.6
99 

Τα έκτακτα 
περιστατικά που 
µπορεί να προκύψουν 
(π.χ. κρίσεις) 

 

24               
39 

 

27        
38,39 

 

23        
34,89 

 

 

0,751 
/2 

 

p=.6
87 

Η έλλειψη ιατρικών 
υπηρεσιών στα 
σχολεία (π.χ. 
νοσηλευτικό 
προσωπικό) 

 

24           
38,81 

 

 

25        
37,28 

 

 

26        
37,94 

 

 

0,105 
/2 

 

p=.9
49 

Η αντιµετώπιση ενός 
ενδεχόµενου θανάτου 

24           
33,33 

23        
36,98 

21        
33,12 

0,718 
/2 

p=.6
99 

Η αποµόνωση του 
παιδιού από τους 
συµµαθητές του 

25           
34,76 

22        
43,30 

24        
30,60 

5,141 
/2 

p=.0
76 

Τα κτιριακά εµπόδια 
στο χώρο του 
σχολείου

25           
39,46 

24        
39,54 

26        
35,17 

0,800 
/2 

p=.6
70 
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σχολείου 

 

 

 

 Μετά την εφαρµογή του µη παραµετρικού κριτηρίου Mann-Whitney, δεν βρέθηκαν 
στατιστικά σηµαντικές διαφορές ως προς την κοινωνικοεπαγγελµατική κατηγορία της µητέρας και 
το βαθµό σηµαντικότητας των εµποδίων σχολικής ενσωµάτωσης (Πίνακας 142) 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 142 

Κοινωνικοεπαγγελµατική κατηγορία µητέρας και βαθµός σηµαντικότητας των εµποδίων 
σχολικής ενσωµάτωσης 

 

 

 

Κατώτερη Μεσαία/Ανώτε
ρη/Ανώτατη 

  

Εµπόδια 

x              
SD 

x              
SD 

z Επίπεδο 
σηµαντικότητα
ς 

Οι συχνές απουσίες από το 
σχολείο 

2,14           1,21 2,10           1,19 -.103 p=.918 

Η έλλειψη χρηµατοδότησης 
του σχολείου 

2,34           1,33 2,59          1,27 -.773 p=.440 

Η έλλειψη ενηµέρωσης/ 
κατάρτισης του 
εκπαιδευτικού προσωπικού 

1,56           0,91 1,32            0,70 -
1.085 

p=.278 

Η χαµηλή σχολική επίδοση 2,36           1,30 2,61            1,29 -.818 p=.413 

Η έλλειψη συνεργασίας 
οικογένειας – γιατρών – 
σχολείου 

1,78           1,05 1,77            1,15 -.234 p=.815 

Η χορήγηση φαρµάκων και 
γενικότερα η θεραπευτική 
αντιµετώπιση 

2,16           1,31 2,17            1,15 -.064 p=.949 

Τα έκτακτα περιστατικά που 
µπορεί να προκύψουν (π.χ. 
κρίσεις) 

1,87           1,22 1,42            0,96 -
1.809 

p=.070 

Η έλλειψη ιατρικών 
υπηρεσιών στα σχολεία (π.χ. 
νοσηλευτικό προσωπικό) 

1,57           0,97 1,29            0,78 -
1.547 

p=.122 

Η αντιµετώπιση ενός 
ενδεχόµενου θανάτου 

2,24           1,43 1,82            1,31 -
1.119 

p=.263 

Η αποµόνωση του παιδιού 
από τους συµµαθητές του 

2,60           1,39 2,59            1,32 -.047 p=.962 

Τα κτιριακά εµπόδια στο 
χώρο του σχολείου

2,73           1,38 2,63            1,35 -.072 p=.942 
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χώρο του σχολείου 

 

 

Εκπαίδευση των γονέων και τοποθέτησή τους ως προς το βαθµό σηµαντικότητας των 
εµποδίων σχολικής ενσωµάτωσης των παιδιών τους 

Μετά την εφαρµογή του µη παραµετρικού κριτηρίου Kruskal-Wallis δεν βρέθηκαν στατιστικά 
σηµαντικές διαφορές ως προς την εκπαίδευση των γονέων και το βαθµό σηµαντικότητας των 
εµποδίων σχολικής ενσωµάτωσης (Πίνακας 143 και Πίνακας 144)  

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 143 

Εκπαίδευση πατέρα και βαθµός σηµαντικότητας των εµποδίων σχολικής ενσωµάτωσης 

Εκπαίδευση πατέρα 

∆ηµοτικό Γυµνάσιο Λύκειο/ 

Εξατάξιο 
Γυµνάσιο
ι 

Τεχνική 
Σχολή/ 
Ανώτερη/ 

Ανώτατη 

  

Εµπόδια 

Ν                 

x  

Ν              

x  

Ν              

x  

Ν              

x  

Χ2/ df p 

Οι συχνές απουσίες 
από το σχολείο 

25           
35,20 

20        
40,80 

20        
45,35 

17        
47,06 

3,624 
/3 

p=.3
05 

Η έλλειψη 
χρηµατοδότησης του 
σχολείου 

23           
32,57 

20        
37,63 

16        
39,91 

13        
37,54 

1,469 
/3 

p=.6
89 

Η έλλειψη 
ενηµέρωσης/ 
κατάρτισης του 
εκπαιδευτικού 
προσωπικού 

 

24          
33,44 

 

19        
39,61 

 

16        
38,06 

 

14        
38,36 

 

1,620 
/3 

 

p=.6
55 

Η χαµηλή σχολική 
επίδοση 

24          
31,85 

19        
43,95 

17        
35,09 

13        
38,85 

4,053 
/3 

p=.2
56 

Η έλλειψη 
συνεργασίας 
οικογένειας – 
γιατρών – σχολείου 

26          
38,31 

 

18        
38,08 

18        
39,72 

15        
40,43 

0,171 
/3 

p=.9
82 

Η χορήγηση 
φαρµάκων και 
γενικότερα η 
θεραπευτική 
αντιµετώπιση 

 

24           
35,83 

 

20        
40,20 

 

17        
44,03 

 

 

14        
31,25 

 

3,502 
/3 

 

p=.3
21 

Τα έκτακτα 
περιστατικά που 
µπορεί να προκύψουν 
(π.χ. κρίσεις) 

 

26           
39,62 

 

20        
38,60 

 

17        
41,29 

 

14        
35,64 

 

0,758 
/3 

 

p=.8
60 

Η έλλειψη ιατρικών 
υπηρεσιών στα 
σχολεία (π.χ. 
νοσηλευτικό 

 

25           
37,72 

 

20        
36,60 

 

18        
46,61 

 

15        
37,80 

 

3,851 
/3 

 

p=.2
78 
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προσωπικό) 

Η αντιµετώπιση ενός 
ενδεχόµενου θανάτου 

25           
33,66 

19        
32,89 

15        
41,53 

12        
38,88 

2,682 
/3 

p=.4
43 

Η αποµόνωση του 
παιδιού από τους 
συµµαθητές του 

25           
33,34 

18        
38,33 

17        
39,38 

13        
39,08 

1,328 
/3 

p=.7
23 

Τα κτιριακά εµπόδια 
στο χώρο του 
σχολείου 

26           
35,29 

19        
44,89 

17        
42,88 

16        
36,34 

3,200 
/3 

p=.3
62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 144 

Εκπαίδευση µητέρας και βαθµός σηµαντικότητας των εµποδίων σχολικής ενσωµάτωσης 

Εκπαίδευση µητέρας 

∆ηµοτικό/Γυµνάσι
ο 

Λύκειο/ 

Εξατάξιο. 
Γυµνάσιο 

Τεχνική 
Σχολή/ 

Ανώτερη/ 
Ανώτατη 

  

Εµπόδια 

Ν                            

x  

Ν              

x  

Ν                    

x  

Χ2/ df p 

Οι συχνές απουσίες 
από το σχολείο 

36                      
37,32 

32        
48,61 

17             
44,47 

4,063 
/2 

p=.131 

Η έλλειψη 
χρηµατοδότησης του 
σχολείου 

32                      
34,42 

26        
39,48 

15             
38,20 

0,971 
/2 

p=.616 

Η έλλειψη 
ενηµέρωσης/ 
κατάρτισης του 
εκπαιδευτικού 
προσωπικού 

 

33                      
34,76 

 

28        
44,09 

 

15             
36,30 

 

4,405 
/2 

 

p=.111 

Η χαµηλή σχολική 
επίδοση 

34                      
33,21 

27       
42,69 

14             
40,61 

3,406 
/2 

p=.182 

Η έλλειψη 
συνεργασίας 
οικογένειας – 
γιατρών – σχολείου 

35                      
41,47 

 

28        
40,96 

17             
37,74 

0,391 
/2 

p=.822 

Η χορήγηση 
φαρµάκων και 
γενικότερα η 
θεραπευτική 
αντιµετώπιση 

 

34                      
41,38 

 

29        
41,03 

 

15             
32,27 

 

 

2,158 
/2 

 

p=.340 
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Τα έκτακτα 
περιστατικά που 
µπορεί να προκύψουν 
(π.χ. κρίσεις) 

 

34                      
42,09 

 

30        
40,50 

 

16             
37,13 

 

 

0,722 
/2 

 

p=.697 

Η έλλειψη ιατρικών 
υπηρεσιών στα 
σχολεία (π.χ. 
νοσηλευτικό 
προσωπικό) 

 

35                      
40,89 

 

29        
39,26 

 

17             
44,21 

 

0,778 
/2 

 

p=.678 

Η αντιµετώπιση ενός 
ενδεχόµενου θανάτου 

33                      
37,44 

25        
41,34 

15             
28,80 

4,343 
/2 

p=.114 

Η αποµόνωση του 
παιδιού από τους 
συµµαθητές του 

35                      
40,43 

26        
40,12 

15             
31,20 

2,349 
/2 

p=.309 

Τα κτιριακά εµπόδια 
στο χώρο του 
σχολείου 

36                      
44,83 

27        
40,06 

18             
34,75 

2,671 
/2 

p=.263 

 

Ηλικία του παιδιού και βαθµός σηµαντικότητας των εµποδίων σχολικής ενσωµάτωσης 

Μετά την εφαρµογή του µη παραµετρικού κριτηρίου Mann-Whitney, εντοπίσαµε µόνο µια 
στατιστικά σηµαντική διαφορά ως προς την ηλικία του παιδιού και τους βαθµούς σηµαντικότητας 
των εµποδίων σχολικής ενσωµάτωσης (Πίνακας 145). Όπως φαίνεται και από τον πίνακα, οι γονείς 
των παιδιών της µικρότερης ηλικιακής οµάδας (6-9 ετών) θεωρούν την έλλειψη χρηµατοδότησης 
του σχολείου σηµαντικότερο εµπόδιο σχολικής ενσωµάτωσης (µέσος όρος=2,81) απ’ ότι οι γονείς 
των οποίων τα παιδιά ανήκουν στην µεγαλύτερη ηλικιακή οµάδα των 10 έως 13 ετών (µέσος 
όρος=2,07). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 145 

