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«Σήμερα όλοι γνωρίζουμε πως η εικόνα του τέλειου και φυσιολογικού 

παιδιού είναι ένας μύθος. Κάθε παιδί έχει δυνατότητες και αδυναμίες, 

ικανότητες και δυσκολίες. Κάθε παιδί μοιάζει με τα άλλα και 

συγχρόνως διαφέρει από αυτά» (Πολυχρονοπούλου – Ζαχαρογέωργα, 

2002). 
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Αγωγής για την ένταξη μαθητών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες σε 

κανονικήτάξη. 

(Υπό την επίβλεψη της Καθηγήτριας κας. Ελένης Τσακιρίδου) 

 

 Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να καταγράψει τις αντιλήψεις και στάσεις 

των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής σχετικά με την ενσωμάτωση μαθητών με ειδικές 

ανάγκες σε μια τυπικώς αναπτυσσόμενη τάξη. Όργανο μέτρησης αποτέλεσε το 

ερωτηματολόγιο των Sideridis&Chandler (1997)  το οποίο αποτελείται από 12 

ερωτήσεις οι οποίες αναλύουν τους παράγοντες της δεξιότητας, οφέλους, αποδοχής 

και υποστήριξης. Δείγμα έρευνας αποτέλεσαν 90 εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής (46 

άνδρες, 44 γυναίκες) από τους νομούς Πέλλας, Ηλείας, Κιλκίς, Καστοριάς, 

Θεσσαλονίκης και Φλωρίνης. Τα αποτέλεσμα έδειξαν, σε γενικές γραμμές, θετική 

στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην ενσωμάτωση μαθητών με ειδικές ανάγκες. 

Ωστόσο παρά την θετική στάση οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν προβληματισμό επάνω 

σε δύο πολύ σημαντικούς παράγοντες: 1. στο επίπεδο των γνώσεων που κατέχουν 

επάνω σε θέματα διαχείρισης παιδιών με ειδικές ανάγκες και 2. για τον βαθμό στον 

οποίο μπορεί να επιτευχθεί η ενσωμάτωση λόγω της έλλειψης υπηρεσιών 

υποστήριξης και υλικοτεχνικής υποδομής. Ελπιδοφόρο είναι το γεγονός πως οι 

εκπαιδευτικοί έδειξαν σε μεγάλο ποσοστό πρόθυμοι να παρακολουθήσουν 

επιπρόσθετα μαθήματα, ώστε να διευρύνουν τις γνώσεις τους για θέματα 

εκπαίδευσης παιδιών με ειδικές ανάγκες. Τα αποτελέσματα αυτά ήρθαν σε σύγκριση 

με αποτελέσματα άλλων σχετικών ερευνών επί του θέματος και καταλήξαμε πως 

κάποια από αυτά συγκλίνουν ενώ άλλα διαφέρουν.  

 

Λέξεις κλειδιά: ενσωμάτωση, μαθητές με ειδικές ανάγκες, στάσεις, απόψεις, 

εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής 
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ABSTRACT 

Dimitra Alexopoulou: The investigation of the views of physical education 

teachers for the integration of pupils with special educational needs in regular 

classrooms. 

(Under the supervision of Prof. Helen Tsakiridou) 

 

 The purpose of this study was to record the perceptions and attitudes of 

teachers of physical education about the integration of pupils with special needs in a 

typically growing class. The measuring instrument was the questionnaire of Sideridis 

and Chandler (1997), which consists of 12 questions that analyze the factors of skill, 

benefit, acceptance and support. The sample of the survey was 90 physical education 

teachers (46 men, 44 women) from the prefectures of Pella, Ilia, Kilkis, Thessaloniki, 

Kastoria and Florina. The results showed, in general, positive attitude of educators 

towards the integration of students with special needs. However, despite their positive 

attitude, teachers expressed concern on two very important factors: 1. the level of 

knowledge they possess concerning the management of children with special needs 

and 2. the extent to which integration can be achieved due to the lack of support 

services and material-technical infrastructure. The fact that teachers showed a high 

level of their being willing to attend additional courses in order to broaden their 

knowledge for education of children with special needs, is very hopeful. These results 

came in comparison with the results of other investigations considering this issue and 

we concluded that some of them converge while others differ. 

 

 

Key words: integration, pupils with special needs, attitudes, views, physical education 

teachers  



~ 7 ~ 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ................................................................................................................. 4 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ.................................................................................................................. 5 

ABSTRACT .................................................................................................................. 6 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ .................................................................................................................. 8 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ .................................................................................... 11 

1. Άτομα με ειδικές ανάγκες ............................................................................... 11 

2. Οι στάσεις των ατόμων με ειδικές ανάγκες απέναντι στην αναπηρία 

τους.... ...................................................................................................................... 14 

3. Ορισμός της Ειδικής Αγωγής ........................................................................ 16 

3.1. Η κατάσταση της Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα ......................................... 18 

4. Η έννοια της ενσωμάτωσης ............................................................................ 20 

4.1. Σημασία της ενσωμάτωσης για την ποιότητα ζωής .................................... 23 

4.2. Σημασία της ενσωμάτωσης για την Φυσική Αγωγή .................................... 23 

5. Παράγοντες που συμβάλλουν στην επιτυχία της ενσωμάτωσης ................. 26 

5.1. Η στάση των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής ........................................... 28 

5.2. Η στάση των μαθητών χωρίς αναπηρία ..................................................... 30 

5.3. Η στάση του παιδιού με ειδικές ανάγκες..................................................... 32 

5.4. Το σχολείο .................................................................................................. 33 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ .................................................................................. 34 

Συμμετέχοντες ........................................................................................................... 34 

Μέσα συλλογής δεδομένων ....................................................................................... 34 

Διαδικασία συλλογής δεδομένων .............................................................................. 35 

Στατιστική ανάλυση .................................................................................................. 35 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ................................................................................................... 36 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ............................................ 53 

ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ........................................................................................... 58 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ........................................................................................................... 66 

 

 

 

 

 



~ 8 ~ 
 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Είναι γενικά παραδεκτό ότι η σύγχρονη κοινωνία ρέπει όλο και περισσότερο 

προς την απομόνωση και την περιθωριοποίηση των παιδιών με αναπηρίες εξαιτίας 

ορισμένων στάσεων και αξιών, που παρατηρούνται μέσα σε αυτήν. Γι’ αυτό το λόγο 

τα παιδιά αυτά δεν συμμετέχουν συχνά σε κοινωνικές και εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες, καθώς θεωρείται ότι δεν έχουν ενταχθεί στην κοινωνία, δεν έχουν 

αναπτύξει σχέσεις και γενικότερα δεν έχουν κοινωνικοποιηθεί. 

 Η κατοχύρωση του δικαιώματος στην εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρίες 

είναι πολύ σημαντικό θέμα το οποίο συνδέεται με την δυνατότητα ένταξής τους στην 

αγορά εργασίας και την κοινωνική τους ενσωμάτωση. Σε μία λοιπόν δημοκρατική 

κοινωνία, όλα τα άτομα έχουν δικαίωμα για ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση. Οι 

Έλληνες έχουν μείνει στην Ιστορία για τους διαρκείς αγώνες τους για την ελευθερία 

και την δημοκρατία. Η Ελλάδα προηγήθηκε κατά τουλάχιστον 100 χρόνια από τις 

περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες καθώς υπήρξε από τις πρώτες που κατοχύρωσε 

συνταγματικά την υποχρεωτική και δωρεάν εκπαίδευση όλων των παιδιών. Το 

Ελληνικό Σύνταγμα εξαίρει την προστασία της αξίας του ανθρώπου, κατοχυρώνοντας 

το δικαίωμα για εκπαίδευση, κοινωνική ένταξη, και αποκατάσταση των ατόμων με 

αναπηρίες και ειδικές ανάγκες και τονίζει την ευθύνη της Πολιτείας απέναντι σ’ αυτά 

τα άτομα. (Πολυχρονοπούλου, 2012).  

 Όμως η ενσωμάτωση παιδιών με αναπηρίες και ειδικές ανάγκες σε τυπικά 

σχολεία είναι ένα νέο σχετικά φαινόμενο στον ελλαδικό χώρο. Μέχρι τον Μάρτιο του 

2000, τα περισσότερα παιδιά με αναπηρία εκπαιδεύονταν σε ξεχωριστά σχολεία. Με 

την ψήφιση του Νόμου 2817 η ελληνική πολιτεία έδειξε έμπρακτα την υιοθέτηση της 

φιλοσοφίας της «συνεκπαίδευσης». Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο «η εκπαίδευση 

των ατόμων με αναπηρίες γενική, τεχνική- επαγγελματική παρέχεται στα σχολεία της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία, κατά περίπτωση, 

οργανώνονται, στελεχώνονται, εξοπλίζονται και υποστηρίζονται κατάλληλα, ώστε να 

εξασφαλίζουν την αναγκαία διδακτική και ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη των ατόμων 

αυτών». (Ν. 2817/2000 αρ. 1. παρ.1). Έτσι λοιπόν, κάθε παιδί δικαιούται να του 

παρέχεται βοήθεια για εκπαίδευση μέχρι τα όρια των ικανοτήτων του ασχέτως εάν 

αυτές είναι μικρές ή μεγάλες. (Πολυχρονοπούλου, 2012).  
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 Σ’ αυτή τη διαδικασία, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ανταποκριθούν με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο και κυρίως οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής λαμβάνοντας 

υπόψη ότι οι όποιες κινητικές, νοητικές και συναισθηματικές διαταραχές των παιδιών 

με αναπηρία εκδηλώνονται κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.  Το μάθημα της 

Φυσικής Αγωγής αποτελεί το κυριότερο μέσο στη διαδικασία της ενσωμάτωσης των 

παιδιών αυτών καθώς και το πρώτο μάθημα στο αναλυτικό πρόγραμμα με το οποίο 

μπορεί να πραγματοποιηθεί η συνεκπαίδευση (Sherrill, 1993), καθώς υπάρχουν 

αρκετά περιθώρια συνδιδασκαλίας (Μπάτσιου, Αντωνίου &Χατζηκώστα, 2003).  

 Συνεπώς, μέσω της ενσωμάτωσης βελτιώνεται η κοινωνική ανάπτυξη των 

παιδιών με και χωρίς αναπηρίες, αναπτύσσεται η αυτοπεποίθηση και ο αυτοσεβασμός 

του μαθητή με αναπηρίες ή ειδικές ανάγκες και αυξάνεται ο βαθμός αποδοχής τους 

από τους μαθητές που δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα, βοηθώντας έτσι τα 

παιδιά με αναπηρίες να ενταχθούν ομαλά στην τυπική τάξη. Όμως η διαδικασία της 

ενσωμάτωσης πρέπει να εφαρμόζεται μόνο όπου αυτό είναι δυνατό καθώς τα παιδιά 

που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα (π.χ. πολλαπλές αναπηρίες και βαρέως 

μορφή νοητικής υστέρησης) είναι δύσκολο να ενσωματωθούν  μέσα σε τυπική τάξη 

(Sherrill, 1998).  

 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

 Σκοπός την παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθούν οι στάσεις των Ελλήνων 

εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής απέναντι στην ενσωμάτωση των παιδιών με ειδικές 

ανάγκες σε κανονική τάξη. Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το 

ερωτηματολόγιο TIAQ (TeacherIntegrationAttitudeQuestionnaire), 

(Sideridis&Chandler, 1997) που εκτιμά τη στάση των εκπαιδευτικών Φυσικής 

Αγωγής απέναντι στην ενσωμάτωση αυτών των παιδιών ως προς τους παράγοντες της 

επιδεξιότητας, των ωφελειών, της υποδοχής και της υποστήριξης.  

 Το ερωτηματολόγιο TIAQτων Sideridisκαι Chandler (1997) χρησιμοποιήθηκε 

για πρώτη φορά σε σχολεία της Αθήνας σε ένα δείγμα Ελλήνων εκπαιδευτικών 

Φυσικής Αγωγής από τους Papadopoulou, Kokaridas, Papanikolaou&Patsiouras 

(2004). Τα αποτελέσματα έδωσαν μια εικόνα της άποψης των Ελλήνων γυμναστών, 
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ωστόσο πρότειναν την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα και σε άλλες περιοχές της 

Ελλάδας.  

Τα ερωτήματα που πρόκειται να μελετηθούν είναι τα εξής: 

 Πώς διαμορφώνονται οι στάσεις, τα συναισθήματα και οι ανησυχίες των 

εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για την ένταξη και τη συμμετοχική εκπαίδευση 

των παιδιών με ειδικές ανάγκες; 

 Πώς αποτιμούν οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής το βαθμό της 

αποτελεσματικότητάς τους ως προς την ένταξη και τη συμμετοχική εκπαίδευση 

των παιδιών με ειδικές ανάγκες; (Μελέτη σε δύο άξονες: (α) διαχείριση της 

προβληματικής συμπεριφοράς και (β) συνεργασία με ειδικό προσωπικό και 

ενημέρωση). 
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

 

1. Άτομα με ειδικές ανάγκες 

 Ο όρος «Άτομα με ειδικές ανάγκες» (ΑμΕΑ) χρησιμοποιήθηκε επίσημα το 

1978 από την επιτροπή Warnock στη Μεγάλη Βρετανία και ήρθε να αντικαταστήσει 

ποικίλους άλλους χαρακτηρισμούς, όπως «ανάπηρος», «ανώμαλος», 

«απροσάρμοστος». Μέχρι τη δεκαετία του 1980 τα άτομα με ειδικές ανάγκες 

χαρακτηρίζονταν με βάση την «ταμπέλα» ανάπηρος. Με αυτό το σκεπτικό ένα άτομο 

με σωματικές δυσκολίες αναφερόταν ως «σωματικά ανάπηρο», ένα άλλο με 

περιορισμένη όραση χαρακτηριζόταν ως «οπτικά ανάπηρο», δίνοντας με αυτόν τον 

τρόπο έμφαση στην κατάσταση του παιδιού και όχι στο ίδιο το παιδί ως άτομο. Οι 

όροι αυτοί ήταν πολύ γενικοί και δεν μπορούσαν να αποδώσουν σημαντικές διαφορές 

ανάμεσα στα παιδιά, αλλά διακήρυσσαν μια ομοιογένεια ανάμεσα σε αυτά. Ένα 

άτομο χαρακτηριζόταν ανάπηρο, ανώμαλο ή όχι, χωρίς να δίνεται κάποια ένδειξη για 

τις δυνατότητες ή αδυναμίες που είχε, αλλά και δεν άφηναν κανένα περιθώριο, ώστε 

να φανεί ποια μέτρα ή στρατηγικές θα βοηθούσαν το παιδί να αντιμετωπίσει την 

αναπτυξιακή του δυσκολία. Ο όρος άτομο με ειδικές ανάγκες έρχεται να δώσει μια 

περισσότερο ευαισθητοποιημένη κοινωνικά προσέγγιση γι’ αυτά τα άτομα 

(Τσιμπιδάκη, 2013).  

 Στην σύγχρονη βιβλιογραφία προτείνονται και άλλοι όροι, όπως «άτομα με 

ιδιαίτερες δυνατότητες», «άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες» αλλά και «άτομα με 

διαφορετικές ικανότητες», ώστε να δοθεί ένας όρος που είναι αποφορτισμένος 

κοινωνικο-συναισθηματικά και προσδιορίζει το πρόβλημα, χωρίς να έχει εξ ορισμού 

μειωτικό χαρακτήρα για τα άτομα στα οποία αναφέρεται (Χρηστάκης, 2000). 

Εντούτοις, ο όρος άτομα με ειδικές ανάγκες έχει καθιερωθεί στην τρέχουσα 

επιστημονική ορολογία και στις βιβλιογραφικές αναφορές. Στην Ελλάδα επικρατεί τα 

τελευταία χρόνια η ορολογία «Άτομο/α με ειδικές ανάγκες» (Κατσούλης, Κωτούλα 

&Παπασακελλαρίου, 1993).  

 Το 1981 με την Education Act (Roffey, 1999) προστέθηκε ο όρος 

«εκπαιδευτικές», δηλώνοντας την εκπαιδευτική προσπάθεια για αποτελεσματική 

παροχή υποστήριξης μέσα από το πλέγμα του σχολείου, της οικογένειας και της 

κοινωνίας. Το παιδί με ειδικές ανάγκες καλείται πλέον ως παιδί με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Και οι δύο όροι χρησιμοποιούνται ταυτόσημα, αλλά και πάλι 
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έχουν δεχτεί αυστηρή κριτική ως προσδιορισμοί με αρνητική κοινωνική και 

ανθρωπιστική χροιά (Κρουσταλάκης, 2000). 

 Σύμφωνα με τον νόμο 2817/2000, «Άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

θεωρούνται τα άτομα που έχουν σημαντική δυσκολία μάθησης και προσαρμογής 

εξαιτίας σωματικών, διανοητικών, ψυχολογικών, συναισθηματικών και κοινωνικών 

ιδιαιτεροτήτων. Στα άτομα αυτά περιλαμβάνονται όσοι: 

α)   έχουν νοητική ανεπάρκεια ή ανωριμότητα 

β) έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες) ή ακοής 

(κωφοί, βαρήκοοι) 

γ)   έχουν σοβαρά νευρολογικά ή ορθοπεδικά ελαττώματα ή προβλήματα υγείας 

δ)   έχουν προβλήματα λόγου και ομιλίας 

ε) έχουν ειδικές δυσκολίες στη μάθηση, όπως δυσλεξία, δυσαριθμησία, 

δυσαναγνωσία 

στ) έχουν σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες και όσοι 

παρουσιάζουν αυτισμό και άλλες διαταραχές ανάπτυξης. 

