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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Τόσο η ειδική αγωγή όσο και η παράλληλη στήριξη αποτελούν πτυχές της 

εκπαίδευσης οι οποίες αναπτύσσονται κατά κόρον τα τελευταία χρόνια. Μετά την 

παγκόσμια αναγνώριση της ειδικής αγωγής σαν ειδικής μορφής εκπαίδευσης έχουν 

διενεργηθεί πολλοί αγώνες, ώστε να αναγνωριστούν οι ανάγκες των ατόμων που 

αντιμετωπίζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και να διεκδικηθούν τα δικαιώματά 

τους. Επίσης, η συνδιδασκαλία ή η συνεκπαίδευση αποτελούν μορφές της ειδικής 

αγωγής οι οποίες προσανατολίζονται προς τη συμπερίληψη των μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες στη γενική εκπαίδευση. Μελέτες έχουν αποδείξει ότι η 

συνύπαρξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και εκείνων με τυπική 

εκπαίδευση προσφέρει αρκετά οφέλη στην ακαδημαϊκή και στην κοινωνική ανάπτυξη 

των μαθητών. Στα πλαίσια συγγραφής της παρούσας εργασίας εξετάζεται η 

περίπτωση της διερεύνησης της αποτελεσματικότητας της παράλληλης στήριξης 

στους μαθητές που αντιμετωπίζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση. Για το σκοπό αυτό διενεργήθηκε μία πρότυπη έρευνα σε εκπαιδευτικούς 

οι οποίοι απασχολούνται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με στόχο την εξέταση του 

παρόντος ζητήματος. Τα αποτελέσματα της έρευνας απέδειξαν τη σημαντικότητα του 

θεσμού της παράλληλης στήριξης, αποσαφήνισαν τον ρόλου του εκπαιδευτικού της 

γενικής εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής, ενώ αναδείχθηκε η αποτελεσματικότητα 

του θεσμού της παράλληλης στήριξης. 

 

 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Ειδική Αγωγή, Γενική Εκπαίδευση, Συνεκπαίδευση, Παράλληλη Στήριξη, 

Αποτελεσματικότητα Παράλληλης Στήριξης 
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ABSTRACT 

 

Both special education and parallel support are aspects of education that have grown 

in recent years. Following the global recognition of special education as a special 

form of education, many games have been held to identify the needs of people with 

special educational needs and to claim their rights. Also, co-education or inclusion is a 

form of special education that is geared to the inclusion of pupils with special 

educational needs in general education. Studies have shown that the co-existence of 

pupils with special educational needs and those with formal education offers several 

benefits to the academic and social development of students. In the context of this 

paper, we examine the case of investigating the effectiveness of parallel support for 

pupils with special educational needs in Primary Education. For this purpose, a pilot 

survey was carried out on teachers working in Primary Education with a view to 

examining the issue under consideration. The results of the research have 

demonstrated the importance of the institution of parallel support, clarified the role of 

the general education teacher and special education, and the effectiveness of the 

institution of parallel support has been demonstrated. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Με την πάροδο των ετών παρατηρείται έντονα το φαινόμενο της ποικιλομορφίας των 

αιθουσών διδασκαλίας. Ο λόγος έγκειται στο γεγονός ότι ένας αυξανόμενος αριθμός 

μαθητών διαγιγνώσκεται με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι οποίες μπορεί να 

οφείλονται σε ποικίλους λόγους. Για να καταστεί δυνατή αυτήν η πρόκληση με την 

οποία έρχεται αντιμέτωπη η εκπαίδευση, θεωρείται απαραίτητη η αγαστή συνεργασία 

μεταξύ της γενικής και της ειδικής εκπαίδευσης (Keefe, etal., 2004). Ειδικότερα, τα 

άτομα τα οποία υπηρετούν στο χώρο της εκπαίδευσης πρέπει να έχουν λάβει την 

κατάλληλη επιμόρφωση, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες 

απαιτήσεις οι οποίες αναδύονται. Ένας τρόπος για να αντιμετωπιστεί αυτήν η 

κατάσταση είναι η υιοθέτηση της συνδιδασκαλίας και όλων των μορφών που 

υπάρχουν σε αυτήν.   

Αρκετές φορές οι μαθητές οι οποίοι αντιμετωπίζουν ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες είναι υποχρεωμένοι να μετακινούνται από τις αίθουσες ειδικής εκπαίδευσης 

στις αντίστοιχες της γενικής εκπαίδευσης ανάλογα με τη βαρύτητα του προβλήματος. 

Αυτή η μετακίνηση των μαθητών είναι το άμεσο αποτέλεσμα της νομοθεσίας η οποία 

ισχύει σε πάρα πολλές χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 

ενσωμάτωση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις αίθουσες γενικής 

εκπαίδευσης θεωρείται ως ο καταλληλότερος τρόπος για τη βελτίωση των γνωστικών, 

των κοινωνικών και των συναισθηματικών δεξιοτήτων τους. Η βιβλιογραφία διαθέτει 

πολλά στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν την ωφέλεια των ατόμων με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, τα οποία παρακολουθούν τη γενική εκπαίδευση αν και τα 

αντίστοιχα ευρήματα για τους μαθητές της τυπικής ανάπτυξης είναι σχεδόν 

αμφίβολα. 

Για τη διατήρηση της ισορροπίας αυτής μίας γενικής τάξης θεωρείται 

απαραίτητη η ταυτόχρονη συνύπαρξη των εκπαιδευτικών της γενικής εκπαίδευσης 

και της ειδικής αγωγής. Ως εκ τούτου η συνεργασία αποτελεί τη βασική δεξιότητα 

των ατόμων η οποία πρέπει να καλλιεργηθεί και παράλληλα να προάγεται από το 

σχολικό περιβάλλον. Η συνδιδασκαλία ή συνεκπαίδευση αποτελεί μία εκπαιδευτική 

μορφή η οποία στηρίζεται στη συνεργασία των εκπαιδευτικών για την επίτευξη των 
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εκπαιδευτικών στόχων που έχουν τεθεί για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες (Mavropalias&Anastasiou, 2016). Έχει αναδυθεί σαν μία εναλλακτική η 

οποία στοχεύει στον περιορισμό της ειδικής αγωγής, ενώ προσπαθεί να προωθήσει τη 

συμπερίληψη των μαθητών με δυσκολίες στη γενική εκπαίδευση (Walsh, 2012). Η 

καθιέρωση του μοντέλου της συνεκπαίδευσης επιτρέπει την ευέλικτη διάθρωση του 

εκπαιδευτικού προγράμματος, ώστε να ανταποκριθεί στις συνεχώς αυξανόμενες 

ανάγκες των μαθητών.  

Είναι χρήσιμο να σημειωθεί ότι στα πλαίσια καθιέρωσης του μοντέλου της 

συνεκπαίδευσης, υπάρχουν αρκετοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί 

μεταξύ των οποίων είναι και η παράλληλη στήριξη. Σε αυτήν τη μορφή εκπαίδευσης, 

οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι βρίσκονται στη γενική τάξη, διδάσκουν από κοινού στους 

μαθητές τους με τη διαφορά ότι απευθύνονται σε ομάδες με ετερογενή 

χαρακτηριστικά. Αξίζει να τονισθεί ότι τόσο η οργάνωση όσο και ο σχεδιασμός της 

διδασκαλίας συμβαίνει μετά από συνεννόηση των δύο εκπαιδευτικών. Ο κυριότερος 

λόγος για τον οποίο εφαρμόζεται η παράλληλη στήριξη αφορά στην περίπτωση 

παρουσίασης αντικειμένων τα οποία απαιτούν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών 

μέσω της συζήτησης. Μέσω της παράλληλης στήριξης οι μαθητές καταφέρνουν να 

βελτιώσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες, καθώς η ομάδα στην οποία ανήκουν είναι 

μικρή με αποτέλεσμα να είναι ευκολότερο να δημιουργήσουν κοινωνικές σχέσεις 

(Μαυροπάλιας, 2013). 

Στα πλαίσια συγγραφής της παρούσας εργασίας θα πραγματοποιηθεί η 

εξέταση του θεσμού της παράλληλης στήριξης υπό το πρίσμα της 

αποτελεσματικότητάς της στα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τα οποία 

φοιτούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Όπως έχει σημειωθεί ήδη, τα παιδιά τα οποία 

αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα αυξάνονται με την πάροδο των ετών, ενώ 

τόσο η κοινωνία όσο και η επιστήμη της εκπαίδευσης έχουν εξελιχθεί 

ανταποκρινόμενες στις νέες προκλήσεις. Ο θεσμός της ειδικής αγωγής και κυρίως 

εκείνος της συνδιδασκαλίας αποτελούν ζητήματα το οποία κερδίζουν το αυξανόμενο 

ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής κοινότητας, ενώ ανακύπτουν συνεχώς στοιχεία τα οποία 

δίνουν περισσότερες απαντήσεις σε ερωτήματα τα οποία υπήρχαν ήδη. Με την 

εκπόνηση της παρούσας μελέτης θα επιχειρηθεί η προσέγγιση της ειδικής αγωγής και 

κυρίως της συνδιδασκαλίας και της παράλληλης στήριξης από θεωρητικής σκοπιάς 

ενώ η έρευνα η οποία θα πραγματοποιηθεί θα συνδράμει προς τη διερεύνηση της 
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αποτελεσματικότητας της παράλληλης στήριξης σε μαθητές των ελληνικών 

σχολείων. Μέσω της ολοκλήρωσης του παρόντος ερευνητικού πονήματος θα δοθούν 

απαντήσεις στα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Ποιος είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού της γενικής και της ειδικής αγωγής; 

2. Ποιος είναι ο βαθμός συνεργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς στη 

διαδικασία της συνδιδασκαλίας; 

3. Ποιος είναι ο βαθμός της αποτελεσματικότητας της παράλληλης στήριξης 

αναφορικά με την εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες; 

Για την καλύτερη οργάνωση της παρούσας εργασίας θεωρήθηκε χρήσιμος ο 

διαχωρισμός της σε δύο μέρη, όπου στο πρώτο μέρος λαμβάνει χώρα η θεωρητική 

προσέγγιση, ενώ στο δεύτερο μέρος η εμπειρική. Πιο συγκεκριμένα, το θεωρητικό 

μέρος αποτελείται από 3 κεφάλαια στα οποία συμβαίνει η παρουσίαση του 

θεωρητικού υποβάθρου της αποτελεσματικότητας της παράλληλης στήριξης. Στο 

πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται κάποιες βασικές έννοιες αναφορικά με τη γενική 

εκπαίδευση και την ειδική αγωγή, τα χαρακτηριστικά των παιδιών που 

αντιμετωπίζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, την ένταξη των μαθητών και την 

έννοια της παράλληλης στήριξης. Συνεχίζοντας, στο δεύτερο κεφάλαιο θα 

διενεργηθεί μία ιστορική αναδρομή στην ειδική αγωγή αλλά και στην ενταξιακή 

εκπαίδευση στην Ελλάδα. Επίσης, στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα παρουσιαστεί και 

το νομικό καθεστώς το οποίο διέπει την ειδική αγωγή στην Ελλάδα. 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση του θεωρητικού μέρους της εργασίας, στο 

τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο θεσμός της παράλληλης στήριξης σαν μία μορφή 

συνεκπαίδευσης. Σε αυτό το σημείο θα συζητηθούν τα χαρακτηριστικά της όπως 

επίσης και οι παράγοντες, οι οποίοι θα μπορούσαν να επηρεάσουν το θεσμό. Για τον 

λόγο αυτόν αναφέρθηκαν στοιχεία όπως τα μοντέλα συνεκπαίδευσης, οι τύποι αυτών 

αλλά και το θεσμικό πλαίσιο το οποίο διέπει την παράλληλη στήριξη στην Ελλάδα. 

Επιπρόσθετα, αναλύθηκαν τα πλεονεκτήματα όπως και τα μειονεκτήματα της 

παράλληλης στήριξης για τους μαθητές που αντιμετωπίζουν ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες, τα παιδιά της τυπικής ανάπτυξης αλλά και τους εκπαιδευτικούς. 

Με την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους της εργασίας, ξεκινά το δεύτερο 

μέρος όπου πραγματοποιείται η εμπειρική προσέγγιση της διερεύνησης της 
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αποτελεσματικότητας της παράλληλης στήριξης στους μαθητές με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Πιο αναλυτικά, στο τέταρτο 

κεφάλαιο λαμβάνει χώρα η συζήτηση της διάρθρωσης της έρευνας όπου 

παρουσιάζεται η ιδέα και ο σκοπός της, το ερευνητικό εργαλείο, η μεθοδολογία της 

έρευνας και οι περιορισμοί της, η ερευνητική μεθοδολογία αλλά και ο τρόπος 

ανάλυσης των δεδομένων. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

της έρευνας όπως αυτά προέκυψαν από την εκτίμησή τους μέσω του στατιστικού 

πακέτου SPSSv.20. Για την καλύτερη κατανόηση των αποτελεσμάτων επιλέχθηκε η 

παρουσίασή τους κατά κατηγορία, όπως είχαν παρουσιαστεί οι ερωτήσεις στο 

ερωτηματολόγιο. Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζονται οι 

συμπερασματικές παρατηρήσεις όπως αυτές προέκυψαν με την ολοκλήρωση 

συγγραφής της εργασίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

 

 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 

 

 

1.1 Η γενική εκπαίδευση και τα βασικά χαρακτηριστικά της 

Η εκπαίδευση, όπως αυτή χρησιμοποιείται στον κλάδο της παιδαγωγικής επιστήμης, 

υποδηλώνει την οργανωμένη και ταυτόχρονα τη συστηματική διαδικασία μέσω της 

οποίας παράγεται η μάθηση και η αγωγή. Ο προγραμματισμός της ανήκει στην πλήρη 

δικαιοδοσία του κράτους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να υλοποιείται από 

αμιγώς ιδιωτικούς φορείς (Ξωχέλλης, 2005). Με τον όρο εκπαίδευση νοείται 

(Ξωχέλλης, 2002): 

«κάθε θεσμοθετημένη και παράλληλα παιδαγωγική ενέργεια, υπό την αιγίδα της 

πολιτείας ή άλλων φορέων, η οποία στοχεύει στην προαγωγή των κατάλληλων γνώσεων 

και αξιών προς τη νέα γενιά. Ο στόχος της είναι η ένταξη των νέων ατόμων και η 

ολοκληρωμένη δραστηριοποίησή τους εντός της κοινωνίας. Με τον τρόπο με τον οποίο 

οργανώνεται κάθε φορά η εκπαίδευση, είναι δυνατό να αποδειχθεί τόσο το ενδιαφέρον 

όσο και οι τάσεις της κοινωνίας αναφορικά με τη διαπαιδαγώγηση ή την 

κοινωνικοποίηση της νέας γενιάς. Ως εκ τούτου συγκεκριμενοποιείται η υποχρέωση των 

πολιτών για την ολοκλήρωση της σχολικής φοίτησης και της υποχρέωσης από πλευράς 

πολιτείας, ώστε να δημιουργηθούν νέα εκπαιδευτικά ιδρύματα».  

Από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της γενικής εκπαίδευσης θα μπορούσε 

να θεωρηθεί η απόδοση ενός αριθμού φυσικών ή πνευματικών ιδιοτήτων προς τα 

μέλη της κοινωνίας, οι οποίες δεν πρέπει να απουσιάζουν από κανένα μέλος της. 

Επίσης, είναι χρήσιμο να σημειωθεί ότι κάποιες από τις ιδιότητες αυτές πρέπει να 

αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για κάθε ένα άτομο το οποίο ζει στην κοινωνία, 

ανεξάρτητα από την κοινωνική τάξη στην οποία ανήκει, το επάγγελμά του ή την 

οικογένειά του. Το ιδεώδες το οποίο πρέπει να αντιπροσωπεύει η γενική εκπαίδευση 
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πρέπει να καθορίζει το σύνολο της κοινωνίας, ενώ ο ρόλος της σύμφωνα με τα 

παραπάνω πρέπει να είναι καθολικός και κανένας να μην απαγορεύεται από τη 

συμμετοχή του σε αυτήν (Bouzakis & Berdousi, 2008). 

Στο πλαίσιο οργάνωσης και προγραμματισμού της γενικής εκπαίδευσης 

πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη ότι, με την πραγματοποίηση της οφείλει να 

διαιωνίζει και να ενισχύει την ομοιογένεια της κοινωνίας. Αυτό συμβαίνει πρωτίστως 

στην προσωπικότητα των παιδιών και δευτερευόντως στο σύνολο της κοινωνίας. Η 

γενική εκπαίδευση οφείλει να μην είναι διαφοροποιημένη και να μην εξατομικεύεται 

στις μεμονωμένες ανάγκες των μελών της. Η εκπαίδευση στο σύνολό της πρέπει να 

επιτρέπει στα παιδιά αν αναπτύσσουν τις ιδέες τους και τα αισθήματά τους ενώ 

πρέπει να τα εξοπλίζει με τα κατάλληλα εφόδια για να ανταποκριθούν στις 

επαγγελματικές προκλήσεις του μέλλοντος. Η γενική εκπαίδευση οφείλει να είναι 

έτοιμη και να ανταποκρίνεται γρήγορα στις αλλαγές του περιβάλλοντος στην 

προσπάθειά της να διαμορφώσει έναν πιο ανθρώπινο ρόλο. Απλούστερα, η γενική 

εκπαίδευση πρέπει να αποτελεί εκείνο το μέσο το οποίο θα προετοιμάζει τα παιδιά, 

ώστε να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις της κοινωνίας (Ξωχέλλης, 

2002).  

Είναι χρήσιμο να σημειωθεί ότι, για την επίτευξη του σκοπού της γενικής 

εκπαίδευσης είναι χρήσιμο να αλληλεπιδρούν δύο διαφορετικές γενιές ατόμων. Η μεν 

μία γενιά είναι εκείνη των ενηλίκων και η δε άλλη γενιά είναι εκείνη των νέων 

ατόμων οι οποίοι μόλις εντάσσονται στην κοινωνική ζωή. Το βασικό αντικείμενο της 

γενικής εκπαίδευσης είναι η δημιουργία και η ανάπτυξη ενός ορισμένου αριθμού 

ιδιοτήτων στα άτομα, τόσο σε φυσικό, όσο σε νοητικό αλλά και σε ηθικό επίπεδο. Οι 

ιδιότητες αυτές είναι οι απαιτούμενες από το σύνολο της κοινωνίας, αλλά και από το 

ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο προορίζονται να ενταχθούν τα άτομα τα οποία 

συμμετέχουν σε αυτήν (Κρουσταλάκης, 2000).  

Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό της γενικής εκπαίδευσης συνιστά στον 

κοινωνικό της χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι επιχειρεί την κοινωνικοποίηση των 

μελών της. Κάθε μέλος της κοινωνίας φέρει δύο διακριτά στοιχεία πάνω του τα οποία 

αφορούν σε ένα νοητικό τμήμα και σε ένα τμήμα γεμάτο με ιδέες, συναισθήματα και 

συνήθειες. Σκοπός της εκπαίδευσης είναι ακριβώς ο συνδυασμός των δύο αυτών 

τμημάτων της προσωπικότητας του κάθε μέλους της κοινωνίας. Από αυτό είναι 
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ευκολότερο να διακρίνει κανείς τον κοινωνικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης και το 

μερίδιο ευθύνης που φέρει αναφορικά με τη διαμόρφωση της προσωπικότητας των 

μελών της κοινωνίας, πέραν της μεταλαμπάδευσης των απαραίτητων γνώσεων 

(Ξωχέλλης, 2005). 

Κάθε άνθρωπος καθώς εισέρχεται στην κοινωνία φέρει μαζί του μόνο την 

ατομική φύση του, με αποτέλεσμα η γενική εκπαίδευση να το αντιμετωπίζει σαν ένα 

άγραφο χάρτη τον οποίο πρέπει να δημιουργήσει. Με στρατηγικές κινήσεις οφείλει 

να προσεγγίσει το άτομο και να καλύψει τα κενά της προσωπικότητάς του ούτως 

ώστε να απαλλαγεί από τα εγωιστικά κατάλοιπα της ατομικής του φύσης, ώστε να 

προχωρήσει με γνώμονα την ηθική στην κοινωνική ζωή του. Το έργο της γενικής 

εκπαίδευσης δεν περιορίζεται στην ανάπτυξη του ατόμου από βιολογικής πλευράς, 

αλλά παρουσιάζεται εξειδικευμένο αναφορικά με την αποκάλυψη των κρυμμένων 

δεξιοτήτων και δυνατοτήτων του. Το στοιχείο της δημιουργικότητας αποτελεί ίσως το 

σημαντικότερο χαρακτηριστικό της γενικής εκπαίδευσης, το οποίο μυεί το άτομο σε 

ένα νέο τρόπο ζωής καλλιεργώντας τα ένστικτά του (Ξωχέλλης, 2005).  

 

1.2 Η ειδική αγωγή (ή εκπαίδευση) και τα χαρακτηριστικά της 

Η ειδική αγωγή αναπτύχθηκε κατά τον 20
ο
αιώνα αν και κατά την περίοδο του 17

ου
 

και 19
ου

 αιώνα, είχαν πραγματοποιηθεί κάποιες πρώτες προσπάθειες προσέγγισης της 

εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες από την ισπανική και την πορτογαλική 

επιστημονική κοινότητα (Κρουσταλάκης, 2000). Η γενική αγωγή ή εκπαίδευση 

παρέχεται καθολικά για όλα τα παιδιά κάθε ηλικίας, ενώ από την άλλη πλευρά η 

ειδική αγωγή ή εκπαίδευση, αφορά μόνο εκείνη την ομάδα παιδιών, τα οποία 

παρουσιάζουν κάποιες εκπαιδευτικές ιδιαιτερότητες (Τζουριάδου, 1995). 

Στη βιβλιογραφία απαντώνται αρκετοί ορισμοί αναφορικά με την ειδική 

αγωγή, ενώ ο πιο διαδεδομένος αναφέρει ότι η ειδική αγωγή υποδηλώνει μία αρκετά 

εξειδικευμένη εκπαιδευτική μορφή, η οποία έχει την ικανότητα να προσαρμόζεται 

στις ιδιαιτερότητες των ατόμων που παρουσιάζουν μειονεξίες. Πιο συγκεκριμένα, 

περιλαμβάνει κάποια ειδικά προγράμματα ή υπηρεσίες τα οποία συνδυαστικά 

συμβάλουν προς την αντιμετώπιση των δυσκολιών των παιδιών ή των εφήβων με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή με ειδικές κοινωνικές ανάγκες. Η ειδική αγωγή 
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μπορεί να περιορίσει αυτές τις δυσκολίες και παράλληλα να συνδράμει προς την 

αξιοποίηση των δεξιοτήτων των ατόμων (Πολυχρονοπούλου, 2012).  

Επιπλέον, η Ιμβριώτη κατά το έτος 1939, ανέφερε ότι η ειδική αγωγή 

αποτελεί μία επιστήμη η οποία ευθύνεται για τη μόρφωση, τη διδασκαλία όπως και 

την πρόνοια των ατόμων των οποίων είτε η σωματική τους είτε η ψυχική τους εξέλιξη 

παρεμποδίζεται από διάφορους εξωγενείς ή ενδογενείς παράγοντες 

(Πολυχρονοπούλου, 2012). Από την άλλη πλευρά ο Καλαντζής (1985) σημείωσε ότι, 

η ειδική αγωγή αποτελεί έναν εκπαιδευτικό κύκλο ο οποίος απαιτεί ειδικό χειρισμό 

των εργασιών και των περιοχεμένων του διδακτικού υλικού και ο Σανσερέλ (1986) 

ανέφερε ότι, η ειδική αγωγή αποτελεί εκείνο το μέτρο το οποίο πρέπει να λάβει 

σοβαρά υπόψη της η πολιτεία, ώστε να διασφαλίσει την εκπαίδευση των παιδιών που 

αντιμετωπίζουν αναπηρίες ή δυσκολίες. Ο ρόλος της ειδικής αγωγής είναι 

συμπληρωματικός της οικογένειας και της πολιτείας. Ο πιο πρόσφατος ορισμός της 

ειδικής αγωγής τονίζει ότι αποτελεί μία σκόπιμη παρέμβαση, η οποία λαμβάνει χώρα, 

ώστε να προλάβει και να αντιμετωπίσει κάθε μορφής προβλήματος το οποίο μπορεί 

να εμποδίσει την ομαλή διεξαγωγή της μάθησης και τη συμμετοχή του κάθε παιδιού 

στη σχολική κοινότητα (Heward, 2011). 

Εξαιτίας της ιδιαιτερότητας της φύσης της ειδικής αγωγής, οι ειδικά 

εκπαιδευμένοι εκπαιδευτικοί συνήθως χρησιμοποιούν διαφορετικές μορφές 

παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των περιστατικών που ανακύπτουν. Μεταξύ των 

τύπων παρεμβάσεων εντοπίζεται η προληπτική παρέμβαση, η διορθωτική παρέμβαση 

και η αντισταθμιστική παρέμβαση (Κρουσταλάκης, 2000). Αξίζει να σημειωθεί ότι η 

ειδική αγωγή αφορά σε μία μορφή διδασκαλίας η οποία ορίζει το ποιος θα 

συμμετάσχει σε αυτήν (είτε σαν εκπαιδευτής είτε σαν εκπαιδευόμενος) όπως και το 

αντικείμενο της διδασκαλίας. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της ειδικής αγωγής 

περιλαμβάνει την εκμάθηση των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων, τις οποίες 

χρειάζονται τα παιδιά, ώστε να πετύχουν τη μέγιστη δυνατή ανεξαρτησία τους για την 

αντιμετώπιση της καθημερινότητάς τους. Επιπλέον, στον τρόπο με τον οποίο 

διεξάγεται η διδασκαλία εξετάζεται η χρήση των ειδικών υλικών και των μεθόδων, 

ενώ πρέπει να προσδιοριστεί με σαφήνει ο τόπος στον οποίο θα συμβεί όπως είναι η 

διάκριση μεταξύ της γενικής και της ειδικής αίθουσας(Κρουσταλάκης, 2000). 



20 

 

Συνοπτικά, θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι με την έννοια της ειδικής αγωγής 

νοούνται όλοι εκείνοι οι τρόποι με τους οποίους διαχειρίζονται και εκπαιδεύονται τα 

άτομα με ιδιαιτερότητες. Ο τρόπος προσέγγισης του κάθε ατόμου με κάποια μορφή 

αναπηρίας ή δυσκολίας μάθησης είναι ανόλογος της έντασης του προβλήματος και 

των ατομικών αναγκών του. Θα ήταν χρήσιμο εάν αναφερόταν ότι η ειδική αγωγή 

αποτελεί μία μορφή βοήθειας η οποία μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη στη 

ζωή των παιδιών (Πολυχρονοπούλου, 2012). 

