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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Σκιπιτάρη Βικτωρία: «Συµπερίληψη µαθητών µε αυτισµό: εµπειρία, γνώσεις, στάσεις 

και στρατηγικές εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης» 

 (Υπό την επίβλεψη του καθηγητή Χ. Τσορµπατζούδη) 

 

Η συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό στη γενική τάξη του δηµοτικού σχολείου 

κυριαρχεί όλο και περισσότερο ακολουθώντας τις αλλαγές στη νοµοθεσία τόσο 

διεθνώς όσο και σε εγχώριο επίπεδο. Οι εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής 

που εργάζονται στο γενικό σχολείο καλούνται όλο και περισσότερο να παρέχουν 

κατάλληλη υποστήριξη στους µαθητές µε αυτισµό. Κατά συνέπεια, σκοπός της 

παρούσας µελέτης ήταν να εξεταστεί η εµπειρία και η γνώση των εκπαιδευτικών 

γενικής και ειδικής αγωγής της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στον αυτισµό, καθώς 

επίσης και να µελετηθούν οι στάσεις τους και οι στρατηγικές που εφαρµόζουν σε 

σχέση µε τη συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό στη γενική τάξη. Στην έρευνα 

συµµετείχαν 117 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, 78 εκπαιδευτικοί γενικής 

αγωγής και 39 εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, που υπηρετούσαν σε δηµόσια γενικά 

σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής δίδασκαν σε όλες τις τάξεις του δηµοτικού 

σχολείου και οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής υπηρετούσαν είτε στο Tµήµα Ένταξης 

του σχολείου είτε στην Παράλληλη στήριξη. Οι συµµετέχοντες συµπλήρωσαν το 

ερωτηµατολόγιο Autism Inclusion Questionnaire (Segall & Campbell, 2007). Για τον 

έλεγχο των στατιστικών υποθέσεων χρησιµοποιήθηκε η διαδικασία Independent-

Samples t-test, ο έλεγχος χ
2
 και οι συντελεστές Pearson και Spearman για τη 

συσχέτιση των µεταβλητών. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικής 

αγωγής διέθεταν καλύτερο επίπεδο γνώσεων για τον αυτισµό και ότι γνώριζαν και 

είχαν χρησιµοποιήσει περισσότερες στρατηγικές για τη συµπερίληψη των µαθητών 

µε αυτισµό σε σύγκριση µε τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής. Αντίθετα, τα 

ευρήµατα αποκάλυψαν ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής δε διέφεραν από τους 

εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής ως προς τις στάσεις τους απέναντι στη συµπερίληψη 

των µαθητών µε αυτισµό και ότι οι εκπαιδευτικοί γενικά είχαν θετικές στάσεις. 

Επιπρόσθετα, όσον αφορά στη σχέση ανάµεσα στην εµπειρία και τις γνώσεις των 

εκπαιδευτικών για τον αυτισµό και τη γνώση και χρήση στρατηγικών συµπερίληψης, 

βρέθηκε θετική συσχέτιση, ενώ ανάµεσα στις στάσεις των εκπαιδευτικών και τη 

γνώση και χρήση στρατηγικών δεν υπήρξε συσχέτιση. Τα αποτελέσµατα 
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αναδεικνύουν τη σηµασία της πρόσθετης κατάρτισης των εκπαιδευτικών πάνω σε 

ζητήµατα συµπερίληψης µαθητών µε αυτισµό. 

 

 

Λέξεις κλειδιά: αυτισµός, συµπερίληψη, γνώσεις, στάσεις εκπαιδευτικών, 

στρατηγικές συµπερίληψης 
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ABSTRACT 

 

Skipitari Victoria: “Inclusion of students with autism: elementary teachers’ 

experience, knowledge, attitudes, and strategies” 

(Under the supervision of Professor H. Tsorbatzoudis) 

 

Inclusion of students with autism in the general education classroom is becoming 

more prevalent in elementary school by following the current laws internationally but 

also at national level. General and special education teachers are increasingly called 

on to provide appropriate support for students with autism in mainstream schools. As 

a result, the purpose of this study was to investigate elementary general education and 

special education teachers' experience and knowledge regarding autism as well as 

attitudes and classroom strategies toward inclusion of students with autism in general 

education classrooms. The research involved 117 elementary school teachers, 78 

general education teachers and 39 special education teachers, serving students in 

public general schools. General education teachers taught in all grades and special 

education teachers worked in Integration Classes and in Parallel Support. Data were 

collected from the purposive population using the Autism Inclusion Questionnaire 

(Segall & Campbell, 2007). Independent-Samples t-test and chi squared were 

conducted for hypothesis testing in this study. Pearson and Spearman coefficients 

were used to measure correlations between variables. Results indicated that special 

education teachers held higher levels of experience, knowledge of autism and 

awareness and use of classroom strategies for inclusion children with autism as 

compared to general education teachers. However, the findings revealed that special 

education teachers didn’t show more positive attitudes than general education 

teachers did. Teachers generally reported positive attitudes towards the inclusion of 

students with autism. In addition, significant relationship was found between 

experience and knowledge of autism and awareness and use of classroom strategies 

for inclusion, whereas attitudes and awareness and use of strategies were unrelated. 

These results highlight the importance of additional teacher training on issues of 

inclusion of students with autism. 

 

 

Keywords: autism, inclusion, knowledge, teacher attitudes, inclusive strategies 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες το ζήτηµα της συµπερίληψης των µαθητών µε αυτισµό 

στο πλαίσιο της γενικής εκπαίδευσης απασχολεί ιδιαίτερα την εκπαιδευτική 

κοινότητα. Η συχνότητα εµφάνισης των ∆ιαταραχών Αυτιστικού Φάσµατος (∆ΑΦ) 

στο γενικό πληθυσµό αυξάνεται µε εντυπωσιακό ρυθµό (Kim, Leventhal, Koh, 

Fombonne, & Laska, 2011; Centers for Disease Control, 2014). Οι διεθνείς 

συµβάσεις για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία και οι πρόσφατες εξελίξεις 

στην εκπαιδευτική πολιτική διεθνώς προωθούν τη συµπερίληψη των παιδιών µε 

Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ), συµπεριλαµβανοµένων και των παιδιών µε 

αυτισµό, στις γενικές τάξεις (United Nations, 1989, UNESCO, 1994, 2009; No Child 

Left Behind Act of 2001; The Individuals with Disabilities Education Improvement 

Act of 2004). 

Η συµπερίληψη (inclusion) είναι µία διαδικασία, η οποία στοχεύει να βελτιώσει 

την κοινωνική και εκπαιδευτική εµπειρία όλων των παιδιών, αυξάνοντας τη 

συµµετοχή τους στα προγράµµατα σπουδών, τον πολιτισµό και την κοινότητα των 

τοπικών σχολείων (Ainscow, Dyson, & Weiner, 2013). Η συµπερίληψη των παιδιών 

µε αυτισµό µπορεί να απαιτήσει τις προσαρµογές στο αναλυτικό πρόγραµµα 

σπουδών και στο περιβάλλον της τάξης. Συγκεκριµένα, τα παιδιά µε αυτισµό έχουν 

δυσκολίες στη µάθηση, στην αλληλεπίδραση και την επικοινωνία µε τους άλλους, 

στη χρήση µιας κατάλληλης γλώσσας και στη απόκτηση ευχαρίστησης από την 

εναλλαγή δραστηριοτήτων. Όλα τα παραπάνω αποτελούν απαραίτητους στόχους που 

πρέπει να επιτευχθούν µέσα από πρακτικές συµπερίληψης στην τάξη (Autism 

Working Group, 2002).  

Με δεδοµένο ότι ο αριθµός των παιδιών σχολικής ηλικίας που εντοπίζεται µε 

αυτισµό αυξάνεται δραστικά σηµαντικά, η συµπερίληψη αυτών των παιδιών στην 

γενική τάξη εκπαίδευσης αποτελεί µία πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς της γενικής 

και ειδικής αγωγής. Ορισµένα βασικά ζητήµατα τα οποία πρέπει να αντιµετωπιστούν 

για την επιτυχή εκπαιδευτική υποστήριξη των µαθητών µε αυτισµό είναι η παροχή 

κινήτρων και η επικέντρωση της προσοχής των µαθητών, η προώθηση της 

κοινωνικής επικοινωνίας και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, η δοµηµένη 

διδασκαλία και η διαχείριση της συµπεριφοράς. Οι εκπαιδευτικοί διαδραµατίζουν ένα 

βασικό ρόλο στην επιτυχηµένη συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό (McGregor & 
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Campbell, 2001; Emam & Farrell, 2009). Επιπρόσθετα, η επιτυχής εκπαίδευση των 

παιδιών που ανήκουν στο φάσµα απαιτεί την συνδροµή ποικίλων ειδικών 

επαγγελµατιών, συµπεριλαµβανοµένων των σχολικών ψυχολόγων, των 

λογοθεραπευτών και των εργοθεραπευτών (Barnard, 2002). Όλα αυτά τοποθετούν 

ένα φορτίο ευθύνης σε όλους τους εκπαιδευτικούς των µαθητών µε αυτισµό που 

εργάζονται στο γενικό σχολείο. Είναι αδικαιολόγητο να αναµένεται από τους 

εκπαιδευτικούς να παρέχουν την κατάλληλη εκπαίδευση στα παιδιά µε αυτισµό χωρίς 

τη λήψη κατάρτισης στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές απαιτήσεις αυτής της οµάδας 

µαθητών. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής, πολλοί από τους οποίους δεν 

έχουν δεχτεί κάποια εκπαίδευση πάνω στις ∆ΑΦ, αναµένεται να επιδείξουν 

διαφορετικές στάσεις και συναισθήµατα, όταν στην τάξη τους πρέπει να φοιτήσει 

ένας µαθητής µε ∆ΑΦ (Sutherland, Lewis-Palmer, Stichter, & Morgan, 2008).  

Η επιτυχία της συµπερίληψης µεταξύ άλλων παραγόντων εξαρτάται από την 

εµπειρία και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών, γενικής και ειδικής στον αυτισµό, τις 

γνώσεις τους για τον αυτισµό και τις στάσεις τους απέναντι στη συµπερίληψη των 

µαθητών µε ∆ΑΦ (McGregor & Campbell, 2001; Segall, 2007; Emam & Farrell, 

2009; Segall & Campbell, 2012). Η εξασφάλιση ότι οι οι µαθητές µε αυτισµό 

λαµβάνουν αποτελεσµατική παρέµβαση στο γενικό σχολείο θα εξαρτηθεί, εν µέρει, 

από το βαθµό στον οποίο οι εκπαιδευτικοί και το προσωπικό είναι έτοιµοι να 

εφαρµόσουν τεκµηριωµένες στρατηγικές και παρεµβάσεις (Boardman et al., 2005). 

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν εκπαιδευτεί στον αυτισµό ή που έχουν προηγούµενη 

εµπειρία µε µαθητές µε ∆ΑΦ εκθέτουν θετικότερες στάσεις για τη συµπερίληψη των 

µαθητών µε αυτισµό στην τάξη (Syriopoulou-Deli, Cassimos, Tripsianis, & 

Polychronopoulou, 2012). Για να διδάξει ένας εκπαιδευτικός σε µαθητές µε ∆ΑΦ 

απαιτείται να γνωρίζει συγκεκριµένες προσεγγίσεις, οι οποίες, όπως προκύπτει δεν 

είναι γνωστές κυρίως στους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής (Leach & Duffy, 2009). 

Με την παρούσα έρευνα πραγµατοποιήθηκε σύγκριση της εµπειρίας και των 

γνώσεων των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής της πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης στον αυτισµό, όπως επίσης και των στάσεών τους για τη συµπερίληψη 

των µαθητών µε αυτισµό στη γενική τάξη και των στρατηγικών που γνωρίζουν και 

έχουν χρησιµοποιήσει για την αποτελεσµατικότερη συµπερίληψη των µαθητών µε 

∆ΑΦ. Επιπρόσθετα διενεργήθηκε διερεύνηση της σχέσης µεταξύ της εµπειρίας, των 

γνώσεων και των στάσεων των εκπαιδευτικών µε τη γνώση και χρήση στρατηγικών 
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στο πλαίσιο της συµπερίληψης των µαθητών µε αυτισµό στη γενική τάξη του 

δηµοτικού σχολείου. 

To πρώτο κεφάλαιο της εργασίας περιλαµβάνει την εισαγωγή και τους 

λειτουργικούς ορισµούς. Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται µία εκτενής 

βιβλιογραφική ανασκόπηση και πραγµατοποιείται κυρίως διερεύνηση των βασικών 

εννοιών και παραµέτρων της έρευνας, όπως της συµπερίληψης, των ∆ιαταραχών 

Αυτιστικού Φάσµατος (∆ΑΦ), των γνώσεων των εκπαιδευτικών για τις ∆ΑΦ, των 

στάσεων των εκπαιδευτικών απέναντι στη συµπερίληψη των µαθητών µε ∆ΑΦ και 

των εκπαιδευτικών πρακτικών για τη συµπερίληψη των µαθητών µε ∆ΑΦ στη γενική 

τάξη. Στο τρίτο κεφάλαιο περιέχονται ο στόχος της έρευνας, τα ερευνητικά 

ερωτήµατα, οι ερευνητικές υποθέσεις και η σηµασία και οι περιορισµοί της έρευνας. 

Το τέταρτο κεφάλαιο εστιάζει στη µέθοδο της έρευνας και παρουσιάζεται το 

εργαλείο συλλογής των δεδοµένων, το ερωτηµατολόγιο Autism Inclusion 

Questionnaire (AIQ) (Segall & Campbell, 2007). Στο πέµπτο κεφάλαιο 

πραγµατοποιείται παρουσίαση και ανάλυση των ευρηµάτων από το ερωτηµατολόγιο 

που συµπλήρωσαν οι εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής της Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης. Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται ο σχολιασµός των αποτελεσµάτων και στο 

έβδοµο κεφάλαιο παρατίθενται τα συµπεράσµατα της παρούσας έρευνας. Τέλος, στο 

όγδοο κεφάλαιο γίνονται προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση του ζητήµατος της 

συµπερίληψης των µαθητών µε αυτισµό. 

 

 

1.1. Λειτουργικοί Ορισµοί 

Οι περιοχές της ειδικής αγωγής και ειδικότερα του αυτισµού και της 

συµπερίληψης έχουν συχνά ορισµούς και όρους που είναι συγκεκριµένοι για τον 

κάθε τοµέα. Στην παρούσα εργασία διευκρινίζεται ότι ο όρος «αυτισµός» 

χρησιµοποιείται µε την έννοια του φάσµατος και παράλληλα µε τον όρο ∆ιαταραχή 

Αυτιστικού Φάσµατος (∆ΑΦ). Οι όροι και τα αρκτικόλεξα που χρησιµοποιούνται σε 

όλη τη διατριβή καθορίζονται και εξηγούνται παρακάτω: 

∆ιαταραχές Αυτιστικού Φάσµατος (∆ΑΦ): αποτελούν ένα ευρύ φάσµα 

νευροαναπτυξιακών διαταραχών. Τα άτοµα που ανήκουν στις ∆ιαταραχές 

Αυτιστικού Φάσµατος (∆ΑΦ) (Autism Spectrum Disorders - ASD) παρουσιάζουν 

δύο κοινά χαρακτηριστικά, επίµονα ελλείµµατα στην κοινωνική επικοινωνία και την 
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κοινωνική αλληλεπίδραση και περιορισµένα ενδιαφέροντα, επαναλαµβανόµενα 

µοτίβα συµπεριφοράς ή δραστηριότητες (American Psychiatry Association, 2013).  

Συµπερίληψη (inclusion): η ιδέα ή η φιλοσοφία σύµφωνα µε την οποία οι 

µαθητές µε αναπηρία εκπαιδεύονται στις τάξεις γενικής εκπαίδευσης και 

συµµετέχουν ενεργά στο βαθµό που είναι δυνατόν (Weinfeld & Davis, 2008). 

Λιγότερο περιοριστικό περιβάλλον: θεσµοθετήθηκε από το νόµο Individuals 

with Disabilities Education Act (IDEA) (2004). Το λιγότερο περιοριστικό περιβάλλον 

(Least Restrictive Environment - LRE) δηλώνει ότι οι µαθητές µε αναπηρία πρέπει να 

δέχονται εκπαίδευση όσο περισσότερο γίνεται σε ένα περιβάλλον µε µαθητές χωρίς 

αναπηρία. 

Στάσεις: ορίζονται ως οι γνωστικές και οι συναισθηµατικές αξιολογήσεις, 

καθώς και οι συµπεριφοριστικές προθέσεις ενός προσώπου απέναντι σε ένα 

αντικείµενο ή µία πληροφορία (Γεώργας, 1995). Τα αντικείµενα µιας στάσης µπορεί 

να είναι άτοµα, αντικείµενα και αξίες. Το γνωστικό συστατικό αναφέρεται στις 

πεποιθήσεις του ατόµου καθώς επίσης και στις πληροφορίες και στη γνώση για ένα 

πρόσωπο, ένα αντικείµενο ή µία ιδέα. Το συναισθηµατικό συστατικό αντιπροσωπεύει 

τις συναισθηµατικές αντιδράσεις του ατόµου στο αντικείµενο ή το πρόσωπο. 

Θεωρητικά, η στάση ενός προσώπου έχει επιπτώσεις στις γνωστικές, 

συναισθηµατικές και συµπεριφοριστικές αντιδράσεις προς τους άλλους (Triandis, 

2002) και εποµένως η στάση ενός εκπαιδευτικού απέναντι σε έναν µαθητή µε 

αυτισµό µπορεί να ασκήσει τεράστια επίδραση στις αλληλεπιδράσεις τους µέσα στην 

τάξη.  

Τεκµηριωµένες πρακτικές: µία πρακτική θεωρείται τεκµηριωµένη για τα 

άτοµα µε αυτισµό, αν η αποτελεσµατικότητά της έχει καθιερωθεί µέσα από έρευνες 

που έχουν κριθεί σε επιστηµονικά περιοδικά. Στις Η.Π.Α. το Εθνικό Επαγγελµατικό 

Κέντρο Ανάπτυξης στις ∆ΑΦ (National Professional Development Center on ASD) 

(http://autismpdc.fpg.unc.edu) έχει υιοθετήσει τον παραπάνω ορισµό για τις 

τεκµηριωµένες πρακτικές (Evidence-Based Practices), οι οποίες αποτελούν δοµικές 

µονάδες των εκπαιδευτικών προγραµµάτων για τα παιδιά µε ∆ΑΦ ή τα συστατικά 

των αναλυτικών µοντέλων αντιµετώπισης των ∆ΑΦ. Κατά το σχεδιασµό ενός 

εξατοµικευµένου προγράµµατος εκπαίδευσης ή παρέµβασης για ένα µαθητή µε ∆ΑΦ 

οι εκπαιδευτικοί µπορούν να επιλέξουν αυτές τις πρακτικές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

2.1. Αυτισµός  

Ο αυτισµός είναι µία αναπτυξιακή διαταραχή νευροβιολογικής προέλευσης, 

που καθορίζεται µε βάση τα συµπεριφορικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα του ατόµου. Ο αυτισµός είναι ένας γενικός όρος για µια οµάδα σύνθετων 

διαταραχών της ανάπτυξης του εγκεφάλου (Hill & Frith, 2003). Χαρακτηρίζεται 

καλύτερα ως φάσµα διαταραχών που ποικίλλει όσον αφορά στη δριµύτητα των 

συµπτωµάτων, την ηλικία έναρξης και τη σύνδεσή του (συννοσηρότητα) µε άλλες 

διαταραχές (π.χ. νοητική αναπηρία, επιληψία ή ∆ιαταραχή Ελλειµµατικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα) (National Research Council, 2001; Wing, 2012; 

O’Dwyer et al., 2014). 

Με τη δηµοσίευση του διαγνωστικού εγχειριδίου DSM-5 τον Μάιο του 2013, 

όλες οι αυτιστικές διαταραχές συγχωνεύθηκαν σε µία οµπρέλα, αυτή της ∆ιαταραχής 

Αυτιστικού Φάσµατος (∆ΑΦ) (American Psychiatry Association, 2013). Οι ∆ΑΦ 

χαρακτηρίζονται από ελλείµµατα στην επικοινωνία και την κοινωνική 

αλληλεπίδραση και από περιορισµένες και επαναλαµβανόµενες συµπεριφορές, 

ενδιαφέροντα και δραστηριότητες σε διάφορους βαθµούς (American Psychiatry 

Association, 2013).  

Υπάρχουν σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στα άτοµα που εκδηλώνουν την 

διαταραχή, οι οποίες εµφανίζονται σε πολλούς τοµείς και συµπεριλαµβάνουν την 

κοινωνικότητα, το λόγο και την επικοινωνία, την κίνηση και τις γνωστικές 

λειτουργίες (Whitman & Ekas, 2008). Οι ∆ΑΦ αποτελούν διαταραχές φάσµατος 

δεδοµένου ότι όλα αυτά τα ελλείµµατα παρουσιάζονται από ένα βαθµό ήπιο έως ένα 

βαθµό σοβαρό. Τα άτοµα µε τα σοβαρότερα προβλήµατα, παρουσιάζουν απουσία 

λειτουργικής γλώσσας και νοητική αναπηρία και χαρακτηρίζονται ως άτοµα χαµηλής 

λειτουργικότητας (National Research Council, 2001). Στην άλλη άκρη του φάσµατος 

βρίσκονται τα άτοµα µε πιο ήπια συµπτωµατολογία, λειτουργική οµιλία και 

τουλάχιστον φυσιολογική νοηµοσύνη, τα οποία συχνά αναφέρονται ως άτοµα µε 

αυτισµό υψηλής λειτουργικότητας ή αν δεν υπάρχει καθυστέρηση στην ανάπτυξη της 

οµιλίας, αναφέρονται ως άτοµα µε σύνδροµο Asperger (Noterdaeme, Wriedt, & 

Höhne, 2010). Οι ∆ΑΦ είναι µια οµάδα νευροαναπτυξιακών διαταραχών, στo 
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πλαίσιο της οποίας εκδηλώνονται σοβαρά προβλήµατα συµπεριφοράς µε τη µορφή 

πολύ ασυνήθιστης, επιθετικής και ακόµη και αυτοκαταστροφικής συµπεριφοράς 

(Horner et al., 2002; Matson, 
 
2009). 

Η προέλευση της έννοιας της λέξης αυτισµός έχει τις ρίζες της στην ελληνική 

γλώσσα και προέρχεται από την ελληνική λέξη εαυτός που σηµαίνει «εγώ ο ίδιος» κι 

έρχεται σε αντίθεση µε τον άλλο σαν «ίδιος» (Frith, 1996). Το 1911 o Ελβετός 

ψυχίατρος Eugen Bleuler εισήγαγε τον όρο στην ψυχιατρική γλώσσα για να 

καταδείξει ένα σύµπτωµα στη σχιζοφρένεια ενηλίκου ατόµου που συνίσταται στο 

κλείσιµο του εαυτού του, τη δυσκολία και την αδυναµία της επικοινωνίας µε τους 

άλλους, καθώς και την αποµάκρυνση του από την πραγµατικότητα (Συνοδινού, 

2007). Στη συνέχεια δύο άλλοι ψυχίατροι, ο Leo Kanner (1943) και ο Hans Asperger 

(1944) περιέγραψαν, ξεχωριστά ο καθένας, περιπτώσεις παιδιών τα οποία 

παρουσίαζαν ελλείµµατα στην κοινωνική αλληλεπίδραση, τη γλωσσική επικοινωνία 

και περιορισµένα ενδιαφέροντα, χωρίς όµως να έχουν σχιζοφρένεια. Η διαταραχή 

τότε ονοµάστηκε από τον Kanner ως «πρώιµος βρεφικός αυτισµός» και από τον 

Asperger ως «αυτιστική ψυχοπάθεια». Περιγράφεται ουσιαστικά για πρώτη φορά ο 

αυτισµός και το σύνδροµο Asperger, όπως ορίζονται σήµερα οι δύο αυτές υποοµάδες 

του φάσµατος (Frith, 1996). 

Εν κατακλείδι, οι δυσκολίες που παρουσιάζουν τα άτοµα µε ∆ΑΦ επηρεάζουν 

βαθιά τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνονται και βιώνουν τον εαυτό τους και τον 

κόσµο, µε αποτέλεσµα να αποτελούν πολύ σοβαρές προκλήσεις για τους γονείς και 

τους δασκάλους τους. Για το λόγο αυτό είναι σηµαντικό να πραγµατοποιηθεί µία 

έγκαιρη διάγνωση, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε όσους συναναστρέφονται µε το 

παιδί, να συνειδητοποιήσουν από νωρίς το πρόβληµα και να αναζητήσουν 

προγράµµατα θεραπευτικών και εκπαιδευτικών παρεµβάσεων.  

 

 

2.1.2 Ηλικία εντοπισµού - Προγνωστικοί παράγοντες 

Ο αυτισµός συνήθως διαγιγνώσκεται περίπου στα πρώτα τρία χρόνια ή και 

αργότερα, αν και οι πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι µια πρώτη διάγνωση 

(screening) στους 18 µήνες µπορεί να είναι δυνατή. ∆ιαχρονικές µελέτες που έχουν 

γίνει σε βρέφη παραθέτουν ορισµένους προγνωστικούς παράγοντες που κατατάσσουν 

τα παιδιά σε οµάδες υψηλού κινδύνου (Elsabbagh & Johnson, 2007). Τα µικρά παιδιά 

µε αυτισµό συνήθως αποτυγχάνουν να επικοινωνούν µέσω µη λεκτικών τρόπων ή 
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κατάδειξης, αδυνατούν να ακολουθήσουν το βλέµµα των µατιών των άλλων και δεν 

αναπτύσσουν συµβολικό παιχνίδι. Έχουν βρεθεί επίσης ότι απουσιάζουν οι 

εκφράσεις του προσώπου, το κοινωνικό χαµόγελο και η αυθόρµητη µίµηση 

(Zwaigenbaum et al., 2005).  

 Υπάρχουν σταθµισµένες κλίµακες αξιολόγησης που µπορούν να εντοπίσουν 

από την ηλικία των 18 µηνών ορισµένα βρέφη υψηλής επικινδυνότητας και να 

συµβάλλουν στην έγκαιρη διάγνωση. Μέσα σε αυτές ανήκει η Κλίµακα 

Παρακολούθησης Αυτισµού για Βρέφη (Autism Observation Scale for Infants -

AOSI), η οποία επικεντρώθηκε στις ικανότητες των παιδιών να ανταποκρίνονται στο 

όνοµά τους, στην κοινωνική συναλλαγή και στη µίµηση. Επίσης, η κλίµακα 

περιλάµβανε στοιχεία που εξετάζουν βασικές οπτικές και κινητικές δεξιότητες 

(Zwaigenbaum et al., 2005).  

Στα εργαλεία ανίχνευσης εµπεριέχεται η Λίστα Ελέγχου µε βάση το 

Αναπτυξιακό Προφίλ στην Επικοινωνία και τη Συµβολική Συµπεριφορά 

(Communication and Symbolic Behavior Scales Developmental Profile), η οποία 

είναι ένα τυποποιηµένο εργαλείο µε σκοπό να αξιολογήσει την επικοινωνία και τις 

συµβολικές δυνατότητες των παιδιών των οποίων η λειτουργική ηλικία επικοινωνίας 

είναι µεταξύ 6 µηνών και 2 ετών. Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί και στα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας, η χρονολογική ηλικία των οποίων είναι µέχρι 5-6 έτη, εάν το 

αναπτυξιακό επίπεδο λειτουργίας τους είναι πιο κάτω από τους 24 µήνες. Ο σκοπός 

του εργαλείου είναι τριπλός: α) να ανιχνεύσει τα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο 

να εµφανίσουν µία αναπτυξιακή καθυστέρηση ή αναπηρία, β) να αξιολογήσει και να 

εκτιµήσει εάν ένα παιδί έχει καθυστερήσεις στην κοινωνική επικοινωνία, την 

έκφραση του λόγου (γλώσσα) και τη συµβολική λειτουργία και γ) να αξιολογήσει τις 

αλλαγές που καταγράφονται στην κοινωνική επικοινωνία, την έκφραση του λόγου 

(γλώσσα) και τη συµβολική λειτουργία µε την πάροδο του χρόνου (Wetherby & 

Prizant, 2002).   

Ένα άλλο εργαλείο ανίχνευσης είναι ο Τροποποιηµένος Πίνακας Ελέγχου για 

τον Αυτισµό στα Μικρά Παιδιά (Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised 

with Follow-Up - M-CHAT-R/F) (Robins et al., 2014) που αναθεωρήθηκε και είναι 

ένα εργαλείο ανίχνευσης δύο σταδίων. Στηρίζεται σε εκθέσεις γονέων για να 

αξιολογηθεί ο κίνδυνος εµφάνισης της ∆ιαταραχής Αυτιστικού Φάσµατος. Το M-

CHAT-R/F είναι ένα εργαλείο ανίχνευσης για τον αυτισµό που έχει σχεδιαστεί για να 
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προσδιορίσει τα παιδιά 16 έως 30 µηνών που πρέπει να λάβουν µια πιο λεπτοµερή 

αξιολόγηση για πιθανά πρόωρα σηµάδια ∆ιαταραχής Αυτιστικού Φάσµατος ή 

αναπτυξιακής καθυστέρησης. 

Συνοψίζοντας, µε τα εργαλεία ανίχνευσης πραγµατοποιείται έλεγχος της 

ανάπτυξης του παιδιού, ειδικότερα αν υπάρχει ανησυχία ή αν το παιδί βρίσκεται σε 

κίνδυνο, µε απώτερο στόχο να ξεκινήσει η πρώιµη παρέµβαση, η οποία θα επιφέρει 

το µέγιστο δυνατό αποτέλεσµα στους τοµείς τους οποίους το παιδί υπολείπεται. 

 

 

2.1.3. ∆ιαγνωστικά κριτήρια - Αλλαγές  

Η διάγνωση του αυτισµού πραγµατοποιείται συγκρίνοντας τις συµπεριφορές 

του ατόµου µε τα συµπτώµατα που περιγράφονται σε καταλόγους επίσηµων 

διαγνωστικών κριτηρίων. Οι βασικές διεθνείς διαγνωστικές κατηγοριοποιήσεις είναι 

το ICD (International Classification of Diseases), η ∆ιεθνής Στατιστική Ταξινόµηση 

Νόσων και Συναφών Προβληµάτων Υγείας, που παράγεται από τον Παγκόσµιο 

Οργανισµό Υγείας (World Health Organization, 1992) και το DSM (Diagnostic and 

Statistical Manual), το ∆ιαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο της Αµερικανικής 

Ψυχιατρικής Ένωσης (American Psychiatric Association, 1994). Το ICD είναι 

διαδεδοµένο στην Ευρώπη, ενώ το DSM χρησιµοποιείται κυρίως στις Η.Π.Α. Και τα 

δύο συστήµατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν εναλλάξ. Τα διαγνωστικά κριτήρια 

ορίζουν κι εξηγούν ποια συµπτώµατα θα πρέπει να υπάρχουν για να δοθεί µία 

συγκεκριµένη διάγνωση.  

Η τρέχουσα έκδοση για το ICD είναι η 10η (ICD-10). Μέχρι πρόσφατα η 

τρέχουσα έκδοση του DSM ήταν η 4η (DSM-IV). Παρόλο που οι δύο λίστες των 

διαγνωστικών κριτηρίων είχαν κάποιες διαφορές η συνολική διαγνωστική τους 

προσέγγιση ήταν παρόµοια. Και τα δύο διαγνωστικά συστήµατα όριζαν την ίδια 

τριάδα διαγνωστικών συµπτωµάτων για τα άτοµα που βρίσκονται στο φάσµα του 

αυτισµού, που εµπεριέχει δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, δυσκολίες, 

στην επικοινωνία και στερεοτυπικές, επαναλαµβανόµενες συµπεριφορές, 

δραστηριότητες και ενδιαφέροντα. 

Υπάρχει µεγάλη µεταβλητότητα µεταξύ του φάσµατος που αναγνωρίζει το 

ICD-10. Κάθε άνθρωπος µε αυτισµό έχει τα δικά του, προσωπικά χαρακτηριστικά. Η 

ίδια δεξιότητα µπορεί να διαφέρει µεταξύ των παιδιών αλλά και στο ίδιο παιδί και 

από ηλικία σε ηλικία. Λόγω αυτής της µεταβλητότητας και της δυσκολίας 
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διαχωρισµού των προβληµάτων της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, της επικοινωνίας 

και των στερεότυπων εµµονικών συµπεριφορών, είναι προτιµότερο να 

χρησιµοποιούνται συγκεκριµένα εργαλεία και µέσα που ελέγχουν την 

συµπτωµατολογία του αυτισµού (Howlin 1998). Από την κλινική εµπειρία, 

παρατηρείται ότι τα άτοµα έχουν τις περισσότερες φορές ένα συνδυασµό 

χαρακτηριστικών του αυτισµού και σχετικά σπάνια συναντιούνται αυτούσια όλα τα 

χαρακτηριστικά του συνδρόµου. Είναι πιο χρήσιµο να γίνει η κατηγοριοποίηση µε 

βάση το επίπεδο των ικανοτήτων, παρά µε βάση τη θεωρητική κατηγοριοποίηση σε 

υποοµάδες. 

Το Μάιο του 2013 δηµοσιεύτηκε η αναθεωρηµένη έκδοση του DSM-IV το 

DSM-5, η οποία περιλαµβάνει σηµαντικές αλλαγές στα διαγνωστικά κριτήρια (Kim 

et al., 2014). Οι αλλαγές αφορούν αρχικά τον γενικό όρο «∆ιάχυτες Αναπτυξιακές 

∆ιαταραχές» (∆Α∆), ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον όρο «∆ιαταραχή Αυτιστικού 

Φάσµατος» (∆ΑΦ). Η ∆ΑΦ θεωρείται τώρα ως µία διαγνωστική κατηγορία µε µία 

οµάδα συµπτωµάτων. Οι διαγνωστικές υποκατηγορίες Αυτιστική ∆ιαταραχή, 

Σύνδροµο Αsperger, Παιδική Αποδιοργανωτική ∆ιαταραχή και ∆Α∆ - µη αλλιώς 

προσδιοριζόµενη συγχωνεύονται στην κατηγορία των ∆ΑΦ (American Psychiatry 

Association, 2013). 

Τα κριτήρια του DSM-IV περιείχαν 12 διαγνωστικά κριτήρια χωρισµένα σε 3 

οµάδες. Η τριάδα των συµπτωµάτων στο DSM-5 αντικαταστάθηκε από δύο οµάδες, 

την κοινωνική επικοινωνία και τις στερεοτυπικές, επαναλαµβανόµενες 

συµπεριφορές, δραστηριότητες και ενδιαφέροντα. Ειδικότερα στο DSM-5 

περιλαµβάνονται 7 κριτήρια χωρισµένα σε 2 οµάδες (American Psychiatry 

Association, 2013): 

Α) Επίµονα ελλείµµατα στην κοινωνική επικοινωνία και την κοινωνική 

αλληλεπίδραση σε πληθώρα πλαισίων. Εκδηλώνονται µε συµπτώµατα 3 στα 3 

στις ακόλουθες κατηγορίες: 

1. Ελλείµµατα στην κοινωνική-συναισθηµατική αµοιβαιότητα.  

2. Ελλείψεις σε µη λεκτικά επικοινωνιακά συµπεριφορές που 

χρησιµοποιούνται για την κοινωνική αλληλεπίδραση. 

3. Ελλείµµατα στην ανάπτυξη, τη διατήρηση και την κατανόηση σχέσεων. 

Β) Περιορισµένες, επαναλαµβανόµενες συµπεριφορές, ενδιαφέροντα ή 

δραστηριότητες. Εκδηλώνονται µε τουλάχιστον 2 στα 4 συµπτώµατα στις 

ακόλουθες περιοχές: 
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1. Στερεότυπη ή επαναλαµβανόµενη κίνηση, χρήση αντικειµένων ή οµιλία. 

2. Υπερβολική προσκόλληση σε ρουτίνες, τελετουργικά πρότυπα λεκτικής ή 

µη συµπεριφοράς και υπερβολική αντίσταση στην αλλαγή. 

3. Εξαιρετικά περιορισµένα και απόλυτα δοµηµένα ενδιαφέροντα που είναι µη 

φυσιολογικά σε ένταση. 

4. Υπέρ ή υπό διέγερση σε αισθητηριακές πληροφορίες ή ασυνήθιστα 

ενδιαφέροντα σε αισθητηριακές διαστάσεις του περιβάλλοντος. 

Γ) Τα συµπτώµατα πρέπει να είναι παρόντα από την πρώιµη παιδική 

ηλικία. 

∆) Τα συµπτώµατα από κοινού περιορίζουν και παρεµποδίζουν την 

καθηµερινή λειτουργία. 

Μερικά άτοµα παρουσιάζουν ήπια συµπτώµατα και άλλα πιο σοβαρά. Η 

βαρύτητα εκδήλωσης των συµπτωµάτων χωρίζεται σε τρεις υποκατηγορίες:  

Επίπεδο 1: «Ανάγκη υποστήριξης» 

Επίπεδο 2: «Ανάγκη σηµαντικής υποστήριξης»  

Επίπεδο 3: «Ανάγκη ιδιαίτερα σηµαντικής υποστήριξης». 

 Οι αισθητηριακές διαταραχές αποτελούν τώρα µέρος της οµάδας των 

επαναλαµβανόµενων και στερεοτυπικών συµπεριφορών. 

Όσον αφορά στην τριάδα συµπτωµάτων, οι δυσκολίες στην κοινωνική επαφή 

και στην επικοινωνία ενοποιήθηκαν σε µία οµάδα που τώρα ονοµάζεται ∆ιαταραχή 

στην Κοινωνική Επικοινωνία [Social Communication Disorder (SCD)]. Σε ένα άτοµο, 

στο οποίο παρουσιάζονται δυσκολίες στην κοινωνική επικοινωνία, αλλά δεν 

εµφανίζονται στερεοτυπικές και επαναλαµβανόµενες συµπεριφορές, δραστηριότητες 

και ενδιαφέροντα δίνεται πλέον η διάγνωση «∆ιαταραχή Κοινωνικής Επικοινωνίας» 

Στα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα περιλαµβάνονται τα σηµαντικά προβλήµατα στη 

χρήση της λεκτικής και µη λεκτικής επικοινωνίας για κοινωνικούς σκοπούς, ο 

περιορισµός στην ικανότητά του να επικοινωνεί αποτελεσµατικά, να συµµετέχει 

κοινωνικά και να διατηρεί κοινωνικές σχέσεις (American Psychiatry Association, 

2013). 

Οι διαγνώσεις των ατόµων µε ∆ΑΦ συνοδεύονται από επιµέρους δείκτες, όπως 

νοητική αναπηρία ή επιληψία, για να παρέχεται µια πιο πλήρης εικόνα για τις 

δυσκολίες και τις ικανότητες του κάθε ατόµου. Σύµφωνα µε τα Κέντρα Ελέγχου και 

Πρόληψης Νοσηµάτων (Centers for Disease Control and Prevention) (CDC, 2014) το 

31% των παιδιών µε ∆ΑΦ βρίσκεται στο εύρος της νοητικής αναπηρίας (IQ ≤ 70), το 
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23% κατηγοριοποιήθηκε στο οριακό νοητικό δυναµικό και στα χαµηλά φυσιολογικά 

επίπεδα (IQ ανάµεσα 71-85) και ένα 46% διέθετε φυσιολογικό δείκτη νοηµοσύνης 

(IQ > 85). 

Άλλοι δείκτες φανερώνουν πότε εµφανίστηκαν τα συµπτώµατα ή εάν το άτοµο 

φαινόταν να αναπτύσσεται κανονικά και µετά οπισθοχώρησε. Η έµφαση κατά τη 

διάγνωση δίνεται πλέον όχι στο να δοθεί ένα όνοµα στη κατάσταση, αλλά στο να 

εντοπισθούν οι ανάγκες του συγκεκριµένου ατόµου και η επίδρασή τους στη ζωή του 

(American Psychiatry Association, 2013). Οι παραπάνω δυσκολίες και οι 

περιορισµοί, οι οποίοι ποικίλουν σε σοβαρότητα από άτοµο σε άτοµο, αποτελούν 

χαρακτηριστικά της λειτουργικότητας του. 

 

 

2.1.4. ∆ιαταραχές Αυτιστικού Φάσµατος - Ταξινόµηση 

Οι ειδικοί έχουν συµφωνήσει διεθνώς να χρησιµοποιούν ορισµένα βασικά 

κριτήρια για τη διάγνωση του αυτισµού. Οι ∆ιάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές 

(∆Α∆) σύµφωνα µε το ICD-10 αποτελούν µία οµάδα διαταραχών που χαρακτηρίζεται 

από ποιοτικές ανωµαλίες στις κοινωνικές συναλλαγές και στους τρόπους 

επικοινωνίας, και από περιορισµένες στερεότυπες και επαναλαµβανόµενες 

δραστηριότητες και ενδιαφέροντα. Σύµφωνα µε το ταξινοµητικό εγχειρίδιο της 

Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας ICD-10 οι ∆Α∆ ορίζονται ως εξής: Αυτισµός της 

παιδικής ηλικίας, Άτυπος αυτισµός, Σύνδροµο Rett, Αποδιοργανωτική ∆ιαταραχή της 

παιδικής ηλικίας, ∆ιαταραχή υπερδραστηριότητας σχετιζόµενη µε νοητική υστέρηση 

και στερεότυπες κινήσεις, Σύνδροµο Asperger, Άλλες ∆ιάχυτες Αναπτυξιακές 

∆ιαταραχές και τέλος ∆ιάχυτη Αναπτυξιακή ∆ιαταραχή µη καθοριζόµενη (World 

Health Organization, 1992). 

Πριν το Μάιο του 2013, όπου βρισκόταν σε ισχύ το DSM-IV-TR (2000), 

χρησιµοποιούταν ο όρος ∆ιάχυτες Αναπτυξιακές ∆ιαταραχές (∆Α∆), ο οποίος 

περιλάµβανε πέντε επιµέρους διαταραχές: την Αυτιστική ∆ιαταραχή, τη ∆ιαταραχή 

Rett, τη ∆ιαταραχή Asperger, την Αποδιοργανωτική ∆ιαταραχή της παιδικής ηλικίας 

και τη ∆ιάχυτη Αναπτυξιακή ∆ιαταραχή Μη Προσδιοριζόµενη Αλλιώς (∆Α∆-ΜΠΑ) 

(American Psychiatry Association, 2000).  

Οι ∆ιαταραχές Αυτιστικού Φάσµατος κατά το DSM-5 καλύπτουν τώρα τις 

προηγούµενες διαταραχές που συµπεριλαµβάνονταν στο DSM-IV, εκτός από τη 

∆ιαταραχή Rett, όπως την Αυτιστική ∆ιαταραχή (Autistic Disorder), το σύνδροµο 
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Asperger, την Αποδιοργανωτική ∆ιαταραχή της παιδικής ηλικίας [Childhood 

Disintegrative Disorder (CDD)] και τη ∆ιάχυτη Αναπτυξιακή ∆ιαταραχή Μη 

Προσδιοριζόµενη Αλλιώς [Pervasive Developmental Disorder, Not Otherwise 

Specified (PDD-NOS)]. Καθένας που εντοπίζεται µε µια από τις τέσσερις διάχυτες 

αναπτυξιακές διαταραχές από το DSM-IV πρέπει ακόµα να πληροί τα κριτήρια για 

τις ∆ΑΦ στο DSM-5 (American Psychiatry Association, 2013). 

Αναλυτικότερα, η Αυτιστική ∆ιαταραχή χαρακτηρίζεται από ποιοτικά 

ελλείµµατα στην κοινωνική αλληλεπίδραση και την επικοινωνία και από 

περιορισµένες, επαναλαµβανόµενες συµπεριφορές, ενδιαφέροντα ή δραστηριότητες. 

Τα άτοµα µε Αυτιστική ∆ιαταραχή παρουσιάζουν καθυστέρηση ή µη τυπική 

λειτουργία σε έναν από τους παρακάτω τοµείς µε έναρξη πριν την ηλικία των τριών 

ετών. Οι τοµείς αυτοί είναι η κοινωνική αλληλεπίδραση, ο προφορικός λόγος, που 

χρησιµοποιείται για κοινωνική επικοινωνία και το συµβολικό ή φανταστικό παιχνίδι. 

Η διαταραχή δεν µπορεί να αναγνωριστεί ως Παιδική Αποδιοργανωτική ∆ιαταραχή ή 

∆ιαταραχή Rett (American Psychiatry Association, 1994). 

Η ∆ιαταραχή Asperger περιγράφει µια οµάδα παιδιών µε κύρια 

χαρακτηριστικά τα ελλείµµατα στην κοινωνική αλληλεπίδραση και τα περιορισµένα, 

επαναλαµβανόµενα και στερεότυπα πρότυπα συµπεριφοράς, ενδιαφερόντων και 

δραστηριοτήτων. Η διαταραχή προκαλεί σηµαντική έκπτωση σε κοινωνικό, 

επαγγελµατικό ή άλλο λειτουργικό τοµέα. ∆εν εκδηλώνεται κλινικά σηµαντική 

έκπτωση στην οµιλία (π.χ. χρήση απλών λέξεων στην ηλικία των 2 ετών και 

επικοινωνιακών προτάσεων στην ηλικία των 3 ετών) και σηµαντική καθυστέρηση 

στη νοητική ανάπτυξη, στην προσαρµοστική συµπεριφορά, στην περιέργεια για 

εξερεύνηση του εξωτερικού περιβάλλοντος και στην αυτοεξυπηρέτηση. Τέλος δεν 

πληρούνται τα κριτήρια για άλλη ∆ιάχυτη Αναπτυξιακή ∆ιαταραχή ή Σχιζοφρένεια 

(American Psychiatry Association, 1994). H ∆ιαταραχή Asperger βρίσκεται στο ήπιο 

άκρο του φάσµατος του αυτισµού. Το 1944, ο Hans Asperger, συµπεριέλαβε διάφορα 

παιδιά, τα οποία παρουσίαζαν συµπτώµατα παρόµοια µε εκείνα που περιγράφηκαν 

από τον Kanner. Συµπτωµατικά, ο Asperger χρησιµοποίησε επίσης την ορολογία 

«αυτισµός» για να περιγράψει αυτά τα παιδιά και ονόµασε αυτή την οµάδα των 

συµπτωµάτων ως «αυτιστική ψυχοπαθολογία» (Frith, 1991). Η αυτιστική 

ψυχοπαθολογία είναι γνωστή τώρα ως ∆ιαταραχή Asperger, όπως έχει διαµορφωθεί 

από τη Lorna Wing (Wing, 1981). Αν και αυτές οι παρατηρήσεις έγιναν ένα µόνο 

έτος µετά από την περιγραφή του Kanner του πρόωρου παιδικού αυτισµού, η εργασία 
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του Asperger δεν έγινε δηµοφιλής µέχρι που µεταφράστηκε από τη Frith (1991). Ως 

αποτέλεσµα το σύνδροµο Asperger αναγνωρίστηκε ως ξεχωριστή διαγνωστική 

κατηγορία όταν προστέθηκε στο DSM-IV (American Psychiatry Association, 1994) 

και στο ICD-10 (World Health Organization, 1992). 

Στη συνέχεια, η Αποδιοργανωτική ∆ιαταραχή της παιδικής ηλικίας 

αναφέρεται σε παιδιά τα οποία µετά από µια περίοδο φυσιολογικής ανάπτυξης, 

τουλάχιστον µέχρι την ηλικία των 24 µηνών, εµφανίζουν µια ταχεία και συνολική 

παλινδρόµηση σε πολλούς τοµείς της ανάπτυξής τους. Στο παρελθόν η διαταραχή 

ήταν γνωστή ως σύνδροµο Heller και µπορεί να εκδηλωθεί και µέχρι τη ηλικία των 

10 ετών. Τα κλινικά χαρακτηριστικά της περιλαµβάνουν την απώλεια της γλώσσας, 

του κοινωνικού παιχνιδιού, των κινητικών δεξιοτήτων, µε ταυτόχρονη έναρξη 

στερεοτυπικών και επαναλαµβανόµενων συµπεριφορών και γενικά εµφανίζεται η 

τυπική συµπτωµατολογία του αυτισµού (Filipek et al., 1999). Σύµφωνα µε το DSM-

IV-TR, η διάγνωση της Αποδιοργανωτικής ∆ιαταραχής της παιδικής ηλικίας τίθεται 

όταν το παιδί είχε µια κανονική ανάπτυξη για τουλάχιστον τα πρώτα δύο έτη µετά 

από τη γέννηση και κατέδειξε έπειτα απώλεια µαθηµένων δεξιοτήτων πριν από την 

ηλικία 10 τουλάχιστον σε δύο από τις ακόλουθες περιοχές: (1) εκφραστικό ή 

προσληπτικό λόγο (2) κοινωνική/προσαρµοστική συµπεριφορά, (3) έλεγχος 

εντέρου/κύστης, (4) παιχνίδι, και (5) κινητικές δεξιότητες. Επιπλέον, πρέπει να είναι 

παρόντα ελλείµµατα τουλάχιστον σε δύο από τους παρακάτω τοµείς, την κοινωνική 

αλληλεπίδραση, την επικοινωνία και τις περιορισµένες και επαναλαµβανόµενες 

συµπεριφορές (American Psychological Association, 2000). 

Η ∆ιάχυτη Αναπτυξιακή ∆ιαταραχή Μη Προσδιοριζόµενη Αλλιώς 

αναφέρεται στα παιδιά εκείνα που είναι εµφανής η συµπτωµατολογία του αυτισµού, 

αλλά δεν πληρούν εξολοκλήρου τα κριτήρια για καµία από τις παραπάνω 

διαγνωστικές κατηγορίες. Είναι λοιπόν µια διάγνωση που δίνεται εξ αποκλεισµού 

των άλλων αυτιστικών διαταραχών (Filipek et al., 1999).  

Τέλος, η ∆ιαταραχή Rett είναι µια νευρολογική διαταραχή που περιορίζεται 

κυρίως στα κορίτσια και εκδηλώνεται µετά από µια περίοδο φυσιολογικής ανάπτυξης 

µετά τη γέννηση, περίπου στην ηλικία των 6 µε 8 µηνών. Για πρώτη φορά 

περιγράφηκε από τον Rett το 1966 στην κλινική του στη Βιέννη και χαρακτηρίζεται 

από απώλεια κοινωνικής αλληλεπίδρασης, µικροκεφαλία, απώλεια των σκόπιµων 

κινήσεων των χεριών καθώς και από προοδευτική διαταραχή ανάπτυξης του 

βαδίσµατος και κακό συντονισµό των κινήσεων. Στη συνέχεια εµφανίζονται 
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στερεοτυπικές κινήσεις των χεριών όπως το στύψιµο, το πλύσιµο, το γλείψιµο ή και 

τα παλαµάκια καθώς παρατηρείται και σοβαρή έκπτωση στην ανάπτυξη της γλώσσας 

και των γνωστικών δεξιοτήτων (Filipek et al., 1999). Προκειµένου να ικανοποιηθεί 

τα κριτήρια για τη ∆ιαταραχή Rett, όλα τα ακόλουθα στοιχεία πρέπει να 

επικυρωθούν: (1) κανονική προγεννητική και περιγεννητική ανάπτυξη, (2) κανονική 

ψυχοκινητική ανάπτυξη µέσα στους πρώτους πέντε µήνες µετά από τη γέννηση και 

(3) κανονική περίµετρος κεφαλιού κατά τη γέννηση. Επιπλέον, η αρχή όλων των 

ακόλουθων στοιχείων µετά από την περίοδο κανονικής ανάπτυξης απαιτούνται για τη 

διάγνωση: (1) επιβράδυνση της ανάπτυξης του κεφαλιού µεταξύ των 5 και 48 µηνών 

(2) απώλεια προηγουµένων επίκτητων δεξιοτήτων των χεριών µεταξύ των 5 και 30 

µηνών (3) απώλεια κοινωνικής αλληλεπίδρασης (4) κακώς συντονισµένη µετακίνηση 

βηµατισµού ή κορµού και (5) χαµηλή γλωσσική ανάπτυξη µε ψυχοκινητική 

καθυστέρηση (American Psychological Association, 2000). 

Συνεπώς, η έγκυρη διάγνωση των ∆ΑΦ από τους ειδικούς βασίζεται σε 

ορισµένα βασικά κριτήρια, στο αναπτυξιακό ιστορικό, στην καλή παρατήρηση και 

αξιολόγηση του παιδιού καθώς και του πλαισίου διαβίωσης και µπορεί να οδηγήσει 

στην κατάλληλη αντιµετώπιση των δυσκολιών που προκύπτουν. 

 

 

2.1.5. Αιτιολογία 

Η ακριβής αιτιολογία του αυτισµού έχει αποτελέσει αντικείµενο µεγάλου 

ερευνητικού ενδιαφέροντος τις τελευταίες δεκαετίες. Η αιτιολογία των ∆ΑΦ είναι 

πολύ σύνθετη και ετερογενής, µε τις πολυάριθµες αιτίες που περιγράφονται, στις 

οποίες περιλαµβάνονται γενετικοί, περιγεννητικοί ή περιβαλλοντικοί παράγοντες, οι 

οποίοι δρουν είτε µεµονωµένα είτε συνδυαστικά. Αθροιστικά λειτουργεί επίσης η 

κληρονοµικότητα, αλλά µεµονωµένα ο κίνδυνος ένα άτοµο να εµφανίσει ∆ΑΦ και 

µέχρι ποιο σηµείο αυτό προκαλείται από τους γενετικούς παράγοντες ή από τους 

περιβαλλοντικούς παράγοντες παραµένει αδιευκρίνιστος. Αυτοί οι παράγοντες 

αλληλεπιδρούν πιθανώς στην πλειοψηφία των περιπτώσεων και έτσι η αξιολόγηση 

των ατόµων και η συµβολή των γενετικών παραγόντων είναι περαιτέρω περίπλοκη 

(Fett-Conte, Bossolani-Martins, & Rosan, 2015). 

Σήµερα τα ερευνητικά δεδοµένα των σύγχρονων ερευνών (Pardo, Vargas, & 

Zimmerman, 2005; Grabrucker, 2013) αποδεικνύουν τη βιολογική αιτιολογία των 

διαταραχών που ανήκουν στο φάσµα του αυτισµού και ότι τα συµπτώµατα δεν 
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µπορεί παρά να αναπτύσσονται και να εγκαθίστανται στο έδαφος µιας εγκεφαλικής 

δυσλειτουργίας. Μελέτες σε διάφορα επίπεδα έδωσαν ευρήµατα τα οποία 

παραπέµπουν στο έδαφος αυτό. Στον αιτιολογικό τους κατάλογο περιλαµβάνονται 

χρωµοσωµικές ανωµαλίες, µεταβολικές ή αυτοάνοσες διαταραχές, ιογενείς λοιµώξεις 

ακόµη και ανατοµικές ανωµαλίες διαφόρων περιοχών του εγκεφάλου των ατόµων µε 

αυτισµό. 

Οι γενετικοί παράγοντες παίζουν αδιαµφισβήτητα έναν κυρίαρχο αιτιολογικό 

ρόλο στην εµφάνιση του αυτισµού. Η µεταβολή του αριθµού των αντιγράφων του 

DNA, η οποία είναι µία µορφή διαρθρωτικής µεταβολής που εκδηλώνεται ως 

διαγραφή ή διπλασιασµό στο γονιδίωµα, έχει κερδίσει µεγάλη προβολή στο στάδιο 

της ανακάλυψης των αιτιών του αυτισµού (Fett-Conte, Bossolani-Martins, & Rosan, 

2015). 

 ∆εν µπορούν όµως από µόνοι τους οι γενετικοί παράγοντες να εξηγήσουν 

πλήρως όλες τις περιπτώσεις του ευρύτερου αυτιστικού φαινότυπου (Schaafsma & 

Pfaff, 2014). Άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν την πολυπαραγοντικότητα του αυτισµού 

(Glasson, Bower, & Petterson, 2004; Lampi et al., 2012) αναδεικνύοντας και το ρόλο 

των περιβαλλοντικών παραγόντων, προτείνοντας ότι ειδικοί περιβαλλοντικοί 

παράγοντες µπορεί να δρουν ως παράγοντες κινδύνου που ενεργοποιούν την 

εκδήλωση του αυτισµού. Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες κινδύνου περιλαµβάνουν 

συνθήκες όπως την έκθεση σε τοξίνες, διατροφικές συνήθειες της µητέρας κατά τη 

διάρκεια της εγκυµοσύνης µέχρι τον πρόωρο τοκετό και τη γονεϊκή ηλικία κατά τη 

σύλληψη. Επιπρόσθετα ευρήµατα από διεθνείς έρευνες (Bryson, Smith, & Eastwood, 

1988) δείχνουν ότι τα άτοµα που έχουν διαγνωστεί εντός του φάσµατος του αυτισµού 

έχουν αντιµετωπίσει περισσότερες επιπλοκές κατά την προγεννητική ή την 

περιγεννητική περίοδο συγκριτικά µε άτοµα που δεν ανήκουν στο φάσµα.  

Η αλήθεια είναι ότι όλα εκείνα που έχουν επιπτώσεις στο σύστηµα µεταβολής 

του αριθµού των αντιγράφων του DNA µπορούν να παρεµποδίσουν την πνευµατική 

υγεία και αυτό ανοίγει µια πληθώρα δυνατοτήτων. Η έκφραση των γονιδίων, το 

ευάλωτο ανοσοποιητικό σύστηµα και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες άγχους, ακόµη 

και εκείνοι που έχουν επιπτώσεις στους άνδρες περισσότερο από τις γυναίκες, πρέπει 

να οργανωθούν χρησιµοποιώντας µια διεπιστηµονική προσέγγιση προκειµένου να 

εξηγηθεί τι συµβαίνει πραγµατικά στην φυσιολογική εξέλιξη της µεταβολής των 

αντιγράφων του DNA µέσα στα πρώτα τρία έτη της ζωής (Fett-Conte, Bossolani-

Martins, & Rosan, 2015). 
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Συνοψίζοντας, ο µεγάλος βαθµός ετερογένειας των ∆ΑΦ αντιστοιχεί στην 

πολυπλοκότητα των παραγόντων που προδιαθέτουν την εµφάνισή τους. Ποικίλοι 

γενετικοί παράγοντες περιπλέκονται µε ποικίλους περιβαλλοντικούς παράγοντες. 

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι οι γενετικές και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

δεν µπορούν να εξεταστούν ως ανεξάρτητοι παράγοντες. Ως εκ τούτου, αυξάνεται η 

σηµασία της συνδυασµένης µελέτης τους. 

 

 

2.1.6. Επιδηµιολογία  

Η επιδηµιολογία του αυτισµού είναι η µελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν 

τις ∆ιαταραχές του Φάσµατος του Αυτισµού. Ο αριθµός των ατόµων µε αυτισµό έχει 

αυξηθεί δραµατικά από τη δεκαετία του 1980, εν µέρει λόγω των αλλαγών στις 

διαγνωστικές µεθόδους. Με την αναγνώριση µιας ποικιλίας µορφών, αρκετές 

περιπτώσεις εντάσσονται τώρα στις ∆ιαταραχές Αυτιστικού Φάσµατος (Newschaffer 

et al., 2007). Η αναλογία φύλου βρίσκεται στα 4-5 αγόρια προς 1 κορίτσι 

(Christensen, 2016), ενώ η αναλογία αλλάζει, όταν συνυπάρχει νοητική υστέρηση και 

διαµορφώνεται στα 2 αγόρια προς 1 κορίτσι, φτάνοντας µέχρι 6-8 αγόρια προς 1 

κορίτσι σε υψηλής λειτουργικότητας άτοµα (Fombonne, 2005). 

Η ∆ιαταραχή Αυτιστικού Φάσµατος είναι η ταχύτερα αναπτυσσόµενη 

αναπτυξιακή διαταραχή στην Αµερική µε ένα εκτιµώµενο ρυθµό ανάπτυξης 1.148% 

(http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html). Περίπου 1 στα 68 ή 1.5% των 

παιδιών προσδιορίστηκε µε ∆ΑΦ σε 11 κοινότητες στις Η.Π.Α. το 2012 (Christensen, 

2016). Η πιο πρόσφατη αναφερόµενη υψηλότερη εκτίµηση επικράτησης των ∆ΑΦ 

στις Η.Π.Α. ήταν 200 ανά 10.000 (περίπου ένας στους 50 ανθρώπους) (Blumberg et 

al., 2013), στη Μεγάλη Βρετανία ήταν 157 στις 10.000 (περίπου ένας στους 64 

ανθρώπους) και στην Ασία ήταν 264 ανά 10.000 (περίπου ένας στους 38 ανθρώπους) 

(Kim, Leventhal, Koh, Fombonne, & Laska, 2011). Αντίθετα, υπάρχει µια µεγάλη 

διαφορά στο ποσοστό των παιδιών που διαγνώστηκαν µε ∆ΑΦ στις δύο χώρες. Τα 

κατ' εκτίµηση ποσοστά επικράτησης του αυτισµού στο βρετανικό πληθυσµό ήταν 

περίπου 4 ανά 1000 σε 8 χρονών αγόρια το 2008, ενώ πολύ υψηλότερα από 11 ανά 

1000 σε 8 χρονών αγόρια στις Η.Π.Α., όπως αναφέρονται από το κέντρο για τον 

έλεγχο των διαταρχών του αυτισµού (CDC) για το ίδιο ηµερολογιακό έτος (Taylor, 

Jick, & MacLaughlin, 2013).  
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Το κέντρο για τον έλεγχο των διαταραχών του αυτισµού (CDC) (2014) και το 

δίκτυο ελέγχου των αναπτυξιακών διαταραχών (ADDM) στις Η.Π.Α. υπολογίζουν 

ότι ο αριθµός των παιδιών που εντοπίζεται µε ∆ΑΦ αυξήθηκε κατά 23% από το 2006 

έως το 2008 και κατά 78% από το 2002 έως το 2008. Το 2012 το δίκτυο ADDM 

αναφέρει ότι 1 στα 88 παιδιά παρουσιάζει αυτισµό σε 14 κοινότητες των Η.Π.Α. Άρα 

τα ποσοστά αύξησης στην επικράτηση του αυτισµού από το 2002 τοποθετούνται στο 

123% (Christensen, 2016). Θεωρείται ότι αυτό οφείλεται στην αυξανόµενη γνώση για 

τις ∆ΑΦ, καθώς επίσης και στα βελτιωµένα και διευρυµένα διαγνωστικά κριτήρια 

(Johnson & Myers, 2010). 

Με την έρευνα των Baxter και συν. (2015) πραγµατοποιήθηκε για πρώτη φορά 

µία εκτίµηση της σφαιρικής επικράτησης των ∆ΑΦ και του βάρους των ∆ΑΦ στο 

άτοµο, από την άποψη του χρόνου που ζει µε την αναπηρία και τον χρόνο 

προσαρµογής σε αυτή. Το 2010 η εκτίµηση ήταν ότι 1 στα 132 άτοµα παρουσίαζε 

∆ΑΦ, πράγµα το οποίο µεταφράζεται σε 52 εκατοµµύρια περιπτώσεις ατόµων µε 

∆ΑΦ και 7.7 εκατοµµύρια µε το βάρος των ∆ΑΦ σε όλη την υφήλιο. Σε σύγκριση µε 

άλλες αναπτυξιακές διαταραχές που αρχίζουν στην παιδική ηλικία, το συνολικό 

φορτίο των ∆ΑΦ ήταν µεγαλύτερο από αυτό των ∆ιαταραχών συµπεριφοράς και της 

∆ιαταραχής Ελλειµµατικής Προσοχής-Υπερικινητικότητας (∆ΕΠ-Υ). 

Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 4.000 έως 5.000 παιδιά και 

ενήλικα άτοµα µε κλασικό αυτισµό και 20.000 έως 30.000 µε διαταραχή αυτιστικού 

τύπου. Στο Παγκόσµιο Συνέδριο της World Autism Organization το 2002, στην 

Μελβούρνη της Αυστραλίας η σχετική ανακοίνωση ανέφερε αναλογία 1:500 

(https://el.wikipedia.org/wiki). Η συχνότητα του αυτισµού στην Ελλάδα ανέρχεται 

στην αναλογία 1 προς 166 (http://www.autismgreece.gr/). 

Η αναφερόµενη αύξηση των παιδιών µε αυτισµό οφείλεται σε µεγάλο βαθµό 

στην εξέλιξη των διαγνωστικών πρακτικών, στα συνιστώµενα πρότυπα, τη 

διαθεσιµότητα των υπηρεσιών, την ηλικία κατά τη διάγνωση και την 

ευαισθητοποίηση του κοινού (Wing & Potter, 2002). Σχεδόν όλες οι προηγούµενες 

αναθεωρήσεις έχουν καταλήξει στο συµπέρασµα ότι το µεγαλύτερο µέρος της 

ανοδικής τάσης στην επικράτηση των ∆ΑΦ, συµπεριλαµβανοµένης της Αυτιστικής 

∆ιαταραχής, µπορεί να αποδοθεί σε µεθοδολογικούς παράγοντες, όπως οι αλλαγές 

στα διαγνωστικά κριτήρια, οι καλύτερες διαδικασίες δειγµατοληψίας και η 

αυξανόµενη επαγρύπνηση και ενηµέρωση µεταξύ των γονέων, των επαγγελµατιών 

και των ανθρώπων γενικότερα σχετικά µε την ύπαρξη των ∆ΑΦ, οι οποίες κερδίζουν 
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περισσότερο ενδιαφέρον στις έρευνες και οδήγησε στον προσδιορισµό περισσότερων 

παιδιών µε ∆ΑΦ (Tsai, 2014). 

 Εποµένως γίνεται αντιληπτό ότι η αύξηση του αριθµού των παιδιών µε ∆ΑΦ τα 

τελευταία χρόνια είναι σηµαντική. Η τεράστια αύξηση µπορεί να οφείλεται στην 

αύξηση των γνώσεων για τις ∆ΑΦ, σε αλλαγές της πολιτικής και των νόµων που 

προωθούν την καλύτερη αξιολόγηση και διάγνωση του αυτισµού ή ίσως και να 

οφείλεται σε πραγµατική αύξηση της συχνότητας εµφάνισης των ∆ΑΦ. Σε κάθε 

περίπτωση τα παιδιά µε ∆ΑΦ χρήζουν ειδικής εκπαίδευσης λόγω υπαγωγής τους 

στην κατηγορία του φάσµατος του αυτισµού, πράγµα που αποτελεί µία πρόκληση για 

τους εκπαιδευτικούς για την παροχή όσο το δυνατόν της πιο κατάλληλης και 

αποτελεσµατικής διδασκαλίας και υποστήριξης. 

 

 

2.2. Ορισµός της συµπερίληψης 

Η συµπερίληψη στην εκπαίδευση έχει αναδειχθεί ως ένα από τα κυρίαρχα 

ζητήµατα στην εκπαίδευση των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τόσο σε 

θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Στη διεθνή βιβλιογραφία έχει συλληφθεί ως 

ιδέα µε πολλούς τρόπους, πράγµα το οποίο έχει οδηγήσει σε πολλές ερµηνείες 

αναφορικά µε το νόηµα και το περιεχόµενό της (Sosu, Mtika, & Colucci-Gray, 2010). 

Οι ορισµοί κυµαίνονται από την εστίαση στη συµπερίληψη των παιδιών µε αναπηρίες 

στο γενικό σχολείο µέχρι την υιοθέτηση ευρύτερων ορισµών που αφορούν στην 

κοινωνική συµπερίληψη, η οποία στοχεύει να ανταποκριθεί στη διαφορετικότητα 

όλων. Η συµπερίληψη είναι µια διαδικασία που στοχεύει στην αύξηση της 

συµµετοχής και στη µείωση του αποκλεισµού κάποιων παιδιών από τις κουλτούρες, 

τα αναλυτικά προγράµµατα και τις κοινωνίες των σχολείων (Ainscow, 2005). 

 Γενικά, η ιδέα της συµπερίληψης διέπει την ανάπτυξη των αναλυτικών 

προγραµµάτων και των εκπαιδευτικών συστηµάτων πολλών χωρών, παρά το γεγονός 

ότι διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα, ακόµα και µέσα στο ίδιο το εκπαιδευτικό 

σύστηµα. Ο όρος αυτός δεν αναφέρεται απλά στην τοποθέτηση ενός παιδιού µε 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες µέσα στο κανονικό σχολείο, αλλά και στις συνθήκες 

κάτω από τις οποίες µπορούν αποτελεσµατικά να εκπαιδευτούν όλα τα παιδιά 

(Angelides et al., 2006). Επίσης, η ανάπτυξη και η εφαρµογή της πολιτικής και 

πρακτικής της συµπεριληπτικής εκπαίδευσης πρέπει να ληφθεί υπόψη σε σχέση µε το 

ευρύτερο πολιτικό, κοινωνικό και οικονοµικό πλαίσιο καθώς και τις πολιτικές 
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τακτικές που εφαρµόζονται στο ευρύ πλαίσιο. Η πολιτική της συµπεριληπτικής 

εκπαίδευσης εκτείνεται πέρα από τον εκσυγχρονισµό, τη µεταρρύθµιση και την 

αναδιοργάνωση των θεσµών αγωγής και εκπαίδευσης και σχετίζεται µε τις σχολικές 

κουλτούρες, την εκπαιδευτική πολιτική και την κοινωνική δικαιοσύνη (Ζώνιου-

Σιδέρη, 2000; Barton, 2003). 

