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Περίληψη 

 

Η παρούσα εργασία μελετά τη στάση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης ως προς τη συμπερίληψη μαθητών με ΔΑΦ στη γενική τάξη καθώς και 

την επίδραση των ατομικών χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών στην υπό μελέτη 

μεταβλητή. Στην έρευνα συμμετείχαν 300 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

από γενικά και ειδικά δημοτικά σχολεία. 

Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο αυτό-

αναφοράς το οποίο συμπλήρωσαν οι εκπαιδευτικοί και περιλάμβανε δυο μέρη: το 

πρώτο μέρος αποτελούνταν από ερωτήσεις σχετικά με τα προσωπικά χαρακτηριστικά 

των εκπαιδευτικών και το δεύτερο μέρος αποτελούνταν από μια ελαφρώς 

τροποποιημένη μορφή του ερωτηματολογίου «The teacher Attitudes Toward Inclusion 

Scale (TATIS)» που κατασκευάστηκε από τον Cullen και συνεργάτες (2010), την οποία 

χρησιμοποίησε στην έρευνά της η Wilkerson (2012). 

Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι η στάση απέναντι στη 

συμπερίληψη των μαθητών με ΔΑΦ ήταν γενικά θετική. Ειδικότερα, παρατηρήθηκε 

ότι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε δομές της ειδικής αγωγής επηρεάζει τη στάση των 

εκπαιδευτικών απέναντι στη συμπερίληψη των μαθητών με ΔΑΦ. Επίσης, στατιστικά 

σημαντική διαφορά βρέθηκε ανάμεσα στην ηλικία των εκπαιδευτικών και τη στάση 

τους ως προς τη συμπερίληψη. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί ήταν λιγότερο 

θετικοί στις συμπεριληπτικές πρακτικές από ότι οι εκπαιδευτικοί ηλικίας ≤30 που ήταν 

θετικότεροι στη συμπερίληψη και την αποτελεσματικότητά της. 

 

Λέξεις κλειδιά: Συμπερίληψη, Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, Στάσεις 

εκπαιδευτικών  
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Abstract 

 

The aim of this study is to investigate the attitude of primary school teachers 

toward the inclusion of students with ASD in the general class as well as the impact of 

their individual characteristics on this variable. The sample of the study consists of 300 

primary school teachers from general and special education primary schools. 

A self-report questionnaire was used to collect the data. It consisted of two parts: 

the first part included questions about participants’ individual characteristics and the 

second part consisted of a slightly modified form of the «The teacher Attitudes Toward 

inclusion Scale (TATIS) » (Cullen et. al., 2010), which was used by Wilkerson (2012) 

in her research. 

Teacher attitude toward inclusion of students with autism was overall positive. 

Particularly, was found that postgraduate education in special education structures 

influences teacher attitudes towards inclusion. Furthermore, statistical significant 

correlation was found among the age of the participants’ and the attitude toward the 

inclusion. Older teachers with more teaching experience tended to be less accepting of 

inclusive practices than younger teachers who tended to be more accepting of inclusion 

and its effectiveness. 

 

Key Words: Inclusion, Autism Spectrum Disorder (ASD), Teacher Attitudes 
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Εισαγωγή 

 

Οι μαθητές με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος εντάσσονται ολοένα και 

περισσότερο στις γενικές τάξεις των δημοσίων γενικών σχολείων. Αυτό θεωρείται ως 

μια θετική έκβαση για τους μαθητές με αυτισμό, εξακολουθώντας όμως να υπάρχουν 

πολυάριθμα προβλήματα σχετικά με τον τρόπο και τη μορφή μετάβασής τους σε ένα 

τέτοιο σχολικό περιβάλλον.  

Η συμπερίληψη των μαθητών με ΔΑΦ, είναι ένα ζήτημα που απασχολεί την 

εκπαιδευτική κοινότητα, τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και στον διεθνή. Στα πλαίσια 

αυτής της θεώρησης η αναμόρφωση του γενικού σχολείου αποτελεί πρωταρχικό στόχο. 

Αυτό προϋποθέτει αφενός ένα πραγματικό σχεδιασμό εκπαιδευτικού προγράμματος εκ 

μέρους της εκπαιδευτικής πολιτικής και αφετέρου την σωστή εφαρμογή και 

αποτελεσματικότητα με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών εκ μέρους της 

σχολικής κοινότητας. Η επιτυχία της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης εξαρτάται εκτός 

των άλλων, και από τις στάσεις που διατηρούν οι εμπλεκόμενοι σε αυτή ιδιαίτερα των 

εκπαιδευτικών που καλούνται να φέρουν εις πέρας την εκπαίδευση των μαθητών με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Έρευνες δείχνουν ότι οι στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στη συμπερίληψη 

είναι μια μεταβλητή που επηρεάζει την επιτυχία της συμπερίληψης καθώς και τον 

τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει η παρέμβαση. Έτσι στα πλαίσια της 

συμπεριληπτικής εκπαίδευσης η εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες δεν θα πρέπει να αναγνωρίζεται ως ξεχωριστή και ανεξάρτητη από την γενική 

εκπαίδευση αλλά να έχει ως επίκεντρο την ενιαία ενταξιακή εκπαίδευση.  

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τις στάσεις των 

εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, για τη συμπερίληψη μαθητών με 

Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) στη γενική τάξη και να εντοπίσει πιθανούς 

παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση των στάσεων τους. Να ελέγξει δηλαδή 

τον τρόπο με τον οποίο οι στάσεις συσχετίζονται με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. 

Στο πρώτο μέρος γίνεται μια σύντομη αναφορά της διεθνούς βιβλιογραφίας 

σχετικά με τον όρο «αυτισμό» και «συμπερίληψη». Σε αυτό, περιλαμβάνεται ένα 

κεφάλαιο. Αρχικά γίνεται μια σύντομη αναφορά στην ιστορία του αυτισμού και στην 

κλινική διάγνωση της αυτιστικής διαταραχής. Συνεχίζοντας τη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση, γίνεται αναφορά στον θεσμό της συμπερίληψης, στον σκοπό και τα 
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οφέλη της συμπερίληψης παιδιών με ΔΑΦ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στον 

ρόλο που διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικοί στη συμπεριληπτική εκπαίδευση και στην 

αποτελεσματικότητά της. Επίσης, γίνεται αναφορά σε έρευνες που εξετάζουν τους 

παράγοντες που επηρεάζουν τις στάσεις των εκπαιδευτικών ως προς τη συμπερίληψη 

αλλά και στη συνεργασία εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής ως αναπόσπαστο 

κομμάτι της συμπεριληπτικής διδακτικής πρακτικής.  

Στο δεύτερο μέρος περιλαμβάνονται τρία κεφάλαια. Στο δεύτερο κεφάλαιο 

αναφέρεται η μεθοδολογία της παρούσας έρευνας, διατυπώνεται ο σκοπός και τα 

ερευνητικά της ερωτήματα. Αναλύονται επίσης, το εργαλείο μέτρησης που 

χρησιμοποιήθηκε και η διαδικασία συλλογής των δεδομένων. Στο τρίτο κεφάλαιο, 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις στατιστικές αναλύσεις και 

τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ερμηνεία των αποτελεσμάτων καθώς και 

μια κριτική θεώρηση με τη διατύπωση προτάσεων που απορρέουν από τα ευρήματα 

της έρευνας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

1.1 Εισαγωγή  

 

Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει μια επισκόπηση της 

βιβλιογραφίας σχετικά με τη μελέτη αυτή. Η έρευνα αφορούσε τους ακόλουθους 

τομείς: τις διαταραχές αυτιστικού φάσματος, τη συμπερίληψη, τα χαρακτηριστικά που 

επηρεάζουν τις στάσεις των εκπαιδευτικών ως προς τη συμπερίληψη και τις στάσεις 

των εκπαιδευτικών ως προς τη συμπερίληψη μαθητών με ΔΑΦ. Παρουσιάζονται 

προηγούμενες έρευνες που αφορούν τις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στη 

συμπερίληψη γενικότερα και ειδικότερα στη συμπερίληψη μαθητών με Διαταραχές 

Αυτιστικού Φάσματος. 

 

1.2 Σύντομη ιστορία του Αυτισμού 

 

Ο όρος αυτισμός είναι ίσως η σοβαρότερη ψυχική διαταραχή της παιδικής 

ηλικίας. Προέρχεται ετυμολογικά από την ελληνική λέξη «εαυτός» και υποδηλώνει την 

απομόνωση του ατόμου στον εαυτό του. Στα πλαίσια της διαταραχής του αυτισμού έχει 

ως στόχο να απεικονίσει την προφανή αποσύνδεση του ατόμου από τον κοινωνικό 

κόσμο γύρω του (Sanders, 2009).  

Αρχικά ο όρος χρησιμοποιήθηκε από τον Ελβετό ψυχίατρο Eugen Blender το 

1911 για να χαρακτηρίσει κάποια άτομα με σχιζοφρένεια που είχαν χάσει την επαφή 

τους με την πραγματικότητα. Μελετήθηκε για πρώτη φορά από τον Kanner το 1943, ο 

οποίος περιέγραψε τη συμπεριφορά των ασθενών του, που κατά τη γνώμη του 

παρουσίαζαν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως: καθυστέρηση στην ανάπτυξη 

του λόγου, ηχολαλία, υπερβολική μοναχικότητα, στερεότυπα κ.α. O Kanner (1943) 

μελέτησε την ιδιαίτερη συμπεριφορά 11 παιδιών αισθητά εμφανώς διαφορετική από 

κάθε άλλη συμπεριφορά που είχε αντιμετωπίσει. Τα παιδιά αυτά παρουσίαζαν 

ελλείμματα στην κοινωνική ανάπτυξη και περιορισμένα ενδιαφέροντα. Ομαδοποίησε 

αυτά τα συμπτώματα και απομόνωσε ως πρωτεύοντα δυο γνωρίσματα ως βαθύτερα 

ψυχολογικά προβλήματα και ικανά να εξηγήσουν ένα μεγάλο φάσμα συμπτωμάτων. 

Αυτά ήταν: η υπερβολική απομόνωση και η καταθλιπτική εμμονή στη διατήρηση της 

ομοιότητας.  Τα παιδιά αυτά θεωρήθηκε ότι είχαν απώλεια της επαφής με την 
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πραγματικότητα χωρίς να έχουν σχιζοφρένεια. Για να προσδιορίσει αυτό το φαινόμενο, 

χρησιμοποίησε τη λέξη «αυτισμός».  

Περιγραφές από τον Kanner έδειξαν ότι αυτά τα παιδιά παρουσιάζουν έντονη 

ανησυχία όταν εκτίθενται σε αλλαγές, σε συγκεκριμένα προγράμματα ή σε 

αιφνιδιαστικές εκδηλώσεις, καθώς και έντονη απογοήτευση λόγω της ανικανότητας να 

κατανοήσουν και να ακολουθήσουν συγκεκριμένους κοινωνικούς κανόνες (Nicpon, 

Doobay, & Assouline, 2010). 

Παρά το γεγονός ότι ο αυτισμός τεκμηριώθηκε από τον Kanner το 1943, η 

διαταραχή δεν θα αναγνωρίζεται ως ξεχωριστή διαταραχή μέχρι την εμφάνισή της στο 

Diagnostic and Statistical Manual – Third Edition το 1980 ως βρεφικός αυτισμός. 

Ωστόσο, ήδη με την πρώτη έκδοση του DSM, υπήρχαν στοιχεία που παρουσίαζαν τον 

αυτισμό ως διαταραχή σχιζοφρένειας χαρακτηρίζοντας έτσι όλα τα παιδιά που 

πληρούσαν τα κριτήρια αυτά μ’ ένα τύπο σχιζοφρένειας (Sanders, 2009).  

Στο DSM-IV, η αυτιστική διαταραχή εντάσσεται στις Διάχυτες Αναπτυξιακές 

Διαταραχές και ορίζεται ότι για να τεθεί η διάγνωση, τα συμπτώματα θα πρέπει να 

έχουν κάνει την εμφάνισή τους μέχρι την ηλικία των 3 (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 

2006).  

Αυτή η πολυπλοκότητα και μεταβλητότητα της αυτιστικής διαταραχής καθιστά 

δύσκολο το έργο των εκπαιδευτικών που πρέπει να προσαρμόσουν το εκπαιδευτικό 

τους πρόγραμμα σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή. Προκειμένου να 

επιτύχουν ένα τέτοιο σκοπό θα πρέπει να εκπαιδεύονται για να προσφέρουν ένα 

υποστηρικτικό περιβάλλον στους μαθητές με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος.  

 

1.3 Σύντομη ιστορία της συμπερίληψης 

 

Η συμπερίληψη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι ένας όρος 

που συζητείται σε διεθνές επίπεδο εδώ και δεκαετίες. Είναι επίσης ένας θεσμός που 

έχει εξελιχθεί αρκετά κατά τη διάρκεια των δεκαετιών στην εκπαιδευτική πολιτική. 

Ήδη από το 1900, τα δικαστήρια είχαν να αντιμετωπίσουν υποθέσεις που εξαιρούσαν 

μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από τη δημόσια εκπαίδευση (Alexander & 

Alexander, 2009). Σήμερα δεν θεωρείται δεδομένο ότι οι συγκεκριμένοι μαθητές 

εκπαιδεύονται αποκλειστικά και μόνο σε ξεχωριστές μονάδες ειδικής αγωγής (Koster, 

Nakken, Pijl, & van Houten, 2009). 
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Δυο ήταν οι δικαστικές υποθέσεις «ορόσημο» που έθεσαν τη βάση για την 

έννοια της ισότητας των ευκαιριών για τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η 

πρώτη περίπτωση ήταν στην Πενσυλβάνια στην οποία αποφασίστηκε ότι όλα τα παιδιά 

μεταξύ των ηλικιών 6-21, θα πρέπει να παρέχονται ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης 

παρόμοιο με αυτό των συνομηλίκων τους χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Μια 

δεύτερη υπόθεση ασκήθηκε το 1972 από γονείς 7 παιδιών με ποικίλες αναπηρίες και 

το δικαστήριο αποφάσισε το δικαίωμα αυτών των παιδιών για δημόσια 16ετή 

εκπαίδευση (Alexander & Alexander, 2009). Αυτές οι δυο υποθέσεις ¨άνοιξαν¨ τον 

δρόμο για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη χώρα των ΗΠΑ.  

Σε γενικό πλαίσιο, διεθνής προκηρύξεις που τέθηκαν σε ισχύ αναφορικά με την 

συμπεριληπτική εκπαίδευση παρείχαν το δικαίωμα σε όλα τα παιδιά να έχουν 

πρόσβαση στην εκπαίδευση εντός του γενικού σχολικού πλαισίου (UNESCO, 1994). 

Σταθμός στη συμπεριληπτική εκπαίδευση αποτέλεσε η διακήρυξη της Σαλαμάνκα, η 

οποία εγκρίθηκε από 92 κυβερνήσεις και 25 διεθνείς οργανισμούς τον Ιούνιο του 1994. 

Το συγκεκριμένο κείμενο, ξεκινώντας από το θεμελιώδες δικαίωμα κάθε παιδιού στην 

εκπαίδευση, αναγνωρίζοντας την ύπαρξη μοναδικών χαρακτηριστικών, 

ενδιαφερόντων, ικανοτήτων και αναγκών μάθησης τονίζει ότι το εύρος αυτών των 

διαφορετικών χαρακτηριστικών θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον σχεδιασμό 

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η μάθηση θα πρέπει να προσαρμόζεται στις 

ανάγκες του κάθε μαθητή και όχι ο μαθητής στο ρυθμό και τη φύση της μαθησιακής 

διαδικασίας. Η διακήρυξη αυτή υποστήριξε επίσης πως τα γενικά σχολεία με 

συμπεριληπτικό προσανατολισμό, λειτουργούν ως μέσο για την καταπολέμηση 

στάσεων που προωθούν διακρίσεις και παρέχουν μια μορφή ικανοποιητικής 

εκπαίδευσης στην πλειονότητα των μαθητών (Ainscow, 2005). 

 

1.4 Σκοπός και οφέλη της συμπερίληψης  

 

Σύμφωνα με την έρευνα των Gregor και Campbell (2001), σκοπός της 

συμπερίληψης είναι να συμβάλλει στη βελτίωση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και 

της ακαδημαϊκής ανάπτυξης των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ΔΑΦ , 

μέσω της καθημερινής επαφής με συμμαθητές τυπικής ανάπτυξης και να εξασφαλίσει 

σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας να λαμβάνουν ενεργά μέρος σε αυτή.  

 



17 
 

Ένα σημαντικό ζήτημα σχετικά με την συμπεριληπτική εκπαίδευση είναι να 

διαπιστωθούν τα οφέλη της και να βρεθούν οι πιθανοί παράγοντες από τους οποίους 

εξαρτώνται. Παρότι δεν υπάρχουν αρκετές έρευνες που να αναφέρονται σε αυτό, 

ορισμένες αναφέρουν ότι τα οφέλη της συμπερίληψης θα έχουν διάρκεια κατά το 

πέρασμα του χρόνου (Harrower & Dunlap, 2001) κυρίως στις κοινωνικές δεξιότητες 

μέσω της αλληλεπίδρασης με τους συμμαθητές τυπικής ανάπτυξης στα πλαίσια της 

γενικής τάξης (Eldar, Talmor, & Wolf-Zukerman, 2010; Kasari, Rotheram-Fuller, 

Locke, & Culsrud, 2012). 

Επίσης σύμφωνα με την έρευνα των Allen και Cowdery το 2005, η 

συμπερίληψη επιτρέπει στα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες 

να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που γίνονται στη γενική τάξη με 

αποτέλεσμα να ωφελείται από την αλληλεπίδραση με τους συμμαθητές τους. Με αυτό 

τον τρόπο δίνεται προσοχή στις ικανότητές του και όχι στις αδυναμίες του, μιμείται τις 

συμπεριφορές των συμμαθητών του, συμμετέχει στο πλαίσιο της γενικής τάξης και 

προσπαθεί περισσότερο να προσαρμοστεί σε αυτό. Από την άλλη, ωφελούνται και οι 

μαθητές τυπικής ανάπτυξης καθώς κατανοούν την έννοια της διαφορετικότητας και 

μαθαίνουν να αποδέχονται τις αδυναμίες των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες. 

Η έρευνα των Koegel, Matos-Freden, Lang, και Koegel (2011) ενισχύει τους 

παραπάνω ισχυρισμούς, καθώς τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και 

αναπηρίες, ανταποκρίθηκαν καλύτερα σε κοινωνικές δεξιότητες και ακαδημαϊκές 

επιδόσεις όταν εκπαιδεύονταν στο ίδιο περιβάλλον με τους συμμαθητές τυπικής 

ανάπτυξης. Αντίθετα, σύμφωνα με τους Razali, Toran, Kamaralzaman, Salleh, και 

Yasin (2013) ο διαχωρισμός στην εκπαίδευση προκαλεί φόβο, διακρίσεις και 

προκαταλήψεις απέναντι στα παιδιά με ΕΕΑ και μειώνει τις ευκαιρίες μάθησης μαζί 

με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης.  

