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Περίληψη 

 

Η παρούσα εργασία μελετά τις απόψεις των εκπαιδευτικών για την αυτοαντίληψη και 

την αυτοαποτελεσματικότητα των μαθητών/τριών με μαθησιακές δυσκολίες. Αρχικά, 

γίνεται αναφορά στον ορισμό των μαθησιακών δυσκολιών από δυο κυρίες τάσεις, την 

παιδαγωγικοκεντρική και τη ιατρικοκενρτική και αναφέρονται τα είδη και τα αίτια 

των μαθησιακών δυσκολιών. Επιπλέον, παρέχονται πληροφορίες για τα τμήματα 

ένταξης και την επίδραση που έχει φοίτηση στα τμήματα ένταξης στην αυτοεκτίμηση 

των μαθητών/τριών με μαθησιακές δυσκολίες. Στην συνέχεια, αναλύεται η έννοια του 

εαυτού, καταλήγοντας πως είναι μια πολυσύνθετη έννοια με πολλές συνιστώσες σε 

αρκετούς τομείς, όπως γνωστικός, συμπεριφοριστικός και συναισθηματικός με 

κυριότερες την αυτοεκτίμηση (self –esteem) ή σφαιρική αυτοαξία (globalself- worth) 

και την αυτοαντίληψη ( self –perception) ή αυτοεικόνα (self - image).  Επιπρόσθετα, 

ακολουθεί διευκρίνιση των όρων αυτοαντίληψη–αυτοεκτίμηση–

αυτοαποτελεσματικότητα και η συσχέτιση τους με το πεδίο των μαθησιακών 

δυσκολιών. Από έρευνες και μελέτες προκύπτει ότι οι μαθητές/τριεςμε ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τους 

συνομηλίκους τους χωρίς ειδικές μαθησιακές δυσκολίες να έχουν χαμηλή 

αυτοεκτίμηση και συναισθήματα, όπως άγχος και αποτυχία, ωστόσο αυτό μπορεί να 

αλλάξει, αν ο εκπαιδευτικός είναι κατάλληλα ενημερωμένος και παρέχει στο παιδί 

την αναγκαία κοινωνική στήριξη. Στα πλαίσια εκπόνησης της εργασίας 

πραγματοποιήθηκε έρευνα με σκοπό να διερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών 

για την αυτοαντίληψη και αυτοαποτελεσματικότητα των μαθητών/τριών με 

μαθησιακές δυσκολίες.  Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη εξέτασε από την οπτική των 

εκπαιδευτικών: 1) την αντίληψη που έχουν οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες για τον εαυτό τους, 2) την αντίληψη που έχουν οι άλλοι για τους μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες, 3) την προσωπική ικανοποίηση των μαθητών/τριών αυτών για 

τις σχολικές τους επιδόσεις και  4) τις κοινωνικές σχέσεις και συμπεριφορές τους.  Το 

δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από 13 εκπαιδευτικούς, εκ των οποίων οι 10 ήταν 

γυναίκες και οι 3 άνδρες και η πλειονότητα τους εργάζονται στην περιοχή της 

Πτολεμαΐδας. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με την χρήση ερωτηματολογίου σε 

ηλεκτρονική μορφή. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί 

εκτιμούν ότι μαθητές αναγνωρίζουν τις πραγματικές τους ικανότητες στα μαθήματα, 

καθώς και ότι δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένοι με τις σχολικές τους επιδόσεις. 

Ωστόσο, τόσο οι συμμαθητές τους όσο και εκπαιδευτικοί μπορούν να βελτιώσουν την 

αυτοαντίληψη των μαθητών αυτών. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι 

εκπαιδευτικοί εκτιμούν πως είναι ευτυχισμένα παιδιά. Τα αποτελέσματα έχουν 

ενδιαφέρον για τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την αυτοαντίληψη και 

αυτοαποτελεσματικότητα των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. 



 
7 

 

 

Λέξεις -κλειδιά: αυτοαντίληψη, αυτοεκτίμηση, αυτοαποτελεσματικότητα, εαυτός, 

μαθησιακές δυσκολίες, τμήματα ένταξης 

 

Abstract 

 

This paper examines teachers’ views onstudents’ self-perception and self-efficacy 

with learning difficulties. Initially, reference is made to the definition of learning 

difficulties by two main views, pedagogical and medical-centered, and types and 

causes of learning difficulties are mentioned. In addition information is provided on 

the integration classes and the impact that studying in integration classes has on 

students’ self-esteem with learning difficulties. Then, the concept of self is analyzed, 

concluding that is a complex concept with many components in several areas such as 

cognitive, behavioral and emotional, with self-esteem or global self-worth, self-

perception and self-image being the main ones. In addition, the terms self-perception, 

self –esteem, self-efficacy and their correlation with the field of learning difficulties 

are clarified. Research and studies show that students with special leaning difficulties 

are more likely to have low self-esteem and emotions such as anxiety and failure, 

however this can change if the teacher is properly informed and provides the student 

with necessary support. As part of the elaboration of the work, a research was carried 

out in order to investigate the views of teachers on the self-perception and self-

efficacy of their students with learning difficulties. More specific, it examines from 

the teachers’ point of view: 1) the perception that students with special educational 

needs have of themselves, 2) the perception that others have of students with learning 

difficulties, 3) students’ personal satisfaction for their school performance and 4) their 

social relationships and behaviors. The research sample consisted of 13 teachers, 10 

of whom were women and 3 men, most of them worked in Ptolemaida. The data were 

collected using a digital questionnaire In conclusion, results of the research showed 

that teachers estimate that students recognize their real skills in the lessons as well as 

that they are not completely satisfied with their school performance. However, both 

classmates and teachers can improve the self-perception of these students. It is 

noteworthy that teachers estimate that they are happy children. Results are interesting 

for teachers’ perceptions of students’ with learning difficulties self-perception and 

self-efficacy. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ -ΘΕΩΡΙΤΙΚΟΠΛΑΙΣΙΟ 

 

1.1Μαθησιακές Δυσκολίες 

 

Ο πρώτος που χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον όρο μαθησιακές δυσκολίες ήταν ο 

Samuel Kirk (Hammill, 1990). Ο Kirk χρησιμοποίησε αυτό τον όρο το 1963 για να 

αναφερθεί στην περίπτωση ενός παιδιού και την διαφορά ανάμεσα στις ικανότητες 

μάθησης που εμφάνιζε να έχει και στην τελική του απόδοση. Από τότε μέχρι και  

σήμερα πολλοί επιστήμονες από διάφορα επιστημονικά πεδία, όπως η Παιδαγωγική 

και η Ψυχολογία ασχολήθηκαν με την κατηγορία παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες 

έχοντας ως αποτέλεσμα να διαμορφωθούν  δύο κυρίως τάσεις, η ιατρικοκεντρική και 

η παιδαγωγικοκεντρική (Μαρκοβίτης&Τζουριάδου, 1991). Με τον όρο μαθησιακές 

δυσκολίες γίνεται αναφορά σε μία ομάδα μαθητών οι οποίοι, ενώ δεν εμφανίζουν 

νοητικές διαταραχές, ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή άλλα προβλήματα στην 

ανάπτυξη τους, ωστόσο δεν μπορούν να λάβουν τα οφέλη μιας τυπικής διδασκαλίας 

και έτσι να βρίσκονται σε δύσκολη θέση να κατανοήσουν γνωστικά αντικείμενα και 

καταλήγουν σε σχολική αποτυχία και χαμηλή απόδοση (Τζουριάδου, 1995).Οι 

μαθητές αυτοί, μπορεί να αντιμετωπίσουν προβλήματα στην ακουστική κατανόηση, 

στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, στην ανάγνωση και στο μαθηματικό 

λογισμό (Αθανασιάδη, 2001).Σύμφωνα με τους Mason (1967) και Benton (1975) 

μαθησιακή δυσκολία είναι η αποτυχία του παιδιού να κατακτήσει μια δεξιότητα που 

σχετίζεται με την σχολική μάθηση, ακόμα και αν οι στρατηγικές μάθησης είναι 

αρκετά καλές(Πόρποδας, 1992).Το National Joint Committee on Learning Disabilities 

διατύπωσε ότι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος σύμφωνα με τον οποίο 

γίνεται αναφορά σε μια ετερογενή ομάδα διαταραχών που προκύπτουν από 

αξιοσημείωτες δυσκολίες στην μάθηση και την παραγωγή γραπτού και προφορικού 

λόγου καθώς και στην ανάγνωση, τον λογικό συλλογισμό και την χρήση 

μαθηματικών δεξιοτήτων. Ακόμη, οι δυσκολίες αυτές είναι έμφυτες και πιθανόν να 

προκύπτουν από δυσλειτουργία του Νευρικού συστήματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

οι μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να συνυπάρχουν και με άλλες καταστάσεις που 

βιώνουν τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες όπως νοητική καθυστέρηση, 
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αισθητηριακές βλάβες καθώς και με προβλήματα που σχετίζονται με το εξωτερικό 

περιβάλλον όπως η μη ύπαρξη σωστής και αποδοτικής διδασκαλίας. Ωστόσο οι 

συνθήκες αυτές δεν αποτελούν την αιτία των μαθησιακών δυσκολιών 

(Μαρκοβίτης&Τζουριάδου,1991).Ένας λόγος για τον οποίο υπάρχουν πολλά 

αναπάντητα ερωτήματα και ασάφεια για το φαινόμενο αυτό είναι η έλλειψη ειδικών 

αλλά και ότι η ειδική εκπαίδευση στον τομέα των μαθησιακών δυσκολιών παρέχει 

περιορισμένες πληροφορίες  (Μαρκοβίτης&Τζουριάδου, 1991). 

 

1.1.2Είδη μαθησιακών δυσκολιών 

 

Οι μαθησιακές δυσκολίες ποικίλουν και χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με το 

είδος των  δυσκολιών που βιώνουν τα άτομα. Έτσι, προκύπτουν οι παρακάτω 

κατηγορίες : 

 

1. Δυσκολίες στην παραγωγή και χρήση προφορικού λόγου, σύμφωνα με τις 

οποίες το άτομο αντιμετωπίζει προβλήματα στην κατανόηση προφορικού 

λόγου και των πληροφοριών που προέρχονται από προφορικό λόγο, αλλά και 

στην έκφραση προφορικού λόγου. 

2. Δυσκολίες στην ανάγνωση, δηλαδή δυσαναγνωσία. Το άτομο που έχει 

δυσαναγνωσία δυσκολεύεται να διαβάσει ένα κείμενο, η ανάγνωση γίνεται 

κομπιαστικά ενώ υπάρχουν παραλείψεις και αντικαταστάσεις στις λέξεις. 

3. Δυσκολίες στην παραγωγή γραπτού λόγου, στην οποία ανήκουν προβλήματα 

στην ορθογραφία και στην ανάπτυξη γραπτού λόγου. Σε αυτήν την κατηγορία 

είναι και η πιο γνωστή μαθησιακή δυσκολία, η δυσλεξία ή αλλιώς και ειδική 

μαθησιακή δυσκολία. 

4. Δυσκολίες μαθηματικού λογισμού, οι οποίες περιλαμβάνουν προβλήματα 

στην αναγνώριση αριθμών, στην κατανόηση μαθηματικών πράξεων όπως η 

αφαίρεση και η διαίρεση , στην αντίληψη αφηρημένων μαθηματικών εννοιών 

και στην λύση μαθηματικών προβλημάτων. Στην συγκεκριμένη κατηγορία 

ανήκει και η μαθησιακή δυσκολία η δυσαριθμία. 
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5. Δυσκολίες στις οπτικο-κινητικές διαταραχές, σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 

οι δυσκολίες που συνδέονται με διαταραχές όπως διάσπαση προσοχής και 

υπερκινητικότητα κ.α. 