Η έννοια της συµπερίληψης συνοψίζεται στον ακόλουθο ορισµό που παρέχεται 

από την UNESCO (2009): «Η Συµπερίληψη θεωρείται ως µια διαδικασία για την 

αντιµετώπιση και την ανταπόκριση στην ποικιλοµορφία των αναγκών όλων των 

παιδιών, των νέων και των ενηλίκων µέσα από την αύξησης της συµµετοχής τους στη 

µάθηση, στον πολιτισµό και στην κοινότητα και µέσα από τη µείωση και εξάλειψη 

του αποκλεισµού και µέσα και από την εκπαίδευση. Περιλαµβάνει αλλαγές και 

τροποποιήσεις στο περιεχόµενο, τις προσεγγίσεις, τις δοµές και στις στρατηγικές, µε 

ένα κοινό όραµα που να καλύπτει όλα τα παιδιά του κατάλληλου εύρους ηλικίας και 

την πεποίθηση ότι είναι ευθύνη του συστήµατος η εκπαίδευση όλων των παιδιών». H 

συµπερίληψη δεν αποτελεί προσωπική υπόθεση του εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής 

στο γενικό σχολείο, απαλλάσσοντας τον εκπαιδευτικό γενικής αγωγής από την 

ευθύνη για την εφαρµογή της, αλλά µπορεί να υλοποιηθεί από τη συνδροµή όλων 

των εµπλεκοµένων µε το σχολείο (Σούλης, 2008). 

Οι Ainscow και συν. (2006) ανέπτυξαν την ακόλουθη τυπολογία για τον τρόπο 

µε τον οποίο µπορεί να κατανοηθεί η εκπαιδευτική συµπερίληψη: 

• Η συµπερίληψη ως ενδιαφέρον για τους µαθητές µε αναπηρία και 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

• Η συµπερίληψη ως απάντηση στην εξάλειψη του αποκλεισµού 

• Η συµπερίληψη σε σχέση µε όλες τις οµάδες που είναι ευάλωτες στον 

αποκλεισµό 

• Η συµπερίληψη ως ανάπτυξη του Σχολείου για όλους 

• Η συµπερίληψη ως « Εκπαίδευση για όλους» 

• Η συµπερίληψη ως προσέγγιση για τις αξίες στην εκπαίδευση και την 

κοινωνία. 

Συµπερασµατικά, η συµπερίληψη σηµαίνει την εισαγωγή µιας σειράς αλλαγών, 

µέσω των οποίων τα ίδια τα σχολεία αναδιαρθρώνονται, προκειµένου να µειωθούν τα 

εµπόδια στη µάθηση και στη συµµετοχή όλων των παιδιών. 
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2.2.1. ∆ιεθνείς διακηρύξεις και εκπαιδευτική συµπερίληψη 

Πολλές χώρες έχουν θεσπίσει νοµοθεσία για την υποστήριξη της συµπερίληψης 

στην εκπαίδευση, ενώ άλλες έχουν αναπτύξει διάφορα σχέδια δράσης τα οποία έχουν 

συµβουλευτικό χαρακτήρα. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης είναι εµφανής η επιρροή 

των διεθνών συµβάσεων και διακηρύξεων που στηρίζουν την εκπαιδευτική 

συµπερίληψη. Παρατηρείται µια σύγκλιση των νοµοθετικών πράξεων προς µία πίεση 

στους εκπαιδευτικούς για να βρουν τους πιο αποδοτικούς τρόπους ώστε να 

παρασχεθεί υψηλής ποιότητας υποστήριξη στους µαθητές µε αναπηρία. 

∆ιεθνείς διακηρύξεις που τέθηκαν σε ισχύ αναφορικά µε την συµπεριληπτική 

εκπαίδευση παρείχαν το δικαίωµα σε όλα τα παιδιά να έχουν πρόσβαση στην 

εκπαίδευση εντός του γενικού σχολικού πλαισίου (UNESCO, 1994). Σταθµό προς 

την κατεύθυνση της συµπεριληπτικής εκπαίδευσης απετέλεσε η ∆ιακήρυξη της 

Σαλαµάνκα, η οποία εγκρίθηκε από 92 κυβερνήσεις και 25 διεθνείς οργανισµούς τον 

Ιούνιο του 1994. Η παραπάνω διακήρυξη υποστηρίζει ότι τα γενικά σχολεία µε 

συµπεριληπτικό προσανατολισµό λειτουργούν ως µέσο για την καταπολέµηση 

στάσεων που προωθούν διακρίσεις, αναπτύσσοντας µία κοινότητα συµπερίληψης µε 

την παροχή ικανοποιητικής εκπαίδευσης στην πλειονότητα των µαθητών. Η 

∆ιακήρυξη της Σαλαµάνκα και το Πλαίσιο για ∆ράση στην Ειδική Αγωγή της 

UNESCO (1994) έχουν επικυρωθεί από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες 

συµφωνούν ότι οι αρχές που περιγράφει η ∆ιακήρυξη της Σαλαµάνκα πρέπει να 

διέπουν όλες τις εκπαιδευτικές πολιτικές και όχι µόνο αυτές που ασχολούνται 

συγκεκριµένα µε την ειδική αγωγή. Αυτές οι αρχές σχετίζονται µε τις ίσες ευκαιρίες 

σε ό,τι αφορά τη γνήσια πρόσβαση σε µαθησιακές εµπειρίες, το σεβασµό στις 

ατοµικές διαφορές και την ποιοτική εκπαίδευση για όλους, που εστιάζει στις 

προσωπικές δυνατότητες παρά στις αδυναµίες (Ευρωπαϊκός Φορέας για την 

Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή, 2009).  

Σε διεθνές επίπεδο, τα βασικά νοµικά πλαίσια που επηρεάζουν την 

εκπαιδευτική συµπερίληψη παρουσιάζονται στις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την 

Ενσωµάτωση στην Εκπαίδευση (2009) της UNESCO. Σε αυτές περιλαµβάνονται η 

Σύµβαση κατά των ∆ιακρίσεων στην Εκπαίδευση (1960), η Σύµβαση για τα 

∆ικαιώµατα του Παιδιού (1989), η Σύµβαση για την Προστασία και Προαγωγή της 

∆ιαφορετικότητας στην Πολιτισµική Έκφραση (2005) και τέλος, η πιο πρόσφατη, η 

Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρία 

(http://prosvasimo.gr/docs/pdf/OHE/symvasi_arial12-1.pdf). Η Σύµβαση για τα 
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∆ικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρία και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο εκδόθηκε 

στις 13 ∆εκεµβρίου 2006 στην έδρα των Ηνωµένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη, άνοιξε 

για υπογραφή στις 30 Μαρτίου 2007 και τέθηκε σε ισχύ στις 3 Μαΐου 2008. Η 

σύµβαση προορίζεται ως µέσο για τα ανθρώπινα δικαιώµατα µε σαφή διάσταση 

κοινωνικής ανάπτυξης. Υιοθετεί µια ευρεία κατηγοριοποίηση των ατόµων µε 

αναπηρία και επιβεβαιώνει ότι όλα τα πρόσωπα µε όλους τους τύπους αναπηριών 

πρέπει να απολαµβάνουν όλα τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις θεµελιώδεις 

ελευθερίες. Στο Άρθρο 24 της Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα των Ατόµων µε 

Αναπηρία (http://prosvasimo.gr/docs/pdf/OHE/symvasi_arial12-1.pdf) αναγνωρίζεται 

το δικαίωµα των ατόµων µε αναπηρίες στην εκπαίδευση, χωρίς διακρίσεις και βάσει 

των ίσων ευκαιριών και διασφαλίζεται ένα εκπαιδευτικό σύστηµα ένταξης, σε όλα τα 

επίπεδα και δια βίου. Σύµφωνα µε αυτή τη σύµβαση τα άτοµα µε αναπηρίες µπορούν 

να έχουν πρόσβαση σε µια ενιαία, ποιοτική και ελεύθερη πρωτοβάθµια και 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση, σε ίση βάση µε τους άλλους και να λαµβάνουν την 

υποστήριξη που απαιτείται, µέσα στο γενικό εκπαιδευτικό σύστηµα, προκειµένου να 

διευκολυνθεί η αποτελεσµατική εκπαίδευσή τους. 

 

 

2.2.2. Νοµοθετικό πλαίσιο και συµπερίληψη 

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί η αντιπαράθεση για την συµπερίληψη και την 

ένταξη των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη δηµόσια γενική 

εκπαίδευση. Η νοµοθεσία που αφορά τη συµπερίληψη µαθητών στο περιβάλλον της 

γενικής αγωγής αναθεωρείται και εξελίσσεται.  

Στις Η.Π.Α. ολοένα και περισσότερα παιδιά λαµβάνουν υπηρεσίες ειδικής 

αγωγής µέσα στη γενική τάξη, έπειτα από τη δηµιουργία των πράξεων NCLB (No 

Child Left Behind Act) (NCLB, 2002) και IDEA (Individuals with Disabilities 

Education Act) (IDEA, 2004). Ο νόµος ESSA (Every Student Succeeds Act) (ESSA, 

2015) για ίσες ευκαιρίες σε όλους του µαθητές, ψηφίστηκε το ∆εκέµβριο του 2015 

και δηµιουργήθηκε µε σκοπό την καλύτερη προετοιµασία όλων των µαθητών για 

επιτυχία σε σπουδές και καριέρα. Ο νόµος ESSA αντικατέστησε τον νόµο του 2002 

No Child Left Behind και συµπεριέλαβε σηµαντικές αναθεωρήσεις στο προηγούµενο 

καταστατικό (http://www.ed.gov/essa?src=rn). 

Στις Η.Π.Α. στον Οµοσπονδιακό νόµο IDEA για τη βελτίωση της εκπαίδευσης 

των ατόµων µε αναπηρία (IDEIA, 2004) δε χρησιµοποιείται ο όρος συµπερίληψη. Σε 
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αυτή τη νοµοθεσία γίνεται αναφορά στην εκπαίδευση ενός µαθητή µε αναπηρία σε 

ένα όσο το δυνατόν λιγότερο περιοριστικό περιβάλλον (Least Restrictive 

Environment - LRE), το οποίο αναφέρεται στη γενική τάξη. Ο βασικός στόχος των 

µεταρρυθµιστικών προσπαθειών έγκειται στη διευκόλυνση της πρόσβασης των 

µαθητών µε ειδικές ανάγκες στο γενικό αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών, όπως επίσης 

και σε παροχή αναβαθµισµένων υπηρεσιών εκπαίδευσης (McDuffie, Gelman, & 

Landrum, 2008). 

Σε διεθνές επίπεδο έχουν εγκριθεί εκπαιδευτικές νοµοθεσίες που διασφαλίζουν 

το δικαίωµα όλων των ατόµων ανεξαρτήτως ΕΕΑ στην ισότιµη εκπαίδευση µε τους 

µαθητές τυπικής ανάπτυξης στο γενικό σχολείο, όπως στο Ηνωµένο Βασίλειο, τον 

Καναδά, την Αυστραλία, την Ινδία, τις Φιλιππίνες, τη Νορβηγία (Moen, 2008), στο 

Χονγκ Κονγκ αλλά και σε άλλες περιοχές προωθούνται όµοιες πολιτικές (Sharma et. 

al., 2008). 

Στην Ελλάδα την τελευταία δεκαπενταετία, µετά την ψήφιση των νόµων 

2817/2000 και 3699/2008 για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση, µεγάλος αριθµός 

µαθητών µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ) φοιτά στις τάξεις του 

γενικού σχολείου. Σύµφωνα µε τον νόµο 3699/2008 µαθητές µε αναπηρία και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισµένη περίοδο της 

σχολικής τους ζωής εµφανίζουν σηµαντικές δυσκολίες µάθησης εξαιτίας 

αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβληµάτων, ψυχικών και 

νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύµφωνα µε τη διεπιστηµονική αξιολόγηση, 

επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρµογής και µάθησης. Στους µαθητές µε 

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες περιλαµβάνονται οι µαθητές που 

παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης και ακοής, 

κινητικές αναπηρίες, χρόνια µη ιάσιµα νοσήµατα, διαταραχές λόγου και οµιλίας, 

ειδικές µαθησιακές δυσκολίες, σύνδροµο ελλειµµατικής προσοχής µε ή χωρίς 

υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσµα αυτισµού), ψυχικές 

διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες. Επιπρόσθετα στους µαθητές µε ΕΕΑ 

συγκαταλέγονται οι µαθητές µε σύνθετες γνωστικές, συναισθηµατικές και κοινωνικές 

δυσκολίες, παραβατική συµπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραµέλησης και 

εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας και οι χαρισµατικοί και ταλαντούχοι 

µαθητές. 

Με τον νόµο 2817/2000 έγινε µια προσπάθεια για την αναβάθµιση των 

υπηρεσιών και των διαδικασιών συνεκπαίδευσης των µαθητών µε ειδικές 
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εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ). Σύµφωνα µε τον νόµο 2817 (Φ.Ε.Κ. 78/14-03-2000) η 

εκπαίδευση των ατόµων µε ΕΕΑ συνδέεται µε τους σκοπούς της Πρωτοβάθµιας, της 

∆ευτεροβάθµιας και της Τεχνικής-Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και επικεντρώνεται 

στην ανάπτυξη της προσωπικότητας, των ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα 

διασφαλίσουν την ένταξη στο κοινό εκπαιδευτικό σύστηµα. Οι µαθητές µπορούν να 

φοιτούν: στη συνήθη σχολική τάξη µε Παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό ειδικής 

αγωγής και εκπαίδευσης, σε κατάλληλα στελεχωµένα Τµήµατα Ένταξης µέσα σε 

σχολεία όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης, σε αυτοτελείς σχολικές µονάδες 

Ειδικής αγωγής, σε σχολεία ή τµήµατα που λειτουργούν σε νοσοκοµεία και ιδρύµατα 

και στο σπίτι. Οι υπηρεσίες συµπερίληψης (inclusion) στην ελληνική εκπαιδευτική 

πραγµατικότητα έχουν νοµοθετηθεί, για πρώτη φορά, µε την ψήφιση του νόµου 

αυτού και µε την ονοµασία «Παράλληλη στήριξη». Πρόκειται για το θεσµό της 

συνδιδασκαλίας δύο εκπαιδευτικών στην ίδια τάξη για την υποστήριξη µαθητών µε 

αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Με την εφαρµογή του θεσµού αυτού της 

«Παράλληλης στήριξης», δίνεται η δυνατότητα συµπερίληψης (inclusion) των 

µαθητών µε ΕΕΑ στο γενικό σχολείο.  

Ακολούθησε η ψήφιση του νόµου 3699/2008, Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 

ατόµων µε αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ) όπου αναφέρεται στη 

συµπερίληψη των µαθητών ΕΕΑ στα γενικά σχολεία. Ο νόµος 3699/2008 προσέθεσε 

στη φρασεολογία του και τον όρο «συνεκπαίδευση». Οι µαθητές µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ) µπορούν να φοιτούν:  

α) Σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου, εφόσον πρόκειται για µαθητές µε ήπιες 

µαθησιακές δυσκολίες, υποστηριζόµενοι από τον εκπαιδευτικό της τάξης, ο 

οποίος συνεργάζεται κατά περίπτωση µε τα ΚΕ.∆.∆.Υ. (Κέντρα 

∆ιαφοροδιάγνωσης, ∆ιάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών 

Αναγκών), µε τους σχολικούς συµβούλους γενικής και ειδικής εκπαίδευσης και 

τους συµβούλους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ). 

β) Σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου, µε Παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση, 

από εκπαιδευτικούς ΕΑΕ. Η Παράλληλη στήριξη παρέχεται σε µαθητές που 

µπορούν µε κατάλληλη ατοµική υποστήριξη να παρακολουθήσουν το αναλυτικό 

εκπαιδευτικό πρόγραµµα της τάξης, σε µαθητές µε σοβαρότερες εκπαιδευτικές 

ανάγκες, όταν στην περιοχή τους δεν υπάρχει άλλο πλαίσιο ΕΑΕ (ειδικό σχολείο, 

Tµήµα Ένταξης) ή όταν η Παράλληλη στήριξη καθίσταται απαραίτητη µε βάση τη 
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γνωµάτευση του ΚΕ.∆.∆.Υ. εξαιτίας των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των 

µαθητών.  

γ) Σε ειδικά οργανωµένα και κατάλληλα στελεχωµένα Τµήµατα Ένταξης (ΤΕ) που 

λειτουργούν µέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης µε δύο 

διαφορετικούς τύπους προγραµµάτων. 

Το ΚΕ.∆.∆.Υ. προτείνει ένα κοινό και εξειδικευµένο πρόγραµµα για τους 

µαθητές µε ήπιας µορφής ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ένα εξειδικευµένο οµαδικό 

ή εξατοµικευµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα (ΕΕΠ) διευρυµένου ωραρίου για τους 

µαθητές µε σοβαρότερης µορφής αναπηρία. Το ΚΕ.∆.∆.Υ. όπως ορίζεται στον νόµο 

3699/2008, ανήκει στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες της Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης (ΕΑΕ). Η αρµοδιότητά του περιλαµβάνει τη διαφοροδιάγνωση, τη 

διάγνωση, την αξιολόγηση και την αποτύπωση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών 

των µαθητών και τη συστηµατική παιδαγωγική παρέµβαση µε εξειδικευµένα και 

κατάλληλα προσαρµοσµένα εκπαιδευτικά εργαλεία και προγράµµατα. 

Συνεπώς, για να εξασφαλιστούν προς ένα µαθητή µε ΕΕΑ υπηρεσίες από 

εκπαιδευτικό στο πλαίσιο της Παράλληλης στήριξης - συνεκπαίδευσης απαιτείται 

απαραιτήτως γνωµάτευση του τοπικού ή άλλου ΚΕ.∆.∆.Υ. Η γνωµάτευση άλλης 

διαγνωστικής υπηρεσίας δεν ισχύει. Παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό ειδικής 

αγωγής και εκπαίδευσης δέχεται κάθε µαθητής µε αναπηρία ή µε ΕΕΑ εφ’ όσον 

µπορεί να ανταποκριθεί στο αναλυτικό πρόγραµµα της τάξης φοίτησής του. Στόχος 

της Παράλληλης στήριξης είναι να µπορέσει ο µαθητής να ακολουθήσει το 

πρόγραµµα της τάξης του και σταδιακά να αυτονοµηθεί ως παρουσία στην γενική 

τάξη. Για το σκοπό αυτό δηµιουργείται και εφαρµόζεται από τον εκπαιδευτικό 

εξατοµικευµένου πρόγραµµα εκπαίδευσης τόσο σε µαθησιακό όσο και σε επίπεδο 

κοινωνικοποίησης. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου είναι αναγκαία η 

συνεργασία των εκπαιδευτικών µεταξύ τους, ώστε να εκπαιδευτούν ισότιµα όλοι οι 

µαθητές στη γενική τάξη. 

 

 

2.2.3. Μορφές συµπερίληψης 

Ο πολλαπλασιασµός του θεσµού της συµπερίληψης στο δηµόσιο σχολείο έχει 

προωθήσει την ανάπτυξη διάφορων µοντέλων συνεργασίας ανάµεσα στους 

εκπαιδευτικούς. Λαµβάνοντας υπόψη την εθνική τάση για την τοποθέτηση των 
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µαθητών µε αναπηρία στη γενική τάξη εκπαίδευσης το εκπαιδευτικό συστήµατα 

αλλάζει τον τρόπο εκπαίδευσής τους. 

Στο δηµόσιο σχολείο υπάρχουν δύο τύποι συµπερίληψης, η µερική και η 

πλήρης, οι οποίοι παρέχουν στους µαθητές µε ΕΕΑ ίσες ευκαιρίες µάθησης στο ίδιο 

εκπαιδευτικό περιβάλλον µε τους συνοµηλίκους τους τυπικής ανάπτυξης (Giangreco, 

2007). Η πλήρης συµπερίληψη εµφανίζεται, όταν όλοι οι µαθητές ανάλογα µε το 

επίπεδο των δυνατοτήτων τους και των δυσκολιών τους εκπαιδεύονται εξ ολοκλήρου 

στην κανονική τάξη µε τους συνοµηλίκους τους. Αυτή η εκπαίδευση περιλαµβάνει 

κάθε πρόσθετη βοήθεια που µπορεί να χρειάζεται ο µαθητής µε ΕΕΑ και µπορεί να 

παρέχεται από έναν εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής. Απαιτείται για το λόγο αυτό η 

συνεργασία ανάµεσα στον εκπαιδευτικό γενικής και ειδικής αγωγής για το σχεδιασµό 

κατάλληλων εκπαιδευτικών στρατηγικών που να µπορούν να καλύψουν τις ανάγκες 

του µαθητή µε ΕΕΑ (Fuchs, 2009). Η µερική συµπερίληψη συµβαίνει όταν οι 

µαθητές λαµβάνουν κάποια εκπαίδευση στη γενική τάξη, όπως ισχύει µε την πλήρη 

συµπερίληψη, και επίσης λαµβάνουν κάποια άλλη εκπαίδευση σε ξεχωριστό χώρο 

από έναν εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής (Giangreco, 2007). 

Σύµφωνα µε τον Norwich (2000) ένα από τα µοντέλα συµπερίληψης είναι το 

µοντέλο πλήρους συµπερίληψης χωρίς διακρίσεις (full nonexclusionary inclusion). Σε 

αυτό επιχειρείται η καλλιέργεια της αρµονικής συνύπαρξης και αλληλεπίδρασης 

όλων των παιδιών στη γενική τάξη χωρίς να αποµονώνονται κάποια από αυτά 

εξαιτίας της διαφορετικότητάς τους.  

Στο µοντέλο συµµετοχής όλων των παιδιών στην ίδια τάξη (focus on 

participating in same place) κρίνεται απαραίτητη η παροχή πρόσθετης βοήθειας και 

υποστήριξης σε παιδιά µε ιδιαιτερότητες εντός της γενικής τάξης από ειδικευµένο 

προσωπικό ή εκτός της γενικής τάξης, σε τάξεις υποστήριξης (recourse rooms), όταν 

αυτό κρίνεται αναγκαίο. Επίσης, υπάρχει ειδική νοµοθεσία, καθώς και ένα Εθνικό 

Αναλυτικό Πρόγραµµα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις δυσκολίες των 

παιδιών. Η ειδική αγωγή δε νοείται πλέον ως ένα ξεχωριστό τµήµα της γενικής 

εκπαίδευσης. Τα παιδιά µε ιδιαιτερότητες φοιτούν σε γενικές τάξεις αλλά, 

παράλληλα, υποβοηθούνται τόσο εντός σχολείου από ψυχολόγους, ειδικούς 

παιδαγωγούς, κατάλληλο υποστηρικτικό υλικό και βοηθητικές εγκαταστάσεις, όσο 

και εκτός σχολείου από το σύλλογο γονέων, την τοπική αυτοδιοίκηση ή άλλους 

συλλόγους αναπήρων (Norwich, 2000).  
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∆ιάφορα µοντέλα για την εκπαιδευτική συµπερίληψη έχουν περιγραφεί, τα 

οποία συµπεριλαµβάνουν:  

• το συµβουλευτικό µοντέλο, στο οποίο ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής 

συζητάει µε τον εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής σχετικά µε την προσαρµογή του 

αναλυτικού προγράµµατος σπουδών, τις οδηγίες τοποθέτησης και την 

ενισχυτική διδασκαλία των µαθητών που προσπαθούν να τα καταφέρουν, 

καθώς και τις τροποποιήσεις αξιολόγησης.  

• το µοντέλο καθοδήγησης µε βάση το οποίο ο εκπαιδευτικός γενικής αγωγής 

και ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής αλλάζουν σειρά καθοδήγησης στους 

µαθητές ανάλογα µε τους τοµείς του προγράµµατος σπουδών στα οποία έχουν 

τις περισσότερες γνώσεις και εµπειρία. 

• το συνεργατικό-οµαδικό µοντέλο κατά το οποίο και οι δύο εκπαιδευτικοί, 

γενικής και ειδικής αγωγής, µοιράζονται εξίσου την ευθύνη του σχεδιασµού 

της διδασκαλίας, την εφαρµογή και την αξιολόγησή της (Austin, 2001). 

Ο διάλογος για τη συνεργασία µεταξύ των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής 

αγωγής, συµπεριλαµβανοµένων των αποτελεσµάτων, το αντίκτυπο αυτής της 

επαγγελµατικής συνεργασίας, των επαγγελµατικών ρόλων και των ευθυνών, καθώς 

και η επίδρασή τους στην εκπαίδευση των µαθητών, έχει απασχολήσει τη 

βιβλιογραφία για την ειδική εκπαίδευση (Cook & Friend, 1995; Murawski & 

Swanson, 2001; Mastropieri, Scruggs, Graetz, Norland, Gardizi, & McDuffie, 2005). 

Κατά συνέπεια, οι τάξεις του εικοστού πρώτου αιώνα έχουν γίνει επίκεντρα για 

τη συνεργασία µεταξύ των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής, των σχετικών 

ειδικοτήτων-επαγγελµατιών και άλλου προσωπικού σχολικής υποστήριξης. Η 

συνεργασία ως επαγγελµατική πρακτική περιλαµβάνει πολλούς συνεργάτες. Μέσα σε 

αυτούς ανήκουν οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, οι σχετικοί φορείς παροχής υπηρεσιών 

και οι αντιπρόσωποι της κοινότητας. ∆ουλεύοντας µε αυτούς τους συνεργάτες οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής αντιµετωπίζονται ως ειδικοί από µια µυριάδα 

ανθρώπων που επιδιώκουν ενεργά τη συνεργασία τους για να συµπεριλάβουν 

αποτελεσµατικά και να διδάξουν τα άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

 

 

2.3. Αυτισµός και συµπερίληψη 
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Τα τελευταία χρόνια έχουν προταθεί µία σειρά από ενέργειες µε σκοπό την 

ενίσχυση της συµµετοχής και τη διασφάλιση της εκπαιδευτικής επιτυχίας των 

µαθητών µε ειδικές ανάγκες σε γενικές εκπαιδευτικές δοµές. ∆ύο ανεξάρτητες 

κινήσεις έχουν προκύψει σχετικά µε το συµπερίληψη των µαθητών µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες: ο αυξανόµενος αριθµός των µαθητών µε αυτισµό και το 

κίνηµα της συµπερίληψης (Leach & Duffy, 2009). Οι περισσότερες τοποθετήσεις 

µαθητών µε αυτισµό στο περιβάλλον της γενικής εκπαίδευσης συνδέονται κυρίως µε 

τις αλλαγές στη νοµοθεσία, τις θεωρίες προγραµµατισµού και τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών και των γονέων (Ross, 2002). Περισσότερες δηµοσιευµένες µελέτες 

για τον αυτισµό και τους παράγοντες που σχετίζονται µε αυτόν, καθώς επίσης και οι 

οµάδες υπεράσπισης, οδηγούν σε µεγαλύτερη ενηµέρωση για τις ∆ΑΦ σε σύγκριση 

µε εκείνη που υπήρχε κατά τη διάρκεια των προηγούµενων τριάντα ετών. 

Πολλοί παράγοντες µέσα σε ένα σχολείο συµβάλλουν στις επιτυχηµένες 

πρακτικές συµπερίληψης. Η αποδοχή και η κατανόηση απαιτούνται από τον καθένα 

που εµπλέκεται για να διαµορφωθεί ένα θετικό σχολικό κλίµα. Επιπλέον, απαιτείται 

η κατάρτιση για όλο το προσωπικό του σχολείου που είναι πιθανό να έρθει σε επαφή 

µε τον µαθητή µε ∆ΑΦ. Ένα θετικό σχολικό περιβάλλον µπορεί να οδηγήσει σε 

θετικές πεποιθήσεις και στάσεις εκ µέρους των εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης. 

Η κουλτούρα της συµπερίληψης περιλαµβάνει τον καθένα που εργάζεται σε ένα 

γενικό σχολείο, από τη διοίκηση έως τον εργαζόµενο στο κυλικείο του σχολείου και 

την πεποίθηση ότι οι µαθητές µε αυτισµό ανήκουν στο σχολείο (Causton-Theoharis, 

Theoharis, & Ashby, 2008). Όλοι πρέπει να αναγνωρίσουν τη συνεισφορά των 

µαθητών µε ∆ΑΦ στη ζωή του σχολείου. 

Η συµπερίληψη των παιδιών µε ΕΕΑ, και όσων έχουν διάγνωση ∆ΑΦ, µπορεί 

να εξασφαλίσει σε όλα τα µέλη της κοινότητας το δικαίωµα να λαµβάνουν µέρος στη 

ζωή της, να συµβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

και της ακαδηµαϊκής ανάπτυξης των παιδιών αυτών µέσω της καθηµερινής επαφής 

µε συµµαθητές τυπικής ανάπτυξης (McGregor & Campbell, 2001) και να προωθήσει 

και να διευκολύνει τη θετική αλληλεπίδραση µεταξύ των παιδιών µε ∆ΑΦ και των 

τυπικών µαθητών (Robertson, Chamberlain, & Kasari, 2003). 

Στην Ελλάδα µε τον νόµο 3699/2008 (Α΄ 199), άρθρο 7 καθορίζονται τα θέµατα 

για τους µαθητές που ανήκουν στο φάσµα του αυτισµού ως εξής: «Με βάση τους 

ιδιαίτερους κοινωνικούς περιορισµούς που επιβάλλει ο αυτισµός ως αναπηρία στους 

µαθητές, η φοίτησή τους στις εκπαιδευτικές δοµές µπορεί να γίνεται ως εξής:  
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α) Οι µαθητές µε αυτισµό υψηλής λειτουργικότητας (σύνδροµο Asberger) 

µπορούν να φοιτούν στις σχολικές τάξεις του Γενικού Σχολείου 

υποστηριζόµενοι από τον εκπαιδευτικό της τάξης τους και κατά περίπτωση, µε 

βάση τη γνωµάτευση του οικείου ΚΕ.∆.∆.Υ., µε Παράλληλη στήριξη από 

εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής, ο οποίος διαθέτει κατά προτίµηση εξειδίκευση 

στον αυτισµό. 

β) Οι µαθητές µε αυτισµό µέσης και χαµηλής λειτουργικότητας µπορούν να 

φοιτούν στα Τµήµατα Ένταξης των Γενικών Σχολείων και να παρακολουθούν 

κοινό και εξειδικευµένο αναλυτικό πρόγραµµα µε Παράλληλη στήριξη από 

εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής, ενώ στις σοβαρότερες των περιπτώσεων 

µπορούν να φοιτούν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής µε κατεύθυνση τον 

αυτισµό». 

Εν κατακλείδι, η Παράλληλη στήριξη και το Τµήµα Ένταξης στο γενικό 

σχολείο είναι δύο θεσµοί που παρέχουν υπηρεσίες σε όλους τους µαθητές µε 

αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εποµένως και στους µαθητές µε ∆ΑΦ, ως 

µέρος των πρακτικών συµπερίληψης. Μέσω αυτών των εκπαιδευτικών προσεγγίσεων 

οι εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής συντονίζουν τις προσπάθειές τους, 

συνδιδάσκουν, µοιράζονται το σχεδιασµό και τη διαχείριση της τάξης, µε σκοπό την 

επιτυχή έκβαση των στόχων που έχουν τεθεί για όλους τους µαθητές, µε ή χωρίς 

ειδικές ανάγκες, που φοιτούν σε τάξεις γενικής εκπαίδευσης. 

 

 

2.3.1. Ο αυτισµός στο περιβάλλον της γενικής εκπαίδευσης  

Οι µαθητές µε αυτισµό ολοένα και περισσότερο εκπαιδεύονται για νοµικούς και 

θεραπευτικούς λόγους στη γενική τάξη του δηµόσιου σχολείου. Αν και αυτό έχει 

θεωρηθεί µία θετική αλλαγή για τους µαθητές µε αυτισµό, προκύπτουν πολυάριθµα 

προβλήµατα από τη φοίτηση των µαθητών µε ∆ΑΦ στο γενικό σχολείο. Το επίπεδο 

σοβαρότητας του αυτισµού ενός µαθητή έχει βρεθεί να επηρεάζει την απόφαση για 

την τοποθέτησή του (Jordan, 2005). Είναι σηµαντικό να γίνουν κατανοητές οι 

µεταβλητές που µπορεί να επηρεάζουν την τοποθέτηση αυτών των µαθητών στη 

γενική τάξη είτε αυτές αφορούν στο µαθητή, όπως η σοβαρότητα της αναπηρίας ή οι 

γνωστικές ικανότητες, είτε στους εκπαιδευτικούς, όπως οι γνώσεις τους για τον 
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αυτισµό, οι στάσεις τους για τη συµπερίληψη και η κατάρτισή τους σε πρακτικές 

συµπερίληψης (Segall & Campbell, 2014). 

Από έρευνες έχει προκύψει ότι οι εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής 

τονίζουν τη σηµασία της συνεργασίας και της αρµονικής σχέσης µεταξύ των δύο 

εκπαιδευτικών της γενικής τάξης στην οποία φοιτά µαθητής µε αυτισµό (Keefe & 

Moore, 2004; Henderson, Beach, & Famiano, 2006). Οι εκπαιδευτικοί γενικής 

εκπαίδευσης είναι πιθανότερο από ποτέ να βρεθούν αντιµέτωποι µε έναν µαθητή µε 

αυτισµό στις τάξεις τους. Εντούτοις, µερικοί εκπαιδευτικοί δεν µπορούν να 

συνειδητοποιήσουν το µέγεθος και το είδος της εργασίας που απαιτείται από αυτούς 

για την επιτυχηµένη συµπερίληψη ενός µαθητή µε αυτισµό (Leach & Duffy, 2009). 

Εποµένως, η συµπερίληψη µαθητών µε αυτισµό ωφελεί όχι µόνο τους ίδιους 

αλλά και τους µαθητές χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, επειδή µπορεί να 

προωθήσει την συνύπαρξη στη σχολική κοινότητα και την αποδοχή. Η συµπερίληψη 

µαθητών µε αυτισµό είναι βασισµένη στην αρχή ότι, εφόσον οι άνθρωποι µαθαίνουν 

µε το να συµµετέχουν και να έχουν ενεργό ρόλο σε αυτό, ο καλύτερος τρόπος για να 

µάθουν κοινωνικά αποδεκτές σχολικές συµπεριφορές είναι η συµπερίληψή τους 

(Kluth, 2003). Ένας µαθητής µε αυτισµό δε µαθαίνει κοινωνικές δεξιότητες από την 

παρατήρηση άλλων µαθητών µε αυτισµό, επειδή οι κοινωνικές του δεξιότητες είναι 

συνήθως σοβαρά περιορισµένες. Στο περιβάλλον της γενικής εκπαίδευσης οι µαθητές 

µε αυτισµό είναι περισσότερο εκτεθειµένοι στη γλώσσα και την κοινωνική 

επικοινωνία. 

 

 

2.3.2. Ειδικές ανάγκες των µαθητών µε αυτισµό 

Οι µαθητές µε αυτισµό έχουν συνήθως πολύ περισσότερες εξειδικευµένες 

εκπαιδευτικές ανάγκες έναντι άλλων µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Ένας µαθητής µε µια µαθησιακή δυσκολία µπορεί συχνά να επικοινωνήσει 

λειτουργικά και να ανταποκριθεί στα περιβαλλοντικά ερεθίσµατα κατάλληλα. 

Εντούτοις, οι µαθητές που έχουν διαγνωστεί µε αυτισµό πολύ συχνά παρουσιάζουν 

ελλείµµατα στον γνωστικό και στον κοινωνικό τοµέα, στην επικοινωνία καθώς και 

στη συµπεριφορά τους και στην αλληλεπίδρασή τους µέσα στο καθηµερινό 

περιβάλλον τους (Wagner, 1999). Επιπλέον, οι µαθητές µε αυτισµό συνήθως δεν 

έχουν τις κατάλληλες για την ηλικία τους αλληλεπιδράσεις µε τα περιβαλλοντικά 

ερεθίσµατα. Μέσα στις προκλήσεις που εµπεριέχει η συνεργασία µε αυτόν τον 
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µαθητικό πληθυσµό στο δηµόσιο σχολείο είναι οι αυτοτραυµατισµοί και η 

επιθετικότητα ενάντια σε άλλους (Goodman & Williams, 2007). 

Γι’ αυτούς τους λόγους, οι µαθητές που ανήκουν στο φάσµα του αυτισµού 

απαιτούν µια πιο εξειδικευµένη προσέγγιση σε σύγκριση µε άλλους µαθητές µε 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Wagner, 1999). Αυτό µπορεί συχνά να είναι 

καταστροφικό για τους εκπαιδευτικούς που δεν είναι ενηµερωµένοι και 

εκπαιδευµένοι στα µοναδικά ζητήµατα του αυτισµού. Οι λίγες µελέτες για τη 

συµπερίληψη των µαθητών µε ∆ΑΦ που έχουν εξετάσει την προβληµατική 

συµπεριφορά προτείνουν ότι µπορεί να έχει µια αρνητική επιρροή στην κοινωνική 

αποδοχή τους και στις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντί τους (Lohrmann, Boggs, 

& Bambara, 2006). 

Τα χαρακτηριστικά των µαθητών µε ∆ΑΦ µπορούν φυσικά να παρεµποδίσουν 

τη διαδικασία της µάθησης για τους ίδιους, αλλά και να υποκινήσουν περιορισµούς 

στο µαθησιακό περιβάλλον για τους τυπικά αναπτυσσόµενους συνοµηλίκους τους 

στην ίδια τάξη (Goodman & Williams, 2007). Οι Daniel και King (1997) στη µελέτη 

τους για τον αντίκτυπο της συµπερίληψης στην ακαδηµαϊκή επίδοση, στη 

συµπεριφορά των µαθητών και στην αυτοεκτίµηση έδειξαν ότι ο µεγάλος αριθµός 

προβληµάτων ανάµεσα στους µαθητές σε µία γενική τάξη αναγκάζει τον 

εκπαιδευτικό να αφιερώνει περισσότερο χρόνο σε προβλήµατα πειθαρχίας, 

περιορίζοντας το χρόνο που αφιερώνει στη διδασκαλία. Επιπλέον, τα προβλήµατα 

συµπεριφοράς που παρουσιάζονται στην τάξη συµπερίληψης από τους µαθητές µε 

ΕΕΑ µπορούν ενδεχοµένως να έχουν αρνητικά αποτελέσµατα στους υπόλοιπους 

µαθητές της τάξης. 

Άρα, λόγω των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των µαθητών µε αυτισµό για 

µια επιτυχηµένη εκπαιδευτική παρέµβαση, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν 

κατανοήσει όχι µόνο τους γνωστικούς µηχανισµούς που εµπλέκονται στην µάθηση 

των µαθητών µε αυτισµό (όπως για παράδειγµα η µνήµη, η σκέψη, η προσοχή και η 

αντίληψη) αλλά και να επεκτείνονται και στην ανάπτυξη και τη διδασκαλία 

δεξιοτήτων για την κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία, όπου οι µαθητές µε 

αυτισµό εµφανίζουν τις περισσότερες και χρόνιες δυσκολίες. Εποµένως κρίνεται 

απαραίτητη η ανάγκη προσαρµογής των Αναλυτικών Προγραµµάτων Σπουδών της 

γενικής αγωγής, ώστε και τα παιδιά µε αυτισµό να έχουν πρόσβαση σε αυτά. 

 

 



 43 

2.4. Παράγοντες που διευκολύνουν τη συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό 

Ολοένα αυξανόµενος αριθµός των µαθητών µε ∆ΑΦ εκπαιδεύεται σε 

περιβάλλοντα γενικής εκπαίδευσης (Dybvik, 2004). Εντούτοις, τα σχολεία 

αγωνίζονται να συµβαδίσουν µε αυτές τις εξελίξεις. Πράγµατι, οι Humphrey και 

Lewis (2008) περιγράφουν αυτό ως ένα από τους πιο σύνθετους και ανεπαρκώς 

κατανοητούς τοµείς της εκπαίδευσης. Οι µαθητές µε ∆ΑΦ στον τοµέα της 

συµπερίληψης θεωρούνται ως µια από τις δυσκολότερες κατηγορίες ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών (House of Commons Education and Skills Committee, 2006) 

και είναι πολύ πιθανότερο να αποκλειστούν από τη φοίτησή τους στο γενικό σχολείο 

σε σύγκριση µε µαθητές µε άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (National Autistic 

Society, 2003). 

 ∆υστυχώς παρά την τάση αυτή που επικρατεί έχουν αναπτυχθεί ελάχιστα 

µοντέλα και διαδικασίες για να διευκολύνουν την επιτυχηµένη συµπερίληψη των 

µαθητών µε ∆ΑΦ στη γενική τάξη. Κατά συνέπεια οι εκπαιδευτικοί, άλλοι 

επαγγελµατίες που προσφέρουν υπηρεσίες στους µαθητές µε ∆ΑΦ και οι γονείς 

έρχονται αντιµέτωποι µε το τροµακτικό έργο του σχεδιασµού συµπεριληπτικών 

προγραµµάτων για τους µαθητές µε ∆ΑΦ χωρίς να έχουν στη διάθεσή τους ξεκάθαρη 

καθοδήγηση ή πρωτόκολλα που παρέχουν οδηγίες για τη διαδικασία της 

συµπερίληψης. 

Ως απάντηση σε αυτή την επείγουσα ανάγκη παρουσιάζεται το Autism 

Spectrum Disorder Inclusion Collaboration Model (ASDICM) (Myles & Simpson, 

1998). Το αναθεωρηµένο πρότυπο συνεργασίας για τη συµπερίληψη των µαθητών µε 

∆ΑΦ (Autism Spectrum Disorder Inclusion Collaboration Model) είναι ένα πρόσφατο 

πρότυπο που αναπτύσσεται στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής για να προσφέρει 

έναν οδηγό για την επιτυχηµένη συµπερίληψη των παιδιών και των νέων µε ∆ΑΦ 

(Simpson, de Boer-Ott, & Smith-Myles, 2003). Το πρότυπο είναι βασισµένο στις 

υποθέσεις ότι οι µαθητές µε ∆ΑΦ και οι µαθητές τυπικής ανάπτυξης ωφελούνται από 

την αλληλεπίδραση που δηµιουργείται και ότι το προσωπικό του σχολείου 

επικυρώνει την έννοια της συµπερίληψης και είναι σε θέση να πάρει την ευθύνη για 

τους µαθητές µε ∆ΑΦ και ότι υπάρχει ένα πνεύµα συνεργασίας κατά την εφαρµογή 

αυτού του προτύπου. Το ASDICM έχει πέντε σηµαντικά συστατικά: 

1. Τροποποιήσεις στο περιβάλλον της τάξης και του αναλυτικού προγράµµατος 

σπουδών, υποστήριξη στη γενική τάξη και εκπαιδευτικές µέθοδοι 

2. Συµπεριφοριστική και κοινωνική υποστήριξη  
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3. Συντονισµένη δέσµευση των οµάδων της κοινής ευθύνης των µαθητών µε 

∆ΑΦ 

4. Επαναλαµβανόµενη αξιολόγηση των διαδικασιών συµπερίληψης και της 

προόδου των µαθητών στον ακαδηµαϊκό και κοινωνικό τοµέα 

5. Συνεργασία σχολείου – οικογένειας. 

Αναλυτικότερα περιγράφονται τα συστατικά του ASDICM: 

1. Τροποποίηση του αναλυτικού προγράµµατος σπουδών και του 

περιβάλλοντος 

Η εκπαίδευση των µαθητών µε ∆ΑΦ είναι προσανατολισµένη στη µείωση της 

γνωστικής σύγχυσης και του άγχους που προέρχονται από τις δυσκολίες τους στην 

επεξεργασία των ερεθισµάτων του περιβάλλοντος. Η κατανόηση του περιβάλλοντος 

αυξάνει την ικανότητα του µαθητή να ελέγχει το περιβάλλον και να γίνει αυτόνοµος 

σε πολλούς τοµείς της ζωής του (Mesibov & Shea, 1996). 

Οι εκπαιδευτικοί είναι επιφορτισµένοι µε τη ζωτικής σηµασίας εργασία της 

σύνταξης ενός εξατοµικευµένου εκπαιδευτικού προγράµµατος που να ικανοποιεί τις 

ανάγκες του µαθητή µε ∆ΑΦ (Roberts, 2007). Τα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών 

πρέπει να εστιάζουν στη διδασκαλία δεξιοτήτων για την κοινωνική αλληλεπίδραση 

και επικοινωνία, όπου οι µαθητές µε ∆ΑΦ εµφανίζουν τις περισσότερες και χρόνιες 

δυσκολίες. Είναι ευνόητο ότι οι δυσκολίες στην επικοινωνία και την κοινωνική 

αλληλεπίδραση που έχει ένας µαθητής µε αυτισµό παρεµποδίζουν την κοινωνική του 

προσαρµογή πολύ περισσότερο από ό,τι η έλλειψη ακαδηµαϊκών γνώσεων. 

 Για το λόγο αυτό οι προσαρµογές των Αναλυτικών Προγραµµάτων 

επεκτείνονται και στην διδακτική µεθοδολογία που είναι κατάλληλη για τους 

µαθητές µε αυτισµό (Mesibov & Shea, 1996). Ειδικότερα, το περιεχόµενο του 

Αναλυτικού Προγράµµατος Σπουδών για τους µαθητές µε ∆ΑΦ πρέπει να εξετάσει 

τη δυνατότητα να παρέχει δοµηµένο µαθησιακό περιβάλλον, σταθερό ηµερήσιο 

πρόγραµµα, έναν-προς-έναν διδασκαλία, εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας 

(οπτικοποιηµένο διδακτικό υλικό, φυσική καθοδήγηση) και τέλος εµπλουτισµένες 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες µε επίκεντρο τις προτιµήσεις και τα ενδιαφέροντα 

τους. 

Οι µαθητές µε ∆ΑΦ λόγω της ακραίας αισθητηριακής ευαισθησίας τους, 

µπορούν να βρουν το θόρυβο και τα οπτικά ερεθίσµατα στην κανονική τάξη 

υπερβολικά. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να διαµορφώσουν τις περιβαλλοντικές 

συνθήκες της τάξη έτσι ώστε οι µαθητές µε ∆ΑΦ να µπορούν να παρακολουθήσουν 
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και να κατανοήσουν τη διδασκαλία. Αυτό µπορεί να περιλαµβάνει τη δηµιουργία 

ενός αποµονωµένου χώρου εργασίας µε λιγοστά οπτικά ερεθίσµατα και φυσικά 

εµπόδια που χωρίζουν τις περιοχές εργασίας και παιχνιδιού (Perko & McLaughlin, 

2002). 

2. Κοινωνικοί παράγοντες 

Η έλλειψη της κοινωνικής αλληλεπίδρασης είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισµα των 

ατόµων µε ∆ΑΦ. Οι µαθητές µε ∆ΑΦ που τοποθετούνται στα γενικά σχολεία είναι 

πολύ πιθανό να συναντήσουν δυσκολίες αλληλεπιδρώντας µε τους συνοµήλικούς 

τους. Εντούτοις, οι υπερασπιστές της συµπερίληψης των µαθητών αυτών αναφέρουν 

ως ευεργετικό παράγοντα το πρότυπο συµπεριφοράς των τυπικά αναπτυσσόµενων 

µαθητών (Robertson, Chamberlain, & Kasari, 2003). Οι µαθητές µε ∆ΑΦ χρειάζονται 

άµεση παρέµβαση για να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες µε τους ενηλίκους και 

τους συνοµηλίκους τους. Η διδασκαλία µέσω της διαµεσολάβησης των συνοµηλίκων, 

η οποία στηρίζεται στις αρχές του συµπεριφορισµού και της κοινωνικής θεωρίας της 

µάθησης, αποτελεί µία πρακτική παρέµβασης για την καλλιέργεια κοινωνικών 

δεξιοτήτων. Έχει αποδειχτεί από έρευνες ότι µπορεί να αυξήσει σηµαντικά την 

αλληλεπίδραση ανάµεσα στους µαθητές µε ∆ΑΦ και τους ενηλίκους ή τους 

συνοµηλίκους (Sperry, Neitzel, & Engelhardt-Wells, 2010). 

3. Συµπεριφοριστικοί παράγοντες 

Οι µαθητές µε αυτισµό µπορούν να εκθέσουν προκλητικές συµπεριφορές στο 

σχολικό περιβάλλον όπως φτύσιµο, δάγκωµα, χτύπηµα, ή ρίψη αντικειµένων και 

αυτοτραυµατισµούς (Roberts, 2007). Οι προκλητικές συµπεριφορές µπορούν να είναι 

καταστρεπτικές στη διαδικασία διδασκαλίας και οι εκπαιδευτικοί µπορούν να 

δοκιµάσουν διάφορους τρόπους για να τις αντιµετωπίσουν (Perko & McLaughlin, 

2002). 

Οι ερευνητές υπογραµµίζουν ότι η προβληµατική συµπεριφορά εξυπηρετεί 

συνήθως έναν σκοπό για το πρόσωπο που την επιδεικνύει και εµφανίζεται σε ένα 

δυναµικό και αµοιβαίο κοινωνικό πλαίσιο. Οι στρατηγικές παρέµβασης για την 

προβληµατική συµπεριφορά πρέπει εποµένως να συµπεριλάβουν την εξέταση της 

λειτουργίας της συµπεριφοράς, µε τη λειτουργική αξιολόγηση της συµπεριφοράς 

(Functional Behaviour Assessment) (Horner et al., 2002; Galiatsatos & Graff, 2003; 

Matson & Williams, 2014) εξετάζοντας όλη την προβληµατική συµπεριφορά, να 

εφαρµοστούν σε διάφορα περιβάλλοντα, να περικλείουν διάφορες στρατηγικές 
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παρέµβασης και να συνδυάζουν τις δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά του ατόµου 

που εφαρµόζονται (Matson & Williams, 2014). 

4. Συνεργασία σχολείου - οικογένειας 

Η έρευνα δείχνει επίσης τη σηµασία ενός πρότυπου συνεργασίας µε προσέγγιση που 

περιλαµβάνει τη συµµετοχή όλου του σχολείου και µια ανοικτή επικοινωνία και 

υποστήριξη για τις οικογένειες και τις κοινότητες (Bennet & Rowe, 1996; Simpson, 

de Boer-ott, & Smith-Myles, 2003; Coffey & Obringer, 2004; Humphrey & 

Parkinson, 2006). 

5. Πολυπολιτισµικοί παράγοντες 

Οι Wilder, Dyches, Obiakor και Algozzine (2004) σηµείωσαν ότι οι εκπαιδευτικοί 

µπορεί, όταν έρχονται σε επαφή µε ένα µαθητή µε ∆ΑΦ, που προέρχεται από µία 

διαφορετική κουλτούρα, να ερµηνεύσουν µια συµπεριφορά συµπωµατικά και όχι 

πολιτισµικά. Συστήνεται οι εκπαιδευτικοί να έχουν ένα πολιτιστικό πλαίσιο για αυτά 

τα παιδιά και να γνωρίζουν τους οικογενειακούς κανόνες και τις προσδοκίες τους. 

Στο σχεδιασµό ενός προγράµµατος σπουδών για αυτούς τους µαθητές, οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να συµπεριλάβουν στοιχεία των διαφορετικών πολιτιστικών 

οµάδων, να λάβουν υπόψη τους τη µητρική γλώσσα των µαθητών, να προσδιορίσουν 

τις γνωστικές µορφές που επηρεάζονται από τον κυρίαρχο πολιτισµό και να 

χρησιµοποιήσουν υλικά που είναι πολιτιστικά ευαίσθητα.  

Εποµένως, ανάµεσα στους παράγοντες που διευκολύνουν τη συµπερίληψη των 

µαθητών µε ∆ΑΦ εµπεριέχονται οι προσαρµογές των Αναλυτικών Προγραµµάτων 

και η τροποποίηση του περιβάλλοντος της τάξης, η καλλιέργεια κοινωνικών 

δεξιοτήτων, η διαχείριση των προβληµατικών συµπεριφορών, η συνεργασία του 

σχολείου µε την οικογένεια και η αξιοποίηση των στοιχείων των διαφορετικών 

πολιτιστικών οµάδων που ανήκουν οι µαθητές µε ∆ΑΦ. Κάθε συστατικό - 

παράγοντας του µοντέλου ASDICM, ενώ είναι διακριτό, αναµειγνύεται µε τα 

υπόλοιπα και δεν µπορεί να λειτουργήσει αποτελεσµατικά µεµονωµένα. Ο 

εκπαιδευτικός γενικής ή ειδικής αγωγής που υποστηρίζει µαθητή µε αυτισµό στην 

τάξη της γενικής εκπαίδευσης πρέπει να λαµβάνει υπόψη του όλους τους παράγοντες 

που επηρεάζουν την συµπερίληψη των µαθητών µε ∆ΑΦ, ώστε να συµβάλει στην 

επιτυχηµένη συµπερίληψη αυτής της κατηγορίας µαθητών. 
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2.4.1. Ρόλος των εκπαιδευτικών και συµπερίληψη µαθητών µε αυτισµό 

Πολυάριθµες µελέτες υπογραµµίζουν τους διαφορετικούς ρόλους που οι 

εκπαιδευτικοί διαδραµατίζουν προκειµένου να διευκολυνθεί η συµπερίληψη και η 

διδασκαλία των µαθητών µε αυτισµό (Coffey & Obringer, 2004; Timmons & 

Breitenbach, 2004). Από έρευνες (Lerman, Vorndran, Addison, & Kuhn, 2004; 

Dybvik, 2004) υποστηρίζεται ότι το πρώτο βήµα προς την εφαρµογή πρακτικών για 

την αποτελεσµατική συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό είναι να εκπαιδευθούν οι 

εκπαιδευτικοί. 

Από την άποψη του ύφους διδασκαλίας, σε µια πρόσφατη µελέτη διαπιστώθηκε 

ότι οι εκπαιδευτικοί που ήταν σταθεροί αλλά ευέλικτοι ήταν αποτελεσµατικότεροι 

(Coffey & Obringer, 2004; Jordan 2008). Επίσης επισηµαίνεται η σηµασία της 

προσπάθειας να γνωρίσει ο εκπαιδευτικός το µαθητή µε ∆ΑΦ χωρίς να έχει 

προκαταλήψεις λόγω της αναπηρίας του (Bennett, Rowe, & DeLuca, 1996). 

Η προσωπικότητα και η συµπεριφορά του εκπαιδευτικού µπορούν επίσης να 

παίξουν ένα σηµαντικό ρόλο στην επιτυχηµένη συµπερίληψη των µαθητών µε 

αυτισµό. Οι εκπαιδευτικοί των µαθητών µε ∆ΑΦ, µε βάση την άποψη των ειδικών, 

πρέπει να είναι καλοί, υποµονετικοί και να µπορούν να προβλέπουν (Safran & 

Safran, 2001). Χρειάζεται επίσης να είναι ικανοί, να γίνονται οι ίδιοι πρότυπα και να 

προωθούν την ανεκτικότητα, την αποδοχή και την αλληλοκατανόηση µέσα στην τάξη 

(Safran, 2002). Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί είναι απαραίτητο να προστατεύουν 

τους µαθητές µε αυτισµό από το να εµπλέκονται σε καταστάσεις σχολικού 

εκφοβισµού, καθώς εκείνοι αντιµετωπίζουν δυσκολία στην κοινωνική 

αλληλεπίδραση και να µεταφράζουν την επικοινωνιακή πρόθεση στην περίπτωση 

που οι µαθητές µε ∆ΑΦ δεν καταλαβαίνουν τον µη κυριολεκτικό λόγο (Williams, 

1995; Griffin et al., 2006). 

Πολλοί µαθητές µε αυτισµό έχουν βοηθούς εκπαιδευτικούς (βοήθεια ένας προς 

έναν) που τους παρέχουν υποστήριξη. Σύµφωνα µε τους Robertson, Chamberlain και 

Kasari (2003), ο ρόλος του βοηθού είναι να βοηθήσει να κρατήσει το µαθητή 

επικεντρωµένο στο στόχο του, να παρέχει οποιεσδήποτε απαραίτητες τροποποιήσεις 

στο περιβάλλον, να βοηθήσει στην αύξηση της κατανόησης, να ελαχιστοποιήσει την 

κοινωνική και ακαδηµαϊκή απογοήτευση, να περιορίσει τα συµπεριφοριστικά 

προβλήµατα και να διευκολύνει την εργασία των µαθητών µε ∆ΑΦ σε µικρές οµάδες 

µε άλλους µαθητές.  
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Οι εκπαιδευτικoί διαδραµατίζουν έναν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχηµένη 

συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό (McGregor & Campbell, 2001; Emam & 

Farrell, 2009). Εντούτοις, ενώ όλοι οι µαθητές µπορούν να ωφεληθούν ακαδηµαϊκά 

και κοινωνικά από τις θετικές σχέσεις µε τους δασκάλους τους, εκείνοι µε ∆ΑΦ 

µπορούν να παρουσιάσουν µια πρόκληση στη συγκεκριµένη κατάσταση (Humphrey 

& Symes, 2011). Οι εκπαιδευτικοί των µαθητών µε ∆ΑΦ αναφέρουν εντάσεις, όταν 

καλούνται να αντιµετωπίσουν τις δυσκολίες που παρουσιάζουν αυτοί οι µαθητές 

στην κοινωνική και συναισθηµατική κατανόηση και αυτές οι εντάσεις µπορούν να 

καθορίσουν την ποιότητα των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των εκπαιδευτικών και των 

µαθητών (Emam & Farrell, 2009). Η αδιαφορία για την κοινωνική αλληλεπίδραση 

και τα συµπεριφοριστικά προβλήµατα που επιδεικνύονται συχνά από τους µαθητές 

µε ∆ΑΦ µπορεί να οδηγήσει τους εκπαιδευτικούς να µην έχουν θετική σχέση µαζί 

τους (Robertson, Chamberlain, & Kasari, 2003).  

Ακόµα κι αν η σχέση µαθητή - δασκάλου δεν ασκεί επίδραση στον ακαδηµαϊκή 

συµπερίληψη των µαθητών µε ∆ΑΦ, έχει βρεθεί όµως ότι καθορίζει το βαθµό της 

συµπερίληψης στον κοινωνικό τοµέα (Robertson, Chamberlain, & Kasari, 2003). 

Ένας τρόπος να ελαχιστοποιηθούν αυτές οι αρνητικές κοινωνικές συνέπειες, είναι να 

εξασφαλιστεί ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν λάβει την κατάλληλη κατάρτιση έτσι ώστε 

να συµπεριλάβουν επιτυχώς τους µαθητές µε ∆ΑΦ µέσα στις τάξεις τους (McGregor 

& Campbell, 2001; Simpson, de Boer-Ott, & Smith-Myles, 2003). Οι γονείς των 

µαθητών µε αυτισµό προσδιορίζουν την κατάρτιση εκπαιδευτικών ως τον πιο 

σηµαντικό παράγοντα για την ένταξη των παιδιών µε αυτισµό στη γενική τάξη 

(Jindal-Snape et al., 2005). Παρόµοια οι Jordan και Jones (1999) ισχυρίζονται ότι η 

εκπαίδευση του προσωπικού του σχολείου θα πρέπει να κατέχει µια σηµαντική θέση 

για να µπορέσει το γενικό σχολείο να ικανοποιήσει τις ανάγκες των µαθητών µε ∆ΑΦ 

και η νοµοθεσία θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι αυτές οι ανάγκες καλύπτονται. 

Για το λόγο αυτό είναι σηµαντικό για τους εκπαιδευτικούς να γνωρίζουν όσο το 

δυνατόν περισσότερες στρατηγικές, έτσι ώστε να µπορεί να εξασφαλιστεί όχι µόνο η 

πιο αποτελεσµατική συµπερίληψη των µαθητών µε ∆ΑΦ, αλλά και η αύξηση της 

αυτοπεποίθησης των εκπαιδευτικών για την αντιµετώπιση των µαθητών µε ∆ΑΦ 

(Glashan, Mackay, & Grieve, 2004). Η αξιολόγηση των προγραµµάτων κατάρτισης 

των εκπαιδευτικών που συνεργάζονται µε τους µαθητές µε ∆ΑΦ έχει δείξει ότι η 

κατάρτιση εκπαιδευτικών µπορεί να οδηγήσει στην καλύτερη ενηµέρωση και γνώση 

για τις ∆ΑΦ (Leblanc, Richardson, & Burns, 2009), στη σηµαντική βελτίωση της 
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συµπεριφοράς των µαθητών µε ∆ΑΦ στην τάξη και παράλληλα στη µείωση του 

άγχους των εκπαιδευτικών για την κατάλληλη υποστήριξη των µαθητών. Από την 

άποψη των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών γενικότερα, η κατάρτιση µπορεί επίσης 

να οδηγήσει τους εκπαιδευτικούς να έχουν µια θετικότερη στάση απέναντι στη 

συµπερίληψη (Avramidis, Bayliss, & Burden, 2000; Horrocks, White, & Roberts, 

2008). 

Αυτό είναι σηµαντικό καθώς η θετική στάση απέναντι στη συµπερίληψη 

αναφέρεται ως το δεύτερο πιο σηµαντικό προαπαιτούµενο στην επιτυχή 

συµπερίληψη των µαθητών µε ∆ΑΦ. Η άµεση εµπειρία της συµπερίληψης µπορεί να 

αναδείξει θετικές στάσεις ειδικά για τη συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό 

(McGregor & Campbell, 2001). Εντούτοις, πολλοί εκπαιδευτικοί αισθάνονται ότι η 

πρόσθετη υποστήριξη από έναν δεύτερο βοηθό εκπαιδευτικού στην τάξη όπου 

υπάρχει µαθητής µε ∆ΑΦ είναι σηµαντικό και για τον ίδιο το µαθητή µε ∆ΑΦ αλλά 

και για τους συµµαθητές του (Segall
 
& Campbell, 2012). 

Συνοψίζοντας, ενώ η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού, η συµπεριφορά, το 

ύφος διδασκαλίας του, καθώς και η κατάρτισή του και η στάση του απέναντι στη 

συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό είναι σηµαντικές, είναι επίσης ζωτικής 

σηµασίας να εξεταστεί το ευρύτερο σχολικό πλαίσιο, καθώς η ολοκληρωµένη 

σχολική συµπερίληψη απαιτεί όλο το προσωπικό του γενικού σχολείου να έχει µια 

σαφή και κοινή κατανόηση των στόχων και των προσδοκιών για τη συµπερίληψη των 

µαθητών µε αυτισµό στο σχολείο. 

 

 

2.4.2. Προϋποθέσεις για την επιτυχία της συµπερίληψης των µαθητών µε 

αυτισµό 

Η επιτυχία της συµπερίληψης των µαθητών µε αυτισµό είναι στενά 

συνδεδεµένη µε ορισµένους παράγοντες. Μέσα σε αυτούς αναφέρονται τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά ή οι ανάγκες των µαθητών µε ∆ΑΦ, οι γνώσεις και οι στάσεις όλων 

των εκπαιδευτικών, γενικής και ειδικής αγωγής, η προετοιµασία των παιδιών των 

γενικών σχολείων και των παιδιών µε αυτισµό, η επικοινωνία µεταξύ των 

εκπαιδευτικών, η στενή επικοινωνία σχολείου-οικογένειας, οι υπηρεσίες υποστήριξης, 

οι κατάλληλες διδακτικές προσαρµογές και τέλος η συνεχής αξιολόγηση των 

πρακτικών συµπερίληψης (Simpson, de Boer-Ott, & Myles, 2003; Cross Frazeur et 

al., 2004; Gavaldá & Qinyi, 2012). 
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Πιο αναλυτικά ένα από τα ζητήµατα που είναι σηµαντικό για τη διαδικασία της 

συµπερίληψης ενός µαθητή µε αυτισµό είναι η σοβαρότητα της αναπηρίας. Οι 

παράγοντες που µπορούν να βοηθήσουν ή εµποδίσουν αυτή τη διαδικασία είναι η 

νοητική ικανότητα, οι γλωσσικές δεξιότητες και οι δεξιότητες επικοινωνίας, οι 

στερεοτυπικές συµπεριφορές, τα προβλήµατα συµπεριφοράς, όπως 

αυτοτραυµατισµοί, επιθετικότητα και εκρήξεις θυµού, η ακαµψία στη γνωστική 

συµπεριφορά και τέλος το επίπεδο της κοινωνικής ανάπτυξης (Eldar, Talmor, & 

Wolf-Zukerman, 2010). Επιπλέον, η θετική στάση των γονέων των παιδιών µε 

αυτισµό είναι ένας παράγοντας για την επιτυχηµένη συµπερίληψη στο δηµόσιο 

σχολείο (Stoner et al., 2005). 

Η ανάπτυξη και η καλλιέργεια της θετικής επαφής και των σχέσεων ανάµεσα 

στα παιδιά µε αυτισµό και στα τυπικά αναπτυσσόµενα παιδιά είναι πολύ σηµαντική 

για την συµµετοχή των µαθητών σε ένα συµπεριληπτικό περιβάλλον (Harrower & 

Dunlap, 2001). Η µετάβαση ενός µαθητή µε αυτισµό σε µία τάξη του γενικού 

σχολείου προϋποθέτει τον συνδυασµό των καλύτερων και πιο αποτελεσµατικών 

εκπαιδευτικών πρακτικών της γενικής και ειδικής αγωγής και ειδικότερα την παροχή 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων που είναι εξατοµικευµένα και αφορούν λειτουργικές 

δεξιότητες µέσα στις τάξεις του γενικού σχολείου (Simpson, 2005).  

Μία από τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την επιτυχηµένη συµπερίληψη των 

µαθητών µε αυτισµό είναι η επαρκής εκπαίδευση και καλλιέργεια θετικών στάσεων 

στους εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής, ώστε να γνωρίζουν τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών µε αυτή την αναπηρία. Η 

γνώση της αναπηρίας έχει βρεθεί ότι συνδέεται µε την ανάπτυξη θετικής στάσης προς 

τους µαθητές µε αυτισµό (McGregor & Campbell, 2001).  

Άλλη µία προϋπόθεση αποτελεί η κατάλληλη προετοιµασία και η διαρκής 

στήριξη των εκπαιδευτικών της γενικής αγωγής, έτσι ώστε να αποκτήσουν τις 

απαραίτητες γνώσεις για τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των ατόµων µε αυτισµό, 

τις στρατηγικές συµπερίληψης, καθώς και τις δεξιότητες συνεργασίας µε άλλους 

επαγγελµατίες στον χώρο της εκπαίδευσης για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση των 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων (Avramidis, Bayliss, & Burden, 2000).  

 Όπως διαφαίνεται από τα παραπάνω η επιτυχία της συµπερίληψης των 

µαθητών µε αυτισµό εξαρτάται από παράγοντες που αναφέρονται στον ίδιο το 

µαθητή, τους συνοµηλίκους τυπικής ανάπτυξης, τους γονείς των µαθητών, αλλά και 

από παράγοντες που αφορούν στον εκπαιδευτικό και ιδιαίτερα την εµπειρία, τις 
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γνώσεις για τον αυτισµό, τις στάσεις για τη συµπερίληψη και τις εκπαιδευτικές 

παρεµβάσεις που γνωρίζουν και χρησιµοποιούν. 

 

 

2.5. Επίδραση των στάσεων των εκπαιδευτικών στη συµπερίληψη των µαθητών 

µε αυτισµό 

Οι στάσεις των εκπαιδευτικών αντιπροσωπεύουν µια κρίσιµη µεταβλητή στην 

επιτυχή συµπερίληψη των µαθητών µε αναπηρίες στη γενική τάξη (Garriott, Miller, 

& Snyder, 2003; Cullen & Noto, 2007; Berry, 2010). Οι στάσεις και οι αντιλήψεις 

των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής αποτελούν ένα σηµαντικό παράγοντα 

στην επιτυχηµένη ή αποτυχηµένη συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό. Οι 

εκπαιδευτικοί που βλέπουν τους µαθητές µε αυτισµό περισσότερο θετικά τείνουν να 

τους έχουν συµπεριλάβει ακαδηµαϊκά και κοινωνικά µε µεγαλύτερη επιτυχία 

(Silverman, 2007). 

Όσον αφορά τους παράγοντες που µπορούν να έχουν επιπτώσεις στη στάση των 

εκπαιδευτικών απέναντι στη συµπεριληπτική εκπαίδευση, τα αποτελέσµατα από τη 

βιβλιογραφία είναι ανάµεικτα. Από µερικές µελέτες προέκυψε ότι οι µεταβλητές 

όπως το φύλο, η ηλικία, τα έτη εµπειρίας των εκπαιδευτικών και το επίπεδο 

εµπιστοσύνης στις ικανότητές τους µπορεί να έχει επίπτωση στη στάση των 

εκπαιδευτικών απέναντι στη συµπερίληψη (Park & Chitiyo, 2011; Wilkerson, 2012), 

ενώ τα αποτελέσµατα από άλλες µελέτες δεν δείχνουν τη δυνατότητα των 

µεταβλητών να επηρεάσουν τις στάσεις των εκπαιδευτικών (Kosmerl, 2011). 

Οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής έχουν την υποχρέωση συχνά να συντάξουν το 

Εξατοµικευµένο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα (ΕΕΠ) ενός µαθητή µε ∆ΑΦ και να τον 

συµπεριλάβουν στην τάξη της γενικής εκπαίδευσης, χωρίς να ερωτώνται ποιες είναι 

οι στάσεις τους ή οι ανησυχίες τους απέναντι στην εισαγωγή αυτού του µαθητή στην 

τάξη τους. Συνήθως δεν τους δίνεται η ευκαιρία να εκφράσουν τις στάσεις τους ή να 

προσδιορίσουν ποια υποστήριξη χρειάζονται για να βοηθήσουν στην επιτυχηµένη 

συµπερίληψη ενός µαθητή µε ∆ΑΦ. Συχνά οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι δε 

διαθέτουν τα κατάλληλα εφόδια για να ικανοποιήσουν τις κύριες κοινωνικές και 

ακαδηµαϊκές ανάγκες των µαθητών µε ∆ΑΦ, ακόµη και όταν νιώθουν εµπιστοσύνη 

στους εαυτούς τους ότι µπορούν να τα καταφέρουν (Horrocks et al., 2008). Πέρα από 

αυτές τις πεποιθήσεις πολλοί εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι µπορούν να συµβάλλουν 
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στην επιτυχηµένη συµπερίληψη ενός µαθητή µε ∆ΑΦ στη γενική τάξη µε τη βοήθεια 

από τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής (Kosmerl, 2011). 

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν εκπαιδευτεί στον αυτισµό έχουν πολύ διαφορετικές 

απόψεις από τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν εκπαιδευτεί ή δεν έχουν γνώσεις για 

τον αυτισµό (Kosmerl, 2011). Οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν λάβει ειδική 

εκπαίδευση για την υποστήριξη µαθητών µε αυτισµό βλέπουν τη συµπερίληψη των 

µαθητών αυτών µε µια ποικιλία αντιδράσεων που κυµαίνονται από τον ενθουσιασµό 

ως την ανησυχία και την εχθρότητα (Olley et al., 1981). 

Όπως διαφαίνεται από τα προηγούµενα οι στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι 

στη συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην 

εκπαιδευτικές πρακτικές που αυτοί χρησιµοποιούν και στην αποτελεσµατικότητα 

αυτών των πρακτικών. Επιπρόσθετα η ανάδειξη των στάσεων των εκπαιδευτικών 

είναι σηµαντική, επειδή µπορεί να παρέχει µια ανεκτίµητη πηγή στοιχείων που 

χρησιµοποιούνται στην ανάπτυξη προγραµµάτων κατάρτισης και στην 

επαγγελµατική εξέλιξη των εκπαιδευτικών. 

 

 

2.6. Εκπαιδευτικές πρακτικές και συµπερίληψη µαθητών µε αυτισµό 

Η επιτυχία ενός προγράµµατος συµπερίληψης στο γενικό σχολείο επηρεάζεται 

από τις στάσεις των εκπαιδευτικών, όπως επίσης και από τις διδακτικές παρεµβάσεις 

που επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί για τους µαθητές µε ∆ΑΦ και την 

αποτελεσµατικότητα αυτών των παρεµβάσεων (McGregor & Campbell, 2001; 

Cassady, 2011; de Boer et al., 2011). Έχει αποδεχτεί ότι το µαθησιακό προφίλ των 

µαθητών που ανήκουν στο φάσµα του αυτισµού διαφέρει από το προφίλ των τυπικών 

µαθητών, πράγµα το οποίο απαιτεί από τους εκπαιδευτικούς να κατέχουν 

εξειδικευµένες δεξιότητες για την εκπαίδευσή τους (Simpson, 2005).  

Η γνώση πρακτικών είναι ένας άλλος ιδιαίτερα σηµαντικός παράγοντας για την 

επιτυχηµένη συµπερίληψη των παιδιών µε ∆ΑΦ στο σχολικό περιβάλλον της γενικής 

εκπαίδευσης (Jordan, 2005). ∆εδοµένου ότι οι διαταραχές στο φάσµα του αυτισµού 

είναι σύνθετες αναπτυξιακές διαταραχές που διαθέτουν µια ποικιλοµορφία ως προς 

τον τρόπο παρουσίασης και οι πρακτικές και οι στρατηγικές εκπαίδευσης είναι 

αµέτρητες, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να καταδείξουν επαρκή γνώση για τις διάχυτες 

αναπτυξιακές διαταραχές, ώστε να είναι αποτελεσµατική η συνεκπαίδευση των 

µαθητών µε αυτισµό στη γενική τάξη (Segall, 2007). 
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Προκειµένου να ενισχυθούν οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς να εκπαιδεύσουν 

τους µαθητές µε ∆ΑΦ στις δοµές της συµπερίληψης πολλοί ερευνητές έχουν 

δηµιουργήσει τις µελέτες τους για πρακτικές συµπερίληψης για τους µαθητές µε 

αυτισµό (Williams, 1995; Griffin et al., 1996; Safran, 2002; Jordan, 2005; Odom et 

al., 2015). Συνολικά, αυτές οι συστάσεις είναι πολυάριθµες και ποικίλες, όπως οι 

περιβαλλοντικές αλλαγές στη φυσική τάξη, οι µεταβλητές που σχετίζονται µε τους 

εκπαιδευτικούς και οι παρεµβάσεις µε περιεχόµενο τις κοινωνικές δεξιότητες.  

 Ως συνέπεια της αυξανόµενης συνειδητοποίησης της επίπτωσης του αυτισµού, 

οι ερευνητές ενδιαφέρονται να βρουν στοιχεία για το πώς να εκπαιδευτούν 

αποτελεσµατικά τα παιδιά µε αυτισµό.  

 

 

2.6.1. Εύρος των εκπαιδευτικών παρεµβάσεων 

Οι εκπαιδευτικοί στο περιβάλλον της γενικής τάξης µπορούν να 

µεγιστοποιήσουν την ακαδηµαϊκή και κοινωνική ανάπτυξη των µαθητών µε ∆ΑΦ και 

να ελαχιστοποιήσουν τις προκλητικές συµπεριφορές µε τη βοήθεια εκπαιδευτικών 

παρεµβάσεων. ∆υστυχώς, πολλές παρεµβάσεις εστιάζουν στην προσπάθεια να 

εξεταστούν οι συνέπειες που προκύπτουν από µία προβληµατική συµπεριφορά. Αν 

και αυτοί οι τύποι των παρεµβάσεων µπορούν να είναι αποτελεσµατικοί για πολλούς 

µαθητές µε ∆ΑΦ, έχει διαπιστωθεί ότι είναι προτιµότερο να εφαρµόζονται 

εκπαιδευτικές παρεµβάσεις που εξετάζουν τα προηγούµενα µιας συµπεριφοράς ή τις 

καταστάσεις που δίνουν αφορµή για µια προβληµατική συµπεριφορά. Όπως 

αποδεικνύεται οι εκπαιδευτικοί έχουν στη διάθεσή τους µία σειρά από παρεµβάσεις 

και πρακτικές από τις οποίες µπορούν να επιλέξουν (Jordan, 2005; Koegel, Matos-

Freden, Lang, & Koegel, 2012) µε σκοπό να συνεισφέρουν στην επιτυχηµένη 

συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό. 

Σχεδόν όλοι οι µαθητές µε αυτισµό απαιτούν κάποιο βαθµό εξειδικευµένων 

πρακτικών. Οι ερευνητές µε βάση τα αποτελέσµατα, που έχουν προκύψει από τις 

µελέτες τους, έχουν συστήσει µια σειρά χρήσιµων προσαρµογών στις πρακτικές 

(Mesibov & Shea, 1996). Οι απλές πρακτικές περιλαµβάνουν τις τροποποιήσεις στις 

αναθέσεις εργασιών τόσο για το σπίτι όσο και στο σχολείο (Marks et al., 2003). Όταν 

οι µαθητές δεν µπορούν να ανταποκριθούν στην ποσότητα της εργασίας που ορίζεται, 

οι εκπαιδευτικοί µπορούν να την περιορίσουν. Παρόµοια, οι αναθέσεις εργασιών 

µπορεί να επιµερίζονται σε µικρότερα κοµµάτια (Williams, 1995; Myles & Simpson, 



 54 

2003; Griffin et al., 2006) και µπορούν να µπουν στόχοι για να αυξήσουν το κίνητρο 

και την επιτυχία των µαθητών (Harrower & Dunlap, 2001). Όταν δίνονται οδηγίες 

µέσα στην τάξη, ο εκπαιδευτικός πρέπει να γνωρίζει ότι πολλοί µαθητές µε αυτισµό 

µαθαίνουν καλύτερα, όταν οι πληροφορίες παρουσιάζονται οπτικά (Iovannone, 

Dunlap, Huber, & Kincaid, 2003; Jordan, 2005).  

Μία από τις απλούστερες πρακτικές για τη συµπερίληψη των µαθητών µε 

αυτισµό είναι η τροποποίηση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για να ανταποκριθεί 

στις ανάγκες του µαθητή. Οι αισθητηριακές δυσκολίες που καταδεικνύουν συχνά οι 

µαθητές µε αυτισµό και έχουν επιπτώσεις στην µάθηση, µπορεί να αντιµετωπιστούν 

µε την επιλογή τάξεων µε µειωµένους θορύβους, µε την προσαρµογή του είδους του 

φωτισµού και την επιλογή µιας εναλλακτικής θέσης (Mesibov & Shea, 1996; Jordan, 

2005). Ο µικρός αριθµός των µαθητών σε µια τάξη, η θέση του µαθητή µε αυτισµό 

στο πρώτο θρανίο, η οποία βοηθάει στον περιορισµό της διάσπασης και η θέση του 

δίπλα σε έναν κοινωνικά έµπειρο και ευαίσθητο συµµαθητή προτείνονται από τους 

ειδικούς για την επιτυχή συµπερίληψη των µαθητών αυτών (Williams, 1995; Safran, 

2002). 

Επιπλέον, οι µαθητές µε αυτισµό είναι πιο εύκολο να συµµετέχουν στις 

ρουτίνες και τις δραστηριότητες της τάξης τους, όταν τους δίνεται η ευκαιρία να 

προετοιµαστούν. Έχει υποστηριχτεί ότι οι κανόνες και οι διαδικασίες µέσα στην τάξη 

πρέπει να είναι σαφείς και συνεπείς (Safran, 2002; Iovannone, Dunlap, Huber, & 

Kincaid, 2003; Griffin et al., 2006) και να είναι αναρτηµένοι σε εµφανές σηµείο µέσα 

στην τάξη. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι οπτικοί υποστηρικτές και οι ενισχυτές θα 

έπρεπε να χρησιµοποιούνται για να υπενθυµίζουν στον µαθητή τη σηµασία της 

τήρησης των κανόνων στην τάξη (Ganz, 2007). Σε περιπτώσεις στις οποίες η διακοπή 

στη ρουτίνα ή µιας δραστηριότητας µπορεί να δηµιουργήσει µια υπερδιέγερση στο 

µαθητή µε ∆ΑΦ, ο εκπαιδευτικός γενικής αγωγής θα πρέπει να εξασφαλίσει ένα 

ασφαλές µέρος για τον µαθητή (Iovannone, Dunlap, Huber, & Kincaid, 2003; Griffin 

et al., 2006). Σε περίπτωση που οι κανόνες παραβιάζονται από έναν µαθητή µε 

αυτισµό ή υπάρχει συναισθηµατική υπερδιέγερση, η δηµόσια αντιµετώπιση πρέπει να 

ελαχιστοποιηθεί λόγω της ευαισθησίας που τους χαρακτηρίζει. Πολύ συχνά οι 

κοινωνικές κυρώσεις µπορεί να είναι ανεπαρκώς κατανοητές από τους µαθητές µε 

∆ΑΦ (Williams, 1995; Jordan, 2005). Εποµένως, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι 

ενηµερωµένοι για συµπεριφορές που µπορούν να προηγηθούν ενός συναισθηµατικού 

ξεσπάσµατος, όπως επίσης και για τις συνέπειες που µπορούν ενδεχοµένως να 
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διατηρήσουν την ανεπιθύµητη συµπεριφορά. Στην προκειµένη περίπτωση χρήσιµη 

µέθοδος για την αντιµετώπιση τέτοιων συµπεριφορών είναι η Λειτουργική 

Αξιολόγηση και Ανάλυση της Συµπεριφοράς (Matson & Williams, 2014). 

Οι λίστες, τα προγράµµατα και οι κατάλογοι, που µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

για να προσφέρουν ενηµέρωση στο µαθητή µε ∆ΑΦ για ενδεχόµενες αλλαγές στο 

καθηµερινό πρόγραµµα του σχολείου ή για αναµενόµενες συµπεριφορές, ποικίλλουν 

στο ύφος και στην παρουσίασής τους (Sterling-Turner & Jordan, 2007). Οι 

εκπαιδευτικοί έχουν χρησιµοποιήσει διάφορα µέσα, όπως εικόνες, γραπτά ή 

δακτυλογραφηµένα έγγραφα ή ακόµη και τρισδιάστατα αντικείµενα. Αυτά τα 

εργαλεία µπορούν να απεικονίσουν το πρόγραµµα µιας πλήρους ηµέρας, το 

πρόγραµµα µιας πλήρους εβδοµάδας σε ένα σχήµα πλέγµατος και µια λίστα από 

συµπεριφορές που αναµένονται από το µαθητή χωρίς χρονικό περιορισµό (Hume et 

al., 2014). 

Μερικές τάξεις έχουν υιοθετήσει ένα πρόγραµµα αποκαλούµενο Treatment and 

Education of Autistic and related Communication handicapped Children (TEACCH), 

το οποίο δίνει έµφαση στην αλλαγή του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για να 

ικανοποιήσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών µε ∆ΑΦ (Simpson, 2005). Το 

TEACCH, ∆οµηµένη διδασκαλία, το οποίο έχει δηµιουργηθεί στο Πανεπιστήµιο της 

Βόρειας Καρολίνας από τον Eric Schopler, έχει εξαπλωθεί σε πάρα πολλές χώρες 

(Schopler & Mesibov, 2000). Είναι ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα που ασχολείται µε 

τη διάγνωση, την αντιµετώπιση, την επαγγελµατική κατάρτιση και τη διαβίωση των 

ατόµων µε αυτισµό. Στην εκπαίδευση η βάση του προγράµµατος είναι η δοµηµένη 

διδασκαλία, η οποία χρησιµοποιείται συστηµατικά για να καταστήσει το περιβάλλον 

του µαθητή προβλέψιµο και να τον βοηθήσει να το κατανοήσει και να λειτουργήσει 

µε περισσότερη ασφάλεια, έτσι ώστε να αξιοποιήσει τις ικανότητές του. 

H Εφαρµοσµένη Ανάλυση της Συµπεριφοράς (Ε.Α.Σ.), (Applied Behavior 

Analysis), είναι η επιστηµονική περιοχή που εφαρµόζει µεθόδους, οι οποίες 

προκύπτουν από τις αρχές του Συµπεριφορισµού. Η Ε.Α.Σ. αποσκοπεί στη 

βελτιστοποίηση της συµπεριφοράς του ανθρώπου σε κοινωνικά σηµαντικούς τοµείς, 

στηρίζοντας την ψυχοεκπαιδευτική της παρέµβαση σε έγκυρα επιστηµονικά 

ευρήµατα (Baer, Wolf, & Risley, 1968). Η ανθρώπινη συµπεριφορά παρατηρείται, 

εντοπίζεται η αιτία που προκαλεί την συµπεριφορά και ανάλογα ενισχύεται ή 

εξαλείφεται. Τα προγράµµατα της Ε.Α.Σ. µπορούν να εφαρµοστούν για την 

αντιµετωπίσουν ένα µεγάλου εύρους δεξιοτήτων και συµπεριφορών που 
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δυσκολεύουν τα άτοµα µε αυτισµό. Μέσα σε αυτές περιλαµβάνονται η επιθετικότητα, 

η αυτοεξυπηρέτηση, η αυτοδιέγερση, οι δεξιότητες στο παιχνίδι, οι δεξιότητες 

επικοινωνίας και οι ακαδηµαϊκές δεξιότητες (Matson et al., 2012). Στόχος της Ε.Α.Σ. 

δεν είναι µόνο η µείωση ή η εξάλειψη µιας ανεπιθύµητης συµπεριφοράς, αλλά και η 

αύξηση της εκδήλωσης µιας κατάλληλης και επιθυµητής συµπεριφοράς (Matson & 

Boisjoli, 2009). 

Στο πλαίσιο της Ε.Α.Σ. τα τελευταία χρόνια εισήχθη η Λειτουργική Αξιολόγηση 

της Συµπεριφοράς (Functional Behavior Assessment/Analysis), η οποία αποτελεί µια 

διαδικασία συγκέντρωσης πληροφοριών, που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να 

µεγιστοποιήσουν την αποτελεσµατικότητα των παρεµβάσεων υποστήριξης της 

συµπεριφοράς (Matson & Williams, 2014). 

Η Εκπαίδευση µε Ξεχωριστές ∆οκιµές (Discrete-Trial Teaching) αποτελεί µία 

από τις βασικές διδακτικές µεθοδολογίες που χρησιµοποιούνται στην Ε.Α.Σ. Η 

µεθοδολογία αυτή στοχεύει στον έλεγχο του πλήθους των πληροφοριών και των 

ευκαιριών αλληλεπίδρασης που παρουσιάζονται στο παιδί µε αυτισµό. Επειδή το 

πλήθος των ερεθισµάτων δυσκολεύει το παιδί µε αυτισµό να αντιδράσει, µε τη 

µέθοδο αυτή µαθαίνει να διαχειρίζεται ένα µικρό κοµµάτι ερεθισµάτων κάθε φορά. H 

Εκπαίδευση µε ∆ιακριτές ∆οκιµές είναι µια εκπαιδευτική προσέγγιση, ένας προς 

έναν, που χρησιµοποιείται για να διδάξει δεξιότητες µε προγραµµατισµένο, 

ελεγχόµενο και συστηµατικό τρόπο. Χρησιµοποιείται, όταν πρέπει να µάθει ένας 

αρχάριος µαθητής µια ικανότητα που διδάσκεται καλύτερα µε µικρά 

επαναλαµβανόµενα βήµατα. Κάθε δοκιµή ή ευκαιρία για µάθηση έχει µια 

καθορισµένη αρχή και ένα τέλος. Κατά την εφαρµογή της η χρήση των 

προηγουµένων και των συνεπειών προγραµµατίζεται προσεκτικά και εφαρµόζεται 

(Lovaas, 1987; Bogin, 2008).  

Η ∆ιδασκαλία Καίριων ∆εξιοτήτων (Pivotal Response Training) αποτελεί µια 

παραλλαγή της E.A.Σ. που είναι συγκεκριµένη για τον αυτισµό. Είναι βασισµένη στη 

διαπίστωση ότι όταν ορισµένες συµπεριφορές (δηλ. οι κεντρικές απαντήσεις) 

µαθαίνονται, επιπρόσθετα οι µη-απευθυνόµενες συµπεριφορές αρχίζουν επίσης να 

προκύπτουν (Schreibman & Koegel, 2005). Η βασική θεωρία πίσω από την 

Εκπαίδευση Καίριων ∆εξιοτήτων, βασίζεται στο ότι η συµπεριφορά εξαρτάται από 

«καίριες» ή ζωτικές συµπεριφορικές δεξιότητες (Koegel & Koegel, 2006). Κυρίως 

αναφέρεται αρχικά στην παρουσία κινήτρου και τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται 

κάποιος σε πολλαπλά σήµατα. Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων αυτών, θα έχει ως 



 57 

αποτέλεσµα «παράπλευρα κέρδη» σε άλλους συµπεριφορικούς τοµείς, οι οποίοι δεν 

έτυχαν άµεσης επικέντρωσης κατά την παρέµβαση (Mohammadzaheri et al., 2014). 

Με την παρέµβαση ∆ιδασκαλία  Καίριων ∆εξιοτήτων οι στόχοι τίθενται στις καίριες 

περιοχές δεξιοτήτων της ανάπτυξης ενός παιδιού, όπως η παροχή κινήτρων, η 

ανταπόκριση σε πολλαπλά σήµατα έναρξης, η αυτοδιαχείριση και οι κοινωνικές 

ενάρξεις (Koegel & Koegel, 2006). Η στόχευση αυτών των ζωτικών περιοχών 

δεξιοτήτων, επιφέρουν ευρύτερες, συνεπακόλουθες βελτιώσεις σε άλλους τοµείς, 

όπως η κοινωνικότητα και η επικοινωνία. 

Οι Greenspan και οι συνεργάτες του (1999) (Greenspan & Wieder, 1997) 

ανέπτυξαν το Floortime ή DIR (Developmental, Individual-Difference, Relationship-

Based), µία προσέγγιση που δηµιουργήθηκε για να διευκολύνει την κατανόηση των 

παιδιών µε αυτισµό και των οικογενειών τους µε τον προσδιορισµό, τη 

συστηµατοποίηση και την ενσωµάτωση των βασικών λειτουργικών αναπτυξιακών 

ικανοτήτων. Προτάσσει τη σηµασία του παιχνιδιού µέσα από το οποίο προάγεται η 

µάθηση, η περαιτέρω εξέλιξη και ανάπτυξη του παιδιού (Greenspan & Wieder, 2006).  

To παιχνίδι στο πάτωµα  βασίζεται στα πρότυπα της Ε.Α.Σ. µε ιδιαίτερη έµφαση 

στην εµπλοκή του παιδιού σε ένα κύκλο αλληλεπιδράσεων βασισµένες στο παιχνίδι.   

Άλλή µία παρέµβαση για την υποστήριξη των µαθητών µε αυτισµό είναι η 

∆ιαφορική Ενίσχυση άλλων συµπεριφορών, σύµφωνα µε την οποία η ενίσχυση 

παρέχεται για επιθυµητές συµπεριφορές, ενώ οι ακατάλληλες συµπεριφορές 

αγνοούνται. Η ενίσχυση µπορεί να παρασχεθεί, όταν ο µαθητής δε συµµετέχει στην 

ανεπιθύµητη συµπεριφορά ή συµµετέχει σε µια συγκεκριµένη επιθυµητή 

συµπεριφορά εκτός από την ακατάλληλη συµπεριφορά ή όταν ο µαθητής συµµετέχει 

σε µια συµπεριφορά που είναι φυσικά αδύνατη να κάνει, ενώ παρουσιάζει την 

ανεπιθύµητη συµπεριφορά (Lee, McComas, & Jawor, 2002; Taylor, Hoch, & 

Weissman, 2005; Bogin & Sullivan, 2009). 

Η Υποστηρικτική Τεχνολογία ορίζεται ως οποιαδήποτε τεχνολογία επιτρέπει σε 

ένα άτοµο µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να αυξήσει, να διατηρήσει, ή να 

βελτιώσει τις λειτουργικές ικανότητές του (Edyburn, 2000). Οι εφαρµογές και οι 

προσαρµογές µπορούν να βοηθήσουν να ανοίξουν την πόρτα στις προηγουµένως 

απρόσιτες ευκαιρίες εκµάθησης για πολλά παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Η Υποστηρικτική Τεχνολογία περιλαµβάνει τις υψηλού επιπέδου συσκευές 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, συνήθως αναφερόµενες ως «υψηλή τεχνολογία» (high-

tech) όπως το λογισµικό που παράγει οµιλία, καθώς επίσης και τους λιγότερο 
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τεχνικούς πόρους «χαµηλή-τεχνολογία» (low-tech) όπως οι οπτικοί υποστηρικτές 

(Randle, 2005). Η τεχνολογία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τους µαθητές µε αυτισµό 

ώστε να παρέχει εναλλακτικές µεθόδους πρόσβασης στην πληροφορία και να 

ενισχύσει την µάθηση και την αλληλεπίδραση µε τους άλλους (Odom et al., 2015). 

Η Μεσολάβηση των συνοµηλίκων (Peer-mediated instruction and intervention) 

αποτελεί µια τεχνική και παρέµβαση ταυτόχρονα, η οποία περιλαµβάνει την εµπλοκή 

των µαθητών µε ∆ΑΦ σε θετικές και σηµαντικές κοινωνικές συνδιαλλαγές, µε τη 

βοήθεια των συνοµηλίκων τους, οι οποίοι έχουν δεχτεί συστηµατική διδασκαλία για 

αυτό το σκοπό (DiSalv & Oswal, 2002). Αυτή η πρακτική διαφέρει από τις άλλες 

στρατηγικές δεδοµένου ότι οι εκπαιδευµένοι συνοµήλικοι διδάσκονται όχι µόνο να 

αλληλεπιδράσουν απλά µε ένα µαθητή µε ∆ΑΦ, αλλά και να του διδάξουν µια 

συµπεριφορά, όπως επίσης και να του παρέχουν ανατροφοδότηση. Τα µαθήµατα 

οργανώνονται έτσι ώστε να περιλαµβάνουν και εκπαιδευτικό χρόνο και ελεύθερο 

παιχνίδι (Simpson et al., 1997). 

Η Άµεση διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων είναι µια µέθοδος, 

κατευθυνόµενη από τον εκπαιδευτικό, που µπορεί να εφαρµοστεί στην τάξη (Banda, 

Hart, & Liu-Gitz, 2010). Η προσέγγιση των Crowley, McLaughlin και Kahn (2013) 

προσδιορίζει αρχικά τις κοινωνικές δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξουν οι µαθητές 

µε ∆ΑΦ. Κατόπιν καθορίζει τα βήµατα που απαιτούνται για να χτιστούν οι 

συγκεκριµένες δεξιότητες και παρέχει τη δυνατότητα εφαρµογής αυτών σε ποικίλα 

πλαίσια. ∆ιάφορες µελέτες έχουν πραγµατοποιηθεί στις οποίες τα παιδιά µε ∆ΑΦ και 

οι συνοµήλικοί τους τυπικής ανάπτυξης έχουν εκπαιδευτεί ταυτόχρονα να 

συµµετέχουν, να µοιράζονται και να ανταποκρίνονται σε κοινωνικές δεξιότητες 

(Odom & Strain, 1986; Odom & Watts, 1991). 

Η Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία (Ε.Ε.Ε.) (Augmentative and 

Alternative Communication) ενσωµατώνει ένα ευρύ φάσµα εφαρµοσµένων 

µεθόδων επικοινωνίας (Κουρουπέτρογλου & Λιάλου, 2002). Τα συστήµατα Ε.Ε.Ε. 

χρησιµοποιούνται γενικά σε παιδιά µε αυτισµό για να παρέχουν ένα µέσο 

επικοινωνίας, όταν ο προφορικός λόγος καθυστερεί να αναπτυχθεί ή απουσιάζει 

(Mirenda, 2003). Ο όρος Επαυξητική Επικοινωνία περιγράφει τον τρόπο 

επικοινωνίας που χρησιµοποιεί κάποιος, όταν η οµιλία του δεν είναι αρκετά 

ευδιάκριτη ώστε να γίνει κατανοητή από τους άλλους. Ο όρος Εναλλακτική 

Επικοινωνία αναφέρεται στις µεθόδους επικοινωνίας που χρησιµοποιούνται για την 

αντικατάσταση της οµιλίας εξ ολοκλήρου (Nunes, 2015). Συµπεριλαµβάνει πολλούς 
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τρόπους που οι άνθρωποι χρησιµοποιούν για να επικοινωνήσουν χωρίς οµιλία, όπως 

είναι η χρήση χειρονοµιών, οι εκφράσεις του προσώπου, οι κατάλογοι για τα ψώνια ή 

κάθε σηµείωµα που βοηθάει κάποιον να µεταφέρει ένα µήνυµα (Κουρουπέτρογλου & 

Λιάλου, 2002). Ειδικότερα, υπάρχουν δύο τύποι Ε.Ε.Ε, η υποβοηθούµενη (aided) και 

η µη υποβοηθούµενη (unaided). Η πρώτη κατηγορία ενσωµατώνει τις συσκευές που 

είναι εξωτερικές στα άτοµα που τις χρησιµοποιούν (π.χ., βιβλία επικοινωνίας) και 

περιλαµβάνει τη χρήση συµβόλων, όπως φωτογραφίες ή γράµµατα. Η δεύτερη 

κατηγορία δεν απαιτεί οποιοδήποτε εξοπλισµό που είναι εξωτερικός στο σώµα και 

περιλαµβάνει τη χρήση συµβόλων, όπως χειρονοµίες, τη νοηµατική γλώσσα ή την 

παντοµίµα (Mirenda, 2003). Η Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία αποτελεί 

µία αποτελεσµατική παρέµβαση για τις ∆ιαταραχές στο Φάσµα του Αυτισµού και τη 

νοητική αναπηρία (Ganz et al., 2012). Από την αναθεώρηση δύο τελευταίων τάσεων 

στην έρευνα για την Ε.Ε.Ε., η οποία περιλαµβάνει άτοµα µε ∆ΑΦ και νοητική 

αναπηρία, προέκυψε ότι η πρώτη τάση είναι η χρήση των συσκευών smartphone και 

tablet στις παρεµβάσεις της Ε.Ε.Ε.. Η δεύτερη τάση είναι η άµεση σύγκριση της 

αποτελεσµατικότητας των διαφορετικών επιλογών της Ε.Ε.Ε., παραδείγµατος χάριν 

συγκρίνοντας τη χρήση των νοηµάτων µε τα χέρια µε ένα σύστηµα επικοινωνίας 

µέσω εικόνων και αυτό µε µία συσκευή παραγωγής οµιλίας (Sigafoos, O’Reilly, 

Lancion, & Sutherland, 2014). 

Το Σύστηµα Επικοινωνίας µέσω Ανταλλαγής Eικόνων (Picture Exchange 

Communication System -PECS) αναπτύχθηκε αρχικά στις ΗΠΑ από τους Bondy και 

Frost (1994) για τα παιδιά µε αυτισµό που έχουν περιορισµένες ή καµία λειτουργική 

δεξιότητα επικοινωνίας. Στόχος είναι να διδάξει αυθόρµητες επικοινωνιακές 

δεξιότητες µέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο µέσω της χρήσης των συµβόλων ή των 

εικόνων. Η διδασκαλία στηρίζεται στις συµπεριφοριστικές αρχές µε ιδιαίτερη 

έµφαση στην ενίσχυση και τις τεχνικές προτροπής. Η κύρια διαφορά µεταξύ του 

PECS και των άλλων εναλλακτικών συστηµάτων επικοινωνίας είναι ότι απαιτεί λίγες 

προαπαιτούµενες δεξιότητες (όπως κοινή προσοχή, µίµηση ή βλεµµατική επαφή) και 

ότι στοχεύει να προωθήσει την αυθόρµητη έναρξη της επικοινωνίας στα παιδιά. 

H Carol Gray (1994) ανέπτυξε την προσέγγιση που ονόµασε «Κοινωνικές 

Ιστορίες» και την εφάρµοσε για να αντιµετωπίσει τα κοινωνικά και επικοινωνιακά 

προβλήµατα που εκδηλώνουν τα παιδιά µε αυτισµό (Gray & Garand, 1993). Oι 

ιστορίες αυτές χρησιµοποιούνται επίσης και για την αντιµετώπιση µιας ποικιλίας 

υπερβολικών συµπεριφορών ή κοινωνικών µειονεξιών (Scattone et al., 2002). Οι 
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Κοινωνικές Ιστορίες είναι µία µέθοδος διδασκαλίας κοινωνικών δεξιοτήτων σε άτοµα 

που ανήκουν στο φάσµα του αυτισµού. Τους προσφέρουν ακριβείς πληροφορίες για 

καταστάσεις και δεξιότητες που τους δηµιουργούν δυσκολίες µέσα από 

εξατοµικευµένα κείµενα, τα οποία περιέχουν οπτικοποιηµένο υλικό για τη 

διευκόλυνση της κατανόησης (Gray & Garand, 1993). Μια κοινωνική ιστορία 

περιγράφει µια κοινωνική κατάσταση που είναι προβληµατική για ένα παιδί µε 

αυτισµό, ενώ παρέχει σαφείς ενδείξεις και οδηγίες για την εκδήλωση των 

κατάλληλων κοινωνικών αντιδράσεων. Παρέχει ουσιαστικά ένα κοινωνικό σενάριο 

που µελετά το παιδί µε απώτερο σκοπό να µάθει πώς πρέπει να αντιδρά σε µια 

κατάσταση που του προκαλεί άγχος, ανασφάλεια ή επιθετικότητα. Κάθε ιστορία είναι 

εξατοµικευµένη και προσαρµοσµένη στο γνωστικό επίπεδο του κάθε παιδιού. 

Η Πράα ∆ιδασκαλία (Gentle Teaching) είναι µία πρακτική για άτοµα µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες που εστιάζει στην έκφραση συναισθηµάτων καλοσύνης, 

φροντίδας και αγάπης, στην παροχή συντροφικότητας, στην υποστήριξη και στην 

καθοδήγηση. Η Πράα ∆ιδασκαλία χρησιµοποιεί τη σχέση µεταξύ του ατόµου που 

εκπαιδεύεται και του εκπαιδευτή ως βάση για τη διδασκαλία. Βοηθάει αυτούς που 

έχουν ανάγκη κάνοντας τους να νιώθουν ασφαλείς και αγαπητοί από τους άλλους 

(McGee, 1990; Jones & McCaughey, 1992). 

Οι µαθητές µε αυτισµό και τουλάχιστον µε µέση νοηµοσύνη (σύνδροµο 

Asperger/αυτισµός υψηλής λειτουργικότητας) µπορεί να είναι αρκετά ικανοί στις 

δοκιµασίες της ακαδηµαϊκής επίδοσης, όµως παρουσιάζουν βαθιά λειτουργικά 

ελλείµµατα στις δεξιότητες ζωής, όπως στη διαχείριση του χρόνου, στην οργάνωση 

των υλικών εργασίας τους, στο πραγµατολογικό επίπεδο της γλώσσας, στις 

διαπροσωπικές σχέσεις, στη λήψη πρωτοβουλιών και στην αυτοκαθοδήγηση µέσα 

στην κοινότητα. Για αυτούς τους µαθητές µια εκπαιδευτική εστίαση στους 

ακαδηµαϊκούς στόχους µόνο δεν επαρκή. Πρόσθετοι στόχοι πρέπει να απευθύνονται 

στην υποστήριξή τους στους τοµείς που έχουν νόηµα στην ενήλικη ζωή (Klin et al., 

2007). 

Από τη άλλη πλευρά για τους µαθητές µε αυτισµό, όπου συνυπάρχει µε τη 

νοητική αναπηρία, η ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων όπως η αναγνωστική κατανόηση, 

η παραγωγή γραπτού λόγου, τα µαθηµατικά, οι φυσικές επιστήµες κ.λπ. µπορεί να 

είναι πέρα από τη δυνατότητα του γνωστικού επιπέδου τους ακόµη και µε πρόσθετη 

διδακτική στήριξη (Simpson et al., 2005). Για αυτούς τους µαθητές µια εκπαιδευτική 

εστίαση στους παραδοσιακούς ακαδηµαϊκούς στόχους είναι επίσης ακατάλληλη. 
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∆ιαφορετικοί στόχοι πρέπει τεθούν και να απευθύνονται στην υποστήριξη των 

µαθητών ως λειτουργικοί ενήλκες. 

Ποικίλες παρεµβάσεις υπάρχουν που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν στις 

τάξεις εντούτοις, µέχρι σήµερα δεν υπάρχει ένας οδηγός που να αναγνωρίζει ή να 

ταιριάζει τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά ενός µαθητή µε ∆ΑΦ µε συγκεκριµένες 

παρεµβάσεις (Landa, 2007; Ogletree, 2007). Εποµένως δεν είναι πάντα ξεκάθαρο 

ποια παρέµβαση θα λειτουργήσει θετικά σε ένα µαθητή µε αυτισµό (Yoder & Stone, 

2006). Εντούτοις, ικανοποιητική έρευνα υπάρχει για να παρέχει µερικές γενικές 

οδηγίες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. 

Εν περιλήψει, οι εκπαιδευτικοί έχουν στη διάθεσή τους µία σειρά από 

παρεµβάσεις και πρακτικές από τις οποίες µπορούν να επιλέξουν για την υποστήριξη 

των µαθητών µε αυτισµό. Κατά συνέπεια, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αποκτήσουν 

πρόσβαση σε αυτές τις πρακτικές µε σκοπό να συνεισφέρουν στην επιτυχηµένη 

συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό. 

 

 

2.6.2. Κατάταξη των παρεµβάσεων  

Στον τοµέα του αυτισµού υπάρχουν βασικές παρεµβάσεις και θεραπείες οι 

οποίες έχουν τη δυνατότητα να θεωρούνται ως το θεµέλιο για την σύνταξη 

επιτυχηµένων εκπαιδευτικών προγραµµάτων για τους µαθητές µε ∆ΑΦ. Οι 

αποτελεσµατικές πρακτικές είναι τελικά εκείνες που συστηµατικά και αντικειµενικά 

ελέγχονται, χρησιµοποιούνται µε ακρίβεια και προσαρµόζονται για να 

ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες ανάγκες των µαθητών (Simpson, 2005). Σε αυτό το 

πλαίσιο, οι ακόλουθες µέθοδοι αξιολογήθηκαν µε βάση αντικειµενικές και 

επιστηµονικές αξίες και µε βάση την αποτελεσµατικότητά τους. Η ύψιστη 

χρησιµότητα αυτών των παρεµβάσεων και των θεραπειών είναι η προσαρµογή τους 

στις ανάγκες του εκάστοτε µαθητή, ο σχεδιασµός και η εφαρµογή του προγράµµατος 

υποστήριξης και ο βαθµός µε τον οποίο χρησιµοποιούνται από το κατάλληλα 

εκπαιδευµένο και πεπειραµένο προσωπικό (Simpson, 2005). 

Οι Simpson και συν. (2005) αξιολόγησαν 35 παρεµβάσεις και θεραπείες 

(πίνακας 1) που χρησιµοποιούνται για τα παιδιά και τους νέους µε ∆ΑΦ και 

οργάνωσαν τις µεθόδους σε πέντε κατηγορίες: βασικές δεξιότητες, διαπροσωπικές 
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σχέσεις, γνωστικές, ψυχολογικές/βιολογικές, νευρολογικές και άλλες. Οι 35 

παρεµβάσεις και θεραπείες κατηγοριοποιούνται (Simpson, 2005) σε τέσσερις οµάδες:  

• Επιστηµονικά τεκµηριωµένες πρακτικές 

• Ελπιδοφόρες πρακτικές 

• Πρακτικές περιορισµένης υποστήριξης 

• Μη προτεινόµενες. 

Ως επιστηµονικά τεκµηριωµένες πρακτικές αναγνωρίστηκαν εκείνες που 

διέθεταν σηµαντική και αποδεδειγµένη εµπειρική αποτελεσµατικότητα και 

υποστήριξη. Ελπιδοφόρες πρακτικές ήταν αυτές που, αν και είχαν λειτουργήσει 

αποτελεσµατικά στους µαθητές µε ∆ΑΦ, χρήζουν περαιτέρω αντικειµενικής 

τεκµηρίωσης. Πρακτικές περιορισµένης υποστήριξης ήταν εκείνες που στερούνταν 

από αντικειµενικά και αποδεικτικά στοιχεία, αλλά διέθεταν µία πιθανή χρησιµότητα 

και αποτελεσµατικότητα. Η ταξινόµηση µη προτεινόµενες χρησιµοποιήθηκε για τις 

πρακτικές που έγιναν αντιληπτές ότι στερούνταν αποτελεσµατικότητας και που η 

χρήση τους µπορούσε ακόµη να είναι και επιβλαβής (Simpson, 2005). 

 

Πίνακας 1. Κατάταξη παρεµβάσεων και θεραπειών για τις ∆ΑΦ  

Επιστηµονικά 

τεκµηριωµένες 

πρακτικές 

Ελπιδοφόρες πρακτικές Περιορισµένης υποστήριξης Μη 

προτεινόµενες 

πρακτικές 

• Εφαρµοσµένη 

Ανάλυση της 

Συµπεριφοράς 

(Applied Behavior 

Analysis) 

 

• Υποστηρικτική 

Τεχνολογία 

(Assistive 

Technology) 

• Στρατηγικές 
προσαρµοσµένες 

στο Παιχνίδι (Play-

oriented Strategies) 

• Θεραπεία µέσω 

τέχνης (Art 

therapy) 

• Μουσικοθεραπεία 

   (Music therapy) 

• ∆ιευκόλυνση 

της 

Επικοινωνίας 

(Facilitated 

Communicatio

n) 

 

• Εκπαίδευση µε 

∆ιακριτές ∆οκιµές 

(Discrete Trial 

Training) 

• Επαυξητική και 

Εναλλακτική 

Επικοινωνία 

(Augmentative 

and Alternative 

Communication) 

 

• Αισθητηριακή 

Ολοκλήρωση 

(Sensory 

Integration) 

• Παιχνίδι στο 

πάτωµα (Floor 

time) 

• Μέθοδος επιλογής 
(Option method) 

• Θεωρεία του 

κρατήµατος 

(Holding 

therapy) 

• ∆ιδασκαλία 

Καίριων 

∆εξιοτήτων 

(Pivotal Response 

Training) 

 

• ∆ιδασκαλία κατά 

Περίσταση 

(Incidental 

Teaching) 

• Κοινωνικές 
Ιστορίες (Social 

Stories) 

• Πράα 

∆ιδασκαλία 

(Gentle 

Teaching) 

• Θεραπεία µέσω των 

κατοικίδιων ζώων 

(Pet/animal 

therapy) 

 

• Εµπειρίες µάθησης: 
Ένα εναλλακτικό 

Πρόγραµµα για 

Παιδιά 

• Ρουτίνες Κοινής 
∆ράσης (Joint 

Action Rutines) 

• ∆οµηµένη 

∆ιδασκαλία 

(Μέθοδος 

TEACCH) 

• Παρέµβαση 

µέσω 

Ανάπτυξης των 

Σχέσεων 

• Πρόγραµµα Fast 

ForWord 
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Προσχολικής 

ηλικίας και για 

Γονείς (Learning 

Experiences: An 

Alternative 

Program for 

Preschoolers and 

Parents) 

 

(Relationship 

Development 

Intervention) 

 

 • Επικοινωνιακό 
Σύστηµα 

Ανταλλαγής 

Εικόνων (Picture 

Exchange 

Communication 

System  

 

• Γνωστική-

Συµπεριφοριστική 

Τροποποίηση 

(Cognitive 

Behavioral 

Modification) 

 

• Σενάρια  π.χ. 

γνωστικά 

σενάρια) 

(Cognitive 

scripts) 

• Γελοιογραφία 

(Cartooning) (η 

χρήση κινούµενων 

σχεδίων) 

 

 

 • Στρατηγικές για 

τη λήψη 

κοινωνικών 

αποφάσεων 

(Social decision 

making 

strategies) 

 

• Γνωστικές 
στρατηγικές 

µάθησης 

(Cognitive learning 

strategies) 

• Κάρτες ισχύος 
(Power cards) 

• Μέθοδος Irlen 

(Scotopic 

sensitivity 

syndrome: Irlen 

lenses) 

 

   • Θεµατική 

προσέγγιση 

Van Dijk 

• Θεραπεία µε 

βιταµίνες 

(Megavitamin 

therapy) 

 

 

   • Εκπαίδευση 

στην 

Ακουστική 

Ολοκλήρωση 

(Auditory 

Integration 

Training) 

 

• Πρόγραµµα 

διατροφής Feingold 

 

   • Θεραπεία µε 

βότανα, 

µέταλλα και 

άλλα 

συµπληρώµατα 

διατροφής  

 

  

Πηγή: Simpson, 2005 

 

Στο Autism Inclusion Questionnaire (Segall
 

& Campbell, 2007) 

περιλαµβάνονται 38 παρεµβάσεις οι οποίες µπορεί να ταξινοµηθούν ανάλογα µε τις 

δεξιότητες τις οποίες στοχεύουν να καλλιεργήσουν ή τον τοµέα εστίασης ως εξής 

(Simpson, 2005): 
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• Βασικές δεξιότητες: Εφαρµοσµένη Ανάλυση της Συµπεριφοράς, ∆ιδασκαλία 

Καίριων ∆εξιοτήτων, Υποστηρικτική Τεχνολογία, Επαυξητική και 

Εναλλακτική Επικοινωνία, ∆ιδασκαλία κατά Περίσταση, Ρουτίνες Κοινής 

∆ράσης, ∆οµηµένη ∆ιδασκαλία (Μέθοδος TEACCH), Επικοινωνιακό 

Σύστηµα Ανταλλαγής Εικόνων (PECS), Εκπαίδευση µε ∆ιακριτές ∆οκιµές, 

∆ιευκόλυνση της Επικοινωνίας και Θεµατική προσέγγιση Van Dijk 

• ∆ιαπροσωπικές σχέσεις: Στρατηγικές προσαρµοσµένες στο παιχνίδι, Παιχνίδι 

στο πάτωµα, Πράα ∆ιδασκαλία και Παρέµβαση µέσω Ανάπτυξης των 

Σχέσεων 

• Γνωστικές: Κοινωνικές Ιστορίες 

• Ψυχολογικές/βιολογικές, νευρολογικές: Αισθητηριακή Ολοκλήρωση  

• Τροποποιήσεις στην τάξη: Θέση κατά προτίµηση, Στρατηγικές χαλάρωσης, 

Παροχή λίστας αλλαγών στο σχολικό πρόγραµµα για µια σχολική µέρα και 

Παροχή λίστας αναµενόµενων συµπεριφορών µέσα στην τάξη 

• Κοινωνικές δεξιότητες: Άµεση διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων, 

Εκπαίδευση των τυπικά αναπτυσσόµενων µαθητών για τις ∆ΑΦ, Μύηση 

συνοµηλίκων και ∆ιδασκαλία µεταξύ συνοµηλίκων 

• Εκπαιδευτικές τεχνικές: Επιπλέον χρόνος για την ολοκλήρωση εργασιών, 

Στρατηγικές προετοιµασίας, Στρατηγικές παρακίνησης (π.χ. λεκτικές, οπτικές, 

µίµησης, σωµατικές κτλ.) και  Οπτικό πρόγραµµα δραστηριοτήτων 

• ∆ιαχείριση της συµπεριφοράς: Συµβόλαιο συµπεριφοράς, Λήψη αποφάσεων, 

Υποστήριξη µέσω φαγητού, Λειτουργική Αξιολόγηση/Ανάλυση της 

Συµπεριφοράς, Σύστηµα Ανταλλάξιµων Αµοιβών, Λεκτική ενίσχυση-έπαινος 

και ∆ιαφορική Ενίσχυση εναλλακτικής, αντίθετης ή άλλης συµπεριφοράς 

• Άλλες: Θεραπεία µέσω τέχνης. 

Συνοψίζοντας, η παροχή βοήθειας σε άτοµα µε αυτισµό και στις οικογένειές 

τους για την επίτευξη θετικών αποτελεσµάτων είναι µια διαρκής και συνεχόµενη 

διαδικασία. Οι παρεµβάσεις για τους µαθητές µε αυτισµό διαφέρουν ως προς το πεδίο 

εφαρµογής, τον τοµέα εστίασης, το σκοπό, την ένταση, τη διάρκεια και τη 

µεθοδολογία. Εστιάζουν στη βελτίωση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και της 

επικοινωνίας, στην αντιµετώπιση των προκλητικών συµπεριφορών, στην αυξηση της 

εµπλοκής των µαθητών στη µαθησιακή διαδικασία και στην πρόοδό τους, στην 

αντιµετώπιση δυσκολιών που συνδέονται µε τις ∆ΑΦ (π.χ., άγχος), στην προώθηση 
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της ανεξαρτησίας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Οι στόχοι των παρεµβάσεων 

ποικίλλουν ανάλογα µε το άτοµο και τα περισσότερα άτοµα µε αυτισµό λαµβάνουν 

ένα συνδυασµό παρεµβάσεων. 

 

 

2.6.3. Τεκµηριωµένες πρακτικές και αυτισµός 

Ο προσδιορισµός των αποτελεσµατικών ιατρικών και συµπεριφοριστικών 

θεραπειών για τις νευροαναπτυξιακές διαταραχές πρέπει να βασιστεί σε στέρεα 

θεµέλια από επιστηµονικά στοιχεία (Lindgren & Doobay, 2011). Αυτή η παράδοση 

της επιστηµονικής έρευνας αποτελεί από καιρό το θεµέλιο της σύγχρονης ιατρικής 

και η ανάγκη για αναγνώριση τεκµηριωµένων θεραπειών έχει λάβει αυξηµένη 

αναγνώριση στον τοµέα.  

Η ανάγκη για τη χρήση παρεµβάσεων, που έχει αποδειχτεί η 

αποτελεσµατικότητά τους, είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τους µαθητές µε ∆ΑΦ, για 

τους οποίους κατά καιρούς έχουν χρησιµοποιηθεί αστήρικτες και συχνά 

αµφισβητούµενες παρεµβάσεις. Στην πραγµατικότητα, έχει προταθεί ότι η επιπόλαια 

χρήση των µη αποδεδειγµένων παρεµβάσεων έχει δηµιουργήσει µη ρεαλιστικές 

προσδοκίες για τα αποτελέσµατά τους και έχει εµποδίσει τελικά την πρόοδο του 

προσδιορισµού αποτελεσµατικών παρεµβάσεων για τα παιδιά και τους εφήβους µε 

∆ΑΦ (Simpson, 2005). 

Οι παρεµβάσεις για τον αυτισµό αυξάνονται στην ψυχολογία µε βάση τον όρο 

«Τεκµηριωµένες Πρακτικές» και στην εκπαίδευση αναφέρονται µε τον όρο 

«Επιστηµονικά Βασισµένες Έρευνες». Η εξέλιξη της έννοιας των τεκµηριωµένων 

παρεµβάσεων στην ψυχολογία και στην εκπαίδευση είναι ένα σηµαντικό εύρηµα για 

την κατανόηση της παρούσας κατάστασης όσον αφορά στην αντιµετώπιση του 

αυτισµού, καθώς η βιβλιογραφία στον αυτισµό απεικονίζει µια επικάλυψη ανάµεσα 

στην εκπαίδευση και την ψυχολογία. ∆ηλαδή, αν και οι περισσότερες σύγχρονες 

παρεµβάσεις για τον αυτισµό είναι εκπαιδευτικής φύσης, η περισσότερη έρευνα για 

τις παρεµβάσεις έχει διεξαχθεί από ψυχολόγους και δηµοσιεύεται σε περιοδικά µε 

επιστηµονικό πεδίο την ψυχολογία αλλά και την εκπαίδευση (Mesibov & Shea, 2011). 

Το 2005 στην Ψυχολογία µετά από µια δεκαετία ενθουσιασµού και διαµάχης 

για την ονοµασία των Τεκµηριωµένων Πρακτικών (American Psychological 

Association, 2006) από τη δηµοσίευση του πρώτου καταλόγου για τις Εµπειρικά 



 66 

Βασισµένες Θεραπευτικές Προσεγγίσεις (Empirically Validated Treatments) (EVT), 

έως τις Εµπειρικά Υποστηριγµένες Θεραπευτικές Προσεγγίσεις (Empirically 

Supported Treatments) (EST) επινοήθηκε το όνοµα «Τεκµηριωµένες Πρακτικές στην 

Ψυχολογία» «Evidence-Based Practice in Psychology» (EBPP). Αντίθετα από το 

κίνηµα στην ψυχολογία, που αναπτύχθηκε και προωθήθηκε από τους επιστήµονες-

επαγγελµατίες µέσα στα πανεπιστήµια, η Επιστηµονικά Βασισµένη Έρευνα 

«Scientifically Based Research» (SBR) στην εκπαίδευση εξουσιοδοτήθηκε από την 

κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών µε το νόµο για την Πρωτοβάθµια και 

∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση (No Child Left Behind Act of 2001), ο οποίος περιέλαβε 

την απαίτηση ότι τα σχολεία που λαµβάνουν ορισµένα οµοσπονδιακά κεφάλαια ήταν 

υποχρεωµένα να επιλέγουν και να εκτελούν προγράµµατα βασισµένα στην 

Επιστηµονικά Βασισµένη - Τεκµηριωµένη Έρευνα (Mesibov & Shea, 2011). 

Στις Η.Π.Α. το Εθνικό Επαγγελµατικό Κέντρο Ανάπτυξης στις ∆ΑΦ (National 

Professional Development Center on ASD) έχει υιοθετήσει τον ακόλουθο ορισµό για 

τις επιστηµονικά τεκµηριωµένες πρακτικές. Για να θεωρηθεί µια πρακτική 

επιστηµονικά τεκµηριωµένη για τα άτοµα µε ∆ΑΦ, η αποτελεσµατικότητα της πρέπει 

να καθιερωθεί µέσα από έρευνες που έχουν κριθεί στα επιστηµονικά περιοδικά 

χρησιµοποιώντας: 

1. Τυχαίες ή οιονεί - πειραµατικές µελέτες. ∆ύο υψηλής ποιότητας πειραµατικές 

ή οιονεί - πειραµατικές µελέτες οµάδων. 

2. Μελέτες που υπάγονται σε µια θεµατική. Τρεις διαφορετικοί ερευνητές ή 

οµάδα ερευνητών πρέπει να έχουν πραγµατοποιήσει πέντε υψηλής ποιότητας 

µελέτες ενός θέµατος.  

3. Συνδυασµός στοιχείων. Μία υψηλής ποιότητας τυχαία ή οιονεί - πειραµατική 

µελέτη οµάδων και τρεις υψηλής ποιότητας ενός θέµατος µελέτες που 

πραγµατοποιούνται από τουλάχιστον τρεις διαφορετικούς ερευνητές ή οµάδα 

ερευνητών (http://autismpdc.fpg.unc.edu). 

Οι πρακτικές παρέµβασης θα µπορούσαν να θεωρηθούν ως δοµικές µονάδες 

των εκπαιδευτικών προγραµµάτων για τα παιδιά µε ∆ΑΦ και αποτελούν τα 

συστατικά των αναλυτικών µοντέλων αντιµετώπισης. Για παράδειγµα, η µεσολάβηση 

των συνοµηλίκων και η παρέµβαση είναι ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό του 

µοντέλου παρέµβασης LEAP (Strain & Bovey, 2011). 

Οι εκπαιδευτικοί και άλλοι φορείς παροχής υπηρεσιών µπορούν να επιλέξουν 

αυτές τις πρακτικές κατά το σχεδιασµό ενός εξατοµικευµένου προγράµµατος 
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εκπαίδευσης ή παρέµβασης για ένα µαθητή µε ∆ΑΦ λόγω των στοιχείων ότι 

παράγουν αποτελέσµατα παρόµοια µε τους στόχους που έχουν τεθεί για τα παιδιά και 

τους νέους µε ∆ΑΦ. Το Εθνικό Κέντρο Επαγγελµατικής Ανάπτυξης (National 

Professional Development Center – ΝPDC) στις Η.Π.Α. για τις ∆ΑΦ έχει σχεδιάσει 

µια διαδικασία µέσω της οποίας αυτές οι πρακτικές µπορούν να υιοθετηθούν 

συστηµατικά στην πρώιµη παρέµβαση και στα σχολικά προγράµµατα (Cox et al., 

2013). 

 Αντίθετα, οι Εστιασµένες Πρακτικές Παρέµβασης (Focused Intervention 

Practices) έχουν σχεδιαστεί να αντιµετωπίσουν µια συγκεκριµένη δεξιότητα ή έναν 

στόχο που έχει τεθεί για τον µαθητή µε ∆ΑΦ (Odom, Boyd, Hall, & Hume, 2010). 

Αυτές οι πρακτικές καθορίζονται λειτουργικά, αντιµετωπίζουν µια ειδική 

συµπεριφορά των µαθητών και τείνουν να εφαρµόζονται µικρότερο χρονικό 

διάστηµα σε σύγκριση µε τα παραπάνω αναλυτικά µοντέλα αντιµετώπισης. Μέσα σε 

αυτές συµπεριλαµβάνονται η Εκπαίδευση µε διακριτές δοκιµές, η ∆ιδασκαλία 

καίριων δεξιοτήτων, οι στρατηγικές παρακίνησης και η Μοντελοποίηση µέσω βίντεο. 

Πολλές παρεµβάσεις υπάρχουν για τις ∆ΑΦ, αλλά η επιστηµονική έρευνα έχει 

βρει µόνο µερικές από αυτές τις παρεµβάσεις να είναι αποτελεσµατικές. Οι 

παρεµβάσεις που οι ερευνητές έχουν παρουσιάσει να είναι αποτελεσµατικές 

καλούνται Τεκµηριωµένες Πρακτικές [Evidence-Based Practices (EBPs)]. Σύµφωνα 

µε τη νοµοθεσία οι εκπαιδευτικές πρακτικές πρέπει να βασίζονται σε στοιχεία που 

στηρίζουν την αποτελεσµατικότητά τους. Το Εθνικό Κέντρο Επαγγελµατικής 

Ανάπτυξης (National Professional Development Center – ΝPDC) στις Η.Π.Α., 

χρησιµοποίησε αυστηρά κριτήρια για να ταξινοµήσει 27 παρεµβάσεις ως 

τεκµηριωµένες το 2014. Οι παρεµβάσεις µέσω της επιστηµονικής έρευνας 

χαρακτηρίστηκαν ως αποτελεσµατικές µετά από τη σωστή εφαρµογή τους σε µαθητές 

µε ∆ΑΦ και αναφέρονται στον πίνακα 2 (http://autismpdc.fpg.unc.edu). 
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Πίνακας 2. Τεκµηριωµένες παρεµβάσεις για µαθητές µε ∆ΑΦ 

 

• Ανάλυση Έργου [Task 

Analysis (TA)] 

 

• Εκπαίδευση σε Κοινωνικές 

∆εξιοτήτες [Social Skills 

Training (SST)] 

 

• Οµάδα ∆οµηµένου 

Παιχνιδιού [Structured 

Play Group (SPG)] 

 

• Άσκηση [Exercise (ECE)] • Εξαφάνιση [Extinction 

(EXT)] 

 

• Οπτικοί Υποστηρικτές 
[Visual Support (VS)] 

 

• Αυτοδιαχείριση [Self-

management (SM)] 

• Επικοινωνιακό Σύστηµα 

Ανταλλαγής Εικόνων 

[Picture Exchange 

Communication System 

(PECS] 

 

• Παρέµβαση µε βάση τα 

Προηγούµενα 

[Antecedent-based 

Intervention (ABI)] 

• Γνωστικο-συµπεριφορική 

Παρέµβαση [Cognitive 

Behavioral Intervention 

(CBI)] 

 

• Κοινωνικές Ιστορίες, [Social 

Narratives (SN)] 

• Παρεµβάσεις µε τη 

συµµετοχή των Γονέων 

[Parent-implemented 

Intervention (PII)] 

 

• ∆ιακοπή της 

Απόκρισης/Ανακατεύθυνση 

[Response 

Interruption/Redirection 

(RIR)] 

 

• Λειτουργική Αξιολόγηση / 

Ανάλυση της Συµπεριφοράς 

[Functional Behavior 

Assessment/Analysis 

(FBA)] 

• Σενάρια [Scripting (SC)] 

 

• ∆ιδασκαλία Καίριων 

∆εξιοτήτων [Pivotal 

Response Training (PRT)] 

• Λειτουργική Εκπαίδευση 

στην Επικοινωνία 

[Functional Communication 

Training (FCT)] 

 

• Στρατηγικές Ενίσχυσης 
[Reinforcement (R+)] 

• ∆ιδασκαλία και Παρέµβαση 

µε τη µεσολάβηση των 

Συνοµηλίκων [Peer-mediated 

Instruction and Intervention 

(PMII)] 

 

• Μοντελοποίηση [Modeling 

(MD)] 

 

• Στρατηγικές Παρακίνησης 
(π.χ. λεκτικές, οπτικές, 

µίµησης, σωµατικές κτλ) 

[Prompting (PP)] 

• ∆ιαφορική Ενίσχυση 

Εναλλακτικής, Αντίθετης ή 

Άλλης συµπεριφοράς 

[Differential Reinforcement 

of Alternative, Incompatible, 

or Other Behavior 

(DRA/I/O)] 

 

• Μοντελοποίηση µέσω βίντεο 

[Video Modeling (VM)] 

 

• Υποστηρικτική 

Τεχνολογία [Technology-

aided Instruction and 

Intervention (TAII)] 

• Εκπαίδευση µε ∆ιακριτές 

∆οκιµές [Discrete Trial 

Training (DTT)] 

• Νατουραλιστική Παρέµβαση 

[Naturalistic Intervention 

(NI)] 

 

• Χρονοκαθυστέρηση [Time 

Delay (TD)] 

Πηγή: National Professional Development Center (ΝPDC), 2014 
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Εποµένως, υπάρχει µεγάλη ανάγκη για τον προσδιορισµό και τη χρήση των 

επιστηµονικά βασισµένων και αποτελεσµατικών πρακτικών. Θετικά αποτελέσµατα 

για την συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό µπορούν να προκύψουν, όταν οι 

επαγγελµατίες που τις εφαρµόζουν έχουν γνώσεις και εξειδίκευση σε αυτές, τις 

εφαρµόζουν κατάλληλα και λαµβάνουν υπόψη τους τις ανάγκες του εκάστοτε µαθητή 

µε αυτισµό. 

 

 

2.7. Έρευνες σχετικά µε εµπειρία, γνώσεις, στάσεις και στρατηγικές 

εκπαιδευτικών για τον αυτισµό 

Στην βιβλιογραφία δεν υπάρχει µεγάλο σώµα ερευνών που να εξετάζει 

ταυτόχρονα τις γνώσεις και την εµπειρία των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής 

αγωγής για τον αυτισµό, καθώς και τις στάσεις τους και τις στρατηγικές για τη 

συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό στη γενική τάξη του σχολείου. Αντίθετα 

έχουν διεξαχθεί αρκετές έρευνες που ερευνούν µεµονωµένα τις στάσεις των 

εκπαιδευτικών για τη συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό ή τις εκπαιδευτικές 

παρεµβάσεις που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το σκοπό αυτό ή τις γνώσεις και 

την εµπειρία των εκπαιδευτικών στον αυτισµό. 

Αναλυτικότερα, η πρώτη δηµοσιευµένη έκθεση της αξιολόγησης της γνώσης 

των ατόµων για τον αυτισµό περιλάµβανε 239 επαγγελµατίες που εργάζονταν ως 

κλινικοί ψυχολόγοι, παιδίατροι, σχολικοί ψυχολόγοι και λογοθεραπευτές και 

παρουσιάστηκε από τη Stone (1987). Οι συµµετέχοντες συµπλήρωσαν ένα 

ερωτηµατολόγιο δύο µερών, που περιείχε 23 στοιχεία. Τα στοιχεία επιλέχτηκαν για 

να αντιπροσωπεύσουν τρεις ευρείες περιοχές: κοινωνικά και συναισθηµατικά 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του αυτισµού (8 στοιχεία), γνωστικά χαρακτηριστικά (6 

στοιχεία) και γενικά περιγραφικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, 

συµπεριλαµβανοµένης της πορείας και της πρόγνωσης (7 στοιχεία). Το δεύτερο 

µέρος του ερωτηµατολογίου της έρευνας αποτελούνταν από δύο ερωτήσεις που 

εστίαζαν στα διαγνωστικά κριτήρια. Από τα αποτελέσµατα προέκυψε ότι οι 

παραπάνω επαγγελµατίες διέθεταν πολλές λανθασµένες ιδέες για τον αυτισµό. Το 

γεγονός αυτό ίσως να οφειλόταν στο ότι οι συµµετέχοντες προέρχονταν από 

διαφορετικά επιστηµονικά πεδία και εποµένως διέθεταν και διαφορετικές αντιλήψεις 
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για τη διαταραχή. Τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά µεταξύ των οµάδων διέφεραν, 

όπως και η εµπειρία διέφερε ανάµεσα στις οµάδες. 

Μία από τις προσπάθειες για να εκτιµηθεί το επίπεδο των γνώσεων των 

εκπαιδευτικών και άλλων επαγγελµατιών της εκπαίδευσης για τον αυτισµό ήταν η 

µελέτη των Stone και Rosenbaum (1988) που σύγκρινε τους εκπαιδευτικούς µε τους 

ειδικούς για τον αυτισµό. Σε αυτή πήραν µέρος 47 γονείς και 47 εκπαιδευτικοί 

µαθητών µε αυτισµό, οι απαντήσεις των οποίων συγκρίθηκαν µε τις απαντήσεις 22 

ειδικών στον αυτισµό. Χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο της Stone (1987). Έγινε 

σύγκριση των απαντήσεών τους µε τις απαντήσεις 22 ειδικών στον αυτισµό. Βρέθηκε 

ότι και οι δύο οµάδες είχαν λανθασµένες απόψεις για τα συναισθηµατικά, γνωστικά 

και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του αυτισµού και αντιφατικές απόψεις. Οι 

εκπαιδευτικοί είχαν λανθασµένες αντιλήψεις για τους µαθητές µε αυτισµό, ειδικά στο 

γνωστικό τοµέα. Από τη µία το είδος της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών πάνω στον 

αυτισµό θα µπορούσε να ερµηνεύσει τα αποτελέσµατα αυτά, ενώ από την πλευρά των 

γονέων το ότι θεωρούσαν προσωρινή την διάγνωση του αυτισµού στα παιδιά µε 

αυτισµό. 

Ένα δείγµα 72 εκπαιδευτικών, 22 εκπαιδευτικοί από τις τάξεις γενικής 

εκπαίδευσης και 50 από τα σχολεία ειδικής αγωγής (όχι αυτισµού) του Λονδίνου, 

αξιολογήθηκαν µε το τροποποιηµένο ερωτηµατολόγιο Autism Questionnaire της 

Stone (1987) σχετικά µε τη γνώση τους για τα χαρακτηριστικά του αυτισµού, την 

αιτιολογία, των αποτελεσµατικών πρακτικών και των αναγκών κατάρτισης των 

εκπαιδευτικών. Τα συµπεράσµατα αποκάλυψαν ότι οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία 

γενικής αγωγής είχαν γενικά φτωχότερη γνώση για τον αυτισµό και είχαν τη λιγότερη 

κατάρτιση σε σύγκριση µε τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής (Helps, Newsom-

Davis, & Callias, 1999).  

Μία από τις λίγες µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί στον ελληνικό χώρο για 

τις γνώσεις των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής (Ν = 35) της πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής (Ν = 29) για τη διαταραχή του 

αυτισµού και την αντιµετώπισής της είναι της Mavropoulou και Padeliadu (2000). 

Συµπληρώθηκε ένα ερωτηµατολόγιο 22 ερωτήσεων (Stone & Rosenbaum, 1988; 

Szatmari et al., 1994). Και οι δύο οµάδες εκπαιδευτικών εκτίµησαν διάφορα 

προβληµατικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του αυτισµού, όπως ο ύπνος, τα 

προβλήµατα στη διατροφής, ως λιγότερα σηµαντικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα. 

Επιπλέον, ένας σηµαντικός αριθµός εκπαιδευτικών και στις δύο οµάδες θεώρησε ότι 
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η ψυχοθεραπεία είναι µια αποτελεσµατική µορφή αντιµετώπισης της αυτιστικής 

διαταραχής. Γενικά, οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής σε αυτήν την µελέτη εξέθεσαν 

την πιο λεπτοµερή γνώση για τον αυτισµό.  

Στην έρευνα των McGregor και Campbell (2001) διερευνήθηκε η σύνδεση 

µεταξύ της γνώσης και της κατάρτισης των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής (Ν = 49) 

και των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής (Ν = 23) για τον αυτισµό και της στάσης τους 

προς την ένταξη των παιδιών µε αυτισµό στα γενικά σχολεία µε δύο ερωτηµατολόγια, 

ένα για την κάθε οµάδα εκπαιδευτικών. Το σηµαντικό που προέκυψε ήταν ότι όση 

περισσότερη εµπειρία και η γνώση διέθεταν οι εκπαιδευτικοί τόση µεγαλύτερη 

βεβαιότητα έδειξαν για την επιτυχία της ένταξης αυτών των παιδιών. Εντούτοις, η 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής δεν ήταν τόσο σίγουροι για την 

επιτυχία της ένταξης. Μια µειονότητα των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής θεώρησε 

ότι ένα παιδί µε αυτισµό πρέπει να ενταχθεί όπου είναι δυνατόν. Οι εκπαιδευτικοί 

γενικής αγωγής µε εµπειρία στον αυτισµού έδειξαν ότι είχαν µεγαλύτερη 

εµπιστοσύνη για να διδάξουν σε παιδιά µε αυτισµό από εκείνους χωρίς εµπειρία. 