 

1.5 Ο ρόλος των στάσεων των εκπαιδευτικών  

 

Οι Sharma, Forlin, και Loreman (2008) τονίζουν ότι εκπαιδευτικές νομοθεσίες 

σε διεθνές επίπεδο διασφαλίζουν το δικαίωμα των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες ή/και αναπηρίες, στην ισότιμη εκπαίδευση στο γενικό σχολείο μαζί με τους 

μαθητές τυπικής ανάπτυξης. Το ίδιο ισχύει και στην Ελλάδα όπως αναφέρουν στην 

έρευνά τους οι Syriopoulou-Delli, Cassimos, Tripsianis, και Polychronopoulou (2012) 
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με τον νόμο 3699/2008 περί «Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία 

ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», αλλά και σε άλλες χώρες (Sharma et. al., 2008). 

Στην Ελλάδα σε αντίθεση με άλλες χώρες της Δύσης η συμπερίληψη προήλθε ως 

αποτέλεσμα μίμησης των διεθνών εξελίξεων χωρίς την ενεργό συμμετοχή των ατόμων 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες, των γονέων και των φορέων τους 

(Zoniou-Sideri & Vlachou, 2006). 

Οι στάσεις των εκπαιδευτικών είναι μια μεταβλητή που μπορεί να επηρεάσει 

την αποτελεσματικότητα ενός συμπεριληπτικού προγράμματος καθώς και τις 

διδακτικές παρεμβάσεις που θα επιλέξουν με απώτερο σκοπό την επιτυχία του 

προγράμματος (Powell & Jordan, 1992; Gregor & Campbell, 2001; Cassady, 2011). 

Ειδικότερα, στην έρευνα των Kasa-Hendrickson και Kluth (2005), 

εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής αναφέρουν ότι οι στάσεις τους για τη 

συμπερίληψη των μαθητών με ΔΑΦ μπορεί να επηρεάσουν τις ικανότητες τους 

απέναντι σε αυτούς τους μαθητές. Επίσης αναφέρουν ότι η συμπερίληψη αυτών των 

μαθητών είναι δυνατή όταν οι ίδιοι την αντιμετωπίζουν ως μια καθημερινή ευχάριστη 

εργασία και όταν προσαρμόζουν και τροποποιούν το περιβάλλον της γενικής τάξης 

σύμφωνα με τις ατομικές τους ανάγκες. 

Από την άλλη, αν οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής είναι αρνητικοί ως προς τη 

συμπερίληψη και απρόθυμοι να συμπεριλάβουν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες στην τάξη τους τότε παρεμποδίζεται η θέληση και η ικανότητα να παράσχουν 

την απαραίτητη στήριξη που θα δημιουργήσει ένα ευεργετικό περιβάλλον μάθησης 

(Cassady, 2011). Επίσης, αν θεωρούν ότι με τη συμπεριληπτική εκπαίδευση αδικούνται 

τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και οι ίδιοι δεν είναι πρόθυμοι να αντιμετωπίσουν 

καταστάσεις που προκύπτουν σε αυτή, τότε καμία εκπαιδευτική συμπεριληπτική 

πολιτική δεν θα είναι αποτελεσματική και επιτυχής (Gregor & Campbell, 2001). 

Συγκεκριμένα, οι Avramidis, Bayliss και Burden (2000) στην έρευνά τους 

διαπίστωσαν πως όσοι εκπαιδευτικοί τείνουν να είναι αντίθετοι στο θεσμό της 

συμπερίληψης έχουν λιγότερες πιθανότητες να σχεδιάσουν εξατομικευμένα 

προγράμματα διδασκαλίας σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών με ΕΕΑ και είναι 

αρνητικά πεπεισμένοι πως μπορούν να φέρουν εις πέρας τέτοια προγράμματα. 

Από τα παραπάνω διαπιστώνεται πως οι στάσεις των εκπαιδευτικών 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη συμπερίληψη παιδιών με ΔΑΦ και για το λόγο 

αυτό οι στάσεις τους είναι ιδιαίτερα σημαντικές (Park, Chitiyo, & Choi 2010). 

Μπορούν να συμβάλλουν στην επιτυχία ή στην αποτυχία ενός προγράμματος 
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παρέμβασης μέσω της αποδοχής ή μη της συμπερίληψης (Horrocks, White, & Roberts, 

2008). Επίσης σύμφωνα με τις έρευνες των Robertson, Chamberlain, και Kasari (2003) 

και Ryan (2009) οι στάσεις του εκπαιδευτικού επηρεάζουν τη σχέση που αναπτύσσεται 

μεταξύ του ίδιου και του μαθητή με ΔΑΦ, συμβάλλει στη διαμόρφωση των κοινωνικών 

δεξιοτήτων του μαθητή και μπορεί ακόμα και να επηρεάσει τις αλληλεπιδράσεις που 

αυτός αναπτύσσει με τους συμμαθητές τυπικής ανάπτυξης. 

Ανακεφαλαιωτικά, η μελέτη των στάσεων των εκπαιδευτικών μπορεί να 

αποτελέσει πηγή δεδομένων που θα αξιοποιηθούν με στόχο την καλύτερη κατάρτισή 

τους και τη δημιουργία ειδικών προγραμμάτων που θα συμβάλλουν στην 

επαγγελματική τους ανάπτυξη (Park & Chitiyo, 2011).  

 

1.6 Παράγοντες που επηρεάζουν τις στάσεις των εκπαιδευτικών 

 

Παρατηρείται ότι ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι σημαντικός στη 

συμπερίληψη των μαθητών με ΔΑΦ. Παρόλο που οι μαθητές με ΔΑΦ αυξάνονται και 

όλο και περισσότεροι διδάσκονται σε τάξεις γενικής αγωγής, δεν υπάρχουν πολλές 

έρευνες που να εξετάζουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τις στάσεις των 

εκπαιδευτικών.   

Παρόλα αυτά, τα ευρήματα των ερευνών που μελέτησαν τις στάσεις των 

εκπαιδευτικών ως προς τη συμπερίληψη, κατέδειξαν  δυο παράγοντες που φαίνεται να 

είναι οι επικρατέστεροι για την επιρροή των στάσεων τους. Η αυτοπεποίθηση των 

εκπαιδευτικών, που πηγάζει από την επαρκή εκπαίδευση τους και η διδακτική τους 

εμπειρία με μαθητή με ΔΑΦ (Gregor & Campbell, 2001; Kasa-Hendrickson & Kluth, 

2005; Horrocks et al., 2008; Finke, Finke, McNaughton, & Drager, 2009; Park et al., 

2010; Cassady, 2011; Weller, 2012; Wilkerson, 2012; Cassimos, Polychronopoulou, 

Tripsianis, & Syriopoulou-Delli, 2013). Ωστόσο, άλλες έρευνες αναφέρουν το φύλο 

και την ηλικία ως επιπρόσθετοι παράγοντες που επηρεάζουν τις στάσεις των 

εκπαιδευτικών (Park et al., 2010; Park & Chitiyo, 2011; Wilkerson, 2012). 

 

1.6.1 Εκπαίδευση   

 

Στοιχεία ερευνών δείχνουν ότι η έλλειψη κατανόησης της αυτιστικής 

διαταραχής μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικές στάσεις απέναντι στα παιδιά με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες ενώ η έλλειψη εκπαιδευτικής κατάρτισης σχετικά με την 
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συμπερίληψη μπορεί να συμβάλλει αρνητικά στις στάσεις απέναντι στη συμπερίληψη 

με αποτέλεσμα την μη επιτυχημένη εφαρμογής της.  

Πιο αναλυτικά, στην έρευνα των Van Laarhoven, Munk, Lynch, Bosma, & 

Rouse (2007) βρέθηκε ότι το είδος της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης επηρεάζει τις στάσεις 

των εκπαιδευτικών, καθώς οι φοιτητές που είχαν παρακολουθήσει μαθήματα σχετικά 

με την ειδική αγωγή και τη συμπερίληψη ή είχαν περαιτέρω εξειδίκευση σε αυτή, ήταν 

θετικότεροι στη συμμετοχή συμπεριληπτικών προγραμμάτων. Στο ίδιο εύρημα 

κατέληξε και η έρευνα των Sharma και συνεργατών (2008) όπου οι απόφοιτοι των 

παιδαγωγικών σχολών που είχαν κάποια επιμόρφωση ή εξειδίκευση στην ειδική αγωγή 

αισθάνονταν πιο έτοιμοι και επαρκώς εκπαιδευμένοι στην αλληλεπίδραση με μαθητές 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σε παρόμοια αποτελέσματα κατέληξε και η έρευνα 

της Wilkerson (2012) όπου διαπιστώθηκε πως η εκπαίδευση έκανε τους 

εκπαιδευτικούς θετικότερους στη συμπερίληψη των παιδιών με ΔΑΦ. Στην Αμερική, 

αν και οι εκπαιδευτικοί είναι υπέρ της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, δηλώνουν την 

ανάγκη για τη συνέχιση της επαγγελματικής τους ανάπτυξης σε αυτόν τον τομέα (Idol, 

2006). Αυτό δείχνει ότι χρειάζονται συνεχής εκπαίδευση για να μπορέσουν να 

ανταπεξέλθουν στις συνθήκες συμπερίληψης. Παρατηρείται πως η συνεχόμενη 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών κρίνεται αναγκαία ούτως ώστε να γίνουν 

πιο επιτυχημένοι στη συμπερίληψη μαθητών με ΕΕΑ (Weller, 2012).  

Με τις παραπάνω απόψεις συμφωνούν τα ευρήματα των Ross-Hill (2009) και 

Akgul (2012) οι οποίες βρήκαν ότι αν δεν προσφέρεται επαρκής και συχνή εκπαίδευση 

στους εκπαιδευτικούς αυτό μπορεί να επιφέρει ένταση, άγχος και πίεση, και στις δυο 

μεριές, σε μία τάξη όπου έχει συμπεριληφθεί μαθητής με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

συμπεριλαμβανομένων των ΔΑΦ. Οι Sharma et. al. (2008) υποστηρίζουν πως βασική 

προϋπόθεση στην αποτελεσματική συμπερίληψη αποτελεί η παρακολούθηση 

εκπαιδευτικών πανεπιστημιακών προγραμμάτων που θα κάνουν τους εκπαιδευτικούς 

να αισθάνονται προετοιμασμένοι και πρόθυμοι να συμπεριλάβουν μελλοντικά στην 

τάξη τους μαθητές με ΕΕΑ. Η εκπαίδευση στην ειδική αγωγή φάνηκε να επηρεάζει τη 

στάση των εκπαιδευτικών στην έρευνα των Humphrey & Symes (2013) όπου οι 

συντονιστές ΕΕΑ δήλωσαν μεγαλύτερη άνεση στη δημιουργία προγραμμάτων 

διδασκαλίας σε μαθητές με ΔΑΦ συγκριτικά με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και 

σημείωσαν θετικότερη στάση προς τη συμπερίληψη της συγκεκριμένης ομάδας 

μαθητών.   
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Πολλοί εκπαιδευτικοί δεν αισθάνονται επαρκώς καταρτισμένοι ώστε να είναι 

σε θέση να καλύψουν τις ατομικές ανάγκες των μαθητών με ΕΕΑ. Στην έρευνα της 

Kosmerl (2011) η πλειονότητα των εκπαιδευτικών αισθανόταν ότι δεν είχαν την 

απαραίτητη κατάρτιση για να διδάξουν σε μαθητές με ΔΑΦ. Στην ίδια έρευνα οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής ήταν θετικότεροι ως προς τη συμπερίληψη των μαθητών 

με ΔΑΦ σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής. Γενικότερα, παρατηρείται 

ότι η αρνητικότητα απέναντι στη συμπερίληψη προς τη συμπερίληψη προβάλλεται από 

τους εκπαιδευτικούς που έχουν περιορισμένη εκπαίδευση στις Διαταραχές Αυτιστικού 

Φάσματος και στην ειδική αγωγή (McGillicuddy & O’Donnell, 2013). 

Άλλοι ερευνητές διαπίστωσαν πως οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν είναι 

επαρκώς εκπαιδευμένοι ως προς τη διδασκαλία των μαθητών με ΔΑΦ δεν αισθάνονται 

υπεύθυνοι για αυτή (Jennett, Harris, & Mesibov,2003).  Παρόμοια στάση φάνηκε να 

διατηρούν και οι Έλληνες εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής οι οποίοι επέδειξαν μικρή 

προθυμία συνεργασίας με τους ειδικούς παιδαγωγούς στο γενικό σχολείο, κάτι που 

υποδηλώνει ένα είδος αποστασιοποίησης τους από τη διδασκαλία μαθητών με ΕΕΑ 

(Strogilos, Nikolaraizi & Tragoulia, 2012).  

Σε συνέχεια των παραπάνω ερευνών, τα ευρήματα δείχνουν ότι όσοι 

εκπαιδευτικοί έχουν αποφοιτήσει πρόσφατα από τις παιδαγωγικές σχολές και έχουν 

λιγότερα έτη προϋπηρεσίας φαίνεται ότι υιοθετούν συχνότερα συμπεριληπτικές 

πρακτικές καθώς τα προγράμματα σπουδών τους περιλαμβάνουν μαθήματα σχετικά με 

τη συμπερίληψη παιδιών με ΔΑΦ στο γενικό σχολείο (Horrocks et al., 2008; Weller, 

2012; McGillicuddy & O’Donnell, 2013). 

Όλα τα παραπάνω ευρήματα των ερευνών δείχνουν ότι η επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών σε θέματα ειδικής αγωγής τους κάνει να αισθάνονται πιο σίγουροι 

απέναντι σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες (Glashan, 

Mackay, & Grieve, 2004) και να έχουν μια θετικότερη στάση στη συμπερίληψή τους 

στις γενικές τάξεις. 

 

1.6.2 Εμπειρία   

 

Ο δεύτερος επικρατέστερος παράγοντας σύμφωνα με τα αποτελέσματα των 

ερευνών είναι η προηγούμενη διδακτική εμπειρία αλλά και γενικότερη επαφή-εμπειρία 

που μπορεί να έχουν οι εκπαιδευτικοί με μαθητές με ΔΑΦ.  
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Οι Horrocks και συνεργάτες (2008) στην ερευνά τους διαπίστωσαν πως οι 

στάσεις των εκπαιδευτικών και οι αντιλήψεις τους σχετικά με τους μαθητές μα ΔΑΦ 

σχετίζονταν θετικά όταν υπήρχε προηγούμενη διδακτική εμπειρία με αυτούς τους 

μαθητές. Η διαπίστωση αυτή όμως δεν βρέθηκε να συσχετίζεται και με μια γενικότερη 

θετική στάση ως προς την συμπερίληψη. Αντίθετα στην έρευνα των Park και 

συνεργατών (2010) οι φοιτητές που είχαν διδάξει σε μαθητές με ΔΑΦ, ήταν 

θετικότεροι τόσο ως προς τους ίδιους μαθητές όσο και στη συμπερίληψή τους.  

Παρόμοια, στην έρευνα των McGillicuddy & O’Donnell, (2013) οι 

εκπαιδευτικοί θεωρούν  ότι ο παράγοντας που τους εξοπλίζει σε ικανοποιητικό βαθμό, 

ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης είναι η 

διδακτική εμπειρία μαθητών με ΔΑΦ και όχι τόσο η εκπαίδευση. Ωστόσο, οι 

εκπαιδευτικοί που δεν είχαν κάποια ειδίκευση στην ειδική αγωγή διαφοροποιήθηκαν 

από την παραπάνω άποψη καθώς θεωρούν ότι η εμπειρία από μόνη της δεν είναι 

αρκετή, ώστε να τους καταστήσει ικανούς να διδάξουν σε μια τάξη όπου υπάρχει 

μαθητής με ΔΑΦ.  

Με τα παραπάνω ευρήματα συμφωνεί και η έρευνα των Cassimos και 

συνεργατών (2013) στην οποία διαπιστώθηκε ότι η εμπειρία διδασκαλίας σε μαθητή 

με ΔΑΦ κάνει θετικότερους τους εκπαιδευτικούς απέναντι στη συμπερίληψη. Τέλος, 

σε άλλη έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί που είχαν προηγούμενη διδακτική 

εμπειρία σε μαθητές με ΔΑΦ ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης στην 

ικανότητα τους να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες ατομικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

αυτών των μαθητών συγκριτικά με όσους δεν είχαν αντίστοιχη εμπειρία (Gregor & 

Campbell, 2001). 

 

1.6.3 Άλλοι παράγοντες  

 

Όπως προαναφέρθηκε, εκτός από τους δυο βασικούς παράγοντες που φαίνονται 

να είναι επικρατέστεροι στις έρευνες, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που μπορεί να 

επηρεάζουν τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στη συμπερίληψη μαθητών με 

ΔΑΦ. 

Οι Park και Chitiyo (2011) και οι Park και συνεργάτες (2010) στις έρευνές τους 

διαπίστωσαν πως οι μικρότεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί και οι μικρότεροι σε ηλικία 

φοιτητές αντίστοιχα, διατηρούν θετικότερες στάσεις και συμπεριλαμβάνουν 

συχνότερα συμπεριληπτικές διδακτικές πρακτικές στη διδασκαλία τους. Στις ίδιες 
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έρευνες, οι στάσεις των εκπαιδευτικών διαπιστώθηκε ότι επηρεάζονταν σημαντικά και 

από το φύλο, με τις γυναίκες να είναι θετικότερες ως προς τη συμπερίληψη. Όσον 

αφορά την ηλικία η ίδια διαπίστωση για την επιρροή της σε σχέση με τις στάσεις 

βρέθηκε να υπάρχει και στην έρευνα της Wilkerson (2012).   

 

1.7 Συνεργατική διδασκαλία ως συμπεριληπτική διδακτική πρακτική 

 

Στόχος της εκπαίδευσης είναι η αποτελεσματικότερη μάθηση για όλους τους 

μαθητές. Βασικό σημείο για την διδασκαλία αλλά και για την ικανοποίηση των 

ατομικών αναγκών κάθε μαθητή ξεχωριστά είναι η συνεργασία των εκπαιδευτικών. Οι 

Friend και Cook, (2012) αναφέρονται στον όρο συνεργασία ως μια άμεση 

αλληλεπίδραση μεταξύ δυο τουλάχιστον μελών που συμμετέχουν στην υλοποίηση ενός 

κοινού στόχου. 

