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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ, θ. Αγαιηψηε 

Ησάλλε, Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο γηα ηηο ζπκβνπιέο ηνπ, ηελ ππνζηήξημε, ηελ νπζηαζηηθή 

επηθνηλσλία θαη θαζνδήγεζε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο κνπ.  

Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηα ππφινηπα κέιε ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο, ηνλ θ. 

Λεκνλίδε Υαξάιακπν, Καζεγεηή ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηνλ θ. Μπάξκπα Γεψξγην, 

Δπίθνπξν Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηεκψλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. 

Δπηπξφζζεηα, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο δηδάζθνληεο απηνχ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ,  

ηνπο θαζεγεηέο Μαζεκαηηθψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ αθηέξσζαλ ρξφλν 

θαη έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα θη έηζη βνήζεζαλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο κνπ, 

ηνλ Παπαγεσξγίνπ Βαζίιεην, θνηηεηή Μαζεκαηηθνχ ηνπ ΑΠΘ, γηα ηε βνήζεηά ηνπ 

ζηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ.  

Σέινο, ζέισ λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη φινπο φζνπο κε ζηήξημαλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ θαη ηεο εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ζ παξνχζα κειέηε ζρεδηάζηεθε γηα λα δηεξεπλεζνχλ νη δηδαθηηθέο επηινγέο ησλ 

θαζεγεηψλ Μαζεκαηηθψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ν βαζκφο, κε ηνλ νπνίν 

εληάζζνπλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο πξαθηηθέο πνπ σθεινχλ ηνπο καζεηέο κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαζψο θαη, λα κειεηεζνχλ νη απφςεηο ηνπο σο πξνο ηελ 

εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ καζεηψλ. 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 245 θαζεγεηέο Μαζεκαηηθψλ, νη νπνίνη δηδάζθνπλ ζε 

ζρνιεία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα θαη γηα ηε ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν βαζίζηεθε ζηα 

εξγαιεία άιισλ εξεπλψλ θαη πξνζαξκφζηεθε ζηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο.  

Απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο πξνέθπςε φηη νη θαζεγεηέο Μαζεκαηηθψλ 

ππνζηεξίδνπλ ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ ζεσξνχληαη σθέιηκεο γηα ηνπο καζεηέο 

κηαο ζπκπεξηιεπηηθήο ηάμεο θαη γεληθά έρνπλ ζεηηθέο απφςεηο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή 

ζπκπεξίιεςε καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ρσξίο λα επεξεάδνληαη 

ηδηαίηεξα απφ ην θχιν, ηελ ειηθία, ηα έηε ππεξεζίαο θαη ην επίπεδν εθπαίδεπζήο 

ηνπο. 

 

Λέξειρ κλειδιά: Δθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε, ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, απφςεηο 

θαζεγεηψλ Μαζεκαηηθψλ. 

 

 

ABSTRACT 

This study was designed to investigate the choice of teaching methods Secondary 

Education Mathematics teachers make and the extent to which they incorporate in 

their teaching practices that benefit students with mild educational needs, as well as to 

study their views on educational inclusion of these students. 

The survey involved 245 mathematics teachers who teach at secondary schools in 

Greece and a questionnaire based on the tools of other surveys and adapted to the 

needs of this research was used to collect the data.  

The findings of the research have shown that mathematics teachers support teaching 

practices that are considered beneficial to students of an inclusive class and generally 

have positive views about educational inclusion of students with mild educational 

needs, which are not particularly affected by gender, age, years of service and their 

level of education. 

 

Keywords: Educational inclusion, mild educational needs, mathematics teachers‟ 

views 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Οη ζπκπεξηιεπηηθέο ηάμεηο, ζηηο νπνίεο νη καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο έρνπλ ηελ 

επθαηξία λα θνηηήζνπλ ζην ίδην πεξηβάιινλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ρσξίο εηδηθέο 

αλάγθεο, έρνπλ απμεζεί ζε αξηζκφ (Adibsereshki & Salehpour, 2014, φπ. αλαθ. ζην 

Ahmad & May, 2018). Ζ παγθφζκηα ηάζε πξνο ηε ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε 

ζεκαίλεη φηη φινη νη καζεηέο ηνπνζεηνχληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζε ηάμεηο γεληθήο 

εθπαίδεπζεο, παξά ην γεγνλφο φηη έρνπλ δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Έηζη, ε 

ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε απαηηεί αιιαγέο ζηε θχζε θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, θαζψο θαη ζηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζηηο ηάμεηο γεληθήο εθπαίδεπζεο, ψζηε λα απνδερζνχλ καζεηέο κε 

πνηθίιεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (Engelbrecht, Nel, Nel, & Tlale, 2015, Srivastava, de 

Boer & Pijl, 2013, φπ. αλαθ. ζην Engelbrecht, Savolainen, Nel, Koskela, & Okkolin, 

2017). 

Με απηή ηελ απμαλφκελε ηάζε πξνο ηε ζπκπεξίιεςε, νη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο 

εθπαίδεπζεο ζα αλαιάβνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξεο επζχλεο γηα ηνπο καζεηέο κηαο 

ζπκπεξηιεπηηθήο ηάμεο θαη ζα πξέπεη λα πξνεηνηκαζηνχλ κε θάζε δπλαηφ ηξφπν γηα 

λα αληαπνθξηζνχλ θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο φισλ ησλ καζεηψλ (DeSimone & Parmar, 

2006b). Οη απαηηήζεηο ησλ ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, νη αιιαγέο ζηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ καζεηψλ θαη νη κεησκέλνη εθπαηδεπηηθνί πφξνη θαζηζηνχλ 

εμαηξεηηθά δχζθνιε ηελ παξνρή πςειήο πνηφηεηαο εθπαίδεπζεο ζε φινπο ηνπο 

καζεηέο αθφκα θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ αληαπνθξίλνληαη κε ηνλ θαιχηεξν 

ηξφπν ζηηο αλάγθεο ηνπο. Οη δπζθνιίεο εληείλνληαη φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί 

πξνζπαζνχλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ζε ιηγφηεξν πεξηνξηζηηθά πεξηβάιινληα, φπσο είλαη ε γεληθή ηάμε (Maheady, Harper 

& Mallette, 2001). Απφ ηε βηβιηνγξαθία βξέζεθε φηη ε επηηπρία ησλ καζεηψλ κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηα καζεκαηηθά θαζνξίδεηαη απφ ηελ θαηάξηηζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, απφ ηηο απφςεηο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη απφ ηε 

ρξήζε απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη θαηάιιεισλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ 

(Obudo, 2008). 

Οη αληηιήςεηο θαη νη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε ησλ 

καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ εξεπλεηηθφ 

ζέκα. Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο απηνχ ηνπ εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζα 

κπνξνχζε λα εληνπηζηεί ζηηο πην ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο, νη νπνίεο 

ππνζηεξίδνπλ φηη γηα λα απνθηεζνχλ πνιχηηκεο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηε 

ζπκπεξηιεπηηθή πξαθηηθή θαη ηε δπλακηθή κηαο ζπκπεξηιεπηηθήο ηάμεο, ίζσο δελ 

ππάξρεη θαιχηεξνο ηξφπνο απφ ην λα αμηνινγεζνχλ νη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

(Rose, 2001, φπ. αλαθ. ζην Kalyva, Gojkovic & Tsakiris, 2007). Οη εθπαηδεπηηθνί 

δηαδξακαηίδνπλ βαζηθφ ξφιν ζηελ επηηπρία ηεο εθαξκνγήο νπνηαζδήπνηε 

εθπαηδεπηηθήο ηδέαο. Έηζη, θαη ε επηηπρήο εθαξκνγή ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο 

εθπαίδεπζεο εμαξηάηαη απφ ηηο γλψζεηο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Harding 

& Darling, 2003, φπ. αλαθ. ζην Khan, 2012). 
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Ζ ζεκαζία ηεο κειέηεο ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζπκπεξίιεςε ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε εξεπλψλ ζηε βηβιηνγξαθία, νη νπνίεο λα δηεξεπλνχλ ηηο 

απφςεηο ησλ θαζεγεηψλ Μαζεκαηηθψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηε 

δηδαζθαιία θαη ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε καζεηψλ φρη γεληθά κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο αιιά λα επηθεληξψλνληαη εηδηθά ζηνπο καζεηέο κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, νδήγεζαλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο. Έηζη, γηα λα αλαδεηρζεί κηα γεληθφηεξε εηθφλα γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηελ 

εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα 

ησλ καζεκαηηθψλ κέζα ζηε γεληθή ηάμε, ε παξνχζα έξεπλα επηθεληξψλεηαη ζηηο 

απφςεηο ησλ θαζεγεηψλ Μαζεκαηηθψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ην δήηεκα 

απηφ. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη ε δνκή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη ε δηάξζξσζή 

ηεο αλά θεθάιαην.  

ην πξψην θεθάιαην αλαδεηθλχεηαη ε ρξεζηκφηεηα ησλ καζεκαηηθψλ, ην γηαηί 

καζαίλνπκε ηα καζεκαηηθά ζην ζρνιείν, πσο δηακνξθψλνληαη ζήκεξα νη ζηφρνη γηα 

ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ γηα ηε 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, θαζψο θαη πνηεο είλαη νη δηδαθηηθέο απαηηήζεηο ησλ 

καζεκαηηθψλ. ηε ζπλέρεηα, αλαιχνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο παξνπζηάδνληαο ηηο δπζθνιίεο θαη ηα εκπφδηα πνπ ζπλαληνχλ 

θαηά ηε κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ. Αθνινπζνχλ ε δηαζαθήληζε ηνπ φξνπ 

«ζπκπεξίιεςε», πνηα είλαη ηα νθέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο, πσο 

ιεηηνπξγεί πξνο φθεινο ησλ καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη 

επηζεκαίλνληαη νξηζκέλεο απφ ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκαηηθψλ κέζα ζηε ζπκπεξηιεπηηθή ηάμε ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ. Δπηπιένλ, 

παξνπζηάδνληαη έξεπλεο ζρεηηθέο κε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε. Σέινο, πξνβάιιεηαη ε ζεκαζία ησλ γλψζεσλ θαη ησλ 

απφςεσλ ησλ θαζεγεηψλ Μαζεκαηηθψλ γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηελ εθπαηδεπηηθή 

ζπκπεξίιεςε θαη γίλεηαη κηα αλαθνξά ζηελ έξεπλα πνπ έρεη γίλεη ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ζηελ Διιάδα ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε δηδαζθαιία θαη 

ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, 

θαηαιήγνληαο κε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο. ην θιείζηκν ηνπ 

θεθαιαίνπ, αλαθέξεηαη ν ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη νη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο 

θαη θαηαγξάθνληαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. 

ην δεχηεξν θεθάιαην, γίλεηαη πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, κε αλαθνξά ζηε κέζνδν πνπ 

επηιέρζεθε, ζην δείγκα, ζην εξεπλεηηθφ εξγαιείν θαη ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία 

πνπ αθνινπζήζεθε, ζηνλ έιεγρν αμηνπηζηίαο θαη εγθπξφηεηαο θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν έγηλε ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. 

ην ηξίην θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, 

γίλεηαη ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηέινο, αλαιχνληαη νη 

ζπζρεηίζεηο πνπ πξνέθπςαλ. 

ην ηέηαξην θεθάιαην, γίλεηαη ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ, δίλνληαη 

απαληήζεηο ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαηαιήγνληαο ζηα αλάινγα ζπκπεξάζκαηα, 
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αλαθέξνληαη νη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο θαη δηαηππψλνληαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή 

έξεπλα.  

ην ηέινο, παξαηίζεληαη νη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη ην παξάξηεκα κε ην 

εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

1.1. Σα Μαθημαηικά υρ ανηικείμενο ηος ζσολικού ππογπάμμαηορ ζηη 

Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη 

 

Ζ αλάγθε γηα κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ είλαη ηφζν παιηά φζν θαη ε 

αλζξσπφηεηα θαη πξνέθπςε απφ ηελ επηζπκία ηνπ αλζξψπνπ λα κεηξάεη θαη λα 

θαηαγξάθεη ηα πξάγκαηα γχξσ ηνπ (Azuka, 2015). Σα καζεκαηηθά δεκηνπξγήζεθαλ 

ζε κηα πξνζπάζεηα ησλ αλζξψπσλ λα εξκελεχζνπλ ηνλ θφζκν θαη λα επηιχζνπλ 

πξνβιήκαηα θαζεκεξηλά αιιά θαη πξνβιήκαηα κέζα ζηα ίδηα ηα καζεκαηηθά 

(Κνιέδα, 2019). Καηά ηνλ Νηθνιφπνπιν (2016), ηα καζεκαηηθά σο γιψζζα ησλ 

αξηζκψλ κε ηηο δηθέο ηεο αξρέο θαη ζχκβνια, έρνπλ θαηαζηεί ε εληαία παγθφζκηα 

γιψζζα ησλ αλζξψπσλ, ηελ νπνία είλαη αλαγθαίν λα κάζνπλ φινη νη άλζξσπνη, αλ 

ζέινπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ζηε δσή. Σν 

National Mathematics Advisory Panel (2008, φπ. αλαθ. ζην Little, 2009) αλαθέξεη φηη 

ηα καζεκαηηθά είλαη ε αφξαηε θνπιηνχξα ηεο επνρήο καο θαη ηνλίδεη φηη 

ελζσκαηψλνληαη ζηε δσή καο κε πνιινχο ηξφπνπο: πξαθηηθά, πνιηηηθά, 

επαγγεικαηηθά, ςπραγσγηθά θαη πνιηηηζηηθά θαη απηφ είλαη ηδηαίηεξα εκθαλέο ζηελ 

θνηλσλία καο ηελ πινχζηα ζε ηερλνινγίεο (Little, 2009). 

Ο Azuka (2015) ππνζηεξίδεη φηη ηα καζεκαηηθά είλαη ην ζεκέιην ηεο επηζηήκεο 

πνπ απνηειεί ηνλ βξάρν ηεο ζχγρξνλεο αλάπηπμεο θαη επηζεκαίλεη φηη ην επίπεδν 

θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο νπνηαζδήπνηε ρψξαο είλαη ζηελά 

ζπλδεδεκέλν κε ην επίπεδν αλάπηπμεο ηεο ρψξαο απηήο ζηελ επηζηήκε θαη ηελ 

ηερλνινγία. ε κηα θνηλσλία πςειήο ηερλνινγίαο θαη παγθνζκίσο αληαγσληζηηθή, 

φιν θαη πην ζεκαληηθφ είλαη φινη νη πνιίηεο λα είλαη ζίγνπξνη γηα ηελ ηθαλφηεηά ηνπο 

λα θάλνπλ καζεκαηηθά. Ζ γλψζε ησλ καζεκαηηθψλ είλαη κηα ζεκαληηθή δεμηφηεηα 

απαξαίηεηε γηα λα πεηχρεη θάπνηνο ζην ζεκεξηλφ θφζκν. ινη νη καζεηέο αμίδνπλ 

ηζφηηκε πξφζβαζε ζηα καζεκαηηθά θαη νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα θαηαβάινπλ 

πξνζπάζεηεο γηα λα ην εμαζθαιίζνπλ απηφ (Furner, Yahya & Duffy, 2005). 

Παξά ην γεγνλφο φηη ηα καζεκαηηθά αδπλαηνχλ λα πξνζειθχζνπλ ηε ζπκπάζεηα 

θαη ηε δεκνηηθφηεηα ησλ καζεηψλ, βξίζθνληαη ζηνλ θχξην ππξήλα ηνπ επίζεκνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ γηα ηε γεληθή εθπαίδεπζε, ηφζν ζηελ πξσηνβάζκηα φζν θαη 

ζηε δεπηεξνβάζκηα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηα καζεκαηηθά έρνπλ δηδαρζεί σο βαζηθφ 

κάζεκα ζηελ ηζηνξία ησλ ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ παληνχ ζε νπνηνδήπνηε 

πνιηηηζκέλν κέξνο ηνπ θφζκνπ. Σν ζχζηεκα ηεο γλψζεο ηνπο, καδί κε ηε γιψζζα θαη 

ηε κέζνδν ηνπο, έρνπλ κνηξαζηεί κεηαμχ ησλ παγθφζκησλ πλεπκαηηθψλ θνηλνηήησλ 

πεξηζζφηεξν απφ νπνηνδήπνηε άιιν επηζηεκνληθφ πεδίν, πηζαλφηαηα πεξηζζφηεξν 

απφ θάζε άιιν αλζξψπηλν εγρείξεκα (Don-Hee, 2015). 

Έρεη ππνζηεξηρζεί φηη θακία θνηλσλία δελ κπνξεί λα αλαπηπρζεί ρσξίο ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ ζηα ζρνιεία (Ukeje, 2002, 

φπ. αλαθ. ζην Azuka, 2015). χκθσλα κε ηνλ Niss (1996, φπ. αλαθ. ζην Azuka, 

2015), ζε δηεζλέο επίπεδν, νη βαζηθνί ιφγνη γηα ηε δηδαζθαιία ησλ ζρνιηθψλ 

καζεκαηηθψλ πεξηιακβάλνπλ: ηε ζπκβνιή ζηελ ηερλνινγηθή θαη 
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θνηλσληθννηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο θνηλσλίαο, ηε ζπκβνιή ζηελ πνιηηηθή, 

ηδενινγηθή θαη πνιηηηζηηθή ππνζηήξημε θαη αλάπηπμή ηεο θαη ηελ παξνρή κε εθείλα 

ηα πξναπαηηνχκελα πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηα κέιε ηεο λα αληηκεησπίζνπλ ηε 

δσή ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο ή ηεο απαζρφιεζεο, ηεο ηδησηηθήο 

δσήο, ηεο θνηλσληθήο δσήο, ηεο δσήο σο πνιίηεο. Σα καζεκαηηθά πξνσζνχλ ηηο 

ηθαλφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ηεο ινγηθήο ή ηεο ηππηθήο ζπιινγηζηηθήο θαη 

βνεζνχλ ηνπο αλζξψπνπο λα εμνηθεησζνχλ κε ηηο βαζηθέο καζεκαηηθέο γλψζεηο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηε ζπλήζε θαζεκεξηλή δσή (Don-Hee, 2015). Ηθαλφηεηεο, φπσο ιχζε 

πξνβιεκάησλ, γξήγνξε αληίιεςε, ζρεκαηνπνίεζε θαη νξγάλσζε δεδνκέλσλ, 

κεηαηξνπή δηαδηθαζηψλ ζε ηππνπνηεκέλνπο ρεηξηζκνχο θαη αιγνξίζκνπο, εθηηκήζεηο, 

πξνβιέςεηο θαη γεληθεχζεηο, εληάζζνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 21νπ αηψλα, νη νπνίεο 

πεγάδνπλ απφ ηελ εμέιημε ζηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ, ζηελ 

νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ησλ νξγαληζκψλ ή ηελ πνιππινθφηεηα θάζε είδνπο 

νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν, ε πνηνηηθή βειηίσζε ηεο καζεκαηηθήο 

εθπαίδεπζεο, κε αιιαγέο ζην πεξηερφκελν θαη ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ησλ 

καζεκαηηθψλ, απνηειεί δεηνχκελν ησλ πεξηζζνηέξσλ ρσξψλ (Κνχηζαξεο, 2003). 

Οη Καςάιεο θαη Λεκνλίδεο (1999) αλαθέξνπλ φηη ηα καζεκαηηθά ηα καζαίλνπκε 

επεηδή είλαη ρξήζηκα ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή, αιιά ε πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ 

ρξεζηκνπνηεί ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ ειάρηζην κέξνο ησλ καζεκαηηθψλ πνπ 

δηδάρζεθε ζην ζρνιείν. Πξνζζέηνπλ, επίζεο, φηη ηα καζεκαηηθά πξέπεη λα ηα 

καζαίλνπκε αθνχ καο επηηξέπνπλ λα απνθηήζνπκε γλψζεηο θαη άιισλ αληηθεηκέλσλ, 

φπσο ε θπζηθή, ε ρεκεία, ε ειεθηξνληθή θαη εθαξκνγέο ηεο ηερλνινγίαο. Με άιια 

ιφγηα, ηα καζεκαηηθά είλαη ην εξγαιείν κε ην νπνίν ν άλζξσπνο γλσξίδεη θαη 

εξκελεχεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηνλ θφζκν αιιά θαη πάιη, πνιινί ιίγνη ζα ηα 

ρξεηαζηνχλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή. χκθσλα κε ηνπο ίδηνπο, σο βαζηθφο ιφγνο ηεο 

δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ πνπ παξνπζηάδεηαη απφ πνιινχο, είλαη ε εηδνινγηθή 

κφξθσζε πνπ παξέρνπλ. Γηδάζθνληαο καζεκαηηθή ζθέςε ζην ζρνιείν, δηδάζθεηαη ε 

ινγηθή ζθέςε γεληθψο. Σα Μαζεκαηηθά είλαη κηα απνιχησο ζεσξεηηθή γλψζε, ηεο 

νπνίαο ην αληηθείκελν είλαη ηδέεο, κνληέια, θαηαζθεπάζκαηα ηεο λφεζεο θαη θαηά 

ηνλ Piaget απνηεινχλ ηηο ζπκβνιηθέο ιεηηνπξγίεο, ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αλάπηπμεο ηεο 

λνεκνζχλεο ζηελ πην πξνρσξεκέλε βαζκίδα (Καςάιεο & Λεκνλίδεο, 1999). 

Ζ ζχγρξνλε θνηλσλία ζηεξίδεηαη ζηε γλψζε θαη ηελ ηερλνινγία θαη απαηηεί 

άηνκα πνπ λα είλαη ηθαλά λα αλαιχνπλ κε θξηηηθφ ηξφπν ζχλζεηα δεηήκαηα, λα 

πξνζαξκφδνληαη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ζε λέεο θαηαζηάζεηο, λα επηιχνπλ 

πξνβιήκαηα. Ζ ζπλεηζθνξά ησλ καζεκαηηθψλ είλαη νπζηαζηηθή θαη ε κειέηε ηνπο 

εθνδηάδεη ηνπο καζεηέο κε φιεο ηηο γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο, νη νπνίεο ηνπο 

είλαη απαξαίηεηεο γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηα θνηλσληθά δξψκελα κε ηξφπν ζπλεηδεηφ, 

ππεχζπλν θαη δεκηνπξγηθφ. κσο, δελ καζαίλνπκε καζεκαηηθά κφλν γηα λα 

απνθηήζνπκε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο. Ζ κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ ζηνρεχεη ζηελ 

βαζηά θαηαλφεζε δνκψλ, ζρέζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ έηζη ψζηε απηέο λα κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ εξγαιεία επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζηα καζεκαηηθά, ζηηο άιιεο επηζηήκεο 

αιιά θαη ηελ θαζεκεξηλή δσή, ζηνρεχεη ζηελ απφθηεζε ηθαλφηεηαο επηθνηλσλίαο κε 

ηελ ζσζηή ρξήζε ηεο καζεκαηηθήο γιψζζαο θαη ησλ ινγηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ 
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βξίζθνληαη ζηε βάζε ηεθκεξησκέλσλ επηρεηξεκάησλ θαη ζπκπεξαζκάησλ θαη ηέινο, 

ζηνρεχεη ζηελ απφθηεζε θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο πνπ επηηξέπεη ηνλ έιεγρν 

ηεο ινγηθήο ζπλέπεηαο θαη ηζρχνο ησλ επηρεηξεκάησλ θαη ηελ πξφηαζε θαηλνηφκσλ 

ιχζεσλ ζε λέεο θαηαζηάζεηο (Κνιέδα, 2019). Δπνκέλσο, ηα καζεκαηηθά δελ 

απνηεινχλ κφλν έλα ζχζηεκα γλψζεο, αιιά θαη κηα δηαδηθαζία (Skouras, 2006). 

ηελ Διιάδα ηα καζεκαηηθά δηδάζθνληαη ζε φιεο ηηο ηάμεηο ηεο Πξσηνβάζκηαο 

θαη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. ζνλ αθνξά ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, 

ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: 

- Γηα ην Γπκλάζην (http://ebooks.edu.gr/new/ps.php), ν ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 

καζεκαηηθψλ εληάζζεηαη ζηνπο γεληθφηεξνπο ζθνπνχο ηεο Δθπαίδεπζεο θαη αθνξά 

ηε ζπκβνιή ζηελ νινθιήξσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή θαη ηελ επηηπρή 

θνηλσληθή έληαμή ηνπ, εθφζνλ ηα Μαζεκαηηθά:  

Αζθνχλ ηνλ καζεηή ζηελ κεζνδηθή ζθέςε, ζηελ αλάιπζε, ζηελ αθαίξεζε, ζηε 

γελίθεπζε, ζηελ εθαξκνγή, ζηελ θξηηηθή θαη ζηηο ινγηθέο δηεξγαζίεο θαη ηνλ 

δηδάζθνπλ λα δηαηππψλεη ηα δηαλνήκαηά ηνπ µε ηάμε, ζαθήλεηα, ιηηφηεηα θαη 

αθξίβεηα. Αλαπηχζζνπλ ηελ παξαηεξεηηθφηεηα, ηελ πξνζνρή, ηε δχλακε 

απηνζπγθέληξσζεο, ηελ επηκνλή, ηελ πξσηνβνπιία, ηε δεκηνπξγηθή θαληαζία, ηελ 

ειεχζεξε ζθέςε, θαιιηεξγνχλ ηελ αίζζεζε ηεο αξκνλίαο, ηεο ηάμεο θαη ηνπ σξαίνπ 

θαη δηεγείξνπλ ην θξηηηθφ πλεχκα. Δίλαη απαξαίηεηα ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαη 

ηδηαίηεξα ζην ρψξν εξγαζίαο αιιά θαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε ησλ άιισλ 

επηζηεκψλ θαη ηδηαίηεξα ηεο Σερλνινγίαο, ηεο Οηθνλνκίαο θαη ησλ Κνηλσληθψλ 

Δπηζηεκψλ. Με ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ ζην Γπκλάζην επηδηψθνληαη νη 

παξαθάησ επηκέξνπο ζθνπνί: Ζ απφθηεζε βαζηθψλ καζεκαηηθψλ γλψζεσλ θαη 

ηθαλνηήησλ. Ζ θαιιηέξγεηα ηεο καζεκαηηθήο γιψζζαο σο κέζνπ επηθνηλσλίαο αιιά 

θαη πεξηγξαθήο πξαγκαηηθψλ θαηλνκέλσλ θαη θαηαζηάζεσλ. Ζ ζηαδηαθή θαηαλφεζε 

ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο δνκήο ησλ Μαζεκαηηθψλ. Ζ εμνηθείσζε µε ηε 

δηαδηθαζία παξαγσγήο ζπιινγηζκψλ θαη ηελ απνδεηθηηθή δηαδηθαζία. Ζ ζηαδηαθή 

αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη αληηκεηψπηζε πξαγκαηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Ζ αλάδεημε ηεο εθαξκνζηκφηεηαο θαη πξαθηηθήο ρξήζεο ησλ 

Μαζεκαηηθψλ απφ ηελ αξραηφηεηα σο ηηο κέξεο µαο, ηφζν ζηηο ζεηηθέο φζν θαη ζηηο 

αλζξσπηζηηθέο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθέο επηζηήκεο. Ζ αλάδεημε ηεο δπλακηθήο 

δηάζηαζεο ηεο καζεκαηηθήο επηζηήκεο πνπ εθθξάδεηαη κέζα απφ ηε ξαγδαία 

αλάπηπμή ηεο, θαη ηεο ζεκαζίαο ηεο σο απαξαίηεηνπ εξγαιείνπ φισλ ησλ 

αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ θαιιηέξγεηα ζεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζηα 

Μαζεκαηηθά, ρσξίο ηελ νπνία ε θαηαλφεζε ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ θαη 

πξνηάζεσλ απνβαίλεη εμαηξεηηθά δπζρεξήο. 

- ην Λχθεην (ΦΔΚ 1342/30-6-1999, Τ.Α. Αξηζκ. Γ2/2861 Πξφγξακκα πνπδψλ 

Μαζεκαηηθψλ Γπκλαζίνπ θαη Δληαίνπ Λπθείνπ), νη καζεκαηηθέο γλψζεηο ησλ 

καζεηψλ ζα πξέπεη λα εκπεδσζνχλ, λα αλαπηπρζνχλ θαη λα αλαπηπρζνχλ ζε πην 

ζεσξεηηθφ επίπεδν. Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Λπθείνπ πεξηέρεη ηηο καζεκαηηθέο 

ελφηεηεο κε ηε δηδαζθαιία ησλ νπνίσλ νη καζεηέο ζα αλαπηχμνπλ ηέηνηεο δεμηφηεηεο 

ψζηε λα κπνξνχλ: 

http://ebooks.edu.gr/new/ps.php
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Να εξκελεχνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα δεδνκέλα, ηα ζχκβνια θαη ηελ νξνινγία 

ησλ καζεκαηηθψλ. Να νξγαλψλνπλ ηα δεδνκέλα ηνπο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 

θαηάιιειεο πξνζεγγίζεηο θαη εθηηκήζεηο. Να θαηαλννχλ ηηο αξηζκεηηθέο, αιγεβξηθέο 

θαη γεσκεηξηθέο έλλνηεο θαη ζρέζεηο. Να αλαγλσξίδνπλ ηελ θαηάιιειε καζεκαηηθή 

δηαδηθαζία γηα ηε δηαπξαγκάηεπζε κηαο θαηάζηαζεο. Να κεηαθξάδνπλ ηα 

πξνβιήκαηα ζηε καζεκαηηθή γιψζζα θαη λα επηιέγνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ ηηο 

θαηάιιειεο ηερληθέο θαη αιγνξίζκνπο. Να αλαθαινχλ απφ ηε κλήκε ηνπο θαη λα 

θάλνπλ ζσζηή ρξήζε αιγνξηζκηθψλ δηαδηθαζηψλ. Να αλαπηχζζνπλ επηρεηξήκαηα θαη 

λα θάλνπλ ινγηθέο ζπλεπαγσγέο. Να εθθξάδνπλ ηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο κε 

ινγηθφ θαη ζαθή ηξφπν θαη λα εξκελεχνπλ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο. Να επηιχνπλ 

πξνβιήκαηα πνπ απαηηνχλ εθηεηακέλε εξγαζία κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Να δηαβάδνπλ θαη λα θαηαλννχλ καζεκαηηθά θείκελα. Να θάλνπλ θξηηηθή 

ζε καζεκαηηθά επηρεηξήκαηα. 

 

 

1.2. Γιδαζκαλία ηυν μαθημαηικών: Οι διδακηικέρ απαιηήζειρ ηοςρ 

 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ καζεηψλ ππνζηεξίδεη φηη ηα καζεκαηηθά είλαη 

αθαηαλφεηα γηα λα ηα κάζνπλ θαη φηη κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε πεξλνχλ δχζθνια θαη 

βαξεηά θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπο. Καλείο δελ κπνξεί λα δηδάμεη ηίπνηα θαη θακία 

δηδαθηηθή ηερληθή δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη αλ νη καζεηέο δελ είλαη ζε ζέζε θαη 

δελ είλαη πξφζπκνη λα ην κάζνπλ ζσζηά (Don-Hee, 2015). Οη πεξηζζφηεξνη 

ζπκθσλνχλ φηη ηα καζεκαηηθά είλαη απφ ηα δπζθνιφηεξα ζρνιηθά καζήκαηα θαη νη 

εηδηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη ε δπζθνιία απηή δελ είλαη ζχκθπηε ηνπ αληηθεηκέλνπ, αιιά 

νθείιεηαη θπξίσο ζηε κε ζσζηή δηδαζθαιία ηνπο. Σα θίλεηξα γηα κάζεζε είλαη 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα νπνηαδήπνηε κάζεζε, αιιά πεξηζζφηεξν θαη γηα ηα 

καζεκαηηθά (Καςάιεο & Λεκνλίδεο, 1999). Ζ παξαδνζηαθή δηδαθηέα χιε δελ 

πξνζθέξεη θίλεηξα γηα ηε κειέηε ηνπο κε απνηέιεζκα νη καζεηέο λα καζαίλνπλ 

δηάθνξα πξάγκαηα, φρη επεηδή παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ, αιιά επεηδή δάζθαινη θαη 

γνλείο ηνπο δεηνχλ λα ηα κάζνπλ (Kline, 1990, φπ. αλαθ. ζην Καςάιεο & Λεκνλίδεο, 

1999). 

Σα καζεκαηηθά, σο γλσζηηθφ αληηθείκελν, ραξαθηεξίδνληαη απφ ηδηαηηεξφηεηεο, 

νη νπνίεο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηε δηδαζθαιία, δηαθνξεηηθά κπνξνχλ λα 

εμειηρζνχλ ζε αηηίεο ρακειήο ζρνιηθήο επίδνζεο ή απνηπρίαο (Σξνχιεο, 1992 φπ. 

αλαθ. ζην Αγαιηψηεο, 2000). Κάπνηεο απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ηδηαηηεξφηεηεο είλαη: ε 

ηεξαξρηθή θχζε ηνπ καζήκαηνο, ν καζεκαηηθφο θψδηθαο επηθνηλσλίαο θαη νη ηξφπνη 

αλαπαξάζηαζεο ηεο καζεκαηηθήο γλψζεο (Αγαιηψηεο, 2000), θαζψο θαη ε 

δεκηνπξγία θαη ε ελαζρφιεζε ηεο καζεκαηηθήο επηζηήκεο κε λνεξά αληηθείκελα. Οη 

καζεκαηηθέο έλλνηεο είλαη απφιπηα αθεξεκέλεο, ηδεαηέο νληφηεηεο, νη νπνίεο 

παίξλνπλ ηε ζεκαζία ηνπο απφ ηνπο νξηζκνχο ηνπο ζην εζσηεξηθφ ηεο επηζηήκεο 

(Σδεθάθε, ηαγηφπνπινο & Μπαξαιφο, 2011). 

χκθσλα κε ηελ Σδηβηλίθνπ (2015), δχν βαζηθέο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο 

δηαθξίλνληαη σο πξνο ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ. Απηέο είλαη ε παξαδνζηαθή 
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θαη ε ζχγρξνλε. ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία, ν εθπαηδεπηηθφο ιεηηνπξγεί σο 

απζεληία θαη νη καζεηέο αλαπαξάγνπλ ηε γλψζε, φπσο απηή ηνπο δίλεηαη απφ ηνλ 

δηδάζθνληα ή απφ ηα ζρνιηθά βηβιία. Γίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ εμάζθεζε, ζηελ 

ελίζρπζε ηεο ζσζηήο απάληεζεο, ζηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ πάλσ ζε 

πξνβιήκαηα παξφκνηα κε απηά πνπ έρνπλ δηδαρηεί. Σα ζρνιηθά εγρεηξίδηα 

πξσηαγσληζηνχλ ζηε δηδαζθαιία, κε ζπλέπεηα λα κεηψλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά 

ηεο, αθνχ πεξηνξίδνληαο ηε δηδαζθαιία κφλν κε απηά, αγλνείηαη ν ηξφπνο κάζεζεο 

ησλ καζεηψλ θαη δελ παξαθηλείηαη ε εκπινθή ηνπο ζηα καζεκαηηθά έξγα θαη ζηε 

ρξήζε ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηε ζχγρξνλε κνξθή δηδαζθαιίαο 

πηνζεηνχληαη νη αξρέο ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ. Ζ κάζεζε πξαγκαηψλεηαη κέζα ζηνλ 

θνηλσληθφ ρψξν θαη δελ ππάξρεη κηα θαη κφλν ζσζηή αλαπαξάζηαζε ηεο γλψζεο. Ο 

καζεηήο πξνβιεκαηίδεηαη θαη αλαθαιχπηεη ν ίδηνο ηε λέα γλψζε θαη δελ είλαη 

παζεηηθφο δέθηεο απηψλ πνπ ν εθπαηδεπηηθφο έρεη πξναπνθαζίζεη λα ηνπ κεηαδψζεη, 

καζαίλεη δξψληαο θαη δεκηνπξγψληαο ηηο δηθέο ηνπ αλαπαξαζηάζεηο γηα ηε λέα 

γλψζε, ηελ νπνία ελζσκαηψλεη ζηελ ππάξρνπζα γλσζηηθή ηνπ ππνδνκή (Σδηβηλίθνπ, 

2015) θη έηζη κέζα απφ ηελ νξγάλσζε ηεο πξνζσπηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο θαη ησλ 

εκπεηξηψλ ηνπ ν καζεηήο θαιείηαη λα δηακνξθψζεη ηε δηθή ηνπ καζεκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά (Σδεθάθε θ. ά., 2011). 

Έλαο βαζηθφο ζηφρνο ηεο δηδαθηηθήο ησλ καζεκαηηθψλ ζα πξέπεη λα είλαη λα 

βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα θαηαζθεπάδνπλ καζεκαηηθέο δνκέο πνπ λα είλαη 

πνιππινθφηεξεο, ηζρπξφηεξεο θαη πην αθεξεκέλεο, γεληθεπκέλεο απφ απηέο πνπ ήδε 

θαηέρνπλ φηαλ αξρίδεη ε δηδαζθαιία. Ο εθπαηδεπηηθφο δελ κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη 

κφλν ζηε κεηάδνζε καζεκαηηθνχ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ. Ζ πξσηαξρηθή ηνπ 

ππεπζπλφηεηα είλαη ε δηεπθφιπλζε κηαο γλσζηαθήο αλαδφκεζεο, αλαδηνξγάλσζεο 

θαη αιιαγήο (Μπαξθάηζαο, 2003). Ο καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζην θέληξν ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη λα έρεη φζν ην δπλαηφλ πην ελεξγεηηθφ ξφιν (Αγαιηψηεο, 

2000). Να ζπλεζίζεη λα ζπδεηά, λα ζθέθηεηαη, λα επηρεηξεκαηνινγεί θαη λα επηιχεη 

κφλνο ηνπ καζεκαηηθά πξνβιήκαηα αληί λα είλαη παζεηηθφο δέθηεο. Έλαο ηξφπνο γηα 

λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο απηφο είλαη κε ηε βνήζεηα κηαο ζθφπηκεο αμηνινγηθήο 

δηαδηθαζίαο, ε νπνία ζα επεμεγεί ηνπο καζεηέο, ζε θάζε ζηάδην ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο, ηα ιάζε ηνπο θαη ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζηε κάζεζε ησλ 

καζεκαηηθψλ θαζψο θαη ηξφπνπο βειηίσζεο ησλ καζεκαηηθψλ ηνπο γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ (Μπαξθάηζαο, 2003). Σα ζρνιηθά καζεκαηηθά ζα πξέπεη λα είλαη 

ειθπζηηθά, λα δίλνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο επηηπρίαο, λα ελζαξξχλνπλ ηνλ καζεηή γηα 

ζπκκεηνρή ηνπ ζηα δξψκελα ηεο ηάμεο κε πνιινχο ηξφπνπο θαη λα ηνλ πξνσζνχλ λα 

δεκηνπξγεί ζρέζεηο, λα αλαιακβάλεη ξφινπο θαη λα αιιειεπηδξά κε ηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπ θαη ηνλ δάζθαιν ζηελ ηάμε αιιά θαη λα αλαιακβάλεη ν ίδηνο ηελ επζχλε ηεο 

κάζεζήο ηνπ (αθνλίδεο, 2007). 

Ο εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα πηνζεηήζεη ηελ αλάινγε ζηάζε, γηα λα ζηεξίδνληαη νη 

καζεηέο ζηηο δηθέο ηνπο δπλάκεηο θαη λα κελ πεξηκέλνπλ ηε γλψζε έηνηκε απφ 

εθείλνλ. Σν αξρηθφ βήκα είλαη ν δάζθαινο ησλ καζεκαηηθψλ λα δεκηνπξγήζεη ν ίδηνο 

ηηο πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, ηηο νπνίεο ζα δηαπξαγκαηεπζνχλ νη καζεηέο, 

επηιέγνληαο θαηάιιεια ζέκαηα, πνπ ζα ζηεξίδνληαη ζηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε ησλ 
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καζεηψλ, ζα ηαηξηάδνπλ κε ηηο εκπεηξίεο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. Δπηπιένλ, έρεη 

κεγάιε ζεκαζία θαη ν δηδαθηηθφο ρεηξηζκφο ησλ ζπδεηήζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα 

κέζα ζηελ ηάμε. ε απηέο, ν εθπαηδεπηηθφο έρεη ην ξφιν ηνπ δηεπθνιπληή, απεπζχλεη 

δηεξεπλεηηθέο ή επεμεγεκαηηθέο εξσηήζεηο πνπ δηεπζχλνπλ ηε ζπδήηεζε θαη 

εζηηάδνπλ ζηα ζεκεία πνπ ρξεηάδεηαη. Γελ ζρνιηάδεη ν ίδηνο αιιά θαιεί ηνπο καζεηέο 

λα δηαπηζηψζνπλ ηελ νξζφηεηα ή κε ησλ απφςεψλ ηνπο κέζα απφ δηαδηθαζίεο 

εμεξεχλεζεο, δνθηκήο θαη πιάλεο. Έηζη, ν δάζθαινο δελ είλαη κνλαδηθφο θξηηήο ηεο 

καζεκαηηθήο εγθπξφηεηαο, ε ηάμε κεηαηξέπεηαη ζε καζεκαηηθή θνηλφηεηα, ε νπνία 

απνθαζίδεη γηα ηελ αιήζεηα ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ κέζα απφ ζπδήηεζε θαη 

δηάινγν κε επηρεηξήκαηα (απιακίδνπ & άιηα, 2016). 

Πνιιά εξεπλεηηθά ζηνηρεία, φπσο αλαθέξνπλ νη Tzivinikou θαη Papoutsaki 

(2016), επηβεβαηψλνπλ φηη, αλ θαη ε κάζεζε ησλ καζεηψλ δελ είλαη εμ νινθιήξνπ 

απνηέιεζκα ηεο δηδαζθαιίαο, ε πνηφηεηα, ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε θαιή 

νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηε κάζεζε, ν 

νπνίνο έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζηα αθαδεκατθά επηηεχγκαηα ησλ καζεηψλ. Με ηελ 

άπνςε απηή ζπκθσλνχλ θαη νη Ismail, Shahrill θαη Mundia (2015) ηνλίδνληαο φηη ε 

απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία αληαλαθιά ηελ απνηειεζκαηηθή κάζεζε. Οη 

απνηειεζκαηηθνί δάζθαινη ησλ καζεκαηηθψλ ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ ζεηηθψλ 

ζηάζεσλ ησλ καζεηψλ ηνπο δείρλνληαο επαηζζεζία ζηα αηζζήκαηα ησλ καζεηψλ, 

αμηνπνηψληαο ηε ζπκβνιή θάζε καζεηή, αλαγλσξίδνληαο ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ 

γηα επηηπρία, εκπιέθνληαο ηνπο ζηε δηθή ηνπο κάζεζε, θάλνληαο ηα καζεκαηηθά 

ζπλαξπαζηηθά θαη ελδηαθέξνληα (Posamenteier & Stepelman, 1999, φπ. αλαθ. ζην 

Ismail et al., 2015). Ο Seah (2007, φπ. αλαθ. ζην Ismail et al., 2015) εμέθξαζε ηελ 

εηθαζία φηη ε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε κπνξεί λα είλαη ζπλάξηεζε 

ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ δαζθάισλ θαη καζεηψλ, κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη 

κεηαμχ ηεο ηάμεο θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηεο. Ζ Σδηβηλίθνπ (2015) αλαθέξεη φηη απφ 

εξεπλεηηθά επξήκαηα πξνθχπηεη πσο νη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ είλαη: ε επηθέληξσζε ζηηο 

«κεγάιεο ηδέεο», δειαδή ζηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ απνηεινχλ ηα ζεκέιηα γηα ηελ 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ, ε επηθέληξσζε ζηε δηδαζθαιία 

βαζηθψλ ζηξαηεγηθψλ, ε δηδαζθαιία ησλ ζηξαηεγηθψλ κε ξεηφ θαη ζαθή ηξφπν, ε 

ρξήζε ζηξαηεγηθψλ, φπσο ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ε αιιεινδηδαθηηθή κέζνδνο θαη ε 

άκεζε, ξεηή δηδαζθαιία, ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη νξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ θαη 

ε παξνρή ρξφλνπ γηα εμάζθεζε ζηηο γλψζεηο πνπ απνθηήζεθαλ, ψζηε λα εδξαησζνχλ.  

Ο εθπαηδεπηηθφο, έρνληαο ζε θάζε ηάμε καζεηέο κε δηαθνξεηηθφ γλσζηηθφ 

ππφβαζξν, πξέπεη λα πξνζθέξεη ηηο καζεζηαθέο ζπλζήθεο, ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ 

ελζάξξπλζε πνπ απαηηνχληαη, γηα λα κπνξέζνπλ νη καζεηέο κε ηνλ ηξφπν πνπ 

ηαηξηάδεη ζηνλ θαζέλα, λα αλαθαιχςνπλ αιιά θαη λα ζπλζέζνπλ ηηο ηδηφηεηεο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. ηελ επίηεπμε απηνχ ζα βνεζήζεη ε 

ρξήζε κηα πνηθηιίαο δηδαθηηθψλ κεζφδσλ (Αγαιηψηεο, 2000). Ο θαζνξηζκφο ησλ 

θαιχηεξσλ ζηξαηεγηθψλ γηα έλα κάζεκα είλαη κηα ζεκαληηθή πηπρή ηνπ 

δεκηνπξγηθνχ ξφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ ηάμε θαη θάζε εθπαηδεπηηθφο είλαη έλα 
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επηλνεηηθφ άηνκν πνπ θαζνξίδεη εθείλεο ηηο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο ζηελ ηάμε, νη 

νπνίεο ζα είλαη νη πην απνηειεζκαηηθέο (Ismail et al., 2015). 

Ο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα δίλεη έκθαζε ζηε ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζε 

ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο κέζα ζηελ ηάμε ησλ καζεκαηηθψλ, λα επηδεηά θαη λα 

παξαθνινπζεί κε πξνζνρή ηηο εμεγήζεηο ησλ καζεηψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαγλψζεη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζθέθηνληαη, λα ρξεζηκνπνηεί ζπρλά θαη απνηειεζκαηηθά δηάθνξεο 

ηερληθέο ζπδήηεζεο θαη δηαιφγνπ κε φιε ηελ ηάμε, θαηαβάιινληαο πξνζπάζεηα 

ελεξγνπνίεζεο ησλ καζεηψλ ζε νκάδεο εξγαζίαο (αθνλίδεο, 2007). Ζ ζρνιηθή 

εξγαζία είλαη ζπιινγηθή εξγαζία, ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο, ν καζεηήο πξέπεη λα 

ζπλεξγαζζεί κε ηνπο άιινπο εηαίξνπο ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο γηα λα κάζεη απηά 

ηα νπνία πξέπεη λα κάζεη (Καςάιεο & Λεκνλίδεο, 1999). Οη γλψζεηο θαη ε 

θαηαλφεζε ησλ καζεηψλ ζηα καζεκαηηθά ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη κε ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζε νκαδνζπλεξγαηηθέο θαη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ηάμε ηνπο 

(Μπαξθάηζαο, 2003). Ο ξφινο θαη ε ζπκβνιή ηεο θνηλσληθήο νκάδαο ζηελ 

θαηαζθεπή ηεο γλψζεο έρνπλ κεγάιε βαξχηεηα ζηε ζεσξία ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ. 

Ζ αζηάζεηα πνπ πξνθαιεί ε δηαθνξά ησλ ηδεψλ θαη ησλ απφςεσλ αλάκεζα ζηα κέιε 

ηεο νκάδαο, νδεγεί ζηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο πξνεγνχκελεο γλψζεο θαη ζηελ 

θαηάθηεζε ηεο λέαο κέζα ζε θιίκα επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο. Μέζα ζε απηφ ην 

θιίκα, νη καζεηέο αληαιιάζζνπλ απφςεηο, αλαπηχζζνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη 

ζην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ θαη αλαπηχζζνπλ ακνηβαία εκπηζηνζχλε κε ζπλέπεηα 

λα εμαζθαιίδνληαη ηδαληθέο πξνυπνζέζεηο γηα κάζεζε (απιακίδνπ & άιηα, 2016). 

Οη λέεο ηερλνινγίεο θαη ε ρξήζε ηνπο ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία απνηεινχλ έλα 

δπλακηθφ θαη ζχγρξνλν κέζν πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη απνηειεζκαηηθά ηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο. Πνιινί εξεπλεηέο ζην ρψξν ηεο 

δηδαθηηθήο ησλ καζεκαηηθψλ ζεσξνχλ φηη ε ηερλνινγία παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

δηεχξπλζεο ηνπ γλσζηηθνχ ξεπεξηνξίνπ, ελψ ηαπηφρξνλα απνηειεί γηα ηνπο καζεηέο 

κέζν πξφζβαζεο ζε δπλακηθέο έλλνηεο θαη ηνκείο ησλ καζεκαηηθψλ (Σζνχθθαο, 

Ξπζηνχξε, Υξίζηνπ, & Πίηηα - Παληαδή, 2004). Με ηηο λέεο ηερλνινγίεο, ην πεδίν 

παξαγσγήο, ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο θαη δηαζαθήληζεο ηεο πιεξνθνξίαο δηεπξχλεηαη 

κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη κηα δπλακηθή πξνψζεζε ζηε δηδαζθαιία θαη 

κάζεζε ησλ Μαζεκαηηθψλ. Ζ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο 

καζεηέο λα επεθηείλνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο λα δηεξεπλνχλ θαη λα αλαιχνπλ 

καζεκαηηθέο έλλνηεο, λα εξεπλνχλ καζεκαηηθά κνηίβα, λα θαηαλννχλ γεσκεηξηθέο 

ζρέζεηο, θεξδίδνληαο ρξφλν θαη θαιιηεξγψληαο ηε δηαίζζεζή ηνπο (Κνιέδα, 2019), λα 

βιέπνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ηεο ίδηαο καζεκαηηθήο 

θαηάζηαζεο (Skouras, 2006). Οη λέεο ηερλνινγίεο απμάλνπλ ην εχξνο ησλ επηινγψλ 

πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν εθπαηδεπηηθφο εθηφο απφ ηνλ πίλαθα, ην ραξηί, ην βηβιίν 

θαη ηα παξαδνζηαθά επνπηηθά κέζα. Πξνθεηκέλνπ ν εθπαηδεπηηθφο λα είλαη ζε ζέζε 

λα αμηνπνηήζεη ηηο δηαζέζηκεο ηερλνινγηθέο ιχζεηο θαη λα ηηο ζπλδπάζεη 

απνηειεζκαηηθά κε άιιεο ηερληθέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, πέξα απφ ηελ εμνηθείσζή 

ηνπ κε ηα λέα πεξηβάιινληα, ρξεηάδεηαη ππνκνλή, πξνζπάζεηα, ζέιεζε λα δηεπξχλεη 

ηηο επηζηεκνληθέο γλψζεηο θαη ηηο ηερληθέο δεμηφηεηέο ηνπ αιιά θαη ζπλερή 

επηκφξθσζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο πνπ εμειίζζνληαη ζπλερψο (Κσζηίλνο, 2012). 
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Μηα ζσζηή πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ εμαζθαιίδεη ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ έλαλ βαζηθφ θνξκφ δξαζηεξηνηήησλ, παξάιιεια φκσο θξνληίδεη γηα 

ηελ χπαξμε κηαο πινχζηαο ζπιινγήο πξφζζεησλ θαη ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

γηα ηνλ θαζέλα απφ ηνπο καζεηέο (Καςάιεο & Λεκνλίδεο, 1999). Οη καζεηέο, κε ηε 

βνήζεηα θαηάιιεια επηιεγκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ πξέπεη λα κάζνπλ λα 

πεηξακαηίδνληαη ζην πιαίζην κηαο δηαδηθαζίαο καζεκαηηθνπνίεζεο, λα δηαηππψλνπλ 

ππνζέζεηο θαη λα ηηο ειέγρνπλ (Κνιέδα, 2019). Ο έιεγρνο ησλ ππνζέζεσλ ζπρλά 

νδεγεί ηνπο καζεηέο ζε εθπιήμεηο, γεγνλφο πνπ ηνπο δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε γηα 

επαλεμέηαζε ησλ γλψζεσλ θαη ππνζέζεψλ ηνπο (Σζνχθθαο θ. ά., 2004). Με βάζε ηε 

ζεσξία ησλ δηδαθηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Brousseau (1996), φπσο αλαθέξνπλ ε 

Σδεθάθε θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο (2011), γηα λα δεκηνπξγεζεί κηα καζεκαηηθή γλψζε 

απαηηνχληαη θαηάιιειεο δηδαθηηθέο θαηαζηάζεηο, εηδηθά ζρεδηαζκέλεο θαη 

δηακνξθσκέλεο γηα θάζε έλλνηα.  

Δίλαη άπνςε πνιιψλ φηη ηα καζεκαηηθά είλαη κηα γιψζζα, κε ηα δηθά ηεο 

ζχκβνια θαη ηνπο δηθνχο ηεο θψδηθεο επηθνηλσλίαο. Έλαο βαζηθφο ζηφρνο ηεο 

καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο είλαη νη καζεηέο λα κάζνπλ ηε γιψζζα ησλ καζεκαηηθψλ, 

φρη κφλν ζε επίπεδν ζπκβφισλ, αιιά θπξίσο ζε επίπεδν δηαηχπσζεο ινγηθψλ 

ζρέζεσλ θαη επηρεηξεκάησλ. Να κπνξνχλ λα πεξηγξάθνπλ κε αθξίβεηα ηα βήκαηα πνπ 

αθνινπζνχλ ζε κηα δηαδηθαζία ζθέςεο, λα κπνξνχλ λα δηαηππψλνπλ θαη λα 

εθθξάδνπλ κε ζαθήλεηα ηα επηρεηξήκαηα ηνπο ψζηε λα γίλνπλ θαηαλνεηά απφ ηνπο 

άιινπο, λα κπνξνχλ λα θαηαγξάθνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο ζηε θπζηθή γιψζζα 

αιιά θαη κε ρξήζε καζεκαηηθψλ ζπκβφισλ (Κνιέδα, 2019). 

Σα καζεκαηηθά πξέπεη λα δηδάζθνληαη σο έλα δπλακηθφ εξγαιείν ζθέςεο, φρη 

κφλν σο έλα ζχλνιν ιεηηνπξγηψλ πνπ πξέπεη λα κάζνπλ νη καζεηέο. Απφ ηε κία 

πιεπξά, νη καζεηέο ρξεηάδνληαη επθαηξίεο λα εθθξάδνπλ καζεκαηηθέο ηδέεο θαη λα 

ιχλνπλ πξνβιήκαηα κε άιινπο, λα εκπιέθνληαη ζε καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε 

εκπηζηνζχλε θαη ελζνπζηαζκφ. Απφ ηελ άιιε, νη εθπαηδεπηηθνί λα εθηηκνχλ θαη λα 

επηβξαβεχνπλ ηελ πξνζπάζεηα θαη ηελ επηκνλή ησλ καζεηψλ θαη λα δίλνπλ ζηνπο 

καζεηέο ηελ επρέξεηα σο πξνο ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ησλ καζεκαηηθψλ 

πξνβιεκάησλ θαζψο θαη, λα ηνπο ελζαξξχλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ κηα πνηθηιία 

πξνζεγγίζεσλ ζηα καζεκαηηθά θαζήθνληα (NCTM, 1991, φπ.αλαθ. ζην Stipek, 

Givvin, Salmon, & MacGyvers, 2001). Δθηφο απφ ηελ ηππηθή ηθαλνπνίεζε ησλ 

επηηαγψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, ε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ, φπσο 

επηζεκαίλεη ν Αγαιηψηεο (2000), ζα πξέπεη λα θαζηζηά ηνλ καζεηή ηθαλφ λα 

ρξεζηκνπνηεί δεκηνπξγηθά ηηο γλψζεηο ηνπ ηφζν ζην πιαίζην ησλ ζρνιηθψλ 

καζεκάησλ φζν θαη ζην πιαίζην ησλ πξαθηηθψλ αλαγθψλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Καη 

απηή ε γεληθεπκέλε ρξήζε ησλ καζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί 

κφλν κέζσ ηεο θαηαλφεζεο ηνπ λνήκαηνο ησλ δηαθφξσλ δεδνκέλσλ. Δίλαη 

πεξηζζφηεξν πηζαλφ νη καζεηέο λα αλαγλσξίζνπλ ηε ζεκαζία κηαο έλλνηαο φηαλ απηή 

παξνπζηαζηεί κέζα απφ θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθήο δσήο. Έηζη, νη 

καζεηέο εκπιέθνληαη πξνζσπηθά ζηε δηδαζθαιία, θαηαλννχλ ηε καζεκαηηθή 

δηαδηθαζία θαη ελζαξξχλνληαη λα κάζνπλ καζεκαηηθά γηα λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη 

ζηε δσή ηνπο (Lock, 1996). 



 
 

16 
 

1.3. Υαπακηηπιζηικά μαθηηών με ήπιερ εκπαιδεςηικέρ ανάγκερ ζηα μαθημαηικά: 

Γςζκολίερ και εμπόδια 

 

Ο φξνο «Ήπηεο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο» (mild disabilities) ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ήπηα λνεηηθή θαζπζηέξεζε, δηαηαξαρέο 

επηθνηλσλίαο, δηάζπαζε πξνζνρήο, ππεξθηλεηηθφηεηα, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη 

ζπκπεξηθνξηθέο δηαηαξαρέο (Lerner & Johns, 2011· Αγαιηψηεο, Πιαηζίδνπ & 

Καξηαζίδνπ, 2011). Οη καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο εκθαλίδνπλ ζρεηηθά 

κηθξνχ βαζκνχ ηδηαηηεξφηεηεο θαη απνθιίζεηο ζπγθξηηηθά κε ηνλ «ηππηθφ καζεηή» 

(Αγαιηψηεο & Οκπάζεο, 2015). Έλαο καζεηήο δηαπηζηψλεηαη κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο απφ ηα Κέληξα Δθπαηδεπηηθήο θαη πκβνπιεπηηθήο 

Τπνζηήξημεο (ΚΔΤ), ηηο Δπηηξνπέο Γηεπηζηεκνληθήο Δθπαηδεπηηθήο Αμηνιφγεζεο 

θαη Τπνζηήξημεο (ΔΓΔΑΤ), θαη ηα αλαγλσξηζκέλα απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Κνηλνηηθά Κέληξα Φπρηθήο Τγείαο Παηδηψλ θαη 

Δθήβσλ άιισλ Τπνπξγείσλ ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε α ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ Νφκνπ 

4547/2018 (ΦΔΚ 102/Α/12-6-2018). 

Οη καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο παξνπζηάδνπλ πνιιέο θαη πνηθίιεο 

ηδηαηηεξφηεηεο ζην καζεζηαθφ ηνπο κεραληζκφ, κε απνηέιεζκα λα εκπνδίδεηαη 

ζνβαξά ε θαηάθηεζε ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ θαη δεμηνηήησλ (Αγαιηψηεο, 2000). 

Οη δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά δηαθνξνπνηνχληαη θαηά έλλνηα θαη ζεκαηηθή πεξηνρή 

θαη πεγάδνπλ απφ ηελ αθεξεκέλε ηνπο κνξθή θαη ηελ αλαγθαηφηεηα γεληθεχζεσλ, 

ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο καζεκαηηθήο γιψζζαο θαη ηελ ρξήζε ζπκβνιηθψλ θαη 

αλαπαξαζηαηηθψλ ζρεκάησλ, αιιά θαη απφ ηηο δηαθνξέο ησλ ελλνηψλ αλάκεζα ζην 

πσο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα καζεκαηηθά θαη πσο ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Δηδηθφηεξα, 

ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά είλαη απμεκέλα ιφγσ ηνπ ζσξεπηηθνχ 

ραξαθηήξα ησλ γλψζεσλ κε ζπλέπεηα ηε δπζθνιία επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο ηνπο (Σδεθάθε 

θ.ά., 2011). 