Ηλικία του παιδιού και βαθµός σηµαντικότητας των εµποδίων σχολικής ενσωµάτωσης 

Ηλικία παιδιού 

6-9 ετών 10-13 ετών   

Εµπόδια 
x              
SD 

x              
SD 

z Επίπεδο 
σηµαντικότητα
ς 

Οι συχνές απουσίες από το 
σχολείο 

2,32          1,25 2,00           1,19 -
1.138 

p=.255 

Η έλλειψη χρηµατοδότησης 
του σχολείου 

2,81           1,22 2,07            1,31 -
2.385 

p=.017 

Η έλλειψη ενηµέρωσης/ 
κατάρτισης του 
εκπαιδευτικού προσωπικού 

1,57           0,97 1,42           0,72 -.159 p=.874 

Η χαµηλή σχολική επίδοση 2,61           1,28 2,37            1,33 -.810 p=.418 

Η έλλειψη συνεργασίας 
οικογένειας – γιατρών – 
σχολείου 

1,74           1,10 1,97            1,16 -.908 p=.364 

Η χορήγηση φαρµάκων και 
γενικότερα η θεραπευτική 
αντιµετώπιση 

2,20           1,22 2,25            1,34 -.111 p=.912 
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Τα έκτακτα περιστατικά που 
µπορεί να προκύψουν (π.χ. 
κρίσεις) 

1,59           1,07 1,91           1,26 -
1.086 

p=.277 

Η έλλειψη ιατρικών 
υπηρεσιών στα σχολεία (π.χ. 
νοσηλευτικό προσωπικό) 

1,63           1,04 1,32           0,81 -
1.512 

p=.131 

Η αντιµετώπιση ενός 
ενδεχόµενου θανάτου 

2,05           1,40 2,23            1,43 -.647 p=.518 

Η αποµόνωση του παιδιού 
από τους συµµαθητές του 

2,57           1,32 2,68            1,42 -.219 p=.827 

Τα κτιριακά εµπόδια στο 
χώρο του σχολείου 

2,65           1,37 2,82            1,36 -.602 p=.547 

 

Κατηγορία ασθένειας και βαθµός σηµαντικότητας των εµποδίων σχολικής ενσωµάτωσης 

 Όπως προκύπτει και από τον Πίνακα 146, ο τύπος της ασθένειας δεν διαφοροποιεί τις 
τοποθετήσεις των γονέων ως προς το βαθµό σηµαντικότητας των εµποδίων σχολικής ενσωµάτωσης 
των παιδιών τους. Στο παραπάνω συµπέρασµα καταλήξαµε έπειτα από την εφαρµογή του µη 
παραµετρικού κριτηρίου Mann-Whitney. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 146 

Κατηγορία ασθένειας και βαθµός σηµαντικότητας των εµποδίων σχολικής ενσωµάτωσης 

Κατηγορία ασθένειας 

 

Άσθµα Υπόλοιπες   

Εµπόδια 
x              
SD 

x              
SD 

z Επίπεδο 
σηµαντικότητα
ς 

Οι συχνές απουσίες από το 
σχολείο 

2,16           1,23 2,25            1,22 -.285 p=.775 

Η έλλειψη χρηµατοδότησης 
του σχολείου 

2,60           1,24 2,24            1,45 -.924 p=.356 

Η έλλειψη ενηµέρωσης/ 
κατάρτισης του 
εκπαιδευτικού προσωπικού 

1,56           0,90 1,36            0,79 -.933 p=.351 

Η χαµηλή σχολική επίδοση 2,55           1,25 2,41            1,40 -.556 p=.578 

Η έλλειψη συνεργασίας 
οικογένειας – γιατρών – 
σχολείου 

1,82           1,14 1,83            1,11 -.059 p=.953 

Η χορήγηση φαρµάκων και 
γενικότερα η θεραπευτική 
αντιµετώπιση 

2,27           1,20 2,09            1,41 -.592 p=.554 

Τα έκτακτα περιστατικά που 
µπορεί να προκύψουν (π.χ. 
κρίσεις) 

1,66           1,10 1,87            1,29 -.533 p=.594 

Η έλλειψη ιατρικών 
υπηρεσιών στα σχολεία (π.χ. 

1,44           0,84 1,68            1,21 -.360 p=.719 
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νοσηλευτικό προσωπικό) 

Η αντιµετώπιση ενός 
ενδεχόµενου θανάτου 

2,25           1,44 1,76            1,26 -
1.468 

p=.142 

Η αποµόνωση του παιδιού 
από τους συµµαθητές του 

2,77           1,35 2,17            1,30 -
1.848 

p=.065 

Τα κτιριακά εµπόδια στο 
χώρο του σχολείου 

2,69           1,35 2,74            1,42 -.187 p=.851 

 

 

Ατοµικά χαρακτηριστικά των γονέων και ενηµέρωση του εκπαιδευτικού για την κατάσταση της 
υγείας του παιδιού 

 Όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 147, ο τόπος µόνιµης κατοικίας των γονέων δεν επηρεάζει 
το εάν έχουν ενηµερώσει ή όχι τον/ την εκπαιδευτικό της τάξης για την κατάσταση της υγείας του 
παιδιού τους. Στο παραπάνω συµπέρασµα καταλήξαµε έπειτα από την εφαρµογή του µη 
παραµετρικού κριτηρίου χ2 . 

 

 

 

 

Πίνακας 147 

Τόπος µόνιµης κατοικίας των γονέων και ενηµέρωση του εκπαιδευτικού για την κατάσταση 
της υγείας του παιδιού  

Ενηµέρωση του εκπαιδευτικού για την 
κατάσταση της υγείας του παιδιού 

Τόπος µόνιµης κατοικίας Ναι Όχι 

Πόλη ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

69,1 

55,9 

30,9 

77,3 

Χωρι
ό 

ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

85,7 

44,1 

14,3 

22,7 

χ2 =3.200 µε β.έ. (df)=1 και p=.074>.05 

 

 Όπως προκύπτει από την ανάγνωση του Πίνακα 148, ο τύπος της ασθένειας από την οποία 
πάσχει το παιδί φαίνεται να επηρεάζει την απόφαση των γονέων να ενηµερώσουν τον/ την 
εκπαιδευτικό για την κατάσταση της υγείας του παιδιού τους (p=.024<.05). Συγκεκριµένα, όπως 
φαίνεται και από τον πίνακα, οι γονείς που τα παιδιά τους πάσχουν από άσθµα ενηµερώνουν σε 
µικρότερο ποσοστό (69,2%) τον/ την εκπαιδευτικό της τάξης για την ασθένεια του παιδιού, από ότι 
οι γονείς παιδιών των υπόλοιπων κατηγοριών χρόνιων ασθενειών, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους 
ενηµερώνουν τους εκπαιδευτικούς για την κατάσταση (92%). 

Πίνακας 148 

Ενηµέρωση του εκπαιδευτικού για την 
κατάσταση της υγείας του παιδιού 

Τύπος ασθένειας Ναι Όχι 

Άσθµ
α 

ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

69,2 

66,2 

30,8 

90,9 
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Άλλο ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

92 

33,8 

8 

9,1 

χ2 =5.068 µε β.έ. (df)=1 και p=.024<.05 

 

 Μετά την εφαρµογή του µη παραµετρικού κριτηρίου χ2, δεν διαπιστώσαµε στατιστικά 
σηµαντικές διαφορές ως προς την κοινωνικοεπαγγελµατική κατηγορία του πατέρα και της µητέρας 
και την ενηµέρωση του/ της εκπαιδευτικού για την κατάσταση της υγείας του παιδιού (Πίνακας 
149 και Πίνακας 150). 

 

 

 

 

Πίνακας 149 

Κοινωνικοεπαγγελµατική κατηγορία πατέρα και ενηµέρωση του εκπαιδευτικού για την 
κατάσταση της υγείας του παιδιού 

Ενηµέρωση του εκπαιδευτικού για την 
κατάσταση της υγείας του παιδιού 

Κοινωνικοεπαγγελµατική κατηγορία 
πατέρα 

 

Ναι Όχι 

Κατώτερη ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

72 

28,6 

28 

35 

Μεσαία 

 

ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

86,7 

41,3 

13,3 

20 

Ανώτερη 

ανώτατη 

 

ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

67,9 

30,2 

32,1 

45 

χ2 =3.100 µε β.έ. (df)=2 και p=.212>.05 

 

 

Πίνακας 150 

Κοινωνικοεπαγγελµατική κατηγορία µητέρας και ενηµέρωση του εκπαιδευτικού για την 
κατάσταση της υγείας του παιδιού 

Ενηµέρωση του εκπαιδευτικού για την 
κατάσταση της υγείας του παιδιού 

Κοινωνικοεπαγγελµατική 
κατηγορία µητέρας 

Ναι Όχι 

Κατώτερ
η 

ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

73,1 

58,5 

26,9 

73,7 

Μεσαία 

Ανώτερη 

Ανώτατη 

ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

84,4 

41,5 

15,6 

26,3 
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χ2 =1.445 µε β.έ. (df)=1 και p=.229>.05 

 

 Το εάν το παιδί χρειάζεται φαρµακευτική αγωγή ή άλλου είδους ιατρική υποστήριξη δεν 
επηρεάζει το ζήτηµα της ενηµέρωσης του εκπαιδευτικού για την κατάσταση της υγείας του παιδιού 
(Πίνακας 151). 

 Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 152, υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ως προς τον 
τύπο της ασθένειας και την παροχή επιπλέον εκπαιδευτικής βοήθειας στο παιδί (p=.006<.05). Τα 
παιδιά που ανήκουν στις υπόλοιπες κατηγορίες χρόνιων ασθενειών (διαβήτης, επιληψία, καρκίνος 
και µεσογειακή αναιµία) χρειάστηκαν σε µεγαλύτερο βαθµό (48%) επιπλέον εκπαιδευτική βοήθεια 
από ότι τα παιδιά που πάσχουν από άσθµα (19%). 