 Στις γενικές τάξεις όπου φοιτούν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

ή/και αναπηρίες αρκετά συχνά χρησιμοποιούνται διάφορα μοντέλα συνεργατικής 

διδασκαλίας. Σύμφωνα με τον Idol (2006), κάποια από τα μοντέλα συνεργατικής 

διδασκαλίας είναι: μοντέλο συμβουλευτικής εκπαιδευτικού, μοντέλο συνδιδασκαλίας, 

βοηθητικά υποστηρικτικά προγράμματα και βοηθοί διδασκαλίας. Από όλα αυτά, 

εκείνο που χρησιμοποιείται περισσότερο είναι το μοντέλο της συνδιδασκαλίας το οποίο 

εφαρμόζεται για την αποτελεσματικότερη συμπερίληψη των μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο.  

Τα τελευταία χρόνια η συνδιδασκαλία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 

εκπαίδευσης καθώς κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία των εκπαιδευτικών γενικής και 

ειδικής αγωγής όταν έχουν να αντιμετωπίσουν τα ιδιαίτερα ατομικά χαρακτηριστικά 

των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σκοπός της συνεργασίας είναι η 

κάλυψη των αναγκών όλων των μαθητών.  

 

1.7.1 Συνεργασία εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής 

 

Η συμπερίληψη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη γενική 

τάξη πραγματοποιείται σταδιακά και με αργούς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια. Μέχρι 

τη δεκαετία του ΄70 οι μαθητές με ΕΕΑ παρόλο που είχαν αρχίσει να 

συμπεριλαμβάνονται στα δημόσια σχολεία, φοιτούσαν σε ξεχωριστές τάξεις και όχι 

μαζί με τους συμμαθητές τους τυπικής ανάπτυξης. Με την συμπερίληψη των μαθητών 
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στις γενικές τάξεις άρχισε και η διερεύνηση αποτελεσματικότερων τρόπων και 

πρακτικών ώστε οι εκπαιδευτικοί να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στις 

ιδιαιτερότητες αυτής της εκπαίδευσης.  

Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όλο και πληθαίνουν και η 

συμπερίληψη του μαθητικού αυτού δυναμικού έστρεψε τους εκπαιδευτικούς στην 

αναζήτηση νέων τρόπων και μεθόδων διδασκαλίας όπως η συνεργατική διδασκαλία 

για να δημιουργήσουν ένα ομαλό και ταυτόχρονα προσαρμοστικό μαθησιακό 

περιβάλλον (Damore & Murray, 2009; Rytivaara, 2012). Κρίθηκε λοιπόν αναγκαία ή 

αμοιβαία συνεργασία (κυρίως των δασκάλων της γενικής και της ειδικής αγωγής) 

μεταξύ των εκπαιδευτικών (Bessette, 2007). Έτσι μέσω αυτής της συνεργασίας οι 

εκπαιδευτικοί αλληλοεπιδρούν, συνεργάζονται και αποδίδουν αποτελεσματικότερα. 

Για να επιτευχθεί ο στόχος της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών ειδικής και 

γενικής αγωγής θα πρέπει η πολιτεία και τα σχολεία να αναπροσαρμόσουν το 

αναλυτικό πρόγραμμά τους και να το καταστήσουν προσβάσιμο σε όλους τους μαθητές 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Murawski & Lochner, 2010). Όσο λοιπόν αυξάνεται 

η ανάγκη για συμπεριληπτική εκπαίδευση τόσο αυξάνεται και η ανάγκη για 

συνεργατική διδασκαλία (Malian & McRay, 2010). 

Οι εκπαιδευτικοί μέσω της συνεργατικής διδασκαλίας θα ανταλλάξουν γνώσεις 

και στρατηγικές και όπως αναφέρουν οι Murawski & Dieker, (2004) θα βοηθηθούν και 

θα προσφέρουν διάφορες εμπειρίες σχετικά με τη διδασκαλία. Οι έρευνες δείχνουν ότι 

για να καταστεί αποτελεσματική και επιτυχής η συμπερίληψη είναι απαραίτητη η 

συνεργασία των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής  (Causton-Theoharis & 

Theoharis, 2008). 

Η συμπερίληψη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες, 

θεωρείται αποτελεσματικότερη όταν οι εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής 

λειτουργούν συμβουλευτικά και ομαδικά μεταξύ τους (Obiakor, Harris, Mutua, 

Rotatori, & Algozzine, 2012). Για να πετύχει αυτή η συνεργασία οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτικοί καλούνται να διαχωρίσουν τους επαγγελματικούς τους ρόλους (Strogilos 

et al., 2012) και να κατανοήσουν πως, οι μεν εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής ότι η 

εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος δεν είναι μόνο δική τους αρμοδιότητα, οι δε 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής να κατανοήσουν ότι οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες δεν είναι μόνο δική τους ευθύνη (Causton-Theoharis & Theoharis, 2008). 

Γενικότερα το εκπαιδευτικό προσωπικό θα πρέπει να σταματήσει να θεωρεί υπεύθυνους για 

τους μαθητές με ΕΕΑ μόνο τους δασκάλους ειδικής αγωγής. Οι McLeskey, Waldron και 



25 
 

Redd, (2012) στην έρευνά τους παρατήρησαν πως η ικανότητα υπέρβασης 

παραδοσιακών επαγγελματικών ρόλων και λειτουργιών ήταν βασικό χαρακτηριστικό 

των εκπαιδευτικών οι οποίοι είχαν επιτυχία στην αποτελεσματική συμπερίληψη, ενώ 

ταυτόχρονα ήταν υπομονετικοί και ευέλικτοι απέναντι στους μαθητές με ΕΕΑ. Η 

μεγαλύτερη, λοιπόν, πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς είναι να αποφασίσουν να 

συνεργαστούν και να μοιράσουν τους ρόλους και τα καθήκοντα που παραδοσιακά ήταν 

ατομικοί. 

 

1.7.2 Στάσεις εκπαιδευτικών για τη συνεργατική διδασκαλία 

 

Η συνεργατική διδασκαλία αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς καθότι 

κρίνεται αναγκαία για την αποτελεσματικότερη συμπερίληψη των μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Παρόλα αυτά δεν υπάρχουν πολλές έρευνες που να εξετάζουν 

τις στάσεις και τις απόψεις των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής σχετικά με 

τις συνεργατικές διδακτικές. Η εκτίμηση των στάσεων των εκπαιδευτικών ως προς τη 

συμπερίληψη και τη συνεργατική διδασκαλία κρίνεται απαραίτητη για να είναι εφικτή 

και αποτελεσματικότερη η εφαρμογή της (Austin, 2001).  

Οι έρευνες δείχνουν ότι στη συνεργατική διδασκαλία ανταποκρίνονται θετικά 

τόσο οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης όσο και οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες. Το 1997, η Walther-Thomas μελέτησε στην έρευνά της, τις επιδόσεις των 

μαθητών μετά από τη συνεργασία γενικών και ειδικών παιδαγωγών. Τα αποτελέσματα 

κατέδειξαν ότι οι επιδόσεις των μαθητών βελτιώθηκαν μετά από αυτή τη διδασκαλία. 

Αυτό φανερώνει ότι με τον τρόπο αυτό ο κάθε εκπαιδευτικός έδωσε ιδιαίτερη σημασία 

και προσοχή σε κάθε μαθητή καθώς είχε παραπάνω χρόνο και μπόρεσε να λειτουργήσει 

εξατομικευμένα στις ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού. Το εκπαιδευτικό προσωπικό 

ανέφερε πως η συνεργασία αυτή βελτίωσε τις επαγγελματικές ικανότητες των 

εκπαιδευτικών και βοήθησε στην κατάλληλη προετοιμασία της διδασκαλίας.  

Σε άλλη έρευνα, οι Pancsofar και Petroff (2013) διερεύνησαν την στάση 129 

εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής ως προς τη συνδιδασκαλία. Σε αυτή βρέθηκε 

ότι είχαν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και ενθουσιασμό για τη συνδιδασκαλία οι ειδικοί 

παιδαγωγοί, καθώς δεν τους δίνονταν συχνά τέτοια ευκαιρία συνεργασίας και 

ανταλλαγής απόψεων. Επίσης, ήταν θετικότεροι γιατί κατά τη διάρκεια των σπουδών 

τους έρχονταν συχνά σε επαφή με μαθήματα που αφορούσαν τη συνεργατική 

διδασκαλία και την εφαρμογή της. Τα αποτελέσματα έδειξαν επίσης, ότι η στάση των 
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εκπαιδευτικών ως προς την εφαρμογή της συνεργατικής διδασκαλίας επηρεάζεται από 

την προηγούμενη διδακτική εμπειρία που είχαν οι εκπαιδευτικοί.  

Με τα ευρήματα αυτά συμφωνεί ταυτίζεται και άλλη έρευνα σύμφωνα με την 

οποία οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής χρειάζονται μεγαλύτερη εκπαίδευση και 

επιμόρφωση σχετικά με τη συνδιδασκαλία κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Η 

εμπειρία και σε αυτή την έρευνα φάνηκε να συσχετίζεται θετικά με τις στάσεις των 

εκπαιδευτικών ενώ η εκπαίδευση δεν βρέθηκε να έχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

με την μεταβλητή (Austin, 2001). Πιο αναλυτικά, στην έρευνα αυτή συμμετείχαν 12 

ζευγάρια δασκάλων. Εξετάστηκαν οι απόψεις τους σχετικά με τη συνδιδασκαλία. Το 

κάθε ζευγάρι αποτελούνταν από ένα δάσκαλο γενικής και ένα δάσκαλο ειδικής αγωγής. 

Οι περισσότεροι χαρακτήρισαν θετική αυτή την εμπειρία συνεργασίας και θεώρησαν 

ότι είναι μια διαδικασία που συμβάλλει στη βελτίωσή τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι το μοντέλο συνδιδασκαλίας επηρεάζει θετικά την ακαδημαϊκή και την κοινωνική 

ανάπτυξη των μαθητών.  

Σε άλλη έρευνα, οι  Boyer & Lee (2001) περιγράφουν την εμπειρία που είχε μια 

ειδική παιδαγωγός σε τμήμα ένταξης με μαθητές ΔΑΦ σε γενικό σχολείο. Η 

εκπαιδευτικός αξίζει να σημειωθεί πως ήταν στον πρώτο χρόνο εργασιακής εμπειρίας. 

Πραγματοποίησε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα για τον μαθητή με ΔΑΦ, το οποίο 

απαιτούσε τη συνεργασία της με τον εκπαιδευτικό της τάξης αλλά και όλους τους 

εκπαιδευτικούς του σχολείου. Γενικότερα συνεργαζόταν με τους εκπαιδευτικούς των 

γενικών τάξεων για να επιτύχει μια αποτελεσματική συμπερίληψη. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι η επιτυχία του προγράμματος ήταν δυνατή μόνο αν υπήρχε αποτελεσματική 

συνεργασία. Θεωρεί ότι ο μόνος τρόπος επιτυχίας της συμπερίληψης είναι η 

επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών και η υπομονή απέναντι στις ιδιαιτερότητες, 

τόσο των εκπαιδευτικών που συνεργάζονται όσο και των μαθητών με ΔΑΦ. 

Σε παρόμοια αποτελέσματα κατέληξαν και οι Gately και Gately (2001), οι 

οποίοι μελετώντας τις στάσεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας ως προς τη 

συνδιδασκαλία βρήκαν ότι το μοντέλο αυτό είναι αποδεκτό από όλους τους 

εκπαιδευτικούς, είτε εργάζονται σε δομές της γενικής είτε της ειδικής αγωγής. Τα 

παιδιά είναι αποδέκτες των πλεονεκτημάτων αυτής της εφαρμογής. 

Αντίστοιχα, οι Malian & McRay (2010) εξετάζοντας τις στάσεις 290 

εκπαιδευτικών διαφόρων βαθμίδων για τη συνδιδασκαλία, βρήκαν στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των γενικών και ειδικών παιδαγωγών στα εξής 

χαρακτηριστικά: απόψεις για τη συνεργατική διδασκαλία, μέθοδοι διδασκαλίας και 
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προσωπικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί βρέθηκε ότι ήταν 

θετικοί ως προς τη συμπερίληψη και υιοθετούσαν με προθυμία το μοντέλο της 

συνδιδασκαλίας. 

Κοντά σε αυτά τα ευρήματα βρίσκεται και η έρευνα των Scruggs, Mastropieri, 

και McDuffie (2007), οι οποίοι πραγματοποίησαν μία μετα-ανάλυση 32 ποιοτικών 

ερευνών, στις οποίες είχαν μελετηθεί οι στάσεις των δασκάλων γενικής και ειδικής 

αγωγής, που εφάρμοζαν ως «ζευγάρια» το μοντέλο της συνδιδασκαλίας. Τα ευρήματα 

της έρευνας έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί υιοθετούν το μοντέλο και επωφελούνται 

θετικά από τη συνεργασία τους. Ανταλλάσσουν γνώσεις και μεθόδους που βοηθούν 

στη συνδιδασκαλία, ενώ η μόνη τους αμφιβολία ήταν οι συνθήκες και ο τρόπος 

επικοινωνίας που θα είχαν με τον εκπαιδευτικό που θα συνεργαζόντουσαν. Σε αυτό 

βρέθηκε να συμφωνεί και η έρευνα της Frisk (2004) στην οποία οι εκπαιδευτικοί είχαν 

την άποψη ότι για να είναι αποτελεσματική η συνεργατική διδασκαλία θα πρέπει να 

ταιριάζουν ή να έχουν κάποια κοινά στοιχεία μεταξύ τους οι δυο εμπλεκόμενοι. 

Επίσης, από τις έρευνες διεφάνη ότι εκτός από τους εκπαιδευτικούς και οι ίδιοι 

οι μαθητές είναι αυτοί που επωφελούνται και αποκτούν πολλά θετικά στοιχεία από τη 

συνδιδασκαλία. Μετά την εφαρμογή ενός συνεργατικού μοντέλου οι μαθητές 

συνεργάζονταν καλύτερα και αποτελεσματικότερα. Ενώ, οφέλη βρέθηκαν και στον 

τομέα της επίδοσης των μαθητών αφού ο χρόνος ασχολίας του εκπαιδευτικού με κάθε 

μαθητή αυξάνεται (Lucker, 1999; Scruggs et al., 2007). Ένας ακόμη τομέας που 

ωφελήθηκαν οι μαθητές ήταν αυτός της κοινωνικοποίησης. Οι μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης μαθαίνουν να συνεργάζονται και να σέβονται την ιδιαιτερότητα των 

μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και όλων των συμμαθητών τους 

(Frisk, 2004; Hardy, 2001; Haziett, 2001). Στο ίδιο εύρημα κατέληξαν και οι Scruggs 

και συνεργάτες (2007), όπου παρατήρησαν ότι οι τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες παρατηρούν τις συμπεριφορές των συμμαθητών τους και κάνουν μεγαλύτερη 

προσπάθεια για την υιοθέτηση αυτών των συμπεριφορών.  

 

1.7.3 Προϋποθέσεις για την επιτυχία της συνεργατικής διδασκαλίας 

 

Για να θεωρηθεί αποτελεσματική και επιτυχημένη η συνεργατική διδασκαλία 

υπάρχουν σύμφωνα με έρευνες κάποιες βασικές προϋποθέσεις. Απαραίτητο στοιχείο 

για την εφαρμογή του μοντέλου της συνδιδασκαλίας είναι ο εθελοντισμός των 

εκπαιδευτικών απέναντι σε αυτό αν και τονίζεται πως είναι δύσκολο να εφαρμοστεί το 
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μοντέλο βασιζόμενο εκεί (Scruggs et al. 2007). Η Thompson (2001) αναφέρει στην 

έρευνά της ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης υποστηρίζουν την 

εθελοντική συμμετοχή και των δυο εκπαιδευτικών που εμπλέκονται στη διαδικασία, 

καθώς τη θεωρούν βασικό συστατικό για την επιτυχία της. Όπως υποστήριξαν και οι 

εκπαιδευτικοί στην έρευνα των Mastropieri και συνεργατών (2005) το αποτέλεσμα της 

εφαρμογής της συνδιδασκαλίας θα φανεί αν είναι επιτυχημένο από την εθελοντική ή 

μη συμμετοχή των εκπαιδευτικών.  

Ως επιβεβαίωση όλων αυτών έρχεται και η έρευνα των Takala και Uusitalo-

Malmivaara (2012) οι οποίοι μελετώντας τις στάσεις των εκπαιδευτικών ως προς τη 

συνδιδασκαλία διαπίστωσαν ότι ήταν θετικοί απέναντι σε αυτή. Παρόλα αυτά οι ίδιοι 

εκπαιδευτικοί της έρευνας, δήλωσαν ότι δεν την εφάρμοζαν συχνά, καθώς η 

συμμετοχής τους στη διαδικασία της συνδιδασκαλίας ήταν εθελοντική και όχι 

υποχρεωτική. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δυο γενικά δημοτικά σχολεία, ένα 

γενικό γυμνάσιο και ένα ειδικό σχολείο της Φινλανδίας. Στη δήλωση αν η συνεργατική 

διδασκαλία ωφελεί όλους τους μαθητές, δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά. 

Τα θετικά σημεία που εντοπίστηκαν και αφορούσαν τους εκπαιδευτικούς ήταν η 

επαγγελματική τους ανάπτυξη μέσω της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ τους, η 

ποιοτικότερη διδασκαλία και η αύξηση του χρόνου ενασχόλησης με κάθε μαθητή. Τα 

θετικότερα σημεία για τους μαθητές ήταν η ποιοτικότερη διδασκαλία, η μεγαλύτερη 

ασφάλεια που ένιωθαν σε σχέση με τα μαθήματα και η γνωριμία τους με άλλους 

εκπαιδευτικούς. 

Άλλος παράγοντας που κάνει επιτυχημένη και αποτελεσματικότερη τη 

συνεργατική διδασκαλία είναι η θέληση των εκπαιδευτικών και η θετική τους στάση 

απέναντι στη συμπερίληψη (Scruggs et al., 2007). Επίσης, το κατά πόσο ταιριάζουν οι 

εκπαιδευτικοί που θα συνεργαστούν αποτελεί βασική προϋπόθεση για την 

αποτελεσματικότητα της συνεργασίας. Αν οι εκπαιδευτικοί είχαν αρνητική 

προηγούμενη εμπειρία με τον βοηθό διδασκαλίας τότε δηλώνουν διστακτικοί και 

απογοητευμένοι απέναντι σε άλλη ενδεχόμενη συνεργασία (Frisk, 2004). Παρόλα αυτά 

η γενικότερη στάση είναι θετική. 

Επιπροσθέτως, οι Rice και Zigmont (2000) ανέφεραν πως η συνδιδασκαλία 

είναι συλλογική δουλειά και απαιτεί τον σχεδιασμό και την καλή συνεργασία και από 

τις δυο μεριές. Οι εκπαιδευτικοί έρχονται αντιμέτωποι με μαθητές τυπικής ανάπτυξης 

ή μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες και η ευθύνη τους είναι 

μεγάλη. Έχει τόση ιδιαίτερη σημασία το «ταίριασμα» των εκπαιδευτικών που 
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συνεργάζονται που συχνά στη βιβλιογραφία και σε έρευνες, η συνεργατική διδασκαλία 

αναφέρεται ως «επαγγελματικός γάμος» μεταξύ των δυο εκπαιδευτικών. Μαζί 

σχεδιάζουν, οργανώνουν και εφαρμόζουν τις διδακτικές πρακτικές τους (Murawski 

2008; Scruggs et al., 2007). 