 

1.1.3Αίτια μαθησιακών δυσκολιών 

 

Τα στατιστικά στοιχεία του Κέντρου Ψυχικής Υγείας δείχνουν ότι οι μαθησιακές 

δυσκολίες στην Ελλάδα βρίσκονται στην πρώτη θέση των προβλημάτων που βιώνουν 

άτομα παιδικής και εφηβικής ηλικίας, έχοντας μεγάλο ποσοστό 

(Μαρκοβίτης&Τζουριάδου, 1991). Το γεγονός αυτό μπορεί να οφείλεται στην 

σημασία που έχει δοθεί στην εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά την 

καθιέρωση εννεαετούς υποχρεωτικής φοίτησης. Ένας άλλος λόγος είναι και οι 

ευνοϊκές συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί για τα άτομα με ειδικές εξελικτικές 

διαταραχές (ΜΔ), όπως η απαλλαγή τους από γραπτές εξετάσεις, η δημιουργία 

τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας κ.α. Η Πολυχρονοπούλου (1995) αν και δεν 

υπάρχει ακριβή αιτιολογία για την ύπαρξη των μαθησιακών δυσκολιών, χώρισε τους 

αιτιολογικούς παράγοντες σε τρείς κατηγορίες (βιολογικοί, γενετικοί και 

περιβαλλοντικοί). Πιο αναλυτικά, γενετικοί παράγοντες μπορούν να θεωρηθούν 

νευρολογικές βλάβες που επηρεάζουν συγκεκριμένες εγκεφαλικές λειτουργίες που 

σχετίζονται με την μάθηση, χωρίς όμως να επηρεάζονται άλλες λειτουργίες όπως η 

ακοή ή όραση. Επιπλέον, άλλες νευροφυσιολογικές δυσλειτουργίες που μπορούν να 

ευθύνονται είναι το σύνδρομο διαταραχής της προσοχής με ή χωρίς την ύπαρξη 

υπερκινητικότητας (ADD-H ή ADD-noH), η δυσλεξία οργανικού και αναπτυξιακού 

τύπου και τέλος το σύνδρομο εγκεφαλικών βλαβών  (Μπεχλιβανίδης, 1991). Ο 

Μπεχλιβανίδης (1991) υποστηρίζει ότι οι μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζονται όταν 

οι πληροφορίες μεταφέρεται με ειδικά νευρικά κυκλώματα εξαιτίας εγκεφαλικών 

βλαβών, έχοντας ως αποτέλεσμα την εμφάνιση διαταραχών στην κατανόηση γραπτού 

και προφορικού λόγου, καθώς και στην εκδήλωση αυθόρμητης συμπεριφοράς. Ως 

περιβαλλοντικοί παράγοντες θεωρούνται όλες οι συνθήκες που επικρατούν στο 

εξωτερικό περιβάλλον και έχουν την δυνατότητα να επηρεάσουν το άτομο με ειδικές 

εξελικτικές διαταραχές (ΜΔ). Σχολικό περιβάλλον που είναι ακατάλληλο με μη 

αποδοτική διδασκαλία, οικογενειακές συνθήκες που είναι επιβλαβείς και 

υποβαθμισμένες αποτελούν κάποια από τα περιβαλλοντικά αίτια. Επιπρόσθετα, 
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υπερπροστατευτικά ή παραμελημένα παιδιά δείχνουν να μην εμφανίζουν το 

συναίσθημα χαράς για την μάθηση. Η συναισθηματική κατάσταση του ατόμου είναι 

σημαντικός παράγοντας επιβάρυνσης του φαινομένου. Κατάθλιψη και χρόνιο άγχος 

επιδρούν αρνητικά καταλήγοντας σε απροθυμία του ατόμου να μάθει. Ακόμη, ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υποστηρίζει ότι οι μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να 

προέρχονται και από βιολογικά αίτια, προβλήματα υγείας, αναπτυξιακές διαταραχές 

και αντικοινωνική συμπεριφορά(Τρίγκα-Μέτρικα, 2010 , σελ 163). Εν κατακλείδι , οι 

μαθητές/τριες  με μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζουν μεγάλες διαφορές σε σχέση με 

το τι μπορούν να καταφέρουν και με το τι καταφέρνουν, δηλαδή ενώ έχουν τις 

δυνατότητες να πετύχουν άριστες επιδόσεις στο σχολείο, ωστόσο οδηγούνται 

ανεξήγητα στην αποτυχία ή στην υπό 

απόδοση(IndividualswithDisabilitiesEducationAct/IDEA, 1990) (Αθανασιάδη, 2001). 

 

1.1.4Δυσλεξία-Ειδική Εξελικτική Δυσλεξία 

 

Η δυσλεξία ή ειδική εξελικτική δυσλεξία είναι από τις πιο γνωστές μαθησιακές 

δυσκολίες και ανήκει στην κατηγορία των προβλημάτων παραγωγής και κατανόησης 

γραπτού λόγου. Όπως υποδεικνύει και το όνομα πρόκειται για μια διαταραχή στο 

επίπεδο μιας λέξης και στην δυσκολία χρήσης και ανάγνωσης των λέξεων 

(Τζουριάδου, 2011).  

 

Ο πρώτος που χρησιμοποίησε τον όρο δυσλεξία ήταν  ο Crichley το 1970 για να 

εξηγήσει ότι οι μαθησιακές δυσκολίες δεν σχετίζονται με άλλες οργανικές ή 

διανοητικές διαταραχές όπως διανοητική καθυστέρηση ή προβλήματα λόγου  

(Πόρποδας, 1992). 

 

Σύμφωνα με το Sampson (1975) δυσλεξία είναι η έκφραση του ελαττωματικού 

διαβάσματος. Η αγγλική βιβλιογραφία χρησιμοποίει τους όρους «εξελικτική» ή 

«ειδική» δυσλεξία αντί για τον όρο «επίκτητη δυσλεξία».Ο Eisenberg (1962) 

υποστηρίζει ότι ο προσδιορισμός «ειδική» εκφράζει μια ιδιοπαθή κατάσταση, που 

συμβαίνει ανεξήγητα. Ωστόσο, στην ουσία οι όροι αυτοί οδεύουν να ταυτίζονται 

(Πόρποδας, 1992). 
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Επίσης, ο Πόρποδας(1992), επισημαίνει ότι στο συνέδριο  της Διεθνούς Ομοσπονδίας 

Νευρολογίας στο  Ντάλλας τον Απρίλιο του 1968, δόθηκαν δύο ορισμοί για την 

δυσλεξία και την εξελικτική δυσλεξία από την ερευνητική ομάδα του Διεθνούς 

Αναλφαβητισμού. Ο πρώτος υποστηρίζει ότι δυσλεξία είναι η διαταραχή που 

εμφανίζεται σε μαθητές/τριες, οι οποίοι παρόλο που λαμβάνουν την τυπική 

διδασκαλία σε ένα συνηθισμένο σχολικό περιβάλλον δυσκολεύονται να κατακτήσουν 

τα επιθυμητά αποτελέσματα στις γλωσσικές τους επιδόσεις στην ορθογραφία, στην 

γραφή και στην ανάγνωση στον ίδιο βαθμό με τις διανοητικές τους δυνατότητες. Ο 

δεύτερος ορίζει ως  ειδική εξελικτική δυσλεξία την διαταραχή, στην οποία οι 

μαθητές/τριες δυσκολεύονται να αποκτήσουν την δεξιότητα να διαβάζουν παρά τις 

νοητικές τους ικανότητες, την κατάλληλη σχολική εκπαίδευση και τη θετική 

κοινωνικο- πολιτιστική κατάσταση. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε θεμελιακή 

υπολειτουργία μαθησιακών μηχανισμών, η οποία συνήθως έχει οργανική βλάβη. Στο 

σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι η μαθησιακή δυσκολία δεν είναι ανάλογη των 

διανοητικών δυνατοτήτων του ατόμου. Ακόμη, ότι οι μαθησιακές δυσκολίες δεν 

συνοδεύονται με διαταραχές προσωπικότητας ή συναισθημάτων ούτε με εγκεφαλικό 

τραυματισμό. 

 

Οι Corballis και Beale (1976), αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη μαθησιακή δυσκολία 

εμφανίζεται συχνότερα στα αγόρια από ότι στα κορίτσια, ενώ στην πλειονότητα 

συνδέεται με σύγχυση στην ακριβή κατανόηση της αριστερό-δεξιάς κατεύθυνσης.  

 

Ιστορικά ο πρώτος που παρατήρησε τις γλωσσικές ανωμαλίες που είχαν ορισμένοι 

ασθενείς του στο γραπτό τους λόγο ήταν ο γερμανικής καταγωγής γιατρός Kussmaul, 

την διαταραχή αυτή την ονόμασε λεξική τύφλωση. Ωστόσο ο καθηγητής Berlin της 

Στουτγάρδης το 1887 για να εξηγήσει καλύτερα την συγκεκριμένη διαταραχή 

χρησιμοποίησε τον όρο δυσλεξία αντί για λεξική τύφλωση. 

 

Κατά τον Samuel Orton (1925) τα χαρακτηριστικά της δυσλεξίας όσο και η ίδια 

διαταραχή είναι αποτέλεσμα μιας εκ φύσεως διφορούμενης ημισφαιρικής κυριαρχίας 

που προέκυψε από μια βλάβη στην λειτουργία του εγκεφάλου και την ονόμασε 

στρεφοσυμβολία. 
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Εν κατακλείδι η δυσλεξία είναι μια διαταραχή που σχετίζεται με βλάβες στην 

λειτουργία του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνη για τις γλωσσικές δεξιότητες. 

Εκφράζεται ως δυσκολία του ατόμου να κατανοήσει την φωνολογική δομή της 

γλώσσας, αναστέλλοντας έτσι  την επεξεργασία γλωσσικών πληροφοριών και την 

απομνημόνευση προφορικού λόγου. Οι δυσλεκτικοί άνθρωποι παρουσιάζουν μια 

δυσκολία να αναπαραστήσουν τις σωστές αντιστοιχίες γραμμάτων –φωνημάτων, με 

αποτέλεσμα να έχουν προβλήματα στην ανάγνωση και στην γραφή  (Αθανασιάδη, 

2001). 

1.2. Τμήματα ένταξης 

1.2.1. Τμήματα ένταξης 

Κατά τους Jenkins και Heinen (1989), στην Ελλάδα λειτουργούν τα λεγόμενα 

τμήματα ένταξης , τα οποία δρούσαν ως ενισχυτική διδασκαλία για τους μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες και γινόντουσαν από κάποιο ειδικό παιδαγωγό σε ξεχωριστή 

αίθουσα του σχολείου. Οι Padeliadou και Zigmond (1996) συμπληρώνουν ότι σε 

έρευνες που πραγματοποιηθήκαν στο εξωτερικό τα παιδιά δεν γνωρίζουν γιατί 

συμμετέχουν στα τμήματα ένταξης. Ωστόσο, κατανοούν ότι χρειάζονται βοήθεια σε 

κάποια μαθήματα καθώς και ότι η συμπεριφορά και οι βαθμοί τους δεν έχουν κάποιο 

ρόλο στην συμμετοχή τους στα τμήματα αυτά. Παρόλο αυτά, θα θελαν τα ίδια να 

έχουν λόγο στην επιλογή αν θα συμμετέχουν στα τμήματα αυτά και όχι μόνο οι 

γονείς τους και οι εκπαιδευτικοί. 

1.2.2.Φοίτηση σε τμήματα ένταξης και αυτοεκτίμηση 

Μελετητές οι οποίοι είναι αντίθετοι στην τοποθέτηση των μαθητών/τριών με 

μαθησιακές δυσκολίες στα τμήματα ένταξης θεωρούν ότι τα παιδιά αυτά 

απομονώνονται και περιθωριοποιούνται με αποτέλεσμα να η αυτοεκτίμηση τους να 

βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο. Την θεωρία αυτή συμπληρώνει η Τζουριάδου (1995) 

όπου σύμφωνα με τα ευρήματα της οι μαθητές αποτελούν μια υποομάδα της τάξης , 

παρόλο που η δημιουργία των τμημάτων ένταξης είχε ως σκοπό την μείωση του 

φαινομένου της «ετικετοποίησης» και της κοινωνικής απομόνωσης. 

Αρκετοί είναι μάλιστα οι ερευνητές οι οποίοι υιοθετούν την άποψη ότι το φαινόμενο 

της «ετικετοποίησης» και ο χαρακτηρισμός των μαθητών/τριών με μαθησιακές 

δυσκολίες ενδέχεται να λειτουργήσει με αρνητικό τρόπο και να επιδράσει ανάλογα 
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την αυτοαντίληψη τους, το γεγονός το οποίο μεταφράζεται ως «αυτοεκπληρούμενη 

προφητεία» . 

 

 

 

 

1.3. Η έννοια του εαυτού 

 

1.3.1Η έννοια του εαυτού 

 

Η ερευνητική κοινότητα αρχίζει να δείχνει όλο και περισσότερο ενδιαφέρον τα 

τελευταία χρόνια στην μελέτη της αυτοεικόνας και αυτοαντίληψης των παιδιών, 

έχοντας ως επίκεντρο την θετική εικόνα που έχουν τα παιδιά για τον εαυτό τους και 

πως μπορεί να επιτευχθεί προκειμένου να οδηγήσει στην καλή ψυχική υγεία και στην 

κοινωνική προσαρμογή τους (Burns, R., (1982), Harter,S., (1999),Μακρή-

Μπότσαρη,Ε.,2001,Oosterwegel,A.,&Oppenheimer,L., (1993)). 

 

Στοιχεία και μελέτες από την διεθνή βιβλιογραφία παρουσιάζουν πολλούς ορισμούς 

που έχουν δοθεί κατά καιρούς  στην έννοια του εαυτού (self-concept)(Burns, (1979) , 

Byrne, (1996a), Hansford&Hattie, (1982), Harter, (1999)-Halverson, 

Hubner&Stanton, (1976) Wells&Marwell, (1976) Wylie, (1974), (1979) , (1989).Self-

conception, self-perception και self-esteem είναι μερικά παραδείγματα όρων που 

έχουν χρησιμοποιηθεί από την διεθνή βιβλιογραφία για να αναφερθούν στην έννοια 

του εαυτού. Σύμφωνα με Μακρή – Μπότσαρη (2001) ο όρος που είναι αποδεκτός από 

την ευρύ κοινότητα είναι ότι η έννοια του εαυτού είναι ο τρόπος με τον οποίο κάποιος 

αντιλαμβάνεται τον εαυτό του. Η έννοια του εαυτού είναι η υποκειμενική άποψη που 

έχει ένα άτομο για τον εαυτό του με βάση τα συναισθήματα και τα χαρακτηριστικά 

του (Burns.,1982). Από την άλλη ο Rosenberg (1986a) διατύπωσε ότι η έννοια του 

εαυτού αφορά το σύνολο των σκέψεων και των συναισθημάτων που έχει το άτομο για 

τον εαυτό του, θεωρώντας τα ως αντικείμενο. Οι Combs και Snygg (1959) 

υποστηρίζουν ότι ο εαυτός αποτελεί την ίδια στιγμή τόσο το αντικείμενο όσο και το 

υποκείμενο και σύμφωνα με αυτήν την θεωρία όρισαν την έννοια του εαυτού ως τον 

συντονισμό όλων των στοιχείων που δείχνουν στο άτομο ότι  είναι «Εγώ» (I) ή 
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«Εμένα» (Me). Ως «Εμένα» (Me) οι μελετητές αναφέρονται στην αυτοαντίληψη του 

ατόμου. Με άλλα λόγια, θεώρησαν ότι η αυτοαντίληψη εκπροσωπεί το αντικείμενο 

(Εμένα), συνεπώς και τις απόψεις και σκέψεις που έχει για τον εαυτό του. Η γνώση 

αυτή αποτελείται από τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά όπως πόσο χρονών είναι, το 

φύλο του, τι δυνατότητες έχει και πως συμπεριφέρεται σύμφωνα με τα συναισθήματα 

του (Burns, 1986).Υπάρχει η εντύπωση ότι το «Εγώ»(I) θεωρείται ότι δεν έχει την 

δυνατότητα να μελετηθεί οπότε και παραμένει εκτός από το φάσμα της ψυχολογίας  

(Epstein, (1991) &James, (1890). Ωστόσο, καινούργιες θεωρίες έρχονται να 

ανατρέψουν το γεγονός αυτό και προσπαθούν να συμπεριλάβουν και το «Εγώ»στην 

έρευνα για την αυτοαντίληψη (Λεονταρή, 1996). 