 

Πίνακας 151 

Ανάγκη ιατρικής υποστήριξης του παιδιού στο σχολείο και ενηµέρωση του/ της 
εκπαιδευτικού για την κατάσταση της υγείας του παιδιού 

Ενηµέρωση του εκπαιδευτικού για την 
κατάσταση της υγείας του παιδιού 

Το παιδί χρειάζεται κατά τη 
σχολική του φοίτηση 
φαρµακευτική αγωγή ή 
ιατρική υποστήριξη 

Ναι Όχι 

Ναι ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

69,6 

49,2 

30,4 

63,6 

Όχι ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

80,5 

50,8 

19,5 

36,4 

χ2 =1.369 µε β.έ. (df)=1 και p=.242>.05 

 

  

Πίνακας 152 

Κατηγορία χρόνιας ασθένειας και παροχή επιπλέον εκπαιδευτικής βοήθειας στο παιδί 

Χρειάστηκε επιπλέον εκπαιδευτική βοήθεια 

Κατηγορία χρόνιας ασθένειας Ναι Όχι 

Άσθµα ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

19 

50 

81 

79,7 

Υπόλοιπε
ς 

ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

48 

50 

52 

20,3 

χ2 =7.564 µε β.έ. (df)=1 και p=.006<.05 
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7.4. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ∆ΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΕΣ 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ  

 

Συγκρίσεις των απόψεων των δασκάλων και των γονέων ως προς το βαθµό σηµαντικότητας 
των εµποδίων σχολικής ενσωµάτωσης 

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 153, υπάρχει µια διαφοροποίηση στις απόψεις των εκπαιδευτικών 
και των γονέων ως προς το βαθµό σηµαντικότητας των εµποδίων σχολικής ενσωµάτωσης των 
παιδιών µε χρόνιες ασθένειες. Συγκεκριµένα, οι γονείς θεωρούν τα εµπόδια λιγότερο σηµαντικά 
από ότι τα θεωρούν οι εκπαιδευτικοί. Σε όλα τα εµπόδια ο µέσος όρος των γονιών ξεπερνά τον 
µέσο όρο των τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών, µε µια µόνο εξαίρεση, τη σχολική επίδοση. Στην 
περίπτωση αυτή παρατηρούµε πως ο µέσος όρος τοποθέτησης των γονέων είναι µικρότερος από 
αυτόν των εκπαιδευτικών. Αυτό σηµαίνει πως οι γονείς θεωρούν τη χαµηλή σχολική επίδοση ως 
σηµαντικότερο εµπόδιο στη σχολική ενσωµάτωση του παιδιού τους από ότι το θεωρούν οι 
εκπαιδευτικοί.  

Σε γενικές γραµµές οι εκπαιδευτικοί θεωρούν τα εµπόδια αυτά πολύ έως αρκετά σηµαντικά, ενώ οι 
γονείς τα θεωρούν αρκετά έως λιγότερο σηµαντικά. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 153 

 

Συγκρίσεις των µέσων όρων των εκπαιδευτικών και των γονέων ως προς τους βαθµούς 
σηµαντικότητας των εµποδίων σχολικής ενσωµάτωσης των παιδιών µε χρόνιες ασθένειες 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΜΠΟ∆ΙΩΝ 

x  x  

Οι συχνές απουσίες από το σχολείο 1,78 2,19 

Η έλλειψη χρηµατοδότησης του 
σχολείου 

  2,28 

 

2,49 

Η έλλειψη ενηµέρωσης/ κατάρτισης του 
εκπαιδευτικού προσωπικού 

1,36 1,50 

Η χαµηλή σχολική επίδοση 2,84 2,51 

Η έλλειψη συνεργασίας οικογένειας – 
γιατρών – σχολείου 

1,27 1,83 

Η χορήγηση φαρµάκων και γενικότερα η 
θεραπευτική αντιµετώπιση 

2,05 2,22 

Τα έκτακτα περιστατικά που µπορεί να 
προκύψουν (π.χ. κρίσεις) 

1,52 1,72 

Η έλλειψη ιατρικών υπηρεσιών στα 
σχολεία (π.χ. νοσηλευτικό προσωπικό) 

1,40 1,51 
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Η αντιµετώπιση ενός ενδεχόµενου 
θανάτου 

1,40 2,11 

Η αποµόνωση του παιδιού από τους 
συµµαθητές του 

1,34 2,59 

Τα κτιριακά εµπόδια στο χώρο του 
σχολείου 

1,83 2,70 

 

Συγκρίσεις των απόψεων των δασκάλων και των γονέων ως προς τις λύσεις άρσης των 
εµποδίων σχολικής ενσωµάτωσης 

 Στον πίνακα 154 παρουσιάζουµε τα ποσοστά των απαντήσεων των εκπαιδευτικών (Ε) και των 
γονέων (Γ) ως προς τις προτεινόµενες λύσεις άρσης των εµποδίων σχολικής ενσωµάτωσης των 
παιδιών µε χρόνιες ασθένειες. 

 Παρατηρούµε πως η ανάγκη συνεργασίας ανάµεσα στο σχολείο, την οικογένεια και το 
ιατρικό προσωπικό συγκεντρώνει το µεγαλύτερο ποσοστό προτίµησης και των δύο δειγµάτων. Οι 
άλλες δύο λύσεις που επιλέγονται είναι οι ίδιες και για τα δύο δείγµατα. Συγκεκριµένα, οι 
εκπαιδευτικοί µας πρότειναν ως δεύτερη λύση τον σχεδιασµό µιας εκπαιδευτικής πολιτικής για τα 
παιδιά µε χρόνιες ασθένειες και ως τρίτη κατά σειρά λύση τη βελτίωση της παρεχόµενης 
εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Οι γονείς, πρότειναν ως δεύτερη λύση την ανάγκη βελτίωσης της 
παρεχόµενης εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και ως τρίτη λύση την ανάγκη σχεδιασµού µιας 
εκπαιδευτικής πολιτικής (βλ. έντονους αριθµητικούς χαρακτήρες). 

 Ουσιαστικά, δηλαδή, παρατηρούµε πως υπάρχει µια σύµπνοια απόψεων ανάµεσα στους 
εκπαιδευτικούς και τους γονείς παιδιών µε χρόνιες ασθένειες ως προς τις προτεινόµενες λύσεις 
άρσης των εµποδίων σχολικής ενσωµάτωσης των παιδιών µε χρόνιες ασθένειες. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 154 

Συγκρίσεις των απαντήσεων εκπαιδευτικών και γονέων ως προς τις προτεινόµενες λύσεις 
άρσης των εµποδίων σχολικής ενσωµάτωσης 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ %
Ε 

%
Γ 

Να υπάρξει συνεργασία ανάµεσα στο σχολείο, την οικογένεια και το 
ιατρικό προσωπικό που παρακολουθεί το παιδί 

84
,2 

5
5,
3 

Σχεδιασµός µιας εκπαιδευτικής πολιτικής που να ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες αυτών των παιδιών 

63
,6 

4
8,
2 

Βελτίωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών για τα 
παιδιά µε χρόνιες ασθένειες 

60
,3 

5
1,
8 

∆ιορισµός νοσηλευτικού προσωπικού στα σχολεία 32
,6 

3
8,
2 

Οικονοµικές παροχές στο σχολείο και στην οικογένεια του παιδιού για 
τη βέλτιστη εκπαιδευτική του αντιµετώπιση 

23
,4 

1
6,
5 

Χρήση της νέας τεχνολογίας για την βελτίωση των παρεχόµενων 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες 

22
,3 

3
6,
5 

Άλλο 1,
6 

5,
9 
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7.5. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        ΟΠΩΣ ΤΑ 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ 

∆ύσκολα χρόνια 
τροµαγµένα παιδιά 

σιάχνουν µε χαρτί κοκοράκια 

τα βάφουν µαύρα 
σα σβησµένα κεριά 
τα βάφουν κόκκινα  
σα µατωµένα 

λουλούδια 
κι απορούν οι µανάδες 
που ύστερα έρχεται 
ο µεγάλος φίλος 
ο κατάµαυρος φίλος  
µε τα χρυσά χέρια 

 

και τα παίρνει  
(Σαχτούρης, 1977, σ. 

148) 
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Γιώργος  
Ο Γιώργος είναι 12 ετών µε διάγνωση χρόνιου βρογχικού άσθµατος από τα 

έξι του χρόνια. Τον Γιώργο τον συναντήσαµε στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία που είχε 

έρθει µε τη µητέρα του. Ο Γιώργος επισκέπτεται το νοσοκοµείο κάθε τρεις µήνες για 

την παρακολούθηση του άσθµατός του και µόνο µια φορά στα έξι χρόνια που πάσχει 

από άσθµα έχει νοσηλευτεί στο νοσοκοµείο εξαιτίας µιας σοβαρής ασθµατικής 

κρίσης. 

Η κύρια ενόχληση του Γιώργου σε σχέση µε την ασθένειά του είναι το 

λαχάνιασµα και το ότι δεν µπορεί να τρέξει τόσο γρήγορα όσο θα ήθελε και να κάνει 

όση γυµναστική θέλει στο σχολείο του. Είναι εξάλλου γνωστό, πως τα παιδιά 

θεωρούν τα συµπτώµατα από το άσθµα περισσότερο ως ενοχλητικά, παρά τα 

φοβούνται. Και αυτό γιατί τα παιδιά µε άσθµα είναι ασυµπτωµατικά ή τουλάχιστον 

έχουν αναπτύξει ένα υψηλό επίπεδο αντοχής σε ήπια ή µέτρια συµπτώµατα και 

καταφέρνουν να ζουν χωρίς ασθµατικές κρίσεις τον περισσότερο καιρό (Sanz,2000). 

Σύµφωνα µε τη µητέρα του, Ο Γιώργος είναι πολύ καλός στο σχολείο του και 

ιδιαίτερα στη ζωγραφική. Το µόνιµο άγχος της µητέρας είναι οι απουσίες του Γιώργου 

από το σχολείο του, γιατί εκτός από επισκέψεις στο νοσοκοµείο για παρακολούθηση, 

ο Γιώργος, όταν κάνει πολύ κρύο και φυσάει, δεν βγαίνει από το σπίτι µε αποτέλεσµα 

να λείπει συχνά από το σχολείο του. Επίσης, ο φόβος µιας ενδεχόµενης ασθµατικής 

κρίσης διακατέχει τη µητέρα του Γιώργου. 