 

1.3 Τα χαρακτηριστικά των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

Η επαρκής υποστήριξη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ξεκινά από τη 

στιγμή που θα προσδιοριστεί το πρόβλημά τους και οι ακριβείς ανάγκες που τα 

διακρίνουν. Αυτό με τη σειρά του θα μπορέσει να οδηγήσει στην έγκαιρη διάγνωση 

και ως εκ τούτου στην αντιμετώπιση του όποιου προβλήματος έχει ανακύψει 

(Mendez, etal., 2011). Για τη διάγνωση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών 

χρησιμοποιείται μία σειρά εργαλείων, ενώ η αξιοπιστία τους θεωρείται σημαντική 

από την ηλικία των 3 ετών και έπειτα (Bairda, etal., 2001).Ωστόσο, είναι χρήσιμο να 

τονισθεί ότι σε περιπτώσεις όπου οι δυσκολίες είναι ήπιες τα συμπτώματα μπορεί να 

παραμείνουν απαρατήρητα για μεγάλο χρονικό διάστημα και να εμφανιστούν σε 

μεγαλύτερη ηλικία. Καθίσταται σαφές ότι τόσο ο εντοπισμός όσο και η αξιολόγηση 

των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών πρέπει να υποβάλλονται σε επανάληψη και 

ο έλεγχος να συμβαίνει σε τακτά χρονικά διαστήματα (Taylor, et al., 2000). 

Συνήθως η διάγνωση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών στηρίζεται στα 

ιδιαίτερα συμπεριφορικά χαρακτηριστικά τα οποία διακρίνουν τα παιδιά. Αν και τα 

χαρακτηριστικά διαφέρουν από παιδί σε παιδί ωστόσο, θα μπορούσαν να διακριθούν 

στις παρακάτω κατηγορίες (Henley, 2018): 

1. Τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά 

a. Η ήπια ανικανότητα η οποία μπορεί να εντοπιστεί κατά την έναρξη της 

σχολικής μαθητείας, η οποία είναι χρήσιμο να σημειωθεί ότι είναι 

δύσκολο να εντοπιστεί 

b. Το χαμηλό επίπεδο αυτό-εκτίμησης 

2. Τα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά 
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a. Η έλλειψη ενδιαφέροντος για τις σχολικές δραστηριότητες ή εργασίες 

b. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για πολύ συγκεκριμένα μαθήματα τα 

οποία δεν περιλαμβάνουν αφηρημένες έννοιες 

c. Η δυσκολία συγκέντρωσης και ακρόασης για μεγάλο χρονικό 

διάστημα 

d. Η κακή επίδοση 

e. Οι περιορισμένες λεκτικές ή γραπτές δεξιότητες 

f. Η υψηλή λειτουργία του δεξιού ημισφαιρίου για την εκπόνηση των 

μαθησιακών δραστηριοτήτων 

g. Η υψηλότερη ανταπόκριση στα μαθήματα τα οποία απαιτούν έντονη 

συμμετοχή των παιδιών και όχι εκείνων που απαιτούν μία παθητική 

στάση 

h. Η εύκολη απόσπαση της προσοχής 

3. Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά 

a. Η έντονη αίσθηση της τριβής στην αλληλεπίδραση των ατόμων με 

τους συνομήλικους τους 

b. Η υψηλότερη απόδοση των παιδιών όταν βρίσκονται εκτός του 

σχολικού περιβάλλοντος από όταν βρίσκονται εντός αυτού 

c. Η δυσκολία στην εύρεση και στη διατήρηση τους ενδιαφέροντος 

πέραν του σχολικού περιβάλλοντος 

d. Οι στερεοτυπικές συμπεριφορές 

e. Η αποκλίνουσα συμπεριφορά. 

 

1.4 Τι είναι η ένταξη των μαθητών; 

Η ένταξη των μαθητών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 

αποτελεί ένα μείζον θέμα συζήτησης στην παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα κατά τα 

τελευταία έτη. Αυτή η διαδικασία έχει σαν σκοπό να δημιουργήσει ένα κατάλληλο 

σχολικό περιβάλλον για κάθε μαθητή, εντός του οποίου η διαφορετικότητα θα γίνεται 

απολύτως σεβαστή και αποδεκτή (Ζώνιου - Σιδέρη, et al., 2012). Είναι χρήσιμο να 

σημειωθεί ότι παλαιότερα, τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες βίωναν έντονο 

ρατσισμό εντός της σχολικής αίθουσας, ενώ αρκετές φορές αισθανόταν ενοχή ή 

ντροπή. Αυτά τα συναισθήματα είχαν σαν αποτέλεσμα να περιθωριοποιούνται και να 
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κλείνονται στον εαυτό τους θεωρώντας ότι αποτελούν ένα κοινωνικό στίγμα για την 

οικογένειά τους (Zoniou-Sideri & Vlachou, 2006). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι με την έλευση του 20
ου

 αιώνα, όταν άρχισε να 

παρατηρείται έντονα η εξέλιξη της κοινωνιολογία, της παιδαγωγικής και της 

ψυχολογίας, όπου το παιδί τέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής ανεξάρτητα από τη 

νοητική ή τη σωματική του ανάπτυξη. Με αυτόν τον τρόπο, άρχισε να παρατηρείται η 

ένταξη των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη γενική εκπαίδευση κυρίως 

για τις χώρες του εξωτερικού (Garner & Davies, 2001). Η νέα τάση στην παιδαγωγική 

εκπαίδευση περιλαμβάνει το στοιχείο της συνεκπαίδευσης των ατόμων τα οποία 

αντιμετωπίζουν ή όχι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όπως επίσης και τη δημιουργία 

ενός σχολείου το οποίο θα απευθύνεται σε όλους του μαθητές. Πιο συγκεκριμένα, 

όλα τα παιδιά θα εκπαιδεύονται, ενώ δεν θα πραγματοποιείται καμία μορφή 

διάκρισης αναφορικά με τα στοιχεία της γλωσσικής, της νοητικής ή της σωματικής 

ιδιαιτερότητας που φέρουν (Νικολακάκη, 2005).  

Σύμφωνα με το Vislie (2003) η ενταξιακή εκπαίδευση αναφέρεται στην 

περίπτωση εκείνη κατά την οποία μία σχολική κοινότητα προσπαθεί να ικανοποιήσει 

τις ανάγκες των μαθητών της διαρθρώνοντας ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα 

σπουδών. Έχουν διενεργηθεί μελέτες οι οποίες έχουν αποδείξει ότι τα άτομα με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τα οποία μαθητεύουν στο γενικό σχολείο 

καταφέρνουν να προοδεύσουν παρακολουθώντας το κατάλληλο πρόγραμμα σπουδών 

το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τους (Manset & Semmel, 1997). Από την 

άλλη πλευρά, έρευνα έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα άτομα τα οποία 

παρακολουθούν το ειδικό σχολείο δεν παρουσιάζουν καλύτερη πρόοδο από τα 

αντίστοιχα παιδιά τα οποία βρίσκονται στο γενικό σχολείο (Hegarty, 1993). Ως εκ 

τούτου, η μαθητεία στο γενικό σχολείο παρουσιάζει περισσότερα θετικά οφέλη, τόσο 

για τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όσο και για τους συνομήλικούς τους 

με τυπική ανάπτυξη. Ο λόγος έγκειται στο γεγονός ότι, τα παιδιά με τυπική ανάπτυξη 

αναγνωρίζουν την ιδιαιτερότητα και καταφέρνουν να διαμορφώσουν μία θετική 

στάση έναντι αυτής (Sebba, 1996). 

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η ενταξιακή εκπαίδευση είναι αποτελεσματική 

για τα παιδιά με ειδικές, εκπαιδευτικές ανάγκες, ευρήματα ερευνών έχουν αποδείξει 

ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις τα παιδιά μπορεί να νιώθουν ότι απορρίπτονται τόσο 
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από τους συμμαθητές τους με τυπική εκπαίδευση όσο και από το εκπαιδευτικό 

προσωπικό (Mayberry & Lazarus, 2002). Πιο συγκεκριμένα, για να θεωρηθεί 

πετυχημένο ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ένταξης, πρέπει να είναι σε θέση να 

ενεργοποιεί τόσο την ακαδημαϊκή όσο και την κοινωνική ένταξη των μαθητών εντός 

των ομάδων των μαθητών με τυπική ανάπτυξη (Ζώνιου - Σιδέρη, et al., 2012).  

Σε ορισμένες περιπτώσεις στη βιβλιογραφία η έννοια της ενσωμάτωσης 

υποκαθιστά την έννοια της ένταξης, αποσκοπώντας στην περιγραφή της εκπαίδευσης 

των μαθητών που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τους αντίστοιχους μαθητές της 

τυπικής ανάπτυξης. Η κοινή συνισταμένη των δύο αυτών εννοιών δεν είναι άλλη από 

την ταυτόχρονη συνύπαρξη ατόμων τα οποία αντιμετωπίζουν ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες και εκείνων των ατόμων που δεν αντιμετωπίζουν. Μία μικρή διαφορά 

μεταξύ της ενσωμάτωσης και της ένταξης αφορά το γεγονός ότι, στην ένταξη 

διατηρούνται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ομάδας, ενώ από την άλλη πλευρά η 

ενσωμάτωση δεν τα εκθέτει τόσο έντονα (Ζιώνου – Σιδέρη, 1998). 

Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετοί ορισμοί οι οποίοι προσπαθούν να 

προσδιορίσουν την έννοια της ένταξης, με αποτέλεσμα να αποδεικνύεται πόσο 

πολύπλοκη είναι. Σε κάποιους ορισμούς δίνεται έμφαση στο γεγονός ότι τα παιδιά 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, καθώς όλα τα παιδιά θεωρούνται ως ενεργά μέλη της 

σχολικής κοινότητας. Κάθε δραστηριότητα λαμβάνει χώρα εντός του γενικού 

σχολείου με αποτέλεσμα η μάθηση να μην μπορεί να αποκλείσει κανένα μαθητή από 

τη συμμετοχή του σε αυτήν (Florian, 1998). Είναι χρήσιμο να τονισθεί ότι η ένταξη 

δεν περιλαμβάνει εκείνη της αφομοίωσης, καθώς θεωρεί ότι κάθε παιδί μπορεί να 

συμμετέχει με ενεργό τρόπο στη σχολική κοινότητα και σε όλες εκείνες τις 

δραστηριότητες οι οποίες λαμβάνουν χώρα στη γενική τάξη. Το πρόγραμμα 

διδασκαλίας μπορεί να μεταβάλλεται αναφορικά με την ποιότητα του αντικειμένου 

του και τις χρησιμοποιούμενες πρακτικές, δίνοντας έμφαση στις ανάγκες των παιδιών 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Δεν πρέπει να στοχεύει απλά στην παράλληλη 

συνύπαρξη παιδιών με τυπική ανάπτυξη και εκείνων με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες, αλλά να δίνει τα απαραίτητα κίνητρα για τη διαμόρφωση των κατάλληλων 

σχέσεων οι οποίες θα βοηθήσουν τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να 

ενταχθούν στην κοινωνία (Odom, 2002).  
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Η μαθητεία των παιδιών που αντιμετωπίζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

στη γενική εκπαίδευση μπορεί να συμβεί με ποικίλους τρόπους όπως είναι 

(Πολυχρονοπούλου, 2012): 

 Η ένταξη των παιδιών στο ειδικό σχολείο, το οποίο συστεγάζεται με το γενικό 

σχολείο. Τα παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 

το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας τους παρακολουθούν το πρόγραμμα του 

ειδικού σχολείου. 

 Η ένταξη των παιδιών στη γενική τάξη μόνο για ορισμένες ώρες την 

εβδομάδα. 

 Η ένταξη των παιδιών στη γενική τάξη για περισσότερο χρόνο από ότι στην 

ειδική τάξη, με αποτέλεσμα να θεωρούνται μέλη της γενικής τάξης. 

 Η πλήρης ένταξη των παιδιών με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη γενική 

τάξη μέσω της παροχής υποστήριξης από εξειδικευμένο προσωπικό όπως 

είναι οι σχολικοί σύμβουλοι ή οι ψυχολόγοι. 

 Η πλήρης ένταξη των παιδιών στη γενικά τάξη μέσω της παροχής 

υποστήριξης από εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο 

χαρακτηρίζεται ως συνδιδασκαλία. 

Σύμφωνα με τη Ζιώνου – Σιδέρη (1998), η ενταξιακή εκπαίδευση λαμβάνει τη 

χωροταξική, την κοινωνική και τη λειτουργική μορφή. Με την έννοια της 

χωροταξικής ένταξης, τα παιδιά τα οποία έχουν ή όχι εκπαιδευτικές ανάγκες 

βρίσκονται στο ίδιο σχολικό περιβάλλον αλλά σε διαφορετικές κτιριακές 

εγκαταστάσεις, ενώ η επαφή μεταξύ των δύο ομάδων παιδιών είναι σχεδόν ανέφικτη. 

Επιπλέον, με την έννοια της κοινωνικής ένταξης τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να 

αναπτύξουν κοινωνικές σχέσεις, όχι κατά τη διάρκεια της μαθητείας τους, αλλά κατά 

τη διάρκεια της συμμετοχής τους σε σχολικές δραστηριότητες όπως, είναι οι σχολικές 

εκδρομές, τα διαλείμματα ή οι σχολικές εκδηλώσεις όπως είναι οι γιορτές. 

Ολοκληρώνοντας, η λειτουργική ένταξη αφορά στην περίπτωση κατά την οποία 

αποκλείεται κάθε διάκριση μεταξύ των μαθητών καθώς τα παιδιά με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες εντάσσονται στη γενική τάξη. Με αυτόν τον τρόπο 

ενεργοποιείται η συμμετοχή τους στις κοινωνικές εκδηλώσεις της σχολικής 

κοινότητας με την παράλληλη παροχή βοήθειας από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό.  
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1.5. Η έννοια της παράλληλης στήριξης των μαθητών 

Η παράλληλη στήριξη στην εκπαίδευση αποτελεί μία μορφή συνδιδασκαλίας όπου οι 

εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν από κοινού τη διδασκαλία ενός θέματος ή μαθήματος σε 

δύο διαφορετικές ομάδες. Η γενική τάξη χωρίζεται σε δύο μέρη όπου οι 

εκπαιδευτικοί διδάσκουν το ίδιο αντικείμενο στον ίδιο χρόνο, ο καθένας στο μέρος 

που έχει επιλέξει (Friend&Bursuck, 2002). Αυτό το μοντέλο συνδιδασκαλίας 

επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να ασχολούνται με ένα μικρό μέρος μαθητών και να 

προσφέρουν σε εκείνους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εξατομικευμένη και 

στοχευμένη διδασκαλία (Sileo&vanGarderen, 2010). Ο στόχος της παράλληλης 

στήριξης είναι οι μαθητές να αυτονομηθούν σταδιακά σαν παρουσίες στη γενική 

τάξη, ούτως ώστε να μην είναι απαραίτητο ο εκπαιδευτικός της ειδικής αγωγής να 

βρίσκεται στην τάξη συνεχώς (Παπαναστασίου, 2016). 

Η παράλληλη στήριξη σαν μορφή συνδιδασκαλίας παρέχεται ως μία ενίσχυση 

στην ένταξη των μαθητών, ενώ δεν έχει καμία σχέση με τη φύλαξη, την εξυπηρέτηση 

ή την παροχή βοήθειας στην καθημερινή διαβίωσή τους. Ο θεσμός της παράλληλης 

στήριξης παρέχεται στους μαθητές οι οποίοι αντιμετωπίζουν αναπηρίες ή ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, μόνο στην περίπτωση κατά την οποία μπορούν να 

ανταποκριθούν στο πρόγραμμα της γενικής τάξης. Είναι χρήσιμο να σημειωθεί ότι η 

παράλληλη στήριξη μπορεί να συνδράμει στη διαδικασία της συμπερίληψης των 

μαθητών στη γενική τάξη με ένα μεθοδικό αλλά και οργανωμένο τρόπο. Για να 

επιτύχει τους σκοπούς της η παράλληλη στήριξη, πρέπει να υπάρχει η ταυτόχρονη 

συνεργασία όλων όσων εμπλέκονται στην εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες (Sileo & van Garderen, 2010). 

Εξαιτίας του γεγονότος ότι η συνεργασία του ανθρωπίνου δυναμικού μίας 

σχολικής κοινότητας, θεωρείται απαραίτητη για την επιτυχία της παράλληλης 

στήριξης, οι εκπαιδευτικοί είναι υποχρεωμένοι να προσπαθούν, ώστε να προάγεται η 

συνεργασία μεταξύ τους και οι στόχοι της διδασκαλίας να συναντούν τις ανάγκες των 

μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Τόσο το διδακτικό έργο όσο και η δύναμη 

των εκπαιδευτικών πρέπει να επιμερίζεται και να υπάρχει μία ισότιμη σχέση μεταξύ 

τους, χωρίς να σημαίνει ότι ο ένας εκπαιδευτικός θα επισκέπτεται απλά την αίθουσα 

του άλλου (Παπαναστασίου, 2016). 
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Για την επιτυχή ολοκλήρωση του θεσμού της παράλληλης στήριξης οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να καλλιεργούν τις ικανότητες της συνεργασίας τους και να 

αποφεύγουν την εκδήλωση συγκρούσεων. Πρέπει να δίνεται ο απαραίτητος χρόνος, 

ώστε να προσαρμόζονται οι εκπαιδευτικοί στις ανάγκες της γενικής τάξης, ενώ όταν 

οι ρόλοι εναλλάσσονται πρέπει να υπάρχει συνεννόηση και συγκατάθεση των δύο 

μερών που συμμετέχουν. Ο βασικός στόχος των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν 

στην παράλληλη στήριξη πρέπει να είναι η προώθηση της αυτονομίας των μαθητών. 

Οι τελευταίοι πρέπει να διδαχθούν να λειτουργούν με ανεξάρτητο τρόπο τόσο σε 

προσωπικό όσο και σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Οι μαθητές οι οποίοι συμμετέχουν στην 

παράλληλη στήριξη δεν πρέπει να αισθάνονται εξαρτημένοι από τον εκπαιδευτικό της 

παράλληλης στήριξης (Friend & Bursuck, 2002). 

 Ο εκπαιδευτικός της παράλληλης στήριξης, όταν βρίσκεται στη γενική τάξη, 

δεν πρέπει να απασχολείται αποκλειστικά με τους μαθητές οι οποίοι αντιμετωπίζουν 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Είναι σκόπιμο, εκτός από την υποστήριξη που οφείλει 

να παρέχει προς τους μαθητές με δυσκολίες να βοηθά και τους υπόλοιπους μαθητές 

με τυπική ανάπτυξη οι οποίοι μπορεί να έχουν κάποια ανάγκη. Βρισκόμενος σε 

συνεννόηση με τον εκπαιδευτικό της γενικής τάξης, μπορούν να εναλλάσσουν τους 

ρόλους τους και ταυτόχρονα να βοηθά ο ένας τον άλλον κατά το σχεδιασμό της 

διδασκαλίας. Είναι πολύ σημαντικό να αφομοιωθεί στη γενική τάξη, ο εκπαιδευτικός 

της παράλληλης στήριξης και να μην είναι εύκολο να διακριθεί ποιος είναι ο 

εκπαιδευτικός της γενικής τάξης και ποιος εκείνος της παράλληλης στήριξης 

(Παπαναστασίου, 2016).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 

 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

 

 

2.1 Ιστορική αναδρομή στην ειδική αγωγή 

Η εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχει γνωρίσει μία 

ποικιλία αλλαγών ανάλογα με τις επικρατούσες αντιλήψεις της κάθε κοινωνίας και 

της κάθε εποχής. Τα σημαντικότερα στάδια από τα οποία έχουν στιγματίσει τα άτομα 

που αντιμετωπίζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι εκείνο της απόρριψης και 

της κακής διαχείρισης, εκείνο του οίκτου, της προστασίας και της προσπάθειας για 

περίθαλψη και το τελευταίο στάδιο το οποίο αφορά στη διεκδίκηση ισότιμων 

δικαιωμάτων και ευκαιριών συμμετοχής των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες στη σύγχρονη κοινωνία (Λαµπροπούλου & Παντελιάδου, 2016). 

Μία πολύ σημαντική περίοδος για την ιστορία της ειδικής αγωγής είναι τα έτη 

μεταξύ 1960 – 1970, η οποία αφορά στο διάστημα της αμφισβήτησης και της 

κριτικής έναντι αυτής. Η ειδική μορφή εκπαίδευσης ξεκίνησε από τις Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής και σε σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να εξαπλωθεί 

και σε άλλες χώρες, δεχόμενη πολύ έντονη κριτική. Διάφορα κοινωνικά γεγονότα 

συντέλεσαν, ώστε η κοινωνία να αλλάξει στάση έναντι των ατόμων με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, ενώ οι κινητοποιήσεις του 1960 αναφορικά με τα ανθρώπινα 

δικαιώματα επέδρασαν με καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ειδικής μορφής 

εκπαίδευσης (Παντελιάδου & Πατσιοδήμου, 2000). Το κίνημα για τη διεκδίκηση των 

δικαιωμάτων των παιδιών με τυπική ανάπτυξη και των παιδιών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, συντέλεσαν στη διαμόρφωση μίας ειδικής μορφής 

εκπαίδευσης όπου τα παιδιά θα αντιμετωπίζονταν ισότιμα και δίκαια (Παντελιάδου, 

1995).  
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Η εκπροσώπηση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συνέβαινε από 

τα ίδια τα άτομα, χωρίς να δέχονται την εκπροσώπησή τους από τα άτομα τα οποία 

γνώριζαν την τυπική ανάπτυξη. Οι ομάδες των γονέων με παιδιά που αντιμετωπίζουν 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κάνουν αισθητή την παρουσία τους ενώ άρχισε να 

αμφισβητείται το ιατρικό μοντέλο της αναπηρίας των ατόμων με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Το εν λόγω μοντέλο, αντιμετώπιζε τις ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες σαν μία μορφή αναπηρίας, ενώ τα άτομα θεωρούνταν ότι βιώνουν μία 

ατομική τραγωδία η οποία ωστόσο θα μπορούσε να θεραπευτεί. Την ίδια περίοδο 

στην ελληνική επικράτεια δεν είχαν δημιουργηθεί δημόσιοι διάλογοι αναφορικά με 

την ειδική αγωγή. Οι υπεύθυνοι περίθαλψης των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες για την Ελλάδα ήταν τα ιδρύματα της πρόνοιας και τα σχολεία. Στην Ελλάδα 

τις περιόδου του 1960 – 1970, επικρατούσε έντονα το ιατρικό μοντέλο το οποίο 

αναγνώριζε τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ενώ είχαν αρχίσει να συγκροτούνται οι 

πρώτες ομάδες γονέων για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των μαθητών 

(Λαµπροπούλου & Παντελιάδου, 2016). 

Οι δύο επόμενες δεκαετίες, 1970 – 1980 χαρακτηρίζονται από τις έντονες 

αλλαγές και τη δημοκρατική αντιμετώπιση του εκπαιδευτικού συστήματος προς τους 

μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Τόσο στις Η.Π.Α. όσο και σε αρκετές 

χώρες της Ευρώπης, άρχισε να παρατηρείται η ένταξη των μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες στη γενική εκπαίδευση, η οποία κατοχυρώθηκε νομοθετικά. Η 

εκπαίδευση όλων των μαθητών είναι υποχρεωτική από τη νηπιακή ηλικία, ενώ στα 

σχολεία άρχισαν να αναπτύσσονται μοντέλα ένταξης. Την ίδια περίοδο άρχισε να 

υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στο χώρο της έρευνας για την αξιολόγηση και την 

εύρεση νέων μοντέλων τα οποία θα βοηθούσαν την καθολική ένταξη των μαθητών με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο στις Η.Π.Α. οι 

εκπαιδευτικοί ήταν υποχρεωμένοι να δημιουργούν εξατομικευμένα διδακτικά 

προγράμματα για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μία πρακτική η 

οποία σταδιακά καθιερωνόταν και από άλλες χώρες (Λαµπροπούλου & Παντελιάδου, 

2016). 

Στην Ευρώπη διατίθενται υψηλά χρηματικά ποσά για την έρευνα στον τομέα 

της ειδικής αγωγής όπως και για την πραγμάτωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

ένταξης. Ένα από τα προγράμματα εκείνης της περιόδου ήταν το «HELIOS», το 
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οποίο μπορούσε να φέρνει σε επαφή άτομα τα οποία θα μπορούσαν να σχεδιάσουν 

εκπαιδευτικά προγράμματα δράσης. Εξαιτίας της έρευνας που συμβαίνει στο χώρο 

της ειδικής αγωγής, αρκετοί εκπαιδευτικοί αρχίζουν να συμμετέχουν σε 

επιμορφωτικά προγράμματα για την καλύτερη αντιμετώπιση των μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Το ίδιο χρονικό διάστημα άρχισαν να καταρρίπτονται οι 

αρνητικές διαστάσεις της έννοιας της ειδικής αγωγής της προηγούμενης περιόδου, 

ενώ τα παιδιά δεν αντιμετωπίζονται σαν ανάπηρα. Απεναντίας καλούνται να 

προσαρμοστούν στις συνθήκες του γενικού σχολείου και να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις τους στο βαθμό που μπορούν (Λαµπροπούλου & Παντελιάδου, 2016). 

Στο ίδιο χρονικό διάστημα, στην Ελλάδα υπάρχει μία πολύ μεγάλη 

κινητικότητα, καθώς το Υπουργείο Παιδείας αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου την ευθύνη 

για την εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ενώ το 1981, 

θεσπίστηκε ο πρώτος νόμος για την ειδική αγωγή. Παρόλα αυτά ο ορισμός των 

ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών για την Ελλάδα είναι ιατρικός, ενώ η μαθητεία στο 

σχολείο δεν είναι υποχρεωτική για τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε 

αντίθεση με τα άτομα τυπικής ανάπτυξης για τα οποία η εκπαίδευση είναι 

υποχρεωτική για την ηλικία από 6 έως 17 ετών. Μετά τη δεκαετία του 1980 η ειδική 

αγωγή άρχισε να εντάσσεται στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μέσω της 

εισαγωγής της στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, είτε σαν αυτοτελές τμήμα είτε σαν 

μάθημα στα τμήματα της παιδαγωγικής ακαδημίας (Λαµπροπούλου & Παντελιάδου, 

2016). 

Από το 1990 έως και σήμερα η ειδική αγωγή γνωρίζει το σεβασμό από την 

κοινωνία, καθώς η τελευταία αρχίζει να αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα και την 

ανάγκη συμμετοχής των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην εκπαίδευση. 

Έχει αρχίσει να γίνεται κατανοητό ότι το πρόβλημα αυτών των ατόμων δεν 

προέρχεται από τους δικούς τους περιορισμούς αλλά από τη στάση της ίδιας της 

κοινωνίας έναντι των ιδίων. Ο αγώνας των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

προσανατολίζεται κυρίως προς τη διαδικασία της εύρεσης θεραπείας και της 

διεκδίκησης του δικαιώματος της διαφορετικότητας και της δίκαιης μεταχείρισης. 

Παρά το γεγονός ότι κατά τις προηγούμενες περιόδους οι μεταβολές στην ειδική 

αγωγή προέρχονταν από τις στάσεις των ειδικών, σε αυτήν την περίοδο τα άτομα που 

αντιμετωπίζουν προβλήματα ειδικής αγωγής διαμορφώνουν τις αλλαγές που 
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συμβαίνουν. Οι απαιτήσεις που έχουν από την κοινωνία δε στηρίζονται στα 

επιστημονικά ευρήματα αλλά στην επιχειρηματολογία τους αναφορικά με τα 

ανθρώπινα δικαιώματα (Λαµπροπούλου & Παντελιάδου, 2016). 

Το γενικό σχολείο παρέχει ενταξιακά προγράμματα αλλά αναδιοργανώνεται 

ώστε τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να εκπαιδεύονται παράλληλα με τα 

παιδιά της τυπικής ανάπτυξης. Η καίρια αλλαγή η οποία καθορίζει την εποχή αυτήν 

αφορά στη συνεκπαίδευση των ατόμων και όχι στην ένταξή τους στην εκπαίδευση. 

