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Περίληψη 

Σκοπό της παρούσας έρευνας αποτελεί η διερεύνηση της λειτουργίας των 

Κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ) στην 

Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Στην έρευνα επιδιώκεται η ποσοτική 

αποτίμηση των αντιλήψεων των γονέων και των εκπαιδευτικών για τον θεσμό και την 

λειτουργία των ΚΔΑΠμεΑ. Επιμέρους στόχοι της έρευνας αποτέλεσαν η διερεύνηση 

των ακαδημαϊκών και κοινωνικο-συνασθηματικών στόχων που υλοποιούνται στο 

πλαίσιο των ΚΔΑΠμεΑ, ο ρόλος των δομημένων δραστηριοτήτων, τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν τα ΚΔΠΑμεΑ και η συνεργασία με εξωσχολικούς φορείς και 

πρόσωπα. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 44 εκπαιδευτικοί και 81 γονείς. Η 

έρευνα αφορά ιδιωτικά και δημόσια ΚΔΑΠμεΑ, των περιοχών Φλώρινας, Καστοριάς, 

Κοζάνης και Γρεβενών. Εξετάζονται ως δομές παιδαγωγικού χαρακτήρα που 

φιλοξενούν παιδιά και άτομα με αναπηρία οι οποίες ιδρύθηκαν από κοινωφελείς  

επιχειρήσεις των δήμων και διασυνδέονται με τις κοινωνικές υπηρεσίες των 

οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

Στο πρώτο μέρος της εργασίας, επιχειρείται η βιβλιογραφική ανασκόπηση του 

θέματος. Αρχικά, μελετώνται τα μετασχολικά προγράμματα, μέρος των οποίων είναι 

τα ΚΔΑΠμεΑ, όπως λειτουργούν στο πλαίσιο της κοινοτικής εκπαίδευσης. Στη 

δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας και η παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων. Η μελέτη ολοκληρώνεται με τη συζήτηση των αποτελεσμάτων, τους 

περιορισμούς της έρευνας και τις προτάσεις για μελλοντική παρέμβαση. Όπως 

προκύπτει από τα αποτελέσματα, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί είναι ικανοποιημένοι 

από το θεσμό των ΚΔΑΠμεΑ, ωστόσο επισημαίνουν κι ορισμένα προβλήματα που 

δυσχεραίνουν την ομαλή λειτουργία τους.  

Λέξεις-κλειδιά: Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρία, 

μετασχολικά προγράμματα, κοινοτικά προγράμματα. 
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Abstract 

The purpose of the present study is to investigate the functioning of the 

Creative Employment Centers for Children with Disabilities in the Region of Western 

Macedonia. The research seeks to quantify the perceptions of parents and teachers 

about the institution and functioning of the CECs. The specific objectives of the 

research were to investigate the academic and socio-emotional goals that are being 

implemented within the CECs, the role of the structured activities, the problems faced 

by CECs and the collaboration with extracurricular bodies and persons. The sample of 

the study consisted of 44 teachers and 81 parents. The research concerns private and 

public CECs of the Region of Western Macedonia (Florina, Kastoria, Kozani and 

Grevena). They are viewed as pedagogical structures that accommodate children and 

people with disabilities set up by municipal businesses that are affiliated with the 

social services of local authorities. 

In the first part of the work, a bibliographical review of the subject is 

attempted. Initially, after school programs (ASPs), some of which are in the 

framework of Community Education, are being studied. The second section presents 

the research methodology and the presentation of the results. The study concludes 

with a discussion of the results, limitations of the research, and suggestions for future 

intervention. It is clear from the results that parents and teachers are satisfied with the 

institution of CECs, but also point out some problems that make their functioning 

difficult. 

Keywords: Creative employment centers for children with disabilities, after 

school programs, community programs. 
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Πρόλογος 

 

Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού 

προγράμματος «Επιστήμες της Αγωγής με κατεύθυνση στις Ανθρωπιστικές Σπουδές 

και Νέες Τεχνολογίες» του τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα). Η συγκεκριμένη έρευνα είχε ως στόχο τη 

διερεύνηση των απόψεων των γονέων και των εκπαιδευτικών για τη λειτουργία των 

Κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ) στην 

Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Έτσι, καταγράφηκε η ποσοτική αποτίμηση των 

αντιλήψεων των γονέων και των εκπαιδευτικών για τον θεσμό και την λειτουργία των 

ΚΔΑΠμεΑ όπως και για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου σε συνδυασμό με την 

δημιουργική απασχόληση των παιδιών, μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου. Για την 

διεκπεραίωση αυτής της εργασίας, χρειάστηκε η συμβολή και η συνεργασία ατόμων 

με ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, δηλαδή, προϊσταμένων και εκπαιδευτικού 

προσωπικού  από τις υπό μελέτη δομές, καθώς επίσης, πάρα πολύ ουσιαστική και 

χρήσιμη ήταν βεβαίως και η συμβολή των γονέων των παιδιών με αναπηρία.  

Αρχικά, ευχαριστώ θερμά, τον επιβλέπων καθηγητή της διπλωματικής μου 

εργασίας κ. Ιωάννη Θωϊδη, για την πολύτιμη βοήθεια και καθοδήγησή του για την 

επιτυχή ολοκλήρωση του επιστημονικού μου έργου. Επίσης, είμαι ευγνώμων και στα 

υπόλοιπα μέλη της εξεταστικής επιτροπής, κ. Βασιλική Παπαδοπούλου και κ. 

Τρύφων Μαυροπαλιά. Ακόμα, ευχαριστώ θερμά την Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων 

και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία του Δήμου Φλώρινας, κ. Αγνή Σιδηροπούλου 

για την βοήθειά της στον υπέρτατο βαθμό και για την καθοδήγησή της στην εύρεση 

του κατάλληλου υποστηρικτικού υλικού και άλλων έμπειρων και αρμόδιων 

προσώπων αλλά και γονέων των ατόμων με αναπηρία.  

Επίσης, ευχαριστώ όλους τους προϊσταμένους των ΚΔΑΠμεΑ των περιοχών 

της Φλώρινας, Κοζάνης, Καστοριάς και Γρεβενών που αποδέχτηκαν το αίτημά μου 

για να εκφράσουν την άποψή τους συμπληρώνοντας τα ερωτηματολόγια που τους 

δόθηκαν, με σύνεση και σεβασμό. Στο πλαίσιο αυτό, οφείλω να ευχαριστήσω και 

όλους τους γονείς για την απόκρισή τους, οι οποίοι αγωνίζονται καθημερινά για την 

εξασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών τους με αναπηρία, την κοινωνική τους 

ένταξη, την ευημερία τους, και την εξασφάλιση ενός ποιοτικού και ασφαλούς 

περιβάλλοντος.  
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Εισαγωγή 

Η παρούσα έρευνα πραγματεύεται ζητήματα που αφορούν τα κοινοτικά-

μετασχολικά προγράμματα για τους μαθητές με αναπηρία, μέρος των οποίων είναι τα 

ΚΔΑΠμεΑ. Μελετώνται ως μετασχολικά κέντρα φύλαξης και επιμέλειας των 

παιδιών, συμπληρωματικής εκπαίδευσης και δημιουργικής αξιοποίησης του 

ελεύθερου χρόνου στο πλαίσιο της ολοήμερης εκπαίδευσης. 

Στο πρώτο μέρος της έρευνας, επιχειρείται η θεωρητική προσέγγιση και η 

βιβλιογραφική ανασκόπηση του θέματος. Αρχικά γίνεται αναφορά στα κοινοτικά- 

μετασχολικά προγράμματα όπως λειτουργούν στο πλαίσιο της κοινότητας και 

αναλύονται τα οφέλη που αποκομίζουν τα άτομα με αναπηρία κατά τη συμμετοχή 

τους στα προγράμματα αυτά. Επιπλέον τονίζονται οι παράγοντες που παρακωλύουν 

τη λειτουργία των ΚΔΑΠμεΑ. Η πρώτη ενότητα ολοκληρώνεται με την εξέταση του 

θεσμικού πλαισίου των ΚΔΑΠμεΑ και την παρουσίαση σχετικών ερευνών.  

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται αναλυτικά η μεθοδολογία της έρευνας, οι 

συμμετέχοντες, τα εργαλεία συλλογής δεδομένων, η ερευνητική διαδικασία και η 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Στο τέλος πραγματοποιείται η συζήτηση των 

αποτελεσμάτων και οι περιορισμοί της έρευνας.  
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Κεφάλαιο 1 

Κοινοτικά και Μετασχολικά προγράμματα 

 

1.1. Κοινοτικά προσανατολισμένη εκπαίδευση  

Η κοινοτική εκπαίδευση, αναφέρεται σε μια εκπαιδευτική θεωρία η οποία 

αναγνωρίζει την αλληλεξάρτηση της οικογένειας, του σχολείου και της κοινότητας 

στην εκπαίδευση των κατοίκων της τοπικής κοινωνίας (Decker et al., 2005). 

Παράλληλα, η κοινότητα ή γενικότερα η Τοπική Αυτοδιοίκηση (Τ.Α.), καλείται να 

παίξει ενεργό αλλά και ουσιαστικό ρόλο προκειμένου το σχολείο να καταστεί τμήμα 

και κοινωνός των προσφορών των κοινωνικών δικτύων (Θωίδης, 2004).  

Στο πλαίσιο της κοινοτικής εκπαίδευσης, τη δεκαετία του ’80 το Υπουργείο 

Παιδείας αποφάσισε τη δοκιμαστική λειτουργία τμημάτων απασχόλησης μαθητών-

παιδιών εργαζόμενων γονέων. Τα τμήματα αυτά λειτούργησαν κυρίως στα μεγάλα 

αστικά κέντρα με την οικονομική συνεισφορά των γονέων και της Τ.Α. 

Ανταποκρίνονταν κατά κύριο λόγο σε κοινωνικές ανάγκες και κατά δεύτερο λόγο σε 

εκπαιδευτικές. Με παρόμοιο τρόπο λειτούργησαν και εξακολουθούν να λειτουργούν 

τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) για παιδιά προσχολικής 

και δημοτικής εκπαίδευσης (Θωίδης & Χανιωτάκης, 2007).  

Στις πρωτοβουλίες της κοινότητας σε άλλες χώρες εντάσσονται και τα 

κοινοτικά σχολεία (κοινοτική εκπαίδευση) καθώς και μεμονωμένα κοινοτικά 

προγράμματα με εκπαιδευτικό και κοινωνικό χαρακτήρα που απευθύνονται σε 

συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού. Στη χώρα μας, ένα τέτοιο πρόγραμμα 

αποτελούν και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά με αναπηρία 

(ΚΔΑΠμεΑ) υπό τον έλεγχο και την εποπτεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

Για το λόγο αυτό, η ελληνική νομοθεσία όρισε τις προϋποθέσεις ίδρυσης των 

Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ) όπως και των Κέντρων 

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ) από 

δημοτικές/κοινωφελείς επιχειρήσεις. Τα πρώτα δημοτικά κέντρα δημιουργικής 

απασχόλησης ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το 1996 σε πιλοτικό στάδιο και λίγα 
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χρόνια αργότερα ακολούθησαν και τα ΚΔΑΠμεΑ1 τα οποία πρωτοσυστάθηκαν το 

2000.   

Τα ΚΔΑΠμεΑ ιδρύθηκαν με σκοπό να απασχολήσουν τα παιδιά σε ένα 

ασφαλές περιβάλλον με ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Κύριο στόχο του 

αποτελεί η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και δημιουργική απασχόληση σε παιδιά 

και άτομα  με αναπηρία 35% και άνω είτε σε πρωινό ωράριο για όσους δε φοιτούν σε 

ειδικά σχολεία είτε σε απογευματινό ωράριο για τα παιδιά που φοιτούν σε ειδικά 

σχολεία ή σχολεία γενικού πληθυσμού μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου. Οι 

δραστηριότητες μπορεί να είναι είτε ατομικές είτε ομαδικές και ο ελεύθερος χρόνος 

αξιοποιείται με τέτοιο τρόπο, ώστε να ενισχύει τη δημιουργικότητα, που είναι 

σημαντική για όλα τα άτομα. Στον διεθνή χώρο και όπως υποστηρίζουν οι Little et al. 

(2008), οι όροι «φροντίδα σχολικής ηλικίας», «χρόνος έξω από το σχολείο», 

«διευρυμένες ευκαιρίες μάθησης», χρησιμοποιούνται μερικές φορές εναλλακτικά με 

τον όρο after school- μετά το σχολείο.  

1.1.1. Τα ΚΔΑΠμεΑ ως μετασχολικά προγράμματα  

Σύμφωνα με τους Little et al. (2008) ο όρος «μετασχολικά προγράμματα» 

χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια σειρά ασφαλών, δομημένων προγραμμάτων, 

τα οποία παρέχουν στα παιδιά από τη νηπιακή ηλικία μέχρι και το γυμνάσιο-λύκειο 

μια σειρά από εποπτευόμενες δραστηριότητες οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να 

ενισχύσουν τη μάθηση και την ανάπτυξη μετά το σχολείο.  

Επίσης, σύμφωνα με τον Mahoney et al. (2005), ο όρος After School 

Programs (ΑSPs) ο οποίος είναι ιδιαίτερα διαδεδομένος στις ΗΠΑ, χρησιμοποιείται 

για να περιγράψει οποιουδήποτε είδους δομημένη δραστηριότητα που προσφέρεται 

σε παιδιά και νέους από 5-18 ετών, σε ώρες εκτός σχολείου. Τα προγράμματα αυτά 

εποπτεύονται και καθοδηγούνται από ενήλικες, περιλαμβάνουν τακτικές και 

προγραμματισμένες συναντήσεις και διαρθρώνονται γύρω από ομαδικές 

δραστηριότητες, ενώ η συμμετοχή σε αυτά είναι εθελοντική.  

Έρευνες στο διεθνή χώρο, επισημαίνουν τα οφέλη των ASPs κυρίως για τις 

οικογένειες με χαμηλό εισόδημα. Πιο συγκεκριμένα, οι Marshall et al., (1997), 

                                                           
1
 https://www.schooling.gr/article/58/ti-einai-ta-kdapmea.  
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διαπίστωσαν ότι οι γονείς και ιδιαίτερα στις μονογονεϊκές οικογένειες που 

αντιμετώπιζαν δυσκολίες διαβίωσης, μπορούσαν να εξασφαλίσουν ένα ασφαλές και 

ποιοτικό περιβάλλον για τα παιδιά τους μετά τις σχολικές ώρες. 

Επίσης, τα ASPs βοηθούν τους γονείς που εργάζονται, καθώς, η συμμετοχή 

των παιδιών με δυσκολίες και συμπεριφορικές διαταραχές σε αυτά τα προγράμματα, 

βελτιώνει την ποιότητα ζωής τους, προσφέροντας τους χαρά και διασκέδαση. Τα 

παιδιά κοινωνικοποιούνται και αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους μέσω των 

δομημένων δραστηριοτήτων που τους προσφέρονται  μέσα σε ένα ευρύτερο 

κοινωνικό πλαίσιο (Little et al., 2008).  

Ακόμα, τα ΑSPs ενισχύουν τις κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες 

των παιδιών, επιτυγχάνουν την αυτογνωσία και την αυτοδιαχείριση (π.χ. αυτό-

έλεγχος, αυτό-αποτελεσματικότητα), την κοινωνική ευαισθητοποίηση και βελτιώνουν 

τις κοινωνικές σχέσεις (επίλυση προβλημάτων, επίλυση συγκρούσεων και ηγετικές 

δεξιότητες) καθώς και την υπεύθυνη λήψη αποφάσεων (Durlak et al., 2010).  

Αξιοσημείωτο είναι επίσης, ότι τα ASPs διαθέτουν ένα σαφές όραμα και 

ακριβείς στόχους που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα αποτελέσματα και 

στελεχώνονται από καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό που είναι υπεύθυνο για 

την κάλυψη των αναγκών των συμμετεχόντων, τη φροντίδα τους και την 

αποτελεσματική επικοινωνία με αυτούς (Kleinert et al., 2007˙ Mahoney, et. al., 2005˙ 

U.S. Department of Education, 2000).  

Αρκετοί ερευνητές θεωρούν ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό θα είναι 

περισσότερο αποτελεσματικό αν εστιάζει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των 

παιδιών μέσω δραστηριοτήτων, χρησιμοποιώντας εκπαιδευτικές μεθόδους και 

καθορίζοντας με σαφήνεια τους στόχους. Επομένως, απαιτείται η σύνδεση της 

εκπαιδευτικής θεωρίας με δομημένες δραστηριότητες με σκοπό την απόκτηση 

δεξιοτήτων (Mahoney et al., 2007).  
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    1.2. Οφέλη από τη συμμετοχή στα μετασχολικά προγράμματα της κοινότητας 

          

Α) Επίτευξη ακαδημαϊκών στόχων   

 

Σύμφωνα με μια προγενέστερη έρευνα των Baum et al., (1989) τα 

μετασχολικά προγράμματα στα οποία φοιτούσαν χαρισματικοί μαθητές με αναπηρία, 

ανταποκρίνονταν στα ενδιαφέροντά τους μέσω των δραστηριοτήτων που 

υλοποιούνταν, καθώς χρησιμοποιούνταν ειδικά εργαλεία μάθησης και ανάπτυξης 

δεξιοτήτων, αποκτώντας οι μαθητές πιο θετική στάση απέναντι σε αυτά.  

 

Οι Hock, et al. (2001) αντίθετα, υποστηρίζουν ότι ο ισχυρισμός πως μέσω των 

ASPs θα επιτευχθεί η ανάπτυξη εξατομικευμένων ικανοτήτων, είναι ίσως υπερβολικά 

αισιόδοξος. Τα ενδιαφέροντα του μαθητή σχετίζονται με τις ήδη υπάρχουσες 

δεξιότητες, την τάση δηλαδή, το παιδί να ασχοληθεί πιο συχνά και περισσότερο 

έντονα με ένα θέμα, καθώς και την πρωτοβουλία που ενδεχομένως αναλαμβάνει 

(Tomlinson, 2005). 

Oι Posner & Vandell, (1994), διαπίστωσαν ότι τα παιδιά που εκδηλώνουν 

συμπεριφορικές διαταραχές, συμμετέχοντας στα ASPs, έχουν καλύτερες ακαδημαϊκές 

επιδόσεις, απ’ ότι οι μαθητές που δεν συμμετέχουν σε κάποιο ASPs ή ζουν υπό την 

εποπτεία κάποιου ενήλικα. Όπως υποστήριξαν οι Redd et al., (2002) & Vandell, et al., 

(2007), τα ΑSPs περιλαμβάνουν δραστηριότητες που στοχεύουν στην ακαδημαϊκή 

ανάπτυξη, όπως, βοήθεια στην προετοιμασία των μαθημάτων για την επόμενη ημέρα, 

διδασκαλία, ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά και επιτραπέζια παιχνίδια, που έχουν 

σχεδιαστεί για τη βελτίωση μαθηματικών και αναγνωστικών δεξιοτήτων.  

Ωστόσο, ακόμη και τα ASPs που δεν έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη βελτίωση 

της ακαδημαϊκής επίδοσης, διαπιστώνεται ότι επιδρούν θετικά στην ακαδημαϊκή 

πορεία των παιδιών και εφήβων με μαθησιακές δυσκολίες (Little, et al., 2008˙ Redd, 

et, al., 2002). Στα προγράμματα αυτά, εκτός από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, 

υλοποιούνται και καλλιτεχνικές, πολιτιστικές, κοινωνικές δραστηριότητες, ταξίδια 

στη φύση, διασκεδαστικά ηλεκτρονικά παιχνίδια επιδιώκοντας την ανάπτυξη 

ακαδημαϊκών δεξιοτήτων (Redd et al., 2002).  
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Εξετάζοντας τα οφέλη από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, διαπιστώθηκε ότι η 

χρήση των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε) παρέχει εξαιρετικές 

ευκαιρίες και μέσα για την εκπαίδευση και την υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία. 

Οι Τ.Π.Ε διευκολύνουν σημαντικά τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες κατά την 

εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς παρέχουν ευχάριστη επανάληψη, με 

πολυαισθητηριακή προσέγγιση του μαθησιακού υλικού (Μικρόπουλος 2006). 

Παράλληλα, μέσω της χρήσης του Η/Υ τα παιδιά με αναπηρία αναπτύσσουν 

την αίσθηση αυτο-ελέγχου και τις ευκαιρίες αλληλεπίδρασης μεταξύ τους, μαθαίνουν 

να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες και να χρησιμοποιούν τα δεδομένα (Kimball & 

Smith, 2007).  

Όσον αφορά την προσφορά των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που 

συμβάλουν στην ακαδημαϊκή ανάπτυξη των παιδιών με αναπηρία, προκειμένου η 

εκπαιδευτική διαδικασία να είναι αποτελεσματική, θα πρέπει να αξιοποιείται η χρήση 

πολλαπλών εκπαιδευτικών μέσων και υλικών. Το εκάστοτε διδακτικό αντικείμενο 

μπορεί να παρουσιάζεται πολυαισθητηριακά, όπως με εικόνες, ήχο κτλ. ώστε να 

γίνεται προσιτό σε μαθητές με διάφορες ανάγκες (Σούλης, 2013). Επίσης,  το καλά 

καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό πρέπει να ακολουθεί μια συντονισμένη 

ακολουθία δομημένων δραστηριοτήτων (Mahoney et al., 2007). 

Στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σημαντικό ρόλο διαδραματίζει 

η επικέντρωση στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών με αναπηρία, αφού 

στόχο αποτελεί η διατήρηση της προσοχής και για το πρόγραμμα, καθ’ όλη τη 

διάρκεια πραγματοποίησής του (Harland & Kinder, 1997). 

 

            Β) Κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη  

 

Σχετικά με την κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη, η συμμετοχή παιδιών 

και εφήβων με αναπηρία σε οργανωμένες δραστηριότητες που παρέχονται στα 

μετασχολικά προγράμματα, σχετίζεται με την καταπολέμηση των προβλημάτων 

συμπεριφοράς και την ανάπτυξη ψυχοκοινωνικών ικανοτήτων  (Durlak et al., 2010). 

Τα προγράμματα αυτά δημιουργούν ένα περιβάλλον συνεργασίας, μέσα στο οποίο 

παιδιά και έφηβοι αλληλεπιδρούν και επικοινωνούν μεταξύ τους, βοηθούν και 
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μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο, αναπτύσσουν κοινωνικές, διαπολιτισμικές 

δεξιότητες, ηθικές αξίες, ηγετικές ικανότητες και αποκτούν αυτονομία (National 

Research Council and Institute of Medicine, 2000).  

 

Αξιοσημείωτη είναι η έρευνα του Gardner et al., (2001), οι οποίοι 

υποστήριξαν ότι τα ASPs είναι ιδιαίτερα ωφέλιμα για τους μαθητές με δυσκολίες και 

συμπεριφορικές διαταραχές όταν δεν βρίσκονται υπό την εποπτεία κάποιου ενήλικα 

τις ώρες μετά το σχολείο και επιπλέον περιορίζουν την ενασχόληση των παιδιών με 

την τηλεόραση, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια κ.α.. Τα ASPs, όπως τονίζουν οι ερευνητές, 

επιτρέπουν στους μαθητές να ασχοληθούν με δημιουργικές δραστηριότητες, να 

αναδείξουν τα ταλέντα τους και να κάνουν πιο εποικοδομητικό τον χρόνο τους 

(Mahoney et al., 2005). 

 

Οι Eccles & Templeton (2002) υποστήριξαν ότι για να σχεδιαστούν διάφορα 

αποτελεσματικά μετασχολικά προγράμματα, που να επιτρέπουν στα παιδιά να 

αναπτύξουν τις δεξιότητες τους και να ενταχθούν μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο 

δραστηριοτήτων, είναι σημαντικό να υπάρχουν μηχανισμοί διαμεσολάβησης, οι 

οποίοι θα βασίζονται στην ανάπτυξη της κοινωνικής και ψυχολογικής διάστασης των 

παιδιών. Όπως επισημαίνουν, είναι σημαντικότερη η εμπλοκή στις δραστηριότητες 

παρά το είδος και η δυσκολία της δραστηριότητας. Επίσης, στην έρευνα των 

Palisano, et al. (2012), προέκυψε ότι η συμμετοχή των παιδιών με κινητική αναπηρία 

σε δραστηριότητες της κοινότητας, βοηθούν σημαντικά τόσο στην αποκατάσταση, 

όσο και στην ανάπτυξη της αλληλεπίδρασης και της κοινωνικής συμμετοχής. 

 

Γ) Ανάπτυξη και βελτίωση κινητικών δεξιοτήτων 

 

Η συμμετοχή σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες βοηθούν στην ανάπτυξη των 

κινητικών ικανοτήτων και συνδέονται με τα οφέλη για την υγεία, όπως για τη 

βελτίωση καρδιαγγειακής νόσου και την παχυσαρκία (Mahoney et al., 2005). Τα 

περισσότερα ASPs περιλαμβάνουν επιπλέον δραστηριότητες (π.χ. μαγείρεμα) με 

στόχο να τονίσουν την αξία μιας θρεπτικής διατροφής και να βοηθήσουν τα παιδιά να 

αναπτύξουν υγιεινές διατροφικές συνήθειες (21st Century Community Learning 

Centers, 2013), ενώ προσφέρουν επίσης υγιεινά σνακ το απόγευμα, ως παραδείγματα 
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θρεπτικής διατροφής (Hinkle &Yoshida, 2014). Επίσης, η εκμάθηση χορών βελτιώνει 

την κινητική ανάπτυξη και βοηθά σημαντικά τον ψυχικό κόσμο του ατόμου καθώς ο 

χορός ενεργοποιεί όλες τις λειτουργίες, καλλιεργεί την κοινωνικότητα, ταυτόχρονα 

εξασκείται η προσοχή, η παρατηρητικότητα και η αντοχή και ενισχύεται η ανάπτυξη 

πρωτοβουλίας και η αυτοπεποίθηση (Law et al., 2007˙ Kelli et al., 2016). 

 

Όπως υποστηρίζει η Kelli et al. (2016) μέσα από τη συμμετοχή σε ατομικές 

αλλά και ομαδικές αθλητικές δραστηριότητες το άτομο με αναπηρία δομεί την 

αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμησή του, ιδιαίτερα όταν αυτές οι δραστηριότητες 

οδηγούν στην επιτυχία των στόχων του. Τα παιδί ενδυναμώνει τις δεξιότητές του για 

διαπροσωπικές σχέσεις, εμπλουτίζει τη ζωή του με δεξιότητες που το βοηθούν να 

ενταχθεί σε ομάδες αρτιμελών και μαθαίνει να διαχειρίζεται το άγχος, που απορρέει 

μέσα από αισθήματα ανεπάρκειας και μειονεκτικότητας. Επιπλέον, στην έρευνα των 

Badia et al. (2011) διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά με κάποιου είδους αναπηρία που 

συμμετείχαν σε δραστηριότητες και δεν φοβούνταν την κοινωνική κατακραυγή 

συμμετείχαν περισσότερο σε εξωσχολικές κοινωνικές δραστηριότητες. 

 

 

1.3. Η θέση των γονέων και της κοινότητας για τα ΚΔΑΠμεΑ   

Α) O ρόλος των γονέων 

Πολύ σημαντική έχει αποδειχθεί η συμμετοχή και ενημέρωση των γονέων 

αναφορικά με τους τρόπους εκπαίδευσης των παιδιών τους που έχουν μαθησιακές 

δυσκολίες ή αναπηρία. Η διαδικασία αυτή, μπορεί να περιλαμβάνει ένα πλήθος 

δραστηριοτήτων όπως συμμετοχή σε συσκέψεις, συνέδρια και δραστηριότητες, 

τακτικές συναντήσεις για ενημέρωση σε σχέση με την πορεία του μαθητή, συμμετοχή 

στις αποφάσεις που αφορούν την εκπαίδευσή του, συνεργασία με τον εκπαιδευτικό 

για τη διαμόρφωση ρεαλιστικών στόχων διδασκαλίας, εμπλοκή σε εξωσχολικές 

δραστηριότητες κ.ά. (Mulvihill et al., 2004).  

Όπως υποστηρίζουν οι King et al., (2002) πολύ σημαντική είναι η σχέση 

συνεργασίας των γονέων με τους ειδικούς για τα παιδιά με αναπηρία. Οι ειδικοί 

προκειμένου να προσεγγίζουν τους γονείς χρειάζεται πρώτα να κατανοήσουν τις 
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ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε οικογένειας, προκειμένου η υπηρεσία που θα 

παρέχεται στην καθεμία, να εξατομικεύεται σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της.  

Επίσης, εκτός από την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με τους γονείς 

σημαντική είναι και η εμπλοκή τους σε όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 

όπως  και ο σχεδιασμός κατάλληλου εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος, 

βασισμένου στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις δυνατότητες και τις ανάγκες του 

μαθητή. Αξιοσημείωτη είναι και η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών, η οποία 

συμβάλλει στη διερεύνηση των γνώσεων, την προαγωγή και την ορθότερη διαχείριση 

των μαθητών (Πέτρογλου, 2014).  

Σημαντικός είναι και ο ρόλος της δημιουργίας ομάδας γονέων. Μέσω της 

δημιουργίας ομάδων γονέων πραγματώνεται η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών με 

άλλους γονείς, η ενίσχυση κοινωνικά απομονωμένων οικογενειών, η βελτίωση 

επιπέδου αυτοεκτίμησης, και η δυνατότητα δικτύωσης σε τοπικό, εθνικό και διεθνές 

επίπεδο (Σούλης, 2013). 

Β) Συνεργασία με τοπικούς φορείς και πρόσωπα  

Η συνεργασία με άτομα που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη ή επηρεάζουν τα 

κέντρα λήψης αποφάσεων θα μπορούσε να επιφέρει αλλαγές όχι μόνο στις στάσεις 

απέναντι στο ζήτημα αλλά ουσιαστικότερες αλλαγές σε επίπεδο κοινωνικής πολιτικής 

και δημιουργίας ανάλογων θεσμών. Η δημιουργία δικτύου συνεργασίας με τις 

υπάρχουσες κοινωνικές δομές μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις στις τοπικές 

κοινωνίες, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση των συνθηκών ζωής των 

ατόμων με αναπηρία σε τοπικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό, η αυτοδιοίκηση οφείλει να 

αναπτύξει κοινές δράσεις με τα νομαρχιακά σωματεία έτσι ώστε να διατυπωθεί ένα 

τοπικό σχέδιο προώθησης μέτρων και πολιτικών για την αναπηρία (Σούλης, 2013).  

              Επίσης, η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με διάφορους θεσμούς και 

πρόσωπα όπως γονείς, εκπαιδευτικούς, μέλη της κοινότητας, μουσεία, βιβλιοθήκες 

κλπ, προφέρουν ευκαιρίες για ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ οικογένειας, σχολείου 

και κοινωνίας για την επιτυχή ανάπτυξη των προσωπικοτήτων των παιδιών (Kleinert 

et al., 2007˙ Mahoney et al., 2005˙ U.S. Department of Education, 2000). 
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Σημειώνεται ακόμα ότι οι κοινωνικοί φορείς καλούνται να συμμετέχουν σε 

εκπαιδευτικές διαδικασίες και να αναλαμβάνουν εκπαιδευτικό ρόλο. Είναι πολύ 

σημαντικό το σχολείο και οι κοινωνικοί φορείς που ασχολούνται με παιδιά και νέους 

να συναντιούνται τακτικά, να συνεννοούνται για κοινές δράσεις, να θέτουν κοινούς 

στόχους και καθήκοντα στο πλαίσιο της ολοήμερης αγωγής και εκπαίδευσης (Θωίδης 

& Χανιωτάκης, 2018). 