Επίσης, στα άτομα αυτά περιλαμβάνονται πρόσωπα νηπιακής, παιδικής και εφηβικής 

ηλικίας που δεν ανήκουν σε μία από τις προηγούμενες περιπτώσεις, αλλά έχουν 

ανάγκη από ειδική εκπαιδευτική προσέγγιση και φροντίδα για ορισμένη περίοδο ή για 

ολόκληρη τη περίοδο της σχολικής ζωής τους».  

 Συνοψίζοντας, ένα παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι αυτό που 

αντιμετωπίζει δυσκολίες σε σχέση με άλλα παιδιά της ηλικίας του και οι οποίες 

μπορεί να είναι σωματικής ή διανοητικής φύσης, σχετικές με την όραση, την ακοή ή 

τον λόγο, συναισθηματικής φύσης ή συμπεριφοράς και γενικότερα δυσκολίες που 

καλύπτουν κάποια ή όλες τις πλευρές της σχολικής εργασίας (DES, 1992). Τα παιδιά 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τα 

«φυσιολογικά» παιδιά. Ένα παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρίες 

βρίσκεται απλά σε ένα διαφορετικό σημείο στο ίδιο αναπτυξιακό συνεχές 

(Τσιμπιδάκη, 2013). 

 Έτσι όπως γίνεται φανερό, τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

αντιμετωπίζουν αρκετά ανομοιογενή προβλήματα και δυσκολίες, τα οποία οδηγούν 
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σε πολυποίκιλες εκπαιδευτικές, ψυχολογικές και κοινωνικές ανάγκες. Αυτές τις 

ανάγκες καλείται η Πολιτεία να καλύψει μέσω του Τμήματος της Ειδικής Αγωγής του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Για να καλύψει αυτές τους τις ανάγκες, η Πολιτεία, θα 

πρέπει να βοηθήσει αυτούς τους μαθητές να ξεπεράσουν ή να βελτιώσουν τις 

διάφορες δυσκολίες που παρουσιάζουν τόσο σε επίπεδο μάθησης όσο και σε επίπεδο 

προσαρμογής στο σχολικό περιβάλλον, το οποίο αποτελεί μικρογραφία του 

κοινωνικού περιβάλλοντος, όπου στο μέλλον θα ενταχθούν (Αλαχιώτης, 2002).    
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2. Οι στάσεις των ατόμων με ειδικές ανάγκες απέναντι στην αναπηρία τους 

 Οι έρευνες οι οποίες εξετάζουν τη στάση των ατόμων με ειδικές ανάγκες 

απέναντι στην αναπηρία τους είναι λίγες δεδομένου ότι πρόκειται για έναν σημαντικό 

παράγοντα που συμβάλλει στη θετική εξέλιξη της προσωπικότητας του ατόμου με 

ειδικές ανάγκες. Μεγάλη επιρροή ασκεί η δομή της προσωπικότητάς τους, αλλά και  

οι επιδράσεις από το περιβάλλον και κυρίως της οικογένειάς τους, καθώς και η 

σημασιοδότηση της αναπηρίας από το ίδιο το άτομο. Κάποιοι ερευνητές έχουν δώσει 

έμφαση στη μεγάλη σημασία της στάσης την οποία έχουν τα άτομα με ειδικές 

ανάγκες απέναντι στην αναπηρία τους, διότι πάνω σ’αυτήν μπορούν να εκτυπωθούν 

και τα σχήματα της κοινωνικής τους συμπεριφοράς (Ζώνιου – Σιδέρη, 1998). Μια 

σημαντική έρευνα για τη στάση των ατόμων με ειδικές ανάγκες απέναντι στην 

αναπηρία τους διεξήχθη  από την Jansen (1975) η οποία διαχωρίζει τρία είδη 

στάσεων: α. την ενταγμένη, δηλαδή συναισθηματική και ορθολογική επεξεργασία της 

θετικής στάσης, θετική σχέση και αποδοχή, β. την αμφιθυμική, δηλαδή μεικτά 

συναισθήματα & γ. τη μη ενταγμένη: έλλειψη συναισθηματικής και/ή ορθολογικής 

επεξεργασίας της αναπηρίας, αρνητική σχέση, μη αποδοχή.  

 Τα άτομα με ειδικές ανάγκες οδηγούνται τις περισσότερες φορές σε μη 

ρεαλιστικές θεωρήσεις και αποφάσεις για τη ζωή τους. Αυτό είναι μια φυσική 

κατάληξη του γεγονότος ότι ζουν μέσα σε ένα κοινωνικό περιβάλλον γεμάτο 

προκαταλήψεις, οι οποίες επιδρούν αρνητικά στο σχηματισμό της αυτοαντίληψής 

τους (Σιούτης, 2007). Ο Yuker (1987) τονίζει ότι οι άνθρωποι συνηθίζουν να 

προσάπτουν χαρακτηρισμούς – ταμπέλες στα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι οποίοι δεν 

αφήνουν ανεπηρέαστους τους τελευταίους. Ιδιαίτερα βλάπτονται τα άτομα εκείνα που 

ως χαρακτήρες είναι λιγότερο ή περισσότερο ανασφαλείς. Υπάρχει βέβαια και το 

ενδεχόμενο, τα άτομα με αναπηρία να συνειδητοποιήσουν έτσι περισσότερο την 

κατάσταση της αναπηρίας τους και να αποκτήσουν ύστερα από αυτό τη νοοτροπία 

τους. Από την αρχή της αλληλεπίδρασης ατόμου με και χωρίς ειδικές ανάγκες, ο 

πρώτος έχει συχνά την πεποίθηση ότι ο δεύτερος θα τον αποδεχτεί μόνο από 

συμπόνια (Ζώνιου – Σιδέρη, 1998).  

 Πολλά άτομα με ειδικές ανάγκες καταβάλλονται με την ιδέα ότι είναι 

ανάπηροι και με την ταμπέλα που τους έχει αποδοθεί, με αποτέλεσμα να θεωρούν την 

αναπηρία τους ως το κυριότερο και βασικότερο χαρακτηριστικό τους. Είναι όμως 
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εφικτό άτομα με ειδικές ανάγκες να μην θεωρούν τους εαυτούς τους ως τέτοια, και 

αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μη περνούν ούτε και στην συνείδηση του κόσμου ως 

ανάπηρα. Αυτό βέβαια συμβαίνει περισσότερο στα άτομα που δεν έχουν ορατές 

αναπηρίες. Ωστόσο δεν αποκλείεται και άτομα με σοβαρότερα προβλήματα να 

υιοθετούν μια τέτοιου είδους στάση (Ζώνιου – Σιδέρη, 1998).  

 Αυτό που πρέπει να γίνει άμεσα κατανοητό για να αποφευχθούν οι αρνητικές 

συνέπειες της ταμπελοποίησης των ατόμων με ειδικές ανάγκες είναι ότι (Yuker, 

1987): 

 Η αναπηρία δεν είναι το μοναδικό ή το κύριο χαρακτηριστικό ενός ατόμου. 

Άλλωστε για να περιγραφθεί ένα άτομο χωρίς ειδικές ανάγκες δεν θα 

βασιζόμασταν σε ένα μόνο του χαρακτηριστικό. 

 Θα πρέπει τόσο οι επιστήμονες όσο και οι συγγραφείς αλλά και το κοινωνικό 

σύνολο να είναι προσεκτικοί με τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιούν 

όταν αναφέρονται σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα 

πρέπει να αποδίδονται όλες οι ικανότητες ή η έλλειψη ικανοτήτων του ατόμου 

με ειδικές ανάγκες.  

 Τα άτομα με ειδικές ανάγκες δεν είναι όλα ίδια μεταξύ τους, αλλά 

διαφορετικές ανθρώπινες υποστάσεις όπως ακριβώς και τα άτομα χωρίς 

ειδικές ανάγκες. Μεγάλη σημασία για τον τρόπο που καταλαβαίνει το άτομο 

χωρίς ειδικές ανάγκες την αναπηρία έχει ο συγκεκριμένος χρόνος και οι 

συγκεκριμένες συνθήκες κάτω από τις οποίες συντελείται η επαφή καθώς και 

η προσωπικότητά του (Σιούτης, 2007).  

 Έρευνα που έγινε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 από το International 

Center for the disabled στην Αμερική σε δείγμα 1000 ατόμων με ειδικές ανάγκες, 

έδειξε μεταξύ άλλων ότι (Wolffe, 1999): τα άτομα με ειδικές ανάγκες ήταν κατά πολύ 

λιγότερο πιθανό να έχουν ενεργή ζωή, να απασχολούνται σε θέσεις εργασίας, να 

συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή συγκριτικά με τα άτομα χωρίς ειδικές ανάγκες. 

Τέλος, σχεδόν το 60% των συμμετεχόντων πίστευε ότι η αναπηρία τους εμποδίζει να 

εκμεταλλευτούν στο έπακρο τις δυνατότητές τους.  
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3. Ορισμός της Ειδικής Αγωγής 

 Η Ειδική Αγωγή αποτελεί μια πρόκληση στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κόσμο 

και ταυτόχρονα συνιστά έναν ιδιαίτερα σημαντικό διεπιστημονικό κλάδο της 

παιδαγωγικής επιστήμης, καθώς αφορά την εκπαίδευση των «ατόμων με ειδικές 

ανάγκες». Η προσπάθεια οριοθέτησης του γνωστικού αντικειμένου και του πεδίου 

έρευνας της Ειδικής Αγωγής παραμένει και σήμερα σημείο συζητήσεων και 

διαφωνιών διότι δεν υπάρχει μια ενιαία περιγραφή για τον όρο «ειδικές ανάγκες» 

ούτε και φυσικά μια ενιαία παιδαγωγική που να αφορά σε όλα αυτά τα άτομα, γι’ 

αυτό είναι δύσκολο να δοθεί ένας ακριβής ορισμός της έννοιας «Ειδική Αγωγή» 

(Τσιμπιδάκη, 2013). Οι όροι που προτάθηκαν για να ορίσουν το αντικείμενό της δεν 

κατόρθωσαν τελικά να επιβληθούν και γι’ αυτόν τον λόγο πλέον σήμερα θεωρείται 

ως σύγχρονη προσέγγιση ο καθορισμός κάθε φορά της παιδαγωγικής κατάστασης 

μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο (Δράκος, 2002).  

 Η πρώτη προσπάθεια προσέγγισης της έννοιας έγινε από τη Ρόζα Ιμβριώτη 

(1939), η οποία υποστήριξε πως η Ειδική Αγωγή είναι «η επιστήμη που φροντίζει για 

τη μόρφωση, διδασκαλία και πρόνοια όλων των παιδιών που η σωματική και ψυχική 

τους εξέλιξη εμποδίζεται αδιάκοπα από παράγοντες ατομικούς και κοινωνικούς». 

Παρόμοια προσέγγιση της έννοιας προσπάθησε να δώσει και η Αφροδίτη Ξηρομερίτη 

– Τσακλαγκάνου (1984) όπου ορίζει πως «η Ειδική Αγωγή ασχολείται με παιδιά που 

αποτελούν εξαιρέσεις από τον κανόνα, δηλαδή με ειδικά παιδιά, στα οποία η γενική και 

ομοιογενής εκπαίδευση παρουσιάζεται ως ακατάλληλη και ανάρμοστη».  

 Η Σταυρούλα Πολυχρονοπούλου (1993) σε αυτή την προσπάθεια προσέγγισης 

την έννοιας τονίζει και τον τόπο στο οποίο θα πρέπει να πραγματοποιείται η Ειδική 

Αγωγή των παιδιών αυτών. Έτσι λοιπόν αναφέρει πως «Ειδική Αγωγή σημαίνει ειδικά 

σχεδιασμένα εκπαιδευτικά προγράμματα συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων 

Φυσικής, Αισθητικής και Κοινωνικής Αγωγής, προσαρμοσμένα στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά, τις ικανότητες και τις δυσκολίες του παιδιού. Παρέχεται μέσα στη 

συνηθισμένη τάξη ή αν τούτο αποδειχθεί πως δεν ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες του 

μαθητή, μέσα σε τμήμα που λειτουργεί στο χώρο του γενικού σχολείου ή έξω απ’ αυτό, 

σε εκπαιδευτικό πλαίσιο ειδικής αγωγής, σε νοσοκομείο, στο σπίτι ή αλλού, για όσο 

διάστημα και όπως προβλέπει η συνεχής αξιολόγηση του παιδιού».  
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 Άλλη μια προσπάθεια αποσαφήνισης της έννοιας έκανε και ο Φώτιος Στάθης 

(2001) ο οποίος αναφέρει πως «Ειδική Αγωγή είναι η ειδική βοήθεια που παρέχεται 

στα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Η βοήθεια αυτή παρέχεται βάση ενός σχεδιασμένου 

εκπαιδευτικού προγράμματος που οργανώνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να 

αντιμετωπίζει τις ειδικές ανάγκες κάθε παιδιού. Η ειδική αυτή βοήθεια προσφέρεται 

στο παιδί όχι μόνο στο ειδικό σχολείο αλλά και στο κανονικό. Η εξατομικευμένη 

διδασκαλία που παρέχεται στο παιδί με μαθησιακές δυσκολίες στο τμήμα ένταξης ή 

μέσα στην κανονική τάξη είναι Ειδική Αγωγή».  

 Ο Γεώργιος Κρουσταλάκης (1994) αναφέρει πως «με την ονομασία Ειδική 

Αγωγή εννοούμε τους ιδιαίτερους τρόπους μεταχείρισης και εκπαίδευσης των 

προαναφερθέντων ατόμων, τα ιδιαίτερα παιδαγωγικά σχήματα με τα οποία 

ικανοποιούνται οι ιδιαίτερες προσωπικές ανάγκες των νέων αυτών ανθρώπων. Η 

ιδιαίτερη αυτή ψυχοπαιδαγωγική αντιμετώπιση θα πρέπει να είναι ανάλογη προς την 

ιδιαιτερότητα κάθε περίπτωσης παιδιού. Στον ευαίσθητο αυτό τομέα πρέπει να 

εφαρμόζεται κατ’ εξοχήν η αρχή της εξατομίκευσης της αγωγής».  

 Όλοι οι παραπάνω ορισμοί αποτελούν προσπάθεια ορισμού της έννοιας της 

Ειδικής Αγωγής από ανθρώπους της εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν αλληλοεπιδράσει 

με άτομα με ειδικές ανάγκες. 

 Γενικότερα, οι περισσότεροι ορισμοί που αναφέρονται στη διεθνή 

βιβλιογραφία για την Ειδική Αγωγή τονίζουν ιδιαίτερα κάποια βασικά σημεία, τα 

οποία θεωρούνται απαραίτητα για την σωστή αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών του 

παιδιού: 

 Ειδικές υποστηρικτικές υπηρεσίες (διαγνωστικές, ιατρικές, ψυχολογικές, 

εκπαιδευτικές) 

 Ειδικά προγράμματα 

 Ειδικούς χώρους 

 Ειδικά όργανα και μέσα 

 Ειδικές τεχνικές διδασκαλίας 

 

 Τέλος, η Ειδική Αγωγή αποτελούσε μέχρι πρόσφατα έναν εξειδικευμένο 

τομέα του εκπαιδευτικού συστήματος, που είχε ως στόχο την ανάπτυξη μεθόδων για 

την επίλυση εκπαιδευτικών και διδακτικών προβλημάτων που σχετίζονται με μαθητές 
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με ειδικές ανάγκες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ειδικά σχολεία και 

τάξεις, δομές που όμως σήμερα αμφισβητούνται καθώς πιστεύεται ότι οδηγούν τους 

μαθητές με αναπηρίες στον αποκλεισμό, την ετικετοποίηση και την 

κατηγοριοποίηση. Η αναποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, οι 

σύγχρονες κοινωνικές και πολιτισμικές αλλαγές, καθώς και οι απαιτήσεις για ίσες 

ευκαιρίες για όλους οδήγησαν σε μια αναθεώρηση της Ειδικής Αγωγής σε διεθνές 

επίπεδο. Σήμερα, αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι τα προβλήματα των παιδιών με 

ειδικές ανάγκες είναι αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης ποικίλων παραγόντων. Αυτή η 

προοπτική ενισχύει την ολιστική αντιμετώπιση των παιδιών και οδηγεί στην 

κοινωνική ένταξη όλων (Τσιμπιδάκη, 2013). Μέσα σ’αυτό το πλαίσιο, η Ειδική 

Αγωγή δεν αποτελεί πλέον έναν εξειδικευμένο κλάδο του εκπαιδευτικού συστήματος 

αλλά μια πολυδιάστατη κίνηση με διεπιστημονικό χαρακτήρα (Τζουριάδου, 1995)  

όπου περιλαμβάνει ένα ευρύτερο και πιο ευέλικτο φάσμα διαδικασιών και 

προγραμμάτων σε σύγκριση με παλαιότερες εποχές.  