Καηά ηνπο Lerner θαη Johns (2011), ηα πην ζπλεζηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά 

κάζεζεο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είλαη ηα 

εμήο: 

-Γηαηαξαρέο πξνζνρήο: Ο καζεηήο δελ επηθεληξψλεηαη φηαλ παξνπζηάδεηαη έλα 

κάζεκα, έρεη ζχληνκε πξνζνρή θαη ρακειή ζπγθέληξσζε, εχθνια απνζπάηαη, κπνξεί 

λα εκθαλίζεη ππεξθηλεηηθφηεηα. 

-Αλεπαξθείο θηλεηηθέο ηθαλφηεηεο: Γπζθνιία κε θηλεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη θηλήζεηο 

ζπληνληζκνχ, παξνπζηάδεη γεληθή ακεραλία θαη αδεμηφηεηα. 

-Γηαθνξέο ςπρνινγηθήο επεμεξγαζίαο: Πξνβιήκαηα ζηελ επεμεξγαζία αθνπζηηθψλ ή 

νπηηθψλ πιεξνθνξηψλ, δπζθνιία ζηελ εξκελεία νπηηθψλ ή αθνπζηηθψλ εξεζηζκάησλ. 

-Αλεπαξθείο γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο: Γελ μέξεη πψο λα αζρνιεζεί κε ην έξγν 

ηεο εθκάζεζεο θαη ηεο κειέηεο, δελ δηαζέηεη νξγαλσηηθέο ηθαλφηεηεο, παζεηηθφ ζηπι 

κάζεζεο, δελ θαηεπζχλεη ηε δηθή ηνπ εθκάζεζε. 
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-Πξνθνξηθέο γισζζηθέο δπζθνιίεο: Βαζηθέο γισζζηθέο δηαηαξαρέο, φπσο 

πξνβιήκαηα ζηε γισζζηθή αλάπηπμε, αθξφαζε, νκηιία θαη ιεμηιφγην. 

-Γπζθνιίεο αλάγλσζεο: Πξνβιήκαηα ζηελ εθκάζεζε ηεο απνθσδηθνπνίεζεο ιέμεσλ, 

ησλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ αλαγλψξηζεο ιέμεσλ ή ηεο θαηαλφεζεο ηεο αλάγλσζεο. 

-Γπζθνιίεο γξαθήο: Δθηειεί άζρεκα εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ γξαπηή έθθξαζε, 

νξζνγξαθία θαη ρεηξφγξαθν. 

-Μαζεκαηηθέο δπζθνιίεο: Γπζθνιία κε ηελ πνζνηηθή ζθέςε, ηελ αξηζκεηηθή, ην 

ρξφλν, ην ρψξν, θαη ππνινγηζηηθέο πξάμεηο. 

-Αλεπαξθείο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο: Γελ γλσξίδεη πψο λα ελεξγεί θαη λα κηιάεη ζε 

θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο, δπζθνιία ζηε δεκηνπξγία ηθαλνπνηεηηθψλ θνηλσληθψλ θαη 

θηιηθψλ ζρέζεσλ. 

πγθεληξψλνληαο ζηνηρεία πνιιψλ κειεηψλ, νη Maheady et al. (2001), 

θαηέιεμαλ φηη ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, νη καζεηέο κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζπρλά αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζε ηξεηο βαζηθνχο ηνκείο: 

(α) βαζηθέο αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο (π.ρ. αλάγλσζε, γξαθή, νξζνγξαθία, 

καζεκαηηθά), (β) αθαδεκατθέο ζπκπεξηθνξέο (π.ρ. δεμηφηεηεο ζρνιηθήο επηβίσζεο, 

κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο, κειέηε θαη νξγαλσηηθέο δεμηφηεηεο) θαη (γ) 

ζπκπεξηθνξηθέο θαη δηαπξνζσπηθέο αιιειεπηδξάζεηο (π.ρ. θίλεηξα, θνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά). Πην ζπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ηηο βαζηθέο αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο, 

πνιινί καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο 

πξφζιεςεο θαη έθθξαζεο ζηε γιψζζα πνπ ζπρλά εθδειψλεηαη κε ζεκαληηθέο 

αλεπάξθεηεο ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή λα δηαβάδεη θαη λα γξάθεη απνηειεζκαηηθά. 

Πνιινί αληηκεησπίδνπλ, επίζεο, πξνβιήκαηα ζηελ εθκάζεζε καζεκαηηθψλ 

δεδνκέλσλ, θαλφλσλ, δηαδηθαζηψλ θαη ελλνηψλ, ζην λα ζθέθηνληαη θαη λα 

αηηηνινγνχλ απνηειεζκαηηθά φπσο θαη ζην λα γεληθεχνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζε λέεο 

θαηαζηάζεηο. πλήζσο, νη αθαδεκατθέο δπζθνιίεο ηνπο ηείλνπλ λα επηκέλνπλ ή λα 

θιηκαθψλνληαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο ζηαδηνδξνκίαο. ε ζρέζε 

κε ηα ειιείκκαηα ζηηο αθαδεκατθέο ζπκπεξηθνξέο, αξθεηνί καζεηέο δελ είλαη 

πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηελ ηάμε, αδπλαηνχλ λα θέξνπλ ηα απαξαίηεηα πιηθά, ζπρλά δελ 

αληαπνθξίλνληαη ζε ζρνιηθέο εξγαζίεο θαη εμεηάζεηο θαη ζπλήζσο δελ ρξεζηκνπνηνχλ 

κε ζχλεζε ην ρξφλν κειέηεο ή ην ρξφλν κέζα ζηελ ηάμε. Δπηπιένλ, θάπνηνη καζεηέο 

ζηεξνχληαη ηηο απαξαίηεηεο κεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο γηα λα γίλνπλ επηηπρεκέλνη, 

απηνξπζκηδφκελνη καζεηέο. Αλαθνξηθά κε ηα πξνβιήκαηα ζηηο ζπκπεξηθνξηθέο θαη 

δηαπξνζσπηθέο αιιειεπηδξάζεηο, κεξηθνί καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

δελ ζπκπεξηθέξνληαη θαηάιιεια ζηελ ηάμε θαη ζπρλά δπζθνιεχνληαη λα πεξάζνπλ 

καδί κε άιινπο. Πεξηγξάθνληαη σο παζεηηθνί καζεηεπφκελνη πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγά ζηε δηαδηθαζία εθκάζεζεο. Γελ έρνπλ θίλεηξα γηα λα αληηκεησπίζνπλ πνιιά 

απφ ηα αθαδεκατθά ηνπο θαζήθνληα, κε ζπλέπεηα λα κελ εξγάδνληαη ηφζν 

ηθαλνπνηεηηθά ή κε ηφζε δηάξθεηα φζν νη ζπκκαζεηέο ηνπο θαη σο απνηέιεζκα λα 

έρνπλ ρακειέο επηδφζεηο. Άιια πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ νη καζεηέο 

κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο αθνξνχλ κηα πνηθηιία αθαηάιιεισλ ζπκπεξηθνξψλ, 

π.ρ. ιεθηηθέο θαη κε ιεθηηθέο αλαηαξαρέο, κε ζπκκφξθσζε, κε ζπγθέληξσζε, πνπ 
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δηαηαξάζζνπλ ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ αιιά ηνπο επηηξέπνπλ θαη λα απνθεχγνπλ ηα 

ζρνιηθά ηνπο θαζήθνληα (Maheady et al., 2001).  

Μαζεηέο κε δπζθνιίεο ζηε κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ κπνξνχλ λα βξεζνχλ κέζα 

ζε θάζε ζρνιηθή ηάμε. Οη δπζθνιίεο απηέο κπνξεί λα εθδεισζνχλ ζε δηαθνξεηηθά 

ζεκεία ηεο ζρνιηθήο ζηαδηνδξνκίαο ελφο παηδηνχ θαη ε ζνβαξφηεηα ηνπο κπνξεί λα 

πνηθίιεη απφ ηηο πξνζσξηλέο δπζθνιίεο ζε έλαλ ηνκέα, κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηνπ 

καζεκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ έσο ηηο ζνβαξέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ 

επεξεάδνπλ αξθεηνχο δηαθνξεηηθνχο ηνκείο (Kroesbergen & Van Luit, 2003). Ο 

Αγαιηψηεο (2000) κέζα απφ ηε ζχλζεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνιιψλ εξεπλεηψλ 

θαηαιήγεη ζηηο παξαθάησ εηδηθέο δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα ζηα καζεκαηηθά: (1) 

αληηιεπηηθέο δπζθνιίεο, (2) αδπλακίεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο θαη νπηηθν-θηλεηηθνχ 

ζπληνληζκνχ, (3) κλεκνληθά πξνβιήκαηα, (4) δπζθνιίεο νινθιήξσζεο, (5) αδπλακίεο 

πξνζιεπηηθνχ θαη εθθξαζηηθνχ ιφγνπ, (6) αδπλακίεο αθεξεκέλεο ζθέςεο, (7) 

ειιεηκκαηηθή πξνζνρή, (8) δηαηαξαρέο γλσζηηθνχ χθνπο, (9) αλεπαξθείο γλσζηηθέο 

θαη κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο, (10) ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο. Πην αλαιπηηθά, 

ζχκθσλα κε ηνλ Αγαιηψηε (2000): 

 Οη αληηιεπηηθέο δπζθνιίεο 

-Γπζθνιίεο αληίιεςεο κνξθήο-πιαηζίνπ. Ο καζεηήο δελ κπνξεί λα 

επηθεληξψζεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν εξέζηζκα, φηαλ απηφ 

εκθαλίδεηαη κέζα ζηα πιαίζηα πνιιψλ παξφκνησλ εξεζηζκάησλ. Γηα 

παξάδεηγκα, δελ κπνξεί λα ρεηξηζηεί ηηο πιεξνθνξίεο απφ κηα ζειίδα γεκάηε 

αζθήζεηο, ράλεη ην ζεκείν ζην νπνίν εξγάδεηαη κηα ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή, 

πεξλάεη απφ κηα άζθεζε ζε άιιε ρσξίο λα έρεη νινθιεξψζεη ηελ επίιπζή ηεο, 

ρξεζηκνπνηεί ζαλ αξηζκεηηθά δεδνκέλα ελφο πξνβιήκαηνο ηνλ αχμνληα 

αξηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο ή αξηζκνχο απφ γεηηνληθά πξνβιήκαηα, 

δπζθνιεχεηαη ζηε ρξήζε ηεο αξηζκνκεραλήο ή ζηελ αλάγλσζε πνιπςήθησλ 

αξηζκψλ. Δπίζεο, ν καζεηήο κπνξεί λα αληηκεησπίζεη πξφβιεκα ζην λα 

δηαθξίλεη ηε θσλή ηνπ δαζθάινπ κέζα ζην ζπλήζε ζφξπβν ηεο ηάμεο θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ. 

-Γπζθνιίεο δηάθξηζεο αληηιεπηηθψλ κνξθψλ. Ο καζεηήο δελ κπνξεί λα 

δηαθξίλεη ζσζηά ζχκβνια θαη ζρήκαηα, αληηιεπηηθέο κνξθέο νη νπνίεο δίλνπλ 

πνζνηηθέο πιεξνθνξίεο. Γηα παξάδεηγκα, ηα ζχκβνια ησλ αξηζκψλ θαη ησλ 

πξάμεσλ, ηα λνκίζκαηα ή νη δείθηεο ηνπ ξνινγηνχ. Έηζη, πξνθχπηνπλ 

πξνβιήκαηα ζηελ εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ ιφγσ ιαζψλ ζηελ αλάγλσζε θαη ζηε 

γξαθή αξηζκψλ θαη ζπκβφισλ, ζην ρεηξηζκφ ησλ λνκηζκάησλ ιφγσ δπζθνιίαο 

ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ζρεηηθψλ κεγεζψλ, ζην λα πνπλ ηε ζσζηή ψξα ιφγσ 

δπζθνιίαο δηάθξηζεο ησλ δεηθηψλ ηνπ ξνινγηνχ, ζηε γξαθή κνλνςήθησλ θαη 

δηςήθησλ αξηζκψλ ιφγσ αληηζηξνθψλ θαη θαζξεθηηθψλ απνδφζεσλ. 

-Γπζθνιίεο ρσξν-ρξνληθήο νξγάλσζεο. Ο καζεηήο δπζθνιεχεηαη ζηελ 

νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ, κε ζπλέπεηα λα επεξεάδνληαη ε 

εθηέιεζε πξάμεσλ, ε επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη γεληθά δεμηφηεηεο, νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ κηα απζηεξή ζεηξά απφ ελέξγεηεο ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν. Γηα 

παξάδεηγκα, ηνπνζεηεί αξηζκνχο ζε ιάζνο ζηήιε, δπζθνιεχεηαη λα 
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θαηαλνήζεη ηε ζεκαζία ηεο ζεζηαθήο αμίαο θαη δελ ηεξεί ηε ζσζηή ζεηξά 

ελεξγεηψλ φηαλ εθαξκφδεη αιγνξίζκνπο. 

 

 Οη αδπλακίεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο θαη νπηηθν-θηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ. 

Δπεξεάδνπλ αξλεηηθά θάπνηεο δεμηφηεηεο φπσο, ε κέηξεζε, ε απαξίζκεζε, ε 

γξαθή αξηζκψλ, ζπκβφισλ θαη φξσλ. Ο καζεηήο, ελψ γλσξίδεη ηη πξέπεη λα 

θάλεη, δελ κπνξεί λα ην κεηαθξάζεη ζε ζσζηή θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα φηαλ 

γηα παξάδεηγκα, ρξεηάδεηαη λα ρεηξηζηεί ρεηξνπηαζηφ πιηθφ γηα λα βξεη ζσζηά 

απνηειέζκαηα εθηειψληαο πξάμεηο. Δπίζεο, παξνπζηάδεη δπζθνιίεο γξαθήο, 

φηαλ δελ κπνξεί λα ζπληνλίζεη ρέξη θαη κάηη γηα λα πινπνηήζεη ηελ θηλεηηθή 

εηθφλα κηαο ιέμεο. Οη ζπλέπεηεο ηεο χπαξμεο απηψλ ησλ δπζθνιηψλ είλαη ν 

θίλδπλνο απνηπρίαο ζε γξαπηέο εξγαζίεο θαη ε αχμεζε ηνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο 

ησλ εξγαζηψλ πνπ νδεγεί ζε επηβάξπλζε ηεο κλήκεο θαη ζηε ραιάξσζε ηεο 

πξνζνρήο. 

 

 Σα κλεκνληθά πξνβιήκαηα. 

-Πξνβιήκαηα βξαρππξφζεζκεο κλήκεο. Ο καζεηήο δπζθνιεχεηαη λα 

θξαηήζεη ζηε κλήκε ηνπ ηνπο αξηζκνχο πνπ δίλνληαη ή θαη ην είδνο ηεο 

πξάμεο πνπ εθηειεί ή θάπνην αιγνξηζκηθφ βήκα πνπ απαηηείηαη θαηά ηελ 

εθηέιεζε κηαο πξάμεο ή ηηο πιεξνθνξίεο ελφο πξνβιήκαηνο. 

-Πξνβιήκαηα καθξνπξφζεζκεο κλήκεο. Σέηνηα πξνβιήκαηα δεκηνπξγνχλ 

εκπφδηα ζε ζέκαηα ζηα νπνία απαηηνχληαη απηνκαηνπνηεκέλε ρξήζε βαζηθψλ 

αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ ή αιγφξηζκνη πξάμεσλ. πρλά νδεγνχλ ηνλ καζεηή 

ζε απνηπρία φηαλ πξέπεη λα αληηκεησπίζεη αλαθεθαιαησηηθά καζήκαηα ή 

επαλαιεπηηθέο εμεηάζεηο ή φηαλ ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη πξνεγνχκελεο 

γλψζεηο γηα λα δεκηνπξγήζεη κηα λέα.  

-Πξνβιήκαηα κλήκεο αθνινπζηψλ. Ο καζεηήο δπζθνιεχεηαη ζηελ ηήξεζε 

αξθεηψλ γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ ζε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά θαη παξαιείπεη θάπνηα 

απφ ηα απαξαίηεηα βήκαηα θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ελλνηψλ θαη ησλ 

δεμηνηήησλ.  

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο κάζεζεο είλαη ε ζπγθξάηεζε πιεξνθνξηψλ θη 

έηζη, ηα παξαπάλσ κλεκνληθά πξνβιήκαηα απνηεινχλ κεγάιν εκπφδην ζηελ 

πξνζπάζεηα ησλ καζεηψλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ 

καζεκαηηθψλ. 

 

 Οη δπζθνιίεο νινθιήξσζεο. Ο καζεηήο δπζθνιεχεηαη λα ζπλδπάζεη θαη λα 

ζπλζέζεη επηκέξνπο πιεξνθνξίεο ψζηε λα θαηαιήμεη ζε ζπκπεξάζκαηα θαη 

ζηελ θαηαζθεπή λέσλ γλψζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, παξνπζηάδεη δπζθνιίεο ζηελ 

ηαμηλφκεζε, ζηελ εχξεζε νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ ζε ρεηξνπηαζηφ, 

εηθνληζηηθφ θαη ζπκβνιηθφ πιηθφ, ζηελ αλάγλσζε πνιπςήθησλ αξηζκψλ ή 

ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. 
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 Οη αδπλακίεο πξνζιεπηηθνχ θαη εθθξαζηηθνχ ιφγνπ. Ο καζεηήο κε αδπλακίεο 

πξνζιεπηηθνχ ιφγνπ παξνπζηάδεη δπζθνιίεο φηαλ ρξεηάδεηαη λα πάξεη ή λα 

δψζεη πιεξνθνξίεο κέζσ ηεο καζεκαηηθήο γιψζζαο. Γπζθνιεχεηαη λα 

ζπλδέζεη ηνπο καζεκαηηθνχο φξνπο κε ην πεξηερφκελφ ηνπο, κε απνηέιεζκα ν 

καζεηήο λα κελ κπνξεί λα εθηειέζεη νδεγίεο πνπ πεξηέρνπλ απηνχο ηνπο 

φξνπο ή λα θαηαλνήζεη έλλνηεο κε πνηθηιία φξσλ φπσο επίζεο, λα κεηαθξάζεη 

ζε κηα λνεηηθή αλαπαξάζηαζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ παξνπζηάδνληαη 

ιεθηηθά ζε έλα πξφβιεκα. Ο καζεηήο κε αδπλακίεο εθθξαζηηθνχ ιφγνπ δελ 

κπνξεί λα παξνπζηάζεη ιεθηηθά απηφ πνπ κπνξεί λα έρεη θαηαλνήζεη θαη 

απνθεχγεη ηηο πξνθνξηθέο απαληήζεηο. 

 

 Οη αδπλακίεο αθεξεκέλεο ζθέςεο. Αλαθέξνληαη ζηηο αδπλακίεο θαηαλφεζεο 

καζεκαηηθψλ ελλνηψλ, πνπ παξνπζηάδνληαη κφλν κέζσ γξαπηψλ ζπκβφισλ 

θαη ζηε ρξήζε ησλ γξαπηψλ ζπκβφισλ γηα λα εθθξαζηνχλ καζεκαηηθέο ηδέεο. 

Σα πξνβιήκαηα ησλ καζεηψλ κε απηέο ηηο αδπλακίεο αθνξνχλ ζπρλά ηνλ 

ηξφπν αλαπαξάζηαζεο θαη φρη ην πεξηερφκελν ηεο γλψζεο. Οη καζεκαηηθνί 

ηχπνη, ηα καζεκαηηθά ζχκβνια θαη νη παξαζηάζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη 

κεραληζηηθά θαη ρσξίο ζχλδεζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα.  

 

 Ζ ειιεηκκαηηθή πξνζνρή. Ο καζεηήο έρεη αδπλακία ζπγθέληξσζεο ζην 

αληηθείκελν κάζεζεο κε ζπλέπεηα ηνλ αξγφ ξπζκφ κάζεζεο αιιά θαη πνιιά 

ιάζε. Ζ δηάζπαζε ηεο πξνζνρήο πξνθχπηεη είηε απφ εμσηεξηθά εξεζίζκαηα 

είηε απφ εζσηεξηθά θαη κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη θαη απφ ππεξθηλεηηθφηεηα. 

 

 Οη δηαηαξαρέο γλσζηηθνχ χθνπο. Ο καζεηήο κπνξεί λα παξνπζηάζεη 

δπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηελ πξνζαξκνγή ζηηο απαηηήζεηο λέσλ θαηαζηάζεσλ ή 

λα νδεγεζεί ζε κηα παξνξκεηηθή αληηκεηψπηζε ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ. 

Δπίζεο, κπνξεί λα εθδειψλεη αδπλακία λα ηειεηψζεη κηα δξαζηεξηφηεηα ζην 

ζεκείν πνπ απαηηείηαη θαη λα ζπλερίδεη ηε δηαδηθαζία ή λα αληηδξά ζηηο 

δηάθνξεο θαηαζηάζεηο ρσξίο λα εθηηκά ην ζπλνιηθφ πιαίζην, αιιά κε βάζε 

επηκέξνπο εξεζίζκαηα δείρλνληαο έηζη φηη κάιινλ δελ ζθέθηεηαη απηά πνπ 

εθθξάδεη.  

 

 Οη αλεπαξθείο γλσζηηθέο θαη κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο. Οη γλσζηηθέο 

ζηξαηεγηθέο αλαθέξνληαη ζε ηξφπνπο επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη νη 

κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο ζηα θξηηήξηα επηινγήο, ζηνλ έιεγρν θαη ζηελ 

αλαζεψξεζε ησλ γλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ. Έλαο καζεηήο κε αλεπαξθείο 

γλσζηηθέο θαη κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο δελ κπνξεί λα νξγαλψζεη ηηο 

πιεξνθνξίεο, λα επηιέμεη ηηο θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο, λα ειέγμεη ηελ 

νξζφηεηα ησλ ελεξγεηψλ ηνπ ή λα εθηηκήζεη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ σο πξνο ηελ 

αληαπφθξηζε ζε έλα έξγν. 
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 Οη ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο. Ο καζεηήο κπνξεί λα έρεη αξλεηηθή ζηάζε 

πξνο ην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ, άγρνο ή θνβία. Απηά ηα πξνβιήκαηα, ηα 

νπνία πξνθχπηνπλ θπξίσο απφ ηηο επαλεηιεκκέλεο απνηπρίεο ηνπ καζεηή, 

πεξηνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηε δπλαηφηεηά ηνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

ζρνιηθέο απαηηήζεηο. 

 

Οη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά δελ είλαη νη κφλνη 

καζεηέο πνπ παξνπζηάδνπλ θάπνηα αξλεηηθά γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά αιιά νη 

δηαθνξέο ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άιινπο καζεηέο σο πξνο απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά 

είλαη κάιινλ πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο. Παξνπζηάδνπλ θνηλέο δπζθνιίεο κε ηνπο 

άιινπο καζεηέο αιιά ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ή ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ίδηεο ηερληθέο αιιά 

κε δηαθνξεηηθφ θαη αλαπνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά 

εκθαλίδνληαη ζε πνηθηιία ζπλδπαζκψλ, βαζκψλ θαη ηχπσλ, γεγνλφο πνπ θάλεη 

δχζθνιε ηελ νξγαλσκέλε κειέηε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζή ηνπο 

(Αγαιηψηεο, 2000). Οη καζεζηαθέο δπζθνιίεο δελ είλαη έλα κφληκν θαη ειιεηκκαηηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή, ην νπνίν είλαη αλεμάξηεην απφ ην 

πιαίζην θαη ηηο ζρνιηθέο απαηηήζεηο. Οη δηάθνξεο κνξθέο ζηελ εθδήισζε ησλ 

καζεζηαθψλ πξνβιεκάησλ δηαθέξνπλ απφ ζρνιείν ζε ζρνιείν, απφ ρψξα ζε ρψξα 

θαη απφ πνιηηηζκφ ζε πνιηηηζκφ (Γξάθνο, 2002).  

Οη ζηάζεηο, νη πεπνηζήζεηο θαη ηα θίλεηξα ηνπ καζεηή γηα ηα καζεκαηηθά 

επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηα απνηειέζκαηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ 

απφδνζή ηνπ. Γηα απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα δηεξεπλεζνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα, ηα 

ελδηαθέξνληα, θαη νη αμίεο ηνπ καζεηή ζε ζρέζε κε ην ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ 

αληηθείκελν θαζψο επίζεο, λα ηνλσζεί ην απηνζπλαίζζεκα θαη λα βειηησζεί ε 

απηνεηθφλα ησλ καζεηψλ κε ζπρλέο ζρνιηθέο απνηπρίεο φπσο ησλ καζεηψλ κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Αγαιηψηεο, 2000). 

 

 

1.4. Δκπαιδεςηική ζςμπεπίλητη μαθηηών με ήπιερ εκπαιδεςηικέρ ανάγκερ ζηα 

μαθημαηικά 

 

Σα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα έρνπλ αιιάμεη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη ε 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηα θαλνληθά ζρνιεία έρεη γίλεη έλαο 

ζεκαληηθφο ζηφρνο ζε πνιιέο ρψξεο. Ζ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο 

ζε θαλνληθά εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα αληί λα παξαπέκπνληαη ζε εηδηθά ζρνιεία 

πεξηγξάθεηαη θαιχηεξα κε ηνλ φξν «ζπκπεξίιεςε». Δθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε 

ζεκαίλεη φηη φινη νη καζεηέο, αλεμάξηεηα απφ ηηο ηθαλφηεηεο, ηηο αδπλακίεο ή ηηο 

εηδηθέο αλάγθεο ηνπο ζε νπνηνλδήπνηε ηνκέα, γίλνληαη κέξνο ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο. Φνηηνχλ ζηα ίδηα ζρνιεία κε ηα αδέιθηα θαη ηα παηδηά ηεο γεηηνληάο ηνπο, 

ηα ζρνιεία πνπ ζα παξαθνινπζνχζαλ αλ δελ είραλ εηδηθέο αλάγθεο, είλαη κέιε ζε 

ηάμεηο γεληθήο εθπαίδεπζεο κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ηνπο 

παξέρνληαη νη αλαγθαίεο ππεξεζίεο θαη ε απαξαίηεηε ππνζηήξημε γηα λα κάζνπλ 

(King, 2003· De Boer, Pijl & Minnaert, 2011). Γελ πξφθεηηαη γηα πξνζαξκνγή θαη 
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αθνκνίσζε ηνπ ελφο, αιιά γηα δηαδηθαζίεο θνηλσληθνπνίεζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο (Κππξησηάθεο, 2001). 

Ο φξνο ζπκπεξίιεςε, ζχκθσλα κε ηνλ Μηραειίδε (2009, φπ. αλαθ. ζην Ρνχζνπ, 

πξηνπνχινπ-Γειιή & Αγαιηψηεο, 2014), δειψλεη ηελ χπαξμε ελφο αηφκνπ κε 

αλαπεξία ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ θαη ηαπηφρξνλα ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή 

ηνπ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ζηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο απαηηήζεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ην άηνκν λα είλαη αλάινγεο κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ. Χο 

ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε νξίδεηαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, κέζσ ηεο αλαζεψξεζεο ηεο νξγάλσζήο ηνπ θαη ησλ 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ, ψζηε λα κπνξεί λα κεξηκλήζεη θαη λα πξνζθέξεη 

επθαηξίεο κάζεζεο γηα φινπο ηνπο καζεηέο (Sebba & Ainscow, 1996, φπ. αλαθ. ζην 

Παπαπέηξνπ, Μπαιθίδαο, Μπειεγξάηε, & Τθαληή, 2003). Γεληθφηεξα, ε 

ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε απνηειεί κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία, ε νπνία γηα λα 

πινπνηεζεί απαηηνχληαη αιιαγέο ζηηο κεζφδνπο θαη ηηο ηερληθέο δηδαζθαιίαο, ζην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ, ζηηο ζηάζεηο θαη ζηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 

γνλέσλ, ψζηε ην ζρνιείν λα αληαπνθξηζεί ζηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ 

θαη λα παξέρεη ηζφηηκεο επθαηξίεο κάζεζεο ζε φινπο ηνπο καζεηέο κε ή ρσξίο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (Θσκά & Κνινβφο, 2014). 

Ζ ζπκπεξίιεςε δελ είλαη απιά ηνπνζέηεζε, είλαη έλαο ηξφπνο ζθέςεο θαη 

βαζίδεηαη ζηελ πξνυπφζεζε φηη φινη νη καζεηέο ζα πξέπεη λα εθηηκνχληαη γηα ηηο 

κνλαδηθέο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη σο βαζηθά κέιε ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο (Causton-Theoharis & Theoharis, 2008) θαη φηη νη καζεηέο κε 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζα είλαη θνηλσληθά θαη αθαδεκατθά επηηπρεκέλνη φηαλ 

ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζηε γεληθή ηάμε (Tiwari, Das & Sharma, 2015) 

αιιά θαη φηη φινη νη καζεηέο απαζρνινχληαη ζε καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

έρνπλ λφεκα γηα απηνχο (Παπαπέηξνπ θ.ά., 2003). Ζ ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ ζην 

γεληθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θαη πεξηβάιινλ είλαη έλα δήηεκα ηζφηεηαο θαη 

θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί έλα ζπκπεξηιεπηηθφ 

ζρνιείν, ζην νπνίν λα ζπκκεηέρνπλ φινη νη καζεηέο θαη λα είλαη κέξνο ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο, ε δηνίθεζε, νη εθπαηδεπηηθνί θαη άιινη εηδηθνί πξέπεη λα ζθέπηνληαη 

ζπλερψο, ην ηη πξέπεη λα θάλνπλ γηα λα θηάζνπλ εθεί θαη πψο ζα ην θάλνπλ (Frattura 

& Capper, 2007, φπ. αλαθ. ζην Obiakor, Harris, Mutua, Rotatori, & Algozzine, 2012). 

Ζ ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζε ηάμεηο γεληθήο 

εθπαίδεπζεο, θάλεη ην έξγν ηεο επηδίσμεο ηεο επηηπρίαο ησλ καζεηψλ κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηα καζεκαηηθά, αθφκε πην δχζθνιν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο. Οη έξεπλεο ππνδεηθλχνπλ φηη ε 

κε ηθαλνπνηεηηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηα 

καζεκαηηθά είλαη απνηέιεζκα κηαο πνιχπινθεο αιιειεπίδξαζεο γλσζηηθψλ, 

ζπλαηζζεκαηηθψλ, ζπκπεξηθνξηθψλ, ζσκαηηθψλ, αηζζεηήξησλ, επηθνηλσληαθψλ, 

θνηλσληθψλ παξαγφλησλ θαη ησλ καζεκαηηθψλ (Montague & Applegate, 2000, φπ. 

αλαθ. ζην Chu, Chen, Lin, Liao, & Chen, 2009). 

Δξεπλεηέο έρνπλ δηαπηζηψζεη φηη ε εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε ζηε γεληθή ηάμε 

ησλ καζεηψλ κε δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά δελ ιεηηνπξγεί ρξεζηκνπνηψληαο 
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παξαδνζηαθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο. Δίλαη απαξαίηεην λα αλαπηπρζνχλ ζηξαηεγηθέο 

θαη κέζνδνη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε δπζθνιίεο ζηα 

καζεκαηηθά (Calvert, 2012). Γηα λα εθαξκνζηεί επηηπρψο ε ζπκπεξίιεςε, νη 

εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα έρνπλ επαξθή θαηάξηηζε, ηθαλνπνηεηηθή ππνζηήξημε αιιά 

θαη ζεηηθέο ζηάζεηο (Frankel, Gold & Ajodhia-Andrews, 2010, φπ. αλαθ. ζην 

Donohue & Bornman, 2014). Σν πξφγξακκα ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο 

ιεηηνπξγεί φηαλ ζπκβαίλνπλ θαζεκεξηλά ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

1. Δηεξνγελήο νκαδνπνίεζε: ινη νη καζεηέο εθπαηδεχνληαη καδί ζε νκάδεο, 

καζαίλνπλ λα αιιειεπηδξνχλ θνηλσληθά είηε κέζα ζηελ ηάμε είηε ζην πεξηβάιινλ ηνπ 

γεληθνχ ζρνιείνπ, απνθηνχλ γλψζεηο, αμίεο θαη δεμηφηεηεο θαη ηθαλνπνηνχλ ηηο 

πξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο ηνπο αλάγθεο. 

2. Ζ αίζζεζε φηη αλήθνπλ ζε κία νκάδα: ινη νη καζεηέο ζεσξνχληαη κέιε ηεο 

γεληθήο ηάμεο. Δπνκέλσο, θαη ν καζεηήο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

αληηκεησπίδεηαη φπσο φια ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο. 

3. Κνηλέο δξαζηεξηφηεηεο κε δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα: Οη καζεηέο κνηξάδνληαη 

θνηλέο εθπαηδεπηηθέο εκπεηξίεο θαη ζπκκεηέρνπλ φινη ζηηο ίδηεο δξαζηεξηφηεηεο. Οη 

καζεζηαθνί ζηφρνη φκσο, είλαη δηαθνξεηηθνί γηα θάζε καζεηή. 

4. Πεξηβάιινλ δηδαζθαιίαο: Ζ δηαδηθαζία κάζεζεο γίλεηαη ζηνπο ίδηνπο ρψξνπο γηα 

φινπο ηνπο καζεηέο κε ή ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.  

5. Ηζνξξνπεκέλε δηαδηθαζία κάζεζεο: Με ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε 

επηδηψθεηαη ε ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ αθαδεκατθψλ/ιεηηνπξγηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ/πξνζσπηθψλ πηπρψλ ηεο ζρνιηθήο δηαδηθαζίαο (Ρνχζνπ θ.ά., 2014). 

 

ηαλ νη καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο ηνπνζεηνχληαη ζηηο ηάμεηο γεληθήο 

εθπαίδεπζεο, νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα είλαη έηνηκνη λα ηνπο δηεπθνιχλνπλ κε βάζε 

ηηο αηνκηθέο ηνπο αλάγθεο (Berry, 2006, φπ. αλαθ. ζην Obiakor et al., 2012). Ζ 

ζπκκεηνρή ηνπο ζην θνηλφ πξφγξακκα ηεο ηάμεο δελ ζεκαίλεη ηελ πινπνίεζε 

θάπνηνπ εηδηθνχ παηδαγσγηθνχ πξνγξάκκαηνο νχηε ηελ αληηκεηψπηζε θάπνηαο 

δηαηαξαρήο αιιά επηδηψθεη ηελ ελδπλάκσζε ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ καζεηή καδί κε 

φινπο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, ηελ απφθηεζε ηεο ηθαλφηεηαο λα κάζεη ην πψο λα 

καζαίλεη, θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αίζζεζεο ηνπ κέινπο ηεο ζρνιηθήο νκάδαο (Σδεθάθε 

θ.ά., 2011). Ζ δηδαθηηθή επειημία, ε πνηθηιία κεζφδσλ θαη ε ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

απέλαληη ζηελ αλάγθε πξνζαξκνγήο ηεο δηδαζθαιίαο ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ 

γλσζηηθνχ χθνπο ηνπ θάζε καζεηή επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ επηηπρία ηνπ καζεηή 

ζηηο ζρνιηθέο απαηηήζεηο θαη ηε ζρνιηθή επίδνζε γεληθά αιιά θαη πην εηδηθά ζηελ 

επίδνζε ζηα καζεκαηηθά (Αγαιηψηεο, 2000). 

Οη καζεηέο κε θαη ρσξίο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο επηζπκνχλ λα εθπαηδεχνληαη ζην 

ίδην πεξηβάιινλ. Δπίζεο, πνιινί γνλείο ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο ζπκθσλνχλ φηη νη 

πεξηζζφηεξνη καζεηέο κε αλαπεξίεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο κέζα ζηελ ηάμε γεληθήο εθπαίδεπζεο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο 

ηνπο ρσξίο αλαπεξίεο (Cardona, 2009, φπ. αλαθ. ζην Obiakor et al., 2012). Πνιινί 

καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ζρεηηθά ήπηεο αλαπεξίεο δηδάζθνληαη ζε ηάμεηο 

γεληθήο εθπαίδεπζεο. Τπάξρνπλ πνιιά νθέιε απφ ηε ζπκπεξίιεςε. Οη ηάμεηο γεληθήο 
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εθπαίδεπζεο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζηνπο καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο κεγαιχηεξε 

πξνζέγγηζε κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο, λα απμήζνπλ ηηο 

πξνζδνθίεο γηα ηελ απφδνζε ησλ καζεηψλ, λα απμήζνπλ ηηο αθαδεκατθέο ηνπο 

δεμηφηεηεο, λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο γεληθήο εθπαίδεπζεο λα απνδέρνληαη 

πεξηζζφηεξν ηνπο δηαθνξεηηθνχο καζεηέο θαη λα βειηηψζνπλ ην ζπληνληζκφ κεηαμχ 

ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ (Lerner & Johns, 2011· Logan & Wimer, 

2013). ε θακία πεξίπησζε, νη καζεηέο ρσξίο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο δελ 

εκπνδίδνληαη νχηε επηβαξχλνληαη ζηε κάζεζή ηνπο απφ ηελ παξνπζία ζηελ ηάμε ηνπο 

ησλ παηδηψλ κε εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Με ηελ εξγαζία θαη ηηο θνηλέο εκπεηξίεο ζηελ 

ηάμε πνπ θνηηνχλ φινη νη καζεηέο, απμάλεηαη ε παξψζεζε γηα κάζεζε, ε απνδνρή 

ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ην πλεχκα αιιειεγγχεο, ε αθνζίσζε αιιά 

θαη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη ε επηηπρία ζην έξγν 

ηνπο (Eberwein, 1996, φπ. αλαθ. ζην Κππξησηάθεο, 2001). 

Τπάξρνπλ ζαθείο ελδείμεηο φηη ηα ζπκπεξηιεπηηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

κπνξνχλ λα απνθέξνπλ βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα ζεκαληηθά νθέιε γηα 

ηνπο καζεηέο κε θαη ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Έλα κεγάιν κέξνο ησλ 

εξεπλψλ δείρλεη φηη νη καζεηέο κε εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κέζα ζηε γεληθή ηάμε 

αλαπηχζζνπλ ηζρπξφηεξεο δεμηφηεηεο ζηελ αλάγλσζε θαη ηα καζεκαηηθά, έρνπλ 

πςειφηεξα πνζνζηά ζπκκεηνρήο, είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα έρνπλ πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο θαη είλαη πηζαλφηεξν λα νινθιεξψζνπλ ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπκπεξηιεπηηθά πεξηβάιινληα 

(Hehir et al., 2016). Πνιινί εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη κε ηε ζπκπεξίιεςε, νη 

καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο αλακέλεηαη λα επηηχρνπλ ζηνλ αθαδεκατθφ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα, καζαίλνληαο παξάιιεια κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ρσξίο 

εηδηθέο αλάγθεο (Obiakor et al., 2012). Ζ θνηλή δσή θαη κάζεζε ζην γεληθφ ζρνιείν 

γηα φινπο ηνπο καζεηέο ζπκβάιιεη ζηελ απνβνιή αλαζθαιεηψλ θαη πξνθαηαιήςεσλ, 

ζηε δεκηνπξγία ελφο θιίκαηνο ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ θαη αιιεινεθηίκεζεο, ζηελ 

αλαγλψξηζε θαη θαηαλφεζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ αλζξψπσλ κε δπζθνιίεο θαη 

δηεπθνιχλεη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζε φιεο ηηο θνηλσληθέο εθδειψζεηο ηεο δσήο 

(Κππξησηάθεο, 2001). 

Ζ ζπκπεξίιεςε ζπλεπάγεηαη κηα ηέηνηα αλαδηάξζξσζε ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο 

έηζη ψζηε θάζε ζρνιείν λα κπνξεί λα θηινμελήζεη θάζε καζεηή αλεμάξηεηα απφ ηηο 

εηδηθέο αλάγθεο θαη λα εμαζθαιίδεη φηη φινη νη καζεηέο αλήθνπλ ζε κηα θνηλφηεηα. 

Με απηή ηελ νπηηθή, ε ζπκπεξίιεςε γίλεηαη κέξνο κηαο επξείαο αηδέληαο γηα ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα πνπ επηθεληξψλεηαη ζηηο αμίεο θαη ζεσξεί φιεο ηηο κνξθέο 

δηαρσξηζκνχ εζηθά ιαλζαζκέλεο (Avramidis, Bayliss & Burden, 2000). Ζ 

ζπκπεξίιεςε πεξηιακβάλεη κηα δηαδηθαζία κεηαξξχζκηζεο πνπ πεξηιακβάλεη αιιαγέο 

θαη ηξνπνπνηήζεηο ζην πεξηερφκελν, ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, ηηο πξνζεγγίζεηο, ηηο 

δνκέο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ζηελ εθπαίδεπζε, πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηνχλ ηα εκπφδηα 

θαη λα παξέρεη ζε φινπο ηνπο καζεηέο ηεο ίδηαο ειηθίαο κηα ηζφηηκε θαη ζπκκεηνρηθή 

καζεζηαθή εκπεηξία ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηηο 

απαηηήζεηο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο 

ζηηο γεληθέο ηάμεηο ρσξίο ζπλνδεπηηθέο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηελ νξγάλσζε, ζην 
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πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο δελ απνηειεί ζπκπεξίιεςε 

(Hehir et al., 2016). 

Γηα λα αληηκεησπηζζνχλ απνηειεζκαηηθά νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζην γεληθφ 

ζρνιείν απαηηνχληαη ηέηνηεο αιιαγέο ζην ραξαθηήξα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο 

κέζα ζηελ ηάμε, ψζηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην καζεζηαθφ πξφγξακκα θαη ζην 

ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο νη γεληθέο κέζνδνη θαη ζηξαηεγηθέο κάζεζεο. Οη θνηλέο 

καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο κε ηνπο άιινπο καζεηέο 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο λα εληαρζνχλ ζην 

θνηλφ πξφγξακκα ηεο ηάμεο θαη φρη λα αληηκεησπίδνληαη σο ηδηαίηεξν θαη μερσξηζηφ 

πξφγξακκα (Μπάξκπαο θ.ά., 2006). Γηα λα κπνξέζεη ην ζρνιείν λα πξαγκαηνπνηήζεη 

ηε ζπκπεξίιεςε ζηελ πξάμε θαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο γηα ηε 

ζηήξημε φισλ ησλ καζεηψλ, επηβάιιεηαη ε θαηαβνιή πξνζπάζεηαο λα γίλεη ην 

ζρνιείν πην αλζξψπηλν, ρξεηάδεηαη ε δεκηνπξγία αληίιεςεο αλαλέσζεο ζηε ζρνιηθή 

δσή, θαζψο θαη εζηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη πιηθή ελίζρπζε. Απαξαίηεηεο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρία ηνπ ζπκπεξηιεπηηθνχ ζρνιείνπ είλαη ην ζεηηθφ θιίκα 

απνδνρήο ησλ καζεηψλ κε εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κέζα ζηελ ηάμε, ε ελζάξξπλζε γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε δεκηνπξγία θηλήηξσλ, ε αλάπηπμε 

ζρέζεσλ επηθνηλσλίαο θαη ε αλαδηνξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο ψζηε λα παξέρνληαη 

ζηνπο καζεηέο κε εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο επθαηξίεο ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο θαη 

ζπλεξγαζίαο κε ηνπο άιινπο καζεηέο ζην κέηξν ηεο δπλαηήο επίδνζεο (Γξάθνο, 

2002· Κππξησηάθεο, 2001). Ζ ζπκπεξίιεςε γηα ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο 

είλαη πην απνηειεζκαηηθή φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί ζπλεξγάδνληαη θαη ζπδεηάλε κεηαμχ 

ηνπο. Ζ ζπλεξγαζία απηή κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηελ επηηπρή ζπκπεξίιεςε ησλ 

καζεηψλ (Carter, Prater, Jackson, & Merchant, 2009, φπ. αλαθ. ζην Obiakor et al., 

2012). Δπίζεο, πνιιέο έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ 

γεληθήο θαη εηδηθήο εθπαίδεπζεο θαη κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γνλέσλ είλαη 

ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζρνιηθψλ πξαθηηθψλ γηα 

φινπο ηνπο καζεηέο κε ή ρσξίο εηδηθέο αλάγθεο (Tzivinikou & Papoutsaki, 2016). 

Αλ θαη ε ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε, ε θηινζνθία ηεο θαη νη γεληθνί ζθνπνί ηεο, 

έρεη ηελ απνδνρή εξεπλεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, ε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηεο 

πξνθαιεί δηαθσλίεο θαη αλεζπρίεο. Οη θπξηφηεξεο επηθπιάμεηο πνπ δηαηππψλνληαη ζε 

ζρεηηθέο κειέηεο, αθνξνχλ ηνλ πεξηνξηζκέλν δηδαθηηθφ ρξφλν, ηελ αθαηαιιειφηεηα 

ησλ παξαδνζηαθψλ δηδαθηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηελ κε θαηνρή απφ ηνλ κέζν 

εθπαηδεπηηθφ ησλ απαηηνχκελσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ εμαηνκίθεπζεο ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηέινο, ηελ πηζαλή επηβάξπλζε ησλ άιισλ καζεηψλ (Αγαιηψηεο, 

2015). Άιιεο έξεπλεο αλαθέξνπλ σο εκπφδηα γηα ηελ επηηπρή ζπκπεξίιεςε ηελ 

αλεπαξθή ρξεκαηνδφηεζε, ηελ έιιεηςε πξνεηνηκαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηηο 

απμαλφκελεο απαηηήζεηο ζηελ ηάμε (McGhie-Richmond, Irvine, Loreman, Cizman, & 

Lupart, 2013), ηελ έιιεηςε εκπεηξίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηηο ηάμεηο ηνπο, ηελ αλεπάξθεηα ππνζηήξημεο απφ ηε 

δηεχζπλζε θαη ηνπο άιινπο ζπλαδέιθνπο ζην ζρνιείν ηνπο (Cheung, Wu & Hui, 

2015), ηνλ κεγάιν αξηζκφ καζεηψλ ζηελ ηάμε, ηνλ θφξην εξγαζίαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ηηο δπζθνιίεο ηεο ηππνπνηεκέλεο αμηνιφγεζεο θαη ηελ έιιεηςε 
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ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Ali, Mustapha & Jelas, 2006). Οη Tsakiridou 

θαη Polyzopoulou (2014) αλαθέξνπλ, επίζεο, φηη νη εθπαηδεπηηθνί γεληθά 

αλαπηχζζνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε, σζηφζν εθθξάδνπλ ηηο 

αλεζπρίεο ηνπο, νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ ηελ αλεπαξθή θαηάξηηζε αιιά θαη ηελ 

έιιεηςε θαηάιιεινπ πιηθνχ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.  

Οη καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο απνηεινχλ κηα κεγάιε εθπαηδεπηηθή 

πξφθιεζε αθφκε θαη γηα ηνπο θαιά πξνεηνηκαζκέλνπο θαζεγεηέο ζηελ ηάμε. Κη απηφ 

κπνξεί λα γίλεη αθφκα πην δχζθνιν φηαλ ε δηδαζθαιία παξέρεηαη ζην πιαίζην 

νιφθιεξεο ηεο ηάμεο κέζα ζηε γεληθή αίζνπζα (Maheady et al., 2001). Χζηφζν, ε 

αλάιπζε ησλ εξεπλψλ πνπ κειέηεζαλ νη Van Reusen, Shoho θαη Barker (2000) 

απνθάιπςε φηη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη πεξηζζφηεξν πξφζπκνη λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηελ 

ηάμε ηνπο καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο κε πην 

ζνβαξέο εηδηθέο αλάγθεο. Καη ππνζηεξίδνπλ φηη απηφ ην εχξεκα θαίλεηαη λα 

ζρεηίδεηαη κε ηηο πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηδαζθαιίαο γηα ηνπο καζεηέο κε πην ζνβαξέο εηδηθέο 

αλάγθεο, φηαλ παξάιιεια πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη νη αλάγθεο φισλ ησλ καζεηψλ 

ζηελ ηάμε. 

ην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ, ζχκθσλα κε ηνλ θνλζηξνπθηηβηζκφ αιιά θαη κε 

ηηο ζέζεηο ηνπ Vygotsky, φηαλ ν εθπαηδεπηηθφο ζπλεηδεηνπνηήζεη ζε πνην επίπεδν 

βξίζθεηαη ν καζεηήο, ηφηε ζα είλαη εθηθηφ λα βξεζνχλ εθείλνη νη ηξφπνη κε ηνπο 

νπνίνπο, ν καζεηήο ζα θαζνδεγεζεί λα ελεξγνπνηήζεη κηα δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο, 

έηζη ψζηε ε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηάινγν κέζα ζηελ ηάμε ησλ καζεκαηηθψλ, λα κπνξεί 

λα αληαπνθξηζεί ζηνπο ζθνπνχο ηνπ δηδάζθνληα αιιά θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

πνπδψλ (Μπαξθάηζαο, 2003). Με βάζε ηε βαζηά γλψζε ησλ καζεκαηηθψλ, ηελ 

επίγλσζε ηνπ ηη πξνθαιεί ζχγρπζε ή δπζθνιία ζηνπο καζεηέο θαη κε εθφδην ηελ 

πνηθηιία παηδαγσγηθψλ ζηξαηεγηθψλ, νη εθπαηδεπηηθνί Μαζεκαηηθψλ επηιέγνπλ 

θαηάιιεια θαζήθνληα πνπ θηλεηνπνηνχλ φινπο ηνπο καζεηέο θαη πηνζεηνχλ 

δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα πεηξακαηηζηνχλ, λα 

θάλνπλ ιάζε θαη λα κνηξαζηνχλ ηδέεο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο (Forgasz & 

Cheeseman, 2015). Οη πξνζαξκνγέο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ζηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκαηηθψλ ζηηο γεληθέο ηάμεηο, είλαη θαηάιιειεο γηα φινπο ηνπο καζεηέο, φρη κφλν 

γηα απηνχο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη απιέο αιιαγέο ζηελ παξνπζίαζε ησλ 

καζεκαηηθψλ ελλνηψλ επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα απνθηήζνπλ κηα ζαθέζηεξε 

θαηαλφεζε ηεο δηαδηθαζίαο παξά λα δίλνπλ κηα απιψο κεραληθά νξζή απάληεζε. 

Δπηπιένλ, ε πξνζαξκνγή θαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο γηα ηνπο καζεηέο 

δεκηνπξγεί κηα πην ζεηηθή αηκφζθαηξα πνπ ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα δνθηκάζνπλ 

ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο απφ 

ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο (Lock, 1996). 

χκθσλα κε ηνπο Forlin, Chambers, Loreman, Deppler, θαη Sharma (2013) έρνπλ 

πηνζεηεζεί πνιιέο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί ζηε 

βηβιηνγξαθία σο θαιέο πξαθηηθέο ζηε ζπκπεξηιεπηηθή ηάμε: 
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 Ζ πνηνηηθή δηδαζθαιία γηα καζεηέο κε πνηθίιεο ηθαλφηεηεο κε 

ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε εζηίαζε ζηα καζεζηαθά επηηεχγκαηα, νη 

ζπκπεξηιεπηηθέο καζεζηαθέο θνηλφηεηεο, νη ζαθείο δεζκνί κεηαμχ ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ηεο θνπιηνχξαο ηνπ καζεηή, ε αληαπφθξηζε ζηηο καζεζηαθέο 

δηαδηθαζίεο, ε δπλαηφηεηα γηα επθαηξίεο κάζεζεο, ε επζπγξάκκηζε ζηφρσλ 

θαη πφξσλ, ε ππνζηήξημε θαη ε αλαηξνθνδφηεζε, ε πξνψζεζε ηεο 

απηνξξχζκηζεο θαη κεηαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, ν απφ θνηλνχ θαζνξηζκφο 

ησλ ζηφρσλ απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο.  

 Ζ πνηνηηθή ζπκπεξηιεπηηθή παηδαγσγηθή αλαθέξεηαη ζηε γλψζε ησλ ηερληθψλ 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ηη θάλνπλ, γηαηί θαη πψο ην 

θάλνπλ. Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη απφ ηα ζρνιεία θαη ηα 

ζπζηήκαηα ηνπο ψζηε λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα εληζρχζνπλ ηηο δεμηφηεηέο 

ηνπο ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ, ηε δηδαζθαιία, ηε δηαρείξηζε θαη ηηο ζηξαηεγηθέο 

κάζεζεο. Με ηελ παξνρή ξεηήο ή πνιχπιεπξεο δηδαζθαιίαο κε ζηφρν λα 

εμαζθαιηζηεί ε πξφζβαζε ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ απφ ηνπο καζεηέο κε 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ππάξρεη ζπρλά κηα ζεηηθή επίδξαζε ζηελ αθαδεκατθή 

επίδνζε θαη απφ ηνπο άιινπο καζεηέο ζηελ ηάμε. 

 Ζ δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αηνκηθψλ 

αλαγθψλ θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ καζεηψλ έρεη γίλεη κηα 

βαζηθή πηπρή ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο, φκσο απηφ απαηηεί 

ζεκαληηθή θαηάξηηζε, ζρεδηαζκφ θαη πξνεηνηκαζία απφ ηελ πιεπξά ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

 Δίλαη απφ πνιινχο απνδεθηφ φηη ε ηαρεία αχμεζε ησλ δηαζέζηκσλ 

ηερλνινγηψλ πξνζέθεξε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο έλα θάζκα εξγαιείσλ γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ κε εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Ζ βνεζεηηθή ηερλνινγία 

επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε θπζηθά πεξηβάιινληα, λα 

είλαη επέιηθηνη, λα επηθνηλσλνχλ απνηειεζκαηηθά, λα έρνπλ πξφζβαζε ζε 

ππνινγηζηέο θαη λα βειηηψλνπλ ιεηηνπξγηθέο δεμηφηεηεο πνπ κπνξεί λα είλαη 

δχζθνιεο ρσξίο ηελ ηερλνινγία (Forlin et al., 2013)  

 

χκθσλα κε ηελ Σδεθάθε θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο (2011), ζε κία ηάμε πνπ 

ιεηηνπξγεί ήδε κε ζχγρξνλε κνξθή δηδαζθαιίαο, ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζή ηεο 

ψζηε λα επηηξέπεη ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, πξνυπνζέηεη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ζε φιε ηελ 

ηάμε, λα ειέγρεη φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, λα εθαξκφδεη ζπλεξγαηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο θαη αλάδεημεο ζηξαηεγηθψλ, λα δεκηνπξγεί ηέηνην πεξηβάιινλ ηάμεο πνπ λα 

πξνζαξκφδεηαη ζηελ νκάδα θαη λα είλαη ππνζηεξηθηηθφ γηα φινπο. Κάπνηεο ηερληθέο 

πνπ κπνξεί λα βνεζήζνπλ είλαη: ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο ηάμεο σο έλα εληαίν ζχλνιν, 

ε ελζάξξπλζε ηεο ελεξγεηηθήο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, ε νξγάλσζε ηεο ηάμεο ζε 

νκάδεο κε δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο, ε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

πνηθηιίαο δηδαθηηθψλ κέζσλ θαη πιηθψλ θαζψο θαη ε αμηνπνίεζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ θαη ησλ καζεκαηηθψλ ινγηζκηθψλ (Σδεθάθε θ.ά., 2011). Ο 
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εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα βξίζθεη ηξφπνπο θαη απαξαίηεηα κέζα ψζηε φινη νη καζεηέο 

ηνπ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο θαη λα θηάλνπλ ζηελ επηηπρία 

ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ αλάινγα κε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο. Οη καζεηέο καζαίλνπλ 

κέζα απφ ηελ νκαδηθή εξγαζία φηη ε επηηπρία είλαη δηαθνξεηηθή γηα θάζε παηδί θαη 

πξέπεη λα εθηηκάηαη ζε ζρέζε κε ηηο απαηηνχκελεο πξνζπάζεηεο. Μαζαίλνπλ αθφκε λα 

αλαγλσξίδνπλ φηη γηα ηελ επηηπρία ησλ ζηφρσλ ηεο δηδαζθαιίαο, θάζε καζεηήο δίλεη 

ηνλ θαιχηεξφ ηνπ εαπηφ. ηηο ζπκπεξηιεπηηθέο ηάμεηο ρξεζηκνπνηνχληαη εθηφο απφ ηα 

παξαδνζηαθά επνπηηθά νπηηθν-αθνπζηηθά κέζα δηδαζθαιίαο θαη ηα ζχγρξνλα κέζα 

λέσλ ηερλνινγηψλ (Κππξησηάθεο, 2001). Υξήζηκν εξγαιείν ην νπνίν βνεζά ηνπο 

καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζηε γεληθή 

εθπαίδεπζε ζεσξεί θαη ε Σδηβηλίθνπ (2015) ηελ ππνζηεξηθηηθή ηερλνινγία, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη θάζε πιηθφ θαη κέζν ηερλνινγίαο θαη πξνγξακκαηηζκνχ.  

Μεξηθέο ρξήζηκεο ζηξαηεγηθέο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ πξνηείλνληαη απφ ηνπο 

Lerner θαη Johns (2011). Ο εθπαηδεπηηθφο λα επηδηψθεη ζηελ αξρή θάζε καζήκαηνο 

κηα αλαζθφπεζε ηνπ ηη έρεη καζεπηεί. Ζ αλαζθφπεζε βνεζάεη ηνπο καζεηέο λα 

ζπκεζνχλ ηη έρνπλ κάζεη ζην πξνεγνχκελν κάζεκα. Να πεξηγξάθεη ζηνπο καζεηέο 

ηνλ ζηφρν ηνπ καζήκαηνο. Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ην 

ζθνπφ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο. Να δηδάζθεη ηνπο καζεηέο δεμηφηεηεο 

κειέηεο. ινη νη καζεηέο ηεο ηάμεο ζα επσθειεζνχλ απφ ηε κάζεζε απηψλ ησλ 

δεμηνηήησλ. Να επηηξέπεη ηελ επαξθή εμάζθεζε ησλ ελλνηψλ ή ησλ δεμηνηήησλ. Οη 

καζεηέο κε δπζθνιίεο θαη ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κπνξεί λα επεμεξγάδνληαη 

αξγά θαη ρξεηάδνληαη πνιιά παξαδείγκαηα θαη επθαηξίεο γηα λα εκπεδψζνπλ ηηο 

έλλνηεο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ καζαίλνπλ. Να ρξεζηκνπνηεί δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία ιακβάλνληαο ππφςε ηηο κνξθέο κάζεζεο θαη ηηο καζεζηαθέο αλάγθεο 

φισλ ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο. Οη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο έρνπλ ζπρλά δηαθνξεηηθφ ηξφπν κάζεζεο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

δηδάζθεηαη ην κάζεκα κε δηάθνξνπο ηξφπνπο γηα λα αληαπνθξίλεηαη ζηα δηαθνξεηηθά 

ελδηαθέξνληα θαη ηηο κνξθέο κάζεζεο. Να ζπλνςίδεη φζα έρνπλ καζεπηεί ζην ηέινο 

θάζε καζήκαηνο. Αθνχ νινθιεξσζεί ην κάζεκα, είλαη ζεκαληηθφ ν θάζε καζεηήο λα 

ζπγθεληξψζεη ηα δηάθνξα κέξε ηνπ καζήκαηνο θαη λα ζπλνςίζεη φζα έρεη κάζεη 

(Lerner & Johns, 2011). 