 

1.4. Παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των 

μετασχολικών προγραμμάτων   

Α) Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

Η εφαρμογή αποτελεσματικών πρακτικών εκπαίδευσης παιδιών με αναπηρία 

προϋποθέτει τη διαρκή επαγγελματική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών (Σούλης, 

2013). Σχετικές έρευνες έχουν δείξει ότι είναι πολύ σημαντική η ανάπτυξη της 

επαγγελματικής ικανότητας που προάγεται μέσα από τη διοργάνωση προγραμμάτων 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το όφελος των γνώσεων 

που αποκομίζουν σε σχέση με την εκπαιδευτική αντιμετώπιση μαθητών με αναπηρία, 

γεγονός που τους βοηθά στη μείωση της αβεβαιότητας και την ενίσχυση της 

επαγγελματικής τους αυτοπεποίθησης (Halvorsen & Neary, 2001).  

Οι Williams & Gersch (2004) σε έρευνα που πραγματοποίησαν σε 

εκπαιδευτικούς που εργάζονταν σε ειδικά σχολεία, διαπίστωσαν ότι οι εκπαιδευτικοί 

αντιμετώπιζαν σημαντικά προβλήματα που αφορούσαν την έλλειψη απαραίτητου 

εξοπλισμού για την εκπαίδευση μαθητών με πολλαπλές αναπηρίες, με αποτέλεσμα να 

μην ανταποκρίνονται στις ποικίλες ανάγκες τους.  

Επιπλέον, η Billingsley (όπως αναφέρει η Παπαμιχαήλ, 2019), εξέτασε τους 

παράγοντες που είναι καθοριστικοί για την παραμονή ή την παραίτηση των ειδικών 

παιδαγωγών από το επάγγελμα τους και διαπίστωσε ότι η έλλειψη εκπαιδευτικών 

κινήτρων οφείλεται στο περιβάλλον εργασίας, όπως οι χαμηλοί μισθοί, το 

δυσλειτουργικό κλίμα, η έλλειψη διοικητικής υποστήριξης και η σύγκρουση ρόλων.  

Σύμφωνα με τον Μαυροπαλιά  και Αναστασίου (χ.χ.) η σχέση μεταξύ των 
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εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής εκπαίδευσης, μπορεί να είναι τεταμένη ή 

αρμονική. Αν και δεν μπορούν να δηλωθούν με ακρίβεια όλοι οι παράγοντες που 

καθορίζουν τη σχέση αυτή, ένας εντοπισμένος παράγοντας σχετίζεται με τις 

διαφορετικές φιλοσοφικές πεποιθήσεις και πρακτικές μεταξύ των εκπαιδευτικών. Οι 

περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης θεωρούν τους εαυτούς 

τους ως διαμεσολαβητές και οδηγούς. Σε αντίθεση, οι δάσκαλοι της ειδικής 

εκπαίδευσης, έχουν την τάση να παρέχουν τουλάχιστον κάποια άμεση διδασκαλία 

συγκεκριμένων δεξιοτήτων και εννοιών και επικεντρώνονται στην οργάνωση του 

περιβάλλοντος διδασκαλίας για να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να 

αποκτήσουν αλλά και να ασκήσουν τις γνώσεις και δεξιότητες.  Τέλος, αναφέρουν 

πως η συχνή επικοινωνία μεταξύ των δασκάλων, μειώνει τον κίνδυνο τριβής μεταξύ 

τους και τους δίνει τη δυνατότητα να υλοποιούν από κοινού στοχευμένες δράσεις με 

τους μαθητές. 

Β) Χρηματοδότηση  

Η χρηματοδότηση είναι βασικός παράγοντας στην επίτευξη ή μη των στόχων 

της κάθε δομής. Συχνά, οι διατιθέμενοι πόροι δεν επαρκούν για την υλοποίηση των 

δράσεων, γεγονός που ωθεί στην αναζήτηση πρόσθετων πηγών χρηματοδότησης π.χ. 

στην εξεύρεση χορηγών, στην ένταξη των δράσεων σε ευρύτερα αναπτυξιακά 

προγράμματα κλπ. (Βαρδακαστάνης, 2008). Η ελλιπής χρηματοδότηση στους φορείς, 

οι μη προσβάσιμες υποδομές, ο μη προσβάσιμος εξοπλισμός, η απουσία στοχευμένων 

προγραμμάτων που να απευθύνονται σε ειδικές κατηγορίες αναπηρίας, τα πρόβλημα 

μετακίνησης που συχνά αντιμετωπίζουν τα άτομα αυτά και η έλλειψη μέριμνας για τη 

χορήγηση οικονομικής αποζημίωσης εμποδίζουν την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων 

με αναπηρία σε τέτοιου είδους προγράμματα  (ΕΣΑμεΑ, 2008).  

 

Γ) Είδος αναπηρίας  

 

Στην έρευνα των Woodmansee et al. (2016) προέκυψε ότι ένα μικρό ποσοστό 

παιδιών με αναπηρία, συμμετείχε σε δραστηριότητες αναψυχής όπως, κολύμβηση, 

ηλεκτρονικά παιχνίδια, περπάτημα, εκμάθηση χορού, θέατρο, εικαστικά, άθληση, 

καθώς διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία των μαθητών με αναπηρία δεν συμμετείχε σε 
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καμία δραστηριότητα εξαιτίας της φύσης της αναπηρίας. Παράλληλα, και στην 

έρευνα των King et al. (2009) έχει διαπιστωθεί ότι λιγότερα παιδιά με αναπηρία, 

συμμετέχουν σε δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στις δεξιότητες τους, όπως 

αισθητική αγωγή, αθλητικές-κινητικές δραστηριότητες, ελεύθερο παιχνίδι και 

δραστηριότητες που οργανώνονται από πολιτιστικούς συλλόγους.  

 

Οι έρευνες δείχνουν πως η φύση της αναπηρίας, επηρεάζει την συμμετοχή 

των ΑμεΑ στις δραστηριότητες. Τα παιδιά που έχουν πιο περιορισμένες ικανότητες, 

αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες και εμπόδια σε σχέση με τα παιδιά που έχουν 

πιο ελαφριά αναπηρία. Επίσης, οι συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές 

από τους συνομηλίκους που αντιμετωπίζει ένα παιδί, επηρεάζουν τόσο τη στάση των 

γονέων όσο και την συμμετοχή των παιδιών σε δραστηριότητες. Έτσι, οι ίδιοι οι 

γονείς μπορεί να είναι πιο διστακτικοί να εντάξουν το παιδί τους στην κοινότητα, είτε 

γιατί μπορεί να ανησυχούν για το πώς μπορεί να αντιδράσει το παιδί τους είτε ότι τα 

μέλη της κοινότητας μπορεί να δουν αρνητικά του παιδί τους (Law et al., 2007).  

 

Δ) Περιβαλλοντικά εμπόδια  

 

Περιορισμένες έρευνες έχουν επικεντρωθεί στον εντοπισμό και την περιγραφή 

διαφορών στα περιβαλλοντικά εμπόδια που σχετίζονται με τη συμμετοχή των παιδιών 

με αναπηρία, στο σπίτι, το σχολείο και την κοινότητα. Χαρακτηριστικά όπως, η 

προσβασιμότητα, η θερμοκρασία, το έδαφος, ο φωτισμός μπορούν να εμποδίσουν την 

προσβασιμότητα των παιδιών με αναπηρία (Χριστοφή, 2014).  

 

Σε κοινοτικό επίπεδο, όταν δεν υπάρχουν πολλοί δημοτικοί πόροι και 

δημόσιες υπηρεσίες (σχολεία με τμήματα ένταξης, μεταφορές, προγράμματα 

αναψυχής, κατάλληλος εξοπλισμός) εμποδίζουν τη συμμετοχή των παιδιών με 

κινητική αναπηρία σε κοινοτικές μονάδες (Σούλης, 2013).  

 

Αξιοσημείωτη είναι ή άποψη των Welsh et al. (2006) οι οποίοι συμπέραναν 

ότι η κοινωνική συμμετοχή των παιδιών με αναπηρία, ενισχύεται όταν οι κοινότητες 

επιτρέπουν την προσβασιμότητα και τη φιλοξενία των ΑμεΑ. Επιπλέον, από την 

έρευνα των Badia et al. (2011), διαπιστώθηκε ότι η συμμετοχή σε δραστηριότητες 
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μετασχολικών προγραμμάτων κατά τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών με αναπηρία, 

συμπίπτουν εξίσου με προσωπικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. 

 

Αντίθετα, τα κοινωνικά περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων, 

ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των παιδιών με αναπηρία, ιδιαίτερα όταν στοχεύουν στον 

περιορισμό και στην ελαχιστοποίηση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα 

αυτά, προωθώντας έτσι την παροχή φροντίδας και τη δημιουργία φιλικών σχέσεων 

εντάσσοντας τα ΑμεΑ στις ψυχαγωγικές δραστηριότητες (Law et al., 2007). 
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Κεφάλαιο 2 

Τα ΚΔΑΠμεΑ ως κέντρα ελεύθερου χρόνου 

 

2.1. Η συμβολή των ΚΔΑΠμεΑ στον ελεύθερο χρόνο 

 

Κύριος στόχος των ΚΔΑΠμεΑ, όπως προκύπτει από την ελληνική  

νομοθεσία2 είναι να προσφέρουν ουσιαστική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και 

δημιουργική απασχόληση στα παιδιά με αναπηρία μέσω δημιουργικών 

δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες, μπορεί να είναι είτε ατομικές, είτε ομαδικές και 

ο ελεύθερος χρόνος αξιοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε να ενισχύεται η 

δημιουργικότητα μέσα από ψυχαγωγικά και καλλιτεχνικά παιχνίδια.  

 

Ο ελεύθερος χρόνος αφορά σε όλες τις ηλικιακές, αλλά και κοινωνικές ομάδες. 

Πέρα από την χρονική του διάσταση, στον ελεύθερο χρόνο πλέον δίνεται η ποιοτική 

διάσταση. Ο ελεύθερος χρόνος μπορεί να αποτελεί «χρόνο ζωής», ψυχαγωγίας, 

μάθησης, κοινωνικής πραγμάτωσης και προσωπικής ανάπτυξης τόσο για τους 

ενήλικες, όσο και για τα παιδιά (Θωίδης, 2003). Στην περίπτωση των παιδιών με 

ειδικές ανάγκες, ο ελεύθερος χρόνος θεωρείται το κλειδί για τη συμμετοχή και την 

ένταξή τους στην κοινωνία. Ωστόσο υπάρχουν ενδείξεις ότι τα παιδιά με ειδικές 

ανάγκες ξεκινούν από κάποιες διαφορετικές προϋποθέσεις αναφορικά με τον 

ελεύθερο χρόνο σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά με 

αναπηρία φαίνεται να μην απολαμβάνουν την «ελευθερία» του χρόνου, τουλάχιστον 

ως προς τη διαχείριση και την ελεύθερη επιλογή του (Θωιδης, Πνευματικός, 

Χαιτίδου, 2014). 

 

H συμμετοχή σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες, βοηθά τους μαθητές με 

αυτισμό και αναπηρία να αξιοποιήσουν δημιουργικά τον ελεύθερό τους χρόνο 

(Vuran, 2007). Αυτό συμβαίνει καθώς ο ελεύθερος χρόνος, θεωρείται ότι επιτελεί τις 

ίδιες λειτουργίες όπως μάθηση, ξεκούραση, επικοινωνία και ψυχαγωγία για όλα τα 

παιδιά, είτε πρόκειται για παιδιά με ειδικές ανάγκες είτε όχι (Bender et al, 1992 οπ. 

αναφ. στο Θωίδης, Πνευματικός, Χαιτίδου, 2014). 

                                                           
2 ΦΕΚ 1397/Β/22-10-2001 

 



 
 
 

24 
 

Οι δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου είναι ένας από τους καλύτερους 

τρόπους να διδαχτούν τα παιδιά με αναπηρία κοινωνικές δραστηριότητες, 

κατάλληλους τρόπους επικοινωνίας και συμπεριφοράς όταν οι δραστηριότητες αυτές 

προσφέρονται σε ένα οργανωμένο πλαίσιο. Στην πραγματικότητα η μεγαλύτερη 

συνεισφορά για την κοινωνική προσαρμογή είναι αυτή που παρέχεται από τα 

κοινωνικά και διαπροσωπικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων φιλίας, 

που τις περισσότερες φορές δημιουργούνται και διατηρούνται στα πλαίσια 

δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου της επιλογής του κάθε ατόμου (Θωίδης, 

Πνευματικός, Χαιτίδου, 2014).  Όμοια ο Mahoney et. al., (2005) επισημαίνουν ότι 

γεννιούνται θετικά συναισθήματα μέσα από κοινές δραστηριότητες στον ελεύθερο 

χρόνο.  

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη των Thompson, Taylor, & McConkey, 

(2000) οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν λίγες, αν όχι καθόλου 

σχέσεις κοινωνικού ή διαπροσωπικού χαρακτήρα πέρα από αυτές με τα μέλη της 

οικογένειας τους, τα μέλη του προσωπικού στήριξης ή άλλα άτομα με αναπηρία.  

 

Στην έρευνα των King et al. (2009), σχετικά με το κατά πόσο απολαμβάνουν 

τα παιδιά με αναπηρία και τα παιδιά ΤΑ τις ψυχαγωγικές και εξωσχολικές 

δραστηριότητες, παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά με αναπηρία απολάμβαναν λιγότερο τις 

δραστηριότητες σε σχέση με τα παιδιά ΤΑ. Πιο συγκεκριμένα, υποστήριξαν ότι τα 

παιδιά με αναπηρία δεν μπορούν να αποκτήσουν τα ίδια οφέλη από δομημένες 

ομαδικές δραστηριότητες όπως τα παιδιά ΤΑ, καθώς μπορεί να έχουν λιγότερες 

επιλογές για να συμμετέχουν σε οργανωμένες  δραστηριότητες. 

 

Όπως υποστηρίζει η Iwsaki (2006), οι δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου 

παρέχουν τις ευκαιρίες για ανάπτυξη δεξιοτήτων, κοινωνική αλληλεπίδραση, 

αυτονομία και γλωσσική ανάπτυξη, όπως επίσης και ευκαιρίες, για ανάπτυξη 

κοινωνικών δικτύων και προσωπικής ταυτότητας στην κοινωνία. Πολλοί θεωρούν 

εσφαλμένα, ότι τα παιδιά με αναπηρία έχουν αρκετό ελεύθερο χρόνο. Τα παιδιά με 

αναπηρία έχουν λιγότερο ελεύθερο χρόνο σε σχέση με τα παιδιά Τ.Α. (Beart et al, 

2001).  
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Η ανάγκη για κοινωνικές επαφές και φιλικές σχέσεις ωστόσο, είναι 

θεμελιώδης ανάγκη του ανθρώπου, γεγονός το οποίο τον ωθεί στο να συμμετέχει σε 

ομαδικές δραστηριότητες. Αυτό είναι κάτι που ξεκινά από το παιδικό παιχνίδι μέχρι 

τις δραστηριότητες στην ενήλικη ζωή (Iso- Ahola & Park, 1996). Ένα παράδειγμα 

παιχνιδιού, αποτελεί το παιχνίδι στους παιδότοπους. Το παιχνίδι των παιδιών 

«εκτοπίζεται» από το σπίτι και την γειτονιά και λαμβάνει χώρα σε δομημένους, 

περιορισμένους, ιδιωτικούς χώρους, τους παιδότοπους. Το φαινόμενο του παιχνιδιού 

στους παιδότοπους δεν δείχνει να αποτελεί «ελεύθερο» παιχνίδι. Παιδιά άγνωστα 

μεταξύ τους αναγκάζονται να παίξουν και η ελευθερία και ελεύθερη βούληση των 

ίδιων για παιχνίδι αλλοιώνεται, αφού στις περιπτώσεις αυτές οι γονείς συνήθως 

καθορίζουν τον χρόνο και τον τόπο παιχνιδιού (Παπαδοπούλου, 2003). 
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Κεφάλαιο 3 

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία 

 

3.1. Θεσμικό Πλαίσιο ΚΔΑΠμεΑ 

3.1.1. Ορισμός των ΚΔΑΠμεΑ 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 (ΦΕΚ 1397/2001/Β΄) Κέντρα Δημιουργικής 

Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ) είναι οι μονάδες στις οποίες 

απασχολούνται παιδιά με αναπηρία δυναμικότητας 20-25 ατόμων. Στις Μονάδες 

αυτές, εντάσσονται και έφηβοι με Νοητική Υστέρηση και Κινητική Αναπηρία. 

Επίσης, οι μονάδες αυτές διασυνδέονται με τις εκπαιδευτικές μονάδες ειδικής 

αγωγής, τις κοινωνικές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α3. και τον Νομαρχιακών 

Αυτοδιοικήσεων, τους φορείς και τις υπηρεσίες στήριξης ΑμεΑ καθώς και με τις 

υπηρεσίες υγείας της περιοχής τους. Για τη λειτουργία κάθε Κέντρου Δημιουργικής 

Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία είναι απαραίτητη η άδεια ίδρυσης και 

λειτουργίας4.  

 

3.1.2. Σκοπός των ΚΔΑΠμεΑ  

 

Σκοπός των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία 

είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών μέσω προγραμμάτων έκφρασης και 

ψυχαγωγίας, άσκησης λόγου, ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, 

άθλησης και σωματικής αγωγής. Επίσης, η συμμετοχή των παιδιών σε προγράμματα 

προ-επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και η παροχή 

υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τα ίδια και το οικογενειακό και συγγενικό τους 

περιβάλλον (ΦΕΚ 1397/2001/Β΄).  

 

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή στους οφελούμενους/νες θέσης 

φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, παιδιών και ατόμων με αναπηρία σε αντίστοιχες 

δομές, όπως αρχικά, η παροχή θέσεων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών από 5 έως 

12 ετών σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και παιδιών με 

                                                           
3
 O.T.A.-Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

4
ΦΕΚ 1397/2001/Β΄  http://www.anakainisi.biz/wp-

content/uploads/2018/05/%CE%A6%CE%95%CE%9A-1397%CE%92-22102001.pdf  
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ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα κι έπειτα, η παροχή θέσεων 

παιδιών με αναπηρία, εφήβων και ατόμων με νοητική υστέρηση ή/και κινητική 

αναπηρία σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία 

(ΚΔΑΠμεΑ)5. 

 

Σχετικά με τα κριτήρια επιλογής παιδιών, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υ.Α., 

στα ΚΔΑΠμεΑ εγγράφονται παιδιά με αναπηρία και έφηβοι με νοητική υστέρηση και 

κινητική αναπηρία. Οι εγγραφόμενοι προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή 

του Δήμου στον οποίο ανήκει το ΚΔΑΠμεΑ. Δεν Αποκλείεται η περίπτωση εγγραφής 

παιδιών που διαμένουν σε όμορη περιοχή, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις ή στην 

περίπτωση που πρέπει να εξυπηρετηθεί μια έντονη κοινωνική ανάγκη των γονέων, η 

οποία αιτιολογείται ειδικά. Όσον αφορά το ωράριο λειτουργίας, τα Κέντρα 

λειτουργούν πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα από τις 08:00π.μ. έως 16:00μ.μ ή 

προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής. Το προσωπικό που 

απασχολείται στα ΚΔΑΠμεΑ, αποτελείται ειδικό επιστημονικό και βοηθητικό 

προσωπικό.  

 

3.2. Έρευνες για το θεσμό των ΚΔΑΠμεΑ 

 

Μελετώντας τα στατιστικά στοιχεία των αιτήσεων ανά είδος δομής της 

Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) και 

εστιάζοντας στον αριθμό των αιτούντων για τη δομή των ΚΔΑΠμεΑ στη Δυτική 

Μακεδονίας, προέκυψε ότι κατά το έτος 2010-2011 ο αριθμός των αιτήσεων 

ανέρχεται στις 71 (ΕΕΤΑΑ, 2010-2011). Σύμφωνα με τον αριθμό των τέκνων με 

αναπηρία που τοποθετήθηκαν στα ΚΔΑΠμεΑ Δυτικής Μακεδονίας κατά το έτος 

2011-2012, ο αριθμός των παιδιών ανέρχεται στα 62 (ΕΕΤΑΑ, 2011-2012), στα 88 

(ΕΕΤΑΑ, 2012-2013), στα 108 (ΕΕΤΑΑ, 2013-2014), στα 98 (ΕΕΤΑΑ, 2014-2015), 

στα 116 (ΕΕΤΑΑ, 2015-2016), επίσης, ο αριθμός των αιτήσεων για τα ΚΔΑΠμεΑ 

στη Δυτ. Μακεδονία ανέρχεται στις 156 (ΕΕΤΑΑ, 2016-2017), στις 150 (ΕΕΤΑΑ, 

2017-2018) και τέλος στις 202 (ΕΕΤΑΑ, 2018-2019).     

                                                           
5
 Απόφαση 16-5-2017—18-05-2017 περί «Συστήματος Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης 

και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής 
ζωής» έτους 2017-2018, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο 
του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-
2020», τεύχος β΄ 1719.  
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Από όλα τα παραπάνω διαφαίνεται ότι μόλις σε 7 χρόνια ο αριθμός των 

παιδιών που απασχολούνταν στα ΚΔΑΠμεΑ σχεδόν τριπλασιάστηκε, γεγονός που 

αποδεικνύει το διαρκές και αυξανόμενο ενδιαφέρον που εκδηλώνουν οι γονείς και οι 

μαθητές για το συγκεκριμένο θεσμό. Παρόλα αυτά, δεν μπορεί να υποστηριχθεί πως 

έχουν διερευνηθεί τα ζητήματα που αφορούν τη συνολική λειτουργία τους και τις 

συνθήκες οργάνωσής τους, τον βαθμό επίτευξης των στόχων τους, την αντιμετώπισή 

τους από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, καθώς και του τρόπου επιρροής τους 

κυρίως στους μαθητές. Η διαπίστωση αυτή προκύπτει από την αξιολόγηση του 

ελάχιστου-σχεδόν ανύπαρκτου αριθμού ερευνών που αφορούν τον συγκεκριμένο 

θεσμό. 

 

3.4. ΚΔΑΠμεΑ Δυτικής Μακεδονίας 

 

Στη Δυτική Μακεδονία λαμβάνουν χώρα έξι (6) Κέντρα Δημιουργικής 

Απασχόλησης παιδιών με αναπηρία:   

1) Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών με αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ) 

Δήμου Φλώρινας 

2)  Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών με αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ) 

Καστοριάς- Δήμος Αργούς Ορεστικού 

3) Ιδιωτικό Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών με αναπηρία 

(ΚΔΑΠμεΑ) Κοζάνης- Σύλλογος γονέων ατόμων με αυτισμό 

4) Ιδιωτικό Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών με Αναπηρία 

(ΚΔΑΠμεΑ)- ‘’ΠΡΟΤΥΠΟ’’ – ΚΟΖΑΝΗ 

5) Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ) 

Δήμου Κοζάνης. 

6) ΚΔΑΠμεΑ Δήμου Γρεβενών  

Η λειτουργία των κοινωνικών δομών των ΚΔΑΠμεΑ στη Δυτική Μακεδονία 

αφενός παρέχουν τη δυνατότητα να απασχολούνται παιδιά με αναπηρία (αριθμός 

ανάλογος µε την άδεια λειτουργίας τους, δηλαδή 20 παιδιά) διαφόρων ηλικιών εκτός 

σχολικού ωραρίου και ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή, και Σάββατα όταν αυτό 

ζητηθεί, κατά τις απογευματινές ώρες και αφετέρου να εξυπηρετούνται γονείς που 

διαμένουν στην περιοχή, βοηθώντας την εναρμόνιση του οικογενειακού και 

επαγγελματικού βίου. 
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Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ  

 

Η φύση του αντικειμένου της συγκεκριμένης έρευνας, αποτέλεσε τη βάση για 

τον καθορισμό του είδους της έρευνας, που κρίθηκε πιο αποδοτικό για την επίτευξη 

των στόχων. Εφόσον πρόκειται για συλλογή πληροφοριών και απόψεων από 

εκπαιδευτικούς και γονείς ατόμων με αναπηρία τα οποία είναι ενταγμένα σε 

ΚΔΑΠμεΑ του Νομού Δυτικής Μακεδονίας και προκειμένου να διερευνηθεί ο ρόλος 

των μετασχολικών προγραμμάτων,  μέρος των οποίων αποτελούν τα ΚΔΑΠμεΑ στο 

πλαίσιο της κοινότητας, ως καταλληλότερη ερευνητική προσέγγιση θεωρήθηκε η 

επισκόπηση απόψεων με τη χρήση ερωτηματολογίων. 

 

1.1.  Σκοπός και Στόχοι της Έρευνας  

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της λειτουργίας των 

ΚΔΑΠμεΑ μέσα από την καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών που 

εργάζονταν στα ΚΔΑΠμεΑ, και των γονέων των παιδιών με αναπηρία. 

Οι επιμέρους στόχοι της έρευνας ήταν η διερεύνηση των απόψεων των 

εκπαιδευτικών και των γονέων σχετικά με α) τους ακαδημαϊκούς και κοινωνικούς 

στόχους που υλοποιούνται στο πλαίσιο των ΚΔΑΠμεΑ, β) το ρόλο των δομημένων 

δραστηριοτήτων, γ) τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ΚΔΑΠμεΑ και δ) τη 

συνεργασία με εξωσχολικούς φορείς και πρόσωπα για την υλοποίηση και τον 

σχεδιασμό διαφόρων προγραμμάτων, ε) την λειτουργία των ΚΔΑΠμεΑ ως κέντρα 

ελεύθερου χρόνου, ζ) την ικανοποίηση από τη λειτουργία των ΚΔΑΠμεΑ. 

 

1.2.  Ερευνητικά Ερωτήματα και Υποθέσεις  

Με βάση την επισκόπηση της βιβλιογραφίας που προηγήθηκε, τα ερευνητικά 

δεδομένα από τα μετασχολικά προγράμματα διεθνώς, καθώς και το θεσμικό πλαίσιο 

λειτουργίας των ΚΔΑΠμεΑ (ΦΕΚ 1397/Β/22-10-2001) προέκυψαν τα ερωτήματα της 

έρευνας.  

Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών 

1. Ποια είναι η άποψη των εκπαιδευτικών για τους παιδαγωγικό-κοινωνικούς 
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στόχους που υλοποιούνται στο πλαίσιο των ΚΔΑΠμεΑ;  

Τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών (Baum et al., 1989˙ Vandell & 

Shumow, 1999˙ Halpern, 1999˙ Posner & Vandell, 1994˙ Redd et al., 2002˙ Little et 

al, 2008˙ National Research Council and Institute of Medicine, 2000˙ Kleinert et al., 

2007˙ Σούλης, 2013˙ Durlak et al, 2010˙ Law et a., 2007˙ Mahoney et al., 2005˙ 

Garder et al., 2001˙ kelli et al., 2016) υποστήριξαν ότι τα παιδιά με αναπηρία κατά τη 

φοίτηση τους στα μετασχολικά-κοινοτικά προγράμματα, είχαν αναπτύξει τις 

ακαδημαϊκές και κοινωνικές τους δεξιότητες. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τους  

Redd, et, al., 2002 διαπιστώθηκε ότι τα μετασχολικά προγράμματα επιδρούσαν 

θετικά στην ακαδημαϊκή και κοινωνική πορεία των παιδιών και εφήβων με 

δυσκολίες. Επίσης, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1397/Β/22.10.2001, βασικός σκοπός της 

λειτουργίας των ΚΔΑΠμεΑ ήταν η δημιουργική απασχόληση των παιδιών μέσω 

προγραμμάτων έκφρασης, ψυχαγωγίας, άσκησης λόγου, ανάπτυξης ατομικών και 

κοινωνικών δεξιοτήτων, άθλησης και σωματικής αγωγής.   

2. Ποια είναι η άποψη των εκπαιδευτικών για τη συνεργασία των ΚΔΑΠμεΑ με 

εξωσχολικούς φορείς και πρόσωπα;  

Σύμφωνα με τις έρευνες των Kleinert et al., 2007˙ Σούλης 2013˙ king et al. 

2002˙ Mulvihill et al., 2004, ήταν σημαντική η συνεργασία του Κέντρου με τους 

γονείς και διάφορους θεσμούς όπως τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη της κοινότητας. 

Επίσης, σύμφωνα με τους Θωίδη & Χανιωτάκη (2007) στο πλαίσιο της κοινοτικής 

εκπαίδευσης ήταν ενταγμένα τα ΚΔΑΠ. Έπειτα, δημιουργήθηκαν τα ΚΔΑΠμεΑ. 

Έτσι επιδιώχθηκε τόσο η συνεργασία με τους γονείς όσο και με εξωσχολικούς φορείς 

και πρόσωπα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων του.  

3. Ποια είναι η άποψη των εκπαιδευτικών για τη συμμετοχή των ΑμεΑ σε 

εξωσχολικές δραστηριότητες; 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών (Iwsaki 2006˙ 

Kelli et al., 2016˙ Bennett, 1997 & Glaser 2000˙ kimball & Smith 2007˙ 

Μικρόπουλος, 2006˙ Σούλης, 2013) τα παιδιά που συμμετείχαν σε εξωσχολικές 

δραστηριότητες όπως αθλητικές, πολιτιστικές, αισθητικής αγωγής και 

εκπαιδευτικές, είχαν αναπτύξει τις κοινωνικές και ακαδημαϊκές τους δεξιότητες.  
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4. Για είναι η άποψη των εκπαιδευτικών για το ρόλο του εκπαιδευτικού 

προσωπικού στα ΚΔΑΠμεΑ;  

 Σύμφωνα με τους (Εuricon ΕΠΕ, 2007α˙ Halvorsen & Neary, 2001˙ Σούλης, 

2013˙ Παπαμιχαήλ, 2019), το εκπαιδευτικό προσωπικό είχε σχέση με τα προβλήματα 

που προέκυπταν στις δομές ειδικής αγωγής και σχετίζονταν με το διδακτικό έργο των 

εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα, τα προβλήματα που υπήρχαν είχαν σχέση με τα 

εκπαιδευτικά κίνητρα των εκπαιδευτικών που εργάζονταν στις εκπαιδευτικές μονάδες 

ειδικής αγωγής. Σύμφωνα με τους Williams & Gersch (2004) οι εκπαιδευτικοί 

αντιμετώπιζαν προβλήματα που αφορούσαν την έλλειψη απαραίτητου εξοπλισμού 

για την εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία και δεν ανταποκρίνονταν στις ποικίλες 

ανάγκες τους.  

5. Ποια είναι η άποψη των εκπαιδευτικών για τους παράγοντες που δυσχεραίνουν 

την ομαλή λειτουργία των ΚΔΑΠμεΑ; 

Σύμφωνα με τα πορίσματα προηγούμενων ερευνών (Tomlinson, 2005˙ 

Μacleod & Lambe, 2007˙ Law et al., 2007˙ King et al., 2009˙ Woodmansee et al., 

2016˙ Βαρδακαστάνης, 2008˙ Σούλης, 2013˙ Χριστοφή, 2014˙) υπήρχαν παράγοντες 

που δυσχέραιναν την ομαλή λειτουργία των κοινωνικών δομών όπως είναι τα 

ΚΔΑΠμεΑ. Πιο συγκεκριμένα, αυτοί αφορούσαν την ανεπαρκή οικονομική στήριξη, 

την υλικοτεχνική υποδομή, τη συνεργασία με τους γονείς και τη μορφή της 

αναπηρίας.   

Με βάση τα παραπάνω ερευνητικά ερωτήματα, διατυπώθηκαν οι ακόλουθες 

ερευνητικές υποθέσεις:  

1) Αναμένεται οι εκπαιδευτικοί να θεωρούν ότι οι σημαντικότεροι 

παιδαγωγικο-κοινωνικοί στόχοι που υλοποιούνται στο πλαίσιο του 

ΚΔΑΠμεΑ να σχετίζονται περισσότερο με τη δημιουργική απασχόληση 

των παιδιών μέσω προγραμμάτων έκφρασης, ψυχαγωγίας, άσκησης 

λόγου, ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, άθλησης και 

σωματικής αγωγής. 