 

Συμπεραίνοντας, από τα παραπάνω η έννοια του εαυτού είναι μια πολυσύνθετη 

έννοια με πολλές συνιστώσες σε  αρκετούς τομείς όπως οι γνωστικοί, 

συμπεριφοριστικοί και συναισθηματικοί  (Brinthaup&Erwin, (1992), Burns, 

(1982)Byrne, (996a)Harter, (1986),(1999),Hattie, (1992), Marsh, (1990a), 

Shavelson&Marsh, (1986),Watkins&Dhawan, (1989). Επίσης, κατανοητό είναι ότι οι 

κυριότερες συνιστώσες της συγκεκριμένης έννοιας είναι η αυτοεκτίμηση (self- 

esteem) ή σφαιρική αυτοαξία (globalself-worth) και η αυτοαντίληψη (self-perception) 

ή αυτοεικόνα (self-image)(Μακρή – Μπότσαρη., 2001). 

 

Η αυτοαντίληψη (self-perception) είναι η γνώση και οι πεποιθήσεις που έχει ένα 

άτομο για τον εαυτό του και συνήθως εκφράζεται με μια περιγραφή ή δήλωση του 

εαυτού του. Ενώ η αυτοεκτίμηση  (self- esteem) εκπροσωπεί τα συναισθήματα του 

ατόμου και αναφέρεται στην σφαιρική άποψη που έχει κάποιος για την αξία του ως 

άτομο. 

 

Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημάνουμε ότι και οι δύο συνιστώσες περιλαμβάνουν 

το στοιχείο της αυτοαξιολόγησης. Οι μελετητές πιστεύουν  ότι αξιολογήσεις που 

αφορούν γενικά χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα «Είμαι καλός άνθρωπος», 

πρέπει να διαχωρίζεται από τις αξιολογήσεις που κάνει ένα άτομο για επιμέρους 

τομείς στην ζωή του, παραδείγματος χάριν «Είμαι όμορφος» ή «Είμαι καλός στα 

μαθηματικά» ή «Δεν έχω πολλούς φίλους» (Μάκρη – Μπότσαρη., 2001). 
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Επιπρόσθετα, οι μελετητές τονίζουν την ανάγκη διάκρισης των περιγραφικών από τις 

αξιολογικές πτυχές της έννοιας του εαυτού. Σύμφωνα με τον Burns, η μελέτη του 

εννοιολογικού σχήματος της έννοιας του εαυτού τοποθετείται στην μελέτη των 

στάσεων. Ο  Παρασκευόπουλος (1993), υποστηρίζει ότι μια στάση αποτελείται από 

τρία στοιχεία: 

1. το γνωστικό, 

2. το συναισθηματικό-αξιολογικό και 

3. το πραξιακό. 

Λαμβάνοντας υπόψη, ότι τα στοιχεία μιας στάσης λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο 

για τις στάσεις της έννοιας του εαυτού, τότε προκύπτει ότι στο γνωστικό τομέα 

έχουμε την αυτοαντίληψη (self-perception), η άποψη του άτομου για τον εαυτό του, η 

οποία μπορεί να είναι έγκυρη ή και όχι. Στο συναισθηματικό-αξιολογικό τομέα 

υπάρχει η συναισθηματική ένταση και αξιολόγηση, η οποία δείχνει το πώς νιώθει ένα 

άτομο για τις πεποιθήσεις που έχει για αυτόν καθώς και κατά πόσο έχει ευνοϊκή ή 

θετική στάση απέναντι σε αυτές (αυτοεκτίμηση) (self- esteem).Στο πραξιακό τομέα 

ανήκει η δυνατότητα αντίδρασης, δηλαδή το πώς θα αντιδράσει , με ποιόν τρόπο το 

άτομο σε αυτήν την αξιολόγηση του εαυτού του. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η έννοια του εαυτού 

αποτελείται από αυτές τις απόψεις και αξιολογήσεις που έχει το άτομο για τον εαυτό 

του καθώς και ότι εκείνες καθορίζουν τις δυνατότητες που έχει το άτομο με βάση τι 

πιστεύει ότι μπορεί να κάνει και τι πιστεύει ότι μπορεί να γίνει στην ζωή του (Burns., 

1982). 

1.3.2. Αυτοαντίληψη – Αυτοεκτίμηση – Αυτοαποτελεσματικότητα 

Ο  Santrock (2008) διατύπωσε ότι την σημερινή εποχή η «έννοια του εαυτού» 

περιλαμβάνει τόσο γνωστικές όσο και συναισθηματικές και συμπεριφοριστικές 

πτυχές, γεγονός που οδεύει να γίνει αποδεκτό από την ευρύτερη κοινότητα. Τα πιο 

σημαντικά στοιχεία της έννοιας αυτής είναι οι όροι αυτοεκτίμηση και αυτοαντίληψη. 

Όροι που συχνά συγχέονται και θεωρούνται ως ένας ενιαίος όρος. Κατά τους Δράκο 

και Τσιναρέλη (2011), η Harter ορίζει ότι η αυτοαντίληψη ανήκει στην γνωστική 

πτυχή της έννοιας του εαυτού και εκπροσωπεί μια δήλωση ή μια περιγραφή ή μια 

άποψη που έχει ένας άνθρωπος για τον εαυτό του, είτε αυτή πρόκειται για 

μεμονωμένες πλευρές του εαυτού τους (πραγματικός, ιδανικός και δεοντικός εαυτός) 
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είτε για την συνολική εντύπωση που έχει ο άνθρωπος αυτός για τον εαυτό του 

(σφαιρικός εαυτός). Αντίθετα, η αυτοεκτίμηση αφορά την γνώμη που έχει ο ίδιος για 

τον εαυτό του με βάση την συναισθηματική πλευρά και την αξία του ως άνθρωπο. 

Επιπλέον, σε ένα δεύτερο επίπεδο η αυτοεκτίμηση εξετάζει κατά πόσο το άτομο 

μπορεί να αποδεχθεί ή όχι τον εαυτό του  (Λεονταρή., 1998, Pajares&Schunk, 2001). 

 

Οι Wells και Marwell(1976), για να εξηγήσουν την σύνδεση της αυτοαντίληψης με 

την αυτοεκτίμηση όρισαν ότι : 

 

«Αν θεωρήσουμε ότι η αυτοαντίληψη απαρτίζεται από ένα σύνολο στάσεων προς τον 

εαυτό, η αυτοεκτίμηση θα μπορούσε να οριστεί ως η αξιολογική πτυχή καθεμιάς από 

αυτές τις στάσεις ή το σύνολο αυτών των επιμέρους αξιολογήσεων» 

(Λεονταρή., 1996). 

 

Ο Kinch (1963), υποστηρίζει ότι η αυτοαντίληψη αποτελεί ένα σχήμα γνώσης και 

προκύπτει από το σύνολο των αναφορών που το άτομο λαμβάνει για τον εαυτό του 

από τους ανθρώπους του περιβάλλοντος του. Κατά τον Higgins (1987, 1989), ο 

«εαυτός» χωρίζεται σε τρεις πτυχές. Οι πτυχές αυτές σχηματίζονται σύμφωνα με τις 

αντιλήψεις του κάθε ατόμου ως εξής: 

1. Ο πραγματικός εαυτός (actualself), ο οποίος είναι τα χαρακτηριστικά που 

αποδίδει το άτομο στον εαυτό του. 

2. Ο ιδανικός εαυτός (idealself), ο οποίος εκπροσωπεί τα ιδανικά 

χαρακτηριστικά που θα ήθελε να έχει το άτομο. 

3. Ο δεοντικός εαυτός (oughtself), ο οποίος αντιπροσωπεύει τα χαρακτηριστικά 

που κάποιος θα έπρεπε να έχει. 

  Το κάθε άτομο μπορεί να εντοπίζει και να κατανοεί με διαφορετικό τρόπο τον κάθε 

έναν από τους τρεις αυτούς εαυτούς, σε σχέση με το πώς τους καταλαβαίνουν οι 

άλλοι γύρω του (Μακρή-Μπότσαρη, Ε., 2001). 

Αντίθετα, η αυτοαντίληψη παρουσιάζει την συναισθηματική πλευρά του ανθρώπου 

και αναφέρεται στην αξία του ως άνθρωπο με βάση τις αντιλήψεις που έχει για τον 

εαυτό του (Harter, S., 1999). Κατά τον James (1980), η αυτοεκτίμηση επηρεάζεται 

από τις προσωπικές φιλοδοξίες (επιδιώξεις) και τις υποκειμενικές αξιολογήσεις που 
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σχηματίζει το άτομο στην προσπάθεια του να κατακτήσεις τους στόχους του. 

Θέλοντας να εξηγήσει καλύτερα την θεωρία του αυτή, δημιούργησε μια μαθηματική 

σχέση σύμφωνα με την οποία η αυτοεκτίμηση μπορεί να εκφραστεί ως το πηλίκο των 

επιτυχιών του ατόμου προς τις επιδιώξεις ή φιλοδοξίες του: 

𝛼𝜐𝜏𝜊𝜋휀𝜋𝜊ί𝜃𝜂𝜎𝜂 =
휀𝜋𝜄𝜏𝜐𝜒ί휀𝜍

휀𝜋𝜄𝛿𝜄ώ𝜉휀𝜄𝜍
 

ο Rosenberg (1965, 1986), βασιζόμενος στην θεωρία του James διατύπωσε ότι η 

αυτοεκτίμηση είναι η θετική ή αρνητική στάση του ατόμου προς τον εαυτό του και 

συνοδεύεται με συναισθήματα αυτοαποδοχής και αυτοσεβασμού. Επισημάνει επίσης 

ότι τα συναισθήματα αυτά δεν πρόκειται για συναισθήματα ανωτερότητας ότι δηλαδή 

υπερέχει έναντι των άλλων άλλα ούτε ότι είναι και αλάθητος(Λεονταρή., 1996).  

Προσθέτει, ότι  ένα άτομο με υψηλή αυτοεκτίμηση είναι ένα άτομο με αυτοσεβασμό, 

ένα άτομο που θεωρεί τον εαυτό του αξιόλογο (Μακρή – Μπότσαρη., 2001). Αρκετοί 

ερευνητές υιοθέτησαν την γνώμη του James, ένας εκ των οποίων είναι και ο   Cooley. 

Ο Cooley διατύπωσε ότι η γενική εκτίμηση που έχουμε για την αξία μας ως άτομα 

αντιπροσωπεύεται από την άποψη που έχουν οι γύρω μας, το άμεσο δηλαδή 

κοινωνικό μας περιβάλλον (γονείς, αδέρφια, δάσκαλοι, φίλοι, συνομήλικοι, 

συνεργάτες κ.α.) για εμάς. Χρησιμοποιώντας την έκφραση  «καθρεπτιζόμενο εαυτό» 

(looking-glass self) αναφέρεται στην άποψή του ότι ο εαυτός αποτελεί την 

αντανακλώμενη εκτίμηση «σημαντικών άλλων» (significant others) που συνιστούν 

τον καθρέπτη, στον οποίο στρέφουμε την προσοχή μας για να πάρουμε τις 

πληροφορίες που θέλουμε για τον εαυτό μας (Μακρή – Μπότσαρη., 2001). Την ίδια 

άποψη έχει και ο Mead (1934).  Ο Mead (1934) συμπληρώνει ότι για να κατανοήσει 

ένα άτομο τον εαυτό σημαντικό ρόλο έχει η γλώσσα και οι συμβολικοί κώδικες αλλά 

και η ενσυναίσθηση του ατόμου αυτού, δηλαδή η ικανότητα του να μπαίνει στην 

θέση κάποιου και να λειτουργεί και να σκέφτεται όπως εκείνο το άτομο (Μακρή-

Μπότσαρη.,2001). 

Ο Rogers (1959), προκειμένου να αναδείξει τον σοβαρό ρόλο που έχει το κοινωνικό 

περιβάλλον στην διαμόρφωση των πεποιθήσεων ενός ατόμου για τον εαυτό του, 

επισήμανε ότι οι γονείς είναι πρώτοι οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν θετικά ή 

αρνητικά την αυτοαντίληψη του παιδιού τους από νεαρή κιόλας ηλικία. 
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Η μελέτη των δύο αυτών εννοιών (αυτοεκτίμηση και αυτοαντίληψη), οδήγησε 

αρκετούς ερευνητές στην χρήση ενός καινούργιου όρου, την 

αυτοαποτελεσματικότητα (self-efficiency). Ο πρώτος που την εισήγαγε ήταν ο 

Bandura (1977a, 1977b). Ωστόσο ορισμένοι ερευνητές εξέλαβαν την συγκεκριμένη 

έννοια ως μία άλλη πτυχή της έννοιας του αυτού (Μακρή-Μπότσαρη., 2001). 

