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ΜΕΡΟΣ Α’ 

 
 

Περίληψη 
 Η παρατιθέμενη διπλωματική εργασία εκπονήθηκε από τη μεταπτυχιακή φοιτή-

τρια Καφαλτζή Μαρία Αικατερίνη στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος του Πα-

νεπιστημίου Λευκωσίας «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση». 

 Θέμα της είναι οι στάσεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευ-

σης, Γενικής και Ειδικής Αγωγής, σχετικά με τη συνεκπαίδευση μαθητών, με και χωρίς 

ειδικές ανάγκες στο γενικό σχολείο. Ως επιμέρους στόχους διερευνά έξι βασικούς παρά-

γοντες οι οποίοι διαμορφώνουν τις στάσεις που περιεγράφηκαν παραπάνω.  

Η εργασία που ακολουθεί χωρίζεται σε δύο μέρη, το θεωρητικό και το ερευνητικό. 

Στο 1ο κεφάλαιο του θεωρητικού μέρους γίνεται μία ιστορική αναδρομή στην έννοια της 

ειδικής αγωγής ενώ επίσης υπάρχουν εκτενείς βιβλιογραφικές αναφορές σε ό,τι αφορά τον 

ορισμό της συνεκπαίδευσης, της ενσωμάτωσης και της ένταξης. Εν συνεχεία, αναλύονται 

περιγραφικά οι παράγοντες που συμβάλλουν στη διαμόρφωση των στάσεων των εκπαι-

δευτικών και που οδηγούν στην επιτυχημένη έκβαση της συνεκπαίδευσης. Στο τέλος του 

πρώτου θεωρητικού κεφαλαίου καταγράφονται τα οφέλη αλλά και οι κίνδυνοι που ενδέ-

χεται να προκύψουν από το θεσμό της συνεκπαίδευσης. 

Στο 2ο κεφάλαιο του πρώτου μέρους δίνεται μία αναλυτική περιγραφή του ρόλου 

του εκπαιδευτικού ενώ, επίσης, προστίθενται στοιχεία για τις στάσεις των εκπαιδευτικών 

ως προς τη συνεκπαίδευση με αναφορές σε ελληνικές και διεθνείς έρευνες. 

Το δεύτερο μέρος περιέχει την έρευνα καθώς και όλα τα ερευνητικά δεδομένα και 

αποτελέσματα της μελέτης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 104  εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Ειδικής και Γενικής. Ως εργαλείο της ερευνητικής διαδικα-

σίας επιλεχθεί η κλίμακα STATIC (Scale of Teachers Attitudes Toward Inclusive Class-

rooms), η οποία αποσκοπεί στην αξιολόγηση των στάσεων των εκπαιδευτικών προς τη 

συνεκπαίδευση (3ο κεφάλαιο). 
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 Στο 4ο κεφάλαιο ακολουθούν τα αποτελέσματα, όπως προέκυψαν από την επεξερ-

γασία και την ανάλυση των δεδομένων στο σύστημα SPSS καθώς και τα συμπεράσματα  

που διαμορφώθηκαν από αυτά.  

Στο 5ο και τελευταίο κεφάλαιο ακολουθεί η συζήτηση των αποτελεσμάτων και σύ-

γκριση με ευρήματα αντίστοιχων ελληνικών και διεθνών ερευνών. Κλείνοντας την εργα-

σία βρίσκονται οι περιορισμοί της έρευνας και ο επίλογος. 

 

Λέξεις κλειδιά: συνεκπαίδευση, ειδικές ανάγκες, στάσεις, εκπαιδευτικοί, παράγοντες  
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Summary 
The presented thesis was written and prepared by the postgraduate student Maria 

Aikaterini Kafaltzi, in the context of the postgraduate program “Special Education and 

Training” of the University of Nicosia. 

Τhe purpose of  the thesis is to investigate Greek primary teachers’ attitudes to-

wards inclusive teaching of students with or without special needs in schools of general 

schools. The specific purpose of the thesis is to study six factors, which contribute to shap-

ing the participants’ attitudes.  

The thesis is divided in two parts, theory and research. The first chapter of the the-

oretical part reviews the history of special education and clarifies the terms “inclusion”, 

“integration” and “inclusive education”. Later on this chapter there is a description and 

analysis of the factors with contribute to a successful implementation of inclusive teaching. 

Also, at this chapter the benefits and the risks of inclusive teaching are presented. The 

second chapter of the theoretical part presents in detail the role of the teachers and the 

teachers’ perspectives towards inclusive education as found in Greek and international re-

search. 

 On the second part of the thesis, research was accomplished which examined the 

perspectives held by 104 primary teachers. The scale which was used for the sake of the 

research was the “Scale of Teachers Attitudes towards Inclusive Classrooms (STATIC). 

The findings of the research were analyzed on the fourth chapter using the SPSS 

Software System. The findings which were found, are described on the final chapter (chap-

ter 5) in which there is a discussion and comparison of the findings to other findings of 

relevant research. At the end of the chapter are presented the restrictions and the epilogue. 

Keywords: inclusive education, special needs, attitudes, teachers, factors 
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Εισαγωγή   
Στις μέρες μας οι παλαιότερες αντιλήψεις σύμφωνα με τις οποίες τα άτομα με μειο-

νεξίες παραγκωνίζονταν από το δημόσιο σύστημα γενικής εκπαίδευσης έχουν αρχίσει να 

εξαλείφονται (Στασινός, 2016). Η εκπαίδευση αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα και απαραί-

τητη προϋπόθεση για την παγκόσμια εξέλιξη και βασικός σκοπός της είναι η εξασφάλιση 

της πρόσβασης όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα καθώς και η απόκτηση βα-

σικών δεξιοτήτων και γνώσεων, που θα συμβάλλουν στην αρμονική ενσωμάτωση  στο 

κοινωνικό γίγνεσθαι (Τάφα, 1997).  

 Η ιδέα για ισοτιμία στην εκπαίδευση δεν αποτελεί ένα πρόσφατο γεγονός. Βήματα 

προς την εξίσωση των δικαιωμάτων όλων των μαθητών έχουν γίνει εδώ και δεκαετίες. Στις 

ΗΠΑ το 1975 ψηφίστηκε  νόμος για την είσοδο των παιδιών με αναπηρίες στο γενικό σχο-

λείο ενώ στην Ευρώπη από το 1985 χρηματοδοτούνται τα προγράμματά HELIOS για 

την αλληλεπίδραση των ατόμων με αναπηρίες  σε κοινωνικά και εκπαιδευτικά περιβάλλο-

ντα (Τζουριάδου, 1995).   

Η εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές ανάγκες έχει περάσει από διάφορα στά-

δια, αρχικά την  αποϊδρυματοποίηση, την ομαλοποίηση, την ενσωμάτωση και την έ-

νταξη. Καθώς όμως καμία από τις παραπάνω ενέργειες δεν έδειχνε να φέρνει ουσιαστική 

αλλαγή και ποιοτική εκπαίδευση, εμφανίστηκε ένας νέος θεσμός, η συμπεριληπτική εκ-

παίδευση ή αλλιώς συνεκπαίδευση. Η συνεκπαίδευση  μετέβαλε το μέχρι τότε θολό τοπίο 

της εκπαίδευσης  και αποτέλεσε, ίσως μέχρι τότε, την πιο καινοτόμα πρακτική ανοίγοντας 

οριστικά τον δρόμο προς την εξίσωση των δικαιωμάτων όλων των μαθητών/τριών. 
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Κεφάλαιο 1ο    

1.1 Ιστορική Αναδρομή της Ειδικής Αγωγής   
Κατά τη διάρκεια των αιώνων, οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που είχαν ε-

δραιωθεί στην κοινωνία, απέναντι σε άτομα με ειδικές ανάγκες, άρχισαν βαθμιαία να εξα-

λείφονται. Σε αυτό, συνέβαλαν οι πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, οι οποίες διαμόρ-

φωσαν ανά τους αιώνες μια πιο θετική στάση απέναντι σε αυτό που χαρακτηρίζεται «ανα-

πηρία» (Σούλης, 2002). 

Tο ενδιαφέρον για τα άτομα με αναπηρία και ειδικές ανάγκες ξεκίνησε να ανα-

πτύσσεται προς το τέλος του 18ου αιώνα και κορυφώθηκε τον 20ο αιώνα. Σε αυτό συνέ-

βαλαν μεγάλες προσωπικότητες της εποχής όπως ο Rousseu, ο Lake  και ο Pestalozzi οι 

οποίοι με τις θεωρίες τους υπερτόνισαν τη σπουδαιότητα της παιδικής ηλικίας  

(Τζουριάδου, 1995).  Aξίζει να αναφερθεί, ότι μέχρι και εκείνη την εποχή η στάση των 

κοινωνιών απέναντι στα μειονεκτούντα άτομα, οδηγούσε στην απομόνωση και περιθωριο-

ποίηση τους από το κοινωνικό σύνολο, γεγονός που οδηγούσε στον πλήρη αποκλεισμό 

τους (Στασινός, 2016).  

Η κοινωνία της εποχής εκείνης, αντιμετώπιζε με φόβο και επιφύλαξη την αναπηρία 

με αποτέλεσμα να αμφισβητείται διαρκώς η ανθρώπινη υπόστασή τους  (Ζώνιου Σιδέρη, 

2004). Όπως αναφέρει και ο Σούλης (2002), «τα άτομα με ειδικές ανάγκες δεν είχαν το 

δικαίωμα να ζουν ως πολιτικά όντα».  Χαρακτηριστικό παράδειγμα κατά την Ελληνική αρ-

χαϊκή εποχή αποτελεί η πόλη της Σπάρτης. Η ακραία προκατάληψη στην πόλη αυτή, επέ-

βαλε στους γονείς που γεννούσαν παιδί με σωματικές αναπηρίες να το πετούν από τον 

Καιάδα (Πολυχρονοπούλου, 2012).    

Την εποχή εκείνη δέσποζε η δαιμονοπληξία, σύμφωνα με την οποία οι άνθρωποι 

απέδιδαν στους δαίμονες οτιδήποτε δεν μπορούσαν να εξηγήσουν με την κοινή λο-

γική. Ο Ιπποκράτης περί το 400 π.χ. , θεωρείται ο πρώτος που απέδωσε τις βλάβες των α-

τόμων αυτών σε κάποια εγκεφαλική νόσο και όχι σε δεισιδαιμονίες ή σε θεϊκή τιμωρία. Η 

θεωρία αυτή αποτέλεσε και την πρώτη επιστημονική προσέγγιση της ειδικής αγωγής  

(Τζουριάδου, 1995). 
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Ο 20ος αιώνας θεωρήθηκε ο σημαντικότερος για την εξέλιξη της Ειδικής Αγωγής 

ως επιστήμης διεθνώς. Ωστόσο, σημειώθηκαν ριζοσπαστικές αλλαγές ως τα τέλη του. Ό-

πως αναφέρθηκε, για αρκετούς αιώνες μέχρι και τον 20ο αιώνα,  η ένταξη των ατόμων με 

ειδικές ανάγκες  στο κοινωνικό και εκπαιδευτικό συγκείμενο ήταν περιορισμένη (Σούλης, 

2002). 

 Σε ό,τι αφορά την  εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία, αυτή πραγματοποιού-

νταν αρχικά σε ειδικά σχολεία τα οποία οργανώνονταν από θρησκευτικές και φιλανθρω-

πικές ενέργειες ενώ στη συνέχεια ξεκίνησε να λειτουργεί  ένα παράλληλο σύστημα εκπαί-

δευσης για τα άτομα με μειονεξία, που ονομάζονταν ειδικά σχολεία  (Ainscow, 

1994). Το πρόγραμμα των σχολείων αυτών δεν ακολουθούσε κοινή γραμμή με το πρό-

γραμμα των γενικών, γεγονός που συνέχιζε να αποκλείει τα άτομα με ειδικές ανάγκες μέ-

χρι και τη δεκαετία του ‘70  (Σούλης, 2008). 

 Αυτή η χρονολογία θεωρείται η αφετηρία κατά την οποία εδραιώθηκε έντονη αμ-

φισβήτηση απέναντι στο ιατρικό μοντέλο που επικρατούσε ως τότε και στο οποίο αποδί-

δονταν τα αίτια της αναπηρίας. Πιο αναλυτικά το ιατρικό μο-

ντέλο (medical individual model), αναφέρεται σε μία σωματική δυσλειτουργία του ατό-

μου, που έχει τις ρίζες της σε ιατρικής φύσης πρόβλημα. Σύμφωνα με τον Oliver  

(1995) το ιατρικό μοντέλο δεν υφίσταται και αντί αυτού θεωρείται ορθότερο να κάνουμε 

λόγο για το ατομικό μοντέλο αναπηρίας.    

Η θεωρία του ατομικού μοντέλου αναπηρίας έχει μεν ιατρικό χαρακτήρα αλλά πε-

ριορίζεται περισσότερο στην αντιμετώπιση των ατόμων με αναπηρία ως «άρρωστο», ε-

στιάζοντας στην ιατρική ετικέτα. Το μοντέλο αυτό δεν λαμβάνει υπόψη τον ενδοατο-

μικό χαρακτήρα της κάθε περίπτωσης ατόμου με αναπηρία  (Πολυχρονοπούλου, 2012) και 

αποκλείει τα παιδιά από την εκπαίδευση  (Ζώνιου Σιδέρη, 2004). Ο κλάδος της Ιατρικής 

καθίσταται υπεύθυνος για τη διαχείριση των ατόμων αυτών, ενώ η συμβολή της οικογέ-

νειας διαδραματίζει μικρότερο ρόλο  (Reiter, 2000). 

Με την πάροδο των χρόνων, το ατομικό μοντέλο δέχτηκε έντονη κριτική καθώς 

υπονόμευε την κοινωνική και πολιτική υπόσταση των ατόμων με ειδικές ανάγκες  

(Norwich, 2000). Παρόλα αυτά , θεωρείται ότι συνέβαλε στην κατάργηση των προκατα-

λήψεων που κυριαρχούσαν έντονα τους προηγούμενους αιώνες  (Reiter, 2000).    
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Αργότερα, ως απάντηση, επικράτησε το κοινωνικό μοντέλο αναπη-

ρίας (social model), το οποίο είναι και το επικρατέστερο ως σήμερα. Το μοντέλο αυτό θε-

ωρεί την αναπηρία ως ένα κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα  (Σούλης, 2008), ενώ πρεσβεύει 

ότι οι ειδικές ανάγκες που παρουσιάζουν τα άτομα αυτά, απορρέουν από περιβαλλοντι-

κούς παράγοντες. Στόχος του είναι η ισοτιμία των ατόμων με ειδικές ανάγκες καθώς και η 

αρμονική και ολόπλευρη ενσωμάτωση και ένταξή τους στους κόλπους της κοινωνίας  

(Πολυχρονοπούλου, 2012). Με βάση αυτό, το κοινωνικό μοντέλο θεωρήθηκε αφετηρία 

για την αρχή υιοθέτησης μιας πιο θετικής στάσης απέναντι στα άτομα αυτά  (Barton, 

2004). H αναπηρία έπαψε να θεωρείται ατομικό πρόβλημα υποστηρίζοντας ότι τα εμπόδια 

για την κοινωνική ένταξη οφείλονται στις κοινωνικοπολιτικές αρχές που έχουν παγιωθεί 

στην εκάστοτε κοινωνία  (Oliver, 1995).    

Ο Σούλης (2002) αναφέρει ότι «ο εκδημοκρατισμός που συμπορεύεται με την ου-

μανιστική αρχή ¨ο ένας μαζί με τον άλλον¨, ιδέα που εδραιώθηκε κατά την Γαλλική Επα-

νάσταση, αποτέλεσε απαραβίαστη αρχή για τον σεβασμό άνθρωποι ανθρωπίνων δικαιω-

μάτων». Με το κοινωνικό μοντέλο λοιπόν και τον αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα 

επηρεάστηκε ο τομέας της εκπαίδευσης των παιδιών με ειδικές ανάγκες, ενώ τα χρόνια που 

ακολούθησαν ετέθη το αίτημα για ισότιμη και δίκαιη εκπαίδευση όλων των παιδιών με και 

χωρίς αναπηρία.    

 

 

 

   

1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο της Ειδικής Αγωγής    
Συγκριτικά με πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η εξέλιξη της Ειδικής Αγωγής στην Ελ-

λάδα καθυστέρησε για αρκετά χρόνια, παρότι οι βασικές εκπαιδευτικές πολιτικές του κρά-

τους επηρεάστηκαν βαθύτατα από την κοινωνική και εκπαιδευτική δομή της Δυτικής Ευ-

ρώπης.    

 Η Ειδική αγωγή στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά το 1937 με το νόμο 

453. Αργότερα ακολούθησε μία σειρά νόμων, 905/ 1951 , 101491/1969,  1122/1972, 

156/1975 έως ότου το 1971 να θεσμοθετηθεί ο νόμος 1143. Ο νόμος  αυτός, θεωρείται η 

πρώτη απόπειρα για την κοινωνική και επαγγελματική ενσωμάτωση των ατόμων με ανα-

πηρία και μάλιστα αποτέλεσε τον πρώτο ολοκληρωμένο νόμο για τον κλάδο της Ειδικής 

αγωγής  (Τζουριάδου, 1995).  Μάλιστα, για περαιτέρω συμπλήρωση του νόμου δόθηκε 
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προεδρικό διάταγμα 603/82  (Ζώνιου Σιδέρη, 2004), σύμφωνα με το οποίο αναγνωρίζο-

νταν το δικαίωμα στα άτομα με αναπηρία παροχής ίσων ευκαιριών καθώς και δικαίωμα 

για κοινωνική και σχολική και επαγγελματική αποκατάσταση του  (Τζουριάδου, 1995). 

Έκτοτε, ορίστηκε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων υπεύθυνο για τα ά-

τομα με ειδικές ανάγκες  (Στασινός, 1991). Ωστόσο, η νομοθεσία αυτή δέχτηκε πολλές ε-

πικρίσεις. Όπως αναφέρουν οι Λαμπροπούλου & Παντελιάδου (2000), ο νόμος 1143 εννο-

ούσε την κατηγοριοποίηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην εκπαιδευτική διαδικα-

σία ενώ και άλλοι αμφισβητούσαν την αποτελεσματικότητά του θεωρώντας ότι δεν ενί-

σχυε την κοινωνική ένταξη, αλλά αντίθετα συντελούσε στην περιθωριοποίηση. Με τον 

τρόπο αυτό τα άτομα διαχωρίζονταν σε «φυσιολογικά» και «μη φυσιολογικά» (Ζώνιου 

Σιδέρη, 2004). Ακόμη, έγινε αναφορά για «δυαδικό σύστημα εκπαίδευσης» όπου από τη 

μία πλευρά τοποθετούνταν τα τυπικά σχολεία και από την απέναντι πλευρά τα ειδικά ιδρύ-

ματα (Στασινός,1991).   

Την απάντηση στο κύμα αντίδρασης που προκάλεσε ο μέχρι τότε ισχύων  νό-

μος ήρθε να δώσει το νέο νομοσχέδιο του 1985, το οποίο έγινε γνωστό ως «αντί 309»  

(Ζώνιου Σιδέρη, 2004). Με το ανατρεπτικό αυτό το σχέδιο νόμου, η Ειδική Αγωγή εντά-

χθηκε πλήρως ως αναπόσπαστο μέρος στη Γενική εκπαίδευση, πρεσβεύοντας την ενσω-

μάτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην κοινωνία και την ένταξη των μαθητών με 

μειονεξίες στα γενικά σχόλια με την ίδρυση  ειδικών τάξεων (Ζώνιου Σιδέρη, 

2004). Ο νόμος 1566 του 1985 θεωρείται σημαντικός για έναν ακόμη λόγο, καθώς τη χρο-

νολογία εκείνη καθιερώνεται ο θεσμός του σχολικού ψυχολόγου των υποστηρικτικών υ-

πηρεσιών  (Πολυχρονοπούλου, 2001).    

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, δύο νέες νομοθεσίες ήρθαν να συμπληρώσουν 

τον ισχύοντα νόμο. Ο νόμος 1824/1988 θεσμοθέτησε την παροχή της ενισχυτικής διδασκα-

λίας στα δημοτικά σχολεία της χώρας για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Ακόμη,  ο 

νόμος 1712/1988  έφερε αλλαγές στο σύστημα εισόδου στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύ-

ματα, καθιερώνοντας ένα πιο ευνοϊκό σύστημα εισόδου για τους μαθητές με ειδικές ανά-

γκες  (Ζώνιου Σιδέρη, 2004). 

Στα μέσα της δεκαετίας του ‘90 επικρατεί έντονη συζήτηση από την ελληνική κυ-

βέρνηση για ένα νέο νομοσχέδιο σχετικά με την Ειδική Αγωγή . Το νέο 



16 
 

αυτό σχέδιο αναφερόταν σε μία προσπάθεια για  την εξάλειψη των αδυναμιών που παρου-

σίασε το προηγούμενο σχέδιο νόμου 1566/1985  (Ζώνιου Σιδέρη, 2004).     

Το 2000 ψηφίζεται ένας νέος νόμος, ο Ν 28/7 για την Ειδική αγωγή. Ο νόμος αυτός 

προάγει την εκπαιδευτική ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες, τοποθετώντας τους μα-

θητές με αναπηρίες στους κόλπους των γενικών σχολείων και προσεγγίζοντας για πρώτη 

φορά τόσο κοντά τον θεσμό της συνεκπαίδευσης. Σε ό,τι αφορά τα ειδικά σχολεία οι περι-

πτώσεις παιδιών που παραπέμπονταν εκεί, αφορούσε μόνο περιπτώσεις παιδιών με 

πολύ βαριές αναπηρίες (Ζώνιου - Σιδέρη , 2011).    

Επιπρόσθετα, ο νέος νόμος ορίζει ότι οι μαθητές με ειδικές ανάγκες θα παρακο-

λουθούν μαθήματα στα τμήματα ένταξης που υπάρχουν στα γενικά σχολεία ή θα τους 

παρέχεται παράλληλη στήριξη εντός της γενικής τάξης. Αξίζει να αναφερθεί ότι την περί-

οδο αυτή, όρος ειδικές ανάγκες δίνει τη θέση του στον όρο ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

(Ζώνιου Σιδέρη, 2004).  

Ακόμη, για την διάγνωση των παιδιών με αναπηρία και άλλες διαταραχές συγκρο-

τούνται τα κέντρα διάγνωσης, (Ζώνιου - Σιδέρη , 2011) ενώ προωθείται και η χρήση νέων 

τεχνολογιών για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρίες  (Σούλης, 2002) . Παρόλες ό-

μως τις προσπάθειες και τις μεταρρυθμίσεις που συντελέστηκαν, ο νόμος αυτός έγινε α-

φορμή για έντονη αμφισβήτηση και συζήτηση, κυρίως λόγω των κέντρων διάγνωσης τα ο-

ποία βρίσκονταν μόνο σε μεγαλουπόλεις και δεν ήταν προσβάσιμα για τους τους πολί-

τες  των απομακρυσμένων περιοχών  (Ζώνιου - Σιδέρη , 2011). 

 Η επόμενη νομοθετική πράξη της ελληνικής πολιτείας για την Ειδική Αγωγή 

πραγματοποιείται το 2008 με το νόμο 3699/2008. Ο νέος νόμος προβλέπει την πλήρη έ-

νταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Τα ΚΔΑΥ μετονομάζονται σε ΚΕΔΔΥ, ενώ Ειδική 

αγωγή ανήκει πλέον στο ΥΠΕΠΘ. Ακόμη, ο νέος νόμος θεσμοθετεί τη δημιουργία σχολι-

κών μονάδων ειδικής αγωγής ΣΜΕΑ και προγράμματα συνεκπαίδευσης (ΦΕΚ 

Α΄ 199/2.10.2008). 

Τη δεδομένη χρονική στιγμή ο θεσμός της συνεκπαίδευσης βρίσκεται στο επίκε-

ντρο του ενδιαφέροντος. Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες έχουν το δικαίωμα φοίτη-

σης στις γενικές τάξεις ενώ εξασφαλίζεται παράλληλη στήριξη στα πλαίσια της τάξης σε 

μαθητές που φέρουν διάγνωση από τα ΚΕΔΔΥ.  Η παράλληλη στήριξη παρέχεται από 
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εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό Ειδικής αγωγής, σε μαθητές που μπορούν να πα-

ρακολουθήσουν το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με την παροχή όμως εξατομικευμένης 

διδασκαλίας.     