Για το λόγο αυτό η νομοθεσία των Η.Π.Α. περί ειδικής αγωγής διευρύνθηκε ώστε να 

συμπεριλάβει και την έννοια της συνεκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 

ανταποκριθούν στην εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη 

γενική τάξη, και για το σκοπό αυτό η επιμόρφωσή τους λαμβάνει το χαρακτήρα της 

διά βίου μάθησης. Ενώ στο εξωτερικό συζητείται έντονα η περίπτωση της 

αντικατάστασης της έννοιας της ειδικής αγωγής από τη συνεκπαίδευση, στην Ελλάδα 

απουσιάζει ένας διάλογος επί του συγκεκριμένου θέματος (Λιοδάκης, 1991). 

Για την περίπτωση της Ελλάδας στην τάξη της ειδικής αγωγής υπάρχουν 

σοβαρές ελλείψεις αναφορικά με τις δομές και τις παροχές, με αποτέλεσμα αρκετοί 

μαθητές με ήπιες, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να αναγκάζονται να ενταχθούν στο 

ειδικό σχολείο (Παντελιάδου, 1995). Επίσης, τα προβλήματα των ειδικών σχολείων 

στην Ελλάδα εντοπίζονται ακόμη και στην περίπτωση της απουσίας εξειδικευμένου 

ανθρωπίνου δυναμικού (Παντελιάδου & Πατσιοδήμου, 2000). 

 

2.2 Ιστορική αναδρομή στην ενταξιακή εκπαίδευση στην Ελλάδα 

Οι πρώτες προσπάθειες για την από κοινού εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες και εκείνων χωρίς, είχαν ξεκινήσει από το 1970. Οι ενέργειες 

αυτές ενισχύθηκαν μέσω των νομοθετικών ρυθμίσεων οι οποίες έλαβαν χώρα με τη 

νομοθεσία του 1975 και τους εκπαιδευτικούς νόμους των ετών 1983 και 1984. Η 

δεκαετία του 1980 υπήρξε το σημείο σταθμός για την ενταξιακή εκπαίδευση στην 

Ευρώπη και κυρίως για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νέα τάση η οποία 

κυριαρχεί αφορά τη δημιουργία ενός σχολείου το οποίο θα απευθύνεται σε όλους και 

αποτελεί τον άξονα διαμόρφωσης της εκπαίδευσης (Γεωργιάδης, et al., 2007). 
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Ο Mulherh (2007) στην έρευνά του ανέφερε ότι οι αντιλήψεις της δεκαετίας 

του 1970, οι οποίες θεωρούσαν τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σαν μία μορφή 

αναπηρίας, είχαν απομακρυνθεί, ενώ αποδείχθηκε η σημαντική συμβολή του 

περιβάλλοντος του γενικού σχολείου προς όλους τους μαθητές. Σε αυτό συντελεί 

σημαντικά η συνεκπαίδευση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των 

παιδιών με τυπική ανάπτυξη (Ζώνιου - Σιδέρη, et al., 2012). Αξίζει να σημειωθεί ότι 

σε μία συνδιάσκεψη της UNESCO το 1990, αναφέρθηκε για πρώτη φορά η έννοια 

της συμπερίληψης. Με αυτόν τον τρόπο αναγνωρίστηκε η ανάγκη όλων των ατόμων 

(ενηλίκων, νέων και παιδιών) για την απόκτηση της βασικής εκπαίδευσης. Μόλις το 

1994, στην Παγκόσμια Συνδιάσκεψη της Ειδικής Αγωγής η οποία πραγματοποιήθηκε 

στην Ιβηρική Χερσόνησο, προτάθηκαν τα κατάλληλα μέτρα για τον προσανατολισμό 

της ενταξιακής εκπαίδευσης με απώτερο σκοπό την καθολική εκπαίδευση χωρίς 

διακρίσεις. Είναι χρήσιμο να σημειωθεί ότι στο επίκεντρο της προσοχής είχαν τεθεί οι 

ατομικές ανάγκες των μαθητών και η ικανοποίησή τους (Σούλης, 2008). Σύμφωνα με 

τη Διακήρυξη της UNESCO, τα σχολεία στα οποία εφαρμόζεται η ενταξιακή 

εκπαίδευση, αποτελούν ίσως τον καλύτερο τρόπο για τον περιορισμό των διακρίσεων 

αλλά και τη δημιουργία μίας κοινωνίας όπου αίρονται οι αποκλεισμοί. Η ένταξη 

αποτελεί μία αναγκαιότητα για τη διαφύλαξη της αξιοπρέπειας των ατόμων τα οποία 

αντιμετωπίζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (UNESCO, 1994). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

 

 

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ-

ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

 

3.1 Η παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση και τα χαρακτηριστικά της 

Η παράλληλη στήριξη εμφανίστηκε στους κόλπους της ειδικής αγωγής σαν μία 

μορφή εκπαίδευσης η οποία παρέχεται σε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

στα πλαίσια συμμετοχής τους στη γενική τάξη. Με αυτόν τον τρόπο τα άτομα τα 

οποία αντιμετωπίζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να έχουν ενεργό 

συμμετοχή στην καθημερινότητα του σχολείου ενώ διεκδικούν ισότιμα δικαιώματα 

στην εκπαίδευση και στην κοινωνική ζωή (Παντελιάδου & Φιλιππάτου, 2013). Είναι 

πολύ σημαντικό να τονισθεί ότι ο σκοπός της παράλληλης στήριξης δεν είναι η απλή 

αφομοίωση των μαθητών στο σχολείο αλλά η προσαρμογή του σχολείου στην 

ικανοποίηση των αναγκών των μαθητών που αντιμετωπίζουν ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες (Farrell, 2000). 

Ο θεσμός της παράλληλης στήριξης βοήθησε στο να αναθεωρηθούν κάποιες 

διδακτικές στρατηγικές, να χρησιμοποιηθεί δομημένο υποστηρικτικό υλικό και να 

αντιμετωπίζονται οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σαν ισότιμα μέλη της 

σχολικής κοινότητας και όχι σαν άτομα τα οποία χρήζουν θεραπείας. Η γενική τάξη 

θεωρείται από αρκετούς ερευνητές σαν ένας χώρος όπου ο μαθητής με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες θα μπορέσει να σημειώσει υψηλότερη πρόοδο. Οι 

εκπαιδευτικοί αξιολογούν τις ανάγκες των μαθητών σε ατομικό επίπεδο, ενώ 

παράλληλα δέχονται τον κατάλληλο βαθμό επιμορφωτικής κατάρτισης για να 

μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της παράλληλης στήριξης (Tmlinson, 

2010). 
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Η παράλληλη στήριξη σαν θεσμός εμφανίστηκε για πρώτη φορά στις Η.Π.Α. 

ενώ μετά από αρκετά χρόνια έκανε την εμφάνισή της και σε άλλες χώρες του κόσμου. 

Για να εφαρμοστεί η παράλληλη στήριξη και να θεωρηθεί αποτελεσματική στην 

αντιμετώπιση των ειδικών εκπαιδευτικών των ατόμων πρέπει να εντοπίζονται κάποια 

σημαντικά χαρακτηριστικά ή προϋποθέσεις. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τους 

Lipsky & Gartner (1996): 

 Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας ο οποίος 

πρέπει να διαθέτει όραμα, φιλοδοξίες αλλά και στόχους, ώστε να καταφέρει 

να βελτιώσει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης των μαθητών του. Η 

σωστή υιοθέτηση της παράλληλης στήριξης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι 

των αρμοδιοτήτων του αναφορικά με την επιτυχία της. 

 Τόσο ο διευθυντής όσο και το ανθρώπινο δυναμικό μίας σχολικής μονάδας 

εναλλάσσει τους ρόλους του, ενώ ο διευθυντής είναι υπεύθυνος για την 

εποπτεία της λειτουργίας των προγραμμάτων στήριξης και της τήρησης ενός 

φιλικού περιβάλλοντος συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών. 

 Η αρμονική συνύπαρξη του γενικού και του ειδικού παιδαγωγού μέσα στην 

ίδια σχολική αίθουσα ώστε να προάγεται η μάθηση τόσο για τους μαθητές με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όσο και για εκείνους χωρίς ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να λαμβάνουν από κοινού 

αποφάσεις οι οποίες αφορούν το διδακτικό έργο και να παρέχουν υπηρεσίες 

υποστήριξης προς τους μαθητές όποτε αυτές είναι απαραίτητες. 

 Η συμμετοχή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία της παράλληλης 

στήριξης, η οποία πρέπει να είναι ενεργητική και να λαμβάνουν μέρος στις 

αποφάσεις της εξατομικευμένης διδασκαλίας. 

 Η ύπαρξη των κατάλληλων οικονομικών πόρων οι οποίοι θα εξασφαλίσουν τα 

απαραίτητα υλικά στοιχεία αλλά και τις υποδομές ώστε να διευκολυνθεί το 

εκπαιδευτικό έργο. 

 Το ανθρώπινο δυναμικό των σχολικών μονάδων οφείλει να προάγει τη 

συνύπαρξη ατόμων με ιδιαιτερότητες και κανείς να μην αποκλείεται από τις 

ευκαιρίες που μπορεί να παρέχει η γενική εκπαίδευση. 

 Η υιοθέτηση της συνεργατικής μάθησης η οποία επιτρέπει στους μαθητές με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να δέχονται την υποστήριξη στη γενική τάξη 

χωρίς να μετακινούνται. 
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Είναι χρήσιμο να τονισθεί ότι ο Vislie (2003) στο έργο του με τίτλο 

«Εγχειρίδιο για τη Συνεκπαίδευση» παρουσίασε τα αποτελέσματα ερευνών 

αναφορικά με τα προγράμματα παράλληλης στήριξης τα οποία εφαρμοζόταν είτε σε 

δημοτικά, είτε σε γυμνάσια. Σύμφωνα με το Vislie (2003), η παράλληλη στήριξη 

χαρακτηρίζεται από: 

 Την αναγνώριση της ανάγκης συνύπαρξης όλων των μαθητών στη γενική 

τάξη της περιοχής κατοικίας τους. 

 Ο περιορισμός του αισθήματος της απομόνωσης των μαθητών οι οποίοι 

αντιμετωπίζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εφόσον αυξάνεται η συμμετοχή 

τους στη γενική τάξη και στις εξωσχολικές δραστηριότητες. 

 Το δικαίωμα της ισότιμης συμπεριφοράς έναντι όλων των μαθητών από το 

διδακτικό προσωπικό. 

 Η επίδειξη σεβασμού έναντι της διαφορετικότητας των ατόμων με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες και η υποστήριξη αυτών όποτε χρειάζεται. 

 Η διάρθρωση ενός αναλυτικού προγράμματος διδασκαλίας το οποίο θα 

ανταποκρίνεται στις ατομικές απαιτήσεις των μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες 

 Η βελτίωση της επίδοσης όλων των μαθητών εξαιτίας των αναβαθμισμένων 

υλικοτεχνικών υποδομών που χορηγούνται για την κάλυψη των αναγκών της 

παράλληλης στήριξης. 

 

 

3.2 Οι παράγοντες επηρεασμού της παράλληλης στήριξης 

 

3.2.1 Τα μοντέλα συνεκπαίδευσης 

Ο τρόπος εφαρμογής της παράλληλης στήριξης δεν είναι ίδιος σε όλες τις 

εκπαιδευτικές μονάδες, καθώς εξαρτάται από τις υποδομές του κάθε σχολείου και 

τους διαθέσιμους πόρους, το ανθρώπινο δυναμικό, τη συμμετοχή της διοίκησης ή του 

διευθυντή, καθώς επίσης και την αντίληψη των μαθητών για την παράλληλη στήριξη. 

Τα σημαντικότερα μοντέλα συνεκπαίδευσης τα οποία απαντώνται στη διεθνή 

βιβλιογραφία είναι τα εξής(Norwich, 2000): 
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 Το μοντέλο της πλήρους συνεκπαίδευσης χωρίς καμία διάκριση. Σε αυτήν την 

περίπτωση τα παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

τοποθετούνται στη γενική τάξη. Στόχος του μοντέλου αυτού είναι η 

ταυτόχρονη συνύπαρξη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 

εκείνων χωρίς, με αποτέλεσμα τα παιδιά να μην αισθάνονται κατώτερα και να 

μην απομονώνονται χάριν της ιδιαιτερότητάς τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 

μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δε δέχονται καμία μορφή 

υποστήριξης με το τέλος των ημερήσιων μαθημάτων στη γενική τάξη, εφόσον 

υποτίθεται ότι η γενική τάξη είναι το πλέον κατάλληλο μέρος για την 

προαγωγή της γνώσης 

 Το μοντέλο της συμμετοχής των παιδιών στη γενική τάξη. Το μοντέλο αυτό 

έρχεται σε αντίθεση με το προηγούμενο μοντέλο όπου πλέον θεωρείται ότι 

είναι απαραίτητη η παροχή υποστηρικτικής βοήθειας στα παιδιά τα οποία 

αντιμετωπίζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τόσο εντός της γενικής τάξης 

όσο και εκτός αυτής με τη συμμετοχή τους σε τμήματα υποστήριξης. Το 

συγκεκριμένο μοντέλο υπακούει σε ειδική νομοθεσία ενώ λειτουργεί υπό την 

αιγίδα ενός αναλυτικού προγράμματος το οποίο συμφωνεί με τις απαιτήσεις 

των παιδιών. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, η ειδική αγωγή δεν 

αντιμετωπίζεται σαν ένα διακριτό τμήμα της γενικής εκπαίδευσης ενώ δεν 

υπάρχουν τα ειδικά σχολεία ή ειδικές τάξεις. Όλα αυτά έχουν αντικατασταθεί 

από τη γενική τάξη και την τάξη υποστήριξης. Πιο αναλυτικά, οι μαθητές με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητεύουν εντός της γενικής τάξης αλλά 

ταυτόχρονα μπορεί να δέχονται υποστηρικτικές υπηρεσίες από εξειδικευμένο 

προσωπικό τόσο εντός όσο και εκτός του σχολείου. 

 Το μοντέλο της έμφασης στις εξατομικευμένες ανάγκες των παιδιών. 

Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο δίνεται έμφαση στις ανάγκες κάθε παιδιού, ενώ 

η λειτουργία των ειδικών τάξεων και των ειδικών σχολείων γίνεται μερικώς 

αποδεκτή. Τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μεταφέρονται στις 

ειδικές τάξεις μόνο όταν θεωρείται ότι η συνύπαρξή τους με τα παιδιά της 

τυπικής ανάπτυξης είναι επιζήμια για την ακαδημαϊκή ή την κοινωνική 

ανάπτυξη των παιδιών της γενικής τάξης. Ο χρόνος στον οποίο τα παιδιά με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα παρακολουθούν την ειδική τάξη κρίνεται 
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σύμφωνα με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της πορείας των 

μαθητών από τους ειδικούς παιδαγωγούς. 

 Το μοντέλο συνεκπαίδευσης με περιοριστικό χαρακτήρα. Σύμφωνα με το εν 

λόγω μοντέλο προωθείται η μαθητεία των παιδιών στα ειδικά σχολεία, και 

κατ’ επέκταση στις ειδικές τάξεις, καθώς δεν εξαίρεται η διαφορετικότητα 

των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ως εκ τούτου δεν 

αισθάνονται μειονεκτικά. Αναγνωρίζεται βέβαια από το μοντέλο η 

δυνατότητα των παιδιών να παρακολουθούν τη γενική τάξη καθώς η 

κοινωνική αλληλεπίδραση με τους συνομήλικούς τους συνδράμει στην 

κοινωνική τους ένταξη. Εξαιτίας της απουσίας συνεχούς σύγκρισης μεταξύ 

των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και εκείνων χωρίς, θεωρείται 

ότι οι μαθητές επωφελούνται από τη μαθητεία τους στην ειδική τάξη. Ωστόσο, 

από το μοντέλο αναγνωρίζεται το γεγονός ότι το γενικό σχολείο μπορεί να 

συμβάλει αποφασιστικά στην κοινωνικοποίηση των μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Η περίπτωση παροχής υποστηρικτικής βοήθειας 

πέραν του ωρολογίου προγράμματος που παρακολουθούν οι μαθητές κρίνεται 

κατόπιν συνεννόησης των γονέων με το εκπαιδευτικό προσωπικό. 

 

3.2.2 Τύποι των μοντέλων συνεκπαίδευσης 

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν συνολικά έξι μορφές συνεκπαίδευσης-

συνδιδασκαλίας οι οποίες προσαρμόζονται σύμφωνα με τις ατομικές ανάγκες των 

μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (Sileo & van Garderen, 2010) ; 

(Μαυροπάλιας, 2013): 

1. Η ομαδική διδασκαλία ή team teaching σύμφωνα με την οποία οι 

εκπαιδευτικοί επιμερίζονται με ισότιμο τρόπο την ευθύνη της διδασκαλίας. Οι 

εκπαιδευτικοί οι οποίοι βρίσκονται στη γενική τάξη αναλαμβάνουν από μία 

ομάδα μαθητών, ενώ αρκετές φορές μπορεί να διαχωρίζουν ακόμη και το 

διδακτικό υλικό σε επιμέρους τμήματα ώστε να γίνει ευκολότερα κατανοητό. 

Ο κάθε μαθητής όταν διδάσκεται κάτι το συνδυάζει με το κατάλληλο υλικό το 

οποίο του έχει αποδοθεί διαμορφώνοντας μία ολοκληρωμένη γνώση. 



37 

 

2. Ο ένας διδάσκει, ο άλλος παρατηρεί ή one teach, one observe σύμφωνα με το 

οποίο ο ένας εκπαιδευτικός της τάξης διδάσκει στο σύνολό της ενώ ο άλλος 

απλά παρατηρεί. Ο εκπαιδευτικός ο οποίος παρατηρεί ουσιαστικά εντοπίζει 

ποίος μαθητής συμμετέχει, ενώ παράλληλα μπορεί να κρατά σημειώσεις ή να 

μαγνητοφωνεί τους μαθητές. Σε αυτόν τον τύπο διδασκαλίας δίνεται ιδιαίτερη 

βαρύτητα στη συμμετοχή των μαθητών καθώς εκείνοι οι οποίοι 

αντιμετωπίζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συνήθως έχουν πρόβλημα 

επικοινωνίας παρεμποδίζοντας με αυτόν τον τρόπο την κατανόηση διαφόρων 

αντικειμένων. Μέσω αυτής της μορφής διδασκαλίας γίνεται ευκολότερα 

αντιληπτό ποίος μαθητής χρειάζεται υποστήριξη και ποίος μεγαλύτερη 

ενθάρρυνση για τη συμμετοχή του στη γενική τάξη. 

3. Ο ένας διδάσκει, ο άλλος περιφέρεται ή one teach, one drift το οποίο μοντέλο 

διδασκαλίας είναι παρόμοιο με το προηγούμενο με τη διαφορά ότι, καθώς ο 

ένας εκπαιδευτικός διδάσκει ο άλλος περιφέρεται στο χώρο. Μέσω αυτής της 

μορφής διδασκαλίας οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιολογήσουν τις 

ικανότητες των μαθητών τους και να επέμβουν όταν κρίνουν πως είναι 

απαραίτητο. 

4. Η εναλλακτική διδασκαλία ή alternative teaching όπου ένας εκπαιδευτικός 

διδάσκει σε μία πολύ μικρή ομάδα, ενώ ο άλλος εκπαιδευτικός σε ολόκληρη 

την τάξη. Με αυτόν τον τρόπο προωθείται τόσο η συστηματική όσο και η 

ατομική διδασκαλία για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο διδασκαλίας. Η 

εναλλακτική διδασκαλία αφορά σε ένα ιδιαίτερα ευέλικτο τρόπο διδασκαλίας 

το οποίο έχει πολύ συγκεκριμένο σκοπό. 

5. Η διδασκαλία με σταθμούς διδασκαλίας ή station teaching. Το μοντέλο αυτό 

συνεκπαίδευσης χρησιμοποιείται κυρίως όταν οι εκπαιδευτικοί έχουν 

αποφασίσει να επιμερίσουν την ευθύνη της διδασκαλίας. Οι εκπαιδευτικοί οι 

οποίοι συμμετέχουν στη γενική τάξη την χωρίζουν σε μικρά τμήματα, ενώ 

κάθε ένα από αυτά απασχολείται με διαφορετικό αντικείμενο. Οι όποιες 

δραστηριότητες επιλέγονται να υλοποιηθούν, λαμβάνουν χώρα σε κατάλληλα 

διαμορφωμένους χώρους οι οποίοι βρίσκονται εντός της γενικής αίθουσας. 

6. Η παράλληλη διδασκαλία ή parallel teaching σύμφωνα με την οποία οι 

εκπαιδευτικοί από κοινού σχεδιάζουν τη διδασκαλία για δύο διαφορετικές 

ομάδες. Η γενική τάξη χωρίζεται σε δύο ισόποσα μέρη όπου οι εκπαιδευτικοί 

διδάσκουν ακριβώς το ίδιο αντικείμενο και στον ίδιο χρόνο αλλά σε 
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διαφορετική ομάδα. Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν 

με μία μικρή ομάδα μαθητών, ενώ οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μία μορφή διδασκαλίας η 

οποία επικεντρώνεται στις ανάγκες τους. 

 

3.2.3 Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση 

Βάσει του Νόμου 3699 οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι δυνατό να 

μαθητεύουν στη γενική τάξη δεχόμενοι την παράλληλη στήριξη ή συνεκπαίδευση 

από ειδικά καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό σύμφωνα με το βαθμό αλλά και το 

είδος του προβλήματος που αντιμετωπίζουν (Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και 

Θρησκευμάτων, 2008). Ο θεσμός της παράλληλης στήριξης παρέχεται σε εκείνους οι 

οποίοι είναι ικανοί να παρακολουθήσουν τη γενική τάξη, ενώ τους παρέχεται 

εξατομικευμένη υποστήριξη. Παρόλα αυτά, εάν στην περιοχή μόνιμης κατοικίας των 

μαθητών οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρά εκπαιδευτικά προβλήματα, δεν υπάρχει 

κάποιο ειδικό σχολείο ή τμήμα ένταξης τότε μπορούν να παρακολουθούν τη γενική 

τάξη. Είναι χρήσιμο να σημειωθεί ότι η διδασκαλία της παράλληλης στήριξης 

παρέχεται σε εκείνους οι οποίοι έχουν λάβει μία σχετική γνωμάτευση από το αρμόδιο 

ΚΕΔΔΥ, ενώ η αίτηση για τον κάθε μαθητή υποβάλλεται από το διευθυντή της 

σχολικής μονάδας (Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, 2013). 

Η παράλληλη στήριξη παρέχεται σαν ένας θεσμό ενταξιακής εκπαίδευσης, 

ενώ ο χαρακτήρας της δε σχετίζεται με τη φύλαξη των μαθητών που συμμετέχουν σε 

αυτήν ή με την ατομική τους εξυπηρέτηση στην καθημερινότητά τους. Κάθε μαθητής 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οφείλει να παραμένει στη γενική τάξη χωρίς 

κανενός είδους υποστήριξη για περισσότερο από το μισό του ημερήσιου ωρολογίου 

προγράμματος του σχολείου. Ο εκπαιδευτικός ο οποίος αναλαμβάνει την παράλληλη 

στήριξη ενός μαθητή τοποθετείται εντός της γενικής τάξης και αποτελεί το δεύτερο 

εκπαιδευτικό της. Είναι υπεύθυνος να συνεργάζεται με τον εκπαιδευτικό της γενικής 

τάξης ενώ κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας μπορεί να εναλλάσσονται οι ρόλοι 

μεταξύ τους. Κάθε απόφαση αναφορικά με τη χορήγηση παράλληλης στήριξης ή τον 

καθορισμό της διδασκαλίας εντός της γενικής τάξης ή εκτός αυτής, η παροχής 

εξειδικευμένης βοήθειας από νοσηλευτή ή ψυχολόγο καθώς και η διαμόρφωση ενός 
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εξατομικευμένου προγράμματος διδασκαλίας αξιολογούνται από το ΚΕΔΔΥ 

(Τζουριάδου, 1995). 

Είναι χρήσιμο να σημειωθεί ότι παρά το γεγονός ότι ένας μαθητής μπορεί να 

συμμετέχει για ένα διάστημα στην παράλληλη στήριξη, αυτό μπορεί να μη συνεχιστεί 

καθόλη τη διάρκεια της μαθητείας του στο σχολείο, εκτός από τις περιπτώσεις της 

κώφωσης ή της τύφλωσης. Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση η παράλληλη στήριξη 

μπορεί να διενεργείται για ολόκληρο το ωρολόγιο πρόγραμμα, είτε για ένα μέρος 

αυτού και για συγκεκριμένα μαθήματα, όπως συμβαίνει στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση (Παντελιάδου & Πατσιοδήμου, 2000). Η παράλληλη στήριξη μπορεί να 

λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου, ενώ σε 

ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αφορά και ολοήμερο πρόγραμμα. Η ευθύνη των 

μαθητών που μετέχουν στην παράλληλη στήριξη ανήκει στη δικαιοδοσία του 

σχολείου και όχι του παιδαγωγού της ειδικής αγωγής (Υπουργείο Παιδείας Έρευνας 

και Θρησκευμάτων, 2013).  

 

3.3 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της παράλληλης στήριξης –

συνεκπαίδευσης (για τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, για τα παιδιά 

της τυπικής ανάπτυξης και τους εκπαιδευτικούς) 

Το ζήτημα της παράλληλης στήριξης και της ωφέλειας που προκύπτει για κάθε 

εμπλεκόμενο μέλος έχει αποτελέσει ζήτημα συζήτησης από την ερευνητική 

κοινότητα της ειδικής αγωγής. Είναι χρήσιμο να σημειωθεί ότι στη διεθνή 

βιβλιογραφία υπάρχουν ποικίλες απόψεις και αντιλήψεις αναφορικά με την εφαρμογή 

του θεσμού της παράλληλης στήριξης και των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών, των 

παιδιών με ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των οικογενειών τους.  

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα το οποίο υποστηρίζεται από ερευνητές αφορά 

στο γεγονός ότι η παράλληλη στήριξη συνδράμει προς την ανάπτυξη των ατόμων από 

πλευράς ψυχολογικής, κοινωνικής αλλά και γνωστικής, είτε αντιμετωπίζουν είτε όχι 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Με αυτήν την άποψη βρίσκονται κυρίως σύμφωνοι οι 

εκπαιδευτικοί αλλά και οι γονείς των παιδιών τα οποία αντιμετωπίζουν ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Ωστόσο, στον αντίποδα βρίσκεται η άποψη μία άλλης ομάδας 

ερευνητών η οποία υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν ικανοποιητικά εμπειρικά ευρήματα 
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τα οποία να αποδεικνύουν ότι η παράλληλη στήριξη στη γενική τάξη μπορεί να 

προσφέρει ποιοτικότερη εκπαίδευση στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η 

ίδια ομάδα υποστηρίζει ότι η ταυτόχρονη συνύπαρξη μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες και χωρίς, μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στους μαθητές 

οι οποίοι δεν αντιμετωπίζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ο λόγος έγκειται στο 

γεγονός ότι ο εκπαιδευτικός ενδεχομένως να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στους 

μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ως εκ τούτου να μην αλληλεπιδρά προς 

όφελος των υπολοίπων μαθητών του. Μεταξύ των δύο αντίθετων απόψεων υπάρχει 

και μία μέση λύση η οποία αναφέρει ότι η παράλληλη στήριξη μπορεί να προσφέρει 

σημαντικά οφέλη εάν σχεδιαστούν ολοκληρωμένα αναλυτικά προγράμματα για τους 

μαθητές και εάν οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν ικανοποιητική κατάρτιση (Forlin, 2004). 