2) Αναμένεται οι εκπαιδευτικοί να θεωρούν πολύ σημαντική τη συνεργασία 

του ΚΔΑΠμεΑ τόσο με τους γονείς των μαθητών όσο και με 



 
 
 

32 
 

εξωσχολικούς φορείς και πρόσωπα. 

3) Αναμένεται οι εκπαιδευτικοί να θεωρούν πολύ σημαντική τη συμμετοχή 

των ΑμεΑ σε εξωσχολικές δραστηριότητες όπως αθλητικές, πολιτιστικές, 

αισθητικής αγωγής και εκπαιδευτικές.  

4) Αναμένεται τα σημαντικότερα προβλήματα που προκύπτουν στα 

ΚΔΑΠμεΑ να αφορούν το εκπαιδευτικό προσωπικό.  

5) Αναμένεται οι παράγοντες που δυσχεραίνουν την ομαλή λειτουργία των 

ΚΔΑΠμεΑ να αφορούν την ανεπαρκή οικονομική στήριξη, την 

υλικοτεχνική υποδομή, τη συνεργασία με τους γονείς και τη μορφή της 

αναπηρίας.  

Ερωτηματολόγιο γονέων  

1) Ποια είναι η άποψη των γονέων για τους παιδαγωγικό-κοινωνικούς στόχους 

που υλοποιούνται στο πλαίσιο των ΚΔΑΠμεΑ;   

Σύμφωνα με τους Μarshall et al. (1997) η φοίτηση των παιδιών στα 

μετασχολικά προγράμματα αποτέλεσε για τους γονείς την εξασφάλιση ενός ποιοτικού 

και ασφαλούς περιβάλλοντος φύλαξης και φροντίδας. Επίσης, σύμφωνα με τον 

Garder et al. (2001) η συμμετοχή στα μετασχολικά προγράμματα σχετίζονταν και με 

τον περιορισμό της ενασχόλησης με την τηλεόραση και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. 

2) Ποια είναι η άποψη των γονέων για τη συνεργασία των ΚΔΑΠμεΑ με 

εξωσχολικούς φορείς και πρόσωπα;  

Σύμφωνα με τις έρευνες των Kleinert et al., 2007˙ Σούλης 2013˙ king et al. 

2002˙ Mulvihill et al., 2004, ήταν σημαντική η συνεργασία με τους γονείς και 

διάφορους θεσμούς όπως τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη της κοινότητας. Επίσης, 

σύμφωνα με τους Θωίδη & Χανιωτάκη (2007) στο πλαίσιο της κοινοτικής 

εκπαίδευσης ήταν ενταγμένα τα ΚΔΑΠ. Έπειτα, δημιουργήθηκαν τα ΚΔΑΠμεΑ. 

Έτσι επιδιώχθηκε τόσο η συνεργασία με τους γονείς όσο και με εξωσχολικούς φορείς 

και πρόσωπα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων του.  

3) Ποια είναι η άποψη των γονέων απέναντι στους παράγοντες που δυσχεραίνουν 

την ομαλή  λειτουργία των ΚΔΑΠμεΑ; 
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Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, διαπιστώθηκε ότι οι παράγοντες που 

δυσχέραιναν την λειτουργία των υπηρεσιών και κοινοτικών προγραμμάτων, 

(Tomlinson, 2005˙ Βαρδακαστάνης, 2008˙ Χριστοφή, 2014˙) ήταν η ανεπαρκής 

οικονομική στήριξη, η υλικοτεχνική υποδομή και το προσωπικό.    

4) Ποια είναι η άποψη των γονέων για τη συμμετοχή των ΑμεΑ σε εξωσχολικές 

δραστηριότητες;  

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΕΕΤΑΑ  (ΕΕΤΑΑ, 2010˙ 

ΕΕΤΑΑ, 2013˙ ΕΕΤΑΑ, 2014) ο αριθμός των παιδιών που συμμετείχαν στα 

προγράμματα των ΚΔΑΠμεΑ έδειχναν κάθε χρόνο ανοδική πορεία, γεγονός που 

αποδείκνυε το διαρκές και αυξανόμενο ενδιαφέρον που εκδήλωναν οι γονείς για 

το συγκεκριμένο θεσμό. 

5) Για ποιο λόγο εντάσσουν οι γονείς τα παιδιά τους στο ΚΔΑΠμεΑ;  

Σύμφωνα με τους Μarshall et al. (1997) η φοίτηση των παιδιών στα 

μετασχολικά προγράμματα αποτέλεσε για τους γονείς την εξασφάλιση ενός 

ποιοτικού και ασφαλούς περιβάλλοντος φύλαξης και φροντίδας. Επίσης, 

σύμφωνα με τον Garder et al. (2001) η συμμετοχή στα μετασχολικά προγράμματα 

σχετίζονταν και με τον περιορισμό της ενασχόλησης με την τηλεόραση και τα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια. 

6) Πως αποτιμούν οι γονείς τη λειτουργία των ΚΔΑΠμεΑ; 

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της ΕΕΤΑΑ (ΕΕΤΑΑ, 2010˙ 

ΕΕΤΑΑ, 2013˙ ΕΕΤΑΑ, 2014) ο αριθμός των παιδιών που συμμετείχαν στα 

προγράμματα των ΚΔΑΠμεΑ έδειχναν κάθε χρόνο ανοδική πορεία, γεγονός που 

αποδείκνυε το διαρκές και αυξανόμενο ενδιαφέρον που εκδήλωναν οι γονείς για 

το συγκεκριμένο θεσμό.  

Με βάση τα παραπάνω ερευνητικά ερωτήματα διατυπώθηκαν οι ακόλουθες 

ερευνητικές υποθέσεις: 

1. Αναμένεται οι γονείς να θεωρούν ως σημαντικότερους παιδαγωγικό- 

κοινωνικούς στόχους στο πλαίσιο των ΚΔΑΠμεΑ, αυτούς που σχετίζονται 

περισσότερο με την ασφαλή φύλαξη και φροντίδα των παιδιών και τον 
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περιορισμό ενασχόλησης με την τηλεόραση και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. 

2. Αναμένεται οι γονείς να θεωρούν πολύ σημαντική τη συνεργασία του 

ΚΔΑΠμεΑ τόσο με τους γονείς των μαθητών όσο και με εξωσχολικούς φορείς 

και πρόσωπα. 

3. Αναμένεται οι παράγοντες που δυσχεραίνουν την ομαλή λειτουργία του 

ΚΔΑΠμεΑ να αφορούν την υλικοτεχνική υποδομή, τη συνεργασία με τους  

γονείς και το προσωπικό που απασχολούν.  

4. Αναμένεται οι γονείς να θεωρούν σημαντικές τις εξωσχολικές δραστηριότητες 

για τα ΑμεΑ 

5. Αναμένεται οι γονείς να εντάσσουν τα παιδιά τους στα ΚΔΑΠμεΑ επειδή 

περνά το χρόνο του σε ένα ασφαλές περιβάλλον και επειδή δεν ασχολείται με 

την τηλεόραση και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. 

6. Αναμένεται οι γονείς να έχουν θετική στάση απέναντι στον θεσμό των 

ΚΔΑΠμεΑ.  
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Β’ ΜΕΡΟΣ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
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ΜΕΘΟΔΟΣ  

 

1.3.  Συμμετέχοντες  

 

Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν ερωτώμενοι από έξι (6) ΚΔΑΠμεΑ (4 

δημόσια και 2 ιδιωτικά) των Νομών Φλώρινας, Καστοριάς, Κοζάνης και Γρεβενών 

της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Πιο συγκεκριμένα, τα ΚΔΠΑμεΑ Δημοσίου 

Δικαίου (Δ.Δ.) ήταν το ΚΔΑΠμεΑ της πόλης της Φλώρινας, το ΚΔΑΠμεΑ του 

Άργους Ορεστικού στο Νομό Καστοριάς, το ΚΔΑΠμεΑ Κοζάνης, και τέλος το 

ΚΔΑΠμεΑ Γρεβενών. Όσον αφορά τα ΚΔΑΠμεΑ ιδιωτικού Δικαίου (Ι.Δ.) της 

περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, δύο ΚΔΑΠμεΑ βρίσκονταν στην πόλη της Κοζάνης. 

Οι συμμετέχοντες της έρευνας ήταν 81 γονείς και 44 εκπαιδευτικοί. Το δείγμα 

επιλέχθηκε με βάση τη δυνατότητα πρόσβασης σε εν δυνάμει υποκείμενα.  

 

Ατομικά χαρακτηριστικά  εκπαιδευτικών 

 

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 44 εκπαιδευτικοί από τους οποίους οι 10 

(22.73%) ήταν άντρες και οι 34 (77.27%) γυναίκες. Όσον αφορά το ηλικιακό επίπεδο 

των ερωτώμενων, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί και συγκεκριμένα οι 17 (38.6%) 

είχαν ηλικία άνω των 41 ετών. Αμέσως μετά, οι 14 (31.8%) είχαν ηλικία 31-40 ετών, 

και τέλος 13 (29.5%) είχαν ηλικία κάτω των 30 ετών. Σχετικά με το μορφωτικό 

επίπεδο των εκπαιδευτικών, η πλειοψηφία αυτών και ειδικότερα οι 17 (38.6%) ήταν 

απόφοιτοι πανεπιστημιακών ή τεχνολογικών ιδρυμάτων (ΑΕΙ/ΤΕΙ), οι 16 (36.4%) 

ήταν απόφοιτοι Λυκείου ή Τεχνικής σχολής και τέλος οι 11 (25%)  ήταν κάτοχοι 

μεταπτυχιακού διπλώματος (βλ. πίνακα 1).  

Σχετικά με τα έτη εργασίας των ερωτώμενων σε κάποια εκπαιδευτική δομή 

εκτός ΚΔΑΠμεΑ (π.χ. σχολείο), η πλειοψηφία και ειδικότερα οι 24 (54.6%) 

εργάζονταν από 10 έως 20 χρόνια ενώ οι 20 (45.5%) εργάζονταν λιγότερο από 5 έτη. 

Στην ερώτηση που αφορούσε τα έτη εργασίας στη δομή των ΚΔΑΠμεΑ, οι 21 

(47.7%) εργάζονταν στη δομή έως 5 χρόνια, οι 19 (43.2%) 10-20 έτη, και μόλις οι 4 

(9.1%) 5-10 έτη.  

Επίσης, 29 εκπαιδευτικοί (65.9%) εργάζονταν σε δημόσιο ΚΔΠΑμεΑ, ενώ 15 

(34.1%) εργάζονταν σε ιδιωτικό. Τέλος, αναφορικά με τη σχέση εργασίας, οι 41 
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(93.2%) ήταν συμβασιούχοι, 2 (4.5%) ήταν ωρομίσθιοι και ένας (2.3%) ήταν μόνιμος 

(βλ. πίνακα 1). 

 

Πίνακας 1. Ατομικά χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών   

Μεταβλητές Κατηγορίες Ν Ν% 

Φύλο Άντρας 
Γυναίκα 
 

10 
34 

22.7 
77.3 

Ηλικία Έως 30 
31-40 
41-50 
51+ 
 

13 
14 
12 
5 

29.5 
31.8 
27.3 
11.4 

Μορφωτικό επίπεδο Λύκειο/Τεχνική σχολή 
Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ 
Μεταπτυχιακό 
 

16 
17 
11 

36.4 
38.6 
25 

Έτη εργασίας ως  
εκπαιδευτικός 
 
 
 

Έτη εργασίας στα               
ΚΔΑΠμεΑ 
 
 
 
Τομέας απασχόλησης              

<5 έτη 
10-20 
 
 
<5 έτη 
5-10 
10-20 
 
 

Ιδιωτικός                           
Δημόσιος 

20 
24 
 
 
21 
4 
19 
 
 
15 
29  

45.5 
54.6 
 
 

47.7 
9.1 
43.2 
 
 
34.1 
65.9 
 
 

Σχέση εργασίας 
 

Μόνιμος 
Ωρομίσθιος 
Συμβασιούχος 

1 
2 
41 

2.3 
4.5 
93.2 
 
 
 

 

Ατομικά χαρακτηριστικά  γονέων 

 

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 81 γονείς. Από αυτούς 67 (82.7%) ήταν 

γυναίκες και 14 (17.3%) άνδρες. Όσον αφορά το ηλικιακό επίπεδο των γονέων, οι 

περισσότεροι, δηλαδή οι 36 (44.4%) ήταν πάνω από 51 ετών, οι 31 (38.3%) είχαν 

ηλικία 41-50 ετών, οι 11 (13.6%) είχαν ηλικία 31-41 ετών και 3 (3.7%) ήταν έως 30 
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ετών. Σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, 39 (48.1%) ήταν απόφοιτοι 

λυκείου ή τεχνικής σχολής, 31 (38.3%) ήταν απόφοιτοι δημοτικού/γυμνασίου και 9 

(11.1%) ήταν απόφοιτοι πανεπιστημίου ή ΤΕΙ (βλ. πίνακα 2). 

 

Ως προς την εργασία των γονέων, 46 (56.8%) εργάζονταν ο ένας από τους 

δύο, 16 (19.8%) εργάζονταν και οι δύο και 12 (14.8%) ήταν άνεργοι και οι δύο. 

Εξετάζοντας στη συνέχεια το επάγγελμα των γονέων, προέκυψε ισοψηφία αυτών που 

εργάζονταν στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, καθώς 13 (21.3%) ήταν δημόσιοι 

υπάλληλοι και 12 (21.3%) ιδιωτικοί υπάλληλοι. 11 γονείς (13.6%) ήταν 

συνταξιούχοι, 9 (11.1%) ήταν ελεύθεροι επαγγελματίες και 12 (14.8%) ήταν άνεργοι 

(βλ. πίνακα 2). 

 

Τέλος, ως προς τη χρονική διάρκεια φοίτησης του παιδιού στο ΚΔΑΠμεΑ, 54 

γονείς (66.7%), δήλωσαν ότι παιδί τους φοιτούσε στο ΚΔΑΠμεΑ περισσότερο από 3 

χρόνια, 11 (13.6%) δήλωσαν ότι φοιτούσε 3 χρόνια,  9 (11.1%) ότι φοιτούσε 2 

χρόνια, 5 (6.2%) ότι φοιτούσε 1 χρόνο, ενώ 2 (2.5%) ότι φοιτούσε λιγότερο από 1 

χρόνο. Ως προς τη συχνότητα παρακολούθησης του προγράμματος στα ΚΔΑΠμεΑ,  

43 γονείς (53.1%) απάντησαν «καθημερινά» και 38 (46.9%) «3 φορές την εβδομάδα» 

(Βλ. πίνακα 2).         

 

Πίνακας 2. Ατομικά χαρακτηριστικά γονέων  

 

Μεταβλητές Κατηγορίες Ν Ν% 

Φύλο Άντρας 
Γυναίκα 

14 
67 

17.3 
82.7 

 
Ηλικία  

 
Έως 30 
31-41 
41-50 
51+ 

 
3 
11 
31 
36 

 
3.7 
13.6 
38.3 
44.4 

 
Μορφωτικό επίπεδο 

 
Δημοτικό/Γυμνάσιο 
Λύκειο/Τεχνική Σχολή 
Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ 

 
31 
39 
9 

 
38.3 
48.1 
11.1 

 
 
Επάγγελμα 

 
Άνεργος 
Συνταξιούχος 
Ελεύθερος επαγγελματίας 

 
3 
11 
9 

 
3.7 
13.6 
11.1 
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Ιδιωτικός υπάλληλος 
Δημόσιος υπάλληλος 

13 
13 

21.3 
21.3 

 
Εργασία γονέων 

 
Κανένας 
Και οι δύο 
Ένας από τους δύο 

 
12 
16 
46 

 
19.7 
19.8 
56.8 

 
Τομέας ΚΔΑΠμεΑ  

 
Ιδιωτικό 
Δημόσιο 

 
18 
63 

 
22.2 
77.8 

 
 
Χρόνια φοίτησης 
 
 
 

 
Συχνότητα φοίτησης  

Λιγότερο από 1 χρόνο 
1 χρόνο 
2 χρόνια 
3 χρόνια 
Περισσότερο από 3 χρόνια 
 

Καθημερινά 
3 φορές την εβδομάδα 
 

2 
5 
9 
11 
54 
 

43 
38 

 

2.5 
6.2 
11.1 
13.6 
66.7 

 
53.1 
46.9 

 

 

1.4. Μέσα Συλλογής Δεδομένων 

Για τη διερεύνηση των απόψεων των ερωτώμενων χρησιμοποιήθηκαν 2 

γραπτά ερωτηματολόγια με κλειστού και ανοιχτού τύπου ερωτήσεις που 

κατασκευάστηκαν για τους σκοπούς της έρευνας. Το ένα ερωτηματολόγιο αφορούσε 

τους γονείς των παιδιών με αναπηρία και το άλλο ερωτηματολόγιο αφορούσε το 

εκπαιδευτικό προσωπικό (ΕΕΠ) των ΚΔΑΠμεΑ. Οι απαντήσεις στις ανοιχτές 

ερωτήσεις στη συνέχεια κωδικοποιήθηκαν. Λόγω έλλειψης προηγούμενων ερευνών 

στο συγκεκριμένο πεδίο, ο χαρακτήρας της έρευνας ήταν διερευνητικός. 

Δύο ήταν οι έρευνες που συνέβαλλαν κατά κύριο λόγο στη διαμόρφωση των 

ερωτηματολογίων αλλά και στο γενικότερο προβληματισμό της παρούσας εργασίας. 

Η πρώτη έρευνα διεξάχθηκε στο πλαίσιο διπλωματικής εργασίας με τίτλο 

«Εξωσχολικά προγράμματα: η περίπτωση των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης 

παιδιών» (Γεωργιάδου, 2018), η οποία αποτέλεσε μια προσπάθεια διερεύνησης των 

αντιλήψεων των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων ως προς το επίπεδο 

οργάνωσης και λειτουργίας των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών 

(ΚΔΑΠ) στην Δυτική Μακεδονία, στο πλαίσιο των εξωσχολικών προγραμμάτων και 

της αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου. Επίσης, στόχος ήταν η μελέτη του βαθμού 

επίτευξης των στόχων των ΚΔΑΠ, μέσα από την καταγραφή των απόψεων και της 
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εμπειρίας γονέων, των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Το δείγμα της έρευνας 

αποτέλεσαν 220 μαθητές 39 εκπαιδευτικοί και 147 γονείς σε 12 ΚΔΑΠ (7 δημόσια 

και 5 ιδιωτικά) των νομών Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας και διήρκησε ένα 

εξάμηνο (Φεβρουάριος-Ιούλιος)  

Η δεύτερη έρευνα με τίτλο «Αξιολόγηση των προγραμμάτων που 

υλοποιούνται στα ΚΔΑΠμεΑ Θεσσαλονίκης, για παιδιά και ενήλικες με νοητική 

ανεπάρκεια» (Σταυροπούλου, 2017) αφορούσε επίσης μια διπλωματική εργασία στο 

πλαίσιο της κοινωνικής έρευνας, που αποσκοπούσε στην παρουσίαση της λειτουργίας 

και της αξιολόγησης των προγραμμάτων που υλοποιούνταν στα ΚΔΑΠμεΑ, με 

έμφαση στο πρόγραμμα που περιλαμβάνει στόχους και μεθόδους διδασκαλίας. 

Αξιολογήθηκαν επίσης, οι σχέσεις με την οικογένεια, η αξιολόγηση των 

ωφελούμενων, τα προσόντα των εργαζομένων και η συνολική αξιολόγηση του 

προγράμματος. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 31 εργαζόμενοι από 9 ΚΔΑΠμεΑ 

του δήμου Θεσσαλονίκης. 

Ερωτηματολόγιο Εκπαιδευτικών 

Το ερωτηματολόγιο των εκπαιδευτικών αποτελούνταν συνολικά από 13 

ερωτήσεις, 12 κλειστού τύπου και 1 ανοιχτού τύπου. Το πρώτο μέρος του 

ερωτηματολογίου αποτελούνταν από 6 κλειστού τύπου ερωτήσεις (ερ.1-ερ.6), και 

αφορούσε στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τα δημογραφικά και κοινωνικά 

χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα (φύλο, ηλικία, 

μορφωτικό επίπεδο, επιπρόσθετοι τίτλοι σπουδών (και ποιοί), χρόνια εργασίας, σχέση 

εργασίας με το ΚΔΑΠμεΑ, τομέας ΚΔΑΠμεΑ-Ιδιωτικός ή Δημόσιος).  

Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου αποτελούνταν από 7 ερωτήσεις 

(ερ.7-13), 6 κλειστού και 1 ανοιχτού τύπου. Οι κλειστού τύπου ερωτήσεις 

αναφέρονταν στους παιδαγωγικούς και κοινωνικούς στόχους των ΚΔΑΠμεΑ (ερ.7), 

στους παράγοντες που συνέβαλαν στην αποτελεσματική λειτουργία των ΚΔΑΠμεΑ 

(ερ. 8), στην υλοποίηση κοινωνικο-παιδαγωγικών δραστηριοτήτων (ερ. 9), στην 

αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των ΚΔΑΠμεΑ (ερ. 10), στα προβλήματα που 

αφορούσαν το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΚΔΑΠμεΑ (ερ.11), καθώς και στους 

παράγοντες που δυσχέραιναν την ομαλή λειτουργία τους (ερ.12).  
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Σε κάθε ερώτηση οι εκπαιδευτικοί καλούνταν να δηλώσουν το βαθμό 

σημαντικότητας σε προτάσεις-δηλώσεις που ήταν δομημένες σε 5βάθμια κλίμακα 

τύπου Likert (1: Καθόλου σημαντικό, 2: Λίγο σημαντικό, 3: Αρκετά σημαντικό, 

4:Πολύ σημαντικό, 5:Πάρα πολύ σημαντικό). Στο τέλος του ερωτηματολογίου, 

υπήρχε και μια ανοιχτού τύπου ερώτηση (ερ.13) στην οποία οι εκπαιδευτικοί 

μπορούσαν να επισημάνουν οτιδήποτε θεωρούσαν σημαντικό για τα ΚΔΑΠμεΑ και 

δεν συμπεριλαμβάνονταν στο ερωτηματολόγιο. Ο δείκτης αξιοπιστίας του 

συγκεκριμένου ερωτηματολογίου ήταν Cronbach’s alpha =  .87. Η πλήρης μορφή του 

ερωτηματολογίου παρατίθεται στο Παράρτημα σελ. 95. 

Ερωτηματολόγιο γονέων  

Το ερωτηματολόγιο των γονέων αποτελούνταν συνολικά από 17 ερωτήσεις 

από τις οποίες οι 16 ήταν κλειστού τύπου και η μία ανοιχτού τύπου. Οι γονείς 

καλούνταν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο, δεδομένου ότι το παιδί τους 

παρακολουθούσε τα προγράμματα του ΚΔΑΠμεΑ. Στην παρούσα έρευνα 

αξιολογήθηκε ο ακαδημαϊκός και κοινωνικό-συναισθηματικός στόχος που 

επιτυγχάνεται στα ΚΔΑΠμεΑ και κυρίως η συμβολή τους τόσο ως προς την 

αποτελεσματική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των μαθητών με αναπηρία όσο 

και της δημιουργικής τους απασχόλησης.   

Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου αποτελούνταν από 9 ερωτήσεις 

κλειστού τύπου (ερ.1-ερ.9) και αφορούσε στην παροχή πληροφοριών όσον αφορά τα 

δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των γονέων (φύλο, ηλικία, μόρφωση, 

επάγγελμα). Επίσης, οι γονείς καλούνταν να αναφερθούν στη διάρκεια και τη 

συχνότητα φοίτησης του παιδιού τους με αναπηρία στο ΚΔΑΠμεΑ.  

Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου αποτελούνταν από 8 ερωτήσεις, 7 

κλειστού και 1 ανοιχτού τύπου. Οι πρώτη ερώτηση (ερ. 10) αναφερόταν στους 

παιδαγωγικούς και στους κοινωνικο-συναισθηματικούς στόχους των ΚΔΑΠμεΑ. Η 

επόμενη ερώτηση (ερ. 11) αναφερόταν στη συνεργασία με εξωσχολικούς φορείς και 

πρόσωπα. Στη συνέχεια, άλλη ερώτηση (ερ. 12) αφορούσε τα προβλήματα που 

θεωρούσαν οι γονείς ότι δυσχέραιναν τη λειτουργία των κέντρων και η επόμενη 

ερώτηση (ερ. 13) αφορούσε το πόσο σημαντικές θεωρούσαν οι γονείς ορισμένες 

δραστηριότητες. Παράλληλα, οι γονείς έπρεπε να δηλώσουν αν το παιδί τους 
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συμμετείχε σε εξωσχολικές δραστηριότητες (ερ.14), τις οποίες όμως διέκοψε, επειδή 

συμμετείχε στο ΚΔΠΑμεΑ. Επιπλέον, άλλη ερώτηση (ερ. 15) εξέταζε τους λόγους 

για τους οποίους το παιδί ήταν ενταγμένο στο ΚΔΑΠμεΑ. Τέλος οι γονείς έπρεπε να 

δηλώσουν το βαθμό ικανοποίησης του παιδιού από την παρακολούθηση στο 

ΚΔΑΠμεΑ, το βαθμό ικανοποίησης σχετικά με τις δραστηριότητες του ΚΔΑΠμεΑ, 

και τέλος το βαθμό εξουθένωσης ή μη για τις ώρες παρακολούθησης στο ΚΔΑΠμεΑ 

(ερ. 17).  

Οι γονείς καλούνταν να δηλώσουν το βαθμό σημαντικότητας της κάθε 

δραστηριότητας-διαδικασίας (1: Καθόλου σημαντικό, 2: Λίγο σημαντικό, 3: Αρκετά 

σημαντικό, 4: Πολύ σημαντικό, 5: Πάρα πολύ σημαντικό). Παράλληλα δίνονταν η 

ευκαιρία στους γονείς να επισημάνουν οτιδήποτε θεωρούσαν σημαντικό για τα 

ΚΔΑΠμεΑ και δεν συμπεριλαμβάνονταν στο ερωτηματολόγιο, σε μία ανοιχτή 

ερώτηση (ερ.18) που βρισκόταν στο τέλος του. Ο δείκτης αξιοπιστίας του 

συγκεκριμένου ερωτηματολογίου ήταν Cronbach’s alpha =.95. Η πλήρης μορφή του 

ερωτηματολογίου παρατίθεται στο Παράρτημα σελ 100. 

1.5.  Διαδικασία Συλλογής Δεδομένων  

Η έρευνα σχεδιάστηκε τον Φεβρουάριο του έτους 2019 και υλοποιήθηκε κατά 

το χρονικό διάστημα Ιουνίου-Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους. Η συλλογή του 

ερευνητικού υλικού πραγματοποιήθηκε σε έξι δημόσια και ιδιωτικά ΚΔΑΠμεΑ της 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινας, Καστοριάς, Κοζάνης και Γρεβενών, 

στα οποία υπήρχε δυνατότητα πρόσβασης. Για τη συλλογή ερευνητικών δεδομένων 

ως μονάδα δειγματοληψίας χρησιμοποιήθηκαν δύο ερωτηματολόγια από τα οποία το 

ένα απευθυνόταν στους εκπαιδευτικούς και το άλλο στους γονείς. Συνολικά 

διανεμήθηκαν 150 ερωτηματολόγια από τα οποία απαντήθηκαν τα 125. Από τους 

εκπαιδευτικούς δεν απαντήθηκαν 4 ερωτηματολόγια και από τους γονείς δεν 

απαντήθηκαν τα 21. Κάθε εκπαιδευτικός και κάθε γονέας, συμπλήρωσε από ένα 

ερωτηματολόγιο. Στις περιπτώσεις που δεν υπήρχαν και οι δύο γονείς, το 

ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε μόνο από τον έναν.  

1.6.  Μέθοδος Στατιστικής Ανάλυσης των Ερευνητικών Δεδομένων  

Για την εισαγωγή και στατιστική ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων 
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χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό πακέτο IBM SPSS Statistics 20. Για να είναι εφικτή η 

ανάλυση, έγινε ψηφιοποίηση των ερωτηματολογίων με τη χρήση της κωδικοποίησης 

των απαντήσεων6. Οι μη καταχωρημένες ή ελλείπουσες τιμές (missing values) 

κωδικοποιήθηκαν με την τιμή 18. Για την παρουσίαση και την περιγραφή των 

δεδομένων, χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι της περιγραφικής στατιστικής αλλά και 

μέθοδοι επαγωγικής στατιστικής. Αναλυτικότερα, οι περιγραφικές μέθοδοι 

αφορούσαν στον υπολογισμό σχετικών συχνοτήτων, μέσων όρων (Μ.Ο) και τυπικών 

αποκλίσεων (Τ.Α). Οι επαγωγικές μέθοδοι αφορούσαν την εφαρμογή παραμετρικών 

(T-test, ANOVA) και μη παραμετρικών στατιστικών ελέγχων (Mann-Whitney Test, 

Kruskal-Wallis, Chi-Square Test (χ2 )). Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων έγινε 

παραγοντική ανάλυση, ανάλυση συσχετίσεων πολλών ανεξάρτητων μεταβλητών, 

ανάλυση διακύμανσης μιας κατεύθυνσης και έλεγχος κανονικότητας. Το επίπεδο 

σημαντικότητας που ορίστηκε για όλους τους προαναφερθέντες ελέγχους είναι ίσο με 

5% (a=0.05).  

Όσον αφορά τον έλεγχο ως προς την επιρροή κάποιου στοιχείου στις 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών και των γονέων, έγινε έλεγχος χ2 στις περιπτώσεις που 

η μεταβλητή δεν ακολουθεί κανονική κατανομή. Με τον μη παραμετρικό έλεγχο χ2 

ήταν δυνατός ο έλεγχος δύο υποπληθυσμών του δείγματος  αναφορικά με ένα κοινό 

χαρακτηριστικό (στην περίπτωση της παρούσας έρευνας κάθε μεταβλητής) και 

διατυπώθηκε το συμπέρασμα αν αυτοί είναι ομοιογενείς. Η μηδενική υπόθεση Η0 

είναι ότι αυτοί οι υποπληθυσμοί είναι ομοιογενείς και απορρίπτεται στην περίπτωση 

που η τιμή p-value ή αλλιώς Sig (2-tailed) είναι μικρότερη του επιπέδου 

σημαντικότητας 5% που ορίσαμε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Το κωδικοποιημένο ερωτηματολόγιο παρατίθεται στο Παράρτημα της παρούσας έρευνας. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

1.7. Ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων από τα ερωτηματολόγια των εκπαιδευτικών. 

Παιδαγωγικοί-κοινωνικοί στόχοι των ΚΔΑΠμεΑ (Ερώτηση 7) 

 

Αναφορικά με τους παιδαγωγικούς και κοινωνικούς στόχους που 

υλοποιούνταν στο πλαίσιο των ΚΔΑΠμεΑ, στις πρώτες θέσεις σύμφωνα με τους 

εκπαιδευτικούς τοποθετήθηκε η «ενασχόληση των παιδιών με αναπηρία με 

δημιουργικές δραστηριότητες» (Μ.Ο. = 4.68, Τ.Α. = .51) και η «βελτίωση της υγείας 

και της ευεξίας των παιδιών με αναπηρία» (Μ.Ο.= 4.68, Τ.Α.= .51). Ακολούθησε ο 

«περιορισμός της ενασχόλησης των παιδιών με την τηλεόραση και τα ηλεκτρονικά 

παιχνίδια» (Μ.Ο. = 4.64, Τ.Α. = .57) και η «εξασφάλιση ενός ποιοτικού και ασφαλούς 

περιβάλλοντος φύλαξης και φροντίδας» (Μ.Ο. = 4.64, Τ.Α.=. 57). Στις τελευταίες 

θέσεις τοποθετήθηκαν η αξιοποίηση ποικίλων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων και 

εκπαιδευτικού υλικού (Μ.Ο. = 4.36, Τ.Α. = 1.01) και η ανάπτυξη διαπροσωπικών-

φιλικών σχέσεων μεταξύ των μαθητών (Μ.Ο. = 4.36, Τ.Α. = 1.01) (βλ Πίνακα 1.7.1). 