Σε άλλη έρευνα εξετάστηκαν οι αντιλήψεις των δασκάλων γενικής και ειδικής 

αγωγής για τη συμπερίληψη και για το τι χρειάζεται μια συνεργατική διδασκαλία για 

να θεωρηθεί επιτυχημένη. Τα ευρήματα έδειξαν ότι ελάχιστοι εκπαιδευτικοί 

χρησιμοποιούσαν συνεργατικά μοντέλα και όταν το έκανα διάλεγαν αυτό της 

συμβουλευτικής εκπαιδευτικού. Οι δάσκαλοι ειδικής αγωγής ήταν και σε αυτή την 

έρευνα θετικότεροι προς τις συνεργατικές συμπεριληπτικές πρακτικές. Το μεγαλύτερο 

μειονέκτημα κατά τους εκπαιδευτικούς για την μη εφαρμογή της συνδιδασκαλίας ήταν 

η έλλειψη χρόνου. Επίσης ενώ δόθηκε οικονομικό κίνητρο για τη συμμετοχή στο 

πρόγραμμα το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών δεν αυξήθηκε, κάτι που επιβεβαιώνει 

ακόμα περισσότερο ότι η οικειοθελής συμμετοχή είναι βασικός παράγοντας για την 

εκτέλεση του έργου.  

Στην Ελλάδα οι Strogilos και συνεργάτες (2012) πραγματοποίησαν μια 

ποιοτική έρευνα σε 20 γυναίκες δασκάλες ειδικής αγωγής. 10 από αυτές ήταν 

πτυχιούχοι σχολών ειδικής αγωγής και οι υπόλοιπες 10 ήταν δασκάλες γενικής αγωγής 

με διετή κατάρτιση σε δομές της ειδικής αγωγής. Όλες οι δασκάλες εργάζονταν σε 

τμήματα ένταξης στο γενικό σχολείο και ρωτήθηκαν για τη συνεργασία τους με τους 

εκπαιδευτικούς των γενικών τάξεων. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων των 

συνεντεύξεων έδειξαν ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν ήταν πρόθυμοι να 

συνεργαστούν μαζί τους. Ο διαχωρισμός των ρόλων και των αρμοδιοτήτων τους 

δημιουργούσαν πρόβλημα στη μεταξύ τους επικοινωνία. Οι εκπαιδευτικοί των γενικών 

τάξεων τις θεωρούσαν υπεύθυνες μόνο για τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

και δεν επιθυμούσαν να συνεργαστούν στο κομμάτι της διδασκαλίας. Τις θεωρούσαν 

υπεύθυνες επίσης, μόνο για τα τμήματα ένταξης και όχι για τις γενικές τάξεις συνολικά. 

Άλλωστε είχαν την άποψη ότι οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

προχωρούσαν με αργό ρυθμό στη μάθηση οπότε ήταν ανούσια η εφαρμογή 

οποιασδήποτε μορφή συνδιδασκαλίας. Τέτοιου είδους πρακτικές προωθούν την 

ατομικότητα και όχι τη συλλογική δουλειά.   
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1.7.4 Συνεργατική διδασκαλία σε μαθητές με ΔΑΦ 

 

Οι μαθητές με ΔΑΦ θεωρείται ότι είναι πιο δύσκολο να συμπεριληφθούν στις 

γενικές τάξεις από τους μαθητές με άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες. Άρα, είναι 

πιθανότερο να παραγκωνιστούν είτε από τον εκπαιδευτικό είτε από τους συμμαθητές 

τους. Η έλλειψη ενδιαφέροντος και η μειωμένη κοινωνική δεξιότητα που εμφανίζουν 

οι μαθητές με ΔΑΦ καθιστούν τους εκπαιδευτικούς κάπως αρνητικούς απέναντι τους 

(Robertson et al., 2003; Syriopoulou-Delli et al., 2012). Οι εκπαιδευτικοί που έχουν 

στην τάξη τους μαθητή με ΔΑΦ εκφράζουν εμπειρία άγχους όταν έρχονται 

αντιμέτωποι με τις δυσκολίες που παρουσιάζουν οι μαθητές. Αναρωτιούνται αν 

μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ιδιαίτερες εξατομικευμένες ανάγκες τους με 

αποτελέσματα να επηρεάζεται η μεταξύ τους σχέση.  

Έρευνες που πραγματοποιήθηκαν για να εξετάσουν τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών ως προς τη συμπερίληψη μαθητών με ΔΑΦ και τη συνεργασία ειδικών 

και γενικών παιδαγωγών, κατέδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί ήταν γενικότερα θετικοί στη 

συμπερίληψη αυτών των μαθητών αλλά ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ως προς τον τρόπο 

που θα μπορούσε να επιτευχθεί η καλύτερη διδασκαλία για αυτούς. Οι περισσότεροι 

προτιμούσαν το παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να συνοδεύεται από έναν 

βοηθό, δηλαδή ένα εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης, κατά τη διάρκεια των 

μαθημάτων ή να πηγαίνει κάποιες ώρες στο τμήμα ένταξης. Αναφορικά με τους 

υπόλοιπους μαθητές της τάξης οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι η συμπερίληψη 

λειτουργεί θετικά ως προς την κοινωνικοποίησή τους και δεν επηρεάζει την επίδοσή 

τους (Cassimos et al., 2013; Idol, 2006; Kasari et al., 2012). 

Άλλη έρευνα σχετικά με την παρουσία δεύτερου εκπαιδευτικού μέσα στην τάξη 

ως παράλληλη στήριξη στους μαθητές με ΔΑΦ πραγματοποιήθηκε από τους Razali και 

συνεργάτες (2013). Και σε αυτή την έρευνα οι εκπαιδευτικοί της γενικής τάξης 

θεωρούσαν απαραίτητη την παρουσία του εκπαιδευτικού της παράλληλης στήριξης για 

την καταλληλότερη υποστήριξη των μαθητών με ΔΑΦ. Το ίδιο βρήκαν και στην 

έρευνά τους οι McGillicuddy και O’Donnell (2013) όπου τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

η παρουσία ενός εκπαιδευτικού και ιδιαίτερα ενός ειδικού παιδαγωγού είναι 

απαραίτητη όταν υπάρχει μέσα στην τάξη μαθητής με ΔΑΦ με απώτερο σκοπό την 

κατάλληλη στήριξή τους και την αποτελεσματικότερη συμπερίληψη. 
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Σε αντίθεση με την παραπάνω έρευνα, τα αποτελέσματα της έρευνας των 

Glashan και συνεργατών (2004) έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί αγχώνονται από την 

παρουσία δεύτερου εκπαιδευτικού την ώρα του μαθήματος. 

Τέλος, οι Robertson και συνεργάτες (2003) μελέτησαν τις αντιλήψεις 12 

εκπαιδευτικών γενικής αγωγής σχετικά με την σχέση τους με τον μαθητή ΔΑΦ που 

είχαν στην τάξη και πως αυτή επηρεάζεται από τον βοηθό διδασκαλίας που βρίσκονταν 

ταυτόχρονα στην τάξη. Τα αποτελέσματα της έρευνας δεν έδειξαν καμία στατιστικά 

σημαντική διαφορά ανάμεσα σε αυτή τη σχέση παρόλο που η συνεργασία τους ήταν 

άριστη, καθημερινή και βοηθητική ως προς τον σχεδιασμό της διδασκαλίας.  

Από τα ευρήματα των προηγούμενων ερευνών σχετικά με τη συνεργασία 

μεταξύ των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής, φαίνεται ότι είναι καθοριστικός 

ο ρόλος της συνδιδασκαλίας τόσο για τους μαθητές όσο και για τους ίδιους τους 

εκπαιδευτικούς. Οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης αλλά και οι μαθητές με ΔΑΦ 

εκπαιδεύονται και μαθαίνουν αποτελεσματικότερα ενώ αντίστοιχα και οι 

εκπαιδευτικοί όταν συνεργάζονται, αλληλοϋποστηρίζονται και φέρνουν εις πέρας το 

δύσκολο έργο της συμπερίληψης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία και η διαδικασία που 

ακολουθήθηκε για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας, οι στόχοι και τα 

ερευνητικά ερωτήματα που διατυπώθηκαν, περιγράφονται τα εργαλεία μέτρησης που 

χρησιμοποιήθηκαν καθώς και τα χαρακτηριστικά του δείγματος της έρευνας. 

 

2.2 Σκοπός και στόχοι της έρευνας  

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των στάσεων των 

εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, για τη συμπερίληψη μαθητών με 

Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) στη γενική τάξη. Η μελέτη της επίδρασης 

προσωπικών χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών (π.χ. φύλο, ηλικία, εκπαίδευση, 

τόπος εργασίας, έτη προϋπηρεσίας, εμπειρία και γνώσεις σχετικά με το τις Διαταραχές 

Αυτιστικού Φάσματος) στις υπό μελέτη μεταβλητές αποτελεί έναν ακόμη στόχο της 

έρευνας. 

 

2.3 Ερευνητικά ερωτήματα 

 

Από όσα έχουν αναφερθεί στα προηγούμενα κεφάλαια γίνεται αντιληπτό ότι οι 

στάσεις των εκπαιδευτικών διαφέρουν και εξαρτώνται από κοινωνικούς και 

πολιτιστικούς παράγοντες. Σκοπός της εργασίας είναι να μελετήσει και να αναδείξει 

τη σχέση αυτών των παραγόντων που συμβάλλουν στη διαμόρφωση των στάσεων των 

εκπαιδευτικών. Ειδικότερα, τα ερευνητικά ερωτήματα χωρίζονται σε τρεις ομάδες: 

 

1. Ποιες είναι οι στάσεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης ως προς τη συμπερίληψη μαθητών με ΔΑΦ; 
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2. Υπάρχει προσωπικά χαρακτηριστικά που συνδέονται με τις στάσεις των 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας ως προς τη συμπερίληψη μαθητών με 

ΔΑΦ;  

 

3. Υπάρχει διαφορά στάσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών γενικής και 

ειδικής αγωγής ως προς τη συμπερίληψη μαθητών με ΔΑΦ;  

 

2.4 Διαδικασία συλλογής δεδομένων  

 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2016-2017. Η διαδικασία 

χορήγησης των ερωτηματολογίων ξεκίνησε στις αρχές Φεβρουαρίου 2017 και 

ολοκληρώθηκε περίπου στα μέσα Απριλίου 2017.  

Στην έρευνα συμμετείχαν εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διάφορων 

νομών. Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε σχολικές μονάδες Γενικής και Ειδικής 

Αγωγής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή προωθήθηκε ηλεκτρονικά και συμπληρώθηκε 

από εκπαιδευτικούς που εργάζονται στις σχολικές μονάδες κατά το σχολικό έτος 2016-

2017. Κάποια ερωτηματολόγια δόθηκαν προσωπικά σε κάθε εκπαιδευτικό από την 

ερευνήτρια, κατά την επίσκεψή της σε κάθε σχολική μονάδα, άλλα δόθηκαν σε 

εκπαιδευτικούς οι οποίοι ανέλαβαν να τα μοιράζουν στους συναδέλφους της σχολικής 

μονάδας τους και τα υπόλοιπα μοιράστηκαν σε ηλεκτρονική μορφή. 

Το ερωτηματολόγιο συνοδευόταν από ένα εισαγωγικό σημείωμα στο οποίο 

ήταν διατυπωμένο το θέμα και ο σκοπός της έρευνας, καθώς και οδηγίες συμπλήρωσης 

του με τη διαβεβαίωση της ανωνυμίας των εκπαιδευτικών. Ο χρόνος συμπλήρωσης του 

ερωτηματολογίου δεν ξεπερνούσε τα 10 λεπτά. 

Το πλήθος των ερωτηματολογίων που διανεμήθηκαν ήταν 320, από τα οποία 

τα 20 επιστράφηκαν κενά. Ο τελικός αριθμός ερωτηματολογίων που συμπεριλήφθηκε 

στην έρευνα ήταν 300. 

   

 

2.5 Συμμετέχοντες   

 

Το δείγμα αποτελούσαν 300 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εκ των 

οποίων οι 91 (30,3%) είναι άνδρες και οι 209 (69,7%) είναι γυναίκες. Από αυτούς, 112 
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(37,3%) είναι κάτω των 30 ετών, οι 112 (37,3%) μεταξύ 31-40 ετών, οι 40 (13,3%) 

μεταξύ 41-50 ετών και οι 36 (12%) είναι άνω των 50 ετών.  

 

Πίνακας 1: Περιγραφή συχνότητας φύλου. 

 Συχνότητα Ποσοστά 

Άνδρας 91 30,3% 

Γυναίκα 209 69,7% 

Σύνολο 300 100% 

 

Πίνακας 2: Περιγραφή συχνότητας ηλικίας. 

Ηλικία Συχνότητα Ποσοστά 

≤30 112 37,3% 

31-40 112 37,3% 

41-50 40 13,3% 

>50 36 12% 

Σύνολο 300 100% 

 

Ως προς την τοποθεσία του σχολείου όπου εργάζονται, οι 104 (34,7%) 

εργάζονται σε αστική περιοχή, οι 121 (40,3%) σε ημιαστική περιοχή και οι 75 (25%) 

σε αγροτική περιοχή.  

 

Πίνακας 3: Περιγραφή συχνότητας τοποθεσίας σχολείου. 

 Συχνότητα  Ποσοστά 

Αστική 104 34,7% 

Ημιαστική 121 40,3% 

Αγροτική 75 25% 

Σύνολο 300 100% 

 

Ως προς τη μεταβλητή ειδικότητα, οι 207 (69%) είναι εκπαιδευτικοί γενικής 

αγωγής, οι 61 (20,3%) είναι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής και οι 32 (10,7%) είναι 

εκπαιδευτικοί άλλων ειδικοτήτων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Από αυτούς, 26 

(8,7%) είναι απόφοιτοι Παιδαγωγικής Ακαδημίας, 224 (74,7) απόφοιτοι ΑΕΙ και 50 

(16,7%) κάτοχοι Μεταπτυχιακού.  
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Πίνακας 4: Περιγραφή συχνότητας ειδικότητας.  

 Συχνότητα Ποσοστό 

Γενικής αγωγής 207 69% 

Ειδικής αγωγής 61 20,3% 

Εκπαιδευτικός 

Ειδικότητας 

32 10,7% 

Σύνολο 300 100% 

 

Πίνακας 5: Περιγραφή συχνότητας μορφωτικού επιπέδου. 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Παιδαγωγική Ακαδημία 26 8,7% 

ΑΕΙ 224 74,7% 

Μεταπτυχιακό 50 16,7% 

Σύνολο 300 100% 

 

Όσον αφορά τα έτη προϋπηρεσίας, οι 66 (22%) έχουν ≤5 έτη προϋπηρεσίας, οι 

98 (32,7%) έχουν 6-10 έτη, οι 71 (23,7%) 11-15 έτη, οι 27 (9%) 16-20 έτη και οι 38 

(12,7%) έχουν περισσότερα από 20 έτη.  

 

Πίνακας 6: Περιγραφή συχνότητας έτη προϋπηρεσίας. 

 Συχνότητα Ποσοστό 

≤5 66 22% 

6-10 98 32,7% 

11-15 71 23,7% 

16-20 27 9% 

>20 38 12,7% 

Σύνολο 300 100% 

 

Ως προς το επίπεδο γνώσεων σχετικά με την εκπαίδευση παιδιών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, οι 54 (18%) απάντησαν πως διαθέτουν βασικό επίπεδο 

γνώσεων, οι 92 (30,7%) μέτριο, οι 84 (28%) καλό, οι 65 (21,7%) πολύ καλό και οι 5 

(1,7%) άριστο.  
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Πίνακας 7: Περιγραφή συχνότητας επιπέδου γνώσεων. 

 Συχνότητα Ποσοστά 

βασικό 54 18% 

μέτριο 92 30,7% 

καλό 84 28% 

πολύ καλό 65 21,7% 

άριστο 5 1,7% 

Σύνολο 300 100% 

 

Σχετικά με την εμπειρία διδασκαλίας με μαθητή με ΔΑΦ, οι 153 (51%) 

απάντησαν πως είχαν αντίστοιχη εμπειρία ενώ οι 147 (49%) όχι. Από τους 153 που 

διέθεταν εμπειρία με μαθητή με ΔΑΦ, οι 91 (30,3%) είχαν εμπειρία διδασκαλίας ως 

εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης, οι 32 (10,7%) ως εκπαιδευτικοί σε τμήμα 

ένταξης, οι 12 (4%) ως εκπαιδευτικοί σε ειδικό σχολείο, οι 16 (5,3%) ως εκπαιδευτικοί 

τάξης και οι 2 (0,8%) ως εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης και τμήματος ένταξης.  

 

Πίνακας 8: Περιγραφή συχνότητας εμπειρίας διδασκαλίας. 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Ναι  153 51% 

Όχι 147 49% 

Σύνολο 300 100% 

 

Ως προς τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε δομές της ΕΑΕ, οι 57 (19%) 

απάντησαν πως είχαν μεταπτυχιακή εκπαίδευση, ενώ οι 243 (81%) όχι. Επίσης, οι 79 

(26,3%) δήλωσαν πως είχαν κάποια ειδίκευση ή επιμόρφωση/σεμινάρια στις 

Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος ενώ οι 221 (73,7%) δεν είχαν.  

 

Πίνακας 9: Περιγραφή συχνότητας μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε δομές της ΕΑΕ. 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Ναι 57 19& 

Όχι 243 81% 

Σύνολο 300 100% 
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Τέλος, σχετικά με το αίσθημα επάρκειας εκπαίδευσης, ώστε να διδάξουν σε 

μαθητές με ΔΑΦ, οι 56 (18,7%) δήλωσαν ότι αισθάνονται επαρκής, οι 14 (4,7%) ότι 

αισθάνονται μέτρια επαρκής, οι 40 (13,3%) αρκετά επαρκής, ενώ οι 190 (63,3%) ότι 

δεν αισθάνονται καθόλου επαρκής.  