Δηδηθά κε ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία δηαζθαιίδεηαη φηη, ην ηη θαη ην πσο ην 

καζαίλεη ν θάζε καζεηήο θαη ην πσο καο δείρλεη φηη ην έκαζε, ζα ηαηξηάδεη κε ην 

επίπεδν, ηε καζεζηαθή εηνηκφηεηα, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ καζεηή 

γηα ηνλ ηξφπν κάζεζεο (Παληειηάδνπ, 2008). Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθνί ζηελ 

εμαηνκίθεπζε ηεο δηδαζθαιίαο, νη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα γλσξίδνπλ θαιά ηελ 

χιε ησλ καζεκάησλ ζηα νπνία παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο νη καζεηέο ηνπο, αλαθνξηθά 

κε ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, αιιά θαη κε ηα δνκηθά ζηνηρεία, 

πνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά γηα ηελ εμέιημε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ, λα 

δηαηππψλνπλ ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο, ρξεζηκνπνηψληαο ιεηηνπξγηθνχο φξνπο θαη 

πεξηιακβάλνληαο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή θαη ηηο ζπλζήθεο εκθάληζεο απηήο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο, λα είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηηο δηάθνξεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο ηεο θαζεκηάο, αιιά θαη κε ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ δηαθφξσλ 
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δηδαθηηθψλ πιηθψλ, λα είλαη ζε ζέζε λα ζπλδπάζνπλ παξεκβάζεηο πξνεξρφκελεο απφ 

δηαθνξεηηθέο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο θαη λα κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ θαηάιιειε 

αλαηξνθνδφηεζε ζηνπο καζεηέο ηνπο, αθνχ θάλνπλ ζσζηή απνηίκεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πνπ εθαξκφδνπλ, θαη ηέινο, λα κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ 

απνηειεζκαηηθά κε ηνπο γνλείο (Αγαιηψηεο, 2011). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηα καζεκαηηθά θαη ηε δηδαζθαιία ηνπο θαη λα γηα λα 

κπνξέζεη ν εθπαηδεπηηθφο λα πξνζεγγίζεη φινπο ηνπο καζεηέο κέζα ζηε γεληθή ηάμε, 

νη Furner et al. (2005) ζπγθέληξσζαλ ηηο παξαθάησ βέιηηζηεο πξαθηηθέο:  

Ο εθπαηδεπηηθφο λα ρξεζηκνπνηεί ζπγθεθξηκέλα πξαγκαηηθά αληηθείκελα ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο γηα ηε κάζεζε καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. Έηζη, ε θαηαλφεζε ησλ 

αθεξεκέλσλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ γίλεηαη επθνιφηεξε θαη νη καζεηέο κε εηδηθέο 

αλάγθεο επσθεινχληαη απφ ηε δηδαζθαιία ηε δνκεκέλε απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζην 

αθεξεκέλν.  

Ο εθπαηδεπηηθφο λα ζπζρεηίδεη ηα καζεκαηηθά πξνβιήκαηα θαη ιεμηιφγην κε ηηο 

πξνεγνχκελεο γλψζεηο. Αμηνπνηψληαο ηελ πξνεγνχκελε γλψζε, ν εθπαηδεπηηθφο 

γεθπξψλεη ηε λέα γλψζε κε ηελ παιηά, θαζηζηψληαο ηε κάζεζε ησλ λέσλ 

καζεκαηηθψλ ελλνηψλ πην δηαρεηξίζηκε απφ ηνπο καζεηέο.  

Ο εθπαηδεπηηθφο λα επηρεηξεί λα θαηαλνήζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο 

επηιχνπλ πξνβιήκαηα. Έηζη, κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ θαη λα ζπληνλίζνπλ ηε 

δηαδηθαζία ηνπ θάζε καζεηή θαη λα ηνλ θάλνπλ πην απνηειεζκαηηθφ ζηε κάζεζε. 

Ο εθπαηδεπηηθφο λα εθαξκφδεη πξνβιήκαηα ζε θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο δσήο. Έηζη, 

ν ζηφρνο ηεο γελίθεπζεο ησλ δεμηνηήησλ πνπ καζαίλνπλ κέζα ζηελ ηάμε ζηελ 

πξαγκαηηθή δσή ηνπο γίλεηαη πην εθηθηφο. 

Ο εθπαηδεπηηθφο λα θάλεη ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο δεπγάξηα κε ηνπο ηππηθνχο 

καζεηέο ή λα δεκηνπξγεί εηεξνγελείο νκάδεο ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. 

Να ρξεζηκνπνηεί ηηο λέεο ηερλνινγίεο σο εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν. 

Ο εθπαηδεπηηθφο λα εμεγεί ζαθψο ηηο νδεγίεο θαη λα επαλαιακβάλεη ηνπο βαζηθνχο 

φξνπο. 

Να ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα ζθέπηνληαη δπλαηά φηαλ επηιχνπλ πξνβιήκαηα. Έηζη, 

ν καζεηήο εθθξάδεη κε ιφγηα ηηο έλλνηεο, ηηο δηαδηθαζίεο ή ηνπο κεηαγλσζηηθνχο 

ειέγρνπο πνπ ηνπ επηηξέπνπλ λα ιχζεη πξνβιήκαηα αιιά θαη ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί 

λα εληνπίζεη ηηο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ (Furner et al., 2005). 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ φηη νη ζπζηεκαηηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αμηνινγήζεηο, νη κεζνδνινγηθέο ηξνπνπνηήζεηο θαη νη δηδαθηηθέο πξνζαξκνγέο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε κηαο απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο 

γηα καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο 

απνηεινχλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο γηα φινπο 

ηνπο καζεηέο, γηα απηφ είλαη σθέιηκν λα πεξηιακβάλνληαη ζηε δηδαζθαιία ηνπο είηε 

έρνπλ κέζα ζηελ ηάμε ηνπο καζεηέο εηδηθψλ θαηεγνξηψλ είηε φρη (Αγαιηψηεο, 2011). 

Πνιιέο έξεπλεο ζε αλεπηπγκέλεο αιιά θαη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο δείρλνπλ φηη ε 

επηηπρία ζηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ ζπκπεξηιεπηηθψλ πξαθηηθψλ ζηα ζρνιεία 

εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο βαζηθνχο παξάγνληεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε ζεηηθή ζηάζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε γλψζε ηνπο ζρεηηθά κε ζπκπεξίιεςε (Kuyini & Desai, 
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2007). Οη MacFarlane θαη Woolfson (2013) αλαθέξνπλ αξθεηέο έξεπλεο, νη νπνίεο 

έδεημαλ φηη νη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθψλ ζρνιείσλ κπνξεί λα απνηειέζνπλ 

εκπφδην γηα ηελ επηηπρή ζπκπεξηιεπηηθή πξαθηηθή. Πνιινί εθπαηδεπηηθνί ηείλνπλ λα 

είλαη γεληθά ζεηηθνί ζρεηηθά κε ηελ αξρή ηεο ζπκπεξίιεςεο ελψ, ηαπηφρξνλα, 

βιέπνπλ ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο σο πξνβιεκαηηθή. ε άιιεο έξεπλεο, κηα 

νπδέηεξε έσο θαη αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε κπνξεί λα 

ραξαθηεξίζεη θαιχηεξα ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Πνιινί εξεπλεηέο 

αλαθέξνπλ σο ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθή γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηε ζπκπεξίιεςε 

καζεηψλ κε θνηλσληθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο δπζθνιίεο θαη απηή ε 

αληίιεςε ζπλνδεχεηαη απφ αξλεηηθέο δηδαθηηθέο ζπκπεξηθνξέο (De Boer et al., 2011· 

MacFarlane & Woolfson, 2013). 

Οη Avramidis θαη Norwich (2002, φπ. αλαθ. ζην Yada & Savolainen, 2017) 

επεζήκαλαλ φηη, παξφιν πνπ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε 

ζπλεθπαίδεπζε, δελ ζπκθσλνχλ κε ηελ πιήξε ζπκπεξίιεςε θαη φηη νη ζηάζεηο ηνπο 

επεξεάδνληαη έληνλα. Ζ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο απφ ηνπο Avramidis θαη 

Norwich (2002, φπ. αλαθ. ζην Šuc, Bukovec, Žveglič, & Karpljuk, 2016) θαη ηνπο De 

Boer et al. (2011) εληφπηζε νξηζκέλνπο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε 

ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δίλαη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, 

φπσο ε ειηθία, ην θχιν, ε εξγαζηαθή εκπεηξία, ε πξνεγνχκελε εθπαίδεπζε, 

παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ καζεηή, φπσο ν ηχπνο ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ θαη 

πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο, φπσο νηθνλνκηθά, πφξνη, ζηειέρσζε.  

Οη Tsakiridou θαη Polyzopoulou (2014) αλαθέξνπλ κειέηεο ζρεηηθά κε ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηε ζπκπεξίιεςε, νη νπνίεο θαηέιεμαλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα νπνηαζδήπνηε ζπκπεξηιεπηηθήο κεζφδνπ 

εμαξηάηαη απφ ηε ζεηηθή ζηάζε πνπ πξέπεη λα αλαπηχμνπλ νη εθπαηδεπηηθνί έλαληη 

ησλ ζπκπεξηιεπηηθψλ πξαθηηθψλ θαη παξάγνληεο, φπσο ε θχζε θαη ε ζνβαξφηεηα 

ησλ δπζθνιηψλ ησλ καζεηψλ, ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε εθπαηδεπηηθά 

ζεκηλάξηα, ε χπαξμε θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ηερληθψλ πφξσλ θαη ε χπαξμε 

εηδηθεπκέλνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ επεξεάδνπλ ηε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε. Οη καζεηέο κε κέηξηεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, 

θαζπζηεξεκέλε γισζζηθή αλάπηπμε θαη ζσκαηηθέο βιάβεο κπνξνχλ λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ πην εχθνια ζε ζχγθξηζε κε ηνπο καζεηέο κε δπζθνιίεο 

ζπκπεξηθνξάο ή κε εηδηθέο αλάγθεο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ (Tsakiridou & 

Polyzopoulou, 2014). 

Οη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί ζηελ έξεπλα ηνπ Ryan (2009) ζε πνιχ κεγάιν 

πνζνζηφ ζπκθψλεζαλ φηη ε εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε είλαη ζεκαληηθή αιιά 

δχζθνιε ζηελ πξάμε θαη δήισζαλ φηη απαηηνχληαη νξηζκέλεο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο 

γηα ηελ πινπνίεζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο. Ζ Martinez (2003) 

αλαθέξεη έξεπλεο, νη νπνίεο αλαδεηθλχνπλ ηελ άπνςε φηη ε ζπκπεξηιεπηηθή 

εθπαίδεπζε ζην γεληθφ ζρνιείν επδνθηκεί ζε κεγάιν βαζκφ σο ζπλάξηεζε ηεο 

πξνζπκίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα εξγαζηνχλ κε καζεηέο κε εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο αλ 

θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχλ ζηα γεληθά ζρνιεία εθθξάδνπλ ζπρλά φηη 
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αηζζάλνληαη αλεπαξθψο πξνεηνηκαζκέλνη λα δηδάμνπλ ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 

καζεηέο κέζα ζηηο ηάμεηο ηνπο.  

Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ πξνζπαζήζεη λα θαζνξίζνπλ ηε ζηάζε πνπ ηεξνχλ νη 

εθπαηδεπηηθνί γηα ηε ζπκπεξίιεςε. ε κεξηθέο απφ απηέο, νη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο 

εθπαίδεπζεο είλαη αξλεηηθνί ή έρνπλ ζνβαξέο επηθπιάμεηο ζρεηηθά κε ηε 

ζπκπεξίιεςε καζεηψλ κε εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηηο ηάμεηο ηνπο θαη ζεσξνχλ φηη 

δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ απηψλ ησλ 

καζεηψλ. Άιιεο έξεπλεο, φκσο, έδεημαλ φηη θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί ζε γεληθά ζρνιεία 

έρνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε (De Boer et al., 2011· Martinez, 

2003). 

Πνιιέο κειέηεο, φπσο αλαθέξνπλ νη Ernst θαη Rogers (2009), έρνπλ δηαπηζηψζεη 

φηη ε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ έλαληη ηεο ζπκπεξίιεςεο παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο 

κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηελ εκπεηξία ηεο δηδαζθαιίαο ζε ζπκπεξηιεπηηθά 

πεξηβάιινληα, ην επίπεδν θαη ηνλ ηχπν πξνεηνηκαζίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηνλ ηχπν 

ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ ηνπ καζεηή. Ο Leyser (2002, φπ. αλαθ. ζην Brady & Woolfson, 

2008) δηαπίζησζε φηη νη θαζεγεηέο γεληθήο εθπαίδεπζεο ήηαλ ιηγφηεξν πηζαλφ λα 

ηξνπνπνηήζνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο γηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο. Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηηο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη νη απαηηήζεηο ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Οη θαζεγεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αθηεξψλνπλ ηνλ ρξφλν 

δηδαζθαιίαο ζε δηάθνξεο νκάδεο καζεηψλ ηελ εκέξα, ελψ νη δάζθαινη πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο εξγάδνληαη φιε ηελ εκέξα κε ηελ ίδηα νκάδα καζεηψλ. Οη θαζεγεηέο 

πεξηνξίδνπλ ηνλ ρξφλν πνπ κπνξνχλ λα αθηεξψζνπλ ζε έλαλ καζεηή ιφγσ ηνπ 

πιήζνπο ησλ καζεηψλ πνπ δηδάζθνπλ, ακθηζβεηψληαο έηζη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα 

δεκηνπξγνχλ δηαθνξνπνηεκέλα εθπαηδεπηηθά ζρέδηα (Ernst & Rogers, 2009). 

Οη Ellins & Porter (2005, φπ. αλαθ. ζην Šuc et al., 2016) κειέηεζαλ ηηο ζηάζεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηε ζπκπεξίιεςε ζε έλα δεκνηηθφ ζρνιείν ζηε Μεγάιε 

Βξεηαλία. Δπηθεληξψζεθαλ ζην κάζεκα πνπ δηδάζθνπλ νη δάζθαινη θαη θαηέιεμαλ 

ζην ζπκπέξαζκα φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ ηα καζεκαηηθά, ηηο επηζηήκεο 

θαη ηα αγγιηθά είραλ κηα ιηγφηεξν επλντθή ζηάζε απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε ζε 

ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Παξάιιεια, νη καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο είραλ 

ρακειφηεξεο επηδφζεηο ζε απηά ηα καζήκαηα. 

Οη Van Reusen et al. (2000) αλαθέξνπλ κειέηεο πνπ έδεημαλ φηη νη ζεηηθέο 

ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο ζηηο γεληθέο ηάμεηο θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ηελ ηθαλφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ λα δηδάζθνπλ απηνχο ηνπο καζεηέο. Ο ηζρπξφο δεζκφο κεηαμχ ησλ 

επηπέδσλ εκπηζηνζχλεο θαη γλψζεο θαη ησλ ζηάζεσλ θαη αλεζπρηψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζπκπεξίιεςε δηαπηζηψζεθε θαη ζηε κειέηε ησλ Forlin θαη 

Chambers (2011). Φάλεθε φηη φζν κεγαιχηεξε είλαη ε βάζε ησλ γλψζεψλ ηνπο, ηφζν 

πην ζεηηθνί είλαη νη εθπαηδεπηηθνί σο πξνο ηε ζπκπεξίιεςε θαη ηφζν ιηγφηεξν 

αλεζπρνχλ γηα απηή. ηε κειέηε ησλ Burke θαη Sutherland (2004), βξέζεθε φηη 

ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ αξλεηηθέο αληηιήςεηο απέλαληη ζηνπο καζεηέο κε εηδηθέο 
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αλάγθεο θαη ηε ζπκπεξίιεςε επεηδή νη εθπαηδεπηηθνί δελ ζεσξνχλ φηη έρνπλ αξθεηέο 

γλψζεηο ζρεηηθά κε απηφ ην ζέκα. 

ηε κειέηε ησλ Koutrouba, Vamvakari θαη Steliou (2006), ε έξεπλα έδεημε φηη 

φινη νη ζπκκεηέρνληεο Κχπξηνη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο 

ηνπο είραλ ζηελ ηάμε ηνπο ηνπιάρηζηνλ έλαλ καζεηή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο. Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο θαζεγεηέο, απηή ε επαθή θάλεθε λα δεκηνπξγεί 

κηα ζεηηθή ζηάζε, θαζψο ε παξνπζία ηνπ καζεηή ζε κηα θαλνληθή ηάμε ήηαλ κηα 

πξφθιεζε γηα ηνλ θαζεγεηή λα μεπεξάζεη θάζε πξνθαηάιεςε θαη λα αλαπηχμεη 

πξνζσπηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ κε έλαλ πην 

ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν. Αιιά θη έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέθηεζαλ 

αξλεηηθή εκπεηξία απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο, αλαπηχζζνληαο έηζη αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη θαη ζηε δηαδηθαζία ηεο 

ζπκπεξίιεςεο.  

Οη DeSimone θαη Parmar (2006b) δηαπίζησζαλ φηη ε πιεηνςεθία ησλ 

εξεπλεηηθψλ κειεηψλ γηα ηε ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε εζηηάδεη ζηνπο δαζθάινπο 

δεκνηηθψλ ζρνιείσλ φπνπ νη καζεηέο έρνπλ έλαλ κφλν δάζθαιν γηα ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο ζρνιηθήο κέξαο κε απνηέιεζκα ν δάζθαινο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

επηθεληξσζεί πην εχθνια ζηηο καζεζηαθέο αλάγθεο κεξηθψλ καζεηψλ. Οη ίδηεο 

ζπγγξαθείο επέιεμαλ λα δηεξεπλήζνπλ ηηο πεπνηζήζεηο ησλ θαζεγεηψλ Μαζεκαηηθψλ 

Γπκλαζίνπ θαη ησλ γλψζεσλ ηνπο ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζε ζπκπεξηιεπηηθέο ηάμεηο. ην Γπκλάζην, νη θαζεγεηέο 

αηζζάλνληαη πίεζε γηα ηελ θάιπςε ηεο θαζνξηζκέλεο χιεο θαη νη καζεηέο αλακέλεηαη 

λα είλαη νη ίδηνη ππεχζπλνη γηα ηε κάζεζή ηνπο πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη ζην δεκνηηθφ 

ζρνιείν (DeSimone & Parmar, 2006b). Σα επξήκαηα απνθάιπςαλ ηξία βαζηθά 

δεηήκαηα: (1) ηελ έιιεηςε γλψζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηηο καζεζηαθέο 

αλάγθεο ζηα καζεκαηηθά ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ θνηηνχλ ζηε 

γεληθή ηάμε, (2) ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, (3) ηελ 

αλεπάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζπκπεξίιεςε ηφζν ζην 

πξνθαηαξθηηθφ επίπεδν φζν θαη ζην εξγαζηαθφ επίπεδν. 

ε άιιε κειέηε ησλ ίδησλ ζπγγξαθέσλ πνπ αθνξνχζε ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο 

γλψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Μαζεκαηηθψλ γηα ηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηε γεληθή ηάμε, δηαπηζηψζεθε φηη αθφκε θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ πηζηεχνπλ φηη ε ζπκπεξίιεςε εθαξκφδεηαη επηηπρψο, δελ είλαη 

ζίγνπξνη γηα ηηο επζχλεο ηνπο έλαληη ησλ καζεηψλ κε εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κέζα 

ζηε γεληθή ηάμε, γηα ηα καζεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά θαη γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ καζεκαηηθψλ πνπ ζα ήηαλ απνηειεζκαηηθέο. Οη γεληθνί 

εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηελ αίζζεζε φηη δελ πξνεηνηκάζηεθαλ επαξθψο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πξνθαηαξηηθήο εθπαίδεπζήο ηνπο αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εξγαζίαο ηνπο γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο (DeSimone 

& Parmar, 2006a). 

Ζ έξεπλα ησλ Patkin θαη Timor (2010) είρε ζηφρν λα δηεξεπλήζεη ηηο ζηάζεηο ησλ 

γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δίδαζθαλ καζεκαηηθά ζε δεκνηηθά ζρνιεία γηα ηε 

ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηα 
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καζεκαηηθά κέζα ζηε γεληθή ηάμε. Χο πξνο ηε γλψζε θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ κεξηθή γλψζε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ 

ζηα καζεκαηηθά θαη φηη νη πεξηζζφηεξεο γλψζεηο πξνήιζαλ απφ ηελ εκπεηξία ηνπο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο κε απηνχο ηνπο καζεηέο. Χο πξνο ηε 

ζπκπεξίιεςε, νη εθπαηδεπηηθνί ππνζηήξημαλ φηη νη καζεηέο κε δπζθνιίεο ζηα 

καζεκαηηθά πξέπεη λα παξακέλνπλ ζηα καζήκαηα γεληθήο εθπαίδεπζεο κε πξφζζεηε 

αθαδεκατθή ππνζηήξημε. Χο πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο εθπαίδεπζεο δελ 

ζεσξνχλ φηη έρνπλ θάπνην πιενλέθηεκα έλαληη ησλ γεληθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε 

δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ζε καζεηέο κε εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (Patkin & Timor, 

2010). 

Οη Whitty θαη Clarke (2012) δηαπίζησζαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί Μαζεκαηηθψλ 

είραλ εκπεηξία ζε ζπκπεξηιεπηηθέο ηάμεηο θαη είραλ ζεηηθή δηάζεζε πξνο ηε 

ζπκπεξίιεςε. Χζηφζν, απηφ δηέθεξε απφ ηηο πξνηηκψκελεο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο 

γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο ζην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ. Γλσξίδνπλ απφ ηελ 

εκπεηξία ηεο εξγαζίαο κέζα ζε ζπκπεξηιεπηηθέο ηάμεηο, ηε ζεκαζία ηεο δεκηνπξγίαο 

ηεο αίζζεζεο ηνπ αλήθεηλ, ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη επηπρίαο γηα φινπο ηνπο καζεηέο, 

αιιά ειάρηζηνη παξείραλ ζπγθεθξηκέλεο παηδαγσγηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ δηεπθφιπλαλ 

ηε ζπκπεξηιεπηηθή πξαθηηθή (Whitty & Clarke, 2012). 

 

 

1.5. Ζ ζημαζία ηυν γνώζευν και ηυν απότευν ηυν καθηγηηών Μαθημαηικών 

για ηη διδαζκαλία και ηην εκπαιδεςηική ζςμπεπίλητη 

 

Ζ κειέηε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε 

ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε έρεη κεγάιε ζεκαζία γηαηί ηα επξήκαηα ζα βνεζήζνπλ 

ηνπο ππεχζπλνπο λα βειηηψζνπλ ηε γλψζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσ ηεο αλάπηπμεο 

πξνγξακκάησλ γηα ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη πφξσλ γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ επαγγεικαηηθψλ αλαγθψλ θαη ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Δπηπξφζζεηα, απηφ είλαη επσθειέο θαη γηα φινπο ηνπο καζεηέο κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο αθνχ ζα ππνζηεξηρζνχλ θαιχηεξα ζηε ζπκπεξηιεπηηθή 

ηάμε ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ κε ηηο βειηησκέλεο γλψζεηο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπο (Dapudong, 2014). 

Σν γεγνλφο φηη ε ρακειή απηνεθηίκεζε ζηηο δεμηφηεηεο δηδαζθαιίαο 

ζπζρεηίζηεθε κε αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηεο εζηίαζεο 

ζηε γλψζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Vaz et al., 2015). Οη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

επεξεάδνληαη απφ ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο γλψζεηο ηνπο. Οη Borko θαη Putnam (1995, 

φπ. αλαθ. ζην Khan, 2012) ζεκείσζαλ φηη ε γλψζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζνδεγεί ηηο 

απνθάζεηο ηνπο ζηελ αθαδεκατθή πξαθηηθή θαη ηζρπξίζηεθαλ φηη πξέπεη λα δνζεί 

ππνζηήξημε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα απμήζνπλ θαη λα επεθηείλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα ηνπο βνεζήζνπλ ζηελ πξάμε (Khan, 2012). Ζ θαηάξηηζε ζηε 

δηδαζθαιία καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζπλδέζεθε κε ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε 

ζπκπεξίιεςε (Vaz et al., 2015). 
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Δίλαη γεληθά παξαδεθηφ απφ φινπο ηνπο κειεηεηέο εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί είλαη νη θχξηνη ππεχζπλνη ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ 

αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαη νθείινπλ λα είλαη άξηζηνη γλψζηεο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ κε 

δεμηνηερλία ηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο θαη ηηο ζεσξίεο κάζεζεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

νη πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Μαζεκαηηθψλ απνηεινχλ έλαλ ζεκαληηθφ 

παξάγνληα ζην ζέκα ηεο εμάιεηςεο ή φρη ηνπ καζεκαηηθνχ αλαιθαβεηηζκνχ 

(Μπαξθάηζαο, 2003). Κάζε παηδί έρεη ηθαλφηεηεο θαη ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα 

εξεπλήζεη ην πψο καζαίλνπλ νη καζεηέο ηνπ, γηα λα νξγαλψζεη αληίζηνηρα ηε 

δηδαζθαιία ηνπ. Ζ επηηπρία ή ε απνηπρία ηεο κάζεζεο θαη ηεο ελζσκάησζεο 

εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ εηνηκφηεηα θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

(Κππξησηάθεο, 2001). Γηα λα κπνξέζεη ν εθπαηδεπηηθφο λα αληαπνθξηζεί 

απνηειεζκαηηθά, επηβάιιεηαη λα πξνεγεζεί θαηάιιειε ελεκέξσζή ηνπ (Υξεζηάθεο, 

2000, φπ. αλαθ. ζην Κππξησηάθεο, 2001). 

Οη Shoho, Katims θαη Wilks (1997, φπ. αλαθ. ζην Van Reusen et al., 2000) 

ππνζηήξημαλ φηη ε αχμεζε ησλ γλψζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ 

ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ησλ 

καζεζηαθψλ ηνπο αλαγθψλ κπνξεί λα είλαη έλαο ηξφπνο ειαρηζηνπνίεζεο ησλ 

αξλεηηθψλ ζηάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνο ηε ζπκπεξίιεςε. Ζ γλψζε θαίλεηαη λα 

απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα 

αιιάδνπλ δηδαθηηθέο πξαθηηθέο (Borko & Putnam, 1995, φπ. αλαθ. ζην Vaz et al., 

2015). Οη πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηνπο καζεηέο, ηε κάζεζε θαη ηε 

δηδαζθαιία ζεσξνχληαη ηζρπξνί παξάγνληεο πξφβιεςεο ησλ πξαθηηθψλ ηνπο 

(Woolfolk, Rosoff & Hoy, 1990). Οη πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηε ζεηξά ηνπο 

ζρεηίδνληαη κε ηα θίλεηξα θαη ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ (King, 2003). 

Οη απφςεηο θαη νη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπρλά θαζνξίδνπλ ηελ επηηπρία ηεο 

ζπκπεξίιεςεο πεξηζζφηεξν απφ ηηο επαγγεικαηηθέο γλψζεηο θαη ηε ζπλήζε 

πξνεηνηκαζία (Forlin & Chambers, 2011, φπ. αλαθ. ζην Šuc et al., 2016). Μηα 

ζεκαληηθή παξάκεηξνο ησλ ζρνιηθψλ ζπλζεθψλ, είλαη νη αληηιήςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ην ξφιν ηνπο. ηαλ νη ζηφρνη, νη πνιηηηθέο θαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ 

ζρνιείνπ αιιάδνπλ, ρσξίο πξνεγνχκελε θαη επαξθή πιεξνθφξεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε θχζε ηνπο, νη εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνπλ ζχγρπζε θαη 

αβεβαηφηεηα θαη αλαπηχζζνπλ αξλεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηα λέα κέηξα θαη ηηο 

αιιαγέο, κε επαθφινπζν ηελ ππνλφκεπζε ηεο επηηπρίαο ηνπο. Δηδηθά, φηαλ πξφθεηηαη 

γηα κεηαβνιή ηνπ ξφινπ, νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξέπεη λα εμεηάδνληαη κε 

ηδηαίηεξε πξνζνρή, θαζψο νη έξεπλεο δείρλνπλ φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

αληηιακβάλνληαη ηηο παξακέηξνπο ηνπ έξγνπ ηνπο θαη ην ξφιν ηνπο θαζψο θαη ην 

ξφιν φισλ εθείλσλ κε ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ επίηεπμε θνηλψλ 

ζηφρσλ, είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ έθβαζε νπνηνπδήπνηε πξνγξάκκαηνο 

ζπκπεξίιεςεο (Agaliotis & Kalyva, 2011). Οη ζηάζεηο θαη νη πεπνηζήζεηο πνπ νη 

εθπαηδεπηηθνί, ε δηνίθεζε θαη ην ππφινηπν πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ ηεξνχλ πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο ζπκπεξίιεςεο θαη ηεο καζεζηαθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ κε 

εηδηθέο αλάγθεο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηα πεξηβάιινληα κάζεζεο ηνπ ζρνιείνπ θαη 
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ηελ παξνρή ίζσλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ γηα φινπο ηνπο καζεηέο (Van Reusen et 

al., 2000). 

Έλα ζεκαληηθφ πιήζνο εξεπλψλ δείρλεη φηη νη πεπνηζήζεηο θαη νη αμίεο ησλ 

δηδαζθφλησλ ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε επεξεάδνπλ ηηο δηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο ηνπο. Δπνκέλσο, ε επηξξνή ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα 

είλαη ζεκαληηθή ζηελ αιιαγή ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζα 

ζηελ ηάμε (Stipek et al., 2001). Οη εθπαηδεπηηθνί είλαη νη θχξηνη ππεχζπλνη γηα ηηο 

ζπκπεξηιεπηηθέο πξαθηηθέο πνπ πηνζεηνχληαη θαη έηζη νη απφςεηο ηνπο είλαη 

νπζηαζηηθέο γηα λα πξνβιεθζνχλ νη πηζαλέο δπζθνιίεο θαη λα γίλνπλ νη θαηάιιειεο 

πξνεηνηκαζίεο γηα επηηπρεκέλεο ζπκπεξηιεπηηθέο πξαθηηθέο (Vaughn, Schumm, 

Jallad, & Slusher, 1994). Οη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ην 

πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ηνλ ηχπν ησλ καζεηψλ πνπ δηδάζθνπλ 

κπνξνχλ λα ζρεηίδνληαη κε ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε. Οη 

πεπνηζήζεηο ηνπο γηα ηνπο καζεηέο ηνπο θαη ε δηθή ηνπο αίζζεζε γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο είλαη θξίζηκα ζπζηαηηθά κηαο επηηπρεκέλεο 

αιιαγήο πνπ ζα σθειήζεη ηνπο καζεηέο ηνπο (Burton & Pace, 2009). Οη πεπνηζήζεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ησλ δηδαθηηθψλ κέζσλ θαη πξαθηηθψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, ηελ επηινγή ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκαηηθψλ, ηνλ ηξφπν 

πξνζέγγηζεο ησλ καζεηψλ θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ 

(Μπαξθάηζαο, 2003). 

Ζ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα ησλ Tiwari et al. (2015) ππνδεηθλχεη φηη νη αξλεηηθέο 

λννηξνπίεο νδεγνχλ ζε ρακειέο πξνζδνθίεο ελφο αηφκνπ κε εηδηθέο αλάγθεο θη απηφ 

κε ηε ζεηξά ηνπ νδεγεί ζε ιίγεο επθαηξίεο κάζεζεο θαη πεξαηηέξσ ρακειφηεξεο 

πξνζδνθίεο. ηελ ίδηα κειέηε, ππνγξακκίδεηαη ε ζεκαζία αλάπηπμεο ζεηηθψλ 

ζηάζεσλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο απέλαληη ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ 

ζε πξψηκν ζηάδην ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο αλάπηπμεο. Οη ζεηηθέο ζηάζεηο κπνξνχλ 

λα νδεγήζνπλ ζε πςειφηεξεο πξνζδνθίεο, απμεκέλεο επθαηξίεο κάζεζεο θαη 

απμεκέλεο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ (Tiwari et al., 2015). Οη πεπνηζήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζρεκαηίδνληαη λσξίο, επεξεάδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ πξνζσπηθέο 

εκπεηξίεο θαη απφ θνηλσληθνχο θαη πνιηηηζκηθνχο παξάγνληεο θη έηζη κπνξνχλ λα 

ζηαζνχλ εκπφδην ζηελ εθαξκνγή λέσλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Απφ δηεζλείο 

έξεπλεο έρεη δηαπηζησζεί φηη νη πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηίδνληαη άκεζα κε 

πηζαλνχο κεηαζρεκαηηζκνχο ζηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχλ, φπσο επίζεο 

θαη φηη είλαη ηφζν επίκνλεο θαη αλζεθηηθέο πνπ δχζθνια αιιάδνπλ (Μπαξθάηζαο, 

2003). 

χκθσλα κε έξεπλεο πνπ αλαθέξνπλ νη Kalyva et al. (2007), ε ζεηηθή ζηάζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ζα κπνξνχζε λα δηεπθνιχλεη ηε ζπκπεξίιεςε ζηε γεληθή ηάμε θαζψο, νη 

ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζρεηίδνληαη ζηελά κε ην θίλεηξν γηα εξγαζία θαη ηε δηδαζθαιία 

ησλ καζεηψλ κε εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Σα θίλεηξα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο επεηδή ε ζπκπεξίιεςε απαηηεί ρξφλν, νξγάλσζε 

θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο καζεηέο πνπ δελ είλαη ζπλήζσο πξφζπκνη ή ηθαλνί λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ηάμε. Σα πςειά θίλεηξα, κε ηε ζεηξά ηνπο, 
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ζπλδένληαη κε ηελ θαιχηεξε δπλακηθή ζηελ ηάμε, επηηξέπνληαο έηζη ζηνπο καζεηέο 

κε θαη ρσξίο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηελ ηάμε λα πξνζαξκφδνληαη ζηελ παξνπζία 

ηνπ άιινπ θαη λα ιεηηνπξγνχλ κε πεξηζζφηεξε θαηαλφεζε. 

Ζ ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε απνηειεί ζεκαληηθή 

ζπληζηψζα ηεο ζπκπεξίιεςεο γηα κειέηε, δηφηη αλ νη εθπαηδεπηηθνί δελ ηελ 

απνδέρνληαη, ηφηε ε δέζκεπζή ηνπο λα εμαζθαιίζνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο κπνξεί λα 

δηαθπβεπηεί (Norwich, 1994, φπ. αλαθ. ζην Ernst & Rogers, 2009). Οη Bender, Vail 

θαη Scott (1995, φπ. αλαθ. ζην Ernst & Rogers, 2009) δηαπίζησζαλ φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί κε ιηγφηεξν ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε ήηαλ ιηγφηεξν 

πηζαλφ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απνηειεζκαηηθέο ηερληθέο δηδαζθαιίαο απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο κε πεξηζζφηεξεο ζεηηθέο ζηάζεηο, κηα δηαπίζησζε πνπ νη Van Reusen, 

Shoho θαη Barker (2001, φπ. αλαθ. ζην Ernst & Rogers, 2009) ππνζηεξίδνπλ φηη έρεη 

ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο γηα ηε κάζεζε θαη ηελ αθαδεκατθή επίδνζε ησλ καζεηψλ ζηηο 

ηάμεηο ηνπο. 

Οη DeSimone θαη Parmar (2006b) επηζεκαίλνπλ φηη έλα απφ ηα πξψηα βήκαηα 

γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο ζηηο ζπκπεξηιεπηηθέο ηάμεηο 

ησλ καζεκαηηθψλ είλαη λα θαηαλνεζνχλ νη πεπνηζήζεηο θαη νη ζηάζεηο ησλ γεληθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξίιεςε θαη ηνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο. Ζ γλψζε απηψλ ησλ απφςεσλ κπνξεί λα βνεζήζεη εθείλνπο πνπ 

εθπαηδεχνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αιιά θαη ηνπο εηδηθνχο ζηελ αλάπηπμε πξνζσπηθνχ 

λα εξγαζηνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα λα αλαπηχμνπλ 

θαηάιιεια πξνγξάκκαηα καζεκαηηθψλ, ηα νπνία λα αληαπνθξίλνληαη ζε πνηθίιεο 

καζεζηαθέο αλάγθεο, λα ζρεδηάζνπλ πην πνηνηηθή πξνεηνηκαζία εθπαηδεπηηθψλ θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ζε ρψξνπο φπνπ 

πινπνηνχληαη ζπκπεξηιεπηηθά πξνγξάκκαηα (DeSimone & Parmar, 2006b). 

 

 

1.6. Ζ έπεςνα ζηην Δλλάδα και η αναγκαιόηηηα ηηρ παπούζαρ έπεςναρ 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζηελ Διιάδα έρνπλ δηάθνξεο πεξηνξηζκέλεο θαη πεξηνξηζηηθέο 

πεπνηζήζεηο, νη νπνίεο γίλνληαη εκπφδην ζηελ αλάπηπμε ζπκπεξηιεπηηθψλ πξαθηηθψλ 

(Zoniou-Sideri & Vlachou, 2006) θαη ζπρλά εθθξάδνπλ ηελ αλεζπρία ηνπο γηα ηε 

ζθνπηκφηεηα ηεο ζπκπεξίιεςεο, αλαθέξνληαο σο θχξηα επηρεηξήκαηα ηελ αλεπάξθεηα 

ρξφλνπ, ηελ έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπο, ηηο πςειέο 

απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ηα πηζαλά πξνβιήκαηα ζηελ αθαδεκατθή 

πξφνδν ησλ καζεηψλ ρσξίο εηδηθέο αλάγθεο (Agaliotis, 2002, φπ. αλαθ. ζην Agaliotis 

& Kalyva, 2011).  

Οη Φεξεληίλνο θαη Καζηκάηε (2001) εζηίαζαλ ηελ έξεπλά ηνπο ζηελ απφθιηζε 

αλάκεζα ζηηο αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο ησλ θαζεγεηψλ Μαζεκαηηθψλ θαη ζηα 

δηδαθηηθά κνληέια ηα νπνία πξνηείλνληαη γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο δηδαζθαιίαο 

ησλ καζεκαηηθψλ. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνπο 372 εξσηεζέληεο 

θαζεγεηέο Μαζεκαηηθψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο έδεημαλ φηη ππάξρεη 

απφζηαζε αλάκεζα ζηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ζηηο ζχγρξνλεο 
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αληηιήςεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ κε ζχγθιηζε 

πεξηζζφηεξν πξνο ηα παξαδνζηαθά κνληέια δηδαζθαιίαο.  

ηελ εξγαζία ηνπ ν Αξγχξεο (2010) δηεξεχλεζε ηηο γλψζεηο θαη ηηο απφςεηο ησλ 

θαζεγεηψλ Μαζεκαηηθψλ γηα ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά. Σν δείγκα 

ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 100 θαζεγεηέο Μαζεκαηηθψλ απφ ζρνιεία Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Αηηηθήο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη θαζεγεηέο δελ 

ήηαλ ελεκεξσκέλνη γηα ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ ηνπο ζηα καζεκαηηθά 

αλ θαη εληνπίδνπλ ζσζηά ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ απηνί νη καζεηέο. Γηα 

λα αληηκεησπίζνπλ ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ πξνζπαζνχλ λα 

αλαπξνζαξκφζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη λα 

εμαηνκηθεχζνπλ ηε δηδαζθαιία. Οη πεξηζζφηεξνη πηζηεχνπλ φηη είλαη απαξαίηεηε ε 

ελεκέξσζε θαη ε θαηάξηηζή ηνπο αιιά θαη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο θαη κε 

εηδηθέο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο. Δπίζεο, θαίλεηαη λα ζεσξνχλ φηη ε έληαμε ζηε 

γεληθή ηάμε δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ησλ άιισλ καζεηψλ 

θαη δπζθνιεχεη ην δηθφ ηνπο έξγν. Παξφια απηά, είλαη πξφζπκνη λα αληηκεησπίζνπλ 

ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηε γεληθή ηάμε, αλ ηνπο δνζεί ε θαηάιιειε επηκφξθσζε. 

θνπφο ηεο κειέηεο ησλ Coutsocostas θαη Alborz (2010) ήηαλ λα εμεηάζεη ηηο 

αληηιήςεηο ησλ θαζεγεηψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηε 

ζπκπεξίιεςε θαη κε ηελ χπαξμε καζεηψλ κε ζχλζεηεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηελ 

ηάμε ή ζην ζρνιείν. Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ 138 Έιιελεο θαζεγεηέο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο πνπ εξγάδνληαλ ζε δεκφζηα ζπκπεξηιεπηηθά ζρνιεία ηεο Βφξεηαο 

Διιάδαο. Σα επξήκαηα έδεημαλ φηη ην 47,5% ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ ελάληηα ζηε 

ζπκπεξίιεςε φισλ ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηα θαλνληθά 

δεπηεξνβάζκηα ζρνιεία. Γηαπηζηψζεθαλ ηξεηο κεηαβιεηέο πνπ ζπλδένληαη κε ηε 

ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ησλ καζεηψλ κε ζχλζεηεο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο: ε ειηθία, ηα έηε δηδαζθαιίαο θαη ε εθπαίδεπζε εηδηθήο 

αγσγήο. πσο ππνγξακκίδνπλ νη ζπγγξαθείο ηεο κειέηεο, ην γεγνλφο φηη ε εθαξκνγή 

ηεο ζπκπεξίιεςεο ζηα γεληθά ζρνιεία είλαη ζρεηηθά πξφζθαηε θαη φηη ην επίπεδν 

ζηήξημεο πνπ παξέρεηαη γηα ηε ζπκπεξίιεςε ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη 

ζηνηρεηψδεο, ίζσο ήηαλ παξάγνληαο πνπ επεξέαζε ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

θνπφο ηεο κειέηεο ησλ Batsiou, Bebetsos, Panteli θαη Antoniou (2008) ήηαλ ε 

θαηαγξαθή ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ πξνζέζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο απφ ηελ Διιάδα θαη ηελ Κχπξν πξνο ηε δηδαζθαιία ησλ παηδηψλ κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηα θαλνληθά ζρνιεία. Γηαπηζηψζεθε φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί είραλ ζεηηθή ζηάζε φζνλ αθνξά ηε δπλαηφηεηα δηδαζθαιίαο καζεηψλ 

κε θαη ρσξίο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Οη ζηάζεηο ηνπο επεξεάζηεθαλ ηδηαίηεξα απφ 

ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπο θαζψο θαη απφ ηελ απηνγλσζία ηνπο αιιά φρη απφ ην 

θχιν θαη ηα έηε δηδαζθαιίαο ηνπο ζηε γεληθή εθπαίδεπζε. 

Οη Koutrouba, Vamvakari θαη Theodoropoulos (2008) είραλ ζηφρν λα 

δηεξεπλήζνπλ ηηο ζηάζεηο ησλ θαζεγεηψλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο 

Διιάδαο ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ζηα θαλνληθά ζρνιεία. Σν δείγκα ηνπο απνηέιεζαλ 365 θαζεγεηέο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο πνπ εξγάδνληαλ ζε δεκφζηα ζρνιεία δχν δήκσλ ηεο Αηηηθήο. χκθσλα 



 
 

38 
 

κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο, ε αληηκεηψπηζε καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ζηηο ηάμεηο ησλ γεληθψλ ζρνιείσλ απνηειεί θνηλή εκπεηξία γηα κεγάιε 

πιεηνςεθία ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο θάλεθε 

λα είλαη πξφζπκνη λα θαηαπνιεκήζνπλ ηηο δηαθξίζεηο. Παξά ηελ πξνζπκία ηνπο φκσο, 

νη εθπαηδεπηηθνί πεξηνξίδνληαη αξθεηά απφ ηα απζηεξά άθακπηα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ.  

θνπφο ηεο κειέηεο ησλ Tsakiridou θαη Polyzopoulou (2014) ήηαλ λα εμεηάζεη 

ηηο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζε δεκφζηα ζρνιεία θαη πψο απηέο νη ζηάζεηο επεξεάδνληαη 

απφ ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα απηναπνηειεζκαηηθφηεηα. Σν δείγκα απνηεινχζαλ 416 

Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί Πξνζρνιηθήο, Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο θαη ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο κειέηεο απνθάιπςαλ φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί ηείλνπλ λα ηεξνχλ γεληθά νπδέηεξε ζηάζε απέλαληη ζηελ πξαθηηθή ηεο 

ζπκπεξίιεςεο, εθηφο απφ ηνπο καζεηέο κε θνηλσληθέο δπζθνιίεο, γηα ηνπο νπνίνπο 

θάλεθε λα πηνζεηνχλ κηα πην επλντθή ζηάζε. Σν θχιν, ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθεη ν 

εθπαηδεπηηθφο, ε πξνεγνχκελε ζπκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα εηδηθήο εθπαίδεπζεο, ε 

εκπεηξία δηδαζθαιίαο, ε ειηθία, ην κνξθσηηθφ επίπεδν θαζψο θαη ε βαζκίδα 

εθπαίδεπζεο ζηελ νπνία εξγάδεηαη θαίλεηαη λα επεξέαζαλ ηηο ζηάζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Δπίζεο, αλαθέξζεθε φηη νη θαζεγεηέο ησλ θαλνληθψλ ζρνιείσλ δελ 

δηαζέηνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηελ θαηάξηηζε γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη φηη βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία θαη ηελ αγάπε ηνπο γηα 

απηνχο ηνπο καζεηέο. 

Οη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί ζηελ έξεπλα ησλ Zoniou‐Sideri θαη Vlachou 

(2006) απαζρνινχληαλ ζε γεληθά ζρνιεία Πξνζρνιηθήο, Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη δηεξεπλήζεθαλ νη πεπνηζήζεηο ηνπο γηα ηελ 

αλαπεξία θαη ηε ζπκπεξίιεςε. Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο απνθάιπςαλ φηη νη 

θαζεγεηέο γεληθήο εθπαίδεπζεο θαηέρνπλ κηα ζεηξά πεξηνξηζηηθψλ θαη 

αληηθξνπφκελσλ πεπνηζήζεσλ απέλαληη ζηελ αλαπεξία θαη ηε ζπκπεξίιεςε. Δλψ, 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε είλαη απαξαίηεηε σο κέζν βειηίσζεο 

ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ γεληθψλ ζρνιείσλ θαη κείσζεο ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο θαη 

ηνπ ζηηγκαηηζκνχ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο, ηαπηφρξνλα πηζηεχνπλ φηη ε μερσξηζηή 

εηδηθή εθπαίδεπζε είλαη ζεκαληηθή σο κέζν παξνρήο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ζηα 

παηδηά κε αλαπεξία θαη σο ηξφπνο θάιπςεο νξηζκέλσλ ειιείςεσλ ηεο γεληθήο 

εθπαίδεπζεο. Οη ζπγγξαθείο ππνγξάκκηζαλ φηη απηή ε αληίθαζε πξέπεη λα 

πξνζεγγηζηεί ζε ζρέζε κε ην επξχηεξν ζχζηεκα πεπνηζήζεσλ πνπ νη εθπαηδεπηηθνί 

ηεξνχλ σο πξνο ηελ αλαπεξία θαη ηε ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε αιιά θαη κε ην 

πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ αλαπηχρζεθαλ νη ζπγθεθξηκέλεο πεπνηζήζεηο.  

Ζ κειέηε ησλ Avramidis θαη Kalyva (2007) είρε ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ησλ 

ζηάζεσλ ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε. Οη 155 

εξσηεζέληεο ήηαλ εθπαηδεπηηθνί Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο απφ γεληθά ζρνιεία 

κηαο πεξηνρήο, ηεο Βφξεηαο Διιάδαο. Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ απνθάιπςε 

ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηε γεληθή έλλνηα ηεο ζπκπεξίιεςεο αιιά κεηαβαιιφκελεο 

απφςεηο ζρεηηθά κε ηε δπζθνιία πξνζαξκνγήο δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ αλαπεξηψλ ζηηο 
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γεληθέο ηάμεηο. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είραλ ζεκαληηθά πην ζεηηθέο ζηάζεηο απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ειάρηζηε ή θαζφινπ ηέηνηα εκπεηξία. Ζ αλάιπζε θαηέδεημε 

επίζεο, ηε ζεκαζία ηεο νπζηαζηηθήο καθξφρξνλεο θαηάξηηζεο γηα ηε δηακφξθσζε 

ζεηηθψλ ζηάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνο ηε ζπκπεξίιεςε. 

θνπφο ηεο κειέηεο ησλ Papadopoulou, Kokaridas, Papanikolaou θαη Patsiaouras 

(2004) ήηαλ λα εμεηαζηνχλ νη ζηάζεηο ησλ Διιήλσλ θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο γηα 

ηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο ζε θαλνληθά εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο έδεημαλ φηη ε ζηάζε ησλ θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο 

πξνο ηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο ζηηο θαλνληθέο ηνπο ηάμεηο 

ζρεηίδεηαη κε ην επίπεδν γλψζεο πνπ νη εθπαηδεπηηθνί πηζηεχνπλ φηη έρνπλ γηα ηηο 

ζπλζήθεο ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ. Δπηπιένλ, ακθηβάιινπλ φηη ε έληαμε ζα κπνξνχζε 

λα είλαη ιεηηνπξγηθή, ιφγσ ηεο έιιεηςεο θαηάιιεισλ ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο.  

Οη Padeliadu θαη Lampropoulou (1997) εμέηαζαλ ηηο ζηάζεηο ησλ θαζεγεηψλ 

γεληθήο θαη εηδηθήο εθπαίδεπζεο απέλαληη ζηελ ελζσκάησζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην ζρνιείν. Δπηπιένλ, ε κειέηε είρε ζηφρν λα απνθαιχςεη 

πηζαλέο δηαθνξέο ζηηο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλάινγα κε ην είδνο ηεο αλαπεξίαο 

θαη ζρεηηθά κε δεηήκαηα φπσο ν θαιχηεξνο ρξφλνο γηα ηελ ελζσκάησζε θαη ν ηνκέαο 

ζηνλ νπνίν ζα σθειεζνχλ πεξηζζφηεξν νη καζεηέο. Πξνέθπςε, φηη παξφιν πνπ νη 

θαζεγεηέο ηφζν ηεο γεληθήο φζν θαη ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο είραλ νπδέηεξε ζηάζε 

απέλαληη ζηε ζρνιηθή ελζσκάησζε, νη θαζεγεηέο ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο ήηαλ πην 

ζεηηθνί ζηελ ελζσκάησζε απφ ηνπο εηδηθνχο εθπαηδεπηηθνχο. Δπηπιένλ, νη λεφηεξνη 

θαη ιηγφηεξν έκπεηξνη δάζθαινη ήηαλ πην ζεηηθνί ζηελ ελζσκάησζε ζην ζρνιείν, ελψ 

δελ εληνπίζηεθαλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ζηάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ αλδξψλ θαη 

ησλ γπλαηθψλ.  

Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο κειέηεο ηεο Αιηηπαξκάθε (2013) ήηαλ λα 

δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο ησλ θαζεγεηψλ Φπζηθήο γηα ηε ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε 

ησλ καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ θαζεγεηψλ 

δηαπηζηψζεθε φηη είλαη ζεηηθνί ζηελ εθαξκνγή ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο 

αιιά κε ηελ πξνυπφζεζε παξάιιειεο επηκφξθσζήο ηνπο. ηελ έξεπλα ηεο Καηάθε 

(2017), έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ήηαλ λα δηεξεπλεζνχλ νη πεπνηζήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο Αγγιηθήο σο Ξέλεο Γιψζζαο πνπ εξγάδνληαλ ζε δεκφζηα ζρνιεία 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα γηα ηε ζπκπεξίιεςε 

ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηε γεληθή ηάμε. Χο πξνο ηηο 

πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζπκπεξίιεςε, ε έξεπλα έδεημε νπδέηεξα πξνο 

ζεηηθά απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηηο βαζηθέο αληηιήςεηο ηνπο αιιά θαη ζρεηηθά κε ηα 

πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο, κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο λα έρνπλ πην ζεηηθέο πεπνηζήζεηο γηα 

ηε ζπκπεξίιεςε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

 

Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πνπ αλαθέξζεθαλ ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο 

κειέηεο απεπζπλφηαλ ζε εθπαηδεπηηθνχο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ή γεληθά ζε 

εθπαηδεπηηθνχο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο φισλ ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη 
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αθνξνχζαλ γεληθφηεξα ηηο ζηάζεηο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε 

ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε φισλ ησλ ηχπσλ εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.  

Με δεδνκέλν, ινηπφλ, φια φζα αλαθέξζεθαλ λσξίηεξα γηα ηε ζεκαζία ησλ 

γλψζεσλ θαη ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηελ 

εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ έιιεηςε έξεπλαο ζρεηηθά κε ηηο γλψζεηο θαη ηηο απφςεηο 

εηδηθά ησλ θαζεγεηψλ Μαζεκαηηθψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηε 

ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηελ Διιάδα, θξίλεηαη 

αλαγθαία κία έξεπλα πνπ ζα ζηνρεχεη ζηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ θαζεγεηψλ 

Μαζεκαηηθψλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο 

ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηελ ηάμε ηνπο. Παξάιιεια κέζα απφ απηή ηελ έξεπλα ζα 

δηεξεπλεζνχλ πνηεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο επηιέγνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη 

θαζεγεηέο Μαζεκαηηθψλ θαη ζε ηη βαζκφ γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο καζεηέο κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ζα γίλεη πξνζπάζεηα ζχγθξηζεο κε θαζεγεηέο άιισλ 

εηδηθνηήησλ. Σέινο, ε παξνχζα κειέηε θηινδνμεί λα ζπκβάιεη, αθελφο ζε κηα πην 

νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζήκεξα ζηε ρψξα καο ζρεηηθά 

κε ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε ζηηο ηάμεηο ησλ καζεκαηηθψλ, αθεηέξνπ ζηε 

βειηίσζε απηήο ηεο θαηάζηαζεο εθφζνλ πξνθχςεη φηη ρξεηάδεηαη.  

 

 

1.7. κοπόρ ηηρ έπεςναρ και ηα επεςνηηικά επυηήμαηα 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο ησλ θαζεγεηψλ 

Μαζεκαηηθψλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκαηηθψλ θαη ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη επηκέξνπο ζηφρνη είλαη λα κειεηεζνχλ 

νη απφςεηο ησλ θαζεγεηψλ Μαζεκαηηθψλ γεληθήο εθπαίδεπζεο σο πξνο ηελ 

εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, λα 

δηεξεπλεζνχλ νη δηδαθηηθέο επηινγέο ηνπο θαη εηδηθά ν βαζκφο, ζηνλ νπνίν εληάζζνπλ 

ζηε δηδαζθαιία ηνπο πξαθηηθέο πνπ σθεινχλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο, θαζψο 

επίζεο, λα ζπγθξηζνχλ νη απφςεηο ηνπο κε ηηο απφςεηο θαζεγεηψλ άιισλ εηδηθνηήησλ 

(Φπζηθήο – Αγγιηθψλ), γηα λα αλαδεηρζεί κηα γεληθφηεξε εηθφλα σο πξνο απηφ ην 

δήηεκα.  

 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηα νπνία ηέζεθαλ γηα λα εμππεξεηήζνπλ ηνλ ζθνπφ 

ηεο έξεπλαο θαη ζηα νπνία επηρεηξείηαη λα δνζνχλ απαληήζεηο είλαη ηα αθφινπζα: 

 

1. Πνηα είλαη ε άπνςε ησλ θαζεγεηψλ Μαζεκαηηθψλ γεληθήο εθπαίδεπζεο γηα ηε 

ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο;  

2. ε πνην βαζκφ νη θαζεγεηέο Μαζεκαηηθψλ γεληθήο εθπαίδεπζεο εληάζζνπλ ζηε 

δηδαζθαιία ηνπο ηερληθέο πνπ ζεσξνχληαη πξφζθνξεο γηα ηε δηδαθηηθή ζηήξημε 

καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηε γεληθή ηάμε; 
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3. Τπάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ απφςεσλ ησλ θαζεγεηψλ Μαζεκαηηθψλ γεληθήο 

εθπαίδεπζεο γηα ηε ζπκπεξίιεςε καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη 

ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ; 

4. Πσο δηαθνξνπνηνχληαη νη απφςεηο ησλ θαζεγεηψλ Μαζεκαηηθψλ γεληθήο 

εθπαίδεπζεο γηα ηε ζπκπεξίιεςε καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κε 

βάζε ην θχιν, ηελ ειηθία, ηα έηε πξνυπεξεζίαο θαη ην επίπεδν εθπαίδεπζήο ηνπο; 

5. Τπάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ησλ απφςεσλ ησλ θαζεγεηψλ Μαζεκαηηθψλ γεληθήο 

εθπαίδεπζεο γηα ηε ζπκπεξίιεςε καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη 

ησλ αληίζηνηρσλ απφςεσλ θαζεγεηψλ Φπζηθήο θαη Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη ζε 

πνηα ζεκεία; 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

2.1. Δπεςνηηική ζηπαηηγική 

 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο έξεπλαο θαη γηα λα δνζνχλ απαληήζεηο ζηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα δηεμήρζε κηα έξεπλα πνζνηηθή δεηγκαηνιεπηηθή κε ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίνπ. χκθσλα κε ηνλ Creswell (2011), ε πνζνηηθή έξεπλα (quantitative 

research) είλαη έλα είδνο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο, ζηελ νπνία ν εξεπλεηήο απνθαζίδεη 

ηη ζα κειεηήζεη θαη πνηα εξσηήκαηα ζα ζέζεη, ζπγθεληξψλεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

δεδνκέλα πνπ κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ πνζνηηθά, αλαιχεη απηά ηα αξηζκεηηθά 

δεδνκέλα ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ζηαηηζηηθή, δηεμάγεη ηελ έξεπλα κε ακεξφιεπην θαη 

αληηθεηκεληθφ ηξφπν.  

Αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο πηνζεηήζεθε ε ζηξαηεγηθή ηεο 

δεηγκαηνιεςίαο ρσξίο πηζαλφηεηα. ηε δεηγκαηνιεςία ρσξίο πηζαλφηεηα (non 

probability sampling), ν εξεπλεηήο επηιέγεη άηνκα επεηδή είλαη δηαζέζηκα, βνιηθά θαη 

αληηπξνζσπεχνπλ θάπνην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ζέιεη λα κειεηήζεη. Μηα δεκνθηιήο 

πξνζέγγηζε ζηε δεηγκαηνιεςία ρσξίο πηζαλφηεηα είλαη ε πξνζέγγηζε ηεο 

ρηνλνζηηβάδαο. ηε δεηγκαηνιεςία ρηνλνζηηβάδαο (snowball sampling), ν εξεπλεηήο 

παξαθηλεί ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αλαδεηήζνπλ άηνκα πνπ έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο 

πξνυπνζέζεηο γηα λα απνηειέζνπλ κέιε ηνπ δείγκαηνο (Creswell, 2011). Ο εξεπλεηήο 

εληνπίδεη κηα νκάδα αηφκσλ πνπ έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ 

έξεπλά ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα, ηα ζπγθεθξηκέλα άηνκα εληνπίδνπλ άιια άηνκα πνπ 

κπνξνχλ λα εληαρζνχλ κε ηε ζεηξά ηνπο θη απηά ζηελ έξεπλα (Cohen, Manion & 

Morisson, 2008). 

Έηζη, ινηπφλ, απηή ε ζπγθεθξηκέλε κνξθή δεηγκαηνιεςίαο ρξεζηκνπνηήζεθε θαη 

ζηελ παξνχζα κειέηε γηα λα πξνζεγγηζηεί κεγάινο αξηζκφο θαζεγεηψλ 

Μαζεκαηηθψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κηαο θαη ήηαλ αδχλαηε ε πξφζβαζε ζε 

φινπο ηνπο θαζεγεηέο Μαζεκαηηθψλ πνπ δηδάζθνπλ ζηα γεληθά ζρνιεία ηεο ρψξαο. 