Στην πραγματικότητα η έννοια της αυτοαποτελεσματικότητας προέρχεται από την 

θεωρία της κοινωνικής μάθησης και εκφράζει τον αμοιβαίο ετεροπροσδιορισμό 

ανάμεσα στους περιβαλλοντικούς, συμπεριφοριστικούς και ατομικούς παράγοντες. Η 

αυτοαποτελεσματικότητα αναφέρεται «στις εκτιμήσεις του ατόμου αναφορικά με την 

ικανότητα του να οργανώσει και να εκτελέσει ένα σχέδιο δράσης για την επίτευξη 

προκαθορισμένων επίπεδων δράσης». Κατά τον Bandura τον να κατανοήσει κάποιος 

την αυτοαποτελεσματικότητα αποτελεί την πιο σημαντική του ενέργεια στην 

καθημερινότητα του (Μακρή-Μπότσαρη., 2001). Επιπρόσθετα, ο Bandura διαχωρίζει 

την αυτοαποτελεσματικότητα με βάση την προσδοκία της ίδιας της 

αυτοαποτελεσματικότητας και της προσδοκίας του αποτελέσματος. Η  προσδοκία του 

αποτελέσματος συμβολίζει ότι το άτομο μετά από κάποια ενέργεια του περιμένει και 

συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ενώ, η προσδοκία της αυτοαποτελεσματικότητας είναι 

η εντύπωση του άτομου ότι μπορεί να αντιδράσει με επιτυχία στην απαιτούμενη 

περίπτωση και να οδηγήσει στα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Συνεχίζει λέγοντας 

ότι η αυτοαποτελεσματικότητα δημιουργείται με βάση τεσσάρων πηγών 

πληροφόρησης: τις προσωπικές εμπειρίες, την μάθηση διαμέσου προτύπων, την 

λεκτική πειθώ και την συναισθηματική διέργεση. 

1.3.3.Αυτοαντίληψη-Αυτοεκτίμηση και μαθησιακές δυσκολίες 

Την σημερινή εποχή όλο και περισσότεροι ερευνητές στρέφουν το ενδιαφέρον τους 

στην μελέτη της ψυχολογικής και κοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών με ειδικές 

μαθησιακές  δυσκολίες (Kavale.&Mostert., 2004). Λαμβάνοντας υπόψη, τα δεδομένα 

από έρευνες με ανάλογο θέμα προέκυψε ότι ένα σημαντικό ποσοστό των μαθητών με 

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες εμφάνιζε πολύ περισσότερο σε σύγκριση με τους 

συνομήλικους τους χωρίς ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, χαμηλή αυτοεκτίμηση 

(Boetchetal.,1996) καθώς και ότι ένιωθαν άγχος και το αίσθημα αποτυχίας (Nowick., 

2003. Tsatsanisetal., 1997). Χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Donahue και Pearl (2003) 

ότι οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες έχουν την δυνατότητα να λειτουργήσουν ως ένας 

προστατευτικός μανδύας για την συναισθηματική και κοινωνική εξέλιξη των 
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μαθητών/τριών, εάν οι εκπαιδευτικοί όντας ευαισθητοποιημένοι και ενημερωμένοι 

μπορούν να δώσουν την αναγκαία κοινωνική στήριξη. Παρόλο αυτά όμως οι 

δάσκαλοι αρκετές φορές αντιμετωπίζουν τις μαθησιακές δυσκολίες ως ένα σταθερό 

χαρακτηριστικό που δεν ελέγχεται από τον μαθητή και ως αποτέλεσμα να νιώθουν 

οίκτο για τις αποτυχίες των μαθητών/τριών με μαθησιακές δυσκολίες (Clark.,1997). 

Επιπρόσθετα, παρέχουν πιο συχνά αρνητική ανατροφοδότηση και διαμορφώνουν 

χαμηλότερες προσδοκίες για την εξέλιξη των μαθητών αυτών (Montague & Rinaldi., 

2001). 

Σημαντικό ποσοστό της ερευνητικής κοινότητας υιοθετεί την άποψη ότι οι ηλικίες 

επτά με έντεκα είναι υψίστης σημασίας στην διαμόρφωση της αυτοεκτίμησης, καθώς 

και ότι συχνό είναι το φαινόμενο της χαμηλής αυτοεκτίμησης κατά την διάρκεια 

αυτής της περιόδου σε σύγκριση με την περίοδο της προσχολικής ηλικίας, διότι σε 

εκείνη την περίοδο έχουν ξεκινήσει να αξιολογούν τα ίδια τους εαυτούς τους μέσα 

από τις πληροφορίες που παίρνουν από το περιβάλλον τους και είναι πολύ ευαίσθητα 

στο να είναι διαφορετικά. Αν βέβαια το αίσθημα, ότι οι άλλοι είναι καλύτεροι από 

αυτούς ειδικά σε εξειδικευμένους τομείς όπως η γραφή και ανάγνωση, συνεχιστεί στα 

πρώτα χρόνια του σχολείου τότε ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά και η σφαιρική 

αυτοεκτίμηση (Ingesson.,2007). Την συγκεκριμένη θεωρία έρχονται να την 

συμπληρώσουν οι Erlbaum και Vaughn(2003), διατυπώνοντας ότι τόσο οι σχολικές 

επιδόσεις όσο και η σφαιρική αυτοεκτίμηση μπορεί να επηρεαστεί δριμύτερα εάν η 

αυτοεκτίμηση των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες  παραμείνει σε χαμηλό βαθμό. 

Οι ερευνητές Wei και Marder (2002), προκειμένου να εξηγήσουν κατά πόσο η 

αυτοαντίληψη μπορεί να επηρεάσει τα παιδιά σε επιμέρους τομείς της ζωής τους 

όπως οι σχολικές επιδόσεις και η κοινωνική προσαρμογή, διεξήγαν μια έρευνα με 

δείγμα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα λόγου, νοητική στέρηση, 

προβλήματα ακοής και όρασης, αυτισμό, κινητικά προβλήματα, πολλαπλές 

αναπηρίες και συναισθηματικές δυσκολίες. Τα ευρήματα τους έδειξαν ότι τα παιδιά 

με μαθησιακές δυσκολίες είχαν την χαμηλότερη αυτοεκτίμηση στον τομέα των 

σχολικών επιδόσεων σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Επιπλέον στους 

μαθητές με αυτισμό και συναισθηματικές δυσκολίες το επίπεδο αυτοαντίληψης της 

κοινωνικής πραγματικότητας. Ενώ τέλος τα παιδιά με προβλήματα λόγου η σφαιρική 
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τους αυτοαντίληψη ήταν σε υψηλό και  συνεχώς αυξανόμενο επίπεδο σύμφωνα με 

την ηλικία. 

 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

2.1. Σκοπός της έρευνας και Ερευνητικά ερωτήματα 

 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών 

για την αυτοαντίληψη και αυτοαποτελεσματικότητα των μαθητών τους με 

μαθησιακές δυσκολίες. Ειδικότερα, εξετάζει από την σκοπιά των εκπαιδευτικών : 

1. την αντίληψη που έχουν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για 

τον εαυτό τους, 

2. την αντίληψη που έχουν οι άλλοι για τους μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες,  

3. την προσωπική ικανοποίηση των μαθητών αυτών σε σχέση με τις 

σχολικές τους επιδόσεις και 

4. τις κοινωνικές σχέσεις  και συμπεριφορές τους. 

Δεδομένου ότι οι εκπαιδευτικοί αλληλεπιδρούν σε καθημερινή βάση και πολλές ώρες 

με τους μαθητές τους, οι ίδιοι έχουν και την ικανότητα να αντιληφθούν τις 

δυνατότητες, τα χαρακτηριστικά, την ψυχολογία, τις σχολικές επιδόσεις και την 

γνώμη που έχουν οι μαθητές για τον εαυτό τους. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα αυτής της μελέτης είναι: 

1. Σε ποιο βαθμό οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να αντιληφθούν 

τις ικανότητες τους, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς; 

2. Σε ποιο βαθμό η αυτοαντίληψη των μαθητών με δυσκολίες μάθησης μπορεί 

να επηρεάσει τις σχολικές τους επιδόσεις αλλά και τις κοινωνικές σχέσεις και 

συμπεριφορές τους, κατά τις απόψεις των εκπαιδευτικών; 

2.2 Δείγμα έρευνας 

Οι συμμετέχοντες σε αυτή την έρευνα επιλέχθηκαν με την μέθοδο της 

δειγματοληψίας χιονοστιβάδα, κατά την οποία ο ερευνητής προσδιορίζει ένα ή 

περισσότερα άτομα από τον πληθυσμό που τον ενδιαφέρει, κατόπιν αφού τους 

προωθήσει το ερευνητικό εργαλείο ( ερωτηματολόγιο, συνεντεύξεις κ.α) τους 

χρησιμοποιεί ως πληροφοριοδότες για να προσδιορίσει και άλλα μέλη του 
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πληθυσμού, τα οποία χρησιμοποιούνται και αυτά ως πληροφοριοδότες κ.ο.κ. 

Αναλυτικότερα, στην μελέτη συμμετείχαν 13 συνολικά εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης από τους οποίους οι 10 (76,9%) ήταν γυναίκες και οι 3 (23,1%) άντρες 

και οι οποίοι διδάσκουν σε μαθητές τάξεων Γ΄, Δ΄, Ε΄ και  ΣΤ΄ Δημοτικού. Στην 

πλειονότητα τους οι τάξεις είχαν από 1 έως 2 μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, 

ωστόσο υπήρξε και μία τάξη με 5 μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Τέλος, οι 

περισσότεροι συμμετέχοντες διδάσκουν σε σχολεία του Δήμου Εορδαίας και πιο 

συγκεκριμένα στην πόλη της Πτολεμαΐδας, με εξαίρεση μία εκπαιδευτικό που 

διδάσκει σε σχολείο της Καλαμάτας. 

Το γεγονός ότι το δείγμα είναι μικρό εξυπηρετεί την συνέπεια, συνοχή και 

σταθερότητα των μετρήσεων. 

2.3. Εργαλείο συλλογής δεδομένων 
Ως μέσο συλλογής δεδομένων για να γίνει η έρευνα, χρησιμοποιήθηκαν 

ερωτηματολόγια. Πιο αναλυτικά,οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα 

ερωτηματολόγιο, το οποίο διερευνά τις απόψεις του για την αυτοαντίληψη και 

αυτοαποτελεσματικότητα των μαθητών τους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Το 

συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο προσαρμόστηκε για τις ανάγκες της έρευνας, 

σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο της Κοκκινίδου Παρασκευής, το οποίο στηρίχτηκε 

στο ερωτηματολόγιο της Καθηγήτριας Ειδικής Αγωγής  κυρία Δερμιτζάκη Ειρήνης 

για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Το ερωτηματολόγιο ήταν δομημένο με 

ερωτήσεις με μορφή κλίμακας τύπου Likert. Επίσης, στο ερωτηματολόγιο 

περιλαμβάνονται και τα δημογραφικά στοιχεία των εκπαιδευτικών. Με άλλα λόγια, 

ζητήθηκε στον κάθε εκπαιδευτικό να συμπληρώσει το φύλο του, πόσα χρόνια 

διδάσκει, σε ποια τάξη διδάσκει, πόσα παιδιά φοιτούν στην τάξη του καθώς και πόσα 

από αυτά έχουν μαθησιακές δυσκολίες και το φύλο τους. Στην συνέχεια του 

ερωτηματολογίου περιλαμβάνονταν 28 ερωτήσεις ιεραρχημένης κλίμακας από το 1 

έως το 5(1: καθόλου, 2: λίγο , 3: μέτρια ,4: πολύ, 5: πάρα πολύ), τις οποίες έπρεπε να 

απαντήσουν οι εκπαιδευτικοί λαμβάνοντας υπόψη σε ποιο βαθμό ισχύουν για έναν/ 

μία μαθητή/τρια τους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Κάποιες από αυτές τις 

ερωτήσεις ήταν: 

Θυμάται εύκολα κάτι που έχει μάθει στα μαθήματα; 

Τα άλλα παιδιά τον/την συμβουλεύονται όταν δεν καταλαβαίνουν κάτι στα 

μαθήματα; 

Είναι ικανοποιημένος/η από τις προσπάθειες που κάνει στα μαθήματα; 

Έχει λίγους μόνο φίλους; 

Στο τέλος,περιέρχεται μια τελευταία ερώτηση ανοιχτού τύπου, κατά την οποία οι 

εκπαιδευτικοί καλούνται να απαντήσουν ποιες είναι κατά την γνώμη τους οι ανάγκες 

του εκπαιδευτικού, όταν μέσα στην τάξη του έχει κάποιον μαθητή με μαθησιακές 

δυσκολίες. 
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Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου είναι διαμορφωμένες με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε 

να απαντούν στα ερευνητικά ερωτήματα και να εξασφαλιστεί και η εγκυρότητα των 

απαντήσεων. 

Η ανάλυση και η επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας που πραγματοποιήθηκε , 

έγινε με την χρήση των προγραμμάτων Google Forms και EXCEL. 

2.4 Ερευνητική διαδικασία 

Μέτα την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων η ερευνήτρια ήρθε σε επαφή με 

εκπαιδευτικούς που ανήκαν στο φιλικό περιβάλλον το δικό της ή το γονιών της και 

τους ενημέρωσα για την εργασία της και την έρευνα που θέλει να πραγματοποιήσω. 