 

Πίνακας 10: Περιγραφή συχνότητας σχετικά με το αίσθημα επάρκειας εκπαίδευσης. 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Ναι  56 18,7% 

Μέτρια 14 4,7% 

Αρκετά 40 13,3% 

Όχι 190 63,3% 

Σύνολο 300 100% 

 

 

2.6 Εργαλείο συλλογής δεδομένων 

 

Το μέρος Α αποτελείται από 11 ερωτήσεις, από τις οποίες προκύπτουν τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος σχετικά με το φύλο, την ηλικία, την 

τοποθεσία του σχολείου του οποίου εργάζεται, την ειδικότητα του, το μορφωτικό 

επίπεδο, τα έτη προϋπηρεσίας, το επίπεδο γνώσεων σχετικά εκπαίδευση παιδιών με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, την εμπειρία του στην τάξη με μαθητή με ΔΑΦ και τη 

μορφή αυτής, τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε δομές ΕΑΕ, την ειδίκευση του στις 

Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος και το αίσθημα επάρκειας εκπαίδευσης για 

διδασκαλία σε μαθητές με ΔΑΦ. 

 

Το μέρος Β αποτελείται από μια ελαφρώς τροποποιημένη μορφή του 

ερωτηματολογίου «The teacher Attitudes Toward Inclusion Scale (TATIS)» που 

κατασκευάστηκε από τον Cullen και συνεργάτες (2010). Περιέχει από 14 ερωτήσεις οι 

οποίες ομαδοποιούνται σε 3 ομάδες, κάθε μια από τις οποίες εκφράζει έναν παράγοντα. 

Ο πρώτος παράγοντας περιλαμβάνει τις ερωτήσεις 1-6 και εκφράζει τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών ως προς τη συμπερίληψη των μαθητών με ΔΑΦ στη γενική τάξη, ο 

δεύτερος παράγοντας περιλαμβάνει τις ερωτήσεις 7-10 και εκφράζει τις πεποιθήσεις 

των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματικότητα της συμπερίληψης και τέλος, ο τρίτος 
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παράγοντας περιλαμβάνει τις ερωτήσεις 11-14 και εκφράζει τις απόψεις για τους 

επαγγελματικούς ρόλους και τα καθήκοντα των εκπαιδευτικών. Οι απαντήσεις στις 

δηλώσεις βασίζονται σε κλίμακα Likert 7 σημείων (1=Διαφωνώ απόλυτα, 2=Διαφωνώ 

πολύ, 3=Διαφωνώ, 4=Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 5=Συμφωνώ, 6=Συμφωνώ πολύ, 

7=Συμφωνώ απόλυτα). 

 

Παράγοντας 1- δηλώσεις (1-6): 

 

1. Όλοι οι μαθητές με ΔΑΦ-ΥΛΑ (Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος – Υψηλής 

Λειτουργικότητας Αυτισμό) πρέπει να εκπαιδεύονται στις γενικές τάξεις με 

μαθητές χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο μέγιστο δυνατό βαθμό. 

 

2. Σπανίως είναι απαραίτητο να απομακρύνονται οι μαθητές με ΔΑΦ-ΥΛΑ από τις 

γενικές τάξεις προκειμένου να καλύψουν τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. 

 

3. Όλες ή οι περισσότερες ξεχωριστές τάξεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά τους 

μαθητές με ΔΑΦ-ΥΛΑ  θα πρέπει να καταργηθούν. 

 

4. Οι περισσότερες ή όλες οι γενικές τάξεις μπορούν να τροποποιηθούν για να 

καλύψουν τις ανάγκες των μαθητών με ΔΑΦ-ΥΛΑ. 

 

5. Οι μαθητές με ΔΑΦ-ΥΛΑ μπορούν να εκπαιδευτούν αποτελεσματικότερα στις 

γενικές τάξεις σε αντίθεση με τις ειδικές τάξεις. 

6. Η συμπερίληψη είναι ένα πιο αποτελεσματικό μοντέλο για την εκπαίδευση 

μαθητών με ΔΑΦ-ΥΛΑ επειδή μειώνει τον χρόνο μετάβασης (δηλ. το χρόνο που 

απαιτείται για την μετακίνηση από το ένα περιβάλλον στο άλλο) . 

 

Παράγοντας 2 – δηλώσεις (7-10):  

 

7. Οι μαθητές με ΔΑΦ-ΥΛΑ δεν πρέπει να διδάσκονται στις γενικές τάξεις με 

μαθητές χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες γιατί θα απαιτούν πάρα πολύ από τον 

χρόνο του δασκάλου. 
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8. Έχω αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα της συμπερίληψης μαθητών με ΔΑΦ-

ΥΛΑ στη γενική τάξη επειδή συχνά στερούνται τις ακαδημαϊκές δεξιότητες που 

είναι απαραίτητες για την επιτυχία. 

 

9.  Έχω αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα της συμπερίληψης μαθητών με 

ΔΑΦ-ΥΛΑ στη γενική τάξη επειδή συχνά στερούνται τις κοινωνικές δεξιότητες 

που είναι απαραίτητες για την επιτυχία. 

 

10. Θεωρώ ότι οι δάσκαλοι γενικής εκπαίδευσης δεν πετυχαίνουν με τους μαθητές με 

ΔΑΦ-ΥΛΑ, ακόμα και αν προσπαθήσουν όσο καλύτερα μπορούν. 

 

Παράγοντας 3 – δηλώσεις (11-14):  

 

11. Είναι ευπρόσδεκτη για μένα η ευκαιρία της συνεργατικής διδασκαλίας, ως μοντέλο 

για την κάλυψη των αναγκών μαθητών με ΔΑΦ-ΥΛΑ στη γενική τάξη. 

 

12. Όλοι οι μαθητές ωφελούνται από τη συνεργατική διδασκαλία, δηλαδή το 

συνδυασμό ενός γενικού και ενός ειδικού παιδαγωγού στην ίδια τάξη. 

 

13. Η ευθύνη της εκπαίδευσης μαθητών με ΔΑΦ-ΥΛΑ στη γενική τάξη πρέπει να 

μοιράζεται μεταξύ των δασκάλων της γενικής και της ειδικής αγωγής. 

 

14. Είναι ευπρόσδεκτη για μένα η ευκαιρία να συμμετάσχω σε τακτικές συναντήσεις 

συνεργασίας μεταξύ δασκάλων γενικής και ειδικής αγωγής για ανταλλαγή ιδεών, 

μεθόδων και υλικού, ως μέσο για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών με ΔΑΦ-

ΥΛΑ στις γενικές τάξεις. 

 

 

2.7 Αξιοπιστία  

 

Για τη μέτρηση της αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε ο 

δείκτης αξιοπιστίας Cronbach’s alpha. Το ερωτηματολόγιο έχει 14 ερωτήσεις οι οποίες 

ομαδοποιήθηκαν σε 3 κατηγορίες. Τα αποτελέσματα έδειξαν πολύ ικανοποιητικές 
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τιμές του δείκτη αξιοπιστίας για τον πρώτο και τον τρίτο παράγοντα και ικανοποιητική 

τιμή για τον δεύτερο παράγοντα.  

 

Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης αξιοπιστίας για κάθε παράγοντα διαμορφώνεται 

ως εξής:  

 Παράγοντας 1: .810 (6 δηλώσεις) 

 Παράγοντας 2: .693 (4 δηλώσεις) 

 Παράγοντας 3: .734 (4 δηλώσεις) 

 

Οι συντελεστές αξιοπιστίας κάθε παράγοντα καθώς και συνολικά του 

ερωτηματολογίου, επιβεβαιώνουν ότι το τροποποιημένο TATIS είναι ένα αξιόπιστο 

εργαλείο για τη διερεύνηση των στάσεων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας ως προς 

τη συμπερίληψη μαθητών με ΔΑΦ. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο 

συντελεστής αξιοπιστίας και για τους τρεις παράγοντες. 

 

Πίνακας 11: Συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach’s alpha για τους τρεις παράγοντες του 

ερωτηματολογίου. 

 Cronbach’s alpha Αριθμός Δηλώσεων 

Παράγοντας 1 .810 6 

Παράγοντας 2 .693 4 

Παράγοντας 3 .734 4 

 

2.8 Στατιστική Ανάλυση  

 

Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 20.0. Για να απαντηθούν τα τρία 

ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν περιγραφικά δεδομένα από τις 

απαντήσεις των συμμετεχόντων, έλεγχος διακύμανσης για ανεξάρτητα δείγματα (T-

TEST) και ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) με Post Hoc αναλύσεις για να 

διαπιστωθούν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τον κάθε παράγοντα. Πιο 

συγκεκριμένα, έλεγχος διακύμανσης για ανεξάρτητα δείγματα (T-TEST) 

πραγματοποιήθηκε για να βρει τη συσχέτιση των παραγόντων με τις μεταβλητές: φύλο, 

μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε δομές της ΕΑΕ, επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις 
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Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος και προηγούμενη εμπειρία με μαθητή με ΔΑΦ στην 

τάξη. Ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) πραγματοποιήθηκε για να εξετασθούν οι 

βαθμολογίες σε σύγκριση με τους 3 παράγοντες στις εξής μεταβλητές: ηλικία, 

ειδικότητα, μορφωτικό επίπεδο, έτη προϋπηρεσίας και γνώσεις σχετικά με την 

εκπαίδευση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

 

3.1 Εισαγωγή  

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας για τις 

στάσεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας ως προς τη συμπερίληψη των μαθητών με 

ΔΑΦ στη γενική τάξη. Ελέγχθηκε και παρουσιάζεται η επίδραση των προσωπικών 

χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών στις δηλώσεις της κάθε ομάδας σύμφωνα με το 

βαθμό συμφωνίας τους, ο οποίος μετρήθηκε όπως προαναφέρθηκε σε κλίμακα Likert 

7 σημείων. Το σημείο 4 στην κλίμακα δηλώνει ουδέτερη στάση ενώ οι βαθμολογίες 

άνω του 4 και κάτω του 4 δηλώνουν συμφωνία και διαφωνία αντίστοιχα. Η διατύπωση 

των δηλώσεων 7-10 (παράγοντας 2) είναι αντίστροφη, οπότε και οι αξιολογήσεις των 

αναλύσεων ισχύουν αντίστροφα σε ότι αφορά αυτές τις δηλώσεις. Οι βαθμολογίες 

κάτω του 4 δείχνουν συμφωνία με τον παράγοντα 2 ενώ οι βαθμολογίες άνω του 4 

δείχνουν διαφωνία. Επίσης, η μικρότερη βαθμολογία δείχνει μεγαλύτερη συμφωνία 

ενώ η μεγαλύτερη βαθμολογία δείχνει λιγότερη συμφωνία με τον παράγοντα ή 

διαφωνία. 

 

3.2 Επίδραση προσωπικών χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών στον 

παράγοντα 1 

 

Ο παράγοντας 1 περιλαμβάνει τις δηλώσεις 1-6 του ερωτηματολογίου και 

εκφράζει τις απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς τη συμπερίληψη των μαθητών με 

ΔΑΦ στη γενική τάξη. Η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών του δείγματος για τον 

πρώτο παράγοντα είναι 4.25 με τυπική απόκλιση 1.02. Η μεγαλύτερη βαθμολογία που 

παρατηρήθηκε στην κλίμακα ήταν το σημείο 7 (συμφωνώ απόλυτα) και η μικρότερη 

1.5 , ανάμεσα δηλαδή στο σημείο 1 (διαφωνώ απόλυτα) και στο σημείο 2 (διαφωνώ 

πολύ). Υπήρξε δηλαδή ένα εύρος 5.5 βαθμών στα σημεία της κλίμακας στο δείγμα μας. 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (επικρατούσα τιμή) σημείωσαν βαθμολογία 4.17 που 

σημαίνει ότι οι απόψεις τους τείνουν να είναι θετικότερες ως προς τη συμπερίληψη. Οι 

μισοί εκπαιδευτικοί (διάμεσος) είχαν βαθμολογία στην κλίμακα ως 4.33 και οι άλλοι 

μισοί από 4.33 και πάνω. Αυτό σημαίνει ότι στις δηλώσεις 1-6 οι μισοί εκπαιδευτικοί 
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έχουν μια ουδέτερη προς αρνητική στάση και οι άλλοι μισοί ουδέτερη προς θετική. Το 

25% των εκπαιδευτικών με τις χαμηλότερες δηλώσεις στα σημεία της κλίμακας είχαν 

βαθμολογία έως και 3.5 , οι μισοί εκπαιδευτικοί (50%) είχαν βαθμολογία έως και 4.33 

, ενώ το 75% είχε βαθμολογία έως 4.83. 

 

Πίνακας 12: Περιγραφικά στατιστικά του παράγοντα 1 του ερωτηματολογίου. 

 Παράγοντας 1 

Πλήθος Έγκυρες τιμές 300 

Εκλιπούσες τιμές 0 

Μέσος Όρος 4,2483 

Διάμεσος 4,3333 

Μέση τιμή 4,17 

Τυπική απόκλιση 1,02055 

Ελάχιστο 1,50 

Μέγιστο 7,00 

Ποσοστά 25 3,5000 

50 4,3333 

75 4,8333 

 

Πιο αναλυτικά και παίρνοντας τον πρώτο παράγοντα (δηλώσεις 1-6) 

συγκριτικά με κάθε προσωπικό χαρακτηριστικό των εκπαιδευτικών τα αποτελέσματα 

έχουν ως εξής:   

 

Αναφορικά με το φύλο των εκπαιδευτικών, η μέση βαθμολογία των ανδρών 

είναι 4.23 με τυπική απόκλιση .86 και η μέση βαθμολογία των γυναικών είναι 4.26 με 

τυπική απόκλιση 1.09. Η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική (t= .258, df= 

298 p= .778 > 0.05). Άρα το φύλο των εκπαιδευτικών δεν επηρεάζει τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών ως προς τη συμπερίληψη των μαθητών με ΔΑΦ.  

 

Ο παράγοντας ηλικία, όπως φαίνεται και στον πίνακα 15, επηρεάζει την πρώτη 

ομάδα των δηλώσεων (F3,296=4.81, p= .003 < .05). Συγκεκριμένα, με βάση το LSD test, 

οι εκπαιδευτικοί ηλικίας ≤30  (M=4.47 , SD=1.11) είναι θετικότεροι ως προς την πρώτη 

ομάδα δηλώσεων από τους εκπαιδευτικούς ηλικίας 31-40 (M=3.99 , SD= .82) , ηλικίας 
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41-50 (M=4.21 , SD=1.31) και ηλικίας >50 (M=4.42 , SD=1,11). Παρατηρούμε δηλαδή 

ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι θετικοί ως προς τη συμπερίληψη των μαθητών με ΔΑΦ, 

με τους εκπαιδευτικούς ηλικίας ≤30 να συμφωνούν περισσότερο με αυτή, σε σύγκριση 

με τους μεγαλύτερους,  ενώ οι εκπαιδευτικοί ηλικίας 31-40 να τείνουν να έχουν μια 

ουδέτερη στάση. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης Διακύμανσης ANOVA του 

παράγοντα 1 συγκριτικά με την ηλικία φαίνονται αναλυτικά στους πίνακες 13 και 14. 

 

Πίνακας 13: Περιγραφικά στατιστικά του παράγοντα 1 σχετικά με τη μεταβλητή 

ηλικία σε κάθε κατηγορία. 

 

 

Παράγοντας 

1 

ηλικία Αριθμός 

συμμετεχόντων 

Μ.Ο Τ.Α T.Σ 

≤30 112 4.4687 1.10589 .10450 

31-40 112 3.9836 .82350 .07781 

41-50 40 4.2125 1.31450 .20784 

>50 36 4,4259 ,72751 ,12125 

Σύνολο  300 4,2483 1,02055 ,05892 

 

Πίνακας 14: Ανάλυση Διακύμανσης ANOVA του παράγοντα 1 ομαδοποιημένων 

αναφορικά με την ηλικία. 

Π
α

ρά
γο

ντ
α

ς 
1

 

 Άθρ. 

τετραγώνων 

Μεταβολή 

της 

συχνότητας 

(df) 

Μέση τιμή 

τετραγώνου 

F. 

κατα-

νομή 

Δείκτης 

σημαντικότητας

Sig. 

Μεταξύ 

ομάδων 

14,476 3 4,825 4,810 ,003 

Εντός 

ομάδων 

296,940 296 1,003   

Σύνολο 311,416 299    

 

 Ο πίνακας 15 στο παράρτημα Β παρουσιάζει τις πολλαπλές συγκρίσεις του 

παράγοντα 1 των συμμετεχόντων ομαδοποιημένων αναφορικά με την ηλικία. 
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Το χαρακτηριστικό «ειδικότητα των εκπαιδευτικών» βρέθηκε να έχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά και να επηρεάζει τον παράγοντα 1 (F2,297=4.05 , p= .018 

< .05). Συγκεκριμένα, με βάση το LSD test, φαίνεται ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι 

θετικοί ως προς την συμπερίληψη των μαθητών με ΔΑΦ, με τους εκπαιδευτικούς 

ειδικής αγωγής να είναι περισσότερο θετικοί (M=4.49 , SD=0.89) σε σχέση με τους 

εκπαιδευτικούς ειδικότητας (M=3.87 , SD=1.30) που τείνουν να είναι αρνητικοί. 

 

Πίνακας 16: Περιγραφικά στατιστικά του παράγοντα 1 σχετικά με τη μεταβλητή 

ειδικότητα των εκπαιδευτικών σε κάθε κατηγορία. 

 

 

Παράγοντας 

1 

Ειδικότητα Αριθμός 

συμμετεχόντων 

Μ.Ο Τ.Α T.Σ 

Γενικής 

αγωγής 

207 4,2367 ,89319 ,06208 

Ειδικής 

αγωγής 

61 4,4891 1,20103 ,15378 

Εκπαιδευτικός 

ειδικότητας 

32 3,8646 1,29822 ,22949 

 Σύνολο  300 4,2483 1,02055 ,05892 

 

Πίνακας 17: Ανάλυση Διακύμανσης ANOVA του παράγοντα 1 ομαδοποιημένων 

αναφορικά με την ειδικότητα. 

Π
α

ρά
γο

ντ
α

ς 
1

 

 Άθρ. 

τετραγώνων 

Μεταβολή 

της 

συχνότητας 

(df) 

Μέση τιμή 

τετραγώνου 

F. 

κατα-

νομή 

Δείκτης 

σημαντικότητας

Sig. 

Μεταξύ 

ομάδων 

8,276 2 4,138 4,054 ,018 

Εντός 

ομάδων 

303,140 297 1,021   

Σύνολο 311,416 299    

 

 Ο πίνακας 18 στο παράρτημα Β παρουσιάζει τις πολλαπλές συγκρίσεις του 

παράγοντα 1 των συμμετεχόντων ομαδοποιημένων αναφορικά με την ειδικότητα. 
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Το επίπεδο γνώσεων επηρεάζει τον παράγοντα 1 (F4,295=4.36 , p=.002 < .05). 