Ο Γιώργος επέλεξε να ζωγραφίσει ένα θέµα από τη φύση (Ζωγραφιά 1). Στη 

ζωγραφιά του βλέπουµε να απεικονίζονται δύο δέντρα που ουσιαστικά συµβολίζουν 

τις εποχές. Το άσθµα συνδέεται µε τις εποχές, ιδιαίτερα ο χειµώνας και η άνοιξη, είναι 

οι εποχές που µπορούν να πυροδοτήσουν πιο εύκολα µια ασθµατική κρίση. Σε ένα 

πρώτο επίπεδο δηλαδή βλέπουµε το φθινόπωρο, όταν πέφτουν τα φύλλα (το δεξί 

δέντρο χωρίς τους καρπούς), αλλά και την άνοιξη, όταν ανθίζουν τα λουλούδια και τα 

φυτά γενικότερα (αριστερό δέντρο). 
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Σε ένα άλλο επίπεδο µπορούµε να διακρίνουµε την απεικόνιση των 

πνευµόνων. Το φύλλωµα των δέντρων συµβολίζει την ασθένεια. Όταν τα δέντρα 

είναι σε καλή υγεία, το φύλλωµα είναι πλούσιο, όταν όµως είναι σε κακή υγεία δεν 

υπάρχει φύλλωµα στα δέντρα. Στο πρώτο δέντρο (αριστερά) βλέπουµε την 

κατάσταση των πνευµόνων, όταν είναι υγιείς. Οι καρποί πάνω στο δέντρο και το 

πλούσιο φύλλωµά του συµβολίζουν την υγεία, η καρποφορία δηλαδή του δέντρου 

συµβολίζει την υγεία των πνευµόνων του. Αντίθετα, το διπλανό δέντρο απεικονίζει 

τους άρρωστους πνεύµονες, πως είναι δηλαδή οι πνεύµονες του παιδιού όταν είναι 

άρρωστος.  
ΖΩΓΡΑΦΙΑ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ελένη 
Η Ελένη, ένα κορίτσι 11 ετών, αλβανικής καταγωγής, είχε έρθει στην Ελλάδα 

µε τους γονείς της πριν από αρκετά χρόνια. Εδώ και τρία χρόνια πάσχει από µια 
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µορφή καρκίνου, το Λέµφωµα Hodgin που «είναι καρκίνος του λεµφικού ιστού ο 

οποίος βρίσκεται στο σπλήνα, θύµο, λεµφαδένες και σε αγγεία που µεταφέρουν τη 

λέµφο» (Καπελλάκη & Μπολάκη, χ.χ., 9).  

Λίγους µήνες πριν πεθάνει, ζωγράφισε τον εαυτό της σαν έναν ήρωα πόκεµον 

(Ζωγραφιά 2). Ο ήρωας που επέλεξε να ζωγραφίσει είναι ο Πίκατσου. Ένας ήρωας 

που µεταλλάσσεται πολύ εύκολα αλλά ταυτόχρονα είναι και πολύ ευάλωτος. Μέσα 

από τη ζωγραφιά της φαίνεται πως και η Ελένη µεταλλάχτηκε και ταυτίστηκε µε τον 

ήρωα που ζωγράφισε. Το τραύµα της, η θεραπεία της, ο ορός υποδηλώνουν πως 

πρόκειται για τον εαυτό της. Οι κόκκινες κηλίδες στο σώµα του Πίκατσου, 

συµβολίζουν την ασθένεια της Ελένης.  

Η ζωγραφιά της Ελένης είναι κλεισµένη µέσα σ’ ένα πλαίσιο από αιχµηρές 

γραµµές. Οι αιχµές αυτές δηλώνουν την επιθετικότητα, το θυµό και την οργή που έχει 

µέσα της. ∆εν είναι τυχαίο που η Ελένη επέλεξε τον Πίκατσου και έβαλε τον εαυτό της 

µέσα σ’ αυτή τη φιγούρα. Τα παιδιά πολλές φορές µεταθέτουν τα λόγια τους, τις 

σκέψεις, τα όνειρα, τις δραστηριότητες ή αυτό που θέλουν να πουν σε κάτι άλλο 

(άνθρωπο, παιδί, ζώο, η Ελένη εδώ στον Πίκατσου) έτσι ώστε να µιλήσουν  µέσα 

από αυτό (Ραιµπό, 1996).  

Πάνω από τον Πίκατσου αιωρείται ένα εργαλείο το οποίο χρησιµοποιεί ο 

Εκπαιδευτής για να πιάνει Πόκεµον και ο Πίκατσου έχει εγκλωβιστεί πολλές φορές 

µέσα σ’ αυτό. Ουσιαστικά δηλαδή η ∆ωροθέα αισθάνεται εγκλωβισµένη µέσα στην 

ίδια της την ασθένεια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΖΩΓΡΑΦΙΑ 2 
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∆ηµήτρης, 8 ετών 

Ο οκτάχρονος ∆ηµήτρης πάσχει από Λεµφοβλαστική Λευχαιµία. Γιος 

βοσκών, από τα τρία του χρόνια πηγαινοέρχεται µέσα στα νοσοκοµεία για θεραπείες. 
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∆εν έχει παρακολουθήσει ποτέ του σχολείο, ούτε και µαθήµατα µέσα στο 

νοσοκοµείο, επειδή οι γονείς του δεν το θεώρησαν απαραίτητο αλλά ούτε και εύκολο. 

Το µόνο που ξέρει να γράφει ο ∆ηµήτρης είναι το όνοµά του.  

Η αρρώστιά του φαίνεται στο δέντρο που έχει ζωγραφίσει στην αριστερή 

µεριά του χαρτιού (Ζωγραφιά 3). Το σκούρο τµήµα στον κορµό του δέντρου εκφράζει 

την ασθένειά του. Αυτό το δέντρο είναι ο εαυτός του. Αυτό το καταλαβαίνουµε και 

από το σηµείο που έχει γράψει το όνοµά του, δηλαδή µε κλίση προς αυτό το δέντρο. 

Και γι’ αυτό το λόγο έχει στολίσει το δέντρο µε λουλούδια αλλά και του έχει φτιάξει τις 

ρίζες έξω από το έδαφος. Ο κορµός αφενός συµβολίζει το τραύµα της αρρώστιας 

του. Αφετέρου ο στολισµός µε τα λουλούδια είναι µια υπεραναπλήρωση που κάνει το 

παιδί επειδή είναι άρρωστο. Αυτό το δέντρο είναι πιο χλωµό απ’ ότι το δέντρο που 

βρίσκεται στην άλλη άκρη του χαρτιού, τη δεξιά. Ενδεχοµένως, αυτό το δέντρο είναι ο 

εαυτός που θα ήθελε να είναι, και γι’ αυτό το ίδιο το δέντρο έχει πιο ζωντανά 

χρώµατα και η γη είναι ζωγραφισµένη πράσινη, ενώ στο αριστερό δέντρο, το δικό 

του, η γη είναι ζωγραφισµένη καφέ.  

Ο εαυτός του ∆ηµήτρη είναι τοποθετηµένος έξω από το σπίτι του. Αυτό 

σηµαίνει ότι κάνει συχνές νοσηλείες. Πράγµατι ο ∆ηµήτρης εδώ και 5 χρόνια δεν έχει 

θεραπευτεί ακόµη, µολονότι η θεραπεία της λευχαιµίας κρατά τυπικά δύο µε τρία 

χρόνια (Armstrong, Blumberg & Toledano, 1999). 

Το σχέδιό του είναι πολύ φλύαρο και το ίδιο το παιδί αντιλαµβάνεται την 

ανασφάλεια και την αδυναµία του. Η ανάγκη του για ασφάλεια φαίνεται από τον 

τρόπο µε τον οποίο έχει ζωγραφίσει τον ήλιο. Ο ήλιος υπάρχει στη ζωγραφιά του 

αλλά δεν βλέπει προς το µέρος της ζωγραφιάς που αναπαριστά τον εαυτό του. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΖΩΓΡΑΦΙΑ 3 
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Γιώργος 
Ο Γιώργος είναι 9 ετών και πάσχει από λευχαιµία. Οι γονείς του αντιµετωπίζουν 

συζυγικά προβλήµατα και ενδεχοµένως είναι αποφασισµένοι να χωρίσουν. 
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Το σχέδιο του Γιώργου (Ζωγραφιά 4) δείχνει καταρχήν ένα παιδί µοναχικό 

που δεν αισθάνεται ασφάλεια και σιγουριά και έχει πολύ άγχος. 

Η ζωγραφιά του απεικονίζει ένα σπίτι απρόσωπο, µε µαύρες γραµµές γύρω-

γύρω. Ο Γιώργος θέλει να δείξει στον κόσµο ότι το σπίτι του πενθεί (και γι’ αυτό έχει 

ζωγραφίσει µια πλατιά µαύρη γραµµή στη σκεπή), ενδεχοµένως εξαιτίας του 

επερχόµενου διαζυγίου των γονιών του. Το σπίτι του δεν έχει καµιά διαφάνεια, είναι 

συµπαγές, δηλαδή δεν έχει αφήσει ούτε ένα σηµείο που να µην το έχει ζωγραφίσει. 
Ο εαυτός του παιδιού βρίσκεται έξω από το σπίτι, στον περιστερώνα, ο οποίος είναι άδειος. Αυτό 
δείχνει ότι και ο ίδιος είναι σαν ένα πουλί µόνο του, έξω από το σπίτι του και έχει ανάγκη 
σιγουριάς και ασφάλειας. Όµως ο ήλιος δεν έχει µόνο κίτρινες ακτίνες αλλά και κόκκινες. Οι 
κόκκινες ακτίνες εκφράζουν την επιθετικότητά του προς τους γονείς του και συγκεκριµένα µόνο 
προς τον ένα γονέα. Αυτό φαίνεται από το ότι κάνει συχνές εναλλαγές στα χρώµατα των ακτίνων 
του ήλιου (κόκκινες µε κίτρινες ακτίνες) καθώς και στα χρώµατα των γραµµών του περιστερώνα, 
τον οποίο έχει ζωγραφίσει σαν φυλακή.  

Τα πουλιά γυρίζουν γύρω από τον περιστερώνα και φεύγουν. Κάτω από τον περιστερώνα έχει 
ζωγραφίσει κάποια δέντρα, που όµως είναι γυµνά από φύλλα. Τα φύλλα δηλώνουν τη ζωή και την 
υγεία. Ο εαυτός του παιδιού είναι αιωρούµενος, µολονότι ο περιστερώνας έχει βάση. Έχει αφήσει 
µια τρύπα ανοιχτή στον περιστερώνα, για να µπαίνει και να βγαίνει από τον εαυτό του. Είναι 
δηλαδή ένα παιδί πολύ κλειστό στον εαυτό του. Έχει γράψει το όνοµά του κάτω από τον 
περιστερώνα, πράγµα που δηλώνει ότι ο περιστερώνας είναι ο εαυτός του.  

Όσον αφορά τα τρία πουλιά, αυτά είναι τα µέλη της οικογένειάς του και ο 

ίδιος. Από τη µια πλευρά του περιστερώνα τα πουλιά πετούν το καθένα µόνο του. 