Σν πιενλέθηεκα απηήο ηεο κνξθήο δεηγκαηνιεςίαο είλαη ε ζηξαηνιφγεζε κεγάινπ 

αξηζκνχ ζπκκεηερφλησλ αιιά, έλα κεηνλέθηεκα είλαη φηη εθείλνη πνπ απαληνχλ ίζσο 

λα κελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθνί ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ζέινπκε λα κειεηήζνπκε. 

 

 

2.2. Γείγμα  

 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 245 θαζεγεηέο Μαζεκαηηθψλ 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ δηδάζθνπλ ζε δηάθνξα Γπκλάζηα θαη Λχθεηα ηεο 

Διιάδαο, νη νπνίνη θαη απνηέιεζαλ ην δείγκα ηεο έξεπλαο. Απφ απηνχο, 136 ήηαλ 

άλδξεο θαη 109 γπλαίθεο, πνζνζηά 55,5 % θαη 44,5% αληίζηνηρα, φπσο θαίλεηαη ζηνλ 

πίλαθα 2.2.1.  
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Πίνακαρ 2.2.1 

Φχιν 

 

   

 Ν Πνζνζηφ (%) Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ (%) 

Άλδξαο 136 55,5 55,5 

Γπλαίθα 109 44,5 100,0 

χλνιν 245 100,0  

 

Αλαθνξηθά κε ηελ ειηθία, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα 2.2.2, νη ειηθηαθέο 

νκάδεο πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά είλαη νη θαζεγεηέο ειηθίαο απφ 

41 έσο 50 εηψλ θαη απφ 51 έσο 60 εηψλ κε πνζνζηά 40,4% θαη 38,4% αληίζηνηρα. 

Μφιηο ην 3,7% είλαη ειηθίαο κέρξη 30 εηψλ, ην 11,4% απφ 31 έσο 40 εηψλ θαη ην 

6,1% έρνπλ ειηθία κεγαιχηεξε ησλ 60 εηψλ.  

 

Πίνακαρ 2.2.2 

Ζιηθία (ζε έηε) 

 

   

 Ν Πνζνζηφ (%) Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ (%) 

Μέρξη 30 9 3,7 3,7 

31-40 28 11,4 15,1 

41-50 99 40,4 55,5 

51-60 94 38,4 93,9 

Άλσ ησλ 60 15 6,1 100,0 

χλνιν 245 100,0  

 

Δπηπιένλ, απφ ην δείγκα ησλ θαζεγεηψλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ιίγν 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο κε πνζνζηφ 52,7% έρνπλ 11 κε 20 έηε πξνυπεξεζίαο, 

22,9% είλαη ην πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ κέρξη 10 έηε πξνυπεξεζίαο, 

ελψ απφ 21 κέρξη 30 έηε πξνυπεξεζίαο θαη πάλσ απφ 30 έρνπλ ην 18% θαη 6,5% 

αληίζηνηρα (Πίλαθαο 2.2.3). 

 

Πίνακαρ 2.2.3 

Έηε πξνυπεξεζίαο 

 

   

 Ν Πνζνζηφ (%) Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ (%) 

Μέρξη 10 56 22,9 22,9 

11-20 129 52,7 75,6 

21-30 44 18,0 93,6 

Άλσ ησλ 30 16 6,5 100,0 

χλνιν 245 100,0  
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Σέινο, φζνλ αθνξά ηηο ζπνπδέο ηνπο, ζηνλ πίλαθα 2.2.4 πνπ αθνινπζεί, 

παξνπζηάδεηαη φηη ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ εθπαηδεπηηθψλ, είλαη κφλν 

θάηνρνη πηπρίνπ Παλεπηζηεκίνπ κε πνζνζηφ 65,7%. Οη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ή 

δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο απνηεινχλ ιίγν πεξηζζφηεξν απφ ην έλα ηξίην ηνπ 

δείγκαηνο κε πνζνζηά 31% θαη 3,3% αληίζηνηρα. 

 

Πίνακαρ 2.2.4 

Δθπαίδεπζε 

 

   

 Ν Πνζνζηφ (%) Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ (%) 

Πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ 161 65,7 65,7 

Μεηαπηπρηαθφ 76 31,0 96,7 

Γηδαθηνξηθφ 8 3,3 100,0 

χλνιν 245 100,0  

 

 

2.3. Δπγαλεία  

 

ε κηα έξεπλα πνπ εζηηάδεη ζε απφςεηο ελφο πιεζπζκνχ θαη ζπιιέγεη δεδνκέλα, 

ζχκθσλα κε ηνπο Wilson θαη McLean (1994, φπ. αλαθ. ζην Cohen et al., 2008), έλα 

επξέσο δηαδεδνκέλν θαη εχρξεζην εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ παξέρεη 

αξηζκεηηθά δεδνκέλα, κπνξεί λα επηδνζεί ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ εξεπλεηή θαη είλαη 

ζρεηηθά εχθνιν ζηελ αλάιπζε είλαη ην εξσηεκαηνιφγην. Καηά ηνλ Creswell (2011), 

έλα εξσηεκαηνιφγην είλαη κηα θφξκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε έλα δεηγκαηνιεπηηθφ 

ζρεδηαζκφ, ηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο ζε κηα κειέηε ζπκπιεξψλνπλ θαη 

επηζηξέθνπλ ζηνλ εξεπλεηή επηιέγνληαο ηηο θαηάιιειεο απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο. 

Έηζη, ινηπφλ, ην εξγαιείν, ην νπνίν ζρεδηάζηεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο θαη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ είλαη έλα 

εξσηεκαηνιφγην πνπ απνηειείηαη απφ ηξία κέξε: 

 

Α. πκπεξίιεςε καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κε 28 εξσηήζεηο, νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνληαη ζην εξγαιείν "My Thinking About Inclusion" - MTAI ησλ Stoiber, 

Gettinger θαη Goetz (1998) θαη ην νπνίν έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιιέο έξεπλεο.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζηηο δηπισκαηηθέο εξγαζίεο ησλ 

εξεπλεηξηψλ Αιηηπαξκάθε (2013) θαη Καηάθε (2017), ησλ νπνίσλ επφπηεο ήηαλ ν 

επηβιέπσλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Απφ απηέο ηηο εξγαζίεο πάξζεθαλ νη εξσηήζεηο, νη 

νπνίεο είραλ κεηαθξαζηεί θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην δεχηεξν κέξνο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ηεο παξνχζαο έξεπλαο αθνχ πξνζαξκφζηεθαλ έηζη ψζηε λα 

θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηεο. Δηδηθφηεξα, νη εξσηήζεηο 1-12 δηεξεπλνχλ βαζηθέο 

αληηιήςεηο (Core Perspectives) ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ 

κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, νη εξσηήζεηο 13-23 αθνξνχλ ηα πξνζδνθψκελα 
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απνηειέζκαηα (Expected Outcomes) απφ ηε ζπκπεξίιεςε θαη νη εξσηήζεηο 24-28 

αλαθέξνληαη ζε πξαθηηθέο ζηελ ηάμε (Classroom Practices) θαη ζην πσο 

επεξεάδνληαη απφ ηε ζπκπεξίιεςε απηψλ ησλ καζεηψλ. 

Β. Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο ζηελ ηάμε ησλ καζεκαηηθψλ κε 17 εξσηήζεηο. Οη εξσηήζεηο 

ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ βαζίζηεθαλ ζηα εξγαιεία δχν εξεπλψλ θαη 

πξνζαξκφζηεθαλ ζηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο. πγθεθξηκέλα νη εξσηήζεηο 1-

13, νη νπνίεο δηεξεπλνχλ ηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαζεγεηψλ Μαζεκαηηθψλ σο πξνο ηηο 

πξνζεγγίζεηο ηνπο ζηε δηδαζθαιία, πεξηιακβάλνληαη ζην εξγαιείν ηεο έξεπλαο ησλ 

Whitty θαη Clarke (2012). Οη εξσηήζεηο 14-17 πνπ δηεξεπλνχλ ηηο επηινγέο ησλ 

θαζεγεηψλ Μαζεκαηηθψλ σο πξνο ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, πεξηιακβάλνληαη ζην εξγαιείν 

ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο ηεο Βαζηιεηάδνπ (2017), ηεο νπνίαο επφπηεο θαζεγεηήο 

ήηαλ ν επηβιέπσλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

Γ. ην ηξίην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε ηέζζεξηο εξσηήζεηο δεηνχληαη ζηνηρεία 

ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ αθνξνχλ δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην θχιν, ηελ ειηθία, ηα έηε πξνυπεξεζίαο θαη ην επίπεδν ησλ ζπνπδψλ 

ηνπο.  

Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ. ηα δχν πξψηα κέξε νη 

απαληήζεηο ησλ εξσηήζεσλ έρνπλ κνξθή πεληαβάζκηαο θιίκαθαο ηχπνπ Likert. Οη 

ζπκκεηέρνληεο κπνξνχζαλ λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζηηο απαληήζεηο «Γηαθσλψ 

απφιπηα», «Γηαθσλψ», «Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ», «πκθσλψ» θαη «πκθσλψ 

απφιπηα». Οη θιίκαθεο ηεξάξρεζεο, φπσο ε θιίκαθα Likert, ελζσκαηψλνπλ έλα 

βαζκφ επαηζζεζίαο θαη δηαθνξνπνίεζεο ησλ απαληήζεσλ, απνθέξνπλ πνζνηηθά 

δεδνκέλα θη έηζη απνηεινχλ κεραληζκνχο ρξήζηκνπο ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο 

(Cohen et al., 2008). 

ην ηξίην κέξνο νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα επηιέμνπλ κία απάληεζε γηα ην θχιν, 

ηελ ειηθία, ηα έηε πξνυπεξεζίαο ή πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο γηα ην επίπεδν 

εθπαίδεπζήο ηνπο αλάινγα κε ηηο ζπνπδέο πνπ έρεη θάλεη ν θαζέλαο. 

Σν ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα. 

 

 

2.4. Δπεςνηηική διαδικαζία 

 

Αξρηθά ην εξσηεκαηνιφγην δφζεθε πηινηηθά ζε έμη θαζεγεηέο Μαζεκαηηθψλ πνπ 

ππεξεηνχλ ζε γεληθά ζρνιεία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Ζ πηινηηθή απνζηνιή 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, φπσο αλαθέξνπλ ν Cohen θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2008), 

εμππεξεηεί εθηφο ησλ άιισλ, ηνλ έιεγρν ηεο δηαχγεηαο ησλ εξσηήζεσλ θαη ησλ 

νδεγηψλ, ηελ εμάιεηςε ακθηζεκηψλ ή αδπλακηψλ ζηε δηαηχπσζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο 

έθηαζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Μεηά ηηο θαηάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο, δηακνξθψζεθε 

ε ηειηθή κνξθή ηνπ εξγαιείνπ. Σν εξσηεκαηνιφγην θαηαζθεπάζηεθε ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή κέζσ θφξκαο Google. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 

2017 έσο θαη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2018. Σν ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην ζηάιζεθε κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζε θαζεγεηέο Μαζεκαηηθψλ ησλ νπνίσλ ήηαλ γλσζηέο 
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νη δηεπζχλζεηο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ζε Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο κε ηελ παξάθιεζε ηεο πξνψζεζήο ηνπ ζηα ζρνιεία ηεο 

αξκνδηφηεηάο ηνπο γηα ηνπο θαζεγεηέο Μαζεκαηηθψλ, θαζψο θαη ζε ηνπηθά 

Παξαξηήκαηα ηεο Διιεληθήο Μαζεκαηηθήο Δηαηξείαο ησλ πεξηζζφηεξσλ λνκψλ γηα 

λα πξνσζεζεί ζηα κέιε ηνπο. Δπίζεο, αλαξηήζεθε θαη θνηλνπνηήζεθε ζε νκάδεο 

καζεκαηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζε ηζηνρψξνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο. 

ην κήλπκα πνπ ζηάιζεθε, καδί κε ην εξσηεκαηνιφγην πνπ πξνζαξηήζεθε σο 

ζχλδεζκνο, ππήξρε ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα ζην νπνίν αλαθεξφηαλ ν ζθνπφο ηεο 

έξεπλαο, ζε πνηνχο απεπζπλφηαλ ε έξεπλα θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο γηα ηπρφλ 

δηεπθξηλήζεηο. ην ίδην κήλπκα δεηήζεθε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ην 

πξνσζήζνπλ ζε άιινπο θαζεγεηέο Μαζεκαηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζε ζρνιεία ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. ε εηζαγσγηθφ θείκελν ζηελ αξρή ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί κπνξνχζαλ λα ελεκεξσζνχλ γηα 

ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη λα δηαβάζνπλ νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζή ηνπ. Σν 

εξσηεκαηνιφγην απαηηνχζε ιίγν ρξφλν γηα λα ζπκπιεξσζεί, ε ζπκπιήξσζε φισλ 

ησλ πεδίσλ ήηαλ ππνρξεσηηθή θαη νη απαληήζεηο ήηαλ αλψλπκεο. Φπζηθά, δφζεθαλ νη 

απαξαίηεηεο δηεπθξηλήζεηο φηαλ δεηήζεθαλ.  

Σα ειεθηξνληθά εξσηεκαηνιφγηα, κε ηελ φιν θαη κεγαιχηεξε ρξήζε ησλ 

ηζηνηφπσλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζήκεξα, γίλνληαη πην δεκνθηιή. Έλα ειεθηξνληθφ 

εξσηεκαηνιφγην είλαη έλα εξγαιείν δεηγκαηνιεπηηθήο έξεπλαο γηα ηε ζπγθέληξσζε 

δεδνκέλσλ, ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν κέζσ ππνινγηζηή. Έηζη, κηα ειεθηξνληθή 

δεηγκαηνιεπηηθή κειέηε εμαζθαιίδεη εχθνια θαη γξήγνξα ηε ζπγθέληξσζε 

δεδνκέλσλ, αλ θαη ε πξαγκαηηθή ρξήζε ηεο κπνξεί λα είλαη πεξηνξηζκέλε επεηδή δελ 

έρνπλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο πξφζβαζε ζε ππνινγηζηέο ή δελ έρνπλ άλεζε ζηε ρξήζε 

ησλ ηζηνηφπσλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ (Creswell, 2011).  

 

 

2.5. Αξιοπιζηία και εγκςπόηηηα 

 

Αλαθνξηθά κε ην εξσηεκαηνιφγην, αθνχ ειέγρζεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα θαη ηνλ 

επηβιέπνληα θαζεγεηή, δνθηκάζηεθε πηινηηθά ψζηε λα είλαη θαηάιιειν γηα ην δείγκα 

πνπ επηιέρζεθε θαη επαλειέγρζεθε. Πην ζπγθεθξηκέλα, σο πξνο ηελ έθηαζή ηνπ 

απνθεχρζεθε λα είλαη πνιχ κηθξφ ή πνιχ κεγάιν, επηδηψρζεθε λα είλαη εχθνιν θαη 

ζρεηηθά ζχληνκν σο πξνο ηε ζπκπιήξσζε, έγηλε ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα 

ην ζέκα θαη ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο, δφζεθαλ νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε θαη 

πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο ζε φ,ηη δελ έγηλε θαηαλνεηφ φηαλ δεηήζεθαλ. Δπηιέρζεθε ν 

ηχπνο ησλ θιεηζηψλ εξσηήζεσλ, εμαζθαιίζηεθε ε απάληεζε ζε φια ηα εξσηήκαηα, 

απνθεχρζεθαλ εξσηήκαηα πνπ είλαη δηθνξνχκελα θαη αζαθή, είρε ειεθηξνληθή 

κνξθή, επηδηψρζεθε λα κελ δηαθέξεη ε δηαδηθαζία ρνξήγεζήο ηνπ θαη λα είλαη 

ηππνπνηεκέλε, εμαζθαιίζηεθε ε αλσλπκία γηα λα παξαθηλεζνχλ νη ζπκκεηέρνληεο σο 

πξνο ηελ εηιηθξίλεηα ησλ απαληήζεψλ ηνπο.  

Καηά ηελ αλάιπζε θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ, έγηλε ρξήζε θαηάιιειεο 

ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο, απνθεχρζεθε ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη γεληθεχζεσλ 
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πνπ δελ αληαπνθξίλνληαλ ζηα δεδνκέλα, επηδηψρζεθε ε παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ 

κε αθξίβεηα, ρσξίο λα παξεξκελεχεηαη ην κήλπκά ηνπο, απνθεχρζεθε ε επηιεθηηθή 

θαη κε αληηπξνζσπεπηηθή ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ θαη δηαζθαιίζηεθε ην γεγνλφο φηη 

έρνπλ απαληεζεί ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. 

Έλα απνδεθηφ κέηξν ειέγρνπ ηεο αμηνπηζηίαο θαη ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελν ζηηο 

έξεπλεο είλαη ν ζπληειεζηήο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο Cronbach‟s Alpha. Ο 

ππνινγηζκφο ηνπ γίλεηαη εχθνια κε ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences). Γηα λα ειεγρζεί ε αμηνπηζηία ηνπ εξγαιείνπ ηεο 

παξνχζαο κειέηεο εμεηάζηεθε αξρηθά ε εζσηεξηθή ζπλέπεηα ησλ εξσηήζεσλ ηνπ 

πξψηνπ κέξνπο θαη ησλ εξσηήζεσλ ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ρσξηζηά θαη ζηε ζπλέρεηα 

φισλ ησλ εξσηήζεσλ απηψλ ησλ δχν κεξψλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα ππνινγίζηεθε ν ζπληειεζηήο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο Cronbach‟s Alpha γηα ηηο 

17 εξσηήζεηο ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

 

Πίνακαρ 2.5.1.   

Αλάιπζε Αμηνπηζηίαο, Μέξνο Α (Δξσηήζεηο 1-17) 

 

Cronbach's Alpha Ν 

,783 17 

 

Φαίλεηαη ινηπφλ, φηη ν ζπληειεζηήο α εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο ησλ 17 πξψησλ 

εξσηήζεσλ είλαη 0,783, δειαδή είλαη αξθεηά θαιή θαζψο, ν ζπληειεζηήο Cronbach‟s 

Alpha παίξλεη ηηκέο ζην δηάζηεκα [0,1] θαη φζν πην θνληά ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή α 

είλαη ζην 1 ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε εζσηεξηθή ζπλέπεηα. Δπηπιένλ, φπσο θαίλεηαη 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, αλ απφ ηηο 17 απηέο εξσηήζεηο αθαηξεζεί ε πξψηε ηφηε ν 

ζπληειεζηήο α είλαη 0,798. 

 

Πίνακαρ 2.5.2. 

Αλάιπζε Αμηνπηζηίαο, Μέξνο Α (Δξσηήζεηο 2-17) 

 

Cronbach's Alpha Ν 

,798 16 

 

Έηζη, κπνξεί λα εηπσζεί φηη ην πξψην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα κειέηε, είλαη αμηφπηζην θαη ηα ζπκπεξάζκαηα απηήο 

αζθαιή.  

ηνλ επφκελν πίλαθα ππνινγίζηεθε ν ζπληειεζηήο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο Cronbach‟s 

Alpha γηα ηηο 28 εξσηήζεηο ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 
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Πίνακαρ 2.5.3. 

Αλάιπζε Αμηνπηζηίαο, Μέξνο Β (Δξσηήζεηο 1-28) 

 

Cronbach's Alpha N  

,786 25 

 

Ζ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή είλαη 0,786, ε νπνία είλαη αξθεηά θαιή θαη κάιηζηα κπνξεί λα 

βειηησζεί αηζζεηά αλ αθαηξεζνχλ νη εξσηήζεηο 2, 3, 15, 23, 24 φπσο δείρλεη ν 

παξαθάησ πίλαθαο. 

 

Πίνακαρ 2.5.4. 

Αλάιπζε Αμηνπηζηίαο, Μέξνο Β (23 εξσηήζεηο) 

 

Cronbach's Alpha N  

,815 23 

 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ηψξα ν ζπληειεζηήο είλαη πνιχ θαιχηεξνο έρνληαο θηάζεη ηελ 

ηηκή α = 0,815.  

πλνςίδνληαο, αθνινπζεί έλαο ηειεπηαίνο έιεγρνο, ψζηε λα εμαθξηβσζεί πνηα είλαη ε 

εζσηεξηθή ζπλέπεηα θαη ησλ 45 εξσηήζεσλ ησλ δχν πξψησλ κεξψλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. πσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα ν ζπληειεζηήο 

Cronbach „s Alpha είλαη 0,819. 

 

Πίνακαρ 2.5.5 

Αλάιπζε Αμηνπηζηίαο, Δξσηεκαηνιφγην (45 εξσηήζεηο) 

 

Cronbach's Alpha Ν 

,819 45 

 

Απηφο ν ζπληειεζηήο κπνξεί λα βειηησζεί αθφκε πεξηζζφηεξν, αθαηξψληαο ηελ 

δέθαηε έλαηε εξψηεζε ηνπ δεπηέξνπ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε, ν ζπληειεζηήο α γίλεηαη 0,822, θάηη ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ην 

εξσηεκαηνιφγην είλαη επαξθψο αμηφπηζην. 

 

Πίνακαρ 2.5.6. 

Αλάιπζε Αμηνπηζηίαο, Δξσηεκαηνιφγην 

 

Cronbach's Alpha Ν 

,822 44 
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2.6. Ανάλςζη δεδομένυν 

 

Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα IBM SPSS 

Statistics 23. Οη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ήηαλ ην θχιν, ε ειηθία, ηα έηε 

πξνυπεξεζίαο θαη ε εθπαίδεπζε ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο 

ήηαλ νη δειψζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε 

ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο κέζα ζηελ ηάμε ησλ 

καζεκαηηθψλ.  

Γηα λα γίλεη ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ην 

εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο, απνδφζεθε κηα αξηζκεηηθή ηηκή ζε θάζε κία απφ ηηο 

πέληε βαζκίδεο ηεο θιίκαθαο Likert πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. Ζ απφδνζε ησλ ηηκψλ 

έγηλε σο εμήο: 1 = «Γηαθσλψ απφιπηα», 2 = «Γηαθσλψ», 3 = «Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ», 4 = «πκθσλψ» θαη 5 = «πκθσλψ απφιπηα». Πνιιέο θνξέο γηα λα 

δηαηεξεζεί ε ηζνξξνπία θαη ε νκνηνκνξθία ζηα απνηειέζκαηα ρσξίο απηά λα 

παξαπνηνχληαη, θαζίζηαηαη αλαγθαίν λα αληηζηξαθεί ε παξαπάλσ αξίζκεζε ζε 

εξσηήζεηο νη νπνίεο είλαη αξλεηηθά δηαηππσκέλεο. Απηή ε ηερληθή ρξεζηκνπνηήζεθε 

θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ηξίην θεθάιαην. 

Γηα λα απαληεζνχλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, αξρηθά 

αθνινπζήζεθε επεμεξγαζία πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο παξνπζηάδνληαο ηα δεδνκέλα 

πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο εξσηήζεηο ησλ ηξηψλ κεξψλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε 

ζπρλφηεηεο, ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο (πνζνζηά) θαη αζξνηζηηθέο ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο 

(αζξνηζηηθά πνζνζηά), επηθξαηνχζεο ηηκέο, κέζνπο φξνπο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο.  

ηε ζπλέρεηα, έγηλε έιεγρνο ζπζρέηηζεο ηεο ρξήζεο ζπγθεθξηκέλσλ δηδαθηηθψλ 

πξαθηηθψλ απφ ηνπο θαζεγεηέο Μαζεκαηηθψλ κε ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηε 

ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, εμεηάδνληαο ηνπο 

ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο Pearson. Λφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ παξαηεξήζεσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ Σ- παξακεηξηθά ηεζη γηα λα ειεγρζεί αλ ηα δεδνκέλα είλαη 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά σο πξνο ηνπο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο κέζεο 

ηηκέο ησλ εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σέινο, πξαγκαηνπνηήζεθε ζπζρέηηζε κε 

έιεγρν ρ
2
, γηα λα δηεξεπλεζεί ε ζρέζε κεηαμχ ησλ απφςεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη 

ηνπ θχινπ, ηεο ειηθίαο, ηεο πξνυπεξεζίαο θαη ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

 

ηελ πξψηε θαη ηε δεχηεξε ελφηεηα απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ παξνπζηάδνληαη κε 

πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή νη απαληήζεηο ησλ θαζεγεηψλ Μαζεκαηηθψλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ παξνχζα έξεπλα γηα θάζε εξψηεζε ησλ δχν πξψησλ κεξψλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, αλαδεηθλχνληαο έηζη κηα γεληθή εηθφλα ηφζν γηα ηηο απφςεηο πνπ 

έρνπλ γηα ηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο φζν θαη γηα 

ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ επηιέγνπλ θαη ζεσξνχλ σθέιηκεο. ηηο επφκελεο 

ελφηεηεο γίλνληαη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο θαη ζπζρεηίζεηο έηζη ψζηε λα γίλεη εθηθηή ε 

απάληεζε ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ ηξίηε ελφηεηα 

αλαιχνληαη νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα δχν πξψηα κέξε ηνπ εξεπλεηηθνχ 

εξγαιείνπ θάλνληαο ρξήζε κέζσλ ηηκψλ θαη ηππηθψλ απνθιίζεσλ. ηελ ηέηαξηε 

ελφηεηα κειεηάηαη ν βαζκφο ζπλάθεηαο κεηαμχ ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ 

απφ ηηο εξσηήζεηο ησλ δχν πξψησλ κεξψλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη αλαιχεηαη ε 

ζπζρέηηζε κεηαμχ απφςεσλ ησλ θαζεγεηψλ Μαζεκαηηθψλ γηα ηε ζπκπεξίιεςε θαη 

δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ. Σέινο, ζηελ πέκπηε ελφηεηα δηεξεπλάηαη ην αλ θαη πσο 

δηαθνξνπνηνχληαη νη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ην 

θχιν, ηελ ειηθία, ηα έηε πξνυπεξεζίαο θαη ην επίπεδν ζπνπδψλ. 

 

 

3.1. ςμπεπίλητη μαθηηών με ήπιερ εκπαιδεςηικέρ ανάγκερ 

 

Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνηειείηαη απφ 28 εξσηήζεηο θαη κέζσ 

ηεο παξνπζίαζεο ησλ απαληήζεσλ, αλακέλεηαη λα θαηαγξαθνχλ νη απφςεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαζεγεηψλ Μαζεκαηηθψλ σο πξνο ηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε 

ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

ηελ πξψηε εξψηεζε ηνπ δεπηέξνπ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζχκθσλα 

κε ηα δεδνκέλα ηνπ παξαθάησ πίλαθα, παξαηεξνχκε φηη 170 θαζεγεηέο ζπλνιηθά απφ 

ηνπο 245 πνπ ζπκκεηείραλ ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςε φηη νη καζεηέο κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο έρνπλ ην δηθαίσκα λα εθπαηδεχνληαη καδί κε ηνπο ππφινηπνπο 

καζεηέο, κε πνζνζηφ 49,8% λα ζπκθσλεί θαη πνζνζηφ 19,6% λα ζπκθσλεί απφιπηα. 

Χζηφζν, δελ ήηαλε ιίγνη απηνί πνπ είηε θξάηεζαλ νπδέηεξε ζηάζε είηε δηαθψλεζαλ 

σο πξνο απηή ηελ άπνςε θαη απνηέιεζαλ ην 30,6% ην δείγκαηνο. ηε δεχηεξε 

εξψηεζε, γηα ηελ άπνςε φηη ε εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηε γεληθή ηάμε δελ απνηειεί επηζπκεηή πξαθηηθή γηα ηνπο 

καζεηέο ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, παξαηεξνχκε φηη ε επηινγή «Οχηε 

ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ» ζπγθέληξσζε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (36,7%). Παξφκνην 

πνζνζηφ (33,9%) απνηέιεζαλ εθείλνη πνπ δηαθψλεζαλ κε θάζε ηξφπν.  

ηελ ηξίηε εξψηεζε, ην 31,4% ησλ εξσηεζέλησλ θαζεγεηψλ δηαθψλεζαλ κε ηελ 

άπνςε φηη ε ζπλχπαξμε καζεηψλ κε θαη ρσξίο εηδηθέο αλάγθεο ζε κηα ηάμε 

δπζθνιεχεη ηε δηαηήξεζε ηεο πεηζαξρίαο, ελψ ην 9,4% απάληεζαλ πσο δηαθσλνχλ 

απνιχησο. κσο, ζεκαληηθφ είλαη θαη ην πνζνζηφ ησλ θαζεγεηψλ πνπ απάληεζαλ φηη 
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ζπκθσλνχλ ή φηη ζπκθσλνχλ απφιπηα, θαζψο ζπλνιηθά απνηεινχλ ην 35,5% ησλ 

εξσηεζέλησλ. Δπηπιένλ, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ θαζεγεηψλ (πνζνζηφ 88,6%) 

πηζηεχεη φηη ζα πξέπεη λα δίλεηαη θάζε επθαηξία ζηνπο καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο κέζα ζηε γεληθή ηάμε λα απνδψζνπλ ζην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο, 

ελψ κφλν νθηψ θαζεγεηέο δηαθσλνχλ ζπλνιηθά. ηελ πέκπηε εξψηεζε, εμεηάδεηαη ηη 

πηζηεχνπλ νη θαζεγεηέο γηα ην αλ ε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κπνξεί λα απνβεί σθέιηκε ζηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ απηψλ. 

Οη κηζνί ζρεδφλ απφ ηνπο θαζεγεηέο ζπκθσλνχλ φηη κπνξεί λα είλαη σθέιηκε γηα 

ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ θαη καδί κε εθείλνπο πνπ ζπκθσλνχλ απφιπηα 

ζπγθεληξψλνπλ ζπλνιηθά πνζνζηφ 69%.  

 

Πίνακαρ 3.1.1. 

Δξσηεκαηνιφγην, Μέξνο Β, Δξσηήζεηο 1-5 

 

  πρλφηεηα ρεηηθή 

πρλφηεηα 

(%) 

1. Οη καζεηέο κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

έρνπλ ην δηθαίσκα λα 

εθπαηδεχνληαη ζηελ ίδηα 

ηάμε κε ηνπο καζεηέο 

ρσξίο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

Γηαθσλψ απφιπηα 9 3,7 

Γηαθσλψ 17 6,9 

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
49 20,0 

πκθσλψ 122 49,8 

πκθσλψ απφιπηα 
48 19,6 

 χλνιν 245 100,0 

2. Ζ εθπαηδεπηηθή 

ζπκπεξίιεςε ησλ 

καζεηψλ κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ζηε γεληθή ηάμε δελ 

απνηειεί επηζπκεηή 

πξαθηηθή γηα ηνπο 

καζεηέο ρσξίο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

Γηαθσλψ απφιπηα 15 6,1 

Γηαθσλψ 68 27,8 

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
90 36,7 

πκθσλψ 58 23,7 

πκθσλψ απφιπηα 14 5,7 

   

 χλνιν 245 100,0 

3. Δίλαη δχζθνιν λα 

δηαηεξήζεη θάπνηνο ηελ 

πεηζαξρία κέζα ζε κία 

ηάμε πνπ πεξηιακβάλεη 

καζεηέο κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη 

ρσξίο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

Γηαθσλψ απφιπηα 23 9,4 

Γηαθσλψ 77 31,4 

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
58 23,7 

πκθσλψ 63 25,7 

πκθσλψ απφιπηα 24 9,8 

χλνιν 245 100,0 
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4. Θα πξέπεη λα δίλεηαη 

θάζε επθαηξία ζηνπο 

καζεηέο κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα 

απνδψζνπλ ζην κέγηζην 

ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο 

κέζα ζηε γεληθή ηάμε 

Γηαθσλψ απφιπηα 3 1,2 

Γηαθσλψ 5 2,0 

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
20 8,2 

πκθσλψ 129 52,7 

πκθσλψ απφιπηα 88 35,9 

χλνιν 245 100,0 

5. Ζ εθπαηδεπηηθή 

ζπκπεξίιεςε ησλ 

καζεηψλ κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ζηε γεληθή ηάμε κπνξεί λα 

απνβεί σθέιηκε γηα ηνπο 

γνλείο απηψλ ησλ παηδηψλ 

Γηαθσλψ απφιπηα 6 2,4 

Γηαθσλψ 13 5,3 

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
57 23,3 

πκθσλψ 121 49,4 

πκθσλψ απφιπηα 48 19,6 

χλνιν 245 100,0 

 

ηνλ πίλαθα 3.1.2, ζρεηηθά κε ηελ έθηε εξψηεζε, παξαηεξνχκε φηη ε πιεηνςεθία 

ησλ εξσηεζέλησλ θαζεγεηψλ πηζηεχεη φηη νη γνλείο ησλ καζεηψλ κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πξνηηκνχλ ην παηδί ηνπο λα θνηηά ζηε γεληθή ηάμε, αθνχ 

ζπλνιηθά ζπκθψλεζαλ απιά ή απφιπηα κε πνζνζηφ 82%. ηελ έβδνκε εξψηεζε, 

ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ, ε θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

εηδηθήο αγσγήο θαίλεηαη λα δηράδεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαζεγεηέο γεληθήο 

εθπαίδεπζεο, αθνχ ην 29,4% ζπκθσλνχλ ή ζπκθσλνχλ απφιπηα ζην φηη νη 

πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο δελ είλαη επαξθψο θαηαξηηζκέλνη γηα λα 

δηδάμνπλ ζηε γεληθή ηάμε θαη ηαπηφρξνλα ην 29,8% δηαθσλνχλ ή δηαθσλνχλ 

απφιπηα κε ηελ άπνςε απηή. Αμηνζεκείσην είλαη επίζεο, ην πνζνζηφ (40,8%) πνπ 

θξάηεζε νπδέηεξε ζηάζε δειψλνληαο φηη νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί. Οη 

εξσηεζέληεο θαζεγεηέο θαίλεηαη λα αλαγλσξίδνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο 

αγσγήο πνιιέο θνξέο κπνξεί λα κελ είλαη ηθαλνί λα θαιχςνπλ ηηο εηδηθέο αλάγθεο 

ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, αθνχ νη επηινγέο «πκθσλψ» θαη «πκθσλψ 

απφιπηα» ζηελ φγδνε εξψηεζε ζπγθέληξσζαλ ζπλνιηθά 77,1%.  

Ζ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ (88,6%) ζπκθσλεί κε θάζε ηξφπν κε ηελ 

πξφηαζε «Οθείινπκε λα κάζνπκε πεξηζζφηεξα γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο ησλ καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηε 

γεληθή ηάμε πξνηνχ απηή εθαξκνζηεί επξέσο» δειψλνληαο έηζη, ηελ αλάγθε ηνπο γηα 

θαηάξηηζε πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί κε επηηπρία ε εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε. ηε 

δέθαηε εξψηεζε δεηήζεθε απφ ηνπο θαζεγεηέο λα ηνπνζεηεζνχλ ζην αλ ν θαιχηεξνο 

ηξφπνο γηα λα αξρίζεη ε εθπαίδεπζε καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηε 

γεληθή ηάμε είλαη απιά λα εθαξκνζηεί. ρεδφλ νη κηζνί απφ ηνπο εξσηεζέληεο 

θαζεγεηέο κε θάζε ηξφπν ζπκθψλεζαλ σο πξνο απηφ αιιά θαη ιίγν πεξηζζφηεξνη απφ 

ην έλα ηέηαξην (27,3%) ήηαλ νπδέηεξνη. 
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Πίνακαρ 3.1.2. 

Δξσηεκαηνιφγην, Μέξνο Β, Δξσηήζεηο 6-10 

 

  πρλφηεηα ρεηηθή πρλφηεηα  

(%) 

6. Οη γνλείο ησλ καζεηψλ κε 

ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

πξνηηκνχλ ην παηδί ηνπο λα 

θνηηά ζηε γεληθή ηάμε 

Γηαθσλψ απφιπηα 2 0,8 

Γηαθσλψ 11 4,5 

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
31 12,7 

πκθσλψ 135 55,1 

πκθσλψ απφιπηα 66 26,9 

χλνιν 245 100,0 

7. Οη πεξηζζφηεξνη 

εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο 

δελ είλαη επαξθψο 

θαηαξηηζκέλνη πξνθεηκέλνπ 

λα δηδάμνπλ ζηε γεληθή ηάμε 

Γηαθσλψ απφιπηα 19 7,8 

Γηαθσλψ 54 22,0 

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
100 40,8 

πκθσλψ 44 18,0 

πκθσλψ απφιπηα 28 11,4 

χλνιν 245 100,0 

8. Οη εηδηθέο αλάγθεο ησλ 

καζεηψλ κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο δελ κπνξνχλ λα 

ηθαλνπνηεζνχλ πιήξσο απφ 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ γεληθήο 

εθπαίδεπζεο 

Γηαθσλψ απφιπηα 2 0,8 

Γηαθσλψ 12 4,9 

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
42 17,1 

πκθσλψ 114 46,5 

πκθσλψ απφιπηα 75 30,6 

χλνιν 245 100,0 

9. Οθείινπκε λα κάζνπκε 

πεξηζζφηεξα γηα ηα 

απνηειέζκαηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο 

ησλ καζεηψλ κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηε 

γεληθή ηάμε πξνηνχ απηή 

εθαξκνζηεί επξέσο 

Γηαθσλψ απφιπηα 2 0,8 

Γηαθσλψ 3 1,2 

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
23 9,4 

πκθσλψ 122 49,8 

πκθσλψ απφιπηα 95 38,8 

χλνιν 245 100,0 

10. Ο θαιχηεξνο ηξφπνο γηα 

λα μεθηλήζνπκε ηελ 

εθπαίδεπζε καζεηψλ κε 

ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ζηε γεληθή ηάμε είλαη απιά 

λα ηελ εθαξκφζνπκε 

Γηαθσλψ απφιπηα 12 4,9 

Γηαθσλψ 44 18,0 

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
67 27,3 

πκθσλψ 100 40,8 

πκθσλψ απφιπηα 22 9,0 

χλνιν 245 100,0 
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ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ γηα ηηο εξσηήζεηο 

απφ ηελ ελδέθαηε έσο θαη ηε δέθαηε πέκπηε ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Απφ ηνλ πίλαθα 3.1.3, ζηελ ελδέθαηε εξψηεζε θαίλεηαη φηη ην 

45,3% ησλ εξσηεζέλησλ νχηε ζπκθσλνχλ νχηε δηαθσλνχλ κε ην φηη νη πεξηζζφηεξνη 

καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο παξνπζηάδνπλ θαιή ζπκπεξηθνξά κέζα ζηε 

γεληθή ηάμε ελψ, ζπκθσλνχλ ζπλνιηθά κε πνζνζηφ 36,4%. ηε δσδέθαηε εξψηεζε, 

παξαηεξείηαη νη απφςεηο ησλ θαζεγεηψλ λα πνηθίινπλ σο πξνο ην αλ είλαη εθηθηφ λα 

δηδάμνπλ καζεηέο κε θαη ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο καδί ζηελ ίδηα ηάμε. Σν 

40,9% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζαλ φηη ζπκθσλνχλ ή ζπκθσλνχλ απφιπηα, ην 

30,6% θξάηεζαλ νπδέηεξε ζηάζε θαη ην ππφινηπν πνζνζηφ 28,5% απάληεζαλ φηη 

δηαθσλνχλ ή δηαθσλνχλ απφιπηα. 

Ζ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηε 

γεληθή ηάμε είλαη σθέιηκε γηα ηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπο, ππνζηεξίδνπλ νη 

πεξηζζφηεξνη θαζεγεηέο ηνπ δείγκαηνο αθνχ ην 55,9% ησλ εξσηεζέλησλ ζπκθσλνχλ 

θαη ην 27,3% ζπκθσλνχλ απφιπηα κε ηελ πξφηαζε ηεο δέθαηεο ηξίηεο εξψηεζεο. 

Παξάιιεια, μεπεξλάεη ην 10%, ην πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ πνπ νχηε είλαη 

ζχκθσλνη αιιά θαη νχηε δηαθσλνχλ. ηε δέθαηε ηέηαξηε εξψηεζε, ε πξφηαζε φηη νη 

καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πηζαλφλ λα αλαπηχμνπλ πην γξήγνξα ηηο 

αθαδεκατθέο δεμηφηεηέο ηνπο ζηελ εηδηθή ηάμε παξά ζηε γεληθή βξήθε ζχκθσλνπο 

ηνπο κηζνχο ζρεδφλ εθπαηδεπηηθνχο (49,8%). Αξθεηά κεγάιν, φκσο, πνζνζηφ (38,8%) 

δελ ζέιεζε λα ζπκθσλήζεη νχηε λα δηαθσλήζεη κε απηή ηελ άπνςε. Σέινο, απφ ηε 

δέθαηε πέκπηε εξψηεζε, πξνθχπηεη πσο νη πεξηζζφηεξνη εξσηεζέληεο εθπαηδεπηηθνί 

εθθξάδνπλ ηελ άπνςε φηη νη καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είλαη πηζαλφ λα 

απνκνλσζνχλ ζηε γεληθή ηάμε απφ ηνπο καζεηέο ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο. πλνιηθά 129 θαζεγεηέο ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςε απηή, δειαδή πνζνζηφ 

52,6%, θαη πεξίπνπ ην έλα ηέηαξην ησλ εξσηεζέλησλ απνηεινχλ εθείλνη πνπ 

δηαθσλνχλ απιά ή απφιπηα.  

 

Πίνακαρ 3.1.3. 

Δξσηεκαηνιφγην, Μέξνο Β, Δξσηήζεηο 11-15 

 

  πρλφηεηα ρεηηθή 

πρλφηεηα 

(%) 

11. Οη πεξηζζφηεξνη 

καζεηέο κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

επηδεηθλχνπλ θαιή 

ζπκπεξηθνξά κέζα ζηε 

γεληθή ηάμε 

Γηαθσλψ απφιπηα 5 2,0% 

Γηαθσλψ 40 16,3% 

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
111 45,3% 

πκθσλψ 68 27,8% 

πκθσλψ απφιπηα 21 8,6% 

χλνιν 245 100,0% 

12. Δίλαη εθηθηφ λα Γηαθσλψ απφιπηα 16 6,5% 
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δηδάμεηο καζεηέο κε θαη 

ρσξίο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

καδί ζηελ ίδηα ηάμε 

Γηαθσλψ 54 22,0% 

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
75 30,6% 

πκθσλψ 80 32,7% 

πκθσλψ απφιπηα 20 8,2% 

χλνιν 245 100,0% 

13. Ζ εθπαηδεπηηθή 

ζπκπεξίιεςε καζεηψλ 

κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ζηε γεληθή 

ηάμε είλαη σθέιηκε γηα 

ηελ θνηλσληθνπνίεζή 

ηνπο 

Γηαθσλψ απφιπηα 1 0,4% 

Γηαθσλψ 10 4,1% 

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
30 12,2% 

πκθσλψ 137 55,9% 

πκθσλψ απφιπηα 67 27,3% 

χλνιν 245 100,0% 

14. Οη καζεηέο κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

πηζαλφλ λα αλαπηχμνπλ 

ηηο αθαδεκατθέο ηνπο 

δεμηφηεηεο πην γξήγνξα 

ζηελ εηδηθή ηάμε ζε 

ζχγθξηζε κε ηε γεληθή 

Γηαθσλψ απφιπηα 7 2,9% 

Γηαθσλψ 21 8,6% 

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
95 38,8% 

πκθσλψ 96 39,2% 

πκθσλψ απφιπηα 26 10,6% 

χλνιν 245 100,0% 

15. Οη καζεηέο κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

είλαη πηζαλφ λα 

απνκνλσζνχλ ζηε 

γεληθή ηάμε απφ ηνπο 

καζεηέο ρσξίο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

Γηαθσλψ απφιπηα 13 5,3% 

Γηαθσλψ 50 20,4% 

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
53 21,6% 

πκθσλψ 114 46,5% 

πκθσλψ απφιπηα 15 6,1% 

χλνιν 245 100,0% 

 

ηνλ πίλαθα 3.1.4 πνπ αθνινπζεί, θαίλεηαη φηη ζηηο ηξεηο εξσηήζεηο πνπ έπνληαη 

απφ ηε δέθαηε έθηε έσο θαη ηε δέθαηε φγδνε, ε επηθξαηνχζα ηηκή είλαη ε επηινγή 

«πκθσλψ» κε πνζνζηά 48,6%, 51,4% θαη 41,2% αληίζηνηρα. Οη πεξηζζφηεξνη απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο ζπκθσλνχλ φηη ε ζπκπεξίιεςε καζεηψλ κε 

ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηηο γεληθέο ηάμεηο φρη κφλν πξνάγεη ηελ απνδνρή ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ρσξίο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο αιιά, 

πξνάγεη θαη ηε δηθή ηνπο θνηλσληθή αλεμαξηεηνπνίεζε θαζψο θαη ηελ απηνεθηίκεζε 

ηνπο. πγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ ηξηψλ παξαπάλσ εξσηήζεσλ, πξνθχπηεη φηη 

ηα πνζνζηά εθείλσλ πνπ απάληεζαλ «Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ» έρνπλ ζρεηηθά 

κηθξέο απνθιίζεηο κεηαμχ ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, απηά είλαη 21,2%, 22,4% θαη 

28,6% αληίζηνηρα. ηε δέθαηε έλαηε εξψηεζε, έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ θαη 

ζπγθεθξηκέλα, ην 44,9% ησλ εξσηεζέλησλ θαζεγεηψλ δελ ζπκθσλνχλ αιιά θαη νχηε 

δηαθσλνχλ. Έηζη, θξαηνχλ κηα νπδέηεξε ζηάζε, ζε αληίζεζε κε ην 27,8% πνπ 

ζπκθσλνχλ θαη ην 6,5% πνπ ζπκθσλνχλ απφιπηα φηη νη καζεηέο κε ήπηεο 
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εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πηζαλφλ λα παξνπζηάζνπλ πην πνιιά πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο κέζα ζηε γεληθή ηάμε. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη 

ζρεδφλ ην έλα πέκπην ησλ εξσηεζέλησλ (20,8%) δηαθσλεί γεληθά θαη δελ πηζηεχεη φηη 

επεξεάδεηαη ε ζπκπεξηθνξά απηψλ ησλ καζεηψλ ζηε γεληθή ηάμε. 

ηελ εηθνζηή εξψηεζε, αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ (42,4%) ησλ θαζεγεηψλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα επέιεμε λα κελ πάξεη ζέζε ζπκθσλψληαο ή δηαθσλψληαο 

θαη θξάηεζε νπδέηεξε ζηάζε. Τπήξμαλ φκσο, θαη νη θαζεγεηέο πνπ ζπκθψλεζαλ κε 

αζξνηζηηθφ πνζνζηφ 41,6% κε ηελ άπνςε φηη νη καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο αλαπηχζζνπλ πςειφηεξα επίπεδα απηνεθηίκεζεο ζηε γεληθή ηάμε. ηα ίδηα 

πνζνζηά πεξίπνπ θπκάλζεθαλ νη απαληήζεηο θαη γηα ηελ εηθνζηή πξψηε εξψηεζε γηα 

ην αλ ε άκηιια ηεο γεληθήο ηάμεο εληζρχεη ηελ αθαδεκατθή επίδνζε ησλ καζεηψλ κε 

ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Σν 40% ησλ εξσηεζέλησλ θαζεγεηψλ νχηε 

ζπκθψλεζαλ νχηε δηαθψλεζαλ θαη ην 41,3% ζπκθψλεζαλ ζπλνιηθά. 

 

Πίνακαρ 3.1.4. 

Δξσηεκαηνιφγην, Μέξνο Β, Δξσηήζεηο 16-21 

 

  πρλφηεηα ρεηηθή 

πρλφηεηα 

(%) 

16. Ζ παξνπζία ησλ 

καζεηψλ κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

πξνάγεη ηελ απνδνρή 

ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο 

απφ ηνπο καζεηέο ρσξίο 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο 

Γηαθσλψ απφιπηα 2 0,8 

Γηαθσλψ 11 4,5 

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
52 21,2 

πκθσλψ 119 48,6 

πκθσλψ απφιπηα 61 24,9 

χλνιν 245 100,0 

17. Ζ εθπαηδεπηηθή 

ζπκπεξίιεςε ησλ 

καζεηψλ κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ζηε γεληθή ηάμε 

πξνάγεη ηελ θνηλσληθή 

ηνπο αλεμαξηεηνπνίεζε 

Γηαθσλψ απφιπηα 2 0,8 

Γηαθσλψ 14 5,7 

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
55 22,4 

πκθσλψ 126 51,4 

πκθσλψ απφιπηα 48 19,6 

χλνιν 245 100,0 

18. Ζ εθπαηδεπηηθή 

ζπκπεξίιεςε ησλ 

καζεηψλ κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ζηε γεληθή ηάμε 

πξνάγεη ηελ 

απηνεθηίκεζή ηνπο 

Γηαθσλψ απφιπηα 5 2,0 

Γηαθσλψ 21 8,6 

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
70 28,6 

πκθσλψ 101 41,2 

πκθσλψ απφιπηα 48 19,6 

χλνιν 245 100,0 

19. Οη καζεηέο κε ήπηεο Γηαθσλψ απφιπηα 5 2,0 
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εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

είλαη πηζαλφ λα 

παξνπζηάζνπλ 

πεξηζζφηεξα 

πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο ζηε 

γεληθή ηάμε 

Γηαθσλψ 46 18,8 

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
110 44,9 

πκθσλψ 68 27,8 

πκθσλψ απφιπηα 16 6,5 

χλνιν 245 100,0 

20. Οη καζεηέο κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

αλαπηχζζνπλ 

πςειφηεξα επίπεδα 

απηνεθηίκεζεο ζηε 

γεληθή ηάμε 

Γηαθσλψ απφιπηα 4 1,6 

Γηαθσλψ 35 14,3 

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
104 42,4 

πκθσλψ 75 30,6 

πκθσλψ απφιπηα 27 11,0 

χλνιν 245 100,0 

21. Ζ άκηιια ηεο 

γεληθήο ηάμεο εληζρχεη 

ηελ αθαδεκατθή 

επίδνζε ησλ καζεηψλ 

κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο 

Γηαθσλψ απφιπηα 8 3,3 

Γηαθσλψ 38 15,5 

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 

98 40,0 

πκθσλψ 80 32,7 

πκθσλψ απφιπηα 21 8,6 

χλνιν 245 100,0 

 

Ζ θνίηεζε ζε έλα ηκήκα έληαμεο δελ έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ θνηλσληθή 

θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ελφο καζεηή κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κέρξη ηε 

κέζε εθπαίδεπζε ππνζηεξίδεη ε πιεηνςεθία ησλ θαζεγεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα αθνχ ην 44,1% απάληεζε φηη ζπκθσλεί θαη ην 9,4% ζπκθσλεί 

απφιπηα. Δπίζεο, ην 36,3% δελ ηνπνζεηήζεθε νχηε ππέξ νχηε θαηά ηεο άπνςεο 

απηήο, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηηο απαληήζεηο ηεο εηθνζηήο δεχηεξεο εξψηεζεο ζηνλ 

πίλαθα 3.1.5. ηελ εηθνζηή ηξίηε εξψηεζε, νη κηζνί ζρεδφλ εθπαηδεπηηθνί δηαθσλνχλ 

(πνζνζηφ 49,3%) κε ηελ πξφηαζε φηη νη ηππηθά αλαπηπζζφκελνη καζεηέο είλαη πηζαλφ 

λα παξνπζηάζνπλ πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε κίκεζε 

καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ην 31,8% δελ παίξλεη ζέζε. χκθσλα κε 

ηνλ πίλαθα 3.1.5, νη εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ φηη δηαθσλνχλ ή δηαθσλνχλ απφιπηα 

κε ην φηη νη καζεηέο κε ήπηεο καζεζηαθέο αλάγθεο κνλνπσινχλ ην ρξφλν ηνπο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο κε πνζνζηά 35,9% θαη 4,9% αληίζηνηρα, ελψ εθείλνη πνπ 

επέιεμαλ νχηε λα ζπκθσλήζνπλ νχηε θαη λα δηαθσλήζνπλ απνηέιεζαλ πνζνζηφ 

38,8%.  

ε αληίζεζε, φκσο, κε ηηο απαληήζεηο ηεο πξνεγνχκελεο εξψηεζεο, πηζηεχεηαη 

φηη γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο απαηηείηαη 

αηζζεηά κεγαιχηεξε πξνζνρή αθνχ ζρεδφλ ηα δχν ηξίηα ησλ θαζεγεηψλ (65,1%) 

ππνζηεξίδνπλ απηή ηελ άπνςε. Απηνί πνπ δηαθσλνχλ απιά ή απφιπηα απνηεινχλ 

πνζνζηφ 11%. Οη δχν επφκελεο εξσηήζεηο, ε εηθνζηή έθηε θαη ε εηθνζηή έβδνκε, 

αλαθέξνληαη ζηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη πην 
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ζπγθεθξηκέλα ζηελ ππνζηήξημε πνπ ρξεηάδνληαη απφ ην δάζθαιν θαη ζηε 

ζπκπεξηθνξά πνπ επηδεηθλχνπλ απέλαληί ηνπ ζπγθξηηηθά κε ηνπο γνλείο ησλ ηππηθά 

αλαπηπζζφκελσλ καζεηψλ. Απηφ πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη, ελψ ε πιεηνςεθία ησλ 

θαζεγεηψλ (58% ζπκθσλνχλ θαη 20% ζπκθσλνχλ απφιπηα) πηζηεχνπλ φηη νη γνλείο 

ησλ καζεηψλ κε δπζθνιίεο ρξεηάδνληαη κεγαιχηεξε ζηήξημε, κφλν ην 26,1% 

ζπκθσλνχλ θαη ην 3,3% ζπκθσλνχλ απφιπηα φηη ε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

γνλέσλ απέλαληί ηνπο δελ δηαθέξεη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ ησλ καζεηψλ 

ρσξίο δπζθνιίεο. Σέινο, απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο ηειεπηαίαο εξψηεζεο, θαίλεηαη φηη 

νη πεξηζζφηεξνη θαζεγεηέο (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ 75,1%) ζεσξνχλ θαιφ γηα ηε 

δηαρείξηζε ηεο ηάμεο λα ππάξρεη έλαο εθπαηδεπηηθφο εηδηθήο αγσγήο κέζα ζηελ ηάμε, 

ππεχζπλνο γηα ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο. Μφιηο έληεθα θαζεγεηέο δηαθψλεζαλ κε 

απηή ηελ άπνςε θαη δχν δηαθψλεζαλ απφιπηα.  

 

Πίνακαρ 3.1.5. 

Δξσηεκαηνιφγην, Μέξνο Β, Δξσηήζεηο 22-28 

 

  πρλφηεηα ρεηηθή 

πρλφηεηα 

(%) 

22. Ζ θνίηεζε ζε έλα 

ηκήκα έληαμεο δελ 

επηθέξεη αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ζηελ 

θνηλσληθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε 

ησλ καζεηψλ κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

κέρξη ηε κέζε εθπαίδεπζε 

Γηαθσλψ απφιπηα 2 0,8% 

Γηαθσλψ 23 9,4% 

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 

89 36,3% 

πκθσλψ 108 44,1% 

πκθσλψ απφιπηα 23 9,4% 

χλνιν 245 100,0% 

23. Οη ηππηθά 

αλαπηπζζφκελνη καζεηέο 

είλαη πηζαλφ λα 

παξνπζηάζνπλ 

πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο πνπ ζα 

πξνθχςνπλ απφ ηε κίκεζε 

καζεηψλ κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

πνπ παξαθνινπζνχλ ηε 

γεληθή ηάμε 

Γηαθσλψ απφιπηα 30 12,2% 

Γηαθσλψ 91 37,1% 

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 

78 31,8% 

πκθσλψ 38 15,5% 

πκθσλψ απφιπηα 8 3,3% 

χλνιν 245 100,0% 

24. Οη καζεηέο κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

κνλνπσινχλ ην ρξφλν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

Γηαθσλψ απφιπηα 12 4,9% 

Γηαθσλψ 88 35,9% 

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 

95 38,8% 
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πκθσλψ 45 18,4% 

πκθσλψ απφιπηα 5 2,0% 

χλνιν 245 100,0% 

25. Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ 

καζεηψλ κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

απαηηεί ζεκαληηθά 

πεξηζζφηεξε πξνζνρή ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο ηππηθά 

αλαπηπζζφκελνπο 

καζεηέο 

Γηαθσλψ απφιπηα 4 1,6% 

Γηαθσλψ 23 9,4% 

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 

57 23,3% 

πκθσλψ 132 53,9% 

πκθσλψ απφιπηα 29 11,8% 

χλνιν 245 100,0% 

26. Οη γνλείο ησλ 

καζεηψλ κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξε 

ππνζηήξημε απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζε ζχγθξηζε 

κε ηνπο γνλείο ησλ ηππηθά 

αλαπηπζζφκελσλ 

καζεηψλ 

Γηαθσλψ απφιπηα 2 0,8% 

Γηαθσλψ 12 4,9% 

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 

40 16,3% 

πκθσλψ 142 58,0% 

πκθσλψ απφιπηα 49 20,0% 

χλνιν 245 100,0% 

27. Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ 

γνλέσλ ησλ καζεηψλ κε 

ήπηεο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο απέλαληη ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ δελ δηαθέξεη 

απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

γνλέσλ ησλ καζεηψλ 

ρσξίο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

Γηαθσλψ απφιπηα 19 7,8% 

Γηαθσλψ 80 32,7% 

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 

74 30,2% 

πκθσλψ 64 26,1% 

πκθσλψ απφιπηα 8 3,3% 

χλνιν 245 100,0% 

28. Μηα θαιή πξνζέγγηζε 

ηεο δηαρείξηζεο 

ζπκπεξηιεπηηθψλ ηάμεσλ 

είλαη ε χπαξμε ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ εηδηθήο 

εθπαίδεπζεο ν νπνίνο ζα 

είλαη ππεχζπλνο γηα ηε 

δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ 

κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο 

Γηαθσλψ απφιπηα 2 0,8% 

Γηαθσλψ 11 4,5% 

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 

48 19,6% 

πκθσλψ 116 47,3% 

πκθσλψ απφιπηα 68 27,8% 

χλνιν 245 100,0% 

 

ε απηφ ην ζεκείν, νινθιεξψζεθε ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δεχηεξνπ 

κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 
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3.2. Γιδακηικέρ ππακηικέρ ζηην ηάξη ηυν μαθημαηικών 

 

ηελ ελφηεηα απηή, γίλεηαη ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξψηνπ 

κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν αθνξά ηηο πξνηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο 

πξνο ηηο πξαθηηθέο πνπ εληάζζνπλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα κπνξνχκε λα δνχκε αλαιπηηθά ηα δεδνκέλα πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηηο πξψηεο ηέζζεξηο 

εξσηήζεηο ηνπ πξψηνπ κέξνπο. Αξρηθά γηα ηελ πξψηε εξψηεζε, παξαηεξνχκε φηη ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππνζηεξίδεη φηη ππάξρεη πνηθηιία 

ζηξαηεγηθψλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ζηφρν ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. ζνη απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε είηε κε «πκθσλψ» είηε κε 

«πκθσλψ απφιπηα» απνηεινχλ αζξνηζηηθά ην 95,5% ηνπ δείγκαηνο, ελψ κφιηο ην 

4,4% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζαλ πσο είηε δηαθσλνχλ είηε δελ είλαη ζίγνπξνη. ζν 

γηα ην αλ αλαζέηνπλ ζχληνκα θαζήθνληα γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο καζεηέο πνπ 

έρνπλ κηθξή δηάξθεηα πξνζνρήο ή θησρή ζπγθέληξσζε πνπ δεηήζεθε απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηε δεχηεξε εξψηεζε παξαηεξνχκε θαη πάιη ππεξνρή ησλ ζπκθψλσλ 

απαληήζεσλ, ρσξίο φκσο ην πνζνζηφ απηψλ λα παξνπζηάδεη ηφζν κεγάιε απφθιηζε 

απφ ην πνζνζηφ ησλ κε ζπκθψλσλ απαληήζεσλ, φπσο ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε.  