Επίσης οι περισσότεροι ήταν πρόθυµοι να δεχτούν περισσότερη κατάρτιση. Αυτή η 

µελέτη έδωσε έµφαση στη δύναµη που έχουν η γνώση και η εµπειρία των 

εκπαιδευτικών στη µεταβολή του κινήτρου και των στάσεών τους απέναντι στις ∆ΑΦ. 

Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής ήταν περισσότερο θετικοί ως προς την ένταξη. 

Παρουσιάστηκε έλλειψη εκπαίδευσης στον αυτισµό και στις δύο οµάδες 

εκπαιδευτικών, ενώ οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής διέθεταν κάποια επιµόρφωση 

στην εκπαίδευση µαθητών µε ΕΕΑ. Το 50% των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής δεν 

είχε εκπαιδευτεί στον αυτισµό. Επιπρόσθετα η υποστήριξη από τους σχολικούς 

ψυχολόγους ήταν ανεπαρκής. 

Σε άλλη έρευνα (Whaley, 2002) µε συµµετέχοντες εκπαιδευτικούς ειδικής 

αγωγής (Ν = 292) που υποστήριζαν µαθητές µε αυτισµό σε 11 δηµοτικά σχολεία του 

Τενεσσί των Η.Π.Α. εξετάστηκαν οι γνώσεις τους για την αιτιολογία του αυτισµού 

και τον εκπαιδευτικό προγραµµατισµό, οι µέθοδοι διδασκαλίας που εφαρµόστηκαν 

και οι ανάγκες τους για εκπαίδευση. Χρησιµοποιήθηκε ένα ερωτηµατολόγιο µε 31 

στοιχεία, (28 στοιχεία σωστό/λάθος και 16 στοιχεία πολλαπλής επιλογής), που 

κατασκευάστηκε για το σκοπό της έρευνας. Τα αποτελέσµατα αυτής της µελέτης 

έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής στερούνταν γνώσεις σχετικά µε την 

κατανόηση του αυτισµού και ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί επιθυµούσαν την 

κατάρτιση σε αυτήν την περιοχή. Γενικά δεν παρουσιάστηκαν σοβαρά ελλείµµατα 
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στον τοµέα των γνώσεων. Τονίστηκε η ανάγκη για ενηµέρωση σε τεκµηριωµένες 

πρακτικές για την υποστήριξη των µαθητών µε ∆ΑΦ. 

Στην έρευνα της Schwarber (2006) διερευνήθηκαν οι γνώσεις των 

εκπαιδευτικών γενικής αγωγής (Ν = 105), ειδικής αγωγής (Ν = 29) και άλλων 

επαγγελµατιών, εργοθεραπευτών, λογοθεραπευτών και βοηθών εκπαιδευτικών (Ν = 

32) για τα συµπτώµατα του αυτισµού, τις ανησυχίες τους και την αυτό-

αποτελεσµατικότητά τους να διδάξουν σε παιδιά µε αυτισµό. Χρησιµοποιήθηκε ένα 

ερωτηµατολόγιο που περιείχε πέντε µέρη: µία φόρµα για τα δηµογραφικά 

χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών, ένα ερωτηµατολόγιο για την αυτό-

αποτελεσµατικότητα, τις ανησυχίες των εκπαιδευτικών και τον αυτισµό και ένα 

ερωτηµατολόγιο που περιείχε σενάριο για τις ανησυχίες των εκπαιδευτικών. Τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι υπήρχε σύγχυση µεταξύ όλων των εκπαιδευτικών σχετικά 

µε τη γνώση για τον αυτισµό. Όµως οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής διέθεταν 

περισσότερες γνώσεις, υψηλότερη αυτο-αποτελεσµατικότητα και λιγότερη ανησυχία 

για να διδάξουν σε παιδιά µε τον αυτισµό από τους εκπαιδευτικούς γενικής 

εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής είχαν το πλεονέκτηµα να 

υποστηρίζουν ένα µαθητή µε ∆ΑΦ σε τάξεις µε µικρό αριθµό µαθητών σε σχέση µε 

τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής. Η έλλειψη εµπειρίας να έχουν στην τάξη τους 

µαθητή µε αυτισµό, τους έκανε να έχουν περισσότερη ανησυχία για τους µαθητές που 

είχαν συνηθίσει να εκπαιδεύουν και όχι για τους µαθητές µε αυτισµό. Η έλλειψη 

κατάρτισης και για τις δύο οµάδες εκπαιδευτικών σε στρατηγικές για την υποστήριξη 

των µαθητών µε ∆ΑΦ υπήρξε εµφανής. Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής 

δεν είχαν εξειδικευµένα µαθήµατα στη βασική τους κατάρτιση για την υποστήριξη 

µαθητών µε ΕΕΑ. 

Σε άλλη έρευνα (Hendricks, 2007) µε το ερωτηµατολόγιο Needs Assessment of 

Special Educators who Serve Students with Autism, που δηµιουργήθηκε για τη 

συγκεκριµένη έρευνα, αξιολογήθηκαν οι γνώσεις των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής 

και η εφαρµογή πρακτικών για την υποστήριξη µαθητών µε ∆ΑΦ. Προσδιορίστηκαν 

επίσης και οι ανάγκες τους για εκπαίδευση στις ∆ΑΦ. Οι εκπαιδευτικοί (Ν = 498) 

εξέθεσαν ένα χαµηλό έως ενδιάµεσο επίπεδο γνώσης, καθώς επίσης και εφαρµογής 

πρακτικών. Η πιο συχνή ανάγκη που αναφέρθηκε από τους εκπαιδευτικούς ήταν η 

εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες, ενώ η πιο ελάχιστα αναφερόµενη ανάγκη για 

εκπαίδευση ήταν η εξατοµίκευση και οι στρατηγικές υποστήριξης. Οι εκπαιδευτικοί 

κατέδειξαν σηµαντικές παρερµηνείες και έλλειψη γνώσης σχετικά µε τον αυτισµό και 
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θετικές στάσεις γενικά για τη συµπερίληψη των µαθητών µε ∆ΑΦ. Περαιτέρω, µια 

σηµαντική σχέση βρέθηκε µεταξύ της γνώσης για τον αυτισµό και της γνώσης για τις 

πρακτικές συµπερίληψης, ενώ οι στάσεις και η γνώση για στρατηγικές συµπερίληψης 

ήταν ανεξάρτητες. Πολυάριθµα επαγγελµατικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών 

βρέθηκε να έχουν σχέση µε το επίπεδο γνώσης και εφαρµογής στρατηγικών, 

συµπεριλαµβανοµένου του τοµέα εκπαίδευσης, του επιπέδου εκπαίδευσης, του 

πλαισίου εκπαίδευσης, του αριθµού των µαθητών µε αυτισµό που είχαν διδάξει και 

των χαρακτηριστικών των µαθητών µε αυτισµό. 

Ο Seagal (2007) χρησιµοποίησε το ερωτηµατολόγιο Autism Inclusion 

Questionnaire (AIQ) για να αξιολογήσει την εµπειρία, τη γνώση, τις στάσεις και τις 

πρακτικές των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής της πρωτοβάθµιας και της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και των διευθυντών για τη συµπερίληψη των 

µαθητών µε αυτισµό. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί (Ν = 47) 

κατέδειξαν σηµαντικές παρερµηνείες και έλλειψη γνώσης σχετικά µε τον αυτισµό και 

θετικές γενικά στάσεις για τη συµπερίληψη των µαθητών µε ∆ΑΦ. Περαιτέρω, µια 

σηµαντική σχέση βρέθηκε µεταξύ της γνώσης για τον αυτισµό και της γνώσης για τις 

πρακτικές συµπερίληψης, ενώ οι στάσεις για τη συµπερίληψη και η γνώση για 

στρατηγικές συµπερίληψης ήταν ανεξάρτητες. Οι εκπαιδευτικοί που είχαν 

µεγαλύτερη εµπειρία µε µαθητές µε ∆ΑΦ, γνώριζαν και περισσότερες στρατηγικές 

για τη συµπερίληψη, όπως επίσης είχαν χρησιµοποιήσει και περισσότερες 

στρατηγικές στην τάξη. Οι στάσεις των εκπαιδευτικών βρέθηκε να µη σχετίζονται µε 

τη γνώση και χρήση πρακτικών. Μπορεί οι γνώσεις για τις ∆ΑΦ να ήταν περισσότερο 

σηµαντικές από τις στάσεις όσον αφορά στη γνώση και χρήση πρακτικών ή το είδος 

των στάσεων που αξιολογεί το παρόν ερωτηµατολόγιο δε συσχετιζόταν µε τη γνώση 

και χρήση πρακτικών. Πιθανόν οι στάσεις µε βουλητικό ή συναισθηµατικό υπόβαθρο 

να συσχετίζονταν περισσότερο µε την ενηµέρωση και χρήση πρακτικών για τη 

συµπερίληψη µαθητών µε ∆ΑΦ στη γενική τάξη. 

Οι εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής, οι ειδικοί επαγγελµατίες και οι 

διευθυντές, συνολικά 15 συµµετέχοντες, που πήραν µέρος στην ποιοτική έρευνα µε 

ηµι-δοµηµένη συνέντευξη για τις στάσεις, τις πεποιθήσεις και τις στρατηγικές λήψης 

αποφάσεων της Sansosti (2008), εξέφρασαν θετικές πεποιθήσεις για την αξία της 

συµπερίληψης και για τους µαθητές µε αυτισµό και για εκείνους της τυπικής 

ανάπτυξης. Οι εκπαιδευτικοί κατηγορηµατικά συµφώνησαν ότι η συµπεριληπτική 

εκπαίδευση είναι απαραίτητη και ευεργετική για τους µαθητές µε ∆ΑΦ, οι οποίοι 
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λόγω της φύσης της διαταραχής, είναι ιδιαίτερα πιθανό να χρειαστούν και να 

ωφεληθούν από την συναναστροφή τους µε τους τυπικά αναπτυσσόµενους 

συνοµηλίκους τους, οι οποίοι λειτουργούν ως πρότυπο ανάπτυξης της γλώσσας, των 

κοινωνικών δεξιοτήτων και της συµπεριφοράς. Θεώρησαν σηµαντικό κριτήριο για τη 

συµπερίληψη τη µη διαταρακτική συµπεριφορά των µαθητών µε ∆ΑΦ στην τάξη.  

Τα αποτελέσµατα από την έρευνα της Mazin (2011) έδειξαν ότι οι καλύτεροι 

προγνωστικοί δείκτες για τις γνώσεις στον αυτισµό των εκπαιδευτικών ειδικής 

αγωγής (Ν = 112) ήταν ο αριθµός µαθηµάτων για τις ∆ΑΦ που είχαν 

παρακολουθήσει, το επίπεδο εκπαίδευσης, ο χρόνος εµπειρίας µε µαθητές µε ∆ΑΦ 

και ο αριθµός των µαθητών µε τους οποίους είχε δουλέψει ο εκπαιδευτικός. 

Οι Park και Chitiyo (2011) εξέτασαν τις στάσεις των εκπαιδευτικών γενικής και 

ειδικής αγωγής πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για τη συµπερίληψη 

των µαθητών µε αυτισµό µε το ερωτηµατολόγιο Autism Attitude Scale for Teachers 

(AAST) (Olley et al., 1981). Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 127 εκπαιδευτικοί 

γενικής και ειδικής αγωγής. ∆ε βρέθηκε σηµαντική στατιστική διαφορά ανάµεσα στις 

απόψεις των δύο κατηγοριών στην έρευνά τους. Ένας λόγος µπορεί να ήταν το 

αυξανόµενο ενδιαφέρον γενικά για τον αυτισµό και τη συµπερίληψη των µαθητών µε 

∆ΑΦ στη γενική τάξη µε βάση τη νοµοθεσία (IDEA, 2004). Οι εκπαιδευτικοί γενικής 

αγωγής ήταν πολύ πιθανό κατά αυτόν τον τρόπο να είχαν εξοικειωθεί µε την ύπαρξη 

µαθητών µε ∆ΑΦ στην τάξη. ∆εύτερον, αυτό το αποτέλεσµα µπορεί να ήταν λόγω 

του µικρού αριθµού των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής του δείγµατος. Οι θετικές 

στάσεις των εκπαιδευτικών επηρεάστηκαν από το φύλλο, την ηλικία, το επίπεδο 

εκπαίδευσης και την εµπειρία µε µαθητές µε ∆ΑΦ. 

Στην έρευνα της Kosmerl (2011) έγινε σύγκριση των στάσεων των 

εκπαιδευτικών γενικής αγωγής (Ν = 50) και ειδικής αγωγής (Ν = 50) που εργάζονταν 

σε δηµόσια δηµοτικά σχολεία για τη συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό στη 

γενική τάξη µε εργαλείο το Autism Attitude Scale for Teachers (AAST) (Olley et al., 

1981). Οι απαντήσεις στο AAST κατέδειξαν ότι και οι δύο οµάδες δασκάλων είχαν 

θετικές στάσεις προς τη συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό στη γενική τάξη. 

Εντούτοις, οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής είχαν περισσότερο θετικές στάσεις 

συγκριτικά µε τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής. Οι εκπαιδευτικοί γενικής 

εκπαίδευσης ανέφεραν ότι για την επιτυχηµένη συµπερίληψη των µαθητών µε 

αυτισµό στο περιβάλλον γενικής εκπαίδευσης είναι απαραίτητη η βοήθεια για το 
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µαθητή από έναν βοηθό εκπαιδευτικού, η κατάρτιση για τον αυτισµό και η 

συµβουλευτική από έναν ειδικό για τον αυτισµό. 

Στην έρευνα της Wilkerson (2012) συµµετείχαν 636 εκπαιδευτικοί γενικής και 

ειδικής αγωγής, της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης των δηµόσιων 

σχολείων της νότιας και κεντρικής εκπαιδευτικής περιφέρειας του Κεντάκι (Η.Π.Α.). 

Εξετάστηκε µε το Teacher Attitudes Toward Inclusion Scale (TATIS), (Cullen, 

Gregory, & Noto, 2010) η σχέση ανάµεσα στις στάσεις των εκπαιδευτικών και της 

συµπερίληψης των µαθητών µε αυτισµό στη γενική τάξη, υπογραµµίζοντας τα 

χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών που συνδέονταν µε τη θετική ή την αρνητική 

στάση τους απέναντι στη συµπερίληψη. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι γενικά οι 

στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στη συµπερίληψη των µαθητών µε ∆ΑΦ ήταν 

θετικές. Ειδικότερα προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί µεγαλύτερης ηλικίας µε µεγάλη 

προϋπηρεσία ήταν λιγότερο δεκτικοί στις πρακτικές συµπερίληψης, ενώ οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής ήταν περισσότερο δεκτικοί από τους εκπαιδευτικούς 

γενικής αγωγής. Επίσης φάνηκε ότι η έλλειψη κατάλληλης εκπαίδευσης στον αυτισµό 

συνδέθηκε µε τις λιγότερο θετικές στάσεις των εκπαιδευτικών. Μία στατιστικά 

σηµαντική συσχέτιση βρέθηκε µεταξύ των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τους 

επαγγελµατικό τους ρόλο και τις λειτουργίες του και των ακόλουθων 

χαρακτηριστικών: τίτλος σπουδών, ηλικία, έτη προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση, 

εµπειρία µε µαθητή µε ∆ΑΦ, επίπεδο σοβαρότητας της διαταραχής του αυτισµού, 

επαρκή κατάρτιση στον αυτισµό και επίσηµη κατάρτιση στον αυτισµό. Επιπρόσθετα 

στατιστικά σηµαντική συσχέτιση σηµειώθηκε µεταξύ των πεποιθήσεων των 

εκπαιδευτικών για την αποτελεσµατικότητα της συµπερίληψης και της συχνότητας 

της επαφής µε µαθητές µε αυτισµό, την επαρκή κατάρτιση στον αυτισµό και την 

επίσηµη κατάρτιση στον αυτισµό. 

 Στην έρευνα των Kalyva και Street (2012), στην οποία πήραν µέρος 229 

εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής, διερευνήθηκαν οι γνώσεις τους για τις 

µαθησιακές δυσκολίες, για τον αυτισµό και για το σύνδροµο ελλειµµατικής προσοχής 

– υπερκινητικότητας µέσω ερωτηµατολογίου, που προσαρµόστηκε (Shah, 2001), 

µεταφράστηκε και χρησιµοποιήθηκε σε προηγούµενη έρευνα (Kalyva & 

Papageorgiou, 2004). Από αυτή προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί, ανεξάρτητα, αν ήταν 

γενικής ή ειδικής αγωγής, διέθεταν περισσότερες γνώσεις για τις µαθησιακές 

δυσκολίες, στη συνέχεια για τον αυτισµό και τις λιγότερες γνώσεις είχαν για το 

σύνδροµο ελλειµµατικής προσοχής – υπερκινητικότητας. Οι εκπαιδευτικοί γνώριζαν 
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περισσότερα πράγµατα για τις µαθησιακές δυσκολίες, από τη στιγµή που είναι η πιο 

συχνή ειδική εκπαιδευτική ανάγκη που συναντούν στις τάξεις τους και έχουν 

παρακολουθήσει αρκετά σεµινάρια για αυτές. Το γεγονός ότι αρκετοί µαθητές µε 

αυτισµό φοιτούν στις τάξεις της γενικής εκπαίδευσης, µπορεί να εξηγήσει το 

καλύτερο επίπεδο γνώσεων των εκπαιδευτικών σε σχέση µε τη ∆ΕΠ-Υ. Πολύ συχνά 

τα παιδιά µε ∆ΕΠ-Υ θεωρούνται κακοµαθηµένα και ζωηρά και δεν αναγνωρίζεται η 

διαταραχή. Η έλλειψη εξειδικευµένης εκπαίδευσης µπορεί να εξηγήσει το χαµηλό 

επίπεδο γνώσεων και για τους τρεις τύπους ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και στις 

δύο οµάδες εκπαιδευτικών. 

Στην µελέτη των Segall
 
και Campbell (2012) αξιολογήθηκε η εµπειρία, η γνώση 

για τις ∆ΑΦ, οι στάσεις και οι πρακτικές των επαγγελµατιών εκπαίδευσης σχετικά µε 

τη συµπερίληψη των µαθητών µε ∆ΑΦ µε το ερωτηµατολόγιο Autism Inclusion 

Questionnaire (Segall
 

& Campbell, 2007). Έλαβαν µέρος στην έρευνα 167 

εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και 33 σχολικοί 

ψυχολόγοι. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής και οι 

σχολικοί ψυχολόγοι είχαν υψηλότερα επίπεδα εµπειρίας, κατάρτισης και γνώσης σε 

σύγκριση µε τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής και τους διευθυντές γενικής 

εκπαίδευσης. Επιπλέον οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής διέθεταν τις λιγότερες 

γνώσεις για πρακτικές συµπερίληψης σε σύγκριση µε τους εκπαιδευτικούς ειδικής 

αγωγής. Οι στάσεις των συµµετεχόντων απέναντι στη συµπεριληπτική εκπαίδευση 

για τους µαθητές µε ∆ΑΦ ήταν θετικές γενικά. Εντούτοις οι στάσεις δεν αποτέλεσαν 

προβλεπτικό παράγοντα για τη γνώση και χρήση πρακτικών συµπερίληψης. Φάνηκε 

από τα αποτελέσµατα ότι είναι σηµαντικό οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής να 

συµµετέχουν σε προγράµµατα πρόσθετης κατάρτισης για τις ∆ΑΦ. Η αύξηση της 

εµπειρίας των διευθυντών, µε την έννοια της υποστήριξης των µαθητών µε ∆ΑΦ, 

µπορεί να έχει µια αµεσότερη επίδραση στη γνώση στρατηγικών για τη συµπερίληψη 

των µαθητών µε ∆ΑΦ. Επειδή στις περιοχές της εµπειρίας, των γνώσεων και των 

στάσεων βρέθηκε να υπάρχει συσχέτιση, η παρέµβαση µε την έννοια της κατάρτισης 

των εκπαιδευτικών σε κάθε τοµέα από αυτούς θα είχε επίδραση και στους 

υπόλοιπους. 

Στην µελέτη των Rodrıguez και συν. (2012) πήραν µέρος 69 εκπαιδευτικοί 

ειδικής αγωγής µέσω συνέντευξης, η οποία περιελάµβανε δύο ερωτηµατολόγια 

πολλαπλής επιλογής τύπου Likert, ένα για τις στάσεις των εκπαιδευτικών και ένα 

δεύτερο για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών σε σχέση µε την εκπαίδευση των 
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µαθητών µε ∆ΑΦ. Τα αποτελέσµατα αποκάλυψαν ότι η συµπερίληψη των µαθητών 

µε αυτισµό στη γενική τάξη είναι µια σηµαντική πρόκληση, ότι τη βλέπουν θετικά 

και ότι οι ίδιοι χρειάζονται συγκεκριµένη και ειδική υποστήριξη. 

Σκοπός της µελέτης των Sansosti και Sansosti (2012) ήταν να ερευνηθούν οι 

στάσεις, η εµπειρία και οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων των εκπαιδευτικών 

προσχολικής και πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, γενικής και ειδικής αγωγής, των 

διευθυντών και των ειδικών βοηθών στην κεντρική και δυτική Φλόριντα των Η.Π.Α. 

που συνδέθηκαν µε συµπεριληπτικές εκπαιδευτικές πρακτικές για τους µαθητές µε 

∆ΑΦ-Υ.Λ.Α. Οι 15 συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί παρευρέθηκαν σε δύο οµάδες 

εστίασης και συµµετείχαν στις µεµονωµένες συνεντεύξεις (ηµι-δοµηµένες) που 

ακολούθησαν. Συνολικά, οι συµµετέχοντες εκφράστηκαν θετικά για την αξία της 

συµπερίληψης στους µαθητών µε ∆ΑΦ-Υ.Λ.Α. και στους συνοµηλίκους τους στη 

γενική τάξη. Η επιτυχία της συµπερίληψης ενός µαθητή µε ∆ΑΦ-Υ.Λ.Α. θεώρησαν 

ότι εξαρτάται από την περίπτωση του κάθε µαθητή και εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά 

τους για τη µη παρεχόµενη ειδική καθοδήγηση από ειδικούς στο θέµα της 

συµπερίληψης. Γενικά, δύο βασικοί παράγοντες εµφανίστηκαν να επηρεάζουν τις 

στάσεις των εκπαιδευτικών, η πρόσβαση στο εντατικό ακαδηµαϊκό πρόγραµµα 

σπουδών στη γενική τάξη εκπαίδευσης και η πρόσβαση σε εντατικά συµπεριφορικά 

προγράµµατα υποστήριξης στην ειδική τάξη εκπαίδευσης. 

Η συγχρονική µελέτη των Al-Sharbati και συν. (2013) πραγµατοποιήθηκε για 

να αξιολογήσει τις γνώσεις και τις στάσεις των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής (N = 

164) για τις ∆ΑΦ σε µια αστική περιοχή στο Οµάν. Χρησιµοποιήθηκε ένα 

ερωτηµατολόγιο που κατασκευάστηκε για το σκοπό της έρευνας και βασίστηκε σε 

προηγούµενες έρευνες (Rahbar et al., 2011). Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι 

εκπαιδευτικοί είχαν ελλιπείς γνώσεις για τις ∆ΑΦ. Η έλλειψη αυτή πιθανόν 

οφειλόταν σε κοινωνικο-πολιτιστικούς παράγοντες και σε συγκρουόµενες απόψεις 

για τις ∆ΑΦ που προέρχονταν από την επιστηµονική κοινότητα και τα µέσα µαζικής 

ενηµέρωσης. 

Για να αξιολογηθεί η γνώση και η αντίληψη των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης σχετικά µε τον αυτισµό στα ιδιωτικά και δηµόσια σχολεία του Kαράτσι 

στο Πακιστάν σε µία συγχρονική µελέτη (Arif, Niazy, Hassan, & Ahmed, 2013) 

συµµετείχαν 170 εκπαιδευτικοί και συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο που 

σχεδιάστηκε για την έρευνα και περιείχε ερωτήµατα για τη διάγνωση, τα συµπτώµατα 

και την αντιµετώπιση των ∆ΑΦ. Το 55% (Ν = 94) των εκπαιδευτικών ήξερε για τον 



 78 

αυτισµό µέσω των µέσων ενηµέρωσης και µόνο το 9% (Ν = 15) είχε επίσηµη 

κατάρτιση µέσω εργαστηρίων στον αυτισµό. Το 62% (Ν=105) των εκπαιδευτικών 

ήταν της άποψης ότι ο αυτισµός είναι θεραπεύσιµος. Η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών (57%) δήλωσε ότι είχε ανάγκη από κατάλληλη κατάρτιση για να 

διδάξει σε παιδιά µε αυτισµό. 

Από την έρευνα των Haimour1 & Obaidat (2013) για τις γνώσεις των 

εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής (Ν = 391) για τον αυτισµό προέκυψε ότι 

διαφορετικές µεταβλητές που αφορούν στους εκπαιδευτικούς, όπως η θέση (γενική ή 

ειδική αγωγή), το επίπεδο εκπαίδευσης, η εµπειρία και επαφή µε µαθητές µε αυτισµό 

βρέθηκαν να έχουν µια σηµαντική και άµεση επίδραση στο επίπεδο γνώσης των 

εκπαιδευτικών για τον αυτισµό. Οι εκπαιδευτικοί δίδασκαν σε σχολεία που 

εφαρµοζόταν η συµπεριληπτική εκπαίδευση  και σε άλλα που δεν εφαρµοζόταν και 

συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο Autism Knowledge Questionnaire. Οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής βρίσκονταν σε πλεονεκτική θέση σε σχέση µε τις 

παραπάνω µεταβλητές, καθώς λάµβαναν περισσότερη εκπαίδευση και είχαν 

µεγαλύτερη διδακτική εµπειρία και επαφή µε µαθητές µε ∆ΑΦ. 

Στην ποσοτική µελέτης της Hayes (2014) βρέθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί γενικής 

αγωγής που συµµετείχαν (Ν = 79) στην έρευνα έδειξαν σηµαντικά αρνητικές 

αντιλήψεις για το πόσο αισθάνονται προετοιµασµένοι να διαχειριστούν τα κοινωνικά 

ζητήµατα, τα ζητήµατα επικοινωνίας και τις επιθετικές συµπεριφορές που συνδέονται 

µε τον αυτισµό, καθώς επίσης και τον µη επαρκή χρόνο για να συνεργαστούν µαζί 

τους. Θετικές ήταν οι αντιλήψεις τους για την παρουσία ενός βοηθού εκπαιδευτικού 

στην τάξη για την υποστήριξη των µαθητών µε αυτισµό. 

Σε άλλη έρευνα των Segall
 
και Campbell (2014) µε το ερωτηµατολόγιο Autism 

Inclusion Questionnaire (Segall
 
& Campbell, 2007) µελετήθηκαν οι µεταβλητές, που 

έχουν σχέση µε το µαθητή, όπως το επίπεδο αναπηρίας και η γνωστική ικανότητα και 

οι µεταβλητές που αφορούν στους εκπαιδευτικούς, όπως οι γνώσεις τους για τον 

αυτισµό, η εµπειρία και οι στάσεις τους για τη συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό 

και η επίδρασή τους στις προτεινόµενες τοποθετήσεις µαθητών µε ∆ΑΦ σε 

συµπεριληπτικό περιβάλλον. Έλαβαν µέρος 108 εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής της 

πρώτης τάξης του δηµοτικού σχολείου. Οι περισσότερες προτάσεις από τους 

συµµετέχοντες για τη συµπερίληψη των µαθητών µε ∆ΑΦ δε σχετίζονταν µε το 

επίπεδο γνώσεων, την εµπειρία και τις στάσεις των εκπαιδευτικών για τη 

συµπερίληψη, αλλά ούτε και µε τις αντιλήψεις τους για την κατάταξη των 
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συµπεριφορών των µαθητών µε ∆ΑΦ ως διαταρακτικές. Η αυτό-αποτελεσµατικότητα 

των εκπαιδευτικών συσχετίστηκε µε την τοποθέτηση των µαθητών µε ∆ΑΦ στη 

γενική τάξη. ∆ηλαδή οι εκπαιδευτικοί που θεωρούσαν ότι είναι πιο ικανοί ήταν 

πιθανότερο να συστήσουν την τοποθέτηση µαθητών σε ένα λιγότερο περιοριστικό 

περιβάλλον. Βρέθηκε ότι οι γνωστικές ικανότητες των µαθητών µε ∆ΑΦ παίζουν πιο 

σηµαντικό ρόλο στην τοποθέτησή τους σε ένα συµπεριληπτικό περιβάλλον 

εκπαίδευσης από το είδος της διαταραχής του αυτισµού. Τα αποτελέσµατα έδωσαν 

έµφαση στον αντίκτυπο της κατάρτισης και της εµπειρίας των εκπαιδευτικών στη 

συµπερίληψη των µαθητών µε ∆ΑΦ. Η σηµαντική σχέση µεταξύ της εµπειρίας των 

εκπαιδευτικών ή της κατάρτισής τους και των µεταβλητών όπως οι 

συµπεριφοριστικές προθέσεις τους, η αυτο-αποτελεσµατικότητα τους και οι γνώσεις 

τους για τις ∆ΑΦ και για πρακτικές συµπερίληψης έδειξαν ότι είναι αναγκαίο η 

µελλοντική κατάρτιση των εκπαιδευτικών να περιλαµβάνει εµπειρίες µέσα από την 

αλληλεπίδραση µε µαθητές µε ∆ΑΦ. 

Στη µελέτη των Shetty και Rai (2014) για την αξιολόγηση των γνώσεων των 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (Ν = 326) για τις ∆ΑΦ, την ενηµέρωσή 

τους για αυτές και τις µεταβλητές που επηρεάζουν αυτή τη γνώση, δηµιουργήθηκε 

ένα ερωτηµατολόγιο αυτο-αναφοράς και στηρίχθηκε σε δύο διαγνωστικά εργαλεία 

για τις ∆ΑΦ, το Autism Diagnostic Interview Revised (ADI-R) και το Childhood 

Autism Rating Scale (CARS). Τα αποτελέσµατα αποκάλυψαν ότι ενώ το 95.7% των 

εκπαιδευτικών γνώριζαν τον αυτισµό, µόνο το 21% είχε επαρκή γνώση. Από αυτούς 

οι 71 εκπαιδευτικοί είχαν προγενέστερη κατάρτιση στις ∆ΑΦ. Οι εκπαιδευτικοί µε 

περισσότερη εµπειρία και κατάρτιση στις ∆ΑΦ είχαν περισσότερες γνώσεις. Γενικά 

οι εκπαιδευτικοί διέθεταν λίγες γνώσεις για τις ∆ΑΦ. Η διδακτική εµπειρία και η 

κατάρτιση είχαν θετική σχέση µε τη γνώση για τις ∆ΑΦ. Ο ένας στους πέντε 

εκπαιδευτικούς είχε προηγούµενη κατάρτιση. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

υποστήριξαν ότι επιθυµούσαν να δεχτούν να συµµετέχουν σε προγράµµατα 

κατάρτισης - εκπαίδευσης για τις ∆ΑΦ.  

Στην έρευνα της Αθανάσογλου (2014) συµµετείχαν 176 εκπαιδευτικοί γενικής 

και ειδικής αγωγής που εργάζονταν σε γενικά και ειδικά δηµοτικά σχολεία των νοµών 

Θεσσαλονίκης και Έβρου. Σκοπός της ήταν να εξετάσει τη στάση των εκπαιδευτικών 

γενικής και ειδικής αγωγής ως προς τη συµπερίληψη µαθητών µε ∆ΑΦ-Υ.Λ.Α. στη 

γενική τάξη και κατά πόσο αυτή επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά των 

εκπαιδευτικών. Χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολογίου The Teacher Attitudes 
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Toward Inclusion Scale (TATIS) που κατασκευάστηκε από τους Cullen και συν. 

(2010) ελαφρώς τροποποιηµένο. Τα αποτελέσµατα αποκάλυψαν ότι οι εκπαιδευτικοί 

που διέθεταν εκπαίδευση στις ∆ΑΦ-Υ.Λ.Α., αλλά και διδακτική εµπειρία και 

εµπειρία µε µαθητές µε ∆ΑΦ-Υ.Λ.Α. έδειξαν θετική στάση ως προς τη συµπερίληψη 

των µαθητών µε ∆ΑΦ-Υ.Λ.Α. Στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ εκπαίδευσης και 

στάσης βρέθηκε και για τις τρεις οµάδες εκπαιδευτικών (γενικής και ειδικής αγωγής 

σε γενικό σχολείο, ειδικής αγωγής σε ειδικό σχολείο). Οι αρνητικές στάσεις των 

εκπαιδευτικών προς τη συµπερίληψη των µαθητών µε ∆ΑΦ-Υ.Λ.Α. συνδέονταν µε 

τη µη τροποποίηση της διδασκαλίας τους προκειµένου να συµβάλουν στην επιτυχία 

των συγκεκριµένων µαθητών. Επιπλέον, το ότι θεωρούσαν οι εκπαιδευτικοί γενικής 

αγωγής ότι δεν µπορούν να έχουν επιτυχία µε µαθητές µε ∆ΑΦ-Υ.Λ.Α. δείχνει ότι 

πιθανόν οι συγκεκριµένοι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι δεν µπορούν να συµβάλουν µε 

τη διδασκαλία τους στην πρόοδο των συγκεκριµένων παιδιών και εποµένως δεν 

προβαίνουν σε αναγκαίες αλλαγές της διδασκαλίας τους. Η παραπάνω στάση πιθανόν 

να οφειλόταν στο έλλειµµα εκπαίδευσης και κατάρτισης των εκπαιδευτικών στις 

∆ΑΦ. 

Για την έρευνα των απόψεων και των στάσεων των Ελλήνων εκπαιδευτικών για 

την εκπαιδευτική και επαγγελµατική ένταξη των µαθητών µε ∆ΑΦ χρησιµοποιήθηκε 

ένα ερωτηµατολόγιο µε 22 ερωτήσεις από τους Cassimos και συν. (2015), το οποίο 

υποδιαιρείται σε δύο µέρη. Το πρώτο µέρος του ερωτηµατολογίου εστιάζει στην 

εκπαιδευτική και επαγγελµατική εµπειρία των εκπαιδευτικών και το δεύτερο µέρος 

εξετάζει την εκπαίδευση των µαθητών µε ∆ΑΦ, την εκπαιδευτική ένταξη των 

µαθητών µε ∆ΑΦ και την επαγγελµατική ένταξη των µαθητών µε ∆ΑΦ. Το δείγµα 

αποτέλεσαν 228 εκπαιδευτικοί. Η µεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών εξέφρασε 

θετική στάση ως προς την εκπαιδευτική και επαγγελµατική ένταξη των µαθητών µε 

∆ΑΦ. Εντούτοις, οι εκπαιδευτικοί εµφανίζονταν δύσπιστοι ως προς τη εκπαίδευση 

των µαθητών µε ∆ΑΦ στη γενική τάξη και δήλωναν ότι αυτοί θα εκπαιδεύονταν 

καλύτερα στην τεχνική εκπαίδευση. Η απουσία υπηρεσιών υποστήριξης για τους 

µαθητές µε ∆ΑΦ στην επαγγελµατική κατάρτιση και η αγορά εργασίας ήταν οι 

σηµαντικότεροι περιορισµοί για την επαγγελµατική ένταξη των µαθητών µε ∆ΑΦ. 

Οι 234 εκπαιδευτικοί προσχολικής και πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης που πήραν 

µέρος στην έρευνα των Chung και συν. (2015) στις ΗΠΑ συµπλήρωσαν ένα 

ερωτηµατολόγιο, που αναθεωρήθηκε (Harnum, Duffy, & Ferguson, 2007). Σκοπός 

της έρευνας ήταν να εξετάσει τις στάσεις των εκπαιδευτικών που εργάζονταν στο 
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σχολείο απέναντι στους µαθητές µε ∆ΑΦ και τους µαθητές τυπικής ανάπτυξης, 

καθώς και τη σχέση των στάσεων των εκπαιδευτικών µε την εφαρµογή 

συµπεριληπτικών πρακτικών στην τάξη. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι στάσεις των 

εκπαιδευτικών είναι µία µεταβλητή που µπορεί να επηρεάσει την επιτυχηµένη 

εφαρµογή αποτελεσµατικών πρακτικών µέσα στη συµπεριληπτική τάξη. Ειδικότερα, 

οι εκπαιδευτικοί αντιµετώπιζαν τους µαθητής µε ∆ΑΦ πολύ πιο διαφορετικά από 

τους τυπικά αναπτυσσόµενους µαθητές, δηλαδή τους απέφευγαν και δεν τους 

έβλεπαν µε συµπάθεια. Τις πιο θετικές στάσεις για τη συµπερίληψη είχαν οι γυναίκες 

εκπαιδευτικοί και όσοι διέθεταν εκπαίδευση στην ειδική αγωγή. Υπογραµµίστηκε ότι 

οι εκπαιδευτικοί, ειδικά οι άντρες, χωρίς εκπαίδευση στην ειδική αγωγή, θα πρέπει να 

δεχτούν επιµόρφωση και να δουλέψουν µε µαθητές µε ∆ΑΦ, προκειµένου να 

ενισχυθεί η στάση τους απέναντι σε αυτόν τον µαθητικό πληθυσµό. Προτάθηκε ότι τα 

προγράµµατα κατάρτισης θα έπρεπε να περιέχουν ενηµέρωση για τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα των ∆ΑΦ και οδηγίες για την εφαρµογή τεκµηριωµένων πρακτικών 

υποστήριξης των µαθητών µε αυτισµό.  

Συνοπτικά η βιβλιογραφική ανασκόπηση παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα 

(Πίνακας 3): 
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 Πίνακας 3. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

 

 

Α/α Βιβλιογραφία ∆είγµα Σκοπός Εργαλεία Αποτελέσµατα Ερµηνεία 

1 Stone, W. L. (1987). 

Cross-disciplinary 

perspectives on 

autism. Journal of 

Pediatric 

Psychology, 12(4), 615-

630.  

• 239 κλινικοί 

ψυχολόγοι, 

παιδίατροι, 

σχολικοί 

ψυχολόγοι και 

λογοθεραπευτές  

• Εκτίµηση των 

γνώσεων και των 

απόψεων για τον 

αυτισµό 

• Ερωτηµατολόγιο 

2 µερών, 

συνολικά 23 

ερωτήµατα. 

• 1ο µέρος: 
διάφορες όψεις 

του αυτισµού 

• 2ο µέρος: 
διαγνωστικά 

κριτήρια 

 

• ∆ιέθεταν πολλές 
λανθασµένες ιδέες για τον 

αυτισµό(κοινωνική 

συναισθηµατική και 

γνωστική πλευρά).  

• Οι συµµετέχοντες προέρχονταν 
από διαφορετικά επιστηµονικά 

πεδία, που εξηγούν τις 

διαφορετικές αντιλήψεις για τη 

διαταραχή. 

• Τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά 

µεταξύ των οµάδων διέφεραν.  

• Η εµπειρία διέφερε ανάµεσα στις 

οµάδες. 

 

2 Stone, W. L., & 

Rosenbaum, J. L. 

(1988). A comparison of 

teacher and parent views 

of autism. Journal of 

Autism and 

Developmental 

disorders, 18(3), 403-414.  

• 47 γονείς και 47 

εκπαιδευτικοί 

µαθητών µε 

αυτισµό. 

• Σύγκριση των 

απαντήσεών 

τους µε τις 

απαντήσεις 22 

ειδικών στον 

αυτισµό 

• Εκτίµηση των 

απόψεων για τον 

αυτισµό 

• Autism Survey 

(Stone, 1987)  

• Και οι δύο οµάδες είχαν 

λανθασµένες απόψεις για 

τα συναισθηµατικά, 

γνωστικά και 

αναπτυξιακά 

χαρακτηριστικά του 

αυτισµού και αντιφατικές 

απόψεις.  

• Το είδος της εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτικών πάνω στον αυτισµό 

• Οι γονείς θεωρούσαν προσωρινή 

την διάγνωση του αυτισµού. 
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3 Helps, S., Newsom-Davis, 

I. C., & Callias, M. 

(1999). Autism The 

Teacher’s 

View. Autism, 3(3), 287-

298.  

• 72 

εκπαιδευτικοί, 

22 

εκπαιδευτικοί 

από τις τάξεις 

γενικής 

εκπαίδευσης και 

50 από τα 

σχολεία ειδικής 

αγωγής  

• Αξιολόγηση της 

γνώσης των 

εκπαιδευτικών για 

τα χαρακτηριστικά 

του αυτισµού,  την 

αιτιολογία, των 

αποτελεσµατικών 

πρακτικών και των 

αναγκών 

κατάρτισης 

• Τροποποιηµένο 

ερωτηµατολόγιο 

της Stone Autism 

Questionnaire 

(1987)  

• Οι εκπαιδευτικοί στα 

σχολεία γενικής αγωγής 

είχαν γενικά φτωχότερη 

γνώση για τον αυτισµό 

και είχαν τη λιγότερη 

κατάρτιση σε σύγκριση 

µε τους εκπαιδευτικούς 

ειδικής αγωγής. 

 

 

 

• Έλλειψη εκπαίδευσης 

4 Mavropoulou, S., & 

Padeliadu, S. (2000). 

Greek teachers’ 

perceptions of autism and 

implications for 

educational practice: A 

preliminary analysis. 

Autism: The International 

Journal of Research and 

Practice, 4(2), 173-18.  

 

• 35 

εκπαιδευτικοί 

γενικής αγωγής  

και 29 

εκπαιδευτικοί 

ειδικής αγωγής 

πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης  

• Αξιολόγηση των 

απόψεων των 

εκπαιδευτικών 

γενικής και ειδικής 

αγωγής για τη 

διαταραχή του 

αυτισµού και την 

αντιµετώπισής της  

• Ερωτηµατολόγιο 

22 ερωτήσεων 

(Stone and 

Rosenbaum, 

1988; Szatmari et 

al., 1994) 

• Οι εκπαιδευτικοί ειδικής 
αγωγής εξέθεσαν την πιο 

λεπτοµερή γνώση για τον 

αυτισµό.  

• Υπήρξαν συγκεχυµένες 
απόψεις και στις 2 οµάδες 

για τις αιτίες του 

αυτισµού.   

• Έλλειψη εκπαίδευσης 

5 ΜcGregor, E. M., & 

Campbell, E. (2001). The 

attitudes of teachers in 

Scotland to the integration 

of children with autism 

into mainstream 

schools. Autism, 5(2), 

189-207. 

• 23 

εκπαιδευτικοί 

ειδικής αγωγής 

και 49 γενικής 

αγωγής, 22 µε 

εµπειρία στον 

αυτισµό και 27 

χωρίς 

• ∆ιερεύνηση της 

σύνδεσης µεταξύ 

της γνώσης και της 

κατάρτισης των 

εκπαιδευτικών 

γενικής και ειδικής 

αγωγής για τον 

αυτισµό και της  

στάσης τους προς 

την ένταξη των 

• ∆ύο 

ερωτηµατολόγια, 

ένα για την κάθε 

οµάδα 

εκπαιδευτικών 

• Όση περισσότερη 

εµπειρία και γνώση 

διέθεταν οι εκπαιδευτικοί 

τόση µεγαλύτερη 

βεβαιότητα έδειξαν για 

την επιτυχία της ένταξης 

των παιδιών µε αυτισµό.  

• Η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών γενικής 

αγωγής  δεν ήταν τόσο 

• Παρουσιάστηκε έλλειψη 

εκπαίδευσης στον αυτισµό και 

στις δύο οµάδες εκπαιδευτικών, 

ενώ οι εκπαιδευτικοί γενικής 

αγωγής διέθεταν κάποια 

επιµόρφωση στην εκπαίδευση 

µαθητών µε ΕΕΑ.  

• Το 50% των εκπαιδευτικών 

ειδικής αγωγής δεν είχε 

εκπαιδευτεί στον αυτισµό. 
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παιδιών µε αυτισµό 

στα γενικά σχολεία 

σίγουροι για την επιτυχία 

της ένταξης.  

• Οι εκπαιδευτικοί ειδικής 
αγωγής ήταν περισσότερο 

θετικοί ως προς την 

ένταξη. 

 

•  Η υποστήριξη από τους 

σχολικούς ψυχολόγους ήταν 

ανεπαρκής. 

6 Whaley, C. H. (2002). 

Special Education 

Teachers' and Speech 

Therapists' Knowledge of 

Autism Spectrum 

Disorder. (Doctoral 

dissertation, East 

Tennessee State 

University). Retrieved 

from 

http://dc.etsu.edu/etd/717/ 

 

• 292 

εκπαιδευτικοί 

ειδικής αγωγής 

που 

υποστήριζαν 

µαθητές µε 

αυτισµό σε 11 

δηµοτικά 

σχολεία 

• Εξέταση των 

γνώσεων των 

εκπαιδευτικών για 

την αιτιολογία του 

αυτισµού και τον 

εκπαιδευτικό 

προγραµµατισµό, 

των µεθόδων 

διδασκαλίας και  

των αναγκών τους 

για εκπαίδευση 

 

• Ερωτηµατολόγιο 

µε 31 στοιχεία 

(28 στοιχεία 

Σωστό/Λάθος και 

16 στοιχεία 

πολλαπλής 

επιλογής)  

 

• Οι εκπαιδευτικοί ειδικής 
αγωγής στερούνταν 

γνώσεις σχετικά µε την 

κατανόηση του αυτισµού. 

• Οι περισσότεροι 
εκπαιδευτικοί 

επιθυµούσαν την 

κατάρτιση σε αυτήν την 

περιοχή. 

 

• ∆εν παρουσιάστηκαν σοβαρά 

ελλείµµατα στον τοµέα των 

γνώσεων.  

• Τονίστηκε η ανάγκη για 

ενηµέρωση σε τεκµηριωµένες 

πρακτικές για την υποστήριξη των 

µαθητών µε ∆ΑΦ. 

 

7 Schwarber, L. A. 

(2006). A Comparison 

of general education 

and special education 

teachers’knowledge, 

self-efficacy, and 

concerns in teaching 

childen with 

autism (Doctoral 

dissertation, Miami 

University).Retrieved 

from 

• 105 

εκπαιδευτικοί 

γενικής αγωγής, 

29 ειδικής 

αγωγής, 32 

άλλοι 

επαγγελµατίες,  

εργοθεραπευτές 

λογοθεραπευτές 

και βοηθοί 

εκπαιδευτικών 

• ∆ιερεύνηση των 

γνώσεων των 

εκπαιδευτικών 

γενικής αγωγής 

ειδικής αγωγής και  

άλλων 

επαγγελµατιών, 

εργοθεραπευτών, 

λογοθεραπευτών 

και βοηθών 

εκπαιδευτικών για 

τα συµπτώµατα του 

αυτισµού, τις 

• Ερωτηµατολόγιο  

5 µερών: µία 

φόρµα για τα 

δηµογραφικά 

χαρακτηριστικά 

των 

εκπαιδευτικών, 

ένα 

ερωτηµατολόγιο 

για την αυτό-

αποτελεσµατικότ

ητα, τις 

ανησυχίες των 

• Προέκυψε ότι υπήρχε 
σύγχυση µεταξύ όλων 

των εκπαιδευτικών 

σχετικά µε τη γνώση για 

τον αυτισµό. Οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής 

αγωγής διέθεταν 

περισσότερες γνώσεις, 

υψηλότερη αυτο-

αποτελεσµατικότητα και 

λιγότερη ανησυχία  για να 

διδάξουν σε παιδιά µε 

αυτισµό από τους 

• Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής 
είχαν το πλεονέκτηµα να 

υποστηρίζουν ένα µαθητή µε 

∆ΑΦ σε τάξεις µε µικρό αριθµό 

µαθητών σε σχέση µε τους 

εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής. 

• Η έλλειψη εµπειρίας να έχουν 

στην τάξη τους µαθητή µε 

αυτισµό, τους έκανε να έχουν 

περισσότερη ανησυχία για τους 

µαθητές που είχαν συνηθίσει να 

εκπαιδεύουν και όχι για τους 

µαθητές µε αυτισµό.  
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https://etd.ohiolink.edu/ 
 

ανησυχίες τους και 

την αυτό-

αποτελεσµατικότητ

ά τους να διδάξουν 

σε παιδιά µε 

αυτισµό 

εκπαιδευτικών, 

τον αυτισµό και  

ένα 

ερωτηµατολόγιο 

µε σενάριο για τις 

ανησυχίες των 

εκπαιδευτικών. 

 

εκπαιδευτικούς γενικής 

εκπαίδευσης.  

 

• Έλλειψη κατάρτισης και για τις 

δύο οµάδες εκπαιδευτικών σε 

στρατηγικές για την υποστήριξη 

των µαθητών µε ∆ΑΦ 

• Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί 

γενικής αγωγής δεν είχαν 

εξειδικευµένα µαθήµατα στη 

βασική τους κατάρτιση για την 

υποστήριξη µαθητών µε ΕΕΑ. 

 

8 Hendricks, D. R. (2007). 

A descriptive study of 

special education 

teachers serving students 

with autism: Knowledge, 

practices employed, and 

training needs (Doctoral 

dissertation). Available 

from ProQuest 

Dissertations & Theses 

database. (UMI NO. 

3288685).  

 

• 498 

εκπαιδευτικοί 

ειδικής αγωγής  

• Αξιολόγηση των 

γνώσεων των 

εκπαιδευτικών 

ειδικής αγωγής και 

της εφαρµογής 

πρακτικών για την 

υποστήριξη 

µαθητών µε ∆ΑΦ 

 

 

 

• Ερωτηµατολόγιο,

  Needs 

Assessment of 

Special Educators 

who Serve 

Students with 

Autism 

• Οι συµµετέχοντες 
εξέθεσαν ένα χαµηλό έως 

ενδιάµεσο επίπεδο 

γνώσης και εφαρµογής 

πρακτικών. Η πιο συχνή 

ανάγκη που αναφέρθηκε 

από τους εκπαιδευτικούς 

ήταν η εκπαίδευση σε 

κοινωνικές δεξιότητες. 

• Η πιο ελάχιστα 

αναφερόµενη ανάγκη για 

εκπαίδευση ήταν η 

εξατοµίκευση και οι 

στρατηγικές υποστήριξης. 

• Πολυάριθµα επαγγελµατικά 

χαρακτηριστικά των 

εκπαιδευτικών βρέθηκε να έχουν 

σχέση µε το επίπεδο γνώσης και 

εφαρµογής στρατηγικών, 

συµπεριλαµβανοµένου του τοµέα  

εκπαίδευσης, του επιπέδου 

εκπαίδευσης, του πλαισίου 

εκπαίδευσης, του αριθµού των 

µαθητών µε αυτισµό που είχαν 

διδάξει και των χαρακτηριστικών 

των µαθητών µε αυτισµό. 
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9 Segall, M. J. (2007). 

Inclusion of students 

with autism spectrum 

disorder: Educator 

experience, knowledge, 

and attitudes. (Μaster’s 

thesis, University of 

Georgia). Retrieved 

from 

https://getd.libs.uga.edu

/pdfs/segall_matthew_j

_200805_ma.pdf 
 

• 47 

εκπαιδευτικοί 

γενικής και 

ειδικής αγωγής  

• Αξιολόγηση της 

εµπειρίας, της 

γνώσης, των 

στάσεων στάσεις 

και των πρακτικών 

των εκπαιδευτικών 

γενικής και ειδικής 

αγωγής της 

πρωτοβάθµιας και 

της δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης, 

καθώς και των 

διευθυντών για τη 

συµπερίληψη των 

µαθητών µε 

αυτισµό 

 

• Ερωτηµατολόγιο 

Autism Inclusion 

Questionnaire 

(AIQ), το οποίο 

περιλαµβάνει 6 

µέρη, 

δηµογραφικά 

χαρακτηριστικά 

και εµπειρία στην 

ειδική αγωγή, 

γνώσεις για τις 

∆ΑΦ, στάσεις για 

τη συµπερίληψη 

µαθητών µε 

∆ΑΦ, γνώσεις 

και χρήση 

πρακτικών 

συµπερίληψης 

και ένα ερώτηµα 

για συµµετοχή σε 

µελλοντική 

έρευνα. 

• Οι εκπαιδευτικοί 
κατέδειξαν σηµαντικές 

παρερµηνείες και έλλειψη 

γνώσης σχετικά µε τον 

αυτισµό και θετικές 

στάσεις γενικά για τη 

συµπερίληψη των 

µαθητών µε ∆ΑΦ.  

• Σηµαντική σχέση 

βρέθηκε µεταξύ της 

γνώσης για τον αυτισµό 

και της γνώσης για τις 

πρακτικές συµπερίληψης. 

• Οι στάσεις και η γνώση 

για στρατηγικές 

συµπερίληψης δε 

σχετίζονταν. 

 

• Οι εκπαιδευτικοί που είχαν 

µεγαλύτερη εµπειρία µε µαθητές 

µε ∆ΑΦ, γνώριζαν και 

περισσότερες στρατηγικές για τη 

συµπερίληψη, όπως επίσης είχα 

χρησιµοποιήσει και περισσότερες 

στρατηγικές στην τάξη.  

• Οι στάσεις των εκπαιδευτικών 
βρέθηκε να µη σχετίζονται µε τη 

γνώση και χρήση πρακτικών.  

• Μπορεί οι γνώσεις για τις ∆ΑΦ να 

είναι περισσότερο σηµαντικές  

από τις στάσεις όσον αφορά στη 

γνώση και χρήση πρακτικών ή το 

είδος των στάσεων που αξιολογεί 

το παρόν ερωτηµατολόγιο δε 

συσχετίζεται µε τη γνώση και 

χρήση πρακτικών.  

• Πιθανόν οι στάσεις µε βουλητικό 

ή συναισθηµατικό υπόβαθρο να 

συσχετίζονταν περισσότερο µε 

την ενηµέρωση και χρήση 

πρακτικών για τη συµπερίληψη 

µαθητών µε ∆ΑΦ στη γενική 

τάξη. 
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10 Sansosti, J. M. 

(2008). The meaning and 

means of inclusion for 

students with autism 

spectrum disorders: A 

qualitative study of 

educators' and parents' 

attitudes, beliefs, and 

decision-making 

strategies. (Doctoral 

dissertation, University 

of South Florida). 

Retrieved from 

http://scholarcommons.

usf.edu/cgi/viewcontent

.cgi?article=1487&cont

ext=etd 
 

• 15 

Εκπαιδευτικοί  

γενικής και 

ειδικής αγωγής, 

ειδικοί 

επαγγελµατίες 

και διευθυντές 

 

• Εξέταση των 

στάσεων, των 

πεποιθήσεων και 

των στρατηγικών 

λήψης αποφάσεων 

των εκπαιδευτικών 

σχετικά µε τη 

συµπερίληψη των 

µαθητών µε ∆ΑΦ 

 

• Ηµι-δοµηµένη 

συνέντευξη 

• Οι εκπαιδευτικοί 
εξέφρασαν θετικές 

πεποιθήσεις για την αξία 

της συµπερίληψης και για 

τους µαθητές µε αυτισµό 

και για εκείνους της 

τυπικής ανάπτυξης. 

Θεώρησαν σηµαντικό 

κριτήριο  για τη 

συµπερίληψη τη µη 

διαταρακτική 

συµπεριφορά των 

µαθητών µε ∆ΑΦ στην 

τάξη. 

 

• Οι εκπαιδευτικοί κατηγορηµατικά 

συµφώνησαν ότι η 

συµπεριληπτική εκπαίδευση είναι 

απαραίτητη και ευεργετική για 

τους µαθητές µε ∆ΑΦ, οι οποίοι 

λόγω της φύσης της διαταραχής, 

είναι ιδιαίτερα πιθανό να 

χρειαστούν και να ωφεληθούν από 

την συναναστροφή τους µε τους 

τυπικά αναπτυσσόµενους 

συνοµηλίκους τους, οι οποίοι 

λειτουργούν ως πρότυπο  

ανάπτυξης της γλώσσας, των 

κοινωνικών δεξιοτήτων και της 

συµπεριφοράς. 

 

11 Park, M., & Chitiyo, M. 

(2011). An examination 

of teacher attitudes 

towards children with 

autism. Journal of 

Research in Special 

Educational Needs, 11(1), 

70-78. 

• 127  

εκπαιδευτικοί 

γενικής και 

ειδικής αγωγής 

πρωτοβάθµιας 

και 

δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης  

• Εξέταση των 

στάσεων των 

εκπαιδευτικών 

γενικής και ειδικής 

αγωγής για τη 

συµπερίληψη των 

µαθητών µε 

αυτισµό 

• Ερωτηµατολόγιο 

Autism Attitude 

Scale for 

Teachers (AAST) 

(Olley et al., 

1981) 

• ∆ιαπιστώθηκε ότι δεν 
υπήρξε καµία σηµαντική 

διαφορά στις στάσεις των 

εκπαιδευτικών γενικής 

και ειδικής αγωγής. 

 

• Ένας λόγος µπορεί να ήταν το 

αυξανόµενο ενδιαφέρον γενικά 

για τον αυτισµό και τη 

συµπερίληψη των µαθητών µε 

∆ΑΦ στη γενική τάξη µε βάση τη 

νοµοθεσία (IDEA,2004). 

• Οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής 
ήταν πολύ πιθανό κατά αυτόν τον 

τρόπο να έχουν εξοικειωθεί µε την 

ύπαρξη µαθητών µε ∆ΑΦ στην 

τάξη. ∆εύτερον, αυτό το 

αποτέλεσµα µπορεί να ήταν λόγω 

του µικρού αριθµού των 

εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής του 
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δείγµατος. 

• Οι θετικές στάσεις των 
εκπαιδευτικών επηρεάστηκαν από 

το φύλλο, την ηλικία, το επίπεδο 

εκπαίδευσης και την εµπειρία µε 

µαθητές µε ∆ΑΦ. 

 

12 Kosmerl, K. M. (2011). 

Comparative 

investigation of general 

and specl\l education 

elementary teachers' 

beliefs about including 

students with an 

educational disability of 

autism in the general 

education setting. 

(Doctoral dissertation). 

Available from ProQuest 

Dissertations and Theses 

database. ProQuest LLC. 

789 East Eisenhower 

Parkway, PO Box 1346, 

Ann Arbor, MI 48106. 

 

• 50 

εκπαιδευτικοί 

γενικής αγωγής 

και 50 

εκπαιδευτικοί 

ειδικής αγωγής  

που εργάζονταν 

σε δηµόσια 

δηµοτικά 

σχολεία. 

• Σύγκριση των 

στάσεων των 

εκπαιδευτικών 

γενικής αγωγής µε 

τους 

εκπαιδευτικούς 

ειδικής αγωγής για 

τη συµπερίληψη 

των µαθητών µε 

αυτισµό στη γενική 

τάξη στην 

πρωτοβάθµια 

εκπαίδευση 

• Ερωτηµατολόγιο 

Autism Attitude 

Scale for 

Teachers (AAST) 

(Olley et al., 

1981)  

• Οι απαντήσεις στο AAST 

κατέδειξαν ότι και οι δύο 

οµάδες δασκάλων είχαν 

θετικές στάσεις προς τη 

συµπερίληψη των 

µαθητών µε αυτισµό στη 

γενική τάξη.  

• Οι εκπαιδευτικοί ειδικής 
αγωγής είχαν 

περισσότερο θετικές 

στάσεις συγκριτικά µε 

τους εκπαιδευτικούς 

γενικής αγωγής.  

• Οι εκπαιδευτικοί γενικής 
αγωγής ανέφεραν ότι για 

την επιτυχηµένη 

συµπερίληψη των 

µαθητών µε αυτισµό στο 

περιβάλλον γενικής 

εκπαίδευσης είναι 

απαραίτητη η βοήθεια για 

το µαθητή από έναν 

βοηθό εκπαιδευτικού,  η 

κατάρτιση  για τον 

αυτισµό και η 
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συµβουλευτική από έναν 

ειδικό για τον αυτισµό. 

 

13 Kalyva, E., & Street, K. 

(2012). Special 

Education: What do 

Greek Teachers Know 

about Learning 

Disabilities, Autism, and 

Attention-

Deficit/Hyperactivity 

Disorder?. International 

Encyclopedia of 

Rehabilitation. Available 

online. 

 

• 229 

εκπαιδευτικοί 

γενικής και 

ειδικής αγωγής 

• ∆ιερεύνηση των 

γνώσεων των 

εκπαιδευτικών για 

τις µαθησιακές 

δυσκολίες, για τον 

αυτισµό και για το 

σύνδροµο 

ελλειµµατικής 

προσοχής – 

υπερκινητικότητας 

• Ερωτηµατολόγιο
που 

προσαρµόστηκε 

(Shah, 2001), 

µεταφράστηκε 

και 

χρησιµοποιήθηκε 

και σε άλλη 

έρευνα (Kalyva 

& Papageorgiou, 

2004). 

• Οι εκπαιδευτικοί, 
ανεξάρτητα, αν ήταν 

γενικής ή ειδικής αγωγής, 

διέθεταν περισσότερες 

γνώσεις για τις 

µαθησιακές δυσκολίες, 

στη συνέχεια για τον 

αυτισµό και τις λιγότερες 

γνώσεις είχαν για το 

σύνδροµο ελλειµµατικής 

προσοχής – 

υπερκινητικότητας. 

• Οι εκπαιδευτικοί γνώριζαν 
περισσότερα πράγµατα για τις 

µαθησιακές δυσκολίες, από τη 

στιγµή που είναι η πιο συχνή 

ειδική εκπαιδευτική ανάγκη που 

συναντούν στις τάξεις τους και 

έχουν παρακολουθήσει αρκετά 

σεµινάρια για αυτές. 

• Το γεγονός ότι αρκετοί µαθητές 

µε αυτισµό φοιτούσαν στις τάξεις 

της γενικής εκπαίδευσης, µπορεί 

να εξηγήσει το καλύτερο επίπεδο 

γνώσεων των εκπαιδευτικών σε 

σχέση µε τη ∆ΕΠΥ. 

• Πολύ συχνά τα παιδιά µε ∆ΕΠΥ 

θεωρούνται κακοµαθηµένα και 

ζωηρά και δεν αναγνωρίζεται η 

διαταραχή. 

• Η έλλειψη εξειδικευµένης 

εκπαίδευσης µπορεί να εξηγήσει 

το χαµηλό επίπεδο γνώσεων και 

για τους τρεις τύπους ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών και στις 

δύο οµάδες εκπαιδευτικών. 
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14 Sansosti, J. M., & 

Sansosti, F. J. (2012). 

Inclusion for Students 

with High‐Functioning 

Autism Spectrum 

Disorders: Definitions and 

Decision 

Making.Psychology in the 

Schools, 49(10), 917-931. 

 

• 15 

εκπαιδευτικοί 

προσχολικής 

και 

πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης, 

γενικής και 

ειδικής αγωγής, 

των διευθυντές 

και ειδικοί 

επαγγελµατίες 

• ∆ιερεύνηση των 

στάσεων, της 

εµπειρίας και των 

διαδικασιών λήψης 

αποφάσεων των 

εκπαιδευτικών που 

συνδέθηκαν µε 

συµπεριληπτικές 

εκπαιδευτικές 

πρακτικές για τους 

µαθητές µε ∆ΑΦ – 

Υ.Λ.Α 

•  ∆ύο οµάδας 

εστίασης για τους 

συµµετέχοντες 

και µεµονωµένες 

συνεντεύξεις 

(ηµι-δοµηµένες) 

που ακολούθησαν 

• Συνολικά, οι 

συµµετέχοντες 

εκφράστηκαν θετικά για 

την αξία της 

συµπερίληψης στους 

µαθητών µε ∆ΑΦ – 

Υ.Λ.Α. και στους  

συνοµηλίκους τους στη 

γενική τάξη.  

• Η επιτυχία της 

συµπερίληψης ενός 

µαθητή µε  ∆ΑΦ – 

Υ.Λ.Α. θεώρησαν ότι 

εξαρτάται από την 

περίπτωση του κάθε 

µαθητή. 

• Εξέφρασαν τη 

δυσαρέσκειά τους για τη 

µη παρερχόµενη ειδική 

καθοδήγηση από ειδικούς 

στο θέµα της 

συµπερίληψης. 

 

• ∆ύο βασικοί παράγοντες 

εµφανίστηκαν να επηρεάζουν τις 

στάσεις των εκπαιδευτικών, η 

πρόσβαση στο εντατικό 

ακαδηµαϊκό πρόγραµµα σπουδών 

και η πρόσβαση σε εντατικά 

συµπεριφοριστικά προγράµµατα 

υποστήριξης. 
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15 Segall, M. J., & 

Campbell, J. M. (2012). 

Factors relating to 

education professionals’ 

classroom practices for 

the inclusion of students 

with autism spectrum 

disorders. Research in 

Autism Spectrum 

Disorders, 6(3), 1156-

1167. 

 

• 167 

εκπαιδευτικοί 

πρωτοβάθµιας 

και 

δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης και 

33 σχολικοί 

ψυχολόγοι 

• Αξιολόγηση της 

εµπειρίας, της 

γνώσης,  των 

στάσεων και των 

πρακτικών των 

επαγγελµατιών 

εκπαίδευσης 

σχετικά µε τη 

συµπερίληψη των 

µαθητών µε ∆ΑΦ 

 

• Ερωτηµατολόγιο 

Autism Inclusion 

Questionnaire, 

(AIQ) (Segall & 

Campbell, 2007), 

το οποίο 

περιλαµβάνει 6 

µέρη, 

δηµογραφικά 

χαρακτηριστικά 

και εµπειρία στην 

ειδική αγωγή, 

γνώσεις για τις 

∆ΑΦ, στάσεις για 

τη συµπερίληψη 

µαθητών µε 

∆ΑΦ, γνώσεις 

και χρήση 

πρακτικών 

συµπερίληψης 

και ερώτηµα για 

συµµετοχή σε 

µελλοντική 

έρευνα. 

• Οι  εκπαιδευτικοί ειδικής 
αγωγής και οι σχολικοί 

ψυχολόγοι είχαν τα πιο 

υψηλά επίπεδα εµπειρίας, 

κατάρτισης και γνώσης 

σε σύγκριση µε τους 

εκπαιδευτικούς γενικής 

αγωγής και τους 

διευθυντές γενικής 

εκπαίδευσης.  

• Οι εκπαιδευτικοί γενικής 
αγωγής διέθεταν τις 

λιγότερες γνώσεις για 

πρακτικές συµπερίληψης 

σε σύγκριση µε τους 

εκπαιδευτικούς ειδικής 

αγωγής.  

• Οι στάσεις των 
συµµετεχόντων απέναντι 

στη συµπεριληπτική 

εκπαίδευση για τους 

µαθητές µε ∆ΑΦ ήταν 

θετικές γενικά. 

• Οι στάσεις δεν 
αποτέλεσαν προβλεπτικό 

παράγοντα για τη γνώση 

και χρήση πρακτικών 

συµπερίληψης. 

 

 

 

• Είναι σηµαντικό οι εκπαιδευτικοί 

γενικής αγωγής να συµµετέχουν 

σε προγράµµατα πρόσθετης 

κατάρτισης για τις ∆ΑΦ. 

• Η αύξηση της εµπειρίας των 

διευθυντών, µε την έννοια της 

υποστήριξης των µαθητών µε 

∆ΑΦ, µπορεί να έχει µια 

αµεσότερη επίδραση στη γνώση 

στρατηγικών για τη συµπερίληψη 

των µαθητών µε ∆ΑΦ. 

• Επειδή στις περιοχές της 

εµπειρίας, των γνώσεων και των 

στάσεων βρέθηκε να υπάρχει 

συσχέτιση, η παρέµβαση µε την 

έννοια της κατάρτισης σε κάθε 

τοµέα από αυτούς θα έχει 

επίδραση και στους υπόλοιπους.   
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16 Wilkerson, S. E. (2012). 

Assessing teacher attitude 

toward the inclusion of 

students with autism. 

(Doctoral dissertation, 

University of Louisville). 

Retrieved from 

http://ir.library.louisville.e

du/etd/1571/  

 

• 636 

εκπαιδευτικοί 

γενικής και 

ειδικής αγωγής 

των δηµόσιων 

σχολείων 

• Εξέταση της 

σχέσης ανάµεσα 

στις στάσεις των 

εκπαιδευτικών 

γενικής και ειδικής 

αγωγής των 

δηµόσιων σχολείων 

και της 

συµπερίληψης των 

µαθητών µε 

αυτισµό στη γενική 

τάξη 

υπογραµµίζοντας 

τα χαρακτηριστικά 

των εκπαιδευτικών 

που συνδέονταν µε 

τη θετική ή την 

αρνητική στάση 

τους απέναντι στη 

συµπερίληψη. 

 

• Teacher Attitudes 

Toward Inclusion 

Scale (TATIS, 

Cullen, Gregory, 

& Noto, 2010) 

• Γενικά οι στάσεις των 

εκπαιδευτικών απέναντι 

στη συµπερίληψη των 

µαθητών µε ∆ΑΦ ήταν 

θετικές.  