Το 2012 υπογράφεται στην Ελλάδα ο νόμος 4074 με τον οποίο επικυρώθηκε η 

σύμβαση του ΟΗΕ για τα  δικαιώματα των παιδιών με ειδικές ανάγκες (ΦΕΚ Α΄ 

4074/11.42012). Από το 2008 τέθηκαν τα θεμέλια για τη συμπερίληψη ή αλλιώς συμπερι-

ληπτική εκπαίδευση και μέχρι σήμερα έχει εκδοθεί μία σειρά νόμων όπως 

ο Ν 4115 το 2013, ο Ν2217 το 2014, ο Ν4415 το 2016, σε μία προσπάθεια να εφαρμοστεί 

πρακτικά θεσμός της συνεκπαίδευσης στους ελληνικούς κόλπους(ΦΕΚ 

Α΄ 4115/30/1/2013 ¨  2217/13.08.2014 ¨ 4415/06.09.2016).    

Συμπερασματικά, αξίζει να αναφερθεί ότι ο νόμος του 2008 θεωρείται η αφετηρία 

για την έναρξη του θεσμού της συνεκπαίδευσης στην Ελλάδα, ενώ  κατέχει πρωταγωνι-

στικό ρόλο στις μεταρρυθμιστικές εξελίξεις που ακολούθησαν στη χώρα μας.    

Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί η πιο πρόσφατη αναφορά στον θεσμό της συ-

νεκπαίδευσης, η οποία αφορά τον νόμο 4823/21 σχετικά με τα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευ-

τικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ). Σύμφωνα με το ΦΕΚ 5009/Β/27.10.2021 « Ενιαίος κανονι-

σμός των Σχολικών Δικτυών Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) και των Επιτροπών 

Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ), ορίζεται ότι σκοπός των ΣΔΕΥ αποτελεί η ενδυ-

νάμωση και η προώθηση της συνεργασίας όλων των μερών για την διασφάλιση της ισότι-

μης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών/τριών στην εκπαίδευση. Παράλληλα, στο 

ίδιο άρθρο, προβλέπεται η ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων για την εξασφάλιση της έ-

νταξης των μαθητών/τριών στη σχολική μονάδα ενώ γίνεται ιδιαίτερη αναφορά για την 

στήριξη των τμημάτων ένταξης και του θεσμού της παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευ-

σης (ΦΕΚ 5009/Β/27.10.2021). 
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1.3 Ορισμός των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές ανάγκες με βάση την ισχύουσα 

ελληνική νομοθεσία 
Σύμφωνα με τον Νόμο 3699/2008, που αφορά την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, 

στην κατηγορία των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγο-

νται όσοι παρουσιάζουν: 

▪ Νοητική αναπηρία 

▪ αισθητηριακές αναπηρίες ακοής ( κωφοί και βαρήκοοι) 

▪ αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί και αμβλύωπες) 

▪ κινητικές αναπηρίες 

▪ διαταραχές λόγου και ομιλίας 

▪ διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (διαταραχή αυτιστικού φάσματος) 

▪ σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερικινητικότητα 

▪ ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσαναγνωσία, δυσγραφία,  

δυσορθογραφία, δυσαριθμησία 

▪ χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα 

▪ ψυχικές διαταραχές 

▪ πολλαπλές αναπηρίες (Πολυχρονοπούλου, 2012). 

 

          Επιπρόσθετα, στις παραπάνω κατηγορίες μαθητών με αναπηρία συγκαταλέ-

γονται  και μαθητές με σύνθετες συναισθηματικές, γνωστικές και κοινωνικές δυσκολίες, 

παιδιά που εκδηλώνουν παραβατική συμπεριφορά ή παιδιά που προέρχονται από περιβάλ-

λοντα γονεϊκής παραμέλησης, κακοποίησης, εγκατάλειψης ή ενδοοικογενειακής βίας. 

    Επιπλέον, στην κατηγορία της Ειδικής Εκπαίδευσης συμπεριλαμβάνονται οι μα-

θητές με ανώτερες νοητικές ικανότητες και πολύ υψηλό δείκτη νοημοσύνης, καθώς και 

παιδιά με ανεπτυγμένα ταλέντα και δεξιότητες σε βαθμό που υπερβαίνει κατά πολύ τα 

προσδοκώμενα για την ηλικία τους δεδομένα. (Πολυχρονοπούλου, 2012). 

   Αξίζει ωστόσο να αναφερθεί, ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 του ίδιου νόμου, στην 

κατηγορία των ειδικών αναγκών δεν εντάσσονται μαθητές με χαμηλή επίδοση σε 
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περιπτώσεις που αυτή συνδέεται αιτιωδώς με εξωγενείς παράγοντες όπως είναι οι γλωσ-

σικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες (Πολυχρονοπούλου, 2012). 

 

 

   

1.4 Διασαφήνιση των όρων «ενσωμάτωση», «ένταξη», «συνεκπαίδευση»    
Οι όροι «ένταξη» (integration), «ενσωμάτωση» (mainstreaming, incorporation) 

 και «συνεκπαίδευση» (inclusion), αποτέλεσαν έννοιες με κομβική σημασία στην ιστορία 

της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Παρόλο που ως έννοιες εμφανίζουν ορισμένα  κοινά 

στοιχεία, ωστόσο το εννοιολογικό τους περιεχόμενο διαφέρει, κυρίως λόγω των πρακτι-

κών που πρεσβεύει ο κάθε όρος σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.    

Σύμφωνα με τον Σούλη (2008), ο θεσμός της συνεκπαίδευσης, τείνει να είναι η 

εννοιολογική εξέλιξη των θεσμών της ενσωμάτωσης και της ένταξης. Ο όρος ενσωμάτωση 

είναι και ο πρώτος που εμφανίστηκε και σχετίστηκε με την προσπάθεια για την αναγνώ-

ριση των δικαιωμάτων των ατόμων με ειδικές ανάγκες διεθνώς. Προέκυψε ως απάντηση 

στο «διπολικό» σύστημα εκπαίδευσης, που ισχύει ως τότε για τα άτομα με αναπηρίες, δε-

δομένου ότι προέβλεπε την φοίτηση των παιδιών αυτών στα γενικά σχολεία, χωρίς όμως 

να τα τοποθετεί στις γενικές τάξεις και στερώντας την αλληλεπίδραση με τα παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης (Ainscow, 1994).   

Στο λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, ο όρος «ενσωμάτωση», αναφέρεται ως «η 

τοποθέτηση του ενός μέσα σε ένα σύνολο στο οποίο αφομοιώνεται χάνοντας την αυτοτέ-

λεια του». Χρονολογικά, η ενσωμάτωση εμφανίστηκε τη δεκαετία του ΄60 στις χώρες 

της Σκανδιναβίας και θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά το 1975 στις ΗΠΑ. Ο νόμος αναφε-

ρόταν στην εκπαίδευση μαθητών με ειδικές ανάγκες που θα ενσωματώνονταν σε ένα όσο 

το δυνατόν λιγότερο περιοριστικό περιβάλλον (Τζουριάδου, 1995).   

Ωστόσο, η έννοια της ενσωμάτωσης δέχτηκε αμφισβήτηση με αποτέλεσμα στα-

διακά να δώσει τη θέση της στον όρο «ένταξη». Αυτό συνέβη, διότι η ενσωμάτωση αγνο-

ούσε τα ατομικά χαρακτηριστικά, εστιάζοντας στην αφομοίωση του στο κοινωνικό σύ-

νολο  (Σούλης, 2002) . 
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 Ο όρος «ένταξη» συναντάται στο λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας ως «η συ-

στηματική τοποθέτηση ενός ατόμου σαν αδιάσπαστο μέρος μέσα σε ένα συγκροτημένο 

σύνολο» (Σούλης, 2008). Σύμφωνα με τους Farrell & Ainscow(2002), η ένταξη,  προέ-

βλεπε την επαφή των μαθητών με ειδικές ανάγκες με τους συνομηλίκους τους σε ώρες 

εκδηλώσεων και δράσεων ή σχολικών γευμάτων, με την εκπαιδευτική πράξη να πραγμα-

τοποιείται ακόμα σε ξεχωριστά περιβάλλοντα.    

Παρόλο που ο θεσμός της ένταξης θεωρήθηκε πρωτοπόρος για την εποχή ε-

κείνη, ωστόσο δεν λειτούργησε αποτελεσματικά (Σούλης, 2008).  Ο διαχωρισμός των μα-

θητών σε γενικές και ειδικές τάξεις εξακολουθούσε να υφίσταται, με αποτέλεσμα οι μα-

θητές με ειδικές ανάγκες να συνεχίζουν να περιθωριοποιούνται παρόλο που χωροταξικά 

βρίσκονταν στο ίδιο σχολείο. Η ένταξη κατά γενική ομολογία, δεν κατόρθωσε να προσφέ-

ρει ευκαιρίες για κοινωνικές συναναστροφές μεταξύ των μαθητών γενικής και ειδικής εκ-

παίδευσης και παρόλο που δέχθηκε έντονη κριτική συνέχισε να λειτουργεί μέχρι τη δεκα-

ετία του 1980  (Vislie, 2000) . 

Οι προσπάθειες που ακολούθησαν και που ως στόχο είχαν την εξασφάλιση μιας 

ισότιμης εκπαίδευσης για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες οδήγησε στην εμφάνιση του 

θεσμού της «συνεκπαίδευσης»  (Σούλης, 2008).   

Η αρχή της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης κέρδισε έδαφος μόλις τις τελευταίες δε-

καετίες, κυρίως μετά το 1990. Στην προσπάθεια να λάβει περεταίρω θεσμική υπόσταση 

και δυναμική, πραγματοποιήθηκαν διάφορες ενέργειες ούτως ώστε να εναρμονιστεί με τα 

διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα (Αγγελίδης, 2019). Ο Σούλης (2008) αναφέρει ότι οι 

μαθητές με αναπηρία διδάσκονται μέσα στις γενικές τάξεις έχοντας συμμαθητές συνομη-

λίκους τους παιδιά τυπικής ανάπτυξης . Βασικός άξονας δηλαδή της συμπεριληπτικής εκ-

παίδευσης, θεωρείται η καθολική συμμετοχή όλων στο συνηθισμένο γενικό σχολείο ή αλ-

λιώς το «σχολείο της γειτονιάς», στο οποίο θα μπορούν να λαμβάνουν μέρος στη μαθη-

σιακή διαδικασία όλοι εξίσου, να συνεκπαιδεύονται με συνομηλίκους, να συναναστρέφο-

νται και να αλληλεπιδρούν. Με τον τρόπο αυτόν θα τους παρέχονται ίσες ευκαιρίες για 

προσωπική επιτυχία και ανάπτυξη, κοινωνικοποίηση ενώ η παρουσία μαθητών με διαφο-

ρετικό υπόβαθρο θα αποτελεί το έναυσμα για μάθηση και όχι πρόβλημα που χρήζει επίλυ-

σης  (Αγγελίδης, 2019).  Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ της ένταξης και της συνεκπαίδευσης 
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είναι ότι η δεύτερη δεν ασχολήθηκε απλώς με τοποθέτηση των παιδιών με ειδικές ανάγκες 

στη γενική εκπαίδευση αλλά στόχευσε στην ποιοτική εκπαίδευση όλων των μαθητών ανε-

ξαιρέτως,  χωρίς να τους κατηγοριοποιεί (Σούλης, 2008). 

Ο θεσμός της συνεκπαίδευσης σηματοδότησε την είσοδο των μαθητών με αναπη-

ρία στις τάξεις των γενικών σχολείων αφού υποστηρίχθηκε ότι από την κοινή εκπαιδευτική 

διαδικασία  συνωφελούνται και τα παιδιά ειδικής και τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Ο Κυ-

πριωτάκης (2001) αναφέρει ότι, η μέθοδος αυτή συνδιδασκαλίας λειτουργεί ευεργετικά 

όχι μόνο στην εκπαίδευση αλλά και στην κοινωνική αυτοβελτίωση των ατόμων με αναπη-

ρία ενώ παράλληλα βοηθά τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης να διαμορφώσουν μία κουλ-

τούρα αλληλεγγύης και ενσυναίσθησης μέσω της επαφής τους με τους/τις συμμαθη-

τές/τριές τους (Σούλης, 2008). 

   
  

   
   

1.5 Ο θεσμός της Συνεκπαίδευσης     
   Tο παγκόσμιο συνέδριο στη Σαλαμάνκα της Πορτογαλίας το 1994 αποτέλεσε 

σταθμό για την Ειδική Αγωγή και ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα για τα άτομα με 

ειδικές ανάγκες. Στο συνέδριο παρευρέθηκαν 92 κυβερνήσεις και 25 διεθνείς οργανισμοί 

ενώ θεωρείται σημαντικό γεγονός καθώς τέθηκαν τα θεμέλια προς τη συμπεριληπτική εκ-

παίδευση σε παγκόσμιο επίπεδο.  

Παράλληλα, στο συνέδριο υποστηρίχθηκε η ιδέα της συνεκπαίδευσης ως το απο-

τελεσματικότερο μέσο για την οικοδόμηση μιας κοινωνίας δίχως αποκλεισμούς. Υπερτο-

νίστηκε δε, ότι ο θεσμός αυτός παρέχει μία επιτυχή εκπαίδευση για την πλειονότητα των 

παιδιών δεδομένου ότι βελτιώνει ποιοτικά ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα (Ainscow, 

2005). Δεδομένου ότι η ιδέα της συμπερίληψης έχει εγείρει το ενδιαφέρον του επιστημο-

νικού προσωπικού καθώς και του εκπαιδευτικού δυναμικού αλλά και άλλων επιστημονι-

κών φορέων, υποδηλώνει τον ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο χαρακτήρα της και την πολυσύν-

θετη φύση της (Αγγελίδης, 2019). 

 Mε την πάροδο των χρόνων και έπειτα από διάφορες πολιτικές και κοινωνικές αλ-

λαγές στην εκπαίδευση, εδραιώνεται ένα νέο σύστημα για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. 
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Από την κουλτούρα του διαχωρισμού και της κατηγοριοποίησης  οδηγούμαστε στο «ένα 

σχολείο για όλους» το οποίο δομείται πάνω στο κοινωνικό μοντέλο σχετικά με την αναπη-

ρία (UNESCO, 1994). 

 Κεντρική ιδέα της πρωτοποριακής αυτής εκπαιδευτικής πολιτικής και της φοίτη-

σης όλων των παιδιών σε ένα κοινό σχολείο, υπήρξε το ουμανιστικό/εκπαιδευτικό μο-

ντέλο, το οποίο υπερτονίζει την αξία της εκπαίδευσης μέσω του σεβασμού στη διαφορετι-

κότητα. Με βάση την προσέγγιση αυτή, τα άτομα με ειδικές ανάγκες καθώς και οι οικογέ-

νειες αυτών έχουν το δικαίωμα να ορίζουν τη ζωή τους μόνοι τους και να παίρνουν οι ίδιοι 

αποφάσεις  (Reiter, 2000).    

      Ως όρος, παραμένει δύσκολος να καθοριστεί με ακρίβεια καθώς χαρακτηρίζε-

ται ως μια ολιστική προσέγγιση και μια συνεχής προσπάθεια που αφορά αυτή καθαυτή όχι 

μόνο τους/τις εκπαιδευτικούς αλλά και όσους επαφίενται στον εκπαιδευτικό κλάδο 

(Αγγελίδης, 2019). Η συνεκπαίδευση χαρακτηρίζεται ως μία νέα ριζοσπαστική αλλά και 

δυναμική πολιτική για την εκπαιδευτική στήριξη των ατόμων με αναπηρίες στο πλαίσιο 

των γενικών σχολείων. Η νέα αυτή προσέγγιση προβλέπει τη φοίτηση όλων των παιδιών 

στο «σχολείο της γειτονιάς» τους με τη συμμετοχή όλων των μαθητών ανεξαιρέτως σε 

κοινό πρόγραμμα σπουδών (Στασινός, 2016). 

Στη διεθνή βιβλιογραφία η  «συνεκπαίδευση» συναντάται με  τον όρο «inclusion»  

που προέρχεται από το ρήμα includere που στα λατινικά μεταφράζεται ως συμπεριλαμ-

βάνω (Ζώνιου Σιδέρη, 2004).  Ωστόσο στην ελληνική βιβλιογραφία το ό-

ρος «inclusion» θεωρείται συνώνυμος της «ένταξης» της «συνεκπαίδευσης», της  «συμπε-

ρίληψης» ή αλλιώς «συμπεριληπτικής εκπαίδευσης».  Στην παρατιθέμενη εργασία ο όρος 

που θα χρησιμοποιηθεί είναι η συνεκπαίδευση.     

Για τον όρο αυτό έχουν δοθεί διάφορες ερμηνείες.  Οι   Farell & Ainscow 

(2002), αναφέρουν ότι  η συνεκπαίδευση ως εκπαιδευτική πράξη αποτελεί μία πρόκληση 

που έχει στόχο την άρση κάθε αποκλεισμού που υφίστανται τα άτομα με αναπηρία. Ταυ-

τόχρονα, προωθεί την ιδέα ότι κάθε παιδί  ανεξάρτητα των ιδιαιτεροτήτων του, αποτελεί 

αξιόλογο μέλος της σχολικής κοινότητας. Ο Kappen  (2010), υποστηρίζει, ότι ο θεσμός της 

συνεκπαίδευσης αφορά την εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες σε αίθουσες γενικών 

σχολείων και την αλληλεπίδρασή τους με παιδιά χωρίς αναπηρία. Με τη θέση 
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αυτή, συμφωνεί και ο Σούλης (2008) , ο οποίος τονίζει ότι η συνεκπαίδευση βελτιώνει τη 

μάθηση και την ενεργό συμμετοχή των μαθητών που βρίσκονται σε ένα κοινό πλαίσιο εκ-

παίδευσης. Ο Zigmond (2003) αναφερόμενος στον όρο συνεκπαίδευση εννοεί την ισό-

τιμη φοίτηση των παιδιών με και χωρίς ειδικές ανάγκες σε ένα κοινό και κατάλληλα δια-

μορφωμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον.    

 Γενικότερα, θα λέγαμε ότι η πτυχή αυτής της εκπαιδευτικής πολιτικής εξασφαλίζει 

ποιοτική εκπαίδευση σε όλους τους/τις μαθητές/τριες  έχοντας προσαρμοστεί με κατάλ-

ληλο τρόπο τόσο στις ικανότητες, όσο  και στις ελλείψεις του κάθε παιδιού. Βασική προϋ-

πόθεση συνιστά η τροποποίηση τόσο σε διοικητικό όσο και σε επίπεδο παιδαγωγικών πρα-

κτικών, προγραμμάτων σπουδών, υποδομών, εκπαιδευτικού υλικού και προσωπικού 

(Στασινός, 2016). Όπως άλλωστε αναφέρουν οι Farell & Ainscow  (2002) , η συνεκπαί-

δευση ως καινοτόμος μέθοδος, δύναται να βοηθήσει κάθε μαθητή/τρια να φτάσει στο μέ-

γιστο των δυνατοτήτων του/της.    

   

   
 

   

1.6 Επιχειρήματα υπέρ και κατά της Συνεκπαίδευσης     
Η μελέτη και η διερεύνηση των αποτελεσμάτων της συνεκπαίδευσης παιδιών με 

και χωρίς ειδικές ανάγκες κέντρισε το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών. Στη Διεθνή βιβλιο-

γραφία -όπως αναφέρθηκε και παραπάνω- αποτυπώνονται ποικίλες απόψεις και διάφορα 

σχόλια για την εφαρμογή αυτής της καινοτόμου εκπαιδευτικής πρακτικής.      

Πιο αναλυτικά αρκετοί μελετητές υποστηρίζουν ότι βασικός τομέας που ενισχύει 

η συνεκπαίδευση είναι η ψυχολογική, κοινωνική και γνωστική ανάπτυξη των μαθη-

τών/τριών, τόσο αυτών που αντιμετωπίζουν κάποιο είδος αναπηρίας, όσο και εκείνων που 

είναι τυπικής ανάπτυξης.  

Στον αντίποδα ωστόσο, υπάρχει και η άλλη πλευρά στην οποία δεν υπάρχουν σαφή 

δεδομένα που να αποδεικνύουν ότι η συνεκπαίδευση προσφέρει καλύτερης ποιότητας εκ-

παίδευση μέσα στη γενική τάξη σε μαθητές με ειδικές ανάγκες. Παράλληλα, υποστηρίζε-

ται ότι η συνεκπαίδευση ενδέχεται να επιδρά αρνητικά σε μαθητές/τριες 
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τυπικής ανάπτυξης καθώς μειώνεται ο χρόνος που ο δάσκαλος αλληλεπιδρά μαζί 

τους προς όφελος των μαθητών/τριών με αναπηρίες.      

Παρόλα αυτά, υπάρχει και η μέση οδός, η οποία εκπροσωπείται από μία μεγάλη 

μερίδα ερευνητών και τονίζουν ότι η συνεκπαίδευση μπορεί να φέρει επιτυχή αποτελέ-

σματα, με την προϋπόθεση να υπάρξει σχεδίαση και αναδιαμόρφωση του Αναλυτι-

κού Προγράμματος, κατάλληλη κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού και του διευ-

θυντή καθώς και επάρκεια οικονομικών πόρων (Forlin, 2004).      

Έπειτα από έρευνες σχολικές μονάδες που υιοθετούν πρακτικές συνεκπαίδευσης, 

οι μελετητές κατέγραψαν τα βασικότερα πλεονεκτήματα τα οποία συνοψίζονται ως ε-

ξής:      

• Μείωση του κοινωνικού στίγματος. Η φοίτηση των παιδιών με ειδικές ανά-

γκες μέσα στη γενική τάξη αποτρέπει την κατηγοριοποίηση τους, ενισχύοντας 

παράλληλα την εκτίμηση των μαθητών/τριών.     

     

•  Αλληλεπίδραση και συνεργασία εκπαιδευτικού προσωπικού γενικής και 

ειδικής αγωγής προς όφελος της στήριξης όλων των μαθητών/τριών.     

     

• Κατάρτιση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών γενικής αγωγής σε θέματα που 

αφορούν την ειδική αγωγή. Μέσω της πρακτικής της συνεκπαίδευσης οι εκ-

παιδευτικοί αποκτούν την εμπειρία και τα κατάλληλα εφόδια ώστε να ανταπο-

κριθούν στην ποικιλομορφία της τάξης.     

     

• Ενίσχυση της κοινωνικής αποδοχής και καλλιέργεια της ευαισθησίας 

των μαθητών τυπικής ανάπτυξης απέναντι στους συμμαθητές τους με αναπη-

ρία. Οι μαθητές χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μαθαίνουν να συμβιώ-

νουν και να αλληλεπιδρούν με τους συμμαθητές τους με αναπηρίες και να δια-

πνέονται από κοινωνικές αρετές και αξίες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη 

μιας υγιούς προσωπικότητας (Heufner, 1998).     

 H εφαρμογή της συνεκπαίδευσης βέβαια δεν αντιμετωπίστηκε από όλους με 

τον ίδιο ενθουσιασμό. Μεγάλη μερίδα εκπαιδευτικών συνεχίζει να αντιμετωπίζει 
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με επιφύλαξη τη νέα αυτή η πρακτική. Έτσι λοιπόν, υπάρχει ένας σημαντικός α-

ριθμός μελετητών, εκπαιδευτικών και γονέων οι οποίοι επισημαίνουν τα ακόλουθα 

μειονεκτήματα της συνεκπαίδευσης:    

▪ H συνεκπαίδευση δεν αφήνει το περιθώριο στα παιδιά ή τους γο-

νείς να επιλέξουν την σχολική μονάδα που θα φοιτήσουν.      

     

▪ Η εφαρμογή της συνεκπαίδευσης δεν λαμβάνει υπόψη την εκπαί-

δευση των υπόλοιπων παιδιών μέσα στην τάξη καθώς η παρουσία μαθητών με 

ιδιαιτερότητες ενδέχεται να επηρεάσει το βαθμό προόδου των μαθητών τυπι-

κής ανάπτυξης.      

     

▪ Οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής χρήζουν επιμόρφωσης και δεν 

διαθέτουν γνώσεις ειδικής αγωγής ενώ ορισμένοι δεν επιθυμούν τη συνεργα-

σία για την εφαρμογή μιας επιτυχούς είναι εκπαίδευσης .     

     

▪ Οι οικονομικοί πόροι και η εκπαίδευση στηρίζεται στο δυαδικό σύ-

στημα εκπαίδευσης, ακόμη.      