Είναι χρήσιμο να σημειωθεί ότι όσοι υποστηρίζουν το θεσμό της παράλληλης 

στήριξης αναφέρουν ότι οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όταν 

εισέρχονται και αλληλεπιδρούν στη γενική τάξη, αυτόματα έχουν την ικανότητα να 

διαμορφώνουν έναν ομαλό κύκλο κοινωνικών σχέσεων. Μεταξύ των σημαντικότερων 

πλεονεκτημάτων της παράλληλης στήριξης θα μπορούσαν να θεωρηθούν 

(Mastropieri&Struggs, 2001): 

 Η ταυτόχρονη συνύπαρξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 

χωρίς, μειώνει την εμφάνιση του κοινωνικού στίγματος, καθώς τα παιδιά δεν 

κατηγοριοποιούνται με αποτέλεσμα να βελτιώνεται η αυτό-εκτίμησή τους. 

 Το εκπαιδευτικό προσωπικό μίας εκπαιδευτικής μονάδας εργάζεται με 

απώτερο σκοπό τη στήριξη των μαθητών του και ως εκ τούτου ανακαλύπτει 

μηχανισμούς συνεργασίας και αλληλεπίδρασης. 

 Το εκπαιδευτικό προσωπικό είναι υποχρεωμένο να παρακολουθεί και να 

συμμετέχει σε προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης αναφορικά με τις 

εξελίξεις που συμβαίνουν στο χώρο της ειδικής αγωγής. Μέσω της 

παράλληλης στήριξης οι εκπαιδευτικοί καταφέρνουν να αποκτήσουν τα 

απαραίτητα εφόδια για τη διαχείριση της γενικής τάξης. 

 Η ταυτόχρονη συνύπαρξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 

χωρίς, ενισχύει το αίσθημα της ευαισθητοποίησης και της ευκολότερης 

αποδοχής του διαφορετικού αλλά και του σεβασμού προς αυτό. Οι ίδιοι οι 

μαθητές ορισμένες φορές μπορεί να προσφέρουν υποστήριξη προς τους 
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συνομήλικούς τους οι οποίοι έχουν κάποια ανάγκη ενώ ενισχύουν τις 

κοινωνικές δεξιότητές τους. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η υιοθέτηση της παράλληλης στήριξης δε γνώρισε 

την αναμενόμενη αποδοχή από όλα τα μέρη τα οποία εμπλέκονται σε αυτήν και 

είναι οι γονείς, τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί. Αρκετά είναι τα άτομα τα οποία 

μπορεί να είναι επιφυλακτικά έναντι του θεσμού της παράλληλης στήριξης ενώ 

δεν παραλείπουν να αναφέρουν ότι η παρουσίαση των θετικών στοιχείων της 

παράλληλης στήριξης έχει την τάση να αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη. Τα 

σημαντικότερα μειονεκτήματα τα οποία συνοδεύουν την έννοια της παράλληλης 

στήριξης είναι (Farrell, 2000): 

 Οι μαθητές ή οι γονείς τους μπορεί να μην είναι σύμφωνοι με τη 

συμμετοχή τους στη διαδικασία της παράλληλης στήριξης και να μην 

έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον τύπο του σχολείου στο οποίο 

θέλουν να μαθητεύσουν. 

 Με την εφαρμογή ενός προγράμματος παράλληλης στήριξης μπορεί να 

επηρεαστεί ο βαθμός επίδοσης των μαθητών της τυπικής ανάπτυξης, 

καθώς η παράλληλη στήριξη δεν μπορεί να λάβει υπόψη τα υπόλοιπα 

παιδιά της γενικής τάξης 

 Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι συμμετέχουν στη γενική και στην ειδική 

εκπαίδευση ενδεχομένως να μην έχουν ανεπτυγμένη τη δεξιότητα της 

συνεργασίας με αποτέλεσμα η παράλληλη στήριξη να μη γνωρίζει 

επιτυχία κατά την εφαρμογή της. 

 Υπάρχουν αρκετοί εκπαιδευτικοί της γενικής εκπαίδευσης οι οποίοι 

αδιαφορούν για την υποστήριξη των πρακτικών της παράλληλης στήριξης. 

 Υπάρχει ένας περιορισμός οικονομικών πόρων με αποτέλεσμα να είναι 

δύσκολη η δημιουργία προγραμμάτων παράλληλης στήριξης. 

 Οι μαθητές μπορεί να σημειώσουν υψηλότερες επιδόσεις με την 

παρακολούθηση τμημάτων τα οποία λειτουργούν στο ειδικό σχολείο. 

Δεν πρέπει να παραληφθεί η αναφορά στο γεγονός ότι η παρουσία δύο 

δασκάλων εντός μίας σχολικής αίθουσας μπορεί να βοηθήσει στην ομαλή διεξαγωγή 

του μαθήματος και στην έγκαιρη αντιμετώπιση διενέξεων που μπορεί να προκύψουν. 

Συγκεκριμένα, εάν ένας εκπαιδευτικός αντιμετωπίσει κάποια δυσκολία αναφορικά με 
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κάποια σημεία του διδακτικού προγράμματος μπορεί να αναζητήσει τη βοήθεια του 

συναδέλφου του και μέσω της ανατροφοδότησης που θα λάβει να μπορέσει να 

βοηθήσει τους μαθητές του ως προς την κατανόηση σύνθετων εννοιών. Επιπλέον, εάν 

κάποιος μαθητής βρεθεί σε έντονη αντιπαράθεση με έναν εκπαιδευτικό, τότε ο 

συνάδελφός του μπορεί να επέμβει και να λύσει τη διαμάχη. Παρόλα αυτά, το 

σημαντικότερο μειονέκτημα της παράλληλης στήριξης αφορά στην περίπτωση κατά 

την οποία οι εκπαιδευτικοί αδυνατούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους κατά της 

συνεργασία τους. Καθίσταται σαφές ότι σε αυτήν την περίπτωση η παράλληλη 

στήριξη δεν μπορεί να θεωρηθεί πετυχημένη ενώ εάν τα προβλήματα είναι σοβαρά 

τότε εμφανίζεται η διοικητική υποστήριξη ώστε να βρει μία λύση για την ομαλή 

λειτουργία του θεσμού(Forbes&Billet, n.d.).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

 

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

4.1 Σκοπός της έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα 

Στα πλαίσια εκπόνησης της παρούσας έρευνας επιχειρείται η διερεύνηση της 

αποτελεσματικότητας της παράλληλης στήριξης στους μαθητές με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ως εν δυνάμει μέλος της 

εκπαιδευτικής κοινότητας η ερευνήτρια, αναγνωρίζοντας τη βαρύτητα που δίνεται 

στη σύγχρονη εποχή στην ειδική αγωγή, επέλεξε την ενασχόληση με ένα ζήτημα το 

οποίο κερδίζει το συνεχώς αυξημένο ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας. Η 

ειδική αγωγή πλέον δεν αποτελεί «ταμπού» για την κοινωνία, ενώ οι μαθητές οι 

οποίοι αντιμετωπίζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αντιμετωπίζονται σαν ισότιμα 

μέλη της, διεκδικώντας τις ίδιες ευκαιρίες τόσο στον ακαδημαϊκό όσο στον 

επαγγελματικό και στον κοινωνικό χώρο. Η συμβολή της ειδικής αγωγής έχει 

αναγνωριστεί από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, ενώ ο ρόλος της 

συνεκπαίδευσης είναι καθοριστικός στη διαπαιδαγώγηση, στη μεταλαμπάδευση 

γνώσεων και στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών που 

αντιμετωπίζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  

Σε μία προσπάθεια διερεύνησης της αποτελεσματικότητας μίας μορφής 

συνεκπαίδευσης, αυτής της παράλληλης στήριξης, πραγματοποιήθηκε η παρούσα 

έρευνα με τη χρήση ενός δομημένου ερωτηματολογίου. Το τελευταίο απευθυνόταν 

αποκλειστικά σε εκπαιδευτικούς Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, χωρίς να 

υπάρχει αριθμητικός περιορισμός στη συμμετοχή στην έρευνα αναφορικά με τη 

βαθμίδα (Δημοτικό ή Νηπιαγωγείο) των συμμετεχόντων στην έρευνα. Πιο 

συγκεκριμένα, τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν σε εκπαιδευτικούς της περιοχής της 

Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη και Πτολεμαΐδα) και της Θεσσαλονίκης. Για την 

προσέγγιση των ατόμων που θα απάρτιζαν τον πληθυσμό του δείγματος, αρχικά 
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έλαβε χώρα η προσέγγισή τους μέσω της Σχολικού Συμβούλου της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, στην οποία ανήκαν, ενώ στις περιπτώσεις που αυτό ήταν αδύνατο, η 

ίδια η ερευνήτρια προσέγγιζε τους υποψήφιους συμμετέχοντες στην έρευνα μέσω 

τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Η διανομή του ερωτηματολογίου σε 

κάποιες περιπτώσεις έγινε σε έντυπη μορφή, ενώ σε ορισμένες άλλες η αποστολή του 

πραγματοποιήθηκε μέσω της δωρεάν πλατφόρμας της Google. 

Εφόσον η ερευνήτρια ερχόταν σε επαφή με τους υποψηφίους συμμετέχοντες 

στην έρευνα, το επόμενο στάδιο ήταν η παρουσίαση της έρευνάς της και των στόχων 

που αυτή θα εκπλήρωνε με την ολοκλήρωσή της. Για το λόγο αυτόν αναφερόταν στο 

υποψήφιο δείγμα τα ερευνητικά ερωτήματα τα οποία αποτέλεσαν το έναυσμα για την 

εκπόνηση της παρούσας μελέτης. Πιο συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση της 

παρούσας μελέτης τόσο η ερευνήτρια όσο και ο αναγνώστης θα μπορέσει να 

κατανοήσει καλύτερα: 

 Ποιος είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού της γενικής και της ειδικής αγωγής; 

 Ποιος είναι ο βαθμός συνεργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς στη 

διαδικασία της συνδιδασκαλίας; 

 Ποιος είναι ο βαθμός της αποτελεσματικότητας της παράλληλης στήριξης 

αναφορικά με την εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες; 

 

4.2 Εργαλείο συλλογής δεδομένων 

Η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της παράλληλης στήριξης στους μαθητές με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στα πλαίσια 

διενέργειας της παρούσας έρευνας, πραγματοποιήθηκε μέσω της διανομής ενός 

δομημένου ερωτηματολογίου. Μετά από μία προσεκτική βιβλιογραφική ανασκόπηση, 

η ερευνήτρια οδηγήθηκε στη δημιουργία ενός πρότυπου ερωτηματολογίου μέσω του 

οποίου εξεταζόταν η εμπειρία, οι γνώσεις, οι στάσεις αλλά και οι πρακτικές των 

εκπαιδευτικών της ειδικής και της γενικής αγωγής αναφορικά με το θεσμό της 

παράλληλης στήριξης και της αποτελεσματικότητάς του. 

Το ερωτηματολόγιο συγκροτείται από ερωτήσεις κλειστού τύπου, όπου οι 

απαντήσεις δίνονται μέσα από μία λίστα πιθανών απαντήσεων (πολλαπλής επιλογής) 
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ή μέσω της κλίμακας διαβάθμισης της απάντησης (5 ScaleRateLikert, 1= Καθόλου, 

2= Λίγο, 3= Μέτρια, 4= Πολύ, 5= Πάρα Πολύ), και από μία ερώτηση ανοιχτού τύπου 

όπου ο συμμετέχοντας καλείται να δώσει σύντομη απάντηση σχετικά με το 

εξεταζόμενο θέμα. Συγκεκριμένα το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 5 διακριτές 

κατηγορίες οι οποίες είναι οι εξής: 

1. Στην πρώτη κατηγορία παρουσιάζονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του 

δείγματος σε μία προσπάθεια σκιαγράφησης του προφίλ του δείγματος που 

συμμετείχε στην έρευνα. Οι συμμετέχοντες έπρεπε να ορίσουν το φύλο, την 

ηλικία, την ειδικότητα, την ακαδημαϊκή κατάρτιση, την προγενέστερη 

επιμόρφωσή τους και τον τύπο αυτής, το χρόνο προϋπηρεσίας τους στη γενική 

και στην ειδική εκπαίδευση, όπως επίσης και το χρόνο προϋπηρεσίας τους στο 

θεσμό της παράλληλης στήριξης σε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Επιπλέον, έπρεπε να αναφέρουν την υπηρεσιακή σχέση με το σχολείο στο 

οποίο απασχολούνται, τον αριθμό των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες που παρακολουθούν και το είδος αναπηρίας των μαθητών τους. 

2. Στη δεύτερη κατηγορία ερωτήσεων παρουσιάζεται ο ρόλος των 

εκπαιδευτικών όπου οι συμμετέχοντες έπρεπε να αναφέρουν εάν ο ρόλος τους 

είναι ισότιμος μέσα στη γενική τάξη με τους εκπαιδευτικούς γενικής 

εκπαίδευσης, εάν οι ρόλοι και οι ευθύνες των δύο εκπαιδευτικών είχαν οριστεί 

εξ’ αρχής, εάν είχαν εξ’ αρχής ορίσει στο ζευγάρι τους, τους όρους 

συνεργασίας αναφορικά με τους ρόλους που έπρεπε να αναλάβουν, τις 

αναμενόμενες προσδοκίες, την κατανομή εργασίας και εάν τελικά η έλλειψη 

προσδιορισμού των προηγούμενων μπορεί να δημιουργήσει άγχος. 

3. Στην τρίτη κατηγορία ερωτήσεων παρουσιάζεται η περίπτωση της εφαρμογής 

ενός εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος για κάθε μαθητή ο 

οποίος αντιμετωπίζει ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οπότε πρέπει να 

αποσαφηνιστεί εάν λαμβάνονται υπόψη οι προηγούμενες αξιολογήσεις για το 

μαθητή, εάν ο ίδιος ο εκπαιδευτικός έχει διενεργήσει μία προσεκτική εξέταση 

για την αναγνώριση των αναγκών του μαθητή, εάν έχουν τεθεί κάποιοι στόχοι 

από την εφαρμογή του εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος 

(μακροπρόθεσμοι και βραχυπρόθεσμοι), εάν ο μαθητής επανεξετάζεται μέσω 

του εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος αλλά και με τι συχνότητα, 

καθώς και ο βαθμός συμμετοχής κάποιων συνεργατών του εκπαιδευτικού 
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στην υλοποίηση του προγράμματος. Η κατηγορία αυτή ολοκληρώνεται με την 

αξιολόγηση του εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος όπου 

λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός προόδου του μαθητή σε διάφορους τομείς και 

ερευνάται εάν χρησιμοποιείται η λίστα βασικών δεξιοτήτων για την 

αξιολόγησή του. 

4. Στην τέταρτη κατηγορία ερωτήσεων εξετάζεται η περίπτωση της συνεργασίας 

όπου ερευνάται το επίπεδο συνεργασίας του εκπαιδευτικού με τα μέλη της 

σχολικής μονάδας, όπως επίσης και η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών, 

εάν δηλαδή η επικοινωνία αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιτυχίας της 

συνδιδασκαλίας, ενώ εξετάζεται και η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών 

και των γονέων. 

5. Στην πέμπτη κατηγορία ερωτήσεων εξετάζεται η αποτελεσματικότητα της 

παράλληλης στήριξης σχετικά με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών 

με αναπηρία γύρω από τις γνωστικές, τις κοινωνικές αλλά και τις 

συναισθηματικές τους δεξιότητες. Η συγκεκριμένη κατηγορία ολοκληρώνεται 

με μία ερώτηση ανοιχτού τύπου όπου οι συμμετέχοντες στην έρευνα πρέπει να 

αναφέρουν τις σημαντικότερες ανάγκες που θεωρούν ότι θα συμβάλουν στη 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας του θεσμού της παράλληλης στήριξης. 

 

4.3Τρόπος συλλογής δεδομένων 

Για την ολοκλήρωση της παρούσας μελέτης διενεργήθηκε μία έρευνα στην περιοχή 

της Δυτικής Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης, με τη διαδικασία της διανομής ενός 

δομημένου ερωτηματολογίου σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή. Η περίοδος 

εκπόνησης της έρευνας ήταν το διάστημα από τον Ιούνιο έως τον Ιούλιο του 2018, σε 

άτομα τα οποία απασχολούνταν ως εκπαιδευτικοί γενικής ή ειδικής αγωγής στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Η περίπτωση απασχόλησής τους σε Δημοτικά Σχολεία ή 

σε Νηπιαγωγεία της περιοχής δεν επηρέαζε το σκοπό της έρευνας, καθώς γινόταν 

δεκτή η συμμετοχή και από τις δύο κατηγορίες εκπαιδευτικών.  

Σύμφωνα με την εμπειρική βιβλιογραφία η εύρεση του δείγματος το οποίο θα 

αποτελέσει αντικείμενο εξέτασης, χωρίζεται στην τυχαία και στη μη-τυχαία επιλογή.  

Πιο αναλυτικά, η τυχαία επιλογή αναφέρεται στην περίπτωση κατά την οποία η 
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επιλογή των υποψηφίων συμμετεχόντων στην έρευνα πραγματοποιείται από το γενικό 

πληθυσμό. Είναι χρήσιμο να σημειωθεί ότι κάθε άτομο έχει ακριβώς τις ίδιες 

πιθανότητες να συμμετάσχει και να αποτελέσει μέρος του δείγματος της έρευνας. 

Από την άλλη πλευρά, η μη-τυχαία επιλογή του δείγματος αφορά στην περίπτωση 

κατά την οποία ο πληθυσμός υφίσταται περιορισμούς και τελικά επιλέγει μία 

κατηγορία του, ώστε να διενεργηθεί η έρευνα (Malhotra&Birks, 2006). Για τους 

σκοπούς της παρούσας έρευνας, το δείγμα επιλέχθηκε με μη τυχαίο τρόπο, καθώς ο 

ερευνητής αναζητούσε άτομα τα οποία έπρεπε να ικανοποιούν κάποια συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά αναφορικά με τον τρόπο κατοικίας τους και την εργασία τους. 

Η έρευνα η οποία έλαβε χώρα ήταν επεξηγηματική, υπό την έννοια ότι 

επιχειρήθηκε η προσέγγιση της πραγματικότητας μέσω αναζήτησης διαφόρων 

μηχανισμών οι οποίοι θα μπορούσαν υπό συνθήκες να βοηθήσουν προς τη 

δημιουργία μίας θεωρίας η οποία αργότερα θα μπορούσε να επαληθευτεί (Κυριαζή, 

2002). Η χρήση του ερωτηματολογίου σαν βασικό ερευνητικό εργαλείο, συντέλεσε 

στη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων μέσω της δειγματοληψίας. Η έννοια αυτή 

αναφέρεται σε εκείνη την περίπτωση κατά την οποία μετά την επιλογή μίας ομάδας 

του πληθυσμού, εκείνη εξετάζεται για κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Με τον 

τρόπο αυτό διαμορφώνεται το δείγμα του πληθυσμού το οποίο μπορεί να δώσει 

απαντήσεις στα ερωτήματα που απασχολούν την έρευνα (Μαύρος & Σιώμκος, 2008). 

Εφόσον έχει οριστεί ο πληθυσμός, ο οποίος αφορά σε μία γενική έννοια, το 

επόμενο βήμα που ακολουθεί είναι ο καθορισμός του δείγματος του πληθυσμού. Το 

δείγμα αποτελεί ένα υποσύνολο του γενικού πληθυσμού το οποίο εξετάζεται 

σύμφωνα με κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του. Στα πλαίσια εκπόνησης της 

παρούσας έρευνας, σαν δείγμα του πληθυσμού ορίστηκε εκείνο το μέρος του το οποίο 

κατοικεί στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας ή στην πόλη της Θεσσαλονίκης, 

εργάζεται σαν εκπαιδευτικός γενικής ή ειδικής αγωγής, ενώ η βαθμίδα απασχόλησής 

του είναι η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς να ενδιαφέρει την ερευνήτρια εάν είναι 

εκπαιδευτικός προσχολικής αγωγής ή δημοτικής εκπαίδευσης. Το μέγεθος του 

δείγματος αρχικά είχε οριστεί στα 50 άτομα, λαμβάνοντας υπόψη μία απόκλιση 5 έως 

10 ατόμων, στην περίπτωση όπου θα ήταν αδύνατο να συγκεντρωθεί ο αρχικός 

αριθμός – στόχος. Ο χρόνος διεξαγωγής της έρευνας είχε οριστεί για το διάστημα από 

τον Ιούνιο έως τον Ιούλιο του 2018, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των 
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ερωτηματολογίων ο οποίος συγκεντρώθηκε ανήλθε στα 42.Όπως έχει επισημανθεί 

ήδη η συλλογή των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε είτε μέσω ηλεκτρονικής 

αποστολής του ερωτηματολογίου είτε μέσω της διάθεσής του σε έντυπη μορφή. Πιο 

συγκεκριμένα, τα άτομα τα οποία έλαβαν το ερωτηματολόγιο σε ηλεκτρονική μορφή 

αντιπροσώπευαν ένα ποσοστό ίσο με το 81% (34 άτομα), ενώ εκείνα που 

συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο στην έντυπη μορφή του άγγιζαν το ποσοστό του 

19% (8 άτομα). 

Μία πρώτη εικόνα του προφίλ του δείγματος στο οποίο εκπονήθηκε η 

παρούσα έρευνα είναι αυτό το οποίο φαίνεται στον Πίνακα 1. 

 

 

Προφίλ δείγματος 

 

 

Φύλο 

 

Αδιάφορο 

Ηλικία Ενήλικες, άνω των 18 

  

Εκπαιδευτικό επίπεδο Αδιάφορο 

  

Κατάσταση εργασίας 

Απασχολούμενος στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ως 

εκπαιδευτικός 

  

Αντικείμενο δραστηριότητας 

 

Εκπαιδευτικός γενικής ή ειδικής 

αγωγής 

 

Πίνακας 1: Προφίλ δείγματος της έρευνας 

4.4 Περιορισμοί της έρευνας 

Η εκπόνηση της παρούσας έρευνας ανέδειξε κάποια προβλήματα τα οποία επηρέασαν 

ως ένα βαθμό την πορεία της υλοποίησής της. Παρά την εκπλήρωση των 
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προκαθορισμένων στόχων που είχαν τεθεί με την ιδέα της υλοποίησης της έρευνας, 

έχουν εντοπιστεί σημαντικά προβλήματα σε κομβικά της σημεία. Το σημαντικότερο 

πρόβλημα αφορούσε στο γεωγραφικό περιορισμό της έρευνας εξαιτίας της δυσκολίας 

του ερευνητή να μεταφερθεί σε άλλες περιοχές, ώστε να διανείμει τα ερωτηματολόγια 

ή ακόμη και του γεγονότος ότι δεν υπήρχαν άτομα το οποία θα μπορούσαν να 

βοηθήσουν στην επαφή του ερευνητή με τους υποψήφιους συμμετέχοντες σε περιοχές 

εκτός αυτών όπου έλαβε χώρα τελικά η έρευνα. Σε συνδυασμό με αυτό είναι χρήσιμο 

να σημειωθεί ότι από τα άτομα τα οποία προσέγγισε η ερευνήτρια δεν 

ανταποκρίθηκαν όλοι και για το λόγο αυτό συγκεντρώθηκαν μόνο 40 

ερωτηματολόγια αντί για τον αριθμό – στόχο που ήταν 50.  

Η ανταπόκριση των συμμετεχόντων θα μπορούσε ίσως να ήταν καλύτερη εάν 

υπήρχε περισσότερος χρόνος από την πλευρά της ερευνήτριας ώστε να κινηθεί 

μεθοδικά και να προσεγγίσει με σωστότερο τρόπο τους υποψήφιους συμμετέχοντες 

στην έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, θα μπορούσε να επικοινωνήσει με περισσότερα 

άτομα. 

 

4.5 Η ερευνητική μεθοδολογία 

Στην επιστημονική έρευνα απαντώνται δύο τύποι προσέγγισης με το μεν πρώτο να 

είναι ο θεωρητικός και ο δε δεύτερος ο εφαρμοσμένος ή εμπειρικός. Η περίπτωση της 

θεωρητικής προσέγγισης είναι εκείνη κατά την οποία πραγματοποιείται μία 

αφηρημένη προσέγγιση ενός κοινωνικού ή μη ζητήματος μέσω της παρουσίας των 

σχέσεων που το ακολουθούν. Στον αντίποδα, συναντάται η περίπτωση της 

εφαρμοσμένης ή της εμπειρικής έρευνας, η οποία απασχολείται με τον έλεγχο όλων 

των σχέσεων οι οποίες παρουσιάζονται στο θεωρητικό μέρος, ενώ παράλληλα μπορεί 

να επιχειρείται μία σύγκριση με άλλες μελέτες και με υπάρχουσες παρατηρήσεις με 

σκοπό τη διεξαγωγή ενός εμπεριστατωμένου αποτελέσματος (Hjalager, 2010) ; 

(Bhattacherjee, 2012). 

Η μεθοδολογία της έρευνας αναφέρεται σε εκείνη την προσέγγιση κατά την 

οποία συλλέγονται τα δεδομένα και έπειτα διεξάγεται μία επιστημονική μελέτη. Η 

συλλογή των δεδομένων μπορεί να συμβεί με διάφορους τρόπους και να 

περιλαμβάνουν μία ποικιλία τεχνικών (Θεοφιλίδης, 1999). Οι πιο δημοφιλείς τύποι 
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προσέγγισης της μεθοδολογίας της έρευνας είναι η ποιοτική ή η ποσοτική έρευνα 

(Hjalager, 2010). Πιο συγκεκριμένα, η ποιοτική έρευνα αφορά στη συλλογή 

στοιχείων με τρόπο ποιοτικό όπου τα αποτελέσματά της δεν είναι εύκολο να 

συγκριθούν ή να μετρηθούν. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται κυρίως για την 

ανάλυση της ανθρώπινης συμπεριφοράς ή διαφόρων προσωπικών στοιχείων ακόμη 

και για την παρουσίαση στάσεων, αξιών και απόψεων. Η συλλογή των δεδομένων σε 

αυτήν την περίπτωση συμβαίνει είτε μέσω προσωπικών συνεντεύξεων, είτε μέσω 

ομαδικών συζητήσεων (Ψαρρού & Ζαφειρόπουλος, 2001). Από την άλλη πλευρά η 

ποσοτική έρευνα στηρίζεται στη συλλογή στοιχείων με ποσοτικό τρόπο, ενώ 

λαμβάνουν τη μορφή δεικτών, ποσοστών ή αριθμών. Αρκετές φορές η ποσοτική 

έρευνα χαρακτηρίζεται ως αντικειμενική και ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι τα 

στοιχεία που συλλέγονται μπορούν να αναλυθούν με στατιστικό τρόπο. Τα δεδομένα 

συνήθως συλλέγονται μέσω συνεντεύξεων ή δομημένων ερωτηματολογίων τα οποία 

μπορεί να περιλαμβάνουν ερωτήσεις ανοιχτού ή κλειστού τύπου (Ψαρρού & 

Ζαφειρόπουλος, 2001).Για την εκτίμηση των δεδομένων της ποσοτικής έρευνας είναι 

πάρα πολύ χρήσιμη η επιστήμη της στατιστικής. Η στατιστική ανάλυση αποτελεί μία 

σημαντική διαδικασία η οποία επεξεργάζεται τα δεδομένα για την εξαγωγή ορθών 

συμπερασμάτων (Θεοφιλίδης, 1999). 