Συγκεκριμένα, με βάση το LSD test, οι εκπαιδευτικοί με άριστο επίπεδο γνώσεων 

σχετικά με την εκπαίδευση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι οι 

θετικότεροι ως προς τη συμπερίληψη των μαθητών με ΔΑΦ (M=5 , SD=1.20) ,σε 

σχέση με αυτούς που διαθέτουν πολύ καλό επίπεδο γνώσεων (M= 4.38 , SD=1.08) , 

καλό επίπεδο (Μ=4.38 , SD=1.09) , μέτριο επίπεδο (M=4.26 , SD=0.87) και βασικό 

(M=3.78 , SD=0.93) με τους τελευταίους να είναι κάπως αρνητικοί απέναντι στη 

συμπερίληψη αυτών των μαθητών. 

 

Πίνακας 19: Περιγραφικά στατιστικά του παράγοντα 1 σχετικά με τη μεταβλητή 

επίπεδο γνώσεων των εκπαιδευτικών σε κάθε κατηγορία. 

 

 

Παράγοντας 

1 

Επίπεδο 

γνώσεων 

Αριθμός 

συμμετεχόντων 

Μ.Ο Τ.Α T.Σ 

Βασικό 54 3,7809 ,92645 ,12607 

Μέτριο 92 4,2627 ,87470 ,09119 

Καλό  84 4,3849 1,08814 ,11873 

Πολύ καλό  65 4,3821 1,08202 ,13421 

Άριστο 5 5 1,19606 ,53489 

 Σύνολο 300 1,02055 1,02055 ,05892 

 

Πίνακας 20: Ανάλυση Διακύμανσης ANOVA του παράγοντα 1 ομαδοποιημένων 

αναφορικά με το επίπεδο γνώσεων. 

Π
α

ρά
γο

ντ
α

ς 
1

 

 Άθρ. 

τετραγώνων 

Μεταβολή 

της 

συχνότητας 

(df) 

Μέση τιμή 

τετραγώνου 

F. 

κατα-

νομή 

Δείκτης 

σημαντικότητας

Sig. 

Μεταξύ 

ομάδων 

17,374 4 4,343 4,358 ,002 

Εντός 

ομάδων 

294,042 295 ,997   

Σύνολο 311,416 299    
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Ο πίνακας 21 στο παράρτημα Β παρουσιάζει τις πολλαπλές συγκρίσεις του παράγοντα 

1 των συμμετεχόντων ομαδοποιημένων αναφορικά με το επίπεδο γνώσεων. 

 

Σχετικά με τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε δομές της ΕΑΕ, η μέση βαθμολογία 

αυτών που διαθέτουν μεταπτυχιακό είναι 4.5 με τυπική απόκλιση 1.13, ενώ οι 

εκπαιδευτικοί που δεν διαθέτουν μεταπτυχιακό σε δομές της ΕΑΕ έχουν μέση 

βαθμολογία 4.19 με τυπική απόκλιση 0.99. Η διαφορά αυτή είναι στατιστικά 

σημαντική (t=2.178 , df=298, p=.030 < .05). Παρατηρούμε δηλαδή ότι οι εκπαιδευτικοί 

με μεταπτυχιακό στις δομές ΕΑΕ έχουν θετικότερη στάση απέναντι στη συμπερίληψη 

των μαθητών με ΔΑΦ στη γενική τάξη συγκριτικά με τους εκπαιδευτικούς που δεν 

έχουν . Τα αποτελέσματα του ελέγχου Διακύμανσης T-test του παράγοντα 1 συγκριτικά 

με το φύλο φαίνονται αναλυτικά στους πίνακες 22 και 23. 

 

Πίνακας 22: Έλεγχος Διακύμανσης T-test του παράγοντα 1 αναφορικά με τη 

μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε δομές ΕΑΕ. 

 
Μεταπτυχιακή 

εκπαίδευση 

Αριθμός 

Συμμετεχόντων 

Μ.Ο Τ.Α Μέσος Όρος 

Τ.Σ 

Παράγοντας 1 
ναι 57 4,5117 1,12989 ,14966 

όχι 243 4,1866 ,98552 ,06322 

 

Πίνακας 23: Συσχέτιση της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης με τον παράγοντα 1. 

 F Sig  t  df Sig. (2 

tailed) 

Παράγοντας 

1 

3,969 ,317 2,178 298 ,030 

 

Αναφορικά με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις Διαταραχές 

Αυτιστικού Φάσματος, η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών που διαθέτουν 

επιμόρφωση στις ΔΑΦ είναι 4.30 με τυπική απόκλιση 1.09 και η μέση βαθμολογία 

εκείνων που δεν διαθέτουν είναι 4.23 με τυπική απόκλιση 1. Η διαφορά αυτή δεν είναι 

στατιστικά σημαντική (t= .477, df= 298 p= .634 > 0.05). Άρα η 

επιμόρφωση/ειδίκευση/σεμινάρια των εκπαιδευτικών στις Διαταραχές Αυτιστικού 
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Φάσματος δεν επηρεάζει τις απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς τη συμπερίληψη των 

μαθητών με ΔΑΦ. 

Σχετικά με την εμπειρία των εκπαιδευτικών στην τάξη με μαθητή με ΔΑΦ, η 

μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών που διαθέτουν εμπειρία είναι 3.35 με τυπική 

απόκλιση 1.02, ενώ η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών που δεν διαθέτουν εμπειρία 

είναι 3.39 με τυπική απόκλιση 0.97. Η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική 

(t=.362, df=298, p=.718). Άρα η προηγούμενη εμπειρία των εκπαιδευτικών στην τάξη 

με μαθητή με ΔΑΦ δεν επηρεάζει τις απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς τη 

συμπερίληψη αυτών των μαθητών. 

Τέλος, δεν προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές για τον παράγοντα 1 

όταν αυτός συγκρίθηκε με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : την τοποθεσία σχολείου που 

εργάζονται οι εκπαιδευτικοί, το μορφωτικό τους επίπεδο και τα έτη προϋπηρεσίας. 

Αυτό σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δεν επηρεάζουν τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών ως προς τη συμπερίληψη των μαθητών με ΔΑΦ.  

 

3.3 Επίδραση προσωπικών χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών στον 

παράγοντα 2 

 

Ο παράγοντας 2 περιλαμβάνει τις δηλώσεις 7-10 του ερωτηματολογίου και 

εκφράζει την πεποίθηση του κάθε εκπαιδευτικού σχετικά με την αποτελεσματικότητα 

της συμπερίληψης. Όπως προαναφέρθηκε, η αξιολόγηση των αναλύσεων αυτού του 

παράγοντα είναι αντίστροφη, με τις βαθμολογίες άνω του 4 να δηλώνουν διαφωνία και 

κάτω του 4 να δηλώνουν συμφωνία με την έννοια του παράγοντα. Η μέση βαθμολογία 

των εκπαιδευτικών του δείγματος για τον δεύτερο παράγοντα είναι 3.37 με τυπική 

απόκλιση 1. Η μεγαλύτερη βαθμολογία που παρατηρήθηκε στην κλίμακα είναι 6.25 

και η μικρότερη 1. Υπήρξε δηλαδή ένα εύρος 5.25 βαθμών στα σημεία της κλίμακας 

στο δείγμα μας. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (επικρατούσα τιμή) σημείωσαν 

βαθμολογία 3.25 που σημαίνει ότι είναι θετικοί ως προς την αποτελεσματικότητα της 

συμπερίληψη. Οι μισοί εκπαιδευτικοί (διάμεσος) είχαν βαθμολογία στην κλίμακα ως 

3.25 και οι άλλοι μισοί από 3.25 και πάνω. Αυτό σημαίνει ότι στις δηλώσεις 7-10 οι 

μισοί εκπαιδευτικοί έχουν θετική στάση σε ότι αφορά την αποτελεσματικότητα της 

συμπερίληψης και οι άλλοι μισοί θετικοί προς ουδέτερη ή αρνητική. Το 25% των 

εκπαιδευτικών με τις χαμηλότερες δηλώσεις στα σημεία της κλίμακας είχαν 

βαθμολογία έως και 2.75 , οι μισοί εκπαιδευτικοί (50%) είχαν βαθμολογία έως και 3.25 



49 
 

, ενώ το 75% είχε βαθμολογία έως 4 δείχνοντας ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

δείχνουν να συμφωνούν με τις δηλώσεις για την πεποίθηση τους σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα της συμπερίληψης. 

 

Πίνακας 24: Περιγραφικά στατιστικά του παράγοντα 2 του ερωτηματολογίου. 

 Παράγοντας 2 

Πλήθος Έγκυρες τιμές 300 

Εκλιπούσες τιμές 0 

Μέσος Όρος 3,3750 

Διάμεσος 3,25 

Μέση τιμή 3,25 

Τυπική απόκλιση ,99634 

Ελάχιστο 1 

Μέγιστο 6,25 

Ποσοστά 25 5,500 

50 6,00 

75 6,75 

 

Πιο αναλυτικά και παίρνοντας το δεύτερο παράγοντα (δηλώσεις 7-10) 

συγκριτικά με κάθε προσωπικό χαρακτηριστικό των εκπαιδευτικών τα αποτελέσματα 

έχουν ως εξής:   

Αναφορικά με το φύλο των εκπαιδευτικών, η μέση βαθμολογία των ανδρών 

είναι 3.47 με τυπική απόκλιση .80 και η μέση βαθμολογία των γυναικών είναι 3.33 με 

τυπική απόκλιση 1.07. Η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική (t= 1.12, df= 

298 p= .212 > .05). Άρα το φύλο των εκπαιδευτικών δεν επηρεάζει την πεποίθηση τους 

για την αποτελεσματικότητα της συμπερίληψης. 

Ο παράγοντας ηλικία, όπως φαίνεται και στον πίνακα, επηρεάζει τη δεύτερη 

ομάδα των δηλώσεων (F3,296=4.71, p= .003 < .05). Συγκεκριμένα, με βάση το LSD test, 

οι εκπαιδευτικοί ηλικίας ≤30 (M=3.10 , SD=1.10) είναι θετικότεροι ως προς τη δεύτερη 

ομάδα δηλώσεων από τους εκπαιδευτικούς ηλικίας 31-40 (M=3,51 , SD= .82) , ηλικίας 

41-50 (M=3.61 , SD=1.08) και ηλικίας >50 (M=3.38 , SD= .996). Παρατηρούμε 

δηλαδή ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι θετικοί ως προς την πεποίθηση τους για την 

αποτελεσματικότητα της συμπερίληψης, με τους εκπαιδευτικούς ηλικίας  ≤30 να 
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θεωρούν πιο αποτελεσματική τη συμπερίληψη σε σύγκριση με τους μεγαλύτερους σε 

ηλικία εκπαιδευτικούς. 

 

Πίνακας 25: Περιγραφικά στατιστικά του παράγοντα 2 σχετικά με τη μεταβλητή 

ηλικία σε κάθε κατηγορία. 

 

 

Παράγοντας 

2 

ηλικία Αριθμός 

συμμετεχόντων 

Μ.Ο Τ.Α T.Σ 

≤30 112 3,1027 1,10361 ,10428 

31-40 112 3,5156 ,82219 ,07769 

41-50 40 3,6125 1,08153 ,17101 

>50 36 3,5208 ,88515 ,14752 

Σύνολο  300 3,3750 ,99634 ,05752 

 

Πίνακας 26: Ανάλυση Διακύμανσης ANOVA του παράγοντα 2 ομαδοποιημένων 

αναφορικά με την ηλικία. 

Π
α

ρά
γο

ντ
α

ς 
2

 

 Άθρ. 

τετραγώνων 

Μεταβολή 

της 

συχνότητας 

(df) 

Μέση τιμή 

τετραγώνου 

F. 

κατά-

νομή 

Δείκτης 

σημαντικότητας

Sig. 

Μεταξύ 

ομάδων 

13,543 3 4,514 4,717, ,003 

Εντός 

ομάδων 

283,270 296 ,957   

Σύνολο 296,812 299    

 

 Ο πίνακας 15 στο παράρτημα Β παρουσιάζει τις πολλαπλές συγκρίσεις του 

παράγοντα 1 των συμμετεχόντων ομαδοποιημένων αναφορικά με την ηλικία. 

 

Αναφορικά με τα έτη προϋπηρεσίας και τη σύγκριση με τον παράγοντα 2, 

βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά και να τον επηρεάζει (F4,295=3.48 

, p= .009 < .05). Συγκεκριμένα, με βάση το LSD test, φαίνεται ότι όσο μικρότερη 

προϋπηρεσία έχει ο εκπαιδευτικός τόσο περισσότερο αποτελεσματική βρίσκει την 

συμπερίληψη. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί με τα λιγότερα έτη προϋπηρεσίας ≤5 έχουν την 
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πεποίθηση ότι η συμπερίληψη είναι περισσότερο αποτελεσματική (M= 3.14 , SD=1.24) 

από τους εκπαιδευτικούς με 6-10 χρόνια προϋπηρεσίας (M=3.23 , SD=0.91), με 11-15 

χρόνια (M=3.68 , SD=0.82), με 16-20 χρόνια (M=3.38 , SD=0.93) και τους 

εκπαιδευτικούς με >20 χρόνια (M=3.57 , SD=0.94).    

 

Πίνακας 27: Περιγραφικά στατιστικά του παράγοντα 2 σχετικά με τη μεταβλητή έτη 

προϋπηρεσίας σε κάθε κατηγορία. 

 

 

Παράγοντας 

2 

ηλικία Αριθμός 

συμμετεχόντων 

Μ.Ο Τ.Α T.Σ 

≤5 66 4,2727 1,28955 ,15873 

6-10 98 4,4320 ,91626 ,09256 

11-15 71 3,9507 ,87441 ,10377 

16-20 27 4,2407 1,13165 ,21779 

>20 38 4,2939 ,82785 ,13430 

 Σύνολο 300 4,2483 1,02055 ,05892 

 

Πίνακας 28: Ανάλυση Διακύμανσης ANOVA του παράγοντα 2 ομαδοποιημένων 

αναφορικά με την έτη προϋπηρεσίας. 

Π
α

ρά
γο

ντ
α

ς 
2

 

 Άθρ. 

τετραγώνων 

Μεταβολή 

της 

συχνότητας 

(df) 

Μέση τιμή 

τετραγώνου 

F. 

κατα-

νομή 

Δείκτης 

σημαντικότητας

Sig. 

Μεταξύ 

ομάδων 

13,369 4 3,342 4,810 3,478 

Εντός 

ομάδων 

283,444 295 ,961   

Σύνολο 296,812 299    

  

Ο πίνακας 29 στο παράρτημα Β παρουσιάζει τις πολλαπλές συγκρίσεις του 

παράγοντα 1 των συμμετεχόντων ομαδοποιημένων αναφορικά με την έτη 

προϋπηρεσίας. 
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Το επίπεδο γνώσεων επηρεάζει τον παράγοντα 2 (F4,295=3.79 , p=.005 < .05). 

Συγκεκριμένα, με βάση το LSD test, οι εκπαιδευτικοί με καλό επίπεδο γνώσεων 

σχετικά με την εκπαίδευση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι οι 

θετικότεροι ως προς την αποτελεσματικότητα της συμπερίληψης (M=3.13 , SD=0.95) 

,σε σχέση με αυτούς που διαθέτουν πολύ καλό επίπεδο γνώσεων (M= 3.20 , SD=1.07) 

, μέτριο επίπεδο (Μ=3.55 , SD=0.89) , βασικό επίπεδο (M=3.63 , SD=1.03) και άριστο 

(M=3.75 , SD=1.24) με τους τελευταίους να είναι οι λιγότερο θετικοί απέναντι στην 

αποτελεσματικότητα της συμπερίληψης. 

 

Πίνακας 30: Περιγραφικά στατιστικά του παράγοντα 2 σχετικά με τη μεταβλητή 

επίπεδο γνώσεων των εκπαιδευτικών σε κάθε κατηγορία. 

 

 

Παράγοντας 

2 

Επίπεδο 

γνώσεων 

Αριθμός 

συμμετεχόντων 

Μ.Ο Τ.Α T.Σ 

Βασικό 54 3,6343 1,02988 ,14015 

Μέτριο 92 3,5543 ,88859 ,09264 

Καλό  84 3,1280 ,95256 ,10393 

Πολύ καλό  65 3,1962 1,06662 ,13230 

Άριστο 5 3,7500 1,23744 ,55340 

 Σύνολο 300 3,3750 ,99634 ,05752 

 

Πίνακας 31: Ανάλυση Διακύμανσης ANOVA του παράγοντα 2 ομαδοποιημένων 

αναφορικά με το επίπεδο γνώσεων. 

Π
α

ρά
γο

ντ
α

ς 
2

 

 Άθρ. 

τετραγώνων 

Μεταβολή 

της 

συχνότητας 

(df) 

Μέση τιμή 

τετραγώνου 

F. 

κατα-

νομή 

Δείκτης 

σημαντικότητας

Sig. 

Μεταξύ 

ομάδων 

14,497 4 3,624 3,787 ,005 

Εντός 

ομάδων 

282,316 295 ,957   

Σύνολο 296,813 299    
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Ο πίνακας 21 στο παράρτημα Β παρουσιάζει τις πολλαπλές συγκρίσεις του 

παράγοντα 2 των συμμετεχόντων ομαδοποιημένων αναφορικά με το επίπεδο γνώσεων. 

Σχετικά με τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε δομές της ΕΑΕ, η μέση βαθμολογία 

αυτών που διαθέτουν μεταπτυχιακό είναι 3.05 με τυπική απόκλιση 0.91, ενώ οι 

εκπαιδευτικοί που δεν διαθέτουν μεταπτυχιακό σε δομές της ΕΑΕ έχουν μέση 

βαθμολογία 3.45 με τυπική απόκλιση 1. Η διαφορά αυτή είναι στατιστικά σημαντική 

(t=2.744 , df=298, p=.006 < .05). Παρατηρούμε δηλαδή ότι οι εκπαιδευτικοί με 

μεταπτυχιακό στις δομές ΕΑΕ είναι περισσότερο πεπεισμένοι για την 

αποτελεσματικότητα της συμπερίληψης από τους εκπαιδευτικούς που δεν διαθέτουν 

μεταπτυχιακό σε δομές της ΕΑΕ.  

 

Πίνακας 32: Έλεγχος Διακύμανσης T-test του παράγοντα 2 αναφορικά με τη 

μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε δομές ΕΑΕ. 

 
Μεταπτυχιακή 

εκπαίδευση 

Αριθμός 

Συμμετεχόντων 

Μ.Ο Τ.Α Μέσος Όρος 

Τ.Σ 

Παράγοντας 2 
ναι 57 3,0526 ,91336 ,12098 

όχι 243 3,4506 1,00162 ,06425 

 

Πίνακας 33: Συσχέτιση της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης με τον παράγοντα 2. 