Πίνακας 1.7.1:  Πώς κρίνετε τους παιδαγωγικούς και 
κοινωνικούς στόχους που υλοποιούνται στο πλαίσιο του 
ΚΔΑΠμεΑ. 

 
Ν 

 
Μ.Ο. 

 
Τ.Α 

Προσφορά προγραμμάτων και δραστηριοτήτων που 
ανταποκρίνονται στα εξωσχολικά ενδιαφέροντα των 
μαθητών με αναπηρία. 
 

44  4.61 .65 

Αξιοποίηση ποικίλλων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων και 
εκπαιδευτικού υλικού. 
 

44  4.36 1.01 

Βελτίωση των παιδαγωγικών δεξιοτήτων/ικανοτήτων των 
μαθητών με αναπηρία. 
 

44  4.61 .65 

Αναζήτηση κατάλληλων δομών και ανακούφιση στις 
οικονομικά μειονεκτούσες οικογένειες 
 
Βελτίωση των κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων 
παιδιών με αναπηρία  
 
Ανάπτυξη διαπροσωπικών-φιλικών σχέσεων μεταξύ των 
παιδιών με αναπηρία 
 

44 
 
 

44 
 
 
44 

 4.41 
 
 

   4.45 
 
 
   4.36 

.81 
 

 
  .84 
 
 

 1.01 

Αύξηση της αυτοπεποίθησης, της αυτοεκτίμησης και της  44   4.61  .65 
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Για να διερευνηθεί αν διαφοροποιούνται οι απόψεις των εκπαιδευτικών 

σχετικά με τους παιδαγωγικούς και κοινωνικούς στόχους των ΚΔΑΠμεΑ 

πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος T-test καθώς και ο έλεγχος Mann-Whitney, στις 

περιπτώσεις που οι διακυμάνσεις δεν παρουσίαζαν ομοιογένεια (έλεγχος Levene) και 

οι τιμές της κάθε μεταβλητής δεν ικανοποιούσαν την απαίτηση για κανονική 

κατανομή.  

Ως προς το φύλο  

Όσον αφορά τη διερεύνηση διαφοροποιήσεων στις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών ως προς το φύλο, τόσο ο έλεγχος Τ-test που εφαρμόστηκε σε όλες τις 

περιπτώσεις, όσο και ο έλεγχος Mann-Whitney, δεν έδειξαν καμία στατιστικά 

σημαντική διαφορά στις απαντήσεις ανάμεσα στα δύο φύλα.  

 

Ως προς την ηλικία 

Σύμφωνα με την ανάλυση διακύμανσης ΑΝΟVA ως προς την ηλικία, δεν 

διαφοροποιήθηκαν οι απαντήσεις ανάμεσα στις ηλικιακές ομάδες. Και στις τρείς 

περιπτώσεις οι τιμές sig value (p) ήταν κατά πολύ μεγαλύτερες του επιπέδου 

σημαντικότητας άρα συνέκλιναν οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών ανεξαρτήτως 

ηλικίας.  

 

αυτό-αποτελεσματικότητας των παιδιών με αναπηρία 
 
Ενασχόληση των παιδιών με αναπηρία με δημιουργικές 
δραστηριότητες 
  
Περιορισμός της ενασχόλησης των παιδιών με αναπηρία  
με την τηλεόραση και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια 
 
Εξασφάλιση ενός ποιοτικού και ασφαλούς περιβάλλοντος 
φύλαξης και φροντίδας  
 
Βελτίωση της υγείας και της ευεξίας των παιδιών με αναπηρία 
(φροντίδα για τη σωστή διατροφή, αθλητικές δραστηριότητες) 
 
Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με αναπηρία 

 
 
 44 
 
 
44 
 
 
44 
 
 
44 
 
 
44 

 
 
   4.68 
 
 
   4.64 
 
 
   4.64 
 
 
   4.68 
 
 
   4.43 

 
 
  .51 
 
 
 .57 
 
 
   .57 
 
 
   .51 
 
 
   .78 
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Τα χρόνια εργασίας των εκπαιδευτικών σε σχολική μονάδα 

Αναφορικά με τα χρόνια εργασίας των εκπαιδευτικών σε εκπαιδευτική δομή, 

εφαρμόστηκε ο έλεγχος t-test καθώς και ο έλεγχος Mann-Whitney και δεν έδειξαν 

καμία διαφοροποίηση στις απαντήσεις (βλ. πίνακας 1.7.2.).  

 

Πίνακας 1.7.2:  Τα χρόνια εργασίας των εκπαιδευτικών σε 
εκπαιδευτική δομή 

 
Ν 

 
Μ.Ο. 

 
Τ.Α 

 

Προσφορά προγραμμάτων και δραστηριοτήτων                <5 

που  ανταποκρίνονται στα εξωσχολικά ενδιαφέροντα      10-20 

των  μαθητών με αναπηρία.                                                 

 

 

20 

 24 

 

4.60 

  4.63 

 

.82 

.49 

Αξιοποίηση ποικίλλων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων        <5 

και  εκπαιδευτικού υλικού.                                                 10-20 

 

Ενασχόληση των παιδιών με αναπηρία με                        <5 
δημιουργικές  δραστηριότητες                                          10-20                       
 

Περιορισμός της ενασχόλησης των παιδιών με                <5                         
αναπηρία με την τηλεόραση, ηλεκτρονικά                     10-20 
παιχνίδια κ.α. 
                                                                                          
Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών             <5 
με αναπηρία                                                                     10-20 

20 

 24 
 
20 
24 
 
20 
24 
 
 
20 
24 

4.02 

  4.50 
 
 4.60 
 4.75 
 
 4.70 
 4.58 
 
 
 4.20 
 4.63 

.82 

  1.1 
 
.59 
.44 
 
.57 
.58 
 
 
.89 
.64 

Τα χρόνια εργασίας των εκπαιδευτικών σε ΚΔΑΠμεΑ  

Όσον αφορά τα χρόνια εργασίας των εκπαιδευτικών σε ΚΔΑΠμεΑ, ύστερα 

από την ανάλυση που έγινε, δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

(βλ. πίνακα 1.7.3. παράρτημα). 

Τύπος ΚΔΑΠμεΑ 

Αναφορικά με το είδος του ΚΔΑΠμεΑ στο οποίο εργάζονταν οι 

εκπαιδευτικοί, ο έλεγχος Mann-Whitney που εφαρμόστηκε έδειξε διαφοροποιήσεις 

στο υποερώτημα που αφορούσε στην «αξιοποίηση ποικίλων εκπαιδευτικών 

προσεγγίσεων και εκπαιδευτικού υλικού» (U = 121.000, Z = -2.577, p = .010) όπου οι 
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εκπαιδευτικοί που εργάζονταν σε ιδιωτικό ΚΔΑΠμεΑ τη θεώρησαν σημαντικότερη 

(Μ.Ο. = 4.53, Τ.Α. = .834) σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς που εργάζονταν σε 

δημόσιο (Μ.Ο. = 4.28, Τ.Α. = 1.099).     

Για τον εντοπισμό των διάφορων παραγόντων που συνθέτουν τις 

υποκειμενικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τους παιδαγωγικούς και 

κοινωνικούς στόχους που υλοποιούνται στο πλαίσιο των ΚΔΑΠμεΑ, εφαρμόστηκε η 

διερευνητική ανάλυση κύριων συνιστωσών. Η ανάλυση ανέδειξε την ύπαρξη τριών 

συνολικά παραγόντων με ιδιοτιμές (eigenvalue) πάνω από ένα (>1). Συγκεκριμένα οι 

τρεις παράγοντες που προέκυψαν εξηγούν το 69.10% της συνολικής διασποράς. Στη 

συνέχεια, για την αξιολόγηση της αναπαραγωγής των παραγόντων, 

πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις των παραγόντων με ορθογώνια περιστροφή αξόνων 

τύπου Varimax. Η λύση των παραγόντων ικανοποίησε μια σειρά κριτηρίων: α) το 

διάγραμμα των ιδιοτιμών παρουσιάζει κάμψη μετά τον τρίτο παράγοντα της 

υποκλίμακας, β) κάθε παράγοντας παρουσιάζει υψηλή εσωτερική συνέπεια με 

συντελεστή Cronbach’s alpha ≥ .85, γ) η λύση αυτή είναι σύμφωνη με τα 

αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών (Kleinert et al.,2007˙ Durlak et al., 2010˙ 

Little, et al., 2008). 

H ανάλυση (παιδαγωγικοί και κοινωνικοί στόχοι) ανέδειξε τους εξής τρείς 

παράγοντες:  

Ο Πρώτος παράγοντας Π1, που εξηγεί το 43.71% της συνολικής 

μεταβλητότητας, περιλαμβάνει τις ερωτήσεις 7_5, 7_6, 7_2 και  7_3 οι οποίες 

αφορούν τον παιδαγωγικό και κοινωνικό ρόλο των ΚΔΑΠμεΑ σύμφωνα με τις 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών (π.χ. αν βελτιώνονται οι επικοινωνιακές και 

ακαδημαϊκές δεξιότητες των παιδιών με αναπηρία). Ο παράγοντας Π1 ονομάστηκε 

ανάπτυξη κοινωνικοπαιδαγωγικών δεξιοτήτων και ο δείκτης εσωτερική συνέπειας 

(αξιοπιστίας) Cronbach’s alpha του παράγοντα ήταν αρκετά υψηλός (α = 0.80). 

Στον δεύτερο παράγοντα Π2, που εξηγεί το 15.12% της συνολικής 

μεταβλητότητας, περιλαμβάνει τις ερωτήσεις 7_4, 7_7, 7_12 και 7_1 οι οποίες 

αφορούν την κοινωνική ένταξη και την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου (π.χ. αν το 

παιδί είναι ενταγμένο στη δομή και αξιοποιεί δημιουργικά τον ελεύθερό του χρόνο). 

Ο παράγοντας Π2 ονομάστηκε κοινωνική ένταξη και αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου 
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και ο δείκτης εσωτερικής συνέπειας (αξιοπιστίας) Cronbach’s alpha του παράγοντα 

ήταν (α = 0.79).  

Στον τρίτο παράγοντα Π3, που εξηγεί το 10.27% της συνολικής 

μεταβλητότητας, περιλαμβάνει τις ερωτήσεις 7_10, 7_11 και 7_8 οι οποίες αφορούν 

τη δημιουργική απασχόληση σε ένα ασφαλές περιβάλλον και την βελτίωση της 

υγείας (π.χ. αν εξασφαλίζεται ένα ασφαλές περιβάλλον και βελτιώνεται η υγεία και η 

ευεξία των παιδιών με αναπηρία). Ο παράγοντας Π3 ονομάστηκε 

ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη και δημιουργική απασχόληση. Ο δείκτης εσωτερικής 

συνέπειας (αξιοπιστίας) Cronbach’s alpha του παράγοντα ήταν (α = 0.70).  

Η ερώτηση 7_9 περιορισμός της ενασχόλησης των παιδιών με αναπηρία με την 

τηλεόραση, ηλεκτρονικά παιχνίδια κτλ. φόρτωνε μόνη της σε έναν τέταρτο παράγοντα. 

Επειδή ορίστηκαν από την αρχή τρείς παράγοντες, η ερώτηση 7_9 παραλήφθηκε από 

όλες τις ακόλουθες στατιστικές αναλύσεις. Οι φορτίσεις, το ποσοστό εξηγούμενης 

διακύμανσης και οι ιδιοτιμές κάθε παράγοντα παρουσιάζονται στον πίνακα 1.  

Η εσωτερική συνέπεια τόσο του ερωτηματολογίου όσο και της υποκλίμακας 

ήταν υψηλή. Συγκεκριμένα, ο δείκτης εσωτερικής συνέπειας (αξιοπιστίας) 

Cronbach’s alpha του ερωτηματολογίου συνολικά ήταν α = 0.87 και της υποκλίμακας 

κοινωνικοπαιδαγωγικοί στόχοι ήταν α = 0.85.  

Πίνακας 1: Διερευνητική ανάλυση παραγόντων στο ερωτηματολόγιο των 
εκπαιδευτικών για τους παιδαγωγικούς και κοινωνικούς στόχους στο πλαίσιο 
των ΚΔΑΠμεΑ  

 Παράγοντες  

Ερωτήσεις                                                      

Παιδαγωγικοί και κοινωνικο-συναισθηματικοί στόχοι 1 2 3 

7_5 Βελτίωση των κοινωνικών και επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων ΑμεΑ  
.886  

 

7_6 Ανάπτυξη διαπροσωπικών-φιλικών σχέσεων 

μεταξύ των παιδιών με αναπηρία 
.801  

 

7_2 Αξιοποίηση ποικίλων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων 

και εκπαιδευτικού υλικού            
.695  

 

7_3 Βελτίωση των παιδαγωγικών δεξιοτήτων των     .629   



 
 
 

49 
 

ΑμεΑ 

7_4 Αναζήτηση κατάλληλων δομών και ανακούφισης 

στις οικονομικά μειονεκτούσες οικογένειες  
 .808 

 

7_7 Αύξηση της αυτοπεποίθησης, αυτοεκτίμησης, 

αυτοαποτελεσματικότητας των παιδιών με αναπηρία.     

7_12 Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών 

με αναπηρία  

7_1 Προσφορά προγραμμάτων κ΄ δραστηριοτήτων που 

ανταποκρίνονται στα εξωσχολικά ενδιαφέροντα των 

παιδιών  

 

.650 

    

    .616 

 

   . 524 

 

7_10 Εξασφάλιση ενός ποιοτικού και ασφαλούς 

περιβάλλοντος φύλαξης και φροντίδας  

7_11 Βελτίωση της υγείας και της ευεξίας των παιδιών 

με αναπηρία (σωστή διατροφή, άθληση κτλ.) 

7_8 Ενασχόληση των παιδιών με αναπηρία με 

δημιουργικές δραστηριότητες                                     

  

. 814 

 

 .759 

 

  .601 

Ποσοστό εξηγούμενης διακύμανσης   43.71% 15.12% 10.27% 

Ιδιοτιμή  4.808 1.663 1.130 

*Σημείωση: Όλες οι φορτίσεις κάτω του .400 παραλείπονται. 

 

 Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τη συνεργασία με εξωσχολικούς φορείς και 

πρόσωπα (ερώτηση 8) 

Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς σχετικά με το πόσο σημαντική είναι η 

συνεργασία με εξωσχολικούς φορείς και πρόσωπα, στην πρώτη θέση τοποθετήθηκε 

«η συνεργασία του ΚΔΑΠμεΑ με κοινοτικούς φορείς και πολιτισμικά ιδρύματα για 

τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων» (Μ.Ο. = 4.39, Τ.Α. = .65), έπειτα 

«η συμμετοχή των γονέων στη διαμόρφωση του προγράμματος του ΚΔΑΠμεΑ» 

(Μ.Ο. = 4.27, Τ.Α. = .84) και «η δυνατότητα παροχή συμβουλών στους γονείς» 

(Μ.Ο. = 4.27, Τ.Α. = .84). Στις τελευταίες θέσεις, τοποθετήθηκαν η «συνεργασία του 

ΚΔΑΠμεΑ με τους εκπαιδευτικούς φορείς, (σχολεία) για το σχεδιασμό και την 
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υλοποίηση προγραμμάτων (Μ.Ο. = 4.05, Τ.Α = .86) η «επιμήκυνση του ημερήσιου 

σχολικού ωραρίου κατά τις απογευματινές ώρες για την παρακολούθηση του 

ΚΔΑΠμεΑ» (Μ.Ο. = 3.14, Τ.Α. = 1.23) και η «συστέγαση του ΚΔΑΠμεΑ με άλλες 

εκπαιδευτικές δομές όπως με τα γενικά σχολεία» (Μ.Ο. = 2.89, Τ.Α. = 1.48) (βλ. 

πίνακα 1.7.4). 

 

Ως προς το φύλο 

Για να διερευνηθεί αν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις απόψεις 

των εκπαιδευτικών ανάλογα με το φύλο, πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος Τ-test απ’ 

όπου προέκυψε ότι δεν υπήρξε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά (Βλ. πίνακα 

1.7.5).  

 

Πίνακας 1.7.4.:  Πόσο σημαντική θεωρείτε:   
Ν 

 
Μ.Ο. 

 
Τ.Α 

Τη συχνή επικοινωνία των εκπαιδευτικών του ΚΔΠΑμεΑ με 
τους γονείς των μαθητών. 
 

44 4.25 .75 

Τη συμμετοχή των γονέων στη διαμόρφωση του προγράμματος 
του ΚΔΑΠμεΑ. 

44 4.27 .84 

Τη δυνατότητα παροχής συμβουλών στους γονείς. 
 

 44  4.27 .84 

Τη συνεργασία του ΚΔΑΠμεΑ με κοινοτικούς φορείς και 
πολιτισμικά ιδρύματα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση 
προγραμμάτων  
 
Τη συνεργασία του ΚΔΑΠμεΑ με τους εκπαιδευτικούς φορείς 
(σχολεία) για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων 
 
Την αξιοποίηση χώρων στην κοινότητα για την υλοποίηση 
διαφόρων δραστηριοτήτων   
 
Την επιμήκυνση του ημερήσιου σχολικού ωραρίου κατά τις 
απογευματινές ώρες για την παρακολούθηση του 
προγράμματος του ΚΔΑΠμεΑ 
 
Τη συστέγαση του ΚΔΑΠμεΑ με άλλες εκπαιδευτικές δομές   
(γενικό σχολείο) 

 
44 
 

 
44 
 
 
44 
 
 
44 
 
 
 
44 

 
4.39 

 

 
 4.05 
 
 
 4.25 
 
 
3.14 
 
 
 
2.89 

 
.65 

 

 
 .86 
 

 
.75 
 
 
1.23 
 
 
 
1.48 
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Ως προς την ηλικία  

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τη σημαντικότητα της συνεργασίας με 

εξωσχολικούς φορείς και πρόσωπα, δεν διαφοροποιούνταν ως προς την ηλικία. Σε 

όλα τα υποερωτήματα, η τιμή p-value ήταν μεγαλύτερη της τιμής 0.05 (επίπεδο 

εμπιστοσύνης) άρα οι τρείς υποπληθυσμοί είχαν ομοιογένεια ως προς τις απαντήσεις 

τους  (βλ. πίνακα 8 παράρτημα). 

Πίνακας 1.7.5: Πόσο σημαντική θεωρείτε τη συνεργασία με 
εξωσχολικούς φορείς                                            ΦΥΛΟ  

 
Ν 

 
Μ.Ο. 

 
Τ.Α 

Τη συχνή επικοινωνία των εκπαιδευτικών            Άνδρες 

του ΚΔΠΑμεΑ με τους γονείς των μαθητών         Γυναίκες 

10 

 34 

4.10 
4.35 

1.1 

 .88 

Τη συμμετοχή των γονέων στη διαμόρφωση        Άνδρες 

του προγράμματος του ΚΔΑΠμεΑ.                       Γυναίκες  

Τη δυνατότητα παροχής συμβουλών στους          Άνδρες 

γονείς                                                                     Γυναίκες 

Τη συνεργασία του ΚΔΑΠμεΑ με κοινοτικούς     Άνδρες 

φορείς και πολιτισμικά ιδρύματα για τον               Γυναίκες 

σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων                      

Τη συνεργασία του ΚΔΑΠμεΑ με τους                   Άνδρες 

εκπαιδευτικούς φορείς (σχολεία) για τον                 Γυναίκες 

σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων 

Την αξιοποίηση χώρων στην κοινότητα για την       Άνδρες 

υλοποίηση διαφόρων δραστηριοτήτων                     Γυναίκες   

 

Την επιμήκυνση του ημερήσιου σχολικού                Άνδρες 

ωραρίου τις απογευματινές ώρες  για την                  Γυναίκες 

παρακολούθηση του προγράμματος του 

 ΚΔΑΠμεΑ 

Τη συστέγαση του ΚΔΑΠμεΑ με άλλες                    Άνδρες 

εκπαιδευτικές δομές  (γενικό σχολείο)                      Γυναίκες 

 10 

 34 
 
10 
34 
 
10 
34        
 
 
10 
34 
 
 
10 
34 
 
 
 
10 
34 
 

 

 

10 

34 

3.40 
3.18 
 
4.00 
4.35 
 
4.40 
4.38 
 
 
 
4.10 
4.03 
 
4.10 
4.29 
 
 
 
 
3.00 
 
3.18 
 
 
3.10 
2.82 

  1.4 
  1.2 
  
.94 
 .81 
 
.51 
.69 
 
 
.87 
.87 
 
 
.73 
.76 
 
 
 
 
1.3 
 
1.2 
 
 
 
1.5 
1.48 
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Ως προς τα χρόνια εργασίας των εκπαιδευτικών σε δομές εκπαίδευσης  

Όσον αφορά τα χρόνια εργασίας των εκπαιδευτικών σε σχολικές δομές, 

εφαρμόστηκε ο έλεγχος Τ-test, απ’ όπου προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά 

στην άποψη των εκπαιδευτικών με τα λιγότερα χρόνια εργασίας. Οι εκπαιδευτικοί 

που εργάζονταν <5 χρόνια σε κάποια εκπαιδευτική δομή (Μ.Ο. = 4.35, Τ.Α. = .745) 

θεώρησαν σημαντικότερη τη «συνεργασία του ΚΔΑΠμεΑ με εκπαιδευτικούς φορείς 

(σχολεία) για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων» (t = 2.238, df = 42,  

p= 0.03), σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς με 10-20 χρόνια εργασίας (Μ.Ο. = 3.79, 

Τ.Α. = .884).  

Τα χρόνια εργασίας των εκπαιδευτικών σε ΚΔΑΠμεΑ 

Όσον αφορά τα χρόνια εργασίας των εκπαιδευτικών στα ΚΔΑΠμεΑ 

παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών 

όπως προέκυψαν και από τον μη παραμετρικό έλεγχο των Kruscall-Wallis στην 

πρόταση «συνεργασία του ΚΔΑΠμεΑ με τους εκπαιδευτικούς φορείς (σχολεία) για 

τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων» (χ² = 9.199, df = 2, p = .010) όπου 

οι εκπαιδευτικοί που εργάζονταν <5 χρόνια σε ΚΔΑΠμεΑ (Μ.Ο. = 4.43, Τ.Α.=.74) 

θεώρησαν σημαντικότερο σε σχέση με όσους εργάζονταν 10-20 χρόνια (Μ.Ο. = 3.79, 

Τ.Α. = .78).   

 

Απόψεις για το πόσο σημαντική θεωρείται η υλοποίηση ορισμένων 

εξωσχολικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των ΚΔΑΠμεΑ (ερ. 9). 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, όπως προέκυψε από την διεξαγωγή του Μ.Ο. 

έκριναν πάρα πολύ σημαντική τη συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες (Μ.Ο. 

=4.80, Τ.Α. = .55), το ελεύθερο παιχνίδι (Μ.Ο. = 4.14, Τ.Α. = 87) και την αισθητική 

αγωγή (θεατρική αγωγή, εικαστικά, μουσική, χορός) (Μ.Ο. = 4.00, Τ.Α. = 1.05) μαζί 

με τη δημιουργία ομάδας γονέων (Μ.Ο. = 4.00, Τ.Α. = 1.05). Λιγότερο σημαντική απ’ 

όλα θεώρησαν την κολύμβηση (Μ.Ο. = 3.48, Τ.Α. = 1.28) (Βλ. 9 πίνακα παράρτημα).    
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Ως προς το φύλο  

Για τον εντοπισμό διαφόρων παραγόντων που συνέθεσαν τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών σχετικά με τις εξωσχολικές δραστηριότητες που έκριναν ότι είναι 

σημαντικό να εφαρμόζονται στο πλαίσιο των ΚΔΑΠμεΑ,  εφαρμόστηκε ο έλεγχος Τ-

test, όπου εξετάζοντας τις προτιμήσεις των εκπαιδευτικών με βάση το φύλο,  οι 

περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς θεώρησαν πιο σημαντική την «υλοποίηση 

αθλητικών-κινητικών δραστηριοτήτων» (Βλ. πίνακα 1.7.6 παράρτημα).  

 

Ως προς την ηλικία  

 

Ως προς την ηλικία των εκπαιδευτικών, παρατηρήθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί 

που είχαν ηλικία από 31-40 ετών, θεώρησαν πάρα πολύ σημαντική «την υλοποίηση 

αισθητικής αγωγής», οι εκπαιδευτικοί που είχαν ηλικία έως 30 ετών θεώρησαν ως 

πάρα πολύ σημαντική την «εκμάθηση Η/Υ για ΑμεΑ» ενώ οι εκπαιδευτικοί με ηλικία 

από 41 ετών και άνω, τόνισαν ότι ήταν πιο σημαντικές οι «αθλητικές-κινητικές 

δραστηριότητες» (βλ. πίνακα 10 παράρτημα). 

 

Ως προς τα χρόνια εργασίας σε εκπαιδευτικές δομές  

 

Σε σχέση με τα χρόνια εργασίας των εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες, δεν 

παρατηρήθηκε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά. Οι εκπαιδευτικοί που 

εργάζονταν λιγότερο από 5 χρόνια θεώρησαν πάρα πολύ σημαντική την «υλοποίηση 

αθλητικών-κινητικών δραστηριοτήτων» (Μ.Ο = 4.90, Τ.Α.=.30). Οι εκπαιδευτικοί 

που εργάστηκαν 10-20, δήλωσαν ως πάρα πολύ σημαντική την ύπαρξη «ελεύθερου 

παιχνιδιού» (Μ.Ο. =4.25, Τ.Α.=.89). 

 

Ως προς τα χρόνια εργασίας στα ΚΔΑΠμεΑ 

 

Μελετώντας τα χρόνια εργασίας των εκπαιδευτικών στα ΚΔΑΠμεΑ, 

διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί που είχαν τα λιγότερα χρόνια υπηρεσίας, έκριναν 

πιο σημαντικές τις «αθλητικές-κινητικές δραστηριότητες» και τη «διοργάνωση 

δραστηριοτήτων από πολιτιστικούς φορείς». Πιο αναλυτικά, όσοι εκπαιδευτικοί 

εργάστηκαν λιγότερο από 5 χρόνια, υποστήριξαν ως πάρα πολύ σημαντική την 
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«υλοποίηση αθλητικών δραστηριοτήτων στα ΚΔΑΠμεΑ» (Μ.Ο.= 4.90, Τ.Α. = .30) 

Αντίθετα, όσοι είχαν 10-20 χρόνια υπηρεσίας, έκριναν ως πάρα πολύ σημαντική την 

ύπαρξη και πραγματοποίηση «ελεύθερου παιχνιδιού» (Μ.Ο. = 4.26, Τ.Α.= .80)  

 

 

Αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των ΚΔΑΠμεΑ (ερ.10) 

 

Ως προς το φύλο 

 

Οι γυναίκες, θεώρησαν πάρα πολύ σημαντική τη λειτουργία του ΚΔΑΠμεΑ 

(Μ.Ο. = 4.60, Τ.Α. = .69)  συγκριτικά με τους άνδρες (Μ.Ο. = 4.74, Τ.Α. = .66). 

 

Ως προς την ηλικία 

Οι εκπαιδευτικοί ηλικίας από 31-40 ετών έκριναν ως πάρα πολύ 

αποτελεσματική τη λειτουργία των ΚΔΑΠμεΑ (Μ.Ο. = 4.79, Τ.Α. = .42), συγκριτικά 

με όσους ήταν από 41 ετών και άνω (Μ.Ο. = 4.71, Τ.Α. = .84) και όσους είχαν ηλικία 

έως 30 ετών (Μ.Ο. = 4.62, Τ.Α. = .65).  

Ως προς τα χρόνια εργασίας σε δομή εκπαίδευσης 

Σε σχέση με τα χρόνια εργασίας, όσοι εκπαιδευτικοί εργάζονταν 10-20 χρόνια 

θεώρησαν πάρα πολύ σημαντική τη λειτουργία των ΚΔΑΠμεΑ (Μ.Ο. = 4.83, Τ.Α. = 

.48) κι έπειτα οι εκπαιδευτικοί που εργάζονταν <5 χρόνια (Μ.Ο. = 4.55, Τ.Α.= .82). 

Ως προς τα χρόνια εργασίας σε ΚΔΑΠμεΑ 

 Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονταν 10-20 χρόνια (Μ.Ο. = 4.95, Τ.Α. = .22) 

θεώρησαν πάρα πολύ σημαντική την λειτουργία των ΚΔΑΠμεΑ κι έπειτα όσοι 

εργάζονταν 5-10 χρόνια (Μ.Ο. = 4.75, Τ.Α. = .50). Τέλος, λιγότερο αποτελεσματική, 

θεώρησαν τη λειτουργία των ΚΔΑΠμεΑ οι εκπαιδευτικοί που είχαν <5 έτη υπηρεσία 

στα ΚΔΑΠμεΑ (Μ.Ο. = 4.48, Τ.Α. = .87).  
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Τα σημαντικότερα προβλήματα που αφορούν το εκπαιδευτικό προσωπικό 

των ΚΔΑΠμεΑ (ερ. 11). 

Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, τα σημαντικότερο πρόβλημα σε σχέση με 

το εκπαιδευτικό προσωπικό ήταν η «επιμόρφωση των εκπαιδευτικών» (Μ.Ο. = 4.36, 

Τ.Α. = 65), η «έλλειψη ειδικού βοηθητικού προσωπικού» (Μ.Ο. = 4.20, Τ.Α. = .95), η 

«έλλειψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού» (Μ.Ο. = 4.19, Τ.Α. = .73), η «έλλειψη 

κινήτρων των εκπαιδευτικών» (Μ.Ο. = 4.05, Τ.Α. = .98), και τέλος η «συνεργασία 

των εκπαιδευτικών του ΚΔΑΠμεΑ με τους εκπαιδευτικούς του κανονικού σχολείου» 

(Μ.Ο. = 3.61, Τ.Α. = 1.01).  

 

Τα σημαντικότερα προβλήματα που δυσχεραίνουν την ομαλή λειτουργία 

των ΚΔΑΠμεΑ (ερ. 12)  

Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, τα προβλήματα που δυσχέραιναν την 

ομαλή λειτουργία των ΚΔΑΠμεΑ ήταν η «ανεπαρκής οικονομική στήριξη» (Μ.Ο. = 

4.57, Τ.Α. = .81), το «είδος/φύση αναπηρίας» (Μ.Ο.=4.25, Τ.Α.=.91), η «συνεργασία 

με τους γονείς» (Μ.Ο.= 4.23, Τ.Α. = .83), η «υλικοτεχνική υποδομή» (Μ.Ο.=4.20, 

Τ.Α.= .87), το «διαφορετικό μαθησιακό επίπεδο των μαθητών με αναπηρία» (Μ.Ο.= 

4.05, Τ.Α. = .96), η «μη άρτια οργάνωση δραστηριοτήτων» (Μ.Ο.=4.00, Τ.Α.=.74), η 

«απουσία ελκυστικών μαθημάτων και δραστηριοτήτων από το πρόγραμμα» (Μ.Ο.= 

3.89, Τ.Α. = .94), το «ωράριο λειτουργίας» (Μ.Ο.= 3.25, Τ.Α.= 1.24) και η 

«επιβάρυνση του εξωσχολικού χρόνου των μαθητών με αναπηρία» (Μ.Ο. = 2.80, 

Τ.Α. = 1.19).  

Όσον αφορά το φύλο, την ηλικία και τα χρόνια εργασίας σε ΚΔΑΠμεΑ, δεν 

παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών.  