• Οι εκπαιδευτικοί 
µεγαλύτερης ηλικίας µε 

µεγάλη προϋπηρεσία 

ήταν λιγότερο δεκτικοί 

στις πρακτικές 

συµπερίληψης, ενώ οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής 

αγωγής ήταν περισσότερο 

δεκτικοί από τους 

εκπαιδευτικούς γενικής 

αγωγής.  

 

• Φάνηκε ότι η έλλειψη κατάλληλης 

εκπαίδευσης στον αυτισµό 

συνδέθηκε µε τις λιγότερο θετικές 

στάσεις των εκπαιδευτικών. 

• Στατιστικά σηµαντική συσχέτιση 

σηµειώθηκε µεταξύ των 

πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών 

για την αποτελεσµατικότητα της 

συµπερίληψης και της συχνότητας 

της επαφής τους µε µαθητές µε 

αυτισµό, την επαρκή κατάρτιση 

στον αυτισµό και την επίσηµη 

κατάρτιση στον αυτισµό. 

17 Al-Sharbati, M. M., Al-

Farsi, Y. M., Ouhtit, A., 

Waly, M. I., Al-Shafaee, 

M., Al-Farsi, O., & Al-

Adawi, S. (2013). 

Awareness about autism 

among school teachers in 

Oman: A cross-sectional 

study. Autism, 

1362361313508025. 

• 164 

εκπαιδευτικοί 

γενικής αγωγής 

• Αξιολόγηση των 

γνώσεων των 

εκπαιδευτικών 

γενικής αγωγής για 

τις ∆ΑΦ 

 

 

• Ερωτηµατολόγιο 

που 

κατασκευάστηκε 

για το σκοπό της 

έρευνας.  

 

• Πολλές ελλείψεις και 
παρανοήσεις στον τοµέα 

των γνώσεων για τις ∆ΑΦ 

βρέθηκαν. 

• Η έλλειψη αυτή πιθανόν 

οφειλόταν σε κοινωνικο-

πολιτιστικούς παράγοντες και σε 

συγκρουόµενες απόψεις που 

προέρχονταν από την 

επιστηµονική κοινότητα και τα 

µέσα ενηµέρωσης. 
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18 Arif, M. M., Niazy, A., 

Hassan, B., & Ahmed, F. 

(2013). Awareness of 

autism in primary school 

teachers. Autism Research 

and Treatment, 2013. 

• 170 

εκπαιδευτικοί 

πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης 

• Αξιολόγηση της 

γνώσης και της 

αντίληψης των 

εκπαιδευτικών 

σχετικά µε τον 

αυτισµό στα 

ιδιωτικά και 

δηµόσια σχολεία 

του Kαράτσι στο 

Πακιστάν 

 

• Ερωτηµατολόγιο 

που σχεδιάστηκε 

για την έρευνα 

και περιείχε 

ερωτήµατα για τη 

διάγνωση, τα 

συµπτώµατα  και 

την αντιµετώπιση 

των ∆ΑΦ. 

 

 

 

 

 

• Το 55% των 

εκπαιδευτικών ήξερε για 

τον αυτισµό µέσω των 

µέσων ενηµέρωσης και 

µόνο το 9% είχε επίσηµη 

κατάρτιση µέσω 

εργαστηρίων στον 

αυτισµό.  

• Το 62% των 

εκπαιδευτικών ήταν της 

άποψης ότι ο αυτισµός 

είναι θεραπεύσιµος. 

• Η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών (57%) 

δήλωσε ότι απαιτείται 

κατάλληλη κατάρτιση για 

να διδάξει σε παιδιά µε 

αυτισµό. 

 

• Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 
(57%) δήλωσαν ότι τα σχολεία 

πρέπει να εφαρµόσουν κατάλληλα 

προγράµµατα κατάρτισης για τους 

εκπαιδευτικούς για τη διάγνωση 

και αποτελεσµατική εκπαίδευση 

των παιδιών µε ∆ΑΦ. 

19 Haimour, A. I., & 

Obaidat, Y. F. (2013). 

School Teachers' 

Knowledge about Autism 

in Saudi Arabia. World 

Journal of 

Education, 3(5), 45. 

• 391 

εκπαιδευτικοί 

γενικής και 

ειδικής αγωγής 

• Αξιολόγηση της 

γνώσης των 

εκπαιδευτικών 

γενικής και ειδικής 

αγωγής για τον 

αυτισµό 

• Ερωτηµατολόγιο 

(Autism 

knowledge 

Questionnaire) 

(AKQ) 

 

 

• ∆ιαφορετικές µεταβλητές 
που αφορούν στους 

εκπαιδευτικούς, όπως η 

θέση (γενική ή ειδική 

αγωγή), το επίπεδο 

εκπαίδευσης, η εµπειρία 

και επαφή µε µαθητές  µε 

αυτισµό βρέθηκαν να 

έχουν µια σηµαντική και 

άµεση επίδραση στο 

επίπεδο γνώσης των 

εκπαιδευτικών για τον 

αυτισµό. 

• Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής 
βρίσκονταν σε πλεονεκτική θέση 

σε σχέση µε την εκπαίδευση, 

εµπειρία και επαφή µε µαθητές µε 

∆ΑΦ καθώς λάµβαναν 

περισσότερη εκπαίδευση, είχαν 

µεγαλύτερη διδακτική εµπειρία 

και επαφή µε µαθητές µε ∆ΑΦ. 
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20 Αθανάσογλου, Ε. (2014). 

Στάσεις εκπαιδευτικών 

γενικής και ειδικής 

αγωγής δηµοτικής 

εκπαίδευσης ως προς τη 

συµπερίληψη µαθητών µε 

∆ιαταραχές Αυτιστικού 

Φάσµατος (∆ΑΦ)-Υψηλής 

Λειτουργικότητας Αυτισµό 

(Υ.Λ.Α.). (Mεταπτυχιακή 

διατριβή, Πανεπιστήµιο 

Μακεδονίας, 

Θεσσαλονίκη). Retrieved 

from 

https://dspace.lib.uom.gr/

bitstream/2159/16248/1/A

thanasoglouEleniMsc201

4.pdf 

 

• 176 

εκπαιδευτικοί 

γενικής και 

ειδικής αγωγής 

που εργάζονταν 

σε γενικά και 

ειδικά δηµοτικά 

σχολεία. 

• Εξέταση της 

στάσης των 

εκπαιδευτικών 

γενικής και ειδικής 

αγωγής ως προς τη 

συµπερίληψη 

µαθητών µε ∆ΑΦ-

Υ.Λ.Α. στη γενική 

τάξη και κατά πόσο 

αυτή επηρεάζεται 

από τα 

χαρακτηριστικά 

των εκπαιδευτικών. 

• Ελαφρώς 
τροποποιηµένη 

µορφή του 

ερωτηµατολογίου 

The teacher 

Attitudes Toward 

Inclusion Scale 

(TATIS) (Cullen 

et al., 2010) 

 

 

• Οι εκπαιδευτικοί που 

διέθεταν εκπαίδευση στις 

∆ΑΦ-Υ.Λ.Α. και 

διδακτική εµπειρία και 

εµπερία µε µαθητές µε 

∆ΑΦ-Υ.Λ.Α έδειξαν 

θετική στάση ως προς τη 

συµπερίληψη των 

µαθητών µε ∆ΑΦ-Υ.Λ.Α. 

• Στατιστικά σηµαντική 

σχέση µεταξύ 

εκπαίδευσης και στάσης 

βρέθηκε και για τις τρεις 

οµάδες εκπαιδευτικών 

(γενικής και ειδικής 

αγωγής σε γενικό 

σχολείο, ειδικής αγωγής 

σε ειδικό σχολείο). 

 

• Οι αρνητικές στάσεις των 
εκπαιδευτικών προς τη 

συµπερίληψη των µαθητών µε 

∆ΑΦ – Υ.Λ.Α συνδέονταν µε τη 

µη τροποποίηση της  διδασκαλίας 

τους προκειµένου να συµβάλουν 

στην επιτυχία των µαθητών.  

• Το ότι θεωρούν οι εκπαιδευτικοί 

γενικής αγωγής ότι δεν µπορούν 

να έχουν επιτυχία µε µαθητές µε 

∆ΑΦ – Υ.Λ.Α δείχνει ότι πιθανόν, 

οι συγκεκριµένοι εκπαιδευτικοί 

πιστεύουν ότι δεν µπορούν να 

συµβάλουν µε τη διδασκαλία τους 

στην πρόοδο των συγκεκριµένων 

παιδιών και εποµένως δεν 

προβαίνουν σε αναγκαίες αλλαγές 

της διδασκαλίας τους.  

• Η παραπάνω στάση πιθανόν να 

οφειλόταν στο έλλειµµα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης των 

εκπαιδευτικών στις ∆ΑΦ. 

 

21 Shetty, A., & Rai, B. S. 

(2014). Awareness and 

Knowledge of Autism 

Spectrum Disorders 

among Primary School 

Teachers in 

India. International 

Journal of Health 

Sciences and Research 

• 326 

εκπαιδευτικοί 

πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης  

• Η αξιολόγηση των 

γνώσεων των 

εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης για τις 

∆ΑΦ, την 

ενηµέρωσή τους για 

αυτές και τις 

µεταβλητές που 

• Ερωτηµατολόγιο 

αυτοαναφοοράς 

 

 

• Το 95.7% των 

εκπαιδευτικών γνώριζαν 

τον αυτισµό. Το 21% είχε 

επαρκή γνώση. Από 

αυτούς οι 71 

εκπαιδευτικοί είχαν 

προγενέστερη κατάρτιση 

στις ∆ΑΦ. Οι 

εκπαιδευτικοί µε 

• Η µεγαλύτερη εµπειρία και η 

εκπαίδευση στον αυτισµό είχαν 

και µεγαλύτερη σχέση µε τις 

γνώσεις για τον αυτισµό.  

• Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 
υποστήριξαν ότι επιθυµούσαν να 

δεχτούν να συµµετέχουν σε 

προγράµµατα κατάρτισης - 

εκπαίδευσης για τις  ∆ΑΦ. 
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(IJHSR), 4(4), 80-85. επηρεάζουν αυτή 

τη γνώση. 

περισσότερη εµπειρία και 

κατάρτιση  στις ∆ΑΦ 

είχαν περισσότερες 

γνώσεις. Γενικά οι 

εκπαιδευτικοί διέθεταν 

λίγες γνώσεις για τις  

∆ΑΦ.  

• Η διδακτική εµπειρία και 

η κατάρτιση είχαν θετική 

σχέση µε τη γνώση για τις 

∆ΑΦ.  

• Ο ένας στους πέντε 

εκπαιδευτικούς είχε 

προηγούµενη κατάρτιση. 

 

22 Segall, M. J., & 

Campbell, J. M. (2014). 

Factors influencing the 

educational placement of 

students with autism 

spectrum 

disorders. Research in 

Autism Spectrum 

Disorders, 8(1), 31-43. 

 

• 108 

εκπαιδευτικοί 

γενικής αγωγής 

της πρώτης 

τάξης του 

δηµοτικού 

σχολείου 

• Μελέτη των 

µεταβλητών, που 

έχουν σχέση µε το 

µαθητή, όπως το 

επίπεδο αναπηρίας 

και η γνωστική 

ικανότητα και οι 

µεταβλητές που 

αφορούν στους 

εκπαιδευτικούς, 

όπως οι γνώσεις 

τους για τον 

αυτισµό, η εµπειρία 

και οι στάσεις τους 

για τη συµπερίληψη 

των µαθητών µε 

αυτισµό και η 

• Ερωτηµατολόγιο 

Autism Inclusion 

Questionnaire, 

(AIQ) (Segall & 

Campbell, 2007), 

το οποίο 

περιλαµβάνει 6 

µέρη, 

δηµογραφικά 

χαρακτηριστικά 

και εµπειρία στην 

ειδική αγωγή, 

γνώσεις για τις 

∆ΑΦ, στάσεις για 

τη συµπερίληψη 

µαθητών µε 

∆ΑΦ, γνώσεις 

• Οι περισσότερες 
προτάσεις από τους 

συµµετέχοντες για τη 

συµπερίληψη των 

µαθητών µε ∆ΑΦ δε 

σχετίζονταν µε το επίπεδο 

γνώσεων, την εµπειρία 

και τις στάσεις των 

εκπαιδευτικών για τη 

συµπερίληψη, αλλά ούτε 

και µε τις αντιλήψεις τους 

για την κατάταξη των 

συµπεριφορών των 

µαθητών µε ∆ΑΦ ως 

διαταρακτικές.  

• Η αυτό-

αποτελεσµατικότητα των 

• Τα αποτελέσµατα δίνουν έµφαση 

στον αντίκτυπο της κατάρτισης 

και της εµπειρίας των 

εκπαιδευτικών στη συµπερίληψη 

των µαθητών µε ∆ΑΦ.  

•  Η σηµαντική σχέση µεταξύ της 

εµπειρίας των εκπαιδευτικών ή 

της κατάρτισής τους και των 

µεταβλητών όπως οι 

συµπεριφοριστικές προθέσεις 

τους, η αυτο-αποτελεσµατικότητα 

τους και οι γνώσεις τους για τις 

∆ΑΦ και για πρακτικές 

συµπερίληψης, δείχνουν ότι είναι 

αναγκαίο η µελλοντική κατάρτιση 

των εκπαιδευτικών να 

περιλαµβάνει εµπειρίες µέσα από 
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επίδρασή τους στις 

προτεινόµενες 

τοποθετήσεις 

µαθητών µε ∆ΑΦ 

σε συµπεριληπτικό 

περιβάλλον. 

και χρήση 

πρακτικών 

συµπερίληψης 

και ερώτηµα για 

συµµετοχή σε 

µελλοντική 

έρευνα. 

 

εκπαιδευτικών 

συσχετίστηκε µε την 

τοποθέτηση των µαθητών 

µε ∆ΑΦ στη γενική τάξη. 

• Οι γνωστικές ικανότητες 
των µαθητών µε ∆ΑΦ 

παίζουν πιο σηµαντικό 

ρόλο στην τοποθέτησή 

τους σε ένα 

συµπεριληπτικό 

περιβάλλον εκπαίδευσης 

από το είδος της 

διαταραχής του αυτισµού. 

 

την αλληλεπίδραση µε µαθητές µε 

∆ΑΦ. 

 

23 Cassimos, D. C., 

Polychronopoulou, S. A., 

Tripsianis, G. I., & 

Syriopoulou-Delli, C. K. 

(2015). Views and 

attitudes of teachers on 

the educational 

integration of students 

with autism spectrum 

disorders. Developmental 

Νeurorehabilitation, 18(4

), 241-251. 

• 228 

εκπαιδευτικοί 

• Έρευνα των 

απόψεων και των 

στάσεων των 

Ελλήνων 

εκπαιδευτικών για 

την εκπαιδευτική 

και επαγγελµατική 

ένταξη των 

µαθητών µε ∆ΑΦ 

• Ερωτηµατολόγιο 

µε 22 ερωτήσεις 

από τους  

Cassimos και 

συν. (2015) 

• Η µεγάλη πλειοψηφία 

των εκπαιδευτικών 

εξέφρασε θετική στάση 

ως προς την εκπαιδευτική 

και επαγγελµατική ένταξη 

των µαθητών µε ∆ΑΦ. 

• Οι εκπαιδευτικοί 
εµφανίστηκαν δύσπιστοι 

ως προς τη εκπαίδευση 

των µαθητών µε ∆ΑΦ 

στη γενική τάξη και 

δήλωσαν ότι αυτοί θα 

εκπαιδεύονταν καλυτέρα 

στην τεχνική εκπαίδευση. 

• Η  απουσία υπηρεσιών 

υποστήριξης 

ταξινοµήθηκε ιδιαίτερα 

ως σοβαρότερος 

• Η κατάρτιση και η εµπειρία των 

εκπαιδευτικών επηρέασαν 

ουσιαστικά τις απόψεις και τις 

στάσεις τους προς ένταξη των 

µαθητών µε ∆ΑΦ. Οι 

εκπαιδευτικοί µε σχετική 

κατάρτιση στον αυτισµό ήταν 

προθυµότεροι να δεχτούν την 

ένταξη των µαθητών µε ∆ΑΦ 

στην τάξη τους σε αντίθεση µε 

τους εκπαιδευτικούς χωρίς 

προηγούµενη σχετική κατάρτιση. 

• Η απουσία υπηρεσιών 

υποστήριξης στην επαγγελµατική 

κατάρτιση ταξινοµήθηκε ιδιαίτερα 

ως σοβαρότερος περιορισµός για 

την επαγγελµατική ένταξη των 

µαθητών µε ∆ΑΦ. 
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περιορισµός για την 

επαγγελµατική ένταξη. 

 

 

24 Chung, W., Chung, S., 

Edgar-Smith, S., Palmer, 

R. B., DeLambo, D., & 

Huang, W. (2015). An 

Examination of In-Service 

Teacher Attitudes Toward 

Students with Autism 

Spectrum Disorder: 

Implications for 

Professional 

Practice. Current Issues in 

Education, 18(2). 

• 234 

εκπαιδευτικοί 

προσχολικής 

και 

πρωτοβάθµιας 

 

• Εξέταση των 

στάσεων των 

εκπαιδευτικών 

απέναντι στους 

µαθητές µε ∆ΑΦ 

και στους µαθητές 

τυπικής ανάπτυξης  

• Εξέταση της 

σχέσης των 

στάσεων µε την 

εφαρµογή 

πρακτικών στην 

τάξη 

 

• Ερωτηµατολόγιο, 

Αναθεωρηµένη 

έκδοση (Harnum,  

Duffy, & 

Ferguson, 2007) 

 

• Οι εκπαιδευτικοί 
αντιµετωπίζουν τους 

µαθητής µε ∆ΑΦ 

διαφορετικά από τους 

τυπικά αναπτυσσόµενους 

µαθητές. Tους 

αποφεύγουν και δεν τους 

βλέπουν µε συµπάθεια. 

• Τις πιο θετικές στάσεις 

για τη συµπερίληψη 

έδειξαν οι γυναίκες 

εκπαιδευτικοί και όσοι 

διέθεταν εκπαίδευση στην 

ειδική αγωγή. 

• Η στάση των 

εκπαιδευτικών µπορεί να 

επηρεάσει την 

επιτυχηµένη εφαρµογή 

αποτελεσµατικών 

πρακτικών µέσα στη 

συµπεριληπτική τάξη. 

• Οι εκπαιδευτικοί, ειδικά οι άντρες 

χωρίς εκπαίδευση στην ειδική 

αγωγή, θα πρέπει να δεχτούν 

επιµόρφωση και να δουλέψουν µε 

µαθητές µε ∆ΑΦ, προκειµένου να 

ενισχυθεί η στάση τους απέναντι 

σε αυτόν µαθητικό πληθυσµό.  

• Τα προγράµµατα κατάρτισης 

ενδέχεται να περιέχουν 

ενηµέρωση για τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα των ∆ΑΦ και οδηγίες 

για την εφαρµογή τεκµηριωµένων 

πρακτικών υποστήριξης των 

µαθητών µε ∆ΑΦ. 
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2.8. Κριτική αποτίµηση της βιβλιογραφίας 

Τα τελευταία τριάντα χρόνια έχει βρεθεί στη διεθνή αγγλόφωνη βιβλιογραφία 

ένα µικρό σώµα ερευνών, οι οποίες διερευνούν ταυτόχρονα τις γνώσεις των 

εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής στον αυτισµό, τις στάσεις τους για τη 

συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό και τις στρατηγικές που γνωρίζουν και 

χρησιµοποιούν για την αποτελεσµατικότερη συµπερίληψη των παραπάνω µαθητών 

στη γενική τάξη του σχολείου.  

Στις έρευνες που παρατίθενται στην παρούσα εργασία όσον αφορά στο δείγµα 

του πληθυσµού που εξετάστηκε, συµµετείχαν εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής 

αγωγής όλων των βαθµίδων (Helps, Newsom-Davis, & Callias, 1999; Mavropoulou 

& Padeliadu, 2000; McGregor & Campbell, 2001; Seagal, 2007; Park & Chitiyo, 

2011; Kosmerl, 2011; Wilkerson, 2012; Kalyva & Street, 2012; Sansosti & Sansosti, 

2012; Arif, Niazy, Hassan, & Ahmed, 2013; Haimour1 & Obaidat, 2013; Shetty & 

Rai, 2014; Αθανασόγλου, 2014; Cassimos et al., 2015; Chung et al., 2015). Στις 

έρευνες των Whaley (2002), Hendricks (2007) και Rodr´ıguez και συν. (2012) 

συµµετείχαν εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, ενώ στις έρευνες των Al-Sharbati και 

συν. (2013), της Hayes (2014) και των Segall
 
και Campbell (2014) συµµετείχαν 

εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής. Στην έρευνα της Stone (1987), την πρώτη έρευνα για 

τις γνώσεις των επαγγελµατιών στο αυτισµό, πήραν µέρος µόνο κλινικοί ψυχολόγοι, 

παιδίατροι, σχολικοί ψυχολόγοι και λογοθεραπευτές. Στις µελέτες των Stone και 

Rosenbaum (1988), της Schwarber (2006), της Sansosti (2008) και των Segall
 
και 

Campbell (2012) συµµετείχαν εκπαιδευτικοί και επαγγελµατίες, όπως 

εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και ψυχολόγοι. 

Από το σύνολο των ερευνών σε τρεις µόνο έρευνες (Seagal, 2007; Segall
 
& 

Campbell, 2012; Segall
 
& Campbell, 2014) αξιολογήθηκαν η εµπειρία, οι γνώσεις για 

τον αυτισµό, οι στάσεις για τη συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό και η γνώση 

στρατηγικών των εκπαιδευτικών. Από τις υπόλοιπες έρευνες σε έξι έρευνες 

αξιολογήθηκαν οι γνώσεις των συµµετεχόντων για τον αυτισµό, που αφορούσαν σε 

κοινωνικά και συναισθηµατικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του αυτισµού, σε 

γνωστικά χαρακτηριστικά και γενικά περιγραφικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, 

συµπεριλαµβανοµένης της πορείας, της αξιολόγησης και των διαγνωστικών 

κριτηρίων (Stone, 1987; Stone & Rosenbaum, 1988; Mavropoulou & Padeliadu, 

2000; Kalyva & Street, 2012; Arif, Niazy, Hassan, & Ahmed, 2013; Haimour1 & 

Obaidat, 2013; Shetty & Rai, 2014). Σε τέσσερις έρευνες εξετάστηκε η γνώση των 
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συµµετεχόντων για τα χαρακτηριστικά του αυτισµού, την αιτιολογία, τις 

αποτελεσµατικές πρακτικές ή την εφαρµογή πρακτικών και τις ανάγκες κατάρτισης 

των εκπαιδευτικών (Helps, Newsom-Davis, & Callias, 1999; Whaley, 2002; 

Schwarber, 2006; Hendricks, 2007). Στην έρευνα των McGregor και Campbell 

(2001) διερευνήθηκε η σύνδεση µεταξύ της γνώσης και της κατάρτισης των 

εκπαιδευτικών για τον αυτισµό και της στάσης τους απέναντι στην ένταξη των 

µαθητών µε αυτισµό στο γενικό σχολείο. Σε δέκα έρευνες διερευνήθηκαν οι στάσεις 

των εκπαιδευτικών για τη συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό (Sansosti, 2008; 

Park & Chitiyo, 2011; Kosmerl, 2011; Wilkerson, 2012; Hayes, 2014; Αθανασόγλου, 

2014; Cassimos et al., 2015), καθώς και οι ανάγκες των εκπαιδευτικών σε σχέση µε 

την εκπαίδευσή τους (Rodr´ıguez  et. al, 2012), την εµπειρία στον αυτισµό (Sansosti 

& Sansosti, 2012), την εφαρµογή πρακτικών για τη συµπερίληψη των µαθητών µε 

∆ΑΦ (Chung et al., 2015) και τέλος των γνώσεών τους για τον αυτισµό (Al-Sharbati 

et al., 2013). 

Επικρατέστερη µέθοδο αποτέλεσαν τα ερωτηµατολόγια, που κατασκευάστηκαν 

για το σκοπό της κάθε έρευνας ή αυτά που είχαν χρησιµοποιηθεί και σε άλλες 

έρευνες. Σε δύο µελέτες µόνο πραγµατοποιήθηκε ποιοτική έρευνα και 

χρησιµοποιήθηκε η ηµι-δοµηµένη συνέντευξη (Sansosti, 2008; Sansosti, 2012). Σε 

τέσσερις έρευνες (Stone, 1987; Stone & Rosenbaum, 1988; Mavropoulou & 

Padeliadu, 2000; Helps, Newsom-Davis, & Callias, 1999), χρησιµοποιήθηκε το 

ερωτηµατολόγιο της Stone (1987), Autism Questionnaire, σε τρεις έρευνες (Seagal, 

2007; Segall
 
& Campbell, 2012; Segall

 
& Campbell, 2014) το ερωτηµατολόγιο 

Autism Inclusion Questionnaire των Segall
 
και Campbell (2007) και σε δύο έρευνες 

(Kosmerl, 2011; Park & Chitiyo, 2011) χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο Autism 

Attitude Scale for Teachers (AAST) (Olley et al., 1981) για τις στάσεις των 

εκπαιδευτικών απέναντι στη συµπερίληψη. Ακόµη, σε δύο έρευνες (Wilkerson, 2012; 

Αθανασόγλου, 2014) χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο Teacher Attitudes 

Toward Inclusion Scale (TATIS), (Cullen, Gregory, & Noto, 2010) για την 

αξιολόγηση των στάσεων των εκπαιδευτικών. Στην έρευνα των Chung και συν. 

(2015) στις ΗΠΑ οι συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί συµπλήρωσαν ένα 

ερωτηµατολόγιο, που αναθεωρήθηκε (Harnum,  Duffy, & Ferguson, 2007) και στην 

έρευνα των Rodr´ıguez  και συν. (2012) οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής έλαβαν 

µέρος µέσω συνέντευξης, η οποία περιελάµβανε δύο ερωτηµατολόγια πολλαπλής 
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επιλογής τύπου Likert. Τέλος στις υπόλοιπες έρευνες κατασκευάστηκαν 

ερωτηµατολόγια για να εξυπηρετήσουν τον σκοπό της εκάστοτε έρευνας. 

Το επιστηµονικό πεδίο των ερευνητών των είκοσι τεσσάρων µελετών που 

παρατίθενται αφορά εξίσου τον τοµέα της Ειδικής Αγωγής στην εκπαίδευση και τον 

τοµέα της Ψυχολογίας. Ειδικότερα στο γνωστικό πεδίο της Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης ανήκουν οκτώ έρευνες. Στο πεδίο της Ψυχολογίας ανήκουν επίσης 

οκτώ έρευνες. Από το πεδίο της Ιατρικής προέρχονται πέντε έρευνες, οι οποίες 

πραγµατοποιήθηκαν σε χώρες της Ασίας και µία στην Ελλάδα. Τέλος σε τρεις 

έρευνες οι ερευνητές ανήκουν και στο γνωστικό πεδίο της Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης και στο πεδίο της Ψυχολογίας . 

Τα ευρήµατα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση δείχνουν ότι όλοι σχεδόν οι 

ερευνητές συµφωνούν ότι οι εκπαιδευτικοί ανεξάρτητα από την ειδικότητα είχαν 

γενικά ελλιπείς γνώσεις για τον αυτισµό και ότι η εµπειρία και η επαφή µε µαθητές 

µε αυτισµό βρέθηκαν να έχουν µια σηµαντική επίδραση στο επίπεδο γνώσης των 

εκπαιδευτικών για τον αυτισµό και στο επίπεδο γνώσης για στρατηγικές 

συµπερίληψης των µαθητών αυτών. Επιπλέον σε αρκετές έρευνες βρέθηκε ότι οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής και οι σχολικοί ψυχολόγοι είχαν υψηλότερα επίπεδα 

εµπειρίας, κατάρτισης και γνώσης στον αυτισµό σε σύγκριση µε τους εκπαιδευτικούς 

γενικής αγωγής. Σχετικά µε τις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στη 

συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί 

είχαν γενικά θετικές στάσεις. Το σηµαντικό που προέκυψε ήταν ότι όση περισσότερη 

εµπειρία και γνώση διέθεταν οι εκπαιδευτικοί γενικής ή ειδικής αγωγής στον αυτισµό 

τόση µεγαλύτερη βεβαιότητα έδειξαν για την επιτυχία της συµπερίληψης των 

παιδιών µε ∆ΑΦ. 

Συνοψίζοντας, κατά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση εντοπίστηκαν δύο µόνο 

έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν στις Η.Π.Α. που µελετούσαν ταυτόχρονα την 

εµπειρία των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής στον αυτισµό, τις γνώσεις 

τους για τον αυτισµό, τις στάσεις τους για τη συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό 

και το επίπεδο ενηµέρωσης και χρήσης παρεµβάσεων ή στρατηγικών για τη 

συµπερίληψη των µαθητών αυτής της κατηγορίας, καθώς και τη σχέση αυτών των 

µεταβλητών µεταξύ τους. Κατά την αναζήτηση στην ελληνική βιβλιογραφία δε 

βρέθηκε έρευνα που να έχει µελετήσει ταυτόχρονα τις παραπάνω παραµέτρους στον 

τοµέα της συµπερίληψης των µαθητών µε αυτισµό. Αντίθετα εντοπίστηκαν αρκετές 

έρευνες που αναφέρονταν στις στάσεις και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη 
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συµπερίληψη των µαθητών µε ΕΕΑ. Ως εκ τούτου, στην παρούσα εργασία, υπάρχουν 

πολύ λίγες αναφορές και συγκρίσεις δεδοµένων που αφορούν ταυτόχρονα όλες τις 

µεταβλητές, δηλαδή την εµπειρία και τις γνώσεις στον αυτισµό, τις στάσεις και τις 

γνώσεις στρατηγικών για τη συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό. Με βάση τα 

παραπάνω κρίνεται σκόπιµη η ενδελεχή διερεύνηση των µεταβλητών που σχετίζονται 

µε τους εκπαιδευτικούς και την αποτελεσµατική συµπερίληψη των µαθητών µε 

αυτισµό στη γενική τάξη του σχολείου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

3.1. Ερευνητικά ερωτήµατα  

Οι µαθητές µε αυτισµό συµπεριλαµβάνονται τα τελευταία χρόνια στο 

περιβάλλον της γενικής εκπαίδευσης στα δηµοτικά σχολεία µε περισσότερη 

συχνότητα σε σύγκριση µε τα προηγούµενα έτη. Οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής 

και οι διευθυντές θα πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε τα απαραίτητα προγράµµατα 

σπουδών και την εµπειρία για να συνεργαστούν µε τα παιδιά µε αυτισµό µέσα στις 

τάξεις γενικής εκπαίδευσης. Η συνεργασία των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής 

αγωγής στη γενική τάξη για την υποστήριξη των µαθητών µε ∆ΑΦ είναι κάτι πολύ 

σηµαντικό, αλλά σε πολυάριθµες περιπτώσεις, οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής δεν 

είναι και οι ίδιοι επαρκώς προετοιµασµένοι για να διδάξουν σε παιδιά µε αυτισµό 

(National Research Council, 2001; Loiacono & Allen, 2008).  

Με βάση την εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση, όσον αφορά στην εµπειρία 

των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής στην εκπαίδευση των µαθητών µε 

αυτισµό, στις γνώσεις τους για τον αυτισµό, στις στάσεις τους και τις εκπαιδευτικές 

πρακτικές για τη συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό επιχειρείται να δοθεί 

απάντηση στα παρακάτω ερευνητικά ερωτήµατα: 

1. ∆ιαφέρουν οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής από τους εκπαιδευτικούς ειδικής 

αγωγής ως προς τις γνώσεις τους για τον αυτισµό; 

2. ∆ιαφέρουν οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής από τους εκπαιδευτικούς ειδικής 

αγωγής ως προς τις στάσεις τους απέναντι στη συµπερίληψη των µαθητών µε 

αυτισµό στη γενική τάξη;  

3. ∆ιαφέρουν οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής από τους εκπαιδευτικούς ειδικής 

αγωγής ως προς τη γνώση στρατηγικών για τη συµπερίληψη των µαθητών µε 

αυτισµό στη γενική τάξη;  

4. ∆ιαφέρουν οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής από τους εκπαιδευτικούς ειδικής 

αγωγής ως προς τη χρήση στρατηγικών για τη συµπερίληψη των µαθητών µε 

αυτισµό στη γενική τάξη;  

5. Ποια είναι η σχέση µεταξύ της εµπειρίας των εκπαιδευτικών γενικής και 

ειδικής αγωγής στον αυτισµό και της γνώσης και χρήσης στρατηγικών για τη 

συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό; 
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6. Ποια είναι η σχέση µεταξύ της γνώσης των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής 

αγωγής για τον αυτισµό και της γνώσης και χρήσης στρατηγικών για τη 

συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό; 

7. Ποια είναι η σχέση µεταξύ των στάσεων των εκπαιδευτικών γενικής και 

ειδικής αγωγής για τη συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό και της γνώσης 

και χρήσης στρατηγικών για τη συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό; 

 

 

3.2. Σκοπός της έρευνας 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να αξιολογηθεί η εµπειρία και οι γνώσεις 

των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης στο 

αυτισµό, οι στάσεις τους για τη συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό και η γνώση 

και χρήση στρατηγικών σε σχέση µε τη συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό στη 

γενική τάξη του σχολείου. Επιπρόσθετα διερευνήθηκε η σχέση µεταξύ της εµπειρίας, 

των γνώσεων και των στάσεων των εκπαιδευτικών και της γνώσης και χρήσης 

στρατηγικών για τη συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό στη γενική τάξη του 

δηµοτικού σχολείου. 

 

 

3.3. Ερευνητικές υποθέσεις 

Συγκεκριµένα, µε την παρούσα έρευνα τέθηκαν προς εξέταση οι παρακάτω 

ερευνητικές υποθέσεις: 

1. Προβλέπεται ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής θα καταδείξουν αυξηµένο 

επίπεδο γνώσεων για τον αυτισµό σε σύγκριση µε τους εκπαιδευτικούς 

γενικής αγωγής. 

2. Προβλέπεται ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής θα εκθέσουν περισσότερο 

θετικές στάσεις σε σύγκριση µε τoυς εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής για τη 

συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό. 

3. Προβλέπεται ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής γνωρίζουν µεγαλύτερο 

αριθµό στρατηγικών σε σύγκριση µε τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής για 

τη συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό. 

4. Προβλέπεται ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής έχουν χρησιµοποιήσει 

µεγαλύτερο αριθµό στρατηγικών και µε µεγαλύτερη επιστηµονική 
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τεκµηρίωση σε σύγκριση µε τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής για τη 

συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό. 

5. Προβλέπεται ότι η εµπειρία των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής 

στον αυτισµό θα συσχετιστεί θετικά µε τη γνώση και χρήση στρατηγικών για 

τη συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό που εφαρµόζονται στην τάξη. 

6. Προβλέπεται ότι οι γνώσεις των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής 

στον αυτισµό θα συσχετιστούν θετικά µε τη γνώση και χρήση στρατηγικών 

για τη συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό που εφαρµόζονται στην τάξη. 

7. Προβλέπεται ότι οι στάσεις των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής 

για τη συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό θα συσχετιστούν θετικά µε τη 

γνώση και χρήση στρατηγικών για τη συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό 

που εφαρµόζονται στην τάξη. 

 

 

3.4. Σηµασία της έρευνας 

Η σηµασία της έρευνας είναι σχετική µε τις σύγχρονες τάσεις της 

συµπερίληψης και της αύξησης των διαγνώσεων του αυτισµού, παράγοντες οι οποίοι 

τελευταία επηρεάζουν το σχολείο γενικότερα. Εντούτοις, λίγα είναι γνωστά για την 

εµπειρία των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής στον αυτισµό, τις γνώσεις 

τους για τον αυτισµό, τις στάσεις τους για τη συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό 

και τις πρακτικές, που γνωρίζουν και χρησιµοποιούν, για τη συµπερίληψη των 

µαθητών µε αυτισµό στη γενική τάξη. 

Κατά συνέπεια, το δηµοτικό σχολείο πρέπει να προετοιµαστεί και να κατέχει 

σχέδιο για τη συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό που φοιτούν σε αυτό. Είναι 

αναγκαίο να τύχει ιδιαίτερης προσοχής από τους θεσµούς της κεντρικής και 

περιφερειακής διοίκησης της εκπαίδευσης και από την εκπαιδευτική κοινότητα και 

να ληφθεί ιδιαίτερη µέριµνα, ώστε να διασφαλιστούν όλες εκείνες οι εγγυήσεις, οι 

οποίες θα επιτρέψουν την καλύτερη δυνατή εκπαιδευτική υποστήριξη των µαθητών 

µε αυτισµό. Οι διευθυντές των δηµοτικών σχολείων, οι σχολικοί σύµβουλοι γενικής 

και ειδικής αγωγής και οι αρµόδιοι της ∆ιεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

του Υπουργείου Παιδείας που γνωρίζουν για την εµπειρία, τις γνώσεις και τις 

στάσεις των εκπαιδευτικών σχετικά µε τις ∆ΑΦ και τη συµπερίληψη των µαθητών µε 

∆ΑΦ, είναι σε θέση να προγραµµατίσουν αποτελεσµατικότερα τη συµπερίληψη των 
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µαθητών αυτών στη γενική τάξη του σχολείου. Επιπλέον, οι γνώσεις των 

εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής για τις ∆ΑΦ και για εκπαιδευτικές παρεµβάσεις, που 

στοχεύουν στην αποτελεσµατικότερη εκπαίδευση των µαθητών µε αυτισµό, είναι 

σηµαντικές, καθώς είναι οι εκείνοι που µπορούν να παρέχουν κάποια υποστήριξη 

στον εκπαιδευτικό της γενικής αγωγής. 

Η αξιολόγηση της ενηµέρωσης και της χρήσης των πρακτικών συµπερίληψης 

και για τις δύο οµάδες εκπαιδευτικών δίνει στους διευθυντές περισσότερες 

πληροφορίες για την ανάπτυξη πρακτικών συµπερίληψης για τους µαθητές µε ∆ΑΦ 

µέσα στο χώρο του γενικού σχολείου. 

Επιπρόσθετα οι εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν στην έρευνα είχαν την ευκαιρία 

να ανταποκριθούν στη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου και να προσδιορίσουν τις 

γνώσεις τους για τις ∆ΑΦ, τις στάσεις τους προς τη συµπερίληψη των µαθητών µε 

∆ΑΦ στο γενικό σχολείο και την ενηµέρωσή τους για πρακτικές συµπερίληψης. 

Αυτές οι πληροφορίες είναι ιδιαίτερα ευεργετικές για όλους τους 

εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης για να αναγνωρίσουν, ειδικά εκείνοι που δεν 

είχαν ποτέ µαθητή µε αυτισµό στην τάξη τους, ποια υποστήριξη χρειάζονται ώστε να 

εκπαιδεύσουν ένα µαθητή µε αυτισµό. Ακόµη οι πληροφορίες µπορούν να 

προστεθούν στη βάση γνώσεων για τα επιµορφωτικά προγράµµατα που 

απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς γενικής ή ειδικής αγωγής και επιπλέον στη 

βελτίωση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων που προορίζονται για τους µαθητές µε 

αυτισµό, οι οποίοι συµπεριλαµβάνονται στις γενικές τάξεις εκπαίδευσης. 

Σε θεωρητικό επίπεδο, η παρούσα έρευνα παρουσιάζει επιστηµονικό 

ενδιαφέρον, καθώς συµβάλει στην αποσαφήνιση εννοιών σχετικά µε τη 

συµπερίληψη, τις ∆ΑΦ και τις στρατηγικές που είναι επιστηµονικά τεκµηριωµένες 

για την επιτυχηµένη συµπερίληψη ενός µαθητή µε αυτισµό. 

 

 

3.5. Περιορισµοί της έρευνας 

Η παρούσα εργασία αποτελεί µια περιγραφική, συγχρονική έρευνα. Οι 

συµµετέχοντες ήταν εκπαιδευτικοί που εργάζονταν στο γενικό δηµόσιο δηµοτικό 

σχολείο είτε στη γενική τάξη είτε στο Τµήµα Ένταξης είτε στην Παράλληλη στήριξη 

µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Η προσπάθεια για τη συλλογή στοιχείων ταυτόχρονα για τους εκπαιδευτικούς 

γενικής και ειδικής αγωγής της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης αποτελεί ένα δυνατό 
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σηµείο της έρευνας. Αντίθετα το γεγονός ότι το µεγαλύτερο µέρος των 

συµµετεχόντων εργάζονταν σε αστικά κέντρα κάνει δύσκολη τη γενίκευση των 

συµπερασµάτων για µη αστικές περιοχές. Ένας ακόµη περιορισµός της παρούσας 

έρευνας είναι ο µικρός αριθµός των συµµετεχόντων, ο τελικός αριθµός των οποίων 

έφτασε τους 117. 

Πολλά από τα στοιχεία του ερωτηµατολογίου, το οποίο αποτελεί το εργαλείο 

της έρευνας, που αναφέρονται στον τοµέα των στάσεων για τη συµπερίληψη των 

µαθητών µε αυτισµό µπορούν να θεωρηθούν ότι διαθέτουν γνωστικό υπόβαθρο 

(Segall, 2007). Ίσως οι στάσεις µε βουλητικό ή συναισθηµατικό ή συµπεριφοριστικό 

υπόβαθρο να συσχετίζονται περισσότερο µε την ενηµέρωση και χρήση πρακτικών 

για τη συµπερίληψη µαθητών µε αυτισµό. 

Επιπρόσθετα ένας περιορισµός που προκύπτει κατά τη χορήγηση του 

ερωτηµατολογίου είναι ότι η δήλωση των εκπαιδευτικών ότι γνωρίζουν ή ότι έχουν 

χρησιµοποιήσει µία στρατηγική, όπως για παράδειγµα τη ∆ιδασκαλία Καίριων 

∆εξιοτήτων, την Εκπαίδευση µε ∆ιακριτές ∆οκιµές ή την Πράα ∆ιδασκαλία, δε 

σηµαίνει απόλυτα ακριβή κατανόηση αυτής από τους εκπαιδευτικούς γενικής ή 

ειδικής αγωγής και σωστή εφαρµογή της στρατηγικής για να κρίνουν και την 

αποτελεσµατικότητά της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

 

4.1. Συµµετέχοντες 

Η επιλογή του δείγµατος των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής έγινε 

µε τυχαία δειγµατοληψία από σχολεία της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης των 

Περιφερειακών ∆ιευθύνσεων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας 

και Πελοποννήσου. Επιπρόσθετα οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής προέρχονταν και 

από τον κατάλογο των προσλήψεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Ειδικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης για την Παράλληλη στήριξη µαθητών µε Ειδικές 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες για το σχολικό έτος 2014-2015 στην Περιφερειακή 

∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.  

Στην έρευνα συµµετείχαν 117 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης που 

υπηρετούσαν σε δηµόσια γενικά σχολεία των νοµών Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και 

Αργολίδας. Από αυτούς οι 98 ήταν γυναίκες και οι 19 άντρες. Το ερωτηµατολόγιο 

συµπλήρωσαν 78 εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής και 39 εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής. 

Οι εκπαιδευτικοί δίδασκαν σε όλες τις τάξεις του δηµοτικού σχολείου, από την 

πρώτη τάξη έως την έκτη και οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής υπηρετούσαν είτε στο 

Tµήµα Ένταξης του σχολείου είτε στην Παράλληλη στήριξη µαθητών µε ΕΕΑ.  

 

 

4.2. Εργαλείο συλλογής δεδοµένων 

Στην παρούσα έρευνα χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο Autism Inclusion 

Questionnaire (AIQ) (Segall & Campbell, 2007), το οποίο αναπτύχθηκε για τη 

διερεύνηση των εµπειριών, των γνώσεων, των στάσεων και των πρακτικών των 

εκπαιδευτικών όσον αφορά στη συµπερίληψη των µαθητών µε ∆ΑΦ στη γενική 

τάξη, στο πλαίσιο µεταπτυχιακής εργασίας στο πανεπιστήµιο της Georgia στις 

Η.Π.Α. (Παράρτηµα Α, σελ. 192).  

Το ερωτηµατολόγιο Autism Inclusion Questionnaire (AIQ) (Segall & Campbell, 

2007) χρησιµοποιήθηκε επίσης και στην έρευνα για τους παράγοντες που σχετίζονται 

µε τις εκπαιδευτικές πρακτικές για τη συµπερίληψη των µαθητών µε ∆ΑΦ στη γενική 

τάξη (Segall & Campbell, 2012) και στην έρευνα για τη διερεύνηση των παραγόντων 

που επηρεάζουν την επιλογή σχολικού πλαισίου για τη φοίτηση των µαθητών µε 

∆ΑΦ (Segall & Campbell, 2014).  
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Το Autism Inclusion Questionnaire (AIQ) για τη συµπερίληψη των µαθητών µε 

∆ΑΦ περιέχει έξι τµήµατα: 

 Το πρώτο τµήµα, δηµογραφικές πληροφορίες και εµπειρία, συλλέγει 

πληροφορίες σχετικά µε την ειδικότητα των εκπαιδευτικών, τους τίτλους σπουδών, 

την παρούσα και προηγούµενη εµπειρία τους στην εκπαίδευση, την πρόσθετη 

κατάρτιση στην ειδική αγωγή και ειδικότερα στις ∆ΑΦ και την εµπειρία τους στις 

∆ΑΦ, τον αριθµό των µαθητών στην τάξη, την ύπαρξη µαθητών µε εξατοµικευµένο 

πρόγραµµα στην τάξη τους, την κατηγορία των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών στην 

οποία ανήκουν οι µαθητές που υποστηρίζουν οι εκπαιδευτικοί, καθώς και τις 

δηµογραφικές µεταβλητές (π.χ., φύλο, ηλικία και νοµός). Τα στοιχεία για αυτό το 

τµήµα προσαρµόστηκαν από τις έρευνες που χρησιµοποιήθηκαν στη µελέτη του 

Praisner (2003) και στη µελέτη των McGregor και Campbell (2001) και ορισµένα 

αναπτύχθηκαν για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας.  

Το δεύτερο τµήµα, γνώση για τις ∆ιαταραχές Αυτιστικού Φάσµατος περιέχει 

16 στοιχεία που προτείνονται για να µετρήσουν τη γνώση κάποιου για τις ∆ΑΦ σε 

τρεις περιοχές: διάγνωση και συµπτωµατολογία, αντιµετώπιση και αιτιολογία. Τα 

στοιχεία για τη γνώση προσαρµόστηκαν από τους Stone (1987), Shah (2001), και 

Furnham και Buck (2003). Ένα στοιχείο προστέθηκε που αφορά στη διάγνωση 

σύµφωνα µε τα διαγνωστικά κριτήρια από το DSM-5. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις 

σε αυτό το τµήµα παρουσιάζονται ως «Σωστό», «Λάθος» και «∆ε γνωρίζω». Η 

τελευταία επιλογή υπάρχει για να αποφύγουν οι ερωτώµενοι την επιλογή µιας 

τυχαίας απάντησης (Segall, 2007). 

Στο τρίτο µέρος περιλαµβάνονται 27 ερωτήµατα τύπου Likert, 7 σηµείων, για 

τις στάσεις των εκπαιδευτικών όσον αφορά στη συµπερίληψη µαθητών µε ∆ΑΦ. 

Τα στοιχεία σε αυτό το µέρος προσαρµόστηκαν από τις εργασίες των McGregor και 

Campbell (2001), Furnham και Buck (2003), Praisner (2003) και Stone (1987). Επτά 

επιλογές απάντησης κυµαίνονται από το «Συµφωνώ απόλυτα» έως το «∆ιαφωνώ 

απόλυτα». Μέσα σε αυτές υπάρχει και η επιλογή «Ούτε συµφωνώ Ούτε διαφωνώ». 

Σε εννέα στοιχεία (3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 και 13) οι ερωτώµενοι αξιολογούν εάν 

διάφοροι παράγοντες, όπως π.χ. η σοβαρότητα της αναπηρίας ή η προσωπικότητα 

του µαθητή είναι σηµαντικοί για την επιτυχηµένη συµπερίληψη των µαθητών µε 

∆ΑΦ. Πέντε δηλώσεις µετρούν τη στάση των συµµετεχόντων απέναντι στη 

συµπερίληψη γενικά (9, 14, 15, 18 και 20) και εννέα στοιχεία αξιολογούν τις στάσεις 

των εκπαιδευτικών απέναντι στη συµπερίληψη των µαθητών µε ∆ΑΦ ειδικότερα (2, 
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8, 17, 21, 22, 23, 25, 26 και 27). Επιπλέον, τέσσερα στοιχεία (1, 16, 19 και 24) 

επιλέχτηκαν και αναφέρονται είτε ως ∆ΕΠ-Υ είτε ως Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, 

για να επιτρέψουν τη σύγκριση της στάσης των εκπαιδευτικών απέναντι σε άλλες 

Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες εκτός από τις ∆ΑΦ. 

Στο τέταρτο τµήµα, συµπεριφορές στην τάξη, παρουσιάζονται 20 

συµπεριφορές σχετικές µε τις ∆ΑΦ. Οι συµµετέχοντες καλούνται να απαντήσουν 

πόσο διαταρακτική είναι µία συµπεριφορά, εάν παρουσιάζεται από έναν µαθητή της 

τάξης τους. Κάθε συµπεριφορά περιέχει πέντε επιλογές απάντησης που κυµαίνονται 

από την «Πολύ διαταρακτική» έως την «Καθόλου διαταρακτική». Τα στοιχεία σε 

αυτό το τµήµα υιοθετήθηκαν από το ∆ιαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο της 

Αµερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, DSM-IV-TR (American Psychiatric 

Association, 2000), την Κλίµακα Αξιολόγησης - Κατανόησης Αυτισµού, CARS, 

(Schopler et al., 1988) και τη µελέτη των McGregor και Campbell (2001). 

Το πέµπτο µέρος, πρακτικές για την τάξη, περιέχει έναν κατάλογο 38 

στρατηγικών, παρεµβάσεων και πρακτικών που µπορούν να είναι χρήσιµες στη 

συµπερίληψη ενός µαθητή µε ∆ΑΦ στο πλαίσιο της γενικής εκπαίδευσης. Αυτές οι 

πρακτικές αποκτήθηκαν από ποικίλες πηγές συµπεριλαµβανοµένου του Simpson και 

συν. (2005), των Alberto και Troutman (2003), από οδηγούς για γονείς και 

εκπαιδευτικούς (Williams, 1995; Harrower & Dunlap, 2001; Safran, 2002) και το 

National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorder (NPDC) 

(2014). Συγκεκριµένα, δεκαεννέα παρεµβάσεις κατηγοριοποιούνται ως εξής: τρεις 

πρακτικές χαρακτηρίζονται ως «επιστηµονικά τεκµηριωµένες», εννέα πρακτικές 

κατηγοριοποιούνται ως «ελπιδοφόρες» και επτά πρακτικές χαρακτηρίζονται ως 

«περιορισµένης υποστήριξης» ή «µη προτεινόµενες» (Simpson et al., 2005). Από τις 

υπόλοιπες δεκαεννέα πρακτικές, επτά ανήκουν στις Στρατηγικές διαχείρισης της 

συµπεριφοράς, τέσσερις πρακτικές ανήκουν στις Εκπαιδευτικές τεχνικές, άλλες 

τέσσερις εντάσσονται στις Τροποποιήσεις στην τάξη και τέσσερις ανήκουν στις 

Κοινωνικές δεξιότητες. Στο AIQ περιέχονται δεκατέσσερις (14) πρακτικές που 

ανήκουν στις είκοσι επτά (27) τεκµηριωµένες πρακτικές (Evidence-Based Practices-

EBP) για τη συµπερίληψη µαθητών µε ∆ΑΦ σύµφωνα µε το National Professional 

Development Center on Autism Spectrum Disorder (NPDC) (2014). Για κάθε 

πρακτική στο ερωτηµατολόγιο οι συµµετέχοντες καλούνται να σηµειώσουν εάν την 

έχουν ακούσει, εάν την έχουν χρησιµοποιήσει και εάν νοµίζουν ότι θα µπορούσε να 
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είναι αποτελεσµατική για την καλύτερη συµπερίληψη ενός µαθητή µε ∆ΑΦ στη 

γενική τάξη. 

Το τελευταίο τµήµα του AIQ προσφέρει στον ερωτώµενο µια ευκαιρία να 

συµµετέχει στο µέλλον σε έρευνα µέσω οµάδων εστίασης για τη συµπερίληψη των 

µαθητών µε ∆ΑΦ στη γενική τάξη. 

Για την παρούσα έρευνα στο AIQ πραγµατοποιήθηκε µια µικρή τροποποίηση. 

Στο πρώτο µέρος, δηµογραφικές πληροφορίες και εµπειρία, προστέθηκε η ηλικία των 

συµµετεχόντων και ο συνολικός χρόνος εµπειρίας ενός εκπαιδευτικού µε µαθητή µε 

∆ΑΦ και αφαιρέθηκε η καταγωγή των συµµετεχόντων. Στο δεύτερο µέρος, γνώσεις 

για τις ∆ΑΦ, προστέθηκε ένα ακόµη στοιχείο, το 16, «Για να διαγνωστεί ένα παιδί µε 

∆ΑΦ θα πρέπει να παρουσιάζει δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, στην 

επικοινωνία και στερεοτυπικές και επαναλαµβανόµενες συµπεριφορές και 

δραστηριότητες» (American Psychiatry Association, 2013) και στο πέµπτο µέρος, 

πρακτικές για την τάξη, προστέθηκε µία ακόµη πρακτική, το στοιχείο 35, 

«∆ιαφορική Ενίσχυση εναλλακτικής, αντίθετης ή άλλης συµπεριφοράς», η οποία 

ανήκει στις τεκµηριωµένες πρακτικές για τη συµπερίληψη µαθητών µε ∆ΑΦ (NPDC, 

2014). 

 

 

4.2.1. ∆ιαδικασία προσαρµογής του ερωτηµατολογίου  

Αρχικά πραγµατοποιήθηκε επικοινωνία µε τον ερευνητή ο οποίος δηµιούργησε 

το Autism Inclusion Questionnaire (AIQ) για τη δυνατότητα χρήσης του εργαλείου 

στην παρούσα έρευνα. ∆όθηκε τελικά η σχετική άδεια για τη µετάφρασή του και τη 

µετέπειτα χρήση του για τη συλλογή των δεδοµένων από τους συµµετέχοντες του 

δείγµατος. 

Για την πραγµατοποίηση της έρευνας το ερωτηµατολόγιο πρώτα µεταφράστηκε 

µετά από άδεια από τους δηµιουργούς του. Η διαδικασία της µετάφρασης 

πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τις οδηγίες των Van de Vijver και Hambleton (1996) 

για τη µετάφραση ενός τεστ και περιελάµβανε την τεχνική «back translation», την 

εξέταση του ερωτηµατολογίου από ειδικούς στο χώρο του αυτισµού και την πιλοτική 

εφαρµογή του.  

Αρχικά το ερωτηµατολόγιο µεταφράστηκε από τα Αγγλικά στα Ελληνικά από 

δύο ανεξάρτητους µεταφραστές, οι οποίοι κατέληξαν σε ένα κοινό πρότυπο. Στην 

επόµενη φάση µία τρίτη µεταφράστρια ανέλαβε τη µετάφραση του ερωτηµατολογίου 



 111 

από τα Ελληνικά στα Αγγλικά έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ακρίβεια και η αποφυγή 

αποκλίσεων ως προς την απόδοση του περιεχοµένου.  

Μετά την ολοκλήρωση και της προηγούµενης φάσης και τη συγκριτική 

επισκόπηση των δύο µεταφράσεων, έγινε ένας τελικός έλεγχος και σχετική συζήτηση 

της ελληνικής πλέον µετάφρασης ανάµεσα στους τρεις µεταφραστές και τον 

ερευνητή της παρούσας µελέτης.  

Πραγµατοποιήθηκε ένας τελικός έλεγχος της ελληνικής µετάφρασης ανάµεσα 

στους µεταφραστές και στον ερευνητή της παρούσας µελέτης. Ακολούθησε η 

έγκριση από τον πρώτο επιβλέποντα της διπλωµατικής εργασίας και δόθηκε έγκριση 

για την προσκόµιση του εργαλείου για πιλοτική εφαρµογή. 

Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε η πιλοτική εφαρµογή του εργαλείου. Εννέα 

εκπαιδευτικοί µε προϋπηρεσία από το χώρο της γενικής και της ειδικής αγωγής 

συµπλήρωσαν το εργαλείο. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας ζητήθηκε από 

τους εκπαιδευτικούς να υπογραµµίσουν και να σηµειώσουν ό,τι δεν ήταν απόλυτα 

ξεκάθαρο στις ερωτήσεις και στο περιεχόµενο του εργαλείου. Τέλος µελετήθηκαν οι 

σηµειώσεις των συµµετεχόντων της πιλοτικής διαδικασίας και προέκυψε η τελική 

ελληνική µορφή του ερευνητικού εργαλείου. 

 

 

4.3. ∆ιαδικασία συλλογής των δεδοµένων 

Το ερωτηµατολόγιο διανεµήθηκε σε 15 σχολικές µονάδες γενικής αγωγής της 

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και συµπληρώθηκε από τους εκπαιδευτικούς γενικής 

αγωγής και τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, που υπηρετούσαν 

σε αυτές. Η διανοµή του ερωτηµατολογίου έγινε έντυπα στα δηµοτικά σχολεία έπειτα 

από τηλεφωνική επικοινωνία µε τους διευθυντές των σχολικών µονάδων από τους 

οποίους ζητήθηκε η άδεια, αλλά και ηλεκτρονικά µέσω e-mail. 

Η συλλογή των δεδοµένων για την έρευνα πραγµατοποιήθηκε από τον Μάιο 

του 2015 και έως τον Σεπτέµβριο του 2015. Συνολικά διανεµήθηκαν 100 

ερωτηµατολόγια στα δηµοτικά σχολεία και συγκεντρώθηκαν 72 (ποσοστό 

ανταπόκρισης 72%), ενώ ηλεκτρονικά µέσω µιας ηλεκτρονικής πλατφόρµας της 

Google στάλθηκαν 90 ερωτηµατολόγια και επιστράφηκαν συµπληρωµένα τα 45 

(ποσοστό ανταπόκρισης 50%). 
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4.5. Ενηµερωτική επιστολή 

Τα ερωτηµατολόγια που διανεµήθηκαν στα δηµοτικά σχολεία αλλά και εκείνα 

που στάλθηκαν ηλεκτρονικά στους εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής 

περιείχαν ενηµερωτική επιστολή (Παράρτηµα Α, σελ 191), µε την οποία 

ενηµερώνονταν οι συµµετέχοντες για το λόγο που λάµβαναν το ερωτηµατολόγιο ή το 

e-mail, για το σκοπό της έρευνας και για την εθελοντική και ανώνυµη συµµετοχή 

τους στην έρευνα. Επιπρόσθετα, η ενηµερωτική επιστολή περιείχε και διευκρινήσεις 

σχετικά µε τους βασικούς όρους της έρευνας και τα στοιχεία επικοινωνίας µε την 

ερευνήτρια σε περίπτωση που οι πιθανοί συµµετέχοντες είχαν οποιεσδήποτε 

ερωτήσεις σχετικά µε την έρευνα. 

 

 

4.6. Βαθµολόγηση του ερωτηµατολογίου  

Για την ανάλυση των δεδοµένων δηµιουργήθηκαν διάφορα συνολικά 

αποτελέσµατα - σκορ. Ένα συνολικό αποτέλεσµα για την εµπειρία υπολογίστηκε µε 

το άθροισµα των καταφατικών απαντήσεων ενός συµµετέχοντος στην κατοχή 

εκπαίδευσης στην ειδική αγωγή, τη συγκεκριµένη κατάρτιση στον αυτισµό και τη 

συγκεκριµένη εµπειρία από την υποστήριξη ενός µαθητή µε αυτισµό. Η βαθµολογία 

στην εµπειρία κυµαίνεται από το 0 έως το 3. 

Το συνολικό αποτέλεσµα - σκορ για τις γνώσεις υπολογίστηκε µε το άθροισµα 

του αριθµού των σωστών απαντήσεων στα 16 στοιχεία γνώσης.  

 Στο τµήµα των στάσεων για τη συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό, εννέα 

στοιχεία (2, 8, 17, 21, 22, 23, 25, 26 και 27) συνθέτουν το συνολικό αποτέλεσµα των 

στάσεων των εκπαιδευτικών. Οι θετικές απαντήσεις στα στοιχεία 21, 23 και 26 

αντιπροσωπεύουν αρνητική στάση απέναντι στη συµπερίληψη και απεικονίζουν 

χαµηλό αποτελέσµατα - σκορ. Στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών το «Συµφωνώ 

απόλυτα» βαθµολογήθηκε µε 1, το «Συµφωνώ» µε 2, το «Συµφωνώ Λίγο» µε 3, το 

«Ούτε Συµφωνώ Ούτε διαφωνώ» µε 4, το «∆ιαφωνώ Λίγο» µε 5, το «∆ιαφωνώ» µε 6 

και το «∆ιαφωνώ Απόλυτα» µε 7. Τα αποτελέσµατα για τις στάσεις κυµαίνονται από 

9 έως 63. Τα αποτελέσµατα που βρίσκονται µεταξύ 9 και 27 απεικονίζουν θετικές 

στάσεις. Τα αποτελέσµατα µεταξύ 45 και 63 απεικονίζουν αρνητικές στάσεις και τα 

αποτελέσµατα από το 28 έως το 44 απεικονίζουν ουδέτερη στάση, ούτε αρνητική 

ούτε θετική.  
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Στο τρίτο µέρος, απόψεις για τη συµπεριληπτική εκπαίδευση, στις κλίµακες 

Likert «Συµφωνώ Απόλυτα», «Συµφωνώ», «Συµφωνώ Λίγο» έγινε σύµπτυξη των 

κατηγοριών απαντήσεων σε «Συµφωνώ». 

Τέλος, για το µέρος πρακτικές στην τάξη υπολογίστηκαν µε βάση τις 

απαντήσεις τρία συνολικά σκορ. Ένα σκορ υπολογίστηκε για το σύνολο των 

στρατηγικών για τις οποίες γνώριζαν οι εκπαιδευτικοί (Γνώση), ένα σκορ 

υπολογίστηκε για το σύνολο των στρατηγικών που είχαν χρησιµοποιήσει στο παρόν 

ή στο παρελθόν (Χρήση) και ένα σκορ υπολογίστηκε για τις τεκµηριωµένες 

πρακτικές που είχαν χρησιµοποιήσει. Σε κάθε απάντηση το «Ναι» βαθµολογήθηκε µε 

1 και το «Όχι» µε 2. Με τη διαδικασία υπολογισµού του σκορ για τη «Γνώση» και 

«Χρήση» πρακτικών τα αποτελέσµατα κυµαίνονται από 39 έως 78. Είναι σηµαντικό 

να επισηµανθεί ότι στο µέρος τεκµηριωµένες πρακτικές στην τάξη, στο συνολικό 

σκορ «Χρήση» συµπεριλαµβάνονται 14 στρατηγικές, όπως κατηγοριοποιούνται µε το 

NPDC (2014). Τα αποτελέσµατα για τη χρήση τεκµηριωµένων πρακτικών 

κυµαίνονται από 14 έως 28. 

 

 

4.7. Αξιοπιστία  

Στο παρόν ερωτηµατολόγιο καταβλήθηκε προσπάθεια να δηµιουργηθεί ένα 

µέτρο γνώσης που θα µπορούσε ακριβώς να αξιολογήσει τη γνώση κάποιου από την 

άποψη των συµπτωµάτων των ∆ΑΦ, της διάγνωσης, της αντιµετώπισης, της 

παρέµβασης και της αιτιολογίας (Segall, 2007). Η εγκυρότητα περιεχοµένου για την 

κλίµακα της γνώσης του AIQ αξιολογήθηκε µε δύο βασικούς τρόπους. Τα στοιχεία 

της γνώσης προέκυψαν από προηγούµενες µελέτες, οι οποίες αξιολόγησαν τη γνώση 

για τις ∆ΑΦ και κατά ένα µεγάλο µέρος βασίζονται στην περιγραφή των ∆ιάχυτων 

Αναπτυξιακών ∆ιαταραχών ή ∆ιαταραχών Αυτιστικού Φάσµατος σύµφωνα µε το 

∆ιαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών ∆ιαταραχών της Αµερικανικής 

Ψυχιατρικής Εταιρείας, DSM-IV-TR (APA, 2000) και DSM-5 (APA, 2013). 

Επιπρόσθετα κατά την πιλοτική φάση ερευνητές και οι εµπειρογνώµονες στον τοµέα 

των ∆ΑΦ απάντησαν µε υψηλή ακρίβεια στα στοιχεία της γνώσης.  

Στο ερωτηµατολόγιο AIQ, που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα, ο 

δείκτης του Cronbach's Alpha της εσωτερικής συνοχής για την κλίµακα των γνώσεων 

για τις ∆ΑΦ, των στάσεων, των συµπεριφορών, της γνώσης και της χρήσης 

στρατηγικών παρουσιάζεται στον πίνακα 4. Κατά συνέπεια, στο ερωτηµατολόγιο 
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AIQ στην κλίµακα των γνώσεων ο δείκτης εσωτερικής συνοχής των ερωτήσεων είναι 

Cronbach’ Alpha = .85, στην κλίµακα των στάσεων είναι Cronbach’ Alpha = .68, 

στην κλίµακα των συµπεριφορών είναι Cronbach’ Alpha = .88, στην κλίµακα της 

γνώσης στρατηγικών είναι Cronbach’ Alpha = .90 και στην κλίµακα της χρήσης 

στρατηγικών είναι Cronbach’ Alpha = .93.                

 

                 Πίνακας 4. Ανάλυση Αξιοπιστίας 

Cronbach's Alpha 

Γνώσεις ∆ΑΦ .85 

Στάσεις συµπερίληψης 

∆ΑΦ 
.68 

Συµπεριφορές .88 

Γνώση στρατηγικών .90 

Χρήση στρατηγικών .93 

 

 

4.8. Επεξεργασία των δεδοµένων 

Η ανάλυση των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση του στατιστικού 

πακέτου Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 22.0. Τα στοιχεία 

υπέστησαν µία αριθµητική κωδικοποίηση και µεταφέρθηκαν στο στατιστικό πακέτο 

για τις κοινωνικές επιστήµες (SPSS). 

Για την παρουσίαση των δηµογραφικών και υπηρεσιακών χαρακτηριστικών του 

δείγµατος πραγµατοποιήθηκαν περιγραφικές αναλύσεις. Για να απαντηθούν τα 

ερευνητικά ερωτήµατα και για να πραγµατοποιηθεί ο έλεγχος των υποθέσεων 

πραγµατοποιήθηκαν επαγωγικές αναλύσεις. Για την ανάλυση των δεδοµένων και για 

να ελεγχθεί η σχέση ανάµεσα στις κατηγορικές µεταβλητές χρησιµοποιήθηκε η 

διαδικασία Crosstabs και ο στατιστικός έλεγχος χ
2
. Για να εξεταστούν οι µέσες τιµές 

ανάµεσα σε δύο ανεξάρτητα δείγµατα χρησιµοποιήθηκε ο στατιστικός έλεγχος 

Independent samples t-test. Ο πρώτος έλεγχος που πραγµατοποιήθηκε ήταν ο έλεγχος 

της κανονικότητας. Για τις µεταβλητές που δεν ακολουθούσαν την κανονική 

κατανοµή εφαρµόστηκαν µη παραµετρικές δοκιµασίες. Για να εξεταστεί η γραµµική 

σχέση µεταξύ των ποσοτικών µεταβλητών του ερωτηµατολογίου χρησιµοποιήθηκε ο 

δείκτης συσχέτισης r του Pearson και rho του Spearman. Το επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας για όλες τις αναλύσεις ορίστηκε στο .05. Τα λάθη ή ασαφείς 

απαντήσεις καταχωρήθηκαν ως ελλείπουσες τιµές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας πραγµατοποιήθηκε περιγραφική και 

επαγωγική στατιστική ανάλυση. Αρχικά παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα από τα 

στοιχεία που προέκυψαν από την εφαρµογή των περιγραφικών µεθόδων της 

στατιστικής και στη συνέχεια τα αποτελέσµατα από τα στοιχεία των επαγωγικών 

µεθόδων της στατιστικής. 

5.1. Περιγραφικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών 

Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 117 άτοµα από τους οποίους οι 98 ήταν 

γυναίκες (83.8%) και οι 19 ήταν άντρες (16.2%). Οι 101 εκπαιδευτικοί εργάζονταν 

στο νοµό Θεσσαλονίκης (86.3%), οι 8 στο νοµό Αργολίδας (6.9%) και άλλοι 8 στο 

νοµό Χαλκιδικής (6.9%). Από τους συµµετέχοντες ως προς την ειδικότητα οι 78 ήταν 

εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής (66.7%), οι οποίοι εργάζονταν στο γενικό δηµόσιο 

σχολείο και οι 39 εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής (33.3%) που εργάζονταν στο γενικό 

δηµόσιο σχολείο στην Παράλληλη στήριξη ή στο Τµήµα ΄Ενταξης (Πίνακας 5). 