Αυτό σηµαίνει ότι καθένας βιώνει µόνος του τα συναισθήµατά του χωρίς να τα 

µοιράζεται µε τους άλλους. Από την άλλη πλευρά βλέπουµε ότι τα τρία πουλιά 

βρίσκονται σε αρµονία και ακολουθεί το ένα το άλλο. Είναι ενδεχοµένως αυτό που το 

παιδί επιθυµεί από τα µέλη της οικογένειάς του, δηλαδή να µοιράζονται τα 

συναισθήµατά τους. 
Ο Γιώργος δεν πενθεί για την αρρώστιά του αλλά για την οικογένειά του. Είναι φανερά, µέσα από 
αυτή τη ζωγραφιά τα σηµάδια ενός παιδιού που αισθάνεται ότι δεν το αγαπούν.  
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ΖΩΓΡΑΦΙΑ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆έσποινα 
Η ∆έσποινα, ένα κοριτσάκι 4 ετών, πάσχει από λευχαιµία. Η ζωγραφιά της (Ζωγραφιά 5) δείχνει 
ότι όλα είναι µπερδεµένα µέσα της. Μέσα από το σχέδιό της φαίνεται το αίµα και τα αιµοραγικά 
συµπτώµατα τα οποία είναι πολύ συχνά σ’ αυτήν την ασθένεια.  

Στην ζωγραφιά αυτή, η ∆έσποινα έχει αφήσει τα δακτυλικά της αποτυπώµατα. Ακούµπησε τα 
δακτυλάκια της για να αποτυπώσει τον εαυτό της. ∆είχνει ότι είναι πληγωµένη, άρρωστη και το 
τραύµα της φαίνεται µε το έντονο και πολύ κόκκινο χρώµα που χρησιµοποιεί στην άκρη της 
σελίδας της.  

Το κόκκινο που χρησιµοποιεί δείχνει ότι έχει πολύ θυµό και επιθετικότητα 

µέσα της ενώ το καφέ είναι στοιχείο κατάθλιψης. 

Ο εαυτός της είναι συνυφασµένος µε την αρρώστια της. Το εγώ της είναι το 

εσύ της αρρώστιας. Αυτό είναι πολύ φυσιολογικό για την ηλικία της ∆έσποινας, αφού 

για να δοµήσει το εγώ της πρέπει να γνωρίσει το εσύ. Και το εσύ αυτή τη στιγµή για 

τη ∆έσποινα είναι η αρρώστια της. 
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ΖΩΓΡΑΦΙΑ 5 
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8. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ / ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 Η ανάλυση των δεδοµένων της έρευνάς µας – τα οποία προέκυψαν από τη 

χορήγηση των τριών ερωτηµατολογίων σε εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής αγωγής 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, σε µαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ δηµοτικού και σε γονείς παιδιών 

µε χρόνιες ασθένειες – µας επιτρέπει να σχηµατίσουµε µια συνολική εικόνα για τη 

σχολική ενσωµάτωση των παιδιών µε χρόνιες ασθένειες. 

 Θα προσπαθήσουµε να ενώσουµε τις απόψεις των δασκάλων, των γονέων 

και των µαθητών, γιατί αυτά τα τρία µέρη είναι τα µέρη κλειδιά, τα οποία θα πρέπει 

να ακούσουν το ένα το άλλο και να εργαστούν µαζί για την αποτελεσµατικότερη 

πρόσβαση και συνύπαρξη του παιδιού µε χρόνια ασθένεια στο συνηθισµένο σχολείο.  

 Για το λόγο αυτό, θα επισηµάνουµε τα κυριότερα αποτελέσµατα της έρευνάς 

µας στο πλαίσιο µιας συνολικής θεώρησης και ερµηνείας τους. 

 

Στάσεις απέναντι στη σχολική ενσωµάτωση παιδιών µε χρόνιες ασθένειες 
 Η εικόνα που προκύπτει από τα δεδοµένα της έρευνάς µας εµφανίζει σε ένα 

πρώτο επίπεδο τους εκπαιδευτικούς, τους µαθητές αλλά και τους ίδιους τους γονείς 

παιδιών µε χρόνιες ασθένειες να έχουν σε γενικές γραµµές θετικές στάσεις απέναντι 

στην ενσωµάτωση και συνεκπαίδευση των παιδιών µε χρόνιες ασθένειες στις 

συνηθισµένες σχολικές τάξεις. 
 Οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν το δικαίωµα των µαθητών µε χρόνιες 
ασθένειες να παρακολουθούν τη συνηθισµένη τάξη του σχολείου τους, 
διαπίστωση που προκύπτει από τις τοποθετήσεις τους ως προς την 
καταλληλότερη µορφή εκπαιδευτικής αντιµετώπισης των παιδιών µε χρόνιες 
ασθένειες. Και για τις έξι κατηγορίες χρόνιων ασθενειών που εξετάσαµε, οι 
εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν στην πλειοψηφία τους υπέρ της σχολικής τους 
ενσωµάτωσης. Η θετική στάση των εκπαιδευτικών επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό 
την αποδοχή του παιδιού από τους συµµαθητές του και εκτός των άλλων, αν ο 
εκπαιδευτικός είναι θετικά διακείµενος και αποδέχεται το θεσµό της σχολικής 
ενσωµάτωσης, τότε, όπως είναι φυσικό, θα εργαστεί πιο αποτελεσµατικά για 
την υλοποίηση και εφαρµογή του (Παντελιάδου, 1995). 
 Εκείνο, όµως, το οποίο θα πρέπει να επισηµάνουµε είναι πως οι 

εκπαιδευτικοί φαίνονται να είναι ευαισθητοποιηµένοι στο ζήτηµα των αναγκών και 

των δικαιωµάτων των µαθητών που έχουν µολυνθεί από τον ιό του έιτζ. Και αυτός 

είναι ο λόγος που στην πλειοψηφία τους τοποθετούνται υπέρ της σχολικής 

ενσωµάτωσης των παιδιών µε έιτζ / HIV. Τα ευρήµατά µας αυτά συµφωνούν µε τα 

ευρήµατα και άλλων ερευνητών (Walker & Hulecki, 1989).  
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 Παρόλα αυτά, οι εκπαιδευτικοί έχουν πολύ άσχηµα συναισθήµατα απέναντι 

σε ενδεχόµενη παρουσία ενός παιδιού µε έιτζ / HIV στην τάξη τους. Αυτό σηµαίνει 

πως οι ίδιοι δεν διαφοροποιούνται όσον αφορά τα συναισθήµατά τους από τα 

συναισθήµατα του υπόλοιπου κοινωνικού συνόλου ως προς τα άτοµα που έχουν 

προσβληθεί από τον ιό του έιτζ, αν και αναγνωρίζουν το δικαίωµα των ίσων 

ευκαιριών στην εκπαίδευση γι’ αυτά τα παιδιά. 

 Οι παραπάνω διαπιστώσεις οφείλονται στο µεγάλο ηθικό και ταυτόχρονα 

ιατρικό πρόβληµα που αντιµετωπίζουν τα πιο αθώα θύµατα της µάστιγας του αιώνα, 

τα παιδιά, τα οποία αντιµετωπίζουν το διωγµό από τα σχολεία τους, όταν η ασθένεια 

ανακοινωθεί (Κουσκούκης, 1988). 

 Τα παιδιά µε έιτζ / HIV προκαλούν στους εκπαιδευτικούς τα πιο άσχηµα 

συναισθήµατα από τις έξι κατηγορίες χρόνιων ασθενειών που εξετάζουµε. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι οι περισσότερες χρόνιες ασθένειες προκαλούν τη 

συµπάθεια του κοινωνικού συνόλου για τον πάσχοντα, όµως στην περίπτωση του 

έιτζ / HIV συµβαίνει το αντίθετο. Και έτσι οι διακρίσεις, ο φόβος και ο πανικός 

παραµένουν, παρά τις επισηµάνσεις των ειδικών ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος 

από την παρουσία ενός παιδιού µολυσµένου από τον ιό του έιτζ στην σχολική τάξη 

(Dussault, 1999, Cox, 1999). 

 Μετά τα παιδιά µε έιτζ / HIV, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως οι µαθητές µε 

επιληψία και οι µαθητές µε καρκίνο παρουσιάζουν τις µεγαλύτερες δυσκολίες όσον 

αφορά την υλοποίηση της σχολικής ενσωµάτωσης. Ο φόβος για µια επερχόµενη 

επιληπτική κρίση και η έλλειψη γνώσεων και ικανοτήτων για την αντιµετώπιση των 

αναγκών του παιδιού µε καρκίνο, φαίνεται να είναι οι λόγοι που ωθούν τους 

εκπαιδευτικούς σε αυτή την τοποθέτηση. Αυτό σηµαίνει πως οι εκπαιδευτικοί έχουν 

ανάγκη καθοδήγησης για τον τρόπο µε τον οποίο θα χειριστούν πρακτικά, ιατρικά και 

συναισθηµατικά προβλήµατα που µπορεί να προκύψουν από την αλληλεπίδραση µε 

τα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες. 

 Από τις έξι κατηγορίες χρόνιων ασθενειών που µελετήσαµε, οι δάσκαλοι 

θεωρούν πως τα παιδιά µε διαβήτη παρουσιάζουν τις λιγότερες δυσκολίες σχολικής 

προσαρµογής. Τα ευρήµατά µας αυτά συµφωνούν µε τα ευρήµατα των Eiser & Town 

(1987). 

 Είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός πως ήταν λίγοι οι εκπαιδευτικοί εκείνοι που 

µας δήλωσαν τις θετικές συνέπειες στους συµµαθητές του παιδιού µε χρόνια 

ασθένεια από την συνύπαρξή τους στην ίδια σχολική τάξη. Οι εκπαιδευτικοί στην 

πλειοψηφία τους θεωρούν πως οι συνέπειες θα είναι αρνητικές (αίσθηµα φόβου 

στους συµµαθητές από την παρουσία παιδιών µε έιτζ, επιληψία και καρκίνο) ή 

ουδέτερες, ότι δηλαδή ουσιαστικά δεν θα υπάρξει καµία επίδραση στους συµµαθητές 
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(για τα παιδιά µε άσθµα, διαβήτη, µεσογειακή αναιµία). Η διαπίστωση αυτή έρχεται 

να ισχυροποιήσει τη θέση των εκπαιδευτικών απέναντι σε αυτές τις τρεις χρόνιες 

ασθένειες (έιτζ, καρκίνος, επιληψία), τις οποίες θεωρούν ως τις πιο δύσκολες 

καταστάσεις που έχουν να αντιµετωπίσουν στην τάξη τους. 

 Η στάση αυτή των εκπαιδευτικών δείχνει να επηρεάζεται σηµαντικά από το 

βαθµό και τη σοβαρότητα της κατάστασης του παιδιού. Οι εκπαιδευτικοί επιθυµούν 

να ενσωµατώνονται µαθητές για τους οποίους οι ίδιοι δεν έχουν επιπλέον δουλειά να 

κάνουν όσον αφορά τη διδακτική αλλά και τη γενικότερη αντιµετώπιση (Soodak, 

Podell & Lehman, 1998). 