Ζ ηξίηε εξψηεζε αλαθέξεηαη ζην θαηά πφζν νη εθπαηδεπηηθνί ελζαξξχλνπλ ηελ 

νκαδηθή ζπδήηεζε κέζα ζηελ ηάμε θαηά ηελ εηζαγσγή ελφο λένπ ζέκαηνο ή κηαο 

έλλνηαο. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ θαζεγεηψλ επλννχλ ηέηνηνπ είδνπο 

ζπδεηήζεηο ζην πιαίζην ηεο ηάμεο, κε απνηέιεζκα νη απαληήζεηο «πκθσλψ» θαη 

«πκθσλψ απφιπηα» λα ζπγθεληξψλνπλ ην 84,8%. Μφλν πέληε θαζεγεηέο 

δηαθσλνχλ ή δηαθσλνχλ απφιπηα πνπ απνηεινχλ ην 2%. Σέινο, ζηελ ηέηαξηε 

εξψηεζε ην 67,8% ησλ εθπαηδεπηηθψλ δειψλνπλ φηη θάλνπλ ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο κε ζηφρν λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο 

θαη λα θάλνπλ επθνιφηεξε ηελ εθκάζεζε δηαθφξσλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ, ελψ ιίγνη 

πεξηζζφηεξνη απφ ην έλα ηέηαξην ησλ ζπκκεηερφλησλ θαζεγεηψλ ηεξνχλ νπδέηεξε 

ζηάζε.  

 

Πίνακαρ 3.2.1. 

Δξσηεκαηνιφγην, Μέξνο Α, Δξσηήζεηο 1-4 

 

  πρλφηεηα ρεηηθή 

πρλφηεηα 

(%) 

1. ηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκαηηθψλ είλαη δπλαηφλ 

λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα 

πνηθηιία απφ ζηξαηεγηθέο 

θαη πξνζεγγίζεηο 

Γηαθσλψ απφιπηα 1 0,4 

Γηαθσλψ 4 1,6 

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
6 2,4 

πκθσλψ 109 44,5 

πκθσλψ απφιπηα 125 51,0 

χλνιν 245 100,0 
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2. Αλαζέησ ζχληνκα 

θαζήθνληα γηα λα 

δηεπθνιχλσ καζεηέο πνπ 

έρνπλ κηθξή δηάξθεηα 

πξνζνρήο ή θησρή 

ζπγθέληξσζε 

Γηαθσλψ απφιπηα 2 0,8 

Γηαθσλψ 17 6,9 

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
43 17,6 

πκθσλψ 127 51,8 

πκθσλψ απφιπηα 56 22,9 

χλνιν 245 100,0 

3. Δλζαξξχλσ ηελ νκαδηθή 

ζπδήηεζε φηαλ εηζάγσ έλα 

λέν ζέκα ή έλλνηα 

Γηαθσλψ απφιπηα 1 0,4 

Γηαθσλψ 4 1,6 

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
32 13,1 

πκθσλψ 104 42,4 

πκθσλψ απφιπηα 104 42,4 

χλνιν 245 100,0 

4. Υξεζηκνπνηψ λέεο 

ηερλνινγίεο γηα λα 

βνεζήζσ ηνπο καζεηέο λα 

κάζνπλ έλλνηεο 

Γηαθσλψ απφιπηα 5 2,0 

Γηαθσλψ 9 3,7 

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
65 26,5 

πκθσλψ 97 39,6 

πκθσλψ απφιπηα 69 28,2 

χλνιν 245 100,0 

 

Απφ ηα δεδνκέλα ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, 

βιέπνπκε φηη νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί είλαη ζχκθσλνη κε ηελ άπνςε φηη ε 

εξγαζία ζε δεχγε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο είλαη σθέιηκε γηα ηνπο καζεηέο 

θαη κάιηζηα ηελ ελζαξξχλνπλ νη ίδηνη. ρεδφλ νη κηζνί εθπαηδεπηηθνί (49,4%), 

έδσζαλ ηελ απάληεζε «πκθσλψ» ζηελ πέκπηε εξψηεζε, κε έλα κεγάιν πνζνζηφ 

ησλ θαζεγεηψλ (31,4%) λα δηαθσλνχλ ή λα έρνπλ νπδέηεξε άπνςε επί ηνπ ζέκαηνο. 

Καη ζηελ έθηε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ιίγν πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο 

θαζεγεηέο κε πνζνζηφ 53,1% ζπκθσλνχλ κε ηελ πξφηαζε φηη ρξεζηκνπνηνχλ 

πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα κάζνπλ έλλνηεο θαη 

πνζνζηφ 28,6% ζπκθσλνχλ απφιπηα. ηελ έβδνκε εξψηεζε, ην 70,2% ησλ 

θαζεγεηψλ ζπκθσλνχλ κε θάζε ηξφπν ζην φηη δεηνχλ απφ ηνπο καζεηέο ηνπο λα 

επαλαιάβνπλ ηηο νδεγίεο πνπ ηνπο δίλνληαη, ελψ ην 20,8% επέιεμε λα θξαηήζεη 

νπδέηεξε ζηάζε. ηελ φγδνε εξψηεζε, γηα ην αλ νη καζεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ζε 

ζέζε λα εθαξκφδνπλ ηε γλψζε ηνπο απφ ηα καζεκαηηθά ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο 

ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή, νη απαληήζεηο «πκθσλψ» θαη «πκθσλψ απφιπηα» 

ζπγθέληξσζαλ ζπλνιηθά 89%, ελψ κφλν ηξεηο δηαθψλεζαλ θαη έλαο θαζεγεηήο 

απάληεζε φηη δηαθσλεί απφιπηα. 
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Πίνακαρ 3.2.2. 

Δξσηεκαηνιφγην, Μέξνο Α, Δξσηήζεηο 5-8 

 

  πρλφηεηα  ρεηηθή 

πρλφηεηα 

(%) 

5. Δλζαξξχλσ ελεξγά ηελ 

εξγαζία ζε δεπγάξηα θαη ηελ 

νκαδηθή εξγαζία ζηελ ηάμε 

Γηαθσλψ απφιπηα 4 1,6 

Γηαθσλψ 20 8,2 

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
53 21,6 

πκθσλψ 121 49,4 

πκθσλψ απφιπηα 47 19,2 

χλνιν 245 100,0 

6. Υξεζηκνπνηψ πνηθηιία 

δξαζηεξηνηήησλ γηα λα 

βνεζήζσ ηνπο καζεηέο λα 

κάζνπλ έλλνηεο 

Γηαθσλψ απφιπηα 2 0,8 

Γηαθσλψ 6 2,4 

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
37 15,1 

πκθσλψ 130 53,1 

πκθσλψ απφιπηα 70 28,6 

χλνιν 245 100,0 

7. Εεηψ απφ ηνπο καζεηέο λα 

επαλαιάβνπλ ηηο δνζείζεο 

νδεγίεο 

Γηαθσλψ απφιπηα 6 2,4 

Γηαθσλψ 16 6,5 

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
51 20,8 

πκθσλψ 118 48,2 

πκθσλψ απφιπηα 54 22,0 

χλνιν 245 100,0 

8. Οη καζεηέο πξέπεη λα είλαη 

ζε ζέζε λα εθαξκφδνπλ ηε 

γλψζε ηνπο απφ ηα 

καζεκαηηθά ζε πξαγκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο δσήο 

Γηαθσλψ απφιπηα 1 0,4 

Γηαθσλψ 3 1,2 

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
23 9,4 

πκθσλψ 108 44,1 

πκθσλψ απφιπηα 110 44,9 

χλνιν 245 100,0 

 

Σν 95,5% ησλ θαζεγεηψλ ππνζηεξίδνπλ φηη κέζα ζηελ ηάμε εμεγνχλ θαη 

δηδάζθνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο ηε γιψζζα ησλ καζεκαηηθψλ, φπσο πξνέθπςε απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έλαηεο εξψηεζεο πνπ θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 3.2.3. Έλαο κφλν 

δηαθσλεί κε απηφ. ηε δέθαηε εξψηεζε απάληεζαλ «πκθσλψ» ην 39,6% ησλ 

εξσηεζέλησλ, ελψ ην 55,9% ησλ θαζεγεηψλ απάληεζαλ «πκθσλψ απφιπηα» 

δειαδή, ζπλνιηθφ πνζνζηφ 95,5% ησλ θαζεγεηψλ επαλεμεηάδνπλ θαη 

αλαθεθαιαηψλνπλ ηαθηηθά ηελ πξνεγνχκελε γλψζε ησλ καζεηψλ. Σν ζρνιηθφ βηβιίν, 
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φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, πξσηαγσληζηεί ζηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκαηηθψλ αθνχ ρξεζηκνπνηείηαη σο θχξηα πεγή απφ ην 43,7% θαη ην 30,6% ησλ 

θαζεγεηψλ πνπ αληίζηνηρα ζπκθσλνχλ ή ζπκθσλνχλ απφιπηα κε ηελ πξφηαζε ηεο 

ελδέθαηεο εξψηεζεο. Σν 20% απάληεζε φηη νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί. Γηα ηε 

δσδέθαηε εξψηεζε, γηα ην αλ γίλεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πεξηγξαθή 

ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ζηελ αξρή θάζε καζήκαηνο, απφ ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα 

παξαηεξνχκε φηη ε απάληεζε «πκθσλψ» ζπγθέληξσζε πνζνζηφ 46,1% θαη ε 

απάληεζε «πκθσλψ απφιπηα» πνζνζηφ 27,3%. Σέινο, βιέπνπκε φηη θαη γηα ηε 

δέθαηε ηξίηε εξψηεζε, ε νπνία αθνξά ην αλ νη εξσηεζέληεο θαζεγεηέο 

Μαζεκαηηθψλ εμεηάδνπλ ην ηη έρεη καζεπηεί ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο, ε πιεηνςεθία 

ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε φηη ζπκθσλνχλ ή ζπκθσλνχλ απφιπηα, κε πνζνζηά 

46,1% θαη 33,9% αληίζηνηρα.  

 

Πίνακαρ 3.2.3. 

Δξσηεκαηνιφγην, Μέξνο Α, Δξσηήζεηο 9-13 

 

  πρλφηεηα ρεηηθή 

πρλφηεηα 

(%) 

9. Δμεγψ θαη δηδάζθσ 

ηε γιψζζα ησλ 

καζεκαηηθψλ 

Γηαθσλψ απφιπηα 0 0,0 

Γηαθσλψ 1 0,4 

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
10 4,1 

πκθσλψ 94 38,4 

πκθσλψ απφιπηα 140 57,1 

χλνιν 245 100,0 

10. Δπαλεμεηάδσ θαη 

αλαθεθαιαηψλσ  ηελ 

πξνεγνχκελε γλψζε 

ηαθηηθά 

Γηαθσλψ απφιπηα 0 0,0 

Γηαθσλψ 2 0,8 

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
9 3,7 

πκθσλψ 97 39,6 

πκθσλψ απφιπηα 137 55,9 

χλνιν 245 100,0 

11. Υξεζηκνπνηψ ην 

ζρνιηθφ βηβιίν σο 

θχξηα πεγή ζηε 

δηδαζθαιία κνπ ησλ 

καζεκαηηθψλ 

Γηαθσλψ απφιπηα 2 0,8 

Γηαθσλψ 12 4,9 

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
49 20,0 

πκθσλψ 107 43,7 

πκθσλψ απφιπηα 75 30,6 

χλνιν 245 100,0 

12. Πεξηγξάθσ ηνπο 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο 

Γηαθσλψ απφιπηα 3 1,2 

Γηαθσλψ 10 4,1 
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ζηελ αξρή θάζε 

καζήκαηνο 

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
52 21,2 

πκθσλψ 113 46,1 

πκθσλψ απφιπηα 67 27,3 

χλνιν 245 100,0 

13. Δμεηάδσ ηη έρεη 

καζεπηεί ζην ηέινο θάζε 

καζήκαηνο 

Γηαθσλψ απφιπηα 4 1,6 

Γηαθσλψ 6 2,4 

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
39 15,9 

πκθσλψ 113 46,1 

πκθσλψ απφιπηα 83 33,9 

χλνιν 245 100,0 

 

ηνλ πίλαθα 3.2.4 πνπ αθνινπζεί, παξαηεξνχκε ζηε δέθαηε ηέηαξηε εξψηεζε φηη 

νη κηζνί ζρεδφλ θαζεγεηέο, πνζνζηφ 49%, επηιέγνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ αλάινγα κε ηηο πξνζσπηθέο αλάγθεο ηνπ θάζε 

καζεηή, αιιά θαη ην έλα ηξίην πεξίπνπ ησλ θαζεγεηψλ (πνζνζηφ 34,3%) δελ 

ζπκθψλεζε νχηε δηαθψλεζε κε απηφ. ηε δέθαηε πέκπηε εξψηεζε, παξφιν πνπ ε 

πιεηνςεθία ησλ θαζεγεηψλ ηνπ δείγκαηνο θαίλεηαη λα ζπκθσλεί ή λα ζπκθσλεί 

απφιπηα κε πνζνζηά 52,2% θαη 17,6% αληίζηνηρα, ειέγρνληαο αλ ηα θαζήθνληα θαη 

νη εξγαζίεο ησλ καζεηψλ ζηεξίδνληαη ζε ζαθείο ζηφρνπο κάζεζεο, ζρεδφλ ην έλα 

ηέηαξην ηνπ δείγκαηνο δελ ζέιεη λα πάξεη ζέζε δειψλνληαο φηη νχηε ζπκθσλεί νχηε 

δηαθσλεί. ηε δέθαηε έθηε εξψηεζε, νη θαζεγεηέο Μαζεκαηηθψλ πξνηηκνχλ λα 

ζπκππθλψλνπλ ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο φηαλ πξφθεηηαη γηα ηνπο 

πξνρσξεκέλνπο καζεηέο (πνζνζηφ 57,2%) αιιά ην 15,1% ησλ θαζεγεηψλ 

δηαθσλνχλ κε απηή ηε δηδαθηηθή πξαθηηθή. Σέινο, ζηε δέθαηε έβδνκε εξψηεζε, γηα 

ην αλ νη εθπαηδεπηηθνί απινπνηνχλ ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο γηα ηνπο πην 

αδχλακνπο καζεηέο, απηνί ζπκθψλεζαλ κηαο θαη ην άζξνηζκα ησλ πνζνζηψλ ησλ 

απαληήζεσλ «πκθσλψ» θαη «πκθσλψ απφιπηα» θηάλεη ην 86,9%. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, κφλν ην 2,9% ησλ εξσηεζέλησλ δηαθψλεζαλ.  

 

Πίνακαρ 3.2.4. 

Δξσηεκαηνιφγην, Μέξνο Α, Δξσηήζεηο 14-17 

 

  πρλφηεηα ρεηηθή 

πρλφηεηα 

(%) 

14. Δπηιέγσ ηνπο ζηφρνπο 

ηνπ Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο πνπ ζα 

αθνινπζήζσ γηα θάζε 

καζεηή κε βάζε ηηο 

Γηαθσλψ απφιπηα 7 2,9 

Γηαθσλψ 34 13,9 

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
84 34,3 

πκθσλψ 87 35,5 
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πξνζσπηθέο ηνπ αλάγθεο πκθσλψ απφιπηα 33 13,5 

χλνιν 245 100,0 

15. Διέγρσ ζπζηεκαηηθά αλ 

ηα θαζήθνληα θαη νη 

εξγαζίεο ησλ καζεηψλ 

βαζίδνληαη ζε ζαθείο θαη 

μεθάζαξνπο ζηφρνπο 

κάζεζεο 

Γηαθσλψ απφιπηα 3 1,2 

Γηαθσλψ 13 5,3 

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
58 23,7 

πκθσλψ 128 52,2 

πκθσλψ απφιπηα 43 17,6 

χλνιν 245 100,0 

16. πκππθλψλσ ην 

πεξηερφκελν ηεο 

δηδαζθαιίαο γηα ηνπο 

πξνρσξεκέλνπο καζεηέο, 

αλ είλαη απαξαίηεην 

Γηαθσλψ απφιπηα 6 2,4 

Γηαθσλψ 31 12,7 

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
68 27,8 

πκθσλψ 106 43,3 

πκθσλψ απφιπηα 34 13,9 

χλνιν 245 100,0 

17. Απινπνηψ ην 

πεξηερφκελν ηεο 

δηδαζθαιίαο γηα λα 

βνεζήζσ ηνπο αδχλακνπο 

καζεηέο, αλ είλαη 

απαξαίηεην 

Γηαθσλψ απφιπηα 0 0 

Γηαθσλψ 7 2,9 

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
25 10,2 

πκθσλψ 114 46,5 

πκθσλψ απφιπηα 99 40,4 

χλνιν 245 100,0 

 

Απηέο ήηαλ νη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαζεγεηψλ Μαζεκαηηθψλ ζηηο 

εξσηήζεηο ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

 

 

3.3. ηαηιζηική ανάλςζη ηυν απανηήζευν ηυν καθηγηηών Μαθημαηικών  

 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδεηαη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ πνπ 

δφζεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαζεγεηέο Μαζεκαηηθψλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 

πξψηνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, θάλνληαο ρξήζε ελφο κέηξνπ 

ζέζεο θαη ελφο κέηξνπ δηαζπνξάο, ηεο κέζεο ηηκήο θαη ηεο ηππηθήο απφθιηζεο 

αληίζηνηρα. 

 

Αξρηθά παξνπζηάδεηαη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ 28 εξσηήζεσλ ηνπ δεχηεξνπ 

κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε ζθνπφ λα δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Αλάκεζα ζε απηέο ηηο εξσηήζεηο ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο, 

ππάξρνπλ θάπνηεο νη νπνίεο είλαη αξλεηηθά δηαηππσκέλεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε 

απφδνζε ησλ ηηκψλ ζε θάζε κία απφ ηηο πέληε βαζκίδεο ηεο θιίκαθαο Likert πνπ 
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ρξεζηκνπνηήζεθε, έγηλε αληίζηξνθα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο εξσηήζεηο 2, 7, 8, 14, 

15, 23, 24, 25, ε απφδνζε ησλ ηηκψλ έγηλε σο εμήο: 1 = «πκθσλψ απφιπηα», 2 = 

«πκθσλψ», 3 = «Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ», 4 = «Γηαθσλψ» θαη 5 = 

«Γηαθσλψ απφιπηα».  

Απφ ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα 3.3.1, πξνθχπηεη φηη νη εξσηεζέληεο εθπαηδεπηηθνί 

ζπκθψλεζαλ κε ηηο πξνηάζεηο «Οθείινπκε λα κάζνπκε πεξηζζφηεξα γηα ηα 

απνηειέζκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο ησλ καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ζηε γεληθή ηάμε πξνηνχ απηή εθαξκνζηεί επξέσο» θαη «Θα πξέπεη λα δίλεηαη 

θάζε επθαηξία ζηνπο καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα απνδψζνπλ ζην 

κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο κέζα ζηε γεληθή ηάμε», έρνληαο Μ.Ο = 4,24, Σ.Α = 

0,739 θαη Μ.Ο = 4,2, Σ.Α = 0,771 αληίζηνηρα. ηε ζπλέρεηα, φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί 

ξσηήζεθαλ γηα ην αλ νη γνλείο ησλ καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζέινπλ 

ην παηδί ηνπο λα θνηηά ζε ηάμε γεληθήο παηδείαο, απηνί ζπκθψλεζαλ κε κέζν φξν ίζν 

κε 4,03 (ηηκή πνιχ θνληά ζην 4 = «πκθσλψ») θαη ηππηθή απφθιηζε 0,807.  

Οη κέζνη φξνη ησλ εξσηήζεσλ 1 θαη 5 είλαη 3,75 θαη 3,78 αληίζηνηρα. Οη ηηκέο 

απηέο είλαη αξθεηά κεγαιχηεξεο φρη κφλν ηεο ηηκήο 3 πνπ έρεη δνζεί ζηελ απάληεζε 

«Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ» αιιά θαη κεγαιχηεξεο απφ ηελ ηηκή 3,5. Φαίλεηαη 

ινηπφλ φηη νη θαζεγεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ζπκθψλεζαλ, θαηά θχξην 

ιφγν, κε ην φηη νη καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο έρνπλ ην δηθαίσκα λα θνηηνχλ καδί κε 

ηνπο καζεηέο ηεο γεληθήο παηδείαο θαη κε ην φηη ζεσξνχλ πσο θαη νη γνλείο απηψλ ησλ 

παηδηψλ πξνηηκνχλ ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηελ 

φγδνε εξψηεζε ν κέζνο φξνο ηζνχηαη κε 1,99, ηηκή κηθξφηεξε ηεο ηηκήο 2 πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ επηινγή «πκθσλψ». Δπνκέλσο, νη εθπαηδεπηηθνί ζπκθψλεζαλ κε 

ην φηη νη εηδηθέο αλάγθεο νξηζκέλσλ καζεηψλ δελ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ απφ ην 

δάζθαιν γεληθήο παηδείαο.  

Σέινο, νη εξσηήζεηο 2, 3 θαη 7 έρνπλ ηηκέο νη νπνίεο είλαη πνιχ θνληά ζηε ηηκή 3 πνπ 

ζπκβνιίδεη ηελ επηινγή «Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ». Γηα ηηο ηξεηο απηέο 

εξσηήζεηο ζα γίλεη εθαξκνγή παξακεηξηθνχ ειέγρνπ κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα εμεηαζηεί 

ην θαηά πφζν νη κέζεο ηηκέο απηψλ ησλ εξσηήζεσλ είλαη κηθξφηεξεο ή κεγαιχηεξεο 

απφ ηελ ηηκή 3. χκθσλα κε ην Κεληξηθφ Οξηαθφ Θεψξεκα, ην δείγκα αθνινπζεί 

θαλνληθή θαηαλνκή αθνχ ζπγθεληξψζεθαλ 245 παξαηεξήζεηο απφ ηε ζπκπιήξσζε 

ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ην δείγκα μεπεξλά ηηο 30 παξαηεξήζεηο. Αξρηθά, 

δερφκαζηε φηη ν κέζνο φξνο ηεο θάζε κηαο απφ ηηο ηξεηο εξσηήζεηο ηζνχηαη κε 3. Γηα 

ηε δεχηεξε εξψηεζε, έρνπκε φηη (t = 0,771, df = 244, p = 0,221 > 0,05), δειαδή ηα 

ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ζηα νπνία βαζίδεηαη ν έιεγρνο δελ καο επηηξέπνπλ λα 

απνξξίςνπκε ηελ ππφζεζε φηη ν κέζνο φξνο ηεο εξψηεζεο είλαη ίζνο κε 3. αλ 

απνηέιεζκα απηνχ ηζρπξηδφκαζηε φηη νη εξσηεζέληεο θαζεγεηέο θξάηεζαλ νπδέηεξε 

ζηάζε σο πξνο ην αλ ε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε ήπηεο καζεζηαθέο αλάγθεο 

απνηειεί κε επηζπκεηή πξαθηηθή απφ ηνπο καζεηέο ρσξίο εηδηθέο αλάγθεο. Οκνίσο, ν 

ζηαηηζηηθφο έιεγρνο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη γηα ηηο εξσηήζεηο 3 θαη 7 έδεημε φηη 

νη απφςεηο ησλ θαζεγεηψλ γηα απηέο ηηο δχν εξσηήζεηο ζπγθιίλνπλ ζηελ επηινγή 

«Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ». 
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Πίνακαρ 3.3.1.   

Μέζε Σηκή - Σππηθή απφθιηζε Δξσηήζεσλ 1–9, Μέξνο Β (Ν = 245) 

 

Δξσηήζεηο Mean 

Std. 

Deviation 

1. Οη καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

έρνπλ ην δηθαίσκα λα εθπαηδεχνληαη ζηελ ίδηα ηάμε 

κε ηνπο καζεηέο ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο 

3,75 ,972 

2. Ζ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε 

ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηε γεληθή ηάμε δελ 

απνηειεί επηζπκεηή πξαθηηθή γηα ηνπο καζεηέο 

ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

3,05 ,995 

3. Δίλαη δχζθνιν λα δηαηεξήζεη θάπνηνο ηελ 

πεηζαξρία κέζα ζε κία ηάμε πνπ πεξηιακβάλεη 

καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ρσξίο 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

2,95 1,158 

4. Θα πξέπεη λα δίλεηαη θάζε επθαηξία ζηνπο 

καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα 

απνδψζνπλ ζην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο 

κέζα ζηε γεληθή ηάμε 

4,20 ,771 

5. Ζ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε 

ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηε γεληθή ηάμε 

κπνξεί λα απνβεί σθέιηκε γηα ηνπο γνλείο απηψλ 

ησλ παηδηψλ 

3,78 ,904 

6. Οη γνλείο ησλ καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο πξνηηκνχλ ην παηδί ηνπο λα θνηηά ζηε 

γεληθή ηάμε 

4,03 ,807 

7. Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο 

δελ είλαη επαξθψο θαηαξηηζκέλνη πξνθεηκέλνπ λα 

δηδάμνπλ ζηε γεληθή ηάμε 

2,97 1,082 

8. Οη εηδηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο δελ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ πιήξσο 

απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ γεληθήο εθπαίδεπζεο 

1,99 ,866 

9. Οθείινπκε λα κάζνπκε πεξηζζφηεξα γηα ηα 

απνηειέζκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο 

ησλ καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηε 

γεληθή ηάμε πξνηνχ απηή εθαξκνζηεί επξέσο 

4,24 ,739 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα, παξαηεξείηαη φηη νη πεξηζζφηεξεο ηηκέο βξίζθνληαη 

κεηαμχ 3 θαη 4. Οη κφλεο εξσηήζεηο πνπ έρνπλ κέζνπο φξνπο εθηφο ηνπ δηαζηήκαηνο 

απφ 3 κέρξη 4 είλαη νη εξσηήζεηο, «Ζ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε καζεηψλ κε ήπηεο 
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εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηε γεληθή ηάμε είλαη σθέιηκε γηα ηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπο» 

θαη «Οη καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είλαη πηζαλφ λα απνκνλσζνχλ ζηε 

γεληθή ηάμε απφ ηνπο καζεηέο ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο» κε κέζνπο φξνπο 

4,06 θαη 2,72 αληίζηνηρα. Ζ εξψηεζε 13 δείρλεη ηε ζεηηθή γλψκε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, θαζψο ε ηηκή 4,06 βξίζθεηαη θνληά ζηελ ηηκή 4. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, γηα ηελ εξψηεζε 15 παξαηεξνχκε φηη ε ηηκή 2,72 βξίζθεηαη 

αλάκεζα ζηηο επηινγέο 2 θαη 3. Οη αξηζκεηηθέο ηηκέο πνπ δφζεθαλ ζηελ εξψηεζε 15 

έρνπλ αλαζηξαθεί, θαζψο ε εξψηεζε απηή είλαη αξλεηηθά δηαηππσκέλε. αλ 

απνηέιεζκα απηνχ, ε ηηκή 2,72 απεηθνλίδεη ηελ αλεζπρία ησλ καζεκαηηθψλ πσο έλαο 

καζεηήο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κπνξεί λα απνκνλσζεί ζε κηα ηάμε γεληθήο 

παηδείαο. 

Δπηπιένλ, νη ηηκέο ησλ κέζσλ φξσλ ησλ εξσηήζεσλ 16, 17 θαη 18 είλαη θνληά 

ζηελ ηηκή 4 θαη έρνπλ ηππηθέο απνθιίζεηο 0,843, 0,835 θαη 0,953 αληίζηνηρα. 

Μπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε ινηπφλ φηη νη γλψκεο ησλ θαζεγεηψλ είλαη ζχκθσλεο κε 

ηηο ηξεηο απηέο πξνηάζεηο θαη παξάιιεια, εληζρχεηαη ε άπνςε φηη νη θαζεγεηέο 

Μαζεκαηηθψλ ελζαξξχλνπλ ηε ζπκπεξίιεςε καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο. Σέινο, παξαηεξνχκε φηη νη κέζεο ηηκέο ησλ εξσηήζεσλ 10, 11 θαη 12 είλαη 

ιίγν κεγαιχηεξεο ηεο ηηκήο 3. Μάιηζηα, ε εξψηεζε 12 έρεη ζπγθεληξψζεη ηε 

κεγαιχηεξε ηππηθή απφθιηζε πνπ παξαηεξήζεθε ζε απηέο ηηο 9 εξσηήζεηο κε Σ.Α = 

1,058. Γηα θάζε κία απφ απηέο ηηο ηξεηο εξσηήζεηο ζα πξαγκαηνπνηήζνπκε ζηαηηζηηθφ 

παξακεηξηθφ έιεγρν ψζηε λα δνχκε πην αλαιπηηθά ηελ γλψκε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα ειέγμνπκε αλ ηα δεδνκέλα είλαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά, έηζη 

ψζηε λα ηζρπξηζηνχκε φηη νη κέζεο ηηκέο απηψλ ησλ εξσηήζεσλ είλαη κεγαιχηεξεο ηεο 

ηηκήο 3, θάλνληαο ρξήζε ηνπ Σ – ηεζη.  

Γηα ηε δέθαηε εξψηεζε έρνπκε φηη ην δείγκα πάλσ ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε 

ν παξακεηξηθφο έιεγρνο είλαη ηθαλφ λα καο επηηξέςεη λα απνξξίςνπκε ηελ ππφζεζε 

φηη ν κέζνο φξνο ηεο εξψηεζεο απηήο είλαη ίζνο κε 3 (t = 4,736, df = 244, p = 0,00 < 

0,05). Σν ίδην ζπκπέξαζκα πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ παξακεηξηθνχ 

ειέγρνπ γηα ηηο εξσηήζεηο 11 θαη 12 εθφζνλ έρνπκε φηη (t = 4,263, df =244, p = 0,00 < 

0,05) θαη (t = 2,053, df = 244, p = 0,0205 < 0,05) αληίζηνηρα. Χο απνηέιεζκα απηνχ, 

κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη νη εξσηεζέληεο θαζεγεηέο Μαζεκαηηθψλ είλαη 

ζχκθσλνη κε ηελ άπνςε φηη ν θαιχηεξνο δπλαηφο ηξφπνο γηα λα μεθηλήζνπκε ηελ 

εθπαίδεπζε καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είλαη λα ηελ εθαξκφζνπκε, 

θαζψο θαη κε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

επηδεηθλχεη θαιή ζπκπεξηθνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. Δπηπιένλ, 

ζπκθσλνχλ κε ηελ άπνςε φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα δηδαρηνχλ ζηελ ίδηα ηάμε 

καζεηέο κε θαη ρσξίο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο δίλνληαο έηζη ίζεο επθαηξίεο ζε φινπο. 
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Πίνακαρ 3.3.2. 

Μέζε Σηκή - Σππηθή απφθιηζε Δξσηήζεσλ 10–18, Μέξνο Β (Ν = 245) 

 

Δξσηήζεηο Mean 

Std. 

Deviation 

10. Ο θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα μεθηλήζνπκε ηελ 

εθπαίδεπζε καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ζηε γεληθή ηάμε είλαη απιά λα ηελ 

εθαξκφζνπκε 

3,31 1,025 

11. Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο επηδεηθλχνπλ θαιή 

ζπκπεξηθνξά κέζα ζηε γεληθή ηάμε 

3,24 ,899 

12. Δίλαη εθηθηφ λα δηδάμεηο καζεηέο κε θαη 

ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο καδί ζηελ 

ίδηα ηάμε 

3,14 1,058 

13. Ζ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε καζεηψλ κε 

ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηε γεληθή ηάμε 

είλαη σθέιηκε γηα ηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπο 

4,06 ,771 

14. Οη καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

πηζαλφλ λα αλαπηχμνπλ ηηο αθαδεκατθέο ηνπο 

δεμηφηεηεο πην γξήγνξα ζηελ εηδηθή ηάμε ζε 

ζχγθξηζε κε ηε γεληθή 

2,54 ,898 

15. Οη καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

είλαη πηζαλφ λα απνκνλσζνχλ ζηε γεληθή ηάμε 

απφ ηνπο καζεηέο ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο 

2,72 1,027 

16. Ζ παξνπζία ησλ καζεηψλ κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πξνάγεη ηελ απνδνρή ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο απφ ηνπο καζεηέο ρσξίο 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

3,92 ,843 

17. Ζ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ 

κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηε γεληθή ηάμε 

πξνάγεη ηελ θνηλσληθή ηνπο αλεμαξηεηνπνίεζε 

3,83 ,835 

18. Ζ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ 

κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηε γεληθή ηάμε 

πξνάγεη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο 

3,68 ,953 

 

ηνλ πίλαθα 3.3.3 πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδνληαη νη κέζεο ηηκέο θαη νη ηππηθέο 

απνθιίζεηο ησλ ηειεπηαίσλ δέθα εξσηήζεσλ ηνπ δεπηέξνπ κέξνπο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. ηηο εξσηήζεηο 26 θαη 28, «Οη γνλείο ησλ καζεηψλ κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξε ππνζηήξημε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο γνλείο ησλ ηππηθά αλαπηπζζφκελσλ καζεηψλ» θαη «Μηα θαιή 
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πξνζέγγηζε ηεο δηαρείξηζεο ζπκπεξηιεπηηθψλ ηάμεσλ είλαη ε χπαξμε ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ εηδηθήο εθπαίδεπζεο, ν νπνίνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηδαζθαιία 

ησλ καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο» νη θαζεγεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα ζπκθσλνχλ κε ηηο πξνηάζεηο απηέο θαζψο ν κέζνο φξνο απηψλ είλαη 3,91 θαη 

3,97 αληίζηνηρα. πσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ, νη εξσηήζεηο 23, 24, 25 είλαη 

αξλεηηθά δηαηππσκέλεο, νπφηε νη αξηζκεηηθέο ηηκέο πνπ δφζεθαλ είλαη 1 = «πκθσλψ 

απφιπηα» έσο 5 = «Γηαθσλψ απφιπηα». Οη κέζεο ηηκέο ησλ εξσηήζεσλ 25 θαη 27 

είλαη κηθξφηεξεο ηεο ηηκήο 3, Μ.Ο = 2,35 θαη Μ.Ο = 2,84 αληίζηνηρα, κε ηππηθέο 

απνθιίζεηο 0,868 θαη 1,004. ηελ εξψηεζε 25, νη θαζεγεηέο ζπκθψλεζαλ κε ην φηη ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο ρξεηάδεηαη κεγαιχηεξε πξνζνρή απφ 

απηή ησλ παηδηψλ ρσξίο εηδηθέο αλάγθεο.  

Γηα ηελ εξψηεζε 27, ηα δεδνκέλα πάλσ ζηα νπνία ζηεξίρηεθε ν ζηαηηζηηθφο 

έιεγρνο είλαη επαξθή, ψζηε λα ζεσξήζνπκε φηη ν κέζνο φξνο ηεο εξψηεζεο απηήο 

είλαη κηθξφηεξνο ηνπ 3 (t = -2.417, df = 244, p = 0,008 < 0,05). αλ απνηέιεζκα 

απηνχ ηζρπξηδφκαζηε φηη ε άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ ζχκθσλε κε ην 

πεξηερφκελν ηεο εξψηεζεο απηήο. Γηα ηηο εξσηήζεηο 19 – 24 παξαηεξνχκε φηη νη 

κέζεο ηηκέο ηνπο βξίζθνληαη κεηαμχ ησλ ηηκψλ 3 θαη 3,5 εθηφο απφ ηελ εξψηεζε 22 ε 

νπνία έρεη Μ.Ο = 3,52. Γηα ηηο εξσηήζεηο 19, 20, 21, 23 θαη 24 ζα θάλνπκε ρξήζε ηνπ 

Σ – παξακεηξηθνχ ηεζη κηαο θαη έρνπκε πεξηζζφηεξεο απφ 30 παξαηεξήζεηο γηα ηελ 

θάζε κηα. Αξρηθά, ππνζέηνπκε φηη ν κέζνο φξνο ηεο θάζε εξψηεζεο ηζνχηαη κε 3. Ο 

παξακεηξηθφο έιεγρνο έδεημε φηη ηα δεδνκέλα πάλσ ζηα νπνία βαζίζηεθε ν 

ζηαηηζηηθφο έιεγρνο καο επηηξέπνπλ λα ηζρπξηζηνχκε φηη νη κέζνη φξνη ησλ πέληε 

απηψλ εξσηήζεσλ ήηαλ κεγαιχηεξνη ηνπ 3. Γηα ηηο εξσηήζεηο 19, 20, 21, 23, 24 

πξνέθπςαλ απφ ηε δηεμαγσγή ηνπ παξακεηξηθνχ ειέγρνπ νη ηηκέο (t = 3,185, df = 244, 

p = 0,001 < 0,05), (t = 6,012, df = 244, p = 0,00 < 0,05), (t = 4,627, df = 244, p = 0,00 

< 0,05), (t = 6,215, df = 244, p = 0,00 < 0,05) θαη (t = 4,152, df = 244, p = 0,00 < 

0,05) αληηζηνίρσο. Οπφηε, κπνξνχκε λα απνθαλζνχκε φηη ην πεξηερφκελν βξήθε 

ζχκθσλνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ δείγκαηνο. 

 

Πίνακαρ 3.3.3. 

Μέζε Σηκή - Σππηθή απφθιηζε Δξσηήζεσλ 19–28, Μέξνο Β (Ν = 245) 

 

Δξσηήζεηο Mean 

Std. 

Deviation 

19. Οη καζεηέο κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είλαη 

πηζαλφ λα παξνπζηάζνπλ 

πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο ζηε γεληθή ηάμε 

3,18 ,883 

20. Οη καζεηέο κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

αλαπηχζζνπλ πςειφηεξα επίπεδα 

απηνεθηίκεζεο ζηε γεληθή ηάμε 

3,35 ,914 
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21. Ζ άκηιια ηεο γεληθήο ηάμεο 

εληζρχεη ηελ αθαδεκατθή επίδνζε 

ησλ καζεηψλ κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

3,28 ,939 

22. Ζ θνίηεζε ζε έλα ηκήκα 

έληαμεο δελ επηθέξεη αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ζηελ θνηλσληθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ 

καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο κέρξη ηε κέζε 

εθπαίδεπζε 

3,52 ,823 

23. Οη ηππηθά αλαπηπζζφκελνη 

καζεηέο είλαη πηζαλφ λα 

παξνπζηάζνπλ πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο πνπ ζα πξνθχςνπλ 

απφ ηε κίκεζε καζεηψλ κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ 

παξαθνινπζνχλ ηε γεληθή ηάμε 

3,40 ,997 

24. Οη καζεηέο κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

κνλνπσινχλ ην ρξφλν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

3,23 ,877 

25. Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ 

κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

απαηηεί ζεκαληηθά πεξηζζφηεξε 

πξνζνρή ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

ηππηθά αλαπηπζζφκελνπο 

καζεηέο 

2,35 ,868 

26. Οη γνλείο ησλ καζεηψλ κε 

ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξε 

ππνζηήξημε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ζε ζχγθξηζε κε ηνπο γνλείο ησλ 

ηππηθά αλαπηπζζφκελσλ 

καζεηψλ 

3,91 ,792 

27. Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ 

ησλ καζεηψλ κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο απέλαληη 

ζηνλ εθπαηδεπηηθφ δελ δηαθέξεη 

απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ 

ησλ καζεηψλ ρσξίο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

2,84 1,004 
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28. Μηα θαιή πξνζέγγηζε ηεο 

δηαρείξηζεο ζπκπεξηιεπηηθψλ 

ηάμεσλ είλαη ε χπαξμε ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ εηδηθήο 

εθπαίδεπζεο ν νπνίνο ζα είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο 

3,97 ,853 

 

 

πλνιηθά, βιέπνπκε φηη νη θαζεγεηέο είλαη ζχκθσλνη κε ηε ζπκπεξίιεςε 

καζεηψλ κε ήπηεο καζεζηαθέο αλάγθεο, εθφζνλ ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο εξσηήζεηο 

πνπ παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ θαη αλήθνπλ ζην δεχηεξν κέξνο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ απάληεζαλ κε ζεηηθή δηάζεζε. Οη κφλεο εξσηήζεηο, νη νπνίεο 

απαληήζεθαλ απφ ηνπο θαζεγεηέο Μαζεκαηηθψλ κε ηξφπν πνπ λα κελ ελζαξξχλεη ηε 

ζπκπεξίιεςε ζηελ ηάμε γεληθήο παηδείαο καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, 

είλαη νη 3, 7, 8, 14, 15, 25, 27. Ο ζπλνιηθφο κέζνο φξνο νιφθιεξνπ ηνπ δεπηέξνπ 

κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηζνχηαη κε 3,52. Άξα, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα 

φηη νη καζεκαηηθνί ππνζηεξίδνπλ ηε ζπκπεξίιεςε ησλ παηδηψλ κε καζεζηαθέο 

αλάγθεο, ρσξίο φκσο απηή ε ππνζηήξημε λα είλαη ηφζν έλζεξκε, φζν ε δηάζεζε πνπ 

έδεημαλ λα έρνπλ σο πξνο ηε ρξήζε δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ φπσο θαίλεηαη παξαθάησ 

απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

 

Αθνινπζεί ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ 17 εξσηήζεσλ ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. πσο θάλεθε ζηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ ελφηεηα 

3.2, ππάξρεη κία ηάζε, ε νπνία θαζνξίδεη ηελ επηινγή «πκθσλψ» σο επηθξαηνχζα 

ηηκή ησλ πεξηζζφηεξσλ εξσηήζεσλ ηνπ κέξνπο απηνχ. Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη ε 

απάληεζε ζην εξψηεκα αλ νη θαζεγεηέο Μαζεκαηηθψλ εληάζζνπλ ζηε δηδαζθαιία 

ηνπο ηερληθέο πνπ ζεσξνχληαη σθέιηκεο γηα ηε δηδαθηηθή ζηήξημε καζεηψλ κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ζε πνην βαζκφ, είλαη ζεηηθή. Γηα λα επηβεβαησζεί απηφο ν 

ηζρπξηζκφο, αθνινπζεί αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ κε ηε βνήζεηα πηλάθσλ ζηνπο 

νπνίνπο παξνπζηάδνληαη νη κέζεο ηηκέο θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

δεδνκέλσλ. 

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα 3.3.4, ζηηο εξσηήζεηο «ηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκαηηθψλ είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα πνηθηιία απφ ζηξαηεγηθέο θαη 

πξνζεγγίζεηο» θαη «Δλζαξξχλσ ηελ νκαδηθή ζπδήηεζε φηαλ εηζάγσ έλα λέν ζέκα ή 

έλλνηα», έρνπκε Μ.Ο = 4,38 θαη Μ.Ο = 4,25 αληίζηνηρα. Οπφηε, γηα απηέο ηηο δχν 

εξσηήζεηο είλαη βέβαην φηη νη εξσηεζέληεο θαζεγεηέο ζπκθσλνχλ θαζψο νη ηηκέο 

απηψλ ησλ δχν κέζσλ φξσλ βξίζθνληαη αλάκεζα ζην 4 θαη ζην 5, δειαδή αλάκεζα 

ζηηο απαληήζεηο «πκθσλψ» θαη «πκθσλψ απφιπηα». 

Δπηπιένλ, νη εξσηήζεηο «Αλαζέησ ζχληνκα θαζήθνληα γηα λα δηεπθνιχλσ 

καζεηέο πνπ έρνπλ κηθξή δηάξθεηα πξνζνρήο ή θησρή ζπγθέληξσζε» θαη 

«Υξεζηκνπνηψ λέεο ηερλνινγίεο γηα λα βνεζήζσ ηνπο καζεηέο λα κάζνπλ έλλνηεο» 
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έρνπλ Μ.Ο  = 3,89 θαη Μ.Ο = 3,88 αληίζηνηρα. Δίλαη πξνθαλέο φηη ζηηο δχν απηέο 

εξσηήζεηο, νη θαζεγεηέο δελ ζπκθψλεζαλ ηφζν απφιπηα φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ 

εξσηήζεσλ 1 θαη 3. Παξφια απηά, νη ηηκέο απηέο βξίζθνληαη πην θνληά ζην 4 παξά 

ζην 3, νπφηε κπνξεί λα εηπσζεί φηη νη θαζεγεηέο ζπκθσλνχλ κε ην φηη θάλνπλ ρξήζε 

απηψλ ησλ δχν ηερληθψλ δηδαζθαιίαο. Δπηπξφζζεηα, ε ηέηαξηε εξψηεζε έρεη Σ.Α = 

0,931, ηε κεγαιχηεξε απφ ηηο πέληε πξψηεο εξσηήζεηο. Φαίλεηαη έηζη, φηη ε εξψηεζε 

απηή δίραζε πεξηζζφηεξν ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ηέζζεξηο 

πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 3.3.4. Σέινο, ε πέκπηε εξψηεζε κε Μ.Ο = 3,76 > 

3,5 κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη δειψλεη ηελ ζχκθσλε άπνςε ησλ θαζεγεηψλ σο πξνο ην 

φηη ελζαξξχλνπλ ηελ νκαδηθή εξγαζία κέζα ζην πιαίζην ηεο ηάμεο. 

 

Πίνακαρ 3.3.4. 

Μέζε Σηκή - Σππηθή απφθιηζε Δξσηήζεσλ 1 – 5, Μέξνο Α (Ν = 245) 

 

Δξσηήζεηο Mean 

Std. 

Deviation 

1. ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ είλαη 

δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα πνηθηιία απφ 

ζηξαηεγηθέο θαη πξνζεγγίζεηο 

4,38 ,657 

2. Αλαζέησ ζχληνκα θαζήθνληα γηα λα 

δηεπθνιχλσ καζεηέο πνπ έρνπλ κηθξή δηάξθεηα 

πξνζνρήο ή θησρή ζπγθέληξσζε 

3,89 ,864 

3. Δλζαξξχλσ ηελ νκαδηθή ζπδήηεζε φηαλ 

εηζάγσ έλα λέν ζέκα ή έλλνηα 
4,25 ,773 

4. Υξεζηκνπνηψ λέεο ηερλνινγίεο γηα λα 

βνεζήζσ ηνπο καζεηέο λα κάζνπλ έλλνηεο 
3,88 ,931 

5. Δλζαξξχλσ ελεξγά ηελ εξγαζία ζε δεπγάξηα 

θαη ηελ νκαδηθή εξγαζία ζηελ ηάμε 
3,76 ,910 

 

Απφ ηα δεδνκέλα, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, 

δηαπηζηψλεηαη φηη νη εξσηήζεηο 9 θαη 10 κε κέζνπο φξνπο 4,52 θαη 4,51 αληίζηνηρα 

θαη ηππηθέο απνθιίζεηο 0,598 θαη 0,612, καο πιεξνθνξνχλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

δηδάζθνπλ ην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ επηιέγνπλ λα εμεγνχλ θαη λα δηδάζθνπλ ηε 

καζεκαηηθή γιψζζα θαη παξάιιεια επαλεμεηάδνπλ θαη αλαθεθαιαηψλνπλ ηηο 

πξνεγνχκελεο γλψζεηο. ηε ζπλέρεηα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ φγδνε εξψηεζε κε 

Μ.Ο = 4,32, νη θαζεγεηέο πηζηεχνπλ φηη νη καζεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

εθαξκφδνπλ ηηο καζεκαηηθέο γλψζεηο πνπ έρνπλ απνθηήζεη ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο 

δσή. Δπίζεο, ε ηππηθή απφθιηζε απηήο ηεο εξψηεζεο είλαη 0,728 θάηη πνπ ζεκαίλεη 

φηη νη απαληήζεηο ησλ θαζεγεηψλ δελ θπκάλζεθαλ ηδηαίηεξα. Ο κέζνο φξνο ηεο 

εξψηεζεο «Υξεζηκνπνηψ πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ γηα λα βνεζήζσ ηνπο καζεηέο λα 

κάζνπλ έλλνηεο», έρεη ηηκή 4,06, ε νπνία πξνθαλψο βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηελ ηηκή 4 

θαη ε ηππηθή απφθιηζε είλαη 0,779. Άκεζν απνηέιεζκα απηνχ, είλαη λα εμαρζεί ην 

ζπκπέξαζκα φηη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο εξσηεζέληεο θαζεγεηέο πξνζπαζνχλ λα 
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επηηχρνπλ ηε κάζεζε ελλνηψλ κέζσ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη κέζνη φξνη ησλ 

εξσηήζεσλ «Υξεζηκνπνηψ ην ζρνιηθφ βηβιίν σο θχξηα πεγή ζηε δηδαζθαιία κνπ ησλ 

καζεκαηηθψλ» θαη «Εεηψ απφ ηνπο καζεηέο λα επαλαιάβνπλ ηηο δνζείζεο νδεγίεο» 

είλαη 3,81 θαη 3,98 αληίζηνηρα θη επνκέλσο κηθξφηεξνη απφ ηελ ηηκή 4. Ζ ηηκή 3,98 

ηεο εξψηεζεο 11 βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηελ ηηκή ηεο επηινγήο «πκθσλψ» νπφηε 

πξνθχπηεη φηη θαη εδψ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ζεηηθή άπνςε σο πξνο απηή ηελ 

εξψηεζε.  

ζνλ αθνξά ηελ εξψηεζε 7, παξαηεξείηαη ν κηθξφηεξνο κέζνο φξνο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε κεγαιχηεξε ηππηθή απφθιηζε 0,936 ησλ πξψησλ 11 εξσηήζεσλ ηνπ 

πξψηνπ κέξνπο. Αλ θαη ε ηηκή 3,81 είλαη αξθεηά θνληά ζηελ ηηκή 4 ηεο επηινγήο 

«πκθσλψ», ζα κπνξνχζε λα ειεγρζεί αλ απηφο ν κέζνο φξνο είλαη ζηαηηζηηθά 

κεγαιχηεξνο απφ ηελ ηηκή 3. Απνδεηθλχνληαο θάηη ηέηνην, ζα είλαη βέβαην φηη ν κέζνο 

φξνο δείρλεη ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ θαζεγεηψλ Μαζεκαηηθψλ κηαο θαη ε ηηκή 3 έρεη 

δνζεί ζηελ απάληεζε «Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ». Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ν 

παξαπάλσ έιεγρνο, ζα γίλεη ρξήζε ηνπ Σ-παξακεηξηθνχ ηεζη. Γελ ρξεηάδεηαη λα 

πξνεγεζεί έιεγρνο θαλνληθφηεηαο θαζψο ην δείγκα μεπεξλά ηηο 30 παξαηεξήζεηο, 

νπφηε ζχκθσλα κε ην Κεληξηθφ Οξηαθφ Θεψξεκα ην δείγκα αθνινπζεί ηελ θαλνληθή 

θαηαλνκή. Γηα ηελ εξψηεζε 7, ηα δεδνκέλα πάλσ ζηα νπνία ζηεξίρηεθε ν 

ζηαηηζηηθφο έιεγρνο είλαη επαξθή, ψζηε λα απνξξίςνπκε ηελ ππφζεζε φηη ν κέζνο 

φξνο ηεο εξψηεζεο απηήο είλαη ίζνο κε 3 (t = 13,508, df = 244, p = 0,00 < 0,05). αλ 

απνηέιεζκα απηνχ έρνπκε φηη Μ.Ο > 3, νπφηε νη θαζεγεηέο απάληεζαλ πσο 

ζπκθσλνχλ κε ην φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο δεηνχλ απφ ηνπο καζεηέο ηνπο 

λα επαλαιάβνπλ ηηο νδεγίεο πνπ δφζεθαλ. 

 

Πίνακαρ 3.3.5. 

Μέζε Σηκή - Σππηθή απφθιηζε Δξσηήζεσλ 6–11, Μέξνο Α (Ν = 245) 

 

Δξσηήζεηο Mean 

Std. 

Deviation 

6. Υξεζηκνπνηψ πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ γηα λα 

βνεζήζσ ηνπο καζεηέο λα κάζνπλ έλλνηεο 
4,06 ,779 

7. Εεηψ απφ ηνπο καζεηέο λα επαλαιάβνπλ ηηο δνζείζεο 

νδεγίεο 
3,81 ,936 

8. Οη καζεηέο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφδνπλ 

ηε γλψζε ηνπο απφ ηα καζεκαηηθά ζε πξαγκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο δσήο 

4,32 ,728 

9. Δμεγψ θαη δηδάζθσ ηε γιψζζα ησλ καζεκαηηθψλ 4,52 ,598 

10. Δπαλεμεηάδσ θαη αλαθεθαιαηψλσ  ηελ 

πξνεγνχκελε γλψζε ηαθηηθά 
4,51 ,612 

11. Υξεζηκνπνηψ ην ζρνιηθφ βηβιίν σο θχξηα πεγή ζηε 

δηδαζθαιία κνπ ησλ καζεκαηηθψλ 
3,98 ,882 
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ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε ησλ κέζσλ ηηκψλ θαη ησλ ηππηθψλ 

απνθιίζεσλ ησλ ηειεπηαίσλ έμη εξσηήζεσλ ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ εξψηεζε 17, «Απινπνηψ ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο γηα λα 

βνεζήζσ ηνπο αδχλακνπο καζεηέο, αλ είλαη απαξαίηεην» έρεη Μ.Ο = 4,24 θαη ηππηθή 

απφθιηζε 0,75, θάηη πνπ θαλεξψλεη ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ θαζεγεηψλ 

Μαζεκαηηθψλ. Δπηπιένλ, ε ηηκή ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο δέθαηεο ηξίηεο εξψηεζεο 

βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζην 4 θαη κάιηζηα είλαη ειάρηζηα κεγαιχηεξή ηνπ. Έηζη, 

πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη νη θαζεγεηέο εμεηάδνπλ ην ηη έρεη δηδαρζεί ζην 

κάζεκα, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα γίλεη πεξαηηέξσ ζηαηηζηηθφο έιεγρνο. πσο θαίλεηαη 

ζηνλ πίλαθα 3.3.6, νη κέζνη φξνη ησλ εξσηήζεσλ 12 θαη 15 είλαη 3,94 θαη 3,8 

αληηζηνίρσο. Γηα ηελ ηηκή 3,94 κπνξεί λα ππνηεζεί ρσξίο βιάβε ηεο γεληθφηεηαο φηη 

θαζψο βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηελ ηηκή 4, νη εξσηεζέληεο εθπαηδεπηηθνί είλαη 

ζχκθσλνη κε ην πεξηερφκελν ηεο δσδέθαηεο εξψηεζεο. ζνλ αθνξά ηελ εξψηεζε 15, 

ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί ν ίδηνο έιεγρνο πνπ έγηλε γηα ηελ εξψηεζε 7, ζηελ 

νπνία απνδείρζεθε φηη ν κέζνο φξνο είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ 3. Χζηφζν, επεηδή ε 

ηππηθή απφθιηζε ηεο εξψηεζεο 15 ηζνχηαη κε 0,834 πνπ είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ 

ηππηθή απφθιηζε ηεο έβδνκεο εξψηεζεο, κπνξεί λα εηπσζεί φηη νη απαληήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ έρνπλ θπκαλζεί ζε κηθξφηεξα πιαίζηα απφ φηη ζε απηά πνπ 

θπκάλζεθαλ νη επηινγέο ηεο έβδνκεο εξψηεζεο. Οπφηε νη θαζεγεηέο είλαη ζχκθσλνη 

θαη κε ην πεξηερφκελν ηεο δέθαηεο πέκπηεο εξψηεζεο. 

Γηα ηελ εξψηεζε «Δπηιέγσ ηνπο ζηφρνπο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπ ζα 

αθνινπζήζσ γηα θάζε καζεηή κε βάζε ηηο πξνζσπηθέο ηνπ αλάγθεο», είλαη Μ.Ο  = 

3,43 θαη Σ.Α = 0,983 θαη γηα ηελ εξψηεζε «πκππθλψλσ ην πεξηερφκελν ηεο 

δηδαζθαιίαο γηα ηνπο πξνρσξεκέλνπο καζεηέο, αλ είλαη απαξαίηεην», Μ.Ο = 3,53 θαη 

Σ.Α = 0,964. Μέρξη ζηηγκήο απηνί είλαη νη δχν κηθξφηεξνη κέζνη φξνη πνπ έρνπλ 

πξνθχςεη απφ ηα δεδνκέλα. Γηα λα δηαπηζησζεί φηη έρνπκε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά 

δεδνκέλα γηα ηα νπνία νη κέζνη φξνη απηψλ ησλ δχν εξσηήζεσλ, είλαη κεγαιχηεξνη 

απφ ηελ ηηκή 3 αξθεί λα πξαγκαηνπνηήζνπκε Σ-παξακεηξηθφ έιεγρν φπσο ζηελ 

πεξίπησζε ηεο έβδνκεο εξψηεζεο. Δπεηδή φκσο 3,43 < 3,53 θαη 0,983 > 0,964, 

δειαδή ν κέζνο φξνο ηεο δέθαηεο ηέηαξηεο εξψηεζεο είλαη κηθξφηεξνο απφ απηφλ ηεο 

δέθαηεο έθηεο θαη ε ηππηθή ηεο απφθιηζε κεγαιχηεξε, κπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε Σ-

παξακεηξηθφ ηεζη κφλν γηα ηελ εξψηεζε 14. Αλ ν ζηαηηζηηθφο έιεγρνο δείμεη φηη γηα 

ηελ δέθαηε ηέηαξηε εξψηεζε είλαη Μ.Ο > 3, ηφηε ην ίδην ζα ηζρχεη θαη γηα ηελ 

εξψηεζε 16. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Σ-ηεζη έρνπκε φηη (t = 6,821, df  = 

244, p = 0,00 < 0,05), άξα ην δείγκα καο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ψζηε λα 

δερηνχκε φηη Μ.Ο > 3. αλ απνηέιεζκα απηνχ, θαηαιήγνπκε φηη θαη ζε απηέο ηηο δπν 

εξσηήζεηο, νη θαζεγεηέο ζπκθψλεζαλ κε ην πεξηερφκελφ ηνπο. 
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Πίνακαρ 3.3.6. 

Μέζε Σηκή - Σππηθή απφθιηζε Δξσηήζεσλ 12– 17, Μέξνο Α (Ν = 245) 

 

Δξσηήζεηο Mean 

Std. 

Deviation 

12. Πεξηγξάθσ ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο ζηελ 

αξρή θάζε καζήκαηνο 
3,94 ,871 

13. Δμεηάδσ ηη έρεη καζεπηεί ζην ηέινο θάζε 

καζήκαηνο 
4,08 ,860 

14. Δπηιέγσ ηνπο ζηφρνπο ηνπ Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο πνπ ζα αθνινπζήζσ γηα θάζε 

καζεηή κε βάζε ηηο πξνζσπηθέο ηνπ αλάγθεο 

3,43 ,983 

15. Διέγρσ ζπζηεκαηηθά αλ ηα θαζήθνληα θαη νη 

εξγαζίεο ησλ καζεηψλ βαζίδνληαη ζε ζαθείο θαη 

μεθάζαξνπο ζηφρνπο κάζεζεο 

3,80 ,834 

16. πκππθλψλσ ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο 

γηα ηνπο πξνρσξεκέλνπο καζεηέο, αλ είλαη 

απαξαίηεην 

3,53 ,964 

17. Απινπνηψ ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο γηα 

λα βνεζήζσ ηνπο αδχλακνπο καζεηέο, αλ είλαη 

απαξαίηεην 

4,24 ,750 

 

πλνςίδνληαο, νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο πξψηεο 17 εξσηήζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, ζπγθιίλνπλ ζηελ επηινγή «πκθσλψ». Αλακθίβνια, κπνξεί λα 

ππνζηεξηρζεί φηη νη θαζεγεηέο Μαζεκαηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, 

πξνζπαζνχλ κε κηα πνηθηιία δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ, λα δηεπθνιχλνπλ ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία θαη πηνζεηνχλ ηερληθέο πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ πξνο φθεινο θαη ζηήξημε 

ησλ καζεηψλ ηνπο.  