Στα πλαίσια εκπόνησης της παρούσας έρευνας η προσέγγιση της 

μεθοδολογίας η οποία επιλέχθηκε ήταν εκείνη της ποσοτικής έρευνας, η οποία είναι 

το φυσικό επακόλουθο της θεωρητικής επισκόπησης η οποία έλαβε χώρα στο πρώτο 

μέρος της εργασίας. Μέσω της ποσοτικής έρευνας θα δοθούν απαντήσεις στα 

ερευνητικά ερωτήματα τα οποία έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο μελέτης του 

θεωρητικού μέρους της εργασίας. Με την ποσοτική έρευνα θα διερευνηθεί η 

περίπτωση της αποτελεσματικότητας της παράλληλης στήριξης των μαθητών με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

4.5.1Στατιστική επεξεργασία 

Για την ανάλυση των δεδομένων τα οποία είχαν συλλεχθεί, χρησιμοποιήθηκε η 

μέθοδος της περιγραφικής στατιστικής. Η εν λόγω μεθοδολογία κατέχει σημαντική 

θέση στη βιβλιογραφία της έρευνας ενώ θεωρείται ίσως η σημαντικότερη για την 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Μετά τη συλλογή των δεδομένων και την εκτίμηση 

των αποτελεσμάτων, τα τελευταία παρουσιάζονται μέσω πινάκων ή διαγραμμάτων 



52 

 

όπου παρουσιάζονται οι πιο σημαντικές τιμές τους. Η περιγραφική στατιστική 

αναφέρεται στη συλλογή αλλά και στην περιγραφή εκείνων των στοιχείων τα οποία 

θα μπορέσουν να δώσουν στον ερευνητή τις κατάλληλες πληροφορίες (Pallant, 2005).  

Το εμπειρικό μέρος της παρουσίασης της έρευνας βασίζεται στην ερμηνεία 

των σχετικών συχνοτήτων των μεταβλητών που απαρτίζουν το ερωτηματολόγιο. Με 

αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί  διαισθητική παρουσίαση όλων των ευρημάτων της 

έρευνας. Στην επιστήμη της στατιστικής η συχνότητα fiαναφέρεται στο πόσο συχνά η 

κάθε τιμή του xiαπό ένα σύνολο X, εμφανίζεται. Πιο αναλυτικά, η συχνότητα 

θεωρείται ως ένα μέτρο το οποίο αποδεικνύει πόσο συχνά εμφανίζεται κάθε μία τιμή 

στο δείγμα n. Εν συνεχεία είναι χρήσιμο να σημειωθεί ότι η σχετική συχνότητα pi 

αναφέρεται στο λόγο της συχνότητας fi με την οποία εμφανίζεται μία τιμή xiως προς 

το σύνολο όλων των παρατηρήσεων n(Ιωαννίδης, 2004). Ο τρόπος με τον οποίο 

υπολογίζεται η σχετική συχνότητα είναι αυτός που φαίνεται στη σχέση (1) η οποία 

ακολουθεί, 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

5.1 Δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος 

Όπως έχει επισημανθεί ήδη, στην πρώτη κατηγορία του ερωτηματολογίου 

παρουσιάζονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος σε μία προσπάθεια 

σκιαγράφησης του προφίλ των συμμετεχόντων που συμμετείχαν στην έρευνα. 

Μεταξύ των στοιχείων που απαιτούνται για τη δημιουργία του προφίλ του δείγματος 

είναι το φύλο, η ηλικία, η ειδικότητα, η ακαδημαϊκή κατάρτιση, η προγενέστερη 

επιμόρφωση και ο τύπος αυτής, ο χρόνος προϋπηρεσίας του στη γενική και στην 

ειδική εκπαίδευση, όπως επίσης και ο χρόνος προϋπηρεσίας στο θεσμό της 

παράλληλης στήριξης σε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επιπλέον, έπρεπε 

να αναφερθεί η υπηρεσιακή σχέση με το σχολείο στο οποίο απασχολείται κάθε 

συμμετέχοντας του δείγματος, ο αριθμός των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες που παρακολουθεί ο καθένας και το είδος αναπηρίας των μαθητών. 

Στο Διάγραμμα 1 που ακολουθεί φαίνονται οι εκτιμήσεις του πρώτου 

στοιχείου των δημογραφικών χαρακτηριστικών το οποίο είναι το φύλο. Σύμφωνα με 

το διάγραμμα αποδεικνύεται ότι η πλειοψηφία του δείγματος αντιπροσωπεύεται από 

ένα ποσοστό ίσο με το 78%, το οποίο ανέφερε ότι ανήκει στο γυναικείο φύλο ενώ 

μόλις το 22% στο αντρικό. Είναι χρήσιμο να σημειωθεί ότι από το δείγμα των 40 

ατόμων, στη συγκεκριμένη ερώτηση ένα άτομο δεν έχει συμπληρώσει κάποια 

απάντηση. Επίσης, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αναφορικά με το φύλο, αξίζει να 

σημειωθεί ότι η κυριαρχία των γυναικών ήταν σχεδόν αναμενόμενη εξαιτίας του ότι 

οι γυναίκες είναι περισσότερο ενημερωμένες αναφορικά με τη σημασία της 

διενέργειας ερευνών, ενώ παράλληλα στον κλάδο της εκπαίδευσης ο αριθμός των 

γυναικών είναι υψηλότερος από τον αντίστοιχο των αντρών.  
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Διάγραμμα 1: Φύλο 

 

Το επόμενο στοιχείο των δημογραφικών χαρακτηριστικών το οποίο 

εκτιμήθηκε αφορούσε στην ηλικία των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 2, όπου φαίνεται ότι το μεγαλύτερο 

ποσοστό του δείγματος, το οποίο είναι ίσο με το 81% ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 

των 25-35 ετών. Με εξαιρετικά μεγάλη διαφορά και ίση σχεδόν με 70 ποσοστιαίες 

μονάδες ακολουθεί το 10% το οποίο ανέφερε ότι η ηλικία του είναι μεταξύ 26-45 

ετών και το 7% το οποίο σημείωσε ότι είναι 46-55 ετών και μόλις το 2% ότι είναι 

μεγαλύτερο των 55 ετών. 
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Διάγραμμα 2: Ηλικία 

 

Επιπλέον, για τους σκοπούς εκπόνησης της παρούσας έρευνας θεωρήθηκε 

απαραίτητη η γνώση της ειδικότητας των συμμετεχόντων σε αυτήν. Σύμφωνα με τις 

εκτιμήσεις του Διαγράμματος 3 το 61% του δείγματος σημείωσε ότι είναι δάσκαλος 

ειδικής αγωγής, ενώ με πολύ σημαντικότερη διαφορά ακολούθησε το 27% το οποίο 

τόνισε ότι είναι δάσκαλος γενικής αγωγής. Με ακόμη χαμηλότερα ποσοστά 

ακολούθησαν εκείνοι οι συμμετέχοντες οι οποίοι ήταν νηπιαγωγοί γενικής ή ειδικής 

αγωγής. Πιο συγκεκριμένα, το 10% ανέφερε ότι είναι νηπιαγωγός ειδικής αγωγής και 

μόλις το 2% ότι είναι νηπιαγωγός γενικής αγωγής. Σε αυτό το σημείο αξίζει να 

σημειωθεί ότι παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε κάποιος αριθμητικός περιορισμός στη 

συμμετοχή των δασκάλων ή των νηπιαγωγών, η ανταπόκριση των πρώτων ήταν 

εμφανώς μεγαλύτερη. Αυτό υποδηλώνει ότι ενδεχομένως στα νηπιαγωγεία η 

παράλληλη στήριξη να μην εφαρμόζεται με την ένταση που συμβαίνει στα δημοτικά 

σχολεία, διότι οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν είναι δυνατόν να διαγνωστούν 

στην προσχολική ηλικία, αλλά γίνεται μια προληπτική αντιμετώπιση αυτών σε παιδιά 

που δείχνουν μία προδιάθεση και τείνουν να εμφανίζουν συμπτωματολογία ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών.  
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Διάγραμμα 3: Ειδικότητα 

 

Πέραν της ειδικότητας των συμμετεχόντων στην έρευνα, θεωρήθηκε πολύ 

σημαντική η γνώση του εκπαιδευτικού επιπέδου τους. Για το λόγο αυτό έπρεπε να 

αναφέρουν ποιας βαθμίδας είναι το πτυχίο το οποίο έχουν στην κατοχή τους και τα 

αποτελέσματα φαίνονται στο Διάγραμμα 4. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αυτού του 

σημείου το 63% του δείγματος σημείωσε ότι είναι κάτοχος μεταπτυχιακού 

διπλώματος, ενώ σχεδόν το υποδιπλάσιο αυτού του ποσοστού, το οποίο είναι ίσο με 

37%, ανέφερε ότι είναι κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ. 

 

Διάγραμμα 4: Εκπαιδευτικό επίπεδο (πτυχίο) 
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Όπως έχει σημειωθεί στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας, η επιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών θεωρείται απαραίτητο εφόδιο για την αντιμετώπιση περιστατικών 

τα οποία χρήζουν βοήθειας, εξαιτίας των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών που μπορεί 

να αντιμετωπίζουν. Μόλις τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να δημιουργούνται 

τμήματα ειδικής αγωγής, να διοργανώνονται σεμινάρια και μεταπτυχιακά 

προγράμματα σπουδών πάνω στην ειδική αγωγή ή να διαρθρώνονται εκ νέου τα 

προγράμματα σπουδών των τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη 

των αναγκών που προκύπτουν. Στο Διάγραμμα 5 αποτυπώνονται οι εκτιμήσεις οι 

οποίες διαμορφώθηκαν αναφορικά με το εάν οι συμμετέχοντες έχουν λάβει επαρκή 

επιμόρφωση επί του θεσμού της παράλληλης στήριξης. Παρατηρώντας το διάγραμμα 

που ακολουθεί, το 83% του δείγματος σημείωσε ότι έχει λάβει κατάρτιση επί της 

παράλληλης στήριξης ενώ το 17% ανέφερε ότι δεν έχει συμβεί κάτι ανάλογο. 

 

 

Διάγραμμα 5: Έχετε επιμορφωθεί κατάλληλα πάνω στο θεσμό της παράλληλης στήριξης; 

 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα οι οποίοι ανέφεραν ότι έχουν λάβει κατάρτιση 

πάνω στο θεσμό της παράλληλης στήριξης, έπρεπε να αναφέρουν τι είδους κατάρτιση 

ήταν αυτή που είχαν λάβει. Οι εκτιμήσεις αυτού του σημείου αποτυπώνονται στο 

Διάγραμμα 6 όπου αποδεικνύεται ότι το 38% έχει λάβει κατάρτιση εξαιτίας των 

μεταπτυχιακών σπουδών που έχει παρακολουθήσει. Με μικρή διαφορά ακολουθεί το 

35% το οποίο σημείωσε ότι η κατάρτισή του περιορίζεται στις προπτυχιακές του 
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σπουδές, ενώ με πολύ σημαντική διαφορά ακολουθεί το 15% το οποίο δήλωσε ότι η 

κατάρτισή του αφορούσε σε σεμινάρια κάτω των 60 ωρών. Το υπόλοιπο 12% το 

οποίο απέμεινε από το δείγμα ανέφερε ότι η κατάρτιση η οποία έχει λάβει αφορούσε 

σε σεμινάρια διάρκειας μεγαλύτερης των 400 ωρών. 

 

Διάγραμμα 6: Εάν έχει ληφθεί κατάρτιση πάνω στο θεσμό της παράλληλης στήριξης, 

σημειώστε τη βαθμίδα κατάρτισης 

 

Σε συνέχεια όλων των παραπάνω θεωρήθηκε σημαντική η αναφορά των ετών 

προϋπηρεσίας των συμμετεχόντων στην έρευνα τόσο στη γενική όσο και στην ειδική 

εκπαίδευση, αλλά και στο θεσμό της παράλληλης στήριξης. Στα Διαγράμματα 7-9 θα 

παρουσιαστούν οι εκτιμήσεις αυτών των στοιχείων από την κατηγορία των 

δημογραφικών στοιχείων. Πιο συγκεκριμένα στο Διάγραμμα 7, αποτυπώνονται οι 

εκτιμήσεις σύμφωνα με το χρόνο προϋπηρεσίας των συμμετεχόντων στη γενική 

εκπαίδευση. Παρατηρώντας το διάγραμμα φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του 

δείγματος, το οποίο είναι ίσο με το 88% σημείωσε ότι βρίσκεται στο χώρο της 

γενικής εκπαίδευσης από 0 έως 5 χρόνια, ενώ από το συνολικό 12% το οποίο 

απέμεινε είναι χρήσιμο να σημειωθεί ότι το 7% έχει προϋπηρεσία από 6 έως 10 

χρόνια και το 5% έχει προϋπηρεσία από 11 έως 20 χρόνια. 
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Διάγραμμα 7: Χρόνια προϋπηρεσίας στη γενική εκπαίδευση 

 

Εν συνεχεία στο Διάγραμμα 8, παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις που αφορούν 

στα χρόνια προϋπηρεσίας των συμμετεχόντων στην έρευνα, στην ειδική αγωγή. 

Σύμφωνα με όσα εκτιμήθηκαν αποδεικνύεται ότι το 34% του δείγματος έχει 2-3 

χρόνια προϋπηρεσίας στην ειδική αγωγή ενώ το 29% 4-5 χρόνια. Με μικρή διαφορά 

ακολουθεί το 25% το οποίο ανέφερε ότι έχει προϋπηρεσία στην ειδική αγωγή μεταξύ 

0-1 έτους και μόλις το 12% ανέφερε ότι η προϋπηρεσία του στην ειδική αγωγή είναι 

μεγαλύτερη των 6 ετών. 

 

Διάγραμμα 8: Χρόνια προϋπηρεσίας στην ειδική εκπαίδευση 
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Στο Διάγραμμα 9 το οποίο ακολουθεί, φαίνονται οι εκτιμήσεις του δείγματος 

σχετικά με τα χρόνια προϋπηρεσίας των συμμετεχόντων στην έρευνα, στο θεσμό της 

παράλληλης στήριξης. Παρατηρώντας το διάγραμμα αποδεικνύεται ότι το 46% 

απασχολείται για ένα διάστημα από 0-1 έτος και το 42% του δείγματος σημείωσε ότι 

απασχολείται 2-3 χρόνια. Είναι χρήσιμο να σημειωθεί ότι το εναπομείναν 12% 

απασχολείται με το θεσμό της παράλληλης στήριξης για ένα διάστημα μεταξύ των 4-

5 ετών. 

 

Διάγραμμα 9: Χρόνια προϋπηρεσίας με το θεσμό της παράλληλης στήριξης 

Επιπρόσθετα, θεωρήθηκε χρήσιμη η γνώση της υπηρεσιακής σχέσης των 

συμμετεχόντων στην έρευνα με τη σχολική μονάδα στην οποία εργάζονται. Για το 

σκοπό αυτό ερευνήθηκε εάν η μισθοδοσία τους πραγματοποιείται από το κράτος ή 

από την οικογένεια του παιδιού που αντιμετωπίζει ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Σύμφωνα με το Διάγραμμα 10, το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος το οποίο 

αντιπροσωπεύεται από το 71% σημείωσε ότι η μισθοδοσία του πραγματοποιείται από 

το ελληνικό κράτος, σημειώνοντας ότι απασχολείται στη Δημόσια Παράλληλη 

Στήριξη. Από την άλλη πλευρά το ποσοστό του 29% το οποίο απέμεινε ανέφερε ότι η 

μισθοδοσία του πραγματοποιείται από την οικογένεια του παιδιού στο οποίο 

παρέχεται η υποστηρικτική βοήθεια, υπογραμμίζοντας τη σχέση της Ιδιωτικής 

Παράλληλης Στήριξης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αυτού του σημείου αποδεικνύεται 

ότι ο θεσμός της παράλληλης στήριξης υιοθετείται σε σημαντικό βαθμό στην Ελλάδα 
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ενώ και οι γονείς είναι ενήμεροι για αυτό, διεκδικώντας τα δικαιώματα του παιδιού 

τους για υποστήριξη από το ελληνικό κράτος, καθώς και το δικαίωμα της ιδιωτικής 

παράλληλης στήριξης για τις ημέρες που το παιδί δεν υποστηρίζεται από το κράτος ή 

για παιδιά που έχουν μείνει εκτός δημόσιας παράλληλης στήριξης αντίστοιχα. 

 

Διάγραμμα 10: Υπηρεσιακή σχέση 

 

Μεταξύ των δημογραφικών χαρακτηριστικών που εξετάστηκαν στην πρώτη 

ενότητα του ερωτηματολογίου ήταν και ο αριθμός των μαθητών που βρίσκονται στη 

γενική τάξη. Στο Διάγραμμα 11 αποτυπώνονται οι απαντήσεις των συμμετεχόντων 

στην έρευνα όπου φαίνεται ότι το 71% ηγείται μίας τάξης με δύναμη μικρότερη των 

20 μαθητών ενώ μόλις το 29% βρίσκεται σε τάξη με 20-25 μαθητές. 
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Διάγραμμα 11: Συνολικών αριθμός μαθητών μέσα στην τάξη 

 

Παραμένοντας στα δεδομένα της τάξης όπου διδάσκουν οι συμμετέχοντες 

στην έρευνα, θεωρήθηκε απαραίτητο να αναφερθεί ο αριθμός των μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες που υποστηρίζεται από τους συμμετέχοντες στην έρευνα. Στο 

Διάγραμμα 12 το οποίο ακολουθεί αποδεικνύεται ότι το 71% του δείγματος 

προσφέρει υποστηρικτικές βοήθειες σε ένα μόνο μαθητή ενώ το 29% σε 2 μαθητές. 

 

Διάγραμμα 12: Αριθμός μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που υποστηρίζει ο κάθε 

συμμετέχοντας στην έρευνα 
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Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των δημογραφικών χαρακτηριστικών του 

δείγματος, οι συμμετέχοντες στην έρευνα όφειλαν να αναφέρουν τις ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες τις οποίες αντιμετωπίζουν οι μαθητές τους οι οποίοι δέχονται 

την υποστηρικτική βοήθεια. Οι ανάγκες που καλούνται να αντιμετωπίσουν τόσο οι 

εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές είναι ποικίλες, ενώ φαίνονται στον Πίνακα 2 που 

ακολουθεί: 

 

 

Είδος αναπηρίας μαθητή 

 

Αριθμός μαθητών 

Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Μη προσδιοριζόμενη αλλιώς) 2 

Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος – Αυτισμός 25 

Σύνδρομο Asperger 3 

Μαθησιακές Δυσκολίες 3 

Δυσλεξία 1 

Νοητική Υστέρηση 5 

Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές 3 

Κινητικά Προβλήματα 2 

Μικροκεφαλία, αυτιστικά στοιχεία 1 

Δυσπραγία του λόγου 1 

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα 

(ΔΕΠΥ) 
3 

Κοιλιοκάκη 1 

Προβλήματα συμπεριφοράς και προσαρμογής 1 

Συναισθηματικές δυσκολίες 1 

Διγλωσσία ΔΕΠΥ, Υπερκινητικού τύπου 
1 

 

Πίνακας 2: Είδος αναπηρίας μαθητή 
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5.2 Ο ρόλος των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής 

Στη δεύτερη κατηγορία ερωτήσεων παρουσιάζεται ο ρόλος των εκπαιδευτικών όπου 

οι συμμετέχοντες έπρεπε να αναφέρουν εάν ο ρόλος τους είναι ισότιμος μέσα στη 

γενική τάξη με τους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης, εάν οι ρόλοι και οι ευθύνες 

των δύο εκπαιδευτικών είχαν οριστεί εξ’ αρχής, εάν είχαν εξ’ αρχής ορίσει στο 

ζευγάρι τους του όρους συνεργασίας αναφορικά με τους ρόλους που έπρεπε να 

αναλάβουν, τις αναμενόμενες προσδοκίες, την κατανομή εργασίας και εάν τελικά η 

έλλειψη προσδιορισμού των προηγούμενων μπορεί να δημιουργήσει άγχος. Είναι 

χρήσιμο να σημειωθεί ότι με αυτήν την κατηγορία ερωτήσεων δίνεται απάντηση στο 

πρώτο ερευνητικό ερώτημα το οποίο καλείται να απαντήσει αυτήν η έρευνα και είναι: 

«Ποιος είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού της γενικής και της ειδικής αγωγής»; 

Στο Διάγραμμα 13 παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις σχετικά με το εάν οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα, οι οποίοι είχαν το ρόλο του ειδικού παιδαγωγού, 

θεωρούσαν ότι είχαν ισότιμο ρόλο με τον εκπαιδευτικό της γενικής αγωγής στην 

τάξη. Σύμφωνα με το διάγραμμα το 41% σημείωσε ότι θεωρεί ότι ο ρόλος του ήταν 

αρκετά ισότιμος, ενώ με πολύ μεγάλη διαφορά ακολουθεί το 24% το οποίο ανέφερε 

ότι ο ρόλος του ήταν λίγο ισότιμος. Επιπλέον, το 20% δήλωσε ότι ο ρόλος του ήταν 

πολύ ισότιμος με τον εκπαιδευτικό γενικής αγωγής, ενώ με διαφορά 5 ποσοστιαίων 

μονάδων μικρότερη ακολουθεί το 15% το οποίο σημείωσε ότι ο ρόλος του δεν ήταν 

καθόλου ισότιμος. 
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Διάγραμμα 13: Θεωρείτε ότι έχετε ισότιμο ρόλο μέσα στην γενική τάξη με τον γενικό 

εκπαιδευτικό; 

Επιπλέον, θεωρήθηκε χρήσιμο να εξεταστεί εάν οι ρόλοι των εκπαιδευτικών 

γενικής και ειδικής αγωγής όπως και οι εκπαιδευτικές ευθύνες, ταυτοποιούνταν από 

την αρχή της συνδιδασκαλίας εντός της σχολικής αίθουσας. Στο Διάγραμμα 14 το 

οποίο ακολουθεί φαίνονται οι εκτιμήσεις αυτού του σημείου όπου αποδεικνύεται ότι 

το 34% σημείωσε ότι η ταυτοποίηση των ρόλων και των ευθυνών συνέβαινε στην 

κλίμακα «Αρκετά» ενώ το 32% δήλωσε το βαθμό «Πολύ». Από την άλλη πλευρά 

ακολουθεί το 17% το οποίο σημείωσε ότι η ταυτοποίηση των ρόλων συνέβαινε λίγο 

ενώ το 10% είχε εκ διαμέτρου αντίθετη άποψη, αναφέροντας ότι η ταυτοποίηση 

συνέβαινε σε ένα βαθμό «Πάρα Πολύ». Το ποσοστό του 7% το οποίο απέμεινε 

ανέφερε ότι δεν υπήρχε καμία ταυτοποίηση ρόλων ή εκπαιδευτικών ευθυνών μεταξύ 

των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής. 
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Διάγραμμα 14: Είχατε ταυτοποιήσει τους ρόλους και τις εκπαιδευτικές σας ευθύνες από την 

αρχή της συνδιδασκαλίας μέσα στην τάξη; 

 

Για την καλύτερη κατανόηση των ρόλων των εκπαιδευτικών θεωρήθηκε 

χρήσιμο να ερωτηθούν εάν κατόπιν συνεννόησης με το συν-διδασκαλικό του ζευγάρι, 

τέθηκαν σαφείς ρόλοι που έπρεπε ο καθένας να αναλάβει από την έναρξη της 

συνεργασίας τους. Το Διάγραμμα 15 συγκεντρώνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες 

όπως προέκυψαν μετά την εκτίμηση των δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, το 33% του 

δείγματος σημείωσε ότι συμφωνεί πολύ με αυτήν τη στάση, ενώ το 29% ανέφερε ένα 

βαθμό συμφωνίας ίσο με το αρκετά. Με μικρή διαφορά ακολουθεί το 26% του 

δείγματος το οποίο δήλωσε ότι συμφωνεί λίγο, ενώ το 7% τόνισε ότι δε συμφωνεί 

καθόλου και μόλις το 5% ότι συμφωνεί πάρα πολύ με αυτήν την πρόταση. 
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Διάγραμμα 15: Θέσατε εσείς και το συν-διδασκαλικό σας ζευγάρι από την αρχή της 

συνεργασίας, σας σαφείς ρόλους που ο καθένας έπρεπε να αναλάβει; 

 

Παραμένοντας στη διερεύνηση των ρόλων μεταξύ των εκπαιδευτικών γενικής 

και ειδικής αγωγής, εξετάστηκε εάν οι εκπαιδευτικοί είχαν θέσει από την αρχή της 

συνεργασίας τους τις αναμενόμενες προσδοκίες που είχε ο ένας από τον άλλο. 

Σύμφωνα με το Διάγραμμα 16, το 41% δήλωσε ότι συμφωνεί λίγο με την παραπάνω 

πρόταση ενώ το 24% ανέφερε ότι συμφωνεί αρκετά. Εμφανώς θετική στάση με αυτήν 

την πρόταση παρουσίασε το 21% του δείγματος το οποίο τόνισε ότι συμφωνεί πολύ 

με αυτήν την πρόταση και το 2% δήλωσε ότι συμφωνεί πάρα πολύ. Από την άλλη 

πλευρά το 12% το οποίο υπολείπεται από το δείγμα ανέφερε ότι διαφωνεί με αυτήν 

την πρόταση επιλέγοντας την κλίμακα καθόλου σαν απάντησή του.   
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Διάγραμμα 16: Θέσατε εσείς και το συν-διδασκαλικό σας ζευγάρι από την αρχή της 

συνεργασίας σας σαφείς προσδοκίες που είχε ο ένας από τον άλλον; 

 

Μία επιπλέον διευκρίνιση που έπρεπε να εξεταστεί αναφορικά με τους ρόλους 

των εκπαιδευτικών εντός της γενικής τάξης, αφορούσε στο εάν μεταξύ του 

εκπαιδευτικού της γενικής και της ειδικής αγωγής είχαν τεθεί από την αρχή της 

διδασκαλίας οι προσδοκίες που είχαν από τους μαθητές τους. Σύμφωνα με το 

Διάγραμμα 17, το 40% ανέφερε ότι συμφωνεί αρκετά με αυτήν την πρόταση ενώ το 

29% ότι συμφωνεί πολύ και το 10% ότι συμφωνεί πάρα πολύ. Ωστόσο, υπάρχει ένα 

μέρος του δείγματος το οποίο είχε αντίθετη γνώμη, καθώς ανέφερε με ποσοστό ίσο με 

το 19% ότι συμφωνεί λίγο και το 2% ότι δε συμφωνεί καθόλου με αυτήν την 

πρόταση. 
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Διάγραμμα 17: Θέσατε εσείς και το συν-διδασκαλικό σας ζευγάρι από την αρχή της 

συνεργασίας σας σαφείς προσδοκίες που είχατε από τους μαθητές; 

 

Επιπλέον, αναφορικά με τη διερεύνηση των ρόλων των εκπαιδευτικών 

εξετάστηκε η περίπτωση όπου οι εκπαιδευτικοί από την αρχή της συνεργασίας τους 

είχαν κατανείμει με σαφήνεια τις καθημερινές εργασίες και τα καθήκοντά τους. Οι 

εκτιμήσεις αυτού του σημείου αποτυπώνονται στο Διάγραμμα 18 όπου αποδεικνύεται 

ότι το 33% έδειξε να συμφωνεί αρκετά με αυτήν την πρόταση ενώ το 24% σημείωσε 

ότι συμφωνεί λίγο και το 21% πολύ. Με σχετικά μικρή διαφορά ακολουθεί το 17% το 

οποίο δήλωσε ότι δε συμφωνεί καθόλου με αυτήν την άποψη, ενώ από την άλλη 

πλευρά το 5% ανέφερε ότι συμφωνεί πάρα πολύ. 
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Διάγραμμα 18: Θέσατε εσείς και το συν-διδασκαλικό σας ζευγάρι από την αρχή της 

συνεργασίας σας σαφή αρίθμηση κατανομής εργασίας μεταξύ σας (γενικά και στα καθημερινά 

καθήκοντα, π.χ. επίβλεψη μαθητών στο διάλειμμα, εκτύπωση φωτοτυπιών, παρουσιολόγιο, 

υπεύθυνος υλικού κ.λπ.) 