 Η παραπάνω θέση ενισχύεται και από το γεγονός ότι η προσωπική εµπειρία 

µιας χρόνιας ασθένειας ή η προσωπική εµπειρία µαθητή µε χρόνια ασθένεια δεν 

επηρεάζει την στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στη σχολική ενσωµάτωση, αλλά 

επηρεάζει τα συναισθήµατά τους απέναντι σε αυτά τα παιδιά. 
 Θετικές σε γενικές γραµµές φαίνεται να είναι και οι στάσεις των 
µαθητών Ε΄ και ΣΤ΄ δηµοτικού απέναντι στα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες, 
µολονότι τα παιδιά δεν είναι αρκετά ενηµερωµένα για τις χρόνιες ασθένειες. Η 
στάση τους αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι αισθάνονται λύπη γι’ αυτά τα 
παιδιά. ∆ηλαδή, το συναίσθηµα του οίκτου και της συµπόνιας – το οποίο είναι 
το κυρίαρχο συναίσθηµα των µαθητών – προσδιορίζει τη στάση τους απέναντι 
στα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες. Το συναίσθηµα αυτό το βιώνουν πιο έντονα 
τα κορίτσια από ότι τα αγόρια και για το λόγο αυτό είναι περισσότερο θετικά 
διακείµενα στη συνύπαρξη µε ένα παιδί µε χρόνια ασθένεια. 
 Μετά τη λύπη, το συναίσθηµα που κυριαρχεί στα παιδιά είναι ο φόβος -όχι 

τόσο απέναντι στα παιδιά αλλά απέναντι στην ίδια την ασθένεια. Αναµφισβήτητα, ο 

τρόπος µε τον οποίο τα παιδιά αντιλαµβάνονται την υγεία και την ασθένεια, 

διαφοροποιείται από αυτόν των ενηλίκων. Οι αντιλήψεις των παιδιών για την 

ασθένεια διαφοροποιούνται µε βάση κυρίως την ηλικία τους (Eiser, 2000). 

 Ο φόβος µήπως κολλήσουν την ασθένεια, επηρεάζει όπως είναι φυσικό και τη 

στάση αλλά και τα συναισθήµατά τους απέναντι στα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες. Τα 

συναισθήµατα αυτά είναι πιο έντονα για τους µαθητές της Ε΄ από τους µαθητές της 

ΣΤ΄ ∆ηµοτικού. Έτσι, οι µαθητές της ΣΤ΄ δηµοτικού είναι περισσότερο θετικά 

διακείµενοι από ότι οι µαθητές της Ε΄ ως προς την συνύπαρξη µε παιδιά που 

πάσχουν από χρόνιες ασθένειες. 

Το συναίσθηµα αυτό του φόβου της µετάδοσης ερµηνεύεται από το γεγονός 

του ότι τα παιδιά της Ε΄ δηµοτικού, όσον αφορά την κατανόηση της ασθένειας, 

βρίσκονται στο δεύτερο στάδιο αντίληψής της, το στάδιο της µετάδοσης, όπου 

υπάρχει ο φόβος του ότι θα αρπάξω την ασθένεια. Σε αυτό το στάδιο τα παιδιά, 
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ηλικίας έως 11 ετών, πιστεύουν πως η ασθένεια προέρχεται από αντικείµενα ή 

ανθρώπους που βρίσκονται κοντά τους, χωρίς όµως να τα αγγίζουν και θεωρούν ότι 

η αρρώστια µεταδίδεται από την αναπνοή και τον αέρα (Bearison, 1998). 

Αντίθετα, οι µαθητές της Στ΄ δηµοτικού φαίνεται ότι έχουν περάσει στο τρίτο 

στάδιο αντίληψης της ασθένειας, την οργανική, όπου η αιτιολογία για την ασθένεια 

«σχετίζεται µε τη δυσλειτουργία ή τη µη λειτουργία οργάνου ή σωµατικής διεργασίας» 

(Ντάβου & Χρηστάκης, 1994, 25-26). Αυτό το στάδιο συναντάται σε παιδιά µετά τα 

11 ή 12 χρόνια. Και αυτός ίσως να είναι ο λόγος των διαφορών που εντοπίστηκαν 

στα συναισθήµατα και στις στάσεις απέναντι στα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες 

ανάµεσα στους µαθητές της Ε΄ και τους µαθητές της ΣΤ΄ ∆ηµοτικού. 

 Οι γονείς επέλεξαν την φοίτηση στο συνηθισµένο σχολείο ως την 

καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης για το παιδί τους. Οι δυο γονείς του δείγµατος 

που επέλεξαν άλλες µορφές εκπαίδευσης για τα παιδιά τους (ειδική τάξη και ειδικό 

σχολείο για παιδιά µε χρόνιες ασθένειες) είναι πολύ πιθανό να επέλεξαν την 

τοποθέτηση αυτή εξαιτίας του φόβου της απόρριψης. Τα περισσότερα παιδιά µε 

χρόνιες ασθένειες είναι πολύ πιθανό να έχουν βιώσει την απόρριψη και την κοροϊδία 

από τους συµµαθητές τους (Sillanpää, 1992). Ίσως δεν θέλουν να αντιµετωπίζουν τα 

παιδιά τους σε καθηµερινή βάση αυτή την απόρριψη. Παράλληλα, στο ειδικό σχολείο 

πιστεύουν πως τα παιδιά τους θα γίνουν περισσότερο αποδεκτά αλλά και ότι θα 

υπάρχουν ειδικοί που θα µπορέσουν να αντιµετωπίσουν µια ιατρική κατάσταση του 

παιδιού τους εάν χρειαστεί. 

 

Εµπόδια σχολικής ενσωµάτωσης των παιδιών µε χρόνιες ασθένειες και προτάσεις 

αντιµετώπισής τους 

 Η ανάγκη συνεργασίας ανάµεσα στα τρία συστήµατα (οικογένεια, ιατρικό 

προσωπικό και εκπαιδευτικό προσωπικό), επισηµάνθηκε και από τις δύο πλευρές, 

γονείς και εκπαιδευτικούς.  

 Οι εκπαιδευτικοί δίνουν έµφαση στην έλλειψη συνεργασίας των τριών 

συστηµάτων και σε ζητήµατα όπως αυτά της αποµόνωσης του παιδιού από τους 

συµµαθητές του αλλά και στο χειρισµό δύσκολων καταστάσεων στην τάξη (θάνατος 

και αντιµετώπιση ιατρικών περιστατικών εξαιτίας της έλλειψης νοσηλευτικού 

προσωπικού στα σχολεία). 

 Από την άλλη πλευρά, οι γονείς θεωρούν την έλλειψη ιατρικών υπηρεσιών 

στα σχολεία και την έλλειψη εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών για τα παιδιά µε χρόνιες 

ασθένειες, ως τα σηµαντικότερα εµπόδια σχολικής ενσωµάτωσης του παιδιού τους. 

Αυτό συνδέεται µε το άγχος που συνοδεύει τους γονείς εξαιτίας της µόνιµης 

κατάστασης του παιδιού τους και της ανασφάλειας που αισθάνονται λόγω της 
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εξέλιξης της ασθένειας (Robinson, 1987). Στο άγχος αυτό έρχονται να προστεθούν 

και οι φοβίες των ίδιων των παιδιών από τη συνεχή λήψη φαρµάκων (που 

ουσιαστικά δηλώνει την αδυναµία του παιδιού να τα βγάλει πέρα µόνο του και 

αποτελεί µια συνεχή υπενθύµιση της αρρώστιας και σύµβολο της εξάρτησης και της 

ανεπάρκειάς του) (Τσιάντης, 1987). 

 Γονείς και εκπαιδευτικοί βρέθηκαν να είναι σύµφωνοι ως προς την επιλογή 

των τριών βασικών λύσεων αντιµετώπισης των εµποδίων σχολικής ενσωµάτωσης. 

Οι λύσεις αυτές αφορούν την ανάγκη συνεργασίας των τριών συστηµάτων 

(οικογένειας, ιατρικού και εκπαιδευτικού προσωπικού), την ανάγκη σχεδιασµού 

εκπαιδευτικής πολιτικής για τα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες και την ανάγκη 

εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών για τα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες. 

 Η επίτευξη όµως του παραπάνω στόχου απαιτεί προσπάθειες και από τα τρία 

µέρη. Οι γονείς ζητούν τις συµβουλές των γιατρών και εξαρτώνται από αυτούς για 

την φροντίδα των παιδιών τους, και είναι επιφυλακτικοί ως προς την αναφορά της 

κατάστασης της υγείας του παιδιού τους σε άλλους (πέραν του στενού οικογενειακού 

κύκλου). Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για ασθένειες που είναι κοινωνικά στιγµατισµένες (π.χ. 

επιληψία) ή θεωρούνται ως ένα µυστικό που κρατά η οικογένεια (Trakas, 1999). 

 Από την µεριά των εκπαιδευτικών, δεν αρκεί µόνο η εκπαίδευση των ίδιων για 

τα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες προκειµένου να επιτευχθεί η συνεργασία ανάµεσα 

στα τρία συστήµατα. Είναι γεγονός πως στην Ελλάδα, εκτός από τον ελλιπή 

σχεδιασµό από το Υπουργείο Παιδείας, η έλλειψη συµµετοχής των γονέων, των 

ίδιων των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και των ειδικών επιστηµόνων, αποτελούν τα 

κυριότερα εµπόδια για τη µη υλοποίηση µιας ποιοτικής σχολικής ενσωµάτωσης 

(Lampropoulou & Padeliadou, 1995). 

 

Η εκπαίδευση/ επιµόρφωση των εκπαιδευτικών για τα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες 

 Υπάρχει σύµπνοια απόψεων ανάµεσα στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς 

αναφορικά µε την ανάγκη ενηµέρωσης και εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών για τα 

παιδιά µε χρόνιες ασθένειες. Και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ζήτηµα 

άµεσης προτεραιότητας την ανάγκη της εκπαίδευσης αλλά και της επιµόρφωσης των 

εκπαιδευτικών για τα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες. 

 Αν και οι γονείς παιδιών µε χρόνιες ασθένειες παραπονιούνται ως προς την 

γενικότερη αντιµετώπιση του εκπαιδευτικού συστήµατος απέναντι στα παιδιά τους, 

δεν πρέπει να µας διαφεύγει το γεγονός ότι «όταν δεν παρέχονται στους δασκάλους 

επαρκείς πληροφορίες για την κατάσταση ενός παιδιού, µπορεί οι ίδιοι να µη 

γνωρίζουν που να στραφούν για βοήθεια. Αναφέρεται ότι συχνά οι δάσκαλοι νιώθουν 

ότι λαµβάνουν πολύ λίγη υποστήριξη από τους άλλους, δηλαδή το σχολικό, το 
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ιατρικό ή το ψυχοκοινωνικό προσωπικό, στο χειρισµό σοβαρών ιατρικών 

προβληµάτων των µαθητών τους. Και οι ίδιοι διστάζουν να ανοίξουν συζήτηση για 

την ασθένεια µε τους γονείς, από φόβο µην τους φέρουν σε δύσκολη θέση» (Χατήρα, 

2000, 57). 