 

Πίνακας 5. Φύλο και ειδικότητα των εκπαιδευτικών 

 Απόλυτη συχνότητα Σχετική συχνότητα (%) 

Ειδικότητα    

Εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής 78 66.7 

Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής 39 33.3 

Φύλο   

Άνδρας 19 16.2 

Γυναίκα 98 83.8 

 

Ως προς την ηλικία οι 53 εκπαιδευτικοί (45.35%) ήταν από 40 µέχρι 49 ετών, οι 

23 ήταν µεταξύ 30-39 ετών (19.7%), οι 21 ήταν µεταξύ 50-59 ετών (17.9%) και οι 20 

από 20-29 ετών (17.1%) (Πίνακας 6). 

 

Πίνακας 6. Ηλικία των εκπαιδευτικών 

Ηλικία Άντρας Γυναίκα Σύνολο 

 Απόλυτη 

συχνότητα 

Σχετική 

συχνότητα 

Απόλυτη 

συχνότητα 

Σχετική 

συχνότητα 

Απόλυτη 

συχνότητα 

Σχετική 

συχνότητα 
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(%) (%) (%) 

20-29 1        5.3 19 19.4 20 17.1 

30-39 1 5.3 22 22.4 23 19.7 

40-49 6 31.6 47 48 53 45.3 

50-59 11 57.9 10 10.2 21 17.9 

 

Ως προς τους τίτλους σπουδών, όπως φαίνεται στον πίνακα 7, από τους 117 

εκπαιδευτικούς 48 εκπαιδευτικοί είχαν πτυχίο ΑΕΙ (41.1%), 26 διέθεταν τίτλο 

µετεκπαίδευσης (22.2%), 17 είχαν τίτλο εξοµοίωσης (14.5%) και 11 είχαν τίτλο 

µετεκπαίδευσης και µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (9.4%). Οι 10 εκπαιδευτικοί 

διέθεταν µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (8.5%), οι 4 εκπαιδευτικοί ήταν κάτοχοι 

πτυχίου παιδαγωγικής ακαδηµίας (3.4%) και 1 διέθετε τίτλο µετεκπαίδευσης, 

µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και διδακτορικό δίπλωµα (0.9%). 

 

Πίνακας 7. Τίτλοι σπουδών 

 Απόλυτη συχνότητα 

 

Σχετική Συχνότητα (%) 

Ακαδηµία 

 
4 3.4 

Εξοµοίωση 

 
17 14.5 

Πτυχίο ΑΕΙ 

 
48 41 

Μετεκπαίδευση 

 
26 22.2 

Μεταπτυχιακό 

 
10 8.5 

Μετεκπαίδευση και 

Μεταπτυχιακό 

 

11 9.4 

Μετεκπαίδευση, 

Μεταπτυχιακό και 

∆ιδακτορικό 

1 .9 

 

Σχετικά µε τα έτη προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση, όπως προκύπτει από τον 

πίνακα 8, από τους 117 εκπαιδευτικούς οι 49 εκπαιδευτικοί (41.9%) είχαν 

προϋπηρεσία από 11 έως 20 χρόνια. Οι 39 εκπαιδευτικοί (33.3%) είχαν προϋπηρεσία 

από 1 έως 10 χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση. Οι 27 εκπαιδευτικοί (23.1%) 

διέθεταν από 21 έως 30 χρόνια υπηρεσίας. Τέλος, µόνο 2 εκπαιδευτικοί γενικής 

αγωγής (1.7%) υπηρετούσαν πάνω από 30 χρόνια στην εκπαίδευση. 
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Ως προς τη συνολική προϋπηρεσία στην εκπαίδευση από τους 78 

εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής 72 εκπαιδευτικοί είχαν υπηρετήσει µόνο στο γενικό 

σχολείο (92.3%), 4 εκπαιδευτικοί είχαν προϋπηρεσία και στο γενικό σχολείο και σε 

δοµή της ειδικής αγωγής (5.1%), δηλαδή σε Τµήµα Ένταξης ή στην Παράλληλη 

στήριξη ή σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) ή σε 

ΚΕ.∆.∆.Υ. και 2 εκπαιδευτικοί διέθεταν προϋπηρεσία µόνο σε δοµή της ειδικής 

αγωγής (2.6%). Από τους 39 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής οι 31 είχαν προϋπηρεσία 

µόνο σε δοµές της ειδικής αγωγής (79.5%), οι 6 εκπαιδευτικοί είχαν προϋπηρεσία και 

στο γενικό σχολείο και σε δοµή της ειδικής αγωγής (15.4%) και 2 εκπαιδευτικοί 

είχαν υπηρετήσει µόνο στο γενικό σχολείο (5.1%) (Πίνακας 8).  

 

Πίνακας 8. Προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών 

Έτη Εκπαιδευτικοί Γενικής 

Αγωγής 

Εκπαιδευτικοί Ειδικής 

Αγωγής 

Σύνολο 

 Απόλυτη 

συχνότητα 

 

Σχετική 

συχνότητα 

(%) 

Απόλυτη 

συχνότητα 

 

Σχετική 

συχνότητα 

(%) 

Απόλυτη 

συχνότητα 

 

Σχετική 

συχνότητα 

(%) 

1-10   9 11.5         30        76.9 39      33.3 

11-20 42 53.8 7        17.9 49      41.9 

21-30 25 32.1 2 5.1 27      23.1 

>30  2  2.6 0 0.0   2        1.7 

       

Γενική 

Αγωγή 

 

72 92.3 2          5.1  74 63.2 

Ειδική 

Αγωγή  2  2.6          31 79.5  33 

 

28.2 

 

Γενική 

και 

Ειδική 

Αγωγή 

 

 4  5.1 6 15.4  10 

 

8.5 

 

 

Ως προς την εκπαίδευση στην ειδική αγωγή, από τον πίνακα 9 προκύπτει ότι 

από τους 117 εκπαιδευτικούς οι 60 είχαν λάβει (51.3%) κάποια εκπαίδευση στην 

ειδική αγωγή, ενώ οι 57 εκπαιδευτικοί δεν είχαν λάβει καµία εκπαίδευση στην ειδική 

αγωγή (48.7%). Από τους 78 εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής οι 57 δεν είχαν λάβει 

επιµόρφωση στην ειδική αγωγή (73.1%), ενώ οι 21 είχαν επιµόρφωση στην ειδική 

αγωγή (26.9%). Ως προς την ειδική εκπαίδευση ή επιµόρφωση για την υποστήριξη 

µαθητών µε ∆ΑΦ από τους 117 εκπαιδευτικούς οι 66 εκπαιδευτικοί είχαν λάβει 

επιµόρφωση (56.4%), ενώ οι 51 δεν είχαν λάβει καµία εκπαίδευση ή επιµόρφωση 
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(43.6%). Ειδικότερα, από τους 78 εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής οι 51 

εκπαιδευτικοί δεν είχαν επιµορφωθεί στις ∆ΑΦ (65.4%), ενώ οι 27 διέθεταν 

επιµόρφωση (34.6%). Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής είχαν λάβει όλοι επιµόρφωση 

για τις ∆ΑΦ. Ως προς την εµπειρία διδασκαλίας σε µαθητή µε ∆ΑΦ από το σύνολο 

των εκπαιδευτικών οι 72 εκπαιδευτικοί είχαν αντίστοιχη εµπειρία (61.5%), ενώ οι 45 

δε διέθεταν εµπειρία (38.5%). Από τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής οι 43 από 

τους 78 δεν είχαν εµπειρία δουλεύοντας ή εκπαιδεύοντας µαθητή µε ∆ΑΦ (51.5 %), 

ενώ οι 35 διέθεταν εµπειρία (44.9%). Από τους 39 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής 

µόνο 1 δεν είχε εµπειρία µε µαθητή µε ∆ΑΦ (5.1%). 

 

Πίνακας 9. Εµπειρία στην ειδική αγωγή και στον αυτισµό 

 Εκπαιδευτικοί Γενικής 

Αγωγής 

Εκπαιδευτικοί Ειδικής 

Αγωγής 

Σύνολο 

 

 

Εκπαίδευση 

στην ΕΑ 

Απόλυτη 

συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα 

(%) 

Απόλυτη 

συχνότητα 

 

Σχετική 

Συχνότητα 

(%) 

Απόλυτη 

συχνότητα 

 

Σχετική 

συχνότητα 

(%) 

Ναι 21 26.9   39      100 60 51.3 

Όχι 57 73.1     0       0.0 57 48.7 

       

Εκπαίδευση 

στις 

∆ΑΦ 

Ναι 27 34.6    39 100 66 56.4 

Όχι 51 65.4      0        0.0 51 43.6 

       

Εµπειρία µε 

µαθητές 

µε ∆ΑΦ 

Ναι 35 44.9 37 94.9 72 61.5 

Όχι 43 55.1 2 5.1 45 38.5 

       

Έτη 

εµπειρίας µε 

µαθητές µε 

∆ΑΦ 

0 40 51.3 1       2.6 41 35.1 

1-3 32 41 24 61.5 56 47.9 

4-6 6 7.7 13 33.3 19 16.2 

7-10 0 0.0 1 2.6 1 0.9 

>11 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

 

Ως προς την συνολική εµπειρία στον αυτισµό, όπως προκύπτει από τον πίνακα 

10, από τους 78 εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής 9 εκπαιδευτικοί (11.5%) διέθεταν 

εκπαίδευση στην ΕΑ, εκπαίδευση στις ∆ΑΦ και εµπειρία µε µαθητές µε ∆ΑΦ, ενώ 
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από τους 39 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής οι 37 εκπαιδευτικοί (94.9%) διέθεταν 

όλα τα παραπάνω.  

 

Πίνακας 10. Συνολική εµπειρία στον αυτισµό 

 

 

 

Εκπαιδευτικοί Γενικής 

Αγωγής 

Εκπαιδευτικοί Ειδικής 

Αγωγής 

Σύνολο 

 Απόλυτη 

συχνότητα 

Σχετική 

συχνότητα 

      (%) 

Απόλυτη 

συχνότητα 

 

Σχετική 

συχνότητα 

       (%) 

Απόλυτη 

συχνότητα 

 

Σχετική 

συχνότητα 

      (%) 

Καθόλου 

Εκπαίδευση 

στην ΕΑ        28 35.9          0         0 28 23.9 

Εκπαίδευση 

στην ΕΑ 

 

       27 34.6          0         0 27 23.1 

Εκπαίδευση 

στην ΕΑ και 

Εκπαίδευση 

στις ∆ΑΦ 

 

       14 17.9          2        5.1 16 13.7 

Εκπαίδευση 

στην ΕΑ, 

Εκπαίδευση 

στις ∆ΑΦ και 

Εµπειρία µε 

µαθητές µε 

∆ΑΦ 

         9 11.5         37      94.9 46 39.3 

 

 

 

5.2. Εξέταση ερευνητικών ερωτηµάτων και ερευνητικών υποθέσεων 

 

5.2.1. Εξέταση 1
ης

 ερευνητικής υπόθεσης 

Το πρώτο ερευνητικό ερώτηµα είχε ως στόχο να εξετάσει αν διαφέρουν οι 

εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής από τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής ως προς τις 

γνώσεις τους για τον αυτισµό. Για τον έλεγχο της πρώτης ερευνητικής υπόθεσης, η 

οποία προέβλεπε ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής θα καταδείξουν αυξηµένο 

επίπεδο γνώσεων για τον αυτισµό σε σύγκριση µε τους εκπαιδευτικούς γενικής 

αγωγής πραγµατοποιήθηκε ο στατιστικός έλεγχος χ². 

Αναλυτικότερα, οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής επέδειξαν αυξηµένα επίπεδα 

γνώσεων για τον αυτισµό σε σύγκριση µε αυτούς από τη γενική αγωγή στην 

κατηγορία των γνώσεων για τον αυτισµό που αφορά στα συµπτώµατα και στη 
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διάγνωση. Από τις διαδικασίες Crosstabs και τον στατιστικό έλεγχο χ² προέκυψε ότι 

ένα στατιστικά σηµαντικά µεγαλύτερο ποσοστό εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής έδωσε 

τη σωστή απάντηση στα επτά από τα οκτώ στοιχεία. Το παραπάνω ισχύει για το αν 

«Τα διαγνωστικά κριτήρια για το σύνδροµο Asperger είναι ίδια µε τα κριτήρια για 

τον Αυτισµό Υψηλής Λειτουργικότητας», (χ
2 

= 12.90, df = 2, p < .05), αν «Οι ∆ΑΦ 

είναι αναπτυξιακές διαταραχές, (χ
2 

= 17.25, df = 2, p < .001), αν «Οι ∆ΑΦ υπάρχουν 

µόνο στην παιδική ηλικία» (χ
2 

= 8.64, df = 2, p < .05), αν «Τα παιδιά µε ∆ΑΦ 

µοιάζουν πολύ το ένα µε το άλλο» (χ
2 

= 10.64, df = 2, p < .05), αν «Πολλοί µαθητές 

µε ∆ΑΦ εµφανίζουν ταλέντα ή ειδικές ικανότητες (χ
2 

= 10.60, df = 2, p < .05), αν 

«Τα κύρια ελλείµµατα στις ∆ΑΦ είναι η ελλειµµατική κοινωνική κατανόηση, τα 

προβλήµατα στη γλώσσα και η ελλειµµατική αισθητηριακή λειτουργία» (χ
2 

= 8.24, df 

= 2, p < .05) και αν «Για να διαγνωστεί ένα παιδί µε ∆ΑΦ θα πρέπει να παρουσιάζει 

δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, στην επικοινωνία και στερεοτυπικές και 

επαναλαµβανόµενες συµπεριφορές και δραστηριότητες» (χ
2 

= 10.17, df = 2, p < .05).  

Στην κατηγορία των γνώσεων για τις ∆ΑΦ που αφορά στην αντιµετώπιση και 

τις παρεµβάσεις φαίνεται ότι ένα στατιστικά σηµαντικά µεγαλύτερο ποσοστό 

εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής έδωσε τη σωστή απάντηση στα τρία από τα πέντε 

στοιχεία. Ειδικότερα το παραπάνω ισχύει για το αν «Η συµπεριφορική θεραπεία είναι 

µία παρέµβαση που µπορεί να είναι αποτελεσµατική για τα παιδιά µε ∆ΑΦ» (χ
2 

= 

9.89, df = 2, p < .05), αν «Μια παρέµβαση λειτουργεί για ένα παιδί µε ∆ΑΦ, τότε 

σίγουρα θα λειτουργεί και για άλλο παιδί µε ∆ΑΦ» (χ
2 

= 10.65, df = 2, p < .05) και 

αν «Η φαρµακευτική αγωγή µπορεί να µετριάσει τα κύρια συµπτώµατα των ∆ΑΦ» 

(χ
2 

= 10.22, df = 2, p < .05). 

Στην κατηγορία των γνώσεων για τις ∆ΑΦ που αφορά στις αιτίες φαίνεται ότι 

ένα στατιστικά σηµαντικά µεγαλύτερο ποσοστό εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής έδωσε 

τη σωστή απάντηση στο ένα από τα τρία στοιχεία. Το παραπάνω ισχύει για το αν 

«Τραυµατικές εµπειρίες στα πρώτα χρόνια της ζωής µπορούν να προκαλέσουν µία 

∆ΑΦ» (χ
2 

= 16.94, df = 2, p  < .001). 

Άρα, στα έντεκα από τα δεκαέξι στοιχεία των γνώσεων για τις ∆ΑΦ οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής διαθέτουν καλύτερη γνώση σε σύγκριση µε τους 

εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής όπως φαίνεται στον πίνακα 11. 

 Τις περισσότερες σωστές απαντήσεις οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής (88.3%) 

τις έδωσαν στη δήλωση «Πολλοί µαθητές µε ∆ΑΦ εµφανίζουν ταλέντα ή ειδικές 

ικανότητες», ακολούθησε η δήλωση «Η πρώιµη παρέµβαση δεν επιφέρει πρόσθετο 
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κέρδος σε ένα παιδί µε ∆ΑΦ» (80.8%) και στη συνέχεια η δήλωση «Οι ∆ΑΦ 

υπάρχουν µόνο στην παιδική ηλικία» (78.2%). Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής 

έδωσαν τις περισσότερες σωστές απαντήσεις στο ότι «Τα παιδιά µε ∆ΑΦ µοιάζουν 

πολύ το ένα µε το άλλο» (100%), «Οι ∆ΑΦ είναι αναπτυξιακές διαταραχές» (97.4%), 

«Οι ∆ΑΦ υπάρχουν µόνο στην παιδική ηλικία (97.4%) και «Αν µια παρέµβαση 

λειτουργεί για ένα παιδί µε ∆ΑΦ, τότε σίγουρα θα λειτουργεί και για άλλο παιδί µε 

∆ΑΦ» (97.4%). Στο σύνολο των εκπαιδευτικών το µεγαλύτερο ποσοστό έδωσε τις 

περισσότερες σωστές απαντήσεις στο στοιχείο «Η πρώιµη παρέµβαση δεν επιφέρει 

πρόσθετο κέρδος σε ένα παιδί µε ∆ΑΦ» (85.5%) (Πίνακας 11). 

Τις περισσότερες απαντήσεις «∆ε γνωρίζω», όπως προκύπτει από τον πίνακα 

11, οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής τις έδωσαν στο στοιχείο «Η φαρµακευτική 

αγωγή µπορεί να µετριάσει τα κύρια συµπτώµατα των ∆ΑΦ» µε ποσοστό 56.4%», 

«Τα διαγνωστικά κριτήρια για το σύνδροµο Asperger είναι ίδια µε τα κριτήρια για 

τον Αυτισµό Υψηλής Λειτουργικότητας» µε ποσοστό 52.6% και «Η συµπεριφορική 

θεραπεία είναι µία παρέµβαση που µπορεί να είναι αποτελεσµατική για τα παιδιά µε 

∆ΑΦ» µε ποσοστό 34.6%. Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής έδωσαν τις περισσότερες 

απαντήσεις «∆ε γνωρίζω» στο στοιχείο «Σε πολλές περιπτώσεις η αιτία των ∆ΑΦ 

είναι άγνωστη» µε ποσοστό 28.2%, «Η φαρµακευτική αγωγή µπορεί να µετριάσει τα 

κύρια συµπτώµατα των ∆ΑΦ» µε ποσοστό 25.6% και «Με την κατάλληλη 

παρέµβαση πολλοί µαθητές µε ∆ΑΦ θα ξεπεράσουν τελικά τη διαταραχή» µε 

ποσοστό 20.5%. και «Πολλοί µαθητές µε ∆ΑΦ έχουν γνωστικές ικανότητες στο 

εύρος της νοητικής αναπηρίας» µε ποσοστό 20.5%. Συνολικά οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί (46.2%) απάντησαν ότι δε γνωρίζουν αν «Η φαρµακευτική αγωγή 

µπορεί να µετριάσει τα κύρια συµπτώµατα των ∆ΑΦ». 
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Πίνακας 11. Γνώσεις των εκπαιδευτικών για τις ∆ΑΦ 

Γνώσεις Σωστές απαντήσεις % 

 

               ∆ε γνωρίζω % 

 Εκπαιδευτικοί 

γενικής αγωγής 

Εκπαιδευτικοί 

ειδικής αγωγής 

Σύνολο Εκπαιδευτικοί 

γενικής αγωγής 

Εκπαιδευτικοί 

ειδικής αγωγής 

Σύνολο 

Συµπτώµατα και 

∆ιάγνωση 

 

      

Τα διαγνωστικά κριτήρια 

για το σύνδροµο 

Asperger είναι ίδια µε τα 

κριτήρια για τον 

Αυτισµό Υψηλής 

Λειτουργικότητας. 

 

33.3 56.4 41 52.6 17.9 41 

Οι ∆ΑΦ είναι 

αναπτυξιακές διαταραχές. 

 

61.5 97.4 73.5 28.2 2.6 19.7 

 Οι ∆ΑΦ υπάρχουν µόνο 

στην παιδική ηλικία. 

 
78.2 97.4 84.6 19.2 0 12.8 

Τα παιδιά µε ∆ΑΦ 

µοιάζουν πολύ το ένα µε 

το άλλο. 

 

76.9 100 84.6 19.2 0 12.8 

Πολλοί µαθητές µε ∆ΑΦ 

έχουν γνωστικές 

ικανότητες στο εύρος 

της νοητικής αναπηρίας. 

 

53.8 69.2 59 30.8 20.5 27.4 

Πολλοί µαθητές µε ∆ΑΦ 

εµφανίζουν ταλέντα ή 

ειδικές ικανότητες. 

 

83.3 84.6 88.3 15.4 2.6 11.1 

Τα κύρια ελλείµµατα 

στις ∆ΑΦ είναι η 

ελλειµµατική κοινωνική 

κατανόηση, τα 

προβλήµατα στη γλώσσα 

και η ελλειµµατική 

αισθητηριακή 

λειτουργία. 

 

15.4 23.1 17.9 23.1 2.6 16.2 

Για να διαγνωστεί ένα 

παιδί µε ∆ΑΦ θα πρέπει 

να παρουσιάζει 

δυσκολίες στην 

κοινωνική 

αλληλεπίδραση, στην 

επικοινωνία και 

στερεοτυπικές και 

επαναλαµβανόµενες 

συµπεριφορές και 

75.6 94.9 82.1 21.8 0 14.5 
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δραστηριότητες. 

 

Αντιµετώπιση και 

Παρεµβάσεις 

 

      

Η συµπεριφορική 

θεραπεία είναι µία 

παρέµβαση που µπορεί 

να είναι αποτελεσµατική 

για τα παιδιά µε ∆ΑΦ. 

 

61.5 87.2 70.1 34.6 7.7 25.6 

Η πρώιµη παρέµβαση 

δεν επιφέρει πρόσθετο 

κέρδος σε ένα παιδί µε 

∆ΑΦ. 

 

80.8 94.9 85.5 15.4 2.6 11.1 

Αν µια παρέµβαση 

λειτουργεί για ένα παιδί 

µε ∆ΑΦ, τότε σίγουρα 

θα λειτουργεί  και για 

άλλο παιδί µε ∆ΑΦ. 

 

73.1 97.4 81.2 20.5 0 13.7 

Η φαρµακευτική αγωγή 

µπορεί να µετριάσει τα 

κύρια συµπτώµατα των 

∆ΑΦ. 

 

16.7 33.3 22.2 56.4 25.6 46.2 

Με την κατάλληλη 

παρέµβαση πολλοί 

µαθητές µε ∆ΑΦ θα 

ξεπεράσουν τελικά τη 

διαταραχή. 

 

60.3 79.5 66.7 32.1 20.5 28.2 

Αιτιολογία 

 
      

Οι γενετικοί παράγοντες 

παίζουν σηµαντικό ρόλο 

στις αιτίες για τις ∆ΑΦ.  

 

66.7 76.9 70.1 24.4 7.7 18.2 

Σε πολλές περιπτώσεις η 

αιτία των ∆ΑΦ είναι 

άγνωστη. 

 

64.1 71.8 66.7 33.3 28.2 31.6 

Τραυµατικές εµπειρίες 

στα πρώτα χρόνια της 

ζωής µπορούν να 

προκαλέσουν µία ∆ΑΦ. 

 

33.3 66.7 44.4 47.4 10.3 35 
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5.2.2. Εξέταση 2
ης

 ερευνητικής υπόθεσης 

Το δεύτερο ερευνητικό ερώτηµα είχε ως στόχο να εξετάσει αν διαφέρουν οι 

εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής από τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής ως προς τις 

στάσεις τους απέναντι στη συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό στη γενική τάξη. 

Για τον έλεγχο της δεύτερης ερευνητικής υπόθεσης, η οποία προέβλεπε ότι οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής θα επιδείξουν περισσότερο θετικές στάσεις σε 

σύγκριση µε τoυς εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής για τη συµπερίληψη των µαθητών 

µε αυτισµό, χρησιµοποιήθηκε ο στατιστικός έλεγχος Independent-Samples t-test. 

Πραγµατοποιήθηκε σύγκριση των µέσων τιµών των στάσεων των δύο δειγµάτων. Η 

µέση τιµή για τις στάσεις των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής είναι 29.96 µε τυπική 

απόκλιση 5.76. Η µέση τιµή για τις στάσεις των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής είναι 

29.74 µε τυπική απόκλιση 4.38. Η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σηµαντική (t = 

0.21, df = 115, p > .05). Άρα, οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής δε διαφέρουν από τoυς 

εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής ως προς τις στάσεις τους για τη συµπερίληψη των 

µαθητών µε αυτισµό (Πίνακας 12).  

 

Πίνακας 12. Μέσος όρος, τυπική απόκλιση και ανάλυση t-test για στάσεις  

  

Ειδικότητα 

 

M.Ο. 

 

Τ.Α. 

 

t 

 

df 

 

   p   

Εκπαιδευτικοί  

γενικής αγωγής 

 

29.96 5.76 
Στάσεις  

 Εκπαιδευτικοί  

ειδικής αγωγής 

 

29.74 4.38 

0.21 115 .836 

Σηµείωση: Μ.Ο. = µέσος όρος, Τ.Α. = τυπική απόκλιση  

 

Για τον έλεγχο της σχέσης ανάµεσα στην ειδικότητα των εκπαιδευτικών και το 

βαθµό συµφωνίας σε κάθε δήλωση για τη συµπερίληψη των µαθητών µε ∆ΑΦ 

πραγµατοποιήθηκε ο στατιστικός έλεγχος χ
2
. Από τις εννέα δηλώσεις στις πέντε δε 

βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ ειδικότητας και δήλωσης. Αυτό 

ισχύει για τη δήλωση «Tα παιδιά µε ∆ΑΦ θα έπρεπε να εντάσσονται στο 

εκπαιδευτικό περιβάλλον της γενικής εκπαίδευσης» (χ
2 

= 8.05, df = 5, p > .05), «Οι 

µαθητές µε κλασικό αυτισµό αντιµετωπίζουν αρκετές δυσκολίες για να επωφεληθούν 

από τις δραστηριότητες του γενικού σχολείου» (χ
2 

= 5.40, df = 2, p > .05), «Ένας 

καλός εκπαιδευτικός γενικής αγωγής µπορεί να κάνει πολλά για να βοηθήσει ένα 
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µαθητή µε ∆ΑΦ» (χ
2 

= 10.78, df = 6, p > .05), «Τα σχολεία ειδικής αγωγής  που 

έχουν σχεδιαστεί για να καλύψουν τις ανάγκες των µαθητών µε ∆ΑΦ είναι τα πιο 

κατάλληλα πλαίσια για αυτούς τους µαθητές» (χ
2 

= 6.40, df = 6, p > .05) και «Είναι 

σηµαντικό οι µαθητές µε ∆ΑΦ να λαµβάνουν υπηρεσίες ειδικής αγωγής στο 

σχολείο» (χ
2 

= 6.47, df = 4, p > .05).  

Οι τέσσερις δηλώσεις στις οποίες βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά είναι 

οι ακόλουθες: «Όλοι οι µαθητές µε ∆ΑΦ θα έπρεπε να συµπεριλαµβάνονται στο 

εκπαιδευτικό περιβάλλον της γενικής εκπαίδευσης» (χ
2 

= 27.29, df = 6, p < .01), 

«Μόνο οι εκπαιδευτικοί µε µεγάλη εµπειρία στην ειδική αγωγή µπορεί να αναµένεται 

να ασχολούνται µε µαθητές µε ∆ΑΦ σε ένα σχολικό περιβάλλον» (χ
2 

= 20.13, df = 6, 

p < .05), «∆ε θα πρέπει να διατίθεται ξεχωριστή χρηµατοδότηση για τη συµπερίληψη 

µαθητών µε ∆ΑΦ» (χ
2 

= 10.26, df = 3, p < .05), «Οι µαθητές χωρίς αναπηρίες 

µπορούν να επωφεληθούν από την επαφή τους µε µαθητές µε ∆ΑΦ» (χ
2 

= 15.37, df = 

6, p < .05). 

Το υψηλότερο ποσοστό συµφωνίας σηµείωσαν οι εκπαιδευτικοί γενικής 

αγωγής (91%) και οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής (100%) στη δήλωση ότι «Είναι 

σηµαντικό οι µαθητές µε ∆ΑΦ να λαµβάνουν υπηρεσίες ειδικής αγωγής στο 

σχολείο», ενώ το αµέσως επόµενο υψηλότερο ποσοστό από τους εκπαιδευτικούς 

γενικής αγωγής (89.7%) και τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής (94.9%) πήρε η 

δήλωση ότι «Οι µαθητές χωρίς αναπηρίες µπορούν να επωφεληθούν από την επαφή 

τους µε µαθητές µε ∆ΑΦ» και «Ένας καλός εκπαιδευτικός γενικής αγωγής µπορεί να 

κάνει πολλά για να βοηθήσει ένα µαθητή µε ∆ΑΦ» µε ποσοστό 82.1% από τους 

εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής και 89.7% από τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής 

(Πίνακας 13). 

Το χαµηλότερο ποσοστό συµφωνίας από τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής 

έλαβε η δήλωση «Οι µαθητές µε κλασικό αυτισµό αντιµετωπίζουν αρκετές δυσκολίες 

για να επωφεληθούν από τις δραστηριότητες του γενικού σχολείου» (29.5%), ενώ 

από τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής πήρε η δήλωση «Όλοι οι µαθητές µε ∆ΑΦ 

θα έπρεπε να συµπεριλαµβάνονται στο εκπαιδευτικό περιβάλλον της γενικής 

εκπαίδευσης» (20.6%) (Πίνακας 13). 
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Πίνακας 13. Στάσεις των εκπαιδευτικών για τη συµπερίληψη µαθητών µε ∆ΑΦ 

Στάσεις 

 

Εκπαιδευτικοί 

Γενικής Αγωγής 

 

Εκπαιδευτικοί 

Ειδικής Αγωγής 

 

Σύνολο Μ.Ο. 

(Τ.Α.) 

 Συµφωνώ Συµφωνώ Συµφωνώ 

 

 

 Απόλυτη 

συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα 

(%) 

 

 

Απόλυτη 

Συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα 

(%) 

 

Απόλυτη 

Συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα 

(%) 

 

 

Είναι σηµαντικό οι 

µαθητές µε ∆ΑΦ να 

λαµβάνουν υπηρεσίες 

ειδικής αγωγής στο 

σχολείο. 

 

71 91 39 100 110 94 
1.91 

(.80) 

Οι µαθητές χωρίς 

αναπηρίες µπορούν να 

επωφεληθούν από την 

επαφή µε µαθητές µε 

∆ΑΦ. 

 

70 89.7 37 94.9 108 92.3 
2.12 

(1.03) 

Ένας καλός 

εκπαιδευτικός γενικής 

αγωγής µπορεί να κάνει 

πολλά για να βοηθήσει 

ένα µαθητή µε ∆ΑΦ. 

 

64 82.1 35 89.7 99 84.6 
2.67 

(1.30) 

Tα παιδιά µε ∆ΑΦ θα 

έπρεπε να εντάσσονται 

στο εκπαιδευτικό 

περιβάλλον της γενικής 

εκπαίδευσης. 

 

55 70.5 33 83.6 88 75.2 
2.91 

(1.32) 

∆ε θα πρέπει να 

διατίθεται ξεχωριστή 

χρηµατοδότηση για τη 

συµπερίληψη µαθητών 

µε ∆ΑΦ. 

 

61 78.2 23 59 84 71.8 

3 

(1.61) 

 

Μόνο οι εκπαιδευτικοί 

µε µεγάλη εµπειρία 

στην ειδική αγωγή 

µπορεί να αναµένεται να 

ασχολούνται µε  

µαθητές µε ∆ΑΦ σε ένα 

σχολικό περιβάλλον. 

 

48 
61.6 

 
12 30.7 60 51.3 

4 

(1.77) 

Όλοι οι µαθητές µε 

∆ΑΦ θα έπρεπε να 

συµπεριλαµβάνονται 

στο εκπαιδευτικό 

37 47.4 8 20.6 45 38.5 
4.30 

(1.70) 
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περιβάλλον της γενικής 

εκπαίδευσης. 

 

Τα σχολεία ειδικής 

αγωγής που έχουν 

σχεδιαστεί για να 

καλύψουν τις ανάγκες 

των µαθητών µε ∆ΑΦ  

είναι τα πιο κατάλληλα 

πλαίσια για αυτούς τους 

µαθητές. 

 

46 59 22 56.4 68 58.1 
4.48 

(1.51) 

Οι µαθητές µε κλασικό 

αυτισµό αντιµετωπίζουν 

αρκετές δυσκολίες για 

να επωφεληθούν από τις 

δραστηριότητες του 

γενικού σχολείου. 

 

23 29.5 20 51.3 43 36.8 
4.48 

(1.92) 

Σηµείωση: Μ.Ο. = µέσος όρος, Τ.Α. = τυπική απόκλιση  

 

Για τη σύγκριση των παραγόντων που θεωρούν οι εκπαιδευτικοί γενικής και 

ειδικής αγωγής σηµαντικούς για τη συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό 

χρησιµοποιήθηκε ο στατιστικός έλεγχος Independent-Samples t-test µε τον οποίο 

πραγµατοποιήθηκε σύγκριση των µέσων τιµών των παραγόντων των δύο οµάδων. Η 

µέση τιµή για τους παράγοντες που θεωρούν σηµαντικούς οι εκπαιδευτικοί γενικής 

αγωγής είναι 21.26 µε τυπική απόκλιση 5.34. Η µέση τιµή για τους παράγοντες που 

θεωρούν σηµαντικούς οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής είναι 20.36 µε τυπική 

απόκλιση 3.47. Η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σηµαντική (t = 1.09, df = 107, p 

> .05). Άρα, οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής δε διαφέρουν από τoυς εκπαιδευτικούς 

ειδικής αγωγής ως προς τους παράγοντες που θεωρούν σηµαντικούς για τη 

συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό (Πίνακας 14). 

 

Πίνακας 14. Μέσος όρος, τυπική απόκλιση και ανάλυση t-test για παράγοντες 

  

Ειδικότητα 

 

M.Ο. 

 

Τ.Α. 

 

t 

 

df 

 

     p 

Εκπαιδευτικοί  

γενικής αγωγής 

 

21.26 5.33 

Παράγοντες   

 Εκπαιδευτικοί  

ειδικής αγωγής 

 

20.36 3.47 

1.09 107 .277 

Σηµείωση: Μ.Ο. = µέσος όρος, Τ.Α. = τυπική απόκλιση  
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Συγκρίνοντας τις δηλώσεις των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής ως 

προς τους παράγοντες που παίζουν ρόλο στην επιτυχηµένη συµπερίληψη των 

µαθητών µε ∆ΑΦ δε βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ ειδικότητας και 

δήλωσης ανάµεσα στις δύο οµάδες σε επτά δηλώσεις από τις εννέα. Αυτές είναι: «Η 

βοήθεια από έναν επαγγελµατία βοηθό εκπαιδευτικό (ή βοηθό εκπαιδευτικού)» (χ
2 

= 

0.92, df = 2, p > .05), «Η στάση του προσωπικού του σχολείου» (χ
2 

= 8.88, df 4, p > 

.05), «Η σοβαρότητα της αναπηρίας» (χ
2 

= 0.92, df = 2, p > .05), «Η προσωπικότητα 

του µαθητή» (χ
2 

=6.79, df = 6, p > .05), «Η χρήση προγραµµάτων ενίσχυσης» (χ
2 

= 

6.17, df = 4, p > .05) «Η φαρµακευτική αγωγή και η φαρµακοθεραπεία» (χ
2 

= 10.57, 

df = 6, p > .05) και «Η ένας προς έναν παρέµβαση» (χ
2 

= 2.91, df = 4, p > .05).  

Αντίθετα βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ ειδικότητας και 

δήλωσης µόνο σε δύο από τις εννέα δηλώσεις. Αυτές είναι: «Η ακαδηµαϊκή 

ικανότητα του µαθητή» (χ
2 

= 21.79, df = 7, p < .05) και «Η ενθάρρυνση των µαθητών 

µε ∆ΑΦ να αλληλεπιδρούν µε συνοµηλίκους τυπικής ανάπτυξης» (χ
2 

= 16.22, df = 4, 

p < .05). 

Από τους παράγοντες για την επιτυχηµένη συµπερίληψη ενός µαθητή µε ∆ΑΦ 

τα υψηλότερα ποσοστά συµφωνίας, το 100% των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής 

αγωγής έλαβε η δήλωση «Η βοήθεια από έναν επαγγελµατία βοηθό εκπαιδευτικό (ή 

βοηθό εκπαιδευτικού) είναι ένας σηµαντικός παράγοντας για την επιτυχηµένη 

συµπερίληψη ενός µαθητή µε ∆ΑΦ». Τα αµέσως επόµενα υψηλότερα ποσοστά 

συµφωνίας από τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής (97.4%) και τους 

εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής (100%) προέκυψαν για «τη χρήση προγραµµάτων 

ενίσχυσης». Ακολούθησε η δήλωση «Η στάση του προσωπικού του σχολείου  είναι 

ένας σηµαντικός παράγοντας για την επιτυχηµένη συµπερίληψη ενός µαθητή µε 

∆ΑΦ» µε ποσοστό 94.8% από τους εκπαιδευτικούς γενικής και 100% από τους 

εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και η δήλωση «Η ενθάρρυνση των µαθητών µε ∆ΑΦ 

να αλληλεπιδρούν µε συνοµηλίκους τυπικής ανάπτυξης είναι ένας σηµαντικός 

παράγοντας για την επιτυχηµένη συµπερίληψη ενός µαθητή µε ∆ΑΦ» µε ποσοστά 

94.9% και 100% αντίστοιχα από τους εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής. Ο 

παράγοντας που συγκέντρωσε τα χαµηλότερα ποσοστά συµφωνίας από τους 

εκπαιδευτικούς γενικής (55.2%) και τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής (61.5%) για 

την επιτυχηµένη συµπερίληψη ήταν «Η φαρµακευτική αγωγή και η 

φαρµακοθεραπεία» (Πίνακας 15). 
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Πίνακας 15. Παράγοντες για την επιτυχηµένη συµπερίληψη των µαθητών µε ∆ΑΦ. 

Παράγοντες 

Εκπαιδευτικοί Γενικής 

Αγωγής 

 

Εκπαιδευτικοί Ειδικής 

Αγωγής 

 

Σύνολο  Μ.Ο. 

(Τ.Α.) 

  Συµφωνώ  Συµφωνώ Συµφωνώ 

 

 

 Απόλυτη 

συχνότητα  

Σχετική 

Συχνότητα 

(%) 

 

 

Απόλυτη 

Συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα 

(%) 

 

Απόλυτη 

Συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα 

(%) 

 

 

Η βοήθεια από έναν 

επαγγελµατία βοηθό 

εκπαιδευτικό (ή βοηθό 

εκπαιδευτικού) είναι ένας 

σηµαντικός παράγοντας για 

την επιτυχηµένη συµπερίληψη 

ενός µαθητή µε ∆ΑΦ. 

 

 

78 

 

100 

 

39 

 

100 

 

117 

 

100 

1.62 

(.63) 

Η στάση του προσωπικού του 

σχολείου  είναι ένας 

σηµαντικός παράγοντας για 

την επιτυχηµένη συµπερίληψη 

ενός µαθητή µε ∆ΑΦ. 

 

 

74 

 

94.8 

 

39 

 

100 

 

113 
96.6 

1.79 

(.95) 

Η χρήση προγραµµάτων 

ενίσχυσης είναι ένας 

σηµαντικός παράγοντας για 

την επιτυχηµένη συµπερίληψη 

ενός µαθητή µε ∆ΑΦ. 

 

 

76 

 

97.4 

 

39 

 

100 

 

115 
98.2 

1.88 

(.84) 

Η ενθάρρυνση των µαθητών 

µε ∆ΑΦ να αλληλεπιδρούν µε 

συνοµηλίκους τυπικής 

ανάπτυξης είναι ένας 

σηµαντικός παράγοντας για 

την επιτυχηµένη συµπερίληψη 

ενός µαθητή µε ∆ΑΦ. 

 

 

74 

 

94.9 

 

39 

 

100 
113 96.6 

1.89 

(.82) 

Η ένας προς έναν παρέµβαση 

είναι ένας σηµαντικός 

παράγοντας για την 

επιτυχηµένη συµπερίληψη 

ενός µαθητή µε ∆ΑΦ. 

 

 

69 

 

88.5 

 

37 

 

94.9 

 

106 
90.6 

2.23 

(1.02) 

Η σοβαρότητα της αναπηρίας 

είναι ένας σηµαντικός 

παράγοντας για την 

επιτυχηµένη συµπερίληψη 

ενός µαθητή µε ∆ΑΦ. 

 

 

69 

 

88.5 

 

38 

 

97.5 

 

107 
91.4 

2.23 

(.98) 

Η προσωπικότητα του µαθητή 

είναι ένας σηµαντικός 

παράγοντας για την 

 

66 

 

84.6 

 

34 

 

87.2 

 

100 
85.5 

2.45 

(1.28) 
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επιτυχηµένη συµπερίληψη 

ενός µαθητή µε ∆ΑΦ. 

 

Η φαρµακευτική αγωγή και η 

φαρµακοθεραπεία είναι ένας 

σηµαντικός παράγοντας για 

την επιτυχηµένη συµπερίληψη 

ενός µαθητή µε ∆ΑΦ. 

 

 

43 

 

 

55.2 

 

 

22 

 

61.5 

 

65 

 

57.3 

3.43 

(1.56) 

Η ακαδηµαϊκή ικανότητα του 

µαθητή είναι ένας σηµαντικός 

παράγοντας για την 

επιτυχηµένη συµπερίληψη 

ενός µαθητή µε ∆ΑΦ. 

 

 

54 

 

 

69.3 

 

 

19 

 

48.7 

 

73 

 

62.4 

3.44 

(1.84) 

Σηµείωση: Μ.Ο. = µέσος όρος, Τ.Α. = τυπική απόκλιση  

 

Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να αξιολογήσουν τη συµπεριφορά ενός µαθητή ως 

«Πολύ ∆ιαταρακτική», «∆ιαταρακτική», «Μερικώς ∆ιαταρακτική» και «Λίγο 

∆ιαταρακτική». Όµοια χρησιµοποιήθηκε ο στατιστικός έλεγχος Independent-Samples 

t-test για να καθοριστεί αν οι εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής έκριναν τις 

συµπεριφορές των µαθητών ως διαταρακτικές διαφορετικά. Η µέση τιµή των 

εκπαιδευτικών γενικής αγωγής στις συµπεριφορές ήταν 49.01 µε τυπική απόκλιση 

10.56. Η µέση τιµή των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στις συµπεριφορές ήταν 48.67 

µε τυπική απόκλιση 8.71. Η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σηµαντική (t = 0.18, 

df = 115, p > .05). Εποµένως, σε επίπεδο σηµαντικότητας .05 δεν υπάρχουν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο δειγµάτων όσον αφορά στη 

κατάταξη των συµπεριφορών ως διαταρακτικές. Οι στάσεις των εκπαιδευτικών 

γενικής και ειδικής αγωγής για τη συµπερίληψη των µαθητών µε ∆ΑΦ στη γενική 

τάξη δε διαφέρουν (Πίνακας 16). 

 

Πίνακας 16. Μέσος όρος, τυπική απόκλιση και ανάλυση t-test για συµπεριφορές 

  

Ειδικότητα 

 

M.Ο. 

 

Τ.Α. 

 

t 

 

df 

 

     p 

Εκπαιδευτικοί 

γενικής αγωγής 

 

49.01 10.56 

Συµπεριφορές  

 Εκπαιδευτικοί  

ειδικής αγωγής 

 

48.67 8.71 

0.18 115 .860 

Σηµείωση: Μ.Ο. = µέσος όρος, Τ.Α. = τυπική απόκλιση  

 



 131 

Για τον έλεγχο της σχέσης µεταξύ ειδικότητας και δήλωσης, για το πόσο 

διαταρακτική θεωρούν οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής και οι εκπαιδευτικοί ειδικής 

αγωγής µία συµπεριφορά ενός µαθητή πραγµατοποιήθηκε ο έλεγχος χ
2
. Από τις 

είκοσι συµπεριφορές µαθητών στην τάξη στις δεκαπέντε δε βρέθηκε στατιστικά 

σηµαντική διαφορά ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής ως 

προς την κατάταξη των συµπεριφορών ως διαταρακτικές. Οι συµπεριφορές είναι οι 

ακόλουθες: «Επιθετικότητα προς τους συνοµηλίκους ή τους ενηλίκους» (χ
2 

= 3.29, df 

= 3, p > .05), «Μη συµµόρφωση µε τις υποδείξεις του δασκάλου» (χ
2 

= 3.20, df = 4, p 

> .05), «Επαναλαµβανόµενος, παράξενος ή ηχολαλικός λόγος» (χ
2 

= 2.93, df = 4, p > 

.05), «Αντίσταση και αρνητική αντίδραση σε αλλαγές του προγράµµατος (χ
2 

= 5.40, 

df = 3, p > .05), «Υψηλά επίπεδα δραστηριότητας» (χ
2 

= 4.76, df = 4, p > .05), 

«Ακατάλληλα συναισθήµατα (ακατάλληλο άγχος ή γέλιο)» (χ
2 

= 3.21, df = 4, p > 

.05), «Ευαισθησία στους ήχους» (χ
2 

= 9.30, df = 4, p > .05), «Παράξενες ή 

ασυνήθιστες σωµατικές κινήσεις, όπως χτύπηµα δακτύλων, περιστροφές ή κίνηση 

µπρος-πίσω» (χ
2 

= 1.83, df = 4, p > .05), «Συµπεριφορά εκτός έργου (π.χ. οµιλία µε 

συµµαθητές)» (χ
2 

= 3.08, df = 4, p > .05), «Εµµονή µε το άγγιγµα, την όσφρηση ή τη 

δοκιµή αντικειµένων ή ανθρώπων» (χ
2 

= 4.37, df = 4, p > .05), «∆υσκολία στην 

αµοιβαία συνοµιλία» (χ
2 

= 3.70, df = 4, p > .05), «Προβλήµατα µε τη µη λεκτική 

επικοινωνία-συµπεριφορά ( π.χ. χρήση παράξενων χειρονοµιών)» (χ
2 

= 10.31, df = 5, 

p > .05), «Εµµονή µε ένα συγκεκριµένο αντικείµενο ή παιχνίδι» (χ
2 

= 4.25, df = 4, p 

> .05), «Φόβο για ακίνδυνα αντικείµενα» (χ
2 

= 3.43, df = 4, p > .05) και «Φτωχές 

σχέσεις µε συµµαθητές» (χ
2 

= 4.74, df = 4, p > .05). 

Όσον αφορά στην διαφοροποίηση της κατηγοριοποίησης µιας συµπεριφοράς ως 

πολύ διαταρακτικής ανάµεσα στις δύο οµάδες εκπαιδευτικών, στατιστικά σηµαντική 

διαφορά προέκυψε στις πέντε από τις είκοσι συµπεριφορές, δηλαδή στην 

«Επιφυλακτικότητα ή έλλειψη επίγνωσης για ό,τι κάνει ο εκπαιδευτικός» (χ
2 

= 12.56, 

df = 4, p < .05), στην «Αποφυγή βλεµµατικής επαφής» (χ
2 

= 19.28, df = 4, p < .05), 

στην «Απουσία σχέσης µε συνοµηλίκους» (χ
2 

= 9.74, df = 4, p < .05), στην «Αγένεια 

κατά την υποβολή ενός αιτήµατος» (χ
2 

= 10.17, df = 4, p < .05) και στις «Κραυγές, 

κλάµα ή εκρήξεις θυµού» (χ
2 

=  16.52, df = 3, p < .05). 

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των εκπαιδευτικών (Ν = 117) οι 87 έκριναν ότι 

η «Eπιθετικότητα προς τους συνοµηλίκους ή τους ενηλίκους» (74.4%) είναι πολύ 

διαταρακτική συµπεριφορά. Από αυτούς οι 55 εκπαιδευτικοί ήταν γενικής αγωγής 

(70.50%) και οι 32 ήταν ειδικής αγωγής (82.1%). Στη δεύτερη θέση ως πολύ 
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διαταρακτική κατέταξαν τη συµπεριφορά «Kραυγές, κλάµα ή εκρήξεις θυµού» 64 

εκπαιδευτικοί (54.7%). Από αυτούς οι 33 ήταν γενικής αγωγής (42.3%) και οι 31 

ήταν ειδικής αγωγής (79.5%). Στην τρίτη θέση ως πολύ διαταρακτική αναδείχτηκε η 

συµπεριφορά «Mη συµµόρφωση µε τις υποδείξεις του δασκάλου», όπως τη 

χαρακτήρισαν 38 εκπαιδευτικοί (32.5%). Από αυτούς οι 25 ήταν εκπαιδευτικοί 

γενικής αγωγής (32.1%) και οι 13 ήταν εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής (33.8%) 

(Πίνακας 17).  

Οι συµπεριφορές που συγκέντρωσαν τα χαµηλότερα ποσοστά ως 

διαταρακτικές, αποτελούν και χαρακτηριστικές συµπεριφορές των παιδιών µε 

αυτισµό. Ειδικότερα, από το σύνολο των εκπαιδευτικών 4 εκπαιδευτικοί µόνο 

(3.4%), οι οποίοι ήταν όλοι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής (5.1%), χαρακτήρισαν τις 

«Φτωχές σχέσεις µε συµµαθητές» ως πολύ διαταρακτική συµπεριφορά, 7 

εκπαιδευτικοί (6%), οι οποίοι ήταν όλοι γενικής αγωγής (9%), την «Αποφυγή 

βλεµµατικής επαφής», 8 εκπαιδευτικοί (6%) την «Αγένεια κατά την υποβολή ενός 

αιτήµατος» και 9 εκπαιδευτικοί (7.7%) τη «∆υσκολία στην αµοιβαία συνοµιλία» και 

την «Απουσία σχέσης µε συνοµηλίκους» (Πίνακας 17).  

 

Πίνακας 17. Κατάταξη συµπεριφορών σχετικές µε ∆ΑΦ  

Συµπεριφορές Εκπαιδευτικοί Γενικής 

Αγωγής 

 

Εκπαιδευτικοί Ειδικής 

Αγωγής 

 

Σύνολο Μ.Ο. 

(Τ.Α.) 

 

Απόλυτη 

συχνότητα 

 

Σχετική 

Συχνότητα 

(%) 

 

Απόλυτη 

συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα 

(%) 

Απόλυτη 

συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα 

(%) 

 

Επιθετικότητα προς 

τους συνοµηλίκους ή 

τους ενηλίκους 
 

55 70.50 32 82.1 87 74.4 
1.32 

(.64) 

Κραυγές, κλάµα ή 

εκρήξεις θυµού 

 

33 42.3 31 79.5 64 54.7 
1.62 

(.80) 

Μη συµµόρφωση µε τις 

υποδείξεις του 

δασκάλου 

 

25 32.1 13 33.3 38 32.5 
1.92 

(.83) 

Επαναλαµβανόµενος, 

παράξενος ή ηχολαλικός 

λόγος 

 

14 17.9 10 25.6 24 20.5 
2.17 

(.86) 

Αντίσταση και αρνητική 

αντίδραση σε αλλαγές 

του προγράµµατος 

 

13 16.7 9 23.1 22 18.8 
2.21 

(.84) 
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Υψηλά επίπεδα 

δραστηριότητας 

 

14 17.9 12 30.8 26 22.2 
2.24 

(.97) 

Ακατάλληλα 

συναισθήµατα 

(ακατάλληλο άγχος ή 

γέλιο) 

 

11 14.1 9 23.1 20 17.1 
2.28 

(.87) 

Ευαισθησία στους ήχους 

 
9 11.5 13 33.3 22 18.8 

2.40 

(.99) 
Παράξενες ή ασυνήθιστες 

σωµατικές κινήσεις, όπως 

χτύπηµα δακτύλων, 

περιστροφές ή κίνηση 

µπρος-πίσω 

 

10 12.8 4 10.3 14 12 
2.43 

(.91) 

Συµπεριφορά εκτός  

έργου (π.χ. οµιλία µε 

συµµαθητές) 

 

8 10.3 6 15.4 14 12 
2.49 

(.90) 

Εµµονή µε το άγγιγµα, 

την όσφρηση ή τη δοκιµή 

αντικειµένων ή 

ανθρώπων 

 

12 15.4 3 7.7 15 12.8 
2.52 

(.93) 

∆υσκολία στην αµοιβαία 

συνοµιλία 

 

7 9 2 5.1 9 7.7 
2.53 

(.81) 

Προβλήµατα µε τη µη 

λεκτική επικοινωνία-

συµπεριφορά ( π.χ. χρήση 

παράξενων χειρονοµιών) 

 

6 7.7 4 10.3 10 8.5 
2.68 

(.89) 

Αγένεια κατά την 

υποβολή ενός αιτήµατος 
 

6 7.7 2 5.1 8 6 
2.69 

(.92) 

Εµµονή µε ένα 

συγκεκριµένο 

αντικείµενο ή παιχνίδι 

 

10 12.8 4 10.3 14 12 
2.71 

(1.03) 

Φόβο για ακίνδυνα 

αντικείµενα 

 

7 9 3 7.7 10 8.5 
2.78 

(.94) 

Επιφυλακτικότητα ή 

έλλειψη επίγνωσης για 

ό,τι κάνει ο εκπαιδευτικός 

 

8 10.3 3 7.7 11 9.4 
2.78 

(1) 

Απουσία σχέσης µε 

συνοµηλίκους 

 

6 7.7 3 7.7 9 7.7 
2.87 

(.96) 

Φτωχές σχέσεις µε 

συµµαθητές 
 

4 5.1 0 0.0 4 3.4 
3.02 

(.91) 

Αποφυγή βλεµµατικής 

επαφής 
 

7 9 0 0.0 7 6 
3.25 

(1.08) 

Σηµείωση: Μ.Ο. = µέσος όρος, Τ.Α. = τυπική απόκλιση  
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5.2.3. Εξέταση 3
ης

 ερευνητικής υπόθεσης 

Το τρίτο ερευνητικό ερώτηµα είχε ως στόχο να εξετάσει αν οι εκπαιδευτικοί 

γενικής αγωγής διαφέρουν από τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής ως προς τη 

γνώση στρατηγικών για τη συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό στη γενική τάξη. 

Για τον έλεγχο της τρίτης ερευνητικής υπόθεσης, η οποία προέβλεπε ότι οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής γνωρίζουν µεγαλύτερο αριθµό στρατηγικών σε 

σύγκριση µε τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής για τη συµπερίληψη των µαθητών 

µε αυτισµό χρησιµοποιήθηκε ο στατιστικός έλεγχος Independent-Samples t-test. 

Πραγµατοποιήθηκε σύγκριση των µέσων τιµών των γνώσεων σε στρατηγικές των 

εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής (Πίνακας 18). Η µέση τιµή για τη γνώση 

στρατηγικών των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής είναι 56.74 µε τυπική απόκλιση 

9.02. Η µέση τιµή για τη γνώση στρατηγικών των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής 

είναι 48.23 µε τυπική απόκλιση 5.99. Η διαφορά αυτή είναι στατιστικά σηµαντική (t 

= 6.08, df = 106, p < .001) (Πίνακας 18). Άρα η οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής 

διαφέρουν από τoυς εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής ως προς τη γνώση στρατηγικών 

για τη συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό. 

 

Πίνακας 18. Μέσος όρος, τυπική απόκλιση και ανάλυση t-test για γνώση 

στρατηγικών 

  

Ειδικότητα 

 

M.Ο. 

 

Τ.Α. 

 

t 

 

df 

 

     p 

Εκπαιδευτικοί  

γενικής αγωγής 

 

56.74 9.02 Γνώση 

στρατηγικών 
 

 

Εκπαιδευτικοί 

ειδικής αγωγής 

 

48.23 5.99 

6.08 106 .001 

Σηµείωση: Μ.Ο. = µέσος όρος, Τ.Α. = τυπική απόκλιση  

 

Για να διερευνηθεί αν οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής διαθέτουν καλύτερο 

επίπεδο γνώσης για κάθε στρατηγική σε σύγκριση µε τους εκπαιδευτικούς γενικής 

αγωγής πραγµατοποιήθηκε ο στατιστικός έλεγχος χ
2
 και η διαδικασία Crosstabs. 

Όπως προέκυψε, από τις τριάντα οκτώ πρακτικές, σε είκοσι τρεις πρακτικές υπάρχει 

στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στις δύο οµάδες εκπαιδευτικών. Αυτό 

σηµαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής σηµείωσαν υψηλότερα ποσοστά 
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γνώσης σε σύγκριση µε τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής σε κάθε πρακτική από 

τις είκοσι τρεις όπως φαίνεται στον πίνακα 19. 

  

Πίνακας 19. Έλεγχος χ
2 

 για γνώση στρατηγικών και ειδικότητα  

Στρατηγικές χ
2
 df 

 

p 

 

1. Εφαρµοσµένη Ανάλυση της Συµπεριφοράς 40.04 1 .000 

2. Θεραπεία µέσω τέχνης  4.73 1 .030 

3. Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία  11.56 1 .001 

4. Συµβόλαιο συµπεριφοράς 10.64 1 .001 

5. Άµεση διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων  11.56 1 .001 

6. Υποστήριξη µέσω φαγητού  7.35 1 .007 

7. Επιπλέον χρόνος για την ολοκλήρωση εργασιών  4.91 1 .027 

8. Λειτουργική Αξιολόγηση της Συµπεριφοράς  17.51 1 .000 

9. Ρουτίνες Κοινής ∆ράσης  6.85 1 .009 

10. Μύηση συνοµηλίκων  4.50 1 .034 

11. ∆ιδασκαλία µεταξύ συνοµηλίκων  11.38 1 .001 

12. Επικοινωνιακό Σύστηµα Ανταλλαγής Εικόνων 36.30 1 .000 

13. Στρατηγικές προετοιµασίας  14.04 1 .000 

14. Στρατηγικές παρακίνησης   4.73 1 .030 

15. Στρατηγικές χαλάρωσης  4.73 1 .030 

16. Παροχή λίστας αλλαγών στο σχολικό πρόγραµµα  10.40 1 .001 

17. Παροχή λίστας αναµενόµενων συµπεριφορών  10.82 1 .001 

18. Αισθητηριακή Ολοκλήρωση 36.24 1 .000 

19. Κοινωνικές Ιστορίες  24.97 1 .000 

20. Μέθοδος TEACCH  24.97 1 .000 

21. Σύστηµα ανταλλάξιµων αµοιβών  10.40 1 .001 

22. ∆ιαφορική Ενίσχυση εναλλακτικής συµπεριφοράς  6.92 1 .009 

23. Οπτικό πρόγραµµα δραστηριοτήτων  

 

19.28 1 .000 

 

Αντίθετα, οι δεκαπέντε πρακτικές όπου δε σηµειώθηκε στατιστικά σηµαντική 

διαφορά στο επίπεδο γνώσης ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής 

αγωγής φαίνονται στον πίνακα 19.1.  
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Πίνακας 19.1. Έλεγχος χ
2 

 για γνώση στρατηγικών και ειδικότητα 

Στρατηγικές  χ
2
 df 

 

p 

 

1. Υποστηρικτική Τεχνολογία 2.20 1 .138 

2. Λήψη αποφάσεων 0.07 1 .787 

3. Εκπαίδευση µε ∆ιακριτές ∆οκιµές 2.44 1 .296 

4. Εκπαίδευση των τυπικά αναπτυσσόµενων µαθητών για 

τις ∆ΑΦ  

2.54 1 .111 

5. ∆ιευκόλυνση της Επικοινωνίας 0.64 1 .425 

6. Παιχνίδι στο πάτωµα 2.93 1 .087 

7. Πράα ∆ιδασκαλία 2.12 1 .145 

8. ∆ιδασκαλία κατά Περίσταση 1.25 1 .264 

9. ∆ιδασκαλία Καίριων ∆εξιοτήτων  1.50 1 .220 

10. Στρατηγικές προσαρµοσµένες στο παιχνίδι  0.22 1 .642 

11. Θέση κατά προτίµηση  1.63 1 .202 

12. Παρέµβαση µέσω Ανάπτυξης των Σχέσεων  1.50 1 .220 

13. Γνωστικά σενάρια 3.11 1 .078 

14. Λεκτική ενίσχυση - έπαινος  1.54 1 .215 

15. Θεµατική προσέγγιση Van Dijk  0.54 1 .462 

 

 

5.2.4. Εξέταση 4
ης 
ερευνητικής υπόθεσης 

Το τέταρτο ερευνητικό ερώτηµα είχε ως στόχο να καθορίσει αν διαφέρουν οι 

εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής από τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής ως προς τη 

χρήση στρατηγικών για τη συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό στη γενική τάξη. 

Για τον έλεγχο της τέταρτης ερευνητικής υπόθεσης, η οποία προέβλεπε ότι οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής έχουν χρησιµοποιήσει µεγαλύτερο αριθµό 

στρατηγικών και µε µεγαλύτερη επιστηµονική τεκµηρίωση σε σύγκριση µε τους 

εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής για τη συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό, 

χρησιµοποιήθηκε ο στατιστικός έλεγχος Independent-Samples t-test. 

Πραγµατοποιήθηκε σύγκριση των µέσων τιµών της χρήσης στρατηγικών των δύο 

δειγµάτων (Πίνακας 20). Η µέση τιµή της χρήσης στρατηγικών των εκπαιδευτικών 

γενικής αγωγής είναι 62.47 µε τυπική απόκλιση 8.91. Η µέση τιµή της χρήσης 

στρατηγικών των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής είναι 54.36 µε τυπική απόκλιση 7.99 

(Πίνακας 20). Η διαφορά αυτή είναι στατιστικά σηµαντική (t = 4.80, df = 115, p < 
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.001). Άρα, οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής διαφέρουν από τoυς εκπαιδευτικούς 

ειδικής αγωγής ως προς τη χρήση στρατηγικών συµπερίληψης. 

 

Πίνακας 20. Μέσος όρος, τυπική απόκλιση και ανάλυση t-test για χρήση 

στρατηγικών 

  

Ειδικότητα 

 

M.Ο. 

 

Τ.Α. 

 

t 

 

df 

 

     p 

Εκπαιδευτικοί  

γενικής αγωγής 

 

62.74 8.91 Χρήση 

στρατηγικών 
 

 

Εκπαιδευτικοί  

ειδικής αγωγής 

 

54.36 7.99 

4.80 115 .000 

Σηµείωση: Μ.Ο. = µέσος όρος, Τ.Α. = τυπική απόκλιση  

 

Για να διερευνηθεί αν οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής έχουν χρησιµοποιήσει 

µεγαλύτερο αριθµό στρατηγικών και µε µεγαλύτερη επιστηµονική τεκµηρίωση σε 

σύγκριση µε τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής για τη συµπερίληψη των µαθητών 

µε ∆ΑΦ στην τάξη πραγµατοποιήθηκε ο στατιστικός έλεγχο χ² και η διαδικασία 

Crosstabs (Πίνακας 21.). Αναλυτικότερα, από τις τριάντα οκτώ πρακτικές για τις 

οποίες οι εκπαιδευτικοί απάντησαν αν τις έχουν χρησιµοποιήσει, βρέθηκε να 

υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στις δύο οµάδες σε είκοσι τέσσερις 

πρακτικές. Σε κάθε πρακτική από τις είκοσι τέσσερις, όπως φαίνεται στον πίνακα 21, 

οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής σηµείωσαν υψηλότερα ποσοστά στον τοµέα της 

χρήσης στρατηγικών σε σύγκριση µε τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής. 

 

Πίνακας 21. Έλεγχος χ
2 
για χρήση στρατηγικών και ειδικότητα 

Στρατηγικές  χ
2
 df 

 

p 

 

1. Εφαρµοσµένη Ανάλυση της Συµπεριφοράς 20.38 4 .000 

2. Θεραπεία µέσω τέχνης  15.46 3 .030 

3. Υποστηρικτική Τεχνολογία 15.00 3 .002 

4. Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία   16.59 3 .001 

5. Συµβόλαιο συµπεριφοράς 16.01 3 .001 

6. Άµεση διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων  20.69 3 .000 

7. Υποστήριξη µέσω φαγητού  8.91 3 .031 



 138 

8. Εκπαίδευση των τυπικά αναπτυσσόµενων παιδιών για 

τις ∆ΑΦ 

12.67 3 .005 

9. Επιπλέον χρόνος για την ολοκλήρωση εργασιών  12.99 3 .005 

10. Λειτουργική Αξιολόγηση της Συµπεριφοράς  26.90 3 .000 

11. Ρουτίνες Κοινής ∆ράσης  10.54 3 .014 

12. ∆ιδασκαλία µεταξύ συνοµηλίκων  23.30 3 .000 

13. Επικοινωνιακό Σύστηµα Ανταλλαγής Εικόνων 38.10 3 .000 

14. Στρατηγικές προετοιµασίας  18.05 3 .000 

15. Στρατηγικές παρακίνησης   12.12 3 .007 

16. Παροχή λίστας αλλαγών στο σχολικό πρόγραµµα  13.49 3 .004 

17. Παροχή λίστας αναµενόµενων συµπεριφορών  17.79 3 .000 

18. Αισθητηριακή Ολοκλήρωση 36.33 3 .000 

19. Κοινωνικές Ιστορίες  39.55 3 .000 

20. Μέθοδος TEACCH  24.86 3 .000 

21. Σύστηµα ανταλλάξιµων αµοιβών  14.86 3 .002 

22. ∆ιαφορική Ενίσχυση εναλλακτικής συµπεριφοράς  10.92 3 .012 

23. Λεκτική ενίσχυση – έπαινος 9.53 3 .023 

24. Οπτικό πρόγραµµα δραστηριοτήτων  19.80 3 .000 

 

Αντίθετα, από τις τριάντα οκτώ πρακτικές για τις οποίες οι εκπαιδευτικοί 

απάντησαν αν τις έχουν χρησιµοποιήσει δεν βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά 

σηµαντική διαφορά ανάµεσα στις δύο οµάδες σε δεκατέσσερις πρακτικές. Αυτές 

παρουσιάζονται στον πίνακα 21.1. 

 

Πίνακας 21.1. Έλεγχος χ
2 
για χρήση στρατηγικών και ειδικότητα 

Στρατηγικές  χ
2
 df 

 

p 

 

1. Λήψη αποφάσεων 6.28 3 .099 

2. Εκπαίδευση µε ∆ιακριτές ∆οκιµές 5.02 3 .170 

3. Στρατηγικές χαλάρωσης 6.81 3 .078 

4. ∆ιευκόλυνση της Επικοινωνίας 4.23 3 .238 

5. Παιχνίδι στο πάτωµα 4.57 3 .206 

6. Πράα ∆ιδασκαλία 3.15 3 .369 

7. ∆ιδασκαλία κατά Περίσταση 2.98 3 .395 
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8. Μύηση συνοµηλίκων 4.04 3 .258 

9. Στρατηγικές προσαρµοσµένες στο παιχνίδι      7.84 3 .097 

10. Θέση κατά προτίµηση  4.10    3 .251 

11. ∆ιδασκαλία Καίριων ∆εξιοτήτων 3.12    3 .374 

12. Παρέµβαση µέσω Ανάπτυξης των Σχέσεων  4.89 3 .180 

13. Γνωστικά σενάρια 4.02 3 .260 

14. Θεµατική προσέγγιση Van Dijk  1.88 3 .759 

 

Επιπρόσθετα οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής και οι εκπαιδευτικοί ειδικής 

αγωγής διαφέρουν ως προς τη χρήση τεκµηριωµένων στρατηγικών για τη 

συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό στη γενική τάξη. Τα αποτελέσµατα όπως 

προέκυψαν µε τη διαδικασία Independent-Samples t-test από τη σύγκριση των µέσων 

τιµών της χρήσης τεκµηριωµένων πρακτικών για τις ∆ΑΦ επιβεβαιώνουν την 

τέταρτη υπόθεση. Αναλυτικότερα, η µέση τιµή στη χρήση τεκµηριωµένων πρακτικών 

των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής, σύµφωνα µε το Simpson (2005), είναι 5.59 µε 

τυπική απόκλιση .75. Η µέση τιµή στη χρήση τεκµηριωµένων πρακτικών των 

εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής είναι 5.18 µε τυπική απόκλιση .91. Η διαφορά αυτή 

είναι στατιστικά σηµαντική (t = 2.60, df = 115, p < .05). Άρα, ισχύει ότι οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής έχουν χρησιµοποιήσει περισσότερες τεκµηριωµένες 

πρακτικές σε σύγκριση µε τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής για τη συµπερίληψη 

µαθητών µε ∆ΑΦ στη γενική τάξη.  