 

 

3.4. ςζσεηίζειρ μεηαξύ απότευν ηυν καθηγηηών Μαθημαηικών για ηη 

ζςμπεπίλητη και διδακηικών ππακηικών  

 

ηελ ελφηεηα απηή, εμεηάδεηαη ε ζρέζε κεηαμχ ησλ εξσηήζεσλ ησλ δχν κεξψλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, αλαιχνληαο ζηαηηζηηθά ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, θαηαζθεπάζηεθε έλαο πίλαθαο ζπζρεηίζεσλ, 

ζηνλ νπνίν ηνπνζεηήζεθαλ ζηηο γξακκέο νη εξσηήζεηο ηνπ δεπηέξνπ κέξνπο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζηηο ζηήιεο νη εξσηήζεηο ηνπ πξψηνπ κέξνπο αληίζηνηρα. Σα 

θειηά ηνπ πίλαθα πεξηέρνπλ ηνπο ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθε ν 

ζπληειεζηήο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο Pearson. Λφγσ ησλ κεγάισλ δηαζηάζεσλ ηνπ 
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πίλαθα θαη γηα λα γίλεη επθνιφηεξε ε νπηηθή παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ, ν 

πίλαθαο απηφο ρσξίζηεθε ζε έμη κηθξφηεξνπο πίλαθεο. 

 

 

Πίνακαρ 3.4.1. 
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Πίνακαρ 3.4.2. 
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Πίνακαρ 3.4.3. 
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Πίνακαρ 3.4.4. 
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Πίνακαρ 3.4.5. 
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Πίνακαρ 3.4.6. 
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Αξρηθά, απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο, παξαηεξείηαη φηη φινη νη ζπληειεζηέο 

Pearson πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε είλαη κηθξφηεξνη ηεο ηηκήο 0,3 

θαηά απφιπηε ηηκή. Άκεζν απνηέιεζκα απηνχ, ζα ήηαλ ε εμαγσγή ηνπ 

ζπκπεξάζκαηνο φηη είηε δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε, είηε αλ ππάξρεη ζπζρέηηζε απηή ηφηε 

είλαη εμαηξεηηθά αζζελήο. Μάιηζηα, παξαηεξήζεθαλ αξθεηέο απφιπηεο ηηκέο ησλ 

ζπληειεζηψλ Pearson ησλ πηλάθσλ, νη νπνίεο βξίζθνληαλ ζην δηάζηεκα [0,2, 0,3] 

φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο ησλ εξσηήζεσλ 13 ηνπ πξψηνπ 

κέξνπο θαη 10 ηνπ δεπηέξνπ κέξνπο κε ζπληειεζηή Pearson r = 0.241. ηελ 

πεξίπησζε απηή, ίζσο ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη ππάξρεη κηα αζζελήο γξακκηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ απηψλ ησλ δχν εξσηήζεσλ. Χζηφζν, ε ζπλνιηθή εηθφλα δίλεη ηελ 

εληχπσζε, φηη νη εξσηεζέληεο θαζεγεηέο απάληεζαλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ δεχηεξνπ 

κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ρσξίο λα επεξεαζηνχλ θαζφινπ απφ ην πεξηερφκελν 

ησλ εξσηήζεσλ πνπ θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζην πξψην κέξνο απηνχ. 

 

 

3.5. Γιαθοποποίηζη ηυν απότευν ηυν καθηγηηών Μαθημαηικών υρ ππορ ηα 

δημογπαθικά σαπακηηπιζηικά ηοςρ 

 

ηελ παξάγξαθν απηή ζα δηεξεπλεζεί αλ δηαθνξνπνηνχληαη νη απαληήζεηο πνπ 

δφζεθαλ απφ ηνπο εξσηεζέληεο θαζεγεηέο Μαζεκαηηθψλ αλάινγα κε ην θχιν, ηελ 

ειηθία, ηα έηε πξνυπεξεζίαο θαη ην επίπεδν ζπνπδψλ ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα 

εμεηαζηεί κε ηε ρξήζε ζηαηηζηηθψλ ηεζη, αλ ππάξρεη αλεμαξηεζία ζηηο επηινγέο ησλ 

απαληήζεσλ ζε ζχγθξηζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θιήζεθαλ λα ζπκπιεξψζνπλ νη 

θαζεγεηέο Μαζεκαηηθψλ ζην ηξίην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  

Γηα ηνλ ιφγν απηφ, επηιέρζεθε λα γίλεη ν ζηαηηζηηθφο έιεγρνο ρ
2
 γηα ηα δεδνκέλα 

ηνπ δείγκαηνο ηα νπνία ζπιιέρζεθαλ. Χζηφζν, γηα λα είλαη έγθπξα ηα ζπκπεξάζκαηα 

ηνπ ειέγρνπ ρ
2
 ππάξρνπλ θάπνηεο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο: 

  Οη παξαηεξήζεηο είλαη αλεμάξηεηεο 

  ιεο νη αλακελφκελεο ζπρλφηεηεο δελ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξεο απφ 1 

  Σν πνιχ 20% απφ ηηο αλακελφκελεο ζπρλφηεηεο είλαη κηθξφηεξεο απφ 5 

ε πεξίπησζε πνπ δελ ηζρχνπλ νη δχν ηειεπηαίεο πξνυπνζέζεηο, κία ιχζε γηα λα 

μεπεξαζηεί ην πξφβιεκα θαη λα δηεμαρζεί ν έιεγρνο είλαη ε ζχκπηπμε γεηηνληθψλ 

θιάζεσλ, ψζηε λα πξνθχςνπλ θιάζεηο κε αλακελφκελεο ζπρλφηεηεο κεγαιχηεξεο ή 

ίζεο ηνπ 5.  

Απφ ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα, ζε θάπνηεο εξσηήζεηο 

δελ πιεξνχληαη νη δχν ηειεπηαίεο πξνυπνζέζεηο. Έηζη, γηα λα θαηαζηεί εθηθηή ε 

δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ, έγηλε επαλαθαζνξηζκφο ησλ θιάζεσλ κε ζπλέλσζε 

θαηεγνξηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξαγκαηνπνηήζεθε νκαδνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ 

«Γηαθσλψ απφιπηα» θαη «Γηαθσλψ» ζε κία εληαία θαηεγνξία «Γηαθσλψ». Οκνίσο, 

θαη γηα ηηο «πκθσλψ» θαη «πκθσλψ απφιπηα» ζηελ εληαία θαηεγνξία «πκθσλψ».  
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Α. Πυρ διαθοποποιούνηαι οι απότειρ ηυν καθηγηηών Μαθημαηικών με βάζη ηο 

θύλο. 

Απφ ηνπο 245 θαζεγεηέο, νη νπνίνη απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην, νη 136 ήηαλ 

άλδξεο κε πνζνζηφ 55,5% θαη νη 109 ήηαλ γπλαίθεο κε πνζνζηφ 44,5% (πίλαθαο 

2.2.1). ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ, παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο ησλ 

εξσηήζεσλ ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ηα πνζνζηά 

απηψλ, θαζψο θαη νη ζπληειεζηέο ρ
2
 θαη p κέζσ ησλ νπνίσλ ζα δηαπηζησζεί ε χπαξμε 

ή φρη θάπνηαο ζρέζεο εμάξηεζεο. Αλ ν ζπληειεζηήο p είλαη κηθξφηεξνο ηεο ηηκήο 0,05 

δερφκαζηε φηη ππάξρεη εμάξηεζε κεηαμχ ησλ δχν πνηνηηθψλ κεηαβιεηψλ. 

Ο πίλαθαο 3.5.1 πνπ αθνινπζεί, πεξηέρεη ηα πνζνζηά θαη ην πιήζνο ησλ 

παξαηεξήζεσλ ηεο θάζε επηινγήο γηα ηηο πξψηεο ελλέα εξσηήζεηο ηνπ δεχηεξνπ 

κέξνπο. χκθσλα κε απηφλ ηνλ πίλαθα έρνπκε φηη νη ηηκέο ηνπ p γηα ηηο πξψηεο ηξεηο 

εξσηήζεηο είλαη κεγαιχηεξεο ηνπ 0,05. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηηο εξσηήζεηο 7 θαη 8. 

Οπφηε, δελ ππάξρεη εμάξηεζε ηεο αλεμαξηεζίαο κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ ζε απηέο ηηο 

εξσηήζεηο θαη ηνπ θχινπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή p γηα ηηο 

εξσηήζεηο 4 έσο 6 θαη ηελ εξψηεζε 9 είλαη κηθξφηεξεο ηνπ 0,05. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

γηα ηελ ηέηαξηε εξψηεζε έρνπκε ρ
2
 = 15,528 θαη p = 0,000, πνπ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη 

εμάξηεζε κεηαμχ ηνπ θχινπ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ηέηαξηεο εξψηεζεο, θαζψο νη 

γπλαίθεο θάλεθε λα ζπκθσλνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ κε ηελ εξψηεζε απηή. Δπίζεο, 

ην δείγκα ζηελ πέκπηε εξψηεζε είλαη ζηαηηζηηθψο επαξθέο έηζη ψζηε λα κπνξνχκε 

λα δερηνχκε φηη ππάξρεη ζρέζε θχινπ θαη επηινγήο, κηαο θαη νη γπλαίθεο θξάηεζαλ 

κηα πην κεηξηνπαζή ζηάζε ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άλδξεο θαζεγεηέο. Οκνίσο, θαη ζηελ 

εξψηεζε 6 φπνπ ην θχιν ησλ θαζεγεηψλ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηελ αληίιεςε πνπ 

έρνπλ γηα ην φηη νη γνλείο καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, πξνηηκνχλ ηα παηδηά 

ηνπο λα θνηηνχλ ζηελ ηάμε ηεο γεληθήο. Σέινο, ζηελ έλαηε εξψηεζε, έρνπκε ρ
2
 = 

9,865 θαη p = 0,007 < 0,05 νπφηε δερφκαζηε φηη ππάξρεη εμάξηεζε κε ηνλ παξάγνληα 

θχιν. 

 

Πίνακαρ 3.5.1 

Έιεγρνο ρ
2
 , Δξσηήζεηο 1 – 9, Μέξνο Β 

 

 

Φχιν 

ρ
2 

p 

Άλδξαο Γπλαίθα 

N % N % 

1. Οη καζεηέο κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

έρνπλ ην δηθαίσκα λα 

εθπαηδεχνληαη ζηελ ίδηα 

ηάμε κε ηνπο καζεηέο 

ρσξίο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

       

Γηαθσλψ 19 14% 7 6,4%   

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
26 19,1% 23 21,1% 3,638 ,162 

πκθσλψ 91 66,9% 79 72,5%   

       

2. Ζ εθπαηδεπηηθή 

ζπκπεξίιεςε ησλ 

       

Γηαθσλψ 44 32,4% 28 25,7%   
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καζεηψλ κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ζηε γεληθή ηάμε δελ 

απνηειεί επηζπκεηή 

πξαθηηθή γηα ηνπο 

καζεηέο ρσξίο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
48 35,3% 42 38,5% 1,297 ,523 

πκθσλψ 44 32,4% 39 35,8%   

       

3. Δίλαη δχζθνιν λα 

δηαηεξήζεη θάπνηνο ηελ 

πεηζαξρία κέζα ζε κία 

ηάμε πνπ πεξηιακβάλεη 

καζεηέο κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

θαη ρσξίο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

       

Γηαθσλψ 58 42,6% 42 38,5%   

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
29 21,3% 29 26,6% ,987 ,610 

πκθσλψ 49 36% 38 34,9%   

       

4. Θα πξέπεη λα δίλεηαη 

θάζε επθαηξία ζηνπο 

καζεηέο κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

λα απνδψζνπλ ζην 

κέγηζην ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπο κέζα 

ζηε γεληθή ηάμε 

       

Γηαθσλψ 6 4,4% 5 4,5%   

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
19 14,0% 1 0,9% 15,528 ,000 

πκθσλψ 111 81,6% 103 94,6%   

       

5. Ζ εθπαηδεπηηθή 

ζπκπεξίιεςε ησλ 

καζεηψλ κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ζηε γεληθή ηάμε κπνξεί 

λα απνβεί σθέιηκε γηα 

ηνπο γνλείο απηψλ ησλ 

παηδηψλ 

       

Γηαθσλψ 10 7,4% 9 8,3%   

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
23 16,9% 34 31,2% 7,390 ,025 

πκθσλψ 103 75,7% 66 60,6%   

       

6. Οη γνλείο ησλ καζεηψλ 

κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο πξνηηκνχλ ην 

παηδί ηνπο λα θνηηά ζηε 

γεληθή ηάμε 

       

Γηαθσλψ 10 7,4% 3 2,8%   

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
23 16,9% 8 7,3% 8,277 ,016 

πκθσλψ 103 75,7% 98 89,9%   

       

7. Οη πεξηζζφηεξνη 

εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο 

αγσγήο δελ είλαη 

επαξθψο θαηαξηηζκέλνη 

πξνθεηκέλνπ λα δηδάμνπλ 

ζηε γεληθή ηάμε 

       

Γηαθσλψ 42 30,9% 30 27,5%   

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
54 39,7% 46 42,2% ,340 ,844 

πκθσλψ 40 29,4% 33 30,3%   
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8. Οη εηδηθέο αλάγθεο ησλ 

καζεηψλ κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο δελ κπνξνχλ 

λα ηθαλνπνηεζνχλ 

πιήξσο απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ γεληθήο 

εθπαίδεπζεο 

       

Γηαθσλψ 104 76,5% 85 78%   

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
22 16,2% 20 18,3% 1,621 ,445 

πκθσλψ 10 7,4% 4 3,7%   

       

9. Οθείινπκε λα 

κάζνπκε πεξηζζφηεξα 

γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο 

ζπκπεξίιεςεο ησλ 

καζεηψλ κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ζηε γεληθή ηάμε πξνηνχ 

απηή εθαξκνζηεί επξέσο 

       

Γηαθσλψ 5 3,7% 0 0,0%   

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
18 13,2% 5 4,6% 9,865 ,007 

πκθσλψ 113 83,1% 104 95,4%   

       

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα, βιέπνπκε ηηο αληίζηνηρεο παξαηεξήζεηο, πνζνζηά, 

ζπληειεζηέο ρ
2 

θαη p γηα ηηο εξσηήζεηο 10-19 ηνπ δεπηέξνπ κέξνπο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ζε ζρέζε κε ην θχιν. Παξαηεξνχκε φηη νη ζπληειεζηέο p θαη ησλ 

δέθα απηψλ εξσηήζεσλ είλαη κεγαιχηεξνη ηεο ηηκήο 0,05. Άκεζν απνηέιεζκα απηνχ 

είλαη ε απνδνρή ηεο αλεμαξηεζίαο σο πξνο ην θχιν, δηφηη ηα δεδνκέλα πάλσ ζηα 

νπνία βαζίζηεθε ν ζηαηηζηηθφο έιεγρνο δελ είλαη επαξθή ψζηε λα δηαςεχζνπλ ηελ 

ππφζεζε απηή. Μάιηζηα ε ηηκή ηνπ p ζηελ εξψηεζε 17 είλαη πνιχ θνληά ζηε κνλάδα 

θάηη ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ηφζν άληξεο φζν θαη γπλαίθεο έρνπλ παξφκνηεο απφςεηο 

γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε ρσξίο λα επεξεάδνληαη απφ ην θχιν. 

 

Πίνακαρ 3.5.2. 

Έιεγρνο ρ
2
 , Δξσηήζεηο 10 – 19, Μέξνο Β 

 

 

Φχιν 

ρ
2 

p 

Άλδξαο Γπλαίθα 

Ν % Ν % 

10. Ο θαιχηεξνο 

ηξφπνο γηα λα 

μεθηλήζνπκε ηελ 

εθπαίδεπζε καζεηψλ 

κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ζηε γεληθή 

ηάμε είλαη απιά λα ηελ 

εθαξκφζνπκε 

       

Γηαθσλψ 35 25,7% 21 19,3%   

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
39 28,7% 28 25,7% 2,392 ,302 

πκθσλψ 62 45,6% 60 55%   

       

11. Οη πεξηζζφηεξνη 

καζεηέο κε ήπηεο 

       

Γηαθσλψ 25 18,4% 20 18,3%   



 
 

87 
 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

επηδεηθλχνπλ θαιή 

ζπκπεξηθνξά κέζα ζηε 

γεληθή ηάμε 

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
57 41,9% 54 49,5% 1,738 ,419 

πκθσλψ 54 39,7% 35 32,1%   

       

12. Δίλαη εθηθηφ λα 

δηδάμεηο καζεηέο κε 

θαη ρσξίο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

καδί ζηελ ίδηα ηάμε 

       

Γηαθσλψ 40 29,4% 30 27,5%   

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
40 29,4% 35 32,1% ,229 ,892 

πκθσλψ 56 41,2% 44 40,4%   

       

13. Ζ εθπαηδεπηηθή 

ζπκπεξίιεςε καζεηψλ 

κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ζηε γεληθή 

ηάμε είλαη σθέιηκε γηα 

ηελ θνηλσληθνπνίεζή 

ηνπο 

       

Γηαθσλψ 6 4,4% 5 4,6%   

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
17 12,5% 13 11,9% ,022 ,989 

πκθσλψ 113 83,1% 91 83,5%   

       

14. Οη καζεηέο κε 

ήπηεο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο πηζαλφλ λα 

αλαπηχμνπλ ηηο 

αθαδεκατθέο ηνπο 

δεμηφηεηεο πην 

γξήγνξα ζηελ εηδηθή 

ηάμε ζε ζχγθξηζε κε 

ηε γεληθή 

       

Γηαθσλψ 69 50,7% 53 48,6%   

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
52 38,2% 43 39,4% ,120 ,942 

πκθσλψ 15 11% 13 11,9%   

       

15. Οη καζεηέο κε 

ήπηεο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο είλαη πηζαλφ 

λα απνκνλσζνχλ ζηε 

γεληθή ηάμε απφ ηνπο 

καζεηέο ρσξίο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

       

Γηαθσλψ 70 51,5% 59 54,1%   

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
32 23,5% 21 19,3% ,650 ,722 

πκθσλψ 34 25% 29 26,6%   

       

16. Ζ παξνπζία ησλ 

καζεηψλ κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

πξνάγεη ηελ απνδνρή 

ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο 

απφ ηνπο καζεηέο 

ρσξίο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

       

Γηαθσλψ 6 4,4% 7 6,4%   

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
35 25,7% 17 15,6% 3,936 ,140 

πκθσλψ 95 69,9% 85 78%   

       

17. Ζ εθπαηδεπηηθή 

ζπκπεξίιεςε ησλ 

       

Γηαθσλψ 9 6,6% 7 6,4%   
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καζεηψλ κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ζηε γεληθή ηάμε 

πξνάγεη ηελ θνηλσληθή 

ηνπο 

αλεμαξηεηνπνίεζε 

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
31 22,8% 24 22,0% ,028 ,986 

πκθσλψ 96 70,6% 78 71,6%   

       

18. Ζ εθπαηδεπηηθή 

ζπκπεξίιεςε ησλ 

καζεηψλ κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ζηε γεληθή ηάμε 

πξνάγεη ηελ 

απηνεθηίκεζή ηνπο 

       

Γηαθσλψ 14 10,3% 12 11%   

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
37 27,2% 33 30,3% ,371 ,831 

πκθσλψ 85 62,5% 64 58,7%   

       

19. Οη καζεηέο κε 

ήπηεο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο είλαη πηζαλφ 

λα παξνπζηάζνπλ 

πεξηζζφηεξα 

πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο ζηε 

γεληθή ηάμε 

       

Γηαθσλψ 25 18,4% 26 23,9%   

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
66 48,5% 44 40,4% 1,896 ,388 

πκθσλψ 45 33,1% 39 35,8%   

       

 

ηε ζπλέρεηα, πξαγκαηνπνηείηαη ν ίδηνο παξακεηξηθφο έιεγρνο θαη γηα ηηο 

ηειεπηαίεο ελλέα εξσηήζεηο ηνπ δεπηέξνπ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Απφ ηνλ 

πίλαθα 3.5.3, γηα ηελ εξψηεζε 23, βξέζεθε p = 0,046 ην νπνίν δείρλεη εμάξηεζε απφ 

ην θχιν ζρεηηθά κε ηελ άπνςε φηη νη καζεηέο ηεο γεληθήο παηδείαο κπνξεί λα 

θηάζνπλ λα κηκνχληαη ηνπο καζεηέο κε ήπηεο καζεζηαθέο αλάγθεο. Γηα ηηο ππφινηπεο 

εξσηήζεηο, νη ηηκέο ηνπ p είλαη κεγαιχηεξεο ηεο ηηκήο 0,05 θαη βξίζθνληαη ζην 

δηάζηεκα [0,193, 0,952]. Καηαιήγνπκε, έηζη, ζην ζπκπέξαζκα φηη ηζρχεη 

αλεμαξηεζία ζε ζρέζε κε ην θχιν. Δηδηθφηεξα, γηα ηελ εξψηεζε «Ζ ζπκπεξηθνξά 

ησλ γνλέσλ ησλ καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο απέλαληη ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ δελ δηαθέξεη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ ησλ καζεηψλ ρσξίο 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο», είλαη p = 0,989. Απηφ δείρλεη φηη ηφζν νη άλδξεο φζν 

νη γπλαίθεο ηνπ δείγκαηνο, έρνπλ ηηο ίδηεο απφςεηο σο πξνο ην αλ ε ζπκπεξηθνξά ησλ 

γνλέσλ ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο είλαη ίδηα κε απηή ησλ παηδηψλ ρσξίο εηδηθέο 

καζεζηαθέο αλάγθεο.  
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Πίνακαρ 3.5.3. 

Έιεγρνο ρ
2
 , Δξσηήζεηο 20 – 28, Μέξνο Β 

 

 

Φχιν 

ρ
2 

p 

Άλδξαο Γπλαίθα 

Ν % Ν % 

20. Οη καζεηέο κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

αλαπηχζζνπλ 

πςειφηεξα επίπεδα 

απηνεθηίκεζεο ζηε 

γεληθή ηάμε 

       

Γηαθσλψ 18 13,2% 21 19,3%   

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
55 40,4% 49 45,0% 3,288 ,193 

πκθσλψ 63 46,3% 39 35,8%   

       

21. Ζ άκηιια ηεο 

γεληθήο ηάμεο εληζρχεη 

ηελ αθαδεκατθή 

επίδνζε ησλ καζεηψλ 

κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο 

       

Γηαθσλψ 25 18,4% 21 19,3%   

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
53 39,0% 45 41,3% ,256 ,880 

πκθσλψ 58 42,6% 43 39,4%   

       

22. Ζ θνίηεζε ζε έλα 

ηκήκα έληαμεο δελ 

επηθέξεη αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ζηελ 

θνηλσληθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή 

αλάπηπμε ησλ καζεηψλ 

κε  ήπηεο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο κέρξη ηε κέζε 

εθπαίδεπζε 

       

Γηαθσλψ 13 9,6% 12 11%   

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
54 39,7% 35 32,1% 1,532 ,469 

πκθσλψ 69 50,7% 62 56,9%   

       

23. Οη ηππηθά 

αλαπηπζζφκελνη 

καζεηέο είλαη πηζαλφ λα 

παξνπζηάζνπλ 

πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο πνπ ζα 

πξνθχςνπλ απφ ηε 

κίκεζε καζεηψλ κε 

ήπηεο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο πνπ 

παξαθνινπζνχλ ηε 

γεληθή ηάμε 

       

Γηαθσλψ 31 22,8% 15 13,8%   

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
47 34,6% 31 28,4% 6,153 ,046 

πκθσλψ 58 42,6% 63 57,8%   

       

24. Οη καζεηέο κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

       

Γηαθσλψ 23 16,9% 27 24,8%   
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κνλνπσινχλ ην ρξφλν 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
58 42,6% 37 33,9% 3,023 ,221 

πκθσλψ 55 40,4% 45 41,3%   

       

25. Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ 

καζεηψλ κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

απαηηεί ζεκαληηθά 

πεξηζζφηεξε πξνζνρή 

ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

ηππηθά 

αλαπηπζζφκελνπο 

καζεηέο 

       

Γηαθσλψ 88 64,7% 73 67%   

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
33 24,3% 24 22,0% ,179 ,915 

πκθσλψ 15 11% 12 11%   

       

26. Οη γνλείο ησλ 

καζεηψλ κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ρξεηάδνληαη 

πεξηζζφηεξε 

ππνζηήξημε απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο γνλείο 

ησλ ηππηθά 

αλαπηπζζφκελσλ 

καζεηψλ 

       

Γηαθσλψ 10 7,4% 4 3,7%   

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
20 14,7% 20 18,3% 1,928 ,381 

πκθσλψ 106 77,9% 85 78,0%   

       

27. Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ 

γνλέσλ ησλ καζεηψλ κε 

ήπηεο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο απέλαληη ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ δελ 

δηαθέξεη απφ ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ 

γνλέσλ ησλ καζεηψλ 

ρσξίο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

       

Γηαθσλψ 56 41,2% 43 39,4%   

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
41 30,1% 33 30,3% ,098 ,952 

πκθσλψ 39 28,7% 33 30,3%   

       

28. Μηα θαιή 

πξνζέγγηζε ηεο 

δηαρείξηζεο 

ζπκπεξηιεπηηθψλ 

ηάμεσλ είλαη ε χπαξμε  

ελφο εθπαηδεπηηθνχ 

εηδηθήο εθπαίδεπζεο, ν 

 

 
      

Γηαθσλψ 8 5,9% 5 4,6%   

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
25 18,4% 23 21,1% ,436 ,804 

πκθσλψ 103 75,7% 81 74,3%    
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Οη εξσηήζεηο 1, 6 θαη 9 ηνπ πξψηνπ κέξνπο δελ ηθαλνπνηνχζαλ ηελ πξνυπφζεζε 

φηη ην πνιχ ην 20% ησλ αλακελφκελσλ ζπρλνηήησλ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξεο ηνπ 5 

θαη γηα απηφ αθαηξέζεθαλ απφ ηνλ έιεγρν. Γηα ηηο εξσηήζεηο 2 έσο θαη 8 ηνπ πξψηνπ 

κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, φπσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηνλ πίλαθα 3.5.4, νη ηηκέο ησλ 

ζπληειεζηψλ p είλαη φιεο κεγαιχηεξεο ηεο ηηκήο 0,05 θαζψο θπκαίλνληαη απφ 0,358 

έσο 0,918. πλεπψο, ηα δεδνκέλα δελ είλαη ζηαηηζηηθψο επαξθή ψζηε λα 

απνξξίςνπκε ηελ αλεμαξηεζία. Παξαδείγκαηνο ράξε, ζηελ εξψηεζε «Αλαζέησ 

ζχληνκα θαζήθνληα γηα λα δηεπθνιχλσ καζεηέο πνπ έρνπλ κηθξή δηάξθεηα πξνζνρήο 

ή θησρή ζπγθέληξσζε» έρνπκε ρ
2
 = 1,814 θαη p = 0,404 > 0,05. πκπεξαίλνπκε 

ινηπφλ, φηη ηφζν νη άλδξεο φζν νη γπλαίθεο ηνπ δείγκαηνο αληηκεησπίδνπλ κε ην ίδην 

ηξφπν ηελ πξφηαζε φηη έλαο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα αλαζέηεη ζχληνκα θαζήθνληα 

γηα λα δηεπθνιχλεη καζεηέο κε απηνχ ηνπ είδνπο ηε καζεζηαθή δπζθνιία. πλνιηθά, 

γηα ηηο απηέο ηηο έμη εξσηήζεηο ηνπ πξψηνπ κέξνπο κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε κε 

αζθάιεηα φηη απηέο αληηκεησπίζηεθαλ κε παξφκνην ηξφπν ηφζν απφ ηηο γπλαίθεο φζν 

θαη απφ ηνπο άλδξεο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ δείγκαηνο. 

 

Πίνακαρ 3.5.4. 

Έιεγρνο ρ
2
 , Δξσηήζεηο 2 – 5 & 7 -8, Μέξνο Α 

 

 

Φχιν 

ρ
2 

p 

Άλδξαο Γπλαίθα 

N  % N % 

2. Αλαζέησ ζχληνκα 

θαζήθνληα γηα λα 

δηεπθνιχλσ καζεηέο 

πνπ έρνπλ κηθξή 

δηάξθεηα πξνζνρήο ή 

θησρή ζπγθέληξσζε 

       

Γηαθσλψ 8 5,9% 11 10,1%   

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
26 19,1% 17 15,6% 1,814 ,404 

πκθσλψ 102 75% 81 74,3%   

       

3. Δλζαξξχλσ ηελ 

νκαδηθή ζπδήηεζε 

φηαλ εηζάγσ έλα λέν 

ζέκα ή έλλνηα 

       

Γηαθσλψ 3 2,2% 2 1,8%   

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
15 11,0% 17 15,6% 1,132 ,568 

πκθσλψ 118 86,8% 90 82,6%   

       

4. Υξεζηκνπνηψ λέεο 

ηερλνινγίεο γηα λα 

       

Γηαθσλψ 7 5,1% 7 6,4%   

νπνίνο ζα είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηε 

δηδαζθαιία ησλ 

καζεηψλ κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 
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βνεζήζσ ηνπο καζεηέο 

λα κάζνπλ έλλνηεο 

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
33 24,3% 32 29,4% 1,126 ,570 

πκθσλψ 96 70,6% 70 64,2%   

       

5. Δλζαξξχλσ ελεξγά 

ηελ εξγαζία ζε 

δεπγάξηα θαη ηελ 

νκαδηθή εξγαζία ζηελ 

ηάμε 

       

Γηαθσλψ 13 9,6% 11 10,1%   

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
34 25,0% 19 17,4% 2,057 ,358 

πκθσλψ 89 65,4% 79 72,5%   

       

       

7. Εεηψ απφ ηνπο 

καζεηέο λα 

επαλαιάβνπλ ηηο 

δνζείζεο νδεγίεο 

       

Γηαθσλψ 11 8,1% 11 10,1%   

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
31 22,8% 20 18,3% ,896 ,639 

πκθσλψ 94 69,1% 78 71,6%   

       

8. Οη καζεηέο πξέπεη 

λα είλαη ζε ζέζε λα 

εθαξκφδνπλ ηε γλψζε 

ηνπο απφ ηα 

καζεκαηηθά ζε 

πξαγκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο δσήο 

       

Γηαθσλψ 2 1,5% 2 1,8%   

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
12 8,8% 11 10,1% ,171 ,918 

πκθσλψ 122 89,7% 96 88,1%   

       

 

Παξαηεξψληαο ηνλ παξαθάησ πίλαθα 3.5.5, βιέπνπκε φηη γηα ηηο εξσηήζεηο 11-

17 δελ κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηελ αλεμαξηεζία θαζψο νη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή p 

είλαη κεγαιχηεξεο ηεο ηηκήο 0,05, δειαδή δελ έρνπκε αξθεηά δεδνκέλα ψζηε λα 

δηαηππσζεί φηη ππάξρεη θάπνηα εμάξηεζε. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ εξψηεζε 16 έρνπκε 

ρ
2
 = 0,355 θαη p = 0,837 > 0,05. Άξα, δερφκαζηε φηη δελ παξαηεξήζεθε θάπνηα εηδηθή 

πξνηίκεζε σο πξνο ην αλ νη θαζεγεηέο ζπκππθλψλνπλ ην πεξηερφκελν ηεο 

δηδαζθαιίαο γηα ηνπο πξνρσξεκέλνπο καζεηέο, εμεηάδνληαο ηνλ παξάγνληα θχιν. 

Παξφκνηα είλαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνπκε γηα ηηο εξσηήζεηο 17 θαη 11-15. ε 

απηφλ ηνλ πίλαθα, φκσο, παξαηεξνχκε επίζεο θαη ηηκή ηνπ ζπληειεζηή p πνπ είλαη 

κηθξφηεξε ηνπ 0,05. ηελ εξψηεζε «Δπαλεμεηάδσ θαη αλαθεθαιαηψλσ ηελ 

πξνεγνχκελε γλψζε ηαθηηθά» έρνπκε p = 0,048. ε αληίζεζε κε ηηο πξνεγνχκελεο 

εξσηήζεηο, ζηηο νπνίεο δερηήθακε ηελ αλεμαξηεζία, εδψ πξέπεη λα ηελ απνξξίςνπκε 

θαζψο ηα δεδνκέλα πνπ έρνπκε είλαη ζηαηηζηηθψο επαξθή γηα λα ηζρπξηζηνχκε κε 

αζθάιεηα φηη ππάξρεη εμάξηεζε ηεο εξψηεζεο 10 θαη ηνπ θχινπ. Γειαδή, 

πεξηζζφηεξνη άλδξεο ζπκθψλεζαλ φηη απινπνηνχλ ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο 

γηα ηνπο αδχλακνπο καζεηέο, ελψ έλα ιίγν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ 

θξάηεζε νπδέηεξε ζηάζε.  

 



 
 

93 
 

Πίνακαρ 3.5.5. 

Έιεγρνο ρ
2
, Δξσηήζεηο 10 – 17, Μέξνο Α 

 

 

Φχιν 

ρ
2 

p 

Άλδξαο Γπλαίθα 

N % N % 

10. Δπαλεμεηάδσ θαη 

αλαθεθαιαηψλσ ηελ πξνεγνχκελε 

γλψζε ηαθηηθά 

       

Γηαθσλψ 0 0,0% 3 2,8%   

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
6 4,4% 10 9,8% 3,251 ,048 

πκθσλψ 130 95,6% 96 88,4%   

       

11. Υξεζηκνπνηψ ην ζρνιηθφ 

βηβιίν σο θχξηα πεγή ζηε 

δηδαζθαιία κνπ ησλ καζεκαηηθψλ 

       

Γηαθσλψ 9 6,6% 5 4,6%   

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
25 18,4% 24 22,0% ,858 ,651 

πκθσλψ 102 75% 80 73,4%   

       

12. Πεξηγξάθσ ηνπο καζεζηαθνχο 

ζηφρνπο ζηελ αξρή θάζε 

καζήκαηνο 

       

Γηαθσλψ 5 3,7% 8 7,3%   

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
32 23,5% 20 18,3% 2,314 ,314 

πκθσλψ 99 72,8% 81 74,3%   

       

13. Δμεηάδσ ηη έρεη καζεπηεί ζην 

ηέινο θάζε καζήκαηνο 

       

Γηαθσλψ 6 4,4% 4 3,7%   

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
25 18,4% 14 12,8% 1,546 ,462 

πκθσλψ 105 77,2% 91 83,5%   

       

14. Δπηιέγσ ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπ ζα 

αθνινπζήζσ γηα θάζε καζεηή κε 

βάζε ηηο πξνζσπηθέο ηνπ αλάγθεο 

       

Γηαθσλψ 23 16,9% 18 16,5%   

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
47 34,6% 37 33,9% ,025 ,988 

πκθσλψ 66 48,5% 54 49,5%   

       

15. Διέγρσ ζπζηεκαηηθά αλ ηα 

θαζήθνληα θαη νη εξγαζίεο ησλ 

καζεηψλ βαζίδνληαη ζε ζαθείο θαη 

μεθάζαξνπο ζηφρνπο κάζεζεο 

       

Γηαθσλψ 9 6,6% 7 6,4%   

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
37 27,2% 21 19,3% 2,189 ,335 

πκθσλψ 90 66,2% 81 74,3%   

       

16. πκππθλψλσ ην πεξηερφκελν        
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ηεο δηδαζθαιίαο γηα ηνπο 

πξνρσξεκέλνπο καζεηέο, αλ είλαη 

απαξαίηεην 

Γηαθσλψ 19 14% 18 16,5%   

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
39 28,7% 29 26,6% ,355 ,837 

πκθσλψ 78 57,4% 62 56,9%   

       

17. Απινπνηψ ην πεξηερφκελν ηεο 

δηδαζθαιίαο γηα λα βνεζήζσ ηνπο 

αδχλακνπο καζεηέο, αλ είλαη 

απαξαίηεην 

       

Γηαθσλψ 3 2,2% 4 3,7%   

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
15 11,0% 10 9,2% ,659 ,719 

πκθσλψ 118 86,8% 95 87,2%   

       

 

πκπεξαζκαηηθά, εθηφο απφ ειάρηζηεο εμαηξέζεηο (εξσηήζεηο 10 ηνπ πξψηνπ 

κέξνπο θαη 4,5,6,9 θαη 23 ηνπ δεπηέξνπ κέξνπο) επηθξαηεί αλεμαξηεζία ζηα 

απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ σο πξνο ηνλ παξάγνληα θχιν. Σν ηειηθφ 

ζπκπέξαζκα είλαη φηη ηφζν νη γπλαίθεο φζν θαη νη άλδξεο θαζεγεηέο Μαζεκαηηθψλ 

αληηκεησπίδνπλ κε ηνλ ίδην ηξφπν ηφζν ηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, φζν θαη ηελ έληαμε πξαθηηθψλ ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία. 

 

Β. Πυρ διαθοποποιούνηαι οι απότειρ ηυν καθηγηηών Μαθημαηικών με βάζη 

ηην ηλικία 

ε απηφ ην ζεκείν, έρεη ελδηαθέξνλ λα γίλεη ζχγθξηζε ησλ απφςεσλ ησλ λέσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε ειηθία, κε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο. Θα 

εμεηαζηεί, ινηπφλ, αλ ππάξρεη εμάξηεζε κεηαμχ ησλ εξσηήζεσλ ησλ δχν πξψησλ 

κεξψλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηεο ειηθίαο ησλ θαζεγεηψλ Μαζεκαηηθψλ. Γηα ην 

ιφγν απηφ, ζηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη πίλαθεο ζπρλνηήησλ γηα ηηο εξσηήζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο ρ
2 

θαη p. Απφ ηα 

δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα, ζε θάπνηεο εξσηήζεηο δελ 

πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ έιεγρν ρ
2
. Έηζη, γηα λα θαηαζηεί εθηθηή ε 

δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ, αθαηξέζεθαλ νη εξσηήζεηο 1, 8 ηνπ πξψηνπ κέξνπο θαη 4 ηνπ 

δεπηέξνπ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη έγηλε ζπλέλσζε ησλ θιάζεσλ απφ πέληε 

ζε ηξεηο ειηθηαθέο νκάδεο, «Μέρξη 40», «41 – 50» θαη «Άλσ ησλ 50».  

Απφ ηνλ πίλαθα 3.5.6, κπνξνχκε λα δνχκε φηη νη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή p 

θπκαίλνληαη απφ 0,151 σο 0,892, δειαδή ν ζπληειεζηήο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ειέγρνπ 

είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ 0,05 κε απνηέιεζκα λα κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη δελ 

δηαθνξνπνηνχληαη νη απφςεηο ησλ θαζεγεηψλ σο πξνο ην πεξηερφκελν απηψλ ησλ 

εξσηήζεσλ κε βάζε ηελ ειηθία. 
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Πίνακαρ 3.5.6. 

Έιεγρνο ρ
2
 , Δξσηήζεηο 1- 3, 5-9, Μέξνο Β 

 

 

 

 

Ζιηθία 

ρ
2 

p 

 Μέρξη 40 41-50 Άλσ ησλ 50  

 % % %  

1. Οη καζεηέο κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο έρνπλ 

ην δηθαίσκα λα 

εθπαηδεχνληαη ζηελ ίδηα ηάμε 

κε ηνπο καζεηέο ρσξίο 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο 

        

Γηαθσλψ  2,7% 11,1% 12,8%    

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
 21,6% 17,2% 22%  3,955 ,412 

πκθσλψ  75,7% 71,7% 65,1%    

        

2. Ζ εθπαηδεπηηθή 

ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ 

κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ζηε γεληθή ηάμε δελ 

απνηειεί επηζπκεηή 

πξαθηηθή γηα ηνπο καζεηέο 

ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο 

        

Γηαθσλψ  29,7% 29,3% 29,4%    

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
 29,7% 38,4% 37,6%  1,171 ,883 

πκθσλψ  40,5% 32,3% 33%    

        

3. Δίλαη δχζθνιν λα 

δηαηεξήζεη θάπνηνο ηελ 

πεηζαξρία κέζα ζε κία ηάμε 

πνπ πεξηιακβάλεη καζεηέο 

κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο θαη ρσξίο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

        

Γηαθσλψ  40,5% 37,4% 44%    

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
 27,0% 29,3% 17,4%  4,367 ,359 

πκθσλψ  32,4% 33,3% 38,5%    

        

 

5. Ζ εθπαηδεπηηθή 

ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ 

κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ζηε γεληθή ηάμε 

κπνξεί λα απνβεί σθέιηκε 

γηα ηνπο γνλείο απηψλ ησλ 

παηδηψλ 

        

 

Γηαθσλψ 
 

 

13,5% 

 

5,1% 

 

8,3% 
   

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
 27% 25,3% 20,2%  3,988 ,408 

πκθσλψ  59,5% 69,7% 71,6%    

        

6. Οη γνλείο ησλ καζεηψλ κε 

ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

πξνηηκνχλ ην παηδί ηνπο λα 

θνηηά ζηε γεληθή ηάμε 

        

Γηαθσλψ  2,7% 3,0% 8,3%    

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
 13,5% 14,1% 11%  3,699 ,448 

πκθσλψ  83,8% 82,8% 80,7%    
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7. Οη πεξηζζφηεξνη 

εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο 

αγσγήο δελ είλαη επαξθψο 

θαηαξηηζκέλνη πξνθεηκέλνπ 

λα δηδάμνπλ ζηε γεληθή ηάμε 

        

Γηαθσλψ  32,4% 22,2% 34,9%    

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
 37,8% 40,4% 42,2%  6,723 ,151 

πκθσλψ  29,7% 37,4% 22,9%    

        

8. Οη εηδηθέο αλάγθεο ησλ 

καζεηψλ κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο δελ κπνξνχλ λα 

ηθαλνπνηεζνχλ πιήξσο απφ 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ γεληθήο 

εθπαίδεπζεο 

        

Γηαθσλψ  81,1% 74,7% 78%    

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
 10,8% 22,2% 14,7%  5,022 ,285 

πκθσλψ  8,1% 3,0% 7,3%    

        

9. Οθείινπκε λα κάζνπκε 

πεξηζζφηεξα γηα ηα 

απνηειέζκαηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο 

ησλ καζεηψλ κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηε 

γεληθή ηάμε πξνηνχ απηή 

εθαξκνζηεί επξέσο 

        

Γηαθσλψ  2,7% 2,0% 1,8%    

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
 5,4% 9,1% 11%  1,114 ,892 

πκθσλψ  91,9% 88,9% 87,2%    

        

 

Γηα ηηο εξσηήζεηο 10 – 19 ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, φιεο νη 

ηηκέο ηνπ p είλαη κηθξφηεξεο απφ 0,05, πνπ ζεκαίλεη φηη δελ παξαηεξήζεθε θάπνηα 

ζπζρέηηζε ζηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ θαη ηελ ειηθία ησλ εξσηεζέλησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (Πίλαθαο 3.5.7). Άξα, κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη νη θαζεγεηέο 

Μαζεκαηηθψλ, αλεμαξηήηνπ ειηθίαο, έρνπλ ζε γεληθέο γξακκέο ηηο ίδηεο απφςεηο φζνλ 

αθνξά ηηο δέθα απηέο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

 

Πίνακαρ 3.5.7. 

Έιεγρνο ρ
2
 , Δξσηήζεηο 10 – 19, Μέξνο Β 

 

 

Ζιηθία 

ρ
2 

p 

 Μέρξη 40 41-50 Άλσ ησλ 50  

 % % %  

10. Ο θαιχηεξνο ηξφπνο γηα 

λα μεθηλήζνπκε ηελ 

εθπαίδεπζε καζεηψλ κε 

ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ζηε γεληθή ηάμε είλαη απιά 

λα ηελ εθαξκφζνπκε 

        

Γηαθσλψ  18,9% 22,2% 24,8%    

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
 21,6% 32,3% 24,8%  3,126 ,537 

πκθσλψ  59,5% 45,5% 50,5%    
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11. Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο 

κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο επηδεηθλχνπλ θαιή 

ζπκπεξηθνξά κέζα ζηε 

γεληθή ηάμε 

        

Γηαθσλψ  24,3% 17,2% 17,4%    

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
 45,9% 45,5% 45%  1,374 ,849 

πκθσλψ  29,7% 37,4% 37,6%    

        

12. Δίλαη εθηθηφ λα δηδάμεηο 

καζεηέο κε θαη ρσξίο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο καδί 

ζηελ ίδηα ηάμε 

        

Γηαθσλψ  18,9% 31,3% 29,4%    

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
 43,2% 30,3% 26,6%  4,495 ,343 

πκθσλψ  37,8% 38,4% 44%    

        

13. Ζ εθπαηδεπηηθή 

ζπκπεξίιεςε καζεηψλ κε 

ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ζηε γεληθή ηάμε είλαη 

σθέιηκε γηα ηελ 

θνηλσληθνπνίεζή ηνπο 

        

Γηαθσλψ  5,4% 2,0% 6,4%    

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
 13,5% 13,1% 11%  2,626 ,622 

πκθσλψ  81,1% 84,8% 82,6%    

        

14. Οη καζεηέο κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

πηζαλφλ λα αλαπηχμνπλ ηηο 

αθαδεκατθέο ηνπο δεμηφηεηεο 

πην γξήγνξα ζηελ εηδηθή 

ηάμε ζε ζχγθξηζε κε ηε 

γεληθή 

        

Γηαθσλψ  45,9% 47,5% 53,2%    

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
 40,5% 40,4% 36,7%  1,044 ,903 

πκθσλψ  13,5% 12,1% 10,1%    

        

15. Οη καζεηέο κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είλαη 

πηζαλφ λα απνκνλσζνχλ ζηε 

γεληθή ηάμε απφ ηνπο 

καζεηέο ρσξίο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

        

Γηαθσλψ  54,1% 49,5% 55%    

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
 18,9% 21,2% 22,9%  1,636 ,802 

πκθσλψ  27% 29,3% 22%    

        

16. Ζ παξνπζία ησλ 

καζεηψλ κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

πξνάγεη ηελ απνδνρή ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο απφ ηνπο 

καζεηέο ρσξίο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

        

Γηαθσλψ  2,7% 6,1% 5,5%    

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
 13,5% 19,2% 25,7%  3,720 ,445 

πκθσλψ  83,8% 74,7% 68,8%    

        

17. Ζ εθπαηδεπηηθή 

ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ 

κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ζηε γεληθή ηάμε 

πξνάγεη ηελ θνηλσληθή ηνπο 

        

Γηαθσλψ  2,7% 9,1% 5,5%    

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
 29,7% 23,2% 19,3%  3,882 ,422 

πκθσλψ  67,6% 67,7% 75,2%    
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αλεμαξηεηνπνίεζε         

18. Ζ εθπαηδεπηηθή 

ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ 

κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ζηε γεληθή ηάμε 

πξνάγεη ηελ απηνεθηίκεζή 

ηνπο 

        

Γηαθσλψ  10,8% 12,1% 9,2%    

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
 27% 35,4% 22,9%  5,289 ,259 

πκθσλψ  62,2% 52,5% 67,9%    

        

19. Οη καζεηέο κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είλαη 

πηζαλφ λα παξνπζηάζνπλ 

πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο ζηε γεληθή 

ηάμε 

        

Γηαθσλψ  21,6% 26,3% 15,6%    

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
 37,8% 39,4% 52,3%  5,828 ,212 

πκθσλψ  40,5% 34,3% 32,1%    

        

 

Σέινο, γηα ηηο ηειεπηαίεο ελλέα εξσηήζεηο ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο, κπνξνχκε 

εχθνια λα δηαπηζηψζνπκε ζηνλ πίλαθα 3.5.8 φηη ηζρχεη ε αλεμαξηεζία κεηαμχ ηεο 

θαζεκίαο απφ απηέο ηηο εξσηήζεηο θαη ηεο πνηνηηθήο κεηαβιεηήο «Ζιηθία». Απηφ 

ζπκβαίλεη θαζψο νη ζπληειεζηέο p απηψλ ησλ εξσηήζεσλ βξίζθνληαη εληφο ηνπ 

δηαζηήκαηνο [0,193, 0,992]. Μάιηζηα, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ έρνπκε ηνλ ζπληειεζηή 

p λα είλαη ηφζν θνληά ζηε κνλάδα, φπσο ζηηο εξσηήζεηο 24 θαη 25, ζπκπεξαίλνπκε 

φηη νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ φισλ ησλ ειηθηψλ είλαη παξφκνηεο.  

 

Πίνακαρ 3.5.8.  

 Έιεγρνο ρ
2
 , Δξσηήζεηο 20 – 28, Μέξνο Β 

 

 

Ζιηθία 

ρ
2 

p 

 Μέρξη 40 41-50 51-60  

 % % %  

20. Οη καζεηέο κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

αλαπηχζζνπλ πςειφηεξα 

επίπεδα απηνεθηίκεζεο ζηε 

γεληθή ηάμε 

        

Γηαθσλψ  13,5% 20,2% 12,8%    

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
 37,8% 44,4% 42,2%  3,866 ,424 

πκθσλψ  48,6% 35,4% 45%    

        

21. Ζ άκηιια ηεο γεληθήο 

ηάμεο εληζρχεη ηελ 

αθαδεκατθή επίδνζε ησλ 

καζεηψλ κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

        

Γηαθσλψ  10,8% 18,2% 22%    

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
 40,5% 41,4% 38,5%  2,584 ,630 

πκθσλψ  48,6% 40,4% 39,4%    

        

22. Ζ θνίηεζε ζε έλα ηκήκα 

έληαμεο δελ επηθέξεη 

        

Γηαθσλψ  10,8% 12,1% 8,3%    
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αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ 

θνηλσληθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε 

ησλ καζεηψλ κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κέρξη 

ηε κέζε εθπαίδεπζε 

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
 35,1% 43,4% 30,3%  6,080 ,193 

πκθσλψ  54,1% 44,4% 61,5%    

        

23. Οη ηππηθά 

αλαπηπζζφκελνη καζεηέο 

είλαη πηζαλφ λα 

παξνπζηάζνπλ πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο πνπ ζα 

πξνθχςνπλ απφ ηε κίκεζε 

καζεηψλ κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ 

παξαθνινπζνχλ ηε γεληθή 

ηάμε 

        

Γηαθσλψ  24,3% 17,2% 18,3%    

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
 37,8% 28,3% 33%  3,158 ,532 

πκθσλψ  37,8% 54,5% 48,6%    

        

24. Οη καζεηέο κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

κνλνπσινχλ ην ρξφλν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

        

Γηαθσλψ  21,6% 19,2% 21,1%    

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
 40,5% 41,4% 35,8%  ,855 ,931 

πκθσλψ  37,8% 39,4% 43,1%    

        

25. Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ  

καζεηψλ κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

απαηηεί ζεκαληηθά 

πεξηζζφηεξε πξνζνρή ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο ηππηθά 

αλαπηπζζφκελνπο καζεηέο 

        

Γηαθσλψ  64,9% 64,6% 67%    

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
 24,3% 23,2% 22,9%  ,266 ,992 

πκθσλψ  10,8% 12,1% 10,1%    

        

26. Οη γνλείο ησλ καζεηψλ κε  

ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξε 

ππνζηήξημε απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζε ζχγθξηζε κε 

ηνπο γνλείο ησλ ηππηθά 

αλαπηπζζφκελσλ καζεηψλ 

        

Γηαθσλψ  8,1% 7,1% 3,7%    

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
 24,3% 18,2% 11,9%  5,662 ,226 

πκθσλψ  67,6% 74,7% 84,4%    

        

27. Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ 

γνλέσλ ησλ καζεηψλ κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

απέλαληη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ 

δελ δηαθέξεη απφ ηε 

        

Γηαθσλψ  48,6% 36,4% 41,3%    

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
 18,9% 38,4% 26,6%  6,231 ,183 

πκθσλψ  32,4% 25,3% 32,1%    
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ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ ησλ 

καζεηψλ ρσξίο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

        

28. Μηα θαιή πξνζέγγηζε ηεο 

δηαρείξηζεο ζπκπεξηιεπηηθψλ 

ηάμεσλ είλαη ε χπαξμε ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ εηδηθήο 

εθπαίδεπζεο ν νπνίνο ζα 

είλαη ππεχζπλνο γηα ηε 

δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ κε 

ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

        

Γηαθσλψ  2,7% 7,1% 4,6%    

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
 27% 18,2% 18,3%  2,563 ,633 

πκθσλψ  70,3% 74,7% 77,1%    

        

 

ηνλ πίλαθα 3.5.9 πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδνληαη ηα ζηαηηζηηθά ησλ εξσηήζεσλ 

2 – 7 ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Δίλαη p > 0,05 γηα ηηο εξσηήζεηο 2, 4, 

5 θαη 7. Οπφηε, θαηαιήγνπκε ζην φηη ππάξρεη αλεμαξηεζία κεηαμχ ηνπ πεξηερνκέλνπ 

απηψλ ησλ εξσηήζεσλ θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν απάληεζαλ ζε απηέο νη 

θαζεγεηέο Μαζεκαηηθψλ αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο. Χζηφζν, ε ηηκή ηνπ 

ζπληειεζηή p ζηηο εξσηήζεηο 3 θαη 6 θαη είλαη κηθξφηεξε ηνπ 0,05 (p = 0,000 θαη p = 

0,004 αληίζηνηρα), νπφηε ην δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ζηαηηζηηθψο επαξθέο 

ψζηε λα απνξξίςνπκε ηελ αλεμαξηεζία θαη λα δερηνχκε φηη ππάξρεη θάπνην κνηίβν 

εμάξηεζεο σο πξνο ηε κεηαβιεηή ηεο ειηθίαο ησλ θαζεγεηψλ.  

 

Πίνακαρ 3.5.9. 

Έιεγρνο ρ
2
 , Δξσηήζεηο 2-7, Μέξνο Α 

 

Ζιηθία 

ρ
2 

p 

  Μέρξη 40 41-50 Άλσ ησλ 50  

 % % %  

2. Αλαζέησ ζχληνκα 

θαζήθνληα γηα λα 

δηεπθνιχλσ καζεηέο πνπ 

έρνπλ κηθξή δηάξθεηα 

πξνζνρήο ή θησρή 

ζπγθέληξσζε 

        

Γηαθσλψ  5,4% 11,1% 5,5%    

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
 18,9% 14,1% 20,2%  3,546 ,471 

πκθσλψ  75,7% 74,7% 74,3%    

        

3. Δλζαξξχλσ ηελ νκαδηθή 

ζπδήηεζε φηαλ εηζάγσ έλα 

λέν ζέκα ή έλλνηα 

        

Γηαθσλψ  2,7% 1,0% 2,8%    

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
 27% 12,1% 9,2%  30,84 ,000 

πκθσλψ  70,3% 86,9% 88,1%    
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4. Υξεζηκνπνηψ λέεο 

ηερλνινγίεο γηα λα βνεζήζσ 

ηνπο καζεηέο λα κάζνπλ 

έλλνηεο 

        

Γηαθσλψ  2,7% 6,1% 6,4%    

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
 43,2% 23,2% 23,9%  6,514 ,164 

πκθσλψ  54,1% 70,7% 69,7%    

        

5. Δλζαξξχλσ ελεξγά ηελ 

εξγαζία ζε δεπγάξηα θαη ηελ 

νκαδηθή εξγαζία ζηελ ηάμε 

        

Γηαθσλψ  8,1% 11,1% 9,2%    

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
 35,1% 23,2% 15,6%  6,977 ,137 

πκθσλψ  56,8% 65,7% 75,2%    

        

6. Υξεζηκνπνηψ πνηθηιία 

δξαζηεξηνηήησλ γηα λα 

βνεζήζσ ηνπο καζεηέο λα 

κάζνπλ έλλνηεο 

        

Γηαθσλψ  5,4% 2,0% 12,4%    

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
 10,8% 19,2% 22,8%  31,12 ,004 

πκθσλψ  83,8% 78,8% 64,8%    

        

7. Εεηψ απφ ηνπο καζεηέο λα 

επαλαιάβνπλ ηηο δνζείζεο 

νδεγίεο 

        

Γηαθσλψ  10,8% 9,1% 8,3%    

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
 18,9% 22,2% 20,2%  ,443 ,979 

πκθσλψ  70,3% 68,7% 71,6%    

        

 

 

ηηο εξσηήζεηο 11, 12, 14 θαη 16, φπσο παξαηεξνχκε ζηνλ πίλαθα 3.5.10, ν 

ζπληειεζηήο p είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ 0,05. Απηφ δείρλεη φηη νη απαληήζεηο πνπ 

δφζεθαλ ζε απηέο ηηο ηέζζεξηο εξσηήζεηο δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηνλ παξάγνληα 

ειηθία. Αληίζεηα, ζε θαζεκία απφ ηηο εξσηήζεηο 9, 10, 13, 15 θαη 17, ε ηηκή ηνπ p 

είλαη κηθξφηεξε ηνπ 0,05. Γερφκαζηε, ινηπφλ, φηη ππάξρεη θάπνηα ζρέζε εμάξηεζεο 

κεηαμχ ηεο θάζε εξψηεζεο θαη ηνπ παξάγνληα ειηθία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ 

εξψηεζε «Δμεγψ θαη δηδάζθσ ηε γιψζζα ησλ Μαζεκαηηθψλ» νη λεφηεξνη 

εθπαηδεπηηθνί, ειηθίαο κέρξη 50 εηψλ, θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ θξάηεζαλ νπδέηεξε 

ζηάζε ζε ζχγθξηζε κε ηνπο θαζεγεηέο κεγαιχηεξεο ειηθίαο νη νπνίνη θπξίσο 

ζπκθψλεζαλ ή ζπκθψλεζαλ απνιχησο. ηε δέθαηε ηξίηε εξψηεζε, ζπκπεξαίλνπκε 

κε αζθάιεηα φηη νη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία θαζεγεηέο δίλνπλ έκθαζε ζην λα εμεηαζηεί 

ηη έρεη δηδαρζεί ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο. Δπηπιένλ, βιέπνπκε φηη ε ρξήζε ηνπ 
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ζρνιηθνχ βηβιίνπ σο θχξηα πεγή δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ησλ Μαζεκαηηθψλ, 

πηνζεηείηαη θπξίσο απφ ηνπο θαζεγεηέο κεγαιχηεξεο ειηθίαο. ηελ δέθαηε πέκπηε 

εξψηεζε ππάξρεη ζαθήο εμάξηεζε κεηαμχ ησλ δχν πνηνηηθψλ κεηαβιεηψλ. Οη 

εθπαηδεπηηθνί ειηθίαο 41 - 50 εηψλ δελ ζπκθσλνχλ ηφζν έληνλα κε ην πεξηερφκελν 

απηήο ηεο πξφηαζεο, ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σέινο, ζηελ 

εξψηεζε 17 κε p = 0,025 < 0,05, νη εθπαηδεπηηθνί ειηθίαο απφ 50 θαη άλσ ζπκθσλνχλ 

πνιχ πην έληνλα ζε ζχγθξηζε κε ηνπο λεφηεξνπο ειηθηαθά εθπαηδεπηηθνχο. 

 

Πίνακαρ 3.5.10. 