 F Sig  t  df Sig. (2 

tailed) 

Παράγοντας 

2 

,514 ,474 2,744 298 ,006 

 

Αναφορικά με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις Διαταραχές 

Αυτιστικού Φάσματος, η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών που διαθέτουν 

επιμόρφωση στις ΔΑΦ είναι 3.27 με τυπική απόκλιση 0.99 και η μέση βαθμολογία 

εκείνων που δεν διαθέτουν είναι 3.41 με τυπική απόκλιση 1. Η διαφορά αυτή δεν είναι 

στατιστικά σημαντική (t=1.06, df= 298 p= .286 > 0.05).Άρα η 

επιμόρφωση/ειδίκευση/σεμινάρια των εκπαιδευτικών στις Διαταραχές Αυτιστικού 

Φάσματος δεν επηρεάζει την πεποίθηση τους για την αποτελεσματικότητα της 

συμπερίληψης. 
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Σχετικά με την εμπειρία των εκπαιδευτικών στην τάξη με μαθητή με ΔΑΦ, η 

μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών που διαθέτουν εμπειρία είναι 3.35 με τυπική 

απόκλιση 1.02, ενώ η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών που δεν διαθέτουν εμπειρία 

είναι 3.40 με τυπική απόκλιση 0.97. Η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική 

(t=.362, df=298, p=.718). Άρα η προηγούμενη εμπειρία των εκπαιδευτικών στην τάξη 

με μαθητή με ΔΑΦ δεν επηρεάζει την πεποίθηση τους για την αποτελεσματικότητα της 

συμπερίληψης. 

Τέλος, δεν προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές για τον παράγοντα 2 

όταν αυτός συγκρίθηκε με τα εξής χαρακτηριστικά: την τοποθεσία σχολείου που 

εργάζονται οι εκπαιδευτικοί και το μορφωτικό τους επίπεδο. Αυτό σημαίνει πως τα 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δεν επηρεάζουν την πεποίθηση των εκπαιδευτικών για 

την αποτελεσματικότητα της συμπερίληψης. 

 

3.4 Επίδραση προσωπικών χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών στον 

παράγοντα 3 

 

Ο παράγοντας 3 περιλαμβάνει τις δηλώσεις 11-14 του ερωτηματολογίου και 

εκφράζει τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τους επαγγελματικούς ρόλους και τα 

καθήκοντα τους. Εστιάζει κυρίως στη συνεργατική διδασκαλία των εκπαιδευτικών 

γενικής και ειδικής αγωγής με απώτερο σκοπό την κάλυψη των αναγκών των μαθητών 

με ΔΑΦ. Η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών του δείγματος για τον τρίτο 

παράγοντα είναι 6.03 με τυπική απόκλιση 0.76. Η μεγαλύτερη βαθμολογία που 

παρατηρήθηκε στην κλίμακα ήταν το σημείο 7 (συμφωνώ απόλυτα) και η μικρότερη 

2.25. Υπήρξε δηλαδή ένα εύρος 4.75 βαθμών στα σημεία της κλίμακας στο δείγμα μας. 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (επικρατούσα τιμή) σημείωσαν βαθμολογία 7 που 

σημαίνει ότι είναι εντελώς θετικοί απέναντι στη συνεργατική διδασκαλία των 

εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής. Οι μισοί εκπαιδευτικοί (διάμεσος) είχαν 

βαθμολογία στην κλίμακα ως 6 και οι άλλοι μισοί από 6 και πάνω. Αυτό σημαίνει ότι 

στις δηλώσεις 11-14 όλοι οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν θετικοί ως προς τη συνεργασία 

των εκπαιδευτικών με τους να συμφωνούν πολύ με τις δηλώσεις του παράγοντα 3 και 

τους άλλους μισούς να συμφωνούν απόλυτα. Το 25% των εκπαιδευτικών με τις 

χαμηλότερες δηλώσεις στα σημεία της κλίμακας είχαν βαθμολογία έως και 5.5 , οι 

μισοί εκπαιδευτικοί (50%) είχαν βαθμολογία έως και 6 , ενώ το 75% είχε βαθμολογία 



55 
 

έως 6.75 δείχνοντας έτσι την απόλυτα θετική τους στάση στις απόψεις τους για τη 

συνεργατική διδασκαλία. 

 

Πίνακας 34: Περιγραφικά στατιστικά του παράγοντα 3 του ερωτηματολογίου. 

 Παράγοντας 3 

Πλήθος Έγκυρες τιμές 300 

Εκλιπούσες τιμές 0 

Μέσος Όρος 6,0358 

Διάμεσος 6,00 

Μέση τιμή 7,00 

Τυπική απόκλιση ,76379 

Ελάχιστο 2,25 

Μέγιστο 7,00 

Ποσοστά 25 5,5 

50 6 

75 6,75 

 

Πιο αναλυτικά και παίρνοντας τον τρίτο παράγοντα (δηλώσεις 11-14) 

συγκριτικά με κάθε προσωπικό χαρακτηριστικό των εκπαιδευτικών τα αποτελέσματα 

έχουν ως εξής:   

Αναφορικά με το φύλο των εκπαιδευτικών, η μέση βαθμολογία των ανδρών 

είναι 6,08 με τυπική απόκλιση .75 και η μέση βαθμολογία των γυναικών είναι 6.02 με 

τυπική απόκλιση .77 . Η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική (t= .614, df= 

298 p= .540 > .05). Άρα το φύλο των εκπαιδευτικών δεν επηρεάζει τις απόψεις τους 

για τους επαγγελματικούς τους ρόλους και τα καθήκοντά τους. 

Ο παράγοντας ηλικία δεν βρέθηκε να επηρεάζει την ομάδα 3 των δηλώσεων 

(F3,296=1.31 , p= .271 > .05) που αφορά τις απόψεις για τους επαγγελματικούς ρόλους 

και τα καθήκοντα των εκπαιδευτικών.  

Σχετικά με το χαρακτηριστικό «τοποθεσία σχολείου που εργάζεται ο κάθε 

εκπαιδευτικός» και τη σύγκρισή του με τον παράγοντα 3, βρέθηκε ότι αυτό το 

χαρακτηριστικό επηρεάζει τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τους επαγγελματικούς 

ρόλους και τα καθήκοντά τους (F2,297=3.6 , p= .029 < .05). Συγκεκριμένα, με βάση το 

LSD test, παρατηρούμε ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι θετικοί ως προς τη συνεργατική 
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διδασκαλία, με θετικότερους αυτούς που εργάζονται σε ημιαστικές περιοχές (M=6.14 

, SD=0.79) σχέση με αυτούς που εργάζονται σε αστικές (M=6.05 , SD=0.76) και 

αγροτικές (M=5.85 , SD=0.69)  περιοχές, οι οποίοι είναι οι λιγότερο θετικοί. 

 

Πίνακας 35: Περιγραφικά στατιστικά του παράγοντα 3 σχετικά με τη μεταβλητή 

τοποθεσία σχολείου σε κάθε κατηγορία. 

 

 

Παράγοντας 

3 

Τοποθεσία 

σχολείου 

Αριθμός 

συμμετεχόντων 

Μ.Ο Τ.Α T.Σ 

Αστική 104 6,0457 ,76305 ,07482 

Ημιαστική 121 6,1446 ,78909 ,07174 

Αγροτική 75 5,8467 ,69371 ,08010 

Σύνολο 300 6,0358 ,76379 ,04410 

 

Πίνακας 36: Ανάλυση Διακύμανσης ANOVA του παράγοντα 3 ομαδοποιημένων 

αναφορικά με την ηλικία. 

Π
α

ρά
γο

ντ
α

ς 
3

 

 Άθρ. 

τετραγώνων 

Μεταβολή 

της 

συχνότητας 

(df) 

Μέση τιμή 

τετραγώνου 

F. 

κατα-

νομή 

Δείκτης 

σημαντικότητας

Sig. 

Μεταξύ 

ομάδων 

4,126 2 2,063 3,598 ,029 

Εντός 

ομάδων 

170,301 297 ,573   

Σύνολο 174,427 299    

 

 Ο πίνακας 37 στο παράρτημα Β παρουσιάζει τις πολλαπλές συγκρίσεις του 

παράγοντα 3 των συμμετεχόντων ομαδοποιημένων αναφορικά με την τοποθεσία 

σχολείου. 

Όσον αφορά στο μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων, αυτό βρέθηκε να 

επηρεάζει τον παράγοντα 3 (F2,297=7.34 , p= .001 < .05). Συγκεκριμένα, με βάση το 

LSD test, παρατηρείται ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί ανεξαρτήτως πτυχίου είναι θετικοί 

απέναντι στη συνεργατική διδασκαλία, με αυτούς που έχουν μεταπτυχιακό τίτλο 

σπουδών να είναι πιο θετικοί (M=6.16, SD=0.85) σε σχέση με αυτούς που είναι 
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απόφοιτοι ΑΕΙ (M=6.07 , SD=0.71) και απόφοιτοι Παιδαγωγικής Ακαδημίας (M=5.51 

, SD=0.89). 

 

Πίνακας 38: Περιγραφικά στατιστικά του παράγοντα 3 σχετικά με τη μεταβλητή 

ειδικότητα των εκπαιδευτικών σε κάθε κατηγορία. 

 

 

Παράγοντας 

3 

Ειδικότητα Αριθμός 

συμμετεχόντων 

Μ.Ο Τ.Α T.Σ 

Γενικής 

αγωγής 

207 6,0097 ,73770 ,05127 

Ειδικής 

αγωγής 

61 6,2008 ,78371 ,10034 

Εκπαιδευτικός 

ειδικότητας 

32 5,8906 ,86121 ,15224 

 Σύνολο  300 6,0358 ,76379 ,04410 

 

Πίνακας 39: Ανάλυση Διακύμανσης ANOVA του παράγοντα 3 ομαδοποιημένων 

αναφορικά με την ειδικότητα. 

Π
α

ρά
γο

ντ
α

ς 
3

 

 Άθρ. 

τετραγώνων 

Μεταβολή 

της 

συχνότητας 

(df) 

Μέση τιμή 

τετραγώνου 

F. 

κατα-

νομή 

Δείκτης 

σημαντικότητας

Sig. 

Μεταξύ 

ομάδων 

2,477 2 1,238 2,139 ,120 

Εντός 

ομάδων 

171,950 297 ,579   

Σύνολο 174,427 299    

 

 Ο πίνακας 18 στο παράρτημα Β παρουσιάζει τις πολλαπλές συγκρίσεις του 

παράγοντα 3 των συμμετεχόντων ομαδοποιημένων αναφορικά με την ειδικότητα.  

Αναφορικά με τα έτη προϋπηρεσίας και την ειδικότητα των εκπαιδευτικών, δεν 

βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά με τον παράγοντα 3, που σημαίνει 

ότι αυτά δεν επηρεάζουν τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τη συνεργατική 

διδασκαλία.  
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Το επίπεδο γνώσεων επηρεάζει τον παράγοντα 3 (F4,295=6.27 , p=.000 < .05). 

Συγκεκριμένα, με βάση το LSD test, οι εκπαιδευτικοί με άριστο επίπεδο γνώσεων 

σχετικά με την εκπαίδευση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι οι 

θετικότεροι ως προς τη συνεργατική διδασκαλία (M=6.4 , SD=0.70) ,σε σχέση με 

αυτούς που διαθέτουν πολύ καλό επίπεδο γνώσεων (M= 6.24 , SD=0.64) , καλό επίπεδο 

(Μ=6.19 , SD=0.72) , μέτριο επίπεδο (M=5.94 , SD=0.72) και βασικό (M=5.67 , 

SD=0.89) με τους τελευταίους να είναι οι λιγότερο θετικοί από τους υπόλοιπους. 

 

Πίνακας 40: Περιγραφικά στατιστικά του παράγοντα 3 σχετικά με τη μεταβλητή 

επίπεδο γνώσεων των εκπαιδευτικών σε κάθε κατηγορία. 

 

 

Παράγοντας 

1 

Επίπεδο 

γνώσεων 

Αριθμός 

συμμετεχόντων 

Μ.Ο Τ.Α T.Σ 

Βασικό 54 5,6667 ,89284 ,12150 

Μέτριο 92 5,9429 ,72163 ,07523 

Καλό  84 6,1935 ,71805 ,07835 

Πολύ καλό  65 6,2423 ,64191 ,07962 

Άριστο 5 6,4 ,69821 ,31225 

 Σύνολο 300 6,0358 ,76379 ,04410 

 

Πίνακας 41: Ανάλυση Διακύμανσης ANOVA του παράγοντα 3 ομαδοποιημένων 

αναφορικά με το επίπεδο γνώσεων. 

Π
α

ρά
γο

ντ
α

ς 
3

 

 Άθρ. 

τετραγώνων 

Μεταβολή 

της 

συχνότητας 

(df) 

Μέση τιμή 

τετραγώνου 

F. 

κατα-

νομή 

Δείκτης 

σημαντικότητας

Sig. 

Μεταξύ 

ομάδων 

13,674 4 3,419 6,273 ,000 

Εντός 

ομάδων 

160,753 295 ,545   

Σύνολο 174,427 299    

 

Ο πίνακας 21 στο παράρτημα Β παρουσιάζει τις πολλαπλές συγκρίσεις του παράγοντα 

3 των συμμετεχόντων ομαδοποιημένων αναφορικά με το επίπεδο γνώσεων. 
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Σχετικά με τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε δομές της ΕΑΕ, η μέση βαθμολογία 

αυτών που διαθέτουν μεταπτυχιακό είναι 6.31 με τυπική απόκλιση 0.72, ενώ οι 

εκπαιδευτικοί που δεν διαθέτουν μεταπτυχιακό σε δομές της ΕΑΕ έχουν μέση 

βαθμολογία 5.97 με τυπική απόκλιση 0.76. Η διαφορά αυτή είναι στατιστικά 

σημαντική (t=3.069 , df=298, p=.002 < .05). Παρατηρούμε δηλαδή ότι οι εκπαιδευτικοί 

που έχουν μεταπτυχιακό στις δομές ΕΑΕ δηλώνουν μια θετικότερη στάση απέναντι 

στη συνεργατική διδασκαλία σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν. 

 

Πίνακας 42: Έλεγχος Διακύμανσης T-test του παράγοντα 3 αναφορικά με τη 

μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε δομές ΕΑΕ. 

 
Μεταπτυχιακή 

εκπαίδευση 

Αριθμός 

Συμμετεχόντων 

Μ.Ο Τ.Α Μέσος Όρος 

Τ.Σ 

Παράγοντας 2 
ναι 57 6,3114 ,71539 ,09476 

όχι 243 5,9712 ,76175 ,04887 

 

Πίνακας 43: Συσχέτιση της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης με τον παράγοντα 3. 

 F Sig  t  df Sig. (2 

tailed) 

Παράγοντας 

3 

,519 ,472 3,069 298 ,002 

 

Αναφορικά με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις Διαταραχές 

Αυτιστικού Φάσματος, η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών που διαθέτουν 

επιμόρφωση στις ΔΑΦ είναι 6.08 με τυπική απόκλιση 0.85 και η μέση βαθμολογία 

εκείνων που δεν διαθέτουν είναι 6.02 με τυπική απόκλιση 0.73. Η διαφορά αυτή δεν 

είναι στατιστικά σημαντική (t=.629, df= 298 p= .530 > 0.05). Άρα η 

επιμόρφωση/ειδίκευση/σεμινάρια των εκπαιδευτικών στις Διαταραχές Αυτιστικού 

Φάσματος δεν επηρεάζει τις απόψεις τους για τους επαγγελματικούς τους ρόλους και 

τα καθήκοντά τους. 

Σχετικά με την προηγούμενη εμπειρία των εκπαιδευτικών στην τάξη με μαθητή 

με ΔΑΦ, η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών που διαθέτουν εμπειρία είναι 6.06 με 

τυπική απόκλιση 0.80, ενώ η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών που δεν διαθέτουν 

εμπειρία είναι 6.01 με τυπική απόκλιση 0.73. Η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά 
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σημαντική (t=.569, df=298, p=.570). Άρα η προηγούμενη εμπειρία των εκπαιδευτικών 

στην τάξη με μαθητή με ΔΑΦ δεν επηρεάζει τις απόψεις τους για τους επαγγελματικούς 

τους ρόλους και τα καθήκοντά τους. 

Στο παράρτημα Β παρουσιάζονται οι πολλαπλές συγκρίσεις των παραγόντων 

1, 2 και 3 ομαδοποιημένων αναφορικά με τα χαρακτηριστικά με τα οποία βρέθηκαν να 

έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά. 

Επίσης, παρουσιάζονται τα διαγράμματα των μέσων όρων των παραγόντων 1, 

2 και 3 συγκριτικά με τις μεταβλητές που βρέθηκαν να έχουν στατιστικά σημαντική 

διαφορά κατά την ανάλυση διακύμανσης ANOVA. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

4.1 Συζήτηση 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη των στάσεων των εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως προς τη συμπερίληψη των μαθητών με ΔΑΦ στη γενική 

τάξη. Επιμέρους στόχοι ήταν η μελέτη της επίδρασης των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών καθώς και προσωπικών χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών που 

σχετίζονται με τη μεταβλητή.  

Τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας ήταν 3 και ήταν τα εξής: 

 

1. Ποιες είναι οι στάσεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης ως προς τη συμπερίληψη μαθητών με ΔΑΦ; 

 

2. Υπάρχει προσωπικά χαρακτηριστικά που συνδέονται με τις στάσεις των 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας ως προς τη συμπερίληψη μαθητών με 

ΔΑΦ;  

 

3. Υπάρχει διαφορά στάσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών γενικής και 

ειδικής αγωγής ως προς τη συμπερίληψη μαθητών με ΔΑΦ;  

 

Από τη μελέτη του κάθε ερευνητικού ερωτήματος ως προς τους 3 παράγοντες 

του ερωτηματολογίου προέκυψαν τα παρακάτω ευρήματα. 

Ο πρώτος στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση των στάσεων των 

εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως προς τη συμπερίληψη μαθητών με 

ΔΑΦ.  

Ως προς τον πρώτο παράγοντα του ερωτηματολογίου «απόψεις εκπαιδευτικών 

προς τη συμπερίληψη μαθητών με ΔΑΦ στη γενική τάξη», φάνηκε ότι όλοι οι 

εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν την ένταξη των μαθητών με ΔΑΦ στη γενική τάξη. 

Παρόλα αυτά, έως και το 75% των εκπαιδευτικών διαφωνούν με την κατάργηση των 

ξεχωριστών τάξεων που εξυπηρετούν τους μαθητές με ΔΑΦ. Το εύρημα αυτό 

συμφωνεί με τα ευρήματα αντίστοιχων ερευνών στο διεθνή χώρο. Στις έρευνες των 
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Strogilos και συνεργατών (2012) και Zoniou-Sideri και Vlachou (2006) οι 

εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής συμφωνούν με τη διατήρηση των τμημάτων ένταξης για 

τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ενώ και στην έρευνα της Wilkerson 

(2012), οι δάσκαλοι τόσο της γενικής όσο και της ειδικής αγωγής θεωρούν ότι οι 

ξεχωριστές τάξεις πρέπει να διατηρηθούν. Στην έρευνα των McGillicuddy και 

O’Donnell (2013), πέντε εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής με εκπαίδευση στην ειδική 

αγωγή επισημαίνουν τη σημαντικότητα των τμημάτων ένταξης ή άλλων χώρων ειδικά 

διαμορφωμένων για τη χαλάρωση και την ηρεμία των μαθητών με ΔΑΦ σε αγχωτικές 

περιόδους. Τέλος, στην έρευνα των Gregor, και Campbell (2001), η πλειοψηφία των 

ειδικών παιδαγωγών πρότεινε ειδικές μονάδες εντός του γενικού σχολείου σε ερώτηση 

για το πιο επωφελές εκπαιδευτικό περιβάλλον παιδιών με ΔΑΦ, ώστε να επιτρέπεται 

ως ένα βαθμό και η συμπερίληψη. 