Η µέση τιµή στη χρήση ελπιδοφόρων πρακτικών, σύµφωνα µε το Simpson 

(2005), των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής είναι 15.04 µε τυπική απόκλιση 2.34. Η 

µέση τιµή στη χρήση ελπιδοφόρων πρακτικών των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής 

είναι 12.54 µε τυπική απόκλιση 2.50. Η διαφορά αυτή είναι στατιστικά σηµαντική (t 

= 5.32, df = 115, p < .001). Άρα, οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής έχουν 

χρησιµοποιήσει περισσότερες τεκµηριωµένες πρακτικές σε σύγκριση µε τους 

εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής για τη συµπερίληψη µαθητών µε ∆ΑΦ στη γενική 

τάξη.  

Η µέση τιµή της χρήσης τεκµηριωµένων πρακτικών σύµφωνα µε το NPDC 

(2014) των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής είναι 23.37 µε τυπική απόκλιση 3.40. Η 

µέση τιµή της χρήσης τεκµηριωµένων πρακτικών των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής 

είναι 19.28 µε τυπική απόκλιση 3. Η διαφορά αυτή είναι στατιστικά σηµαντική (t = 

6.37, df = 115, p < .001). Εποµένως, οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής έχουν 
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χρησιµοποιήσει περισσότερες τεκµηριωµένες πρακτικές σε σύγκριση µε τους 

εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής για τη συµπερίληψη µαθητών µε ∆ΑΦ στη γενική 

τάξη. Στον πίνακα 22 παρουσιάζονται οι αναλύσεις για τη χρήση τεκµηριωµένων 

πρακτικών από τους εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής. 

 

Πίνακας 22. Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και αναλύσεις t-test για χρήση 

τεκµηριωµένων πρακτικών 

  

Ειδικότητα 

 

M.Ο. 

 

Τ.Α. 

 

t 

 

df 

 

p 

Εκπαιδευτικοί 

γενικής αγωγής 

 

5.59 .75 
Τεκµηριωµένες 

πρακτικές (Simpson) 

 

Εκπαιδευτικοί 

ειδικής αγωγής 

 

5.18 .91 

2.60 115 .011 

Εκπαιδευτικοί 

γενικής αγωγής 

 

15.04 2.34 
Ελπιδοφόρες 

πρακτικές (Simpson) 

Εκπαιδευτικοί 

ειδικής αγωγής 

 

12.54 2.50 

5.32 115 .000 

Εκπαιδευτικοί 

γενικής αγωγής 

 

23.37 3.40 
Τεκµηριωµένες  

πρακτικές (NPDC) 

 

Εκπαιδευτικοί 

ειδικής αγωγής 

 

19.28 3 

6.37 115 .000 

Σηµείωση: Μ.Ο. = µέσος όρος, Τ.Α. = τυπική απόκλιση  

 

Στον τοµέα της γνώσης στρατηγικών συµπερίληψης, από τις τεκµηριωµένες και 

ελπιδοφόρες πρακτικές (Simpson, 2005) οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι 

γνώριζαν την Υποστηρικτική Τεχνολογία (85.5%), τις Στρατηγικές προσαρµοσµένες 

στο παιχνίδι (76.9%) και στη συνέχεια τις Κοινωνικές Ιστορίες (70.1%) και τη 

∆οµηµένη διδασκαλία (Μέθοδος TEACCH) (70.1%). Από τις επιστηµονικά 

τεκµηριωµένες πρακτικές (NPDC, 2014), οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι 

γνώριζαν την Υποστηρικτική Τεχνολογία (85.5%), τις Στρατηγικές παρακίνησης (π.χ. 

λεκτικές, οπτικές, µίµησης, σωµατικές κτλ) (84.6%) και την Άµεση διδασκαλία 

κοινωνικών δεξιοτήτων (79.5%). Γενικά, από τις υπόλοιπες στρατηγικές, που 

περιλάµβαναν τις στρατηγικές µε Περιορισµένη υποστήριξη, τις µη Προτεινόµενες 

στρατηγικές, τις στρατηγικές ∆ιαχείρισης της συµπεριφοράς, τις Εκπαιδευτικές 

τεχνικές, τις Τροποποιήσεις στην τάξη και τις Κοινωνικές δεξιότητες, οι 
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περισσότεροι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι γνώριζαν την πρακτική Λεκτική ενίσχυση – 

έπαινος (97.4%), την πρακτική Επιπλέον χρόνος για την ολοκλήρωση εργασιών 

(88%), τις Στρατηγικές παρακίνησης (π.χ. λεκτικές, οπτικές, µίµησης, σωµατικές 

κτλ.) (84.6%), τις Στρατηγικές χαλάρωσης (84.6%) και το Συµβόλαιο συµπεριφοράς 

(84.6%). 

Στον τοµέα της χρήσης στρατηγικών συµπερίληψης, από τις τεκµηριωµένες και 

ελπιδοφόρες πρακτικές (Simpson, 2005) οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι 

είχαν χρησιµοποιήσει την Υποστηρικτική Τεχνολογία (64.1%), τις Στρατηγικές 

προσαρµοσµένες στο παιχνίδι (63.2%) και στη συνέχεια τις Κοινωνικές Ιστορίες 

(56.4%) και την Εφαρµοσµένη Ανάλυση της Συµπεριφοράς (56.4%). Από τις 

επιστηµονικά τεκµηριωµένες πρακτικές (NPDC, 2014), οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι είχαν χρησιµοποιήσει τις Στρατηγικές παρακίνησης 

(75.2%), την Άµεση διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων (69.2%) και στη συνέχεια 

την Υποστηρικτική Τεχνολογία (64.1%). Γενικά, από τις υπόλοιπες στρατηγικές, οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι είχαν χρησιµοποιήσει την πρακτική 

Λεκτική ενίσχυση-έπαινος (88.9%), το Συµβόλαιο συµπεριφοράς (78.6%) και την 

πρακτική Επιπλέον χρόνος για την ολοκλήρωση εργασιών (76.9%). 

Οι εκπαιδευτικοί κατέταξαν την κάθε στρατηγική που χρησιµοποίησαν ως 

«Πολύ αποτελεσµατική», «Αποτελεσµατική» και «Μερικώς αποτελεσµατική». Από 

τις τεκµηριωµένες και ελπιδοφόρες πρακτικές (Simpson, 2005) οι εκπαιδευτικοί 

γενικής αγωγής χαρακτήρισαν ως πολύ αποτελεσµατική την Υποστηρικτική 

Τεχνολογία (16,7%) και τις Στρατηγικές προσαρµοσµένες στο παιχνίδι (16,7%), στη 

συνέχεια τη ∆ιδασκαλία Κατά Περίσταση (11.5%) και τις Κοινωνικές Ιστορίες 

(10.3%). Από τις τεκµηριωµένες πρακτικές (NPDC, 2014) έκριναν ως πολύ 

αποτελεσµατική τις Στρατηγικές παρακίνησης (π.χ. λεκτικές, οπτικές, µίµησης, 

σωµατικές κτλ) (24.4%), στη συνέχεια την Υποστηρικτική Τεχνολογία (16,7%) και 

έπειτα το Οπτικό πρόγραµµα δραστηριοτήτων (12.8%) και την Άµεση διδασκαλία 

κοινωνικών δεξιοτήτων (12.8%). Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής χαρακτήρισαν από 

τις τεκµηριωµένες και ελπιδοφόρες πρακτικές (Simpson et al., 2005) ως πολύ 

αποτελεσµατική και αυτοί την Υποστηρικτική Τεχνολογία (41%). Ακολούθησαν οι 

Κοινωνικές Ιστορίες (33.3%) και η ∆οµηµένη διδασκαλία (Μέθοδος TEACCH) 

(30%). Από τις τεκµηριωµένες πρακτικές (NPDC, 2014) έκριναν ως πολύ 

αποτελεσµατική το Οπτικό πρόγραµµα δραστηριοτήτων (41%) και την 
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Υποστηρικτική Τεχνολογία (41%) και στη συνέχεια τις Στρατηγικές παρακίνησης 

(38.5% ) και τις Κοινωνικές Ιστορίες (33.3%). 

Οι εκπαιδευτικοί γενικότερα από τις τεκµηριωµένες και ελπιδοφόρες πρακτικές 

(Simpson, 2005) χαρακτήρισαν ως πολύ αποτελεσµατική την Υποστηρικτική 

Τεχνολογία (24.8%), τις Στρατηγικές προσαρµοσµένες στο παιχνίδι (18.8%) και τις 

Κοινωνικές Ιστορίες (17.9%). Από τις τεκµηριωµένες πρακτικές (NPDC, 2014) 

έκριναν ως πολύ αποτελεσµατική το Οπτικό πρόγραµµα δραστηριοτήτων (41%) και 

την Υποστηρικτική Τεχνολογία (41%), στη συνέχεια τις Στρατηγικές παρακίνησης 

(π.χ. λεκτικές, οπτικές, µίµησης, σωµατικές κ.τ.λ.) (38.5%) και έπειτα τις Κοινωνικές 

Ιστορίες (33.3%). Γενικά, από τις υπόλοιπες στρατηγικές, που περιλάµβαναν τις 

στρατηγικές µε Περιορισµένη υποστήριξη, τις µη Προτεινόµενες στρατηγικές, τις 

στρατηγικές ∆ιαχείρισης της συµπεριφοράς, τις Εκπαιδευτικές τεχνικές, τις 

Τροποποιήσεις στην τάξη και τις Κοινωνικές δεξιότητες, οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί χαρακτήρισαν ως πολύ αποτελεσµατική την πρακτική Λεκτική 

ενίσχυση-έπαινο (35%), τις Στρατηγικές χαλάρωσης (31.6%) και τέλος τις 

Στρατηγικές παρακίνησης (π.χ. λεκτικές, οπτικές, µίµησης, σωµατικές κτλ.) (29.1%). 

 

 

5.2.5. Εξέταση 5
ης

 ερευνητικής υπόθεσης 

Το πέµπτο ερευνητικό ερώτηµα είχε ως στόχο να εξετάσει ποια είναι η σχέση 

µεταξύ της εµπειρίας των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής στον αυτισµό 

και της γνώσης και χρήσης στρατηγικών για τη συµπερίληψη των µαθητών µε 

αυτισµό. Για τον έλεγχο της πέµπτης ερευνητικής υπόθεσης, η οποία προέβλεπε ότι 

εµπειρία των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής στον αυτισµό θα συσχετιστεί 

θετικά µε τη γνώση και χρήση στρατηγικών συµπερίληψης που εφαρµόζονται στην 

τάξη, χρησιµοποιήθηκε ο δείκτης συσχέτισης Spearman. Προέκυψε ότι µεταξύ της 

εµπειρίας των εκπαιδευτικών στον αυτισµό και των γνώσεών τους σε στρατηγικές 

συµπερίληψης υπάρχει µέτρια θετική συσχέτιση (rho = .52, p < .05), η οποία είναι 

στατιστικά σηµαντική. Για τις µεταβλητές εµπειρία και χρήση στρατηγικών 

συµπερίληψης (rho = .42, p < .05) βρέθηκε επίσης µέτρια θετική συσχέτιση, η οποία 

είναι στατιστικά σηµαντική. Στον πίνακα 23 παρουσιάζονται οι συσχετίσεις των 

µεταβλητών της εµπειρίας και της γνώσης και χρήσης στρατηγικών. 

Ειδικότερα, στους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής ανάµεσα στην εµπειρία τους 

στον αυτισµό και στη γνώση στρατηγικών συµπερίληψης για τις ∆ΑΦ που 
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εφαρµόζονται στην τάξη βρέθηκε ασθενής θετική συσχέτιση (rho = .28, p > .05), η 

οποία δεν είναι στατιστικά σηµαντική (Πίνακας 23.1). Στους εκπαιδευτικούς ειδικής 

αγωγής ανάµεσα στην εµπειρία τους στον αυτισµό και στη γνώση στρατηγικών 

συµπερίληψης για τις ∆ΑΦ που εφαρµόζονται στην τάξη βρέθηκε επίσης ασθενής 

προς µέτρια θετική συσχέτιση (rho= .30, p < .05), η οποία είναι στατιστικά 

σηµαντική (Πίνακας 23.2). 

Όσον αφορά στη χρήση στρατηγικών συµπερίληψης στους εκπαιδευτικούς 

γενικής αγωγής ανάµεσα στην εµπειρία τους στον αυτισµό και στη χρήση 

στρατηγικών δε βρέθηκε συσχέτιση (rho = .17, p < .05) (Πίνακας 23.1). Αντίθετα 

στους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής ανάµεσα στην εµπειρία στον αυτισµό και στη 

χρήση στρατηγικών συµπερίληψης βρέθηκε µέτρια θετική συσχέτιση (rho = .37, p < 

.05), η οποία είναι στατιστικά σηµαντική (Πίνακας 23.2). 

 

Πίνακας 23. Συσχετίσεις εµπειρίας, γνώσεων και στάσεων των εκπαιδευτικών µε τη 

γνώση και χρήση στρατηγικών  

 Εµπειρία Γνώσεις 

 

Στάσεις 

  

Γνώση στρατηγικών .52** .51** .19* 

Χρήση στρατηγικών .42** .41**       .13 

               Σηµείωση: ** p < .01 * p < .05          

 

 

5.2.6. Εξέταση 6
ης

 ερευνητικής υπόθεσης 

Το έκτο ερευνητικό ερώτηµα είχε ως στόχο να εξετάσει ποια είναι η σχέση 

µεταξύ της γνώσης των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής για τον αυτισµό 

και της γνώσης και χρήσης στρατηγικών για τη συµπερίληψη των µαθητών µε 

αυτισµό. Η έκτη ερευνητική υπόθεση προέβλεπε ότι η γνώση των εκπαιδευτικών 

γενικής και ειδικής αγωγής για τον αυτισµό θα συσχετιστεί θετικά µε τη γνώση και 

χρήση στρατηγικών για τη συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό που 

εφαρµόζονται στην τάξη. Ο έλεγχος γραµµικής συσχέτισης (Pearson, r) καταδεικνύει 

τη γραµµική συσχέτιση µεταξύ των δύο µεταβλητών. Από τον έλεγχο συσχέτισης 

(Pearson, r) προέκυψε, σύµφωνα µε τον πίνακα 23, ότι µεταξύ των γνώσεων των 

εκπαιδευτικών για τον αυτισµό και των γνώσεών τους για στρατηγικές 

συµπερίληψης υπάρχει µέτρια θετική συσχέτιση (r = .51, p < .001), η οποία είναι 
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στατιστικά σηµαντική. Ανάµεσα στις γνώσεις των εκπαιδευτικών για τον αυτισµό 

και τη χρήση στρατηγικών για τη συµπερίληψη µαθητών µε αυτισµό βρέθηκε ότι 

υπάρχει επίσης µέτρια θετική συσχέτιση (r = .41, p < .001), η οποία είναι στατιστικά 

σηµαντική.  

Ειδικότερα, στους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής ανάµεσα στις γνώσεις τους 

για τον αυτισµό και στη γνώση στρατηγικών συµπερίληψης που εφαρµόζονται στην 

τάξη βρέθηκε µέτρια θετική συσχέτιση (r = .43, p < .01), η οποία είναι στατιστικά 

σηµαντική (Πίνακας 23.1). Στους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής ανάµεσα στις 

γνώσεις τους για τον αυτισµό και στη γνώση στρατηγικών συµπερίληψης βρέθηκε 

µέτρια θετική συσχέτιση (r = .37, p < .05), η οποία είναι στατιστικά σηµαντική 

(Πίνακας 23.2). 

 Όσον αφορά στη χρήση στρατηγικών συµπερίληψης, στους εκπαιδευτικούς 

γενικής αγωγής ανάµεσα στις γνώσεις τους για τον αυτισµό και στη χρήση 

στρατηγικών βρέθηκε µέτρια θετική συσχέτιση (r = .32, p < .01), η οποία είναι 

στατιστικά σηµαντική (Πίνακας 23.1). Μέτρια θετική συσχέτιση βρέθηκε επίσης και 

στους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής ανάµεσα στις γνώσεις τους για τον αυτισµό 

και στη χρήση στρατηγικών συµπερίληψης (r = .34, p < .05), η οποία είναι 

στατιστικά σηµαντική (Πίνακας 23.2). 

 

Πίνακας 23.1. Συσχετίσεις εµπειρίας, γνώσεων και στάσεων των εκπαιδευτικών 

γενικής αγωγής µε τη γνώση και χρήση στρατηγικών 

 Εµπειρία Γνώσεις 

 

Στάσεις 

  

Γνώση στρατηγικών .28* .43** .25* 

Χρήση στρατηγικών       .17 .32**       .19 

               Σηµείωση: ** p < .01 * p < .05     

 

 

Πίνακας 23.2. Συσχετίσεις εµπειρίας, γνώσεων και στάσεων των εκπαιδευτικών 

ειδικής αγωγής µε τη γνώση και χρήση στρατηγικών 

 Εµπειρία Γνώσεις 

 

Στάσεις 

  

Γνώση στρατηγικών        .30 .37* .05 

Χρήση στρατηγικών .37* .34*       -.05 

               Σηµείωση: * p < .05        
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5.2.7. Εξέταση 7
ης

 ερευνητικής υπόθεσης 

Το έβδοµο ερευνητικό ερώτηµα είχε ως στόχο να εξετάσει ποια είναι η σχέση 

µεταξύ των στάσεων των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής για τη 

συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό στη γενική τάξη του σχολείου και της γνώσης 

και χρήσης στρατηγικών για τη συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό. Η έβδοµη 

ερευνητική υπόθεση προέβλεπε ότι οι στάσεις των εκπαιδευτικών για τη 

συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό θα συσχετιστούν θετικά µε τη γνώση και 

χρήση στρατηγικών για τη συµπερίληψη των µαθητών µε ∆ΑΦ. Από τον έλεγχο 

συσχέτισης (Pearson, r) προέκυψε ότι µεταξύ των στάσεων των εκπαιδευτικών και 

των γνώσεών τους για στρατηγικές συµπερίληψης δεν υπάρχει συσχέτιση (r = .19). 

Mεταξύ των στάσεων των εκπαιδευτικών για τον αυτισµό και της χρήσης 

στρατηγικών συµπερίληψης βρέθηκε επίσης ότι δεν υπάρχει συσχέτιση (r = .13) 

(Πίνακας 23). 

Ειδικότερα, στους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής ανάµεσα στις στάσεις τους 

για τη συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό και στη γνώση στρατηγικών 

συµπερίληψης που εφαρµόζονται στην τάξη βρέθηκε ασθενής θετική συσχέτιση (r = 

.25, p < .05), η οποία είναι στατιστικά σηµαντική (Πίνακας 23.1). Επίσης, στους 

εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής ανάµεσα στις στάσεις τους για τη συµπερίληψη των 

µαθητών µε αυτισµό και στη γνώση στρατηγικών συµπερίληψης που εφαρµόζονται 

στην τάξη δε βρέθηκε συσχέτιση (r = .05) (Πίνακας 23.2). 

Όσον αφορά στη χρήση στρατηγικών συµπερίληψης, στους εκπαιδευτικούς 

γενικής αγωγής ανάµεσα στις στάσεις τους για τη συµπερίληψη των µαθητών µε 

αυτισµό και στη χρήση στρατηγικών δε βρέθηκε συσχέτιση (r = .19) (Πίνακας 23.1). 

Οµοίως, για τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής ανάµεσα στις στάσεις τους για τη 

συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό και στη χρήση στρατηγικών συµπερίληψης δε 

βρέθηκε συσχέτιση (r = -.05) (Πίνακας 23.2). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Αυτό το κεφάλαιο περιλαµβάνει τη συζήτηση των συµπερασµάτων που 

σχετίζονται µε τα ερευνητικά ερωτήµατα και τις σχετικές ερευνητικές υποθέσεις της 

έρευνας και τη συσχέτιση των αποτελεσµάτων µε την αναθεώρηση της 

βιβλιογραφίας. 

Στην παρούσα έρευνα διερευνήθηκαν η εµπειρία των εκπαιδευτικών γενικής 

και ειδικής αγωγής της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης στον αυτισµό, οι γνώσεις τους 

για τον αυτισµό, καθώς και οι στάσεις τους και οι πρακτικές, που γνωρίζουν και 

έχουν χρησιµοποιήσει, σε σχέση µε τη συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό στη 

γενική τάξη µε το ερωτηµατολόγιο Autism Inclusion Questionnaire (AIQ) (Segall & 

Campbell, 2007). Καθώς η συµπερίληψη αποτελεί µία εκπαιδευτική επιλογή και 

πρακτική που διασφαλίζει την πλήρη συµµετοχή και εκπαίδευση των µαθητών µε 

αυτισµό στη γενική τάξη, η εµπειρία, οι γνώσεις, οι στάσεις και οι στρατηγικές των 

εκπαιδευτικών αποτελούν κρίσιµες µεταβλητές για την επιτυχία της. 

 Για την επίτευξη του σκοπού της έρευνας διατυπώθηκαν συγκεκριµένα 

ερευνητικά ερωτήµατα και σχετικές ερευνητικές υποθέσεις, οι οποίες αφορούν 

σύγκριση µεταξύ της εµπειρίας στην ειδική αγωγή και στην εκπαίδευση µαθητών µε 

αυτισµό των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής της Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης, που εργάζονται στο γενικό σχολείο, σύγκριση µεταξύ των γνώσεών 

τους για τις αυτισµό, των στάσεών τους απέναντι στη συµπερίληψη των µαθητών µε 

αυτισµό και των στρατηγικών και πρακτικών, που γνωρίζουν και έχουν 

χρησιµοποιήσει για τη συµπερίληψη αυτών των µαθητών. Επιπρόσθετα 

διερευνήθηκε η σχέση µεταξύ της εµπειρίας και των γνώσεων των εκπαιδευτικών 

στον αυτισµό και των στάσεών τους απέναντι στη συµπερίληψη των µαθητών µε 

αυτισµό µε τη γνώση και χρήση στρατηγικών για τη συµπερίληψη των µαθητών µε 

αυτισµό. 

Ως προς την πρώτη ερευνητική υπόθεση, η οποία προέβλεπε ότι οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής θα καταδείξουν αυξηµένο επίπεδο γνώσεων για τον 

αυτισµό σε σύγκριση µε τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής τα ευρήµατα την 

επιβεβαιώνουν. Βρέθηκε ότι οι γνώσεις των εκπαιδευτικών για τον αυτισµό 

επηρεάστηκαν από την ειδικότητα και ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής διέθεταν 

βελτιωµένο επίπεδο γνώσεων σε σύγκριση µε τους εκπαιδευτικούς γενική αγωγής, 
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ειδικότερα στα στοιχεία που αφορούν στα συµπτώµατα και στη διάγνωση του 

αυτισµού. Και στην κατηγορία των γνώσεων για τον αυτισµό που αφορά στην 

αντιµετώπιση και τις παρεµβάσεις προέκυψε ότι ένα στατιστικά σηµαντικά 

µεγαλύτερο ποσοστό εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής σε σύγκριση µε τους 

εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής διέθετε αυξηµένο επίπεδο γνώσεων. Μόνο στην 

κατηγορία των γνώσεων που αφορά στις αιτίες για τον αυτισµό δε βρέθηκε διαφορά 

στο επίπεδο γνώσεων ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής. 

Στην βιβλιογραφία υπάρχουν λίγες αναφορές για τις γνώσεις των 

εκπαιδευτικών γενικής αγωγής σε σύγκριση µε τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής 

για τα χαρακτηριστικά του αυτισµού, την αυτο-αποτελεσµατικότητά τους και την 

ανησυχία των εκπαιδευτικών να διδάξουν τους µαθητές µε αυτισµό (Jennett, Harris, 

& Mesibov, 2003). Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την πρώτη ερευνητική 

υπόθεση βρίσκονται σε συµφωνία µε τα αποτελέσµατα άλλων ερευνών σχετικά µε 

αυτό το θέµα. Αρχικά οι Stone και Rosenbaum (1988) βρήκαν ότι οι εκπαιδευτικοί 

είχαν λανθασµένες απόψεις για τους µαθητές µε αυτισµό, ειδικά στον τοµέα της 

γνώσης, όταν συγκρίθηκαν µε τους ειδικούς στο χώρο του αυτισµού. Αναλυτικότερα, 

η αξιολόγηση των γνώσεων των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής για τα 

χαρακτηριστικά του αυτισµού και των πεποιθήσεών τους για την αιτιολογία, 

αποκάλυψαν ότι οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής είχαν φτωχότερες γνώσεις και 

λιγότερη εκπαίδευση στον αυτισµό από τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής (Helps, 

Newsom-Davis, & Callias, 1999). Η διαφορά αυτή στο επίπεδο των γνώσεων έχει 

αναδειχθεί εξίσου στην έρευνα των Mavropoulou και Padeliadu (2000) που έχει 

πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα, της Schwarber (2006), των Segall
 
και Campbell 

(2012), στην οποία χρησιµοποιήθηκε το ίδιο εργαλείο, το ερωτηµατολόγιο Autism 

Inclusion Questionnaire (ΑΙQ), και των Haimour και Obaidat (2013). 

Στην έρευνα της Whaley (2002) µε συµµετέχοντες εκπαιδευτικούς ειδικής 

αγωγής βρέθηκαν ελλείµµατα στις γνώσεις τους για την αιτιολογία του αυτισµού, τον 

εκπαιδευτικό προγραµµατισµό και τις µεθόδους διδασκαλίας. Σε άλλες έρευνες, όπως 

της Hendricks (2007, 2011), στις οποίες αξιολογήθηκαν οι γνώσεις των 

εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και η εφαρµογή πρακτικών για την υποστήριξη 

µαθητών µε ∆ΑΦ, οι συµµετέχοντες εξέθεσαν ένα χαµηλό έως ενδιάµεσο επίπεδο 

γνώσης, καθώς επίσης και εφαρµογής πρακτικών. Στην έρευνα των  Schwartz και 

Drager (2008) πολλοί εκπαιδευτικοί στερούνταν από µια ικανοποιητική ενηµέρωση, 

γνώση και κατανόηση του αυτισµού για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες αυτών των 
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µαθητών στα δηµόσια σχολεία. Στις µελέτες των Al-Sharbati και συν. (2013) και 

Shetty και Sanjeev (2014), που πραγµατοποιήθηκαν για να αξιολογήσουν τις γνώσεις 

των εκπαιδευτικών γενικά για τις ∆ΑΦ προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί διέθεταν λίγες 

γνώσεις. 

Αντίθετα το επίπεδο γνώσεων για τις ∆ΑΦ δε βρέθηκε να διαφέρει ανάµεσα 

στους εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής στην έρευνα του Segall (2007), 

στην οποία χρησιµοποιήθηκε το ίδιο εργαλείο, το ερωτηµατολόγιο Autism Inclusion 

Questionnaire (ΑΙQ), πράγµα που µπορεί να οφείλεται στο µικρό αριθµό των 

συµµετεχόντων στην έρευνα (Segall, 2007). 

Στην παρούσα έρευνα το επίπεδο γνώσεων που διέθεταν οι εκπαιδευτικοί 

γενικής αγωγής, το οποίο ήταν χαµηλότερο από εκείνο των εκπαιδευτικών ειδικής 

αγωγής συνδέεται µε την έλλειψη εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στην Ειδική 

Αγωγή (ΕΑ). Το 73.1% των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής δεν είχε κάποια 

εκπαίδευση στην ΕΑ, είτε µε τη µορφή επιµόρφωσης είτε µε την µορφή 

µετεκπαίδευσης στην ειδική αγωγή ή µεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώµατος. 

Το 65.4% των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής δεν είχε λάβει κάποια επιµόρφωση ή 

εκπαίδευση για την υποστήριξη των µαθητών µε αυτισµό στην προπτυχιακή 

εκπαίδευση, αλλά ούτε είχε συµµετάσχει σε σεµινάρια σχολικών συµβούλων, 

ακαδηµαϊκών ή ιδιωτικών φορέων. Επιπρόσθετα το 55% των εκπαιδευτικών γενικής 

αγωγής δεν είχε υποστηρίξει ποτέ στη γενική τάξη µαθητή µε αυτισµό. Άρα η 

διαφορά στο επίπεδο γνώσεων ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής 

αγωγής µπορεί να ερµηνευτεί από την έλλειψη κατάρτισης στον αυτισµό και την 

έλλειψη εµπειρίας µε µαθητές µε ∆ΑΦ. 

Η δεύτερη ερευνητική υπόθεση, η οποία προέβλεπε ότι οι εκπαιδευτικοί 

γενικής αγωγής θα εκθέσουν λιγότερο θετικές στάσεις σε σύγκριση µε τoυς 

εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής για τη συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό στη 

γενική τάξη, δεν επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσµατα της έρευνας. Όπως προέκυψε 

από τη σύγκριση των µέσων τιµών των στάσεων των δύο οµάδων δεν υπήρξε 

διαφορά στατιστικά σηµαντική. Επίσης από το βαθµό συµφωνίας, διαφωνίας ή 

ουδετερότητας απέναντι στις δηλώσεις για τη συµπερίληψη των µαθητών µε ∆ΑΦ δε 

βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς γενικής και 

ειδικής αγωγής στις πέντε από τις εννέα δηλώσεις. Αξιοσηµείωτο είναι ότι στη 

δήλωση «Όλοι οι µαθητές µε ∆ΑΦ θα έπρεπε να συµπεριλαµβάνονται στο 

εκπαιδευτικό περιβάλλον της γενικής εκπαίδευσης» το διπλάσιο ποσοστό σχεδόν 
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εκπαιδευτικών γενικής αγωγής (47.4%) απάντησε ότι συµφωνεί σε σχέση µε τους 

εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής (20.6%). 

Οµοίως, σχετικά µε τους παράγοντες που παίζουν ρόλο στην επιτυχηµένη 

συµπερίληψη ενός µαθητή µε ∆ΑΦ δε βρέθηκαν διαφορές ανάµεσα στους 

εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής ως προς την κατάταξη των παραγόντων 

παρά µόνο σε δύο, στην «Ακαδηµαϊκή ικανότητα του µαθητή» και στην 

«Ενθάρρυνση των µαθητών µε ∆ΑΦ να αλληλεπιδρούν µε συνοµηλίκους τυπικής 

ανάπτυξης». Από τους παράγοντες για την επιτυχηµένη συµπερίληψη ενός µαθητή µε 

∆ΑΦ όλοι οι εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής συµφώνησαν ότι είναι «Η 

βοήθεια από έναν επαγγελµατία βοηθό εκπαιδευτικό (ή βοηθό εκπαιδευτικού)», 

παράγοντας που αναφέρθηκε και από το σύνολο των συµµετεχόντων στην έρευνα 

του Segall
 
(2007) και της Hayes (2014). Στον αµέσως επόµενο παράγοντα που 

συµφώνησαν οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί ήταν «Η χρήση προγραµµάτων 

ενίσχυσης για τους µαθητές µε ∆ΑΦ».  

Επιπλέον, οι συµµετέχοντες στην έρευνα κλήθηκαν να κατατάξουν πόσο 

διαταρακτικές είναι συµπεριφορές που είναι χαρακτηριστικές των παιδιών µε 

αυτισµό. Όπως προέκυψε από τα αποτελέσµατα η ειδικότητα των εκπαιδευτικών δεν 

έπαιξε ρόλο στην κατάταξη των συµπεριφορών των µαθητών ως διαταρακτικές. 

Εποµένως οι συµπεριφορές που συνδέονται µε χαρακτηριστικά των ∆ΑΦ δεν 

χαρακτηρίστηκαν ως διαταρακτικές περισσότερο από τους εκπαιδευτικούς γενικής 

αγωγής σε σύγκριση µε τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής. Αντίθετα και οι δύο 

οµάδες εκπαιδευτικών έκριναν ότι η «Επιθετικότητα προς τους συνοµηλίκους ή τους 

ενηλίκους» και οι «Κραυγές, το κλάµα ή εκρήξεις θυµού» ήταν πολύ διαταρακτικές 

συµπεριφορές, όταν εµφανίζονταν από έναν µαθητή στην τάξη. Πολλές άλλες 

συµπεριφορές που ήταν αποτέλεσµα των ελλειµµάτων στην κοινωνική 

αλληλεπίδραση και στη χρήση της γλώσσας, οι οποίες είναι χαρακτηριστικές των 

παιδιών µε αυτισµό, έγιναν αντιληπτές ως λιγότερο διαταρακτικές ή καθόλου 

διαταρακτικές. Κατά συνέπεια, οι συµπεριφορές που αποτελούν τα κύρια 

συµπτώµατα του αυτισµού δεν αποτελούν εµπόδιο των µαθητών µε ∆ΑΦ στην 

συµπερίληψή τους στο γενικό σχολείο σύµφωνα µε τις δηλώσεις των εκπαιδευτικών 

γενικής και ειδικής αγωγής. Τα αποτελέσµατα συµφωνούν µε τα ευρήµατα της 

έρευνας του Segall
 
(2007), των Segall

 
και Campbell (2012) και των Segall

 
και 

Campbell (2014).  
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Η παραπάνω διαπίστωση, ότι δε βρέθηκε διαφορά ανάµεσα στις στάσεις των 

εκπαιδευτικών γενικής κα ειδικής αγωγής για τη συµπερίληψη των µαθητών µε 

αυτισµό, έχει αποτυπωθεί σε αρκετά σηµαντικές ανάλογες µελέτες, στις οποίες 

συµµετείχαν εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής, όπως των McGregor και 

Campbell (2001), του Seagal (2007), της Sansosti (2008), των Finke, McNaughton
 

και Drager (2009) και της Wilkerson (2012). Γενικά οι εκπαιδευτικοί ήταν θετικά 

προσκείµενοι προς τη συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό. 

Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας δε συµφωνούν µε την υπάρχουσα 

βιβλιογραφία και ειδικότερα µε τις έρευνες της Roberts (2007), των Park και Chitiyo 

(2010), της Kosmerl (2011), των Segall
 
και Campbell (2012), της Al Rayess (2014), 

της Αθανασόγλου (2014) και των Chung και συν. (2015), οι οποίες έδειξαν ότι, αν 

και στο σύνολό τους οι εκπαιδευτικοί ήταν θετικοί ως προς τη συµπερίληψη των 

µαθητών µε αυτισµό στη γενική τάξη, οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής υπήρξαν 

θετικότεροι ως προς αυτό σε σύγκριση µε τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής. 

Το γεγονός ότι δε διαφαίνεται να υπάρχουν διαφορές γενικά ως προς τη θετική 

στάση των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής για τη συµπερίληψη των 

µαθητών µε αυτισµό, φαίνεται να µη σχετίζεται µε την εµπειρία των εκπαιδευτικών 

στον αυτισµό. Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής διέθεταν µεγαλύτερη εµπειρία µε 

µαθητές µε αυτισµό και εκπαίδευση στον αυτισµό από τους εκπαιδευτικούς γενικής 

αγωγής. Πιθανότατα παράγοντες που αφορούν σε προσωπικά χαρακτηριστικά των 

εκπαιδευτικών, όπως το φύλο, η ηλικία, το επίπεδο σπουδών, η αυτό-

αποτελεσµατικότητα τους ως προς την υποστήριξη ενός µαθητή µε αυτισµό ή η 

συνολική προϋπηρεσία στην εκπαίδευση, να σχετίζονται µε την ύπαρξη ή µη θετικών 

στάσεων απέναντι στη συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό. 

 Είναι ενδιαφέρον ότι τα αποτελέσµατα δεν έδειξαν διαφορά ανάµεσα στις 

στάσεις των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής για τη συµπερίληψη των 

µαθητών µε αυτισµό, πράγµα που µπορεί να σηµαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί γενικής 

αγωγής αναγνωρίζουν την ανάγκη των µαθητών µε ∆ΑΦ να εκπαιδεύονται στο 

περιβάλλον της γενικής τάξης µε τους συνοµηλίκους τους τυπικής ανάπτυξης. 

Όσον αφορά στην τρίτη ερευνητική υπόθεση, αν διαφέρουν οι εκπαιδευτικοί 

γενικής αγωγής από τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής ως προς τη γνώση 

στρατηγικών για τη συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό στη γενική τάξη, τα 

αποτελέσµατα την επιβεβαιώνουν. Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής γνώριζαν 
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µεγαλύτερο αριθµό στρατηγικών σε σύγκριση µε τους εκπαιδευτικούς γενικής 

αγωγής για τη συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό. 

Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής σε σύγκριση µε τους εκπαιδευτικούς γενικής 

αγωγής βρέθηκε να έχουν καλύτερο επίπεδο γνώσεων στις είκοσι τρεις από τις 

τριάντα οκτώ πρακτικές. Από τις τρεις τεκµηριωµένες πρακτικές (Simpson, 2005) 

βρέθηκε ότι στην Εφαρµοσµένη Ανάλυση της Συµπεριφοράς (Applied Behavior 

Analysis) ένα µεγαλύτερο ποσοστό εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής γνώριζε την 

πρακτική. Για τις άλλες δύο τεκµηριωµένες πρακτικές, την Εκπαίδευση µε ∆ιακριτές 

∆οκιµές (Discrete  Trial Training) και τη ∆ιδασκαλία Καίριων ∆εξιοτήτων (Pivotal 

Response Training), δε βρέθηκε διαφορά ανάµεσα στην ειδικότητα και τη δήλωση 

ότι γνωρίζουν τις στρατηγικές. Ένα πολύ µικρό ποσοστό και από τις δύο οµάδες 

εκπαιδευτικών δήλωσε ότι γνώριζε τις στρατηγικές. 

 Από τις εννέα ελπιδοφόρες πρακτικές (Simpson, 2005) βρέθηκε διαφορά 

ανάµεσα στις δηλώσεις των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής στις έξι 

πρακτικές, στην Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία (Augmentative and 

Alternative Communication), στις Ρουτίνες Κοινής ∆ράσης (Joint Action Rutines), 

στο Επικοινωνιακό σύστηµα ανταλλαγής εικόνων (Picture Exchange Communication 

System), στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση (Sensory Integration), στις Κοινωνικές 

Ιστορίες και στη ∆οµηµένη ∆ιδασκαλία (Μέθοδος TEACCH). 

Τα αποτελέσµατα συνάδουν µε τα ευρήµατα της έρευνας του Segall (2007) και 

των Segall
 
και Campbell (2012), στις οποίες βρέθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί γενικής 

αγωγής διέθεταν λιγότερες γνώσεις για πρακτικές συµπερίληψης σε σύγκριση µε 

τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής. Στην έρευνα των Segall και Campbell (2014), 

όπου συµµετείχαν εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής και της Hendricks (2007), όπου 

συµµετείχαν εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, οι εκπαιδευτικοί εξέθεσαν ένα χαµηλό 

έως ενδιάµεσο επίπεδο γνώσης για τις ∆ΑΦ και εφαρµογής πρακτικών.  

Ενώ στην έρευνα του Segall (2007) όλες οι οµάδες εκπαιδευτικών έδειξαν ότι 

γνώριζαν στρατηγικές που σχετίζονταν µε κοινωνικές δεξιότητες και την εµπλοκή 

των συνοµηλίκων, όπως την άµεση διδασκαλία κοινωνιών δεξιοτήτων και τη µύηση 

συνοµηλίκων, στην παρούσα έρευνα δεν παρατηρήθηκε το ίδιο. Αντίθετα, οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής διέθεταν καλύτερο επίπεδο γνώσεων σε στρατηγικές 

που σχετίζονταν µε κοινωνικές δεξιότητες.  

Αναφορικά µε τη διαφορά που βρέθηκε ανάµεσα στο επίπεδο των γνώσεων και 

της ενηµέρωσης σε εκπαιδευτικές παρεµβάσεις στις δύο οµάδες εκπαιδευτικών, 
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φαίνεται να συνδέεται µε τα επαγγελµατικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών 

γενικής αγωγής, συµπεριλαµβανοµένου του τοµέα εκπαίδευσης, γενική ή ειδική 

αγωγή, του επιπέδου εκπαίδευσης, του πλαισίου εκπαίδευσης και του αριθµού των 

µαθητών µε αυτισµό που είχαν διδάξει. Ειδικότερα, το 51.3% των εκπαιδευτικών 

γενικής αγωγής δεν είχε υποστηρίξει ποτέ στη γενική τάξη µαθητή µε αυτισµό, ενώ 

το 41% είχε εµπειρία στην τάξη µε µαθητή µε αυτισµό από ένα έως τρία χρόνια. 

Αντίθετα από τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής µόνο το 2.6% δεν είχε εµπειρία µε 

µαθητή µε αυτισµό. Ο µεγαλύτερος αριθµός των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής 

(61.5%) είχε εµπειρία µε µαθητή µε ∆ΑΦ από ένα έως τρία χρόνια και το 33.3% από 

τέσσερα έως έξι χρόνια. Επιπρόσθετα το 34.6% των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής 

είχε λάβει κάποια εκπαίδευση στις ∆ΑΦ, ενώ όλοι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής 

(100%) είχαν δεχτεί εκπαίδευση στον αυτισµό. 

Τα αποτελέσµατα επιβεβαιώνουν και την τέταρτη ερευνητική υπόθεση, ότι οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής έχουν χρησιµοποιήσει µεγαλύτερο αριθµό 

στρατηγικών για την υποστήριξη των µαθητών µε αυτισµό στη γενική τάξη σε 

σύγκριση µε τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής. Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί 

ειδικής αγωγής έχουν χρησιµοποιήσει µεγαλύτερο αριθµό τεκµηριωµένων πρακτικών 

σε σύγκριση µε τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής. 

 Από τις τριάντα οκτώ πρακτικές για τις οποίες οι εκπαιδευτικοί απάντησαν αν 

τις έχουν χρησιµοποιήσει, βρέθηκε διαφορά στατιστικά σηµαντική στις είκοσι 

τέσσερις πρακτικές ανάµεσα στις δύο οµάδες εκπαιδευτικών. Από τις τεκµηριωµένες 

πρακτικές (Simpson, 2005) για τη συµπερίληψη των µαθητών µε ∆ΑΦ βρέθηκε 

διαφορά µόνο σε µία από τις τρεις πρακτικές, την Εφαρµοσµένη Ανάλυση της 

Συµπεριφοράς (Applied Behavior Analysis). Από τις εννέα ελπιδοφόρες πρακτικές 

(Simpson, 2005) βρέθηκε οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής να έχουν εφαρµόσει σε 

σύγκριση µε τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής τις επτά πρακτικές. Από τις 

δεκατέσσερις τεκµηριωµένες πρακτικές για τη συµπερίληψη των µαθητών µε ∆ΑΦ 

(NPDC, 2014) στις δέκα βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά, πράγµα που 

σηµαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής της είχαν χρησιµοποιήσει στην τάξη, 

ενώ οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής όχι. 

Τα αποτελέσµατά συνάδουν µε τα αποτελέσµατα της έρευνας του Segall (2007) 

και των Segall και Campbell (2012) από τις οποίες προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί 

γενικής αγωγής είχαν χρησιµοποιήσει πολύ λιγότερες πρακτικές για τη συµπερίληψη 
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των µαθητών µε ∆ΑΦ στη γενική τάξη σε σχέση µε τους εκπαιδευτικούς ειδικής 

αγωγής. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι σηµαντικές παρεµβάσεις και πρακτικές στον τοµέα της 

αντιµετώπισης των ∆ΑΦ, όπως η Εκπαίδευση µε διακριτές δοκιµές και η ∆ιδασκαλία 

καίριων δεξιοτήτων δεν ήταν γνωστές όχι µόνο στους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής 

αλλά και στους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής. Τα παραπάνω ευρήµατα συµφωνούν 

µε τα ευρήµατα της έρευνας του Segall (2007). Στον τοµέα της χρήσης στρατηγικών 

συµπερίληψης, από τις τεκµηριωµένες και ελπιδοφόρες πρακτικές (Simpson, 2005) 

οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι είχαν χρησιµοποιήσει την Υποστηρικτική 

τεχνολογία (64.1%), τις Στρατηγικές προσαρµοσµένες στο παιχνίδι (63.2%) και στη 

συνέχεια τις Κοινωνικές ιστορίες (56.4%) και την Εφαρµοσµένη Ανάλυση της 

Συµπεριφοράς (56.4%). Από τις Επιστηµονικά τεκµηριωµένες πρακτικές (NPDC, 

2014), οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι είχαν χρησιµοποιήσει τις 

Στρατηγικές παρακίνησης (75.2%), την Άµεση διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων 

(69.2%) και στη συνέχεια την Υποστηρικτική τεχνολογία (64.1%).  

 Τα παραπάνω αποτελέσµατα στον τοµέα της χρήσης στρατηγικών για τη 

συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό συνάδουν µε την εµπειρία των εκπαιδευτικών 

γενικής και ειδικής αγωγής µε µαθητές µε ∆ΑΦ στη γενική τάξη, όπως επίσης και µε 

την επιµόρφωση που είχαν λάβει πάνω στις ∆ΑΦ. Μόνο το 34.6% των 

εκπαιδευτικών γενικής αγωγής είχε επιµόρφωση στις ∆ΑΦ και το 45% είχε εµπειρία 

µε µαθητές µε ∆ΑΦ, ενώ το 100% των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής διέθετε 

επιµόρφωση στις ∆ΑΦ και το 95% είχε εµπειρία µε µαθητές µε ∆ΑΦ.  

Αναφορικά µε την πέµπτη ερευνητική υπόθεση ότι η εµπειρία των 

εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής στον αυτισµό θα συσχετιστεί θετικά µε τη 

γνώση και χρήση στρατηγικών για τη συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό τα 

αποτελέσµατα την επιβεβαιώνουν. Συγκεκριµένα, προέκυψε ότι µεταξύ της εµπειρίας 

των εκπαιδευτικών στον αυτισµό και της γνώσης και χρήσης στρατηγικών 

συµπερίληψης υπάρχει µέτρια θετική συσχέτιση. Τα αποτελέσµατα συµφωνούν µε 

την υπάρχουσα βιβλιογραφία (Segall, 2007; Segall & Campbell, 2012). Ειδικότερα, η 

εµπειρία στις ∆ΑΦ συσχετίστηκε σηµαντικά µε την ενηµέρωση και γνώση 

πρακτικών για τη συµπερίληψη των µαθητών µε ∆ΑΦ στην έρευνα του Segall 

(2007). Τα αποτελέσµατα άλλων µελετών (Segall & Campbell, 2012; Segall & 

Campbell, 2014) δείχνουν ότι η µεγάλη εµπειρία και η κατάρτιση στις ∆ΑΦ 

συσχετίζεται µε την εφαρµογή περισσότερων τεκµηριωµένων πρακτικών.  
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Η εµπειρία των εκπαιδευτικών µε µαθητές µε αυτισµό αποτέλεσε προβλεπτικό 

παράγοντα για των αριθµό των στρατηγικών που δήλωσαν οι εκπαιδευτικοί ότι 

γνώριζαν και είχαν χρησιµοποιήσει. Οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής διέθεταν τη 

λιγότερη εµπειρία και τη γνώση λιγότερων στρατηγικών για τη συµπερίληψη των 

µαθητών µε ∆ΑΦ. Αναµενόµενο ήταν να είχαν χρησιµοποιήσει στην τάξη και πολύ 

λιγότερες στρατηγικές σε σύγκριση µε τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής. 

Ειδικότερα στους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής ανάµεσα στην εµπειρία τους 

στον αυτισµό και στη γνώση στρατηγικών συµπερίληψης για τις ∆ΑΦ που 

εφαρµόζονται στην τάξη βρέθηκε ασθενής θετική συσχέτιση, όπως και στους 

εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής ανάµεσα στην εµπειρία τους στον αυτισµό και στη 

γνώση στρατηγικών συµπερίληψης για τις ∆ΑΦ που εφαρµόζονται στην τάξη 

βρέθηκε επίσης ασθενής θετική συσχέτιση. Αντίθετα, όσον αφορά στη χρήση 

στρατηγικών συµπερίληψης, στους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής ανάµεσα στην 

εµπειρία τους στον αυτισµό και στη χρήση στρατηγικών δε βρέθηκε συσχέτιση. Ενώ 

στους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, ανάµεσα στην εµπειρία στον αυτισµό και στη 

χρήση στρατηγικών συµπερίληψης βρέθηκε µέτρια θετική συσχέτιση.  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω η σχέση συσχέτισης ανάµεσα στις δύο µεταβλητές 

φαίνεται να αποδυναµώνεται σε επίπεδο ειδικότητας. Το ίδιο αποτέλεσµα προέκυψε 

και από την έρευνα των Segall και Campbell (2012), στην οποία χρησιµοποιήθηκε το 

ερωτηµατολόγιο AIQ. Η συνολική εµπειρία των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής στον 

αυτισµό, όπως προέκυψε από την εκπαίδευση στην ΕΑ, την εκπαίδευση ή 

επιµόρφωση στις ∆ΑΦ και την εµπειρία από την υποστήριξη των µαθητών µε ∆ΑΦ 

στην τάξη, σε σχέση µε τη συνολική εµπειρία των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής 

διαφέρει σηµαντικά. Σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής (94.9%) είχαν 

απαντήσει θετικά ότι διέθεταν εκπαίδευση στην ΕΑ, επιµόρφωση στις ∆ΑΦ και 

εµπειρία εκπαιδεύοντας µαθητές µε ∆ΑΦ, ενώ από τους εκπαιδευτικούς γενικής 

αγωγής ένα πολύ µικρό ποσοστό (11.5%) απάντησε θετικά. Εποµένως µπορεί να 

ερµηνευτεί η διαφορά ανάµεσα στις δύο οµάδες εκπαιδευτικών στη γνώση και χρήση 

στρατηγικών για τη συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό. 

Η έκτη ερευνητική υπόθεση προέβλεπε ότι η γνώση των εκπαιδευτικών για 

τον αυτισµό θα συσχετιστεί θετικά µε την γνώση και χρήση στρατηγικών για τη 

συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό που εφαρµόζονται στην τάξη. Από τα 

αποτελέσµατα της έρευνας επιβεβαιώνεται η έκτη υπόθεση. Μεταξύ των γνώσεων 

των εκπαιδευτικών για τον αυτισµό και των γνώσεών τους για στρατηγικές 
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συµπερίληψης, όπως και ανάµεσα στις γνώσεις τους για τον αυτισµό και στη χρήση 

στρατηγικών για τη συµπερίληψη µαθητών µε αυτισµό βρέθηκε µέτρια θετική 

συσχέτιση. Επιπρόσθετα και σε επίπεδο ειδικότητας βρέθηκε µέτρια θετική 

συσχέτιση ανάµεσα στις γνώσεις για τον αυτισµό και στη γνώση και χρήση 

στρατηγικών συµπερίληψης. Ειδικότερα, οι γνώσεις των εκπαιδευτικών γενικής 

αγωγής για τον αυτισµό βρέθηκε να έχουν µέτρια θετική συσχέτιση µε τη γνώση και 

χρήση πρακτικών συµπερίληψης. Εξίσου µέτρια θετική συσχέτιση βρέθηκε και 

ανάµεσα στις γνώσεις των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής για τον αυτισµό και τη 

γνώση και χρήση στρατηγικών συµπερίληψης  για τους µαθητές µε αυτισµό. 

Είναι σηµαντικό να επισηµανθεί ότι από τη συσχέτιση των µεταβλητών της 

εµπειρίας και των γνώσεων για τον αυτισµό µε τη γνώση και χρήση πρακτικών 

φάνηκε ότι στους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής οι γνώσεις για τον αυτισµό και όχι 

η εµπειρία αποτέλεσαν προβλεπτικό παράγοντα για τον αριθµό των στρατηγικών που 

δήλωσαν ότι γνώριζαν και είχαν χρησιµοποιήσει, ενώ στους εκπαιδευτικούς ειδικής 

αγωγής και η εµπειρία και οι γνώσεις στον αυτισµό συσχετίστηκαν σηµαντικά µε τη 

γνώση και χρήση στρατηγικών για τη συµπερίληψη των µαθητών µε ∆ΑΦ. 

Τα αποτελέσµατα συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα των ερευνών του Segall 

(2007) και των Segall και Campbell (2012), στις οποίες βρέθηκε ότι οι περισσότερες 

γνώσεις των εκπαιδευτικών για τον αυτισµό, συνδέονται µε τη γνώση πρακτικών 

συµπερίληψης και την χρήση περισσότερων πρακτικών στη συµπεριληπτική τάξη.  

Η έβδοµη ερευνητική υπόθεση προέβλεπε ότι οι στάσεις των εκπαιδευτικών 

για τα συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό θα συσχετιστούν θετικά µε τη γνώση 

και χρήση στρατηγικών για τη συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό που 

εφαρµόζονται στην τάξη. Από τα αποτελέσµατα της έρευνας δεν επιβεβαιώνεται η 

έβδοµη υπόθεση. Ανάµεσα στις στάσεις των εκπαιδευτικών για τη συµπερίληψη των 

µαθητών µε αυτισµό και τη γνώση και χρήση στρατηγικών συµπερίληψης που 

εφαρµόζονται στην τάξη δε βρέθηκε συσχέτιση. Ειδικότερα, ανάµεσα στις στάσεις 

των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής και στη γνώση στρατηγικών συµπερίληψης 

βρέθηκε ασθενής θετική συσχέτιση, ενώ ανάµεσα στις στάσεις και στη χρήση 

στρατηγικών ο συντελεστής συσχέτισης ήταν µηδενικός. Ανάµεσα στις στάσεις των 

εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και στη γνώση και χρήση στρατηγικών συµπερίληψης 

δε βρέθηκε συσχέτιση. 

Τα αποτελέσµατα βρίσκονται σε συµφωνία µε τα ευρήµατα της έρευνας του 

Segall (2007) για τη σχέση των στάσεων µε τη γνώση και χρήση στρατηγικών, καθώς 
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και µε τα ευρήµατα της έρευνας των Segall και Campbell (2012), όπου διαπιστώθηκε 

ότι, ενώ οι επαγγελµατίες της εκπαίδευσης εκτίµησαν τις στάσεις του προσωπικού 

του σχολείου (π.χ., εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης, διευθυντές) ως σηµαντικό 

παράγοντα για την επιτυχηµένη συµπερίληψη ενός µαθητής µε ∆ΑΦ, οι στάσεις των 

συµµετεχόντων δεν συσχετίστηκαν σηµαντικά µε τη γνώση των διαθέσιµων 

πρακτικών για την υποστήριξη µαθητών µε ∆ΑΦ. Το ίδιο προέκυψε και από τα 

αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας. Ενώ το 94.8% των εκπαιδευτικών γενικής 

αγωγής και το 100% των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής δήλωσε ότι συµφωνεί ότι 

στάση του προσωπικού του σχολείου είναι ένας σηµαντικός παράγοντας για την 

επιτυχηµένη συµπερίληψη ενός µαθητή µε αυτισµό, οι στάσεις τους δε 

συσχετίστηκαν µε τη γνώση και χρήση στρατηγικών. 

Πιθανότατα οι στάσεις των εκπαιδευτικών όπως αξιολογήθηκαν µε το AIQ να 

µη σχετίζονται µε τη γνώση και χρήση στρατηγικών για τη συµπερίληψη των 

µαθητών µε αυτισµό. Ίσως άλλες διαστάσεις των στάσεων πέρα από τη γνωστική 

διάσταση (cognitive), που αναφέρεται στη γνωστική αναπαράσταση του 

αντικειµένου της στάσης, όπως είναι η συναισθηµατική διάσταση (affective), που 

αναφέρεται σε αξιολογικά συναισθήµατα αρέσκειας ή δυσαρέσκειας ως προς το 

αντικείµενο της στάσης, ή η συµπεριφορική διάσταση (behavioral), που αναφέρεται 

σε συµπεριφορικές τάσεις και προθέσεις,  (Hovland & Rosenberg, 1960) ή η βουλητική 

(conative), που αναφέρεται στη διάθεση για πράξη (Crano & Prislin, 2006) να είχαν 

διαφορετική συσχέτιση µε τη γνώση και χρήση πρακτικών για τη συµπερίληψη των 

µαθητών µε αυτισµό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η µετατόπιση προς τη συµπερίληψη για την εκπαίδευση των µαθητών µε ΕΕΑ, 

συµπεριλαµβανοµένων και αυτών µε ∆ΑΦ, έχει δηµιουργήσει µια σειρά νέων 

απαιτήσεων και προκλήσεων στο χώρο εργασίας για τους εκπαιδευτικούς γενικής και 

ειδικής αγωγής που εργάζονται στις σχολικές τάξεις γενικής εκπαίδευσης. Εξαιτίας 

του ολοένα αυξανόµενου αριθµού των παιδιών που ανήκουν στο φάσµα του 

αυτισµού (Baxter et al., 2015) είναι πολύ πιθανό κάθε εκπαιδευτικός του γενικού 

δηµοτικού σχολείου να έχει στην τάξη του µαθητή µε αυτισµό. 

Από το πλήθος των µελετών που αναφέρθηκαν στην ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας, υπάρχουν διάφορες µελέτες από τις οποίες αναδεικνύεται το έντονο 

επιστηµονικό ενδιαφέρον για τους παράγοντες εκείνους που σχετίζονται µε τους 

εκπαιδευτικούς και τη συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό, όπως οι γνώσεις τους 

για τον αυτισµό, οι στάσεις τους για τη συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό στο 

γενικό σχολείο και οι εκπαιδευτικές παρεµβάσεις των εκπαιδευτικών για την 

αποτελεσµατικότερη συµπερίληψη των παραπάνω µαθητών. Εντούτοις, στον 

ελληνικό χώρο οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί και αφορούν στους παραπάνω 

παράγοντες είναι ελάχιστες. 

Ενώ αναµφισβήτητα οι δυσκολίες που προκύπτουν από την εµπειρία των 

εκπαιδευτικών µε µαθητές µε αυτισµό σχετίζονται µε το βαθµό των ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών των µαθητών (McGregor & Campbell, 2001), η παρούσα 

µελέτη έχει προσδιορίσει συγκεκριµένες προκλήσεις των εκπαιδευτικών που 

σχετίζονται µε ζητήµατα αποτελεσµατικής υποστήριξης των µαθητών µε αυτισµό 

στη γενική τάξη των σχολείων της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Εποµένως τα 

συµπεράσµατα της παρούσας µελέτης µπορεί να είναι χρήσιµα για την ανάδειξη της 

εµπειρίας και των γνώσεων των εκπαιδευτικών στον αυτισµό, καθώς και των 

στάσεών τους απέναντι στη συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό και των γνώσεών 

τους για παρεµβάσεις µε στόχο την κατάλληλη υποστήριξη των µαθητών µε ∆ΑΦ 

µέσα στη γενική τάξη. 

Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής σε σύγκριση µε τους 

εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής που εργάζονταν στα σχολεία γενικής αγωγής διέθεταν 

πολύ λιγότερη κατάρτιση στον αυτισµό και είχαν γενικά φτωχότερη γνώση για τον 

αυτισµό σε όλους τους τοµείς. Περισσότερα ελλείµµατα στις γνώσεις εντοπίστηκαν 
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στον τοµέα της διάγνωσης και των συµπτωµάτων του αυτισµού και στον τοµέα της 

αντιµετώπισης και των παρεµβάσεων και λιγότερα στον τοµέα των αιτιών του 

αυτισµού. Κατά συνέπεια, η µελλοντική επιµόρφωση των εκπαιδευτικών γενικής 

αγωγής θα πρέπει να εστιάζει στους τοµείς των συµπτωµάτων και της αντιµετώπισης 

µέσω κατάλληλων προγραµµάτων. 

Οι εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής δε διέφεραν ως προς τις στάσεις 

τους γενικά για τη συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό στη γενική τάξη. Το ίδιο 

αποτέλεσµα προέκυψε και για τους παράγοντες που παίζουν ρόλο στην επιτυχηµένη 

συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό, για τους οποίους δε βρέθηκαν διαφορές 

ανάµεσα στις δύο οµάδες εκπαιδευτικών. Επιπρόσθετα οι εκπαιδευτικοί δε διέφεραν 

ως προς την αξιολόγηση ως διαταρακτικής µιας συµπεριφοράς που σχετίζεται µε τον 

αυτισµό, όταν παρουσιάζεται από ένα µαθητή στην τάξη. Οι συµπεριφορές των 

µαθητών που είναι χαρακτηριστικές των παιδιών µε αυτισµό, όπως τα ελλείµµατα 

στην κοινωνική επικοινωνία και την κοινωνική αλληλεπίδραση και τα περιορισµένα 

ενδιαφέροντα δεν κρίθηκαν ως διαταρακτικές ούτε από τους εκπαιδευτικούς γενικής 

αγωγής ούτε από τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, ώστε να αποτελούν εµπόδιο 

στη φοίτηση των µαθητών µε αυτισµό στη γενική τάξη.  

Οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής γνώριζαν µικρότερο αριθµό στρατηγικών σε 

σύγκριση µε τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής για τη συµπερίληψη των µαθητών 

µε αυτισµό στη γενική τάξη, όπως επίσης είχαν χρησιµοποιήσει και λιγότερες 

στρατηγικές συµπερίληψης για τους µαθητές µε αυτισµό και µικρότερο αριθµό 

τεκµηριωµένων πρακτικών σε σύγκριση µε τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής. Οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί από τις τεκµηριωµένες και ελπιδοφόρες πρακτικές 

(Simpson, 2005) δήλωσαν ότι είχαν χρησιµοποιήσει στην τάξη τις ίδιες στρατηγικές 

που είχαν δηλώσει ότι γνώριζαν, δηλαδή την Υποστηρικτική τεχνολογία, τις 

Στρατηγικές προσαρµοσµένες στο παιχνίδι και τις Κοινωνικές ιστορίες. Από τις 

τεκµηριωµένες πρακτικές (NPDC, 2014), οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι 

είχαν χρησιµοποιήσει τις Στρατηγικές παρακίνησης, την Άµεση διδασκαλία 

κοινωνικών δεξιοτήτων και στη συνέχεια την Υποστηρικτική τεχνολογία. Σχετικά µε 

την αποτελεσµατικότητα των στρατηγικών που είχαν χρησιµοποιήσει οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί έκριναν ως πολύ αποτελεσµατικές τις ίδιες στρατηγικές 

που είχαν χρησιµοποιήσει και περισσότερο.  

Τα ευρήµατα αυτής της µελέτης µπορεί να επιδράσουν στον καθορισµό και στη 

βελτίωση της συµπεριληπτικής εκπαίδευσης για τους µαθητές µε αυτισµό. Η πιο 
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ξεχωριστή ανάγκη που προκύπτει είναι η επαγγελµατική εξέλιξη για όλους τους 

εκπαιδευτικούς, γενικής και ειδικής αγωγής, οι οποίοι καλούνται να υποστηρίξουν 

τους µαθητές µε αυτισµό στη γενική τάξη του δηµοτικού σχολείου. Συγκεκριµένα, οι 

περιοχές στις οποίες µπορεί να πραγµατοποιηθεί αυτό είναι η γενική και λεπτοµερής 

κατανόηση από τους εκπαιδευτικούς των επιπτώσεων από τη συµπερίληψη των 

µαθητών µε ∆ΑΦ. Άλλος ένας τοµέας είναι η απόκτηση στρατηγικών αξιολόγησης 

για τις συγκεκριµένες ανάγκες υποστήριξης του κάθε µαθητή µε ∆ΑΦ και η 

κατάρτιση σε στρατηγικές που είναι τεκµηριωµένες για την αποτελεσµατικότητά 

τους και στοχεύουν στη βελτίωση σε τοµείς, όπου οι µαθητές µε ∆ΑΦ υπολείπονται, 

όπως η συµπεριφορά, οι κοινωνικές δεξιότητες και η ακαδηµαϊκή γνώση. 

Πέρα από αυτές τις συγκεκριµένες περιοχές, η κατάρτιση των εκπαιδευτικών 

πρέπει να εστιάσει στην πραγµατική διάσταση της συµπερίληψης και να τους παρέχει 

τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διαφοροποιηµένη διδασκαλία και τις 

τεκµηριωµένες στρατηγικές συµπερίληψης για τους µαθητές µε αυτισµό. Αυτό 

µπορεί να σηµαίνει για τους σπουδαστές σε πανεπιστηµιακό επίπεδο περισσότερη 

προετοιµασία και πρακτική άσκηση για την εκπαίδευση των µαθητών µε ∆ΑΦ. Στα 

σχολεία µπορούν επίσης να πραγµατοποιηθούν πρόσθετα και υποχρεωτικά 

επιµορφωτικά προγράµµατα στους εκπαιδευτικούς στοχεύοντας συγκεκριµένα πώς 

να προσαρµόσουν τη διδασκαλία στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αυτής της 

οµάδας µαθητών. Με αυτό τον τρόπο οι εκπαιδευτικοί µπορούν να γίνουν πιο 

πεπειραµένοι για τις καλύτερες πρακτικές, ώστε να καλλιεργήσουν τις ακαδηµαϊκές, 

κοινωνικές και συµπεριφοριστικές δεξιότητες των µαθητών µε αυτισµό. Κατά 

συνέπεια, οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής θα ένιωθαν µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση 

στην αντιµετώπιση των προβληµατικών συµπεριφορών των µαθητών µε ∆ΑΦ, στην 

σύνταξη και εφαρµογή των εξατοµικευµένων προγραµµάτων εκπαίδευσης για τους 

µαθητές µε ∆ΑΦ και στη συνεργασία τους µε τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής 

για να εφαρµόσουν τις απαραίτητες τροποποιήσεις στη γενική τάξη.  

Εν κατακλείδι, τα εκπαιδευτικά προγράµµατα σπουδών που απευθύνονται στην 

προετοιµασία των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής είτε σε επίπεδο 

πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης είτε σε επίπεδο επιµόρφωσης ή σεµιναρίου, οφείλουν 

να συµπεριλάβουν κατάλληλες στρατηγικές και µεθόδους για την κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών στον αυτισµό. Στο πλαίσιο της επαγγελµατικής συνεχιζόµενης 

εκπαίδευσης για όλες τις βαθµίδες και ειδικότητες εκπαιδευτικών είναι απαραίτητη η 
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επιστηµονική τους υποστήριξη και συµβουλευτική σε θέµατα παρεµβάσεων και 

πρακτικών συµπερίληψης για τους µαθητές µε αυτισµό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Η ανάλυση των στοιχείων και τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας 

παρέχουν πολυάριθµες ευκαιρίες για µελλοντικές µελέτες στους τοµείς της 

εκπαίδευσης και του αυτισµού.  

Σε µελλοντική έρευνα, που ενδέχεται να χρησιµοποιηθεί το παρόν 

ερωτηµατολόγιο ή κάποιο άλλο εργαλείο συλλογής δεδοµένων, θα µπορούσε να 

συµπεριληφθούν εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής και των άλλων βαθµίδων, 

όπως της Προσχολικής Αγωγής και της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και να 

πραγµατοποιηθεί σύγκριση της εµπειρίας και των γνώσεων για τον αυτισµό, των 

στάσεων για τη συµπερίληψη και τη γνώση και χρήση στρατηγικών για τη 

συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό ανάµεσά στους εκπαιδευτικούς των 

διαφορετικών βαθµίδων. Μελλοντική έρευνα θα µπορούσε να συµπεριλάβει 

διευθυντές σχολικών µονάδων ή εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων που εκπαιδεύουν 

µαθητές µε αυτισµό σε κάθε βαθµίδα, όπως εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής, ξένων 

γλωσσών, πληροφορικής, καλλιτεχνικών µαθηµάτων, και να διερευνήσει την 

εµπειρία, τις γνώσεις, τις στάσεις και τις πρακτικές των εκπαιδευτικών σχετικά µε 

τον αυτισµό και τη συµπερίληψη. Οµοίως, δεδοµένου ότι οι σχολικοί ψυχολόγοι 

είναι χαρακτηριστικά οι επαγγελµατίες που εµπλέκονται στις αξιολογήσεις για τη 

φοίτηση των µαθητών µε αυτισµό στα δηµόσια σχολεία, είναι ουσιαστικό να 

αξιολογηθούν οι παραπάνω παράγοντες. 

 Επιπρόσθετα θα είχε ενδιαφέρον αν το επίπεδο εκπαίδευσης, η ηλικία των 

εκπαιδευτικών ή το φύλο έχουν κάποια επίδραση στις γνώσεις, τις στάσεις και τη 

γνώση πρακτικών ενός εκπαιδευτικού για τη συµπερίληψη των µαθητών µε αυτισµό. 

Σε µελλοντική έρευνα θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί το AIQ για να εκτιµήσει 

την αποτελεσµατικότητα των πρακτικών συµπερίληψης σε µαθητές µε συγκεκριµένη 

διάγνωση, π.χ. σύνδροµο Asperger, ∆ιάχυτη Αναπτυξιακή ∆ιαταραχή Μη 

Προσδιοριζόµενη αλλιώς ή Αυτιστική διαταραχή. 