     

Παρά τις δύο αντικρουόμενες πλευρές, υπάρχουν και οι υποστηρικτές της 

μέσης οδού για την συνεκπαίδευση. Οι ερευνητές αυτοί τονίζουν ότι ούτε η άκριτη 

αποδοχή της πρακτικής αυτής αλλά ούτε και η απόρριψη της μπορούν να οδηγή-

σουν σε ασφαλή συμπεράσματα. Αντίθετα επισημαίνουν ότι βασικό μέλημα όλων 

όσων εμπλέκονται στη συνεκπαίδευση θα πρέπει να είναι η αναζήτηση του τρόπου 

με τον οποίο αυτή μπορεί να βελτιώσει την κοινωνική και ακαδημαϊκή πρόοδο ό-

λων των μαθητών ανεξαιρέτως  (Ainscow, 2005).    

  

 

1.7 Μοντέλα Συνεκπαίδευσης  
    Ο θεσμός της συνεκπαίδευσης εφαρμόστηκε με διαφορετικό τρόπο σε κάθε σχο-

λείο. Οι περιπτώσεις των μαθητών με ειδικές ανάγκες, η υλικοτεχνική υποδομή, η 
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κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού, θεωρούνται οι βασικότεροι παράγοντες για την 

έκβαση της συνεκπαίδευσης. Σύμφωνα με τον Norwich (2000), έχουν καταγραφεί τέσσερα 

μοντέλα συνεκπαίδευσης, τα οποία είναι τα εξής:  

• Μοντέλο πλήρους συνεκπαίδευσης (full no exclusionary inclusion). Tο μο-

ντέλο της πλήρους συνεκπαίδευσης προβλέπει τη συμμετοχή όλων των μαθητών στο 

σχολείο με τους ίδιους όρους. Τα παιδιά  αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, ενώ οι μαθητές 

με ειδικές ανάγκες δεν επιδέχονται καμία υποστηρικτική βοήθεια εκτός της γενικής 

τάξης. Αυτό συμβαίνει, διότι το εκπαιδευτικό περιβάλλον της τάξης που φοιτούν θε-

ωρείται ως το πιο κατάλληλο , ώστε τα παιδιά να αναπτύξουν το μέγιστο των δυνατο-

τήτων τους. Αξίζει να σημειωθεί, ότι σε αυτό το μοντέλο δεν προβλέπεται καμία νο-

μοθετική ρύθμιση για την προτεραιότητα των δικαιωμάτων των παιδιών, η οποία θα 

μπορούσε να συντελέσει σε μία επιτυχία εμπλοκή στην γενική εκπαίδευση (Norwich, 

2000).   

• Μοντέλο συμμετοχής στην ίδια τάξη (Focus on participating in the same 

place). Tο δεύτερο μοντέλο εν αντιθέσει με το πρώτο, θεωρεί απαραίτητη την παροχή 

επιπρόσθετης βοήθειας από ειδικά καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό μέσα στην 

τάξη για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η βοήθεια μπορεί να λαμβά-

νει χώρα είτε εντός της γενικής τάξης, είτε σε τάξεις υποστήριξης, όποτε κρίνεται αυτό 

απαραίτητο . Επιπρόσθετα, υπάρχει ειδική νομοθεσία ενώ, η διδασκαλία βασίζεται σε 

ένα εθνικό αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του μα-

θητή με αναπηρία. Οι μαθητές με ειδικές ανάγκες φοιτούν στη γενική τάξη μαζί με 

τους συνομηλίκους τους, αλλά παράλληλα υποστηρίζονται από ειδικούς παιδαγωγούς 

ή και κατάλληλο υποστηρικτικό υλικό και βοηθητικές εγκαταστάσεις (Norwich, 

2000).  

• Μοντέλο της επικέντρωσης ατομικές ανάγκες (focus-on individual needs). Το 

τρίτο μοντέλο συνεκπαίδευσης εστιάζει στις ατομικές ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες 

όλων των μαθητών. Αποδέχεται τη λειτουργία των ειδικών σχολείων και των ειδι-

κών τάξεων αλλά σε περιορισμένο βαθμό. Θεωρεί ότι η απόφαση για φοίτηση των 

παιδιών σε αυτά θα πρέπει να λαμβάνεται μόνο σε περιπτώσεις όπου η παρουσία των 

παιδιών με ειδικές ανάγκες κρίνεται επιζήμια για την ακαδημαϊκή και κοινωνική 
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πρόοδο των υπολοίπων μαθητών. Η απόφαση σχετικά με την πορεία των μαθητών με 

ειδικές ανάγκες καθώς και ο χρόνος φοίτησης τους σε ειδικά σχολεία καθορίζεται με 

τη διαδικασία της αξιολόγησης, η οποία εστιάζει κυρίως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

και τις ατομικές ανάγκες του μαθητή που αξιολογείται (Norwich, 2000).  

• Περιοριστικό μοντέλο συνεκπαίδευσης (Choice limiting inclusion). Tο τελευ-

ταίο μοντέλο συνεκπαίδευσης εστιάζει στην τοποθέτηση και φοίτηση των μαθητών με 

ειδικές ανάγκες σε ειδικές σχολικές μονάδες σε ειδικές τάξεις. Κεντρική ιδέα του μο-

ντέλου αυτού είναι ότι οι ειδικές σχολικές μονάδες δεν προβάλλουν τη διαφορετικό-

τητα των μαθητών αλλά τους εντάσσουν σε οικεία περιβάλλοντα, καθώς στις μονάδες 

ειδικής αγωγής οι μαθητές έχουν επαφή με άλλους μαθητές που παρουσιάζουν παρό-

μοια χαρακτηριστικά. Ωστόσο, το περιοριστικό μοντέλο αναγνωρίζει το δικαίωμα του 

μαθητή ειδικής αγωγής να φοιτά σε γενικές τάξεις καθώς και με αυτό τον τρόπο ενι-

σχύεται η κοινωνική αλληλεπίδραση με συνομηλίκους. Εν ολίγοις, το μοντέλο υπο-

στηρίζει ότι τα παιδιά με ειδικές ανάγκες επωφελούνται σε ακαδημαϊκό επίπεδο από 

τα ειδικά σχολεία, καθώς δεν υπόκειται σε συγκρίσεις με άλλα παιδιά τυπικής ανά-

πτυξης. Η απόφαση για παροχή ειδικής βοήθειας και φοίτησης σε σχολικές μονάδες 

αφορά γονείς και εκπαιδευτικό προσωπικό (Norwich, 2000). 

  
 
 

1.8 Κριτική Συνεκπαίδευσης  
    Ο Norwich (2000), επιχειρώντας μια κριτική θεώρηση των χαρακτηριστικών 

γνωρισμάτων ανάμεσα στα τέσσερα μοντέλα της συνεκπαίδευσης, κατέληξε στο συμπέ-

ρασμα πως όλα τα μοντέλα εμφανίζουν τόσο θετικά, όσο και αρνητικά στοιχεία σε ό,τι 

αφορά την σχολική επίδοση των παιδιών με ειδικές ανάγκες.  

    Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με το πρώτο μοντέλο της πλήρους συνεκπαίδευσης 

χωρίς διακρίσεις, ο Norwich (2000), διατύπωσε την άποψη ότι οι εκπαιδευτικοί είναι δύ-

σκολο να εφαρμόσουν πρακτικές συνεκπαίδευσης που θα ανταποκρίνονται επιτυχώς στην 

ποικιλομορφία της τάξης χωρίς τη στήριξη από το Αναλυτικό Πρόγραμμα και από τις νο-

μοθετικές ρυθμίσεις. Ακόμη, το μοντέλο αυτό δεν ευνοεί τη συμμετοχή των γονέων ως 

προς την επιλογή του σχολικού τύπου που θα φοιτήσουν οι μαθητές με ειδικές ανάγκες.   
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     Σχετικά με το τέταρτο μοντέλο της περιοριστικής συνεκπαίδευσης, o Nor-

wich (2000), επισημαίνει πως η τοποθέτηση των μαθητών με ειδικές ανάγκες, εκτός γενι-

κής τάξης για ένα διάστημα, μπορεί να στερήσει στα παιδιά ευκαιρίες ενσωμάτωσης και 

κοινωνικής αποδοχής. Από την άλλη, στο δεύτερο μοντέλο, η προσπάθεια της συνεκπαί-

δευσης επικεντρώνεται στην τοποθέτηση όλων των μαθητών ανεξαιρέτως τις γενικές τά-

ξεις χωρίς να λαμβάνονται όμως υπόψιν οι επιθυμίες των γονέων των μαθητών με ειδικές 

ανάγκες . Παρόμοια χαρακτηριστικά συναντώνται και στο τρίτο μοντέλο, το οποίο εστιά-

ζει στις ατομικές ιδιαιτερότητες των παιδιών (Norwich, 2000).    

     Ωστόσο, η επιτυχημένη εφαρμογή και έκβαση της συνεκπαίδευσης καθορίζεται 

από ένα πλήθος παραγόντων που επηρεάζουν άμεσα τη συμπεριληπτική εκπαίδευση. Ο 

Αγγελίδης (2019), αναφέρει ότι πρέπει να αναζητήσουμε και να μελετήσουμε τον τρόπο 

με τον πραγματοποιείται η συμπεριληπτική πρακτική τόσο στις σχολικές μονάδες, όσο και 

στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Τονίζει παράλληλα, ότι οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να εντο-

πίσουν τις καταστάσεις οι οποίες δύνανται να λειτουργήσουν ως φραγμοί στην πρακτική 

εφαρμογή της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και οι οποίοι σχετίζονται με: την κουλτούρα 

του σχολείου, την κατάρτιση των εκπαιδευτικών, τις σχέσεις συνεργασίας του εκπαιδευτι-

κού προσωπικού, το αναλυτικό πρόγραμμα και την ηγεσία του σχολείου.  Άλλοι παράγο-

ντες αφορούν επιπρόσθετα τις ατομικές ανάγκες του μαθητή με ειδικές ανάγκες, τον ρόλο 

του εκπαιδευτικού, το εκπαιδευτικό υλικό, τις υποδομές και το κλίμα συνεργασίας του 

σχολείου καθώς και άλλους σημαντικούς παράγοντες που θα αναλυθούν περαιτέρω και 

στην πορεία της εργασίας. 
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Κεφάλαιο 2ο   

2.1 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού   
Στο σχολικό πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν σημαντικότατο ρόλο στη 

μάθηση. Μέσα από τις δραστηριότητές τους, δεν αποσκοπούν αποκλειστικά στη μετά-

δοση σχολικών γνώσεων, αλλά επηρεάζουν ευρύτατα και άλλες ψυχοσυναισθηματικές 

διαδικασίες. Μάλιστα, οι απόψεις των εκπαιδευτικών αποτελούν κυρίαρχο παράγοντα για 

τη διαμόρφωση και υλοποίηση του θεσμικού ρόλου του σχολείου και συνωφελούν στην 

κοινωνική και πολιτισμική ένταξη των ατόμων στο κοινωνικό πλαίσιο. Ο ρόλος τους λοι-

πόν, είναι διττός και ιδιαίτερα σημαντικός και από τις δύο οπτικές (Γιαβρίμης, 2012).  

 Στη νεωτεριστική και πολλά υποσχόμενη πρακτική της συνεκπαίδευσης, ο εκπαι-

δευτικός καλείται να αναλάβει πρωτοβουλίες και με τις ικανότητες που διαθέτει, να συν-

δράμει στο δύσκολο αυτό έργο. Η συνεκπαίδευση παιδιών με και χωρίς ειδικές ανά-

γκες, μπορεί να επιτευχθεί όταν ο εκπαιδευτικός καταβάλλει προσπάθεια, ώστε να εναρ-

μονίσει τις δυνατότητες των παιδιών με ειδικές ανάγκες με το περιβάλλον μάθησης της 

γενικής τάξης. Η παρουσία μαθητών με αναπηρία στη γενική τάξη συνιστά μία αλλαγή και 

ένα νέο προσανατολισμό στη διαδικασία της μάθησης  και του εκπαιδευτικού έργου. Σε 

αυτό το εγχείρημα, ο δάσκαλος καλείται ως υπεύθυνος να συνδράμει με τις γνώσεις του 

για την εφαρμογή της συνεκπαίδευσης (Τζουριάδου, 1995). Ο Florian  (2019), αναφέρει 

ότι η συνεκπαίδευση μπορεί να επιφέρει θεαματικά αποτελέσματα σε μια τάξη μαθητών 

με ανομοιογενή γνωστικά χαρακτηριστικά. Παρόλα αυτά, τονίζεται ότι πρόκειται για ένα 

σύνθετο θέμα το οποίο απαιτεί καλές συνεργατικές σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών 

καθώς και σωστό σχεδιασμό και οργάνωση του μαθήματος. 

  Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό, ότι για να είναι αποτελεσματικός ο εκπαιδευτικός θα 

πρέπει να αναλάβει έναν ιδιαίτερα δύσκολο ρόλο, που απαιτεί περαιτέρω εκπαίδευση και 

κατάρτιση από αυτή που ήδη έχει λάβει. Μέσα από προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρ-

τισης, οι δάσκαλοι θα είναι σε θέση να διαμορφώσουν μια κουλτούρα συμπερίληψης, τρο-

ποποιώντας το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών αλλά και τις διδακτικές στρατηγικές τους 

ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών τους. (Barton, 2004).  Oι Sebba & 
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Ainscow (1996) αναφέρουν, ότι η αναβάθμιση της εκπαίδευσης των δασκάλων είναι απα-

ραίτητη για την επιτυχή έκβαση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.  

Η σχολική κουλτούρα αναφέρεται στη σχέση και τις αξίες καθώς και τις πεποιθή-

σεις της σχολικής κοινότητας και αποτελείται από δύο παραμέτρους (Ainscow, 1994). Η 

πρώτη παράμετρος αφορά τη δημιουργία μιας κοινότητας, στην οποία όλοι είναι ευπρόσ-

δεκτοι και το κάθε μέλος της συνεργάζεται, βοηθά και σέβεται τα υπόλοιπα μέλη. Η δεύ-

τερη παράμετρος στοχεύει στην καθιέρωση συμπεριληπτικών αξίων, οι οποίες αφορούν 

την ενθάρρυνση στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ακεραιότητα του περι-

βάλλοντος, την αύξηση της συμμετοχής όλων των μαθητών και την εξάλειψη των διακρί-

σεων. Οι κουλτούρες θα πρέπει να θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές και να λαμβάνονται 

υπόψη σε οποιαδήποτε προσπάθεια για παροχή ίσων ευκαιριών (Αγγελίδης, 2019). Μάλι-

στα, η τοποθέτηση τους στη βάση της πυραμίδας της συμπερίληψης, δεν αποτελεί τυχαίο 

γεγονός, αλλά έχει καθοριστική σημασία, καθώς η κουλτούρα συνιστά τον πυρήνα, με 

βάση τον οποίο θα οργανωθεί η προσπάθεια για την καθιέρωση της συμπερίληψης 

(Γεροσίμου, 2012). 

Ακόμη, η κουλτούρα της συνεκπαίδευσης και η θετική στάση  απέναντι στην 

αναπηρία θεωρείται ότι λειτουργεί ευεργετικά στην ψυχολογία του μαθητή και ως εκ 

τούτου στη συνεκπαίδευση (Ainscow, 1994). Tο ομαδικό πνεύμα και η διάθεση συνερ-

γασίας εμπλουτίζουν το έργο της συνεκπαίδευσης και προάγουν την παραγωγικότητα 

της σχολικής μονάδας, επηρεάζoντας συμπεριφορά των μαθητών (Teotia, 2018). Όπως 

άλλωστε αναφέρθηκε, η συνεκπαίδευση απαιτεί τη συνεργασία όλων όσων εμπλέκονται 

στη σχολική διαδικασία, ώστε να επιλυθούν τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά 

τη διάρκεια αυτής (Ainscow, 2005). Οι Botha, & Kourkoutas, (2016), σε έρευνά τους 

για την εκπαιδευτική υποστήριξη που δέχονται μαθητές με αντικοινωνικές και διασπα-

στικές συμπεριφορές καθώς και άλλες συναισθηματικές δυσκολίες εντόπισαν ότι η συ-

μπεριληπτική εκπαίδευση των παιδιών με τέτοιου είδους δυσκολίες βασίζεται σε συστη-

μικές και συνεργατικές τεχνικές των εκπαιδευτικών. 

   Επιπλέον, η πρακτική της συνεκπαίδευσης προβλέπει την παρουσία του ειδικού παιδα-

γωγού στο πλαίσιο της γενικής τάξης ο οποίος προσφέρει εξατομικευμένη διδασκαλία 

στους μαθητές με ειδικές ανάγκες. Μάλιστα, η συνεργασία και ο κοινός προσανατολισμός 
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των δύο εκπαιδευτικών, του εκπαιδευτικού γενικής αγωγής και του εκπαιδευτικού ειδικής 

αγωγής, μπορεί να φέρει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα (Willis, 2009). Όπως αναφέρουν 

και  οι Keefe, & Moore (2004), η συμπεριληπτική εκπαίδευση έχει θετικά αποτελέσματα 

για τους μαθητές τόσο τυπικής ανάπτυξης όσο και για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες 

στις περιπτώσεις που υπάρχει αρμονική συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ειδικής και γε-

νικής αγωγής. Οι Mavropalias & Anastasiou, (2016),  σε ποσοτική έρευνα που πραγματο-

ποίησαν με δείγμα  236 εκπαιδευτικούς, εντόπισαν ότι, η συνεργασία εκπαιδευτικών πα-

ράλληλης στήριξης και εκπαιδευτικών γενικής αποτελεί το «κλειδί» για την επιτυχημένη 

έκβαση του θεσμού. 

Εκτός από τη συνεργασία ανάμεσα στους δύο εκπαιδευτικούς σημαντική κρίνεται 

και η συνεργασία ανάμεσα στο σχολείο και τους γονείς. Οι γονείς μπορούν να διευκολύ-

νουν σημαντικά το εκπαιδευτικό έργο παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες για το παιδί 

τους (Saleh, 1997). 

 Το πολύπλευρο έργο του εκπαιδευτικού όμως δεν περιορίζεται μόνο εδώ. 

Οι Fakolade, Adeniyi & Tella  (2009) αναφέρουν ότι ο δάσκαλος, συχνά επιφορτίζεται με 

το έργο της εύρεσης και επιλογής του κατάλληλου υλικού και εξοπλισμού καθώς και με 

το ρόλο της διοίκησης και εποπτείας της τάξης και κατ’ επέκταση στη σχολικής μονάδας.   

Εξίσου σημαντικός παράγοντας για την εξέλιξη της συνεκπαίδευσης, θεωρείται 

και η στάση του εκπαιδευτικού απέναντι στα προγράμματα αξιολόγησης μαθητών με ειδι-

κές ανάγκες. Η δυσκολία του εκπαιδευτικού έργου στην συγκεκριμένη περίπτωση έγκειται 

στη σωστή πρόβλεψη και διάγνωση των ιδιαίτερων αναγκών του κάθε μαθητή και ιδιαί-

τερα των μαθητών με αναπηρίες. Είναι γνωστό, ότι το κάθε παιδί διαθέτει μοναδικές ιδιαι-

τερότητες τις οποίες ο δάσκαλος θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίσει ώστε να προ-

σαρμόσει με κατάλληλο τρόπο τη διδασκαλία. Είναι, λοιπόν, απαραίτητο οι εκπαιδευτικοί 

να γνωρίζουν τα κατάλληλα μέσα αξιολόγησης που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν στη 

διδασκαλία ώστε οι μετρήσεις τους να λαμβάνουν ασφαλή αποτελέσματα (Norwich, 

2000).  

 



32 
 

 2.2 Στάσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την Συνεκπαίδευση  

Οι στάσεις των εκπαιδευτικών για την συνεκπαίδευση μαθητών με και χωρίς ει-

δικές ανάγκες, στο γενικό σχολείο, συνιστά ένα σύγχρονο και συχνό ερευνητικό αντικεί-

μενο των ανεπτυγμένων χωρών. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, με τη θεσμική κατοχύ-

ρωση της από κοινού εκπαίδευσης όλων των μαθητών, αυξήθηκε το επιστημονικό εν-

διαφέρον για την καινοτόμο πρακτική της συνεκπαίδευσης.  

 Σύμφωνα με τους Avramidis & Norwich (2002) οι στάσεις των εν ενεργεία εκ-

παιδευτικών, αποτελούν σημαντικό προγνωστικό παράγοντα για την επιτυχή έκβαση της 

συνεκπαίδευσης. Αυτός είναι και ο λόγος που η διερεύνηση τους είναι ιδιαίτερα ενδια-

φέρουσα. Την ίδια γνώμη υποστηρίζουν  και οι Miesera & Gebhardt (2008), οι οποίοι 

θεωρούν ότι, η στάση των δασκάλων ως προς την προσαρμογή του κάθε μαθητή στη 

γενική τάξη, ανεξάρτητα από την ειδική ανάγκη συνεκπαίδευση που έχει, συνιστά από 

τους σημαντικότερους παράγοντες για την επιτυχημένη.  

Βέβαια, είναι σκόπιμο στο σημείο αυτό, να οριστεί η έννοια της «στάσης» ώστε 

να έχουμε μία πιο σφαιρική εικόνα του όρου. Ο Cameron (2017), υποστηρίζει ότι η 

στάση συνιστά μία περίπλοκη έννοια, η οποία περιγράφει τη θέα που έχει ο ερωτώμενος 

για κάποιο θέμα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ως έννοια παραμένει ακαθόριστη λόγω 

της εξάρτησής της από συναισθηματικά και γνωστικά κριτήρια. Τόσο στη διεθνή, όσο 

και στην ελληνική βιβλιογραφία, έχει καταγραφεί αρκετά μεγάλος αριθμός μελετών και 

ερευνών για τις στάσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την ελπιδοφόρα αυτή εκπαιδευ-

τική πρακτική.   

Στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε έρευνα σε 641 εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, στην οποία διερευνήθηκαν οι απόψεις τους. Ως ε-

ρευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε από τις 

ίδιες τις ερευνήτριες , ενώ τα αποτελέσματα φανέρωσαν θετική στάση των εκπαιδευτι-

κών ως προς τη συνεκπαίδευση , δεδομένου ότι ένιωθαν εμπιστοσύνη στις διδακτικές 

τους ικανότητες (Zoniou, Sideri & Vlachou , 2006). Στην ίδια έρευνα, μελετήθηκαν και 

οι στάσεις των εκπαιδευτικών σε συνάρτηση με άλλες μεταβλητές, όπως ήταν το φύλλο 

των εκπαιδευτικών, το είδος της ειδικής ανάγκης του/της  μαθητή/τριας αλλά και η προη-

γούμενη διδακτική εμπειρία με μαθητές με αναπηρία.   
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Παρόμοια αποτελέσματα εξήγαγαν από την έρευνά τους οι Avramidis & Kolyva 

(2007), στην οποία συμμετείχαν 155 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από πε-

ριοχές της Βόρειας Ελλάδας. Ως εργαλείο τους, χρησιμοποίησαν ένα ερωτηματολόγιο 

που αποτελούνταν από μία ενότητα δημογραφικών στοιχείων και την κλί-

μακα MTAI (My Thinking About Inclusion). Στην εν λόγω έρευνα, διαπιστώθηκε ότι η 

πλειονότητα των ερωτηθέντων είχαν θετικές αντιλήψεις για τη συνεκπαίδευση, αν και 

παρουσιάστηκαν επιφυλάξεις για την υλοποίησή της στην πράξη. Οι μεταβλητές πάνω 

στις οποίες μελετήθηκαν οι στάσεις των εκπαιδευτικών ήταν η κατάρτιση που είχαν λά-

βει αλλά και η εμπειρία τους πάνω σε θέματα συνεκπαίδευσης εντός της γενικής τά-

ξης. Οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι οι γνώσεις και οι δεξιότητες για τη συνεκπαίδευση 

θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν να προσαρμοστούν στις καινούργιες καταστάσεις 

που προκύπταν στην τάξη ενώ η διδακτική εμπειρία των χρόνων που είχαν στον κλάδο 

με μαθητές με ειδικές ανάγκες, θα τους οδηγούσε σε μία θετικότερη στάση απέναντι 

στη συνεκπαίδευση (Avramidis & Kalyva, 2007).  

Την θετική στάση των Ελλήνων εκπαιδευτικών ως προς την συνεκπαίδευση ανέ-

δειξε μία ακόμη έρευνα των Tsakiridou & Polyzopoulou (2014) με αριθμό δείγματος 

416 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα αποτελέ-

σματα της έρευνας φανέρωσαν σημαντικά στατιστικές διαφορές στις στάσεις των εκπαι-

δευτικών σε συνάρτηση με την ειδική κατάρτιση που είχαν οι συμμετέχοντες, την προη-

γούμενη διδακτική εμπειρία αλλά και το φύλο.  