 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση της δεύτερης κατηγορίας ερωτήσεων του 

ερωτηματολογίου, οι συμμετέχοντες έπρεπε να αναφέρουν το βαθμό στον οποίο η 

απουσία προσδιορισμού όλων των παραπάνω θα μπορούσε να οδηγήσει σε άγχος 

κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Στο Διάγραμμα 19 αποδεικνύεται ότι το 

36% συμφωνεί πάρα πολύ με αυτήν την άποψη θεωρώντας την σημαντική, ενώ το 

26% δήλωσε ότι συμφωνεί αρκετά. Επίσης, το 24% τόνισε ότι συμφωνεί πολύ, ενώ 

ακολουθεί ένα συνολικό ποσοστό ίσο με το 14% το οποίο επιμερίζεται ισομερώς 

μεταξύ του καθόλου και του λίγο σαν απαντήσεις σε αυτήν την πρόταση.  
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Διάγραμμα 19: Θεωρείται πως η έλλειψη προσδιορισμού όλων των παραπάνω οδηγεί σε 

άγχος; 

 

5.3 Εφαρμογή εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος 

Στην τρίτη κατηγορία ερωτήσεων παρουσιάζεται η περίπτωση της εφαρμογής ενός 

εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος για κάθε μαθητή ο οποίος 

αντιμετωπίζει ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Για το λόγο αυτό πρέπει να 

αποσαφηνιστεί εάν λαμβάνονται υπόψη οι προηγούμενες αξιολογήσεις για το 

μαθητή, εάν ο ίδιος ο εκπαιδευτικός έχει διενεργήσει μία προσεκτική εξέταση για την 

αναγνώριση των αναγκών του μαθητή, εάν έχουν τεθεί κάποιοι στόχοι από την 

εφαρμογή του εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος (μακροπρόθεσμοι και 

βραχυπρόθεσμοι), εάν ο μαθητής επανεξετάζεται μέσω του εξατομικευμένου 

εκπαιδευτικού προγράμματος και με τι συχνότητα, καθώς και ο βαθμός συμμετοχής 

κάποιων συνεργατών του εκπαιδευτικού στην υλοποίηση του προγράμματος. Η 

κατηγορία αυτή ολοκληρώνεται με την αξιολόγηση του εξατομικευμένου 

εκπαιδευτικού προγράμματος όπου λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός προόδου του μαθητή 

και ερευνάται εάν χρησιμοποιείται η λίστα βασικών δεξιοτήτων για την αξιολόγησή 

του. 

Ξεκινώντας την παρουσίαση των στοιχείων αυτής της κατηγορίας του 

ερωτηματολογίου, οι συμμετέχοντες στην έρευνα έπρεπε να αναφέρουν εάν 

εφαρμόζουν κάποιο εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στους μαθητές τους. 
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Από το Διάγραμμα 20 φαίνεται ότι το 92% του δείγματος ανέφερε ότι εφαρμόζει ένα 

εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενώ το 8% το οποίο απέμεινε δήλωσε ότι 

δεν εφαρμόζει κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα στους μαθητές όπου προσφέρουν 

υποστήριξη. Εφόσον λοιπόν υπάρχουν συμμετέχοντες οι οποίοι εφαρμόζουν 

εξατομικευμένη διδασκαλία στους μαθητές τους, γίνεται αντιληπτό σε αυτήν την 

ενότητα θα υπάρχει υλικό προς εξέταση και μελέτη. 

 

Διάγραμμα 20:Εφαρμόζετε γραπτό Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Ε.Π) για 

κάθε μαθητή; 

 

Οι συμμετέχοντες οι οποίοι απάντησαν θετικά στην εφαρμογή του 

εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος, έπρεπε να προσδιορίσουν εάν για το 

σχεδιασμό του προγράμματος λάμβαναν υπόψη πληροφορίες από παλαιότερες 

αξιολογήσεις για το παιδί. Σύμφωνα με το Διάγραμμα 21 το 33% σημείωσε ότι 

συμφωνεί πολύ με αυτήν άποψη υποδηλώνοντας ότι λαμβάνει υπόψη του 

παρελθούσες πληροφορίες σχετικά με τις αξιολογήσεις του παιδιού για το σχεδιασμό 

του προγράμματος ενώ το 23% παραμένοντας στην ίδια κατεύθυνση δήλωσε ότι 

συμφωνεί πάρα πολύ. Από την άλλη πλευρά το 23% ανέφερε ότι συμφωνεί αρκετά με 

αυτήν την άποψη ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό ίσο με το 13% σημείωσε ότι 

συμφωνεί λίγο και μόλις το 8% ότι δε συμφωνεί. 
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Διάγραμμα 21:Για τον σχεδιασμό του Ε.Ε.Π λάβατε υπόψη σας πληροφορίες από παλαιότερες 

αξιολογήσεις του παιδιού; 

 

Για την κατάρτιση ενός εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος εκτός 

από τις αξιολογήσεις του παιδιού από το παρελθόν θεωρήθηκε ότι θα ήταν χρήσιμη η 

διενέργεια μίας προσεκτικής εξέτασης και αναγνώρισης των αναγκών του παιδιού 

μέσω συστηματικών παρατηρήσεων. Οι εκτιμήσεις αυτής της πρότασης βρίσκονται 

στο Διάγραμμα 22 το οποίο ακολουθεί, όπου αποδεικνύεται ότι το 50% συμφωνεί 

πάρα πολύ με αυτήν την άποψη όπως επίσης και το 37% το οποίο δήλωσε ότι 

συμφωνεί πολύ. Στον αντίποδα βρίσκεται ένα πολύ μικρό ποσοστό, το οποίο είναι ίσο 

με το 10% το οποίο ανέφερε ότι συμφωνεί αρκετά ενώ μόλις το 3% ότι συμφωνεί 

λίγο με αυτήν την άποψη. 
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Διάγραμμα 22:Για τον σχεδιασμό του Ε.Ε.Π κάνατε προσεκτική εξέταση και αναγνώριση των 

αναγκών του παιδιού μέσω της συστηματικής παρατήρησης; 

 

Είναι σκόπιμο να σημειωθεί ότι πριν τη διαδικασία του σχεδιασμού ενός 

εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος προηγείται ο καθορισμός των στόχων 

οι οποίοι εικάζεται ότι θα ικανοποιηθούν με την εφαρμογή του προγράμματος. Ο 

εκπαιδευτικός ο οποίος καταστρώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θέτει τους στόχους 

προς επίτευξη που ακολουθούν το πρόγραμμα οι οποίοι είναι βραχυπρόθεσμοι και 

μακροπρόθεσμοι. Στο Διάγραμμα 23 το οποίο ακολουθεί παρουσιάζονται σε 

αριθμητική μορφή οι στόχοι οι οποίοι τίθενται από τον εκπαιδευτικό κατά το 

σχεδιασμό του προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, το 38% ανέφερε ότι ορίζει 3 

στόχους προς επίτευξη μέσω του προγράμματος ενώ το 26% ανέφερε 4 στόχους. 

Επιπλέον το 23% σημείωσε ότι οι στόχοι είναι 2 και μόλις το 13% ότι οι στόχοι είναι 

5. 
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Διάγραμμα 23: Πόσους μακροπρόθεσμους στόχους θέσατε; 

 

Εφόσον οι συμμετέχοντες στην έρευνα ανέφεραν τους στόχους που 

συνοδεύουν στο σχεδιασμό του εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος, 

θεωρήθηκε χρήσιμο να αποσαφηνιστεί ο αριθμός των επιμέρους στόχων οι οποίοι 

έχουν βραχυπρόθεσμο ορίζοντα υλοποίησης. Σύμφωνα με το Διάγραμμα 24 το 39% 

ανέφερε ότι το πρόγραμμα που είχε σχεδιάσει περιελάμβανε 3 επιμέρους στόχους ενώ 

το 26% σημείωσε ότι οι επιμέρους στόχου ήταν περισσότεροι του 1. Με αρκετά 

σημαντική διαφορά ακολουθεί το 15% το οποίο σημείωσε ότι οι επιμέρους στόχοι 

μπορεί να ήταν 4 ή περισσότεροι από 5, ενώ μόλις το 5% ανέφερε ότι οι επιμέρους 

στόχοι ήταν ακριβώς 5. 
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Διάγραμμα 24:Κάθε μακροπρόθεσμος στόχος από πόσους  επιμέρους βραχυπρόθεσμους 

στόχους  αποτελείται; 

 

Με την αποσαφήνιση των στόχων που είχαν αρχικά τεθεί από τον 

εκπαιδευτικό που σχεδίαζε το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, έπρεπε να 

σημειωθεί εάν οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι οι οποίοι είχαν οριστεί (οι επιμέρους, 

Διάγραμμα 24) ήταν συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοί και σχετικοί με τις ανάγκες 

του μαθητή στον οποίο παρέχονταν υποστήριξη. Επίσης, σε αυτό το σημείο 

εξεταζόταν και η περίπτωση κατά την οποία αυτοί οι στόχοι ήταν επιτεύξιμοι σε 

προκαθορισμένο χρόνο. Στο Διάγραμμα 25 το οποίο ακολουθεί αποδεικνύεται ότι το 

39% συμφωνεί πολύ με αυτήν την πρόταση, ενώ το 28% παραμένοντας στην ίδια 

κατεύθυνση εξέφρασε πιο έντονα τη συμφωνία του επιλέγοντας την απάντηση πάρα 

πολύ. Από την άλλη πλευρά το 28% δήλωσε ότι συμφωνεί αρκετά με την παραπάνω 

πρόταση, ενώ το 5% δήλωσε ότι συμφωνεί λίγο. 
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Διάγραμμα 25: Οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι που θέσατε είναι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, 

εφικτοί, σχετικοί με τις ανάγκες του παιδιού και επιτεύξιμοι σε συγκεκριμένο χρόνο; 

 

Μετά τον προσδιορισμό των στόχων που συνοδεύουν το εξατομικευμένο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τις επιρροές που δέχονται οι εκπαιδευτικοί για το 

σχεδιασμό, θεωρήθηκε απαραίτητο να εξεταστεί η συχνότητα της επανεξέτασής του. 

Για το σκοπό αυτό οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να ορίσουν τη συχνότητα με την 

οποία επανεξετάζουν το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του κάθε μαθητή. 

Σύμφωνα με το Διάγραμμα 26 το 49% του δείγματος σημείωσε ότι η επανεξέταση 

συμβαίνει μηνιαία, ενώ ένα αρκετά μικρό ποσοστό και ίσο με το 23% δήλωσε ότι η 

επανεξέταση συμβαίνει κάθε 15 ημέρες. Με πολύ μικρότερη συχνότητα και ίση με 

εκείνη του τριμήνου δήλωσε το 18% ότι επανεξετάζει το πρόγραμμα ενώ το 8% 

σημείωσε ότι η επανεξέταση συμβαίνει κάθε εβδομάδα. Ένα απειροελάχιστο ποσοστό 

ίσο με το 2% δήλωσε ότι η συχνότητα είναι διαφορετική από τις προτεινόμενες του 

ερωτηματολογίου. 
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Διάγραμμα 26: Πόσο συχνά επανεξετάζετε το Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του 

κάθε μαθητή; 

 

Με την ολοκλήρωση της παρουσίασης των στόχων του εξατομικευμένου 

εκπαιδευτικού προγράμματος, των στοιχείων επηρεασμού του για το σχεδιασμό του 

και τη συχνότητα επανεξέτασής του, θεωρήθηκε χρήσιμο να γίνει γνωστός ο βαθμός 

συμμετοχής των συνεργατών των εκπαιδευτικών στην αναθεώρησή του. Οι άμεσα 

εμπλεκόμενοι στην αναθεώρηση του προγράμματος είναι ο γενικός εκπαιδευτικός, ο 

διευθυντής, ο σχολικός σύμβουλος, η οικογένεια ο ίδιος ο μαθητής, το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και 

οποιεσδήποτε άλλες εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Οι εκτιμήσεις που συνέβησαν για αυτό 

το στοιχείο παρουσιάζονται στον Πίνακα 3 ο οποίος ακολουθεί, ενώ αξίζει να 

σημειωθεί ότι με μία προσεκτική παρατήρησή του αποδεικνύεται ότι ο γενικός 

εκπαιδευτικός συμμετέχει λίγο, ενώ το αξιοσημείωτο είναι ότι ο διευθυντής του 

σχολείου δε συμμετέχει καθόλου. Από την άλλη πλευρά η συμμετοχή του σχολικού 

συμβούλου αμφιταλαντεύεται από την καθόλου συμμετοχή έως τη μέτρια (αρκετά) 

συμμετοχή, ενώ ο ρόλος της οικογένειας είναι καθοριστικός καθώς συμμετέχει πολύ 

όπως επίσης και ο ίδιος ο μαθητής. Παρόμοια αποτελέσματα με εκείνα του σχολικού 

συμβούλου αναφορικά με τη συμμετοχή του έδωσε η εξέταση του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ενώ οι 

άλλες εκπαιδευτικές υπηρεσίες δε συμμετέχουν καθόλου ή λίγο. 
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Καθόλου 

 

Λίγο 

 

Αρκετά 

 

Πολύ 

 

 

Πάρα Πολύ 

 

 

Γενικός Εκπαιδευτικός 

 

16.7 

 

28.6 

 

26.2 

 

16.7 

 

4.8 

Διευθυντής 50 16.7 14.3 11.7  

Σχολικός Σύμβουλος 28.6 23.8 28.6 7.1 4.8 

Οικογένεια 4.8 11.9 19 38.1 19 

Ο ίδιος ο μαθητής 7.1 7.1 14.3 38.1 26.2 

ΚΕ.Δ.Δ.Υ. 23.8 33.3 26.2 7.1 2.4 

Άλλες εκπαιδευτικές 

υπηρεσίες 
40.5 35.7 4.8 11.9  

Πίνακας 3:Σημειώστε τον βαθμό συμμετοχής των συνεργατών σας στην αναθεώρηση του 

παραπάνω προγράμματος; 

 

Επιπλέον, εξετάστηκε εάν στην αξιολόγηση του εξατομικευμένου 

εκπαιδευτικού προγράμματος λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός προόδου ο οποίος έχει 

συντελεσθεί. Σύμφωνα με το Διάγραμμα 27, το 39% του δείγματος ανέφερε ότι 

συμφωνεί πολύ με αυτήν την άποψη ενώ το 28% δήλωσε ότι συμφωνεί αρκετά. Με 

πολύ σημαντική διαφορά ακολουθεί το 15% το οποίο σημείωσε ότι συμφωνεί λίγο 

ενώ από την άλλη πλευρά το 13% συμφωνεί πάρα πολύ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα 

ελάχιστο ποσοστό ίσο με το 5% σημείωσε ότι δε συμφωνεί καθόλου με την 

παραπάνω πρόταση. 
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Διάγραμμα 27: Στην αξιολόγηση του Ε.Ε.Π, λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός προόδου που έχει 

συντελεσθεί; 

 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση της ενότητας του ερωτηματολογίου για την 

εφαρμογή ενός εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες 

στην έρευνα έπρεπε να προσδιορίσουν το βαθμό στον οποίο χρησιμοποιούν τη Λίστα 

Βασικών Δεξιοτήτων για την αξιολόγηση των μαθητών τους και τη δημιουργία των 

σχετικών στόχων. Τα ευρήματα αυτού του στοιχείου βρίσκονται στο Διάγραμμα 28 

το οποίο ακολουθεί και όπου αποδεικνύεται ότι το 44% λαμβάνει πολύ υπόψη του 

την εν λόγω λίστα τόσο για την αξιολόγηση, όσο και για τη δημιουργία των στόχων 

του προγράμματος. Με εξαιρετικά σημαντική διαφορά ακολουθεί το 18% το οποίο 

λαμβάνει λίγο υπόψη τη Λίστα Βασικών Δεξιοτήτων ενώ το 15% τόνισε ότι δίνει 

αρκετή ή καθόλου σημασία σε αυτήν. Τέλος, το 8% το οποίο απέμεινε από το δείγμα 

σημείωσε ότι δίνει πάρα πολύ βαρύτητα στη Λίστα Βασικών Δεξιοτήτων για την 

αξιολόγηση και τον προσδιορισμό των στόχων του προγράμματος.  
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Διάγραμμα 28: Χρησιμοποιείται τη Λίστα Βασικών Δεξιοτήτων (Λ.Β.Δ) για την αξιολόγηση 

των μαθητών και τη δημιουργία σχετικών στόχων; 

 

5.4 Ο βαθμός συνεργασίας των εκπαιδευτικών 

Στην τέταρτη κατηγορία ερωτήσεων εξετάζεται η περίπτωση της συνεργασίας όπου 

ερευνάται το επίπεδο συνεργασίας του εκπαιδευτικού με τα μέλη της σχολικής 

μονάδας, όπως επίσης και η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών, εάν η 

επικοινωνία αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιτυχίας της συνδιδασκαλίας ενώ 

εξετάζεται και η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και των γονέων. Μέσω αυτής 

της κατηγορίας ερωτήσεων δίνεται απάντηση στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα της 

εργασίας το οποίο αφορά στο: 

«Ποιος είναι ο βαθμός συνεργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς στη διαδικασία της 

συνδιδασκαλίας»; 

Το πρώτο στοιχείο το οποίο εξετάζεται στην περίπτωση της μελέτης της 

συνεργασίας των εκπαιδευτικών της παράλληλης στήριξης, είναι εκείνο το οποίο 

μελετά το βαθμό συνεργασίας με τον δάσκαλο της γενικής εκπαίδευσης της τάξης, 

τον διευθυντή της σχολικής μονάδας, τον σχολικό σύμβουλο της περιφέρειες όπου 

υπάγεται η σχολική μονάδα, το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. όπως και τους γονείς. Στον Πίνακα 4 που 

ακολουθεί παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις αυτού του σημείου, ενώ αξίζει να σημειωθεί 

ότι οι απαντήσεις των συμμετεχόντων έδωσαν μία ποικιλομορφία στη διαμόρφωση 

του συμπεράσματος. Πιο συγκεκριμένα, ο βαθμός συνεργασίας του εκπαιδευτικού 
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της ειδικής αγωγής με τον εκπαιδευτικό της γενικής εκπαίδευσης κυμαίνεται από 

αρκετά υψηλός έως πολύ, ενώ αντίθετη εικόνα παρουσιάζει η συνεργασία με το 

διευθυντή της σχολικής μονάδας. Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 4 οι απαντήσεις 

κυμαίνονται μεταξύ του λίγο και του αρκετά γεγονός το οποίο έρχεται σε πλήρη 

συμφωνία με τα ευρήματα του Πίνακα 3 σχετικά με τη συμμετοχή στην αναθεώρηση 

του εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος. Προς την ίδια κατεύθυνση με 

αυτήν του διευθυντή κινείται η συνεργασία με το σχολικό σύμβουλο της περιφέρειας 

όπου υπάγεται η σχολική μονάδα όπως και η συνεργασία με το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ενώ πολύ 

σημαντικά ποσοστά συνεργασίας παρατηρούνται μεταξύ του εκπαιδευτικού της 

ειδικής αγωγής και του οικογενειακού περιβάλλοντος του μαθητή. 

 

 
 

Καθόλου 

 

Λίγο 

 

Αρκετά 

 

Πολύ 

 

 

Πάρα Πολύ 

 

 

Το δάσκαλο γενικής εκπαίδευσης 

της τάξης 

4.8 16.7 35.7 33.3 9.5 

Το διευθυντή της σχολικής 

μονάδας 
7.1 33.3 38.1 16.7 4.8 

Το Σχολικό Σύμβουλο της 

περιφέρειας που υπάγεται η 

σχολική μονάδα 

35.7 26.2 16.7 21.4  

Το ΚΕ.Δ.Δ.Υ 28.6 38.1 28.6 4.8  

Τους γονείς 2.4 4.8 16.7 33.3 42.9 

Πίνακας 4: Ποιο είναι το επίπεδο συνεργασίας σας με κάθε ένα από τα παραπάνω 

εμπλεκόμενα μέλη στην υποστηρικτική διαδικασία του μαθητή; 

 

Στα Διαγράμματα 29-35 παρουσιάζεται η συνεργασία μεταξύ των 

εκπαιδευτικών οι οποίοι συνυπάρχουν στα πλαίσια συνδιδασκαλίας στη γενική τάξη. 

Αρχικά, στο Διάγραμμα 29 το οποίο ακολουθεί εξετάζεται εάν η σχέση του 

εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής με εκείνον της γενικής, είναι εκτός από επαγγελματική 
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και κοινωνική. Παρατηρώντας το διάγραμμα αποδεικνύεται ότι το 26% του δείγματος 

επιμερίζεται μεταξύ του ότι συμφωνεί αρκετά με αυτήν την άποψη και του ότι 

συμφωνεί λίγο, ενώ με πολύ μικρή διαφορά και ίση με 2 ποσοστιαίες μονάδες 

μικρότερη (24%), ακολουθεί το ποσοστό του δείγματος το οποίο σημείωσε ότι 

συμφωνεί πολύ και ότι η σχέση μεταξύ των εκπαιδευτικών εκτός από επαγγελματική 

είναι και κοινωνική. Επίσης, ένα ποσοστό ίσο με το 14% σημείωσε ότι συμφωνεί 

πάρα πολύ με αυτή την πρόταση ενώ το 10% το οποίο απέμεινε ανέφερε ότι δε 

συμφωνεί καθόλου. 

 

Διάγραμμα29:Η σχέση σας με τον δάσκαλο της τάξης εκτός από «επαγγελματική» είναι και 

«κοινωνική»; 

 

Στο Διάγραμμα 30 το οποίο ακολουθεί εξετάζεται η πρόταση η οποία 

υποστηρίζει «εάν η προσωπική συμβατότητα μεταξύ των συν-διδασκάλων είναι ο πιο 

σημαντικός παράγοντας για τη συνεκπαιδευτική επιτυχία». Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι 

συμμετείχαν στην έρευνα έπρεπε να προσδιορίσουν το βαθμό στον οποίο η 

προσωπικότητά τους συμβαδίζει με εκείνη του συν-διδασκάλου τους. Τα ευρήματα 

που αποτυπώνονται στο παρακάτω διάγραμμα αποδεικνύουν ότι το 34% ανέφερε ότι 

οι δύο προσωπικότητες συμβαδίζουν λίγο, ενώ το 33% δήλωσε ότι συμβαδίζουν 

πολύ. Ακολουθεί ένα ποσοστό ίσο με το 26% το οποίο σημείωσε ότι οι 

προσωπικότητες των συν-διδασκάλων συμβαδίζουν αρκετά και μόλις το 7% ότι 

συμβαδίζουν πάρα πολύ. 
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Διάγραμμα 30: Η «προσωπική συμβατότητα μεταξύ των συν-διδασκάλων είναι ο πιο 

σημαντικός παράγοντας για την συνεκπαιδευτική επιτυχία». Στη δική σας περίπτωση, σε τι 

βαθμό συμβαδίζει η προσωπικότητά σας με την προσωπικότητα του συνεργάτη σας; 

 

Η συνεργασία των συν-διδασκάλων θεωρείται πολύ σημαντικό στοιχείο 

επιτυχίας της παράλληλη στήριξης, ενώ σαν γνώμονα πρέπει να έχουν το όφελος που 

θα κερδίσουν οι μαθητές από αυτήν. Ακριβώς αυτό το στοιχείο εξετάζεται στο 

Διάγραμμα 31 όπου οι συμμετέχοντες έπρεπε να αναφέρουν το βαθμό προθυμίας τους 

να συνεργαστούν με τον εκπαιδευτικό της γενικής εκπαίδευσης ώστε να ωφεληθούν 

οι μαθητές τους. Τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων απέδειξαν ότι το 67% εκφράζει 

την αμέριστη προθυμία του για συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της γενικής 

εκπαίδευσης όπως επίσης και το 24% το οποίο δήλωσε ότι είναι πολύ πρόθυμο να 

συνεργαστεί ώστε να επωφεληθούν οι μαθητές του. Το υπόλοιπο 9% του δείγματος 

σημείωσε ότι είναι αρκετά πρόθυμο να προχωρήσει σε μία αντίστοιχη συνεργασία. 
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Διάγραμμα 31: Είστε πρόθυμος να συνεργαστείτε με το δάσκαλο της γενικής εκπαίδευσης, για 

να ωφεληθούν οι μαθητές σας; 

 

Σε συνδυασμό με την προθυμία του εκπαιδευτικού της ειδικής αγωγής να 

συνεργαστεί με τον εκπαιδευτικό της γενικής εκπαίδευσης προς όφελος των μαθητών 

του, θεωρήθηκε χρήσιμη η εξέταση της πλευράς του εκπαιδευτικού γενικής 

εκπαίδευσης και η προθυμία που μπορεί να εκδηλώνει για συνεργασία με τον 

εκπαιδευτικό της ειδικής αγωγής. Στο Διάγραμμα 32 αποτυπώνονται οι εκτιμήσεις 

αυτού του στοιχείου όπου αποδεικνύεται ότι το 36% του δείγματος σημείωσε ότι ο 

εκπαιδευτικός της γενικής εκπαίδευσης θεωρείται πρόθυμος να συνεργαστεί για την 

ωφέλεια των μαθητών. Εξίσου σημαντικό είναι και το ποσοστό εκείνο το οποίο 

ανέφερε ότι ο εκπαιδευτικός της γενικής εκπαίδευσης είναι πάρα πολύ πρόθυμος να 

συνεργαστεί μαζί τους, ενώ στον αντίποδα βρίσκεται το 19% το οποίο εξέφρασε ότι ο 

εκπαιδευτικός της γενικής εκπαίδευσης παρουσιάζεται λίγο πρόθυμος να προχωρήσει 

μία αντίστοιχη συνεργασία. Επιπλέον, ένα ποσοστό ίσο με το 17% δήλωσε ότι ο 

εκπαιδευτικός της γενικής εκπαίδευσης είναι αρκετά πρόθυμος να συνεργαστεί, ενώ 

μόλις το 7% σημείωσε ότι ο εκπαιδευτικός της γενικής εκπαίδευσης δεν είναι 

καθόλου πρόθυμος να συνεργαστεί. 
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Διάγραμμα 32: Ο γενικός δάσκαλος διακρίνεται από προθυμία να συνεργαστεί μαζί σας, για 

τον παραπάνω σκοπό; 

 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση της συνεργασίας των εκπαιδευτικών στο 

Διάγραμμα 33 εξετάζετε η περίπτωση κατά την οποία προσφέρετε επαγγελματική 

υποστήριξη μεταξύ των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ανατροφοδότηση του 

μαθήματος, με απώτερο σκοπό την προσφορά βοήθειας στους μαθητές. Σύμφωνα με 

τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων που παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα, το 

31% σημείωσε ότι προσφέρει αρκετή επαγγελματική υποστήριξη, ενώ το 26% 

επιμερίζεται μεταξύ της επιλογής πολύ και της επιλογή πάρα πολύ επισημαίνοντας το 

υψηλό αίσθημα συνεργασίας μεταξύ τους. Από την άλλη πλευρά, το 12% τόνισε ότι 

δεν προσφέρει καθόλου επαγγελματική υποστήριξη, ενώ το 5% δήλωσε ότι 

προσφέρει λίγη επαγγελματική υποστήριξη. 
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Διάγραμμα 33: Προσφέρετε «επαγγελματική υποστήριξη» ο ένας στον άλλον (π.χ. παρέχετε 

εποικοδομητική κριτική και ανατροφοδότηση σε ένα μάθημα του αλλουνού ώστε να βοηθηθούν 

οι μαθητές); 

 

Στα Διαγράμματα 34-42 εξετάζονται διάφορες πτυχές αναφορικά με την 

πρόταση η οποία αναφέρει ότι «η ουσιαστική επικοινωνία είναι ένας από τους 

σημαντικούς παράγοντες για μία επιτυχημένη συν-διδασκαλική σχέση». Πιο 

συγκεκριμένα, στο Διάγραμμα 34 το οποίο ακολουθεί εξετάζεται η παραπάνω 

πρόταση υπό τη διενέργεια κάποιας συζήτησης μεταξύ των εκπαιδευτικών για το 

σχεδιασμό της διδασκαλίας. Τα αποτελέσματα αυτού του σημείο δείχνουν ότι το 29% 

είτε συζητά πολύ, είτε συζητά αρκετά σχετικά με το σχεδιασμό της επικοινωνίας, ενώ 

το 28% δήλωσε ότι συζητά λίγο. Επιπλέον, ένα ποσοστό ίσο με το 12% τόνισε ότι δε 

συζητά καθόλου αναφορικά με το σχεδιασμό της διδασκαλίας, ενώ το 2% τόνισε ότι 

συζητά πάρα πολύ. 
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Διάγραμμα 34: «Η ουσιαστική επικοινωνία είναι ένας από τους σημαντικούς παράγοντες για 

μια επιτυχημένη συν-διδασκαλική σχέση». Εσείς συζητάτε μεταξύ σας για το σχεδιασμό της 

διδασκαλίας σας; 

 

Μία ακόμη πρόταση η οποία ακολουθεί την περίπτωση της ουσιαστικής 

επικοινωνίας σαν σημαντικό παράγοντα για την επιτυχημένη συν-διδασκαλική σχέση, 

αφορά στη συζήτηση μεταξύ των εκπαιδευτικών για τις εκπαιδευτικές πρακτικές που 

θα ακολουθηθούν. Παρατηρώντας το Διάγραμμα 35 αποδεικνύεται, ότι το 33% 

δηλώνει ότι πολύ συχνά ή αρκετά συχνά πραγματοποιείται η συζήτηση μεταξύ των 

εκπαιδευτικών για αυτό το θέμα, ενώ με μεγάλη διαφορά ακολουθεί το 22% το οποίο 

σημείωσε ότι ο βαθμός στον οποίο συμβαίνει αυτό είναι μικρός. Πολύ μικρότερα 

είναι τα ποσοστά των ατόμων τα οποία ανέφεραν είτε ότι πάρα πολύ συχνά συζητούν 

(5%) είτε δε συζητούν καθόλου (7%). 