Τέλος, µία µελλοντική έρευνα θα µπορούσε επίσης να εστιάσει στην ανάγκη 

υποστήριξης των εκπαιδευτικών για να συµπεριλάβουν επιτυχώς τους µαθητές µε 

αυτισµό στις τάξεις τους, καθώς για να διδάξει ένας εκπαιδευτικός σε µαθητές µε 

αυτισµό αποτελεί µεγάλη πρόκληση λόγω των πολλών αναγκών των συγκεκριµένων 

µαθητών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Ενηµερωτική επιστολή                                                                                             

Προς τους εκπαιδευτικούς ΠΕ 70, ΠΕ 70.50 και ΠΕ 71 

Η αφιέρωση λίγου χρόνου για την συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου αποτελεί 

ουσιαστική συµβολή στην παρούσα έρευνα µε τίτλο:«Συµπερίληψη µαθητών µε αυτισµό: 

εµπειρία, γνώσεις, στάσεις και στρατηγικές εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης», η 

οποία διεξάγεται στο πλαίσιο του διατµηµατικού προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών του 

Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών-Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας του Πανεπιστηµίου 

∆υτικής Μακεδονίας και του Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού του 

Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου. 

Σκοπός της έρευνας είναι να µελετηθούν η εµπειρία, οι γνώσεις, οι στάσεις και οι 

πρακτικές των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 

σχετικά µε τη συµπερίληψη των µαθητών µε ∆ιαταραχές Αυτιστικού Φάσµατος στη γενική 

τάξη. 

∆ιευκρινίζεται ότι στον όρο ∆ιαταραχές Αυτιστικού Φάσµατος (∆ΑΦ) 

συµπεριλαµβάνονται οι µαθητές που ανήκουν σε όλο το φάσµα του αυτισµού. 

Η Συµπερίληψη για το σκοπό της συγκεκριµένης έρευνας συνεπάγεται τη συµµετοχή και 

εκπαίδευση των µαθητών µε ∆ΑΦ στη γενική τάξη µε ή χωρίς παράλληλη διδασκαλία από 

ειδικό παιδαγωγό. 

Ο όρος ∆ΕΠ-Υ αναφέρεται στη ∆ιαταραχή Ελλειµµατικής Προσοχής - Υπερκινητικότητα. 

Το ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο. Οι απαντήσεις είναι εµπιστευτικές και θα 

χρησιµοποιηθούν µόνο για ερευνητικούς σκοπούς. Η συµπλήρωσή του διαρκεί περίπου 20 

λεπτά.     

       Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συµµετοχή σας στην έρευνα και την πολύτιµη 

βοήθεια. 

  

Με εκτίµηση  

Σκιπιτάρη Βικτωρία 

Εκπαιδευτικός ΠΕ 70  

Β΄ ΚΕ.∆.∆.Υ. Θεσσαλονίκης 

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια 

Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας- 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 

 

Επικοινωνία: Τηλ.: 6947187354/ E-mail: victskip@yahoo.gr 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β    

Ερωτηµατολόγιο - Autism Inclusion Questionnaire (AIQ) 

Πρώτο µέρος 

∆ηµογραφικές Πληροφορίες και Εµπειρία 

 

1.   Ηµεροµηνία………………………           2.   Νοµός ……………………. 

 

3.   Φύλο:     Άνδρας       Γυναίκα  

   

4.   Ηλικία:    20-29      30- 39      40- 49      50-59     > 60  

 

5.   Είστε εκπαιδευτικός:  

 Γενικής Εκπαίδευσης Α/βάθµιας (ΠΕ 70) σε γενική τάξη. 

 Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Α/βάθµιας (ΠΕ 71) σε Παράλληλη στήριξη  

 Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Α/βάθµιας (ΠΕ 71) σε Τµήµα Ένταξης 

 Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Α/βάθµιας (ΠΕ 70.50) σε Παράλληλη στήριξη  

 Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Α/βάθµιας (ΠΕ 70.50) σε Τµήµα Ένταξης 

 Κάτι άλλο (Προσδιορίστε):…………………………………………………………… 

 

6.   Σηµειώστε τους τίτλους σπουδών που κατέχετε :  

 Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδηµίας   

 Τίτλος Εξοµοίωσης 

 Πτυχίο ΑΕΙ  

 Τίτλος Μετεκπαίδευσης (∆ιδασκαλείο) 

 

7.   Έτη συνολικής  υπηρεσίας στην εκπαίδευση:… 

 

 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών     

 ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα   

 Άλλο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 

 Κάτι άλλο (Προσδιορίστε):…………. 

 

 

8.   Έτη υπηρεσίας σε: 

 Γενικό σχολείο ……     

 Τµήµα Ένταξης …… 

 Παράλληλη στήριξη …… 

 Σ.Μ.Ε.Α.Ε. …… 

 ΚΕ.∆.∆.Υ. ……

9.   Έχετε κάποια εκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή;   Ναι     Όχι  

       Αν  «Ναι», εξηγήστε ποια: (Περισσότερες από µία απαντήσεις) 

 Επιµόρφωση άνω των 400 ωρών 

 Tίτλος διετούς Μετεκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή (∆ιδασκαλείο) 

 Πτυχίο Παιδαγωγικού Τµήµατος Ειδικής Αγωγής 

 Πτυχίο Τµήµατος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 

 Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα στην Ειδική Αγωγή 

 ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα στην Ειδική Αγωγή 

 Κάτι άλλο (Προσδιορίστε):…………………………………………..
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10.   Πόσους µαθητές  έχετε στην τάξη σας;……   Πόσους εκπαιδευτικούς;…… 

 

11.   Έχετε  τώρα µαθητές µε εξατοµικευµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα (ΕΕΠ) στην τάξη σας;   Ναι     Όχι  

         Αν «Ναι», πόσους;……   

 

12. Σε ποια κατηγορία ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ανήκουν οι µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ) που υποστηρίζετε; 

(Περισσότερες από µία απαντήσεις) 

  Nοητική αναπηρία 

  Aισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αµβλύωπες µε χαµηλή όραση) 

  Aισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) 

  Kινητικές αναπηρίες 

  Xρόνια µη ιάσιµα νοσήµατα 

  ∆ιαταραχές οµιλίας – λόγου 

  Ειδικές µαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθµησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία) 

  Σύνδροµο ελλειµµατικής προσοχής µε ή χωρίς υπερικινητικότητα 

  ∆ιάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (Φάσµα Αυτισµού) 

  Ψυχικές διαταραχές  

  Πολλαπλές αναπηρίες 

  Σύνθετες γνωστικές, συναισθηµατικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συµπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής   

παραµέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας 

 

13. Έχετε λάβει ειδική εκπαίδευση ή επιµόρφωση για την υποστήριξη  µαθητών µε διαταραχή στο φάσµα του  αυτισµού (∆ΑΦ);   

        Ναι     Όχι   

        Αν «Ναι»,  παρακαλώ εξηγήστε: (Περισσότερες από µία απαντήσεις)   

  Προπτυχιακή εκπαίδευση  

  Μεταπτυχιακή εκπαίδευση  

  Μετεκπαίδευση(∆ιδασκαλείο)  

  ∆ιδακτορική εκπαίδευση      

  Επιµόρφωση άνω των 400 ωρών  

  Σεµινάρια σχολικών συµβούλων 

 Σεµινάρια ακαδηµαϊκών φορέων 

     Σεµινάρια ιδιωτικών φορέων 

 Σεµινάρια Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. 

 ΠΕΚ  

  Κάτι άλλο (Προσδιορίστε):………………………

   

14.  Έχετε συγκεκριµένη εµπειρία δουλεύοντας ή εκπαιδεύοντας µαθητές µε  διαταραχή στο  φάσµα του αυτισµού (∆ΑΦ);     

         Ναι     Όχι  

 Αν «Ναι»,  παρακαλώ εξηγήστε: (Περισσότερες από µία απαντήσεις)

  Σε γενικό σχολείο, εκπαιδευτικός τάξης  

  Σε γενικό σχολείο, Παράλληλη στήριξη  

  Σε Τµήµα Ένταξης  

  Σε ειδικό σχολείο 

  Σε ΚΕ.∆.∆.Υ. 

  Κάτι άλλο (Προσδιορίστε):………………………

15.    Συνολικός χρόνος  εµπειρίας µε µαθητή µε ∆ΑΦ:   0 έτη      1 - 3 έτη      4 - 6 έτη      7 - 10 έτη      >11 έτη 
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∆εύτερος µέρος 

Γνώσεις για τις ∆ιαταραχές Αυτιστικού Φάσµατος 

 

Σύµφωνα µε τις γνώσεις σας για τις ∆ιαταραχές Αυτιστικού Φάσµατος κυκλώστε  Σωστό ή Λάθος για τις παρακάτω προτάσεις. Αν δεν είστε 

σίγουρη-ος για κάποια απάντηση, κυκλώστε ∆ε Γνωρίζω. Παρακαλώ µη µαντεύετε. 

 

1. Τα διαγνωστικά κριτήρια για το σύνδροµο Asperger είναι ίδια  µε τα κριτήρια για τον 

Αυτισµό Υψηλής Λειτουργικότητας.      

Σωστό Λάθος ∆ε γνωρίζω 

2. Οι ∆ΑΦ  είναι αναπτυξιακές διαταραχές. Σωστό Λάθος ∆ε γνωρίζω 

3. Οι γενετικοί παράγοντες παίζουν σηµαντικό ρόλο στις αιτίες για τις ∆ΑΦ. Σωστό Λάθος ∆ε γνωρίζω 

4. Οι ∆ΑΦ υπάρχουν µόνο στην παιδική ηλικία. Σωστό Λάθος ∆ε γνωρίζω 

5. Η συµπεριφορική θεραπεία είναι µία παρέµβαση που µπορεί να είναι αποτελεσµατική για τα 

παιδιά µε ∆ΑΦ. 

Σωστό Λάθος ∆ε γνωρίζω 

6. Τα παιδιά µε ∆ΑΦ µοιάζουν πολύ το ένα µε το άλλο. Σωστό Λάθος ∆ε γνωρίζω 

7. Η πρώιµη παρέµβαση δεν επιφέρει πρόσθετο κέρδος σε ένα παιδί µε ∆ΑΦ. Σωστό Λάθος ∆ε γνωρίζω 

8. Αν µια παρέµβαση λειτουργεί για ένα παιδί µε ∆ΑΦ, τότε σίγουρα θα λειτουργεί  και για 

άλλο παιδί µε ∆ΑΦ. 

Σωστό Λάθος ∆ε γνωρίζω 

9. Η φαρµακευτική αγωγή µπορεί να µετριάσει τα κύρια συµπτώµατα των ∆ΑΦ. Σωστό Λάθος ∆ε γνωρίζω 

10. Πολλοί µαθητές µε ∆ΑΦ έχουν γνωστικές ικανότητες στο εύρος της νοητικής αναπηρίας. Σωστό Λάθος ∆ε γνωρίζω 

11. Πολλοί µαθητές µε ∆ΑΦ εµφανίζουν ταλέντα ή ειδικές ικανότητες. Σωστό Λάθος ∆ε γνωρίζω 

12.  Σε πολλές περιπτώσεις η αιτία των ∆ΑΦ είναι άγνωστη. Σωστό Λάθος ∆ε γνωρίζω 

13. Τα κύρια ελλείµµατα στις ∆ΑΦ είναι η ελλειµµατική κοινωνική κατανόηση, τα προβλήµατα 

στη γλώσσα και η ελλειµµατική αισθητηριακή  λειτουργία.  

Σωστό Λάθος ∆ε γνωρίζω 

14. Τραυµατικές εµπειρίες στα πρώτα χρόνια της ζωής µπορούν να προκαλέσουν µία ∆ΑΦ. Σωστό Λάθος ∆ε γνωρίζω 

15. Με την κατάλληλη παρέµβαση πολλοί µαθητές µε ∆ΑΦ θα ξεπεράσουν τελικά τη 

διαταραχή. 

Σωστό Λάθος ∆ε γνωρίζω 

16. Για να διαγνωστεί ένα παιδί µε ∆ΑΦ θα πρέπει να παρουσιάζει δυσκολίες στην κοινωνική 

αλληλεπίδραση, στην επικοινωνία και στερεοτυπικές και επαναλαµβανόµενες συµπεριφορές και 

δραστηριότητες. 

Σωστό Λάθος ∆ε γνωρίζω 
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Τρίτο µέρος 

Απόψεις για τη Συµπεριληπτική Εκπαίδευση 

 

Παρακαλώ τσεκάρετε την απάντηση που περιγράφει καλύτερα πώς αισθάνεστε για τις παρακάτω δηλώσεις: 

 

1. Η σοβαρότητα της αναπηρίας είναι ένας 

σηµαντικός παράγοντας για την επιτυχηµένη 

συµπερίληψη µαθητή µε ∆ΕΠ-Υ. 

Συµφωνώ 

Απόλυτα 

 

Συµφωνώ 

 

Συµφωνώ 

Λίγο 

 

Ούτε 

Συµφωνώ  

Ούτε 

διαφωνώ 

 

∆ιαφωνώ 

Λίγο 

 

∆ιαφωνώ 

 

∆ιαφωνώ 

Απόλυτα 

 

2. Tα παιδιά µε ∆ΑΦ θα έπρεπε να εντάσσονται στο 

εκπαιδευτικό περιβάλλον της γενικής εκπαίδευσης. 

Συµφωνώ 

Απόλυτα 

 

Συµφωνώ 

 

Συµφωνώ 

Λίγο 

 

Ούτε 

Συµφωνώ  

Ούτε 

διαφωνώ 

 

∆ιαφωνώ 

Λίγο 

 

∆ιαφωνώ 

 

∆ιαφωνώ 

Απόλυτα 

 

3. Η βοήθεια από έναν επαγγελµατία βοηθό 

εκπαιδευτικό (ή βοηθό εκπαιδευτικού) είναι ένας 

σηµαντικός παράγοντας για την επιτυχηµένη 

συµπερίληψη ενός µαθητή µε ∆ΑΦ 

Συµφωνώ 

Απόλυτα 

 

Συµφωνώ 

 

Συµφωνώ 

Λίγο 

 

Ούτε 

Συµφωνώ  

Ούτε 

διαφωνώ 

 

∆ιαφωνώ 

Λίγο 

 

∆ιαφωνώ 

 

∆ιαφωνώ 

Απόλυτα 

 

4. Η ακαδηµαϊκή ικανότητα του µαθητή είναι ένας 

σηµαντικός παράγοντας για την επιτυχηµένη 

συµπερίληψη ενός µαθητή µε ∆ΑΦ. 

Συµφωνώ 

Απόλυτα 

 

Συµφωνώ 

 

Συµφωνώ 

Λίγο 

 

Ούτε 

Συµφωνώ  

Ούτε 

διαφωνώ 

 

∆ιαφωνώ 

Λίγο 

 

∆ιαφωνώ 

 

∆ιαφωνώ 

Απόλυτα 

 

5. Η σοβαρότητα της αναπηρίας είναι ένας 

σηµαντικός παράγοντας για την επιτυχηµένη 

συµπερίληψη 

ενός µαθητή µε ∆ΑΦ. 

Συµφωνώ 

Απόλυτα 

 

Συµφωνώ 

 

Συµφωνώ 

Λίγο 

 

Ούτε 

Συµφωνώ  

Ούτε 

διαφωνώ 

 

∆ιαφωνώ 

Λίγο 

 

∆ιαφωνώ 

 

∆ιαφωνώ 

Απόλυτα 

 

6. Η προσωπικότητα του µαθητή είναι ένας 

σηµαντικός παράγοντας για την επιτυχηµένη 

συµπερίληψη ενός µαθητή µε ∆ΑΦ. 

Συµφωνώ 

Απόλυτα 

 

Συµφωνώ 

 

Συµφωνώ 

Λίγο 

 

Ούτε 

Συµφωνώ  

Ούτε 

διαφωνώ 

 

∆ιαφωνώ 

Λίγο 

 

∆ιαφωνώ 

 

∆ιαφωνώ 

Απόλυτα 

 

7.  Η στάση του προσωπικού του σχολείου  είναι ένας 

σηµαντικός παράγοντας για την επιτυχηµένη 

συµπερίληψη ενός µαθητή µε ∆ΑΦ. 

Συµφωνώ 

Απόλυτα 

 

Συµφωνώ 

 

Συµφωνώ 

Λίγο 

 

Ούτε 

Συµφωνώ  

Ούτε 

διαφωνώ 

 

∆ιαφωνώ 

Λίγο 

 

∆ιαφωνώ 

 

∆ιαφωνώ 

Απόλυτα 

 

8. Όλοι οι µαθητές µε ∆ΑΦ θα έπρεπε να 

συµπεριλαµβάνονται στο εκπαιδευτικό περιβάλλον 

της γενικής εκπαίδευσης. 

Συµφωνώ 

Απόλυτα 

 

Συµφωνώ 

 

Συµφωνώ 

Λίγο 

 

Ούτε 

Συµφωνώ  

Ούτε 

διαφωνώ 

 

∆ιαφωνώ 

Λίγο 

 

∆ιαφωνώ 

 

∆ιαφωνώ 

Απόλυτα 

 

9. Οι µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα 

έπρεπε να εντάσσονται στο εκπαιδευτικό περιβάλλον 

της γενικής εκπαίδευσης. 

Συµφωνώ 

Απόλυτα 

 

Συµφωνώ 

 

Συµφωνώ 

Λίγο 

 

Ούτε 

Συµφωνώ  

Ούτε 

διαφωνώ 

 

∆ιαφωνώ 

Λίγο 

 

∆ιαφωνώ 

 

∆ιαφωνώ 

Απόλυτα 

 

10. Η ένας προς έναν παρέµβαση είναι ένας 

σηµαντικός παράγοντας για την επιτυχηµένη 

συµπερίληψη ενός µαθητή µε ∆ΑΦ. 

Συµφωνώ 

Απόλυτα 

 

Συµφωνώ 

 

Συµφωνώ 

Λίγο 

 

Ούτε 

Συµφωνώ  

Ούτε 

διαφωνώ 

 

∆ιαφωνώ 

Λίγο 

 

∆ιαφωνώ 

 

∆ιαφωνώ 

Απόλυτα 

 

11. Η ενθάρρυνση των µαθητών µε ∆ΑΦ να 

αλληλεπιδρούν µε συνοµηλίκους  τυπικής ανάπτυξης 

είναι ένας σηµαντικός παράγοντας για την 

επιτυχηµένη συµπερίληψη ενός µαθητή µε ∆ΑΦ. 

Συµφωνώ 

Απόλυτα 

 

Συµφωνώ 

 

Συµφωνώ 

Λίγο 

 

Ούτε 

Συµφωνώ  

Ούτε 

διαφωνώ 

 

∆ιαφωνώ 

Λίγο 

 

∆ιαφωνώ 

 

∆ιαφωνώ 

Απόλυτα 

 

12. Η χρήση προγραµµάτων ενίσχυσης είναι ένας 

σηµαντικός παράγοντας για την επιτυχηµένη 

Συµφωνώ 

Απόλυτα 

Συµφωνώ 

 

Συµφωνώ 

Λίγο 

 

Ούτε 

Συµφωνώ  

Ούτε 

∆ιαφωνώ 

Λίγο 

 

∆ιαφωνώ 

 

∆ιαφωνώ 

Απόλυτα 
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συµπερίληψη ενός µαθητή µε ∆ΑΦ.  διαφωνώ 

 

13. Η φαρµακευτική αγωγή και η φαρµακοθεραπεία 

είναι ένας σηµαντικός παράγοντας για την 

επιτυχηµένη συµπερίληψη ενός µαθητή µε ∆ΑΦ. 

Συµφωνώ 

Απόλυτα 

 

Συµφωνώ 

 

Συµφωνώ 

Λίγο 

 

Ούτε 

Συµφωνώ  

Ούτε 

διαφωνώ 

 

∆ιαφωνώ 

Λίγο 

 

∆ιαφωνώ 

 

∆ιαφωνώ 

Απόλυτα 

 

14. Τα  παιδιά µε ∆ΕΠ-Υ θα έπρεπε να εντάσσονται 

σε περιβάλλον γενικής εκπαίδευσης. 

Συµφωνώ 

Απόλυτα 

 

Συµφωνώ 

 

Συµφωνώ 

Λίγο 

 

Ούτε 

Συµφωνώ  

Ούτε 

διαφωνώ 

 

∆ιαφωνώ 

Λίγο 

 

∆ιαφωνώ 

 

∆ιαφωνώ 

Απόλυτα 

 

15. Μόνο οι εκπαιδευτικοί µε µεγάλη εµπειρία στην 

ειδική αγωγή µπορεί να αναµένεται να ασχολούνται 

µε  µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε 

ένα σχολικό περιβάλλον. 

Συµφωνώ 

Απόλυτα 

 

Συµφωνώ 

 

Συµφωνώ 

Λίγο 

 

Ούτε 

Συµφωνώ  

Ούτε 

διαφωνώ 

 

∆ιαφωνώ 

Λίγο 

 

∆ιαφωνώ 

 

∆ιαφωνώ 

Απόλυτα 

 

16. Η στάση του προσωπικού του σχολείου είναι ένας 

σηµαντικός παράγοντας για την επιτυχηµένη 

συµπερίληψη ενός µαθητή µε  ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες. 

Συµφωνώ 

Απόλυτα 

 

Συµφωνώ 

 

Συµφωνώ 

Λίγο 

 

Ούτε 

Συµφωνώ  

Ούτε 

διαφωνώ 

 

∆ιαφωνώ 

Λίγο 

 

∆ιαφωνώ 

 

∆ιαφωνώ 

Απόλυτα 

 

17. Μόνο οι εκπαιδευτικοί µε µεγάλη εµπειρία στην 

ειδική αγωγή µπορεί να αναµένεται να ασχολούνται 

µε  µαθητές  µε ∆ΑΦ σε ένα σχολικό περιβάλλον. 

Συµφωνώ 

Απόλυτα 

 

Συµφωνώ 

 

Συµφωνώ 

Λίγο 

 

Ούτε 

Συµφωνώ  

Ούτε 

διαφωνώ 

 

∆ιαφωνώ 

Λίγο 

 

∆ιαφωνώ 

 

∆ιαφωνώ 

Απόλυτα 

 

18. Η συµπεριληπτική εκπαίδευση ενδυναµώνει τις 

ευκαιρίες µάθησης των µαθητών µε αναπηρία. 

Συµφωνώ 

Απόλυτα 

 

Συµφωνώ 

 

Συµφωνώ 

Λίγο 

 

Ούτε 

Συµφωνώ  

Ούτε 

διαφωνώ 

 

∆ιαφωνώ 

Λίγο 

 

∆ιαφωνώ 

 

∆ιαφωνώ 

Απόλυτα 

 

19. Η σοβαρότητα της αναπηρίας είναι ένας σοβαρός 

παράγοντας για την επιτυχηµένη  συµπερίληψη ενός 

µαθητή µε ειδικές ανάγκες. 

Συµφωνώ 

Απόλυτα 

 

Συµφωνώ 

 

Συµφωνώ 

Λίγο 

 

Ούτε 

Συµφωνώ  

Ούτε 

διαφωνώ 

 

∆ιαφωνώ 

Λίγο 

 

∆ιαφωνώ 

 

∆ιαφωνώ 

Απόλυτα 

 

20. Μόνο οι εκπαιδευτικοί µε µεγάλη εµπειρία στην 

ειδική αγωγή µπορεί να αναµένεται να ασχολούνται 

µε  µαθητές µε ∆ΕΠ-Υ σε ένα σχολικό περιβάλλον. 

Συµφωνώ 

Απόλυτα 

 

Συµφωνώ 

 

Συµφωνώ 

Λίγο 

 

Ούτε 

Συµφωνώ  

Ούτε 

διαφωνώ 

 

∆ιαφωνώ 

Λίγο 

 

∆ιαφωνώ 

 

∆ιαφωνώ 

Απόλυτα 

 

21. Οι µαθητές µε κλασικό αυτισµό αντιµετωπίζουν 

αρκετές δυσκολίες για να επωφεληθούν από τις 

δραστηριότητες του γενικού σχολείου. 

Συµφωνώ 

Απόλυτα 

 

Συµφωνώ 

 

Συµφωνώ 

Λίγο 

 

Ούτε 

Συµφωνώ  

Ούτε 

διαφωνώ 

 

∆ιαφωνώ 

Λίγο 

 

∆ιαφωνώ 

 

∆ιαφωνώ 

Απόλυτα 

 

22. Ένας καλός εκπαιδευτικός γενικής αγωγής µπορεί 

να κάνει πολλά για να βοηθήσει ένα µαθητή µε ∆ΑΦ. 

Συµφωνώ 

Απόλυτα 

 

Συµφωνώ 

 

Συµφωνώ 

Λίγο 

 

Ούτε 

Συµφωνώ  

Ούτε 

διαφωνώ 

 

∆ιαφωνώ 

Λίγο 

 

∆ιαφωνώ 

 

∆ιαφωνώ 

Απόλυτα 

 

23. ∆ε θα πρέπει να διατίθεται ξεχωριστή 

χρηµατοδότηση για τη συµπερίληψη µαθητών µε 

∆ΑΦ. 

Συµφωνώ 

Απόλυτα 

 

Συµφωνώ 

 

Συµφωνώ 

Λίγο 

 

Ούτε 

Συµφωνώ  

Ούτε 

διαφωνώ 

 

∆ιαφωνώ 

Λίγο 

 

∆ιαφωνώ 

 

∆ιαφωνώ 

Απόλυτα 

 

24. Η στάση του προσωπικού του σχολείου είναι ένας 

σηµαντικός παράγοντας για την επιτυχηµένη 

συµπερίληψη ενός µαθητή µε ∆ΕΠ-Υ. 

Συµφωνώ 

Απόλυτα 

 

Συµφωνώ 

 

Συµφωνώ 

Λίγο 

 

Ούτε 

Συµφωνώ  

Ούτε 

διαφωνώ 

 

∆ιαφωνώ 

Λίγο 

 

∆ιαφωνώ 

 

∆ιαφωνώ 

Απόλυτα 

 

25. Οι µαθητές χωρίς αναπηρίες µπορούν να Συµφωνώ 

Απόλυτα 

Συµφωνώ 

 

Συµφωνώ 

Λίγο 

Ούτε 

Συµφωνώ  

∆ιαφωνώ 

Λίγο 

∆ιαφωνώ 

 

∆ιαφωνώ 

Απόλυτα 
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επωφεληθούν από την επαφή τους µε µαθητές µε 

∆ΑΦ. 

  Ούτε 

διαφωνώ 

 

  

26. Τα σχολεία ειδικής αγωγής που έχουν σχεδιαστεί 

για να καλύψουν τις ανάγκες των µαθητών µε ∆ΑΦ  

είναι τα πιο κατάλληλα πλαίσια για αυτούς τους 

µαθητές. 

Συµφωνώ 

Απόλυτα 

 

Συµφωνώ 

 

Συµφωνώ 

Λίγο 

 

Ούτε 

Συµφωνώ  

Ούτε 

διαφωνώ 

 

∆ιαφωνώ 

Λίγο 

 

∆ιαφωνώ 

 

∆ιαφωνώ 

Απόλυτα 

 

27. Είναι σηµαντικό οι µαθητές µε ∆ΑΦ να 

λαµβάνουν υπηρεσίες ειδικής αγωγής στο σχολείο. 

Συµφωνώ 

Απόλυτα 

 

Συµφωνώ 

 

Συµφωνώ 

Λίγο 

 

Ούτε 

Συµφωνώ  

Ούτε 

διαφωνώ 

 

∆ιαφωνώ 

Λίγο 

 

∆ιαφωνώ 

 

∆ιαφωνώ 

Απόλυτα 

 

                                                                              

 

Τέταρτο µέρος 

Συµπεριφορές στη Σχολική Τάξη 

 

Παρακαλώ σηµειώστε πόσο αποδιοργανωτικές µπορούν να είναι οι παρακάτω συµπεριφορές, αν παρατηρηθούν από έναν µαθητή στην τάξη 

σας.   

 

1. Επιθετικότητα  προς τους συνοµηλίκους ή  τους ενηλίκους Πολύ 

∆ιαταρακτική 

 

∆ιαταρακτική  

 

Μερικώς  

∆ιαταρακτική 

 

Λίγο 

∆ιαταρακτική 

 

Καθόλου 

∆ιαταρακτική 

 

 2. Επιφυλακτικότητα ή έλλειψη επίγνωσης για ό,τι κάνει ο 

εκπαιδευτικός 

Πολύ 

∆ιαταρακτική 

 

∆ιαταρακτική  

 

Μερικώς  

∆ιαταρακτική 

 

Λίγο 

∆ιαταρακτική 

 

Καθόλου 

∆ιαταρακτική 

 

 3. ∆υσκολία στην αµοιβαία συνοµιλία Πολύ 

∆ιαταρακτική 

 

∆ιαταρακτική  

 

Μερικώς  

∆ιαταρακτική 

 

Λίγο 

∆ιαταρακτική 

 

Καθόλου 

∆ιαταρακτική 

 

 4. Αποφυγή βλεµµατικής επαφής Πολύ 

∆ιαταρακτική 

 

∆ιαταρακτική  

 

Μερικώς  

∆ιαταρακτική 

 

Λίγο 

∆ιαταρακτική 

 

Καθόλου 

∆ιαταρακτική 

 

 5. Φόβο για ακίνδυνα αντικείµενα Πολύ 

∆ιαταρακτική 

 

∆ιαταρακτική  

 

Μερικώς  

∆ιαταρακτική 

 

Λίγο 

∆ιαταρακτική 

 

Καθόλου 

∆ιαταρακτική 

 

6. Υψηλά επίπεδα δραστηριότητας Πολύ 

∆ιαταρακτική 

 

∆ιαταρακτική  

 

Μερικώς  

∆ιαταρακτική 

 

Λίγο 

∆ιαταρακτική 

 

Καθόλου 

∆ιαταρακτική 

 

7. Ακατάλληλα συναισθήµατα (ακατάλληλο άγχος ή γέλιο) Πολύ 

∆ιαταρακτική 

 

∆ιαταρακτική  

 

Μερικώς  

∆ιαταρακτική 

 

Λίγο 

∆ιαταρακτική 

 

Καθόλου 

∆ιαταρακτική 

 

8. Απουσία σχέσης µε συνοµηλίκους Πολύ 

∆ιαταρακτική 

 

∆ιαταρακτική  

 

Μερικώς  

∆ιαταρακτική 

 

Λίγο 

∆ιαταρακτική 

 

Καθόλου 

∆ιαταρακτική 

 

9. Μη συµµόρφωση µε τις υποδείξεις του δασκάλου Πολύ 

∆ιαταρακτική 

 

∆ιαταρακτική  

 

Μερικώς  

∆ιαταρακτική 

 

Λίγο 

∆ιαταρακτική 

 

Καθόλου 

∆ιαταρακτική 

 

10. Συµπεριφορά εκτός έργου (π.χ. οµιλία µε συµµαθητές) Πολύ 

∆ιαταρακτική 

 

∆ιαταρακτική  

 

Μερικώς  

∆ιαταρακτική 

 

Λίγο 

∆ιαταρακτική 

 

Καθόλου 

∆ιαταρακτική 

 

11. Φτωχές σχέσεις µε συµµαθητές Πολύ 

∆ιαταρακτική 

 

∆ιαταρακτική  

 

Μερικώς  

∆ιαταρακτική 

 

Λίγο 

∆ιαταρακτική 

 

Καθόλου 

∆ιαταρακτική 

 

12. Εµµονή µε ένα συγκεκριµένο αντικείµενο ή παιχνίδι Πολύ 

∆ιαταρακτική 

 

∆ιαταρακτική  

 

Μερικώς  

∆ιαταρακτική 

 

Λίγο 

∆ιαταρακτική 

 

Καθόλου 

∆ιαταρακτική 

 

13. Εµµονή µε το άγγιγµα, την όσφρηση ή τη δοκιµή αντικειµένων 

ή ανθρώπων 

Πολύ 

∆ιαταρακτική 

 

∆ιαταρακτική  

 

Μερικώς  

∆ιαταρακτική 

 

Λίγο 

∆ιαταρακτική 

 

Καθόλου 

∆ιαταρακτική 

 

14. Προβλήµατα µε τη µη λεκτική επικοινωνία-συµπεριφορά ( π.χ. 

χρήση παράξενων χειρονοµιών) 

Πολύ 

∆ιαταρακτική 

 

∆ιαταρακτική  

 

Μερικώς  

∆ιαταρακτική 

 

Λίγο 

∆ιαταρακτική 

 

Καθόλου 

∆ιαταρακτική 

 

15. Επαναλαµβανόµενος, παράξενος ή ηχολαλικός λόγος Πολύ 

∆ιαταρακτική 

∆ιαταρακτική  

 

Μερικώς  

∆ιαταρακτική 

Λίγο 

∆ιαταρακτική 

Καθόλου 

∆ιαταρακτική 
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16. Αντίσταση και αρνητική αντίδραση σε αλλαγές του 

προγράµµατος 

Πολύ 

∆ιαταρακτική 

 

∆ιαταρακτική  

 

Μερικώς  

∆ιαταρακτική 

 

Λίγο 

∆ιαταρακτική 

 

Καθόλου 

∆ιαταρακτική 

 

17. Αγένεια κατά την υποβολή ενός αιτήµατος Πολύ 

∆ιαταρακτική 

 

∆ιαταρακτική  

 

Μερικώς  

∆ιαταρακτική 

 

Λίγο 

∆ιαταρακτική 

 

Καθόλου 

∆ιαταρακτική 

 

18. Κραυγές, κλάµα ή εκρήξεις θυµού Πολύ 

∆ιαταρακτική 

 

∆ιαταρακτική  

 

Μερικώς  

∆ιαταρακτική 

 

Λίγο 

∆ιαταρακτική 

 

Καθόλου 

∆ιαταρακτική 

 

19. Ευαισθησία στους ήχους Πολύ 

∆ιαταρακτική 

 

∆ιαταρακτική  

 

Μερικώς  

∆ιαταρακτική 

 

Λίγο 

∆ιαταρακτική 

 

Καθόλου 

∆ιαταρακτική 

 

20. Παράξενες ή ασυνήθιστες σωµατικές κινήσεις, όπως χτύπηµα 

δακτύλων, περιστροφές ή κίνηση µπρος-πίσω 

Πολύ 

∆ιαταρακτική 

 

∆ιαταρακτική  

 

Μερικώς  

∆ιαταρακτική 

 

Λίγο 

∆ιαταρακτική 

 

Καθόλου 

∆ιαταρακτική 

 

 

 

      Πέµπτο µέρος 

Πρακτικές στην Τάξη 

 

Από την παρακάτω λίστα, παρακαλώ κυκλώστε: 1) αν έχετε ακούσει τη στρατηγική, 2) αν την έχετε χρησιµοποιήσει και 3) αν νοµίζετε ότι 

είναι ή θα µπορούσε να είναι αποτελεσµατική στην καλύτερη συµπερίληψη ενός µαθητή µε ∆ΑΦ. 

 

 Στρατηγική Την 

έχετε 

ακούσει; 

 

Την έχετε χρησιµοποιήσει; 

Επιλέξτε µία απάντηση. 

 

 

Είναι αποτελεσµατική; 

Επιλέξτε µία απάντηση. 

 

   

1. Εφαρµοσµένη Ανάλυση της 

Συµπεριφοράς (Applied 

Behavior Analysis, ABA) 

 

Ναι        

 

Όχι 

 

Τώρα 

 

Παρελθόν 

 

 

Ποτέ 

 

 

Πολύ 

Αποτελεσµατική 

 

Αποτελεσµατική 

 

 

 

 

 

Μερικώς 

Αποτελεσµατική 

 

 

Καθόλου 

Αποτελεσµατική 

 

 

2. Θεραπεία µέσω τέχνης Ναι        

 

Όχι 

 

Τώρα 

 

Παρελθόν 

 

Ποτέ 

 

Πολύ 

Αποτελεσµατική 

 

Αποτελεσµατική 

 

 

 

 

 

Μερικώς 

Αποτελεσµατική 

 

 

Καθόλου 

Αποτελεσµατική 

 

 

3. Υποστηρικτική Τεχνολογία Ναι        

 

Όχι 

 

Τώρα 

 

Παρελθόν 

 

Ποτέ 

 

Πολύ 

Αποτελεσµατική 

 

Αποτελεσµατική 

 

 

 

 

 

Μερικώς 

Αποτελεσµατική 

 

 

Καθόλου 

Αποτελεσµατική 

 

 

4. Επαυξητική και 

Εναλλακτική Επικοινωνία 

(Augmentative 

and Alternative 

Communication, AAC) 

Ναι        

 

Όχι 

 

Τώρα 

 

Παρελθόν 

 

Ποτέ 

 

Πολύ 

Αποτελεσµατική 

 

Αποτελεσµατική 

 

 

 

 

 

Μερικώς 

Αποτελεσµατική 

 

 

Καθόλου 

Αποτελεσµατική 

 

 

5. Συµβόλαιο συµπεριφοράς Ναι        

 

Όχι 

 

Τώρα 

 

Παρελθόν 

 

Ποτέ 

 

Πολύ 

Αποτελεσµατική 

 

Αποτελεσµατική 

 

 

 

 

 

Μερικώς 

Αποτελεσµατική 

 

 

Καθόλου 

Αποτελεσµατική 

 

 

6. Λήψη αποφάσεων Ναι        Τώρα Παρελθόν Ποτέ Πολύ 

Αποτελεσµατική 

Αποτελεσµατική 

 

Μερικώς 

Αποτελεσµατική 

Καθόλου 

Αποτελεσµατική 
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Όχι 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

7. Άµεση διδασκαλία 

κοινωνικών δεξιοτήτων 

Ναι        

 

Όχι 

 

Τώρα 

 

Παρελθόν 

 

Ποτέ 

 

Πολύ 

Αποτελεσµατική 

 

Αποτελεσµατική 

 

 

 

 

 

Μερικώς 

Αποτελεσµατική 

 

 

Καθόλου 

Αποτελεσµατική 

 

 

8. Εκπαίδευση µε ∆ιακριτές 

∆οκιµές (Discrete Trial 

Training, DTT) 

Ναι        

 

Όχι 

 

Τώρα 

 

Παρελθόν 

 

Ποτέ 

 

Πολύ 

Αποτελεσµατική 

 

Αποτελεσµατική 

 

 

 

 

 

Μερικώς 

Αποτελεσµατική 

 

 

Καθόλου 

Αποτελεσµατική 

 

 

9. Υποστήριξη µέσω φαγητού Ναι        

 

Όχι 

 

Τώρα 

 

Παρελθόν 

 

Ποτέ 

 

Πολύ 

Αποτελεσµατική 

 

Αποτελεσµατική 

 

 

 

 

 

Μερικώς 

Αποτελεσµατική 

 

 

Καθόλου 

Αποτελεσµατική 

 

 

10. Εκπαίδευση των τυπικά 

αναπτυσσόµενων µαθητών για 

τις ∆ΑΦ 

Ναι        

 

Όχι 

 

Τώρα 

 

Παρελθόν 

 

Ποτέ 

 

Πολύ 

Αποτελεσµατική 

 

Αποτελεσµατική 

 

 

 

 

 

Μερικώς 

Αποτελεσµατική 

 

 

Καθόλου 

Αποτελεσµατική 

 

 

11. Επιπλέον χρόνος για την 

ολοκλήρωση εργασιών 

Ναι        

 

Όχι 

 

Τώρα 

 

Παρελθόν 

 

Ποτέ 

 

Πολύ 

Αποτελεσµατική 

 

Αποτελεσµατική 

 

 

 

 

 

Μερικώς 

Αποτελεσµατική 

 

 

Καθόλου 

Αποτελεσµατική 

 

 

12. ∆ιευκόλυνση της 

Επικοινωνίας (Facilitated 

Communication, FC) 

Ναι        

 

Όχι 

 

Τώρα 

 

Παρελθόν 

 

Ποτέ 

 

Πολύ 

Αποτελεσµατική 

 

Αποτελεσµατική 

 

 

 

 

 

Μερικώς 

Αποτελεσµατική 

 

 

Καθόλου 

Αποτελεσµατική 

 

 

13. Παιχνίδι στο πάτωµα (Floor 

time) 

Ναι        

 

Όχι 

 

Τώρα 

 

Παρελθόν 

 

Ποτέ 

 

Πολύ 

Αποτελεσµατική 

 

Αποτελεσµατική 

 

 

 

 

 

Μερικώς 

Αποτελεσµατική 

 

 

Καθόλου 

Αποτελεσµατική 

 

 

14. Λειτουργική Αξιολόγηση / 

Ανάλυση της Συµπεριφοράς 

(Functional Behavior 

Assessment/Analysis, FBA) 

Ναι        

 

Όχι 

 

Τώρα 

 

Παρελθόν 

 

Ποτέ 

 

Πολύ 

Αποτελεσµατική 

 

Αποτελεσµατική 

 

 

 

 

 

Μερικώς 

Αποτελεσµατική 

 

 

Καθόλου 

Αποτελεσµατική 

 

 

15. Πράα ∆ιδασκαλία (Gentle 

Teaching) 

Ναι        

 

Όχι 

 

Τώρα 

 

Παρελθόν 

 

Ποτέ 

 

Πολύ 

Αποτελεσµατική 

 

Αποτελεσµατική 

 

 

 

 

 

Μερικώς 

Αποτελεσµατική 

 

 

Καθόλου 

Αποτελεσµατική 

 

 

16. ∆ιδασκαλία κατά 

Περίσταση (Incidental 

Teaching) 

Ναι        

 

Όχι 

 

Τώρα 

 

Παρελθόν 

 

Ποτέ 

 

Πολύ 

Αποτελεσµατική 

 

Αποτελεσµατική 

 

 

 

 

 

Μερικώς 

Αποτελεσµατική 

 

 

Καθόλου 

Αποτελεσµατική 

 

 

17. Ρουτίνες Κοινής ∆ράσης Ναι        Τώρα Παρελθόν Ποτέ Πολύ 

Αποτελεσµατική 

Αποτελεσµατική 

 

Μερικώς 

Αποτελεσµατική 

Καθόλου 

Αποτελεσµατική 
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(Joint Action Rutines, JARs)  

Όχι 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

18. Μύηση συνοµηλίκων Ναι        

 

Όχι 

 

Τώρα 

 

Παρελθόν 

 

Ποτέ 

 

Πολύ 

Αποτελεσµατική 

 

Αποτελεσµατική 

 

 

 

 

 

Μερικώς 

Αποτελεσµατική 

 

 

Καθόλου 

Αποτελεσµατική 

 

 

19. ∆ιδασκαλία µεταξύ 

συνοµηλίκων 

Ναι        

 

Όχι 

 

Τώρα 

 

Παρελθόν 

 

Ποτέ 

 

Πολύ 

Αποτελεσµατική 

 

Αποτελεσµατική 

 

 

 

 

 

Μερικώς 

Αποτελεσµατική 

 

 

Καθόλου 

Αποτελεσµατική 

 

 

20. Επικοινωνιακό Σύστηµα 

Ανταλλαγής  

Εικόνων (Picture Exchange 

Communication System, 

PECS) 

Ναι        

 

Όχι 

 

Τώρα 

 

Παρελθόν 

 

Ποτέ 

 

Πολύ 

Αποτελεσµατική 

 

Αποτελεσµατική 

 

 

 

 

 

Μερικώς 

Αποτελεσµατική 

 

 

Καθόλου 

Αποτελεσµατική 

 

 

21. ∆ιδασκαλία Καίριων 

∆εξιοτήτων (Pivotal Response 

Training, PRT) 

Ναι        

 

Όχι 

 

Τώρα 

 

Παρελθόν 

 

Ποτέ 

 

Πολύ 

Αποτελεσµατική 

 

Αποτελεσµατική 

 

 

 

 

 

Μερικώς 

Αποτελεσµατική 

 

 

Καθόλου 

Αποτελεσµατική 

 

 

22. Στρατηγικές 

προσαρµοσµένες στο  παιχνίδι 

Ναι        

 

Όχι 

 

Τώρα 

 

Παρελθόν 

 

Ποτέ 

 

Πολύ 

Αποτελεσµατική 

 

Αποτελεσµατική 

 

 

 

 

 

Μερικώς 

Αποτελεσµατική 

 

 

Καθόλου 

Αποτελεσµατική 

 

 

23. Θέση κατά 

Προτίµηση 

Ναι        

 

Όχι 

 

Τώρα 

 

Παρελθόν 

 

Ποτέ 

 

Πολύ 

Αποτελεσµατική 

 

Αποτελεσµατική 

 

 

 

 

 

Μερικώς 

Αποτελεσµατική 

 

 

Καθόλου 

Αποτελεσµατική 

 

 

24. Στρατηγικές προετοιµασίας Ναι        

 

Όχι 

 

Τώρα 

 

Παρελθόν 

 

Ποτέ 

 

Πολύ 

Αποτελεσµατική 

 

Αποτελεσµατική 

 

 

 

 

 

Μερικώς 

Αποτελεσµατική 

 

 

Καθόλου 

Αποτελεσµατική 

 

 

25. Στρατηγικές παρακίνησης   

 (π.χ. λεκτικές, οπτικές, 

µίµησης,  σωµατικές κτλ.) 

Ναι        

 

Όχι 

 

Τώρα 

 

Παρελθόν 

 

Ποτέ 

 

Πολύ 

Αποτελεσµατική 

 

Αποτελεσµατική 

 

 

 

 

 

Μερικώς 

Αποτελεσµατική 

 

 

Καθόλου 

Αποτελεσµατική 

 

 

26. Στρατηγικές χαλάρωσης  Ναι        

 

Όχι 

 

Τώρα 

 

Παρελθόν 

 

Ποτέ 

 

Πολύ 

Αποτελεσµατική 

 

Αποτελεσµατική 

 

 

 

 

 

Μερικώς 

Αποτελεσµατική 

 

 

Καθόλου 

Αποτελεσµατική 

 

 

27. Παροχή λίστας αλλαγών 

στο σχολικό πρόγραµµα  

για µια σχολική µέρα 

Ναι        

 

Όχι 

 

Τώρα 

 

Παρελθόν 

 

Ποτέ 

 

Πολύ 

Αποτελεσµατική 

 

Αποτελεσµατική 

 

 

 

 

 

Μερικώς 

Αποτελεσµατική 

 

 

Καθόλου 

Αποτελεσµατική 
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28. Παροχή λίστας 

αναµενόµενων συµπεριφορών 

µέσα στην τάξη 

Ναι        

 

Όχι 

 

Τώρα 

 

Παρελθόν 

 

Ποτέ 

 

Πολύ 

Αποτελεσµατική 

 

Αποτελεσµατική 

 

 

 

 

 

Μερικώς 

Αποτελεσµατική 

 

 

Καθόλου 

Αποτελεσµατική 

 

 

29. Παρέµβαση µέσω 

Ανάπτυξης των Σχέσεων 

(Relationship Development 

Intervention, RDI) 

 

Ναι        

 

Όχι 

 

Τώρα 

 

Παρελθόν 

 

Ποτέ 

 

Πολύ 

Αποτελεσµατική 

 

Αποτελεσµατική 

 

 

 

 

 

Μερικώς 

Αποτελεσµατική 

 

 

Καθόλου 

Αποτελεσµατική 

 

 

30. Σενάρια ( π.χ. γνωστικά 

σενάρια) 

Ναι        

 

Όχι 

 

Τώρα 

 

Παρελθόν 

 

Ποτέ 

 

Πολύ 

Αποτελεσµατική 

 

Αποτελεσµατική 

 

 

 

 

 

Μερικώς 

Αποτελεσµατική 

 

 

Καθόλου 

Αποτελεσµατική 

 

 

31. Αισθητηριακή ολοκλήρωση 

(Sensory Integration, SI) 

Ναι        

 

Όχι 

 

Τώρα 

 

Παρελθόν 

 

Ποτέ 

 

Πολύ 

Αποτελεσµατική 

 

Αποτελεσµατική 

 

 

 

 

 

Μερικώς 

Αποτελεσµατική 

 

 

Καθόλου 

Αποτελεσµατική 

 

 

32. Κοινωνικές Ιστορίες Ναι        

 

Όχι 

 

Τώρα 

 

Παρελθόν 

 

Ποτέ 

 

Πολύ 

Αποτελεσµατική 

 

Αποτελεσµατική 

 

 

 

 

 

Μερικώς 

Αποτελεσµατική 

 

 

Καθόλου 

Αποτελεσµατική 

 

 

33. ∆οµηµένη διδασκαλία  

(Μέθοδος TEACCH)  

Ναι        

 

Όχι 

 

Τώρα 

 

Παρελθόν 

 

Ποτέ 

 

Πολύ 

Αποτελεσµατική 

 

Αποτελεσµατική 

 

 

 

 

 

Μερικώς 

Αποτελεσµατική 

 

 

Καθόλου 

Αποτελεσµατική 

 

 

34. Σύστηµα Ανταλλάξιµων 

Αµοιβών (Token Economies) 

Ναι        

 

Όχι 

 

Τώρα 

 

Παρελθόν 

 

Ποτέ 

 

Πολύ 

Αποτελεσµατική 

 

Αποτελεσµατική 

 

 

 

 

 

Μερικώς 

Αποτελεσµατική 

 

 

Καθόλου 

Αποτελεσµατική 

 

 

35. ∆ιαφορική Ενίσχυση 

εναλλακτικής, αντίθετης ή 

άλλης συµπεριφοράς 

 

Ναι        

 

Όχι 

 

Τώρα 

 

Παρελθόν 

 

Ποτέ 

 

Πολύ 

Αποτελεσµατική 

 

Αποτελεσµατική 

 

 

 

 

 

Μερικώς 

Αποτελεσµατική 

 

 

Καθόλου 

Αποτελεσµατική 

 

 

36. Λεκτική ενίσχυση-έπαινος 

 

Ναι        

 

Όχι 

 

Τώρα 

 

Παρελθόν 

 

Ποτέ 

 

Πολύ 

Αποτελεσµατική 

 

Αποτελεσµατική 

 

 

 

 

 

Μερικώς 

Αποτελεσµατική 

 

 

Καθόλου 

Αποτελεσµατική 

 

 

37. Οπτικό πρόγραµµα 

δραστηριοτήτων 

 

Ναι        

 

Όχι 

 

Τώρα 

 

Παρελθόν 

 

Ποτέ 

 

Πολύ 

Αποτελεσµατική 

 

Αποτελεσµατική 

 

 

 

 

 

Μερικώς 

Αποτελεσµατική 

 

 

Καθόλου 

Αποτελεσµατική 

 

 

38. Η θεµατική προσέγγιση 

Van Dijk 

Ναι        

 

Όχι 

Τώρα 

 

Παρελθόν 

 

Ποτέ 

 

Πολύ 

Αποτελεσµατική 

 

Αποτελεσµατική 

 

 

 

 

Μερικώς 

Αποτελεσµατική 

 

 

Καθόλου 

Αποτελεσµατική 
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Αν υπάρχει κάποια άλλη στρατηγική που χρησιµοποιείτε στην τάξη σας ή επιθυµείτε να διευκρινιστεί ή να επεξηγηθεί από τις απαντήσεις στις 

προηγούµενες επιλογές, παρακαλώ να το αναφέρετε παρακάτω: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

……………………………..………….…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Έκτο Μέρος 

Μελλοντική συµµετοχή στην έρευνα 

 

Θα σας ενδιέφερε η συµµετοχή σας σε µια οµάδα εστίασης µε σκοπό τη συζήτηση ζητηµάτων που θίχτηκαν σε αυτό το ερωτηµατολόγιο;   

 Ναι      Όχι   

Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



 203 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

Πίνακας µε συχνότητες και ποσοστά για τη γνώση και χρήση τεκµηριωµένων πρακτικών (NPDC) 

 

Πρακτικές Εκπαιδευτικοί Γενικής 

Αγωγής 

Εκπαιδευτικοί Ειδικής 

Αγωγής 

Σύνολο 

 Απόλυτη 

συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα 

(%) 

Απόλυτη 

συχνότητα 

 

Σχετική 

Συχνότητα 

(%) 

Απόλυτη 

συχνότητα 

 

Σχετική 

Συχνότητα 

(%) 

Εφαρµοσµένη Ανάλυση 

της Συµπεριφοράς  

  

Γνώση – Ναι 28 35.9 38 97.4 66 56.4 

Χρήση – Ναι 13 16.7 16         41      27 24.8 

Πολύ Αποτελεσµατική 

 
2 2.6 7 17.9 9 7.7 

Εκπαίδευση µε 

∆ιακριτές ∆οκιµές  
      

Γνώση – Ναι 10 12.8 9 23.1 19 16.2 

Χρήση – Ναι 8 10.3 6 15.4 14 12 

Πολύ Αποτελεσµατική 

 
2 2.6 1 2.6 3 2.6 

∆ιδασκαλία Καίριων 

∆εξιοτήτων  
      

Γνώση – Ναι 25 32.1 17 43.6 42 35.9 

Χρήση – Ναι 11 14.1 10 25.6 21 17.9 

Πολύ Αποτελεσµατική 

 
2 2.6 1 2.6 3 2.6 

Λειτουργική Αξιολόγηση 

/Ανάλυση της 

Συµπεριφοράς  

      

Γνώση – Ναι 28 35.9 30 76.9 58 49.6 

Χρήση – Ναι 16 20.5 24 61.5 40 34.2 

Πολύ Αποτελεσµατική 

 
5 6.4 7 17.9 12 10.3 

Οπτικό πρόγραµµα 

δραστηριοτήτων 
      

Γνώση – Ναι 49 62.8 39 100 88 75.2 

Χρήση – Ναι 39 50 34 87.2 73 62.4 

Πολύ Αποτελεσµατική 

 
10 12.8 16 41 26 22.2 

Επικοινωνιακό Σύστηµα 

Ανταλλαγής  

εικόνων  

      

Γνώση – Ναι 26 33.3 36 92.3 62 53 

Χρήση – Ναι 16 20.5 19 48.7 35 29.9 

Πολύ Αποτελεσµατική 

 
1 1.3 7 17.9 8 6.8 

Υποστηρικτική 

Τεχνολογία 
      

Γνώση – Ναι 64 82.1 36 92.3 100 85.5 

Χρήση – Ναι 42 53.8 33 84.6 75 64.1 

Πολύ Αποτελεσµατική 

 
13 16.7 16 41 29 24.8 

Άµεση διδασκαλία 

κοινωνικών δεξιοτήτων 
      

Γνώση – Ναι 55 70.5 38 97.4 93 79.5 
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Χρήση – Ναι 45 57.7 36 92.3 81 69.2 

Πολύ Αποτελεσµατική 

 
10 12.8 12 30.8 22 18.8 

Κοινωνικές Ιστορίες       

Γνώση – Ναι 43 55.1 39 100.0 82 70.1 

Χρήση – Ναι 29 37.2 37 94.9 66 56.4 

Πολύ Αποτελεσµατική 

 
8 10.3 13 33.3 21 17.9 

∆ιαφορική Ενίσχυση 

εναλλακτικής, αντίθετης 

ή άλλης συµπεριφοράς 

      

Γνώση – Ναι 28 35.9 24 61.5 52 44.4 

Χρήση – Ναι 17 21.8 20 51.3 37 31.6 

Πολύ Αποτελεσµατική 

 
2 2.6 3 7.7 5 4.3 

Μύηση συνοµηλίκων       

Γνώση – Ναι 40 51.3 28 71.8 68 58.1 

Χρήση – Ναι 28 35.9 21 53.8 49 41.9 

Πολύ Αποτελεσµατική 

 
3 3.8 5 12.8 8 6.8 

∆ιδασκαλία µεταξύ 

συνοµηλίκων 
      

Γνώση – Ναι 49 62.8 36 92.3 85 72.6 

Χρήση – Ναι 35 44.9 34 87.2 69 59 

Πολύ Αποτελεσµατική 

 
9 11.5 9 23.1 18 15.4 

Εκπαίδευση των τυπικά 

αναπτυσσόµενων 

µαθητών για τις ∆ΑΦ 

      

Γνώση – Ναι 28 35.9 20 51.3 48 41 

Χρήση – Ναι 10 12.8 14 35.9 24 20.5 

Πολύ Αποτελεσµατική 

 
3 3.8 3 7.7 6 5.1 

Στρατηγικές 

παρακίνησης   

(π.χ. λεκτικές, οπτικές, 

µίµησης,  σωµατικές 

κτλ) 

      

Γνώση – Ναι 62 79.5 37 94.9 99 84.6 

Χρήση – Ναι 52 66.7 36 92.3 88 75.2 

Πολύ Αποτελεσµατική 

 
19 24.4 15 38.5 34 29.1 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ 

Πίνακας µε συχνότητες και ποσοστά για τη γνώση και χρήση πρακτικών 

 
Γνώση και Χρήση πρακτικών Εκπαιδευτικοί Γενικής 

Αγωγής 

Εκπαιδευτικοί Ειδικής 

Αγωγής 
Σύνολο 

 Απόλυτη 

συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα 

% 

Απόλυτη 

συχνότητα 

 

Σχετική 

Συχνότητα 

% 

Απόλυτη 

συχνότητα 

 

Σχετική 

Συχνότητα 

% 

                                                                Επιστηµονικά τεκµηριωµένες πρακτικές  

Εφαρµοσµένη Ανάλυση της 

Συµπεριφοράς (Applied Behavior 

Analysis) 

  

Γνώση – Ναι 28 35.9 38 97.4 66 56.4 

Χρήση – Ναι 13 16.7 16 41 27 24.8 

Πολύ Αποτελεσµατική 2 2.6 7 17.9 9 7.7 

       

Εκπαίδευση µε ∆ιακριτές ∆οκιµές 

(Discrete Trial Training, DTT) 
      

Γνώση – Ναι 10 12.8 9 23.1 19 16.2 

Χρήση – Ναι 8 10.3 6 15.4 14  11.9 

Πολύ Αποτελεσµατική 2 2.6 1 2.6 3 2.6 

       

∆ιδασκαλία Καίριων ∆εξιοτήτων 

(Pivotal Response  Training, PRT) 
      

Γνώση – Ναι 25 32.1 17 43.6 42 35.9 

Χρήση – Ναι 11 14.1 10 25.6 21      18 

Πολύ Αποτελεσµατική 2 2.6 1 2.6 3 2.6 

       

              Ελπιδοφόρες πρακτικές 

Υποστηρικτική Τεχνολογία       

Γνώση – Ναι 64 82.1 36 92.3 100 85.5 

Χρήση – Ναι 42 53.8 33 84.6 75 64.1 

Πολύ Αποτελεσµατική 13 16.7 16 41 29 24.8 

       

Επαυξητική και Εναλλακτική 

Επικοινωνία (Augmentative 

and Alternative communication) 

      

Γνώση – Ναι 9 11.5 15 38.5 24 20.5 

Χρήση – Ναι 3 3.8 10   25.6 13      11.1 

Πολύ Αποτελεσµατική 0 0.0 1 2.6 1 0.9 

       

∆ιδασκαλία κατά Περίσταση 

(Incidental Teaching) 
      

Γνώση – Ναι 50 64.1 29 74.4 79 67.5 

Χρήση – Ναι 37 47.5 25 64.1 62 52.9 

Πολύ Αποτελεσµατική 9 11.5 3 7.7 12 10.3 

       

Ρουτίνες Κοινής ∆ράσης (Joint 

Action Rutines) 
      

Γνώση – Ναι 34 43.6 27 69.2 61 52.1 

Χρήση – Ναι 23 29.5 23 59.0 46 39.3 

Πολύ Αποτελεσµατική 4 5.1 4 10.3 8 6.8 

       

Επικοινωνιακό Σύστηµα Ανταλλαγής  

Εικόνων (Picture Exchange 

Communication System) 
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Γνώση – Ναι 26 33.3 36 92.3 62 53 

Χρήση – Ναι 15 19.2 19 48.7 34 29 

Πολύ Αποτελεσµατική 1 1.3 7 17.9 8 6.8 

       

Στρατηγικές  προσαρµοσµένες στο  

παιχνίδι 
      

Γνώση – Ναι 61 78.2 29 74.4 90 76.9 

Χρήση – Ναι 47 60.3 27 69.3 74      63.2 

Πολύ Αποτελεσµατική 13 16.7 9 23.1 22 18.8 

       

Αισθητηριακή Ολοκλήρωση 

(Sensory Integration) 
      

Γνώση - Ναι 22 28.2 34 87.2 56 47.9 

Χρήση - Ναι 10 12.8 17 43.5 27 23.0 

Πολύ Αποτελεσµατική 1 1.3 6 15.4 7 6.0 

       

Κοινωνικές Ιστορίες       

Γνώση - Ναι 43 55.1 39 100 82 70.1 

Χρήση - Ναι 29 37.2 37 94.9 66 56.4 

Πολύ Αποτελεσµατική 8 10.3 13 33.3 21 17.9 

       

∆οµηµένη διδασκαλία  

(Μέθοδος TEACCH) 
      

Γνώση - Ναι 43 55.1 39 100 82 70.1 

Χρήση - Ναι 23 29.5 21 53.9 44 37.6 

Πολύ Αποτελεσµατική 5 6.4 12 30.8 17 14.5 

       

                                            Στρατηγικές µε περιορισµένη υποστήριξη 

Θεραπεία µέσω τέχνης       

Γνώση - Ναι 59 75.6 36 92.3 95     81.2 

Χρήση - Ναι 24 30.8 11 28.2 35 29.9 

Πολύ Αποτελεσµατική 10 12.8 8 20.5 18 15.4 

       

Παιχνίδι στο πάτωµα 

(Floor time) 

Γνώση - Ναι 39 50 26 66.7 65 55.6 

Χρήση - Ναι 25 32.1 20 51.3 45 38.5 

Πολύ Αποτελεσµατική 5 6.4 7 17.9 12 10.3 

       

Πράα  ∆ιδασκαλία (Gentle   

Teaching) 

Γνώση - Ναι 29 37.2 20 51.3 49 41.9 

Χρήση - Ναι 23 29.5 13 33.3 36 30.8 

Πολύ Αποτελεσµατική 3 3.8 1 2.6 4 3.4 

       

Παρέµβαση µέσω Ανάπτυξης των 

Σχέσεων (Relationship Development 

Intervention) 

      

Γνώση - Ναι 25 32.1 17 43.6 42 35.9 

Χρήση - Ναι 16 20.5 15 38.5 31 26.5 

Πολύ Αποτελεσµατική 4 5.1  2 5.1 6 5.1 

       

Σενάρια ( π.χ. γνωστικά σενάρια)       

Γνώση - Ναι 45 57.7 29 74.4 74 63.2 

Χρήση - Ναι 26 33.3 14 35.9 40 34.2 

Πολύ Αποτελεσµατική 2 2.6 4 10.3 6 5.1 
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Η θεµατική προσέγγιση Van Dijk 

Γνώση - Ναι 7 9 2 5.1 9 7.7 

Χρήση - Ναι 4 5.1 1 2.6 5 4.3 

Πολύ Αποτελεσµατική 1 1.3 0 0.0 1 0.9 

       

                     Μη προτεινόµενες πρακτικές 

∆ιευκόλυνση της Επικοινωνίας 

(Facilitated Communication) 
Γνώση - Ναι 30 38.5 18 46.2 48 41 

Χρήση - Ναι 23 29.5 16 41 39  33.3 

Πολύ Αποτελεσµατική 8 10.3 3 7.7 11 9.4 

       

                                              Στρατηγικές διαχείρισης της συµπεριφοράς 

Συµβόλαιο συµπεριφοράς 
Γνώση - Ναι 60 76.9 39 100 99 84.6 

Χρήση - Ναι 56 71.8 36 92.3 92 78.6 

Πολύ Αποτελεσµατική 15 19.2 8 20.5 23 19.7 

       

Λήψη αποφάσεων 
Γνώση - Ναι 48 61.5 25 64.1 73 62.4 

Χρήση - Ναι 44 56.4 22 56.4 66 56.4 

Πολύ Αποτελεσµατική 7 9 2 5.1 9 7.7 

       

Υποστήριξη µέσω φαγητού       

Γνώση - Ναι 22 28.2 21 53.8 43 36.8 

Χρήση - Ναι 10 12.8 9 23.1 19 16.2 

Πολύ Αποτελεσµατική 7 9 7 17.9 14 12 

       

Λειτουργική Αξιολόγηση / Ανάλυση 

της Συµπεριφοράς  

(Functional Behavior Assessment/ 

Analysis, FBA) 
Γνώση - Ναι 28 35.9 30 76.9 58 49.6 

Χρήση - Ναι 16 20.5 24 61.5 40 34.2 

Πολύ Αποτελεσµατική 5 6.4 7 17.9 12 10.3 

       

Σύστηµα  Ανταλλάξιµων Αµοιβών 

(Token Economies)       

Γνώση - Ναι 40 51.3 32 82.1 72 61.5 

Χρήση - Ναι 27 34.6 26 66.7 53 45.3 

Πολύ Αποτελεσµατική 7 9 10 25.6 17 14.5 

       

Λεκτική ενίσχυση-έπαινος       

Γνώση - Ναι 75 96.2 39 100 114 97.4 

Χρήση - Ναι 66 84.6 38 97.4  104 88.9 

Πολύ Αποτελεσµατική 25 32.1 16 41 41 35 

       

∆ιαφορική Ενίσχυση εναλλακτικής, 

αντίθετης ή άλλης συµπεριφοράς 
      

Γνώση - Ναι 28 35.9 24 61.5 52 44.4 

Χρήση - Ναι 17 21.8 20 51.3 37 31.6 

Πολύ Αποτελεσµατική 2 2.6 3 7.7 5 4.3 

       

          Εκπαιδευτικές τεχνικές 

Επιπλέον χρόνος για την  

ολοκλήρωση εργασιών 
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Γνώση - Ναι 65 83.3 38 97.4 103 88 

Χρήση - Ναι         54 69.2 36 92.3 90 76.9 

Πολύ Αποτελεσµατική 14 17.9 15 38.5 29 24.8 

       

Στρατηγικές προετοιµασίας       

Γνώση - Ναι 38 48.7 33 84.6 71 60.7 

Χρήση - Ναι 32 41 32        82.1 64 54.7 

Πολύ Αποτελεσµατική 7 9 4 10.3 11 9.4 

       

Στρατηγικές παρακίνησης   

 (π.χ.  λεκτικές, οπτικές, µίµησης,  

σωµατικές κτλ.) 

      

Γνώση - Ναι 62 79.5 37 94.9 99 84.6 

Χρήση - Ναι 52 66.7 36 92.3 86 75.2 

Πολύ Αποτελεσµατική 19 24.4 15 38.5 34 29.1 

       

Οπτικό πρόγραµµα δραστηριοτήτων       

Γνώση - Ναι 49 62.8 39 100 88 75.2 

Χρήση - Ναι 39       50 34 87.2  73 62.4 

Πολύ Αποτελεσµατική 10 12.8 16 41 26 22.2 

       

            Τροποποιήσεις στην τάξη 

Θέση κατά προτίµηση       

Γνώση - Ναι 27 34.6 9 23.1 36 30.8 

Χρήση - Ναι 22        28.2 7 17.9 29 24.8 

Πολύ Αποτελεσµατική 1 1.3 1 2.6 2 1.7 

       

Στρατηγικές χαλάρωσης 
Γνώση - Ναι 62 79.5 37 94.9 99 84.6 

Χρήση - Ναι 51 65.4 34 87.2 85 72.6 

Πολύ Αποτελεσµατική 23 29.5 14  35.9 37 31.6 

       

Παροχή λίστας αλλαγών στο 

σχολικό πρόγραµµα  

για µια σχολική µέρα 

      

Γνώση - Ναι 40 51.3 32 82.1 72 61.5 

Χρήση - Ναι 28 35.9 25 64.1 53 45.3 

Πολύ Αποτελεσµατική 10 12.8  9 23.1  19 16.2 

       

Παροχή λίστας αναµενόµενων 

συµπεριφορών µέσα στην τάξη 
      

Γνώση - Ναι 35 44.9 30 76.9 65 55.6 

Χρήση - Ναι 19 24.4 25 64.1 44 37.6 

Πολύ Αποτελεσµατική 2 2.6 8 20.5 10 8.5 

       

        Κοινωνικές δεξιότητες 

Άµεση διδασκαλία κοινωνικών 

δεξιοτήτων 
      

Γνώση - Ναι 28 35.9 20 51.3 48 41 

Χρήση - Ναι 45 57.7 36 92.3 81 69.2 

Πολύ Αποτελεσµατική 3 3.8 3 7.7 6 5.1 

       

Εκπαίδευση των τυπικά 

αναπτυσσόµενων µαθητών για τις 

∆ΑΦ 

      

Γνώση - Ναι 28 35.9 20 51.3 48 41 

Χρήση - Ναι 10 12.8 14 35.9 24 20.5 
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Πολύ Αποτελεσµατική 3 3.8 3 7.7 6 5.1 

       

Μύηση συνοµηλίκων 
Γνώση - Ναι 40 51.3 28 71.8 68 58.1 

Χρήση - Ναι 28 35.9 21 53.8 49 41.9 

Πολύ Αποτελεσµατική 3 3.8 5 12.8 8 6.8 

       

∆ιδασκαλία µεταξύ συνοµηλίκων       

Γνώση - Ναι 49 62.8 36 92.3 85 72.6 

Χρήση - Ναι 35 44.9 34 87.2 69 59 

Πολύ Αποτελεσµατική 9 11.5 9 23.1 18 15.4 

 

 

 