  

3.1.Η κατάσταση της Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα 

 Στη χώρα μας δεν έχουν γίνει επιδημιολογικές έρευνες για τον αριθμό των 

παιδιών με ειδικές ανάγκες. Η παροχή Ειδικής Αγωγής και ιδιαίτερα σε πρώιμες 

ηλικίες είναι πολύ καθυστερημένη. Μόνο μερικοί μαθητές του δημοτικού σχολείου 

με μέτρια ή ελαφριά προβλήματα καλύπτονται. Τα περισσότερα παιδιά με ειδικές 

ανάγκες φοιτούν στις συνηθισμένες τάξεις, όχι εξ αιτίας κάποιας ιδιαίτερης 

“φιλοσοφικής” πρακτικής, αλλά κατά τύχη και κατ’ ανάγκη. Η κύρια κατεύθυνση 

αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων είναι η ίδρυση όλο και περισσότερων νέων 

ειδικών τάξεων. Εντούτοις, έστω και σ’ αυτό το επίπεδο, δεν λαμβάνεται καμία 

μέριμνα για τους εφήβους και η προσπάθεια σταματάει στο δημοτικό σχολείο. Δεν 

υπάρχουν ούτε αίθουσες ούτε ειδικευμένοι εκπαιδευτικοί. Όσοι διορίζονται σε ειδικά 

σχολεία δεν έχουν πρόσβαση στα παιδιά των συνηθισμένων τάξεων ή τα παιδιά των 

μικρών μονάδων Ειδικής Αγωγής. Σήμερα προβλέπονται οι ειδικότητες του σχολικού 

ψυχολόγου, του λογοθεραπευτή, του επαγγελματικού συμβούλου, του 

φυσιοθεραπευτή, του εργασιοθεραπευτή, του κοινωνικού λειτουργού και του 

επιμελητή. Είναι όμως ανάγκη να προστεθούν και ακουολόγοι, μουσικοθεραπευτές, 

διερμηνείς νοηματικής γλώσσας, εκπαιδευτές κινητικότητας, τεχνολόγοι εκπαιδευτές, 

εμπειροτέχνες και τεχνίτες εκπαιδευτές. Στον ελληνικό χώρο, όλο και περισσότερο τα 
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τελευταία χρόνια, γίνεται αντιληπτό ότι τα παιδιά με ειδικές ανάγκες είναι άτομα που 

αξίζουν μια καλύτερης τύχης και καταβάλλεται προσπάθεια ώστε από τα πρώτα 

κιόλας χρόνια της σχολικής τους ζωής να αποκτούν δεξιότητες τέτοιες που να τα 

διευκολύνουν να αυτονομηθούν και να επιβιώσουν σε ένα περισσότερο ή λιγότερο 

ελεγχόμενο περιβάλλον. Η σχολική ένταξη είναι από τις κυριότερες τάσεις της 

εκπαιδευτικής πολιτικής τα τελευταία χρόνια (Τσιμπιδάκη, 2013).  

 Παράλληλα, η σχέση της ειδικής εκπαίδευσης με τον επαγγελματικό 

προσανατολισμό στην Ελλάδα εξακολουθεί να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Παρότι 

η αξία της εκπαίδευσης στα πρώτα χρόνια της ζωής είναι γνωστή, λίγα γίνονται προς 

την κατεύθυνση αυτή. Δεν υπάρχει επαγγελματική κατάρτιση και 

ψυχοσυναισθηματική ενίσχυση στα σημερινά σχολεία που εμμένουν στο πρότυπο του 

«γλωσσοκεντρισμού». Αν δεν προβλεφθεί ένας προγραμματισμός που να συνδέει το 

σχολείο με την εργασία, η εκπαιδευτική παρέμβαση κινδυνεύει να χάσει την αξία της. 

Οι μέθοδοι που θα διευκόλυναν προς αυτή την κατεύθυνση είναι: α. εκπαιδευτικές 

επισκέψεις σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις, β. ομιλίες προς διάφορους 

επαγγελματίες, γ. δημιουργία κέντρου επαγγελματικού προσανατολισμού μέσα στο 

σχολείο, και δ. έρευνα αγοράς εργασίας της κοινότητας ή πόλης του σχολείου 

(Τσιμπιδάκη, 2013). 
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4. Η έννοια της ενσωμάτωσης 

 Ο όρος ενσωμάτωση δηλώνει τη μονόδρομη προσκόλληση και εξομοίωση 

κάποιου στοιχείου προς ένα όλο, με πρόσκτηση χαρακτηριστικών ενός ετεροειδούς 

συνόλου και απώλεια των αρχικών χαρακτηριστικών. Με τον όρο ένταξη εννοείται η 

συστηματική τοποθέτηση κάποιου στοιχείου μέσα σε κάτι άλλο και η ολοκλήρωση 

του υποκειμένου ως αυτοτελούς, ακεραίου μέρους ενός ευρύτερου όλου. Η διαφορά 

λοιπόν αυτών των δύο όρων είναι ότι στην ένταξη διατηρούνται τα αρχικά βασικά 

χαρακτηριστικά, τα οποία εμπλουτίζονται και κινούνται προς διαρκώς ανερχόμενα 

επίπεδα ολοκλήρωσης, ενώ στην ενσωμάτωση εξαφανίζονται τα αρχικά βασικά 

χαρακτηριστικά, έχοντας αφομοιωθεί από τα χαρακτηριστικά ενός ευρύτερου 

συνόλου (Τσιμπιδάκη, 2013). 

 Στις μέρες μας, όλο και πιο συχνά, παιδιά με ειδικές ανάγκες έχουν ενταχθεί 

στο γενικό σύστημα εκπαίδευσης. Στην Ελλάδα το εγχείρημα της ένταξης αποτελεί 

αναμφισβήτητα ένα πολύ σημαντικό θέμα στον τομέα της ειδικής εκπαίδευσης και 

βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Πολιτείας. Τα 

οφέλη της θεωρίας της ενσωμάτωσης είναι πολλά και σημαντικά, με κυριότερα τη 

βελτίωση της κοινωνικότητας, την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και του 

αυτοσεβασμού του μαθητή με ειδικές ανάγκες, βοηθώντας τον με αυτόν τον τρόπο 

στην ομαλή ένταξή του στη κανονική τάξη. Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να ανταπεξέλθουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ιδιαίτερα 

όμως οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής, καθώς οι όποιες κινητικές, νοητικές ή 

συναισθηματικές διαταραχές των παιδιών με ειδικές ανάγκες εκδηλώνονται κατά τη 

διάρκεια του παιχνιδιού. Δεδομένων των σημαντικών ωφελειών της, η ένταξη πρέπει 

να εφαρμόζεται όποτε αυτό είναι δυνατό (Sherrill, 2004). 

 Για να επιτευχθεί ο σκοπός της ένταξης  πρέπει να δοθεί έμφαση στην 

ανάπτυξη προθέσεων, αντιλήψεων και στάσεων απέναντι στη συμπεριφορά στην 

τάξη (Kowalski&Rizzo, 1996, Rizzo, Broandhead&Kowalski, 1997, Sherrill, 1998). 

Παράλληλα οι κανόνες ενσωμάτωσης πρέπει να δώσουν έμφαση στην δόμηση μιας 

σχολικής κοινωνίας στην οποία οι εκπαιδευτικές ανάγκες του παιδιού ικανοποιούνται 

και κάθε μέλος της αισθάνεται αποδεκτό, υποστηρίζεται από τους συνομήλικους του 

και τα άλλα μέλη αυτής (Sapon - Shevin, 1992). 
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 Η ενσωμάτωση των παιδιών με διαφορετικές ικανότητες στις τάξεις ένταξης 

αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για να καλλιεργηθεί ένα περιβάλλον όπου θα 

μπορούν να φιλοξενηθούν ισότιμα οι ανάγκες (εκπαιδευτικές, ψυχολογικές και 

φυσικές απαιτήσεις) κάθε μαθητή (Cross &Walker-Knight, 1997). Η ένταξη δεν 

σημαίνει μόνο την τοποθέτηση των παιδιών αυτών σε τυπικά σχολεία, αλλά σε 

μεγάλο βαθμό την αλλαγή της δομής της τάξης ώστε να έλθουν σε επαφή με τις 

μοναδικές ικανότητες όλων των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών με 

ειδικές ανάγκες (Stainback, Stainback, &Ayres 1996, Udvari-Solner&Thousand 

1996). 

 Μέσα από την κοινή ζωή και μάθηση στο κοινό-τυπικό σχολείο για όλα τα 

παιδιά συντελείται η αποβολή προκαταλήψεων και ανασφαλειών, η δημιουργία 

κλίματος αμοιβαίου σεβασμού και εκτίμησης, η γνωριμία και κατανόηση των 

προβλημάτων των ανθρώπων με διαφορετικές ικανότητες, ενώ παράλληλα 

διευκολύνεται η γενικότερηενσωμάτωσή τους σε όλους τους τομείς της ζωής. Με την 

έννοια αυτή η σχολική ενσωμάτωση αποτελεί βασική και αναγκαία προϋπόθεση για 

ολόπλευρη κοινωνικοποίηση. Προάγεται η αλληλοκατανόηση, η αλληλοαποδοχή και 

διαμορφώνονται στάσεις και μορφές επικοινωνίας που ενισχύουν την 

πολυπολιτισμική και πολυμορφική κοινωνία. Στο σχολείο τυπικής εκπαίδευσης, η 

στήριξη των παιδιών με διαφορετικές ικανότητες είναι περισσότερο ανθρώπινη, 

καθώς δεν υπάρχει το στοιχείο της διάκρισης και της διαφορετικότητας αλλά ίσες 

ευκαιρίες εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά. Με την έννοια αυτή η σχολική 

ενσωμάτωση δεν είναι μόνο ένα λειτουργικό αλλά ταυτόχρονα και ένα καθαρά ηθικό 

πρόβλημα (Κυπριωτάκης, 2001). 

 Στον ελλαδικό χώρο δεν έχουν γίνει μελέτες πάνω στην ενσωμάτωση παιδιών 

με μέτρια νοητική υστέρηση στο δημοτικό σχολείο και στο κατά πόσο μπορούν τα 

άτομα αυτά να συνυπάρξουν και να συνεκπαιδευτούν στο μάθημα της Φυσικής 

Αγωγής. Έρευνες που σχετίζονται με τα παραπάνω είναι αυτές των Block&Malloy 

(1998) καθώς και της Μαγγουρίτσα και των συνεργατών της (2005). Συγκεκριμένα ο 

Blocketal., (1998) μελέτησαν τη στάση μαθητών χωρίς ειδικές ανάγκες απέναντι στην 

ενσωμάτωση παιδιών με ειδικές ανάγκες σε μια ομάδα σόφτμπωλ καθώς και την 

άποψή τους ως προς τον βαθμό προσαρμογής της άσκησης που χρειάζεται για να 

μπορέσουν οι μαθητές με ειδικές ανάγκες να ακολουθήσουν την τάξη σε απόδοση. 

Παρόμοια, η Μαγγουρίτσα και οι συνεργάτες της (2005), θέλησαν να εξετάσουν την 
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άποψη των μαθητών χωρίς ειδικές ανάγκες ως προς την ενσωμάτωση μαθητών της 

ίδιας ηλικιακής βαθμίδας με οριακή νοητική υστέρηση στην τάξη τους κατά τη 

διάρκεια δραστηριοτήτων αναψυχής.  

 Τα συμπεράσματα ήταν σε μεγάλο βαθμό ενθαρρυντικά και στις δύο έρευνες, 

δείχνοντας ότι οι μαθητές χωρίς ειδικές ανάγκες επιθυμούν τη συμμετοχή των 

παιδιών με ειδικές ανάγκες στην ομάδα τους, αφού πρώτα έχουν πραγματοποιηθεί οι 

κατάλληλες προσαρμοστικές ασκήσεις και ότι η εφαρμογή ενός παρεμβατικού 

προγράμματος επίδρασε στη βελτίωση της στάσης των μαθητών προς τα άτομα με 

ειδικές ανάγκες. Επιπροσθέτως, η πρόθεση των μαθητών χωρίς ειδικές ανάγκες 

πρέπει να διερευνηθεί εκτενέστερα, καταγράφοντας όχι μόνο την γενικότερη 

συμπεριφορά και τη στάση τους αλλά και προσδιορίζοντας τους επιμέρους 

παράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωσης της πρόθεσης αυτής. Έτσι, γίνεται 

αντιληπτό ότι η έννοια της ενσωμάτωσης χρειάζεται διεξοδικότερη μελέτη τόσο στο 

πλαίσιο του εκάστοτε κοινωνικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος όσο και στο 

πλαίσιο συγκεκριμένων αθλητικών δραστηριοτήτων σε όλες τις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης.  

 Η πρόοδος και η επιτυχία της σχολικής ενσωμάτωσης εξαρτάται από τη 

στάση, τη γνώση, την εμπειρία καθώς και την κατανόηση όλων αυτών που έρχονται 

σε καθημερινή επαφή με τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Στην επιτυχία αυτή επιδρούν 

ξεχωριστά πολλοί παράγοντες και πιο συγκεκριμένα: 

α)   τα ίδια τα άτομα με ειδικές ανάγκες ανάλογα με τον τύπο και τη σοβαρότητα της 

αναπηρίας τους (LaMaster, Gall, Kinchin&Siedentop, 1998)  

β) το σχολείο με την οργάνωση των τμημάτων, τον τρόπο λειτουργίας, τον εξοπλισμό 

και την υλικοτεχνική υποδομή (Lienert, Sherrill&Myers, 2001, Κυπριωτάκης, 

Αγγελάκη, Γεωργιάδη, Στρατιδάκη&Χουρδάκης, 2000) 

γ)   οι εκπαιδευτικοί που με τη στάση τους μπορούν να επηρεάσουν τα παιδιά της 

τάξης τους, τους συναδέλφους τους, τους γονείς (Dunn&Fait, 1989, Pumfrey, 2000)  

δ)   η στάση των παιδιών χωρίς ειδικές ανάγκες που παρουσιάζεται μέσα από έρευνες 

γενικά θετική 

 Περισσότερο όμως είναι αποτέλεσμα έκφρασης κοινωνικού και 

συναισθηματικού ενδιαφέροντος, εγείροντας ερωτήματα ως προς την επίδραση των 
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κοινωνικών και πολιτιστικών παραγόντων στην άποψη των μαθητών χωρίς ειδικές 

ανάγκες, ως προς την ενσωμάτωση των μαθητών με ειδικές ανάγκες 

(Nikolaratzi&Reybekiel, 2001). 

 

4.1.Σημασία της ενσωμάτωσης για την ποιότητα ζωής 

 Η συμμετοχή σε μια τυπική τάξη Φυσικής Αγωγής βοηθάει σε μεγάλο βαθμό 

τους μαθητές με ειδικές ανάγκες στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται την 

ποιότητα ζωής τους. Είναι δηλαδή ένα μέσο εκτόνωσης, κοινωνικοποίησης και 

ανεξαρτητοποίησης στα πλαίσια του σχολείου. Γενικότερα, δίνει μια ώθηση στους 

μαθητές με ειδικές ανάγκες να προσπαθούν συνεχώς για τη βελτίωση, στο βαθμό 

όπου αυτό είναι δυνατό, της υγείας τους και την υλοποίηση των στόχων τους, έχοντας 

ως αποτέλεσμα την θετικότερη βλέψη για την ζωή και τους ανθρώπους και τη 

διαμόρφωση μιας προσωπικότητας που επιθυμεί τη συμμετοχή στον αθλητισμό. Η 

καλή ψυχολογία και η τόνωση της αυτοπεποίθησης που παρέχει η συμμετοχή στη 

Φυσική Αγωγή είναι στοιχεία που προδιαγράφουν μια καλή ζωή για τα άτομα αυτά. 

Τα οφέλη που προκύπτουν από την ενσωμάτωση είναι και πολλά και σημαντικά, με 

κυριότερα τη βελτίωση της κοινωνικότητας, την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και 

του αυτοσεβασμού του μαθητή με ειδικές ανάγκες, τα οποία θα τον βοηθήσουν σε 

μια αρχικά ομαλή ένταξη στην κανονική τάξη και εν συνεχεία στην κοινωνία 

(Βαπορίδη, Κοκαρίδας&Κρομμύδας, 2005).  

 

4.2.Σημασία της ενσωμάτωσης για την Φυσική Αγωγή 

 Η ενσωμάτωση μαθητών με ειδικές ανάγκες στα πλαίσια της τυπικής τάξης 

αντιπροσωπεύει τον κυριότερο στόχο της Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής, καθώς 

αποτελεί την κυριότερη προϋπόθεση για την υιοθέτηση ενός ενεργού τρόπου ζωής 

από τον μαθητή με ειδικές ανάγκες και την διαμόρφωση μιας προσωπικότητας που 

επιθυμεί την αθλητική συμμετοχή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή 

εφαρμογή των προγραμμάτων ενσωμάτωσης δεν είναι μόνο η ικανότητα του 

εκπαιδευτικού της Φυσικής Αγωγής να εφαρμόζει σταδιακά το πρόγραμμα ασκήσεων 

αλλά και η γενικότερη θετική στάση του απέναντι στην έννοια της ενσωμάτωσης. Ο 

ρόλος των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής στην ζωή των μαθητών με ειδικές 

ανάγκες είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Επομένως η καταγραφή της στάσης των 
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εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής απέναντι στην ενσωμάτωση είναι απαραίτητη, 

δεδομένου ότι οι κύριοι υπεύθυνοι για την προετοιμασία και την ένταξη των μαθητών 

με ειδικές ανάγκες στην ομάδα των παιδιών χωρίς ειδικές ανάγκες είναι αυτοί. Η 

καταγραφή των απόψεών τους επιπλέον μπορεί να οδηγήσει σε χρήσιμα 

συμπεράσματα, τα οποία στο μέλλον θα βοηθήσουν στην βελτίωση των διαδικασιών 

ενσωμάτωσης (Βαπορίδη, Κοκαρίδας&Κρομμύδας, 2005).   