Ως προς την εργασία των εκπαιδευτικών σε εκπαιδευτική δομή, στατιστικά 

σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε από τον έλεγχο Τ-test ως προς το υποερώτημα 

που αφορούσε την «μη άρτια οργάνωση διαδικασιών-δραστηριοτήτων» (t = 2.588, df 

= 42, p = 0.007<0.05) όπου οι εκπαιδευτικοί με <5 χρόνια σε σχολική μονάδα, τη 

θεώρησαν πολύ σημαντική (Μ.Ο. = 4.30, Τ.Α. = .733) σε σχέση με τους 

εκπαιδευτικούς με 10-20 έτη εργασίας (Μ.Ο. = 3.67, Τ.Α. = .868). Επίσης, 
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παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στην πρόταση «ανεπαρκής οικονομική 

στήριξη» (t = - 2.058, df = 42, p = .046). Οι εκπαιδευτικοί με 10-20 χρόνια την 

επισήμαναν σε μεγαλύτερο βαθμό (Μ.Ο. = 4.79, Τ.Α. = .509) σε σχέση με τους 

εκπαιδευτικούς με <5 χρόνια εργασίας (Μ.Ο. = 4.30, Τ.Α. = 1.031).  

Στατιστικά σημαντική διαφορά προέκυψε και τον έλεγχο Mann-Whitney στην 

πρόταση «η απουσία ελκυστικών μαθημάτων και δραστηριοτήτων από το 

πρόγραμμα» (U = 157.000, Z = - 2.076, p = .038) όπου οι εκπαιδευτικοί με <5 χρόνια 

εργασίας την επισήμαναν σε μεγαλύτερο βαθμό (Μ.Ο. = 4.15, Τ.Α. = .988) από 

εκείνους που εργάζονταν 10-20 χρόνια (Μ.Ο. = 3.67, Τ.Α = .868).  

Ως προς τον τύπο ΚΔΑΠμεΑ  

Όσον αφορά το είδος του ΚΔΑΠμεΑ στο οποίο εργάζονταν οι εκπαιδευτικοί, ο 

έλεγχος Μann-Whitney που πραγματοποιήθηκε έδειξε διαφοροποιήσεις στην 

πρόταση που αφορούσε την «ανεπαρκή οικονομική στήριξη» (U =82.500, Z= - 4.275, 

p = .000) όπου οι εκπαιδευτικοί που εργάζονταν σε δημόσιο ΚΔΑΠμεΑ επεσήμαναν 

ως πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα (Μ.Ο. = 4.27, Τ.Α. = .594) σε σχέση με τους 

εκπαιδευτικούς που εργάζονταν σε ιδιωτικό ΚΔΑΠμεΑ (Μ.Ο. = 3.87, Τ.Α. = 1.060).  

Επίσης, στατιστικά σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν και στην πρόταση 

«υλικοτεχνική υποδομή» (U = 125.000, Z = - 2.472, p = .013), όπου οι εκπαιδευτικοί 

που εργάζονταν σε δημόσιο ΚΔΑΠμεΑ ανέφεραν ως το πιο σημαντικό πρόβλημα 

(Μ.Ο. = 4.45, Τ.Α. = .686) σε σχέση με όσους εργάζονταν σε Ιδιωτικό (Μ.Ο. = 3.73, 

Τ.Α. = 1.033). 

 

Προτάσεις (ερ. 13) 

Στην ερώτηση αν υπήρχε κάτι άλλο σχετικά με τα ΚΔΑΠ, που θα ήθελαν να 

επισημάνουν και δεν συμπεριλαμβάνονταν στο ερωτηματολόγιο οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί και συγκεκριμένα οι 38 (86.4%) δεν έδωσαν καμία απάντηση. 

Αντίθετα, από τους 44, απάντησαν οι 6 (13.6%) εκ των οποίων οι 2 (4.5%) τόνισαν 

την ανάγκη για εξειδικευμένο προσωπικό, ένας (1) εκπαιδευτικός (2.3%) υποστήριξε 

ότι το ερωτηματολόγιο «καλύπτει όλες τις πτυχές», ένας άλλος (1) απάντησε ότι είναι 

«πάρα πολλά», ένας ακόμη (2.3%) ότι «χρειάζεται οργανωμένο πρόγραμμα 

δραστηριοτήτων» και ο τελευταίος τόνισε ότι είναι αναγκαίος ο διαχωρισμός των 
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ατόμων με αναπηρία ανάλογα με το είδος της αναπηρία και την ηλικία. Συγκεκριμένα 

τόνισε: «μια ερώτηση που θα πρότεινα είναι εάν πρέπει να υπάρχει ο διαχωρισμός σε 

τμήματα με βάση την ηλικία και το είδος-φύση της αναπηρίας του μαθητή στο 

ΚΔΑΠμεΑ. Πιστεύω πως πρέπει να γίνεται διαχωρισμός για τη καλύτερη διδασκαλία 

των παιδιών και για διευκόλυνση του εκπαιδευτικού».  

 

Ανάλυση και ερμηνεία αποτελεσμάτων από το ερωτηματολόγιο των γονέων  

Παιδαγωγικοί και κοινωνικο-συναισθηματικοί στόχοι που 

πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ΚΔΑΠμεΑ (ερ.10) 

Όσον αφορά τους κοινωνικούς και παιδαγωγικούς στόχους που υλοποιούνται 

στο πλαίσιο των ΚΔΑΠμεΑ, οι γονείς δήλωσαν ως πιο σημαντική την «αύξηση της 

αυτοπεποίθησης, της αυτοεκτίμησης και της αυτό-αποτελεσματικότητας των 

παιδιών» (Μ.Ο. = 4.65, Τ.Α. = .61), την «αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου» (Μ.Ο.= 

4.52, Τ.Α. = .70), την «αναζήτηση κατάλληλων δομών και η ανακούφιση των 

οικογενειών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες» (Μ.Ο. = 4.52, Τ.Α. = .70), 

την «εξασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος φύλαξης και φροντίδας» (Μ.Ο. = 

4.52, Τ.Α. = .70) και την «προσφορά προγραμμάτων και δραστηριοτήτων που 

ανταποκρίνονται στα εξωσχολικά ενδιαφέροντα των μαθητών με αναπηρία» (Μ.Ο. = 

4.52, Τ.Α. = .70). Στις τελευταίες θέσεις σύμφωνα με τους γονείς, τοποθετήθηκαν η 

«βελτίωση των μαθησιακών ικανοτήτων» (Μ.Ο. = 4.12, Τ.Α. = .90), η «επιμήκυνση 

του ημερήσιου σχολικού ωραρίου κατά τις απογευματινές ώρες για την 

παρακολούθηση του προγράμματος του ΚΔΑΠμεΑ» (Μ.Ο. = 3.13, Τ.Α. = 1.34) και η 

«συνύπαρξη του ΚΔΑΠμεΑ με άλλο σχολείο» (Μ.Ο. = 2.89, Τ.Α. = 1.41) (βλ. πίνακα 

1.7.7). 

Πίνακας 1.7.7.:  Πώς κρίνετε τους παιδαγωγικούς και 
κοινωνικούς στόχους που υλοποιούνται στο πλαίσιο του 
ΚΔΑΠμεΑ. 

 
Ν 

 
Μ.Ο. 

 
Τ.Α 

Προσφορά προγραμμάτων και δραστηριοτήτων που 
ανταποκρίνονται στα εξωσχολικά ενδιαφέροντα των 
μαθητών με αναπηρία. 
 

81 4.52 .70 

Βελτίωση των μαθησιακών ικανοτήτων των μαθητών με 
αναπηρία. 

81 4.12 .90 
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Ως προς το φύλο  

Για να διερευνηθεί αν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάλογα με 

το φύλο, εφαρμόστηκε ο έλεγχος Τ-test καθώς και ο έλεγχος Mann-Whitney, στις 

περιπτώσεις που οι διακυμάνσεις δεν παρουσίαζαν ομοιογένεια (έλεγχος Levene) και 

οι τιμές της κάθε μεταβλητής δεν ικανοποιούσαν την απαίτηση για κανονική 

κατανομή. Στατιστικά σημαντικές διαφορές προέκυψαν από τον έλεγχο T-test στην 

πρόταση «προσφορά προγραμμάτων και δραστηριοτήτων που ανταποκρίνονται στα 

εξωσχολικά ενδιαφέροντα των μαθητών με αναπηρία» (t = 2.175, p = .033) όπου οι 

 
 
Βελτίωση των κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων 
παιδιών με αναπηρία  
 
Ανάπτυξη διαπροσωπικών-φιλικών σχέσεων μεταξύ 
των μαθητών. 
 

 
81 

 
 

81 
 
 

 
4.33 

 
 

  4.17 
 
 
   

 
.74 

 

 
  .99 

Αύξηση της αυτοπεποίθησης, της αυτοεκτίμησης και της  
αυτό-αποτελεσματικότητας των παιδιών με αναπηρία 
 
Ενασχόληση των παιδιών με αναπηρία με δημιουργικές 
Δραστηριότητες (π.χ. χειροτεχνίες κ.α.) 
  
Περιορισμός της ενασχόλησης των παιδιών με αναπηρία  
με την τηλεόραση και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια κτλ. 
 
Αναζήτηση κατάλληλων δομών και ανακούφιση των οικογενειών 
με οικονομικά προβλήματα  
 
Εξασφάλιση ενός ποιοτικού και ασφαλούς περιβάλλοντος 
φύλαξης και φροντίδας  
 
Βελτίωση της υγείας των παιδιών με αναπηρία 
(φροντίδα για τη σωστή διατροφή, άθληση κ.α.) 
 
Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με αναπηρία 
 
Επιμήκυνση του ημερήσιου σχολικού ωραρίου κατά τις 
απογευματινές ώρες για την παρακολούθηση του προγράμματος 
του ΚΔΑΠμεΑ 
 
Τη συνύπαρξη του ΚΔΑΠμεΑ με άλλο σχολείο                                    
        

81 
 
 
 81 
 
 
81 
 
 
81 
 
 
81 
 
 
81 
 
 
81 
 
81 
 
 
 
81 

   4.65 
 
 
   4.43 
   
 
  4.33 
    
 
  4.52 
   
 
  4.52 
   
 
  4.33 
    
 
  4.52 
 
  3.13 
 
 
 
2.89 

  .61 
 
 
  .79 
 
 
 .72 
 
 
   .70 
 
 
   .70 
 
 
   .72 
 
 
   .70 
 
 1.34 
 
 
 
1.41 
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άνδρες (Μ.Ο. = 4.21, Τ.Α. = .893) τη θεώρησαν σημαντικότερη σε σχέση με τις 

γυναίκες (Μ.Ο. = 3.42, Τ.Α = 1.304). Επίσης, οι άνδρες (Μ.Ο. = 3.62, Τ.Α. = 1.446) 

θεώρησαν σημαντικότερη τη «συνύπαρξη του ΚΔΑΠμεΑ με άλλη σχολική μονάδα» 

(t = 2.075, p = 0.041) σε σχέση με τις γυναίκες (Μ.Ο. = 2.74, Τ.Α. = 1.366).  

Ως προς την ηλικία 

Στατιστικά σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν στις απαντήσεις των γονέων 

ως προς την «αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με αναπηρία» έπειτα 

από τον έλεγχο Κruskal-Wallis (x² = 7.756, df = 3, p = .050) όπου οι γονείς που είχαν 

ηλικία 51+ (Μ.Ο. = 4.61, Τ.Α. = .76) θεώρησαν ότι είναι πολύ σημαντική σε σχέση με 

τους γονείς που είχαν ηλικία 41-50 (Μ.Ο. = 4.58, Τ.Α. = .620), έως 30 (Μ.Ο. = 4.33, 

Τ.Α. = .57) και όσους ήταν 31-40 ετών (Μ.Ο. = 4.09, Τ.Α. = .701). Επίσης, 

σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν και στη «συνύπαρξη του ΚΔΑΠμεΑ με άλλο 

σχολείο» (χ²= 8.426, df = 3, p = .038) την οποία οι νεότεροι σε ηλικία γονείς έως 30 

ετών (Μ.Ο. = 5.00, Τ.Α. = .000) τη θεώρησαν σημαντικότερη σε σχέση με την ηλικία 

31-40 (Μ.Ο.= 3.18, Τ.Α. = .751), 41-50 (Μ.Ο. = 2.90, Τ.Α. = 1.398) και όσους ήταν 

51+ (Μ.Ο. = 2.58, Τ.Α. = 1.501).   

Ως προς την επαγγελματική κατάσταση 

Ως προς την επαγγελματική κατάσταση των γονέων, από τον έλεγχο Τ-test 

προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά στην ερώτηση που αφορούσε την 

«εξασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος φύλαξης και φροντίδας για τα παιδιά με 

αναπηρία» (t = 2.067, p = 0.042) όπου οι γονείς που εργάζονταν ο ένας από τους δύο 

το θεώρησαν πάρα πολύ σημαντικό  (M.O. = 4.72, Τ.Α. = .545) σε σχέση με τους 

γονείς που ήταν άνεργοι (Μ.Ο. = 4.38, Τ.Α. = .806).  

Στατιστικά σημαντικές διαφορές έδειξε ο έλεγχος Mann-Whitney στην 

πρόταση «αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με αναπηρία» (U = 

445.000, Z = - 2.458, p = .014) όπου στην περίπτωση που οι γονείς δεν εργάζονταν 

και οι δύο (Μ.Ο. = 4.74, Τ.Α. = .764) θεώρησαν πολύ σημαντική την αξιοποίηση του 

ελεύθερου χρόνου σε σχέση με τους γονείς που εργάζονταν μόνο ένας από τους δύο 

(Μ.Ο. = 4.46, Τ.Α. = .690).  
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Ως προς τον τύπο του ΚΔΑΠμεΑ 

Ως προς το αν το ΚΔΑΠμεΑ ήταν ιδιωτικό ή δημόσιο, στατιστικά σημαντική 

διαφορά προέκυψε από τον έλεγχο T-test στην ερώτηση που αφορούσε την 

«εξασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος φύλαξης και φροντίδας για τα παιδιά με 

αναπηρία», όπου τον συγκεκριμένο στόχο (t = 3.623, p = 0.001) τον θεώρησαν πολύ 

σημαντικό οι γονείς που είχαν τα παιδιά τους σε δημόσιο ΚΔΑΠμεΑ (Μ.Ο. = 4.78, 

Τ.Α. = 5.22) σε σχέση με τους γονείς που είχαν τα παιδιά τους σε ιδιωτικό ΚΔΑΠμεΑ 

(Μ.Ο. = 4.22, Τ.Α. = 7.32). Επίσης, στατιστικά σημαντική διαφορά παρουσίασε και 

το ερώτημα που αφορούσε στην «αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου παιδιών με 

αναπηρία» (t = 3.334, p = 0.001), όπου οι γονείς που τα παιδιά τους τα οποία 

φοιτούσαν σε δημόσιο ΚΔΑΠμεΑ (Μ.Ο. = 4.65, Τ.Α. = 6.76) θεώρησαν πάρα πολύ 

σημαντικό σε σχέση με τους γονείς που τα παιδιά τους φοιτούσαν σε ιδιωτικό 

ΚΔΑΠμεΑ (Μ.Ο. = 4.06, Τ.Α. = 6.39).  

Για τον εντοπισμό διαφόρων παραγόντων που συνθέτουν τις υποκειμενικές 

αντιλήψεις των γονέων για τους παιδαγωγικο-συναισθηματικούς και κοινωνικούς 

στόχους που υλοποιούνται στο πλαίσιο των ΚΔΑΠμεΑ, εφαρμόστηκε η διερευνητική 

ανάλυση κυρίων συνιστωσών. Η ανάλυση ανέδειξε την ύπαρξη τριών συνολικά 

παραγόντων με ιδιοτιμές (eigenvalue) πάνω από ένα (>1). Η λύση των παραγόντων 

ικανοποίησε μια σειρά κριτηρίων: α) το διάγραμμα των ιδιοτιμών παρουσιάζει κάμψη 

μετά τον τρίτο παράγοντα της υποκλίμακας, β) κάθε παράγοντας παρουσιάζει υψηλή 

εσωτερική συνέπεια με συντελεστή Cronbach’s alpha ≥ .85, γ) η λύση αυτή είναι 

σύμφωνη με τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών (Kleinert et al.,2007˙ Durlak 

et al., 2010˙ Little, et al., 2008). 

Συγκεκριμένα προέκυψαν τρεις παράγοντες στην υποκλίμακα του 

ερωτηματολογίου, οι οποίοι εξηγούν το 71.35% της συνολικής διασποράς. Στη 

συνέχεια, για την αξιολόγηση της αναπαραγωγής των παραγόντων, 

πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις των παραγόντων με ορθογώνια περιστροφή αξόνων 

τύπου Varimax. Η ανάλυση της υποκλίμακας (ακαδημαϊκοί και κοινωνικοί-

συναισθηματικοί στόχοι) ανέδειξε τους εξής τρείς παράγοντες:  

Ο πρώτος παράγοντας Π1 που εξηγεί το 45.88% της συνολικής 

μεταβλητότητας, περιλαμβάνει τις ερωτήσεις 10_5, 10_4, 10_3, 10_2, 10_6 και 10_7, 
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οι οποίες αφορούν τους ακαδημαϊκούς και κοινωνικούς στόχους που επιτυγχάνονται 

στα ΚΔΑΠμεΑ σύμφωνα με τις αντιλήψεις των γονέων (π.χ. αν βελτιώνονται οι 

μαθησιακές και κοινωνικές δεξιότητες). Ο παράγοντας Π1 ονομάστηκε παιδαγωγικο-

κοινωνική ανάπτυξη και ο δείκτης εσωτερικής συνέπειας (αξιοπιστίας) Cronbach’s 

alpha του παράγοντα, ήταν αρκετά υψηλός (α = 0.87). 

Στον δεύτερο παράγοντα Π2 που εξηγεί το 16.82% της συνολικής 

μεταβλητότητας φορτώνουν οι ερωτήσεις 10_12, 10_13 και 10_1 οι οποίες 

αναφέρονται στην επιμήκυνση του ωραρίου των ΚΔΑΠμεΑ, στα προγράμματα και 

στην συνύπαρξη με άλλη σχολική μονάδα (π.χ. αν είναι σημαντική η συνύπαρξη του 

ΚΔΑΠμεΑ με άλλη σχολική μονάδα). Ο παράγοντας Π2 ονομάστηκε κοινωνική 

διάσταση της κοινοτικής εκπαίδευσης. Ο δείκτης εσωτερικής συνέπειας (αξιοπιστίας) 

Cronbach’s alpha του παράγοντα, ήταν αρκετά υψηλός (α = 0.89). 

Ο τρίτος παράγοντας Π3 που εξηγεί το 8.65% της συνολικής μεταβλητότητας 

περιλαμβάνει κυρίως τις ερωτήσεις 10_9, 10_11, 10_10 και 10_8. Ο παράγοντας Π3 

αναφέρεται στην ασφαλή φροντίδα των παιδιών και την αξιοποίηση του ελεύθερου 

χρόνου (π.χ. αν εξασφαλίζεται ένα ασφαλές περιβάλλον στα ΚΔΑΠμεΑ για τα παιδιά 

με αναπηρία και αν επιτυγχάνεται η ψυχοσυναισθηματική τους ανάπτυξη). Ο 

παράγοντας αυτός, ονομάστηκε περιβάλλον και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου.  Ο 

δείκτης εσωτερικής συνέπειας (αξιοπιστίας) Cronbach’s alpha του παράγοντα, ήταν 

(α = 0.78). Οι φορτίσεις, το ποσοστό εξηγούμενης διακύμανσης και οι ιδιοτιμές κάθε 

παράγοντα παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Η εσωτερική συνέπεια, τόσο του 

ερωτηματολογίου, όσο και της υποκλίμακας ήταν υψηλή. Συγκεκριμένα, ο δείκτης 

εσωτερικής συνέπειας (αξιοπιστίας) Cronbach’s alpha του ερωτηματολογίου 

συνολικά  ήταν α = 0.95 και της υποκλίμακας παιδαγωγικοί και κοινωνικο-

συναισθηματικοί στόχοι  ήταν α = 0.89.  
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Πίνακας  2. Οι παράγοντες που προέκυψαν σχετικά με τους παιδαγωγικούς και 
κοινωνικο-συναισθηματικούς στόχους στο πλαίσιο των ΚΔΑΠμεΑ. 
 

                                                                                                                         Παράγοντες  

Ερωτήσεις                                                                                             

Παιδαγωγικοί και κοινωνικο-συναισθηματικοί στόχοι 1 2 3 

10_5 Αύξηση της αυτοπεποίθησης, της αυτοεκτίμησης 

και της αυτό-αποτελεσματικότητας των ΑμεΑ 
.901  

 

10_4 Ανάπτυξη διαπροσωπικών-φιλικών σχέσεων 

μεταξύ των μαθητών  
.821  

 

10_3 Βελτίωση κοινωνικών-επικοινωνιακών 

ικανοτήτων των μαθητών με αναπηρία            
.751  

 

10_2 Βελτίωση των μαθησιακών ικανοτήτων των 

μαθητών με αναπηρία 
    .674  

 

10_6 Ενασχόληση των παιδιών με αναπηρία με 

δημιουργικές δραστηριότητες  
  .557  

 

10_7 Περιορισμός της ενασχόλησης των μαθητών με 

αναπηρία με ηλεκτρονικά παιχνίδια 
  .548 

 

 

 

 

10_12 Επιμήκυνση του ημερήσιου ωραρίου τις                                           

απογευματινές ώρες στο ΚΔΑΠμεΑ                                       
     .942 

 

10_13 Συνύπαρξη του ΚΔΑΠμεΑ με άλλες σχολικές                                     

μονάδες                                                                                   

10_1 Προσφορά προγραμμάτων και δραστηριοτήτων 

που ανταποκρίνονται στα εξωσχολικά ενδιαφέροντα 

των παιδιών   

 

     .917 

     .730 

 

 

10_9 Εξασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος 

φύλαξης και φροντίδας 

10_11 Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των μαθητών 

με αναπηρία                                                                                                                  

10_10 Βελτίωση της υγείας και ευεξίας των μαθητών                                                               

με αναπηρία 

10_8 Αναζήτηση κατάλληλων δομών και ανακούφιση 

των οικογενειών με οικονομικές δυσκολίες  

  

. 764 

 

.742 

 

.699 

 

.695 
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Ποσοστό εξηγούμενης διακύμανσης   45.88% 16.82% 8.65% 

Ιδιοτιμή  5.965 2.187 1.125 

 

Όσον αφορά τους παραπάνω παράγοντες για να ερευνηθεί αν υπάρχει 

διαφοροποίηση στις απαντήσεις των γονέων εφαρμόστηκε ο έλεγχος t-test, ο οποίος 

εμφάνισε διαφορές ανάμεσα στο φύλο και στον παράγοντα κοινωνικής διάστασης της 

κοινοτικής εκπαίδευσης (Μ.Ο. = 3.78, Τ.Α. = 1.008, p = .024) όπου οι περισσότεροι 

άνδρες θεωρούν ότι επιτυγχάνεται η κοινωνική διάσταση της κοινοτικής 

εκπαίδευσης. 

 Στατιστικά σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε και ως προς τον τύπο 

ΚΔΑΠμεΑ (Ιδιωτικό-Δημόσιο) ως προς τον παράγοντα ασφαλές περιβάλλον (Μ.Ο.= 

4.59, Τ.Α.= .48, p = .01) όπου οι γονείς δηλώνουν ότι στα δημόσια ΚΔΑΠμεΑ, 

εξασφαλίζεται ένα ασφαλές περιβάλλον και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. 

Τέλος, στατιστικά σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε ως προς τον τύπο των 

ΚΔΑΠμεΑ και τον παράγοντα κοινωνική διάσταση της κοινοτικής εκπαίδευσης 

(Μ.Ο.= 3.48, Τ.Α. = .95, p = .05) όπου οι γονείς που στέλνουν τα παιδιά τους σε 

ιδιωτικό ΚΔΑΠμεΑ θεωρούν ότι επιτυγχάνεται καλύτερα η κοινωνική διάσταση της 

κοινοτικής εκπαίδευσης δηλαδή η συνύπαρξη ΚΔΑΠμεΑ με άλλες δομές, προσφορά 

προγραμμάτων, επιμήκυνση ωραρίου.  

Η ανάλυση διακύμανσης ΑΝΟVA εμφάνισε διαφοροποίηση στις απαντήσεις 

των γονέων ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, (Μ.Ο. = 3.81, Τ.Α.= 

3.81, p = .013) καθώς οι γονείς οι οποίοι είναι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

παρουσίασαν υψηλότερο Μ.Ο. στον παράγοντα κοινωνική διάσταση της κοινοτικής 

εκπαίδευσης.   

Απόψεις των γονέων σχετικά με τη συνεργασία των ΚΔΑΠμεΑ με 

εξωσχολικούς φορείς και πρόσωπα (ερ. 11) 

Όπως προκύπτει από τους Μ.Ο., οι γονείς θεώρησαν πάρα πολύ σημαντική τη 

«συναναστροφή και την επαφή των παιδιών με αναπηρία με τα υπόλοιπα παιδιά» 

(Μ.Ο. = 4.30, Τ.Α. = .95), τη «συμμετοχή των γονέων στη διαμόρφωση του 
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προγράμματος» (Μ.Ο. = 4.17, Τ.Α. = .83) και τη «δυνατότητα παροχής συμβουλών 

στους γονείς» (Μ.Ο. = 4.17, Τ.Α. = .83). Λιγότερο σημαντική ήταν για τους γονείς η 

«συνεργασία του ΚΔΑΠμεΑ με φορείς του Δήμου και πολιτισμικά ιδρύματα για τον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων» (Μ.Ο. = 3.63, Τ.Α. = 1.11), η «συχνή 

επικοινωνία των εκπαιδευτικών των ΚΔΑΠμεΑ με τους γονείς» (Μ.Ο. = 3.37, Τ.Α.= 

1.23), η «αξιοποίηση των χώρων εκτός ΚΔΑΠμεΑ» (Μ.Ο. = 3.37, Τ.Α. = 1.23). και η 

«συνεργασία του ΚΔΑΠμεΑ με άλλα σχολεία (γενικής και ειδικής αγωγής)» (Μ.Ο.= 

3.36, Τ.Α. = 1.16) (Βλ. πίνακα 1.7.9.). 

 

Ως προς το φύλo 

Σχετικά με τη συνεργασία των ΚΔΑΠμεΑ με εξωσχολικούς φορείς και 

πρόσωπα, έπειτα από τον έλεγχο t-test, στατιστικά σημαντική διαφορά προέκυψε στο 

ερώτημα που αφορούσε «τη συνεργασία του ΚΔΑΠμεΑ με άλλες σχολικές μονάδες 

(γενικής και ειδικής αγωγής)». Οι άνδρες θεώρησαν πάρα πολύ σημαντική (p = .043) 

τη συνεργασία με άλλες σχολικές μονάδες (Μ.Ο. = 4.43, Τ.Α. = 1.06) σε σχέση με τις 

Πίνακας 1.7.9:  Πόσο σημαντική θεωρείτε:   
Ν 

 
Μ.Ο. 

 
Τ.Α 

Τη συχνή επικοινωνία των εκπαιδευτικών του ΚΔΠΑμεΑ με 
τους γονείς των μαθητών. 
 

81 3.37 1.23 

Τη συμμετοχή των γονέων στη διαμόρφωση του προγράμματος 
του ΚΔΑΠμεΑ. 
 

81 4.17 .83 

Τη δυνατότητα παροχής συμβουλών στους γονείς. 
 

 81  4.17 .83 

 
Τη συνεργασία του ΚΔΑΠμεΑ με κοινοτικούς φορείς και 
πολιτισμικά ιδρύματα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση 
προγραμμάτων  
 
Τη συνεργασία του ΚΔΑΠμεΑ με τους εκπαιδευτικούς φορείς 
(σχολεία) για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων 
 
 
Την αξιοποίηση χώρων στην κοινότητα για την υλοποίηση 
διαφόρων δραστηριοτήτων   
 
Τη συναναστροφή και την επαφή των παιδιών με αναπηρία με 
τα υπόλοιπα παιδιά. 

 
81 
 
 

 
81 
 
 
 
81 
 
 
81 
 
 

 
3.63 

 
 

  
  3.36 
 
 
   
  3.37 
 
 
  4.30 
 

 
1.11 
 

 
  
 1.16 
 
 

  
1.23 
 
 
.955 
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γυναίκες (Μ.Ο.= 3.24, Τ.Α. = 1.14). Επίσης, στατιστικά σημαντική διαφορά υπήρξε 

και ως προς την «αξιοποίηση χώρων εκτός ΚΔΑΠμεΑ» (p = .050) όπου οι άνδρες 

θεώρησαν πάρα πολύ σημαντικό (Μ.Ο. = 3.93, Τ.Α. = 1.07) σε σχέση με τις γυναίκες 

(Μ.Ο. = 3.25, Τ.Α. = 3.25). 

Ο έλεγχος Mann-Whitney έδειξε πως υπήρχαν διαφοροποιήσεις στις 

απαντήσεις των γονέων στην πρόταση «συμμετοχή των γονέων στη διαμόρφωση του 

προγράμματος» (U = 309.000, Ζ = - 2.056, p = .040) όπου οι άνδρες τη θεώρησαν 

σημαντικότερη (Μ.Ο. = 4.07, Τ.Α. = 1.207) σε σχέση με τις γυναίκες (Μ.Ο. = 3.24. 

Τ.Α. = 1.404). Στατιστικά σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν και στην πρόταση 

«συνεργασία του ΚΔΑΠμεΑ με φορείς του δήμου και πολιτισμικά ιδρύματα για το 

σχεδιασμό προγραμμάτων» (U = 260.500, Z = - 2.695, p = .007) καθώς οι άνδρες τη 

θεώρησαν σημαντικότερη (Μ.Ο. = 4.36, Τ.Α. = .842) σε σχέση με τις γυναίκες (Μ.Ο.= 

3.48, Τ.Α. = 1.106). Όσον αφορά την πρόταση «συνεργασία του ΚΔΑΠμεΑ με άλλες 

σχολικές μονάδες» (U = 316.000, Ζ = - 1.975, p = .048) οι άνδρες τη θεώρησαν 

σημαντικότερη (Μ.Ο. = 3.93, Τ.Α. = 1.141) σε σχέση με τις γυναίκες (Μ.Ο. = 3.24, 

Τ.Α. = 1.143).  

Ως προς την ηλικία  

Εφαρμόζοντας τον έλεγχο One Way Anova στατιστικά σημαντική διαφορά 

προέκυψε στην ερώτηση που αφορούσε την «αξιοποίηση των χώρων εκτός 

ΚΔΑΠμεΑ» ( p = .032) όπου οι γονείς ηλικίας έως 30 ετών θεώρησαν πάρα πολύ 

σημαντική (Μ.Ο. = 4.33, Τ.Α. = 1.15) σε σχέση με τους γονείς από 41-50 ετών 

(Μ.Ο.= 3.77, Τ.Α. = 1.28), τους γονείς με ηλικία 31-40 ετών (Μ.Ο. = 3.18, Τ.Α.= .98) 

και όσους είναι από 51+(Μ.Ο. = 3.00, Τ.Α. = 1.28). Στατιστικά σημαντικές διαφορές 

παρατηρήθηκαν και στην «επιβάρυνση του εξωσχολικού χρόνου των μαθητών» (F = 

3.524, df = 3, p = .030) όπου οι νεότεροι εκπαιδευτικοί θεώρησαν ως σημαντικότερο 

πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία των ΚΔΑΠμεΑ (Μ.Ο. = 4.33, Τ.Α. = .577), σε 

σχέση με τους εκπαιδευτικούς ηλικίας 31-40 (Μ.Ο. = 3.09, Τ.Α. = .944), 41-50 (Μ.Ο. 

= 2.47, Τ.Α. = 1.106) και από 51+ (Μ.Ο. = 2.31, Τ.Α. = 1.348).  