 Μία τελευταία έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα και ανέδειξε και 

αυτή την θετική στάση για την από κοινού εκπαίδευση των μαθητών με και χωρίς ειδικές 

ανάγκες στο γενικό σχολείο, ήταν αυτή των Galaterou & Antoniou (2017) . Tο δείγμα 

προήλθε από 208 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

και χρησιμοποιήθηκε το ειδικό εργαλείο ORI (Opinions Relative to the Integration 

of Students with Disabilities). Μεταβλητές που παρουσίασαν σημαντικά στατιστικές 

διαφορές ήταν το φύλο, η ηλικία καθώς και το άγχος του εκπαιδευτικού.  

Έρευνες που ανέδειξαν θετική στάση των εκπαιδευτικών σχετικά με την συνεκ-

παίδευση , παρουσιάζονται και στη διεθνή βιβλιογραφία. Ο Woodcock (2013), στην έ-

ρευνα που πραγματοποίησε στη Νότια Νέα Ουαλία, με δείγμα 652 
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εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τη συνεκ-

παίδευση μαθητών με και χωρίς ειδικές ανάγκες στα γενικά σχολεία, κατέληξε σε ενδια-

φέροντα συμπεράσματα. Τα αποτελέσματα της μελέτης του έδειξαν ότι, οι εκπαιδευτικοί 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν πιο θετική στάση για την κοινή φοίτησή μαθητών με 

και χωρίς ειδικές ανάγκες στα σχολεία.  Στην εν λόγω έρευνα, μεταβλητές όπως, το φύλο 

και η ειδική κατάρτιση των εκπαιδευτικών δεν εμφάνισαν στατιστικά σημαντικές διάφο-

ρες.  

 Παρόμοια αποτελέσματα παρουσίασε και η έρευνα των Odongo & Da-

vidson (2016), στην Κένυα, όπου η πλειοψηφία των 142 εκπαιδευτικών γενικής και ει-

δικής εκπαίδευσης δήλωσαν θετική στάση. Η έρευνα αυτή, η οποία πραγματοποιήθηκε 

μέσω συνεντεύξεων με τους εκπαιδευτικούς και βασίστηκε στη χρήση της κλίμακας 

«The School and Education of All Students». Στην έρευνα, διαπιστώθηκε ότι οι εκπαι-

δευτικοί αντιλαμβάνονται την προσφορά της συνεκπαίδευσης στην κοινωνική ενσωμά-

τωση των μαθητών με αναπηρίες καθώς και τα οφέλη που προσφέρει στα παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης από την κοινή φοίτηση. Παράλληλα όμως, εκφράστηκαν ανησυχίες σχετικά 

με την ουσιαστική υλοποίηση του θεσμού της συνεκπαίδευσης, λόγω των συνθηκών των 

σχολικών εγκαταστάσεων και τη γενική λειτουργία των σχολικών συστημάτων 

στη χώρα.  

Σε θετικά αποτελέσματα κατέληξε και η έρευνα των Buford & Casey (2012) που 

πραγματοποιήθηκε στην Αμερική. Η μελέτη έδειξε ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 

που συμμετείχαν στην έρευνα , παρουσίασαν θετική στάση στην συνεκπαίδευση, ενώ το 

φύλο και η διδακτική εμπειρία των εκπαιδευτικών δεν φανέρωσε στατιστικά σημαντικές 

διαφορές. Ωστόσο , η ειδική κατάρτιση των εκπαιδευτικών ως μεταβλητή, φάνηκε να ε-

πηρεάζει τη στάση τους ως προς το θεσμό.  

 Οι παραπάνω μελέτες παρουσίασαν στο σύνολό τους μία θετική στάση των εκ-

παιδευτικών ως προς τη συμπεριληπτική εκπαίδευση, με την πλειονότητα τους να εξε-

τάζουν μεταβλητές όπως το φύλο, η διδακτική εμπειρία του ερωτώμενου και ει-

δική του κατάρτιση.  Στον αντίποδα αυτής της θετικής στάσης, βρίσκονται και άλλες έ-

ρευνες για τη  συνεκπαίδευση, που καταλήγουν σε αρνητικές στάσεις των εκπαιδευτι-

κών.  
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 Μία τέτοιου είδους έρευνα είναι των Kalyva, Gojkovic & Tsakiris (2007) στην 

οποία συμμετείχαν 72 Σέρβοι εκπαιδευτικοί. Στην έρευνα διερευνήθηκαν οι απόψεις 

τους για τα παιδιά με και χωρίς ειδικές ανάγκες στα γενικά σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί 

κλήθηκαν να συμπληρώσουν την κλίμακα MTAI (My Thinking About Inclusion). Τα α-

ποτελέσματα φανέρωσαν αρνητική στάση των Σέρβων εκπαιδευτικών ως προς την συ-

νεκπαίδευση, η οποία σχετίζονταν σημαντικά με τον τρόπο εφαρμογής της (Kalyva, 

Gojkovic & Tsakiris, 2007). 

H απροθυμία και η ανασφάλεια των δασκάλων να διδάξουν σε μια ποικιλόμορφη 

τάξη, ως προς το είδος των μαθητικών αναγκών, παρουσίασε ελαφρώς αρνητικές στά-

σεις εκπαιδευτικών για την συνεκπαίδευση στην έρευνα 

των Rakap & Kaczmarek (2010). Στη συγκεκριμένη έρευνα με δείγμα 194 εκπαιδευτι-

κούς Γενικής Εκπαίδευσης στην Τουρκία, οι εκπαιδευτικοί απαντήσαν στην κλί-

μακα Οpinions Relative to the Integration of Students with Disabilities (ORI). Η ανά-

λυση των αποτελεσμάτων φανέρωσε ότι οι εκπαιδευτικοί δεν ήταν αρκετά πρόθυμοι να 

εκπαιδευτούν κατάλληλα και να συνεργαστούν με τους γονείς των μαθητών, ώστε να 

συμπεριλάβουν στην τάξη τους μαθητές με ειδικές ανάγκες (Rakap & Kaczmarek, 

2010).  

Αλλά και στην έρευνα των Βενιανάκη & Ντούλια (2013), που μελετούσε συνερ-

γατικές μεθόδους διδασκαλίας, εντοπίστηκαν αρνητικά αποτελέσματα με το 50% των 

εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στην έρευνα να αναφέρουν ότι δεν συνεργάζονται με 

συναδέλφους τους, παρόλο που διδάσκουν στις ίδιες τάξεις. Οι ίδιοι εκπαιδευτικοί απά-

ντησαν ότι η απουσία συνεργατικής διάθεσης και η άγνοια για την εφαρμογή μεθόδων 

συνδιδασκαλίας, πρόκυπτε ως αποτέλεσμα της αδυναμίας των προγραμμάτων σπουδών 

στα πανεπιστήμια, να τους εκπαιδεύσουν σε ανάλογες τεχνικές. 

 

Μία τελευταία έρευνα που επίσης ανέδειξε αρνητικές στάσεις εκπαιδευτικών ως 

προς την συνεκπαίδευση ήταν αυτή 

των Papadopoulou, Kokaridou, Papanikolaou & Patsiaouras (2004). Η έρευνα πραγμα-

τοποιήθηκε σε 193 εκπαιδευτικούς στην Αθήνα. Oι εκπαιδευτικοί απάντησαν πως δεν 

ήταν κατάλληλα καταρτισμένοι, ώστε να διδάξουν σε ένα ποικιλόμορφο 
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ακροατήριο. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω έρευνα πραγματοποιήθηκε το 

2004 , δηλαδή πριν την εδραίωση και ανάπτυξη της συνεκπαίδευσης ως θεσμού στην 

Ελλάδα, η οποία κατοχυρώθηκε συνταγματικά στην Ελλάδα με το νόμο του 2008. 

  

 
 

2.3 Παράγοντες που διαμορφώνουν τις στάσεις των εκπαιδευτικών για τη συνεκ-

παίδευση  

Mε βάση τα ερευνητικά δεδομένα που αναφέρθηκαν παραπάνω, αποδεικνύεται 

η ύπαρξη διαφορετικών τάσεων για το θεσμό της συνεκπαίδευσης. H αντιφατικότητα 

αυτή, οφείλεται σε παράγοντες που συντελούν στη διαμόρφωση των αντιλήψεων των 

εκπαιδευτικών.  

 Σε έρευνα των Avramidis & Norwich (2002), που πραγματοποιήθηκε σε Ευ-

ρώπη και ΗΠΑ, καταγράφηκαν θετικές στάσεις εκπαιδευτικών για τη συμπεριληπτική 

εκπαίδευση μαθητών με και χωρίς ειδικές ανάγκες στο γενικό σχολείο. Οι συγγραφείς, έ-

πειτα από σειρά ερευνών και εξετάζοντας ποικίλους παράγοντες που σχετίζονται με τους 

εκπαιδευτικούς, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τέτοιοι παράγοντες είναι: το φύλο, η η-

λικία, η εμπειρία διδασκαλίας και η κατάρτιση αλλά και παράγοντες ανεξάρτητοι με τον 

εκπαιδευτικό, όπως το είδος της αναπηρίας του μαθητή και το εκπαιδευτικό περιβάλλον 

(Avramidis & Norwich, 2002).  

 

 

2.4 Παράγοντες που σχετίζονται με τον εκπαιδευτικό  
 

2.4.1 Κατάρτιση εκπαιδευτικών  
 

Οι Avramidis και Νorwich (2002), διαπίστωσαν ότι οι εκπαιδευτικοί στους οποί-

ους παρέχεται πρόσβαση σε διδακτική υποστήριξη, επηρεάζονται, ώστε να είναι θετικά 

προσκείμενοι στην κοινή εκπαίδευση μαθητών με και χωρίς ειδικές ανάγκες στο γενικό 

σχολείο.  

Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών, ως σημαντικού δείκτη για μία πιο θετική στάση 

απέναντι στη συνεκπαίδευση, μελετήθηκε και από άλλους ερευνητές. Ο 
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Cameron (2017), υποστήριξε ότι οι εκπαιδευτικοί με αυτόν τον τρόπο , δηλαδή έχο-

ντας διδακτική εμπειρία και περισσότερη εκπαιδευτική κατάρτιση, καθίστανται ικανοί 

ώστε να διδάξουν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  

Σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι Mamah, Deku, Darling & Avoke (2011), φαί-

νεται ότι οι εκπαιδευτικοί με μεγαλύτερο επίπεδο μόρφωσης (πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαί-

δευσης, μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών), εμφανίζουν πιο θετική στάση για το θεσμό της 

συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Επίσης, οι Lee, Yeung, Tracey & Barker (2015), σε έρευνα 

που πραγματοποίησαν με δείγμα 410 εκπαιδευτικούς  εντόπισαν ότι, οι εκπαιδευτικοί που 

έλαβαν ειδική κατάρτιση υπερασπίζονταν πιο έντονα το θεσμό της συνεκπαίδευσης ανε-

ξάρτητα από τον επαγγελματικό τους ρόλο (εκπαιδευτικοί ή διευθυντές). 

 

 
 

2.4.2 Φύλο Εκπαιδευτικών  
 

      Διφορούμενη είναι η γνώμη της επιστημονικής κοινότητας, σχετικά με το φύλο ως με-

ταβλητή που επηρεάζει τη στάση των εκπαιδευτικών στη συνεκπαίδευση. Από τη μία 

πλευρά, οι ερευνητές υποστήριξαν την ύπαρξη σημαντικής στατιστικής διαφοράς ως προς 

το φύλο, ενώ από την άλλη πλευρά, άλλοι μελετητές, ανακάλυψαν το αντίθετο.  

      Σε αρκετές έρευνες παρατηρήθηκε το φαινόμενο, οι γυναίκες εκπαιδευτικοί να έχουν 

θετικότερη στάση ως προς τη συνεκπαίδευση (Fakolade Adeniyi & Tella, 2009). Αντί-

θετα, σε έρευνα των Rakap & Kaczmarek (2010), οι άντρες εκπαιδευτικοί παρουσίασαν 

πιο θετική στάση σε σχέση με τις γυναίκες εκπαιδευτικούς ως προς την πρακτική της συ-

νεκπαίδευσης.  Ωστόσο, δεν είναι και λίγες οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, στις 

οποίες δεν καταγράφηκε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά σε ό,τι αφορά τη μετα-

βλητή του φύλου (Avramidis & Norwich, 2002).  

 

 

2.4.3 Ηλικία Εκπαιδευτικών  
 

Όπως το φύλο, έτσι και η ηλικία, συνιστά μία σημαντική μεταβλητή για τη δια-

μόρφωση των στάσεων των εκπαιδευτικών στη συνεκπαίδευση μαθητών, με και χωρίς 
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ειδικές ανάγκες. Σύμφωνα με έρευνες, έχει διαπιστωθεί μία σχετική ομοφωνία σχετικά 

με την ηλικία, που εκπαιδευτικοί εμφανίζουν θετικότερη στάση για την πρακτική της συ-

νεκπαίδευσης.  

 Σε έρευνα των Rakap & Kaczmarek (2010), φάνηκε ότι οι πιο νέοι καθώς και οι πιο παλιοί 

εκπαιδευτικοί έχουν θετικότερη στάση. Επίσης στη μελέτη των Galaterou και Anto-

niou (2017), καταγράφηκε η θετική στάση των νέων εκπαιδευτικών έναντι των ηλι-

κιακά μεγαλύτερων δασκάλων. Το ίδιο εύρημα φανέρωσε και η μελέτη των Padeliadu & 

Lampropoulou (1997), στην οποία φάνηκε ότι, οι πιο νέοι εκπαιδευτικοί με λιγότερα έτη 

προϋπηρεσίας φάνηκε να είναι πιο θετικά προσανατολισμένοι, σχετικά με τον θεσμό της 

συνεκπαίδευσης. Τέλος, οι Sundqvist, Björk-Åman, & Ström  (2020), σε μελέτη που πραγ-

ματοποίησαν σε φινλανδικά σχολεία εντόπισαν ότι, οι εκπαιδευτικοί ηλικίας 31 έως 40 

αναλώνουν περισσότερη ώρα στην εκπαίδευση μαθητών με ειδικές ανάγκες σε σχέση με 

τους μικρότερους ή μεγαλύτερους συναδέλφους τους. 

 

  

2.4.4 Έτη Προϋπηρεσίας  

Βασικός παράγοντας για τη στάση στη συνεκπαίδευση αποτελούν τα έτη προϋ-

πηρεσίας των εκπαιδευτικών (Batsiou, Bebetsos, Panteli & Antoniou, 2008).   

Tα αποτελέσματα της έρευνας της Idol (2006), έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί με 

μεγαλύτερη προϋπηρεσία στη γενική εκπαίδευση είναι πιο θετικoί στην πρακτική 

της συνεκπαίδευσης, λόγω της εμπειρίας σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς με λιγό-

τερη διδακτική προϋπηρεσία. Τέλος, μια ελληνική έρευνα, εμφάνισε κοινά αποτελέ-

σματα με την παραπάνω. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους  Koutrouba, Vamvakari 

& Theodoropoulos (2008), διαπιστώθηκε ότι όσο μεγαλύτερη ήταν η προϋπηρεσία των 

εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα, τόσο πιο θετική στάση δήλωσαν ως προς 

τη συνεκπαίδευση.  
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2.5 Παράγοντες σχετικά με τον μαθητή και το είδος της ειδικής ανάγκης 

Το είδος της ειδικής ανάγκης του μαθητή που φοιτά μέσα στη γενική τάξη, συνι-

στά ακόμη ένα σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει τη στάση του εκπαιδευτικού (Rakap 

& Kaczmarek, 2010). 

           Έρευνες έχουν δείξει ότι, οι συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσλειτουρ-

γίες προβληματίζουν περισσότερο τους διδάσκοντες. Οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν συχνά 

έντονη η ανησυχία για την παρουσία στην τάξη τους μη συμβατών συμπεριφορών καθώς 

και για τον τρόπο αντιμετώπισης τους (Avramidis & Norwich, 2002).  

Aπό την άλλη πλευρά οι μαθητές με σωματική αναπηρία έχουν θετικότερη αντιμε-

τώπιση συγκριτικά με τους μαθητές με κάποια συμπεριφοριστική διαταραχή (Γιαβρίμης, 

2012). Ανάλογα ευρήματα εντόπισαν και οι Cagran,  & Schmidt (2011), οι οποίοι σε έ-

ρευνά τους σε 1.360 Σλοβένους εκπαιδευτικούς, μελέτησαν τον αντίκτυπο της συμπεριλη-

πτικής εκπαίδευσης στους μαθητές με ειδικές ανάγκες, στους συνομηλίκους τους, στους 

εκπαιδευτικούς και γενικά σε ολόκληρο το σχολικό περιβάλλον. Στην ίδια έρευνα εντόπι-

σαν ότι, οι εκπαιδευτικοί φανέρωσαν πιο θετική στάση στους μαθητές με σωματικές και 

αισθητηριακές αναπηρίες ενώ σημείωσαν χαμηλότερο σκορ σε ό,τι αφορά την συνεκπαί-

δευση μαθητών με προβλήματα συμπεριφοράς. Οι Lee et al. (2015), σε έρευνά τους, εντό-

πισαν διαφορετικά ευρήματα, ότι δηλαδή ούτε η ειδική κατάρτιση ούτε ο ρόλος του εκ-

παιδευτικού, επηρεάζουν την στάση του εκπαιδευτικού για τους μαθητές με  κινητικές 

δυσκολίες,  αυτισμό,  ΔΕΠ-Υ και μαθητές με υψηλό IQ. 

 

  

2.6 Περιβαλλοντικοί Παράγοντες  

Ο θεσμός της συνεκπαίδευσης συνιστά μία πολυπαραγοντική πρακτική. Πέρα 

από το μαθητικό δυναμικό και το εκπαιδευτικό προσωπικό, που εμπλέκονται ά-

μεσα στην εκπαιδευτική διαδικασία, η συνεκπαίδευση για να κατορθώσει να λειτουργεί 

με υγιή και αποτελεσματικό τρόπο, χρειάζεται καθολική υποστήριξη τόσο από τις αρχές 

του σχολείου, όσο και από ολόκληρη την κοινωνία. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται 
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όλες οι προδιαγραφές, ώστε οι εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν μία θετική στάση απέναντι 

στο θεσμό.  

 Παρόλα αυτά, στα ελληνικά δεδομένα, οι προδιαγραφές αυτές δεν υφίστανται πά-

ντοτε, με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να εμφανίζουν μία αβέβαιη στάση, με επιφυλάξεις 

για τη συνεκπαίδευση. Οι  Zoniou, Sideri & Vlachou (2006), αναφέρουν ότι η κρατική ε-

πιχορήγηση είναι ανεπαρκής ενώ υπάρχουν ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό και ε-

ξοπλισμό γεγονός που δυσχεραίνει την εξέλιξη της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Στην 

έρευνα των Mamah et al., (2011), η πλειοψηφία των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών ανα-

φέρουν την επιθυμία για περισσότερους οικονομικούς πόρους με σκοπό την υλοποίηση 

της συνεκπαίδευσης.  Ακόμη οι Βλάχου & Ζώνιου-Σιδέρη (2009), σε μελέτη τους εντόπι-

σαν ότι, τα περισσότερα προβλήματα εφαρμογής συνεργατικών πρακτικών, σχετίζονται 

με τη δομή του σχολείου την επαγγελματική κοινωνικοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων 

αλλά και με ζητήματα πρακτικής και λειτουργικής φύσης. 

Τέλος, η στάση του διευθυντή επηρεάζει και αυτή με τη σειρά της τις στάσεις 

των εκπαιδευτικών για τη συνεκπαίδευση. Όπως επισημαίνουν οι Odongo και Davidson 

(2016), ο διευθυντής συνιστά τον βασικότερο σύνδεσμο ανάμεσα στη κοινω-

νία και το σχολείο,  γεγονός που επιδρά σημαντικότατα στην διαμόρφωση του σχολι-

κού κλίματος και ως εκ τούτου στην έκβαση της συνεκπαίδευσης. Οι Kuyini & Desai 

(2007), σε έρευνά τους με 128 εκπαιδευτικούς (20 διευθυντές και 108 δασκάλους) διε-

ρεύνησαν την επίδραση της στάσης και του ρόλου του διευθυντή, στην έκβαση της συ-

νεκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι, η στάση των εκπαιδευτικών 

και των διευθυντών επηρεάζει την επιτυχία της συνεκπαίδευσης. 
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ΜΕΡΟΣ Β’ 

 

 

Κεφάλαιο 3ο  

3.1 Σκοπός και επιμέρους στόχοι της έρευνας  
Οι στάσεις των εκπαιδευτικών ήταν ένα από τα κύρια ζητήματα που μελετήθηκαν 

στο πρώτο και θεωρητικό μέρος της εργασίας. Άλλωστε, όπως αναφέρουν οι Lindsay 

(2007) και η Ζώνιου- Σιδέρη (2004), οι στάσεις των εκπαιδευτικών αποτελούν ισχυρό προ-

βλεπτικό παράγοντα για την επιτυχημένη συνεκπαίδευση και τη συμπεριληπτική διαδικα-

σία. Για τον λόγο αυτόν, η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της ερευνητικής 

εργασίας, θα προσπαθήσει να αναδείξει τις στάσεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών σχετικά 

με τον θεσμό της συνεκπαίδευσης καθώς και άλλων επιμέρους παραγόντων που συμβάλ-

λουν στη διαμόρφωση των στάσεων αυτών. 

Σκοπός της παρατιθέμενης ερευνητικής εργασίας είναι η ανάδειξη των στάσεων 

των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Γενικής και Ειδικής Αγωγής σχετικά με 

τη συνεκπαίδευση παιδιών με και χωρίς ειδικές ανάγκες στο γενικό σχολείο.  

Οι επιμέρους στόχοι της έρευνας αφορούν τη διερεύνηση σχέσεων μεταξύ των στά-

σεων των εκπαιδευτικών σε σχέση με παράγοντες οι οποίοι είναι: 

• Το φύλο των εκπαιδευτικών 

• Η ηλικία των εκπαιδευτικών 

• Η ειδική κατάρτιση των εκπαιδευτικών 

• Τα έτη προϋπηρεσίας 

• Ο αριθμός των μαθητών με ειδικές ανάγκες σε κάθε τμήμα 

• Το είδος της ειδικής ανάγκης του μαθητή 



42 
 

 

 

3.2 Οι υποθέσεις της έρευνας  
Έπειτα από τον προσδιορισμό του σκοπού και των επιμέρους στόχων της έρευνας 

ακολουθεί η διατύπωση  των υποθέσεων της έρευνας. Οι υποθέσεις αυτές εξήχθησαν έ-

πειτα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση, στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας μελέτης, 

ενώ είναι σημαντικές καθώς θα αποτελέσουν την βάση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η 

συζήτηση των αποτελεσμάτων και θα εξαχθούν τα τελικά συμπεράσματα. Αναλυτικότερα, 

οι υποθέσεις της έρευνας διατυπώνονται ως εξής: 

1. Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας με μικρό αριθμό μαθητών με ειδικές ανάγκες στην 

τάξη τους αναμένεται να έχουν θετικότερη στάση ως προς την συνεκπαίδευση μαθη-

τών με και χωρίς ειδικές ανάγκες. 

2. Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας που έχουν λάβει ειδική κατάρτιση αναμένεται να έ-

χουν θετικότερη στάση για την συνεκπαίδευση μαθητών με και χωρίς ειδικές ανάγκες 

σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση . 

3. Οι εκπαιδευτικοί  πρωτοβάθμιας με περισσότερη προϋπηρεσία (χρόνια διδακτικής ε-

μπειρίας), αναμένεται ότι θα έχουν πιο θετική στάση σε σύγκριση με τους εκπαιδευτι-

κούς χωρίς αντίστοιχη εμπειρία. 

4. Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας αναμένεται να έχουν θετικότερη στάση για τους μα-

θητές με σωματικές αναπηρίες παρά με συμπεριφορικές δυσκολίες. 

5. Οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής αναμένεται ότι θα έχουν θετικότερη στάση προς την 

συνεκπαίδευση μαθητών με και χωρίς ειδικές ανάγκες σε σχέση με τους εκπαιδευτι-

κούς Γενικής Αγωγή. 

6. Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί αναμένεται να έχουν θετικότερη στάση για τη συνεκπαί-

δευση μαθητών με και χωρίς ειδικές ανάγκες σε σχέση με τους άνδρες εκπαιδευτικούς 
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Μετά την ολοκλήρωση της ερευνητικής διαδικασίας αναμένουμε να εξάγουμε συ-

μπεράσματα για τη στάση των Ελλήνων εκπαιδευτικών για τη συνεκπαίδευση καθώς και 

για τους παράγοντες που αναφέραμε και τον τρόπο με τον οποίο αυτοί επιδρούν στη δια-

μόρφωση στάσεων. Επίσης, μέσω της έρευνας θα διαπιστώσουμε τον βαθμό που οι Έλλη-

νες εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται τα οφέλη του θεσμού της συνεκπαίδευσης. Ιδιαίτερα, 

μετά την ανάλυση των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί θα είναι εφικτό να καταλήξουμε, 

εάν οι ερευνητικές μας υποθέσεις επιβεβαιώνονται ή όχι.   

Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την μελέτη θα μπορούσαν να αποτελέ-

σουν ένα χρήσιμο εργαλείο για την κοινωνία. Τα αποτελέσματα θα βοηθήσουν να κατα-

νοήσουμε τους ανασταλτικούς παράγοντες που δυσχεραίνουν το έργο του εκπαιδευτικού 

ώστε να αποκτήσει μια πιο θετική και συμπεριληπτική στάση, ενισχύοντας έτσι την ελπι-

δοφόρα πρακτική της συνεκπαίδευσης. 

 

3.3 Δείγμα έρευνας 
Το δείγμα της παρούσας έρευνας εξαιτίας της αντικειμενικής δυσκολίας διερεύνη-

σης στάσεων των εκπαιδευτικών σε πανελλήνια κλίμακα , προέρχεται από δύο νομούς, τον 

νομό Αττικής και τον νομό Θεσσαλονίκης. Τα ερωτηματολόγια που συλλέχθηκαν, συ-

μπληρώθηκαν από εν ενεργεία εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης από αστικές περιοχές (<100.000), ημιαστικές περιοχές (30.000-99.000 και 

από κοινότητες ( 5.000-29.000).  

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Φεβρουάριο του 2020 έως και τον Νοέμβριο 

του 2021. Ο συνολικός αριθμός των ερωτηματολογίων που συλλέχθηκαν ήταν 118, ω-

στόσο το τελικό δείγμα που προέκυψε αποτελούνταν από 104 εκπαιδευτικούς. Τα 12 ερω-

τηματολόγια δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις ώστε να είναι αξιοποιήσιμα για έρευνα ο-

πότε απορρίφθηκαν. 

  



44 
 

 

 

3.4 Δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων 
 

3.4.1 Φύλο Εκπαιδευτικών 

Από το σύνολο των 104 εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα οι 59 (ποσο-

στό 56,7%) ήταν γυναίκες και οι 45 (ποσοστό 43,3) ήταν άνδρες. 

 

3.4.2 Ηλικία Εκπαιδευτικών  

Όσον αφορά την ηλικία των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα, οι πε-

ρισσότεροι από αυτούς ήταν ηλικίας 50 και άνω (ποσοστό 34,6%) και αμέσως μετά με 

μικρή διαφορά ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί ηλικίας 22-29 ετών (ποσοστό 33,7%).  

 

3.4.3 Περιοχή Έδρας του Σχολείου 

Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας σε ποσοστό 76% ,  δήλωσαν ότι 

κατά το τρέχον σχολικό έτος που έλαβαν μέρος στην έρευνα υπηρετούσαν σε σχολεία α-

στικών περιοχών. Μικρότερα ποσοστά σημείωσαν οι εκπαιδευτικοί ημιαστικών περιοχών 

(ποσοστό 19,2%) και οι εκπαιδευτικοί σε κοινότητα (ποσοστό 4,8%). 

 

3.4.4 Υπηρεσία σε Γενική ή Ειδική Αγωγή 

Αναφορικά με την υπηρεσία των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας η πλειονότητα των 

εκπαιδευτικών σε ποσοστό 59,6%, απάντησε ότι υπηρετεί στην Γενική Αγωγή ενώ το 

40,4% απάντησε ότι εργάζεται στην Ειδική Αγωγή. 

 

3.4.5 Έτη Προϋπηρεσίας στην Εκπαίδευση 

Οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς που πήραν μέρος στην έρευνα απάντη-

σαν ότι έχουν προϋπηρεσία στην εκπαίδευση πάνω από 10 έτη (ποσοστό 42,3%) ενώ ακο-

λούθησαν οι εκπαιδευτικοί με 4 έως 6 χρόνια προϋπηρεσία σε ποσοστό 24%. Μικρότερα 
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ποσοστά σημείωσαν οι κατηγορίες των εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία λιγότερα από 3 έτη 

(ποσοστό 20,2%) και οι εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία 7 έως 10 έτη (ποσοστό 13,5). 

 

3.4.6 Σπουδές στην Ειδική Αγωγή 

To 52,9% των εκπαιδευτικών απάντησε ότι δεν έχει σπουδές στην Ειδική Αγωγή 

ενώ θετικά απάντησε το 47,1% των εκπαιδευτικών. 

 

3.4.7 Είδος Ειδικής Κατάρτισης 

Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είχαν απαντήσει καταφατικά στην προηγούμενη κατη-

γορία, δήλωσαν ότι σε ποσοστό 49% είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος στην Ει-

δική Αγωγή, σε ποσοστό 40,8% ότι κατέχουν πτυχίο από τμήμα Ειδικής Αγωγής και Εκ-

παίδευσης ενώ το 6,1 % ότι έχουν πτυχίο από το Διδασκαλείο της Ειδικής Αγωγής. Σε ό,τι 

αφορά το διδακτορικό δίπλωμα μόλις το 4,1% των ερωτηθέντων απάντησε θετικά. 

 

3.4.8 Πλήθος Μαθητών με Ειδικές Ανάγκες ανά Τάξη 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (ποσοστό 51,9%) απάντησαν ότι είχαν μέσα στην 

τάξη τους  κατά μέσο όρο 2 ως 3 μαθητές με ειδικές ανάγκες. Ακολούθησαν οι εκπαιδευ-

τικοί  με 0 ως 1 μαθητή με ειδικές ανάγκες στην τάξη τους (ποσοστό 34,6%). Μικρότερα 

ποσοστά σημείωσαν η κατηγορία των 4 ως 5 μαθητών με ειδικές ανάγκες σε κάθε τάξη 

(ποσοστό 9,6%) αλλά και η κατηγορία με πάνω από 5 μαθητές με ειδικές ανάγκες ανά 

τάξη (ποσοστό 3,8%). 

 

3.4.9 Είδος ειδικών αναγκών που εμφανίζουν οι μαθητές 

Όσον αφορά τη μορφή και το είδος των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές 

με ειδικές ανάγκες οι οποίοι φοιτούσαν στα τμήματα που δίδασκαν οι εκπαιδευτικοί που 

έλαβαν μέρος στην έρευνα , η πλειονότητα των μαθητών σε ποσοστό 31,1% παρουσίαζε 

μαθησιακές δυσκολίες ενώ ακολουθεί η ΔΕΠ-Υ με ποσοστό 22,3%. Λίγο πιο κάτω σε 

ποσοστό 18,5% βρίσκεται η κατηγορία των μαθητών που εντάσσονται στον Αυτισμό και 

τις Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές ενώ αξιόλογο ποσοστό (14,6%) καταλαμβάνουν 
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τα προβλήματα συμπεριφοράς. Πέμπτη σε συχνότητα συναντάμε την κατηγορία μαθητών 

με νοητική υστέρηση σε ποσοστό 3,9% η οποία συγκεντρώνει το ίδιο ποσοστό με την 

τύφλωση. Ακολουθούν οι κατηγορίες της κώφωσης με ποσοστό  2,9% , τα κινητικά προ-

βλήματα με ποσοστό 1,9% και τέλος οι διαταραχές λόγου που συγκέντρωσαν 1% 

 

 

3.5 Το εργαλείο της έρευνας 
Για τον σκοπό της παρούσας έρευνας επιλέχθηκε η κλίμακα STATIC (Scale of 

Teachers Attitudes toward Inclusive Classroom). H εν λόγω κλίμακα κατασκευάστηκε από 

τον Cochran το 1997 και αποσκοπεί στην αξιολόγηση των στάσεων εκπαιδευτικών ως 

προς τη συνεκπαίδευση. H μετάφραση της στα ελληνικά πραγματοποιήθηκε από την Πα-

τσίδου το 2010, με σκοπό τη χρήση της στη διδακτορική της έρευνα.  

Η κλίμακα STATIC αποτελείται από 32 ερωτήσεις από τις οποίες οι 12 αφορούν 

δημογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών και 20 ερωτήσεις εξετάζουν τις 

στάσεις τους ως προς την εκπαίδευση. Σύμφωνα με την Πατσίδου (2010), η προσαρμογή 

του εργαλείου έρευνας στα ελληνικά έγινε με την τεχνική της μετάφρασης- επαναμετά-

φρασης.  

Σε κάθε ερώτηση οι εκπαιδευτικοί καλούνται να απαντήσουν κατά πόσο συμφω-

νούν με την κάθε πρόταση σε μία εξαβάθμια κλίμακα τύπου Likert. Aναφορικά με τη βαθ-

μολόγηση των απαντήσεων, αυτή γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:  

0 = Διαφωνώ απόλυτα  

1 = Διαφωνώ  

2 = Δεν είμαι σίγουρος μάλλον διαφωνώ  

3 = Δεν είμαι σίγουρος μάλλον συμφωνώ  

4 = Συμφωνώ  

5 = Συμφωνώ απόλυτα 
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 Για τους σκοπούς της κατασκευής της κλίμακας STATIC, εφαρμόστηκε η στατι-

στική τεχνική της παραγοντικής ανάλυσης. Έπειτα προσδιορίστηκαν τέσσερις επιμέρους 

παράγοντες, οι υποκλίμακες, οι οποίες περιγράφουν τις στάσεις των εκπαιδευτικών. Οι 

παράγοντες αυτοί είναι οι ακόλουθοι:  

1) Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της συνεκπαίδευσης 

2)  Θέματα επαγγελματικής επάρκειας σε σχέση με την εφαρμογή της συνεκπαίδευ-

σης 

3)  Προσωπική τοποθέτηση ως προς την συνεκπαίδευση  

4) Εκπαιδευτικό υλικό και εκπαιδευτική διαδικασία κατά την εφαρμογή της συνεκ-

παίδευσης (Cochran, 1997).  

Οι οδηγίες του κατασκευαστή της κλίμακας STATIC, υπαγορεύουν ότι πριν 

από τον υπολογισμό του συνολικού δείκτη μέτρησης της στάσης των ερωτηθέντων 

εκπαιδευτικών, είναι σημαντικό να γίνει  αντιστροφή της κωδικοποίησης στις ερωτή-

σεις 3,4,7,9,13 και 15 με σκοπό οι  υψηλότερες βαθμολογίες να δείχνουν πιο θετική 

στάση προς τη συνεκπαίδευση. 

 

 

3.6 Στατιστικές τεχνικές 
 

Έπειτα από την εξαγωγή των απαντήσεων από το Google forms μέσω του λογισμι-

κού Excel, τα δεδομένα μορφοποιήθηκαν κατάλληλα και καταχωρήθηκαν στο πρόγραμμα 

στατιστικών εφαρμογών SPSS έκδοσης 25 (IBM Statistical Package for Social Sciences 

for Windows, Version25.0. Armonk, NY: IBM Corp) όπου έγινε και η στατιστική ανά-

λυση. Αρχικά, σε όλες τις αναλύσεις το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίσθηκε 

στο 5%. Η κανονικότητα ελέγχθηκε με την ασυμμετρία και την κύρτωση. Η περιγραφή 

των ποιοτικών δεδομένων έγινε με χρήση της απόλυτης (n) και της σχετικής συχνότητας 

(%). Η περιγραφή των ποσοτικών δεδομένων έγινε είτε με μέσο όρο (Μ.Ο.) και τυπική 

απόκλιση (Τ.Α.) (όταν πληρούνταν η υπόθεση της κανονικότητας) είτε με διάμεσο (Δ) και 
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ενδοτεταρτημοριακό εύρος (ΕΤΕ) (όταν δεν όταν πληρούνταν η υπόθεση της κανονικότη-

τας) (DeVellis, 1991). 

Αναλυτικά ως προς τις στατιστικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν, για τον έ-

λεγχο της εσωτερικής συνοχής και αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου αξιοποιήθηκε ο συ-

ντελεστής εσωτερικής συνάφειας Cronbach's alpha. Για τη διερεύνηση των διαφορών με-

ταξύ δημογραφικών χαρακτηριστικών, έγινε χρήση του ελέγχου t-test (όταν πληρούνταν 

η υπόθεση της κανονικότητας) και ελέγχθηκε η υπόθεση ίσων διακυμάνσεων (Levene's 

test). Για τα δεδομένα που δεν πληρούνταν η υπόθεση της κανονικότητας χρησιμοποιή-

θηκε ο έλεγχος Mann-Whitney U. Για τη διερεύνηση των στατιστικών διαφορών μεταξύ 

των μεταβλητών με πάνω από δύο, χρησιμοποιήθηκε είτε η παραμετρική ανάλυση διακύ-

μανσης (ANOVA) με τις αντίστοιχες post-hoc Bonferroni αναλύσεις (όταν πληρούνταν η 

υπόθεση της κανονικότητας) είτε ο μη παραμετρικός έλεγχος Kruskal Wallis H (σε περι-

πτώσεις που δεν πληρούνταν η υπόθεση της κανονικότητας) (DeVellis, 1991). 
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Κεφάλαιο 4ο   
 

4.1 Μέθοδος και Αποτελέσματα  

4.1.1 Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

 Η συγκεκριμένη ενότητα αφορά στη διαγραμματική παρουσίαση των δημογραφι-

κών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών.  

Όπως παρατηρείται στο Γράφημα 1, 45 συμμετέχοντες (43,3%) ήταν άνδρες και 

59 γυναίκες (56,7%).  

 

 

Γράφημα 1. Διάγραμμα πίτας για το φύλο των συμμετεχόντων 

 

 

Ως προς την ηλικία των συμμετεχόντων (Γράφημα 2), 35 συμμετέχοντες (33,7%) 

ήταν 22-29 ετών, 18 εκπαιδευτικοί (17,3%) ήταν 30-39 ετών, 15 εκπαιδευτικοί (14,4%) 

ήταν 40-39 ετών, 36 εκπαιδευτικοί (34,6%) ήταν 50 και άνω ετών.  
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Γράφημα 2. Ραβδόγραμμα για την ηλικία των συμμετεχόντων 

 

Ως προς την περιοχή στην οποία υπηρετούν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί (Γρά-

φημα 3), 79 συμμετέχοντες (76,0%) υπηρετούν σε αστική περιοχή, 20 εκπαιδευτικοί 

(19,2%) σε ημιαστική περιοχή και 5 εκπαιδευτικοί (4,8%) σε κοινότητα.  

 

 



51 
 

 
Γράφημα 3. Διάγραμμα πίτας για την περιοχή υπηρεσίας των συμμετεχόντων 

 

Ως προς την θέση στην οποία υπηρετούν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί (Γρά-

φημα 4), 62 συμμετέχοντες (59,6%) υπηρετούν στην γενική αγωγή και 42 εκπαιδευτικοί 

(40,4%) στην ειδική αγωγή.  
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Γράφημα 4. Διάγραμμα πίτας για την θέση υπηρεσίας των συμμετεχόντων 

 

 

Ως προς τα έτη προϋπηρεσίας (Γράφημα 5), 21 συμμετέχοντες (20,2%) έχουν λι-

γότερα από 3 έτη προϋπηρεσίας, 25 συμμετέχοντες (24,0%) έχουν 4-6 έτη προϋπηρεσίας, 

14 εκπαιδευτικοί (13,5%) έχουν 7-10 έτη προϋπηρεσίας και 44 εκπαιδευτικοί (42,3%) έ-

χουν περισσότερα από 10 έτη προϋπηρεσίας.  
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Γράφημα 5. Ραβδόγραμμα για τα έτη προϋπηρεσίας των συμμετεχόντων 

 

Ως προς την κατάρτιση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών (Γράφημα 6), 49 συμ-

μετέχοντες (47,1%) απάντησαν πως έχουν σπουδές στην ειδική αγωγή ενώ 55 συμμετέχο-

ντες (52,9%) απάντησαν αρνητικά. 
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Γράφημα 6. Διάγραμμα πίτας για την κατάρτιση των συμμετεχόντων 

 

Ως προς το είδος των σπουδών στην ειδική αγωγή (Γράφημα 7), 20 συμμετέχοντες 

(40,8%) απάντησαν πως έχουν πτυχίο από τμήμα ειδικής αγωγής, 24 συμμετέχοντες 

(49,0%) απάντησαν πως έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, 2 συμμετέχοντες (4,1%) α-

πάντησαν πως έχουν διδακτορικό δίπλωμα, 3 συμμετέχοντες (6,1%) απάντησαν πως έχουν 

αποφοιτήσει από διδασκαλείο ειδικής αγωγής.  
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Γράφημα 7. Ραβδόγραμμα για το είδος των σπουδών στην ειδική αγωγή 

 

 

 

Ως προς τον αριθμό των μαθητών με ειδικές ανάγκες κατά μέσο όρο που φοιτούν 

στην τάξη στην οποία διδάσκουν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί (Γράφημα 8), 36 συμ-

μετέχοντες (34,6%) απάντησαν πως 0-1 μαθητής, 54 συμμετέχοντες (51,9%) απάντησαν 

2-3 μαθητές, 10 συμμετέχοντες (9,6%) απάντησαν 4-5 μαθητές, 4 συμμετέχοντες (3,8%) 

απάντησαν πάνω από 5 μαθητές.  
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Γράφημα 8. Ραβδόγραμμα για τον αριθμό των μαθητών με ειδικές ανάγκες κατά μέσο 

όρο που φοιτούν στην τάξη στην οποία διδάσκουν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί 

 

 

 

Ως προς το είδος των ειδικών αναγκών των μαθητών (Γράφημα 9), 58 συμμετέχο-

ντες (56,3%) απάντησαν πως έχουν μαθητές με συμπεριφορικά προβλήματα (προβλήματα 

συμπεριφοράς, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές- 

αυτισμός), 9 συμμετέχοντες (8,7%) απάντησαν πως έχουν μαθητές με σωματικά προβλή-

ματα (κινητικά προβλήματα, Κώφωση- Βαρηκοΐα, Τύφλωση) και 36 συμμετέχοντες 

(35,0%) απάντησαν πως έχουν μαθητές με κάποιο άλλο πρόβλημα (μαθησιακές δυσκολίες, 

νοητική υστέρηση).  
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Γράφημα 9. Ραβδόγραμμα για το είδος των ειδικών αναγκών των μαθητών 

 

 

 

4.1.2 Περιγραφική ανάλυση & εσωτερική συνοχή κλιμάκων ερωτηματολογίων 

 Η συγκεκριμένη ενότητα αφορά στην περιγραφική ανάλυση των κλιμάκων των ε-

ρωτηματολογίων (Πίνακας 1) ώστε να είναι εφικτές οι απαραίτητες συγκρίσεις με άλλες 

έρευνες καθώς και στην αξιοπιστία της έρευνας και του εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε. 

Επίσης η ανάλυση σε αυτή την ενότητα γίνεται με σκοπό να απαντηθεί το βασικό ερώτημα 

της έρευνας περί στάσεων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης γενικής και ει-

δικής αγωγής για την συνεκπαίδευση μαθητών με και χωρίς ειδικές ανάγκες στο ειδικό 

σχολείο.  

Η κλίμακα Πλεονεκτήματα & μειονεκτήματα εμφάνισε Μ.Ο. ίσο με 3,50, τυπική 

απόκλιση ίση με 0,79, διάμεσο ίση με 3,71 ενώ η ελάχιστη τιμή ήταν ίση με 1,57 και η 

μέγιστη ίση με 4,86. Η κλίμακα Επαγγελματικά θέματα εμφάνισε Μ.Ο. ίσο με 3,45, τυπική 

απόκλιση ίση με 0,97, διάμεσο ίση με 3,40 ενώ η ελάχιστη τιμή ήταν ίση με 1,00 και η 

μέγιστη ίση με 5,00. Η κλίμακα Φιλοσοφικά ζητήματα εμφάνισε το μεγαλύτερο Μ.Ο. ίσο 

με 3,77, τυπική απόκλιση ίση με 0,62, διάμεσο ίση με 3,88 ενώ η ελάχιστη τιμή ήταν ίση 
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με 2,25 και η μέγιστη ίση με 5,00. Η κλίμακα Υλικοτεχνικές ανησυχίες εμφάνισε Μ.Ο. ίσο 

με 3,57, τυπική απόκλιση ίση με 0,71, διάμεσο ίση με 3,75 ενώ η ελάχιστη τιμή ήταν ίση 

με 2,00 και η μέγιστη ίση με 4,75.  

 

 

Πίνακας 1 

Περιγραφικά μέτρα κλιμάκων ερωτηματολογίων 

Κλίμακα Μ.Ο. Τ.Α. Δ Ε Μ 

Πλεονεκτήματα & μειονεκτήματα 3,50 0,79 3,71 1,57 4,86 

Επαγγελματικά θέματα 3,45 0,97 3,40 1,00 5,00 

Φιλοσοφικά ζητήματα 3,77 0,62 3,88 2,25 5,00 

Υλικοτεχνικές ανησυχίες 3,57 0,71 3,75 2,00 4,75 

Οι τιμές αφορούν σε μέσο όρο (Μ.Ο.), τυπική απόκλιση (Τ.Α.), διάμεσο (Δ), ελάχιστη τιμή (Ε), μέγι-

στη τιμή (Μ). 

 

 

Προκειμένου να ελεγχθεί η αξιοπιστία των εργαλείων μέτρησης (Πίνακας 2), υπο-

λογίστηκε για κάθε κλίμακα όλων των ερωτηματολογίων ο συντελεστής εσωτερικής συ-

νοχής (Cronbach's alpha). Για την κλίμακα Πλεονεκτήματα & μειονεκτήματα βρέθηκε 

α=,873, για την κλίμακα Επαγγελματικά θέματα α=,841, για την κλίμακα Φιλοσοφικά ζη-

τήματα α=,738 και για τις Υλικοτεχνικές ανησυχίες α=,758. Όλοι οι προαναφερθέντες συ-

ντελεστές είναι άνω του ορίου 0,7 το οποίο δίνεται από την βιβλιογραφία ως το κατώτατο 

όριο προκειμένου ο συντελεστής αξιοπιστίας να είναι αποδεκτός (DeVellis, 1991).  
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Πίνακας 2 

Συντελεστές εσωτερικής συνάφειας Cronbach α των υπό μελέτη κλιμάκων. 

Κλίμακα 
Πλήθος ε-

ρωτήσεων 

Cronbach’s al-

pha 

Πλεονεκτήματα & μειονεκτήματα 7 0,873 

Επαγγελματικά θέματα 5 0,841 

Φιλοσοφικά ζητήματα 4 0,738 

Υλικοτεχνικές ανησυχίες 4 0,758 

Οι τιμές αφoρούν στo πλήθος μεταβλητών που απαρτίζουν την κάθε κλίμακα καθώς και στoυς δείκτες 

εσωτερικής αξιοπιστίας Cronbach’s alpha.  

 

Στη συνέχεια, αναλύονται όλες οι ερωτήσεις ξεχωριστά προκειμένου να διερευνη-

θεί τι απάντησαν οι συμμετέχοντες σε κάθε επιλογή που τους δινόταν. 

Στην ερώτηση «έχω εμπιστοσύνη στις ικανότητές μου να διδάξω παιδιά με ειδικές 

ανάγκες», η δημοφιλέστερη απάντηση ήταν πως συμφωνούν (39,4%) και ακολουθούσε η 

απάντηση «δεν είμαι σίγουρος αλλά μάλλον συμφωνώ» με ποσοστό 30,8%.  

Πίνακας 3 

Περιγραφικά μέτρα ερώτησης 1:  

Έχω εμπιστοσύνη στις ικανότητές μου να διδάξω παιδιά με ειδικές ανάγκες 

Κλίμακα 
Συχνότη-

τες 

Ποσοστά 

(%) 

Διαφωνώ απόλυτα 0 0,0 

Διαφωνώ 5 4,8 

Δεν είμαι σίγουρος αλλά μάλλον διαφωνώ 10 9,6 

Δεν είμαι σίγουρος αλλά μάλλον συμφωνώ 32 30,8 

Συμφωνώ 41 39,4 

Συμφωνώ απόλυτα 16 15,4 

Οι τιμές αφορούν σε απόλυτες και σχετικές συχνότητες (%).  
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Στην ερώτηση «έχω εκπαιδευτεί κατάλληλα ώστε να ανταποκριθώ στις ανάγκες 

των παιδιών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», η δημοφιλέστερη απά-

ντηση ήταν πως συμφωνούν (26,9%) και ακολουθούσε η απάντηση «δεν είμαι σίγουρος 

αλλά μάλλον συμφωνώ» με ποσοστό 25,0%.  