Ύστερα, από συνεννόηση μαζί τους, τους έστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

το ερωτηματολόγιο της έρευνας της σε μορφή Google Forms. Στην συνέχεια τους 

περιέγραψα το ερωτηματολόγιο της, δηλαδή ότι στην αρχή καλούνται να 

συμπληρώσουν τα δημογραφικά τους στοιχεία και τους εξήγησα ποια είναι (φύλο, 

έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας κ.α.) και κατόπιν να απαντήσουν τις ερωτήσεις 

ιεραρχημένης κλίμακας έχοντας στον νου τους ένα μαθητή ή μια μαθήτρια τους με 

μαθησιακές δυσκολίες. Επιπλέον, δόθηκαν και συμπληρωματικές εξηγήσεις για τον 

τρόπο λειτουργίας της κλίμακας.Ύστερα, οι συμμετέχοντες αφού συμπλήρωσαν το 

ερωτηματολόγιο το προώθησαν σε ψηφιακές ομάδες που είναι μέλη οι ίδιοι με 

άλλους συναδέλφους τους. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι η συμπλήρωση 

του ερωτηματολογίου ήταν ανώνυμη και σε ώρες που ήταν βολικές για αυτούς, 

προκειμένου να μην καταναλωθεί πολύτιμος για αυτούς χρόνος από τις εκπαιδευτικές 

και άλλες τους υποχρεώσεις. Στο τέλος, δόθηκαν συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα 

μπορούσαν να αποστείλουν τα ερωτηματολόγια οι εκπαιδευτικοί καθώς και στοιχεία 

επικοινωνίας μαζί της σε περίπτωση που χρειάζονταν περαιτέρω διευκρινίσεις. 

 

3.Αποτελέσματα 

Όπως αναφέρεται και παραπάνω οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι συμμετείχαν στην έρευνα 

ήταν 13, από τους οποίους οι 10 (76,9%) ήταν γυναίκες και οι 3(23,1%) ήταν άνδρες. 

Επιπλέον, όπως φαίνεται και στο Γράφημα 1, το 42,6% των συμμετεχόντων , το 

οποίο αντιπροσωπεύει 6 εκπαιδευτικούς έχουν από 21 έως 30 χρόνια εκπαιδευτικής 

υπηρεσίας, 4 από αυτούς, δηλαδή το 30,8% δουλεύουν ως εκπαιδευτικοί από 6 έως 

20 χρόνια και οι υπόλοιποι 3 συμμετέχοντες που αποτελούν το 23,1%, έχουν 

προϋπηρεσία πάνω από 30 χρόνια. 
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Γράφημα 1. Χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών 

 

Στην ερώτηση σε ποια τάξη διδάσκουν το 53,8%, το οποίο ανέρχεται στους 7 

εκπαιδευτικούς απάντησε ότι διδάσκει στη Γ΄ Δημοτικού. Ενώ οι υπόλοιποι 6, 

χωρίστηκαν ανά 2 σε ποσοστό που αντιστοιχεί το 15,4% στις τάξεις Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ 

Δημοτικού αντίστοιχα όπως δείχνει και το γράφημα 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 2. Οι τάξεις που διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί 

Στο Γράφημα 3 παρουσιάζονται οι απαντήσεις που έδωσαν οι συμμετέχοντες στην 

ερώτηση , πόσοι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες υπάρχουν μέσα στην τάξη τους. 

Από το γράφημα, παρατηρούμε ότι το 38,5%, ποσοστό που αναλογεί σε 5 

εκπαιδευτικούς δήλωσαν ότι έχουν 1 μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες. Με το ίδιο 

ποσοστό άλλοι 5 εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι στην τάξη τους υπάρχουν 2 μαθητές 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σε ποσοστό που ανέρχεται σε 15,4%, 2 

εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι 3 μαθητές στην τάξη τους εμφανίζουν μαθησιακές 

δυσκολίες. Τέλος, υπάρχει και περίπτωση με 5 μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες σε 

μία τάξη και αντιστοιχεί σε ποσοστό 7,7%, δηλαδή 1 εκπαιδευτικός. 
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Γράφημα 3. Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

Στην επόμενη ερώτηση , που αφορά τον συνολικό αριθμό των μαθητών που έχουν 

στην τάξη τους οι εκπαιδευτικοί, η πλειονότητα με ποσοστό 38,5% το οποίο 

αντιστοιχεί σε 4 εκπαιδευτικούς δήλωσε ότι έχουν συνολικά 20 μαθητές στην τάξη 

τους. Ενώ στην συνέχεια ακολουθούν με ποσοστό 23,1%, δηλαδή 3 εκπαιδευτικοί, με 

19 μαθητές στην τάξη τους. Με ποσοστό 15,4%, το οποίο αντιπροσωπεύει 2 

εκπαιδευτικούς , είναι οι τάξεις που το σύνολο τους αποτελείται από 18 μαθητές. Ενώ 

3 συμμετέχοντες με ποσοστό 7,7% ο καθένας δήλωσαν ότι υπάρχουν 15, 16, 17 

μαθητές αντίστοιχα στις τάξεις που διδάσκουν. Τέλος, όπως βλέπουμε και στο 

Γράφημα 4 υφίστανται και ένας εκπαιδευτικός με 21 μαθητές στο τμήμα του σε 

ποσοστό αντίστοιχο του 7,7%. 

 

Γράφημα 4. Συνολικός αριθμός μαθητών στην τάξη 
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Στο παρακάτω γράφημα, δηλαδή στο γράφημα 5 απεικονίζεται το φύλο του μαθητή/ 

τρίας με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που λαμβάνουν υπόψη οι συμμετέχοντες για 

να συμπληρώσουν τις επόμενες ερωτήσεις. Όπως φαίνεται και στο γράφημα το 

62,9%, ποσοστό που αναλογεί σε 9 εκπαιδευτικούς δήλωσαν ότι ο μαθητής τους είναι 

αγόρι. Ενώ, το υπόλοιπο 30, 8% δηλαδή 4 εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι επέλεξαν να 

αναφερθούν σε κορίτσι. 

 

 

 

 

 

Γράφημα 5.Φύλο μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες 

Στην συνέχεια ακολουθούν οι ερωτήσεις ιεραρχημένης κλίμακας από το 1 έως το 5, 

όπου το 1 αντιστοιχεί σε καθόλου, το 2 στο λίγο, το 3 στο μέτρια, το 4 στο πολύ και 

το 5 στο πάρα πολύ. Οι παρακάτω 6 ερωτήσεις εξετάζουν την αντίληψη που έχουν οι 

μαθητές για τον εαυτό τους σύμφωνα με την γνώμη των εκπαιδευτικών. Οι 

συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν κατά πόσο ισχύουν αυτές οι ερωτήσεις για 

το μαθητή /τρια τους. 

Στην ερώτηση «Αισθάνεται ότι είναι καλός/ή στα μαθήματα», 8 εκπαιδευτικοί, δηλαδή 

το 61,5% του δείγματος μας δήλωσαν ότι ισχύει μέτρια. Ακολουθεί το 30,8% 

ποσοστό που αναλογεί σε 4 εκπαιδευτικούς θεωρούν ότι ισχύει λίγο, ενώ ένας 

εκπαιδευτικός , δηλαδή το 7,7% του δείγματος απάντησε ότι δεν ισχύει καθόλου. Στις 

τιμές 4 και 5 δηλαδή πολύ και πάρα πολύ αντίστοιχα δεν υπήρχαν απαντήσεις. 

Στην επόμενη ερώτηση «Μπορεί να λύσει δύσκολες ασκήσεις στα μαθήματα» το 

38,5% ποσοστό το οποίο εκπροσωπεί 5 εκπαιδευτικούς δήλωσε ότι ισχύει λίγο. Οι 

υπόλοιποι 8 εκπαιδευτικοί μοιράστηκαν στην μέση δηλαδή 4 και 4 αντίστοιχα με 

ποσοστό 30,8% ανά 4. Η πρώτη τετράδα δήλωσε ότι δεν ισχύει καθόλου και η 

δεύτερη τετράδα δήλωσε ότι ισχύει μέτρια. Οι τιμές 4 και 5 δεν χρησιμοποιήθηκαν 

ούτε σε αυτήν την ερώτηση. 

Το 61,5% του δείγματος δηλαδή 8 εκπαιδευτικοί απάντησαν στην ερώτηση«Τα πάει 

πραγματικά πολύ καλά στα μαθήματα», ότι ισχύει λίγο. Ενώ 4 συμμετέχοντες, το 

30,8% του συνολικού δείγματος απάντησα ότι ισχύει μέτρια. Ένας εκπαιδευτικός, το 
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7,7% του δείγματος δήλωσε ότι δεν ισχύει καθόλου. Οι τιμές 4 και 5 παρέμειναν 

μηδαμινές και σε αυτή την ερώτηση. 

Στην επόμενη ερώτηση «Συνήθως μπορεί να λύσει γρήγορα τις ασκήσεις» 42,6% το 

οποίο αναλογεί σε 6 συμμετέχοντες απάντησε ότι ισχύει λίγο. Το 30,8%, δηλαδή 4 

συμμετέχοντες απάντησαν ότι ισχύει καθόλου και οι υπόλοιποι 3, που αντιστοιχούν 

σε ποσοστό 23,1% απάντησαν ότι ισχύει μέτρια. Οι τιμές 4 και 5 δηλαδή πολύ και 

πάρα πολύ αντίστοιχα δεν χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την ερώτηση. 

Η ερώτηση που ακολουθεί είναι «Θυμάταιεύκολα κάτι που έχει μάθει στα μαθήματα» 

και οι απόλυτες τιμές των απαντήσεων των εκπαιδευτικών για αυτήν την ερώτηση 

είναι οι εξής: 8 εκπαιδευτικοί που αποτελούν το 61,5% του δείγματος μας δήλωσαν 

ότι ισχύει μέτρια, 4 εκπαιδευτικοί δηλαδή το 30,8% του δείγματος δήλωσαν ότι 

ισχύει λίγο, ενώ τέλος το 7,7% δηλαδή, ένας εκπαιδευτικός δήλωσε ότι δεν ισχύει 

καθόλου. Στις τιμές 4 και 5 ούτε σε αυτή την ερώτηση δόθηκαν απαντήσεις. 

Στην έκτη και τελευταία ερώτηση για την αυτοαντίληψη των μαθητών, η ερώτηση 

«Μπορεί να λύσει όλες τις ασκήσεις», 7 εκπαιδευτικοί που αντιστοιχούν στο 53,8% 

του δείγματος μας απάντησαν ότι για το μαθητή /τρια που έχουν στο μυαλό τους 

ισχύει λίγο. Ενώ οι υπόλοιποι 6 εκπαιδευτικοί μοιράστηκαν στην μέση, με 3 και 

ποσοστό 23,1% να απάντησαν ότι δεν ισχύει καθόλου και οι άλλοι 3 εκπαιδευτικοί 

και το υπόλοιπο 23,1% του δείγματος μας να απάντησαν ότι ισχύει μέτρια. Οι τιμές 4 

και 5 δεν επιλέχθηκαν ούτε σε αυτή την ερώτηση. 

Όλες οι παραπάνω αναλύσεις για τις 6 ερωτήσεις που αφορούν τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών για το πώς αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους οι μαθητές τους 

αναπαριστώνται στο παρακάτω γράφημα, το γράφημα 6. 
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Γράφημα 6. Αυτοαντίληψη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες 

Οι επόμενες ερωτήσεις εξετάζουν την αντίληψη που έχουν οι άλλοι για τους μαθητές 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, από την σκοπιά των εκπαιδευτικών. Όπως, και στις 

προηγούμενες ερωτήσεις οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να απαντήσουν κατά πόσο 

ισχύουν οι ερωτήσεις αυτές για τους μαθητές/τριες τους με μαθησιακές δυσκολίες 

που είχαν στο νου τους χρησιμοποιώντας την ίδια διαβαθμισμένη κλίμακα. 

Στην ερώτηση «Οι συμμαθητές του / της αναγνωρίζουν τις ικανότητες του / της στα 

μαθήματα» 4 εκπαιδευτικοί οι οποίοι αναλογούν στο 30,8% απάντησαν ότι ισχύει 

πολύ. Με το ίδιο ποσοστό άλλοι 4 εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι ισχύει μέτρια. 

Ακολουθούν 3 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποτελούν το 23,1% του δείγματος μας και 

δήλωσαν ότι ισχύει λίγο. Οι υπόλοιποι 2 εκπαιδευτικοί, δηλαδή το 15,1% του 

δείγματος μας απάντησαν ότι δεν ισχύει καθόλου. Η τιμή 5 δεν είχε απαντήσεις. 

Στην επόμενη ερώτηση, «Τα υπόλοιπα παιδιά τον / την συμβουλεύονται όταν δεν 

καταλαβαίνουν κάτι στα μαθήματα», οι συμμετέχοντες δήλωσαν τα εξής: το 46,2% , 

ποσοστό που αναλογεί σε 6 εκπαιδευτικούς του δείγματος μας απάντησαν ότι δεν 

ισχύει καθόλου , το 30,8% του δείγματος μας , δηλαδή 4 εκπαιδευτικοί επέλεξαν την 

τιμή 2, ότι δηλαδή ισχύει λίγο. Τέλος, το 23,1% το οποίο αναλογεί σε 3 

εκπαιδευτικούς δήλωσε ότι ισχύει μέτρια. Οι επιλογές 4 και 5 δεν χρησιμοποιήθηκαν. 

Ακολουθεί η ερώτηση «Συχνά ο / η εκπαιδευτικός επαινεί την δουλειά του / της στα 

μαθήματα». Την επιλογή 5 δηλαδή ότι ισχύει παρά πολύ δήλωσαν 4 εκπαιδευτικοί με 

ποσοστό ανάλογο του 30,8% του δείγματος μας. Η τιμή 4 ότι δηλαδή ισχύει πολύ 

δηλώθηκε από άλλους 4 εκπαιδευτικούς με ποσοστό που αντιστοιχεί σε 30.8% του 

δείγματος μας. Ενώ επίσης 4 εκπαιδευτικοί που εκπροσωπούν το 30,8% του 

δείγματος απάντησαν ότι ισχύει λίγο. Η επιλογή 1 είχε μηδαμινές απαντήσεις. 