Στατιστικά σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν και στην «υλικοτεχνική 

υποδομή» (F = 3.531, df = 3, p = .019) όπου οι γονείς έως 30 ετών έκριναν ως το 

σημαντικό πρόβλημα, σε σχέση με όσους ήταν 41-50 (Μ.Ο. = 4.35, Τ.Α. = .755), 
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όσους 31-40 (Μ.Ο. = 3.45, Τ.Α. = .934) και όσους 51+ (Μ.Ο. = 4.25, Τ.Α. = .906).  

Ως προς την επαγγελματική κατάσταση 

Σύμφωνα με τον έλεγχο t-test, στατιστικά σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε 

στην ερώτηση που αφορούσε τη «συναναστροφή των παιδιών με αναπηρία με τα 

υπόλοιπα παιδιά» (p = .022), όπου οι συνταξιούχοι γονείς το θεώρησαν πολύ 

σημαντικό (Μ.Ο. = 4.45, Τ.Α. = .820) σε σχέση με τους γονείς που ήταν άνεργοι 

(Μ.Ο. = 3.00, Τ.Α. = 1.00).  

Ως προς τον Τύπο του ΚΔΑΠμεΑ 

Στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις προέκυψαν από τον έλεγχο T-test  

στην πρόταση «συχνή επικοινωνία των εκπαιδευτικών του ΚΔΑΠμεΑ με τους γονείς 

των μαθητών» (t = 2.391, p = .019) όπου γονείς που τα παιδιά τους φοιτούσαν σε 

ιδιωτικό ΚΔΑΠμεΑ τη θεώρησαν σημαντικότερη (Μ.Ο. = 4.61, Τ.Α. = .608) σε 

σχέση με τους γονείς που τα παιδιά τους φοιτούσαν σε δημόσιο ΚΔΑΠμεΑ (Μ.Ο. = 

4.06, Τ.Α. = .914).  

Απόψεις των γονέων σχετικά με τα προβλήματα που δυσχεραίνουν την 

ομαλή λειτουργία των ΚΔΑΠμεΑ (ερ. 12).  

Διερευνώντας τις απόψεις των γονέων για τα προβλήματα που δυσχεραίνουν 

την ομαλή λειτουργία των ΚΔΑΠμεΑ, ως μεγαλύτερο πρόβλημα σημειώθηκε η 

υλικοτεχνική υποδομή (Μ.Ο. = 4.20, Τ.Α. = .88), η συνεργασία με τους γονείς (Μ.Ο. 

= 4.01, Τ.Α. = 1.05) και η συχνή αλλαγή του εκπαιδευτικού προσωπικού (Μ.Ο. = 

4.01, Τ.Α. = 1.05). Στις τελευταίες θέσεις σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, 

τοποθετήθηκε το «διαφορετικό μαθησιακό επίπεδο των μαθητών» (Μ.Ο. = 3.44, 

Τ.Α.= 1.43), η «απουσία ελκυστικών μαθημάτων και δραστηριοτήτων από το 

πρόγραμμα» (Μ.Ο. = 3.33, Τ.Α. = 1.08) και το «ωράριο λειτουργίας» (Μ.Ο. = 2.91, 

Τ.Α. = 1.44) (βλ. πίνακα 1.7.10). 
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Ως προς το φύλο 

Στατιστικά σημαντικές διαφορές προέκυψαν από τον έλεγχο T-test στην 

ερώτηση που αφορούσε το «διαφορετικό μαθησιακό επίπεδο των μαθητών» (t = 

2.726, p = .008),  όπου οι άνδρες (Μ.Ο. = 4.36, Τ.Α. = .633), θεώρησαν ότι είναι 

πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα, σε σχέση με τις γυναίκες (Μ.Ο. = 3.26, Τ.Α.= 

1.481). Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα αποτέλεσε για τους γονείς «το είδος-

φύση της αναπηρίας» (t = 2.454, p = .016) και κυρίως για τους άνδρες (Μ.Ο. = 4.36, 

Τ.Α. = .745) συγκριτικά με τις γυναίκες (Μ.Ο. = 3.32, Τ.Α. = 1.541). Επίσης, 

στατιστικά σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε στην πρόταση «απουσία ελκυστικών 

μαθημάτων και δραστηριοτήτων από το πρόγραμμα» (t = 2.026, p = .046) όπου οι 

άνδρες θεώρησαν σημαντικότερη (Μ.Ο. = 3.86, Τ.Α. = .949) συγκριτικά με τις 

γυναίκες (Μ.Ο. = 3.22, Τ.Α. = 1.085).  

Ο έλεγχος Mann-Whitney έδειξε πως υπήρχαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές στην πρόταση «συνεργασία με τους γονείς» (U = 281.000, Z = -2.097, p = 

.036) όπου οι άνδρες θεώρησαν σημαντικότερη (Μ.Ο. = 4.23, Τ.Α. = 1.166) σε σχέση 

Πίνακας 1.7.10 :  τα προβλήματα που δυσχεραίνουν τη 
λειτουργία των ΚΔΑΠμεΑ:  

 
Ν 

 
Μ.Ο. 

 
Τ.Α 

H ανεπαρκής οικονομική στήριξη  
 

81  3.44 1.43 

Η απουσία ελκυστικών μαθημάτων και δραστηριοτήτων 
από το πρόγραμμα  
 

81  3.33 1.08 

Η ανυπαρξία κινήτρων για τους εκπαιδευτικούς  
 

81  3.44 1.43 

Η επιβάρυνση του εξωσχολικού χρόνου μαθητών 
 
Η υλικοτεχνική υποδομή 
 
Η συνεργασία με τους γονείς 
 
Το διαφορετικό μαθησιακό επίπεδο των μαθητών 
 
Το είδος-φύση της αναπηρία του μαθητή 
 
Το ωράριο λειτουργίας  
 
Συχνή αλλαγή του εκπαιδευτικού προσωπικού 

80 
 
81 
 
79 
 
81 
 
81 
 
80 
 
80 

 3.50 
 
 4.20 
 
 4.01 
   
 3.44 
 
 3.50 
  
 2.91 
 
 4.01 
 

1.48 
 
  .88 
 

1.05 
  
1.43 
 
1.48 
 
1.44 
 
1.05 
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με τις γυναίκες (Μ.Ο. = 3.55, Τ.Α. = 1.222). 

Ως προς την ηλικία 

Στατιστικά σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε μεταξύ ηλικίας και 

«υλικοτεχνικής υποδομής» (p = .031) όπου οι γονείς που είχαν ηλικία 41-50 ετών, 

υποστήριξαν ότι είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα που αποτελεί εμπόδιο για τη 

σωστή λειτουργία του ΚΔΑΠμεΑ (Μ.Ο. = 4.35, Τ.Α. = .755) συγκριτικά με τους 

γονείς 51 ετών και άνω (Μ.Ο. = 4.25, Τ.Α. = .906) και τους γονείς 31-40 ετών (Μ.Ο. 

= 3.45, Τ.Α. = .934). 

Ως προς την επαγγελματική κατάσταση  

Στατιστικά σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν και στο «ωράριο 

λειτουργίας» (t = 2.755, df = 70, p = .007) όπου οι γονείς που εργάζονταν ο ένας από 

τους δύο (Μ.Ο. = 3.24, Τ.Α. = 1.464) θεώρησαν ως σημαντικότερο πρόβλημα που 

δυσχεραίνει την ομαλή λειτουργία των ΚΔΑΠμεΑ σε σχέση με τους γονείς που δεν 

εργαζόταν μόνο ο ένας (Μ.Ο. = 2.30, Τ.Α. = 1.325). 

Τύπος ΚΔΑΠμεΑ 

Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στις απόψεις των 

εκπαιδευτικών για τα προβλήματα που δυσχεραίνουν την λειτουργία των ΚΔΑΠμεΑ 

σε σχέση με το αν το ΚΔΑΠμεΑ στο οποία φοιτά το παιδί τους είναι ιδιωτικό ή 

δημόσιο.  

Στατιστικά σημαντική διαφορά προέκυψε ως προς τον παράγοντα 

εξωσχολικός χρόνος και υλικοτεχνική υποδομή  και ηλικίας (Μ.Ο. = 4.66. Τ.Α. = .39,  

p = .001), οι συνταξιούχοι γονείς υποστήριξαν ότι τα σημαντικότερα προβλήματα 

αφορούσαν την επιβάρυνση του εξωσχολικού χρόνου των μαθητών και την 

υλικοτεχνική υποδομή.   

 

Απόψεις των γονέων σχετικά με τις εξωσχολικές δραστηριότητες (ερ. 13) 

Ως πιο σημαντικές εξωσχολικές δραστηριότητες αξιολογήθηκαν από τους 
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γονείς οι «αθλητικές-κινητικές δραστηριότητες» (Μ.Ο. = 4.51, Τ.Α. = .637), η 

«συμμετοχή σε ομάδα αισθητικής αγωγής (θέατρο, μουσική, χορός, εικαστικά)» 

(Μ.Ο. = 3.96, Τ.Α. = 1.17) και το «ελεύθερο παιχνίδι» (Μ.Ο. = 3.78, Τ.Α. = 1.02). 

Στις τελευταίες θέσεις σύμφωνα με τους γονείς, τοποθετήθηκε η «δημιουργία 

δραστηριοτήτων που οργανώνονται από πολιτιστικούς συλλόγους» (Μ.Ο. = 3.12, 

Τ.Α. = 1.38), η ομάδα χορωδίας (Μ.Ο. = 2.86, Τ.Α. = 1.46) και η «προετοιμασία των  

μαθημάτων για την επόμενη ημέρα» (Μ.Ο. = 2.71, Τ.Α. = 1.47) (βλ. πίνακα 1.7.11). 

 

Ως προς το φύλο  

Στατιστικά σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε από τον έλεγχο T-test στην 

ερώτηση που αφορούσε το στην ερώτηση που αφορούσε την «εφαρμογή 

προγραμμάτων εκμάθησης Η/Υ για τα ΑμεΑ» (t = 3.070, p = .003) όπου οι άνδρες 

(Μ.Ο. = 4.29, Τ.Α. = .72) υποστήριξαν ότι είναι πάρα πολύ σημαντική 

δραστηριότητα, σε σχέση  με τις γυναίκες (Μ.Ο. = 3.13, Τ.Α. = 1.35). Επίσης, πάρα 

Πίνακας 1.7.11:  Πόσο σημαντικές θεωρείτε τις 
παρακάτω εξωσχολικές δραστηριότητες  

 
Ν 

 
Μ.Ο. 

 
Τ.Α 

Αισθητική αγωγή (θεατρική αγωγή, μουσική, χορός, 
εικαστικά) 
 

81  3.96 1.17 

Αθλητικές-κινητικές δραστηριότητες 
 

81  4.51 .637 

Ελεύθερο παιχνίδι 
 

 81  3.78 1.02 

Προγράμματα εκμάθησης Η/Υ για ΑμεΑ 
 
Προετοιμασία των μαθητών για την επόμενη μέρα 
 
Δραστηριότητες που οργανώνονται από πολιτιστικούς 
συλλόγους 
 
Κολύμβηση  
 
Ομάδα χορωδίας 
 
Ομάδα γονέων ΑμεΑ  
 
Θεραπευτική ιππασία  

 81 
 
 81 
 
 81 
 
 
 81 
 
 81 
 
 81 
 
81 

 3.33 
 
 2.71 
 
 3.12 
   
  
3.30 
 
 2.86 
  
 3.78 
 
 3.30 
 

1.34 
 
 1.47 
 

1.38 
  
 
1.62 
 
1.46 
 
1.02 
 
1.62 
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πολύ σημαντική δραστηριότητα κρίθηκε από τους άνδρες (Μ.Ο. = 3.77, Τ.Α. = 1.30) 

η «προετοιμασία των μαθητών για την επόμενη ημέρα» (t = 2.953, p = .004), σε 

σχέση με τις γυναίκες (Μ.Ο. = 2.51, Τ.Α. = 1.42). 

 Στατιστικά σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν στις απαντήσεις των 

γονέων στην πρόταση που αφορούσε το «ελεύθερο παιχνίδι» (U = 3241.500, Z= -

1.962, p = .050) όπου οι άνδρες (Μ.Ο. = 4.50, Τ.Α. = .941) το θεώρησαν ως πάρα 

πολύ σημαντική δραστηριότητα σε σχέση με τις γυναίκες (Μ.Ο. = 4.00, Τ.Α. = 1.00).  

 Παράλληλα, πάρα πολύ σημαντική ήταν η ερώτηση που αφορούσε στις 

«δράσεις-δραστηριότητες που οργανώνονται από πολιτιστικούς συλλόγους» (t = 

3.206, p = .002) όπου οι άνδρες επεσήμαναν ως πάρα πολύ σημαντικό (Μ.Ο. = 4.14, 

Τ.Α. = 1.167) σε σχέση με τις γυναίκες (Μ.Ο. = 2.91, Τ.Α. = 1.334). Ως πάρα πολύ 

σημαντική δραστηριότητα αξιολογήθηκε και η «ομάδα χορωδίας» (t = 2.918, p = 

.005), όπως τόνισαν οι άνδρες (Μ.Ο. = 3.86, Τ.Α. = 1.099) σε σχέση με τις γυναίκες 

(Μ.Ο. = 2.66, Τ.Α. = 1.452). Τέλος, πάρα πολύ σημαντική κρίθηκε από τους άνδρες η 

«θεραπευτική ιππασία» (t = 2.394, p = .019) (Μ.Ο. = 4.21, Τ.Α. = 1.188) σε σχέση με 

τις γυναίκες (Μ.Ο. = 3.10, Τ.Α. = 1.643).  

Ως προς την ηλικία  

Για να διερευνηθεί αν υπάρχουν διαφοροποιήσεις σχετικά με την ηλικία και 

τις εξωσχολικές δραστηριότητες, εφαρμόστηκε ο έλεγχος One Way Anova. 

Στατιστικά σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε στη δραστηριότητα που αφορούσε το 

«ελεύθερο παιχνίδι» (p = .028) όπου οι γονείς που είχαν ηλικία άνω των 51 ετών, 

θεώρησαν λιγότερο σημαντικό (Μ.Ο. = 3.64, Τ.Α = .990) όπως επίσης και οι γονείς 

που είχαν ηλικία 41-50 (p = .042) (Μ.Ο. = 3.74, Τ.Α. = 1.12). Αντίθετα, οι πιο νέοι 

γονείς, θεώρησαν περισσότερο σημαντικό το «ελεύθερο παιχνίδι» (Μ.Ο. = 5.00, Τ.Α. 

= .000) όπως επίσης και οι γονείς που είχαν ηλικία από 31-40 (Μ.Ο. = 4.00, Τ.Α. = 

.775).   

Ως προς την επαγγελματική κατάσταση  

Αναλύοντας τις απόψεις των γονέων για τις εξωσχολικές δραστηριότητες σε 

σχέση με την επαγγελματική τους κατάσταση και εφαρμόζοντας τον έλεγχο t-test, δεν 
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παρατηρήθηκε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά.  

Τύπος ΚΔΑΠμεΑ  

Αναφορικά με το είδος του ΚΔΑΠμεΑ, ο έλεγχος Μann-Whitney που 

εφαρμόστηκε (U = 402.500, Z = -1.190, p = .047) έδειξε στατιστικά σημαντικές 

διαφορές στην πρόταση που αφορούσε το «ελεύθερο παιχνίδι» όπου οι γονείς που 

έστελναν τα παιδιά τους σε δημόσιο ΚΔΑΠμεΑ (Μ.Ο. = 4.19, Τ.Α. = .998) 

υποστήριξαν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σε σχέση με τους γονείς που τα παιδιά 

τους φοιτούσαν σε ιδιωτικό (Μ.Ο. = 3.72, Τ.Α. = .958).  

Αναφορικά με το είδος του ΚΔΑΠμεΑ ο έλεγχος t-test που εφαρμόστηκε, 

έδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά στην «υλοποίηση προγράμματος κολύμβησης» 

(t = 3.413, df = 79, p = .001) όπου οι γονείς που φοιτούσαν τα παιδιά τους σε ιδιωτικό 

ΚΔΑΠμεΑ θεώρησαν πολύ σημαντική (Μ.Ο. = 4.61, Τ.Α. = .502) σε σχέση με τους 

γονείς που τα παιδιά τους φοιτούσαν σε δημόσιο (Μ.Ο. = 3.22, Τ.Α. = 1.699).   

Συμμετοχή μαθητών σε εξωσχολικές δραστηριότητες (ερ. 14) 

Στο ερωτηματολόγιο, εξετάστηκε εκτός από τα παραπάνω η περίπτωση των 

παιδιών που συμμετείχαν σε εξωσχολικές δραστηριότητες πριν ενταχθούν σε κάποιο 

ΚΔΑΠμεΑ, τις οποίες διέκοψαν μετά την ένταξη τους στο ΚΔΑΠμεΑ. Συγκεκριμένα, 

από τους 81 γονείς που συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα (100%) στο συγκεκριμένο 

ερώτημα οι 59 (72.8%) δεν έδωσαν καμία απάντηση, 7 γονείς (8.6%) απάντησαν ότι 

το παιδί τους ασχολούνταν με τον αθλητισμό, 6 γονείς (7.4%) δήλωσαν ότι το παιδί 

τους έκανε φροντιστήριο/εξατομικευμένη διδασκαλία, 3 (3.7%) υποστήριξαν ότι το 

παιδί τους ήταν ενταγμένο σε πρόγραμμα μουσικής και 3 (3.7%) ότι ήταν ενταγμένο 

σε πρόγραμμα εικαστικών. Ακόμα, 2 (2.5%) γονείς δήλωσαν ότι το παιδί τους 

συμμετείχε σε ομάδα χορού και 1 γονιός (1.2%) δήλωσε ότι το παιδί του συμμετείχε 

σε θεατρική ομάδα.  

Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις απόψεις των 

γονέων σχετικά με τις δραστηριότητες όσον αφορά το φύλο, την ηλικία, την 

επαγγελματική τους κατάσταση και τον τύπο του ΚΔΑΠμεΑ όπου φοιτούσαν τα 

παιδιά.     
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Λόγοι για τους οποίους είναι τα παιδιά ενταγμένα στα ΚΔΑΠμεΑ (ερ. 15)  

Σύμφωνα με τους γονείς, ο σημαντικότερος λόγος ένταξης στο ΚΔΑΠμεΑ 

ήταν ότι «περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο 

περιβάλλον, όταν οι γονείς εργάζονται» (Μ.Ο. = 4.60, Τ.Α. = .688), έπειτα επειδή  

«περνά δημιουργικά το χρόνο του μεταξύ της λήξης του σχολείου και της επιστροφής 

στο σπίτι» (Μ.Ο. = 4.00, Τ.Α. = 1.25), «δεν ασχολείται με την τηλεόραση, τα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια κτλ» (Μ.Ο. = 3.88, Τ.Α. = 1.16) και «ασχολείται με 

δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στα εξωσχολικά ενδιαφέροντά του» (Μ.Ο. = 

3.78, Τ.Α. = 1.29) (βλ. πίνακα 1.7.12). 

 

Ως προς το φύλο  

Προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά 

ανάλογα με το φύλο, εφαρμόστηκε ο έλεγχος Τ-test που αιτιολογούσε ότι το παιδί 

είναι ενταγμένο στα ΚΔΑΠμεΑ γιατί εκεί «ασχολείται με δραστηριότητες που 

ανταποκρίνονται στα εξωσχολικά ενδιαφέροντα των παιδιών» (t = 2.102, p = .039), οι 

άνδρες τόνισαν ότι είναι πολύ σημαντικό (Μ.Ο. = 4.46, Τ.Α. = .776), και οι γυναίκες 

(Μ.Ο. = 3.65, Τ.Α. = 1.342). 

Δεν προέκυψε καμία στατιστική διαφορά ως προς τις απόψεις των γονέων 

σχετικά με την ηλικία και την επαγγελματική τους κατάσταση. 

Πίνακας 1.7.12: Λόγοι για τους οποίους είναι 
ενταγμένο το παιδί σας στο ΚΔΑΠμεΑ 

 
Ν 

 
Μ.Ο. 

 
Τ.Α 

 
Περνά δημιουργικά το χρόνο του μεταξύ λήξης του 
σχολείου και επιστροφής στο σπίτι  
 

 
79 

 
 4.00 

 
1.25 

Περνά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο 
περιβάλλον, όταν εσείς εργάζεστε 

80  4.60 .668 

      
Δεν ασχολείται με την τηλεόραση, ηλεκτρονικά παιχνίδια 
κτλ. 
 
Ασχολείται με δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στα 
εξωσχολικά ενδιαφέροντά του  
 

 81 
 
 
 79 

 3.88 
 
 
 3.78  

 1.16 
 
 

 1.29 
 



 
 
 

73 
 

Τύπος ΚΔΑΠμεΑ  

Αναφορικά με τον τύπο του ΚΔΑΠμεΑ ο έλεγχος T-test που εφαρμόστηκε 

έδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές στην πρόταση «περνά δημιουργικά το χρόνο 

του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον, όταν οι γονείς εργάζονται» (t = 2.848, 

df = 78, p = .006) όπου το θεώρησαν πολύ σημαντικό οι γονείς που το παιδί τους 

φοιτούσε σε δημόσιο ΚΔΑΠμεΑ (Μ.Ο. = 4.71, Τ.Α. = .611) σε σχέση με τους γονείς 

που στέλνουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά (Μ.Ο. = 4.22, Τ.Α. = .732). Επίσης ο έλεγχος 

t-test εφαρμόστηκε στην πρόταση «τα παιδιά είναι ευχαριστημένα από τις 

δραστηριότητες των ΚΔΑΠμεΑ» (t = 3.853, df = 79, p = .000)  υποστήριξαν οι γονείς 

που τα παιδιά τους φοιτούσαν σε δημόσιο ΚΔΑΠμεΑ (Μ.Ο. = 4.68, Τ.Α. = .643) σε 

σχέση με τους γονείς που τα παιδιά τους φοιτούσαν σε ιδιωτικά (Μ.Ο. = 3.94, Τ.Α. = 

.938). Στατιστικά σημαντική διαφορά προέκυψε και από την ερώτηση που αφορά στο 

ότι το «παιδί επιστρέφει κουρασμένο από το ΚΔΑΠμεΑ» (t = 3.298, df = 79, p = 

.001) όπου υποστήριξαν οι γονείς που είχαν ενταγμένο το παιδί σε ιδιωτικό 

ΚΔΑΠμεΑ (Μ.Ο. = 2.94, Τ.Α. = .802) σε σχέση με τους γονείς που είχαν ενταγμένο 

το παιδί σε δημόσιο ΚΔΑΠμεΑ (Μ.Ο. = 2.05, Τ.Α. = 1.069).   

 Προτάσεις (ερ. 17) 

Στην ερώτηση αν υπήρχε κάτι άλλο σχετικά με τα ΚΔΑΠ, που θα ήθελαν να 

επισημάνουν και δεν συμπεριλαμβάνονταν στο ερωτηματολόγιο από τους 81 γονείς 

που συμμετείχαν συνολικά στην έρευνα, οι περισσότεροι και συγκεκριμένα οι 73 

(90.1%) δεν έδωσαν καμία απάντηση. Αντίθετα, 4 (4.9%) τόνισαν την ανάγκη για 

εξειδικευμένο προσωπικό, 2 (2.5%) τόνισαν την ανάγκη για νοσοκομειακό 

προσωπικό, ένας (1.2%) υποστήριξε ότι είναι πολύ σημαντική η επάρκεια χώρου και 

ένας ακόμη (1.2%) δήλωσε ότι πρέπει να υπάρχει σωστή συμπεριφορά από τους 

εκπαιδευτικούς προς τους γονείς. Ένας από αυτούς τους γονείς, τεκμηρίωσε την 

άποψή του, δηλώνοντας την ανάγκη να καταστούν ακόμα πιο λειτουργικά όλα τα 

ΚΔΑΠμεΑ έτσι ώστε να παρέχουν όσο το δυνατόν περισσότερες και πιο 

αποτελεσματικές υπηρεσίες στα παιδιά. Τόνισε ότι: «είναι πάρα πολύ σημαντική η 

επάρκεια χώρου. Επαρκές εξειδικευμένο προσωπικό (συνεχή επιμόρφωση του 

υπάρχοντος προσωπικού). Σταθερή παρουσία εκπαιδευτικών-προσωπικού τουλάχιστον 

για μια 10ετία (ως πρόσωπο αναφοράς). Μετά τη 10ετία θα πρέπει το προσωπικό να 
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αλλάζει διότι στο χώρο αυτό, λόγω της ιδιομορφίας-ιδιαιτερότητας της αναπηρίας, 

κουράζεται και αρχίζει να αποδίδει λιγότερο-σύνδρομο εξάντλησης του προσωπικού 

(burn-out). Ανοιχτή και σταθερή επαφή των ΚΔΑΠμεΑ με όλους τους τοπικούς φορείς, 

υλοποίηση προγραμμάτων και ΈΞΩ από το χώρο και φυσικά στενή συνεργασία μεταξύ 

εκπαιδευτικών-προσωπικού, γονέων και κηδεμόνων και του ατόμου με αναπηρία. 

Σταθερή εξασφάλιση χρηματοδότησης δημοσίου χαρακτήρα. Η μετακίνηση των ΑμεΑ 

θα πρέπει να είναι ασφαλής, να ανταποκρίνεται σε όλες τις μορφές αναπηρίας με 

έμφαση στην κινητική χρήση αναπηρικού αμαξιδίου και να ορίζεται έτσι ώστε το άτομο 

να παραμένει στο ΚΔΑΠμεΑ στο μέγιστο των ωρών του προγράμματος και όχι στις 

ελάχιστες ώρες (έως 2 ανά ημέρα). Εξού και το πρόγραμμα βάσει της φιλοσοφίας και 

του στόχου του είναι η επαγγελματική και οικογενειακή εναρμόνιση σε όλο της ο 

εύρος».  
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Εκπαιδευτικοί 

Παιδαγωγικοί και κοινωνικοί στόχοι που υλοποιούνται στο πλαίσιο των 

ΚΔΑΠμεΑ 

 

Η διερευνητική ανάλυση κυρίων συνιστωσών για τον εντοπισμό διαφόρων 

παραγόντων που συνθέτουν τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τους 

παιδαγωγικούς και κοινωνικούς στόχους που υλοποιούνται στο πλαίσιο των 

ΚΔΑΠμεΑ ανέδειξε τρείς συνολικά παράγοντες οι οποίοι παρουσιάζουν ομοιότητες 

με τους παράγοντες που συνθέτουν τις πολυδιάστατες αντιλήψεις των γονέων για 

τους παιδαγωγικούς και κοινωνικο-συναισθηματικούς στόχους, όπως θα διαπιστωθεί 

κα παρακάτω. Για την υποκλίμακα του ερωτηματολογίου των εκπαιδευτικών 

παιδαγωγικο-κοινωνικοί στόχοι και οι τρείς παράγοντες που συνθέτουν τις αντιλήψεις 

των εκπαιδευτικών ταυτίζονται με τους αντίστοιχους παράγοντες άλλων ερευνών 

(Kleinert et al.,2007˙ Durlak et al., 2010˙ Little, et al., 2008). 

Ο πρώτος παράγοντας (Π1) ανάπτυξη κοινωνικών και παιδαγωγικών 

δεξιοτήτων αναφέρεται στις κοινωνικές και παιδαγωγικές δεξιότητες που αποκτούν τα 

παιδιά με αναπηρία κατά τη φοίτησή τους στα ΚΔΑΠμεΑ Πιο συγκεκριμένα, 

αναφέρεται στις διαπροσωπικές-φιλικές σχέσεις και στην ακαδημαϊκή ανάπτυξη μέσα 

από την αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού. Ο παράγοντας (Π2) 

κοινωνική ένταξη και αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου αναφέρεται στην ένταξη των 

παιδιών με αναπηρία στις δομές και στην αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. Τέλος, ο 

παράγοντας (Π3) ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη και δημιουργική απασχόληση σε 

ασφαλές περιβάλλον, περιλαμβάνει ζητήματα όπως την βελτίωση της υγείας και της 

ευεξίας των παιδιών σε ένα ποιοτικό και ασφαλές περιβάλλον, όπως και την 

ενασχόληση των παιδιών με δημιουργικές δραστηριότητες.   

 

Παρόμοια αποτελέσματα προέκυψαν από την έρευνα των Mahoney et al. 

(2005) όπου  η συμμετοχή σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες βοηθούν στην ανάπτυξη 

των κινητικών ικανοτήτων και συνδέονται με τα οφέλη για την υγεία, όπως για τη 

βελτίωση καρδιαγγειακής νόσου και την παχυσαρκία. Επίσης, στην έρευνα τους οι 

Marshall et al. (1997) διαπίστωσαν ότι κατά τα μετασχολικά προγράμματα, 
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διασφαλίζεται η παραμονή των παιδιών σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Τα ευρήματα 

συμφωνούν με τα ερευνητικά δεδομένα της Γεωργιάδου (2018) καθώς τα ΚΔΑΠ 

προσφέρουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα τους μαθητές να αξιοποιούν 

δημιουργικά τον ελεύθερό τους χρόνο, τους προωθώντας την ενασχόληση των 

παιδιών με δημιουργικές δραστηριότητες.   

Τα αποτελέσματα της έρευνας ως προς τις σημαντικότερες προτεραιότητες 

που υλοποιούνται στο πλαίσιο των ΚΔΑΠμεΑ σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς 

επιβεβαιώνουν την πρώτη ερευνητική υπόθεση όπου ο σημαντικότερος στόχος που 

υλοποιείται στα ΚΔΑΠμεΑ, αναμενόταν να σχετίζεται περισσότερο με τη 

δημιουργική απασχόληση και την ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, 

άθλησης και σωματικής αγωγής.   

 

Δεν παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις ως προς το φύλο, κάτι το οποίο 

υποδηλώνει ότι συγκλίνουν οι απόψεις των ανδρών και γυναικών εκπαιδευτικών 

όσον αφορά τους παιδαγωγικο-κοινωνικούς στόχους. Διαφοροποιήσεις ωστόσο, 

σημειώθηκαν στις απόψεις των εκπαιδευτικών, ανάλογα με την ηλικιακή κατηγορία 

στην οποία ανήκουν. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί που ήταν 31-40 ετών έκριναν ως πιο 

σημαντικό στόχο την «ενασχόληση των παιδιών με αναπηρία με δημιουργικές 

δραστηριότητες», κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται στην πρώτη ερευνητική υπόθεση και 

τον «περιορισμό της ενασχόλησης των παιδιών με την τηλεόραση και τα ηλεκτρονικά 

παιχνίδια». 

Επιπλέον, όσοι εκπαιδευτικοί ήταν άνω των 41 ετών, υποστήριξαν ότι πιο 

σημαντικός στόχος ήταν η «αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με 

αναπηρία», κάτι το οποίο επίσης επιβεβαιώνεται στην πρώτη ερευνητική υπόθεση και 

οι νεότεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί, δηλαδή όσοι ήταν μέχρι 30 ετών και εργάζονταν 

από 5-10 χρόνια, υποστήριξαν ότι ο πιο σημαντικός κοινωνικο-παιδαγωγικός στόχος 

ήταν η «προσφορά προγραμμάτων και δραστηριοτήτων που ανταποκρίνονται στα 

εξωσχολικά ενδιαφέροντα των μαθητών» και αμέσως μετά ήταν η «αξιοποίηση 

ποικίλων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων και εκπαιδευτικού υλικού» και ο 

«περιορισμός της ενασχόλησης των παιδιών με αναπηρία με την τηλεόραση και τα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια». 
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Μια πιθανή εξήγηση που μπορεί να αποδοθεί σε αυτό, είναι ότι νεότεροι 

ηλικιακά εκπαιδευτικοί και όσοι εργάζονται λιγότερα χρόνια στα ΚΔΑΠμεΑ, έχουν 

διαμορφώσει την κρίση τους κι εστιάζουν στους παιδαγωγικούς στόχους. Αυτό 

υποδηλώνει την ανάγκη για εφαρμογή καινοτόμων και εκσυγχρονισμένων 

εκπαιδευτικών προσεγγίσεων που θα ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες και 

δυνατότητες των μαθητών με αναπηρία. Οι εκπαιδευτικοί μεγαλύτερης ηλικίας 

εστίασαν περισσότερο στους κοινωνικούς στόχους.  