 Από την άλλη, τα παιδιά που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες είναι πολύ 

πιθανό να δηµιουργούν στους εκπαιδευτικούς συναισθήµατα όπως άγχος, φόβο, 

εχθρότητα ή άλλες στάσεις που µπορούν να εµποδίσουν τις εποικοδοµητικές 

προσεγγίσεις στην αντιµετώπιση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών προβληµάτων 

που µπορεί να προκύψουν. Η εκπαίδευση του εκπαιδευτικού προσωπικού για τις 

χρόνιες ασθένειες γενικότερα και για τις ειδικές ιατρικές ανάγκες που προκύπτουν 

από την ασθένεια των µαθητών τους µέσα στην τάξη τους, καθώς και των ειδικών 

ρυθµίσεων που απαιτούνται, θα µπορέσει να µειώσει τους παραπάνω φόβους των 

εκπαιδευτικών. 

Όµως δεν αρκεί µόνο η εκπαίδευση ή επιµόρφωση για τα παιδιά µε χρόνιες 

ασθένειες. Απαιτείται και µια πρακτική εξάσκηση, µια γνωριµία των εκπαιδευτικών µε 

τα παιδιά αυτά αλλά και συζητήσεις µε άλλους εκπαιδευτικούς που έχουν συναντήσει 

παρόµοια περιστατικά. 

 Συνοψίζοντας, οι ανάγκες του παιδιού που προκύπτουν από την ασθένειά του 

(ιατρικές, ψυχολογικές, εκπαιδευτικές), η έλλειψη ειδικών υπηρεσιών και παροχών 

από τα σχολεία για την προσαρµογή τους στις ανάγκες του παιδιού, η έλλειψη 

εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών για τα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες και η έλλειψη 

ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των µαθητών, είναι τα σηµαντικότερα εµπόδια 

υλοποίησης µιας ποιοτικά αναβαθµισµένης σχολικής ενσωµάτωσης για τα παιδιά µε 

χρόνιες ασθένειες.  

 Η σχολική ενσωµάτωση των παιδιών µε χρόνιες ασθένειες απαιτεί από τους 

εκπαιδευτικούς να αναλάβουν έναν νέο ρόλο. ∆ηλαδή το ίδιο το επάγγελµα του 

δασκάλου αλλάζει διάσταση, γίνεται πιο µοντέρνο. Αυτό σηµαίνει πως η αρχική 

εκπαίδευση των δασκάλων πρέπει να αλλάξει (Robertson, 1990).  

 

Προτεινόµενοι άξονες παρέµβασης για µια επιτυχηµένη και ποιοτικά αναβαθµισµένη 

σχολική ενσωµάτωση των παιδιών µε χρόνιες ασθένειες 

 

 Τα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες είναι πολύ πιθανό να φοιτούν στις 
συνηθισµένες τάξεις των σχολείων τους από τη στιγµή που η κατάσταση της 
υγείας τους το επιτρέπει. Η πλήρης, όµως, ενσωµάτωσή τους στην τάξη 
εξαρτάται από ένα πλήθος παραγόντων που δεν περιορίζονται, όπως είναι 
φυσικό, µόνο από τις δυνατότητες των ίδιων των παιδιών. Οι εµπλεκόµενοι 
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φορείς, -δάσκαλοι, γονείς, γιατροί- παίζουν τον σηµαντικότερο ρόλο για την 
εξασφάλιση µιας ποιοτικά αναβαθµισµένης σχολικής ενσωµάτωσης των 
παιδιών µε χρόνιες ασθένειες. 
 Με βάση την ανάλυση των δεδοµένων που προέκυψαν από την έρευνά µας 

αλλά και σε συνδυασµό µε άλλες έρευνες, έχουµε να προτείνουµε τους ακόλουθους 

άξονες παρέµβασης: 

 Η σωστή ενηµέρωση και εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για τα παιδιά µε 

χρόνιες ασθένειες αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την εξασφάλιση µιας ποιοτικά 

αναβαθµισµένης εκπαίδευσης των παιδιών µε χρόνιες ασθένειες στο σχολείο τους. 

Όπως είναι φυσικό, υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός χρόνιων ασθενειών που µπορούν 

να εµφανιστούν στα παιδιά. Αυτό δεν σηµαίνει πως οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να 

γνωρίζουν όλες τις κατηγορίες χρόνιων ασθενειών που µπορούν να εµφανιστούν στα 

παιδιά. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών πρέπει να αφορά µόνο τις ασθένειες 

εκείνες που χρειάζονται ειδική αντιµετώπιση στο χώρο του σχολείου. Σε ένα δεύτερο 

όµως επίπεδο, µπορεί να υπάρξει άµεση ενηµέρωση του εκπαιδευτικού, ο οποίος 

έχει ένα µαθητή µε χρόνια ασθένεια στην τάξη του. Η ενηµέρωση και µόνο από τους 

γονείς δεν αρκεί. Βέβαια, οι γονείς µπορεί να γνωρίζουν αρκετά για την ασθένεια του 

παιδιού τους, όµως δεν είναι λίγες οι φορές που δεν κατανοούν ορισµένα από τα 

βασικότερα χαρακτηριστικά της φύσης της ασθένειας του παιδιού τους. Εποµένως, 

το ιατρικό προσωπικό µπορεί να ενηµερώσει σωστά τον εκπαιδευτικό αλλά και να 

βοηθήσει στην εξάλειψη ορισµένων του φόβων σχετικά µε τη φύση και τις απαιτήσεις 

κάποιας συγκεκριµένης χρόνιας ασθένειας. 
 Ο εκπαιδευτικός που στις βασικές του σπουδές έχει παρακολουθήσει 
µαθήµατα σχετικά µε τις εκπαιδευτικές και ιατρικές ανάγκες των παιδιών µε 
χρόνιες ασθένειες είναι κατά την άποψή µας περισσότερο έτοιµος να 
αντιµετωπίσει ένα τέτοιο περιστατικό στην τάξη του. 

Ένας δεύτερος άξονας παρέµβασης αφορά την µέριµνα για την 
διασφάλιση ειδικών ρυθµίσεων στο σχολείο όπου φοιτά το παιδί. Οι ρυθµίσεις 
αυτές, πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ατοµικές ανάγκες του κάθε 
µαθητή σε συνδυασµό µε τις ιατρικές και φαρµακευτικές του ανάγκες. Η 
αντιµετώπιση των έκτακτων περιστατικών και η ανάγκη ενηµέρωσης και 
ευαισθητοποίησης όλου του προσωπικού που εργάζεται στο σχολείο είναι 
ζήτηµα άµεσης προτεραιότητας. Κρίνουµε αναγκαία την ύπαρξη νοσηλευτικού 
προσωπικού στα σχολεία για την διασφάλιση ενός υγιούς και ασφαλούς 
περιβάλλοντος για τα ίδια τα παιδιά µε χρόνιες ασθένειες αλλά και για τους 
εκπαιδευτικούς που εργάζονται µε παιδιά µε χρόνιες ασθένειες και για την 
µείωση των φόβων των ίδιων των γονέων. 
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Μόνο µέσα από τη συνεργασία και την συζήτηση ανάµεσα στους γονείς 
του παιδιού, τον εκπαιδευτικό και το ιατρικό προσωπικό που παρακολουθεί 
το παιδί µπορούν να ικανοποιηθούν οι βασικές ανάγκες του παιδιού µε χρόνια 
ασθένεια (ατοµικές ανάγκες που προκύπτουν από την µοναδικότητά του, 
ειδικές ιατρικές και φαρµακευτικές ανάγκες που προκύπτουν από την ασθένειά 
του και οι ανάγκες αποδοχής από τους συµµαθητές του) αλλά και να 
αντιµετωπιστούν τα σηµαντικότερα από τα εµπόδια που προκύπτουν από την 
ενσωµάτωσή του στο χώρο του σχολείου του (πολιτική αντιµετώπισης 
απουσιών, χαµηλή σχολική επίδοση). 

Σε έναν τέλειο κόσµο όλα τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες, 

συµπεριλαµβανοµένων και των παιδιών που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες, θα 

είχαν στη διάθεσή τους όλα τα µέσα και το κατάλληλο ειδικό προσωπικό -

εκπαιδευτικό, ιατρικό, νοσηλευτικό - προκειµένου να καλύψουν και να ανταποκριθούν 

στις ανάγκες τους, έτσι ώστε να επωφεληθούν αλλά και να αξιοποιηθούν στο µέγιστο 

οι δυνατότητές τους στο χώρο του σχολείου. Στον πραγµατικό, όµως, κόσµο στον 

οποίο ζούµε, ακόµα και εάν οι εκπαιδευτικοί θέλουν να βοηθήσουν και ακόµα και αν 

οι γονείς θέλουν να προσφέρουν, συχνά περιορίζονται εξαιτίας της έλλειψης της 

ειδίκευσης ανάµεσα στο προσωπικό, και της έλλειψης οικονοµικών πόρων για την 

παροχή ειδικών υπηρεσιών, όπως π.χ. νοσηλευτικού προσωπικού (Thomas & 

Hawke, 1999). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι    
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ 

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ 
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 

 

Πίνακας I 

Φύλο εκπαιδευτικών και στάση τους απέναντι στη σχολική ενσωµάτωση παιδιών µε άσθµα 
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Καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης για τα παιδιά 
µε άσθµα 

Φύλο Σε ειδικό σχολείο Σε συνηθισµένη 
τάξη 

Άνδρας ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

13,4 

55 

86 

42 

Γυναίκα ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

8,4 

45 

91,6 

58 

χ2 =1.228 µε β.ε. (df)=1 και p=.341>.05 

 

Πίνακας II 

Φύλο εκπαιδευτικών και στάση τους απέναντι στη σχολική ενσωµάτωση παιδιών µε διαβήτη 

 

Καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης για τα παιδιά 
µε διαβήτη 

Φύλο Σε ειδικό σχολείο Σε συνηθισµένη 
τάξη 

Άνδρας ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

10,8 

60 

89,2 

42,5 

Γυναίκα ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

5,7 

40 

94,3 

57,5 

χ2 =1.711 µε β.ε. (df)=1 και p=.278>.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας III 

Φύλο εκπαιδευτικών και στάση τους απέναντι στη σχολική ενσωµάτωση παιδιών µε έιτζ 

 

Καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης για τα παιδιά 
µε έιτζ 

Φύλο Σε ειδικό σχολείο Σε συνηθισµένη 
τάξη 

Άνδρας ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

56,1 

43,4 

43,9 

45,6 
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Γυναίκα ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

58,3 

56,6 

41,7 

54,4 

χ2 =0.87 µε β.ε. (df)=1 και p=.881>.05 

 