Στην ερώτηση «Πιστεύει πως γενικά τον / την εκτιμούν για τις ικανότητες του / της στα 

μαθήματα» το 46,2% το οποίο αναλογεί σε 6 συμμετέχοντες δήλωσε ότι ισχύει 

μέτρια. Τρεις συμμετέχοντες δηλαδή το 23,1% του δείγματος μας απάντησε ότι ισχύει 

λίγο. Την τιμή 1 η οποία αντιστοιχεί στο ότι δεν ισχύει καθόλου επέλεξαν 2 

συμμετέχοντες , το 15,4% του πληθυσμού που μελετήθηκε. Με το ίδιο ποσοστό άλλοι 

2 συμμετέχοντες δήλωσαν ότι ισχύει πολύ. Η τιμή 5 η οποία αναφέρεται στο πάρα 

πολύ δεν επιλέχθηκε από κάποιον εκπαιδευτικό. 

Στην επόμενη ερώτηση, «οι συμμαθητές του / της πολλές φορές ζητούν να δούνε τις 

απαντήσεις που δίνει στα μαθήματα» 8 εκπαιδευτικοί δηλαδή το 61,5% του δείγματος 

δήλωσε την τιμή 2 ότι δηλαδή ισχύει λίγο. Ακολουθούν 3 εκπαιδευτικοί, με ποσοστό 

23,1% που επέλεξαν την τιμή 1 η οποία συμβολίζει ότι ισχύει καθόλου. Ενώ με 

ποσοστό 7,7% ο καθένας οι υπόλοιποι 2 εκπαιδευτικοί δήλωσαν τις τιμές 3 (ισχύει 

μέτρια) και 4 (ισχύει πολύ) αντίστοιχα. Η επιλογή 5 δεν χρησιμοποιήθηκε σε αυτήν 

την ερώτηση. 
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Όλες οι αναλύσεις για τις παραπάνω ερωτήσεις που αφορούν τις παρατηρήσεις των 

δασκάλων σχετικά με την αντίληψη που έχουν όλοι οι άλλοι για τους μαθητές του με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες απεικονίζονται στο παρακάτω γράφημα , Γράφημα 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 7.Αντιλήψεις εκπαιδευτικών-συμμαθητών για τα παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες 

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν διαπραγματεύονται το αίσθημα της προσωπικής 

ικανοποίησης που νιώθουν για τις σχολικές τους επιδόσεις οι μαθητές με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν 

στην έρευνα. 

Στην ερώτηση 12 του ερωτηματολογίου, « Είναι ευχαριστημένος / η από τις 

ικανότητες του / της στα μαθήματα.» οι απόλυτες τιμές των απαντήσεων των 

εκπαιδευτικών είναι οι εξής: το 61,5% του δείγματος δηλαδή 8 εκπαιδευτικοί 

δήλωσαν την τιμή 3 δηλαδή ότι ισχύει μέτρια, το 15,4% που αναλογεί σε 2 

εκπαιδευτικούς δήλωσαν την τιμή 4 ότι ισχύει πολύ, με το ίδιο ποσοστό άλλοι 2 

εκπαιδευτικοί δήλωσαν την τιμή 1 (δεν ισχύει καθόλου), το υπόλοιπο 7,7% του 

δείγματος δηλαδή 1 εκπαιδευτικός δήλωσε την τιμή 2 (ισχύει λίγο). Η τιμή 5 (ισχύει 

πάρα πολύ) δεν επιλέχθηκε από κάποιον εκπαιδευτικό. 

Στην επόμενη ερώτηση «Είναι ικανοποιημένος / η από τη συμμετοχή του / της στην 

τάξη των μαθημάτων.», το 53,8% του πληθυσμού που μελετήθηκε δηλαδή 7 

εκπαιδευτικοί απάντησαν την τιμή 3 ότι ισχύει μέτρια. Ακολουθούν 3 εκπαιδευτικοί 

που αντιπροσωπεύουν το 23,1% απάντησαν την τιμή 2 ότι δηλαδή ισχύει λίγο. Δύο 

εκπαιδευτικοί οι οποίοι αναλογούν το 15,4% δήλωσαν την τιμή 4(ισχύει πολύ). Την 

τιμή 1 (δεν ισχύει καθόλου) επιλέχθηκε από 1 εκπαιδευτικό που αποτελεί το 7,7% του 

δείγματος μας. Μηδενικό είναι το ποσοστό στην τιμή 5. 
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Στην ερώτηση 14 του ερωτηματολογίου, «Λύνει με ικανοποιητική ταχύτητα τις 

ασκήσεις» με ποσοστό 46,2% , 6 εκπαιδευτικοί δήλωσαν την τιμή 2 ότι δηλαδή ισχύει 

λίγο. Στην συνέχεια, 4 εκπαιδευτικοί, το 30,8% του δείγματος μας δήλωσαν την τιμή 

1 (δεν ισχύει καθόλου). Δύο εκπαιδευτικοί που αναλογούν στο 15,4% του πληθυσμού 

που μελετήθηκε επέλεξαν την τιμή 3 (ισχύει μέτρια). Ενώ ένας εκπαιδευτικός ( 7,7%) 

επέλεξε την τιμή 4 ( ισχύει πολύ). Η τιμή 5 δεν χρησιμοποιήθηκε σε αυτή την 

ερώτηση. 

Για την ερώτηση 15 του ερωτηματολογίου, «Είναι ευχαριστημένος / η από την 

ταχύτητα με την οποία λύνει τις ασκήσεις» οι απόλυτες τιμές των απαντήσεων των 

εκπαιδευτικών είναι οι εξής: 6 εκπαιδευτικοί (46,2%) επέλεξαν την τιμή 3  «μέτρια», 

3 εκπαιδευτικοί (23,1%)  επέλεξαν την τιμή 2 «λίγο», 3 εκπαιδευτικοί (23,1%) 

επέλεξαν την τιμή 1 «καθόλου», 1 εκπαιδευτικός (7,7%) επέλεξε την τιμή 4 «πολύ». 

Η τιμή 5 «πάρα πολύ» δεν επιλέχθηκε ούτε σε αυτή την ερώτηση. 

Στην επόμενη ερώτηση, «Είναι πολύ ευχαριστημένος / η από τον τρόπο σκέψης που 

ακολουθεί για να λύσει τις ασκήσεις»,  5 εκπαιδευτικοί (38,5%) δήλωσαν την τιμή 3 

«μέτρια»,  3 εκπαιδευτικοί (23,1%) δήλωσαν την τιμή 1 «καθόλου», άλλοι 3 

εκπαιδευτικοί με το ίδιο ποσοστό δήλωσαν την τιμή 2 «λίγο» , 2 εκπαιδευτικοί (15,4) 

δήλωσαν την τιμή 4 « πολύ». Η επιλογή 5 «πάρα πολύ» και σε αυτή την ερώτηση έχει 

μηδενικό ποσοστό απαντήσεων. 

Για την ερώτηση 17 του ερωτηματολογίου, «Συνήθως είναι ευχαριστημένος / η από 

την επίδοση του /της στα μαθήματα.» οι απόλυτες τιμές των απαντήσεων των 

συμμετεχόντων είναι οι εξής: 7 εκπαιδευτικοί (53,8%) απάντησαν ότι ισχύει μέτρια 

δηλαδή την τιμή 3, 3 εκπαιδευτικοί (23,1%) απάντησε την τιμή 4 «πολύ», 2 

εκπαιδευτικοί (15,4%) δήλωσαν την τιμή 2 που αναλογεί στο ότι ισχύει λίγο, ένας 

εκπαιδευτικός (7,7%) απάντησε ότι δεν ισχύει καθόλου σημειώνοντας την τιμή 1. 

Ενώ η τιμή 5 δεν επιλέχθηκε για αυτήν την ερώτηση. 

Η ερώτηση 18 «Είναι ικανοποιημένος / η από της προσπάθειες που κάνει στα 

μαθήματα» έχει τις εξής απόλυτες τιμές των απαντήσεων των εκπαιδευτικών: 6 

εκπαιδευτικοί που αντιστοιχούν στο 46,2% του δείγματος δήλωσαν την τιμή 3 

«μέτρια», 4 εκπαιδευτικοί οι οποίοι αναλογούν στο 30,8% δήλωσαν την τιμή 4 

«πολύ» , 3 εκπαιδευτικοί που αποτελούν το 23,1% του δείγματος δήλωσαν την τιμή 2 

«λίγο». Οι τιμές 1 και 5 δεν χρησιμοποιήθηκαν στην συγκεκριμένη ερώτηση. 

Στην ερώτηση «Είναι σίγουρος /η πως θα τα πάει καλά στα τεστ και στα 

διαγωνίσματα» το 46,2% του πληθυσμού που μελετήθηκε το οποίο αναλογεί σε 6 

εκπαιδευτικούς επέλεξε την τιμή 3 «μέτρια», το 23,1% δηλαδή 3 εκπαιδευτικοί 

δήλωσαν την τιμή 2 «λίγο», με το ίδιο ποσοστό άλλοι 3 εκπαιδευτικοί δήλωσαν την 

τιμή 4 «πολύ», ένας εκπαιδευτικός, δηλαδή το 7,7% του δείγματος δήλωσε την τιμή 1 

«καθόλου». Με μηδενικό ποσοστό παρέμεινε και σε αυτήν την ερώτηση η τιμή 5. 

Για την 20 ερώτηση του ερωτηματολογίου, «Συνήθως τα παρατάει όταν οι ασκήσεις 

είναι δύσκολες» οι συμμετέχοντες απάντησαν ως εξής: 5 εκπαιδευτικοί οι οποίοι 
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αντιστοιχούν στο 38,5% του δείγματος επέλεξαν την τιμή 4 «πολύ», 4 εκπαιδευτικοί 

(30,8%) επέλεξαν την τιμή 2 «λίγο», 2 εκπαιδευτικοί (15,4%) επέλεξαν την τιμή 3 

«μέτρια» , ενώ άλλοι 2 εκπαιδευτικοί επέλεξαν την τιμή 5 «πάρα πολύ». Η τιμή 1 

«καθόλου» δεν επιλέχθηκε. 

Οι παραπάνω αναλύσεις των ερωτήσεων για το αίσθημα προσωπικής ικανοποίησης 

των μαθητών/τριών για τις σχολικές τους επιδόσεις από την οπτική των 

εκπαιδευτικών εμφανίζονται στο Γράφημα 8 που είναι παρακάτω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 8. Προσωπική ικανοποίηση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες για τις 

σχολικές τους επιδόσεις 

Οι τελευταίες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου αφορούν τις κοινωνικές σχέσεις και 

συμπεριφορές των μαθητών /τριων με μαθησιακές δυσκολίες σύμφωνα με τους 

εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην μελέτη. Όπως και στις προηγούμενες 

ερωτήσεις έτσι και σε αυτές τις ερωτήσεις υπήρξε η ιεραρχημένη κλίμακα από 1 έως 

5. 

Στην ερώτηση «Του / της αρέσει να κάνει παρέα με παιδιά μικρότερης ηλικίας» οι 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών ήταν οι εξής: 5 εκπαιδευτικοί οι οποίοι αναλογούν 

στο 38,5% του δείγματος επέλεξαν την τιμή 2 «λίγο», 3 εκπαιδευτικοί που 

αντιστοιχούν στο 23,1% από το δείγμα επέλεξαν την τιμή 1 «καθόλου», με το ίδιο 

ποσοστό άλλοι 3 εκπαιδευτικοί επέλεξαν την τιμή 4 «πολύ» και 2 εκπαιδευτικοί με 

15,4% επέλεξαν την τιμή 3 «μέτρια». Η τιμή 5 «πάρα πολύ» δεν επιλέχθηκε. 

Για την ερώτηση 22 του ερωτηματολογίου, «Είναι τόσο ευτυχισμένος /η όσο και τα 

περισσότερα αγόρια και κορίτσια» οι συμμετέχοντες απάντησαν ως εξής: 7 

εκπαιδευτικοί, το 53,8% του δείγματος δήλωσαν την τιμή 4 «πολύ», 3 εκπαιδευτικοί 

οι οποίοι αναλογούν στο (23,1%), δήλωσαν την τιμή 3 «μέτρια», ενώ τις τιμές 1 

(καθόλου), 2 (λίγο) και 5 (πάρα πολύ) επιλέχθηκαν από ένα εκπαιδευτικό αντίστοιχα 

με ποσοστό 7,7% ο καθένας. 
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Στην ερώτηση «Υπάρχουν πολλές φορές που θέλει να πάει σπίτι», 6 εκπαιδευτικοί 

δηλαδή το 46,2% του δείγματος διάλεξαν την τιμή 1 «καθόλου» , 5 εκπαιδευτικοί που 

αποτελούν 38,5% διάλεξαν την τιμή 2 «λίγο» και οι υπόλοιποι 2 εκπαιδευτικοί από το 

δείγμα μας που εκπροσωπούν το 15,4% διάλεξαν την τιμή 3 «μέτρια». 

Στην ερώτηση 24 του ερωτηματολογίου «Λέει πάντα την αλήθεια», 6 εκπαιδευτικοί 

δηλαδή το 46,2% του δείγματος διάλεξαν την τιμή 3 «μέτρια», 5 εκπαιδευτικοί 

(38,5%) δήλωσαν την τιμή 4 «πολύ» και 2 εκπαιδευτικοί (15,4%) δήλωσαν την τιμή 2 

«λίγο». Οι τιμές 1 (καθόλου) και 5 (πάρα πολύ) δεν επιλέχθηκαν από κανένα 

εκπαιδευτικό. 

Για την ερώτηση «Ποτέ δεν ανησυχεί για τίποτε» οι απαντήσεις των συμμετεχόντων 

ήταν οι εξής: με ποσοστό 84,6%, 11 εκπαιδευτικοί επέλεξαν την τιμή 3 «μέτρια», την 

τιμή 4 «πολύ» επέλεξε ένας εκπαιδευτικός ο οποίος αντιπροσωπεύει το 7,7% του 

δείγματος, με το ίδιο ποσοστό ένας άλλος εκπαιδευτικός επέλεξε την τιμή 5 «πάρα 

πολύ». Οι τιμές 1 (καθόλου) και 2 (λίγο) δεν χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την 

ερώτηση. 