 

Συνεργασία των ΚΔΑΠμεΑ με εξωσχολικούς φορείς και πρόσωπα 

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών υποστήριξε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική 

η «συνεργασία του ΚΔΑΠμεΑ με κοινοτικούς φορείς και πολιτισμικά ιδρύματα για 

τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων», όπως επίσης πολύ σημαντική 

θεώρησαν και τη «συμμετοχή των γονέων στη διαμόρφωση του προγράμματος του 

ΚΔΑΠμεΑ» αλλά και τη «δυνατότητα παροχής συμβουλών στους γονείς». 

Ακολούθησε σε μικρότερο βαθμό η «συχνή επικοινωνία των εκπαιδευτικών του 

ΚΔΑΠμεΑ με τους γονείς των μαθητών» και η «συνεργασία του ΚΔΑΠμεΑ με τους 

εκπαιδευτικούς φορείς, (σχολεία) για το σχεδιασμό και την υλοποίηση 

προγραμμάτων». Τελευταία στις προτιμήσεις των εκπαιδευτικών ανέρχεται η 

«επιμήκυνση του ημερήσιου σχολικού ωραρίου κατά τις απογευματινές ώρες για την 

παρακολούθηση του ΚΔΑΠμεΑ»  και αμέσως μετά η «συστέγαση του ΚΔΑΠμεΑ με 

άλλες εκπαιδευτικές δομές, όπως με τα γενικά σχολεία». 

Τα ευρήματα αυτά, βρίσκονται σε συμφωνία με την έρευνα της 

Στασινοπούλου, (2006) που αναφέρεται στη συνεργασία με συλλόγους, εθελοντικές 

οργανώσεις και πρωτοβουλίες πολιτών, στο τοπικό επίπεδο και στα πλαίσια 

ανάδειξης μιας τοπικής κοινωνίας. Τονίζεται επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ασκεί 

μεγάλη επίδραση μέσα από προγράμματα κοινωνικής πολιτικής που υλοποιεί η 

αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού με την δική της χρηματοδότηση και υποστήριξη. 

Παρόμοια ευρήματα προέκυψαν και από την έρευνα της Γεωργιάδου (2018) όπου οι 

εκπαιδευτικοί θεώρησαν πολύ σημαντική τη συνεργασία των ΚΔΑΠ με 

εξωσχολικούς φορείς και πρόσωπα.  

Διαφοροποιήσεις εντοπίστηκαν στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών, όσον 
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αφορά το φύλο και τα χρόνια εργασίας των εκπαιδευτικών σε σχολική δομή. Οι 

γυναίκες έκριναν σημαντικότερη τη «συχνή επικοινωνία των εκπαιδευτικών με τους 

γονείς», ενώ οι άνδρες έκριναν πιο σημαντική τη «συνεργασία του ΚΔΑΠμεΑ με 

κοινοτικούς φορείς για την υλοποίηση και το σχεδιασμό προγραμμάτων». 

Έρευνες έχουν διαπιστώσει την αναγκαιότητα συνεργασίας των 

εκπαιδευτικών με τους γονείς καθώς τα οφέλη που αποκτά το παιδί με αναπηρία μέσα 

από τη συνεργασία εκπαιδευτικού-γονέα, αφορούν την μαθησιακή ανάπτυξή του, την 

βελτιωμένη συμπεριφορά στο σπίτι και στο εξωσχολικό πρόγραμμα, τη βελτίωση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων του και τη προσαρμογή του (Epstein & Sanders, 2000). 

 Σε σχέση με τα χρόνια εργασίας, οι εκπαιδευτικοί με τα λιγότερα χρόνια 

εργασίας (<5) σε σχολική δομή ή ΚΔΑΠμεΑ, έκριναν πολύ σημαντική τη 

«συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς (σχολεία) για το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση προγραμμάτων». 

Σε σχέση με την ηλικία, οι μεγαλύτεροι ηλικιακά εκπαιδευτικοί, έκριναν πολύ 

σημαντική τη «συστέγαση του ΚΔΑΠμεΑ με άλλες εκπαιδευτικές δομές» που όπως  

αναφέρει η Ζωνίου-Σιδέρη (2000) μελετώντας την έννοια της «ένταξης»–

«ενσωμάτωσης» και της «συμπερίληψης», ότι επιτυγχάνεται ο καλύτερος τρόπος 

καταπολέµησης των διακρίσεων, δημιουργίας φιλόξενων σχολικών κοινωνιών, 

οικοδόµησης µιας ευπρόσδεκτης για όλους κοινωνίας και επίτευξης του στόχου 

«εκπαίδευση για όλους». 

 Τα παραπάνω αποτελέσματα επιβεβαιώνονται από τη δεύτερη ερευνητική 

υπόθεση. 

Συμμετοχή σε εξωσχολικές δραστηριότητες 

Σύμφωνα με τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών, η «συμμετοχή σε αθλητικές 

δραστηριότητες» είναι πάρα πολύ σημαντική. Όπως επίσης πάρα πολύ σημαντικό 

είναι και το «ελεύθερο παιχνίδι» καθώς και οι δραστηριότητες «αισθητική αγωγής» 

(θέατρο, μουσική, χορός, εικαστικά).  

Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με την έρευνα  της Kelli et al. (2016) 

αναφορικά με τις αθλητικές δραστηριότητες, όπου μέσα από τη συμμετοχή  σε 
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ατομικές αλλά και ομαδικές αθλητικές δραστηριότητες, το άτομο με αναπηρία δομεί 

την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμησή του, ιδιαίτερα όταν αυτές οι δραστηριότητες 

οδηγούν στην επιτυχία των στόχων του, ενδυναμώνει τις δεξιότητές του για 

διαπροσωπικές σχέσεις, εμπλουτίζει τη ζωή του με δεξιότητες που το βοηθούν να 

ενταχθεί σε ομάδες αρτιμελών και μαθαίνει να διαχειρίζεται το άγχος, που απορρέει 

μέσα από αισθήματα ανεπάρκειας και μειονεκτικότητας, εφόσον αναγνωρίζει την 

κατάστασή του και ενεργεί με σκοπό να τη βελτιώσει. Επίσης τα αποτελέσματα 

συμφωνούν με τα ευρήματα της Γεωργιάδου (2018) όπου οι εκπαιδευτικοί που 

εργάζονταν σε ΚΔΑΠ, θεώρησαν πάρα πολύ σημαντικό επίσης το ελεύθερο παιχνίδι, 

τις αθλητικές δραστηριότητες και την αισθητική αγωγή.   

Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές ως προς το φύλο, την ηλικία, τα χρόνια εργασίας και 

το τύπο του ΚΔΑΠμεΑ (ιδιωτικό/δημόσιο). Η υπόθεση λοιπόν ότι αναμένεται οι 

εκπαιδευτικοί να θεωρούν πολύ σημαντική τη συμμετοχή των ΑμεΑ σε εξωσχολικές 

δραστηριότητες όπως αθλητικές, πολιτιστικές, αισθητικής αγωγής και εκπαιδευτικές, 

επιβεβαιώθηκε. 

Τα σημαντικότερα προβλήματα ως προς το παιδαγωγικό έργο στα 

ΚΔΑΠμεΑ 

Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, τα σημαντικότερο πρόβλημα ως προς το 

εκπαιδευτικό έργο ήταν η «επιμόρφωση των εκπαιδευτικών». Ακολουθεί  η «έλλειψη 

ειδικού βοηθητικού προσωπικού», η «έλλειψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού», 

η «έλλειψη κινήτρων των εκπαιδευτικών» και τέλος η «συνεργασία των 

εκπαιδευτικών του ΚΔΑΠμεΑ με τους εκπαιδευτικούς του κανονικού σχολείου». 

 Παρόμοια αποτελέσματα προκύπτουν από άλλες έρευνες (Belbenoit, 1979 & 

Βεργίδης, 1995, όπως αναφέρεται στο: EURICON ΕΠΕ, 2007 όπου α) η συνεχής 

εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί ζητούμενο και 

προτεραιότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής σε διεθνές επίπεδο. Η εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών θεωρείται πλέον όχι μόνο ευκαιρία επαγγελματικής ανόδου αλλά και 

επαγγελματικό δικαίωμα καθώς και ελπίδα για εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης για 

ποιοτική βελτίωση του σχολείου  

Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν την τέταρτη ερευνητική 
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υπόθεση όπου αναμενόταν τα προβλήματα τα αφορούν το εκπαιδευτικό προσωπικό.  

Τα σημαντικότερα προβλήματα που δυσχεραίνουν την ομαλή λειτουργία 

των ΚΔΑΠμεΑ 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί 

θεωρούν πως τα προβλήματα που δυσχεραίνουν την ομαλή λειτουργία των 

ΚΔΑΠμεΑ είναι η «ανεπαρκής οικονομική στήριξη», το «είδος της αναπηρίας», η 

«συνεργασία με τους γονείς και την υλικοτεχνική υποδομή». Σε χαμηλότερη θέση 

τοποθετήθηκαν τα προβλήματα που αφορούσαν το «μαθησιακό επίπεδο των 

παιδιών», τις «δραστηριότητες» και το «ωράριο λειτουργίας».  

Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με την έρευνα της Γεωργιάδου (2018) 

αναφορικά με τα προβλήματα που δυσχεραίνουν την λειτουργία των ΚΔΑΠ, όπου οι 

γονείς θεώρησαν ως σημαντικότερο πρόβλημα την ανεπαρκή οικονομική στήριξη. 

Δεν προέκυψαν διαφορές ως προς το φύλο, την ηλικία, τα χρόνια εργασίας και τον 

τύπο του ΚΔΑΠμεΑ. Επίσης, τα αποτελέσματα συμφωνούν με την έρευνα των Law 

et al. (2007) έχει προκύψει πως η φύση της αναπηρίας, επηρεάζει την συμμετοχή των 

παιδιών στις δραστηριότητες. Τα παιδιά που έχουν πιο περιορισμένες ικανότητες, 

αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες και εμπόδια σε σχέση με τα παιδιά που έχουν 

πιο ελαφριά αναπηρία. 

Όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή, τα αποτελέσματα συμφωνούν και με 

την έρευνα της Χριστοφή (2014) η προσβασιμότητα σε ένα φυσικό, δομημένο, και 

ηλεκτρονικό περιβάλλον, πρέπει να επιτρέπει την αυτόνομη διακίνηση και 

συμμετοχή, αλλά και τη χρήση των διατιθέμενων υποδομών από όλους ανεξαρτήτως 

φύλου, ηλικίας, αναπηρίας, εθνικής προέλευσης κτλ. με άνεση, ασφάλεια και τρόπο 

απόλυτα ασφαλή για την υγεία τους. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω φαίνεται πως η υπόθεση ότι οι εκπαιδευτικοί 

θεωρούν ως σημαντικότερο πρόβλημα την ανεπαρκή οικονομική στήριξη και το είδος 

της αναπηρίας, τη συνεργασία με τους γονείς και την υλικοτεχνική υποδομή 

επαληθεύτηκε. 
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Γονείς 

Παιδαγωγικοί και κοινωνικο-συναισθηματικοί στόχοι που πραγματοποιούνται στο 

πλαίσιο ΚΔΑΠμεΑ 

Οι πεποιθήσεις των γονέων για τους παιδαγωγικούς και κοινωνικο-

συναισθηματικούς στόχους που υλοποιούνται στο πλαίσιο των ΚΔΑΠμεΑ, δεν 

διαφοροποιούνται ιδιαίτερα από τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών όπως προέκυψε 

παραπάνω. Η διερευνητική ανάλυση κυρίων συνιστωσών για τον εντοπισμό 

διαφόρων παραγόντων που συνθέτουν τις αντιλήψεις των γονέων για τους 

παιδαγωγικούς και κοινωνικούς στόχους, ανέδειξε 3 συνολικά παράγοντες. Ο πρώτος 

παράγοντας (Π1) κοινωνικο-παιδαγωγικοί στόχοι αναφέρεται στους κοινωνικούς και 

παιδαγωγικούς στόχους που υλοποιούνται στο πλαίσιο των ΚΔΑΠμεΑ όπως αύξηση 

της αυτοπεποίθησης, της αυτοεκτίμησης και της αυτό-αποτελεσματικότητας των 

παιδιών, που οι γονείς θεώρησαν ως σημαντικότερο. Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν 

με τα έρευνες των (Durlak et al., 2010˙ Little, et al., 2008˙ Kleinert et al., 2007˙) 

καθώς τα μετασχολικά προγράμματα ενισχύουν της ψυχο-κοινωνικο-συναισθηματική 

ανάπτυξης των νέων. 

Διαφοροποίηση υπάρχει ανάμεσα στο φύλο στον δεύτερο παράγοντα (Π2) 

κοινωνικής διάστασης της κοινοτικής εκπαίδευσης όπου οι περισσότεροι άνδρες 

θεωρούν ότι επιτυγχάνεται η κοινωνική διάσταση της κοινοτικής εκπαίδευσης. Ως 

προς αυτόν τον παράγοντα, διαφοροποίηση παρατηρήθηκε ως προς τον τύπο των 

ΚΔΑΠμεΑ όπου οι γονείς που στέλνουν τα παιδιά τους σε δημόσιο ΚΔΑΠμεΑ 

θεωρούν ότι επιτυγχάνεται καλύτερα η κοινωνική διάσταση της κοινοτικής 

εκπαίδευσης δηλαδή η συνύπαρξη ΚΔΑΠμεΑ με άλλες δομές, προσφορά 

προγραμμάτων, επιμήκυνση ωραρίου. Επίσης, οι γονείς οι οποίοι είναι απόφοιτοι 

Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παρουσίασαν υψηλότερο Μ.Ο. στον παράγοντα 

κοινωνική διάσταση της κοινοτικής εκπαίδευσης 

 Διαφοροποίηση παρατηρήθηκε και ως προς τον τύπο ΚΔΑΠμεΑ (Ιδιωτικό-

Δημόσιο) ως προς τον τρίτο παράγοντα (Π3) ασφαλές περιβάλλον όπου οι γονείς 

δηλώνουν ότι στα δημόσια ΚΔΑΠμεΑ, εξασφαλίζεται ένα ασφαλές περιβάλλον και 

αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. Τα αποτελέσματα συμφωνούν με την έρευνα των 

Marshall et al., (1997), οι οποίοι τόνισαν ότι στις μονογονεϊκές οικογένειες, οι 
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μητέρες που έχουν χαμηλό εισόδημα και περιορισμένους πόρους, αντιμετωπίζουν το 

δύσκολο έργο να παρέχουν ένα ασφαλές και θετικό περιβάλλον για τα παιδιά τους 

μετά τις σχολικές ώρες. Η πρώτη υπόθεση φαίνεται πως επαληθεύεται. 

Διαφορές προέκυψαν ως προς το φύλο όπου οι άνδρες θεωρούσαν 

σημαντικότερη την προσφορά προγραμμάτων και δραστηριοτήτων που 

ανταποκρίνονται στα εξωσχολικά ενδιαφέροντα των μαθητών με αναπηρία σε σχέση 

με τις γυναίκες. Επίσης, οι άνδρες θεωρούν σημαντικότερη τη συνύπαρξη του 

ΚΔΑΠμεΑ με άλλη σχολική μονάδα. 

Διαφοροποίηση υπήρξε επίσης μεταξύ επαγγελματικής κατάστασης των 

γονέων και κοινωνικό-παιδαγωγικών στόχων. Οι γονείς που εργάζονταν θεώρησαν 

πολύ σημαντική την «εξασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος φύλαξης»  

 

Συνεργασία ΚΔΑΠμεΑ με εξωσχολικούς φορείς και πρόσωπα  

 

Οι γονείς θεωρούν πάρα πολύ σημαντική τη συνεργασία με εξωσχολικούς 

φορείς και πρόσωπα και πρώτα απ’ όλα τη συναναστροφή και την επαφή των παιδιών 

με αναπηρία με τα υπόλοιπα παιδιά. Τα ευρήματα αυτά βρίσκονται σε συμφωνία με 

προηγούμενες έρευνες των Combs & Slaby (1977) που αναφέρονται στην κοινωνική 

αλληλεπίδραση που αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς τομείς στη ζωή κάθε 

ατόμου με δυσλειτουργίες. Συνεπώς και αυτή η υπόθεση επαληθεύτηκε.  

Διαφορές παρατηρήθηκαν όσον αφορά το φύλο και «τη συνεργασία του 

ΚΔΑΠμεΑ με άλλες σχολικές μονάδες (γενικής και ειδικής αγωγής)». Οι άνδρες 

θεώρησαν πάρα πολύ σημαντική τη «συνεργασία με άλλες σχολικές μονάδες» σε 

σχέση με τις γυναίκες. Επίσης, στατιστικά σημαντική διαφορά υπήρξε μεταξύ φύλου 

και αξιοποίησης χώρων εκτός όπου οι άνδρες θεώρησαν πάρα πολύ σημαντικό σε 

σχέση με τις γυναίκες. 

Επίσης, διαφορές παρατηρήθηκαν μεταξύ ηλικίας «αξιοποίησης των χώρων 

εκτός ΚΔΑΠμεΑ». Οι γονείς ηλικίας έως 30 ετών θεώρησαν πάρα πολύ σημαντική 

σε σχέση με τους γονείς με ηλικία 31-40 ετών και όσους είναι από 51 και άνω. οι 
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συνταξιούχοι γονείς το θεώρησαν πολύ σημαντική τη «συναναστροφή των παιδιών 

με αναπηρία με τα υπόλοιπα παιδιά σε σχέση με τους γονείς που ήταν άνεργοι». 

 

Απόψεις των γονέων για τα προβλήματα που δυσχεραίνουν την ομαλή λειτουργία 

των ΚΔΑΠμεΑ  

Οι γονείς επισημαίνουν ότι το πιο σημαντικό πρόβλημα που δυσχεραίνει την 

ομαλή λειτουργία των ΚΔΑΠμεΑ είναι η «υλικοτεχνική υποδομή». Τα παρόντα 

ευρήματα συμφωνούν με τα ερευνητικά δεδομένα του Σούλη (2013) σχετικά με την 

πρόσβαση των ΑμεΑ σε δομές εκπαίδευσης, όπου πρέπει να οργανωθεί κατάλληλα ο 

χώρος ως προς τη λειτουργικότητα, τα υλικά, την υποδομή έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται σε κάθε μαθητή ισότιμη πρόσβαση.  

Επίσης, η «συνεργασία με τους γονείς» και η «συχνή αλλαγή του 

εκπαιδευτικού προσωπικού» επισημαίνονται ως πολύ σημαντικά προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν τα ιδιωτικά και τα δημόσια ΚΔΑΠμεΑ. Τα ευρήματα συμφωνούν με 

τις έρευνες των Epstein & Sanders (2000) για την αναγκαιότητα συνεργασίας των 

εκπαιδευτικών με τους γονείς καθώς τα οφέλη που αποκτά το παιδί με αναπηρία μέσα 

από τη συνεργασία εκπαιδευτικού-γονέα, αφορούν την μαθησιακή ανάπτυξή του, την 

βελτιωμένη συμπεριφορά στο σπίτι και στο εξωσχολικό πρόγραμμα, τη βελτίωση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων του και την προσαρμογή του. 

 Επιπλέον, η συχνή μετακίνηση του διδακτικού προσωπικού, είτε λόγω 

μεταθέσεων, είτε λόγω αναπληρωτών, διαταράσσει τη συνοχή που επικρατεί σε ένα 

συγκεκριμένο σχολικό περιβάλλον και συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στη μείωση του 

ηθικού εκπαιδευτικού προσωπικού με αποτέλεσμα οι μαθητές να σημειώσουν 

χαμηλότερες επιδόσεις. Η μετακίνηση αυτή, έχει επιπτώσεις και στους μαθητές της 

σχολικής μονάδας καθώς δεν είναι σε θέση να προγραμματίσουν ή να αναθέσουν 

δραστηριότητες (Σαΐτη, & Σαΐτης, 2012). 

 Κατά συνέπεια, η υπόθεσή μας ότι τα σημαντικότερα προβλήματα που 

δυσχεραίνουν την ομαλή λειτουργία των ΚΔΑΠμεΑ αφορούν την υλικοτεχνική 

υποδομή, τη συνεργασία με τους γονείς και το προσωπικό που απασχολούν, 

επαληθεύτηκε.   
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Εξωσχολικές δραστηριότητες  

Αναφορικά με τις εξωσχολικές δραστηριότητες οι γονείς χαρακτήρισαν ως 

σημαντικότερες τις «αθλητικές-κινητικές δραστηριότητες» και το «ελεύθερο 

παιχνίδι». Τα ευρήματα συμφωνούν με την έρευνα της Γιαγκουδάκη (2007), που 

αναφέρεται στην άθληση ΑμεΑ και συγκεκριμένα στα οφέλη που αποκτούν και 

συμβάλλουν στη διαμόρφωση και την ανάπτυξη της προσωπικότητας στη βελτίωση 

της σωματικής υγείας.  

Επίσης, πολύ σημαντική θεωρήθηκε η «δημιουργία ομάδας γονέων» και η 

«συμμετοχή σε ομάδα αισθητικής αγωγής» (θέατρο, μουσική, χορός, εικαστικά). 

Υπάρχει συμφωνία των αποτελεσμάτων με τα ευρήματα των Iwasaki & Holm (1989) 

που αφορούν τις δραστηριότητες που έχουν θεραπευτικές ιδιότητες καθώς ενισχύουν 

την ικανότητα του παιδιού να αντιδρά κατάλληλα στα αισθητηριακά ερεθίσματα, 

παρέχοντας του οπτικά και απτικά ερεθίσματα. Μέσα από αυτή τη θεραπεία, 

επιτυγχάνονται οφέλη και σε τομείς όπως η ανάπτυξη λόγου ή οι μαθησιακές 

επιδόσεις.  

Λιγότερο σημαντική ήταν για τους γονείς η «συμμετοχή σε ομάδα χορωδίας», 

η «συμμετοχή σε προγράμματα εκμάθησης Η/Υ για ΑμεΑ», η «συμμετοχή σε ομάδα 

κολύμβησης», σε «ομάδα ιππασίας», η «δημιουργία δραστηριοτήτων που 

οργανώνονται από πολιτιστικούς συλλόγους»  και η «προετοιμασία των μαθημάτων 

για την επόμενη ημέρα».  

Διαφορές παρατηρήθηκαν όσον αφορά το φύλο στις απαντήσεις των γονέων. 

Οι άντρες θεώρησαν σημαντικότερη την «εφαρμογή προγραμμάτων εκμάθησης Η/Υ» 

όπως επίσης και την «προετοιμασία των μαθητών για την επόμενη ημέρα», αλλά  και 

τις «δραστηριότητες που οργανώνονται από πολιτιστικούς συλλόγους», την 

«συμμετοχή σε ομάδα χορωδίας», και τέλος την «δημιουργία και συμμετοχή σε 

ομάδα θεραπευτικής ιππασίας» σε σχέση με τις γυναίκες.  

Διαφορές  παρατηρήθηκαν και όσον αφορά την ηλικία των γονέων. Οι γονείς 

οι οποίοι ήταν νεότεροι ηλικιακά, θεώρησαν πολύ σημαντικό το «ελεύθερο παιχνίδι». 

Τα ευρήματα διαφωνούν με την έρευνα της Bennett (1997) για τη συμβολή του 

ελεύθερου παιχνιδιού στα άτομα με αναπηρία όπου διαπιστώθηκε ότι ορισμένες 
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δραστηριότητες και κυρίως το ελεύθερο παιχνίδι, μετατρέπονταν σε χάσιμο χρόνου 

αφού τα παιδιά στερούνταν της ικανότητας να αναπτύξουν ένα θέμα παιχνιδιού. 

Αντίθετα παραδέχτηκαν ότι το δομημένο παιχνίδι είναι πιο χρήσιμο στην πράξη και 

εκπληρώνει τις προσδοκίες των ίδιων.  

Όσον αφορά τη συμμετοχή των παιδιών σε δραστηριότητες πριν την ένταξη 

στο ΚΔΑΠμεΑ προέκυψε ότι τα παιδιά συμμετείχαν κυρίως σε «αθλητικές 

δραστηριότητες». Ακολούθησαν τα εικαστικά, ο χορός, η μουσική, το θέατρο και το 

φροντιστήριο/εξατομικευμένη διδασκαλία. 

Η υπόθεση ότι οι γονείς θεωρούν πολύ σημαντική τη συμμετοχή σε 

δραστηριότητες επιβεβαιώθηκε. 

Λόγοι για τους οποίους το παιδί τους είναι ενταγμένο στο ΚΔΑΠμεΑ 

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι γονείς ανέφεραν ότι ο σημαντικότερος λόγος 

που είναι ενταγμένο το παιδί τους στο ΚΔΑΠμεΑ είναι ότι «περνά δημιουργικά το 

χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον όταν οι γονείς εργάζονται», 

έπειτα ότι «περνά δημιουργικά το χρόνο του μεταξύ της λήξης του σχολείου και της 

επιστροφής στο σπίτι», επειδή «δεν ασχολείται με την τηλεόραση, τα ηλεκτρονικά 

παιχνίδια κτλ.», και τέλος επειδή «ασχολείται με δραστηριότητες που 

ανταποκρίνονται στα εξωσχολικά ενδιαφέροντά του». Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 

επιβεβαιώθηκε η ερευνητική υπόθεση.  

Συνολική λειτουργία των ΚΔΑΠμεΑ και απόψεις γονέων    

Αναφορικά με τη συνολική λειτουργία του ΚΔΑΠμεΑ, οι γονείς δήλωσαν ότι 

προτιμούν το παιδί τους να παρακολουθεί περισσότερες ώρες στο ΚΔΑΠμεΑ, και ότι 

το παιδί είναι ευχαριστημένο από τις δραστηριότητες του ΚΔΑΠμεΑ ωστόσο 

ορισμένοι τόνισαν ότι επιστρέφει κουρασμένο στο σπίτι. Συνεπώς επιβεβαιώθηκε η 

υπόθεση καθώς οι γονείς είχαν θετική στάση απέναντι στο θεσμό των ΚΔΑΠμεΑ.  

 



 
 
 

86 
 

Τελικές παρατηρήσεις  

Η διερεύνηση του τρόπου λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής 

Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία, ολοκληρώνεται με τη συνολική αξιολόγηση 

των ευρημάτων που προκύπτουν από τα δύο ερωτηματολόγια, των εκπαιδευτικών και 

των γονέων. Η λειτουργία των ΚΔΑΠμεΑ, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της επίσημης 

εκπαιδευτικής πολιτικής (ΦΕΚ 1397/Β/22-10-2001), σχετίζεται με την υλοποίηση 

συγκεκριμένων στόχων που εφαρμόζονται στην πράξη μέσα από την προσφορά ενός 

παιδαγωγικού προγράμματος δραστηριοτήτων που προσφέρεται από εξειδικευμένο 

εκπαιδευτικό προσωπικό μέσα σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους. 

Αναφορικά με τους επιδιωκόμενους σκοπούς και στόχους των ΚΔΑΠμεΑ, 

μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι επαληθεύτηκε η βασική υπόθεση που αφορούσε  στη 

δημιουργική απασχόληση των παιδιών με αναπηρία, για ορισμένο διάστημα της 

ημέρας, σε ώρες εκτός του σχολικού ωραρίου και στην αξιοποίηση του ελεύθερου 

χρόνου τους μέσα από οργανωμένες δραστηριότητες. 

Σύμφωνα με τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών και των γονέων τα 

ΚΔΑΠμεΑ εξυπηρετούν σε πολύ μεγάλο βαθμό επίσης, την ανάγκη των 

εργαζόμενων γονέων για ασφαλή φύλαξη των παιδιών τους στο διάστημα το οποίο 

εργάζονται. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από τους δυο ερευνητικούς πληθυσμούς και 

στη δυνατότητα που προσφέρουν τα προγράμματα και οι δραστηριότητες του 

ΚΔΑΠμεΑ στους μαθητές για προσωπική ανάπτυξη, ενώ από τους εκπαιδευτικούς 

τονίζεται ιδιαίτερα και η σημασία των προγραμμάτων του στη καλλιέργεια, 

επικοινωνιακών, κοινωνικών και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των 

παιδιών.  

Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι οι βασικές προτεραιότητες του 

καθημερινού προγράμματος των ΚΔΑΠμεΑ επικεντρώνονται κυρίως στη φύλαξη και 

δημιουργική απασχόληση των παιδιών με αναπηρία. Στη λογική αυτή είναι 

διαρθρωμένες και οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στα προγράμματα των 

ΚΔΑΠμεΑ οι οποίες αφορούν κυρίως την ανάπτυξη ψυχοκινητικών ικανοτήτων των 

παιδιών όπως εικαστικά, αθλητισμός, ελεύθερο παιχνίδι, μουσική, θέατρο, χορός κλπ. 

Οι δραστηριότητες αυτές ανταποκρίνονται στα εξωσχολικά ενδιαφέροντα των 

μαθητών, ενώ παράλληλα θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές  και από τους γονείς.  
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Αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ΚΔΑΠμεΑ από τα 

σχετικά αποτελέσματα διαπιστώνεται ότι ζήτημα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών 

απασχολεί τους περισσότερους εκπαιδευτικούς. Όσον αφορά τους γονείς, φάνηκε να 

τους απασχολεί κυρίως η υλικοτεχνική υποδομή. Αρκετά σημαντικά θεωρούνται 

επίσης από τους δυο ερευνητικούς πληθυσμούς ζητήματα που αφορούν την έλλειψη 

εκπαιδευτικού προσωπικού αλλά και η συχνή αλλαγή του εκπαιδευτικού 

προσωπικού.  

Η συνολική αποτίμηση της λειτουργίας του θεσμού των ΚΔΑΠμεΑ τόσο από 

τους γονείς όσο και από τους εκπαιδευτικούς είναι πολύ θετική. Συγκεκριμένα, οι 

γονείς θεωρούν την λειτουργία τους ιδιαίτερα αποτελεσματική, αναφέρουν πως τα 

παιδιά τους είναι πολύ ικανοποιημένα από τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται 

στο πρόγραμμά τους ωστόσο ορισμένοι γονείς δήλωσαν ότι  επιστρέφουν 

κουρασμένα στο σπίτι, ιδιαίτερα εκείνα που πηγαίνουν σε ιδιωτικά ΚΔΑΠμεΑ. Τα 

αποτελέσματα αυτά αποδεικνύουν ότι οι γονείς έχουν διαμορφώσει μια θετική στάση 

απέναντι στη λειτουργία του θεσμού των ΚΔΑΠμεΑ. .  

Συμπερασματικά λοιπόν, και αναφορικά με το πλαίσιο οργάνωσής του θεσμού 

των ΚΔΑΠμεΑ στην Ελληνική πραγματικότητα, διαπιστώνεται από τις απαντήσεις 

των ερωτώμενων, ότι σε ένα σημαντικό ποσοστό πληροί τους όρους επίτευξης των 

στόχων του. Συγκεκριμένα, τόσο τα δημόσια όσα και τα ιδιωτικά ΚΔΑΠμεΑ 

αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα που αφορούν κυρίως την έλλειψη προσωπικού 

και την υποδομή τα οποία όμως δεν στέκονται εμπόδιο στην εκπλήρωση του βασικού 

σκοπού λειτουργίας τους.  