 

Πίνακας 4 

Περιγραφικά μέτρα ερώτησης 2:  

Έχω εκπαιδευτεί κατάλληλα ώστε να ανταποκριθώ στις ανάγκες των παιδιών με ανα-

πηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

Κλίμακα Συχνότητες 
Ποσοστά 

(%) 

Διαφωνώ απόλυτα 0 0,0 

Διαφωνώ 16 15,4 

Δεν είμαι σίγουρος αλλά μάλλον διαφωνώ 26 25,0 

Δεν είμαι σίγουρος αλλά μάλλον συμφωνώ 12 11,5 

Συμφωνώ 28 26,9 

Συμφωνώ απόλυτα 22 21,2 

Οι τιμές αφορούν σε απόλυτες και σχετικές συχνότητες (%).  

 
 

Στην ερώτηση «απογοητεύομαι εύκολα όταν διδάσκω μαθητές με αναπηρία ή με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», η δημοφιλέστερη απάντηση ήταν πως διαφωνούν (44,2%) 

και ακολουθούσε η απάντηση «διαφωνώ απόλυτα» με ποσοστό 23,1%.  

 

Πίνακας 5 

Περιγραφικά μέτρα ερώτησης 3:  

Απογοητεύομαι εύκολα όταν διδάσκω μαθητές με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες 

Κλίμακα Συχνότητες 
Ποσοστά 

(%) 

Διαφωνώ απόλυτα 24 23,1 
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Διαφωνώ 46 44,2 

Δεν είμαι σίγουρος αλλά μάλλον διαφωνώ 19 18,3 

Δεν είμαι σίγουρος αλλά μάλλον συμφωνώ 13 12,5 

Συμφωνώ 2 1,9 

Συμφωνώ απόλυτα 0 0,0 

Οι τιμές αφορούν σε απόλυτες και σχετικές συχνότητες (%).  

 
Στην ερώτηση «αγχώνομαι όταν μαθαίνω ότι θα είναι μέσα στην τάξη μου ένας 

μαθητής με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», οι απαντήσεις εντοπίστηκαν 

σε πολλές επιλογές όμως η διαφωνία ήταν η επικρατέστερη καθώς διαφωνώ και διαφωνώ 

απόλυτα απάντησαν πάνω από τους μισούς ερωτώμενους (52,9%).  

 

 

Πίνακας 6 

Περιγραφικά μέτρα ερώτησης 4:  

Αγχώνομαι όταν μαθαίνω ότι θα είναι μέσα στην τάξη μου ένας μαθητής με αναπηρία ή 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

Κλίμακα Συχνότητες 
Ποσοστά 

(%) 

Διαφωνώ απόλυτα 22 21,2 

Διαφωνώ 33 31,7 

Δεν είμαι σίγουρος αλλά μάλλον διαφωνώ 7 6,7 

Δεν είμαι σίγουρος αλλά μάλλον συμφωνώ 12 11,5 

Συμφωνώ 29 27,9 

Συμφωνώ απόλυτα 1 1,0 

Οι τιμές αφορούν σε απόλυτες και σχετικές συχνότητες (%).  

 
Αντιθέτως, στην ερώτηση «αν και τα παιδιά διαφέρουν μεταξύ τους σε νοητικό, 

σωματικό και ψυχολογικό επίπεδο, θεωρώ ότι όλα μπορούν να μάθουν στα περισσότερα 
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περιβάλλοντα», η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών απάντησε συμφωνώ και συμφωνώ από-

λυτα (78,8%).  

 

 

Πίνακας 7 

Περιγραφικά μέτρα ερώτησης 5:  

Αν και τα παιδιά διαφέρουν μεταξύ τους σε νοητικό, σωματικό και ψυχολογικό επίπεδο, 

θεωρώ ότι όλα μπορούν να μάθουν στα περισσότερα περιβάλλοντα 

Κλίμακα Συχνότητες 
Ποσοστά 

(%) 

Διαφωνώ απόλυτα 0 0,0 

Διαφωνώ 1 1,0 

Δεν είμαι σίγουρος αλλά μάλλον διαφωνώ 1 1,0 

Δεν είμαι σίγουρος αλλά μάλλον συμφωνώ 20 19,2 

Συμφωνώ 67 64,4 

Συμφωνώ απόλυτα 15 14,4 

Οι τιμές αφορούν σε απόλυτες και σχετικές συχνότητες (%).  

 
Το ίδιο συνέβη και στην ερώτηση «θεωρώ ότι η ακαδημαϊκή πρόοδος είναι δυνατή 

για τα παιδιά με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» όπου η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών απάντησε συμφωνώ και συμφωνώ απόλυτα (73,1%) όμως η διαφορά σε 

αυτήν την ερώτηση είναι ότι υπήρχαν και αρνητικές γνώμες με την απάντηση «δεν είμαι 

σίγουρος αλλά μάλλον διαφωνώ» να καταγράφει 12,5%.  

 

Πίνακας 8 

Περιγραφικά μέτρα ερώτησης 6:  

Θεωρώ ότι η ακαδημαϊκή πρόοδος είναι δυνατή για τα παιδιά με αναπηρία ή με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες 

Κλίμακα Συχνότητες 
Ποσοστά 

(%) 
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Διαφωνώ απόλυτα 0 0,0 

Διαφωνώ 0 0,0 

Δεν είμαι σίγουρος αλλά μάλλον διαφωνώ 13 12,5 

Δεν είμαι σίγουρος αλλά μάλλον συμφωνώ 15 14,4 

Συμφωνώ 60 57,7 

Συμφωνώ απόλυτα 16 15,4 

Οι τιμές αφορούν σε απόλυτες και σχετικές συχνότητες (%).  

 
Στην ερώτηση «θεωρώ ότι τα παιδιά με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανά-

γκες πρέπει να φοιτούν σε ειδικές τάξεις», η δημοφιλέστερη απάντηση ήταν πως διαφω-

νούν (47,1%) και ακολουθούσε η απάντηση «δεν είμαι σίγουρος αλλά μάλλον διαφωνώ» 

με ποσοστό 26,0%.  

 

Πίνακας 9 

Περιγραφικά μέτρα ερώτησης 7:  

Θεωρώ ότι τα παιδιά με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πρέπει να φοι-

τούν σε ειδικές τάξεις 

Κλίμακα Συχνότητες 
Ποσοστά 

(%) 

Διαφωνώ απόλυτα 5 4,8 

Διαφωνώ 49 47,1 

Δεν είμαι σίγουρος αλλά μάλλον διαφωνώ 27 26,0 

Δεν είμαι σίγουρος αλλά μάλλον συμφωνώ 10 9,6 

Συμφωνώ 12 11,5 

Συμφωνώ απόλυτα 1 1,0 

Οι τιμές αφορούν σε απόλυτες και σχετικές συχνότητες (%).  
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Στην ερώτηση «νιώθω άνετα να διδάξω ένα παιδί με μέτρια σωματική αναπηρία» 

η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών απάντησε συμφωνώ και συμφωνώ απόλυτα (79,8%) κα-

θώς και «δεν είμαι σίγουρος αλλά μάλλον συμφωνώ» με ποσοστό 12,5%.  

 

Πίνακας 10 

Περιγραφικά μέτρα ερώτησης 8:  

Νιώθω άνετα να διδάξω ένα παιδί με μέτρια σωματική αναπηρία 

Κλίμακα Συχνότητες 
Ποσοστά 

(%) 

Διαφωνώ απόλυτα 0 0,0 

Διαφωνώ 2 1,9 

Δεν είμαι σίγουρος αλλά μάλλον διαφωνώ 6 5,8 

Δεν είμαι σίγουρος αλλά μάλλον συμφωνώ 13 12,5 

Συμφωνώ 50 48,1 

Συμφωνώ απόλυτα 33 31,7 

Οι τιμές αφορούν σε απόλυτες και σχετικές συχνότητες (%).  

 
 

Στην ερώτηση «με προβληματίζει το να διδάξω ένα μαθητή με γνωστικά ελλείμ-

ματα», η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών απάντησε διαφωνώ και διαφωνώ απόλυτα 

(79,8%).  

 

Πίνακας 11 

Περιγραφικά μέτρα ερώτησης 9:  

Με προβληματίζει το να διδάξω ένα μαθητή με γνωστικά ελλείμματα 

Κλίμακα Συχνότητες 
Ποσοστά 

(%) 

Διαφωνώ απόλυτα 25 24,0 

Διαφωνώ 58 55,8 

Δεν είμαι σίγουρος αλλά μάλλον διαφωνώ 6 5,8 
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Δεν είμαι σίγουρος αλλά μάλλον συμφωνώ 9 8,7 

Συμφωνώ 5 4,8 

Συμφωνώ απόλυτα 1 1,0 

Οι τιμές αφορούν σε απόλυτες και σχετικές συχνότητες (%).  

 

 

Στην ερώτηση «μπορώ να διαχειριστώ αποτελεσματικά μαθητές με ήπια έως και 

μέτρια προβλήματα συμπεριφοράς» η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών απάντησε πως συμ-

φωνούν (49,0%) καθώς και πως δεν είναι σίγουροι (είτε μάλλον διαφωνούν είτε μάλλον 

συμφωνούν) σε ποσοστό 45,2%.  

 

Πίνακας 12 

Περιγραφικά μέτρα ερώτησης 10:  

Μπορώ να διαχειριστώ αποτελεσματικά μαθητές με ήπια έως και μέτρια προβλήματα 

συμπεριφοράς 

Κλίμακα Συχνότητες 
Ποσοστά 

(%) 

Διαφωνώ απόλυτα 0 0,0 

Διαφωνώ 4 3,8 

Δεν είμαι σίγουρος αλλά μάλλον διαφωνώ 13 12,5 

Δεν είμαι σίγουρος αλλά μάλλον συμφωνώ 34 32,7 

Συμφωνώ 51 49,0 

Συμφωνώ απόλυτα 2 1,9 

Οι τιμές αφορούν σε απόλυτες και σχετικές συχνότητες (%).  

 

 

Στη συνέχεια, στην ερώτηση «οι μαθητές με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες μαθαίνουν κοινωνικές δεξιότητες που εκδηλώνουν οι μαθητές της γενικής τάξης 

μέσω της μίμησης» επτά στους δέκα εκπαιδευτικούς απάντησε πως συμφωνεί (70,2%). 
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  Πίνακας 13 

Περιγραφικά μέτρα ερώτησης 11:  

Οι μαθητές με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μαθαίνουν κοινωνικές δε-

ξιότητες που εκδηλώνουν οι μαθητές της γενικής τάξης, μέσω της μίμησης 

Κλίμακα Συχνότητες 
Ποσοστά 

(%) 

Διαφωνώ απόλυτα 0 0,0 

Διαφωνώ 2 1,9 

Δεν είμαι σίγουρος αλλά μάλλον διαφωνώ 3 2,9 

Δεν είμαι σίγουρος αλλά μάλλον συμφωνώ 16 15,4 

Συμφωνώ 73 70,2 

Συμφωνώ απόλυτα 10 9,6 

Οι τιμές αφορούν σε απόλυτες και σχετικές συχνότητες (%).  

 

 

Στην ερώτηση «οι μαθητές με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν 

υψηλότερες ακαδημαϊκές επιδόσεις όταν ενσωματώνονται στη γενική τάξη», η πλειοψη-

φία των συμμετεχόντων απάντησε πως συμφωνεί (είτε απόλυτα) σε ποσοστό 56,8%. Ακο-

λουθούν οι απαντήσεις «δεν είμαι σίγουρος αλλά μάλλον συμφωνώ» (22,1%) και «δεν 

είμαι σίγουρος αλλά μάλλον διαφωνώ» (11,5%).  

 

 

Πίνακας 14 

Περιγραφικά μέτρα ερώτησης 12:  

Οι μαθητές με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν υψηλότερες ακαδη-

μαϊκές επιδόσεις όταν ενσωματώνονται στη γενική τάξη 

Κλίμακα Συχνότητες 
Ποσοστά 

(%) 

Διαφωνώ απόλυτα 1 1,0 
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Διαφωνώ 9 8,7 

Δεν είμαι σίγουρος αλλά μάλλον διαφωνώ 12 11,5 

Δεν είμαι σίγουρος αλλά μάλλον συμφωνώ 23 22,1 

Συμφωνώ 53 51,0 

Συμφωνώ απόλυτα 6 5,8 

Οι τιμές αφορούν σε απόλυτες και σχετικές συχνότητες (%).  

 
 

Στην ερώτηση «είναι δύσκολο για τα παιδιά με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτι-

κές ανάγκες να έχουν σημαντικές ακαδημαϊκές επιδόσεις στη γενική τάξη», οι απαντήσεις 

εντοπίστηκαν σε πολλές επιλογές όμως η διαφωνία ήταν η επικρατέστερη καθώς διαφωνώ 

και διαφωνώ απόλυτα απάντησαν σχεδόν οι μισοί από τους ερωτώμενους (47,2%).  

 

Πίνακας 15 

Περιγραφικά μέτρα ερώτησης 13:  

Είναι δύσκολο για τα παιδιά με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να έχουν 

σημαντικές ακαδημαϊκές επιδόσεις στη γενική τάξη 

Κλίμακα Συχνότητες 
Ποσοστά 

(%) 

Διαφωνώ απόλυτα 1 1,0 

Διαφωνώ 48 46,2 

Δεν είμαι σίγουρος αλλά μάλλον διαφωνώ 18 17,3 

Δεν είμαι σίγουρος αλλά μάλλον συμφωνώ 15 14,4 

Συμφωνώ 21 20,2 

Συμφωνώ απόλυτα 1 1,0 

Οι τιμές αφορούν σε απόλυτες και σχετικές συχνότητες (%).  
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Στην ερώτηση «η αυτοεκτίμηση των παιδιών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτι-

κές ανάγκες αυξάνεται όταν φοιτούν στη γενική τάξη», η πλειοψηφία των συμμετεχόντων 

απάντησε πως συμφωνεί (είτε απόλυτα) σε ποσοστό 74,0%. Ακολουθούν οι απαντήσεις 

«δεν είμαι σίγουρος αλλά μάλλον συμφωνώ» (17,3%) και «δεν είμαι σίγουρος αλλά μάλ-

λον διαφωνώ» (6,7%).  

 

Πίνακας 16 

Περιγραφικά μέτρα ερώτησης 14:  

Η αυτοεκτίμηση των παιδιών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αυξάνε-

ται όταν φοιτούν στη γενική τάξη 

Κλίμακα Συχνότητες 
Ποσοστά 

(%) 

Διαφωνώ απόλυτα 0 0,0 

Διαφωνώ 2 1,9 

Δεν είμαι σίγουρος αλλά μάλλον διαφωνώ 7 6,7 

Δεν είμαι σίγουρος αλλά μάλλον συμφωνώ 18 17,3 

Συμφωνώ 52 50,0 

Συμφωνώ απόλυτα 25 24,0 

Οι τιμές αφορούν σε απόλυτες και σχετικές συχνότητες (%).  

 
Στην ερώτηση «τα παιδιά με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που 

φοιτούν στη γενική τάξη παρεμποδίζουν την ακαδημαϊκή πρόοδο των μαθητών της γενι-

κής τάξης», η πλειοψηφία των συμμετεχόντων απάντησε πως διαφωνεί (είτε απόλυτα) σε 

ποσοστό 74,0%. Ακολουθούν οι απαντήσεις «δεν είμαι σίγουρος αλλά μάλλον συμφωνώ» 

(11,5%) και «δεν είμαι σίγουρος αλλά μάλλον διαφωνώ» (9,6%).  
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Πίνακας 17 

Περιγραφικά μέτρα ερώτησης 15:  

Τα παιδιά με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στη γενική τάξη 

παρεμποδίζουν την ακαδημαϊκή πρόοδο των μαθητών της γενικής τάξης 

Κλίμακα Συχνότητες 
Ποσοστά 

(%) 

Διαφωνώ απόλυτα 39 37,5 

Διαφωνώ 38 36,5 

Δεν είμαι σίγουρος αλλά μάλλον διαφωνώ 10 9,6 

Δεν είμαι σίγουρος αλλά μάλλον συμφωνώ 12 11,5 

Συμφωνώ 5 4,8 

Συμφωνώ απόλυτα 0 0,0 

Οι τιμές αφορούν σε απόλυτες και σχετικές συχνότητες (%).  

 

 

Στην ερώτηση «η ενδοσχολική επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών της γενικής 

εκπαίδευσης στη διδασκαλία μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

πρέπει να είναι υποχρεωτική» η πλειοψηφία των συμμετεχόντων απάντησε πως συμφωνεί 

(είτε απόλυτα) σε ποσοστό 79,8%. Ακολουθούν οι απαντήσεις «δεν είμαι σίγουρος αλλά 

μάλλον συμφωνώ» (15,4%) και «δεν είμαι σίγουρος αλλά μάλλον διαφωνώ» (2,9%).  

 

Πίνακας 18 

Περιγραφικά μέτρα ερώτησης 16:  

Η ενδοσχολική επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών της γενικής εκπαίδευσης στη δι-

δασκαλία μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πρέπει να είναι υ-

ποχρεωτική 

Κλίμακα Συχνότητες 
Ποσοστά 

(%) 

Διαφωνώ απόλυτα 0 0,0 

Διαφωνώ 2 1,9 

Δεν είμαι σίγουρος αλλά μάλλον διαφωνώ 3 2,9 
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Δεν είμαι σίγουρος αλλά μάλλον συμφωνώ 16 15,4 

Συμφωνώ 47 45,2 

Συμφωνώ απόλυτα 36 34,6 

Οι τιμές αφορούν σε απόλυτες και σχετικές συχνότητες (%).  

 
Στην ερώτηση «δε με πειράζει να κάνω τροποποιήσεις στο χώρο της τάξης μου ώστε 

να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανά-

γκες» η πλειοψηφία των συμμετεχόντων απάντησε πως συμφωνεί (είτε απόλυτα) σε ποσο-

στό 91,3%.  

 

Πίνακας 19 

Περιγραφικά μέτρα ερώτησης 17:  

Δε με πειράζει να κάνω τροποποιήσεις στο χώρο της τάξης μου ώστε να ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες των μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

Κλίμακα Συχνότητες 
Ποσοστά 

(%) 

Διαφωνώ απόλυτα 0 0,0 

Διαφωνώ 0 0,0 

Δεν είμαι σίγουρος αλλά μάλλον διαφωνώ 4 3,8 

Δεν είμαι σίγουρος αλλά μάλλον συμφωνώ 5 4,8 

Συμφωνώ 54 51,9 

Συμφωνώ απόλυτα 41 39,4 

Οι τιμές αφορούν σε απόλυτες και σχετικές συχνότητες (%).  

 
 

Στην ερώτηση «τα κατάλληλα υλικά και ο εξοπλισμός για την προσαρμογή της 

διδασκαλίας στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να αποκτηθούν εύ-

κολα», η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών απάντησε πως δεν είναι σίγουροι (είτε μάλλον 
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διαφωνούν είτε μάλλον συμφωνούν) σε ποσοστό 51,0%. Ακολουθούν αυτοί που διαφω-

νούν (24,0%) και αυτοί που συμφωνούν (18,3%).  

 

 

Πίνακας 20 

Περιγραφικά μέτρα ερώτησης 18:  

Τα κατάλληλα υλικά και ο εξοπλισμός για την προσαρμογή της διδασκαλίας στους μα-

θητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να αποκτηθούν εύκολα 

Κλίμακα Συχνότητες 
Ποσοστά 

(%) 

Διαφωνώ απόλυτα 6 5,8 

Διαφωνώ 25 24,0 

Δεν είμαι σίγουρος αλλά μάλλον διαφωνώ 32 30,8 

Δεν είμαι σίγουρος αλλά μάλλον συμφωνώ 21 20,2 

Συμφωνώ 19 18,3 

Συμφωνώ απόλυτα 1 1,0 

Οι τιμές αφορούν σε απόλυτες και σχετικές συχνότητες (%).  

 
 

Στην ερώτηση «ο διευθυντής μου υποστηρίζει την πραγματοποίηση των απαραί-

τητων διευκολύνσεων για τη διδασκαλία των παιδιών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευ-

τικές ανάγκες», η πλειοψηφία των συμμετεχόντων απάντησε πως συμφωνεί (είτε απόλυτα) 

σε ποσοστό 70,2%. Ακολουθούν οι απαντήσεις «δεν είμαι σίγουρος αλλά μάλλον συμ-

φωνώ» (14,4%) και «δεν είμαι σίγουρος αλλά μάλλον διαφωνώ» (10,6%).  

 

Πίνακας 21 

Περιγραφικά μέτρα ερώτησης 19:  

Ο διευθυντής μου υποστηρίζει την πραγματοποίηση των απαραίτητων διευκολύνσεων 

για τη διδασκαλία των παιδιών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

Κλίμακα Συχνότητες 
Ποσοστά 

(%) 
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Διαφωνώ απόλυτα 1 1,0 

Διαφωνώ 4 3,8 

Δεν είμαι σίγουρος αλλά μάλλον διαφωνώ 11 10,6 

Δεν είμαι σίγουρος αλλά μάλλον συμφωνώ 15 14,4 

Συμφωνώ 46 44,2 

Συμφωνώ απόλυτα 27 26,0 

Οι τιμές αφορούν σε απόλυτες και σχετικές συχνότητες (%).  

 

 

Τέλος, στην ερώτηση «οι μαθητές με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

θα πρέπει να φοιτούν στη γενική τάξη», η πλειοψηφία των συμμετεχόντων απάντησε πως 

συμφωνεί (είτε απόλυτα) σε ποσοστό 58,6%. Ακολουθούν οι απαντήσεις «δεν είμαι σί-

γουρος αλλά μάλλον συμφωνώ» (25,0%) και «δεν είμαι σίγουρος αλλά μάλλον διαφωνώ» 

(12,5%).  

 

Πίνακας 22 

Περιγραφικά μέτρα ερώτησης 20:  

Οι μαθητές με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα πρέπει να φοιτούν στη 

γενική τάξη 

Κλίμακα Συχνότητες 
Ποσοστά 

(%) 

Διαφωνώ απόλυτα 1 1,0 

Διαφωνώ 3 2,9 

Δεν είμαι σίγουρος αλλά μάλλον διαφωνώ 13 12,5 

Δεν είμαι σίγουρος αλλά μάλλον συμφωνώ 26 25,0 

Συμφωνώ 51 49,0 

Συμφωνώ απόλυτα 10 9,6 

Οι τιμές αφορούν σε απόλυτες και σχετικές συχνότητες (%).  
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4.1.3 Ανάλυση των ερευνητικών υποθέσεων 

 Σύμφωνα με την πρώτη ερευνητική υπόθεση σύμφωνα με την οποία οι εκπαιδευ-

τικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με μικρό αριθμό μαθητών με ειδικές ανάγκες στο τμήμα 

τους αναμένεται να έχουν θετικότερη στάση ως προς την συνεκπαίδευση μαθητών με και 

χωρίς ειδικές ανάγκες διαπιστώνουμε τα παρακάτω. 

Παρατηρώντας τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 23, αυτή η υ-

πόθεση καταρρίπτεται για την διάσταση Επαγγελματικά θέματα όπου βρέθηκε στατιστι-

κώς σημαντική διαφορά (p = 0,014). Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί με περισσότε-

ρους μαθητές στην τάξη με ειδικές ανάγκες έχουν θετικότερη άποψη για θέματα επαγγελ-

ματικής επάρκειας σε σχέση με την εφαρμογή της συνεκπαίδευσης (Μ.Ο. = 3,61, Τ.Α. = 

0,93 με 2-3 μαθητές ή Μ.Ο. = 3,79, Τ.Α. = 1,13 με πάνω από 4 μαθητές) σε σύγκριση με 

τους εκπαιδευτικούς που έχουν κανέναν ή έναν μαθητή στην τάξη (Μ.Ο. = 3,08, Τ.Α. = 

0,88).  