 

Πίνακας IV 

Φύλο εκπαιδευτικών και στάση τους απέναντι στη σχολική ενσωµάτωση παιδιών µε επιληψία 

 

Καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης για τα παιδιά 
µε επιληψία 

Φύλο Σε ειδικό σχολείο Σε συνηθισµένη 
τάξη 

Άνδρας ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

23,8 

40,4 

76,3 

44,2 

Γυναίκα ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

26,7 

59,6 

73,3 

55,8 

χ2 =.204 µε β.ε. (df)=1 και p=.734>.05 

 

Πίνακας V 

Φύλο εκπαιδευτικών και στάση τους απέναντι στη σχολική ενσωµάτωση παιδιών µε καρκίνο 

Καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης για τα παιδιά 
µε καρκίνο 

Φύλο Σε ειδικό σχολείο Σε συνηθισµένη 
τάξη 

Άνδρας ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

27,5 

39,3 

72,5 

44,6 

Γυναίκα ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

32,1 

60,7 

67,9 

55,4 

χ2 =1.228 µε β.ε. (df)=1 και p=.341>.05 

 

Πίνακας VI 

Φύλο εκπαιδευτικών και στάση τους απέναντι στη σχολική ενσωµάτωση παιδιών µε µεσογειακή 
αναιµία 

 

Καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης για τα παιδιά 
µε µεσογειακή αναιµία 

Φύλο Σε ειδικό σχολείο Σε συνηθισµένη 
τάξη 

Άνδρας ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

13,6 

33,3 

86,4 

45,8 

Γυναίκα ποσοστά γραµ. 21 79 
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ποσοστά στήλ. 66,7 54,2 

χ2 =1.703 µε β.ε. (df)=1 και p=.246>.05 

 

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 

 

Πίνακας VII 

Χρόνια υπηρεσίας εκπαιδευτικών και στάση τους απέναντι στη σχολική ενσωµάτωση παιδιών µε 
άσθµα 

 

Καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης για τα παιδιά 
µε άσθµα 

Χρόνια υπηρεσίας Σε ειδικό σχολείο Σε συνηθισµένη 
τάξη 

0-10 έτη ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

11,3 

30 

88,7 

27,8 

11-20 έτη ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

9,6 

35 

90,4 

39,1 

21 έτη και 
άνω 

ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

11,1 

35 

88,9 

33,1 

χ2 =.125 µε β.ε. (df)=2 και p=.939>.05 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας VIII 

Χρόνια υπηρεσίας εκπαιδευτικών και στάση τους απέναντι στη σχολική ενσωµάτωση παιδιών µε 
διαβήτη 

 

Καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης για τα παιδιά 
µε διαβήτη 

Χρόνια υπηρεσίας Σε ειδικό σχολείο Σε συνηθισµένη 
τάξη 

0-10 έτη ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

7,5 

26,7 

92,5 

28,2 

11-20 έτη ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

8,2 

40 

91,8 

38,5 

21 έτη και 
άνω

ποσοστά γραµ. 7,9 92,1 
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άνω ποσοστά στήλ. 33,3 33,3 

χ2 =.019 µε β.ε. (df)=2 και p=.991>.05 

 

Πίνακας IX 

Χρόνια υπηρεσίας εκπαιδευτικών και στάση τους απέναντι στη σχολική ενσωµάτωση παιδιών µε 
έιτζ 

 

Καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης για τα παιδιά 
µε έιτζ 

Χρόνια υπηρεσίας Σε ειδικό σχολείο Σε συνηθισµένη 
τάξη 

0-10 έτη ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

47,1 

22,6 

52,9 

34,2 

11-20 έτη ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

61,4 

40,6 

38,6 

34,2 

21 έτη και 
άνω 

ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

60,9 

36,8 

39,1 

31,6 

χ2 =3.020 µε β.ε. (df)=2 και p=.221>.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας X 

Χρόνια υπηρεσίας εκπαιδευτικών και στάση τους απέναντι στη σχολική ενσωµάτωση παιδιών µε 
επιληψία 

 

Καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης για τα παιδιά 
µε επιληψία 

Χρόνια υπηρεσίας Σε ειδικό σχολείο Σε συνηθισµένη 
τάξη 

0-10 έτη ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

25 

27,7 

75 

28,3 

11-20 έτη ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

25,7 

38,3 

74,3 

37,7 

21 έτη και 
άνω 

ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

25,4 

34 

74,6 

34,1 
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χ2 =.008 µε β.ε. (df)=2 και p=.996>.05 

 

Πίνακας XI 

Χρόνια υπηρεσίας εκπαιδευτικών και στάση τους απέναντι στη σχολική ενσωµάτωση παιδιών µε 
καρκίνο 

 

Καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης για τα παιδιά 
µε καρκίνο 

Χρόνια υπηρεσίας Σε ειδικό σχολείο Σε συνηθισµένη 
τάξη 

0-10 έτη ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

30,8 

28,6 

69,2 

27,7 

11-20 έτη ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

31,9 

41,1 

68,1 

37,7 

21 έτη και 
άνω 

ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

27,4 

30,4 

72,6 

34,6 

χ2 =.339 µε β.ε. (df)=2 και p=.844>.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας XII 

Χρόνια υπηρεσίας εκπαιδευτικών και στάση τους απέναντι στη σχολική ενσωµάτωση παιδιών µε 
µεσογειακή αναιµία 

 

Καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης για τα παιδιά 
µε µεσογειακή αναιµία 

Χρόνια υπηρεσίας Σε ειδικό σχολείο Σε συνηθισµένη 
τάξη 

0-10 έτη ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

15,7 

24,2 

84,3 

28,1 

11-20 έτη ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

20,8 

45,5 

79,2 

37,3 

21 έτη και 
άνω 

ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

15,9 

30,3 

84,1 

34,6 
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χ2 =.770 µε β.ε. (df)=2 και p=.680>.05 

 

Β. ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ 
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 

Πίνακας XIII 

Είδος προβληµάτων και πρόσκληση σε γενέθλια 

 

Θα καλούσα ένα συµµαθητή/ τρια µε χρόνια ασθένεια 
στα γενέθλιά µου 

Είδος προβληµάτων που προκαλούνται από 
έναν/ µια µαθητή /τρια µε χρόνια ασθένεια 
στην τάξη 

Ναι  Όχι  ∆εν ξέρω 

Απουσιάζει 
πολλές φορές 

Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

54,4 

20,1 

10,5 

22,2 

35,1 

23,1 

∆εν µπορεί να 
παίξει 

Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

61,8 

27,3 

8,8 

22,2 

29,4 

23,1 

Παίρνει 
συνεχώς 
φάρµακα 

Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

65,9 

39 

8,8 

29,6 

25,3 

26,6 

Ο δάσκαλος 
τον/ την 
προσέχει 
περισσότερο 

Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

48,3 

9,4 

10 

11,1 

41,7 

14,5 

Φοβίζει τα 
υπόλοιπα 
παιδιά µε την 
αρρώστια του 

Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

30,2 

4,2 

18,6 

14,8 

51,2 

12,7 

χ2=22.692 µε β.έ.(df)=8 και p=.004<.05 

 

Πίνακας XIV 

Είδος προβληµάτων και παιχνίδιµε παιδί µε χρόνια ασθένεια 

Θα έπαιζα µε ένα συµµαθητή/ τρια µε χρόνια ασθένεια 

Είδος προβληµάτων που προκαλούνται από 
έναν/ µια µαθητή /τρια µε χρόνια ασθένεια 
στην τάξη 

Ναι  Όχι  ∆εν ξέρω 

Απουσιάζει 
πολλές φορές 

Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

59,8 

20,8 

11,6 

26 

28,6 

20,4 

∆εν µπορεί να 
παίξει 

Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

62,8 

26,7 

8,8 

24 

28,5 

24,8 

Παίρνει 
συνεχώς 
φάρµακα 

Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

65,4 

36,3 

6,1 

22 

28,5 

32,5 

Ο δάσκαλος 
τον/ την 

Ποσοστά γραµµής 60 13,3 26,7 
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προσέχει 
περισσότερο 

Ποσοστά στήλης 11,2 16 10,2 

Φοβίζει τα 
υπόλοιπα 
παιδιά µε την 
αρρώστια του 

Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

39 

5 

14,6 

12 

46,3 

12,1 

χ2=12.947 µε β.έ.(df)=8 και p=.114>.05 

 

Πίνακας XV 

Είδος προβληµάτων και µοίρασµα του θρανίου µε ένα παιδί µε χρόνια ασθένεια 

Θα καθόµουν στο ίδιο θρανίο µε ένα συµµαθητή/ τρια 
µε χρόνια ασθένεια 

Είδος προβληµάτων που προκαλούνται από 
έναν/ µια µαθητή /τρια µε χρόνια ασθένεια 
στην τάξη 

Ναι  Όχι  ∆εν ξέρω 

Απουσιάζει 
πολλές φορές 

Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

43 

22,8 

28,1 

22,7 

28,9 

18,5 

∆εν µπορεί να 
παίξει 

Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

39,4 

25,1 

25,5 

24,8 

35 

27 

Παίρνει 
συνεχώς 
φάρµακα 

Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

44,4 

37,2 

24,4 

31,2 

31,1 

31,5 

Ο δάσκαλος 
τον/ την 
προσέχει 
περισσότερο 

Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

38,3 

10,7 

21,7 

9,2 

40 

13,5 

Φοβίζει τα 
υπόλοιπα 
παιδιά µε την 
αρρώστια του 

Ποσοστά γραµµής 

Ποσοστά στήλης 

20,9 

4,2 

39,5 

12,1 

39,5 

9,6 

χ2=11.140 µε β.έ.(df)=8 και p=.194>.05 

Γ.ΓΟΝΕΙΣ 

 

Πίνακας XVI 

Τύπος ασθένειας και βαθµός ανταπόκρισης του σχολείου στις ανάγκες του παιδιού 

 

Ανταποκρίνεται το σχολείο στις 
ανάγκες του παιδιού: 

Τύπος ασθένειας     Ναι     Όχι 

Άσθµα ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

69,5 

70,7 

30,5 

69,2 

Άλλο ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

68 

29,3 

32 

30,8 

χ2 =0.18 µε β.έ. (df)=1 και p=.892>.05 
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Πίνακας XVII 

Τύπος ασθένειας και έκφραση φόβων από το παιδί 

 

Έκφραση φόβων από το παιδί: 

Τύπος ασθένειας     Ναι     Όχι 

Άσθµα ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

24,2 

62,5 

75,8 

75,8 

Άλλο ποσοστά γραµ. 

ποσοστά στήλ. 

37,5 

37,5 

62,5 

24,2 

χ2 =1.523 µε β.έ. (df)=1 και p=.217>.05 
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ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ 
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