 Η Φυσική Αγωγή αποτελεί συνήθως τον κυριότερο παράγοντα στην 

διαδικασία της ενσωμάτωσης και το πρώτο μάθημα του αναλυτικού προγράμματος με 

το οποίο πραγματοποιείται η συνεκπαίδευση (Sherrill, 1993). Η ωφέλεια που 

προκύπτει από τη συνεκπαίδευση παιδιών με και χωρίς ειδικές ανάγκες, για τους 

μαθητές χωρίς ειδικές ανάγκες είναι το γεγονός ότι ανακαλύπτουν διαστάσεις του 

εαυτού τους που ενδεχομένως να μην είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν αν φοιτούσαν 

σε τμήματα χωρίς μαθητές με ειδικές ανάγκες (Sherrill, 1985). 

  Επίσης, η Φυσική Αγωγή αλλάζει την ψυχοκινητική συμπεριφορά του 

ατόμου διευκολύνοντας έτσι την δραστηριοποίηση των ψυχοκινητικών ικανοτήτων 

του καθώς αυτή σχετίζεται με την κατανόηση και την εκτίμηση του σώματος και του 

«εγώ» κατά την κίνηση και την ξεκούραση. Παράλληλα περιέχει την διδασκαλία της 

χαλάρωσης, δίνει τη δυνατότητα για δημιουργική έκφραση και κοινωνική 

αλληλεπίδραση και καθοδηγεί τον μαθητή στην εύρεση και ανάπτυξη ικανοτήτων, 

για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου του (Μπάτσιου, Αντωνίου&Χατζηκώστα,   

2003). 

 Στην έρευνα των Vogler, Koranda&Romance (2000) εξετάσθηκε η περίπτωση 

συνεκπαίδευσης ενός παιδιού με εγκεφαλική παράλυση με 20 συνομήλικους μαθητές 

στο μάθημα Φυσικής Αγωγής στο νηπιαγωγείο. Τα αποτελέσματα της έρευνας τους 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι τάξεις ενσωμάτωσης ήταν υψηλά αποτελεσματικές 

στον χρόνο εμπλοκής και οργάνωσης καθώς και ότι η χρήση ενός μοντέλου 

ενσωμάτωσης από την παιδική ηλικία, με την παρουσία ενός ειδικής Φυσικής 

Αγωγής εκπαιδευτικού, είναι ιδιαιτέρως αποτελεσματική πρακτική και για τα δύο 

μέρη. Απέδειξαν ακόμα ότι οι μαθητές χωρίς αναπηρία που παρακολούθησαν το 

μάθημα της Φυσικής Αγωγής σε τμήμα συνεκπαίδευσης, απέκτησαν θετικές 

εμπειρίες και βελτίωσαν τη γενικότερη κοινωνικότητα και συμπεριφορά τους. 
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 Οι Wiskochil, Lieberman, Houston-Wilson&Petersen (2007) θέλησαν να 

εξετάσουν την επίδραση της διδασκαλίας μεταξύ συνομηλίκων τεσσάρων παιδιών με 

τύφλωση σε περιβάλλον συνεκπαίδευσης σε ένα μάθημα Φυσικής Αγωγής. Από τα 

αποτελέσματα φάνηκε ότι τα παιδιά με τύφλωση αύξησαν τον ακαδημαϊκό χρόνο 

μάθησης στη Φυσική Αγωγή κατά 20,8 % και ότι οι μαθητές που είχαν εκπαιδευτεί 

για εκπαιδευτές ήταν περισσότερο αποτελεσματικοί από τους συμμαθητές τους που 

δεν είχαν εκπαιδευτεί. 

 Στην έρευνα που πραγματοποίησαν οι Martin &Smith (2002) φάνηκε πως η 

συμμετοχή των παιδιών με ειδικές ανάγκες σε δραστηριότητες αναψυχής αποτελεί 

σημαντικό μέσο για την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων. Προσδίδουν κύρος και 

αξιοπιστία στην προσπάθεια των εκπαιδευτικών, γονέων και εθελοντών οι οποίοι 

αγωνίζονται να παρέχουν ίσες ευκαιρίες μάθησης. Πολλές φορές όμως η συμμετοχή 

των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε τέτοια προγράμματα πραγματοποιείται κάτω από 

ελλείψεις σε οικονομικούς πόρους, προγραμματισμό και προσωπικό (McAvoy, 

2001).  

 Τέλος, σύμφωνα με τον McCornick (2001) οι παράγοντες που μπορούν να 

λειτουργήσουν αποτρεπτικά στην απόφαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες να 

συμμετάσχουν στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής είναι: 

α)  η μη προσβασιμότητα και προσπελασιμότητα του περιβάλλοντος στο όποιο 

πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες. 

β) η ελλιπής κατάρτιση προσωπικού των προγραμμάτων, καθώς και η 

υπερπροστατευτικότητα ή ο οίκτος που πολλές φορές επιδεικνύουν απέναντι στα 

άτομα αυτά. 

γ)  η έλλειψη ενημέρωσης για την ύπαρξη προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής και των 

ωφελειών αυτών. 

δ)   ο φόβος από την άγνοια για το πώς θα αντιδράσει το σώμα τους στο στρες των 

νέων εμπειριών. 

ε) οι λόγοι μη συμμέτοχης που σχετίζονται με κοινωνικά και προσωπικά 

χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων και την κατάσταση της υγείας τους. 
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5. Παράγοντες που συμβάλλουν στην επιτυχία της ενσωμάτωσης 

 Τις τελευταίες δεκαετίες, η ιδέα της ενσωμάτωσης των ατόμων με ειδικές 

ανάγκες, αποτελεί το σημαντικότερο θέμα, στο τομέα της ειδικής εκπαίδευσης. Στο 

χώρο της εκπαίδευσης η ενσωμάτωση είναι η κύρια προϋπόθεση πρόσβασης σε όλες 

τις δραστηριότητες και σε όλους τους χώρους της κοινωνικής ζωής.  

 Η διαδικασία της ενσωμάτωσης δεν αποτελεί μια μονομερή διαδικασία, όπου 

τα άτομα με ειδικές ανάγκες εντάσσονται σε μια ομάδα και έπειτα ενσωματώνονται 

αυτόματα, αλλά αποτελεί μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο και επιτυγχάνεται μέσω 

της αλληλεπίδρασης και της συνύπαρξης των ατόμων με και χωρίς ειδικές ανάγκες. 

Πρόκειται για μια προοδευτική διαδικασία που δίνει το δικαίωμα στο κάθε άτομο να 

είναι διαφορετικό, να γίνεται αποδεκτό παρά τη διαφορετικότητα και τις ανάγκες του, 

να μην υπάρχει δηλαδή υποταγή ατόμων ή ομάδων σε υπάρχουσες δομές, και από την 

άλλη να υπάρχει η αλληλοκατανόηση και η αποδοχή, οδηγώντας με αυτό τον τρόπο 

τις δυο πλευρές στο να μαθαίνουν, να αναπτύσσονται και να συμβιώνουν μέσα από 

αμοιβαίες διαδικασίες (Ζώνιου – Σιδέρη, 2000).  

 Η αποδοχή του παιδιού με ειδικές ανάγκες πρέπει να γίνεται από τα πρώτα 

στάδια της ζωής του, αρχικά από τα μέλη της οικογένειάς του, ιδιαίτερα από τους 

γονείς, και σε συνέχεια από το σχολείο, όπου τα παιδιά θα μαθαίνουν να αποδέχονται 

το ένα το άλλο με τις όποιες ιδιαιτερότητες τα χαρακτηρίζουν μέσα από τις διάφορες 

σχολικές δραστηριότητες. Η κοινή ζωή και η καθημερινή συναναστροφή δεν 

αφήνουν περιθώρια για την ανάπτυξη προκαταλήψεων και διακρίσεων (Καλύβας & 

Νικόπουλος, 2003).  

 Πιο συγκεκριμένα, η επιτυχία της ενσωμάτωσης στην Φυσική Αγωγή ατόμων 

με ειδικές ανάγκες αφορά κυρίως την κατάλληλη προσαρμογή στην άσκηση που θα 

καθορίσει ο εκπαιδευτικός, ώστε να είναι σε θέση να συμμετάσχουν και να ενταχθούν 

ομαλά οι μαθητές με ειδικές ανάγκες στις δραστηριότητες των μαθητών χωρίς ειδικές 

ανάγκες (Παπαϊωάννου, Θεοδωράκης & Γούδας, 2003).  

 Οι παράγοντες που αποτελούν προϋπόθεση για την ένταξη μαθητών με 

αναπηρίες σε τάξεις ένταξης σύμφωνα με τον Meek, 1991 είναι οι εξής: 

 

 



~ 27 ~ 
 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ 

 Προσωπικότητα του παιδιού που εντάσσεται  

 Το είδος της αναπηρίας 

 Σχολικές εγκαταστάσεις  

 Νομοθετικό πλαίσιο 

 Συμμετοχή των γονέων 

 Προετοιμασία του μαθητή που εντάσσεται 

 Διδακτικά μοντέλα και τεχνικές παρουσίασης 

 Δυνατότητα του σχολείου να επιτρέψει προσαρμογές 

 

 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ 

 Στάσεις των διδασκόντων 

 Αίσθημα επιτυχίας της ένταξης από πλευράς των διδασκόντων 

 Οργάνωση της τάξης 

 Αναλυτικά προγράμματα 

 Επικοινωνία μεταξύ των διδασκόντων  

 Ηλικία του μαθητή και σχολικό επίπεδο 

 Συναναστροφή διδάσκοντα – μαθητή  

 Οι αρτιμελείς μαθητές  

 Άμιλλα μεταξύ του μαθητή με ειδικές ανάγκες και των υπολοίπων μαθητών  

 Ύπαρξη βοηθητικού διδακτικού προσωπικού 

 Είδος και μέγεθος του σχολείου 

 

ΤΡΙΤΟΓΕΝΕΙΣ 

 Επιμόρφωση διδασκόντων  

 Επίπεδο διοικητικής υποστήριξης των διδασκόντων αλλά και του σχολείου 

 Εμπλοκή του μαθητή σε εξωσχολικές δραστηριότητες και κοινά δρώμενα 

 

 Επίσης σύμφωνα με Greenwood&French (2000) η επιτυχής ενσωμάτωση 

είναι αποτέλεσμα των παρακάτω παραγόντων:  

 



~ 28 ~ 
 

5.1.Η στάση των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής 

 Η στάση των εκπαιδευτικών επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την επιτυχή ή όχι 

ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες, αλλά και όχι μόνο, καθώς αυτοί μπορούν 

εύκολα να επηρεάσουν τα παιδιά της τάξης τους, τους συναδέλφους τους και τους 

γονείς.  

 Γενικά οι απόψεις των εκπαιδευτικών όταν βρίσκονται ενώπιον της 

προοπτικής να διδάξουν σε μαθητές με ειδικές ανάγκες σε μια τυπική τάξη είναι 

αντικρουόμενες και αφορούν κυρίως το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί Φυσικής 

Αγωγής είτε δεν γνωρίζουν τον τρόπο να το κάνουν είτε τυγχάνουν έλλειψης υλικού 

υποστήριξης. Το έργο των εκπαιδευτικών σε τμήματα ένταξης είναι δύσκολο και για 

να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις διάφορες ανάγκες των μαθητών χρειάζονται 

διάφορα συστήματα υποστήριξης (Craft, 1994).  

 Τα αποτελέσματα της έρευνας των Lienertetal. (2001) έρχονται να 

επιβεβαιώσουν την παραπάνω άποψη καθώς οι ελλείψεις που υπάρχουν στην 

οργάνωση, λόγω της μη ύπαρξης εξειδικευμένου προσωπικού, δεν βοηθούν στην 

επιτυχή διεξαγωγή της διαδικασίας της συνεκπαίδευσης, κάτι που αποτελεί τον 

μεγαλύτερο προβληματισμό των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής. Ο Shanker (1995) 

τονίζει ότι οι υπηρεσίες υποστήριξης πρέπει να περιλαμβάνουν σχολικό προσωπικό 

και βοηθούς που να είναι ικανοί να χειριστούν τις ειδικές ανάγκες των μαθητών, 

ειδικό εξοπλισμό, διάφορες εκπαιδευτικές προσαρμογές ή άλλες υπηρεσίες που θα 

βοηθούσαν στην αποτελεσματικότερη διδασκαλία των μαθητών με ειδικές ανάγκες.  

 Αποτελέσματα άλλων ερευνών δείχνουν πως οι εκπαιδευτικοί Φυσικής 

Αγωγής θεωρούν τους εαυτούς τους ότι βρίσκονται σε ανέτοιμη θέση για να διδάξουν 

σε τάξεις ενσωμάτωσης λόγω ελλιπούς κατάρτισης, ενημέρωσης και ειδίκευσης 

(Περικλής, Τσιμάρας, Ευαγγελινού & Αγγελοπούλου, 2002), αφού έχουν ελλείψεις 

όσο αφορά τις ιδιαιτερότητες των παιδιών με ειδικές ανάγκες όπως και των μεθόδων 

διδασκαλίας που απαιτεί η κάθε περίπτωση (Abosi, 2000, Kearney, 2000, 

Bayliss&Avramidis, 2000), καθώς και η μη κατάλληλη εξοικείωση με την 

Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή και τα αθλήματα που μπορούν να ανταπεξέλθουν τα 

άτομα με ειδικές ανάγκες (Βαπορίδη, Κοκαρίδας&Κρομμύδας, 2005, Vogler, 

VanderMars, Cusimano&Darst, 1992).   
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 Πιο θετική στάση όσον αφορά την διδασκαλία μαθητών με ειδικές ανάγκες 

φαίνεται να έχουν οι εκπαιδευτικοί με μεγαλύτερη εμπειρία έναντι των 

εκπαιδευτικών με μικρότερη (Hutzler, Zach&Gafni, 2005, Kozub&Poretta, 1988). Ο 

παράγοντας εμπειρία βρέθηκε να συντελεί στην δημιουργία θετικών στάσεων 

απέναντι στα άτομα με ειδικές ανάγκες και από κοινού με την γνώση των 

εκπαιδευτικών στο πώς να εντάξουν ένα μαθητή με ειδικές ανάγκες στην τάξη του 

τυπικού σχολείου αυξάνει το επίπεδο της αυτοπεποίθησης και της υποκειμενικής 

αντίληψής τους (Rizzo &Kirkendall, 1995). Η υποκειμενική αντίληψη ικανότητας 

διδασκαλίας είναι η μεταβλητή η οποία αναφέρεται πιο συχνά με σκοπό να 

προβλέψει και να εξηγήσει τις στάσεις των εκπαιδευτικώνΦυσικής Αγωγής όσο 

αφορά την διδασκαλία των μαθητών με ειδικές ανάγκες. Όσο μεγαλύτερη αντίληψη 

διδακτικής ικανότητας έχουν οι εκπαιδευτικοί, τόσο πιο πιθανό είναι να είναι πιο 

ευνοϊκές οι στάσεις τους σύμφωνα με πολλούς ερευνητές (Block&Rizzo, 1995, 

Kowalski&Rizzo, 1996, Rizzo&Vispoel, 1991).  

 Τα εμπόδια όμως που προκύπτουν μέσα από την ενσωμάτωση των παιδιών με 

ειδικές ανάγκες οδηγούν τους εκπαιδευτικούς σε δυσμενή θέση αναφορικά με την 

συνεκπαίδευση. Στην ίδια γραμμή κινούνται και οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί 

(φοιτητές), σύμφωνα με την έρευνα της Κουτσούκη και συνεργατών (2001), λόγω της 

ύπαρξης μη ικανού αριθμού μαθημάτων για θέματα ασφάλειας και διαχείρισης 

μαθητών με ειδικές ανάγκες ή χωρίς και νέων μεθόδων διδασκαλίας, αλλά και της 

γενικότερης ανεπαρκούς πανεπιστημιακής κατάρτισης (Sherrill, 1998). Πιο 

συγκεκριμένα, οι φοιτητές με ειδίκευση στην Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή είχαν 

πιο ευνοϊκή στάση απ’ ότι οι φοιτητές με ειδίκευση στην γενική Φυσική Αγωγή 

(Kudlaeek, Valkova, Sherrill, Myers&French, 2002).  

 Συμπερασματικά, φαίνεται πως τόσο η ακαδημαϊκή προετοιμασία όσο και η 

προϋπάρχουσα εμπειρία αποτελούν σημαντικούς παράγοντες στην διαμόρφωση της 

στάσης των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής.   

 Το φύλο και η ηλικία των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής αποτελούν επίσης 

σημαντικούς παράγοντες που επιδρούν στην στάση τους. Μέσα από μια 

τροποποιημένη έκδοση του ερωτηματολογίου 

AttitudestowordTeachingIndividualswithDisabilities in PhysicalEducation του 

Kudlacek (2002), η Δουλκερίδου (2006) εξέτασε τις στάσεις των εκπαιδευτικών 
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Φυσικής Αγωγής ως προς την ένταξη μαθητών με ειδικές ανάγκες στο μάθημα της 

Φυσικής Αγωγής, όπου σε σχέση με το φύλο δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές καθώς τα αποτελέσματα έδειξαν θετικές στάσεις όλων των εκπαιδευτικών. 

Αντίθετα, σε έρευνες των Papadopoulou και συνεργατών της (2004), Κοκκάρη 

(2006), Kuester (2000) διαπιστώθηκε πως το γυναικείο φύλο έχει θετικότερη στάση 

έναντι του ανδρικού.  