Τα ΚΔΑΠμεΑ σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν δομή της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης και η λειτουργία τους δεν εμπλέκεται και δεν επηρεάζει τη λειτουργία 

του σχολείου.  Εμπλουτίζουν ωστόσο, την εκπαιδευτική διαδικασία προσφέροντας 

στα παιδιά τη δυνατότητα να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και να αναπτύξουν τα 

ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα τις ανάγκες της ελληνικής 

οικογένειας.  
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Περιορισμοί της Έρευνας  

Το διάστημα διεξαγωγής της έρευνας ήταν περιορισμένο αλλά αυτό σε καμία 

περίπτωση δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξε όφελος από τα άτομα-συμμετέχοντες και δεν 

καταγράφηκαν μεθοδικά οι απαντήσεις τους. Ωστόσο πολύ βασικό περιορισμό 

αποτέλεσε η περιορισμένη βιβλιογραφία αλλά και οι ελάχιστες-σχεδόν ανύπαρκτες 

έρευνες, που αφορούν το θεσμό των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 

με Αναπηρία στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα η θεωρητική τεκμηρίωση του υπό μελέτη 

θέματος καθώς και η κατασκευή των ερευνητικών εργαλείων να βασιστούν κυρίως σε 

πληροφορίες που αντλήθηκαν έμμεσα από παρεμφερείς θεσμούς που εφαρμόστηκαν 

στην Ελλάδα (όπως το ολοήμερο σχολείο) και στο εξωτερικό (όπως τα After School 

Programs).  

Η πλειοψηφία των ερευνών από το εξωτερικό προέρχονταν κυρίως από τις 

ΗΠΑ, ωστόσο συμπεριλήφθηκαν και ευρήματα από άλλες χώρες όπου ήταν δυνατό. 

Για το λόγο αυτό ο χαρακτήρας της έρευνας ήταν καθαρά διερευνητικός. Επίσης, το 

δείγμα της έρευνας περιορίστηκε σε εκπαιδευτικούς και γονείς που προέρχονταν από 

δημόσια και ιδιωτικά ΚΔΑΠμεΑ των Νομών της Δυτικής Μακεδονίας. Σε κάθε 

περίπτωση για μένα την ίδια είναι μια ερευνητική εμπειρία, και για την επιστημονική 

κοινότητα μια έρευνα σε μικρο-επίπεδο με όλες τις δυσκολίες που παρουσιάζει αυτό 

το εγχείρημα. 

Προτάσεις Μελλοντικών Ερευνών  

Οι μελλοντικές έρευνες θα είχε ενδιαφέρον και θα ήταν δόκιμο να 

συμπεριλάβουν στο δείγμα τους δημόσια και ιδιωτικά ΚΔΑΠμεΑ από τις υπόλοιπες 

περιοχές της Ελλάδας, ώστε να δημιουργηθεί μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τη 

λειτουργία του συγκεκριμένου θεσμού. Ακόμη μεγάλη σημασία θα είχε η μελέτη των 

γνωστικών και μη γνωστικών αποτελεσμάτων (κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη) 

που μπορεί να επιφέρει η συμμετοχή παιδιών στα προγράμματα των ΚΔΑΠμεΑ. Ο 

στόχος  των ΚΔΑΠμεΑ θα πρέπει να είναι η κοινωνική ένταξη των εξυπηρετούμενων 

ατόμων, η υποστήριξη της οικογένειας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής  των παιδιών 

και των οικογενειών τους καθώς επίσης, και η ευαισθητοποίηση των τοπικών 

κοινωνιών.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Εκπαιδευτικούς  

Η συμπλήρωση αυτού του ερωτηματολογίου δεν είναι υποχρεωτική αλλά είναι 

σημαντική για την διεκπεραίωση της παρούσας έρευνας στο πλαίσιο της 

διπλωματικής μου εργασίας. Η συμπλήρωσή του είναι ανώνυμη και αφορά στη 

λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών με Αναπηρία, στο πλαίσιο των μετασχολικών προγραμμάτων.  

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία!  

 

Α. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά  

1. Φύλο   

Άνδρας                        Γυναίκα  

 

2. Ηλικία  

Έως 30              31-40              41-50                 

 

3. Μορφωτικό επίπεδο  

Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ         Μεταπτυχιακό            Διδακτορικό    

 (Σημειώστε τον ανώτερο τίτλο σπουδών που κατέχετε)  

 

4. Πόσα χρόνια εργάζεστε ως εκπαιδευτικός;  

 

<5         10-20              

 

 

5. Πόσα χρόνια εργάζεστε στα ΚΔΑΠμεA;  

 

<5            5-10               10-20               

 

  

6.  Στο ΚΔΑΠμεΑ εργάζεστε ως:  

Μόνιμος             Συμβασιούχος               Ωρομίσθιος            Αποσπασμένος  
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7. Πώς κρίνετε τους παιδαγωγικούς και κοινωνικούς στόχους που υλοποιούνται 

στο πλαίσιο των ΚΔΑΠμεΑ; (Σημειώστε με Χ)  

 Καθόλου 
σημαντική 

Λίγο 
σημαντική 

Αρκετά 
σημαντική 

Πολύ 
σημαντική 

Πάρα πολύ 
σημαντική 

Προσφορά προγραμμάτων και 
δραστηριοτήτων που 
ανταποκρίνονται  στα εξωσχολικά 
ενδιαφέροντα των παιδιών με 
αναπηρία 

     

Αξιοποίηση ποικίλων 
εκπαιδευτικών προσεγγίσεων                                      
και εκπαιδευτικού υλικού 

     

Βελτίωση των παιδαγωγικών 
δεξιοτήτων/ικανοτήτων των 
παιδιών με αναπηρία 

     

Αναζήτηση κατάλληλων δομών και 
ανακούφιση στις οικονομικά                            
μειονεκτούσες οικογένειες 

     

Βελτίωση των κοινωνικών και 
επικοινωνιακών δεξιοτήτων  των 
παιδιών με αναπηρία 

     

Ανάπτυξη διαπροσωπικών-φιλικών 
σχέσεων μεταξύ των παιδιών με 
αναπηρία 

     

Αύξηση της αυτοπεποίθησης, της 
αυτοεκτίμησης και της                                                     
αυτό-αποτελεσματικότητας των 
παιδιών με αναπηρία 

     

Ενασχόληση των παιδιών με αναπηρία 
με δημιουργικές δραστηριότητες 

     

Περιορισμός της ενασχόλησης των 
παιδιών με αναπηρία με την 
τηλεόραση τα ηλεκτρονικά παιχνίδια 
κλπ. 

     

Εξασφάλιση ενός ποιοτικού και 
ασφαλούς περιβάλλοντος                                          
φύλαξης και φροντίδας 

     

Βελτίωση της υγείας και ευεξίας των 
παιδιών με αναπηρία                                                                 
(φροντίδα για τη σωστή διατροφή, 
αθλητικές δραστηριότητες)  

     

Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου 
των παιδιών με αναπηρία 

     

 

8)Πόσο σημαντική θεωρείτε: Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

τη συχνή επικοινωνία των 
εκπαιδευτικών του ΚΔΑΠμεΑ με τους 
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γονείς των μαθητών              
τη συμμετοχή των γονέων στη 
διαμόρφωση του προγράμματος του 
ΚΔΑΠμεΑ 

     

τη δυνατότητα παροχής συμβουλών 
στους γονείς 

     

τη συνεργασία του ΚΔΑΠμεΑ με 
κοινοτικούς φορείς και πολιτισμικά 
ιδρύματα για τον σχεδιασμό  και την 
υλοποίηση προγραμμάτων     
 

     

τη συνεργασία του ΚΔΑΠμεΑ με τους 
εκπαιδευτικούς φορείς (σχολεία) για 
το σχεδιασμό και την υλοποίηση 
προγραμμάτων  

     

αξιοποίηση χώρων στην κοινότητα 
(έξω από το ΚΔΑΠμεΑ)  για την 
υλοποίηση διαφόρων δραστηριοτήτων                                                 

     

Την επιμήκυνση του ημερήσιου  σχολικού 
ωραρίου κατά τις απογευματινές ώρες για 
την παρακολούθηση του προγράμματος 
του ΚΔΑΠμεΑ 

     

Τη συστέγαση του ΚΔΑΠμεΑ με άλλες 
εκπαιδευτικές δομές (γενικό σχολείο) 

     

 

9)Πόσο σημαντικές θεωρείτε τις παρακάτω 
δραστηριότητες/διαδικασίες;  (Σημειώστε με Χ)  

Καθόλου  Λίγο  Αρκετά  Πολύ  Πάρα 
πολύ 

Αισθητικής αγωγής ( θεατρική αγωγή, μουσική, χορός, 
εικαστικά) 

     

Αθλητικές-Κινητικές δραστηριότητες      
Ελεύθερο παιχνίδι      
Προγράμματα εκμάθησης Η/Υ για ΑμεΑ      
Δραστηριότητες που οργανώνονται από πολιτιστικούς 
συλλόγους (χορός, θεατρικές παραστάσεις κ.α.) 

     

Κολύμβηση        
Ομάδα χορωδίας       
Ομάδα γονέων ΑμεΑ       
Θεραπευτική ιππασία       

 

10) Από τη συνολική σας εμπειρία, θεωρείτε ότι η λειτουργία των ΚΔΑΠμεΑ, 

είναι αποτελεσματική; 

 

Καθόλου                  Λίγο               Μέτρια                 Πολύ                Πάρα πολύ 
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11) Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα σημαντικότερα προβλήματα που αφορούν 

το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΚΔΑΠμεΑ; (Σημειώστε με Χ) 

 Καθόλου 
σημαντικό 

Λίγο 
σημαντικό 

Αρκετά 
σημαντικό 

Πολύ 
σημαντικό 

Πάρα πολύ 
σημαντικό 

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών      
Η έλλειψη ειδικού επιστημονικού 
προσωπικού (ΕΕΠ)  

     

Η έλλειψη ειδικού βοηθητικού 
προσωπικού (ΕΒΠ) 

     

Η έλλειψη κινήτρων για τους 
εκπαιδευτικούς 

     

Η συνεργασία των εκπαιδευτικών 
του ΚΔΑΠμεΑ, με τους                                            
εκπαιδευτικούς του κανονικού 
σχολείου, όπου είναι δυνατό 

     

 

12)Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα προβλήματα (ή αδυναμίες) που 

δυσχεραίνουν την ομαλή λειτουργία των ΚΔΑΠμεΑ;  (Σημειώστε Χ). 

 Καθόλου 
σημαντικό 

Λίγο 
σημαντικό 

Αρκετά 
σημαντικό 

Πολύ 
σημαντικό 

Πάρα πολύ 
σημαντικό 

Η ανεπαρκής  οικονομική στήριξη      

Η απουσία ελκυστικών μαθημάτων 
και δραστηριοτήτων από το 
πρόγραμμα 

     

Η μη άρτια οργάνωση των 
διαδικασιών-δραστηριοτήτων  

     

Η επιβάρυνση του εξωσχολικού 
χρόνου των μαθητών με αναπηρία 

     

Η υλικοτεχνική υποδομή      

Η συνεργασία με τους γονείς      

Το διαφορετικό μαθησιακό επίπεδο 
των μαθητών με αναπηρία 

     

Το είδος-φύση  της αναπηρίας του 
μαθητή   

     

Το ωράριο λειτουργίας      

 

13)Θα προτείνατε κάτι άλλο σχετικά με το ΚΔΑΠμεΑ, που θεωρείτε ότι είναι 

σημαντικό και δεν περιλαμβάνεται στο ερωτηματολόγιο; Αν ναι, μπορείτε να το 

επισημάνετε (απαντήστε σύντομα) 

 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Ερωτηματολόγιο Γονέων  

 

Α. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά  

1. Φύλο   

Άνδρας                Γυναίκα  

 

1. Ηλικία  

Έως 30              31-40              41-50                51+  

 

2. Δημοτικό/Γυμνάσιο     Λύκειο/Τεχνική σχολή

 Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ 

 

3. Εργάζεστε και εσείς και ο σύζυγός σας;  ΝΑΙ                

ΟΧΙ  

 

4. Εργάζεται μόνο ο ένας από τους δύο;       ΝΑΙ                ΟΧΙ   

 

 

5. Ποια είναι η εργασία σας; ………………………………………………… 

 

6. Πόσο καιρό πηγαίνει το παιδί σας στο ΚΔΑΠμεΑ;   

 

1 χρόνο        2 χρόνια       3 χρόνια      περισσότερο από 3χρόνια                
                                                                               
7. Πόσο συχνά πηγαίνουν τα παιδιά στο ΚΔΠΑμεΑ;  

 

Καθημερινά                                                  

 

Λιγότερο από  1 φορά την εβδομάδα    
 

8. Πως κρίνετε τους παιδαγωγικούς και κοινωνικούς στόχους, που 

πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των ΚΔΑΠμεΑ; (Σημειώστε με Χ)  

 Καθόλου 
σημαντική 

Λίγο 
σημαντική 

Αρκετά 
σημαντική 

Πολύ 
σημαντική 

Πάρα πολύ 
σημαντική 

3 φορές την 

εβδομάδα 

2 φορές την 

εβδομάδα 

1 φορά την 

εβδομάδα 
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 Προσφορά προγραμμάτων και 
δραστηριοτήτων που 
ανταποκρίνονται στα εξωσχολικά 
ενδιαφέροντα των μαθητών με 
αναπηρία 

     

Βελτίωση των μαθησιακών 
ικανοτήτων των μαθητών με 
αναπηρία 

     
 

Βελτίωση των κοινωνικών και 
επικοινωνιακών ικανοτήτων  των 
παιδιών με αναπηρία 

     

Ανάπτυξη διαπροσωπικών-φιλικών 
σχέσεων μεταξύ των παιδιών με 
αναπηρία 

     

Αύξηση της αυτοπεποίθησης, της 
αυτοεκτίμησης και της                                                     
αυτό-αποτελεσματικότητας των 
παιδιών με αναπηρία 

     

Ενασχόληση των παιδιών με αναπηρία 
με δημιουργικές δραστηριότητες (πχ. 
χειροτεχνίες κ.α.)  

     

Περιορισμός της ενασχόλησης των 
παιδιών με αναπηρία με την 
τηλεόραση τα ηλεκτρονικά παιχνίδια 
κλπ. 

     

Αναζήτηση κατάλληλων δομών και 
ανακούφιση των οικογενειών που 
αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες 

     

Εξασφάλιση ενός ασφαλούς 
περιβάλλοντος φύλαξης και φροντίδας 
για τα παιδιά με αναπηρία 

     

Βελτίωση της υγείας των παιδιών με 
αναπηρία (φροντίδα για τη σωστή 
διατροφή, άθληση κ.α.)   

     

Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου 
των παιδιών με αναπηρία 

     

Επιμήκυνση του ημερήσιου  σχολικού 
ωραρίου κατά τις απογευματινές ώρες 
για την παρακολούθηση του 
προγράμματος του ΚΔΑΠμεΑ 

     

Τη συνύπαρξη του ΚΔΑΠμεΑ με άλλο 
σχολείο  

     

 

 

11) Πόσο σημαντική θεωρείτε: Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

τη συχνή επικοινωνία των 
εκπαιδευτικών του ΚΔΑΠμεΑ με τους 
γονείς των μαθητών                

     

τη συμμετοχή των γονέων στη 
διαμόρφωση του προγράμματος 
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τη δυνατότητα παροχής συμβουλών 
στους γονείς 

     

τη συνεργασία του ΚΔΑΠμεΑ με 
φορείς του Δήμου και πολιτισμικά 
ιδρύματα για τον σχεδιασμό  και την 
υλοποίηση προγραμμάτων του     
 

     

Τη συνεργασία του ΚΔΑΠμεΑ με 
άλλα σχολεία (γενικής και ειδικής 
αγωγής) 

     

αξιοποίηση χώρων εκτός ΚΔΑΠμεΑ                                                         

Τη συναναστροφή και την επαφή των 
παιδιών με αναπηρία με τα υπόλοιπα 
παιδιά  

     

 

12)Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα προβλήματα (ή αδυναμίες) που 

δυσκολεύουν την ομαλή λειτουργία των ΚΔΑΠμεΑ;  (Σημειώστε Χ). 

 Καθόλου 
σημαντικό 

Λίγο 
σημαντικό 

Αρκετά 
σημαντικό 

Πολύ 
σημαντικό 

Πάρα πολύ 
σημαντικό 

Η ανεπαρκής  οικονομική στήριξη      

Η απουσία ελκυστικών μαθημάτων 
και δραστηριοτήτων από το 
πρόγραμμα 

     

Η ανυπαρξία κινήτρων για τους 
εκπαιδευτικούς 

     

Η επιβάρυνση του εξωσχολικού 
χρόνου των μαθητών 

     

Η υλικοτεχνική υποδομή      

Η συνεργασία με τους γονείς      

Το διαφορετικό μαθησιακό επίπεδο 
των μαθητών 

     

Το είδος-φύση  της αναπηρίας του 
μαθητή   

     

Το ωράριο λειτουργίας      

Συχνή αλλαγή του εκπαιδευτικού 
προσωπικού  

     

 

13)Πόσο σημαντικές θεωρείτε τις παρακάτω 
δραστηριότητες;  (Σημειώστε με Χ)  

Καθόλου  Λίγο  Αρκετά  Πολύ  Πάρα 
πολύ 

Αισθητικής αγωγής ( θεατρική αγωγή, μουσική, χορός, 
εικαστικά) 

     

Αθλητικές-Κινητικές δραστηριότητες      
Ελεύθερο παιχνίδι      
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Προγράμματα εκμάθησης Η/Υ για ΑμεΑ      
Προετοιμασία των μαθημάτων για την επόμενη ημέρα      
Δραστηριότητες που οργανώνονται από πολιτιστικούς 
συλλόγους 

     

Κολύμβηση       
Ομάδα χορωδίας       
Ομάδα γονέων ΑμεΑ       
Θεραπευτική ιππασία       

 

14)Υπάρχουν κάποιες εξωσχολικές δραστηριότητες που συμμετείχε το παιδί σας αλλά τις 
σταμάτησε επειδή τώρα τις παρακολουθεί στο ΚΔΑΠμεΑ; Αν ναι ποιες από τις παρακάτω; 
(Σημειώστε με Χ)  

 

Θέατρο   
Μουσική   
Χορός   
Εικαστικά (Ζωγραφική-καλλιτεχνικά)  
Αθλητισμός  
Φροντιστήριο-εξατομικευμένη διδασκαλία  
Δε γνωρίζω  

 

 

 

15)Το παιδί σας είναι ενταγμένο 
στο ΚΔΑΠμεΑ γιατί εκεί: 

Καθόλου 
σημαντικός 
λόγος 

Λίγο 
σημαντικός 
λόγος 

Αρκετά 
σημαντικός 
λόγος 

Πολύ 
σημαντικός 
λόγος 

Πάρα πολύ 
σημαντικός 
λόγος 

περνά δημιουργικά το χρόνο 
μεταξύ της λήξης του σχολείου 
και της επιστροφής του στο σπίτι 

     

περνά το χρόνο του σε ένα 
ασφαλές και ευχάριστο 
περιβάλλον, όταν εσείς 
εργάζεστε         

     

Δεν ασχολείται με την 
τηλεόραση, τα ηλεκτρονικά 
παιχνίδια κλπ. 

     

ασχολείται με δραστηριότητες 
που ανταποκρίνονται στα 
εξωσχολικά ενδιαφέροντά του 

     

16) Πιστεύετε ότι το παιδί σας: Καθόλου  Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

είναι ευχαριστημένο από τις 
δραστηριότητες του ΚΔΑΠμεΑ; 

     

επιστρέφει κουρασμένο από το 
ΚΔΑΠμεΑ; 
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17) Θα προτείνατε κάτι άλλο σχετικά με το 

ΚΔΑΠμεΑ, που θεωρείτε ότι είναι σημαντικό και δεν περιλαμβάνεται στο 

ερωτηματολόγιο; Αν ναι, μπορείτε να το επισημάνετε. 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θα προτιμούσατε περισσότερες ώρες 
στο ΚΔΑΠμεΑ 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

 

 

Descriptives 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 N Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minim

um 

Maxim

um 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Συχνή 

επικοινωνία των 

εκπαιδευτικών 

του ΚΔΑΠμεΑ με 

τους γονείς των 

ΕΩΣ 

30 
13 4,38 ,768 ,213 3,92 4,85 3 5 

31-

40 
14 4,29 ,726 ,194 3,87 4,71 3 5 

41+ 17 4,12 ,781 ,189 3,72 4,52 3 5 

Πίνακας 1.7.3:  Τα χρόνια εργασίας των ερωτώμενων στα 
ΚΔΑΠμεΑ 

 
Ν 

 
Μ.Ο. 

 
Τ.Α 

Προσφορά προγραμμάτων και δραστηριοτήτων                <5 

 που  ανταποκρίνονται στα εξωσχολικά ενδιαφέροντα      5-10 

των  μαθητών με αναπηρία.                                               10-20 

 

21 

 4 
19 

 4.62 

  4.75 
  4.58 

  .80 

  .50 

   .50 

Αξιοποίηση ποικίλλων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων     <5 

και  εκπαιδευτικού υλικού.                                              5-10 

                                                                                         10-20     

 

Ενασχόληση των παιδιών με αναπηρία με                      <5 
δημιουργικές  δραστηριότητες                                        5-10  
                                                                                        10-20                      
 

Περιορισμός της ενασχόλησης των παιδιών με              <5                         
αναπηρία με την τηλεόραση, ηλεκτρονικά                     5-10 
παιχνίδια κ.α.                                                                  10-20 
 

Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με        <5                              

αναπηρία                                                                          5-10  

                                                                                        10-20               

21 

 4 
19 
 
21 
4 
19 
 
21 
4 
19 
 
21     
4 
19 

4.52 

  4.50 
  4.16 
 
 4.62 
 4.50 
 4.79 
 
 4.71 
 4.75 
 4.53 
  
 4.24        
 4.25 
 4.68 

1.07 

 .57 
1.01 
 
.59 
.57 
.41 
 
.56 
.50 
.61 
  
.88 
.95 
.58 
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μαθητών Total 44 4,25 ,751 ,113 4,02 4,48 3 5 

Συμμετοχή των 

γονεών στη 

διαμόρφωση του 

προγράμματος 

του ΚΔΑΠμεΑ 

ΕΩΣ 

30 
13 4,46 ,776 ,215 3,99 4,93 3 5 

31-

40 
14 4,14 ,864 ,231 3,64 4,64 3 5 

41+ 17 4,24 ,903 ,219 3,77 4,70 3 5 

Total 44 4,27 ,845 ,127 4,02 4,53 3 5 

Συνεργασία του 

ΚΔΑΠμεΑ με 

κοινοτικούς 

φορείς κ΄ 

πολιτισμικά 

ιδρύματα για 

σχεδιασμό και 

υλοποίηση 

προγραμμάτων 

ΕΩΣ 

30 
13 4,46 ,660 ,183 4,06 4,86 3 5 

31-

40 
14 4,36 ,633 ,169 3,99 4,72 3 5 

41+ 17 4,35 ,702 ,170 3,99 4,71 3 5 

Total 44 4,39 ,655 ,099 4,19 4,59 3 5 

Συνεργασία του 

ΚΔΑΠμεΑ με 

εκπαιδευτικους 

φορείς (Σχολεία) 

για σχεδιασμό 

και υλοποίηση 

προγραμμάτων 

ΕΩΣ 

30 
13 4,38 ,768 ,213 3,92 4,85 3 5 

31-

40 
14 3,86 ,864 ,231 3,36 4,36 2 5 

41+ 17 3,94 ,899 ,218 3,48 4,40 2 5 

Total 44 4,05 ,861 ,130 3,78 4,31 2 5 

Επιμήκυνση του 

ημερήσιου 

σχολικού 

ωραρίου τις 

απογευματινές 

ώρες για την 

παρακολούθηση 

του 

προγράμματος 

ΕΩΣ 

30 
13 3,15 1,214 ,337 2,42 3,89 2 5 

31-

40 
14 3,29 1,139 ,304 2,63 3,94 1 5 

41+ 17 3,00 1,369 ,332 2,30 3,70 1 5 

Total 44 3,14 1,231 ,186 2,76 3,51 1 5 

Συστέγαση του 

ΚΔΑΠμεΑ με 

άλλες 

εκπαιδευτικές 

δομές (π.χ. 

γενικό σχολείο) 

ΕΩΣ 

30 
13 2,62 1,387 ,385 1,78 3,45 1 5 

31-

40 
14 2,79 1,424 ,381 1,96 3,61 1 5 

41+ 17 3,18 1,629 ,395 2,34 4,01 1 5 

Total 44 2,89 1,482 ,223 2,44 3,34 1 5 

 

Πίνακας 9:  Πόσο σημαντικές θεωρείτε τις 
παρακάτω εξωσχολικές δραστηριότητες. 

 
Ν 

 
Μ.Ο. 

 
Τ.Α. 

Αισθητικής αγωγής 44 4.00 1.05 
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Αθλητικές-κινητικές δραστηριότητες  
 

44 4.80 .55 

Ελεύθερο παιχνίδι  
 

44 4.14 .87 

Πρόγραμμα εκμάθησης Η/Υ 
 

44 3.84 .98 

Δραστηριότητες που οργανώνονται από πολιτιστικούς 
συλλόγους 
 

44 4.07 .78 

Κολύμβηση 
 

44 3.48 1.28 

Ομάδα χορωδίας 
 

44 3.80 .90 

Ομάδα γονέων ΑμεΑ 
 

44 4.00 1.05 

Θεραπευτική ιππασία 44 3.48 1.25 

 

 
 

 
 

Descriptives 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 N Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Minimu

m 

Maximu

m 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών για 

την σημαντικότητα 

υλοποίησης 

αισθητικής αγωγής 

(θεατρική αγωγή, 

μουσική, χορός) 

ΕΩΣ 

30 
13 4,23 1,013 ,281 3,62 4,84 2 5 

31-40 14 3,86 1,167 ,312 3,18 4,53 2 5 

41+ 17 3,94 1,029 ,250 3,41 4,47 2 5 

Total 44 4,00 1,057 ,159 3,68 4,32 2 5 

Οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών για 

τη σημαντικότητα 

του ελεύθερου 

παιχνιδιού 

ΕΩΣ 

30 
13 4,15 ,801 ,222 3,67 4,64 3 5 

31-40 14 4,00 ,961 ,257 3,45 4,55 2 5 

41+ 17 4,24 ,903 ,219 3,77 4,70 3 5 

Total 44 4,14 ,878 ,132 3,87 4,40 2 5 

Οι απόψεις των 

εκπαιδευτκών για τη 

σημαντικότητα 

υλοποίηση 

ΕΩΣ 

30 
13 3,77 ,832 ,231 3,27 4,27 2 5 

31-40 14 3,79 1,188 ,318 3,10 4,47 2 5 

41+ 17 3,94 ,966 ,234 3,44 4,44 2 5 
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προγραμμάτων 

εκμάθησης Η/Υ για 

ΑμεΑ 

Total 44 3,84 ,987 ,149 3,54 4,14 2 5 

Απόψεις των 

εκπαιδευτικών για 

τη σημαντικότητα 

των 

δραστηριοτήτων 

που οργανώνονται 

από πολιτιστικούς 

συλλόγους 

ΕΩΣ 

30 
13 4,00 ,707 ,196 3,57 4,43 3 5 

31-40 14 4,00 ,877 ,234 3,49 4,51 2 5 

41+ 17 4,18 ,809 ,196 3,76 4,59 3 5 

Total 44 4,07 ,789 ,119 3,83 4,31 2 5 

Οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών για 

τη σημαντικότητα 

υλοποίησης 

κολύμβησης 

ΕΩΣ 

30 
13 3,54 1,198 ,332 2,81 4,26 1 5 

31-40 14 3,07 1,439 ,385 2,24 3,90 1 5 

41+ 17 3,76 1,200 ,291 3,15 4,38 2 5 

Total 44 3,48 1,285 ,194 3,09 3,87 1 5 

Οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών για 

τη σημαντικότητα 

υλοποίησης ομάδας 

χορωδίας 

ΕΩΣ 

30 
13 3,92 ,954 ,265 3,35 4,50 2 5 

31-40 14 3,64 ,929 ,248 3,11 4,18 2 5 

41+ 17 3,82 ,883 ,214 3,37 4,28 3 5 

Total 44 3,80 ,904 ,136 3,52 4,07 2 5 

 
 

Descriptives 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10  N Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minim

um 

Maxim

um 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών για 

την σημαντικότητα 

υλοποίησης 

αθλητικών-

κινητικών 

δραστηριοτήτων 

ΕΩΣ 

30 
13 4,85 ,376 ,104 4,62 5,07 4 5 

31-40 14 4,86 ,535 ,143 4,55 5,17 3 5 

41+ 17 4,71 ,686 ,166 4,35 5,06 3 5 

Total 44 4,80 ,553 ,083 4,63 4,96 3 5 

ΟΙ απόψεις τψν 

εκπαιδευτικών για 

τη σημαντικότητα 

δημιουργίας 

ομάδας γονέων 

ΑμεΑ 

ΕΩΣ 

30 
13 4,23 1,013 ,281 3,62 4,84 2 5 

31-40 14 3,86 1,167 ,312 3,18 4,53 2 5 

41+ 17 3,94 1,029 ,250 3,41 4,47 2 5 

Total 44 4,00 1,057 ,159 3,68 4,32 2 5 
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Οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών για 

τη σημαντικότητα 

υλοποίησης 

θεραπευτικής 

ιππασίας 

ΕΩΣ 

30 
13 3,54 1,198 ,332 2,81 4,26 1 5 

31-40 14 3,07 1,439 ,385 2,24 3,90 1 5 

41+ 17 3,76 1,200 ,291 3,15 4,38 2 5 

Total 44 3,48 1,285 ,194 3,09 3,87 1 5 

 

 

 

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τη                   Άνδρες               10        3.80     1.39 

σημαντικότητα υλοποίησης θεραπευτικής            Γυναίκες             34    3.38       1.25 

Πίνακας 1.7.6: οι απόψεις των εκπαιδευτικών  
για τις δραστηριότητες                                          ΦΥΛΟ  

 
Ν 

 
Μ.Ο. 

 
Τ.Α 

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την                   Άνδρες 
σημαντικότητα υλοποίησης αισθητικής                  Γυναίκες  
αγωγής (θεατρική αγωγή, μουσική, χορός) 
 

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την                    Άνδρες  

σημαντικότητα υλοποίησης αθλητικών                    Γυναίκες 

κινητικών δραστηριοτήτων 
 

 10 

  34 
 
 
10 
34 

3.60 
4.12 
 
 
4.80 
 
4.79 

 1.17 

 1.00 
 
 

  .63 
 

  .53 

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τη                Άνδρες 

σημαντικότητα του ελεύθερου παιχνιδιού          Γυναίκες 
 

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τη                 Άνδρες 

σημαντικότητα υλοποίηση προγραμμάτων         Γυναίκες 

εκμάθησης Η/Υ για ΑμεΑ 
 

Απόψεις των εκπαιδευτικών για τη                     Άνδρες 

σημαντικότητα των δραστηριοτήτων που           Γυναίκες 

οργανώνονται από πολιτιστικούς συλλόγους 
 
Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τη                  Άνδρες      
σημαντικότητα υλοποίησης κολύμβησης       Γυναίκες 
 
Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τη σημαν-     Άνδρες  
τικότητα υλοποίησης ομάδας χορωδίας               Γυναίκες 
 
 
Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τη σημαν-      Άνδρες                                                
τικότητα δημιουργίας ομάδας γονέων                  Γυναίκες 

10 

 34 
  
10 
34 
 
10 
34     
 
  
10 
34 
 
10 
34 
 
 
         
10 
34 

4.10 
4.15 
 
  
3.60 
3.91 
 
 
3.80 
4.15 
 
 
3.80 
3.38 
 
3.90 
3.76 
 
 
 
3.60 
4.12 

  .87 
  .89 
 
 
  .96 
  .99 
 
 
 .78 
 .78 
 
 
  
1.39 
 1.25 
 
.99 
.89 
 
 
 
1.17 
1.00 
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ιππασίας 
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