 

 



89 

 

 

Διάγραμμα 35: «Η ουσιαστική επικοινωνία είναι ένας από τους σημαντικούς παράγοντες για 

μια επιτυχημένη συν-διδασκαλική σχέση». Εσείς συζητάτε μεταξύ σας για τις εκπαιδευτικές 

πρακτικές που ακολουθείτε; 

 

Επιπρόσθετα, εξετάστηκε η περίπτωση της συζήτησης μεταξύ των 

εκπαιδευτικών αναφορικά με την παράδοση των μαθημάτων με τα ευρήματα να 

παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 36 το οποίο ακολουθεί. Σύμφωνα με το διάγραμμα το 

μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος διαμορφώθηκε στο 36% και ανέφερε ότι συζητά 

αρκετά για την παράδοση των μαθημάτων, ενώ το 26% σημείωσε ότι συζητά λίγο. 

Από την άλλη πλευρά ένα ποσοστό ίσο με το 21% σημείωσε ότι συζητά πολύ και το 

10% ότι συζητά πάρα πολύ υποδηλώνοντας ότι η επικοινωνία αποτελεί ένα 

σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία της συνδιδασκαλίας. Το εναπομείναν 7% του 

δείγματος τόνισε ότι δε συζητά καθόλου σχετικά με την παράδοση των μαθημάτων 

στην τάξη. 
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Διάγραμμα 36: «Η ουσιαστική επικοινωνία είναι ένας από τους σημαντικούς παράγοντες για 

μια επιτυχημένη συν-διδασκαλική σχέση». Εσείς συζητάτε μεταξύ σας για την παράδοση των 

μαθημάτων; 

 

Στα πλαίσια βελτίωσης των κοινωνικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών 

εξετάστηκε η περίπτωση, εάν οι συμμετέχοντες στην έρευνα δέχονται σεβασμό από 

το ζευγάρι με το οποίο εφαρμόζουν την περίπτωση της συνδιδασκαλίας. Σύμφωνα με 

ευρήματα που παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 37 το 36% του δείγματος σημείωσε 

ότι δέχεται πολύ σεβασμό, ενώ το 31% αρκετό. Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται 

και το 21% το οποίο τόνισε ότι δέχεται πάρα πολύ σεβασμό, ενώ μόλις το 10% τόνισε 

ότι το επίπεδο του σεβασμού είναι λίγο και μόλις το 2% ανέφερε ότι δε δέχεται 

καθόλου σεβασμό. 
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Διάγραμμα 37: «Η ουσιαστική επικοινωνία είναι ένας από τους σημαντικούς παράγοντες για 

μια επιτυχημένη συν-διδασκαλική σχέση». Δέχεστε σεβασμό από το συν-διδασκαλικό  ζευγάρι 

σας για το διδακτικό στυλ που ακολουθείτε; 

 

Ένα επιπλέον στοιχείο το οποίο μπορεί να ερμηνεύσει εάν η  ουσιαστική 

επικοινωνία αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα επιτυχίας της συν-διδασκαλικής 

σχέσης αφορά στο εάν οι συμμετέχοντες μοιράζονται τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό με 

τον εκπαιδευτικό της γενικής εκπαίδευσης. Σύμφωνα με το Διάγραμμα 38, ένα 

ποσοστό ίσο με το 38% ανέφερε ότι αυτό συμβαίνει σε πολύ σημαντικό βαθμό όπως 

επίσης και το 12% το οποίο τόνισε ότι πάρα πολύ συχνά μοιράζεται τον εκπαιδευτικό 

του σχεδιασμό. Επιπλέον, το 24% ανάφερε ότι αυτό συμβαίνει σε μικρό βαθμό, ενώ 

ένα εξαιρετικά μικρό ποσοστό και ίσο με το 7% δήλωσε ότι αυτό δε συμβαίνει 

καθόλου. Από την άλλη πλευρά το 19% ανάφερε ότι μοιράζεται τον εκπαιδευτικό 

σχεδιασμό αρκετά με τον εκπαιδευτικό της γενικής εκπαίδευσης. 
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Διάγραμμα 38: «Η ουσιαστική επικοινωνία είναι ένας από τους σημαντικούς παράγοντες για 

μια επιτυχημένη συν-διδασκαλική σχέση». Μοιράζεστε τον εκπαιδευτικό σας σχεδιασμό με το 

γενικό δάσκαλο; 

 

Σε συνδυασμό με την παραπάνω πρόταση οι συμμετέχοντες έπρεπε να 

αναφέρουν εάν το γεγονός ότι μοιράζονται τον εκπαιδευτικό τους προγραμματισμό, 

τους βοηθάει ή εάν πιστεύουν ότι θα τους βοηθούσε εάν συνέβαινε. Τα αποτελέσματα 

τα οποία εμφανίζονται στο Διάγραμμα 39 έρχονται σε συμφωνία με τα αντίστοιχα του 

Διαγράμματος 38. Πιο συγκεκριμένα, το 36% σημείωσε ότι αυτό το ενδεχόμενο είναι 

βοηθητικό ή θα ήταν βοηθητικό εάν υπήρχε και το 19% τόνισε ότι βοηθάει ή θα 

βοηθούσε πάρα πολύ. Επιπλέον, το 26% σημείωσε ότι βοηθάει αρκετά ενώ στον 

αντίποδα το 17% τόνισε ότι βοηθάει λίγο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2% ανέφερε ότι 

αυτή η εκδοχή δε βοηθάει ή δε θα βοηθούσε καθόλου στη συνδιδασκαλία. 
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Διάγραμμα 39: «Η ουσιαστική επικοινωνία είναι ένας από τους σημαντικούς παράγοντες για 

μια επιτυχημένη συν-διδασκαλική σχέση». Σας βοηθάει το παραπάνω αν συμβαίνει/ή θα σας 

βοηθούσε εάν συνέβαινε; 

 

Για την επιτυχή επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών της γενικής τάξης 

θεωρήθηκε χρήσιμη η κατανόηση της θέσης του εκπαιδευτικού της γενικής 

εκπαίδευσης έναντι του εκπαιδευτικού της ειδικής αγωγής αναφορικά με το εάν 

μοιράζεται μαζί τους τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του. Το Διάγραμμα 40 το οποίο 

ακολουθεί παρουσιάζει τα αποτελέσματα αυτής της πρότασης όπου καθίσταται σαφές 

ότι ο εκπαιδευτικός της γενικής εκπαίδευσης, με ένα ποσοστό ίσο με το 38%, 

μοιράζεται σε μικρό βαθμό (λίγο) τον εκπαιδευτικό του σχεδιασμό. Στην αντίθετη 

πλευρά βρίσκεται το 31% το οποίο δήλωσε ότι ο εκπαιδευτικός της γενικής 

εκπαίδευσης μοιράζεται σε σημαντικό βαθμό (πολύ) τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, 

ενώ το 17%, το οποίο ακολουθεί με σημαντική διαφορά, τόνισε ότι μοιράζεται τον 

εκπαιδευτικό σχεδιασμό αρκετά. Ένα ποσοστό ίσο με το 14% το οποίο απομένει, 

τόνισε ότι ο εκπαιδευτικός γενικής αγωγής δε μοιράζεται καθόλου τον εκπαιδευτικό 

σχεδιασμό του με τον εκπαιδευτικό της ειδικής αγωγής. 
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Διάγραμμα 40: «Η ουσιαστική επικοινωνία είναι ένας από τους σημαντικούς παράγοντες για 

μια επιτυχημένη συν-διδασκαλική σχέση». Ο γενικός δάσκαλος μοιράζεται τον  εκπαιδευτικό του 

σχεδιασμό μαζί σας; 

 

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο για τη δημιουργία μίας καλής επικοινωνιακής 

σχέσης ήταν η ισοτιμία των αλληλεπιδράσεων των εκπαιδευτικών με τους γονείς των 

παιδιών. Πιο συγκεκριμένα, εξετάστηκε η περίπτωση κατά την οποία και οι δύο 

εκπαιδευτικοί επικοινωνούν από κοινού με όλους του γονείς ή μεμονωμένα. Σύμφωνα 

με το Διάγραμμα 41, το 29% σημείωσε ότι συμφωνεί αρκετά με αυτήν την πρόταση, 

ενώ το 26% ότι συμφωνεί πολύ. Ακολουθεί το ποσοστό το οποίο είναι ίσο με το 24% 

και δήλωσε ότι συμφωνεί λίγο με αυτήν την πρόταση, ενώ το 14% δεν παρουσίασε 

καμία συμφωνία σε αντίθεση με το 7% το οποίο σημείωσε ότι βρίσκεται πάρα πολύ 

σύμφωνο. 
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Διάγραμμα 41: «Η ουσιαστική επικοινωνία είναι ένας από τους σημαντικούς παράγοντες για 

μια επιτυχημένη συν-διδασκαλική σχέση». Θεωρείται πως υπάρχει «ισοτιμία» στις 

αλληλεπιδράσεις σας με τους γονείς των παιδιών (επικοινωνείτε και οι δύο από κοινού όταν είναι 

δυνατό με όλους τους γονείς ή ο καθένας επικοινωνεί μεμονωμένα); 

 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση του μέρους του ερωτηματολογίου το οποίο 

εξετάζει την πρόταση ότι «η ουσιαστική επικοινωνία είναι ένας από τους 

σημαντικούς παράγοντες για μία επιτυχημένη συν-διδασκαλική σχέση», εξετάζεται η 

περίπτωση ύπαρξης συγκρούσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών της γενικής 

εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής. Στο Διάγραμμα 42 αποδεικνύεται ότι το 57% 

σημείωσε ότι δεν εκδηλώνονται καθόλου συγκρούσεις ενώ το 22% ότι συμβαίνουν 

λίγες. Με σημαντική διαφορά ακολουθεί το 12% το οποίο ανέφερε ότι συμβαίνουν 

αρκετές συγκρούσεις ενώ το 7% τόνισε ότι συμβαίνουν πολλές και μόλις το 2% ότι 

συμβαίνουν πάρα πολλές.  
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Διάγραμμα 42: «Η ουσιαστική επικοινωνία είναι ένας από τους σημαντικούς παράγοντες για 

μια επιτυχημένη συν-διδασκαλική σχέση». Έχουν υπάρξει συγκρούσεις μεταξύ σας; 

 

Προχωρώντας προς την ολοκλήρωση της τέταρτης κατηγορίας ερωτήσεων 

του ερωτηματολογίου, εξετάζεται μία πολύ σημαντική σχέση συνεργασίας η οποία 

αφορά μεταξύ των εκπαιδευτικών και των γονέων (Διαγράμματα 43-48). Πιο 

συγκεκριμένα, στο Διάγραμμα 43 που ακολουθεί εξετάζεται η περίπτωση της 

προθυμίας για συνεργασία των γονέων με τους εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με τις 

εκτιμήσεις αυτού του σημείου το 36% ανέφερε ότι οι γονείς είναι πολύ πρόθυμοι να 

συνεργαστούν, ενώ το 31% ότι είναι αρκετά πρόθυμοι. Με διαφορά ίση με 10 

ποσοστιαίες μονάδες μικρότερη, ακολουθεί το 21% το οποίο δήλωσε ότι οι γονείς 

είναι πάρα πολύ πρόθυμοι να συνεργαστούν, ενώ το 12% ανέφερε ότι είναι λίγο 

πρόθυμοι οι γονείς να συνεργαστούν με τους εκπαιδευτικούς της γενικής τάξης. 
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Διάγραμμα 43: Διακρίνονται από προθυμία οι γονείς να συνεργαστούν μαζί σας; 

 

Επιπλέον, θεωρήθηκε χρήσιμη η εξέταση της περίπτωσης κατά την οποία οι 

γονείς συμμετέχουν στο σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών των παιδιών τους, 

σαν ένα μέρος της συνεργασίας του μαζί τους. Στο Διάγραμμα 44 όπου 

παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις αυτής της πρότασης αποδεικνύεται ότι το 31% ανέφερε 

ότι οι γονείς συμμετέχουν λίγο στη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών, ενώ το 

29% ότι συμμετέχουν αρκετά. Ένα ποσοστό ίσο με το 24% σημείωσε ότι οι γονείς 

συμμετέχουν πολύ στη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών ενώ το 14% 

ανέφερε ότι οι γονείς δε συμμετέχουν καθόλου στη διαμόρφωσή του. Είναι χρήσιμο 

να σημειωθεί ότι το 2% που υπολείπεται δήλωσε ότι οι γονείς συμμετέχουν πάρα 

πολύ στη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών υποδηλώνοντας την ενεργό 

συμμετοχή τους. 
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Διάγραμμα 44: Συμμετέχουν οι γονείς στο σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών; 

 

Μία σημαντική πτυχή στη δημιουργία σχέσης συνεργασίας των 

εκπαιδευτικών με τους γονείς είναι η ενημέρωση των πρώτων αναφορικά με την 

κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών τους. Παρατηρώντας το Διάγραμμα 45 το οποίο 

ακολουθεί, αποδεικνύεται ότι το 45% των συμμετεχόντων στην έρευνα ανέφερε ότι 

ενημερώνει πάρα πολύ τους γονείς, ενώ το 31% δήλωσε ότι ενημερώνει πολύ τους 

γονείς αναφορικά με την κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών τους. Από την άλλη 

πλευρά το 24% σημείωσε ότι ενημερώνει αρκετά τους γονείς σχετικά με την 

κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. 

 

Διάγραμμα 45: Ενημερώνετε τους γονείς για την κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών τους; 
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Πέραν της ενημέρωσης των γονέων σχετικά με την κοινωνική ανάπτυξη των 

παιδιών τους, σημαντικότερη θεωρείται ότι είναι η ενημέρωσή τους αναφορικά με 

την ακαδημαϊκή τους πορεία. Τα αποτελέσματα αυτού του στοιχείου του 

ερωτηματολογίου παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 46 όπου αποδεικνύεται ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος το οποίο είναι ίσο με το 42% σημείωσε ότι 

ενημερώνει πάρα πολύ τους γονείς και το 34% παραμένοντας στην ίδια κατεύθυνση 

τόνισε ότι ενημερώνει πολύ τους γονείς σχετικά με την ακαδημαϊκή τους πορεία. 

Τέλος, ένα ποσοστό ίσο με το 24% δήλωσε ότι ενημερώνει αρκετά τους γονείς γύρω 

από την ακαδημαϊκή πρόοδο των παιδιών τους. 

 

Διάγραμμα 46: Ενημερώνετε τους γονείς για την ακαδημαϊκή τους πορεία; 

 

Επιπρόσθετα, η ενημέρωση σχετικά με τα βιώματα των παιδιών εκτός του 

σχολικού πλαισίου αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την οικοδόμηση μίας σχέσης 

συνεργασίας μεταξύ των γονέων και των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα τα οποία παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 47 αποδεικνύεται ότι το 38% 

ανέφερε ότι ενημερώνεται πολύ από τους γονείς, ενώ το 29% ότι ενημερώνεται πάρα 

πολύ σχετικά με τα βιώματα των παιδιών εκτός σχολείου. Με μεγάλη διαφορά 

ακολουθεί το 19% το οποίο τόνισε ότι ενημερώνεται αρκετά από τους γονείς, ενώ 

από την άλλη πλευρά το 12% σημείωσε ότι ενημερώνεται λίγο και μόλις το 2% ότι 

δεν ενημερώνεται καθόλου. 
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Διάγραμμα47: Σας ενημερώνουν οι γονείς για τα βιώματα των παιδιών τους εκτός σχολικού 

πλαισίου; 

 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση της τέταρτης ενότητας του 

ερωτηματολογίου αναφορικά με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών, και πιο 

συγκεκριμένα του σημείου το οποίο αφορά την συνεργασία τους με τους γονείς των 

παιδιών, εξετάζεται η συχνότητα με την οποία προσκαλούνται οι γονείς σε σχολικές 

εκδηλώσεις όπου συμμετέχουν τα παιδιά τους. Από το Διάγραμμα 48 αποδεικνύεται 

ότι το 52% καλεί πολύ συχνά τους γονείς να παρευρίσκονται σε αντίστοιχες 

εκδηλώσεις, ενώ το 36% τους καλείς αρκετά συχνά. Ένα ποσοστό ίσο με το 12% το 

οποίο υπολείπεται σημείωσε ότι καλεί πάρα πολύ συχνά τους γονείς στην 

παρακολούθηση σχολικών εκδηλώσεων. 

 

Διάγραμμα 48: Πόσο συχνά προσκαλείται τους γονείς να επισκέπτονται ή να παρευρίσκονται 

σε σχολικές εκδηλώσεις; 
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5.5 Η αποτελεσματικότητα της παράλληλης στήριξης 

Στην Πέμπτη και τελευταία κατηγορία ερωτήσεων εξετάζεται η αποτελεσματικότητα 

της παράλληλης στήριξης σχετικά με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών με 

αναπηρία γύρω από τις γνωστικές, τις κοινωνικές αλλά και τις συναισθηματικές τους 

δεξιότητες. Η συγκεκριμένη κατηγορία ολοκληρώνεται με μία ερώτηση ανοιχτού 

τύπου όπου οι συμμετέχοντες στην έρευνα πρέπει να αναφέρουν τις σημαντικότερες 

ανάγκες που θεωρούν ότι θα συμβάλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του 

θεσμού της παράλληλης στήριξης. Με την ενότητα αυτή επιτυγχάνεται η απάντηση 

του τρίτου ερευνητικού ερωτήματος της παρούσας εργασίας, το οποίο αφορά στο: 

«Ποιος είναι ο βαθμός της αποτελεσματικότητας της παράλληλης στήριξης αναφορικά 

με την εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»; 

Στον Πίνακα 5 που ακολουθεί παρουσιάζονται διάφορα στοιχεία των 

δεξιοτήτων των μαθητών στο γνωστικό, στον κοινωνικό αλλά και στο 

συναισθηματικό τομέα, για τα οποία θεωρείται ότι ο θεσμός της παράλληλης 

στήριξης είναι αποτελεσματικός. Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τις γνωστικές ή 

ακαδημαϊκές δεξιότητες εξετάστηκε η περίπτωση της ανάγνωσης, της παραγωγής 

γραπτού λόγου και των μαθηματικών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 5, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα, με 

ποσοστό μεγαλύτερο του 35% για τις περισσότερες περιπτώσεις, ανάφερε ότι ο 

θεσμός της παράλληλης στήριξης είναι πολύ ή πάρα πολύ αποτελεσματικός για τους 

μαθητές με αναπηρία. Επιπλέον, για τις κοινωνικές δεξιότητες εξετάστηκε η 

περίπτωση της συνεργασίας με τους συνομηλίκους καθώς και η λεκτική επικοινωνία. 

Είναι χρήσιμο να σημειωθεί ότι παρά το γεγονός ότι πάλι ένα σημαντικό μέρος του 

δείγματος αναγνώρισε τη συμβολή της αποτελεσματικότητας του θεσμού της 

παράλληλης στήριξης, ωστόσο μεγάλο μέρος του τόνισε ότι η αποτελεσματικότητα 

του θεσμού για αυτόν τον τομέα δεξιοτήτων είναι αρκετή. Ολοκληρώνοντας την 

παρουσίαση των δεξιοτήτων που εικάζεται ότι συνδράμουν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού της παράλληλης στήριξης, ο τελευταίος τομέας 

είναι ο συναισθηματικός ο οποίος προσεγγίζεται μέσω της αυτονομίας και της 

αυτοπεποίθησης των μαθητών. Σύμφωνα με τον Πίνακα 5, η πλειοψηφία του 

δείγματος θεώρησε ότι ο βαθμός αποτελεσματικότητας του θεσμού της παράλληλης 
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στήριξης κυμαίνεται από αρκετά έως πάρα πολύ, ενώ υπήρξαν πολύ μικρά ποσοστά 

τα οποία υποστήριξαν ότι ο εν λόγω βαθμός είναι λίγος ή ανύπαρκτος. 

 

 
 

Καθόλου 

 

Λίγο 

 

Αρκετά 

 

Πολύ 

 

 

Πάρα Πολύ 

 

 

Γνωστικές/Ακαδημαϊκές Δεξιότητες: 
     

1. Ανάγνωση ή Προαναγνωστικές 

δεξιότητες 
 9.5 21.4 45.2 23.8 

2. Γραπτός λόγος ή Προγραφικές 

δεξιότητες 
 9.5 19 38.1 33.3 

3. Μαθηματικά ή Προμαθηματικές 

έννοιες 
 11.9 11.9 38.1 38.1 

      

Κοινωνικές Δεξιότητες (π.χ. έχει 

σχέσεις «φιλίας» με μαθητές): 
     

1. Συνεργασία με τους συνομηλίκους 4.8 11.9 28.6 23.8 31 

2. Λεκτική Επικοινωνία  4.8 35.7 31 28.6 

      

Συναισθηματικές Δεξιότητες      

1. Αυτονομία 4.8 11.9 31 31 21.4 

2. Αυτοπεποίθηση 4.8 7.1 19 40.5 28.6 

Πίνακας 5: Σημειώστε τον βαθμό που θεωρείται ότι η Παράλληλη Στήριξη είναι 

αποτελεσματική για την ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών με αναπηρία, στους παραπάνω 

τομείς 

 

Με την ολοκλήρωση της παρουσίασης των αποτελεσμάτων του ερευνητικού 

εργαλείου της παρούσας έρευνας, οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα 

έπρεπε να αναφέρουν τις κυριότερες ανάγκες που θεωρούν ότι είναι απαραίτητες για 

την αποτελεσματικότητα του θεσμού της παράλληλης στήριξης. Για να συμβεί αυτό, 
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έπρεπε να δώσουν τις απαντήσεις τους μέσω μίας ερώτησης ανοικτού τύπου. Μετά τη 

συγκέντρωση και την ομαδοποίηση των απαντήσεων αυτής της ερώτησης είναι πολύ 

σημαντικό να τονισθεί ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα (25 από 

τους 41 που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο) ανέφερε ως σημαντικότερη ανάγκη 

την καθιέρωση της συνεργασίας. Όπως έχει επισημανθεί στο θεωρητικό μέρος της 

παρούσας έρευνας αλλά και στο μεγαλύτερο μέρος του ερευνητικού εργαλείου, η 

συνεργασία αποτελεί το βασικότερο παράγοντα για την επιτυχία της συνδιδασκαλίας. 

Η συνεργασία πρέπει να προάγεται μεταξύ των εκπαιδευτικών, μεταξύ των 

εκπαιδευτικών και των γονέων, των εμπλεκόμενων φορέων του σχολικού συμβούλου 

και του διευθυντή της σχολικής μονάδας. 

Επιπλέον, οι επιμέρους ανάγκες οι οποίες σημειώθηκαν από τους 

συμμετέχοντες στην έρευνα θα παρουσιαστούν στη συνέχεια με φθίνουσα σειρά, 

αρχίζοντας από εκείνες οι οποίες αναφέρθηκαν από τα περισσότερα άτομα. Πιο 

συγκεκριμένα: 

1. Η ύπαρξη του κατάλληλου υλικοτεχνικού και εκπαιδευτικού υλικού όπως και 

η βελτίωση των υποδομών. 

2. Η συνεχής επιμόρφωση και εκπαιδευτική κατάρτιση των εκπαιδευτικών τόσο 

της γενικής εκπαίδευσης όσο και της ειδικής αγωγής 

3. Η αναγνώριση του έργου του εκπαιδευτικού της ειδικής αγωγής 

4. Η υποστήριξη του εκπαιδευτικού της ειδικής αγωγής από το σχολικό 

σύμβουλο και παρέμβαση του δεύτερου στη γενική τάξη όποτε κρίνεται 

απαραίτητο. 