 Τέλος, σε μια έρευνα που έγινε το 2005 από τους Morley, Bailey, Tan&Cooke 

μελετήθηκαν οι απόψεις των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής ως προς μια 

μελλοντική πιθανότητα να εντάξουν παιδιά με ειδικές ανάγκες στο μάθημά τους. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί Φυσικής 

Αγωγής θεωρούν ότι η διαδικασία της ενσωμάτωσης θα μπορούσε να επιτευχθεί σε 

μεγαλύτερο βαθμό, αν επερχόταν μια ριζική αλλαγή, όπου η διαδικασία της 

ενσωμάτωσης θα πλαισιωνόταν από κατάλληλη υποστήριξη και πόρους. Οι αρχές της 

ενσωμάτωσης βασίστηκαν στο επίπεδο της συμμετοχής των παιδιών με ειδικές 

ανάγκες στο μάθημα που θα μπορούσαν να επιτύχουν χωρίς αυτό να έχει αρνητικές 

επιπτώσεις στην υπόλοιπη ομάδα ή το παιδί.    

 

5.2.Η στάση των μαθητών χωρίς αναπηρία 

 Ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας που συντελεί στην επιτυχία τόσο της 

ενσωμάτωσης όσο και της συνεκπαίδευσης είναι η θετική στάση των μαθητών χωρίς 

ειδικές ανάγκες απέναντι στους μαθητές με ειδικές ανάγκες. Γενικότερα, το ερώτημα 

αναφορικά με το αν οι μαθητές χωρίς ειδικές ανάγκες είναι θετικοί προς την 

ενσωμάτωση μαθητών με ειδικές ανάγκες είναι ιδιαίτερης σημασίας. Αυτό οφείλεται 

στο ότι οι ερευνητές δεν είχαν εστιάσει σε μεγάλο βαθμό στο ερώτημα αυτό αλλά 

είχαν σταθεί κατά κύριο λόγο στους μαθητές με ειδικές ανάγκες (Loremanetal., 

2008).  

 Μια αρνητική στάση των μαθητών χωρίς ειδικές ανάγκες απέναντι στους 

μαθητές με ειδικές ανάγκες θα μπορούσε να εμποδίσει την μεταξύ τους 

αλληλεπίδραση. Είναι πιθανό να οδηγήσει τους μαθητές με ειδικές ανάγκες στη μη 

συμμετοχή και τους μαθητές χωρίς ειδικές ανάγκες στην απόρριψη και στην 

περιθωριοποίηση των πρώτων μέσα από αρνητικά σχόλια ή πειράγματα (Fisher, 

Pumpian&Sax, 1998). Λόγω των παραπάνω εγείρονται διάφορα ερωτήματα και 
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ανησυχίες όσο αφορά την διαδικασία της ενσωμάτωσης, κυρίως από τους ίδιους τους 

μαθητές με ειδικές ανάγκες, καθώς θεωρούν πως το μεγαλύτερο εμπόδιο ως προς την 

κοινωνική και σχολική τους ένταξη είναι οι αρνητικές στάσεις από την πλευρά των 

συμμαθητών τους (Piviketal., 2002). 

 Τις τελευταίες δεκαετίες, οι έρευνες έχουν αλλάξει κατεύθυνση και έχουν 

στραφεί σε μεγάλο βαθμό στη μελέτη των στάσεων που έχουν οι μαθητές χωρίς 

ειδικές ανάγκες ως προς την ενσωμάτωση και συνεκπαίδευση μαθητών με ειδικές 

ανάγκες.  

 Τα αποτελέσματα της έρευνας των Magiati, Dockrell και Logotheti (2002), με 

συμμετέχοντες μαθητές από αστικές και αγροτικές περιοχές της Ελλάδας, έδειξαν 

πως η πλειοψηφία των μαθητών είχε θετική στάση προς την ενσωμάτωση και 

συνεκπαίδευση μαθητών με ειδικές ανάγκες, αν και οι γνώσεις που διέθεταν για 

διάφορες μορφές αναπηρίας ή για τα χαρακτηριστικά των ατόμων με ειδικές ανάγκες 

ήταν περιορισμένες και χαρακτηρίζονταν από γενικεύσεις και παρανοήσεις. 

 Ο Wong (2008) εξέτασε την στάση μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

απέναντι στα άτομα με ειδικές ανάγκες στην αρχή μιας σχολικής χρονιάς και στο 

τέλος της παρατηρώντας μια μικρή αλλαγή στην συμπεριφορά τους.  

 Ένας παράγοντας που βρέθηκε να επηρεάζει τις στάσεις των μαθητών, ήταν 

το φύλο τους (Archieetal., 1989, Trippetal., 1995). Γενικά σε πολλές έρευνες έχει 

παρατηρηθεί ότι οι μαθήτριες χωρίς ειδικές ανάγκες είχαν θετικότερη στάση απ’ ότι 

οι συνομήλικοι συμμαθητές τους. Πιο συγκεκριμένα την παραπάνω άποψη ενισχύει η 

έρευνα του Nikolaratzietal., (2001), όπου εξετάστηκε η συμπεριφορά μαθητών χωρίς 

ειδικές ανάγκες απέναντι σε παιδιά με τύφλωση, κώφωση και παιδιά με αναπηρικό 

αμαξίδιο. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι όλοι οι μαθητές είχαν μια θετική 

συμπεριφορά απέναντι και στις τρεις αυτές κατηγορίες των παιδιών κυρίως όμως τα 

κορίτσια. Αυτή η θετική συμπεριφορά όμως, ήταν αποτέλεσμα έκφρασης κοινωνικού 

και συναισθηματικού ενδιαφέροντος ενώ η στάση των μαθητών εμφανίστηκε 

αρνητική ως προς την δημιουργία φιλικών σχέσεων με τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. 

  

 Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την στάση των μαθητών είναι η 

προηγούμενη εμπειρία τους με μαθητές με ειδικές ανάγκες. Στην έρευνά τους οι 

Kalyva&Agaliotis (2009) κατέληξαν στο ότι οι μαθητές που είχαν εμπειρία 
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συνεκπαίδευσης με μαθητή με κινητική αναπηρία είχαν αναπτύξει πληρέστερη 

κατανόηση των κοινωνικών και συναισθηματικών προβλημάτων που επιφέρει η 

κινητική αναπηρία, καθώς και ότι είχαν υιοθετήσει πιο θετική στάση απέναντι στην 

συνεκπαίδευση μαθητών με κινητική αναπηρία.  

 Σε μια άλλη έρευνα για την στάση των μαθητών οι McDougall, DeWit, King, 

Miller&Killip (2004), κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι μαθητές είχαν μεγαλύτερη 

επαφή με άτομα με ειδικές ανάγκες παρά με άτομα χωρίς ειδικές ανάγκες. Η 

αδυναμία της έρευνας ήταν το γεγονός ότι οι ερευνητές απέτυχαν να ορίσουν τον 

τύπο της αναπηρίας που είχαν στο μυαλό τους τα παιδιά χωρίς ειδικές ανάγκες όταν 

συμπλήρωναν τις πληροφορίες,  όπως και τον τύπο της επαφής και το επίπεδο αυτής.  

 Αν και τα αποτελέσματα των ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι 

σήμερα είναι σε πολλές περιπτώσεις αντιφατικά, υπάρχει ένα κοινό σημείο. Το 

μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών συμφωνούσε με την άποψη ότι οι μαθητές με 

ειδικές ανάγκες θα πρέπει να παρακολουθούν την τυπική τάξη, έχοντας διαμορφώσει 

θετική στάση ως προς την ενσωμάτωση και την συνεκπαίδευση. 

 

5.3.Η στάση του παιδιού με ειδικές ανάγκες 

 Στην επιτυχή διαδικασία της ενσωμάτωσης συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό η 

στάση του ίδιου του παιδιού με ειδικές ανάγκες, ανάλογα με τον τύπο και τη 

σοβαρότητα της αναπηρίας αλλά και με τη στάση του απέναντι στο ενδεχόμενο 

συνεκπαίδευσης (LaMaster et.al., 1998), καθώς και η παρουσία οποιασδήποτε 

επιπλέον αδυναμίας, ανεξάρτητα από το εάν αυτή είναι πρωτογενής ή δευτερογενής. 

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να εξετάζονται και να εκτιμώνται με τη μεγαλύτερη δυνατή 

ακρίβεια, ώστε να διασφαλίζεται η βεβαιότητα ότι το παιδί έχει την δυνατότητα, ως 

ένα βαθμό τουλάχιστο, να παίρνει μέρος σ' όλες ή μερικές δραστηριότητες των άλλων 

μαθητών της τάξης ή του σχολείου. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η πιθανότητα να 

αισθάνεται το παιδί με ειδικές ανάγκες ευχαριστημένο και να γίνεται αποδεκτό ως 

ισότιμο μέλος από τη σχολική ομάδα. Είναι αλήθεια, ότι οι μαθητές με ειδικές 

ανάγκες επιθυμούν να γίνονται αποδεκτοί από την κοινότητα στην οποία ανήκουν 

(Ferguson&Eyre, 1999).  
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5.4.Το σχολείο 

 Το σχολείο είναι ο καθρέπτης της κοινωνίας και παράλληλα το μέσο που  

προωθούνται οι διάφορες κοινωνικές θεωρήσεις και αντιλήψεις (Τσιμπιδάκη, 2013). 

Ο ρόλος του στην διαδικασία της ενσωμάτωσης είναι ξεχωριστός και σημαντικός 

καθώς είναι το περιβάλλον που κατακτούνται όλες οι εμπειρίες, η αλληλεπίδραση και 

οι θετικές στάσεις των παιδιών (Horne, 1985). 

 Το σχολικό κτίριο ίσως να είναι ή να μην είναι κατάλληλα σχεδιασμένο για 

όλες τις περιπτώσεις παιδιών με ειδικές ανάγκες. Για ορισμένες περιπτώσεις πρέπει 

να μελετηθούν και να σχεδιαστούν τα σχολικά κτίρια έτσι, ώστε να προνοούν για 

ειδικά διευθετημένους χώρους (αίθουσες με ηλεκτρονικά ακουστικά μηχανήματα για 

βαρήκοα παιδιά, ιδιαίτερος χώρος κοντά στην αίθουσα διδασκαλίας για 

συναισθηματικά διαταραγμένα παιδιά κ.λπ.) και ανάλογο εξοπλισμό (Udvari-

Solner&Thousand 1996). 

 Το αναλυτικό και το ωρολόγιο πρόγραμμα, οι μέθοδοι και γενικά η οργάνωση 

του σχολείου πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες 

του παιδιού με ειδικές ανάγκες. Βοηθητικές υπηρεσίες, ιατρικές, ψυχολογικές, 

κοινωνικές, πρέπει απαραίτητα να υποστηρίζουν το παιδί με ειδικές ανάγκες και να 

συνεργάζονται με  το προσωπικό του σχολείου. Η παρουσία του ειδικού δασκάλου 

στο σχολείο είναι, απαραίτητη για να παρακολουθεί τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και 

να βοηθά τους δασκάλους των τυπικών τάξεων (Anderson, Klassen&Georgiou, 

2007). 

 Μέσα από την έρευνα των Lienertet. al. (2001), ερευνήθηκαν οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών σχετικά με την οργάνωση των τμημάτων που συνυπάρχουν παιδιά με 

και χωρίς ειδικές ανάγκες, του εξοπλισμού και της υλικοτεχνικής υποδομής που 

πρέπει να διαθέτει ένα σχολείο για την εξασφάλιση της ασφάλειας και της προόδου 

των μαθητών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ελλείψεις σε θέματα οργάνωσης είναι 

που προβληματίζουν περισσότερο τους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής δεδομένου 

ότι η ύπαρξη ειδικευμένου προσωπικού θα βοηθούσε στην επιτυχία της 

συνεκπαίδευσης. 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 Στα πλαίσια της διπλωματικής μου εργασίας πραγματοποιήθηκε η έρευνα με 

θέμα: «Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής όσο αφορά 

την ένταξη μαθητών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες σε κανονική τάξη». 

Συμμετέχοντες  

 Στην έρευνα συμμετείχαν 90 εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής (46 άνδρες, 44 

γυναίκες) από τους νομούς (με βάση τον τόπο εργασίας): Πέλλας (3 εκπαιδευτικοί), 

Ηλείας (19 εκπαιδευτικοί), Καστοριάς (4 εκπαιδευτικοί), Θεσσαλονίκης (44 

εκπαιδευτικοί), Κιλκίς (8 εκπαιδευτικοί) και Φλωρίνης (12 εκπαιδευτικοί). Η μέση 

ηλικία των συμμετεχόντων ήταν 42,2 ετών με τυπική απόκλιση 7,9 χρόνια. Η 

μεγαλύτερη ηλικία που παρατηρήθηκε ήταν 55 χρονών ενώ η μικρότερη 24 χρονών. 

Δηλαδή υπήρξε εύρος 31 χρόνων μέσα στο δείγμα. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί  

ήταν στην ηλικία των 28 χρονών. Οι μισοί εκπαιδευτικοί (διάμεσος) είχαν ηλικία έως 

43 χρονών ενώ οι άλλοι μισοί από 43 χρονών και πάνω. Το 25% των πιο νεαρών σε 

ηλικία εκπαιδευτικών ήταν έως 39 χρονών, το 50% είναι η διάμεσος που σχολιάστηκε 

πιο πάνω και το 75% των εκπαιδευτικών (κατά σειρά ηλικίας) έχει ηλικία το πολύ 

έως 49 χρονών. Από τους 90 συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, οι 75 ήταν κάτοχοι 

Πτυχίου ΑΕΙ, οι 11 Πτυχίου Παιδαγωγικής Ακαδημίας, οι 3 Πτυχίου ΑΤΕΙ και  ένας 

Πτυχίου ΑΕΙ με εξομοίωση. Οι 21 από αυτούς κατείχαν Μεταπτυχιακό Τίτλο 

Σπουδών, οι 4 Τίτλο Μετεκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε), 

ένας Τίτλο Μετεκπαίδευσης στην Γενική Εκπαίδευση ενώ κανένας δεν διέθετε 

Διδακτορικό δίπλωμα ή κάποιο άλλο πτυχίο. Οι 68 εκπαιδευτικοί απασχολούνταν 

στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι 22 στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τέλος, όσο 

αφορά το επίπεδο γνώσεων τους σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών με 

αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι 33 εκπαιδευτικοί δήλωσαν πως 

κατέχουν μέτριο επίπεδο γνώσεων, οι 27 βασικό, οι 15 καλό, οι 11 πολύ καλό και οι 4 

άριστο.    

Μέσα συλλογής δεδομένων 

 Για την συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο TIAQ 

(TeacherIntegrationAttitudeQuestionnaire), (Sideridis&Chandler, 1997), [η ελληνική 

έκδοση του ερωτηματολογίου των Papadopoulouetal (2004) χρησιμοποιήθηκε για τις 

ανάγκες της παρούσας έρευνας] με το οποίο εκτιμήθηκε η στάση των εκπαιδευτικών 
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Φυσικής Αγωγής απέναντι στην ενσωμάτωση των παιδιών με ειδικές ανάγκες ή 

μαθησιακές δυσκολίες ως προς τους παράγοντες της επιδεξιότητας, των ωφελειών, 

της υποδοχής και της υποστήριξης, μέσω 12 ερωτήσεων. Η δεξιότητα αφορούσε την 

ικανότητα αντιμετώπισης των εκπαιδευτικών, κατά τη διδασκαλία, προκλητικών 

συμπεριφορών από μαθητές με ειδικές ανάγκες μέσα σε μία τυπική τάξη. Το όφελος 

αφορούσε τα οφέλη που αποκομίζουν οι μαθητές με ειδικές ανάγκες από τη μία και οι 

μαθητές χωρίς από την άλλη, από τη διαδικασία της ενσωμάτωσης, με βάση τις 

απόψεις των εκπαιδευτικών. Η επιδοκιμασία και η επιθυμία των εκπαιδευτικών για 

ένταξη των μαθητών με ειδικές ανάγκες στην τάξη τους, αφορούσε την υποδοχή. Η 

υποστήριξη αναφερόταν στην ύπαρξη κεφαλαίων, διδακτικού υλικού και προσωπικού 

που οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι έχουν στη διάθεσή τους. Το ερωτηματολόγιο 

TIAQ των Sideridis και Chandler (1997) χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά,στην 

Ελλάδα, σε σχολεία της Αθήνας σε ένα δείγμα Ελλήνων καθηγητών Φυσικής Αγωγής 

από τους Papadopoulou, Kokaridas, Papanikolaou&Patsiouras (2004). Με βάση τα 

στοιχεία της έρευνας, της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας και την προσαρμογή του 

ερωτηματολογίου που είχε πραγματοποιηθεί στα δεδομένα του ελληνικού πληθυσμού 

από τους Papadopoulouetal. (2004), το ερωτηματολόγιο έδειξε υψηλό δείκτη 

αξιοπιστίας και εγκυρότητας.  

Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

 Πριν την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από τους εκπαιδευτικούς 

Φυσικής Αγωγής, δόθηκαν προφορικές οδηγίες και διευκρινήσεις για τη συμπλήρωση 

του ερωτηματολογίου και το σκοπό της έρευνας. Κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης 

των ερωτηματολογίων, η ερευνήτρια ήταν παρούσα για τυχόν επιπλέον 

διευκρινήσεις. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί έπρεπε να απαντήσουν σ’ ένα 

ερωτηματολόγιο πολλαπλής επιλογής, το οποίο περιείχε 12 ερωτήσεις, όπου η κάθε 

ερώτηση είχε 5 δυνατές απαντήσεις: 1. συμφωνώ, 2. συμφωνώ αρκετά, 3. διαφωνώ, 

4. διαφωνώ αρκετά και 5. δεν ξέρω δεν απαντώ   

Στατιστική ανάλυση  

 Για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων της έρευνας, πιο συγκεκριμένα για 

την ποσοστιαία εμφάνιση της συχνότητας των απαντήσεων στις ερωτήσεις, 

χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα EXCEL. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 Στο σημείο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των απαντήσεων στα 

ερωτήματα Α1 έως Β11,στα οποία οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής κλήθηκαν να 

εκφράσουν τη στάση τους απέναντι στην ενσωμάτωση των παιδιών με ειδικές 

ανάγκες ως προς τους παράγοντες της επιδεξιότητας, των ωφελειών, της υποδοχής 

και της υποστήριξης. Πιο συγκεκριμένα, τα ερωτήματα Α (1 – 5), Β4 και 

Β5αφορούσαν την ικανότητα αντιμετώπισης των εκπαιδευτικών, κατά τη διδασκαλία, 

των καθοδηγητικών αναγκών και συμπεριφορών των μαθητών με ειδικές ανάγκες 

μέσα σε μία τυπική τάξη. Τα ερωτήματα Β1 και Β2 αναφέροντανστα οφέλη που 

αποκομίζουν οι μαθητές με ειδικές ανάγκες από τη μία και οι μαθητές χωρίς από την 

άλλη, από τη διαδικασία της ενσωμάτωσης.Τα ερωτήματα Β3, Β6, Β7 και Β11 

αφορούσαν την επιδοκιμασία και την επιθυμία των εκπαιδευτικών για ένταξη των 

μαθητών με ειδικές ανάγκες στην τάξη τους. Τέλος, τα ερωτήματα Β8, Β9 και Β10 

αναφέρονταν στην ύπαρξη κεφαλαίων, διδακτικού υλικού και προσωπικού το οποίο 

είναι διαθέσιμο για τη διδασκαλία των παιδιών με ειδικές ανάγκες. 

 Αναλυτικότερα,στο ερώτημα Α, το οποίο αποτελούσε το πρώτο μέρος του 

ερωτηματολογίου, (Θεωρώ ότι μπορώ να ανταποκριθώ στις καθοδηγητικές 

ανάγκες των παιδιών με 1. ορθοπεδικά προβλήματα, 2. πολλαπλές αναπηρίες, 3. 

νοητικά προβλήματα, 4. διαταραχές συμπεριφοράς και 5. μαθησιακές δυσκολίες) 

δόθηκαν οι εξής απαντήσεις: 

1. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

 Για την κατηγορία των ορθοπεδικών προβλημάτων η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής και συγκεκριμένα οι 73 (81,12%), θεώρησαν πως 

μπορούν να ανταποκριθούν στις καθοδηγητικές ανάγκες των παιδιών αυτών 

δείχνοντας με αυτό ότι αισθάνονται ικανοί να ανταποκριθούν στον καθοδηγητικό 

τους ρόλο, δηλαδή δείχνουν μια θετική στάση. Οι 15 (16,66%) από τους 

εκπαιδευτικούς που ρωτήθηκαν, έδειξαν να διαφωνούν στο ότι μπορούν να 

ανταποκριθούν, δηλαδή έκριναν ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις 

καθοδηγητικές ανάγκες των παιδιών με ορθοπεδικά προβλήματα, ενώ μόλις 2 

(2,22%) δεν ξέρουν ή δεν απαντούν στοεάν θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στις 

καθοδηγητικές ανάγκες των παιδιών με ορθοπεδικά προβλήματα. 
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Ετικέτες γραμμής Καταμέτρηση από Α1 

ΔΙΑΦΩΝΩ 13 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΡΚΕΤΑ 2 

ΔΞ/ΔΑ 2 

ΣΥΜΦΩΝΩ 41 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΡΚΕΤΑ 32 

Γενικό Άθροισμα 90 

Πίνακας 1. Εμφάνιση των απαντήσεων στην ερώτηση Α1. 

Γράφημα 1. Ποσοστιαία εμφάνιση συχνότητας (%) των απαντήσεων στην 

ερώτηση Α1. 

 

2. ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 

 Όσο αφορά την κατηγορία των πολλαπλών αναπηριών, η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής και συγκεκριμένα οι 52 (57,78%), δεν ήταν 

σύμφωνοι  στο ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις καθοδηγητικές ανάγκες των 

παιδιών αυτών, δηλαδή εκτίμησαν πως δεν είναι και τόσο ικανοί να ανταποκριθούν 

στις ιδιαιτερότητες και δυσκολίες που παρουσιάζουν τα παιδιά της συγκεκριμένης 

ειδικής εκπαιδευτικής αναπηρίας. Αντίθετα, οι 31 (34,44%) εκπαιδευτικοί ήταν 

σύμφωνοι,  δηλαδή εκτίμησαν πως μπορούν να ανταποκριθούν στις καθοδηγητικές 

ανάγκες των παιδιών με πολλαπλές αναπηρίες, ενώ μόλις 7 (7,78%) δεν ξέρουν ή δεν 

απαντούν στο εάν  στο εάν θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στις καθοδηγητικές 

ανάγκες των παιδιών αυτών. Όλα τα παραπάνω γίνονται φανερά και από τον 

παρακάτω πίνακα. 

Ετικέτες γραμμής Καταμέτρηση από Α2 

ΔΙΑΦΩΝΩ 41 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΡΚΕΤΑ 11 

ΔΞ/ΔΑ 7 

ΣΥΜΦΩΝΩ 18 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΡΚΕΤΑ 13 

Γενικό Άθροισμα 90 

14.44% 2.22% 

2.22% 

45.56% 

35.56% 

Άθροισμα 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΡΚΕΤΑ 

ΔΞ/ΔΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
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Πίνακας 2. Εμφάνιση των απαντήσεων στην ερώτηση Α2. 

 

Γράφημα 2. Ποσοστιαία εμφάνιση συχνότητα (%) των απαντήσεων στην ερώτηση 

Α2. 

 

3. ΝΟΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

Για την κατηγορία των νοητικών προβλημάτων,η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 

Φυσικής Αγωγής και συγκεκριμένα οι  44 (48,88%), έδειξαν να διαφωνούν πως 

μπορούν να ανταποκριθούν, δηλαδή  θεώρησαν ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν 

στις καθοδηγητικές ανάγκες των παιδιών με νοητικά προβλήματα. Οι 41 (45,56%) 

εκπαιδευτικοί, που ρωτήθηκαν, απάντησαν θετικά, δηλαδή θεωρούν πως μπορούν να 

ανταποκριθούν στις καθοδηγητικές ανάγκες των παιδιών αυτών,  ενώ μόλις 5 (5,56%) 

δεν ξέρουν ή δεν απαντούν στο εάν θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στις 

καθοδηγητικές ανάγκες των παιδιών με νοητικά προβλήματα. 

Ετικέτες γραμμής Καταμέτρηση από Α3 

ΔΙΑΦΩΝΩ 31 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΡΚΕΤΑ 13 

ΔΞ/ΔΑ 5 

ΣΥΜΦΩΝΩ 25 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΡΚΕΤΑ 16 

Γενικό Άθροισμα 90 

Πίνακας 3. Εμφάνιση των απαντήσεων στην ερώτηση Α3. 

 

 

45.56% 

12.22% 
7.78% 

20.00% 

14.44% 

Άθροισμα 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΡΚΕΤΑ 

ΔΞ/ΔΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΡΚΕΤΑ 
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Γράφημα 3. Ποσοστιαία εμφάνιση συχνότητας (%) των απαντήσεων στην 

ερώτηση Α3. 

 

 

4. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

  Στην κατηγορία αυτή των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής και συγκεκριμένα οι 55 (61,11%), συμφώνησαν πως 

μπορούν να ανταποκριθούν στις καθοδηγητικές ανάγκες των παιδιών με διαταραχές 

συμπεριφοράς, δηλαδή θεώρησαν πως είναι ικανοί να ανταποκριθούν στις 

καθοδηγητικές ανάγκες των παιδιών αυτών. Από την άλλη, οι 33 (36,67%) 

εκπαιδευτικοί δεν συμφώνησαν πως  μπορούν να ανταποκριθούν, δηλαδή έδειξαν 

πως δεν θεωρούν πως είναι ικανοί να ανταποκριθούν στις καθοδηγητικές ανάγκες των 

παιδιών με διαταραχές συμπεριφοράς, ενώ μόλις 2 (2,22%) δεν ξέρουν ή δεν 

απαντούν εάν θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στις καθοδηγητικές ανάγκες των 

παιδιών με διαταραχές συμπεριφοράς. 

Ετικέτες γραμμής Καταμέτρηση από Α4 

ΔΙΑΦΩΝΩ 23 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΡΚΕΤΑ 10 

ΔΞ/ΔΑ 2 

ΣΥΜΦΩΝΩ 28 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΡΚΕΤΑ 27 

Γενικό Άθροισμα 90 

Πίνακας 4. Εμφάνιση των απαντήσεων στην ερώτηση Α4. 

 

 

34.44% 

14.44% 
5.56% 

27.78% 

17.78% 

Άθροισμα 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΡΚΕΤΑ 

ΔΞ/ΔΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΡΚΕΤΑ 
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Γράφημα 4. Ποσοστιαία εμφάνιση συχνότητας (%) των απαντήσεων στην  

ερώτηση Α4. 

 

 

5. ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

 Όσο αφορά την κατηγορία των μαθησιακών δυσκολιών, η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών και συγκεκριμένα οι 62 (68,89%), ήταν σύμφωνοι πως μπορούν να 

ανταποκριθούν στις καθοδηγητικές ανάγκες των παιδιών αυτών, δηλαδή αισθάνονταν 

ικανοί να ανταποκριθούν στις καθοδηγητικές ανάγκες των παιδιών με ορθοπεδικά 

προβλήματα. Από την άλλη, οι 25 (27,78%) εκπαιδευτικοί ήταν αρνητικοί, δηλαδή 

θεώρησαν πως  δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις καθοδηγητικές ανάγκες των 

παιδιών αυτών, ενώ μόλις 3 (3,33%)  δεν ξέρουν ή δεν απαντούν εάν θα μπορούσαν 

να ανταποκριθούν στον καθοδηγητικό τους ρόλο για τα παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες.  

 

Ετικέτες γραμμής Καταμέτρηση από Α5 

ΔΙΑΦΩΝΩ 19 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΡΚΕΤΑ 6 

ΔΞ/ΔΑ 3 

ΣΥΜΦΩΝΩ 35 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΡΚΕΤΑ 27 

Γενικό Άθροισμα 90 

Πίνακας 5. Εμφάνιση των απαντήσεων στην ερώτηση Α5. 

 

 

25.56% 

11.11% 

2.22% 

31.11% 

30.00% 

Άθροισμα 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΡΚΕΤΑ 

ΔΞ/ΔΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΡΚΕΤΑ 
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Γράφημα 5. Ποσοστιαία εμφάνιση συχνότητας (%) των απαντήσεων στην 

ερώτηση Α5. 

  

Όσο αφορά τις ερωτήσεις Β1 – Β11, οι οποίες αποτελούν το δεύτερο μέρος του  

ερωτηματολογίου, σημειώθηκαν οι εξής απαντήσεις:  

 Στην ερώτηση Β1 (Θεωρώ ότι τα παιδιά με αναπηρίες ωφελούνται από την 

αλληλεπίδραση με τυπικά παιδιά στο πλαίσιο της τυπικής τάξης) καταγράφθηκαν 

οι εξής απαντήσεις: Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής και 

συγκεκριμένα οι 83 (92,23%), εκτίμησαν πως τα παιδιά με αναπηρίες θα ωφεληθούν 

από την αλληλεπίδραση με τα τυπικά παιδιά στο πλαίσιο της τυπικής τάξης ενώ μόλις 

5 (5,56%) είχαν την αντίθετη άποψη, από αυτή των προηγούμενων, δηλαδή 

εκτιμήσαν ότι τα παιδιά αυτά δεν έχουν κανένα όφελος από την αλληλεπίδραση με τα 

τυπικά παιδιά.  Μόνο 2 (2,22%) δεν ξέρουν ή δεν απαντούν εάν θα υπάρξει κάποιο 

όφελος από την αλληλεπίδραση τυπικών και μη τυπικών παιδιών στο πλαίσιο της 

τυπικής τάξης.  

 

Ετικέτες γραμμής Καταμέτρηση από Β1 

ΔΙΑΦΩΝΩ 5 
ΔΞ/ΔΑ 2 
ΣΥΜΦΩΝΩ 42 
ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΡΚΕΤΑ 41 

Γενικό Άθροισμα 90 

Πίνακας 6. Εμφάνιση των απαντήσεων στην ερώτηση β1. 

21.11% 

6.67% 

3.33% 

38.89% 

30.00% 

Άθροισμα 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΡΚΕΤΑ 

ΔΞ/ΔΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΡΚΕΤΑ 
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Γράφημα 6. Ποσοστιαία εμφάνιση συχνότητας (%) των απαντήσεων στην 

ερώτηση Β1. 

 

 Στην ερώτηση Β2 (Θεωρώ πως τα τυπικά παιδιά ωφελούνται από την 

ενσωμάτωση των παιδιών με αναπηρίες στην τυπική τάξη) καταγράφθηκαν οι εξής 

απαντήσεις: Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής και συγκεκριμένα οι 

81 (90%), υποστήριξαν ότι υπάρχει όφελος από την ενσωμάτωση των παιδιών με 

αναπηρίες για τα τυπικά παιδιά, δηλαδή βλέπουν θετικά την ενσωμάτωση των 

παιδιών με αναπηρίες σε τυπική τάξη. Αντίθετη άποψη είχαν οι υπόλοιποι 9 (10%), 

από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, δηλαδή ήταν αρνητικοί στο γεγονός πως τα 

τυπικά παιδιά ωφελούνται από την ενσωμάτωση παιδιών με αναπηρίες στην τυπική 

τάξη. 

 

Ετικέτες γραμμής Καταμέτρηση από Β2 

ΔΙΑΦΩΝΩ 8 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΡΚΕΤΑ 1 

ΣΥΜΦΩΝΩ 33 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΡΚΕΤΑ 48 

Γενικό Άθροισμα 90 

Πίνακας 7. Εμφάνιση των απαντήσεων στην ερώτηση Β2. 

 

5.56% 2.22% 

46.67% 

45.56% 

Άθροισμα 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΔΞ/ΔΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΡΚΕΤΑ 
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Γράφημα 7. Ποσοστιαία εμφάνιση συχνότητας (%) των απαντήσεων στην 

ερώτηση Β2. 

 

 Στην ερώτηση Β3 (Θεωρώ ότι τα παιδιά με αναπηρίες είναι κοινωνικώς 

αποδεκτά από τα παιδιά χωρίς αναπηρίες) καταγράφθηκαν οι εξής απαντήσεις: Η 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής και συγκεκριμένα οι 53 (58,89%), 

ήταν σύμφωνοι με την άποψη ότι τα παιδιά με αναπηρίες είναι κοινωνικώς αποδεκτά 

από τα παιδιά χωρίς αναπηρίες, δηλαδή έκριναν πως τα παιδιά αυτά είναι κοινωνικώς 

αποδεκτά από τα τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά. Οι 34 (37,78%) όμως είχαν 

αντίθετη άποψη, από αυτή των παραπάνω, δηλαδή υποστηρίξαν πως τα παιδιά με 

αναπηρίες δεν είναι κοινωνικώς αποδεκτά από τα τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά. 

Μόνο  3 (3,33%) δεν ξέρουν ή δεν απαντούν εάν τα παιδιά με αναπηρίες είναι 

κοινωνικώς αποδεκτά από τα τυπικά παιδιά.  

 

Ετικέτες γραμμής Καταμέτρηση από Β3 

ΔΙΑΦΩΝΩ 27 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΡΚΕΤΑ 7 

ΔΞ/ΔΑ 3 

ΣΥΜΦΩΝΩ 26 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΡΚΕΤΑ 27 

Γενικό Άθροισμα 90 

Πίνακας 8. Εμφάνιση των απαντήσεων στην ερώτηση Β3. 

8.89% 

1.11% 

36.67% 53.33% 

Άθροισμα 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΡΚΕΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΡΚΕΤΑ 
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Γράφημα 8. Ποσοστιαία εμφάνιση συχνότητας (%) των απαντήσεων στην 

ερώτηση Β3. 

  

Στην ερώτηση Β4 (Θεωρώ ότι είμαι ικανός/ή  να διαχειριστώ τις μαθησιακές 

δυσκολίες των παιδιών με αναπηρίες) καταγράφθηκαν οι εξής απαντήσεις: Η 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής και συγκεκριμένα οι 48 (53,33%), 

έδειξαν θετικά αποτελέσματα, δηλαδή θεωρούν πως είναι ικανοί να διαχειριστούν τις 

μαθησιακές δυσκολίες των παιδιών με αναπηρίες. Αντίθετα όμως, οι 37 (41,11%) 

εκπαιδευτικοί, θεώρησαν πως δεν είναι ικανοί, δηλαδή έκριναν ότι δεν μπορούν να 

διαχειριστούν τις μαθησιακές δυσκολίες των παιδιών με αναπηρίες, ενώ 5 (5,56%) 

δεν ξέρουν ή δεν απαντούν εάν είναι ικανοί να διαχειριστούν τις μαθησιακές 

δυσκολίες των παιδιών με αναπηρίες.  

 

Ετικέτες γραμμής Καταμέτρηση από Β4 

ΔΙΑΦΩΝΩ 30 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΡΚΕΤΑ 7 

ΔΞ/ΔΑ 5 

ΣΥΜΦΩΝΩ 27 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΡΚΕΤΑ 21 

Γενικό Άθροισμα 90 

Πίνακας 9. Εμφάνιση των απαντήσεων στην ερώτηση Β4. 