Στην ερώτηση 26 του ερωτηματολογίου, «Συχνά ντρέπεται για τον εαυτό του /της» οι 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών ήταν οι εξής: 6 εκπαιδευτικοί, το 46,2% του δείγματος 

επέλεξαν την τιμή 3 «μέτρια», 5 εκπαιδευτικοί οι οποίοι αναλογούν στο 38,5% 

επέλεξαν την τιμή 2 «λίγο» ενώ οι τιμές 1 (καθόλου) και 4 (πολύ) επιλέχθηκαν από 1 

εκπαιδευτικό (7,7%) η καθεμία αντίστοιχα. Στην τιμή 5 (πάρα πολύ) δεν υπήρχαν 

απαντήσεις. 

Για την ερώτηση «Οι γονείς του/της τον/την κάνουν να αισθάνεται ότι δεν είναι αρκετά 

καλός/η» οι απαντήσεις που δώσανε οι εκπαιδευτικοί ήταν οι εξής: 4 εκπαιδευτικοί 

(30,8%) επέλεξαν την τιμή 2 «λίγο», άλλοι 4 εκπαιδευτικοί (30,8 %) επέλεξαν την 

τιμή 3 «μέτρια», 3 εκπαιδευτικοί (23,1%) δήλωσαν την τιμή 1 «καθόλου» και 2 

εκπαιδευτικοί επέλεξαν την τιμή 4 «πολύ». Η τιμή 5 έχει μηδενικό ποσοστό για αυτή 

την ερώτηση. 

Στην 28
η
 ερώτηση του ερωτηματολογίου , «Έχει λίγους μόνο φίλους» 6 εκπαιδευτικοί 

οι οποίοι αντιστοιχούν στο 46,2% του δείγματος συμπλήρωσαν την τιμή 2 «λίγο». Με 

ποσοστό 38,5% 5 εκπαιδευτικοί δήλωσαν την τιμή 3 «μέτρια» ενώ οι υπόλοιποι 2 

εκπαιδευτικοί (15,4%) από το δείγμα μας επέλεξαν την τιμή 4 «πολύ». Η τιμή 5 

«πάρα πολύ» δεν συμπληρώθηκε στην συγκεκριμένη ερώτηση. 
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Οι αναλύσεις των παραπάνω δεδομένων για τις κοινωνικές σχέσεις και συμπεριφορές 

των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες απεικονίζονται στο διάγραμμα 9, που 

βρίσκεται παρακάτω: 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 9. Κοινωνικές σχέσεις και συμπεριφορές των μαθητών με μαθησιακές 

δυσκολίες 

Για την τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου και την μοναδική ανοιχτού τύπου, 

η ερώτηση «Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι ανάγκες του εκπαιδευτικού , όταν μέσα στην 

τάξη έχει κάποιο μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες;» οι απαντήσεις που δόθηκαν από 

τους εκπαιδευτικούς χωρίστηκαν σε 2 κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία, γίνεται 

αναφορά στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών για την ανάγκη θετικής ενίσχυσης από 

το σχολικό περιβάλλον για τον μαθητή με δομές ενίσχυσης όπως η δημιουργία 

τμημάτων ένταξης, η ύπαρξη παράλληλη στήριξης ακόμα και η ανάγκη ενισχυτικής 

διδασκαλίας. Επίσης, επισημαίνεται η ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και η 

συνεργασία τους με κάποιον ειδικό. Ακόμη, θεωρούν αναγκαίο να υπάρξει 

περισσότερος χρόνος για τους εκπαιδευτικούς, καθώς πιστεύουν ότι ο χρόνος είναι 

περιορισμένος για να κατασκευάσουν προσαρμοσμένες ασκήσεις για τους μαθητές 

αυτούς. Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι απαντήσεις οι οποίες επικεντρώνονται 

στην θετική και συνεχής συνεργασίας των εκπαιδευτικών με τους γονείς των 

μαθητών. Ωστόσο και στις 2 κατηγορίες γίνεται λόγος για την ψυχολογική 

υποστήριξη των μαθητών τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους γονείς. 

4.Συζήτηση-Συμπεράσματα 

 

Στοιχεία από προηγούμενες έρευνες της διεθνούς βιβλιογραφίας έδειξαν ότι οι 

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, η οποία πηγάζει από 

τις σχολικές τους επιδόσεις, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά την αντίληψη που έχουν 
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οι ίδιοι για τον εαυτό τους και τις ικανότητες τους. Τα στοιχεία αυτά έρχεται να 

συμπληρώσει η έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας 

εργασίας. Τα αποτελέσματα στις ερωτήσεις οι οποίες εξέταζαν την αντίληψη που 

έχουν οι μαθητές/τρίες με δυσκολίες μάθησης για τον εαυτό τους, φαίνεται να 

επαληθεύουν το παραπάνω ισχυρισμό, αφού όπως επιβεβαιώνεται από τους 

εκπαιδευτικούς οι περισσότεροι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες είναι ευάλωτοι ως 

προς την διαμόρφωση αρνητικών αντιλήψεων για τον εαυτό τους, δεδομένου ότι οι 

εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών για την αυτοαντίληψη των μαθητών / τριών τους  είναι 

χαμηλές με τις τιμές «λίγο» και «μέτρια» να κυριαρχούν. Επιλογές όπως «πολύ» και 

«πάρα πολύ» δεν επιλέχθηκαν από κάποιον/α εκπαιδευτικό του δείγματος (13 

εκπαιδευτικοί).  

Επιπλέον, οι απαντήσεις τους υποδηλώνουν ότι στην πραγματικότητα οι 

μαθητές/τριες όχι μόνο δεν έχουν υψηλές προσδοκίες για τις σχολικές τους επιδόσεις 

οι οποίες είναι χαμηλές αλλά και δεν είναι και σε γενικές γραμμές ικανοποιημένοι 

από τις ικανότητες τους και από αυτές τους τις επιδόσεις. Η άποψη αυτή 

ισχυροποιείται και από τα αποτελέσματα που έφερε στο φως η μελέτη σχετικά με 

ερωτήσεις οι οποίες διερευνούσαν την προσωπική ικανοποίηση που νιώθουν οι 

μαθητές/τριες με δυσκολίες μάθησης αναφορικά με τις επιδόσεις τους στα σχολικά 

μαθήματα, όπου οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών κυμάνθηκαν στις τιμές 2 (λίγο), 3 

(μέτρια) και 4 (πολύ). Με την τιμή 3 (μέτρια) να υπερισχύει στις περισσότερες 

ερωτήσεις. Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να εκτιμούν ότι  οι μαθητές δυσκολεύονται να 

λύσουν όλες ή ορισμένες ασκήσεις που τους δίνονται στα μαθήματα με  

ικανοποιητική ταχύτητα, και ότι δεν είναι ούτε απόλυτα ευχαριστημένοι ούτε 

απόλυτα δυσαρεστημένοι με αυτήν τους την επίδοση. Ωστόσο, σε αυτό το σημείο 

πρέπει να τονιστεί ότι ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι τις περισσότερες φορές, στις 

περιπτώσεις οι οποίες περιγράφονται παραπάνω οι μαθητές/τριες με δυσκολίες 

μάθησης τείνουν να τα παρατούν και να μην συνεχίζουν τις προσπάθειες να λύσουν 

τις ασκήσεις. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι οι μαθητές/τριες με 

μαθησιακές δυσκολίες είναι «παθητικοί» μαθητές στους οποίους δεν έχουν 

δημιουργηθεί εσωτερικά κίνητρα τα οποία σε συνδυασμό με τις αποτυχίες που 

βιώνουν στο σχολείο, ενισχύουν τις αρνητικές απόψεις που έχουν οι ίδιοι για τον 

εαυτό τους. 

Από την άλλη πλευρά, η άποψη που έχουν οι γύρω τους διαφέρει από αυτή που έχουν 

οι μαθητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τους ίδιους και τις ικανότητες 

τους. Αυτή η διαπίστωση διαφαίνεται και στο γεγονός ότι σε ερωτήσεις όπως εάν ο 

εκπαιδευτικός επαινεί τις προσπάθειες που πραγματοποιούν στα μαθήματα οι 

μαθητές/τριες με μαθησιακές δυσκολίες, ή εάν οι συμμαθητές τους αναγνωρίζουν τις 

ικανότητες τους στα μαθήματα οι εκπαιδευτικοί να εκτιμούν ότι ισχύει τις 

περισσότερες φορές με τις τιμές 3(μέτρια) και 4 (πολύ) να κυριαρχούν. Ωστόσο, 

θεωρούν ότι αν και οι συμμαθητές τους πιστεύουν στις ικανότητες των συμμαθητών 

τους με μαθησιακές δυσκολίες δεν θα τους συμβουλεύονταν σε περίπτωση που δεν 

κατάλαβαν τίποτα στα μαθήματα, ενώ οι πιθανότητες να ζητήσουν να δουν τις λύσεις 
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τους στα μαθήματα είναι χαμηλές. Αδιαμφισβήτητα, στοιχεία από την παρούσα 

έρευνα αλλά και από μελέτες που διεξήχθησαν στο εξωτερικό αποκάλυψαν ότι η 

γνώμη που σχηματίζει ο κοινωνικός περίγυρος  ο οποίος αποτελεί και το περιβάλλον 

μέσα και με το οποίο αλληλεπιδρούν τα άτομα μπορεί να έχει καταλυτικό ρόλο στην 

διαμόρφωση μιας θετικής ή αρνητικής εικόνας του εαυτού και συνεπώς να επιδράσει 

και στην γενικότερη αντίληψη που έχει το ίδιο το άτομο για τον εαυτό του. Στην 

περίπτωση των μαθητών/τριων με μαθησιακές δυσκολίες καταλήγουμε στο 

συμπέρασμα ότι οι έπαινοι των εκπαιδευτικών ακόμα και στην πιο μικρή προσπάθεια 

των μαθητών αυτών για βελτίωση έχουν την δυνατότητα να κινητοποιήσουν τους 

μαθητές, να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση των συγκεκριμένων παιδιών και να τους 

δώσουν μια μικρή ώθηση την οποία χρειάζονται προκειμένου να αναθεωρήσουν την 

γνώμη που έχουν ίδιοι για τον εαυτό τους ακόμα και να βελτιώσουν τις σχολικές τους 

επιδόσεις. Εξίσου, σημαντική είναι και η επίδραση που έχουν οι συμμαθητές τους σε 

αυτούς, γιατί, όπως παρατηρείται και παραπάνω οι συμμαθητές τους εκτιμούν και 

αναγνωρίζουντις ικανότητες και τις προσπάθειες τους, το οποίο σημαίνει ότι 

πιστεύουν στους συμμαθητές του με δυσκολίες μάθησης και στην θετική  εξέλιξη των 

συμμαθητών αυτών στο σχολείο. Γεγονός που γίνεται αντιληπτό και από τους 

εκπαιδευτικούς. Είναι σημαντικό, τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι υπόλοιποι 

μαθητές της τάξης να δείξουν όσο περισσότερο μπορούν την έμπρακτη υποστήριξη 

τους στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, και να τους βοηθήσουν να πιστεύουν 

στις ικανότητες τους έτσι ώστε βελτιώσουν την αυτοαντίληψη και 

αυτοαποτελεσματικότητα τους. 

Ακόμη μια σημαντική παράμετρο που μελετήθηκε ήταν και οι εκτιμήσεις των 

εκπαιδευτικών σε σχέση με τις κοινωνικές σχέσεις των μαθητών/τριών τους με 

μαθησιακές δυσκολίες. Κατά την ελληνική άλλα και ξένη βιβλιογραφία, οι 

επιστήμονες υποστηρίζουν ότι τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες τείνουν να 

αλληλεπιδρούν και να δημιουργούν φιλίες με παιδιά μικρότερης ηλικίας. Ωστόσο, τα 

στοιχεία από την έρευνα που διεξήχθη για  την παρούσα εργασία φαίνεται να 

κυριαρχεί μια διαφορετική άποψη. Ένα μεγάλο και σημαντικό ποσοστό του δείγματος 

της έρευνας δήλωσε ότι αυτή η παραδοχή  ισχύει λίγο στην περίπτωση των μαθητών/ 

τριών τους με την τιμή 2 να έχει επιλεχθεί. Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν 

ότι οι μαθητές/τριες τους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι εξίσου ευτυχισμένα 

παιδιά όσο και τα άλλα παιδιά της ηλικίας τους. Σημαντικό είναι ότι τα αποτελέσματα 

της έρευνας επισημαίνουν ότι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι μαθητές/τριες τους με 

μαθησιακές δυσκολίες δεν αποζητούν να πάνε σπίτι, γεγονός , το οποίο φαίνεται στην 

επιλογή της τιμής 1, η οποία συμβολίζει ότι δεν ισχύει καθόλου.  Επίσης, αξίζει να 

σημειωθεί ότι τα δεδομένα της έρευνας φανερώνουν ότι οι μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες είναι σχετικά ειλικρινείς και δεν ανησυχούν ιδιαίτερα για κάτι, με άλλα 

λόγια δεν υπάρχει κάτι σημαντικό στο μυαλό τους που να τους απασχολεί καθώς και 

ότι δεν ντρέπονται ιδιαίτερα για τον εαυτό τους.  Ερευνητές οι οποίοι ασχολούνται με 

την διαμόρφωση μιας θετικής στάσης ζωής από την πλευρά των παιδιών άλλα και 

στοιχεία της έρευνας που πραγματοποιήθηκε υποστηρίζουν ότι σημαντικός είναι και 

ο ρόλος των γονέων. Η πλειονότητα του δείγματος πιστεύει ότι οι γονείς των 
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μαθητών τους με μαθησιακές δυσκολίες αγαπάνε και υποστηρίζουν τα παιδιά τους γι 