Έιεγρνο ρ
2
 , Δξσηήζεηο 9-17, Μέξνο Α  

 

 

Ζιηθία 

ρ
2 

p 

  Μέρξη 40 41-50 Άλσ ησλ 50  

 % % %  

9. Δμεγψ θαη δηδάζθσ 

ηε γιψζζα ησλ 

καζεκαηηθψλ 

        

Γηαθσλψ  8,2% 5,05% 0,0%    

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
 21,6% 6,1% 0,0%  15,696 ,003 

πκθσλψ  70,2% 88,8% 100%    

        

10. Δπαλεμεηάδσ θαη 

αλαθεθαιαηψλσ ηελ 

πξνεγνχκελε γλψζε 

ηαθηηθά 

        

Γηαθσλψ  7,1% 10,5% 0,0%    

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
 10,0% 5,1% 3,9%  13,128 ,011 

πκθσλψ  82,9% 84,4% 96,1%    

        

11. Υξεζηκνπνηψ ην 

ζρνιηθφ βηβιίν σο 

θχξηα πεγή ζηε 

δηδαζθαιία κνπ ησλ 

καζεκαηηθψλ 

        

Γηαθσλψ  8,1% 4,0% 6,4%    

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
 21,6% 21,2% 18,3%  1,318 ,858 

πκθσλψ  70,3% 74,7% 75,2%    

        

12. Πεξηγξάθσ ηνπο 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο 

ζηελ αξρή θάζε 

καζήκαηνο 

        

Γηαθσλψ  13,5% 5,1% 2,8%    

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
 24,3% 21,2% 20,2%  7,109 ,130 

πκθσλψ  62,2% 73,7% 77,1%    

        

13. Δμεηάδσ ηη έρεη 

καζεπηεί ζην ηέινο 

θάζε καζήκαηνο 

        

Γηαθσλψ  13,5% 2,0% 2,8%    

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
 18,9% 18,2% 13,8%  11,722 ,02 
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πκθσλψ  67,6% 79,8% 84,4%    

        

14. Δπηιέγσ ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ 

Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο πνπ ζα 

αθνινπζήζσ γηα θάζε 

καζεηή κε βάζε ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπ 

αλάγθεο 

        

Γηαθσλψ  13,5% 14,1% 20,2%    

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
 32,4% 41,4% 28,4%  4,731 ,316 

πκθσλψ  54,1% 44,4% 51,4%    

        

15. Διέγρσ 

ζπζηεκαηηθά αλ ηα 

θαζήθνληα θαη νη 

εξγαζίεο ησλ καζεηψλ 

βαζίδνληαη ζε ζαθείο 

θαη μεθάζαξνπο 

ζηφρνπο κάζεζεο 

        

Γηαθσλψ  13,6% 7,1% 16,5%    

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
 29,3% 28,3% 27,1%  22,054 ,01 

πκθσλψ  57,1% 64,5% 56,4%    

        

16. πκππθλψλσ ην 

πεξηερφκελν ηεο 

δηδαζθαιίαο γηα ηνπο 

πξνρσξεκέλνπο 

καζεηέο, αλ είλαη 

απαξαίηεην 

        

Γηαθσλψ  18,9% 19,2% 10,1%    

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
 21,6% 30,3% 27,5%  5,323 ,256 

πκθσλψ  59,5% 50,5% 62,4%    

        

17. Απινπνηψ ην 

πεξηερφκελν ηεο 

δηδαζθαιίαο γηα λα 

βνεζήζσ ηνπο 

αδχλακνπο καζεηέο, 

αλ είλαη απαξαίηεην 

        

Γηαθσλψ  5,0% 6,1% 0,9%    

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
 12,9% 11,1% 6,4%  11,159 ,025 

πκθσλψ  81,1% 82,8% 92,7%    

        

 

πλνςίδνληαο, ζηελ πιεηνςεθία ησλ εξσηήζεσλ νη θαζεγεηέο δελ επεξεάζηεθαλ 

απφ ηελ ειηθία ηνπο θαη δηαπηζηψζεθε κηα γεληθή νκνηνκνξθία ζηηο απαληήζεηο ηνπο, 

θπξίσο γηα ηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. ζνλ 

αθνξά ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ζηελ ηάμε ησλ καζεκαηηθψλ, νη κεγαιχηεξεο 

δηαθνξέο δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ ησλ θαζεγεηψλ ειηθίαο κέρξη 40 εηψλ θαη ησλ 

θαζεγεηψλ ειηθίαο κεγαιχηεξεο ησλ 50 εηψλ.  

 

Γ. Πυρ διαθοποποιούνηαι οι απότειρ ηυν καθηγηηών Μαθημαηικών με βάζη ηα 

έηη πποϋπηπεζίαρ 

Αθνινπζεί ε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο εμάξηεζεο ησλ απαληήζεσλ ησλ 

εξσηεζέλησλ σο πξνο ηελ πνηνηηθή κεηαβιεηή «Έηε πξνυπεξεζίαο». Παξαθάησ, 

παξνπζηάδνληαη πίλαθεο ζπρλνηήησλ νη νπνίνη πεξηέρνπλ ηηο πνζνζηηαίεο κνλάδεο 

πνπ ζπγθέληξσζε ε θάζε εξψηεζε σο πξνο ηνλ παξάγνληα «Έηε πξνυπεξεζίαο», 
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θαζψο θαη ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ρ
2
 θαη p ηεο θάζε εξψηεζεο. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

ηήξεζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ ειέγρνπ ρ
2
 πνπ έρνπλ αλαθεξζεί, ζεσξήζεθε 

αλαγθαίν λα αθαηξεζνχλ νη εξσηήζεηο 1, 9, 10 ηνπ πξψηνπ κέξνπο θαη 4, 27 ηνπ 

δεχηεξνπ κέξνπο, θαζψο θαη ε ελνπνίεζε ησλ παξαηεξήζεσλ ζε ηξείο νκάδεο αληί 

γηα πέληε αλάινγα κε ηα έηε ππεξεζίαο, «Μέρξη 10», «11-20», «Άλσ ησλ 20». Οη 56 

εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ φηη έρνπλ κέρξη 10 έηε ππεξεζίαο (πνζνζηφ 22,9%), νη 129 

δήισζαλ φηη έρνπλ απφ 11 – 20 έηε ππεξεζίαο (πνζνζηφ 52,7%) θαη ηέινο νη 70 

δήισζαλ άλσ ησλ 20 (πνζνζηφ 24,4%). 

Γηα ηηο εξσηήζεηο 1, 3, 5, 6, 8 θαη 9 ηνπ δεπηέξνπ κέξνπο (Πίλαθαο 3.5.11), νη 

ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή p βξίζθνληαη ζην δηάζηεκα [0,151, 0,859], ζχκθσλα κε ηα 

δεδνκέλα ηνπ πίλαθα 3.5.11. Άξα, γηα απηέο ηηο εξσηήζεηο κπνξνχκε λα πνχκε φηη δελ 

δηαθνξνπνηνχληαη νη απαληήζεηο ησλ θαζεγεηψλ κε φζα έηε πξνυπεξεζίαο θη αλ 

έρνπλ. Γηα ηηο εξσηήζεηο 2 θαη 7, φκσο, θαίλεηαη φηη ππάξρεη θάπνηα ζρέζε εμάξηεζεο 

κεηαμχ απηψλ ησλ εξσηήζεσλ θαη ηεο πνηνηηθήο κεηαβιεηήο «Έηε πξνυπεξεζίαο», 

(ρ
2
 = 9,951 θαη p = 0,046, ρ

2
 = 9,617 θαη p = 0,042 αληίζηνηρα). Αλαιπηηθφηεξα, νη 

πην έκπεηξνη θαζεγεηέο ππνζηήξημαλ φηη νη καζεηέο ρσξίο εηδηθέο αλάγθεο, πνιιέο 

θνξέο, δελ ζπκθσλνχλ κε ηελ έληαμε καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηηο 

γεληθέο ηάμεηο. Αληηζέησο, νη θαζεγεηέο κε εκπεηξία κηθξφηεξε ησλ 10 εηψλ 

ακθηζβήηεζαλ ηελ άπνςε απηή. Αθφκε, νη θαζεγεηέο Μαζεκαηηθψλ κε ηε 

κεγαιχηεξε εκπεηξία έδεημαλ λα εκπηζηεχνληαη πεξηζζφηεξν ηνπο θαζεγεηέο εηδηθήο 

αγσγήο ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ θξάηεζαλ είηε νπδέηεξε 

ζηάζε είηε ζπκθψλεζαλ κε ην πεξηερφκελν ηεο έβδνκεο εξψηεζεο ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ. 

 

Πίνακαρ 3.5.11. 

Έιεγρνο ρ
2
 , Δξσηήζεηο 1 – 3, 5 – 9, Μέξνο Β 

 

 

Έηε πξνυπεξεζίαο 

 
 Μέρξη 10 11-20 Άλσ ησλ 20  

% % % ρ
2 

p          

1. Οη καζεηέο κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο έρνπλ 

ην δηθαίσκα λα 

εθπαηδεχνληαη ζηελ ίδηα 

ηάμε κε ηνπο καζεηέο ρσξίο 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο 

       

Γηαθσλψ 7,1% 11,6% 11,7%    

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
12,5% 24,0% 18,3%  4,978 ,290 

πκθσλψ 80,4% 64,3% 70%    

       

2. Ζ εθπαηδεπηηθή 

ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ 

κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ζηε γεληθή ηάμε δελ 

απνηειεί επηζπκεηή 

       

Γηαθσλψ 25% 27,9% 36,7%    

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
30,4% 43,4% 28,3%  9,951 ,046 

πκθσλψ 44,6% 28,7% 35%    
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πξαθηηθή γηα ηνπο καζεηέο 

ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο 

       

3. Δίλαη δχζθνιν λα 

δηαηεξήζεη θάπνηνο ηελ 

πεηζαξρία κέζα ζε κία ηάμε 

πνπ πεξηιακβάλεη καζεηέο 

κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο θαη ρσξίο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

       

Γηαθσλψ 37,5% 43,4% 38,3%    

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
28,6% 20,9% 25%  1,539 ,820 

πκθσλψ 33,9% 35,7% 36,7%    

       

5. Ζ εθπαηδεπηηθή 

ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ 

κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ζηε γεληθή ηάμε 

κπνξεί λα απνβεί σθέιηκε 

γηα ηνπο γνλείο απηψλ ησλ 

παηδηψλ 

       

Γηαθσλψ 5,4% 7,8% 10%    

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
23,2% 24,8% 20%  1,314 ,859 

πκθσλψ 71,4% 67,4% 70%    

       

6. Οη γνλείο ησλ καζεηψλ κε 

ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

πξνηηκνχλ ην παηδί ηνπο λα 

θνηηά ζηε γεληθή ηάμε 

       

Γηαθσλψ 3,6% 3,9% 10%    

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
19,6% 10,1% 11,7%  6,732 ,151 

πκθσλψ 76,8% 86% 78,3%    

       

7. Οη πεξηζζφηεξνη 

εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο 

αγσγήο δελ είλαη επαξθψο 

θαηαξηηζκέλνη πξνθεηκέλνπ 

λα δηδάμνπλ ζηε γεληθή ηάμε 

       

Γηαθσλψ 26,8% 24,8% 41,7%    

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
39,3% 41,9% 46%  9,617 ,042 

πκθσλψ 33,9% 33,3% 12,3%    

       

8. Οη εηδηθέο αλάγθεο ησλ 

καζεηψλ κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο δελ κπνξνχλ λα 

ηθαλνπνηεζνχλ πιήξσο απφ 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ γεληθήο 

εθπαίδεπζεο 

       

Γηαθσλψ 82,1% 74,4% 78,3%    

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
10,7% 20,2% 16,7%  2,630 ,622 

πκθσλψ 7,1% 5,4% 5%    

       

9. Οθείινπκε λα κάζνπκε 

πεξηζζφηεξα γηα ηα 

απνηειέζκαηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο 

ζπκπεξίιεςεο ησλ καζεηψλ 

       

Γηαθσλψ 1,8% 3,1% 0,0%    

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
7,1% 7,8% 15%  4,765 ,312 

πκθσλψ 91,1% 89,1% 85%    
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κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ζηε γεληθή ηάμε 

πξνηνχ απηή εθαξκνζηεί 

επξέσο 

       

 

Απφ ηηο δέθα εξσηήζεηο (10 - 19) ηνπ δεπηέξνπ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

πνπ αθνινπζνχλ ζηνλ πίλαθα 3.5.12, ζηηο ελλέα εξσηήζεηο δελ ππάξρεη θακία πηζαλή 

ζρέζε εμάξηεζεο κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ ησλ θαζεγεηψλ Μαζεκαηηθψλ θαη ησλ 

εηψλ πξνυπεξεζίαο πνπ έρνπλ. Μφλν ζηε δέθαηε φγδνε εξψηεζε, παξαηεξνχκε φηη 

ππάξρεη εμάξηεζε ησλ απνηειεζκάησλ σο πξνο ηελ εκπεηξία (p = 0,049). Οη 

θαζεγεηέο κε πξνυπεξεζία 11 – 20 εηψλ θξάηεζαλ σο πξνο ην πεξηερφκελν απηήο ηεο 

εξψηεζεο κηα πην νπδέηεξε ζηάζε ζε ζχγθξηζε κε ηνπο θαζεγεηέο ησλ άιισλ δχν 

νκάδσλ εηψλ πξνυπεξεζίαο. 

 

Πίνακαρ 3.5.12. 

Έιεγρνο ρ
2
 , Δξσηήζεηο 10 – 19, Μέξνο Β 

 

 

Έηε πξνυπεξεζίαο 

ρ
2 

P 

Μέρξη 10 11-20 Άλσ ησλ 20  

% % %  

10. Ο θαιχηεξνο ηξφπνο γηα 

λα μεθηλήζνπκε ηελ 

εθπαίδεπζε καζεηψλ κε 

ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ζηε γεληθή ηάμε είλαη απιά 

λα ηελ εθαξκφζνπκε 

       

Γηαθσλψ 21,4% 24% 21,7%    

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
19,6% 32,6% 23,3%  5,335 ,255 

πκθσλψ 58,9% 43,4% 55%    

       

11. Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο 

κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο επηδεηθλχνπλ θαιή 

ζπκπεξηθνξά κέζα ζηε 

γεληθή ηάμε 

       

Γηαθσλψ 16,1% 20,2% 16,7%    

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
48,2% 48,1% 36,7%  4,294 ,368 

πκθσλψ 35,7% 31,8% 46,7%    

       

12. Δίλαη εθηθηφ λα δηδάμεηο 

καζεηέο κε θαη ρσξίο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο καδί 

ζηελ ίδηα ηάμε 

       

Γηαθσλψ 21,4% 31,8% 28,3%    

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
41,1% 31,0% 20%  7,975 ,093 

πκθσλψ 37,5% 37,2% 51,7%    

       

13. Ζ εθπαηδεπηηθή 

ζπκπεξίιεςε καζεηψλ κε 

ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ζηε γεληθή ηάμε είλαη 

       

Γηαθσλψ 5,4% 3,9% 5%    

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
7,1% 15,5% 10%  3,044 ,551 
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σθέιηκε γηα ηελ 

θνηλσληθνπνίεζή ηνπο 

πκθσλψ 87,5% 80,6% 85%    

       

14. Οη καζεηέο κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

πηζαλφλ λα αλαπηχμνπλ ηηο 

αθαδεκατθέο ηνπο 

δεμηφηεηεο πην γξήγνξα ζηελ 

εηδηθή ηάμε ζε ζχγθξηζε κε 

ηε γεληθή 

       

Γηαθσλψ 46,4%  48,1% 56,7%    

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
44,6% 38,8% 33,3%  2,489 ,647 

πκθσλψ 8,9% 13,2% 10%    

       

15. Οη καζεηέο κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είλαη 

πηζαλφ λα απνκνλσζνχλ ζηε 

γεληθή ηάμε απφ ηνπο 

καζεηέο ρσξίο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

       

Γηαθσλψ 51,8% 51,9% 55%    

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
17,9% 23,3% 21,7%  1,253 ,869 

πκθσλψ 30,4% 24,8% 23,3%    

       

16. Ζ παξνπζία ησλ 

καζεηψλ κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

πξνάγεη ηελ απνδνρή ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο απφ ηνπο 

καζεηέο ρσξίο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

       

Γηαθσλψ 3,6% 6,2% 5%    

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
16,1% 24,0% 20%  2,366 ,669 

πκθσλψ 80,3% 69,8% 75%    

       

17. Ζ εθπαηδεπηηθή 

ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ 

κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ζηε γεληθή ηάμε 

πξνάγεη ηελ θνηλσληθή ηνπο 

αλεμαξηεηνπνίεζε 

       

Γηαθσλψ 7,1% 7% 5%    

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
17,9% 23,3% 25%  1,186 ,880 

πκθσλψ 75% 69,8% 70%    

       

18. Ζ εθπαηδεπηηθή 

ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ 

κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ζηε γεληθή ηάμε 

πξνάγεη ηελ απηνεθηίκεζή 

ηνπο 

       

Γηαθσλψ 7,1% 12,4% 10%    

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
19,6% 35,7% 21,7%  9,523 ,049 

πκθσλψ 73,2% 51,9% 68,3%    

       

19. Οη καζεηέο κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είλαη 

πηζαλφ λα παξνπζηάζνπλ 

πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο ζηε γεληθή 

ηάμε 

       

Γηαθσλψ 23,2% 22,5% 15%    

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
39,3% 44,2% 51,7%  2,540 ,638 

πκθσλψ 37,5%  33,3% 33,3%    

       

 

Σέινο, ζηνλ πίλαθα 3.5.13 γηα ηηο ηειεπηαίεο νθηψ εξσηήζεηο ηνπ δεχηεξνπ 

κέξνπο, παξαηεξνχκε φηη νη ζπληειεζηέο p θπκαίλνληαη απφ 0,11 σο 0,953, δειαδή 



 
 

108 
 

είλαη p > 0,05 θαη έηζη, δερφκαζηε ηελ αλεμαξηεζία κεηαμχ απηψλ ησλ εξσηήζεσλ 

θαη ηεο κεηαβιεηήο «Έηε πξνυπεξεζίαο».  

 

Πίνακαρ 3.5.13. 

Έιεγρνο ρ
2
 , Δξσηήζεηο 20-26, 28, Μέξνο Β 

 

 

Έηε πξνυπεξεζίαο 

ρ
2 

p 

Μέρξη 10 11-20 Άλσ ησλ 20  

% % %  

20. Οη καζεηέο κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

αλαπηχζζνπλ πςειφηεξα 

επίπεδα απηνεθηίκεζεο ζηε 

γεληθή ηάμε 

       

Γηαθσλψ 17,9% 17,1% 11,7%    

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
37,5% 48,1% 35%  6,489 ,165 

πκθσλψ 44,6% 34,9% 53,3%    

       

21. Ζ άκηιια ηεο γεληθήο 

ηάμεο εληζρχεη ηελ 

αθαδεκατθή επίδνζε ησλ 

καζεηψλ κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

       

Γηαθσλψ 8,9% 23,3% 18,3%    

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
39,3% 41,9% 36,7%  7,544 ,110 

πκθσλψ 51,8% 34,9% 45%    

       

22. Ζ θνίηεζε ζε έλα ηκήκα 

έληαμεο δελ επηθέξεη 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ 

θνηλσληθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε 

ησλ καζεηψλ κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κέρξη 

ηε κέζε εθπαίδεπζε 

       

Γηαθσλψ 14,3% 8,5% 10%    

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
39,3% 34,9% 36,7%  2,237 ,692 

πκθσλψ 46,4% 56,6% 53,3%    

       

23. Οη ηππηθά 

αλαπηπζζφκελνη καζεηέο 

είλαη πηζαλφ λα 

παξνπζηάζνπλ πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο πνπ ζα 

πξνθχςνπλ απφ ηε κίκεζε 

καζεηψλ κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ 

παξαθνινπζνχλ ηε γεληθή 

ηάμε 

       

Γηαθσλψ 23,2% 18,6% 15%    

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
32,1% 31,8% 31,7%  1,493 ,828 

πκθσλψ 44,6% 49,6% 53,3%    

       

24. Οη καζεηέο κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

κνλνπσινχλ ην ρξφλν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

       

Γηαθσλψ 23,2% 20,9% 16,7%    

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
37,5% 38,8% 40%  ,852 ,935 
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πκθσλψ 39,3% 40,3% 43,3%    

       

25. Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ 

καζεηψλ κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

απαηηεί ζεκαληηθά 

πεξηζζφηεξε πξνζνρή ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο ηππηθά 

αλαπηπζζφκελνπο καζεηέο 

       

Γηαθσλψ 67,9% 65,1% 65%    

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
23,2% 20,9% 28,3%  3,277 ,513 

πκθσλψ 8,9% 14% 6,7%    

       

26. Οη γνλείο ησλ καζεηψλ 

κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ρξεηάδνληαη 

πεξηζζφηεξε ππνζηήξημε 

απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο γνλείο ησλ 

ηππηθά αλαπηπζζφκελσλ 

καζεηψλ 

       

Γηαθσλψ 7,1% 7,8% 0,0%    

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
16,1% 17,1% 15%  5,193 ,268 

πκθσλψ 76,8% 75,2% 85%    

       

28. Μηα θαιή πξνζέγγηζε 

ηεο δηαρείξηζεο 

ζπκπεξηιεπηηθψλ ηάμεσλ 

είλαη ε χπαξμε ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ εηδηθήο 

εθπαίδεπζεο ν νπνίνο ζα 

είλαη ππεχζπλνο γηα ηε 

δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ κε 

ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

       

Γηαθσλψ 3,6% 6,2% 5%    

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
21,4% 18,6% 20%  ,689 ,953 

πκθσλψ 75% 75,2% 75%    

       

 

Απφ ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα 3.5.14, παξαηεξνχκε φηη γηα ηηο εξσηήζεηο 2 θαη 4 – 

8, ε ηηκή ηνπ p είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ ηηκή 0,05, νπφηε δερφκαζηε ππνρξεσηηθά 

φηη νη κεηαβιεηέο «εξψηεζε» – «έηε πξνυπεξεζίαο» είλαη αλεμάξηεηεο. Αληίζεηα, 

ζηελ εξψηεζε 3, είλαη ρ
2
 = 9 θαη p = 0,033 < 0,05, νπφηε δερφκαζηε ηελ χπαξμε 

εμάξηεζεο σο πξνο ηα έηε πξνυπεξεζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη θαζεγεηέο κε 

εκπεηξία κεγαιχηεξε ησλ 20 εηψλ, ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςε, φηη έλαο θαζεγεηήο 

κπνξεί λα θάλεη ρξήζε πνηθίισλ δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη πξνζεγγίζεσλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, θαζψο ζπκθψλεζαλ ηζρπξφηεξα ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

θαζεγεηέο κε κηθξφηεξε εκπεηξία. Δπηπιένλ, κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε φηη νη 

θαζεγεηέο κε πξνυπεξεζία 20 εηψλ θαη θάησ είλαη πην δεθηηθνί σο πξνο ην λα 

ελζαξξχλνπλ ζηε δηεμαγσγή δηαιφγσλ θαη ηεο νκαδηθήο ζπδήηεζεο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ καζήκαηνο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο θαζεγεηέο κεγαιχηεξεο πξνυπεξεζίαο. 

Παξάιιεια, νη θαζεγεηέο κε πξνυπεξεζία απφ 11 έσο 20 ρξφληα θάλεθε λα είλαη πην 

νπδέηεξνη σο πξνο ηελ ελζάξξπλζε ζπδεηήζεσλ θαηά ηελ εηζαγσγή ελφο λένπ 

ζέκαηνο ή έλλνηαο. 
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Πίνακαρ 3.5.14. 

Έιεγρνο ρ
2
 , Δξσηήζεηο 2 – 8, Μέξνο Α 

 

 

Έηε πξνυπεξεζίαο 

ρ
2 

p 

Μέρξη 10 11-20 Άλσ ησλ 20  

% % %  

        

2. Αλαζέησ ζχληνκα 

θαζήθνληα γηα λα 

δηεπθνιχλσ καζεηέο πνπ 

έρνπλ κηθξή δηάξθεηα 

πξνζνρήο ή θησρή 

ζπγθέληξσζε 

       

Γηαθσλψ 3,6% 8,5% 10%    

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
16,1% 18,6% 16,7%  2,244 ,691 

πκθσλψ 80,4% 72,9% 73,3%    

       

3. Δλζαξξχλσ ηελ νκαδηθή 

ζπδήηεζε φηαλ εηζάγσ έλα 

λέν ζέκα ή έλλνηα 

       

Γηαθσλψ 0,0% 1,6% 5%    

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
19,6% 26,1% 13,3%  9,002 ,033 

πκθσλψ 80,4% 72,4% 81,7%    

       

4. Υξεζηκνπνηψ λέεο 

ηερλνινγίεο γηα λα 

βνεζήζσ ηνπο καζεηέο λα 

κάζνπλ έλλνηεο 

       

Γηαθσλψ 1,8% 7% 6,7%    

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
30,4% 24,8% 26,7%  2,436 ,656 

πκθσλψ 67,9% 68,2% 66,7%    

       

5. Δλζαξξχλσ ελεξγά ηελ 

εξγαζία ζε δεπγάξηα θαη 

ηελ νκαδηθή εξγαζία ζηελ 

ηάμε 

       

Γηαθσλψ 5,4% 11,6% 10%    

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
33,9% 17,8% 18,3%  7,310 ,120 

πκθσλψ 60,7% 70,5% 71,7%    

       

6. Υξεζηκνπνηψ πνηθηιία 

δξαζηεξηνηήησλ γηα λα 

βνεζήζσ ηνπο καζεηέο λα 

κάζνπλ έλλνηεο 

       

Γηαθσλψ 0,0% 4,7% 3,3%    

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
16,1% 14,7% 15%  2,688 ,611 

πκθσλψ 83,9% 80,6% 81,7%    

       

7. Εεηψ απφ ηνπο καζεηέο 

λα επαλαιάβνπλ ηηο 

δνζείζεο νδεγίεο 

       

Γηαθσλψ 7,1% 8,5% 11,7%    

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
21,4% 20,2% 21,7%  ,922 ,921 

πκθσλψ 71,4% 71,3% 66,7%    
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8. Οη καζεηέο πξέπεη λα 

είλαη ζε ζέζε λα 

εθαξκφδνπλ ηε γλψζε ηνπο 

απφ ηα καζεκαηηθά ζε 

πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο 

δσήο 

       

Γηαθσλψ 0,0% 2,3% 1,7%    

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
10,7% 10,1% 6,7%  2,015 ,733 

πκθσλψ 89,3% 87,6% 91,7%    

       

 

πσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηνλ πίλαθα 3.5.15 πνπ αθνινπζεί, νη ηηκέο ησλ 

ζπληειεζηψλ p θπκαίλνληαη κεηαμχ ησλ ηηκψλ 0,135 θαη 0,775, νπφηε γηα απηέο ηηο 

εξσηήζεηο 11 – 17 ηζρχεη φηη p > 0,05. αλ απνηέιεζκα απηνχ, ηα δεδνκέλα πάλσ ζηα 

νπνία βαζίζηεθε ν έιεγρνο δελ είλαη επαξθή ψζηε λα απνξξίςνπκε ηελ αλεμαξηεζία. 

πκπεξαίλνπκε, ινηπφλ, φηη νη απαληήζεηο ησλ θαζεγεηψλ ζε απηέο ηηο εξσηήζεηο δελ 

επεξεάζηεθαλ απφ ην πφζα έηε ππεξεζίαο είρε ν θαζέλαο απφ απηνχο, θη επνκέλσο 

θαηαιήγνπκε φηη νη απφςεηο ηνπο πάλσ ζηηο πξνηάζεηο πνπ δηαηππψλνληαη ζε απηέο 

είλαη θνηλέο ζε γεληθέο γξακκέο. 

 

Πίνακαρ 3.5.15. 

Έιεγρνο ρ
2
 , Δξσηήζεηο 11 – 17, Μέξνο Α 

 

 

Έηε πξνυπεξεζίαο 

ρ
2 

p 

Μέρξη 10 11-20 Άλσ ησλ 20  

% % %  

        

11. Υξεζηκνπνηψ ην ζρνιηθφ 

βηβιίν σο θχξηα πεγή ζηε 

δηδαζθαιία κνπ ησλ 

καζεκαηηθψλ 

       

Γηαθσλψ 5,4% 5,4% 6,7%    

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
28,6% 18,6% 15%  3,749 ,441 

πκθσλψ 66,1% 76% 78,3%    

       

12. Πεξηγξάθσ ηνπο 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο ζηελ 

αξρή θάζε καζήκαηνο 

       

Γηαθσλψ 8,9% 5,4% 1,7%    

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
21,4% 22,5% 18,3%  3,713 ,446 

πκθσλψ 69,6% 72,1% 80%    

       

13. Δμεηάδσ ηη έρεη καζεπηεί 

ζην ηέινο θάζε καζήκαηνο 

       

Γηαθσλψ 7,1% 4,7% 0,0%    

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
16,1% 17,8% 11,7%  5,508 ,239 

πκθσλψ 76,8% 77,5% 88,3%    
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14. Δπηιέγσ ηνπο ζηφρνπο 

ηνπ Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο πνπ ζα 

αθνινπζήζσ γηα θάζε 

καζεηή κε βάζε ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπ αλάγθεο 

       

Γηαθσλψ 12,5% 14,7% 25%    

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
28,6% 39,5% 28,3%  7,024 ,135 

πκθσλψ 58,9% 45,7% 46,7%    

       

15. Διέγρσ ζπζηεκαηηθά αλ 

ηα θαζήθνληα θαη νη εξγαζίεο 

ησλ καζεηψλ βαζίδνληαη ζε 

ζαθείο θαη μεθάζαξνπο 

ζηφρνπο κάζεζεο 

       

Γηαθσλψ 5,4% 5,4% 10%    

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
23,2% 23,3% 25%  1,786 ,775 

πκθσλψ 71,4% 71,3% 65%    

       

16. πκππθλψλσ ην 

πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο 

γηα ηνπο πξνρσξεκέλνπο 

καζεηέο, αλ είλαη απαξαίηεην 

       

Γηαθσλψ 14,3% 17,1% 11,7%    

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
33,9% 25,6% 26,7%  2,331 ,675 

πκθσλψ 51,8% 57,4% 61,7%    

       

17. Απινπνηψ ην πεξηερφκελν 

ηεο δηδαζθαιίαο γηα λα 

βνεζήζσ ηνπο αδχλακνπο 

καζεηέο, αλ είλαη απαξαίηεην 

       

Γηαθσλψ 3,6% 3,9% 0,0%    

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
12,5% 10,1% 8,3%  3,004 ,557 

πκθσλψ 83,9% 86% 91,7%    

       

 

πλνςίδνληαο, ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηήζεσλ ησλ δχν κεξψλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ νη απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη εξσηεζέληεο θαζεγεηέο δελ θαίλεηαη 

λα ζρεηίδνληαη κε ηα έηε πξνυπεξεζίαο ηνπο. Μφλν ζε ηέζζεξηο εξσηήζεηο, ζηελ 3 

ηνπ πξψηνπ κέξνπο θαη ζηηο 2, 7 θαη 18 ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ππάξρεη θάπνηα ζρέζε 

εμάξηεζεο, ρσξίο φκσο λα δηαθαίλεηαη θάπνηα μεθάζαξε πξνηίκεζε ησλ θαζεγεηψλ 

αλάινγα κε ηα έηε πξνυπεξεζίαο. 

 

Γ. Πυρ διαθοποποιούνηαι οι απότειρ ηυν καθηγηηών Μαθημαηικών με βάζη ηο 

επίπεδο εκπαίδεςζήρ ηοςρ 

ηε ζπλέρεηα, ζα δηεξεπλεζεί γηα ην αλ ππάξρεη ή φρη δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ην 

πσο απάληεζαλ νη εξσηεζέληεο εθπαηδεπηηθνί αλάινγα κε ην επίπεδν ζπνπδψλ ηνπο. 

Απφ ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα, ζε θάπνηεο εξσηήζεηο δελ 

πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ έιεγρν ρ
2
. Έηζη, γηα λα θαηαζηεί εθηθηή ε 

δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ, έγηλε ζπλέλσζε ησλ νκάδσλ «Μεηαπηπρηαθφ» θαη 

«Γηδαθηνξηθφ» ζε κία νκάδα «Μεηαπηπρηαθφ ή Γηδαθηνξηθφ» θαη αθαηξέζεθαλ νη 

εξσηήζεηο 1, 8 θαη 9 ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Απφ ηελ αλάιπζε 

ησλ απνηειεζκάησλ πξνέθπςε φηη νη 161 απφ ηνπο θαζεγεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 
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έξεπλα έρνπλ πηπρίν παλεπηζηεκίνπ (πνζνζηφ 65,7%) θαη νη 84 θαζεγεηέο είλαη 

θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο (πνζνζηφ 34,3%). 

Αθνινπζεί ν πίλαθαο 3.5.16, ζηνλ νπνίν παξαηεξνχκε φηη γηα ηηο εξσηήζεηο 1 - 6, 

θαη 8 - 10, ην δείγκα πάλσ ζην νπνίν βαζίζηεθε ν έιεγρνο, δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

επαξθέο έηζη ψζηε λα απνξξίςνπκε ηελ αλεμαξηεζία αλάκεζα ζηνλ ηξφπν απάληεζεο 

ησλ θαζεγεηψλ θαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπο (p > 0,05). Αληίζεηα, ν ζπληειεζηήο 

ηεο εξψηεζεο 7 είλαη p = 0,045 κε ρ
2
 = 5,052, νπφηε ηα δεδνκέλα είλαη ζηαηηζηηθψο 

επαξθή ψζηε λα κπνξνχκε κε αζθάιεηα λα δερηνχκε ηελ χπαξμε ζρέζεο εμάξηεζεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ εξψηεζε «Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο 

δελ είλαη επαξθψο θαηαξηηζκέλνη πξνθεηκέλνπ λα δηδάμνπλ ζηε γεληθή ηάμε», νη 

θάηνρνη πηπρίνπ παλεπηζηεκίνπ θξάηεζαλ κηα πην νπδέηεξε ζηάζε κε πνζνζηφ 

44,1%, θαλεξψλνληαο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ ακθηβνιία πνπ ηνπο δηαθαηέρεη σο 

πξνο ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο.  

 

Πίνακαρ 3.5.16. 

Έιεγρνο ρ
2
 , Δξσηήζεηο 1 – 10, Μέξνο Β 

 

 

Δθπαίδεπζε 

 
 

Πηπρίν 

Παλεπηζηεκίνπ 

Μεηαπηπρηαθφ ή 

Γηδαθηνξηθφ  

% %  ρ
2 

p  

1. Οη καζεηέο κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

έρνπλ ην δηθαίσκα λα 

εθπαηδεχνληαη ζηελ ίδηα 

ηάμε κε ηνπο καζεηέο 

ρσξίο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

      

Γηαθσλψ 11,8% 8,3%    

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
21,1% 17,9%  1,279 ,527 

πκθσλψ 67,1% 73,8%    

      

2. Ζ εθπαηδεπηηθή 

ζπκπεξίιεςε ησλ 

καζεηψλ κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ζηε γεληθή ηάμε δελ 

απνηειεί επηζπκεηή 

πξαθηηθή γηα ηνπο 

καζεηέο ρσξίο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

      

Γηαθσλψ 28% 32,1%    

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
36,0% 38,1%  1,034 ,596 

πκθσλψ 36% 29,8%    

      

3. Δίλαη δχζθνιν λα 

δηαηεξήζεη θάπνηνο ηελ 

πεηζαξρία κέζα ζε κία 

ηάμε πνπ πεξηιακβάλεη 

καζεηέο κε ήπηεο 

      

Γηαθσλψ 41,6% 39,3%    

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
24,2% 22,6%  ,374 ,829 

πκθσλψ 34,2% 38,1%    
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εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

θαη ρσξίο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

      

4. Θα πξέπεη λα δίλεηαη 

θάζε επθαηξία ζηνπο 

καζεηέο κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

λα απνδψζνπλ ζην 

κέγηζην ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπο κέζα 

ζηε γεληθή ηάμε 

      

Γηαθσλψ 2,5% 4,8%    

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
8,7% 7,1%  1,043 ,594 

πκθσλψ 88,8% 88,1%    

      

5. Ζ εθπαηδεπηηθή 

ζπκπεξίιεςε ησλ 

καζεηψλ κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ζηε γεληθή ηάμε κπνξεί 

λα απνβεί σθέιηκε γηα 

ηνπο γνλείο απηψλ ησλ 

παηδηψλ 

      

Γηαθσλψ 5,6% 11,9%    

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
24,2% 21,4%  3,123 ,210 

πκθσλψ 70,2% 66,7%    

      

6. Οη γνλείο ησλ 

καζεηψλ κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

πξνηηκνχλ ην παηδί ηνπο 

λα θνηηά ζηε γεληθή 

ηάμε 

      

Γηαθσλψ 4,3% 7,1%    

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
11,8% 14,3%  1,270 ,530 

πκθσλψ 83,9% 78,6%    

      

7. Οη πεξηζζφηεξνη 

εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο 

αγσγήο δελ είλαη 

επαξθψο θαηαξηηζκέλνη 

πξνθεηκέλνπ λα 

δηδάμνπλ ζηε γεληθή 

ηάμε 

      

Γηαθσλψ 27,3% 23,3%    

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
44,1% 34,5%  5,052 ,045 

πκθσλψ 28,6% 42,1%    

      

8. Οη εηδηθέο αλάγθεο 

ησλ καζεηψλ κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

δελ κπνξνχλ λα 

ηθαλνπνηεζνχλ πιήξσο 

απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

γεληθήο εθπαίδεπζεο 

      

Γηαθσλψ 77% 77,4%    

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
16,8% 17,9%  ,242 ,886 

πκθσλψ 6,2% 4,8%    

      

9. Οθείινπκε λα 

κάζνπκε πεξηζζφηεξα 

γηα ηα απνηειέζκαηα 

ηεο εθπαηδεπηηθήο 

      

Γηαθσλψ 2,5% 1,2%    

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
8,7% 10,7%  ,696 ,706 
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ζπκπεξίιεςεο ησλ 

καζεηψλ κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ζηε γεληθή ηάμε πξνηνχ 

απηή εθαξκνζηεί 

επξέσο 

πκθσλψ 88,8% 88,1%    

      

10. Ο θαιχηεξνο 

ηξφπνο γηα λα 

μεθηλήζνπκε ηελ 

εθπαίδεπζε καζεηψλ κε 

ήπηεο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ζηε γεληθή 

ηάμε είλαη απιά λα ηελ 

εθαξκφζνπκε 

      

Γηαθσλψ 23% 22,6%    

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
28,6% 25,0%  ,432 ,806 

πκθσλψ 48,4% 52,4%    

      

 

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ παξαθάησ πίλαθα 3.5.17, ζηηο εξσηήζεηο 12 – 19, 

νη ζπληειεζηέο p ησλ εξσηήζεσλ απηψλ είλαη κεγαιχηεξνη ηνπ 0,05. Οπφηε γηα απηέο 

ηηο εξσηήζεηο δελ δηαθνξνπνηνχληαη νη απφςεηο ησλ θαζεγεηψλ αλάινγα κε ην 

επίπεδν ζπνπδψλ ηνπο. Χζηφζν, γηα ηελ εξψηεζε 11 ηνπ δεπηέξνπ κέξνπο είλαη ρ
2
 = 

12,329 θαη p = 0,002, νπφηε ηα δεδνκέλα πάλσ ζηα νπνία βαζίζηεθε ν ζηαηηζηηθφο 

έιεγρνο είλαη επαξθή ψζηε λα δερηνχκε φηη νη θαζεγεηέο, πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα, είραλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο σο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο εξψηεζεο απηήο, 

αλάινγα κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο πνπ δηαζέηεη ν θαζέλαο απφ απηνχο. Οη θάηνρνη 

κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο επέιεμαλ λα θξαηήζνπλ είηε νπδέηεξε 

ζηάζε είηε δηαθψλεζαλ κε ηελ εξψηεζε απηή, ζε αληίζεζε κε ηνπο ππφινηπνπο 

θαζεγεηέο Μαζεκαηηθψλ πνπ παξνπζίαζαλ κεγαιχηεξν εχξνο απφςεσλ. 

 

Πίνακαρ 3.5.17. 

Έιεγρνο ρ
2
 , Δξσηήζεηο 11 – 19, Μέξνο Β 

 

 

Δθπαίδεπζε 

ρ
2 

p 

Πηπρίν 

Παλεπηζηεκίνπ 

Μεηαπηπρηαθφ ή 

Γηδαθηνξηθφ  

% %  

11. Οη πεξηζζφηεξνη 

καζεηέο κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

επηδεηθλχνπλ θαιή 

ζπκπεξηθνξά κέζα ζηε 

γεληθή ηάμε 

      

Γηαθσλψ 12,4% 29,8%    

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
50,9% 34,5%  12,329 ,002 

πκθσλψ 36,6% 35,7%    

      

12. Δίλαη εθηθηφ λα δηδάμεηο 

καζεηέο κε θαη ρσξίο 

      

Γηαθσλψ 31,1% 23,8%    
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εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο καδί ζηελ ίδηα ηάμε 

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
26,7% 38,1%  3,585 ,167 

πκθσλψ 42,2% 38,1%    

      

13. Ζ εθπαηδεπηηθή 

ζπκπεξίιεςε καζεηψλ κε 

ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ζηε γεληθή ηάμε είλαη 

σθέιηκε γηα ηελ 

θνηλσληθνπνίεζή ηνπο 

      

Γηαθσλψ 3,1% 7,1%    

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
13,0% 10,7%  2,268 ,322 

πκθσλψ 83,9% 82,1%    

      

14. Οη καζεηέο κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

πηζαλφλ λα αλαπηχμνπλ ηηο 

αθαδεκατθέο ηνπο 

δεμηφηεηεο πην γξήγνξα 

ζηελ εηδηθή ηάμε ζε 

ζχγθξηζε κε ηε γεληθή 

      

Γηαθσλψ 52,2% 45,2%    

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
35,4% 45,2%  2,316 ,314 

πκθσλψ 12,4% 9,5%    

      

15. Οη καζεηέο κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είλαη 

πηζαλφ λα απνκνλσζνχλ 

ζηε γεληθή ηάμε απφ ηνπο 

καζεηέο ρσξίο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

      

Γηαθσλψ 47,8% 61,9%    

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
24,8% 15,5%  4,794 ,091 

πκθσλψ 27,3% 22,6%    

      

16. Ζ παξνπζία ησλ 

καζεηψλ κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

πξνάγεη ηελ απνδνρή ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο απφ ηνπο 

καζεηέο ρσξίο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

      

Γηαθσλψ 4,3% 7,1%    

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
21,1% 21,4%  ,888 ,642 

πκθσλψ 74,5% 71,4%    

      

17. Ζ εθπαηδεπηηθή 

ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ 

κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ζηε γεληθή ηάμε 

πξνάγεη ηελ θνηλσληθή ηνπο 

αλεμαξηεηνπνίεζε 

      

Γηαθσλψ 6,8% 6%    

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
20,5% 26,2%  1,043 ,594 

πκθσλψ 72,7% 67,9%    

      

18. Ζ εθπαηδεπηηθή 

ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ 

κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ζηε γεληθή ηάμε 

πξνάγεη ηελ απηνεθηίκεζή 

ηνπο. 

 

      

Γηαθσλψ 9,9% 11,9%    

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
24,8% 35,7%  3,979 ,137 

πκθσλψ 65,2% 52,4%    
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19. Οη καζεηέο κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είλαη 

πηζαλφ λα παξνπζηάζνπλ 

πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο ζηε γεληθή 

ηάμε 

      

Γηαθσλψ 21,7% 19%    

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
46,0% 42,9%  ,852 ,653 

πκθσλψ 32,3% 38,1%    

      

 

πσο καο πιεξνθνξεί ν πίλαθαο 3.5.18, γηα ηηο εξσηήζεηο 20 – 25 θαη 27, 28, ν 

ζπληειεζηήο p πνπ πξνέθπςε απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ παίξλεη ηηκέο 

ζην δηάζηεκα [0,105, 0,830], νπφηε ην δείγκα πάλσ ζην νπνίν βαζίζηεθε ν έιεγρνο ρ
2
 

δελ είλαη ζηαηηζηηθά επαξθέο ψζηε λα ηζρπξηζηνχκε ηελ χπαξμε ζρέζεσλ εμάξηεζεο 

αλάκεζα ζε απηέο ηηο ηειεπηαίεο εξσηήζεηο ηνπ δεπηέξνπ κέξνπο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηελ πνηνηηθή κεηαβιεηή «Δθπαίδεπζε». κσο, γηα ηελ 

εξψηεζε «Οη γνλείο ησλ καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ρξεηάδνληαη 

πεξηζζφηεξε ππνζηήξημε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο γνλείο ησλ 

ηππηθά αλαπηπζζφκελσλ καζεηψλ» είλαη ρ
2 

= 6,621 θαη p = 0,036. Οη απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, θαηφρσλ πηπρίνπ ή κεηαπηπρηαθνχ είλαη αξθεηά θνληηλέο, σζηφζν νη 

πξψηνη είραλ έλα κηθξφ κελ πνζνζηφ πνπ δηαθψλεζε κε ηελ πξφηαζε (8,1%) κε 

απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ ζηελ 

επηινγή «Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ». 

 

Πίνακαρ 3.5.18. 

Έιεγρνο ρ
2
 , Δξσηήζεηο 20 – 28, Μέξνο Β 

 

 

Δθπαίδεπζε 
 

 

Πηπρίν 

 Παλεπηζηεκίνπ 

Μεηαπηπρηαθφ ή 

Γηδαθηνξηθφ 

ρ
2 

p % % 

20. Οη καζεηέο κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

αλαπηχζζνπλ πςειφηεξα 

επίπεδα απηνεθηίκεζεο 

ζηε γεληθή ηάμε 

     

Γηαθσλψ 16,1% 15,5%   

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
39,1% 48,8% 2,309 ,315 

πκθσλψ 44,7% 35,7%   

     

21. Ζ άκηιια ηεο γεληθήο 

ηάμεο εληζρχεη ηελ 

αθαδεκατθή επίδνζε ησλ 

καζεηψλ κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

     

Γηαθσλψ 16,8% 22,6%   

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
39,1% 41,7% 2,036 ,361 

πκθσλψ 44,1% 35,7%   

     

22. Ζ θνίηεζε ζε έλα 

ηκήκα έληαμεο δελ 

     

Γηαθσλψ 10,6% 9,5%   
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επηθέξεη αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ζηελ θνηλσληθή 

θαη ζπλαηζζεκαηηθή 

αλάπηπμε ησλ καζεηψλ κε 

ήπηεο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο κέρξη ηε κέζε 

εθπαίδεπζε 

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
34,8% 39,3% ,490 ,783 

πκθσλψ 54,7% 51,2%   

     

23. Οη ηππηθά 

αλαπηπζζφκελνη καζεηέο 

είλαη πηζαλφ λα 

παξνπζηάζνπλ 

πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο πνπ ζα 

πξνθχςνπλ απφ ηε κίκεζε 

καζεηψλ κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ 

παξαθνινπζνχλ ηε γεληθή 

ηάμε 

     

Γηαθσλψ 18% 20,2%   

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
31,1% 33,3% ,462 ,794 

πκθσλψ 50,9% 46,4%   

     

24. Οη καζεηέο κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

κνλνπσινχλ ην ρξφλν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

     

Γηαθσλψ 16,8% 27,4%   

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
42,2% 32,1% 4,499 ,105 

πκθσλψ 41% 40,5%   

     

25. Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ 

καζεηψλ κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

απαηηεί ζεκαληηθά 

πεξηζζφηεξε πξνζνρή ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο ηππηθά 

αλαπηπζζφκελνπο καζεηέο 

     

Γηαθσλψ 65,8% 65,5%   

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
24,2% 21,4% ,686 ,710 

πκθσλψ 9,9% 13,1%   

     

26. Οη γνλείο ησλ καζεηψλ 

κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ρξεηάδνληαη 

πεξηζζφηεξε ππνζηήξημε 

απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο γνλείο 

ησλ ηππηθά 

αλαπηπζζφκελσλ καζεηψλ 

     

Γηαθσλψ 8,1% 1,2%   

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
12,7% 21,4% 6,621 ,036 

πκθσλψ 79,3% 77,4%   

     

27. Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ 

γνλέσλ ησλ καζεηψλ κε 

ήπηεο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο απέλαληη ζηνλ 

     

Γηαθσλψ 39,1% 42,9%   

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
30,4% 28,9% ,373 ,830 
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εθπαηδεπηηθφ δελ δηαθέξεη 

απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

γνλέσλ ησλ καζεηψλ 

ρσξίο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

πκθσλψ 30,4% 27,4%   

     

28. Μηα θαιή πξνζέγγηζε 

ηεο δηαρείξηζεο 

ζπκπεξηιεπηηθψλ ηάμεσλ 

είλαη ε χπαξμε ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ εηδηθήο 

εθπαίδεπζεο ν νπνίνο ζα 

είλαη ππεχζπλνο γηα ηε 

δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ 

κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο 

     

Γηαθσλψ 6,2% 3,6%   

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
19,3% 20,2% ,772 ,680 

πκθσλψ 74,5% 76,2%   

     

 

 

Παξαηεξνχκε ζηνλ πίλαθα 3.5.19 φηη γηα ηηο εξσηήζεηο 2, 3 θαη 6 ηνπ πξψηνπ 

κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ππάξρεη έληνλε εμάξηεζε ησλ απαληήζεσλ πνπ 

δφζεθαλ σο πξνο ην επίπεδν εθπαίδεπζεο πνπ είρε θαζέλαο απφ ηνπο θαζεγεηέο 

Μαζεκαηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. ηε δεχηεξε εξψηεζε (p = 0,007 < 

0,05), νη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ θαίλεηαη λα κε ζπκθσλνχλ ηφζν σο 

πξνο ηελ αλάζεζε ζχληνκσλ θαζεθφλησλ ζηνπο καζεηέο κε κηθξή δπλαηφηεηα 

ζπγθέληξσζεο. Αθφκε, ηφζν νη θαζεγεηέο πνπ έρνπλ πηπρίν παλεπηζηεκίνπ, φζν θαη 

νη θαζεγεηέο πνπ έρνπλ κεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ ζπκθσλνχλ έληνλα κε ην φηη ζα 

είλαη θαιφ ζην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο λα ελζαξξχλεηαη ν δηάινγνο κε ηνπο δεχηεξνπο 

φκσο λα θαηαβάιινληαη απφ κηα ακθηβνιία, φπσο θαίλεηαη απφ ην 29,5% πνπ 

απάληεζε «Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ». ηελ έθηε εξψηεζε (p = 0,035 < 0,05), νη 

θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ ζπκθσλνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ, κε ην φηη 

θάλνπλ ρξήζε δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ έηζη ψζηε λα επηηχρνπλ θαιχηεξα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο θαζεγεηέο. Γηα ηηο 

εξσηήζεηο 4, 5 θαη 7 βιέπνπκε φηη νη ζπληειεζηέο p είλαη κεγαιχηεξνη ηνπ 0,05 θαη 

ζαλ απνηέιεζκα απηνχ δελ έρνπκε παξά λα δερηνχκε ηελ αλεμαξηεζία θαη ην γεγνλφο 

φηη νη απαληήζεηο ησλ θαζεγεηψλ ζε απηέο ηηο ηξεηο εξσηήζεηο δελ κεηαβάιινληαη 

αλάινγα κε ην επίπεδν εθπαίδεπζήο ηνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

120 
 

Πίνακαρ 3.5.19. 

Έιεγρνο ρ
2
 , Δξσηήζεηο 2 – 7, Μέξνο Α 

 

 

Δθπαίδεπζε 

 
 

Πηπρίν 

Παλεπηζηεκίνπ 

Μεηαπηπρηαθφ ή 

Γηδαθηνξηθφ   

 %  %   ρ
2
 p 

2. Αλαζέησ ζχληνκα 

θαζήθνληα γηα λα 

δηεπθνιχλσ καζεηέο πνπ 

έρνπλ κηθξή δηάξθεηα 

πξνζνρήο ή θησρή 

ζπγθέληξσζε 

         

Γηαθσλψ  8,1%  7,1%     

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
 18,6%  25,5%   8,442 ,007 

πκθσλψ  73,3%  67,4%     

         

3. Δλζαξξχλσ ηελ νκαδηθή 

ζπδήηεζε φηαλ εηζάγσ έλα 

λέν ζέκα ή έλλνηα 

         

Γηαθσλψ  1,9%  2,4%     

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
 14,9%  29,5%   11,23 ,000 

πκθσλψ  83,2%  68,1%     

         

4. Υξεζηκνπνηψ λέεο 

ηερλνινγίεο γηα λα βνεζήζσ 

ηνπο καζεηέο λα κάζνπλ 

έλλνηεο 

         

Γηαθσλψ  6,8%  3,6%     

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
 29,8%  20,2%   4,277 ,118 

πκθσλψ  63,4%  76,2%     

         

5. Δλζαξξχλσ ελεξγά ηελ 

εξγαζία ζε δεπγάξηα θαη ηελ 

νκαδηθή εξγαζία ζηελ ηάμε 

         

Γηαθσλψ  11,2%  7,1%     

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
 20,5%  23,8%   1,203 ,548 

πκθσλψ  68,3%  69%     

         

6. Υξεζηκνπνηψ πνηθηιία 

δξαζηεξηνηήησλ γηα λα 

βνεζήζσ ηνπο καζεηέο λα 

κάζνπλ έλλνηεο 

         

Γηαθσλψ  12,5%  4,8%     

Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
 18,6%  8,3%   7,545 ,035 

πκθσλψ  68,9%  86,9%     

         

7. Εεηψ απφ ηνπο καζεηέο 

λα επαλαιάβνπλ ηηο 

δνζείζεο νδεγίεο 

         

Γηαθσλψ  8,7%  9,5%     
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Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 
 21,7%  19%   ,262 ,877 

πκθσλψ  69,6%  71,4%     

         

         

 

ηνλ πίλαθα 3.5.20 πνπ αθνινπζεί, γηα ηελ εξψηεζε 15 είλαη p = 0,038 < 0,05, 

πξνθχπηεη εμάξηεζε κε ηνπο θαζεγεηέο Μαζεκαηηθψλ κε δηδαθηνξηθφ ή 

κεηαπηπρηαθφ λα δηαθσλνχλ ζε πνιχ κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηνπο θαζεγεηέο κε 

πηπρίν παλεπηζηεκίνπ. Γηα ηηο εξσηήζεηο 10 – 14, 16 θαη 17 δελ κπνξνχκε λα 

απνξξίςνπκε ηελ ππφζεζε φηη ην πεξηερφκελν απηψλ ησλ πξνηάζεσλ θαη ην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο ησλ εξσηεζέλησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη αλεμάξηεηεο, νπφηε δερφκαζηε 

φηη νη θαζεγεηέο απάληεζαλ ζηηο εξσηήζεηο απηέο κε παξφκνην ηξφπν, είηε ήηαλ 

απιψο θάηνρνη πηπρίνπ είηε κεηαπηπρηαθνχ-δηδαθηνξηθνχ. χκθσλα κε ηα δεδνκέλα 

ηνπ πίλαθα 3.5.20, γηα ηηο εξσηήζεηο απηέο, νη ηηκέο ηνπ p θπκαίλνληαη απφ 0,110 σο 

0,867, άξα είλαη κεγαιχηεξεο ηνπ 0,05.  

 

Πίνακαρ 3.5.20. 

Έιεγρνο ρ
2 

 , Δξσηήζεηο 10 – 17, Μέξνο Α 

 

 

Δθπαίδεπζε 

ρ
2 

p 

Πηπρίν 

Παλεπηζηεκίνπ 

Μεηαπηπρηαθφ ή 

Γηδαθηνξηθφ  

% %  

10. Δπαλεμεηάδσ θαη 

αλαθεθαιαηψλσ ηελ 

πξνεγνχκελε γλψζε 

ηαθηηθά 

      

Γηαθσλψ 0,0% 4,9%    

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
4,3% 4,9%  4,416 ,110 

πκθσλψ 95,7% 90,2%    

      

11. Υξεζηκνπνηψ ην 

ζρνιηθφ βηβιίν σο θχξηα 

πεγή ζηε δηδαζθαιία 

κνπ ησλ καζεκαηηθψλ 

      

Γηαθσλψ 5% 7,1%    

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
22,4% 15,5%  1,929 ,381 

πκθσλψ 72,7% 77,4%    

      

12. Πεξηγξάθσ ηνπο 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο 

ζηελ αξρή θάζε 

καζήκαηνο 

      

Γηαθσλψ 4,3% 7,1%    

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
19,9% 23,8%  1,555 ,459 

πκθσλψ 75,8% 69%    

      

13. Δμεηάδσ ηη έρεη       
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καζεπηεί ζην ηέινο θάζε 

καζήκαηνο 

Γηαθσλψ 3,1% 6%    

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
16,1% 15,5%  1,444 ,564 

πκθσλψ 80,7% 78,6%    

      

14. Δπηιέγσ ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο πνπ ζα 

αθνινπζήζσ γηα θάζε 

καζεηή κε βάζε ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπ αλάγθεο 

      

Γηαθσλψ 15,5% 19%    

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
32,3% 38,1%  1,928 ,381 

πκθσλψ 52,2% 42,9%    

      

15. Διέγρσ ζπζηεκαηηθά 

αλ ηα θαζήθνληα θαη νη 

εξγαζίεο ησλ καζεηψλ 

βαζίδνληαη ζε ζαθείο θαη 

μεθάζαξνπο ζηφρνπο 

κάζεζεο 

      

Γηαθσλψ 4,3% 13,7%    

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
23,6% 23,8%  6,545 ,038 

πκθσλψ 72% 62,5%    

      

16. πκππθλψλσ ην 

πεξηερφκελν ηεο 

δηδαζθαιίαο γηα ηνπο 

πξνρσξεκέλνπο καζεηέο, 

αλ είλαη απαξαίηεην 

      

Γηαθσλψ 13,2% 17,9%    

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
29,2% 25%  ,992 ,609 

πκθσλψ 57,1% 57,1%    

      

17. Απινπνηψ ην 

πεξηερφκελν ηεο 

δηδαζθαιίαο γηα λα 

βνεζήζσ ηνπο 

αδχλακνπο καζεηέο, αλ 

είλαη απαξαίηεην 

      

Γηαθσλψ 2,5% 3,6%    

Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 
10,6% 9,5%  ,286 ,867 

πκθσλψ 87% 86,9%    

      

 

Καηαιήγνληαο, παξαηεξήζεθε φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλέθιηλαλ θαη νη απαληήζεηο δελ 

επεξεάζηεθαλ αηζζεηά απφ ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ εξσηεζέλησλ θαζεγεηψλ 

Μαζεκαηηθψλ. εκαληηθφ φκσο, είλαη θαη ην πιήζνο ησλ εξσηήζεσλ (εξσηήζεηο 

2,3,6, 15 ηνπ πξψηνπ κέξνπο θαη 7, 11, 26 ηνπ δεπηέξνπ κέξνπο) ζηηο νπνίεο ππήξμε 

εμάξηεζε θαη κάιηζηα, νη απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ θαζεγεηψλ Μαζεκαηηθψλ 

επεξεάζηεθαλ απφ ηνλ παξάγνληα εθπαίδεπζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΤΕΖΣΖΖ  

 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο ησλ 

θαζεγεηψλ Μαζεκαηηθψλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκαηηθψλ θαη ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, λα κειεηεζνχλ νη απφςεηο ησλ θαζεγεηψλ 

Μαζεκαηηθψλ γεληθήο εθπαίδεπζεο σο πξνο ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε ησλ 

καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαζψο θαη λα δηεξεπλεζνχλ νη δηδαθηηθέο 

επηινγέο ηνπο θαη εηδηθά ν βαζκφο, κε ηνλ νπνίν εληάζζνπλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο 

πξαθηηθέο πνπ σθεινχλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο. Αθφκε, ζηφρνο ηεο εξγαζίαο 

ήηαλ λα ζπγθξηζνχλ νη απφςεηο ηνπο κε ηηο απφςεηο θαζεγεηψλ άιισλ εηδηθνηήησλ – 

Φπζηθήο θαη Αγγιηθψλ - γηα λα αλαδεηρζεί κηα γεληθφηεξε εηθφλα σο πξνο απηφ ην 

δήηεκα. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 245 θαζεγεηέο Μαζεκαηηθψλ γεληθήο εθπαίδεπζεο 

πνπ δηδάζθνπλ ζε δηάθνξα Γπκλάζηα θαη Λχθεηα ηεο Διιάδαο, νη νπνίνη θιήζεθαλ λα 

απαληήζνπλ ζε έλα εξσηεκαηνιφγην.  