 

30.00% 

7.78% 

3.33% 

28.89% 
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Άθροισμα 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΡΚΕΤΑ 

ΔΞ/ΔΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΡΚΕΤΑ 
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Γράφημα 9. Ποσοστιαία εμφάνιση συχνότητας (%) των απαντήσεων στην  

ερώτηση Β4. 

  

 Στην ερώτηση Β5 (Θεωρώ ότι είμαι ικανός/ή να διαχειριστώ την 

συμπεριφορά των παιδιών με αναπηρίες) καταγράφθηκαν οι εξής απαντήσεις: Η 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής και συγκεκριμένα οι 59 (65,56%), 

έκριναν πως είναι ικανοί να διαχειριστούν την συμπεριφορά των παιδιών με 

αναπηρίες, δηλαδή θεωρούν τους εαυτούς ικανούς να διαχειριστούν την συμπεριφορά 

των παιδιών αυτών. Οι 29 (32,22%) από αυτούς είχαν αντίθετη άποψη, δηλαδή 

έκριναν πως δεν είναι ικανοί να διαχειριστούν την συμπεριφορά των παιδιών με 

αναπηρίες. Μόνο 2 (2,22%)  δεν ξέρουν ή δεν απαντούν εάν είναι ικανοί να 

διαχειριστούν την συμπεριφορά των παιδιών με αναπηρίες. 

 

Ετικέτες γραμμής Καταμέτρηση από Β5 

ΔΙΑΦΩΝΩ 25 
ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΡΚΕΤΑ 4 
ΔΞ/ΔΑ 2 
ΣΥΜΦΩΝΩ 35 
ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΡΚΕΤΑ 24 

Γενικό Άθροισμα 90 

Πίνακας 10. Εμφάνιση των απαντήσεων στην ερώτηση Β5. 
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Άθροισμα 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΡΚΕΤΑ 

ΔΞ/ΔΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΡΚΕΤΑ 
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Γράφημα 10. Ποσοστιαία εμφάνιση συχνότητας (%) των απαντήσεων στην 

ερώτηση Β5. 

 

 Στην ερώτηση Β6 (Μου αρέσει να έχω παιδιά με αναπηρίες στην τάξη μου) 

καταγράφτηκαν οι εξής απαντήσεις: Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών Φυσικής 

Αγωγής και συγκεκριμένα οι 59 (65,55%), απάντησαν θετικά, δηλαδή συμφώνησαν 

με την εκδοχή να έχουν παιδιά με αναπηρίες στην τάξη τους και με αυτό τον τρόπο 

έδειξαν πως έχουν θετική στάση απέναντι στο ενδεχόμενο ενσωμάτωσης παιδιών με 

αναπηρίες στην τυπική τάξη. Αντ’ αυτού, οι 26 (28,89%) είχαν διαφορετική άποψη, 

δηλαδή εξέφρασαν  ότι δεν τους αρέσει να έχουν παιδιά με αναπηρίες στην τάξη 

τους, γεγονός που δείχνει την αρνητική τους στάση απέναντι στα παιδιά αυτά αλλά 

και στην διαδικασία της ενσωμάτωσης. Μόλις 5 (5,56%) δεν ξέρουν ή δεν απαντούν 

εάν θα τους άρεσε να έχουν παιδιά με αναπηρίες στην τάξη τους. 

 

Ετικέτες γραμμής Καταμέτρηση από Β6 

ΔΙΑΦΩΝΩ 21 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΡΚΕΤΑ 5 

ΔΞ/ΔΑ 5 

ΣΥΜΦΩΝΩ 30 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΡΚΕΤΑ 29 

Γενικό Άθροισμα 90 

Πίνακας 11.  Εμφάνιση απαντήσεων στην ερώτηση Β6. 

 

27.78% 

4.44% 

2.22% 

38.89% 

26.67% 

Άθροισμα 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΡΚΕΤΑ 

ΔΞ/ΔΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΡΚΕΤΑ 
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Γράφημα 11. Ποσοστιαία εμφάνιση συχνότητας (%) των απαντήσεων στην 

ερώτηση Β6. 

 

 Στην ερώτηση Β7 (Θεωρώ ότι τα παιδιά με αναπηρίες θα αντιμετωπίσουν 

σημαντική ταπείνωση από τα τυπικά παιδιά στην τυπική τάξη) καταγράφθηκαν οι 

εξής απαντήσεις: Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής και 

συγκεκριμένα οι 55 (61,11%),  ήταν αντίθετοι στο γεγονός πως τα παιδιά με 

αναπηρίες θα αντιμετωπίσουν σημαντική ταπείνωση, δηλαδή με αυτή τους την 

απάντηση επιβεβαιώνουν την άποψη τους πως τα παιδιά με αναπηρίες είναι 

κοινωνικώς αποδεκτά από τα τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά.  Εν αντιθέσει, 31 

(34,44%) από αυτούς ήταν σύμφωνοι με την πιθανότητα ταπείνωσης αυτών των 

παιδιών, δηλαδή έκριναν πως τα παιδιά με αναπηρίες δεν θα αντιμετωπίσουν 

σημαντική ταπείνωση από τα τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά στο πλαίσιο της 

τυπικής τάξης. Μόλις 4 (4,44%) δεν ξέρουν ή δεν απαντούν  εάν  τα παιδιά με 

αναπηρίες θα αντιμετωπίσουν κάποια ταπείνωση.  

 

Ετικέτες γραμμής Καταμέτρηση από Β7 

ΔΙΑΦΩΝΩ 38 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΡΚΕΤΑ 17 

ΔΞ/ΔΑ 4 

ΣΥΜΦΩΝΩ 19 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΡΚΕΤΑ 12 

Γενικό Άθροισμα 90 

23.33% 

5.56% 

5.56% 

33.33% 

32.22% 

Άθροισμα 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΡΚΕΤΑ 

ΔΞ/ΔΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΡΚΕΤΑ 
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Πίνακας 12. Εμφάνιση των απαντήσεων στην ερώτηση Β7.  

 

Γράφημα 12. Ποσοστιαία εμφάνιση συχνότητας (%) των απαντήσεων στην 

ερώτηση Β7. 

 Στην ερώτηση Β8 (Θεωρώ ότι επαρκές μορφωτικό υλικό είναι σε εμένα 

διαθέσιμο για την διδασκαλία των παιδιών με αναπηρίες) καταγράφθηκαν οι εξής 

απαντήσεις: Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής και συγκεκριμένα οι 

70 (77,78%), διαφώνησαν με την παραπάνω ερώτηση, δηλαδή υποστήριξαν ότι δεν 

υπάρχει αρκετό μορφωτικό υλικό διαθέσιμο σε αυτούς για την διδασκαλία των 

παιδιών με αναπηρίες. Οι 15 (16,67%) εκπαιδευτικοί ήταν σύμφωνοι με το παραπάνω 

ερώτημα, δηλαδή θεώρησαν πως υπάρχει επαρκές μορφωτικό υλικό διαθέσιμο για 

την διδασκαλία των παιδιών με αναπηρίες, ενώ  5 (5,56%) εκπαιδευτικοί δεν ξέρουν 

ή δεν απαντούν εάν υπάρχει επαρκές μορφωτικό υλικό στη διάθεσή τους.  

Ετικέτες γραμμής Καταμέτρηση από Β8 

ΔΙΑΦΩΝΩ 42 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΡΚΕΤΑ 28 

ΔΞ/ΔΑ 5 

ΣΥΜΦΩΝΩ 10 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΡΚΕΤΑ 5 

Γενικό Άθροισμα 90 

Πίνακας 13. Εμφάνιση των απαντήσεων στην ερώτηση Β8. 

 

42.22% 

18.89% 

4.44% 

21.11% 

13.33% 

Άθροισμα 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΡΚΕΤΑ 

ΔΞ/ΔΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΡΚΕΤΑ 
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Γράφημα 13. Ποσοστιαία εμφάνιση συχνότητας (%) των απαντήσεων στην 

ερώτηση Β8. 

 

 Στην ερώτηση Β9 (Θεωρώ ότι έχω ικανοποιητικό προϋπολογισμό διαθέσιμο 

για να λάβω τα υλικά για τον προγραμματισμό και την διδασκαλία των παιδιών με 

αναπηρίες) καταγράφθηκαν οι εξής απαντήσεις: Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 

Φυσικής Αγωγής και συγκεκριμένα οι 75 (83,33%), ήταν αντίθετοι με το παραπάνω 

ερώτημα, δηλαδή υποστήριξαν ότι δεν υπάρχει στη διάθεσή τους ικανοποιητικός 

προϋπολογισμός διαθέσιμος για να λάβουν  τα υλικά για τον προγραμματισμό και τη 

διδασκαλία των παιδιών με αναπηρίες. Οι  11 (12,22%) εκπαιδευτικοί είχαν αντίθετη 

άποψη, δηλαδή υποστήριξαν ότι έχουν πρόσβαση σε έναν ικανοποιητικό 

προϋπολογισμό ο οποίος είναι διαθέσιμος για τη διδασκαλία των παιδιών με 

αναπηρίες, ενώ οι 4 (4,44%) δεν ξέρουν ή δεν απαντούν εάν υπάρχει ικανοποιητικός 

προϋπολογισμός διαθέσιμος για τη διδασκαλία των παιδιών με αναπηρίες.  

 

Ετικέτες γραμμής Καταμέτρηση από Β9 

ΔΙΑΦΩΝΩ 40 
ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΡΚΕΤΑ 35 
ΔΞ/ΔΑ 4 
ΣΥΜΦΩΝΩ 8 
ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΡΚΕΤΑ 3 

Γενικό Άθροισμα 90 

Πίνακας 14. Εμφάνιση των απαντήσεων στην ερώτηση Β9. 

 

46.67% 

31.11% 

5.56% 11.11% 

5.56% 

Άθροισμα 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΡΚΕΤΑ 

ΔΞ/ΔΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΡΚΕΤΑ 
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Γράφημα 14. Ποσοστιαία εμφάνιση συχνότητας (%) των απαντήσεων στην 

ερώτηση Β9.  

 

 Στην ερώτηση Β10 (Θεωρώ ότι επαρκείς υπηρεσίες υποστήριξης, όπως 

δάσκαλοι ανάγνωσης, λογοθεραπευτές, δάσκαλοι ειδικευμένοι στις μαθησιακές 

δυσκολίες, ειδικοί διαγνώστες, σχολικοί ψυχολόγοι και νοσοκόμες είναι εύκολα 

διαθέσιμοι σε εμένα) καταγράφθηκαν οι εξής απαντήσεις: Η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής και συγκεκριμένα οι 68 (75,55%), φάνηκε να 

διαφωνούν με το παραπάνω ερώτημα δηλαδή υποστήριξαν πως δεν υπάρχουν 

επαρκείς υπηρεσίες υποστήριξης που να είναι εύκολα διαθέσιμες σε αυτούς. 

Αντίθετα, 17 (18,79%) εκπαιδευτικοί ήταν σύμφωνοι δηλαδή υποστήριξαν πως 

υπάρχουν επαρκείς υπηρεσίες υποστήριξης οι οποίες είναι εύκολα διαθέσιμες σε 

αυτούς, ενώ 5 (5,56%),δεν ξέρουν ή δεν εάν υπάρχουν επαρκείς υπηρεσίες 

υποστήριξης διαθέσιμες σε αυτούς. 

 

Ετικέτες γραμμής Καταμέτρηση από Β10 

ΔΙΑΦΩΝΩ 37 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΡΚΕΤΑ 31 

ΔΞ/ΔΑ 5 

ΣΥΜΦΩΝΩ 10 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΡΚΕΤΑ 7 

Γενικό Άθροισμα 90 

Πίνακας 15. Εμφάνιση των απαντήσεων στην ερώτηση Β10. 

 

44.44% 

38.89% 

4.44% 
8.89% 

3.33% 

Άθροισμα 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΡΚΕΤΑ 

ΔΞ/ΔΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΡΚΕΤΑ 



~ 51 ~ 
 

Γράφημα 15. Ποσοστιαία εμφάνιση συχνότητας (%) των απαντήσεων στην 

ερώτηση Β10. 

 

 Τέλος, ενθαρρυντικό είναι το γεγονός πως στην ερώτηση Β11 (Είμαι 

πρόθυμος/η να παρακολουθήσω επιπρόσθετα μαθήματα για να διευρύνω τη γνώση 

μου σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες) καταγράφθηκαν τα 

εξής: Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής και συγκεκριμένα οι 73 

(81,11%), συμφώνησαν να παρακολουθήσουν επιπρόσθετα μαθήματα για να 

διευρύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες, 

δηλαδή έδειξαν με αυτή τους την απάντηση θετική στάση απέναντι στα παιδιά με 

αναπηρίες. Από την άλλη, οι 15 (16,67%) εκπαιδευτικοί ήταν αρνητικοί στο 

ενδεχόμενο να παρακολουθήσουν επιπρόσθετα μαθήματα για να διευρύνουν τις 

γνώσεις τους σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες, δηλαδή έδειξαν 

αρνητική στάση απέναντι στα παιδιά με αναπηρίες, ενώ οι 2 (2,22%) δεν ξέρουν ή 

δεν απαντούν εάν θα ήθελαν να παρακολουθήσουν επιπρόσθετα μαθήματα. 

 

Ετικέτες γραμμής Καταμέτρηση από Β11 

ΔΙΑΦΩΝΩ 10 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΡΚΕΤΑ 5 

ΔΞ/ΔΑ 2 

ΣΥΜΦΩΝΩ 37 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΡΚΕΤΑ 36 

Γενικό Άθροισμα 90 

Πίνακας 16. Εμφάνιση των απαντήσεων στην ερώτηση Β11. 

41.11% 

34.44% 

5.56% 
11.11% 

7.78% 

Άθροισμα 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΡΚΕΤΑ 

ΔΞ/ΔΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΡΚΕΤΑ 
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Γράφημα 16. Ποσοστιαία εμφάνιση συχνότητας (%) των απαντήσεων στην 

ερώτηση Β11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.11% 

5.56% 

2.22% 

41.11% 

40.00% 

Άθροισμα 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΡΚΕΤΑ 

ΔΞ/ΔΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΡΚΕΤΑ 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθούν οι στάσεις των 

εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής απέναντι στην ενσωμάτωση των παιδιών με ειδικές 

ανάγκες σε τυπική τάξη. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, σε γενικό επίπεδο, 

έδειξαν μία θετική στάση των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής ως προς την 

ενσωμάτωση παιδιών με ειδικές ανάγκες σε τυπική τάξη. Βέβαια υπήρχαν και οι 

ενδοιασμοί ως προς τη διαδικασία της ενσωμάτωσης και την ικανότητα διαχείρισης 

κάποιων ιδιαίτερων μορφών αναπηριών, τα οποία οφείλονται, κατά γενική ομολογία 

των συμμετεχόντων, στο επίπεδο των γνώσεων τους σχετικά με την εκπαίδευση των 

παιδιών με ειδικές ανάγκες, τον τύπο αναπηρίας του παιδιού, καθώς και το 

μορφωτικό υλικό, τον προϋπολογισμό και τις υπηρεσίες υποστήριξης στα οποία 

έχουν πρόσβαση και θα τους βοηθήσουν πιθανά στη διαδικασία ενσωμάτωσης των 

παιδιών με ειδικές ανάγκες. 

 Πιο συγκεκριμένα, μέσα από την έρευνα, έγινε αντιληπτό πως το πλήθος των 

εκπαιδευτικών που μπορούν να ανταποκριθούν στις εκπαιδευτικές ανάγκες των 

παιδιών με ορθοπεδικά προβλήματα, διαταραχές συμπεριφοράς και μαθησιακές 

δυσκολίες είναι μεγαλύτερο από το πλήθος των εκπαιδευτικών που μπορούν να 

ανταποκριθούν στις καθοδηγητικές ανάγκες των παιδιών με πολλαπλές αναπηρίες και 

νοητική υστέρηση. Αυτό, λοιπόν, οδηγεί στο συμπέρασμα πως οι εκπαιδευτικοί 

Φυσικής Αγωγής, που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έρευνα,  είναι ικανοί να 

ανταποκριθούν σε πιο ήπιες μορφές αναπηριών σε σχέση με «σοβαρότερες» 

κατηγορίες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, καταλήγοντας στα ίδια αποτελέσματα 

που έχουν αναφερθεί στην έρευνα των Papadopoulouetal. (2004). Αυτή η έλλειψη 

ικανότητας των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής να διαχειριστούν «σοβαρότερες» 

μορφές αναπηριών πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός της γενικότερης ανεπαρκούς 

πανεπιστημιακής κατάρτισης, λόγω της ύπαρξης μη ικανού αριθμού μαθημάτων για 

θέματα ασφάλειας και διαχείρισης μαθητών με ειδικές ανάγκες και νέων μεθόδων 

διδασκαλίας που αφορούν τα άτομα αυτά (Sherrill, 1998).  

 Σε μεγάλο ποσοστό, οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής θεωρούν πως μέσα 

από την αλληλεπίδραση τυπικών και μη τυπικών παιδιών, δεν υπάρχει όφελος μόνο 

για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, αλλά και για τα τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά. 