 

Πίνακας 23 

Διαφορές μέσων και διαμέσων των κλιμάκων συγκριτικά με τους μαθητές με ειδικές ανάγκες 

που φοιτούν στην τάξη που διδάσκει ο εκπαιδευτικός 

Κλίμακα 
0-1 μαθητής 

(n = 36) 

2-3 μαθητές 

(n = 54) 

πάνω από 4 

μαθητές 

(n = 14) 

F/H‡ p 

Πλεονεκτήματα & μειονεκτήματα‡ 3,50 (1,25) 3,86 (0,86) 3,36 (2,14) 2,59 0,274 

Επαγγελματικά θέματαα 3,08 ± 0,88 3,61 ± 0,93 3,79 ± 1,13 4,48 0,014 

Φιλοσοφικά ζητήματα 3,69 ± 0,61 3,84 ± 0,63 3,70 ± 0,61 0,74 0,481 

Υλικοτεχνικές ανησυχίες 3,49 ± 0,73 3,61 ± 0,68 3,64 ± 0,79 0,39 0,678 

Οι τιμές αφορούν σε μέσο όρο (Μ.Ο.), τυπική απόκλιση (Τ.Α.), ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) και αντίστοιχο p-

value. 
‡Οι τιμές αφορούν σε διάμεσο (Δ), ενδοτεταρτημοριακό εύρος, ελέγχους Kruskal-Wallis και αντίστοιχο p-value. 

Με έντονη γραφή σημειώνονται οι στατιστικά σημαντικές διαφορές σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. 
α Οι διαφορές βρέθηκαν μεταξύ «0-1 μαθητής» και «2-3 μαθητές», «πάνω από 4 μαθητές» σύμφωνα με την post-hoc 

σύγκριση Bonferroni. 
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Σύμφωνα με τη δεύτερη ερευνητική υπόθεση με την οποία οι εκπαιδευτικοί που 

έχουν λάβει ειδική κατάρτιση αναμένεται να έχουν θετικότερη στάση για την συνεκπαί-

δευση μαθητών με και χωρίς ειδικές ανάγκες σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς που δεν 

έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση διαπιστώνουμε τα παρακάτω.  

Παρατηρώντας τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 24, αυτή η υ-

πόθεση επιβεβαιώνεται και για τις τέσσερις διαστάσεις του ερωτηματολογίου όπου βρέ-

θηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά (p < 0,001 και για τις τέσσερις). Πιο συγκεκριμένα, 

οι εκπαιδευτικοί που έχουν λάβει κάποιου είδους ειδική κατάρτιση έχουν θετικότερη ά-

ποψη για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της συνεκπαίδευσης, για θέματα επαγ-

γελματικής επάρκειας σε σχέση με την εφαρμογή της συνεκπαίδευσης, προσωπική τοπο-

θέτηση ως προς την συνεκπαίδευση, και εκπαιδευτικό υλικό και εκπαιδευτική διαδικασία 

κατά την εφαρμογή της συνεκπαίδευσης σε σύγκριση με τους εκπαιδευτικούς που δεν έ-

χουν λάβει κάποιου είδους ειδική κατάρτιση.  

 

Πίνακας 24 

Διαφορές μέσων και διαμέσων των κλιμάκων συγκριτικά με το αν έχουν λάβει ειδική κα-

τάρτιση 

Κλίμακα 
Ναι 

(n = 49) 

Όχι 

(n = 55) 
t/U‡ p 

Πλεονεκτήματα & μειονεκτήματα‡ 4,14 (0,57) 3,29 (1,14) 473,00 <0,001 

Επαγγελματικά θέματα 4,20 ± 0,58 2,78 ± 0,74 11,06 <0,001 

Φιλοσοφικά ζητήματα 4,13 ± 0,38 3,44 ± 0,61 7,01 <0,001 

Υλικοτεχνικές ανησυχίες 3,99 ± 0,58 3,19 ± 0,60 6,94 <0,001 

Οι τιμές αφορούν σε μέσο όρο (Μ.Ο.), τυπική απόκλιση (Τ.Α.), ελέγχους t-test και αντίστοιχο p-value. 
‡Οι τιμές αφορούν σε διάμεσο (Δ), ενδοτεταρτημοριακό εύρος, ελέγχους Mann-Whitney U και αντίστοιχο p-

value. 

Με έντονη γραφή σημειώνονται οι στατιστικά σημαντικές διαφορές σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. 

 
 

Σύμφωνα με την τρίτη ερευνητική υπόθεση με την οποία οι εκπαιδευτικοί με πε-

ρισσότερη προϋπηρεσία (χρόνια διδακτικής εμπειρίας), αναμένεται ότι θα έχουν πιο θε-

τική στάση σε σύγκριση με τους εκπαιδευτικούς χωρίς αντίστοιχη εμπειρία διαπιστώνουμε 

τα παρακάτω.  
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Παρατηρώντας τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 25, αυτή η υ-

πόθεση δεν επιβεβαιώνεται σε τρεις διαστάσεις του ερωτηματολογίου όπου βρέθηκε στα-

τιστικώς σημαντική διαφορά (p = 0,011 για την κλίμακα Πλεονεκτήματα & μειονεκτή-

ματα, p = 0,012 για την κλίμακα Επαγγελματικά θέματα, p = 0,006 για την κλίμακα Υλι-

κοτεχνικές ανησυχίες). Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που έχουν λιγότερη έτη διδα-

κτικής εμπειρίας έχουν θετικότερη άποψη για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της 

συνεκπαίδευσης, για θέματα επαγγελματικής επάρκειας σε σχέση με την εφαρμογή της 

συνεκπαίδευσης, και εκπαιδευτικό υλικό και εκπαιδευτική διαδικασία κατά την εφαρμογή 

της συνεκπαίδευσης σε σύγκριση με τους εκπαιδευτικούς που έχουν μεγαλύτερη επαγγελ-

ματική εμπειρία. 

 

Πίνακας 25 

Διαφορές μέσων και διαμέσων των κλιμάκων συγκριτικά με τα χρόνια διδακτικής εμπειρίας 

Κλίμακα 
<3 έτη 

 (n = 21) 

4-6 έτη (n = 

25) 

7-10 έτη (n 

= 14) 

>10 έτη 

(n = 44) 
F/H‡ p 

Πλεονεκτήματα & 

μειονεκτήματα‡,α 
4,00 (1,07) 4,00 (1,07) 3,93 (0,89) 3,29 (1,14) 11,21 0,011 

Επαγγελματικά θέ-

ματαβ 3,76 ± 0,68 3,81 ± 0,88 3,37 ± 0,95 3,12 ± 1,06 3,82 0,012 

Φιλοσοφικά ζητή-

ματα 
3,95 ± 0,61 3,88 ± 0,61 3,79 ± 0,66 3,61 ± 0,59 1,93 0,130 

Υλικοτεχνικές α-

νησυχίεςα 3,90 ± 0,63 3,78 ± 0,65 3,36 ± 0,71 3,36 ± 0,71 4,39 0,006 

Οι τιμές αφoρούν σε μέσο όρo (Μ.Ο.), τυπική απόκλιση (Τ.Α.), ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) και αντίστοιχο 

p-value. 
‡Οι τιμές αφoρούν σε διάμεσο (Δ), ενδοτεταρτημοριακό εύρος, ελέγχους Kruskal-Wallis και αντίστοιχο p-value. 

Με έντoνη γραφή σημειώνονται οι στατιστικά σημαντικές διαφορές σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. 
α Οι διαφορές βρέθηκαν μεταξύ «λιγότερα από 3 έτη» και «πάνω από 10 έτη» σύμφωνα με την post-hoc σύγκριση 

Bonferroni. 
β Οι διαφορές βρέθηκαν μεταξύ «4-6 έτη» και «πάνω από 10 έτη» σύμφωνα με την post-hoc σύγκριση Bonferroni. 

 
 

Με βάση την τέταρτη ερευνητική υπόθεση σύμφωνα με την οποία οι εκπαιδευτικοί 

αναμένεται να έχουν θετικότερη στάση για τους μαθητές με σωματικές αναπηρίες παρά με 

συμπεριφορικές δυσκολίες. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι έγινε κατηγοριοποίηση του είδος 

των ειδικών αναγκών διαπιστώνουμε τα παρακάτω. Να σημειώσουμε επίσης, ότι στα συ-

μπεριφορικά προβλήματα συμπεριελήφθησαν τα προβλήματα συμπεριφοράς, η διαταραχή 
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ελλειμματικής προσοχής (ΔΕΠ-Υ) και οι διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές όπως ο αυτι-

σμός. Στα σωματικά προβλήματα συμπεριελήφθησαν τα κινητικά προβλήματα, η κώ-

φωση, η βαρηκοΐα και η τύφλωση. Στα άλλα προβλήματα συμπεριελήφθησαν οι μαθησια-

κές δυσκολίες και η νοητική υστέρηση.  

Παρατηρώντας τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 26, αυτή η υ-

πόθεση δεν επιβεβαιώνεται για καμία από τις τέσσερις διαστάσεις του ερωτηματολογίου.  

 

Πίνακας 26 

Διαφορές μέσων και διαμέσων των κλιμάκων συγκριτικά με το είδος της αναπηρίας/προβλήμα-

τος των μαθητών 

Κλίμακα 

Συμπεριφορικά 

προβλήματα  

(n = 58) 

Σωματικά 

προβλήματα 

(n = 9) 

άλλο  

(n = 36) 
F/H‡ p 

Πλεονεκτήματα & μειονεκτή-

ματα‡ 
3,57 (1,32) 3,86 (0,79) 3,86 (0,79) 1,63 0,443 

Επαγγελματικά θέματα 3,35 ± 0,98 3,62 ± 0,73 3,59 ± 1,03 0,81 0,447 

Φιλοσοφικά ζητήματα 3,69 ± 0,68 3,81 ± 0,48 3,87 ± 0,54 0,96 0,387 

Υλικοτεχνικές ανησυχίες 3,53 ± 0,67 3,78 ± 0,78 3,58 ± 0,77 0,49 0,616 

Οι τιμές αφορούν σε μέσο όρο (Μ.Ο.), τυπική απόκλιση (Τ.Α.), ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) και αντίστοιχο p-

value. 
‡Οι τιμές αφορούν σε διάμεσο (Δ), ενδοτεταρτημοριακό εύρος, ελέγχους Kruskal-Wallis και αντίστοιχο p-value. 

Με έντονη γραφή σημειώνονται οι στατιστικά σημαντικές διαφορές σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. 

 
 

Σύμφωνα με την πέμπτη ερευνητική υπόθεση με την οποία οι εκπαιδευτικοί Ειδι-

κής Αγωγής αναμένεται ότι θα έχουν θετικότερη στάση προς την συνεκπαίδευση μαθητών 

με και χωρίς ειδικές ανάγκες σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς Γενικής Αγωγής διαπιστώ-

νουμε τα παρακάτω.  

Παρατηρώντας τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 27, αυτή η υ-

πόθεση επιβεβαιώνεται και για τις τέσσερις διαστάσεις του ερωτηματολογίου όπου βρέ-

θηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά (p < 0,001 και για τις τέσσερις). Πιο συγκεκριμένα, 

οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής έχουν θετικότερη άποψη για τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα της συνεκπαίδευσης, για θέματα επαγγελματικής επάρκειας σε σχέση με 
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την εφαρμογή της συνεκπαίδευσης, προσωπική τοποθέτηση ως προς την συνεκπαίδευση, 

και εκπαιδευτικό υλικό και εκπαιδευτική διαδικασία κατά την εφαρμογή της συνεκπαίδευ-

σης σε σύγκριση με τους εκπαιδευτικούς Γενικής Αγωγής.  

 

 

 

Πίνακας 27 

Διαφορές μέσων και διαμέσων των κλιμάκων συγκριτικά με το αν είναι εκπαιδευτικοί γενι-

κής ή ειδικής αγωγής 

Κλίμακα 
Γενική Αγωγή  

(n = 62) 

Ειδική Α-

γωγή  

(n = 42) 

t/U‡ p 

Πλεονεκτήματα & μειονεκτήματα‡ 3,29 (1,18) 4,14 (0,43) 414,50 <0,001 

Επαγγελματικά θέματα 2,94 ± 0,86 4,20 ± 0,56 -9,04 <0,001 

Φιλοσοφικά ζητήματα 3,56 ± 0,63 4,07 ± 0,47 -4,64 <0,001 

Υλικοτεχνικές ανησυχίες 3,22 ± 0,64 4,08 ± 0,47 -7,51 <0,001 

Οι τιμές αφορούν σε μέσο όρο (Μ.Ο.), τυπική απόκλιση (Τ.Α.), ελέγχους t-test και αντίστοιχο p-value. 
‡Οι τιμές αφορούν σε διάμεσο (Δ), ενδοτεταρτημοριακό εύρος, ελέγχους Mann-Whitney U και αντίστοιχο p-

value. 

Με έντονη γραφή σημειώνονται οι στατιστικά σημαντικές διαφορές σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. 

 
 

Σύμφωνα με την έκτη ερευνητική υπόθεση σύμφωνα με την οποία οι γυναίκες εκ-

παιδευτικοί αναμένεται να έχουν πιο θετική στάση σε σχέση με τους άνδρες εκπαιδευτι-

κούς διαπιστώνουμε τα παρακάτω .  

Παρατηρώντας τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 28, αυτή η υ-

πόθεση επιβεβαιώνεται και για τις δύο από τις τέσσερις διαστάσεις του ερωτηματολογίου 

όπου βρέθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά (p = 0,028 για την κλίμακα Πλεονεκτήματα 

& μειονεκτήματα και p = 0,011 για την κλίμακα Επαγγελματικά θέματα). Πιο συγκεκρι-

μένα, οι εκπαιδευτικοί θηλυκού γένους έχουν θετικότερη άποψη για τα πλεονεκτήματα και 

τα μειονεκτήματα της συνεκπαίδευσης (Δ = 3,86) σε σχέση με τους άνδρες συναδέρφους 

τους (Δ = 3,56). Επίσης οι γυναίκες εκπαιδευτικοί έχουν θετικότερη άποψη για τα θέματα 
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επαγγελματικής επάρκειας σε σχέση με την εφαρμογή της συνεκπαίδευσης (Μ.Ο. = 3,66, 

Τ.Α. = 1,00) σε σύγκριση με τους άνετες εκπαιδευτικούς (Μ.Ο. = 3,17, Τ.Α. = 0,87).    

 

 

Πίνακας 28 

Διαφορές μέσων και διαμέσων των κλιμάκων συγκριτικά με το φύλο 

Κλίμακα 
Άνδρας  

(n = 45) 

Γυναίκα  

(n = 59) 
t/U‡ p 

Πλεονεκτήματα & μειονεκτήματα‡ 3,56 (1,43) 3,86 (0,86) 992,50 0,028 

Επαγγελματικά θέματα 3,17 ± 0,87 3,66 ± 1,00 -2,60 0,011 

Φιλοσοφικά ζητήματα 3,67 ± 0,67 3,84 ± 0,57 -1,45 0,151 

Υλικοτεχνικές ανησυχίες 3,43 ± 0,74 3,67 ± 0,68 -1,72 0,088 

Οι τιμές αφορούν σε μέσο όρο (Μ.Ο.), τυπική απόκλιση (Τ.Α.), ελέγχους t-test και αντίστοιχο p-value. 
‡Οι τιμές αφορούν σε διάμεσο (Δ), ενδοτεταρτημοριακό εύρος, ελέγχους Mann-Whitney U και αντίστοιχο p-

value. 

Με έντονη γραφή σημειώνονται οι στατιστικά σημαντικές διαφορές σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. 
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Κεφάλαιο 5 

5.1 Συμπεράσματα- Συζήτηση 
Στο 5ο  κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, θα πραγματοποιηθεί μία συζήτηση, σε 

ό,τι αφορά τα αποτελέσματα που προέκυψαν έπειτα από την συλλογή και ανάλυση δεδο-

μένων. Η  συζήτηση που θα ακολουθήσει βασίζεται στις υποθέσεις και τους επιμέρους 

στόχους της έρευνας που τέθηκαν και θα πραγματοποιηθεί σύγκριση με αντίστοιχα ευρή-

ματα άλλων ερευνών. 

 

5.1.1 Η στάση των εκπαιδευτικών προς την συνεκπαίδευση 
 Για τη στάση των εκπαιδευτικών ως προς τον θεσμό της συνεκπαίδευσης έχει γίνει 

λόγος και σε προηγούμενα κεφάλαια της εργασίας. Όπως έχει προαναφερθεί, οι στάσεις 

και οι πεποιθήσεις των δασκάλων για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση των μαθητών με και 

χωρίς ειδικές ανάγκες στο γενικό σχολείο διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και μάλιστα 

αποτελούν ισχυρό προβλεπτικό παράγοντα για την έκβαση του θεσμού (Avramidis & 

Norwich, 2002). Όπως τονίζει ο Σούλης  (2008), αρχικά οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει οι ίδιοι 

να διακατέχονται από μια κουλτούρα που συνάδει με την ιδέα της συνεκπαίδευσης, να 

αντιμετωπίζουν με σεβασμό τη διαφορετικότητα των μαθητών τους, διαφοροποιώντας το 

διδακτικό τους έργο στις ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού και στοχεύοντας πάντα στη δια-

σφάλιση ποιοτικής εκπαίδευσης. 

 Από την ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν φαίνεται ξεκάθαρα, ότι ο συ-

νολικός δείκτης στην κλίμακα STATIC, καταδεικνύει μία θετική στάση των εκπαιδευτι-

κών απέναντι στη συμπεριληπτική εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα,  οι εκπαιδευτικοί φά-

νηκαν θετικά προσανατολισμένοι στην πλειοψηφία των 20 ερωτήσεων, οι οποίες απαρτί-

ζουν τους τέσσερις παράγοντες.  

Οι συμμετέχοντες παρουσίασαν μία τάση συμφωνίας σε όλους τους παράγοντες 

της κλίμακας, όπως φαίνεται στον πίνακα 1. Τόσο στον ελληνικό όσο και στον διεθνή 

χώρο, έχουν καταγραφεί έρευνες που μελετούν τις στάσεις των εκπαιδευτικών για τη συ-

νεκπαίδευση και που καταδεικνύουν μία γενικότερη θετική στάση (Avramidis & Kalyva, 

2007)  · (Norwich, 2000). 
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5.1.2 Η στάση των εκπαιδευτικών προς τη συνεκπαίδευση σε συνάρτηση με τον 

αριθμό μαθητών με ειδικές ανάγκες ανά τμήμα 
Ο αριθμός των μαθητών με ειδικές ανάγκες ανά τμήμα αποτέλεσε μεταβλητή που 

διαφοροποίησε τη στάση των ερωτηθέντων δασκάλων ως προς τη συνεκπαίδευση. Τα δε-

δομένα που προέκυψαν από τη στατιστική ανάλυση κατέρριψαν την αρχική υπόθεση, ότι 

δηλαδή οι εκπαιδευτικοί με μικρό αριθμό μαθητών με ειδικές ανάγκες ανά τμήμα αναμέ-

νεται να έχουν θετικότερη στάση απέναντι στο θεσμό της συνεκπαίδευσης. 

 Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που δήλωσαν ότι έχουν από 2 έως 4 μαθητές 

με ειδικές ανάγκες ανά τμήμα παρουσίασαν θετικότερη στάση σε ότι αφορά τη διάσταση 

των «επαγγελματικών θεμάτων», σε σύγκριση με τους εκπαιδευτικούς που έχουν έναν ή 

κανέναν μαθητή με ειδικές ανάγκες.  

Το αποτέλεσμα αυτό έρχεται σε αντίθεση με την αρχική μας υπόθεση ότι δηλαδή 

οι εκπαιδευτικοί με μικρό αριθμό μαθητών με ειδικές ανάγκες στο τμήμα τους παρουσιά-

ζουν θετικότερη στάση στη συνεκπαίδευση (Rakap & Kaczmarek, 2010). Το γεγονός αυτό, 

θεωρούμε ότι ενδεχομένως οφείλεται στην ολοένα και αυξανόμενη εξοικείωση των εκπαι-

δευτικών με τους μαθητές με τις ειδικές ανάγκες, οι οποίοι πλέον αντιμετωπίζουν την ποι-

κιλομορφία της τάξης ως μία σύγχρονη πραγματικότητα και όχι ως ανασταλτικό παράγο-

ντα που δυσχεραίνει το εκπαιδευτικό έργο. 

 

 

5.1.2 H στάση των εκπαιδευτικών προς τη συνεκπαίδευση σε συνάρτηση με την 

ειδική κατάρτιση 
Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών που δήλωσαν ότι έχουν λάβει ειδική κατάρτιση 

διαφοροποιήθηκαν αποδεικνύοντας τη θετική στάση απέναντι στη συνεκπαίδευση συγκρι-

τικά με τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών, που δήλωσαν ότι δεν έχουν κατάρτιση στην 

ειδική αγωγή. Η ανάλυση δεδομένων φανέρωσε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα 
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στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών με ειδική κατάρτιση και αυτών χωρίς, επιβεβαιώνο-

ντας έτσι τη δεύτερη ερευνητική υπόθεση.  

Πιο συγκεκριμένα, η ειδική κατάρτιση που είχαν λάβει οι εκπαιδευτικοί επηρεάζει 

στατιστικά σημαντικά και τους τέσσερις παράγοντες σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της συ-

νεκπαίδευσης. Το παραπάνω εύρημα, μάς αποκαλύπτει ότι οι συμμετέχοντες που είχαν 

εκπαιδευτεί σε θέματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης διέθεταν περισσότερη εμπιστο-

σύνη στις δυνατότητές τους να διδάξουν σε ένα ποικιλόμορφο ακροατήριο. 

 Κοινά αποτελέσματα με τα παραπάνω παρουσιάζονται σε πολλές έρευνες όπου 

ειδική κατάρτιση των εκπαιδευτικών αποτελεί σημαντική μεταβλητή επηρεάζοντας τη 

στάση των συμμετεχόντων για την εκπαίδευση μαθητών με και χωρίς ειδικές ανάγκες. 

Ανάλογα αποτελέσματα με την παρούσα έρευνα περιγράφονται σε έρευνες των Avramidis 

& Kalyva,  (2007), Tsakiridou & Polyzopoulou (2014), Cameron (2017), Florian (2019) 

και Buford & Casey (2012).  Kοινό εύρημα σε όλες τις παραπάνω μελέτες αποδείχθηκε η 

θετικότερη στάση που παρουσίαζαν οι εκπαιδευτικοί που διέθεταν ειδική κατάρτιση συ-

γκριτικά με εκείνους που δεν είχαν κανένα προσόν στην ειδική αγωγή. 

 Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως η κατάλληλη εκπαίδευση και 

επιμόρφωση παρέχει κίνητρο στους εκπαιδευτικούς να εμπιστευτούν τις δυνατότητές τους 

και να αναλάβουν πρωτοβουλίες συμβάλλοντας έτσι στην επιτυχή έκβαση της πρακτικής 

της συνεκπαίδευσης. 

 

5.1.3 H στάση των εκπαιδευτικών προς τη συνεκπαίδευση σε συνάρτηση με τα 

έτη προϋπηρεσίας  

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας φανέρωσαν ότι, η διδακτική εμπειρία επηρεάζει τη στάση 

των εκπαιδευτικών στη συνεκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, τα έτη προϋπηρεσίας αποτέ-

λεσαν μεταβλητή που επηρέασε τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών μόνο στον τρίτο παρά-

γοντα, που αφορά τα ¨φιλοσοφικά ζητήματα¨. Στον παράγοντα αυτό, οι εκπαιδευτικοί με 

περισσότερα χρόνια προϋπηρεσίας φάνηκαν να είναι πιο θετικά διακείμενοι στο θεσμό της 

συνεκπαίδευσης ενώ στους υπόλοιπους τρεις παράγοντες (πλεονεκτήματα και μειονεκτή-

ματα, επαγγελματικά θέματα και υλικοτεχνικές ανησυχίες), οι εκπαιδευτικοί με τα 
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λιγότερα έτη προϋπηρεσίας παρουσίασαν θετικότερες απόψεις για την πρακτική της συ-

μπεριληπτικής εκπαίδευσης. Ανάλογα ευρήματα εντοπίζουμε και στην έρευνα των Pade-

liadu & Lampropoulou (1997), στην οποία φάνηκε ότι οι πιο νέοι εκπαιδευτικοί με λιγό-

τερα έτη προϋπηρεσίας φάνηκε να είναι πιο θετικά προσανατολισμένοι, σχετικά με τον 

θεσμό της συνεκπαίδευσης. 

 Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η ερευνητική υπόθεση δεν επιβεβαιώνεται εκτός από 

έναν παράγοντα. Το παραπάνω εύρημα έρχεται σε αντίθεση με την έρευνα της Idol (2006) 

και των Koutrouba et. al. (2008), σύμφωνα με τα στοιχεία των οποίων, διαπιστώνεται 

ότι όσο μεγαλύτερη είναι η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών, τόσο πιο θετική στάση δια-

μορφώνεται προς τη συνεκπαίδευση.  

 Ωστόσο, θα μπορούσαμε το συγκεκριμένο εύρημα που αφορά τα χρόνια της διδα-

κτικής προϋπηρεσίας να το συσχετίσουμε με την ηλικία των εκπαιδευτικών. Δηλαδή, οι 

νεότεροι εκπαιδευτικοί διαθέτουν μικρότερη προϋπηρεσία τον χώρο της διδακτικής. Σε 

αυτή την περίπτωση υπάρχουν έρευνες οι οποίες επιβεβαιώνουν την παραπάνω υπόθεση 

αναφέροντας ότι οι πιο νέοι εκπαιδευτικοί και αυτοί με μικρότερη προϋπηρεσία έχουν θε-

τικότερη στάση στη συνεκπαίδευση συγκριτικά με τους ηλικιακά μεγαλύτερους συναδέλ-

φους τους (Galaterou & Antoniou, 2017).  

  

5.1.4 Η στάση των εκπαιδευτικών προς τη συνεκπαίδευση σε συνάρτηση με το εί-

δος της ειδικής ανάγκης του μαθητή  
Η στάση των εκπαιδευτικών στην συνεκπαίδευση σε συνάρτηση με το είδος της α-

ναπηρίας του μαθητή δεν φάνηκε να επιβεβαιώνει την αρχική εκτίμηση. Τα αποτελέ-

σματα δεν φανέρωσαν στατιστικά σημαντική διαφορά για την τέταρτη ερευνητική υπό-

θεση για κανέναν από τους τέσσερις παράγοντες.  

 Κατά την ανάλυση των δεδομένων, οι κατηγορίες των ειδικών αναγκών των μα-

θητών κατηγοριοποιήθηκαν σε τρεις ξεχωριστές ομάδες (συναισθηματικές, σωματικές και 

άλλες δυσκολίες). Η υπόθεση ότι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν στην τάξη τους μαθητές 

με σωματικές αναπηρίες (τύφλωση, κώφωση και κινητικές δυσκολίες) είναι περισσότερο 

θετικοί προς τη συνεκπαίδευση αντίθετα με αυτούς που έχουν μαθητές με συμπεριφορικές 
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δυσκολίες έρχεται σε αντίθεση με τα ευρήματα της παρούσας έρευνας.  Ωστόσο στη βι-

βλιογραφία υπάρχουν άλλες έρευνες που επιβεβαιώνουν την παραπάνω άποψη.   

 Σύμφωνα με αυτές, οι εκπαιδευτικοί εκδηλώνουν θετικότερη στάση και αντιμετώ-

πιση απέναντι σε σωματικές αναπηρίες (Γιαβρίμης, 2012). Αλλά και στην έρευνα 

των Avramidis & Norwich (2002), βρέθηκε ότι οι συναισθηματικές δυσκολίες και τα προ-

βλήματα συμπεριφοράς προβληματίζουν περισσότερο τους διδάσκοντες.  

 Ωστόσο, αν και δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στους πα-

ράγοντες, εν τούτοις εντοπίστηκε μία αυξητική τάση στις τιμές για τις σωματικές αναπη-

ρίες σε σχέση με τις κατηγορίες ειδικών αναγκών, όπως φαίνεται στον πίνακα 1.   

Σε γενικές γραμμές, παρόλο που η υπόθεση δεν επιβεβαιώθηκε θα μπορούσαμε να 

συνοψίσουμε ως μία γενική εικόνα ότι ανεξαρτήτως ειδικών αναγκών οι εκπαιδευτι-

κοί  δήλωσαν θετική στάση χωρίς να επηρεάζονται από το είδος των δυσκολιών των μα-

θητών τους. Σε ανάλογα συμπεράσματα άλλωστε είχε καταλήξει και η έρευνα 

του Hofman (2014), στην οποία το είδος της ειδικής ανάγκης δεν επηρεάζει σημαντικά τα 

αποτελέσματα της έρευνας. Αλλά και η έρευνα των Lee et al. (2015), έδειξε ότι, το είδος 

της ειδικής ανάγκης του μαθητή αφήνει ανεπηρέαστη την στάση του δασκάλου για τη συ-

νεκπαίδευση.  

  

5.1.5 H στάση των εκπαιδευτικών προς τη συνεκπαίδευση σε συνάρτηση με τη 

θέση που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Γενική ή Ειδική Αγωγή)  
Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαίωσαν την πέμπτη υπόθεση κατά την οποία 

οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην Ειδική αγωγή αναμένεται να έχουν θετικότερη 

στάση προς το θεσμό της συνεκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, οι απαντήσεις των ερωτη-

θέντων εκπαιδευτικών σημείωσαν και στους τέσσερις παράγοντες σημαντικά στατιστική 

διαφορά. Το γεγονός αυτό διαφοροποίησε τους εκπαιδευτικούς της Ειδικής αγωγής συ-

γκριτικά με τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής, οι οποίοι δήλωσαν πιο επιφυλακτική 

στάση.  

 Ανάλογα ευρήματα έχουν εντοπίσει και άλλοι ερευνητές, οι οποίοι τονίζουν ότι η 

πρόσβαση των δασκάλων σε εκπαιδευτική και διδακτική υποστήριξη αποτελεί σημαντική 
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μεταβλητή που επηρεάζει τη στάση τους ως προς την κοινή εκπαίδευση όλων των μαθη-

τών. Σε παρόμοια συμπεράσματα όμως κατέληξαν και άλλοι ερευνητές, σύμφωνα με τους 

οποίους, η ειδική κατάρτιση επηρεάζει θετικά τις στάσεις των εκπαιδευτικών  (Buford & 

Casey, 2012), (Avramidis & Kalyva, 2007), (Fakolade Adeniyi & Tella, 2009), (Cameron, 

2017). Επίσης, έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους  Μamah et. al. (2011), φανέρωσε 

ότι οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν μεταπτυχιακές σπουδές στην Eιδική αγωγή έχουν πε-

ρισσότερη εμπιστοσύνη στις δυνατότητές τους να διδάξουν ένα παιδί με ειδικές ανάγκες 

και, επομένως, εκδηλώνουν θετικότερη στάση.  

Αντίθετα ευρήματα με τα παραπάνω, φανέρωσε η μελέτη του Austin  (2001), στην 

οποία τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων, έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευ-

σης ήταν περισσότερο θετικοί στον θεσμό της συμπερίληψης και πιο αποτελεσματικοί 

μέσα στην τάξη από τους συναδέλφους τους ειδικής αγωγής. 

  

5.1.6  Η στάση των εκπαιδευτικών προς τη συνεκπαίδευση σε συνάρτηση με το 

φύλο  
Η έκτη και τελευταία ερευνητική υπόθεση κατά την οποία αναμένεται οι γυναίκες 

εκπαιδευτικοί να έχουν θετικότερη στάση στη συνεκπαίδευση επιβεβαιώνεται. Με 

βάση την ανάλυση δεδομένων, προέκυψε σημαντική στατιστικά διαφορά σε δύο από τους 

τέσσερις παράγοντες με τις ερωτήσεις που αφορούσαν τον παράγοντα των πλεονεκτημά-

των και μειονεκτημάτων και τον παράγοντα που αφορούσε τα επαγγελματικά θέματα να 

διαφοροποιούνται.   

Το συμπέρασμα αυτό έρχεται σε συμφωνία με την έρευνα 

των Fakolade et. al. (2009), στην οποία το φύλο λειτούργησε ως σημαντική μεταβλητή με 

τις γυναίκες εκπαιδευτικούς να εκδηλώνουν θετικότερη στάση συγκριτικά με τους άντρες 

συναδέλφους τους. Ανάλογα αποτελέσματα εντοπίζονται και στην έρευνα των Tsakiridou 

& Polyzopoulou (2014), στην οποία οι γυναίκες εκπαιδευτικοί δηλώσαν περισσότερη ε-

μπιστοσύνη στις ικανότητές τους να διδάξουν μαθητές με ειδικές ανάγκες.  
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5.2 Περιορισμοί  
Μέσα από την παρούσα εργασία έγινε μία προσπάθεια για ανάδειξη των στάσεων 

των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Γενικής και Ειδικής αγωγής σχετικά με 

τις απόψεις τους για την εκπαίδευση μαθητών με και χωρίς ειδικές ανάγκες στο γενικό 

σχολείο. Ολοκληρώνοντας, λοιπόν, την εργασία, κρίνεται σημαντικό να αναφερθούν ορι-

σμένοι περιορισμοί.  

 Οι περιορισμοί αυτοί αφορούν κυρίως το μέγεθος και τη σύνθεση του δείγμα-

τος. Με την ύπαρξη αυτών καθίσταται δύσκολη και επισφαλής η δυνατότητα γενίκευσης 

των αποτελεσμάτων στον γενικό πληθυσμό.  

 Σε ό,τι αφορά το μέγεθος του δείγματος παρόλο που  ο αριθμός θεωρείται ικανο-

ποιητικός, εντούτοις, υπάρχουν σαφώς περιθώρια για συμμετοχή περισσότερων εκπαιδευ-

τικών . Η συμμετοχή ενός μεγαλύτερου δείγματος εκπαιδευτικών δύναται να μειώσει ση-

μαντικά τα περιθώρια σφάλματος ενώ θα προσδώσει περισσότερη αξιοπιστία στα αποτε-

λέσματα.   

Από την άλλη, οι περιορισμοί που αφορούν τη σύνθεση του δείγματος αφορούν 

ορισμένα ατομικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων. Αρχικά καθί-

σταται σαφές ότι στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε συμμετείχαν περισσότερες γυναίκες 

εκπαιδευτικοί (56,7%)  από ότι οι άντρες (43,3%). Σε αυτό ευθύνεται ίσως το γεγονός , ότι 

το επάγγελμα του δασκάλου είναι κατεξοχήν γυναικείας προτίμησης. Παρόλο που στο 

δείγμα της εν λόγω εργασίας η διαφορά ανάμεσα στα ποσοστά των ανδρών και γυναικών 

συμμετεχόντων είναι μικρή,  εν τούτοις θεωρούμε ότι αναδεικνύονται περισσότερο οι γυ-

ναικείες απόψεις. Πιθανότατα η συλλογή δεδομένων από περισσότερους άντρες εκπαιδευ-

τικούς να προσέδιδε περισσότερο ενδιαφέρον και να παρείχε μεγαλύτερη δυνατότητα σύ-

γκρισης των αντιλήψεων ανάμεσα στα δύο φύλα.  

 Επιπρόσθετα, σχετικά με την περιοχή στην οποία υπηρετούν κατά το τρέχον σχο-

λικό έτος οι εκπαιδευτικοί παρατηρείται ότι συμμετείχαν στην έρευνα επί το πλείστον δά-

σκαλοι/ες από αστικές περιοχές. Το γεγονός αυτό δεν μας επιτρέπει την ανάδειξη των 
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στάσεων των εκπαιδευτικών από άλλες μη αστικές περιοχές καθώς και τη γενίκευση σε 

πανελλαδικό επίπεδο.  

  

5.3 Επίλογος   
Όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα της έρευνας, η στάση των εκπαιδευτικών προς 

το θεσμό της συνεκπαίδευσης είναι θετική. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα ενθαρρυντικό 

εύρημα, καθώς η υιοθέτηση θετικών αντιλήψεων από την εκπαιδευτική κοινότητα απένα-

ντι στα άτομα με αναπηρία αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε ο θεσμός της συνεκπαίδευ-

σης να εξελιχθεί στη χώρα μας και να εφαρμόζεται με σωστό και αποτελεσματικό τρόπο.  

 Παρόλο που στην πλειονότητά της η ανάλυση των δεδομένων φανέρωσε θετική 

στάση, εν τούτοις εντοπίζονται ορισμένες αμφιβολίες. Οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τα 

οφέλη που παρέχει η πρακτική της συνεκπαίδευσης και αισθάνονται πρόθυμοι να αναλά-

βουν πρωτοβουλίες στην τάξη τους, ωστόσο εκφράζουν αμφιβολίες και λιγότερο θετική 

στάση για την ακαδημαϊκή πρόοδο των μαθητών με αναπηρία και κυρίως σε ότι αφορά τα 

επαγγελματικά ζητήματα. Είναι πιθανό να οδηγούμαστε σε αυτή τη στάση δεδομένου ότι 

η χώρα μας βρίσκεται αρκετά πίσω σε θέματα επαγγελματικής χειραφέτησης των ατόμων 

με ειδικές ανάγκες. Επίσης, οι ενέργειες της πολιτείας για ενσωμάτωση των ατόμων αυτών 

στο εργασιακό χώρο είναι λιγοστές και ελάχιστα γνωστές στον κόσμο.   

Παρόλα αυτά, ευελπιστούμε ότι η υφιστάμενη κατάσταση θα αλλάξει τα επόμενα 

χρόνια ριζικά στη χώρα μας. Τα πρώτα βήματα έχουν ήδη γίνει. H ψήφιση του νόμου για 

την εφαρμογή της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα έδωσε νέα πνοή στον χώρο 

της εκπαίδευσης και γέμισε αισθήματα αισιοδοξίας και λύτρωσης σε χιλιάδες άτομα με 

ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους. Το σχολείο θέτει τις βάσεις αυτής της ουσιαστι-

κής ενσωμάτωσης των ατόμων με δυσκολίες και βασική προϋπόθεση όλων των εκπαιδευ-

τικών είναι να σταθούμε αρωγοί μιας προσπάθειας για παροχή ποιοτικής και ισότιμης εκ-

παίδευσης, για ένα σχολείο συμπεριληπτικό και μία κοινωνία δημοκρατική και ανθρώ-

πινη για όλους χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 

1.  Έχω εμπιστοσύνη στις ικανότητές μου να διδάξω παιδιά με ειδικές ανάγκες. 

Διαφωνώ απόλυτα 

Διαφωνώ 

Δεν είμαι σίγουρος αλλά μάλλον διαφωνώ 

Δεν είμαι σίγουρος αλλά μάλλον συμφωνώ 

Συμφωνώ 

Συμφωνώ απόλυτα 

 

 

2.  Έχω εκπαιδευτεί κατάλληλα ώστε να ανταποκριθώ στις ανάγκες των παιδιών με 

αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  

Διαφωνώ απόλυτα 

Διαφωνώ 

Δεν είμαι σίγουρος αλλά μάλλον διαφωνώ 

Δεν είμαι σίγουρος αλλά μάλλον συμφωνώ 

Συμφωνώ 

Συμφωνώ απόλυτα 
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3.  Απογοητεύομαι εύκολα όταν διδάσκω μαθητές με αναπηρία ή με ειδικές εκπαι-

δευτικές ανάγκες.  

Διαφωνώ απόλυτα 

Διαφωνώ 

Δεν είμαι σίγουρος μάλλον διαφωνώ 

Δεν είμαι σίγουρος μάλλον συμφωνώ 

Συμφωνώ 

Συμφωνώ απόλυτα 

4. Αγχώνομαι όταν μαθαίνω ότι θα είναι μέσα στην τάξη μου ένας μαθητής 

με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Διαφωνώ απόλυτα 

Διαφωνώ 

Δεν είμαι σίγουρος μάλλον διαφωνώ 

Δεν είμαι σίγουρος μάλλον συμφωνώ 

Συμφωνώ 

   Συμφωνώ απόλυτα 
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5. Αν και τα παιδιά διαφέρουν μεταξύ τους σε νοητικό, σωματικό και ψυχολογικό ε-

πίπεδο, θεωρώ ότι όλα μπορούν να μάθουν στα περισσότερα περιβάλλοντα.  

Διαφωνώ απόλυτα 

Διαφωνώ 

Δεν είμαι σίγουρος μάλλον διαφωνώ 

Δεν είμαι σίγουρος μάλλον συμφωνώ 

Συμφωνώ 

Συμφωνώ απόλυτα 

6. Θεωρώ ότι η ακαδημαϊκή πρόοδος είναι δυνατή για τα παιδιά με αναπηρία ή με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  

Διαφωνώ απόλυτα 

Διαφωνώ 

Δεν είμαι σίγουρος μάλλον διαφωνώ 

Δεν είμαι σίγουρος μάλλον συμφωνώ 

Συμφωνώ 

Συμφωνώ απόλυτα 
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7.  Θεωρώ ότι τα παιδιά με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πρέπει να 

φοιτούν σε Ειδικές τάξεις.  

Διαφωνώ απόλυτα 

Διαφωνώ 

Δεν είμαι σίγουρος μάλλον διαφωνώ 

Δεν είμαι σίγουρος μάλλον συμφωνώ 

Συμφωνώ 

Συμφωνώ απόλυτα 

 

 

 

 

 

8.  Νιώθω άνετα να διδάξω ένα παιδί με μέτρια σωματική αναπηρία.  

Διαφωνώ απόλυτα 

Διαφωνώ 

Δεν είμαι σίγουρος μάλλον διαφωνώ 

Δεν είμαι σίγουρος μάλλον συμφωνώ 

Συμφωνώ 

Συμφωνώ απόλυτα 
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9.  Με προβληματίζει το να διδάξω ένα μαθητή με γνωστικά ελλείμματα.  

Διαφωνώ απόλυτα 

Διαφωνώ 

Δεν είμαι σίγουρος μάλλον διαφωνώ 

Δεν είμαι σίγουρος μάλλον συμφωνώ 

Συμφωνώ 

Συμφωνώ απόλυτα 

 

10.  Μπορώ να διαχειριστώ αποτελεσματικά μαθητές με ήπια έως και μέτρια προβλή-

ματα συμπεριφοράς.  

Διαφωνώ απόλυτα 

Διαφωνώ 

Δεν είμαι σίγουρος μάλλον διαφωνώ 

Δεν είμαι σίγουρος μάλλον συμφωνώ 

Συμφωνώ 

Συμφωνώ απόλυτα 
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11.  Οι μαθητές με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μαθαίνουν κοινωνι-

κές δεξιότητες που εκδηλώνουν οι μαθητές της γενικής τάξης, μέσω της μίμησης.  

Διαφωνώ απόλυτα 

Διαφωνώ 

Δεν είμαι σίγουρος μάλλον διαφωνώ 

Δεν είμαι σίγουρος μάλλον συμφωνώ 

Συμφωνώ 

Συμφωνώ απόλυτα 

 

12.  Οι μαθητές με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν υψηλότερες 

ακαδημαϊκές επιδόσεις όταν ενσωματώνονται στη γενική τάξη.  

Διαφωνώ απόλυτα 

Διαφωνώ 

Δεν είμαι σίγουρος μάλλον διαφωνώ 

Δεν είμαι σίγουρος μάλλον συμφωνώ 

Συμφωνώ 

Συμφωνώ απόλυτα 
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13.  Είναι δύσκολο για τα παιδιά με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να 

έχουν σημαντικές ακαδημαϊκές επιδόσεις στη γενική τάξη.  

Διαφωνώ απόλυτα 

Διαφωνώ 

Δεν είμαι σίγουρος μάλλον διαφωνώ 

Δεν είμαι σίγουρος μάλλον συμφωνώ 

Συμφωνώ 

Συμφωνώ απόλυτα 

 

 

 

14.  Η αυτοεκτίμηση των παιδιών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

αυξάνεται όταν φοιτούν στη γενική τάξη.  

Διαφωνώ απόλυτα 

Διαφωνώ 

Δεν είμαι σίγουρος μάλλον διαφωνώ 

Δεν είμαι σίγουρος μάλλον συμφωνώ 

Συμφωνώ 

Συμφωνώ απόλυτα 
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15.  Τα παιδιά με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στη γε-

νική τάξη παρεμποδίζουν την ακαδημαϊκή πρόοδο των μαθητών της γενικής τάξης.  

Διαφωνώ απόλυτα 

Διαφωνώ 

Δεν είμαι σίγουρος μάλλον διαφωνώ 

Δεν είμαι σίγουρος μάλλον συμφωνώ 

Συμφωνώ 

Συμφωνώ απόλυτα 

 

 

 

16.  Η ενδοσχολική επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών της γενικής εκπαίδευσης 

στη διδασκαλία μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πρέπει 

να είναι υποχρεωτική. 

Διαφωνώ απόλυτα 

Διαφωνώ 

Δεν είμαι σίγουρος μάλλον διαφωνώ 

Δεν είμαι σίγουρος μάλλον συμφωνώ 

Συμφωνώ 

Συμφωνώ απόλυτα 
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17.  Δε με πειράζει να κάνω τροποποιήσεις στο χώρο της τάξης μου ώστε να ανταπο-

κρίνεται στις ανάγκες των μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανά-

γκες.  

Διαφωνώ απόλυτα 

Διαφωνώ 

Δεν είμαι σίγουρος μάλλον διαφωνώ 

Δεν είμαι σίγουρος άλλον συμφωνώ 

Συμφωνώ 

Συμφωνώ απόλυτα 

 

 

 

18.  Τα κατάλληλα υλικά και ο εξοπλισμός για την προσαρμογή της διδασκαλίας στους 

μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να αποκτηθούν εύκολα.  

Διαφωνώ απόλυτα 

Διαφωνώ 

Δεν είμαι σίγουρος μάλλον διαφωνώ 

Δεν είμαι σίγουρος μάλλον συμφωνώ 

Συμφωνώ 

Συμφωνώ απόλυτα 
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19.  Ο διευθυντής μου υποστηρίζει την πραγματοποίηση των απαραίτητων διευκολύν-

σεων για τη διδασκαλία των παιδιών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανά-

γκες.  

Διαφωνώ απόλυτα 

Διαφωνώ 

Δεν είμαι σίγουρος μάλλον διαφωνώ 

Δεν είμαι σίγουρος μάλλον συμφωνώ 

Συμφωνώ 

Συμφωνώ απόλυτα 

 

20.  Οι μαθητές με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα πρέπει να φοιτούν 

στη γενική τάξη.  

Διαφωνώ απόλυτα 

Διαφωνώ 

Δεν είμαι σίγουρος μάλλον διαφωνώ 

Δεν είμαι σίγουρος μάλλον συμφωνώ 

Συμφωνώ 

Συμφωνώ απόλυτα 

21.      Φύλο  

Άνδρας 

Γυναίκα 
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22. Ηλικία Εκπαιδευτικού  

22-29 

30-39 

40-49 

50 και άνω 

 

 

23. Περιοχή στην οποία υπηρετείτε ως εκπαιδευτικός κατά το τρέχον σχολικό έτος 

Αστική (πάνω από 100.000) 

Ημιαστική (30.000 – 99.000) 

Κοινότητα (5.000 – 29.000) 

Αγροτική (λιγότερο από 5.000) 

24. Θέση στην οποία υπηρετείτε ως εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας κατά το τρέχον 

έτος.  

Γενική Αγωγή 

Ειδική Αγωγή 

25. Έτη προϋπηρεσίας.  

λιγότερο από 3 έτη 

4-6 έτη 

7-10 έτη 

πάνω      

από 10 έτη 
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26. Έχετε σπουδές στην Ειδική Αγωγή;  

Ναι 

Όχι 

 

27. Αν απαντήσατε «ναι» στην προηγούμενη ερώτηση, τι είδους σπουδές έχετε στην 

Ειδική Αγωγή; 

Πτυχίο από τμήμα ειδικής αγωγής 

Μεταπτυχιακός τίτλος 

Διδακτορικό δίπλωμα 

Διδασκαλείο ειδικής αγωγής 

28. Σημειώστε πόσοι μαθητές με ειδικές ανάγκες κατά μέσο όρο φοιτούν στην τάξη 

στην οποία διδάσκετε και έχουν αναγνωριστεί ως μαθητές ειδικής αγωγής.  

0-1 μαθητής 

2-3 μαθητές 

4-5 μαθητές 

πάνω από 5 

μαθητές 
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29. Σημειώστε την απάντηση που περιγράφει καλύτερα το είδος των ειδικών ανα-

γκών των μαθητών που αναφέρθηκε παραπάνω  

Κινητικά προβλήματα 

Μαθησιακές Δυσκολίες 

Προβλήματα Συμπεριφοράς 

Κώφωση- Βαρηκοΐα 

Τύφλωση 

Νοητική Υστέρηση 

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής (ΔΕΠ-Υ) Διάχυ-

τες Αναπτυξιακές Διαταραχές- Αυτισμός 

Άλλο: 

 

 

 

 

 