5. Η αντιμετώπιση του έργου της παράλληλης στήριξης με επαγγελματισμό, 

σεβασμό και διακριτικότητα από τους εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής. 

6. Η επαρκής ενημέρωση για το αντικείμενο της ειδικής αγωγής και του έργου 

της συνδιδασκαλίας και η κατανόηση αυτών σαν εκπαιδευτικών μεθόδων και 

όχι σαν παροχή βοήθειας προς το παιδί. 

7. Η έμφαση στην αυτονομία του παιδιού. 

8. Οι περισσότερες ώρες για την παροχή υποστήριξης στο παιδί που το έχει 

ανάγκη. 

9. Η ομαλή ένταξη του μαθητή στο κοινωνικό περιβάλλον. 
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10. Η δημιουργία ενός εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος για το 

κάθε παιδί και η αποσαφήνιση των στόχων που πρέπει να πληροί και οι οποίοι 

πρέπει να αναπροσαρμόζονται. 

11. Η ισότιμη αντιμετώπιση του εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής με τον αντίστοιχο 

της γενικής εκπαίδευσης. 

12. Η στενή επαφή του εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής με το παιδί από την αρχή 

της συνεργασίας. 

13. Η αποφυγή του στιγματισμού του παιδιού και ο σεβασμός στην ιδιαιτερότητα. 

14. Η αντιστοιχία ενός εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής για κάθε μαθητή που 

αντιμετωπίζει ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

15. Η χορήγηση υψηλότερων κονδυλίων από τους κρατικούς φορείς. 

16. Ο αναπροσδιορισμός των προσδοκιών των γονέων από τα παιδιά τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Η διενέργεια της παρούσας μελέτης αποτέλεσε ένα απαιτητικό και επίπονο εγχείρημα 

εξαιτίας της δυσκολίας εύρεσης ατόμων να συμμετάσχουν στο ερευνητικό μέρος της 

και της λήψης της κατάλληλης συγκατάθεσης. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι 

συμμετείχαν στην έρευνα εξέφρασαν τις απόψεις τους σχετικά με τη συνεκπαίδευση 

και κυρίως με την παράλληλη στήριξη και την αποτελεσματικότητά της στους 

μαθητές που αντιμετωπίζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Όπως έχει σημειωθεί σε 

όλη την έκταση της συγγραφής της παρούσας μελέτης η έννοια της ειδικής αγωγής 

και της συνδιδασκαλίας – συνεκπαίδευσης κερδίζουν το αυξημένο ενδιαφέρον της 

επιστημονικής κοινότητας. Έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες ώστε να σταματήσουν 

να αντιμετωπίζονται σαν ασθενείς και να γίνονται αναφορές από την ιατρική 

κοινότητα και ακόμη περισσότερες ώστε να διεκδικήσουν ισότιμα δικαιώματα στην 

εκπαίδευση και στην κοινωνική ζωή τους. 

Στα πλαίσια συγγραφής της παρούσας μελέτης, με την ολοκλήρωση της 

θεωρητικής προσέγγισης του υπό εξέταση ζητήματος, διενεργήθηκε μία πρότυπη 

έρευνα σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικών Σχολείων και 

Νηπιαγωγείων) στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη και Πτολεμαΐδα) και 

της Θεσσαλονίκης. Για το σκοπό αυτό διανεμήθηκε ένα ερωτηματολόγιο, άλλοτε σε 

έντυπη και άλλοτε σε ηλεκτρονική μορφή, προς όλους τους συμμετέχοντες με σκοπό 

την εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της 

παράλληλης στήριξης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Μέσω της ολοκλήρωσης της 

παρούσας μελέτης δόθηκαν απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα τα οποία 

αποτέλεσαν το εφαλτήριο για τη διεξαγωγή της παρούσας μελέτης. Το 

ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε συνολικά σε 42 άτομα από τα οποία 1 άτομο δε 

συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο ενώ σε κάποιες ερωτήσεις παρατηρήθηκε ότι 

απουσίαζαν μέχρι 3 άτομα από το δείγμα. 

Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα το οποίο κλήθηκε να απαντήσει η παρούσα 

μελέτη, αφορούσε στην αποσαφήνιση του ρόλου της γενικής και της ειδικής αγωγής. 
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Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος σημείωσε ότι θεωρεί ότι ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού της ειδικής αγωγής είναι αρκετά ισότιμος με εκείνον του 

εκπαιδευτικού της γενικής αγωγής, ενώ συμφώνησαν αρκετά και στο γεγονός της 

ταυτοποίησης των ρόλων και των εκπαιδευτικών ευθυνών τους στην έναρξη της 

συνδιδασκαλίας. Σχετικά με τον ορισμό των προσδοκιών που μπορεί να είχαν οι 

εκπαιδευτικοί κατά την έναρξη της συνεργασίας τους, η πλειοψηφία του δείγματος 

ήταν φειδωλή στην απάντηση αναφέροντας ότι αυτό συνέβη σε μικρό βαθμό (λίγο). 

Στον αντίποδα, οι προσδοκίες που είχαν οι εκπαιδευτικοί από τους μαθητές στην 

έναρξη της συνεργασίας τους, σύμφωνα με την πλειοψηφία του δείγματος είχαν 

καθοριστεί σε αρκετό βαθμό. Προς την ίδια κατεύθυνση κινήθηκε το δείγμα σχετικά 

με την απαρίθμηση της κατανομής εργασίας, όπου η πλειοψηφία ανέφερε ότι ο 

καθορισμός είχε συμβεί αρκετά στην αρχή της συνεργασίας τους. Οι εκπαιδευτικοί οι 

οποίοι συμμετείχαν στην έρευνα τόνισαν ότι η απουσία προσδιορισμού όλων των 

παραπάνω πτυχών δε θα μπορούσε να δημιουργήσει άγχος στην εκτέλεση των 

καθηκόντων τους. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκτέλεση της παράλληλης στήριξης ή οποιασδήποτε 

μορφής συνδιδασκαλίας απαιτεί την ύπαρξη ενός εξατομικευμένου εκπαιδευτικού 

προγράμματος. Το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος ανέφερε ότι εφαρμόζει ένα 

αντίστοιχο πρόγραμμα και ότι για το σχεδιασμό του λαμβάνονται σοβαρά υπόψη 

πληροφορίες από αξιολογήσεις του παιδιού από το παρελθόν του, ενώ ο ίδιος ο 

εκπαιδευτικός θα εξετάσει με προσεκτικό τρόπο και θα αξιολογήσει τις ανάγκες του 

παιδιού. Ο σχεδιασμός ενός προγράμματος αυτού του βεληνεκούς, προϋποθέτει τον 

καθορισμό κάποιων μακροπρόθεσμων στόχων από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι 

στην προκειμένη περίπτωση ήταν στην πλειοψηφία τους 3, όπως επίσης 3 ήταν και οι 

βραχυπρόθεσμοι ή επιμέρους στόχοι. Αξίζει να σημειωθεί ότι η υλοποίηση του 

εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος προϋποθέτει την επανεξέτασή του, η 

οποία για τα δεδομένα της παρούσας έρευνας πραγματοποιούνταν σε μηνιαία βάση 

σύμφωνα με το δείγμα. 

Θεωρήθηκε χρήσιμο εάν κατά την αναθεώρηση του εξατομικευμένου 

εκπαιδευτικού προγράμματος συμμετέχουν κάποια άτομα του ευρύτερου σχολικού 

περιβάλλοντος όπου μαθητεύει το παιδί. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα 

ευρήματα της παρούσας μελέτης ο γενικός εκπαιδευτικός συμμετέχει σε χαμηλό 

βαθμό, ενώ ο γενικός διευθυντής καθόλου. Ο σχολικός σύμβουλος και το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. 
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είτε συμμετέχουν είτε όχι, ενώ καθοριστικός κρίνεται ότι είναι ο ρόλος του ίδιου του 

μαθητή όπως και του οικογενειακού του περιβάλλοντος στην αναθεώρηση του 

προγράμματος. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι για την αξιολόγηση του 

προγράμματος λαμβάνεται σοβαρά υπόψη ο βαθμός προόδου που έχει συντελέσει ο 

μαθητής, ενώ ένας σημαντικός αριθμός των εκπαιδευτικών που συμμετείχε στην 

έρευνα σημείωσε ότι χρησιμοποιεί τη Λίστα Βασικών Δεξιοτήτων για την 

αξιολόγηση των μαθητών αλλά και τη δημιουργία των αντίστοιχων στόχων. 

Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα το οποίο έπρεπε να απαντήσει η τρέχουσα 

έρευνα αφορούσε στο βαθμό συνεργασίας των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία η συνεργασία αποτελεί έναν παράγοντα ζωτικής σημασίας για την 

επιτυχία του θεσμού της παράλληλης στήριξης. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

απέδειξαν ότι ο εκπαιδευτικός της ειδικής αγωγής συνεργάζεται σε υψηλό βαθμό με 

τον εκπαιδευτικό της γενικής εκπαίδευσης, ενώ δεν υπάρχει κάποιος βαθμός 

συνεργασίας με το διευθυντή, το ΚΕ.Δ.Δ.Υ ή το σχολικό σύμβουλο. Από την άλλη 

πλευρά, όπως και στην περίπτωση της αναθεώρησης του εξατομικευμένου 

προγράμματος σπουδών έτσι και εδώ σημαντική είναι η σχέση συνεργασίας με το 

μαθητή ή το οικογενειακό του περιβάλλον. Για την κατανόηση της σχέσης 

συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών εξετάστηκαν αρκετοί παράγοντες οι οποίοι 

απέδειξαν ότι υπάρχει μία καλή σχέση συνεργασίας μεταξύ των δύο εκπαιδευτικών η 

οποία στέφεται με το αίσθημα της προθυμίας για επέκτασή της. Είναι κρίσιμο να 

σημειωθεί ότι η αγαστή σύμπνοια μεταξύ των εκπαιδευτικών δε θα μπορούσε να είναι 

επιτυχημένη εάν δεν ήταν ανεπτυγμένη η δεξιότητα της επικοινωνίας. Ως εκ τούτου 

μελετήθηκαν αρκετές πτυχές οι οποίες θα μπορούσαν να αποδείξουν και να 

παγιώσουν την ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με τις 

εκτιμήσεις οι οποίες διενεργήθηκαν σε αυτό το σημείο αποδεικνύεται ότι οι 

εκπαιδευτικοί θεωρούν αρκετά σημαντικό το στοιχείο της επικοινωνίας σαν έναν 

παράγοντα ο οποίος θα κρίνει την επιτυχία της συν-διδασκαλικής σχέσης. 

Πέραν της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών, πολύ σημαντική είναι η 

συνεργασία μεταξύ του εκπαιδευτικού της ειδικής αγωγής και του οικογενειακού 

περιβάλλοντος του μαθητή. Τα ευρήματα της έρευνας απέδειξαν ότι οι γονείς 

συμμετέχουν λίγο στο σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών των παιδιών τους, ενώ 

οι γονείς ενημερώνονται πάρα πολύ συχνά για την κοινωνική ανάπτυξή τους όπως και 

την αντίστοιχη ακαδημαϊκή. Επιπλέον, οι γονείς ενημερώνουν σε πολύ σημαντικό 
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βαθμό τον εκπαιδευτικό που παρακολουθεί το παιδί τους σχετικά με τα βιώματα 

αυτών εκτός του σχολείου, ενώ οι εκπαιδευτικοί πολύ συχνά προσκαλούν τους γονείς 

να παρακολουθήσουν σχολικές εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχουν τα παιδιά. 

Το τέταρτο και τελευταίο ερευνητικό ερώτημα το οποίο οφείλει να απαντήσει 

το παρόν ερευνητικό πόνημα αφορά στο βαθμό της αποτελεσματικότητας της 

παράλληλης στήριξης αναφορικά με την εκπαίδευσης των μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Τα αποτελέσματα της έρευνας απέδειξαν ότι οι 

συμμετέχοντες θεωρούν ότι ο θεσμός της παράλληλης στήριξης είναι πάρα πολύ 

αποτελεσματικός για τους μαθητές με αναπηρία. Η αποτελεσματικότητα της 

παράλληλης στήριξης εξετάστηκε στο πλαίσιο των γνωστικών, των κοινωνικών αλλά 

και των συναισθηματικών δεξιοτήτων όπου αποδείχθηκε ότι ο βαθμός της είναι 

αρκετά υψηλός. Σχετικά με την παρουσίαση των σημαντικών αναγκών για τη 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας του θεσμού της παράλληλης στήριξης ο 

μεγαλύτερος αριθμός των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα τόνισε ότι η 

συνεργασία αποτελεί τη σημαντικότερη αναγκαιότητα. Παρόλα αυτά υπήρξαν 

διάφορες επιπλέον ανάγκες οι οποίες θεωρήθηκε ότι πρέπει να καλυφθούν ώστε να 

τονωθεί η αποτελεσματικότητα της παράλληλης στήριξης. 

Η ολοκλήρωση της παρούσας μελέτης απέδειξε ότι ο θεσμός της ειδικής 

αγωγής είναι αρκετά διαδεδομένος στην Ελλάδα, ενώ παρά από τις ορισμένες 

δυσκολίες που αντιμετωπίζει εφαρμόζεται με επιτυχία. Το ενδιαφέρον της μελέτης 

στράφηκε προς την παράλληλη στήριξη η οποία μετά την έρευνα που εκπονήθηκε 

αποδείχθηκε ότι βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο, ενώ υπάρχουν κάποια σημεία τα 

οποία οφείλουν να βελτιωθούν περεταίρω. Ωστόσο, η έρευνα αντιμετώπισε κάποιους 

περιορισμούς στην εκπόνησή της, όπως ήταν η συμμετοχή των υποψηφίων στην 

έρευνα, γεγονός το οποίο θεωρείται ότι σε επέκτασή της θα μπορέσει να λυθεί. 

Επίσης, η ερευνήτρια σκοπεύει να επεκτείνει τη γεωγραφική κάλυψη της έρευνας, 

ώστε να δημιουργηθεί μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την αντίληψη που έχουν οι 

εκπαιδευτικοί για το θεσμό της παράλληλης στήριξης στην Ελλάδα. Τέλος, εκτός από 

τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της παράλληλης στήριξης από την οπτική 

των εκπαιδευτικών, θεωρείται χρήσιμη η εξέτασή της από τη σκοπιά των γονέων ή 

και των ίδιων των μαθητών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

Αγαπητοί/ες Εκπαιδευτικοί Παράλληλης Στήριξης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Η αφιέρωση ελάχιστου προσωπικού σας χρόνου για την συμπλήρωση του παρόντος ερωτηματολογίου, 

θα αποτελέσει καθοριστική συμβολή στην παρούσα έρευνα με τίτλο: «Η αποτελεσματικότητα της 

Παράλληλης Στήριξης, στα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – αναπηρία στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση», η οποία διεξάγεται στο πλαίσιο της Πτυχιακής μου Εργασίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα 

Νηπιαγωγών - Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να μελετηθούν η εμπειρία, οι γνώσεις, οι στάσεις και οι πρακτικές 

των Εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τον θεσμό 

της Παράλληλης Στήριξης και την αποτελεσματικότητα του. 

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. Οι απαντήσεις είναι εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν μόνο 

για ερευνητικούς σκοπούς. Η συμπλήρωσή τους διαρκεί περίπου 10 λεπτά. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα σας γνωστοποιηθούν, αφού επικοινωνήσετε μαζί μου στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση irene96@windowslive.com 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στην έρευνα και την πολύτιμη βοήθεια. 

Με εκτίμηση 

Προπτυχιακή φοιτήτρια: 

Χατζηκυριάκου Ειρήνη 

 

mailto:irene96@windowslive.com
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΦΥΛΟ:  Άνδρας Γυναίκα  

ΗΛΙΚΙΑ: 25 – 35           36 – 45            46 – 55          56 και άνω 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

Δάσκαλος Ειδική Αγωγής                        Νηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής 

Δάσκαλος Γενικής Αγωγής                     Νηπιαγωγός Γενικής Αγωγής 

ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΣΑΣ 

Πτυχίο Α.Ε.Ι          Μεταπτυχιακό              Διδακτορικό 

ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΘΕΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Ναι                                                                                                            Όχι       
Αν ναι παρακαλώ σημειώστε 
Σε προπτυχιακές σπουδές          Σε μεταπτυχιακές σπουδές           Σε επιμόρφωση 400 
ωρών και άνω  
Σε σεμινάρια κάτω των 60 ωρών                              Σε σεμινάρια άνω των 60 ωρών 
 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

0 – 5 χρόνο           6 – 10 χρόνια          11 – 20 χρόνια           6 χρόνια και άνω 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

0 – 1 χρόνο           2 – 3 χρόνια          4 – 5 χρόνια           6 χρόνια και άνω 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ε.Ε.Α) 

0 – 1 χρόνο           2 – 3 χρόνια          4 – 5 χρόνια           6 χρόνια και άνω 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ 

Η μισθοδοσία σας γίνεται από το ελληνικό κράτος (Δημόσια Παράλληλη Στήριξη) 

Η μισθοδοσία σας γίνεται από την οικογένεια του υποστηριζόμενου παιδιού (Ιδιωτική 

Παράλληλη Στήριξη) 
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 

Κάτω από 20                    20 – 25                    26 – 30  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΕ 

1                  2                     3                           

ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ                          

1
ο
 παιδί:……………………………………..                                

2
ο
 παιδί:…………………………………….. 

3
ο
 παιδί:……………………………………… 

Παρακαλώ επιλέξτε ένα από τα παιδιά, κυκλώνοντας το                                                                          

και απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις βάζοντας έναν (+).                                                                                          

 

1. ΡΟΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα 

πολύ 

1.1 Θεωρείτε ότι έχετε ισότιμο ρόλο 

μέσα στην γενική τάξη με τον γενικό 

εκπαιδευτικό; 

 

     

1.2 Είχατε ταυτοποιήσει τους ρόλους 

και τις εκπαιδευτικές σας ευθύνες από 

την αρχή της συνδιδασκαλίας μέσα 

στην τάξη; 

 

     

1.3 Θέσατε εσείς και το συν-

διδασκαλικό σας ζευγάρι από την 

αρχή της συνεργασίας σας σαφείς: 
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 ρόλους που ο καθένας έπρεπε 

να αναλάβει; 

 προσδοκίες που είχε ο ένας από 

τον άλλον; 

     

 προσδοκίες που είχατε από τους 

μαθητές; 

     

 (σαφή) αρίθμηση κατανομής 

εργασίας μεταξύ σας (γενικά 

και στα καθημερινά καθήκοντα, 

π.χ. επίβλεψη μαθητών στο 

διάλειμμα, εκτύπωση 

φωτοτυπιών, παρουσιολόγιο, 

υπεύθυνος υλικού κ.λπ.) 

 

     

1.4 Θεωρείται πως η έλλειψη 

προσδιορισμού όλων των παραπάνω 

οδηγεί σε άγχος; 

     

 

2. Εφαρμόζετε γραπτό Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Ε.Π) για 

κάθε μαθητή; 

Ναι                                                                                          Όχι 

Εάν ναι απαντήστε στα παρακάτω 

ερωτήματα συμπληρώνοντας με ένα 

+ 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα 

πολύ 

2.1 Για τον σχεδιασμό του Ε.Ε.Π 

λάβατε υπόψη σας πληροφορίες από 

παλαιότερες αξιολογήσεις του παιδιού; 

 

     

2.2 Για τον σχεδιασμό του Ε.Ε.Π 

κάνατε προσεκτική εξέταση και 

αναγνώριση των αναγκών του παιδιού 
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μέσω της συστηματικής παρατήρησης; 

 

 

 

 

 

ΣΤΟΧΟΙ Ε.Ε.Π 

1 2 3 4 5 

2.3 Πόσους μακροπρόθεσμους στόχους 

θέσατε; 

 

     

 

 1 και 

πάνω 

3 4 5 5 και 

πάνω 

2.4 Κάθε μακροπρόθεσμος στόχος από πόσους  

επιμέρους βραχυπρόθεσμους στόχους  

αποτελείται; 

     

 

 

 

 

 

 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα 

πολύ 

2.5 Οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι που 

θέσατε είναι Συγκεκριμένοι, 

Μετρήσιμοι, Εφικτοί, Σχετικοί με 
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τις ανάγκες του παιδιού και 

επιτεύξιμοι σε συγκεκριμένο 

χρόνο; 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ Ε.Ε.Π 

Κάθε 

εβδομάδα 

Κάθε 

15μερες 

Κάθε 

μήνα 

Κάθε 

τρίμηνο 

Άλλο 

2.6 Πόσο συχνά επανεξετάζετε το 

Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό 

Πρόγραμμα του κάθε μαθητή; 

 

     

 

2.7 Σημειώστε τον βαθμό 

συμμετοχής των συνεργατών σας 

στην αναθεώρηση του παραπάνω 

προγράμματος; 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα 

πολύ 

Γενικός Εκπαιδευτικός 

 

     

Διευθυντής      
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Σχολικός Σύμβουλος 

 

     

Οικογένεια 

 

     

Ο ίδιος ο μαθητής 

 

     

ΚΕ.Δ.Δ.Υ 

 

     

Άλλες εκπαιδευτικές υπηρεσίες 

 

     

 

 

 

 

 

Στην αξιολόγηση του Ε.Ε.Π Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα 

πολύ 

2.8 Λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός 

προόδου που έχει συντελεσθεί; 

 

     

2.9 Χρησιμοποιείται την Λίστα 

Βασικών Δεξιοτήτων (Λ.Β.Δ) για 

την αξιολόγηση των μαθητών και 
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την δημιουργία σχετικών στόχων; 

 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

3. Ποίο είναι το επίπεδο 

συνεργασίας σας με: 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα 

πολύ 

τον Δάσκαλο γενικής εκπαίδευσης 

της τάξης 

 

     

τον Διευθυντή της σχολικής 

μονάδας 

 

     

τον Σχολικό Σύμβουλο της 

περιφέρειας που υπάγεται η 

σχολική μονάδα 

 

     

το Κ.Ε.Δ.Υ 

 

     

τους γονείς      

 

 

 

4. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα 

πολύ 
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4.1 Η σχέση σας με τον δάσκαλο 

της τάξης εκτός από 

«επαγγελματική» είναι και 

«κοινωνική»; 

 

     

4.2 ‘Η «προσωπική συμβατότητα» 

μεταξύ των συν-διδασκάλων είναι 

ο πιο σημαντικός παράγοντας για 

την συνεκπαιδευτική επιτυχία’. 

Στην δική σας περίπτωση, σε τι 

βαθμό συμβαδίζει η 

προσωπικότητα σας με την 

προσωπικότητα του συνεργάτη 

σας; 

 

     

4.3 Είστε πρόθυμος να 

συνεργαστείτε με τον δάσκαλο της 

γενικές εκπαίδευσης, για να 

ωφεληθούν οι μαθητές σας; 

 

     

4.4 Ο γενικός δάσκαλος 

διακρίνεται από προθυμία να 

συνεργαστεί μαζί σας, για τον 

παραπάνω σκοπό; 

 

     

4.5 Προσφέρετε ‘επαγγελματική 

υποστήριξη’ ο ένας στον άλλον 

(π.χ. παρέχετε εποικοδομητική 

κριτική και ανατροφοδότηση σε 
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ένα μάθημα του αλλουνού ώστε να 

βοηθηθούν οι μαθητές); 

5. ‘Η ουσιαστική επικοινωνία 

είναι ένας από τους σημαντικούς 

παράγοντες για μια επιτυχημένη 

συν-διδασκαλική σχέση’. Εσείς 

συζητάτε μεταξύ σας για: 

Καθόλου Λίγο Αρκετ

ά 

Πολύ Πάρα 

πολύ 

5.1 Τον σχεδιασμό της διδασκαλίας 

σας; 

     

5.2 Τις εκπαιδευτικές πρακτικές που 

ακολουθείτε; 

     

 

5.3 Την παράδοση των μαθημάτων; 

 

     

5.4 Δέχεστε σεβασμό από το συν-

διδασκαλικό  ζευγάρι σας για το 

διδακτικό στιλ που ακολουθείτε; 

 

     

5.5 Μοιράζεστε τον εκπαιδευτικό 

σας σχεδιασμό με τον γενικό 

δάσκαλο; 

 

     

5.6 Σας βοηθάει το παραπάνω αν 

συμβαίνει /ή θα σας βοηθούσε αν 

συνέβαινε; 
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5.7 Ο γενικός δάσκαλος μοιράζετε 

τον  

εκπαιδευτικό του σχεδιασμό μαζί 

σας; 

 

     

5.8 Θεωρείται πως υπάρχει 

‘ισοτιμία’ στις αλληλεπιδράσεις σας 

με τους γονείς των παιδιών 

(επικοινωνείτε και οι δύο από κοινού 

όταν είναι δυνατόν, με όλους τους 

γονείς ή ο καθένας επικοινωνεί 

μεμονωμένα) 

 

     

5.9 Έχουν υπάρξει συγκρούσεις 

μεταξύ σας; 

     

 

6 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΓΩΝΕΩΝ 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα 

πολύ 

6.1 Διακρίνονται από προθυμία οι 

γονείς να συνεργαστούν μαζί σας; 

 

     

6.2 Πόσο συχνά προσκαλείται τους 

γονείς να επισκέπτονται ή να 

παρευρίσκονται σε σχολικές 

εκδηλώσεις; 

 

     

6.3 Συμμετέχουν οι γονείς στον      
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σχεδιασμό του προγράμματος 

σπουδών; 

 

6.4 Ενημερώνετε τους γονείς για 

την κοινωνική ανάπτυξη των 

παιδιών τους; 

 

     

6.5 Ενημερώνετε τους γονείς για 

την ακαδημαϊκή τους πορεία; 

 

     

6.6 Σας ενημερώνουν οι γονείς για 

τα βιώματα των παιδιών τους εκτός 

σχολικού πλαισίου; 

     

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

7. Σημειώστε τον βαθμό που 

θεωρείται ότι η Παράλληλη 

Στήριξη είναι αποτελεσματική 

για την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

των μαθητών με αναπηρία, στους 

παρακάτω τομείς: 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα 

πολύ 

Γνωστικές/ Ακαδημαϊκές 

Δεξιότητες 

 

 Ανάγνωση ή 

Προαναγνωστικές 

δεξιότητες 

     

 Γραπτός λόγος ή 

Προγραφικές δεξιότητες 
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 Μαθηματικά ή 

Προμαθηματικές έννοιες 

     

Κοινωνικές Δεξιότητες (π.χ. έχει 

σχέσεις ‘φιλίας’ με μαθητές) 

 

 

 Συνεργασία με τους 

συνομήλικους 

     

 Λεκτική Επικοινωνία      

Συναισθηματικές Δεξιότητες  

 Αυτονομία      

 Αυτοπεποίθηση      

8. Ποίες θεωρείται τις κυριότερες ανάγκες σας για την 

αποτελεσματικότερη υλοποίηση του έργου σας στην Παράλληλη Στήριξη; 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………. . 

                                                                                                                                         

                                                                                              Σας ευχαριστώ πολύ  

για την ανταπόκριση και                                                                                                                             

τον πολύτιμο σας χρόνο. 

 

 

 