Μέσα από τη διαδικασία της ενσωμάτωσης αμφότερα τα παιδιά μαθαίνουν να 
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αποδέχονται το ένα το άλλο με τις όποιες ιδιαιτερότητες τα χαρακτηρίζουν μέσα από 

τις διάφορες σχολικές δραστηριότητες.Επίσης, ομόφωνη είναι και η άποψη τους πως 

τα παιδιά με ειδικές ανάγκες είναι κοινωνικώς αποδεκτά από τα τυπικά παιδιά και 

αποκλείουν το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσουν ταπείνωση από τα τυπικώς 

αναπτυσσόμενα παιδιά στην αντίστοιχου με αυτά χαρακτήρα τάξη.  Η κοινή ζωή και 

η καθημερινή συναναστροφή οδηγούν τις δυο πλευρές στο να μάθουν, να 

αναπτυχθούν και να συμβιώσουν μέσα από αμοιβαίες διαδικασίες και δεν αφήνουν 

περιθώρια για την ανάπτυξη προκαταλήψεων και διακρίσεων, καθιστώντας, από τη 

μία πλευρά, τα παιδιά με ειδικές ανάγκες κοινωνικώς αποδεκτά από τους συμμαθητές 

τους, και από την άλλη, να αποφευχθούν κρούσματα ταπείνωσης των παιδιών αυτών 

και υποταγήςείτε ατόμων είτε ομάδων σε υπάρχουσες δομές. Την παραπάνω άποψη 

των εκπαιδευτικών έρχονται να υποστηρίξουν και οι ίδιοι οι μαθητές χωρίς ειδικές 

ανάγκες. Ειδικότερα, στην έρευνα τωνMagiati, Dockrell και Logotheti, 2002, οι 

οποίοι μελέτησαν τις στάσεις των μαθητών χωρίς ειδικές ανάγκες απέναντι στα 

παιδιά με ειδικές ανάγκες, τα αποτελέσματα έδειξαν πως  και οι ίδιοι οι μαθητές 

χωρίς ειδικές ανάγκες έχουν θετική στάση ως προς την αλληλεπίδρασή τους με 

μαθητές με ειδικές ανάγκες, αν και οι γνώσεις που διέθεταν για διάφορες μορφές 

ειδικών αναγκών και για τα χαρακτηριστικά των ατόμων αυτών ήταν περιορισμένες 

και χαρακτηρίζονταν από γενικεύσεις και παρανοήσεις. Βέβαια, μεγάλη συμβολή στη 

διαμόρφωση θετικής στάσης, ως προς την αλληλεπίδραση, το όφελος και την 

αντιμετώπιση που θα έχουν οι τυπικά αναπτυσσόμενοι μαθητές,  είναι η προηγούμενη 

εμπειρία τους με μαθητές με ειδικές ανάγκες (Kalyba&Agaliotis, 2009). 

 Επίσης, οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής, στην πλειοψηφία τους, βλέπουν 

θετικά την ενσωμάτωση των μαθητών με ειδικές ανάγκες και δείχνουν ιδιαίτερη 

επιθυμία και θέληση να ενταχθούν στις τάξεις τους τέτοιοι μαθητές. Η στάση των 

εκπαιδευτικών επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την επιτυχή ή όχι ενσωμάτωση των 

παιδιών με ειδικές ανάγκες. Ακόμα, αυτοί μπορούν εύκολα να επηρεάσουν και την 

στάση των παιδιών της τάξης τους, των συναδέλφων τους και των γονιών, οι οποίοι 

κάλλιστα θα μπορούσαν να είναι αρωγοί στην διαδικασία της ενσωμάτωσης. Τα 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, ως προς τη στάση των εκπαιδευτικών Φυσικής 

Αγωγής, έρχονται σε αντίθεση με αυτά της έρευνας των Papadopoulouetal. (2004), 

όπου οι εκπαιδευτικοί είχαν αρνητική στάση ως προς τη διαδικασία ενσωμάτωσης 

παιδιών με ειδικές ανάγκες. Αυτή η αλλαγή στάσης των εκπαιδευτικών Φυσικής 
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Αγωγής, που παρατηρείται, οφείλεται στις αλλαγές που έχουν επέλθει στο 

εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας τα τελευταία χρόνια, μέσω νομοθετικών πλαισίων 

αναφορικά με την ένταξη παιδιών με ειδικές ανάγκες σε τυπικές τάξεις  

(Doulkeridouetal., 2011). Γενικότερα, πολλές παράμετροι μπορούν να επηρεάσουν 

θετικά ή αρνητικά τη στάση των εκπαιδευτικών, όπως οι γνώσεις που κατέχουν, η 

προϋπάρχουσα εμπειρία, το φύλο και η ηλικία καθώς και  η κατάλληλη υποστήριξη 

και πόροι που έχουν στη διάθεσή τους οι εκπαιδευτικοί. 

 Κυρίαρχη είναι η άποψη των εκπαιδευτικών ότι δεν έχουν στη διάθεσή τους 

επαρκές μορφωτικό υλικό, ικανοποιητικό προϋπολογισμό καθώς και τις απαραίτητες 

υπηρεσίες υποστήριξης, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες και 

απαιτήσεις της ενσωμάτωσης των παιδιών με ειδικές ανάγκες στην τυπική τάξη. Την 

παραπάνω άποψη έρχονται να επιβεβαιώσουν και τα αποτελέσματα προηγούμενων 

ερευνών. Ειδικότερα, στις έρευνες των Lienertetal. (2001) και Morley, Bailey, 

Tan&Cooke (2005), οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής, θεωρούν πως οι ελλείψεις 

που υπάρχουν στην οργάνωση, λόγω της μη ύπαρξης εξειδικευμένου προσωπικού, 

δεν βοηθούν στην επιτυχή διεξαγωγή της διαδικασίας της συνεκπαίδευσης, κάτι που 

αποτελεί τον μεγαλύτερο προβληματισμό τους. Η συντριπτική τους πλειοψηφία 

εκτίμησε πωςαν επερχόταν μια ριζική αλλαγή, όπου η διαδικασία της ενσωμάτωσης 

θα πλαισιωνόταν από κατάλληλες υπηρεσίες υποστήριξης και οικονομικούς πόρους, 

η διαδικασία της ενσωμάτωσης θα μπορούσε να επιτευχθεί σε μεγαλύτερο 

βαθμό.Όπως αναφέρει και ο Shanker (1995),οι υπηρεσίεςυποστήριξης θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν σχολικό προσωπικό και βοηθούς που να είναι σε θέση να 

διαχειριστούν τις ειδικές ανάγκες των μαθητών, ειδικό εξοπλισμό, διάφορες 

εκπαιδευτικές προσαρμογές ή άλλες υπηρεσίες που θα βοηθούσαν στην 

αποτελεσματικότερη διδασκαλία των μαθητών με ειδικές ανάγκες. 

 Τέλος, αισιόδοξο είναι το γεγονός πως σε μεγάλο ποσοστό οι εκπαιδευτικοί 

Φυσικής Αγωγής έδειξαν μεγάλη προθυμία να διευρύνουν τις γνώσεις τους σε θέματα 

εκπαίδευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες. Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξαν και οι 

Papadopoulouetal στην ερευνά τους το 2004. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό πως αυτή η 

προθυμία των εκπαιδευτικών σε συνδυασμό με τη μελλοντική ανάπτυξη των 

κατάλληλων υπηρεσιών θα μπορούσε να αποτελέσει το κλειδί για την επιτυχία της 

ενσωμάτωσης και να οδηγήσει στην αποφυγή των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η 

ειδική αγωγή στην χώρα μας.  
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 Τα συμπεράσματα αυτής της μελέτης συμφωνούν με τα συμπεράσματα άλλων 

σχετικών μελετών. Το γενικότερο συμπέρασμα όμως που προκύπτει είναι το εξής: αν 

και βλέπουμε πως οι γνώσεις και οι ικανότητες των εκπαιδευτικών επάνω σε κάποιες 

κατηγορίες αναπηριών είναι ελλιπής, ωστόσο, δείχνουν πρόθυμοι να ενσωματώσουν 

παιδιά με αναπηρίες στην τάξη τους αλλά και να διευρύνουν τις γνώσεις τους επάνω 

στην εκπαίδευση των ατόμων αυτών. Ενώ όμως είναι πρόθυμοι γίνεται φανερό πως 

τους προβληματίζει η γενικότερη κατάσταση που επικρατεί αλλά και οι σοβαρές 

ελλείψεις που υπάρχουν αποτελώντας για αυτούς το σημαντικότερο πρόβλημα στη 

διαδικασία της ενσωμάτωσης. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, αναφορικά 

με τις ελλείψεις εξειδικευμένου βοηθητικού προσωπικού,  οικονομικής και υλικής 

υποστήριξης, αποτελούν ένα θλιβερό γεγονός, καθώς συμφωνούν με αποτελέσματα 

ερευνών των τελευταίων 20 ετών. Αυτό οδηγεί στη διαπίστωση πως η Πολιτεία, εδώ 

και χρόνια μέχρι και εν έτη 2017, δεν έχει δώσει την κατάλληλη βαρύτητα στους εν 

λόγο τομείς και ουδεμία σημαντική αλλαγή έχει επέλθει. Η Πολιτεία πρέπει να 

κατανοήσει πως δεν αρκούν μόνο τα νομοθετικά πλαίσια για μία επιτυχημένη 

διαδικασία ενσωμάτωσης, αλλά και η ενίσχυση των βασικών παραγόντων που 

αποτελούν προϋπόθεσή της.    

  

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 Είναι χρήσιμο  να γίνουν μελλοντικά και άλλες έρευνες επάνω στο θέμα που 

θα περιλαμβάνουν μεγαλύτερο δείγμα εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής προκειμένου 

να διερευνηθούν διεξοδικότερα οι στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στην 

ενσωμάτωση παιδιών με ειδικές ανάγκες σε τυπική τάξη. Σκόπιμο, είναι όμως να μην 

γίνουν επιπλέον έρευνες μόνο σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, αλλά και σε 

μελλοντικούς εκπαιδευτικούς, ώστε να μελετηθούν πιο σφαιρικά οι απόψεις τους. 

Επίσης στις έρευνες που τυχόν θα πραγματοποιηθούν, καλό θα ήταν οι εκπαιδευτικοί 

που θα λάβουν μέρος να μην είναι από περιοχές που έχουν πραγματοποιηθεί ήδη 

έρευνες επί του θέματος αλλά από διαφορετικές ώστε ναεξετασθούν οι απόψεις όσο 

περισσότερων Ελλήνων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής γίνεται. Πολύ σημαντικής 

σημασίας είναι να πραγματοποιηθούν έρευνες και σε παιδιά χωρίς ειδικές ανάγκες για 

να διερευνηθούν οι στάσεις, η συμπεριφορά και η προθυμία τους στο ενδεχόμενο 

συνεκπαίδευσης με παιδιά με ειδικές ανάγκες. Από την άλλη, είναι απαραίτητο να 

γίνουν έρευνες και στους γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες αλλά και σε γονείς 
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παιδιών χωρίς ειδικές ανάγκες ώστε να καταγραφούν οι απόψεις και των δύο 

πλευρών για την διαδικασία της ενσωμάτωσης. Αυτό που ίσως θα έπρεπε να 

ερευνηθεί όσο αφορά τους γονείς είναι, από την μία, το πως αντιμετωπίζουν οι γονείς 

των παιδιών με ειδικές ανάγκες το ενδεχόμενο να εκπαιδευτούν τα παιδιά τους σε 

τυπική τάξη αλληλοεπιδρώντας με μαθητές χωρίς ειδικές ανάγκες, με σκοπό να 

οργανωθούν και να συνεργαστούν για την δημιουργία παρεμβατικών προγραμμάτων 

που θα προωθούν την ενσωμάτωση, και από την άλλη, η στάση των γονέων με παιδιά 

χωρίς ειδικές ανάγκες απέναντι στο ενδεχόμενο συνδιδασκαλίας των παιδιών τους με 

μαθητές με ειδικές ανάγκες. Ωφέλιμο είναι,επίσης, οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται 

ήδη σε σχολεία να παρακολουθήσουν επιπρόσθετα επιμορφωτικά σεμινάρια για να 

διευρύνουν τις γνώσεις τους επάνω στο θέμα και να αποκτήσουν μια θετικότερη 

στάση απέναντι στη διαδικασία της ενσωμάτωσης. Όσο αφορά τους μελλοντικούς 

εκπαιδευτικούς, θα πρέπει να ενισχυθεί η ακαδημαϊκή τους προετοιμασία, μέσω των 

κατάλληλων μαθημάτων για θέματα ασφάλειας και διαχείρισης μαθητών με ειδικές 

ανάγκες ή χωρίς και νέων μεθόδων διδασκαλίας. Τέλος, η Πολιτεία θα πρέπει να 

λάβει υπόψιν της τις  μεγάλες ελλείψεις σε εξειδικευμένο βοηθητικό προσωπικό και 

σε οικονομική και υλική υποστήριξη που τυγχάνουν τα σχολεία της χώρας. Ο 

κατάλληλος εξοπλισμός και το προσωπικό που πρέπει να έχει ένα σχολείο, ώστε να 

διευκολύνει τους μαθητές με ειδικές ανάγκες αλλά και τους εκπαιδευτικούς να 

ανταπεξέλθουν και να οργανώσουν το μάθημά τους, είναι ένας πολύ σημαντικός 

παράγοντας που πρέπει να εξετασθεί αν μπορεί να οδηγήσει στην διαμόρφωση 

θετικής στάσης απέναντι στην ενσωμάτωση.    
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στατιστικούς λόγους). 

 

 Στοιχεία Εκπαιδευτικού: 

Φύλο:     Άνδρας           Γυναίκα              Ηλικία:                     Τόπος Διαμονής: 

                                                 Τόπος Εργασίας:  

Βαθμίδα Εκπαίδευσης στην οποία υπηρετείτε:   Πρωτοβάθμια          

Δευτεροβάθμια 

 

Σημειώστε τα πτυχία που κατέχετε:      

Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας                                              

Πτυχίο ΑΤΕΙ                                           

Πτυχίο ΤΕΙ                                              

Πτυχίο ΑΕΙ 

Πτυχίο ΑΕΙ με Εξομοίωση            

Τίτλος Μετεκπαίδευσης στη Γενική Εκπαίδευση 

Τίτλος Μετεκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.) 

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών            

Διδακτορικό Δίπλωμα 

Άλλο (παρακαλούμε προσδιορίστε): 

 

 

Σε ποιο επίπεδο θα κατατάσσατε τις γνώσεις που έχετε σχετικά με την 

εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες; 

 

Βασικό              Μέτριο              Καλό               Πολύ καλό               Άριστο 
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 Ερωτήματα σχετικά με την ενσωμάτωση μαθητών με αναπηρίες σε τυπική 

τάξη. 

Α. Θεωρώ ότι μπορώ να ανταποκριθώ στις καθοδηγητικές ανάγκες των παιδιών 

με: 

   

ΣυμφωνώΣυμφωνώ  Διαφωνώ  ΔιαφωνώΔΞ/ΔΑ 

αρκετάαρκετά  

1. Ορθοπεδικά προβλήματα:      

2. Πολλαπλές αναπηρίες: 

3. Νοητικά προβλήματα: 

4. Διαταραχές συμπεριφοράς: 

5. Μαθησιακές δυσκολίες: 

 

Β. 

 Συμφωνώ Συμφωνώ 

αρκετά 

Διαφωνώ 

 

Διαφωνώ 

αρκετά 

ΔΞ/ΔΑ 

1. Θεωρώ ότι τα παιδιά με 

αναπηρίες ωφελούνται από 

την αλληλεπίδραση με 

τυπικά παιδιά στο πλαίσιο 

της τυπικής 

τάξης. 

 

     

2. Θεωρώ ότι τα τυπικά 

παιδιά θα ωφεληθούν από 

την ενσωμάτωση των 

παιδιών με αναπηρίες στην 

τυπική τάξη. 

 

     

3. Θεωρώ ότι τα παιδιά με   

αναπηρίες είναι κοινωνικώς 

αποδεκτά από τα παιδιά 

χωρίς αναπηρίες. 
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4. Θεωρώ ότι είμαι 

ικανός/ή να διαχειριστώ τις 

μαθησιακές δυσκολίες των 

παιδιών με αναπηρίες. 

     

5. Θεωρώ ότι είμαι 

ικανός/ή να διαχειριστώ τη 

συμπεριφορά των παιδιών 

με αναπηρίες. 

     

6. Μου αρέσει να έχω   

παιδιά με αναπηρίες στην 

τάξη μου. 

 

     

7. Θεωρώ ότι τα παιδιά με  

αναπηρίες θα 

αντιμετωπίσουν σημαντική 

ταπείνωση από τα τυπικά 

παιδιά στην τυπική τάξη. 

     

8. Θεωρώ ότι επαρκές  

μορφωτικό υλικό είναι 

διαθέσιμο σε μένα για τη 

διδασκαλία των παιδιών με 

αναπηρίες. 

     

9.   Θεωρώ ότι έχω 

ικανοποιητικό 

προϋπολογισμό διαθέσιμο 

για να λάβω τα υλικά για 

τον προγραμματι- 

σμό και τη διδασκαλία των 

παιδιών με αναπηρίες. 

 

     

10.   Θεωρώ ότι οι επαρκείς  

υπηρεσίες υποστήριξης, 

όπως δάσκαλοι ανάγνωσης, 

λογοθεραπευτές, δάσκαλοι 

ειδικευμένοι στις 

μαθησιακές δυσκολίες, 

ειδικοί διαγνώστες, σχολικοί 

ψυχολόγοι και νοσοκόμες 

είναι εύκολα διαθέσιμοι σε 

μένα. 
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11.   Είμαι πρόθυμος/η να  

παρακολουθήσω 

επιπρόσθετα μαθήματα για 

να διευρύνω τη γνώση μου 

σχετικά με την εκπαίδευση 

των παιδιών με αναπηρίες. 

 

     

 

 

                                           Σας ευχαριστώ για την συμμετοχή σας. 

 