 

4.1. ςμπεπίλητη μαθηηών με ήπιερ εκπαιδεςηικέρ ανάγκερ 

 

ηελ παξνχζα έξεπλα, νη θαζεγεηέο Μαζεκαηηθψλ γεληθήο εθπαίδεπζεο 

ζπκθψλεζαλ φηη νη καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο έρνπλ ην δηθαίσκα λα 

εθπαηδεχνληαη ζηελ ίδηα ηάμε κε ηνπο καζεηέο ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

θαη φηη είλαη εθηθηή ε δηδαζθαιία καζεηψλ κε θαη ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ζηε γεληθή ηάμε. Θεσξνχλ φηη ζα πξέπεη λα δίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο 

καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα απνδψζνπλ ζην κέγηζην ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπο θαη φηη ε εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε είλαη σθέιηκε γηα ηελ 

θνηλσληθνπνίεζή ηνπο θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο αλεμαξηεηνπνίεζε, πξνάγεη ηελ 

απηνεθηίκεζή ηνπο θαη ηνπο βνεζά λα αλαπηχμνπλ πςειφηεξα επίπεδα 

απηνεθηίκεζεο, θαζψο θαη λα εληζρχζνπλ ηελ αθαδεκατθή ηνπο επίδνζε. Με ηελ 

επηθχιαμε φκσο, φηη ην ηειεπηαίν κπνξεί πηζαλφλ λα επηηεπρζεί πην γξήγνξα γηα 

απηνχο ηνπο καζεηέο ζηελ εηδηθή ηάμε.  

ρεηηθά κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, νη 

θαζεγεηέο Μαζεκαηηθψλ πηζηεχνπλ φηη πξνηηκνχλ ην παηδί ηνπο λα θνηηά ζηε γεληθή 

ηάμε, φηη ε εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε κπνξεί λα σθειήζεη θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο 

γνλείο θαη βιέπνπλ λα ηνπο ζπκπεξηθέξνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο νη γνλείο ησλ 

ππφινηπσλ καζεηψλ αιιά ζεσξνχλ φηη ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξε ππνζηήξημε απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ ρσξίο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

Οη θαζεγεηέο Μαζεκαηηθψλ ππνζηεξίδνπλ έληνλα φηη πξέπεη λα κάζνπλ 

πεξηζζφηεξα γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο ησλ καζεηψλ κε 

ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πξηλ εθαξκνζηεί θαη ζπκθσλνχλ φηη ν θαιχηεξνο ηξφπνο 

γηα λα μεθηλήζεη είλαη απιά λα εθαξκνζηεί. Κξίλνπλ φηη σο εθπαηδεπηηθνί γεληθήο 

εθπαίδεπζεο αδπλαηνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ πιήξσο ηηο εηδηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ 

κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ζεσξνχλ απαξαίηεηε ηελ χπαξμε ελφο εθπαηδεπηηθνχ 

εηδηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηε δηαρείξηζε κηαο ζπκπεξηιεπηηθήο ηάμεο αλ θαη θαίλεηαη 
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λα θξαηνχλ νπδέηεξε ζηάζε γηα ηελ θαηάξηηζε απηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε 

ηε δηδαζθαιία ηνπο ζηε γεληθή ηάμε.  

Οη θαζεγεηέο Μαζεκαηηθψλ ζπκθσλνχλ φηη νη καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο πηζαλφλ λα παξνπζηάζνπλ πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζηε γεληθή ηάμε θαη 

γεληθά φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο απαηηεί κεγαιχηεξε πξνζνρή αιιά απφ ηελ άιιε, 

ζεσξνχλ φηη νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο επηδεηθλχνπλ 

θαιή ζπκπεξηθνξά ζηε γεληθή ηάμε. Φαίλεηαη φκσο, λα είλαη επηθπιαθηηθνί θαη λα 

έρνπλ κηα νπδέηεξε άπνςε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πεηζαξρίαο ζηελ ηάμε κε ηε 

ζπλχπαξμε καζεηψλ κε θαη ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

Παξνκνίσο, θξαηνχλ νπδέηεξε ζηάζε γηα ην αλ νη καζεηέο ρσξίο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο επηζπκνχλ ή φρη ηελ πξαθηηθή ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ζπκπεξίιεςεο, πηζηεχνπλ φκσο φηη νη καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

κπνξεί λα απνκνλσζνχλ απφ ηνπο καζεηέο ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

Δπίζεο, νη θαζεγεηέο Μαζεκαηηθψλ δελ ζεσξνχλ φηη νη καζεηέο κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κνλνπσινχλ ηνλ ρξφλν ηνπο θαη είλαη ζχκθσλνη κε ηελ άπνςε 

φηη κέρξη ηε κέζε εθπαίδεπζε ε θνίηεζε ζε έλα ηκήκα έληαμεο δελ επηθέξεη 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ κε 

ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Πηζηεχνπλ φηη ε εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε πξνάγεη 

ηελ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο απφ ηνπο καζεηέο ρσξίο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

θαη δελ αλεζπρνχλ πσο απηνί νη καζεηέο κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο κηκνχκελνη ηνπο καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηελ ηάμε. 

Σν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, είλαη φηη νη 

θαζεγεηέο Μαζεκαηηθψλ έρνπλ ζεηηθέο βαζηθέο αληηιήςεηο γηα ηε ζπκπεξίιεςε ησλ 

καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, είλαη ζεηηθνί φζνλ αθνξά ηα 

πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα απφ ηε ζπκπεξίιεςε αιιά θαη ηηο πξαθηηθέο κε ηηο 

νπνίεο ππνζηεξίδνπλ ηε ζπκπεξίιεςε. ε γεληθέο γξακκέο, ππνζηεξίδνπλ ηε 

ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο αιιά πηζηεχνπλ φηη σο 

εθπαηδεπηηθνί γεληθήο εθπαίδεπζεο δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ηθαλνπνηεηηθά 

ζηηο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ζεσξνχλ φηη ζα 

βνεζνχζε έλαο εθπαηδεπηηθφο εηδηθήο εθπαίδεπζεο κέζα ζηε ζπκπεξηιεπηηθή ηάμε. 

Δπίζεο, θξίλνπλ φηη ρξεηάδνληαη επηπιένλ θαηάξηηζε γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο πξηλ εθαξκνζηεί. 

Ζ ππνζηήξημε ηεο ζπκπεξίιεςεο ησλ καζεηψλ κε δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά 

κέζα ζηε γεληθή ηάμε παξαηεξήζεθε θαη ζηε κειέηε ησλ Patkin θαη Timor (2010), 

ζηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο ζπκκεηνρήο απηψλ 

ησλ καζεηψλ ζηε γεληθή ηάμε κε πξφζζεηε αθαδεκατθή ζηήξημε. Σα απνηειέζκαηα 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο γηα ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζπκπεξίιεςε 

ζπκθσλνχλ θαη κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ησλ Avramidis θαη Kalyva (2007), 

Batsiou et al. (2008) θαη ησλ Whitty θαη Clarke (2012), ζηηο νπνίεο νη ζπκκεηέρνληεο 

εθπαηδεπηηθνί έδεημαλ ζεηηθή δηάζεζε σο πξνο ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε. 

Σν εχξεκα απηφ ζα κπνξνχζε λα εμεγεζεί απφ ην γεγνλφο φηη ζρεδφλ φινη νη 

εθπαηδεπηηθνί έρνπλ αληηκεησπίζεη ζηελ ηάμε ηνπο καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο θαη έρνπλ εκπεηξία ζηε δηδαζθαιία κέζα ζε ηάμεηο πνπ απνηεινχληαη απφ 
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καζεηέο κε θαη ρσξίο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Έλαο άιινο ιφγνο ζηνλ νπνίν κπνξεί λα 

νθείιεηαη ε ζεηηθή ηνπνζέηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ν 

ηχπνο θαη ε ζνβαξφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ. Οη ήπηεο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ίζσο λα ζεσξείηαη φηη έρνπλ επθνιφηεξε αληηκεηψπηζε ζε ζρέζε κε πην 

ζνβαξνχο ηχπνπο εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη ζχκθσλα κε ηνπο Van Reusen et al. 

(2000), νη εθπαηδεπηηθνί είλαη πεξηζζφηεξν πξφζπκνη ζηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ 

κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο κε πην ζνβαξέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.  

Σν ζπκπέξαζκα απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα επξήκαηα άιισλ κειεηψλ 

(Coutsocostas & Alborz, 2010· De Boer et al., 2011· Tsakiridou & Polyzopoulou, 

2014), ζηηο νπνίεο νη εθπαηδεπηηθνί αλέπηπμαλ αξλεηηθέο ζηάζεηο φζνλ αθνξά ηε 

ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην γεληθφ ζρνιείν. Οη 

Coutsocostas θαη Alborz (2010) πξνζπαζψληαο λα εξκελεχζνπλ ηελ αληίθαζε πνπ 

παξνπζηάδεηαη κεηαμχ ησλ εξεπλεηηθψλ κειεηψλ αλαθέξνπλ σο πηζαλφ ιφγν φηη νη 

γεληθνί εθπαηδεπηηθνί πνπ εκθαλίδνληαη ζεηηθνί σο πξνο ηε ζπκπεξίιεςε ίζσο λα 

έρνπλ εθθξάζεη απφςεηο απφ κηα ζεσξεηηθή ή αλζξσπηζηηθή πξννπηηθή θαζψο θαη φηη 

νη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ επεξεάδνληαη απφ ηνλ ηχπν θαη ηε ζνβαξφηεηα ησλ 

εηδηθψλ αλαγθψλ. Καη ζηε κειέηε ηνπ Αξγχξε (2010) νη θαζεγεηέο Μαζεκαηηθψλ 

θαίλεηαη λα πηζηεχνπλ φηη ην έξγν ηνπο είλαη πην δχζθνιν κε ηελ χπαξμε ησλ 

καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο κέζα ζηελ ηάμε ηνπο θαη φηη νη ζπγθεθξηκέλνη 

καζεηέο δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ησλ άιισλ καζεηψλ. 

Χζηφζν, είλαη πξφζπκνη λα αληηκεησπίζνπλ ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηε γεληθή 

ηάμε κε ηελ απαξαίηεηε επηκφξθσζε.  

 

 

4.2. Γιδακηικέρ ππακηικέρ ζηην ηάξη ηυν μαθημαηικών 

 

Απφ ηελ παξνχζα έξεπλα θάλεθε φηη νη θαζεγεηέο Μαζεκαηηθψλ 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαηά ηε δηδαζθαιία είλαη ζεηηθνί σο πξνο ηε ρξήζε 

πνηθίισλ ζηξαηεγηθψλ θαη πξνζεγγίζεσλ, εμεγνχλ ηε γιψζζα ησλ καζεκαηηθψλ θαη 

ρξεζηκνπνηνχλ ην ζρνιηθφ βηβιίν σο θχξηα πεγή. πσο δηαπηζηψζεθε, δεηνχλ απφ 

ηνπο καζεηέο λα επαλαιάβνπλ ηηο νδεγίεο πνπ ηνπο δίλνληαη, ηνπο ελζαξξχλνπλ λα 

εξγάδνληαη ζε νκάδεο κέζα ζηελ ηάμε θαη πηζηεχνπλ φηη νη καζεηέο πξέπεη λα 

κπνξνχλ λα εθαξκφδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο απφ ηα καζεκαηηθά ζε πξαγκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο. Δπηιέγνπλ λα επαλεμεηάδνπλ αλαθεθαιαηψλνληαο ηελ πξνεγνχκελε 

γλψζε ζπρλά. Πεξηγξάθνπλ θαη θάλνπλ γλσζηνχο ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο ζηνπο 

καζεηέο ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο αιιά θαη εμεηάδνπλ ηη καζεχηεθε ζην ηέινο ηνπ 

καζήκαηνο. Γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα κάζνπλ ηηο έλλνηεο ρξεζηκνπνηνχλ 

πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ θαη λέεο ηερλνινγίεο, ελζαξξχλνληαο παξάιιεια ηελ 

νκαδηθή ζπδήηεζε απφ ηνπο καζεηέο. Γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο αδχλακνπο καζεηέο 

θαη ηνπο καζεηέο κε κηθξή δηάξθεηα πξνζνρήο ή θησρή ζπγθέληξσζε, θξνληίδνπλ λα 

ηνπο αλαζέηνπλ ζχληνκα θαζήθνληα θαη λα απινπνηνχλ ην πεξηερφκελν ηεο 
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δηδαζθαιίαο φηαλ ρξεηάδεηαη ελψ ζπκππθλψλνπλ ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο, 

φηαλ είλαη απαξαίηεην, γηα ηνπο πξνρσξεκέλνπο καζεηέο.  

Αλάινγα ζπκπεξάζκαηα αλαθέξνληαη απφ ηηο Whitty θαη Clarke (2012) κε ηε 

δηαθνξά φηη νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί ηεο έξεπλάο ηνπο δελ δίλνπλ 

πξνηεξαηφηεηα ζε πεξηζζφηεξν καζεηνθεληξηθέο καζεζηαθέο πξνζεγγίζεηο αθνχ δελ 

ππνζηεξίδνπλ ηφζν έληνλα ηελ νκαδηθή θαη θαηά δεχγε εξγαζία, ηε ρξήζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ νχηε ηε ρξήζε πνηθίισλ δξαζηεξηνηήησλ πξνο δηεπθφιπλζε ηεο 

ζπκπεξίιεςεο ησλ καζεηψλ. Ζ δηαθνξά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, 

πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζην φηη ε έξεπλα ησλ Whitty θαη Clarke έγηλε κεξηθά ρξφληα 

λσξίηεξα θαη ίζσο νη εθπαηδεπηηθνί καζεκαηηθψλ ηεο Ηξιαλδίαο λα κελ ήηαλ ηφζν 

έλζεξκνη ππνζηεξηθηέο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξαθηηθψλ είηε γηαηί δελ είραλ εκπεηξία 

πάλσ ζε απηέο είηε γηαηί δελ είραλ ηελ απαξαίηεηε θαηάξηηζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο 

ζηελ ηάμε.  

 

 

4.3. ςζσεηίζειρ μεηαξύ απότευν ηυν καθηγηηών Μαθημαηικών για ηη 

ζςμπεπίλητη και διδακηικών ππακηικών 

 

πσο θάλεθε απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, νη εξσηεζέληεο 

θαζεγεηέο Μαζεκαηηθψλ απάληεζαλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ρσξίο λα επεξεαζηνχλ απφ ην πεξηερφκελν ησλ εξσηήζεσλ ηνπ 

πξψηνπ κέξνπο. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ζηελ παξνχζα έξεπλα δελ πξνέθπςε θακία 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη θαζεγεηέο 

Μαζεκαηηθψλ θαη ησλ απφςεσλ ηνπο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε ησλ 

καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Έηζη, δελ ήηαλ δπλαηφλ λα ειεγρζεί αλ νη 

απφςεηο πνπ έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηε ζπκπεξίιεςε κεηαθξάδνληαη θαη ζηελ 

πξάμε κε ηελ επηινγή εθείλσλ ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ επλννχλ ηελ εθαξκνγή 

ηεο ζπκπεξίιεςεο. Ίζσο ηα απνηειέζκαηα λα ήηαλ δηαθνξεηηθά αλ ε ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ γηλφηαλ κε παξαηήξεζε κέζα ζηελ ηάμε θαη ζπλεληεχμεηο ψζηε λα 

αηηηνινγεζνχλ νη απαληήζεηο. 

ηε κειέηε ησλ Whitty θαη Clarke (2012), νη εθπαηδεπηηθνί Μαζεκαηηθψλ πνπ 

απνηέιεζαλ ην δείγκα ηεο έξεπλάο ηνπο, έδεημαλ ζεηηθή δηάζεζε πξνο ηε 

ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ζηε γεληθή ηάμε αιιά απφ ηηο πξνηηκψκελεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ηνπο 

θάλεθε φηη δελ έδσζαλ πξνηεξαηφηεηα ζε εθείλεο πνπ πξνσζνχλ ηε κάζεζε ησλ 

καζεκαηηθψλ κέζα ζε κηα ζπκπεξηιεπηηθή ηάμε.  
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4.4. Γιαθοποποίηζη ηυν απότευν ηυν καθηγηηών Μαθημαηικών με βάζη ηο 

θύλο, ηην ηλικία, ηα έηη πποϋπηπεζίαρ και ηο επίπεδο εκπαίδεςζήρ ηοςρ 

 

 Χρ ππορ ηο θύλο 

Γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε, νη γπλαίθεο θάλεθε λα είλαη ιίγν πην έληνλα 

ζχκθσλεο ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο ζην λα δίλνληαη επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο γηα λα απνδψζνπλ ζην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο κέζα 

ζηελ ηάμε ελψ, νη άλδξεο ππνζηεξίδνπλ πην έλζεξκα ηελ άπνςε φηη νη γνλείο απηψλ 

ησλ καζεηψλ κπνξεί λα σθειεζνχλ απφ ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε. Δπίζεο, νη 

γπλαίθεο δηαπηζηψζεθε λα ζπκθσλνχλ πην έληνλα κε ηελ άπνςε φηη νη γνλείο ησλ 

καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πξνηηκνχλ ηε γεληθή εθπαίδεπζε γηα ην 

παηδί ηνπο θαη ζπγθξηηηθά κε ηνπο άλδξεο λα ζεσξνχλ πεξηζζφηεξν απαξαίηεην λα 

κάζνπλ γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο πξηλ ηελ εθαξκνγή 

ηεο. Οη άλδξεο θαζεγεηέο θαίλεηαη λα δηαθσλνχλ πην έληνλα κε ηελ άπνςε φηη νη 

ηππηθά αλαπηπζζφκελνη καζεηέο κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο κηκνχκελνη ηνπο καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Σν ηειηθφ 

ζπκπέξαζκα απφ ηελ έξεπλα πνπ δηεμήρζε είλαη φηη ην θχιν δελ θαίλεηαη λα 

επεξεάδεη ζεκαληηθά ηηο απφςεηο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε.  

Ζ δηαπίζησζε απηή ζπκθσλεί κε ηηο Padeliadu θαη Lampropoulou (1997) θαη 

ηνπο Van Reusen et al. (2000), ζησλ νπνίσλ ηηο κειέηεο, νκνίσο δελ βξέζεθε 

ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο ζηάζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηε ζπκπεξίιεςε θαη 

ηεο κεηαβιεηήο θχιν. Χζηφζν, ε κειέηε ησλ Tsakiridou θαη Polyzopoulou (2014) 

έδεημε φηη νη γπλαίθεο ππνζηήξηδαλ πεξηζζφηεξν ηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο απφ ηνπο άλδξεο εθπαηδεπηηθνχο. Αληίζεηα, ζηε κειέηε 

ησλ Ernst θαη Rogers (2009), νη άλδξεο εθπαηδεπηηθνί βξέζεθε λα έρνπλ πην ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα γηα ηε ζπκπεξίιεςε απφ ηηο γπλαίθεο ρσξίο λα γίλεη ζαθέο γηαηί νη 

άλδξεο θαη νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί δηαθέξνπλ σο πξνο ηε ζηάζε ηνπο.  

Σα απνηειέζκαηα γηα ηηο πξαθηηθέο πνπ εληάζζνπλ νη θαζεγεηέο Μαζεκαηηθψλ 

ζηε δηδαζθαιία ηνπο έδεημαλ ζε γεληθέο γξακκέο φηη είλαη αλεμάξηεηα απφ ηε 

κεηαβιεηή θχιν. 

 

 Χρ ππορ ηην ηλικία 

Οη απφςεηο ησλ θαζεγεηψλ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε δελ βξέζεθε λα 

έρνπλ θάπνηα ζπζρέηηζε κε ηελ ειηθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σν εχξεκα απηφ ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο ησλ Tsakiridou 

θαη Polyzopoulou (2014), ζηελ νπνία ην δείγκα απνηεινχληαλ απφ θαζεγεηέο φισλ 

ησλ εηδηθνηήησλ θαη νη λεφηεξνη ζε ειηθία εθπαηδεπηηθνί έηεηλαλ λα πηνζεηνχλ πην 

επλντθέο απφςεηο γηα ηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο, ίζσο επεηδή ήηαλ θαιχηεξα πξνεηνηκαζκέλνη λα δηδάμνπλ ζε απηνχο ηνπο 

καζεηέο. Ζ κε θαηάξηηζε πάλσ ζηελ εηδηθή αγσγή ζε πξνπηπρηαθφ επίπεδν, ε 

έιιεηςε ελζνπζηαζκνχ θαη ε θφπσζε ίζσο νδεγνχλ ηνπο κεγαιχηεξνπο ζε ειηθία 

εθπαηδεπηηθνχο λα εθθξάδνπλ πην ζπληεξεηηθέο απφςεηο ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία 
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ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (Centre & Ward, 1987, φπ. αλαθ. ζην 

Kalyva et al., 2007). 

Αλάινγα κε ηελ ειηθία, νη απφςεηο ησλ θαζεγεηψλ Μαζεκαηηθψλ 

δηαθνξνπνηνχληαη ζε αξθεηέο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ ηάμε. Οη 

λεφηεξνη θαζεγεηέο κέρξη 40 εηψλ, φηαλ παξνπζηάδνπλ έλα λέν ζέκα είλαη 

δηζηαθηηθνί κε ηελ νκαδηθή ζπδήηεζε ζηελ ηάμε θαη κε ηελ εμέηαζε ζην ηέινο ηνπ 

καζήκαηνο απηψλ πνπ έρνπλ καζεπηεί. Οη πην λένη ζε ειηθία θαζεγεηέο, φκσο, 

θάλεθε λα ππνζηεξίδνπλ πεξηζζφηεξν ηε ρξήζε πνηθηιίαο δξαζηεξηνηήησλ γηα λα 

βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο πξνθεηκέλνπ λα κάζνπλ έλλνηεο. Δμεγνχλ θαη δηδάζθνπλ ηε 

γιψζζα ησλ καζεκαηηθψλ νη θαζεγεηέο άλσ ησλ 50 εηψλ, αθνχ φινη ζπκθσλνχλ κε 

ηελ πξαθηηθή απηή θαη αλαθεθαιαηψλνπλ θαη επαλεμεηάδνπλ ηαθηηθά ηε γλψζε, 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο λεφηεξνπο, νη νπνίνη δελ ζπκθψλεζαλ ηφζν έληνλα. Αλαθνξηθά 

κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα, νη θαζεγεηέο κε ειηθία 41 - 50 έηε δελ δηαθσλνχλ 

ηφζν έληνλα φζν νη άιιεο ειηθηαθέο νκάδεο κε ηνλ ζπζηεκαηηθφ έιεγρν ζην αλ ηα 

θαζήθνληα θαη νη εξγαζίεο ησλ καζεηψλ βαζίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο. Οη 

θαζεγεηέο άλσ ησλ 50 εηψλ ππνζηεξίδνπλ πην ζεξκά ηελ απινπνίεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο δηδαζθαιίαο, φηαλ ρξεηάδεηαη γηα ηνπο αδχλακνπο καζεηέο. 

Ζ ειηθία δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηηο ππφινηπεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ησλ 

θαζεγεηψλ ζηα καζεκαηηθά φπσο, λα ζέηνπλ ζχληνκα θαζήθνληα ζηνπο καζεηέο κε 

δπζθνιίεο, λα ρξεζηκνπνηνχλ λέεο ηερλνινγίεο, λα ελζαξξχλνπλ ηελ νκαδηθή 

εξγαζία, λα δεηνχλ απφ ηνπο καζεηέο λα επαλαιάβνπλ ηηο νδεγίεο ή λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ην ζρνιηθφ βηβιίν σο θχξηα πεγή ζηε δηδαζθαιία. πσο επίζεο, γηα 

ηελ πεξηγξαθή ησλ ζηφρσλ ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο, ηελ επηινγή ησλ ζηφρσλ ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε βάζε ηηο πξνζσπηθέο αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή θαη ηε 

ζπκπχθλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ γηα ηνπο πξνρσξεκέλνπο καζεηέο δελ ππάξρεη 

εμάξηεζε απφ ηελ ειηθία ησλ θαζεγεηψλ.  

 

 Χρ ππορ ηα έηη πποϋπηπεζίαρ 

Οη θαζεγεηέο κε κηθξφηεξε πείξα θαη πξνυπεξεζία πηζηεχνπλ φηη νη καζεηέο 

ρσξίο εηδηθέο αλάγθεο ζπρλά δελ ζπκθσλνχλ κε ηελ έληαμε παηδηψλ κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηηο ηάμεηο ηεο γεληθήο παηδείαο ελψ, νη θαζεγεηέο  κε 

πεξηζζφηεξε εκπεηξία ακθηζβήηεζαλ πεξηζζφηεξν ηελ άπνςε απηή. Δπίζεο, νη πην 

έκπεηξνη θαζεγεηέο ππνζηεξίδνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηνπο ππφινηπνπο φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο είλαη ηθαλνπνηεηηθά πξνεηνηκαζκέλνη γηα λα δηδάμνπλ 

ζηε γεληθή ηάμε. ε ζρέζε κε ηελ άπνςε φηη ε εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε πξνάγεη 

ηελ απηνεθηίκεζε ησλ καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, νη θαζεγεηέο κε 

ππεξεζία 11-20 έηε ζπκθψλεζαλ κε κηθξφηεξν βαζκφ απφ ηνπο ππφινηπνπο 

θαζεγεηέο.  

ε γεληθέο γξακκέο, νη απαληήζεηο ζηηο πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο δελ θαίλεηαη λα 

ζρεηίδνληαη κε ηα έηε ππεξεζίαο ηνπο θαη ζε πνιχ ιίγα ζεκεία δηαθνξνπνηήζεθαλ. 

ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηέιεμαλ θαη νη κειέηεο ησλ Van Reusen et al. (2000) θαη 

Batsiou et al. (2008), κε ηε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε λα 

κελ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηα έηε δηδαζθαιίαο ηνπο ζηε γεληθή εθπαίδεπζε. 
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κσο, ζηε κειέηε ησλ De Boer et al. (2011), δηαπηζηψζεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί κε 

ιηγφηεξα έηε δηδαθηηθήο εκπεηξίαο είραλ πην ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ 

εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε πνιπεηή δηδαθηηθή εκπεηξία. 

Αληίζεηα, ζηε κειέηε ησλ Tsakiridou θαη Polyzopoulou (2014), βξέζεθε νη 

εθπαηδεπηηθνί κε κεγαιχηεξε δηδαθηηθή εκπεηξία λα είλαη πην άλεηνη κε ηε δηδαζθαιία 

ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.  

Σα επξήκαηα ζηε βηβιηνγξαθία φζνλ αθνξά ηε ζρέζε ησλ εηψλ δηδαθηηθήο 

εκπεηξίαο θαη ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε 

θαίλνληαη λα είλαη αληηθαηηθά. Μία πηζαλή εμήγεζε γηα ηα ζπγθξνπφκελα 

ζπκπεξάζκαηα κπνξεί λα είλαη φηη νη κελ εθπαηδεπηηθνί κε ιηγφηεξα έηε 

πξνυπεξεζίαο είλαη ίζσο θαη λεφηεξνη ζηελ ειηθία θαη επνκέλσο έρνπλ πεξηζζφηεξεο 

γλψζεηο θαη θαηάξηηζε πάλσ ζηηο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο απφ ηηο 

παλεπηζηεκηαθέο ηνπο ζπνπδέο, νη δε εθπαηδεπηηθνί κε κεγαιχηεξε πξνυπεξεζία 

έρνπλ κεγαιχηεξε εκπεηξία ζηελ πξάμε κε καζεηέο φισλ ησλ ηχπσλ εηδηθψλ 

αλαγθψλ.  

Οη θαζεγεηέο κε πξνυπεξεζία 11 - 20 εηψλ είλαη πην επηθπιαθηηθνί ζηελ 

ελζάξξπλζε ηνπ δηαιφγνπ θαη ηεο νκαδηθήο ζπδήηεζεο κέζα ζηελ ηάμε. Οη λεφηεξνη 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη ρσξίο πνιιά έηε ππεξεζίαο αιιά θαη νη πεξηζζφηεξν έκπεηξνη 

θαίλεηαη λα ληψζνπλ πεξηζζφηεξν πξφζπκνη θαη λα έρνπλ κεγαιχηεξε δηάζεζε λα 

δνθηκάζνπλ θαη λα ελζαξξχλνπλ ηελ νκαδηθή ζπδήηεζε. Γηα φιεο ηηο άιιεο 

δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, ηα έηε πξνυπεξεζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ επεξέαζαλ ηηο 

απαληήζεηο ηνπο.  

 

 Χρ ππορ ηο επίπεδο εκπαίδεςζηρ 

Αλαθνξηθά κε ηηο βαζηθέο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζπκπεξίιεςε 

ησλ καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, νη εθπαηδεπηηθνί κε κεηαπηπρηαθφ ή 

δηδαθηνξηθφ ζπκθσλνχλ εληνλφηεξα απφ ηνπο ππφινηπνπο θαζεγεηέο κε ηελ άπνςε 

φηη νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο δελ είλαη επαξθψο θαηαξηηζκέλνη 

γηα λα δηδάμνπλ ζηε γεληθή ηάμε. Οη θαζεγεηέο κε πηπρίν παλεπηζηεκίνπ θάλεθαλ πην 

επηθπιαθηηθνί θαη θξάηεζαλ είηε νπδέηεξε ζηάζε είηε δηαθψλεζαλ κε ηελ πξφηαζε 

φηη νη καζεηέο επηδεηθλχνπλ θαιή ζπκπεξηθνξά ζηε γεληθή ηάμε, ζε αληίζεζε κε ηνπο 

ππφινηπνπο θαζεγεηέο Μαζεκαηηθψλ. Δπίζεο, νη θαζεγεηέο κε πηπρίν παλεπηζηεκίνπ 

δηαθψλεζαλ ιίγν πην έληνλα κε ηελ άπνςε φηη νη γνλείο ησλ καζεηψλ κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξε ππνζηήξημε ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο 

ησλ άιισλ καζεηψλ.  

Πέξα, φκσο, απφ ηα παξαπάλσ ηξία ζεκεία ζηα νπνία παξαηεξήζεθαλ 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο απφςεηο, ζε γεληθέο γξακκέο δελ πξνέθπςε ζπζρέηηζε ησλ 

απαληήζεσλ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Σν εχξεκα απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα απνηειέζκαηα ησλ 

εξεπλψλ ησλ Coutsocostas θαη Alborz (2010) θαη Tsakiridou θαη Polyzopoulou 

(2014), ζηηο νπνίεο βξέζεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ θαηέρνπλ κεηαπηπρηαθφ 

δίπισκα θαη εθείλνη πνπ έρνπλ γεληθά πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν έρνπλ επλντθφηεξε 

ζηάζε απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε. Σν πςειφηεξν επίπεδν εθπαίδεπζεο κπνξεί λα 
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έρεη εθνδηάζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε πην πξννδεπηηθέο εθπαηδεπηηθέο γλψζεηο 

ζρεηηθά κε ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηε ζπκπεξηιεπηηθή ηάμε 

(Coutsocostas & Alborz, 2010). 

ηηο πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο, νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ 

δηαθνξνπνηήζεθαλ ζε ζρέζε κε ην επίπεδν κφξθσζήο ηνπο. Δλψ, νη θαζεγεηέο κε 

κεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ είλαη πην ζεξκνί ππνζηεξηθηέο ηεο ρξήζεο πνηθηιίαο 

δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ καζεηψλ κε δπζθνιίεο, θαίλεηαη λα κελ 

ζπκθσλνχλ ηφζν έληνλα θαη είλαη πην επηθπιαθηηθνί απφ ηνπο ππφινηπνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηελ αλάζεζε ζχληνκσλ θαζεθφλησλ θαζψο θαη κε ηελ παξφηξπλζε 

γηα νκαδηθή ζπδήηεζε κέζα ζηελ ηάμε. Οκνίσο, νη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ή 

δηδαθηνξηθνχ δηαθσλνχλ πην έληνλα ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ππφινηπνπο θαζεγεηέο κε 

ηνλ ζπζηεκαηηθφ έιεγρν γηα ην αλ ηα θαζήθνληα ησλ καζεηψλ βαζίδνληαη ζε ζαθείο 

ζηφρνπο κάζεζεο. Ίζσο, απηέο νη απαληήζεηο ηνπο λα έρνπλ πξνθχςεη κέζα απφ ηελ 

ελαζρφιεζή ηνπο κε ηελ έξεπλα θαη ηε κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη λα έρνπλ 

θαηαιήμεη ζην φηη ε εθαξκνγή νξηζκέλσλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ είλαη δχζθνιε ζηελ 

πξάμε κε ηηο ηζρχνπζεο ζπλζήθεο θαη απηή ηελ άπνςε εθθξάδνπλ κε ηηο απαληήζεηο 

ηνπο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο. 

 

 

4.5. Γιαθοπέρ μεηαξύ ηυν απότευν ηυν καθηγηηών Μαθημαηικών και ηυν 

καθηγηηών Φςζικήρ και Αγγλικήρ Γλώζζαρ 

 

ε ζχγθξηζε κε ηηο απφςεηο ησλ θαζεγεηψλ Φπζηθήο, νη νπνίεο δηεξεπλήζεθαλ 

απφ ηελ Αιηηπαξκάθε (2013), νη απφςεηο ησλ θαζεγεηψλ Μαζεκαηηθψλ ηεο 

παξνχζαο κειέηεο ηαπηίδνληαη ζηα πεξηζζφηεξα ζεκεία. Οη εθπαηδεπηηθνί θαη ησλ 

δχν απηψλ εηδηθνηήησλ εθθξάδνληαη ζεηηθά γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε, 

ζπκθσλνχλ φηη είλαη εθηθηή ε δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο κέζα ζηε γεληθή ηάμε, αλαγλσξίδνπλ ην δηθαίσκα ησλ καζεηψλ κε θαη ρσξίο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα εθπαηδεχνληαη φινη καδί θαη δειψλνπλ φηη πξέπεη λα 

δίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα σθειεζνχλ ζην 

κέγηζην. πκθσλία απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαπηζηψζεθε θαη σο πξνο ηα 

αλακελφκελα νθέιε γηα ηνπο καζεηέο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ζπκπεξίιεςεο θαη σο πξνο ηηο πξαθηηθέο πνπ είλαη απαξαίηεηεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζε κηα ζπκπεξηιεπηηθή ηάμε. κσο, ηφζν νη θαζεγεηέο Φπζηθήο φζν θαη νη 

θαζεγεηέο ησλ Μαζεκαηηθψλ εθθξάδνπλ ηελ αλεζπρία ηνπο φηη δελ θαιχπηνληαη 

πιήξσο νη δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ γεληθήο εθπαίδεπζεο θαη θξίλνπλ φηη είλαη απαξαίηεην λα κάζνπλ 

πεξηζζφηεξα γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο. Οη 

απαληήζεηο ησλ θαζεγεηψλ Φπζηθήο ειέγρζεθαλ σο πξνο ηηο κεηαβιεηέο θχιν θαη 

ειηθία. Βξέζεθε φηη θακία απφ ηηο δχν κεηαβιεηέο δελ επεξέαζε ηηο απφςεηο ηνπο γηα 

ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε θαη ην ίδην δηαπηζηψζεθε θαη γηα ηνπο θαζεγεηέο 

Μαζεκαηηθψλ γηα απηέο ηηο δχν κεηαβιεηέο. 
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ηε κειέηε ηεο Καηάθε (2017), εμεηάζηεθαλ νη βαζηθέο αληηιήςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο Αγγιηθήο σο Ξέλεο Γιψζζαο γηα ηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηε γεληθή ηάμε θαζψο θαη νη πεπνηζήζεηο ηνπο γηα ηα 

πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο. ε ζρέζε κε ηηο 

απφςεηο ησλ θαζεγεηψλ Μαζεκαηηθψλ, νη απφςεηο ησλ θαζεγεηψλ ηεο Αγγιηθήο 

Γιψζζαο γηα ηε ζπκπεξίιεςε δηαθνξνπνηήζεθαλ. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ νπδέηεξα 

πξνο ζεηηθά φζνλ αθνξά ηηο βαζηθέο αληηιήςεηο ηνπο αιιά θαη ηα πξνζδνθψκελα 

απνηειέζκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο λα έρνπλ πην ζεηηθέο πεπνηζήζεηο γηα ηε ζπκπεξίιεςε 

απφ ηνπο Δθπαηδεπηηθνχο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σν γεγνλφο φηη νη 

θαζεγεηέο ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο δελ ππνζηεξίδνπλ ηφζν ζεξκά ηελ εθπαηδεπηηθή 

ζπκπεξίιεςε φζν νη θαζεγεηέο ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ηεο Φπζηθήο, ίζσο λα 

νθείιεηαη ζην φηη δεηήζεθαλ νη απφςεηο ηνπο γηα ηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο γεληθά θαη φρη κφλν κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

ζνλ αθνξά ζηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε, ζε αληίζεζε κε ηηο απφςεηο ησλ 

θαζεγεηψλ Μαζεκαηηθψλ, δηαπηζηψζεθαλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο πεπνηζήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο σο πξνο ηελ ειηθία θαη σο πξνο ην επίπεδν 

εθπαίδεπζήο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, γεληθά γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε νη 

κηθξφηεξνη ζε ειηθία εθπαηδεπηηθνί ηείλνπλ λα έρνπλ πην ζεηηθέο πεπνηζήζεηο απφ 

ηνπο κεγαιχηεξνπο ζε ειηθία εθπαηδεπηηθνχο. Δπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηαζέηνπλ 

κεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ ηίηιν ηείλνπλ λα πηζηεχνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ 

εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε θαη ζηα νθέιε ηεο. Αληίζεηα, νη απφςεηο ησλ θαζεγεηψλ 

Μαζεκαηηθψλ δελ επεξεάζηεθαλ απφ ηηο κεηαβιεηέο ειηθία θαη επίπεδν 

εθπαίδεπζεο.  

Σα παξαπάλσ επξήκαηα έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ 

Tsakiridou θαη Polyzopoulou (2014), ζηελ νπνία, φζνλ αθνξά ην κάζεκα πνπ 

δηδάζθνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, παξαηεξήζεθαλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπηηθνί παηδαγσγηθψλ επηζηεκψλ ήηαλ πην ζεηηθνί κε ηελ 

ζπκπεξίιεςε καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ίζσο επεηδή θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο έπξεπε λα παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα κε ζέκαηα 

ζρεηηθά κε ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ, ζε αληίζεζε 

κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θπζηθψλ επηζηεκψλ, νη νπνίνη πηζαλφλ δελ παξαθνινχζεζαλ 

ηέηνηα καζήκαηα. Καη ζε πην παιηά έξεπλα ησλ Ellins θαη Porter (2005, φπ. αλαθ. ζην 

Šuc et al., 2016) πνπ έγηλε κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ ζε έλα δεκνηηθφ ζρνιείν ζηε Μ. 

Βξεηαλία, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ ηα 

καζεκαηηθά, ηηο επηζηήκεο θαη ηα αγγιηθά - φρη σο μέλε γιψζζα - είραλ κηα ιηγφηεξν 

επλντθή ζηάζε απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο πνπ 

δηδάζθνπλ άιια καζήκαηα.  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  
 

πλνςίδνληαο, ε παξνχζα έξεπλα έδεημε φηη νη θαζεγεηέο Μαζεκαηηθψλ 

ππνζηεξίδνπλ γεληθά ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο θαζψο θαη ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ ζεσξνχληαη σθέιηκεο γηα ηνπο 

καζεηέο κηαο ζπκπεξηιεπηηθήο ηάμεο ρσξίο λα επεξεάδνληαη ηδηαίηεξα απφ ην θχιν, 

ηελ ειηθία, ηα έηε ππεξεζίαο θαη ην επίπεδν εθπαίδεπζήο ηνπο. 

1
ο
 Δπεςνηηικό επώηημα: Γηαπηζηψζεθε φηη νη θαζεγεηέο Μαζεκαηηθψλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ππνζηεξίδνπλ ηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κέζα ζηε γεληθή ηάμε. Πην ζπγθεθξηκέλα, έρνπλ ζεηηθέο 

βαζηθέο αληηιήςεηο γηα ηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο, είλαη ζεηηθνί σο πξνο ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα απφ ηε ζπκπεξίιεςε 

αιιά θαη σο πξνο ηηο πξαθηηθέο κέζα ζηελ ηάμε πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα 

ππνζηεξίμνπλ ηε ζπκπεξίιεςε. Παξάιιεια, εθθξάδνπλ θαη ηελ αλάγθε γηα 

θαηάιιειε θαηάξηηζε θαη ππνζηήξημε.  

2
ο
 Δπεςνηηικό επώηημα: Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη θαζεγεηέο 

Μαζεκαηηθψλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο έρνπλ ζεηηθή δηάζεζε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

αλάγθεο ησλ καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη εληάζζνπλ ζε κεγάιν 

βαζκφ ζηε δηδαζθαιία ηνπο ηερληθέο πξνο φθεινο απηψλ ησλ καζεηψλ.  

3
ο
 Δπεςνηηικό επώηημα: ηελ παξνχζα έξεπλα δελ πξνέθπςε ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ θαη ησλ απφςεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαζεγεηψλ 

Μαζεκαηηθψλ γηα ηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.  

4
ο
 Δπεςνηηικό επώηημα: Σν δεηνχκελν ήηαλ ην πσο δηαθνξνπνηνχληαη νη 

απφςεηο ησλ θαζεγεηψλ Μαζεκαηηθψλ γηα ηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κε βάζε ην θχιν, ηελ ειηθία, ηα έηε πξνυπεξεζίαο θαη ην 

επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σν ηειηθφ ζπκπέξαζκα απφ ηελ έξεπλα πνπ 

δηεμήρζε είλαη φηη ην θχιν δελ επεξέαζε ηηο απφςεηο ησλ θαζεγεηψλ Μαζεκαηηθψλ 

γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Οη 

απφςεηο ησλ θαζεγεηψλ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε δελ βξέζεθε λα έρνπλ 

θάπνηα ζπζρέηηζε αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο. ε γεληθέο γξακκέο νη απφςεηο ησλ 

θαζεγεηψλ Μαζεκαηηθψλ δελ δηαπηζηψζεθε λα ζρεηίδνληαη κε ηα έηε ππεξεζίαο ηνπο 

θαη ζε πνιχ ιίγα ζεκεία δηαθνξνπνηήζεθαλ. Παξφκνηα, νη απφςεηο ζηα πεξηζζφηεξα 

ζεκεία δελ δηαθνξνπνηήζεθαλ ζε ζρέζε κε ην επίπεδν εθπαίδεπζήο ηνπο.  

5
ο
 Δπεςνηηικό επώηημα: Οη θαζεγεηέο Μαζεκαηηθψλ θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ 

κε ηνπο θαζεγεηέο Φπζηθήο. Οη εθπαηδεπηηθνί θαη ησλ δχν απηψλ εηδηθνηήησλ είλαη 

ζεηηθνί σο πξνο ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο θαη σο πξνο ηα νθέιε ηεο κε ηελ πξνυπφζεζε παξάιιειεο θαηάξηηζεο θαη 

ππνζηήξημήο ηνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο, φκσο, ηείλνπλ λα έρνπλ 

ιηγφηεξν ζεηηθέο θαη κάιινλ νπδέηεξεο αληηιήςεηο ηφζν γηα ηελ εθπαηδεπηηθή 

ζπκπεξίιεςε φζν θαη γηα ηα θνηλσληθά θαη αθαδεκατθά νθέιε ηεο.  
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ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ 

 

Παξφιν πνπ έγηλε πξνζπάζεηα λα ζπκπεξηιεθζεί κεγάινο αξηζκφο θαζεγεηψλ 

Μαζεκαηηθψλ απφ ζρνιεία δηαθφξσλ πεξηνρψλ φιεο ηεο ρψξαο δελ δηαζθαιίδεηαη 

ζηελ παξνχζα έξεπλα φηη ην δείγκα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ θαη φηη επηηεχρζεθε ίζε 

εθπξνζψπεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ φιεο ηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, αζηηθέο ή κε 

αζηηθέο. ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, δελ εμεηάζηεθε αλ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ 

γλψζεηο εηδηθήο εθπαίδεπζεο, είηε απφ επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα είηε απφ 

κεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ δίπισκα, πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηηο απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Αλ θαη καδί κε ην εξσηεκαηνιφγην, δφζεθαλ ζηνηρεία επηθνηλσλίαο 

κε ηελ εξεπλήηξηα γηα ηπρφλ δηεπθξηλήζεηο, ίζσο νη έλλνηεο ζπκπεξίιεςε θαη ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα κελ ήηαλ γλσζηέο θαη λα απνζάξξπλαλ θάπνηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα. πσο επίζεο, ε ειεθηξνληθή κνξθή 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κπνξεί λα απνηέιεζε εκπφδην ζηε ζπκπιήξσζή ηνπ κηαο θαη 

θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί πηζαλφλ δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή. 

ηελ παξνχζα έξεπλα ζα κπνξνχζε λα εμεηαζηεί αλ νη θαζεγεηέο Μαζεκαηηθψλ 

έρνπλ ή φρη πξνεγνχκελε δηδαθηηθή εκπεηξία κε καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο θαη λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν απηή ε εκπεηξία θαη ε εμνηθείσζε κε ηε 

δηδαζθαιία ζε καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο επεξεάδεη ηηο απφςεηο ηνπο 

γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε θαζψο θαη ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ. Γελ είλαη βέβαην φκσο φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ηηο ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ 

θαη αλ κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ απηνχο ηνπο καζεηέο. Σέινο, ε έξεπλα απέδσζε 

ρξήζηκα θαη ελδηαθέξνληα δεδνκέλα πνπ φκσο αληαλαθινχλ κφλν ηηο απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία θαη ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε, νη 

νπνίεο κπνξεί λα απέρνπλ αξθεηά απφ απηφ πνπ γίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Οη 

εθπαηδεπηηθνί κπνξεί λα είλαη ζχκθσλνη κε ηε γεληθή θηινζνθία ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ζπκπεξίιεςεο θαη λα απάληεζαλ κε ην ζθεπηηθφ ηνπ ηη πξέπεη λα γίλεηαη αιιά απηφ 

δελ ζεκαίλεη φηη νη απαληήζεηο ηνπο ζπκθσλνχλ κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο κέζα ζηελ 

ηάμε θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχλ γηα ηνπο καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο. Αλ δίλνληαλ ζπλεληεχμεηο ή αλ γηλφηαλ παξαηήξεζε κέζα ζηελ ηάμε, ίζσο 

ηα δεδνκέλα πνπ ζα πξνέθππηαλ λα ήηαλ δηαθνξεηηθά θαη πην θνληά ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. 

 

 

ΠΡΟΣΑΔΗ  

 

Μηα κειινληηθή έξεπλα ζα είρε ελδηαθέξνλ λα εζηηάζεη ζηηο δηαθνξέο ησλ 

απφςεσλ γηα ηε ζπκπεξίιεςε αλάκεζα ζε θαζεγεηέο Μαζεκαηηθψλ Γπκλαζίνπ θαη 

ζε θαζεγεηέο Μαζεκαηηθψλ Λπθείνπ θαζψο θαη ζηηο δηαθνξέο ζηηο δηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κέζα ζηηο ζπκπεξηιεπηηθέο ηάμεηο νη εθπαηδεπηηθνί 

απηψλ ησλ δχν δηαθνξεηηθψλ ειηθηαθψλ νκάδσλ καζεηψλ. Πεξαηηέξσ έξεπλα κε 

ρξήζε ζπλεληεχμεσλ ή παξαηεξήζεσλ κέζα ζηελ ηάμε ίζσο πξνζθέξεη κηα πην 
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εκπεξηζηαησκέλε γλψζε ζρεηηθά κε ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη ηηο απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη πηζαλφλ λα ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε ησλ παξαγφλησλ 

πνπ δηακνξθψλνπλ απηέο ηηο απφςεηο. Δπηπιένλ, ζα είρε ελδηαθέξνλ ε κειέηε ηεο 

πηζαλήο αιιαγήο ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή 

ζπκπεξίιεςε θαζψο θαη ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηε 

ζπκπεξηιεπηηθή ηάμε, πξηλ θαη κεηά απφ ηελ παξαθνινχζεζε θάπνηνπ ζρεηηθνχ 

επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Δπεθηείλνληαο ηελ παξνχζα έξεπλα, ζα κπνξνχζε λα 

γίλεη δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ 

θαη κε άιισλ ηχπσλ εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 
 

ΜΔΡΟ Α : ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΣΖΝ ΣΑΞΖ ΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ 

 

ε πνην βαζκφ ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε  κε ηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο: 

 
 

  

πκθσλψ 

απφιπηα 

 

 

 

πκθσλψ 

 

 

 

 

Οχηε 

ζπκθσλψ 

νχηε 

δηαθσλψ 

 

Γηαθσλψ 

 

 

 

 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

 

 

1. ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ 

είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα 

πνηθηιία απφ ζηξαηεγηθέο θαη 

πξνζεγγίζεηο. 

 

     

2. Αλαζέησ ζχληνκα θαζήθνληα γηα 

λα δηεπθνιχλσ καζεηέο πνπ έρνπλ κηθξή 

δηάξθεηα πξνζνρήο ή θησρή 

ζπγθέληξσζε. 

 

     

3. Δλζαξξχλσ ηελ νκαδηθή 

ζπδήηεζε φηαλ εηζάγσ έλα λέν ζέκα ή 

έλλνηα. 

 

     

4. Υξεζηκνπνηψ λέεο ηερλνινγίεο 

γηα λα βνεζήζσ ηνπο καζεηέο λα κάζνπλ 

έλλνηεο. 

 

     

5. Δλζαξξχλσ ελεξγά ηελ εξγαζία 

ζε δεπγάξηα θαη ηελ νκαδηθή εξγαζία 

ζηελ ηάμε. 

 

     

6. Υξεζηκνπνηψ πνηθηιία 

δξαζηεξηνηήησλ γηα λα βνεζήζσ ηνπο 

καζεηέο λα κάζνπλ έλλνηεο. 

 

     

7. Εεηψ απφ ηνπο καζεηέο λα 

επαλαιάβνπλ ηηο δνζείζεο νδεγίεο. 

 

     

8. Οη καζεηέο πξέπεη λα είλαη ζε 

ζέζε λα εθαξκφδνπλ ηε γλψζε ηνπο απφ 

ηα καζεκαηηθά ζε πξαγκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο δσήο. 
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9. Δμεγψ θαη δηδάζθσ ηε γιψζζα 

ησλ καζεκαηηθψλ. 

 

     

10. Δπαλεμεηάδσ θαη αλαθεθαιαηψλσ  

ηελ πξνεγνχκελε γλψζε ηαθηηθά. 

 

     

11. Υξεζηκνπνηψ ην ζρνιηθφ βηβιίν 

σο θχξηα πεγή ζηε δηδαζθαιία κνπ ησλ 

καζεκαηηθψλ. 

 

     

12. Πεξηγξάθσ ηνπο καζεζηαθνχο 

ζηφρνπο ζηελ αξρή θάζε καζήκαηνο. 

 

     

13. Δμεηάδσ ηη έρεη καζεπηεί ζην 

ηέινο θάζε καζήκαηνο. 

 

     

14. Δπηιέγσ ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπ ζα 

αθνινπζήζσ γηα θάζε καζεηή κε βάζε 

ηηο πξνζσπηθέο ηνπ αλάγθεο. 

 

     

15. Διέγρσ ζπζηεκαηηθά αλ ηα 

θαζήθνληα θαη νη εξγαζίεο ησλ καζεηψλ 

βαζίδνληαη ζε ζαθείο θαη μεθάζαξνπο 

ζηφρνπο κάζεζεο. 

 

     

16. πκππθλψλσ ην πεξηερφκελν ηεο 

δηδαζθαιίαο γηα ηνπο πξνρσξεκέλνπο 

καζεηέο, αλ είλαη απαξαίηεην. 

 

     

17. Απινπνηψ ην πεξηερφκελν ηεο 

δηδαζθαιίαο γηα λα βνεζήζσ ηνπο 

αδχλακνπο καζεηέο, αλ είλαη απαξαίηεην. 
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ΜΔΡΟ Β : ΤΜΠΔΡΗΛΖΦΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΜΔ ΖΠΗΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ 

ΑΝΑΓΚΔ 

 

ε πνην βαζκφ ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε  κε ηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο: 

 

  

πκθσλψ 

απφιπηα 

 

 

 

πκθσλψ 

 

 

 

 

Οχηε 

ζπκθσλψ 

νχηε 

δηαθσλψ 

 

Γηαθσλψ 

 

 

 

 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

 

 

1. Οη καζεηέο κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο έρνπλ ην 

δηθαίσκα λα εθπαηδεχνληαη ζηελ ίδηα 

ηάμε κε ηνπο καζεηέο ρσξίο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

 

     

2. Ζ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε ησλ 

καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ζηε γεληθή ηάμε δελ απνηειεί επηζπκεηή 

πξαθηηθή γηα ηνπο καζεηέο ρσξίο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

 

     

3. Δίλαη δχζθνιν λα δηαηεξήζεη 

θάπνηνο ηελ πεηζαξρία κέζα ζε κία ηάμε 

πνπ πεξηιακβάλεη καζεηέο κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ρσξίο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

 

     

4. Θα πξέπεη λα δίλεηαη θάζε 

επθαηξία ζηνπο καζεηέο κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα απνδψζνπλ 

ζην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο κέζα 

ζηε γεληθή ηάμε. 

 

     

5. Ζ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε ησλ 

καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ζηε γεληθή ηάμε κπνξεί λα απνβεί 

σθέιηκε γηα ηνπο γνλείο απηψλ ησλ 

παηδηψλ. 

 

     

6. Οη γνλείο ησλ καζεηψλ κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πξνηηκνχλ ην 

παηδί ηνπο λα θνηηά ζηε γεληθή ηάμε. 

 

     

7. Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί 

εηδηθήο αγσγήο δελ είλαη επαξθψο 

θαηαξηηζκέλνη πξνθεηκέλνπ λα δηδάμνπλ 

ζηε γεληθή ηάμε. 

 

     

8. Οη εηδηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ      
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κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο δελ κπνξνχλ λα 

ηθαλνπνηεζνχλ πιήξσο απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ γεληθήο εθπαίδεπζεο. 

 

9. Οθείινπκε λα κάζνπκε 

πεξηζζφηεξα γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο ησλ 

καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ζηε γεληθή ηάμε πξνηνχ απηή εθαξκνζηεί 

επξέσο. 

 

 

     

10. Ο θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα 

μεθηλήζνπκε ηελ εθπαίδεπζε καζεηψλ κε 

ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηε γεληθή 

ηάμε είλαη απιά λα ηελ εθαξκφζνπκε. 

 

     

11. Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο επηδεηθλχνπλ 

θαιή ζπκπεξηθνξά κέζα ζηε γεληθή 

ηάμε. 

 

     

12. Δίλαη εθηθηφ λα δηδάμεηο καζεηέο 

κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη 

καζεηέο ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο καδί ζηελ ίδηα ηάμε. 

 

     

13. Ζ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε 

καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ζηε γεληθή ηάμε είλαη σθέιηκε γηα ηελ 

θνηλσληθνπνίεζή ηνπο. 

 

     

14. Οη καζεηέο κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πηζαλφλ λα 

αλαπηχμνπλ ηηο αθαδεκατθέο ηνπο 

δεμηφηεηεο πην γξήγνξα ζηελ εηδηθή ηάμε 

ζε ζχγθξηζε κε ηε γεληθή.  

 

     

15. Οη καζεηέο κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είλαη πηζαλφ λα 

απνκνλσζνχλ ζηε γεληθή ηάμε απφ ηνπο 

καζεηέο ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο. 

 

     

16. Ζ παξνπζία ησλ καζεηψλ κε 

ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πξνάγεη ηελ 

απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο απφ ηνπο 

καζεηέο ρσξίο εηδηθέο   εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο. 
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17. Ζ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε ησλ 

καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ζηε γεληθή ηάμε πξνάγεη ηελ θνηλσληθή 

ηνπο αλεμαξηεηνπνίεζε. 

 

     

18. Ζ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε ησλ 

καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ζηε γεληθή ηάμε πξνάγεη ηελ 

απηνεθηίκεζή ηνπο. 

 

     

19. Οη καζεηέο κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είλαη πηζαλφ λα 

παξνπζηάζνπλ πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο ζηε γεληθή ηάμε. 

 

     

20. Οη καζεηέο κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο αλαπηχζζνπλ 

πςειφηεξα επίπεδα απηνεθηίκεζεο ζηε 

γεληθή ηάμε. 

 

     

21. Ζ άκηιια ηεο γεληθήο ηάμεο 

εληζρχεη ηελ αθαδεκατθή επίδνζε ησλ 

καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

 

     

22. Ζ θνίηεζε ζε έλα ηκήκα έληαμεο 

δελ επηθέξεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ 

θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε 

ησλ καζεηψλ κε  ήπηεο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο κέρξη ηε κέζε εθπαίδεπζε. 

 

     

23. Οη ηππηθά αλαπηπζζφκελνη 

καζεηέο είλαη πηζαλφ λα παξνπζηάζνπλ 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο πνπ ζα 

πξνθχςνπλ απφ ηε κίκεζε καζεηψλ κε 

ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ 

παξαθνινπζνχλ ηε γεληθή ηάμε. 

     

24. Οη καζεηέο κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κνλνπσινχλ ην 

ρξφλν ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 

     

25. Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ  καζεηψλ κε  

ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο απαηηεί 

ζεκαληηθά πεξηζζφηεξε πξνζνρή ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο ηππηθά 

αλαπηπζζφκελνπο καζεηέο. 

 

     

26. Οη γνλείο ησλ  καζεηψλ κε  ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ρξεηάδνληαη 

πεξηζζφηεξε ππνζηήξημε απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο γνλείο 
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ησλ ηππηθά αλαπηπζζφκελσλ καζεηψλ. 

 

27. Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ ησλ 

καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

απέλαληη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ δελ δηαθέξεη 

απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ ησλ 

καζεηψλ ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο. 

     

28. Μηα θαιή πξνζέγγηζε ηεο 

δηαρείξηζεο ζπκπεξηιεπηηθψλ ηάμεσλ 

είλαη ε χπαξμε ελφο εθπαηδεπηηθνχ 

εηδηθήο εθπαίδεπζεο  ν νπνίνο ζα είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

 

     

 
 
 
 
ΜΔΡΟ Γ : ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ 

 

Φύλο 

 

Άλδξαο  

 

Γπλαίθα  

 
 

Ζλικία (ζε έηη) 
 

Μέρξη 30 31-40 41-50 51-60 Πάλσ απφ 60 

     

 
 
Έηη πποϋπηπεζίαρ 

 

Μέρξη 10 11-20 21-30 Πάλσ απφ 30 

    

 
 

Δκπαίδεςζη 

Να επηιέμεηε φια φζα ηζρχνπλ. 

 

Πηπρίν παλεπηζηεκίνπ  

 

Μεηαπηπρηαθφ         

 

Γηδαθηνξηθφ  

 