αυτό και στους μαθητές δεν έχει δημιουργηθεί το αίσθημα ότι δεν είναι αρκετά καλοί. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να εστιάσουμε την προσοχή μας στις απαντήσεις που έδωσαν 

οι εκπαιδευτικοί σχετικά με το ποιες εκτιμούν να είναι οι ανάγκες των εκπαιδευτικών 

όταν στην τάξη βρίσκεται ένας ή περισσότεροι μαθητές/τριες με μαθησιακές 

δυσκολίες. Είναι φανερό ότι σε μεγάλο ποσοστό κυριάρχησε η άποψη πως είναι 

αναγκαία η δημιουργία ενός κατάλληλα διαμορφωμένου σχολικού περιβάλλοντος 

που θα παρέχει στον μαθητή την απαραίτητη βοήθεια και κατά επέκταση  να 

αποτελέσει έναυσμα για την βελτίωση της αυτοεκτίμησης, η οποία επηρεάζει 

σημαντικά την αντίληψη που έχει το άτομο για τον εαυτό του.  Στην προσπάθεια να 

ενισχύουν τον παραπάνω ισχυρισμό οι εκπαιδευτικοί παρείχαν προτάσεις που ίδιοι 

πιστεύουν πως θα συμβάλλουν στο σχεδιασμό διδασκαλιών προσαρμοσμένων για τις 

ανάγκες των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Ειδικότερα, μία εκ των προτάσεων 

ήταν η δημιουργία δομών όπως τμήματα ένταξης, ωστόσο πρέπει να αναφερθεί ότι η 

συγκεκριμένη πρόταση μπορεί να μην έχει τα αναμενόμενα και επιθυμητά 

αποτελέσματα καθώς μέσα από την μελέτη σχετικών πηγών διαφαίνεται ότι τα 

τμήματα ένταξης μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τους μαθητές/τριες με 

μαθησιακές δυσκολίες καθώς μπορούν να οδηγήσουν σε  χαμηλή αυτοεκτίμηση, με 

κυρίαρχο το φαινόμενο της «ετικετοποίησης». Αντίθετα, η άποψη να υπάρχει 

παράλληλη στήριξη που θα βοηθάει το παιδί κατά την διάρκεια του μαθήματος είναι 

καλύτερη με πιο θετικά αποτελέσματα. Ακολούθως αρκετοί εκπαιδευτικοί δήλωσαν 

ότι σημαντική αρωγή για το μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες είναι η ενισχυτική 

διδασκαλία. Είναι αξιοσημείωτο πως μέσα από τις απαντήσεις τονίστηκε η ανάγκη 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν το πεδίο των μαθησιακών 

δυσκολιών και ιδιαίτερα τους τρόπους αντιμετώπισης τους. Παράλληλα οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτικοί υποστήριξαν πως θα ήταν μία καλή πρόταση να συνεργαστούν με 

κάποιο ειδικό προκειμένου να τους επιμορφώσει για την αποτελεσματικότερη 

διαχείριση των δυσκολιών μάθησης.  Μία ακόμα εκ των προτάσεων ήταν η ανάγκη 

να αλλάξουν οι ώρες των μαθημάτων και συγκεκριμένα να αυξηθεί ο χρόνος 

διδασκαλίας διότι οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν πως ο ήδη υπάρχον χρόνος δεν είναι 

αρκετός ώστε οι ασκήσεις να προσαρμοστούν κατάλληλα για τις ανάγκες των 

μαθητών/τριων με μαθησιακές δυσκολίες.  

Συμπληρωματικά δεν πρέπει να παραλειφθεί και η αντίληψη των εκπαιδευτικών 

σχετικά με το ρόλος των γονέων και πόση αξία έχει να συνεργάζονται  με τους 

εκπαιδευτικούς, γιατί η καλή συνεργασία μεταξύ των γονέων και των εκπαιδευτικών 

έχει την δυνατότητα να ωφελήσει το παιδί συνολικά. Με άλλα λόγια μέσα από τη 

αλληλεπίδραση και την ανταλλαγή πληροφοριών το παιδί θα μπορέσει να βοηθηθεί 

ουσιαστικά. Ανακεφαλαιώνοντας, σε όλες τις απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

εκπαιδευτικούς γίνεται λόγος ότι απαιτείται ψυχολογική στήριξη στον μαθητή με 

μαθησιακές ανάγκες τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους γονείς. 
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5.Περιορισμοί και συμπεράσματα έρευνας 

 

Ως περιορισμός της παρούσας έρευνας μπορεί να θεωρηθεί  ότι το δείγμα ενδέχεται 

να μην θεωρείται αντιπροσωπευτικό, δεδομένου ότι είναι σχετικά μικρό και ότι 

περιορίστηκε στην περιοχή της Εορδαίας. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί είχαν πολλά 

χρόνια εκπαιδευτικής εμπειρίας, άρα και οι απαντήσεις του αντιμετωπίστηκαν ως 

αξιόπιστές. 

Μελετώντας τα αποτελέσματα της έρευνας, συμπεραίνουμε ότι η αυτοαντίληψη των 

μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να επηρεαστεί άμεσα από τις σχολικές 

τους επιδόσεις. Οι χαμηλές επιδόσεις στα μαθήματα επιβαρύνουν την ψυχολογία του 

μαθητή κι αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο μαθητής να διαμορφώνει μια αρνητική άποψη 

για τον εαυτό του, η οποία ενδέχεται να τον οδηγήσει να σταματήσει οποιαδήποτε 

προσπάθεια για μάθηση, να γίνει παθητικός και στο τέλος να αδιαφορεί για το 

μάθημα. Την παραπάνω διατύπωση έρχεται να συμπληρώσει και το γεγονός ότι 

αρκετοί μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες θεωρούν ότι δεν θα τα πάνε καλά σε 

μελλοντικά τεστ και διαγωνίσματα εξαιτίας των προηγούμενων τους επιδόσεων. 

Εξίσου σημαντικόεύρημα της έρευνας είναι ότι οι μαθητές με δυσκολίες μάθησης 

γνωρίζουν τις ικανότητες και τις «αδυναμίες» τους στα μαθήματα και μέχρι ένα 

βαθμό δεν είναι ικανοποιημένοι.Όπως και το γεγονός ότι και οι δάσκαλοι και οι 

συμμαθητές τους εκτιμούν και αναγνωρίζουν τις ικανότητες τους στα μαθήματα άλλα 

και τις προσπάθειες που πραγματοποιούν προκειμένου να βελτιώσουν τις επιδόσεις 

τους στα μαθήματα. Στοιχεία της έρευνας, επίσης, έδειξαν ότι οι κοινωνικές σχέσεις 

και συμπεριφορές τους είναι ίδιες με αυτές των συμμαθητών τους. Σύμφωνα με τα 

ευρήματα της έρευνας, οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι είναι αναγκαία η 

συνεργασία και η αλληλεπίδραση τους με τους γονείς των μαθητών τους με 

δυσκολίες μάθησης, έτσι ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν συνολικά τους μαθητές 

τους. Εξίσου απαραίτητη κρίνουν και την ανάγκη  επιμόρφωσης τους αναφορικά με 

τις μαθησιακές δυσκολίες, καθώς και την δημιουργία είτε ενός τμήματος ένταξης είτε 

την συνεργασία τους με κάποιον άλλο εκπαιδευτικό με την μορφή παράλληλης 

στήριξης, με σκοπό να προσαρμόσουν τις ασκήσεις στις ανάγκες των μαθητών 

αυτών. Τα αποτελέσματα της έρευνας καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η 

επιμόρφωση των δασκάλων και η συνεργασία τους με τους γονείς και κάποιον άλλο 

ειδικό παιδαγωγό, σε συνδυασμό με την ψυχολογική στήριξη εκπαιδευτικών-γονέων-

συμμαθητών στους μαθητές και στις μαθήτριες με μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να 

αποτελέσει ένα πρώτο και βασικό βήμα για να βελτιωθεί η αυτοαντίληψη και η 

αυτοαποτελσματικότητα των μαθητών αυτών.  

Τέλος, μελλοντικές έρευνες μπορούν να εξετάσουν περισσότερους τρόπους 

ενίσχυσης της αυτοαντίληψης των συγκεκριμένων μαθητών, ενδεχομένως 

εμβαθύνοντας περισσότερο στην επιρροή που έχει το κοινωνικό περιβάλλον στην 

διαμόρφωση των απόψεων για τον εαυτό, αλλά και στην ανάγκη προσαρμογής του 

μαθήματος σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ικανότητες όλων των μαθητών. 
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7.Παράρτημα 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: 

Ονομάζομαι Χουρεμίδου Κυριακή και το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος της 

πτυχιακής μου εργασίας, η οποία εξετάζει τις απόψεις που έχουν οι εκπαιδευτικοί για 

την αυτοαντίληψη και την αυτοαποτελεσματικότητα των μαθητών / τριών με τους με 

μαθησιακές δυσκολίες. Θα παρακαλούσα να αφιερώσετε μερικά λεπτά για την 

συμπλήρωση του. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και την συμμετοχή σας! 

 

Φύλο 

Άνδρας  

Γυναίκα  

 

Έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας 

1-5 

6-20 

21-30 

>30 

 

Τάξη που διδάσκετε: 

Γ  

Δ  

Ε  

ΣΤ  
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Αριθμός μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες μέσα στην τάξη: 

…………………………………… 

 

Συνολικός αριθμός μαθητών τάξης: 

……………………………………. 

 

Φύλο μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες: Μαθητής / τρια : 

Αγόρι  

Κορίτσι  

 

Παρακάτω υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις ιεραρχημένης κλίμακας από το 1 έως το 5. 

Έχοντας στο νου σας τον/την μαθητή/τρια σας με μαθησιακές δυσκολίες απαντήστε 

στις ερωτήσεις αυτές. 

1:καθόλου, 2:λίγο, 3:μέτρια, 4: πολύ, 5: πάρα πολύ 

Α/ α Ερώτηση Καθόλου 

(1) 

Λίγο     

(2) 

Μέτρια 

(3) 

Πολύ     

(4) 

Πάρα 

πολύ (5) 

1
η
 Αισθάνεται ότι είναι καλός 

/ η στα μαθήματα 

     

2
η
 Μπορεί να λύσει δύσκολες 

ασκήσεις στα μαθήματα. 

     

3
η
 Τα πάει πραγματικά πολύ 

καλά στα μαθήματα. 

     

4
η
 Συνήθως μπορεί να λύσει 

γρήγορα τις ασκήσεις. 

     

5
η
 Θυμάται εύκολα κάτι που 

έχει μάθει στα μαθήματα. 

     

6
η
 Μπορεί να λύσει όλες τις 

ασκήσεις. 

     

7
η
 Οι συμμαθητές του / της 

αναγνωρίζουν τις 

ικανότητες του / της στα 

μαθήματα. 

     

8
η
 Τα άλλα παιδιά τον / την 

συμβουλεύονται όταν δεν 

καταλαβαίνουν κάτι στα 

μαθήματα. 

     

9
η
 Συχνά ο / η εκπαιδευτικός 

επαινεί τη δουλειά του / 
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της στα μαθήματα. 

10
η
 Πιστεύει πως γενικά τον 

την εκτιμούν για τις 

ικανότητες του / της στα 

μαθήματα. 

     

11
η
 Οι συμμαθητές του / της 

πολλές φορές ζητούν να 

δούνε τις απαντήσεις που 

δίνει στα μαθήματα. 

     

12
η
 Είναι ευχαριστημένος / η 

από τις ικανότητες του / 

της στα μαθήματα. 

     

13
η
 Είναι ικανοποιημένος / η 

από την συμμετοχή του / 

της στην τάξη κατά την 

ώρα των μαθημάτων. 

     

14
η
 Λύνει με ικανοποιητική 

ταχύτητα τις ασκήσεις. 

     

15
η
 Είναι ευχαριστημένος / η 

από την ταχύτητα με την 

οποία λύνει τις ασκήσεις. 

     

16
η
 Είναι ευχαριστημένος/ η 

από τον τρόπο σκέψης που 

ακολουθεί για να λύσει τις 

ασκήσεις. 

     

17
η
 Συνήθως είναι 

ευχαριστημένος /η από την 

επίδοση του / της στα 

μαθήματα. 

     

18
η
 Είναι ικανοποιημένος/η 

από τις προσπάθειες που 

κάνει στα μαθήματα. 

     

19
η
 Είναι σίγουρος/η πως θα 

τα πάει καλά στα τεστ και 

στα διαγωνίσματα. 

     

20
η
 Συνήθως τα παρατάει όταν 

οι ασκήσεις είναι 

δύσκολες. 

     

21
η
 Του / της αρέσει να κάνει 

παρέα με παιδιά 

μικρότερης ηλικίας. 

     

22
η
 Είναι τόσο ευτυχισμένος / 

η όσο και τα περισσότερα 

αγόρια και κορίτσια. 

     

23
η
 Υπάρχουν πολλές φορές 

που θέλει να πάει σπίτι. 

     

24
η
 Λέει πάντοτε την αλήθεια.      

25
η
 Ποτέ δεν ανησυχεί για 

τίποτε. 
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26
η
 Συχνά ντρέπεται για τον 

εαυτό του  / της.  

     

27
η
 Οι γονείς του / της τον 

/την κάνουνε να 

αισθάνεται πως δεν είναι 

αρκετά καλός / η . 

     

28
η
 Έχει λίγους μόνο φίλους.      

 

 Ποιες θεωρείτε πως είναι οι ανάγκες του εκπαιδευτικού , όταν μέσα στην τάξη 

του έχει κάποιο μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 