Επίσης όλοι οι εκπαιδευτικοί συμφώνησαν και ήταν θετικοί στην τροποποίηση 

των γενικών τάξεων ώστε να καλύψουν τις ανάγκες των μαθητών με ΔΑΦ. Το 

αποτέλεσμα αυτό, συμφωνεί και με τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών όπου 

εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής στην έρευνα των Kasa-Hendrickson και Kluth, (2005) 

και εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής στην έρευνα της Wilkerson (2012) 

θεωρούν εφικτές τις τροποποιήσεις των τάξεων με σκοπό την εξυπηρέτηση των 

μαθητών με ΔΑΦ. 

Ως προς τον δεύτερο παράγοντα του ερωτηματολογίου «πεποίθηση για την 

αποτελεσματικότητα της συμπερίληψης», φάνηκε ότι υπήρξε διαφωνία στις δηλώσεις 

του παράγοντα, πράγμα που δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί είναι αρκετά πεπεισμένοι ότι 

η συμπερίληψη είναι αποτελεσματική (ο παράγοντας 2 αξιολογήθηκε αντίστροφα σε 

σχέση με τις δηλώσεις). Αυτό το εύρημα έρχεται σε αντίθεση με τα ευρήματα ερευνών 

στο διεθνή χώρο όπου διευθυντές σχολείων γενικής αγωγής αμφιβάλλουν για την 

αποτελεσματικότητα της συμπερίληψης καθώς θεωρούν ότι ο δάσκαλος όταν 

ασχολείται με μαθητή με ΔΑΦ, δεν αφιερώνει τον απαραίτητο χρόνο στους υπόλοιπους 

μαθητές (Weller, 2012). Το ίδιο υποστήριξαν και εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής στην 

έρευνα των Humphrey και Symes (2013) οι οποίοι δήλωσαν πως η συμπερίληψη 

μαθητή με ΔΑΦ μπορεί να μειώσει τον χρόνο που αφιερώνουν στους υπόλοιπους 

μαθητές. 

Ως προς τον τρίτο παράγοντα «απόψεις για τους επαγγελματικούς ρόλους και 

καθήκοντα», όλοι οι εκπαιδευτικοί φάνηκε να συμφωνούν με τη συνεργασία των 

εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής. Το ίδιο παρατηρείται και σε προηγούμενες 
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έρευνες. Εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής τονίζουν τη σημασία της 

ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ τους αλλά και με όλα τα μέλη τους σχολείου, καθώς 

και τη δημιουργία κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές με ΔΑΦ 

που είναι ενταγμένοι στη γενική τάξη (Kosmerl, 2011). Σε άλλες έρευνες των Kent-

Walsh και Light (2003), Robertson et al. (2003), Razali et al. (2013) οι εκπαιδευτικοί 

γενικής αγωγής κρίνουν απαραίτητη τη συνεργασία του δασκάλου της τάξης και των 

μελών της σχολικής κοινότητας, ενώ θεωρούν απαραίτητη την παρουσία ειδικού 

παιδαγωγού στην τάξη με την εφαρμογή του θεσμού της παράλληλης στήριξης, ώστε 

να υπάρχει ουσιαστική βοήθεια στον μαθητή με ΔΑΦ. 

Ο δεύτερος στόχος της έρευνας ήταν να διερευνήσει αν τα προσωπικά 

χαρακτηριστικά συνδέονται με τις στάσεις των εκπαιδευτικών ως προς τη 

συμπερίληψη μαθητών με ΔΑΦ. 

Ως προς τον παράγοντα 1 του ερωτηματολογίου βρέθηκε ότι υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με την ηλικία. Παρατηρήθηκε ότι 

περισσότερο θετικοί από τους υπόλοιπους ήταν οι εκπαιδευτικοί ηλικίας ≤30. Αυτό το 

εύρημα συμφωνεί και με τα ευρήματα από έρευνες στο διεθνή χώρο σχετικά με το 

χαρακτηριστικό ηλικία ως προς τη συμπερίληψη των μαθητών με ΔΑΦ (Sharma & 

Chow, 2008; Soodak et aI., 1998). Σε αντίθεση με προηγούμενες έρευνες, στην έρευνά 

μας βρέθηκε ότι η προηγούμενη εμπειρία με μαθητή με ΔΑΦ στην τάξη δεν επηρεάζει 

την πεποίθηση των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματικότητα της συμπερίληψης. 

Πλήθος προηγούμενων ερευνών (Gregor & Campbell, 2001; Kent Walsh & Light, 

2003; Horrocks et al., 2008; Park, Chitiyo, & Choi, 2010; McGillicuddy & O’Donnell, 

2013), δείχνει ότι όσοι είχαν αντίστοιχη εμπειρία με μαθητές με ΔΑΦ ήταν θετικότεροι 

στη συμπερίληψη. 

Ως προς τον παράγοντα 2, βρέθηκε ότι σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των 

στάσεων για την αποτελεσματικότητα της συμπερίληψης διαδραματίζει το μορφωτικό 

επίπεδο των εκπαιδευτικών. Όσοι διέθεταν μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή ήταν 

θετικότεροι σε σχέση με αυτούς που δεν είχαν καμία ειδίκευση. Τα παραπάνω 

αποτελέσματα συμφωνούν με την υπάρχουσα βιβλιογραφία (Horrocks et al., 2008; 

Weller, 2012; Wilkerson, 2012; Humphrey & Symes, 2013). Επίσης, όπως και στον 

παράγοντα 1,έτσι και εδώ, βρέθηκε ότι η ηλικία επηρεάζει και τον παράγοντα 2 

ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Οι μικρότεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η 

συμπερίληψη είναι αποτελεσματική. 
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Ο παράγοντας 3 φάνηκε να επηρεάζεται και αυτός από το μορφωτικό επίπεδο 

των συμμετεχόντων. Όσοι ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού ήταν θετικότεροι στη 

συνεργασία των εκπαιδευτικών και υιοθετούσαν ευκολότερα συμπεριληπτικές 

πρακτικές. Το παραπάνω εύρημα συμφωνεί με τα ευρήματα προηγούμενων ερευνών 

όπως προαναφέρθηκε και για τον παράγοντα 2. Σε αντίθεση με προηγούμενες έρευνες, 

έρχεται το εύρημα της έρευνάς μας σχετικά με την ηλικία και τα έτη προϋπηρεσίας. 

Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά για αυτά τα δυο χαρακτηριστικά σε 

σχέση με τον παράγοντα 3. Αντίθετα, στο διεθνή χώρο οι εκπαιδευτικοί που έχουν 

λιγότερη διδακτική εμπειρία και έχουν πρόσφατα αποφοιτήσει, άρα είναι και ηλικιακά 

νεότεροι, υιοθετούν συμπεριληπτικές πρακτικές συχνότερα και δηλώνουν πρόθυμοι να 

συνεργαστούν (McGillicuddy & O’Donnell, 2013).  

Ο τρίτος και τελευταίος στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση ύπαρξης 

διαφοράς των στάσεων μεταξύ εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής. Σχετικά με 

τον παράγοντα 1, βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά όσον αφορά την 

ειδικότητα των εκπαιδευτικών. Όλοι οι εκπαιδευτικοί ήταν θετικοί ως προς τη 

συμπερίληψη, με τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής να είναι οι περισσότερο θετικοί. 

Η υπάρχουσα βιβλιογραφία συμφωνεί με το παραπάνω καθώς στις έρευνες των 

Kosmerl (2011) και Wilkerson (2012) φάνηκε ότι αν και στο σύνολο τους οι 

εκπαιδευτικοί ήταν θετικοί στη συμπερίληψη μαθητών με ΔΑΦ στη γενική τάξη, οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής υπήρξαν θετικότεροι, όπως φάνηκε από τα 

αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης. Σε άλλη έρευνα σε ερώτηση σχετικά με το 

ποιο είναι το πιο επωφελές εκπαιδευτικό περιβάλλον για ένα παιδί με ΔΑΦ, η 

πλειονότητα των ειδικών παιδαγωγών πρότεινε ειδικές μονάδες εντός του γενικού 

σχολείου, ώστε να επιτρέπεται κάποιος βαθμός συμπερίληψης (Gregor & Campbell, 

2001).  

Σχετικά με τον παράγοντα 2 και 3, δεν βρέθηκε να υπάρχουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές σε σχέση με την ειδικότητα των εκπαιδευτικών. Όλες οι ομάδες 

ήταν θετικές στην αποτελεσματικότητα της συμπερίληψης αλλά και στη συνεργατική 

διδασκαλία. Πιο συγκεκριμένα, η θετική στάση στην πεποίθηση για την 

αποτελεσματικότητα της συμπερίληψης, πιθανόν να οφείλεται στο ότι οι μισοί σχεδόν 

εκπαιδευτικοί, ανεξαρτήτου ειδικότητας, είχαν εμπειρία συνεργασίας με μαθητή με 

ΔΑΦ, είτε ως εκπαιδευτικοί τάξης, είτε ως εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης είτε ως 

άλλη μορφή συνεργασίας. 
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Στον παράγοντα 3 σχετικά με τους επαγγελματικούς ρόλους και τα καθήκοντα, 

φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο ότι τα 2/3 περίπου των εκπαιδευτικών δεν 

αισθάνονται επαρκώς εκπαιδευμένοι να διδάξουν σε μαθητές με ΔΑΦ. Η δήλωση αυτή 

οφείλεται και στη θετική στάση που έχουν όλες οι ειδικότητες απέναντι στη 

συνεργατική διδασκαλία, καθώς θεωρούν απαραίτητη τη συνεργασία μεταξύ τους για 

να είναι αποτελεσματική η συμπερίληψη. 

Βέβαια αξίζει να αναφερθεί ότι και στους δυο παράγοντες, αυτοί που έχουν 

μεταπτυχιακό σε δομές της ΕΑΕ δηλώνουν μια θετικότερη στάση. Άρα η επιμόρφωση 

– εξειδίκευση στην ειδική αγωγή τους κάνει να αισθάνονται περισσότερο έτοιμοι και 

επαρκώς εκπαιδευμένοι να διδάξουν σε μαθητές με ΔΑΦ. 

 

4.2 Προτάσεις  

 

Η ανάλυση και κατανόηση των στάσεων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης απέναντι στη συμπερίληψη των μαθητών με αυτισμό, θα βοηθήσει στην 

ενσωμάτωση εκπαιδευτικών στρατηγικών διδασκαλίας στη γενική τάξη για τους 

μαθητές με ΔΑΦ.  

Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί τα ποσοστά μαθητών με ΔΑΦ και η 

συμπερίληψή τους στις γενικές τάξεις. Παρόλα αυτά, ο θεσμός της συμπερίληψης δεν 

συνοδεύτηκε από την απαραίτητη αναμόρφωση του γενικού σχολείου σε επίπεδο 

δομής, προγράμματος, λειτουργίας και αξιών (Damore & Murray, 2009; Rytivaara, 

2012). Η εκπαιδευτική πολιτική πρέπει να προχωρήσει στη διαμόρφωση ενός 

συμπεριληπτικού προγράμματος που θα έχει ως στόχο τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές 

ανάγκες κάθε μαθητή. Υπάρχει ανάγκη για καθοδήγηση σχετικά με το πώς η 

συμπεριληπτική εκπαίδευση μπορεί να εφαρμοστεί στο επίπεδο του εκπαιδευτικού, της 

τάξης και γενικότερο στο ευρύτερο πλαίσιο του σχολείου. 

Οι φορείς της εκπαιδευτικής πολιτικής θα πρέπει να μεριμνήσουν και να 

προτείνουν τρόπους βελτίωσης της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια 

των σπουδών τους αλλά και στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους 

καριέρας. Η ειδική αγωγή είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης. Δεδομένων 

των σχετικών δεσμεύσεων της Ελλάδας που αφορούν σε βασικά δικαιώματα των 

ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η πολιτική οφείλει να διαμορφώνει ένα 

τέτοιο πλαίσιο, σε θεσμικό και νομοθετικό επίπεδο που να προωθεί τη συμπερίληψη 
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των μαθητών με ΕΕΑ στο γενικό σχολείο. Η πρόσβαση αυτών των παιδιών θα πρέπει 

να είναι ισότιμη στην εκπαίδευση. 

Από τη μεριά τους οι εκπαιδευτικοί πρέπει να κατανοήσουν τις ατομικές 

ανάγκες αυτών των μαθητών ώστε να ανταποκριθούν κατάλληλα και να αναγνωρίσουν 

ότι για την επιτυχή ένταξή τους απαραίτητη είναι η συνεργασία των μελών όλης της 

σχολικής κοινότητας. Πολλές φορές η ελλιπής εκπαίδευση τους δημιουργεί άγχος και 

γίνονται αρνητικοί απέναντι στη συμπερίληψη των μαθητών με ΔΑΦ. Η κατάρτισή 

τους σχετικά με τις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος αλλά και γενικότερα για όλες 

τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών είναι απαραίτητη ώστε να μπορέσουν 

να εφαρμόσουν μια κατάλληλα διαφοροποιημένη διδασκαλία για την κάλυψη των 

ξεχωριστών αναγκών τους. 

Από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας και τα αποτελέσματα της παρούσας 

έρευνας, προκύπτει πως η πλειονότητα των εκπαιδευτικών τάσσονται υπέρ της 

συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, υπό προϋποθέσεις όμως που διαφοροποιούνται 

ανάλογα με την εκάστοτε έρευνα. Η παρούσα έρευνα δείχνει την θετική στάση των 

εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας απέναντι στη συνεκπαίδευση, διατηρώντας όμως μια 

επιφυλακτική στάση απέναντι στη μορφή και τον τρόπο που θα διεξαχθεί. Είναι 

ιδιαίτερα θετικοί στη συνεργατική διδασκαλία δασκάλων γενικής και ειδικής αγωγής, 

το οποίο δείχνει ότι κανείς δεν αισθάνεται απόλυτα εκπαιδευμένος απέναντι σε μαθητές 

με ΔΑΦ. Αυτό φαίνεται και στα αποτελέσματα σχετικά με την μεταπτυχιακή 

εκπαίδευση σε δομές της ΕΑΕ. Οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν περαιτέρω εκπαίδευση 

στην ειδική αγωγή νιώθουν περισσότερο σίγουροι για τη συμπερίληψη. Τα 

αποτελέσματα αυτά συμφωνούν και με την υπάρχουσα βιβλιογραφία (Horrocks et al., 

(2008); Weller, (2012); Wilkerson, (2012) Humphrey & Symes, (2013) ). 

Η δημιουργία συμπεριληπτικών εκπαιδευτικών συστημάτων αποτελεί την 

κυρίαρχη τάση σε διεθνές επίπεδο. Σ’ ένα συμπεριληπτικό εκπαιδευτικό σύστημα θα 

πρέπει να προβλέπονται οι νέοι ρόλοι που το γενικό σχολείο και οι δάσκαλοι γενικής 

εκπαίδευσης θα πρέπει να αναλάβουν, προκειμένου το γενικό εκπαιδευτικό σύστημα 

να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες των μαθητών και να αναγνωρίζει το γενικό 

σχολείο ως βασικό παράγοντα της σχολικής ένταξης. Στο διεθνή χώρο οι εκπαιδευτικοί 

που έχουν λιγότερη διδακτική εμπειρία και έχουν πρόσφατα αποφοιτήσει, υιοθετούν 

συμπεριληπτικές πρακτικές συχνότερα και δηλώνουν πρόθυμοι να συνεργαστούν 

(McGillicuddy & O’Donnell, 2013). Αυτό συμπίπτει και με τα αποτελέσματα της 
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παρούσας έρευνας, όπου οι μικρότεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί διαπιστώθηκε πως ήταν 

θετικότεροι απέναντι στη συμπερίληψη. 

H συνδιδασκαλία είναι συλλογική δουλειά και απαιτεί τον σχεδιασμό και την 

καλή συνεργασία και από τις δυο μεριές (Rice & Zigmont, 2000). Παρέχοντας τις 

απαιτούμενες βάσεις τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στο ευρύτερο σχολικό 

περιβάλλον, ο δάσκαλος θα είναι ικανός μέσω αυτής να προσφέρει τις κατάλληλες 

ευκαιρίες στον κάθε μαθητή ξεχωριστά.. 

Μελλοντικές έρευνες κρίνονται απαραίτητες για να αναλύσουν περαιτέρω τα 

χαρακτηριστικά που συνδέονται με τις απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς τη 

συμπερίληψη. Επίσης, περαιτέρω διερεύνηση χρειάζεται ο τρόπος που θεωρούν οι 

εκπαιδευτικοί ότι θα είναι αποτελεσματικότερη η συμπερίληψη των μαθητών με ΔΑΦ.  

 

4.3 Περιορισμοί και μελλοντικές προτάσεις  

 

Με την ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας σκόπιμο είναι να αναφερθούν οι 

περιορισμοί που χαρακτηρίζουν τη διεξαγόμενη έρευνα. 

Η έρευνα αυτή αποτελεί μια συγχρονική μελέτη, άρα δεν είναι σίγουρο αν ο 

χρόνος διεξαγωγής της ήταν ο κατάλληλος για να αποτυπωθούν οι πραγματικές 

απόψεις των εκπαιδευτικών. Όσον αφορά το δείγμα, η συμμετοχή του βασίστηκε στην 

αρχή της προσφοράς και της διαθεσιμότητας. Το δείγμα δεν ακολουθεί την αρχή της 

αντιπροσωπευτικότητας ως προς τον ελληνικό εκπαιδευτικό πληθυσμό, καθώς 

χαρακτηρίζεται από ανομοιογένεια πληθυσμού σχετικά με την ειδικότητα (οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί ήταν γενικής αγωγής). Σημαντικό όμως θεωρείται το 

μέγεθος του δείγματος το οποίο ήταν ικανοποιητικό επιτρέποντας έτσι την αναγωγή 

συμπερασμάτων με αυξημένη ασφάλεια. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι οι γυναίκες 

ήταν περισσότερες από τους άνδρες, γεγονός που σημειώνεται στους απόφοιτους 

παιδαγωγικών τμημάτων. 

Επίσης, λόγω του περιορισμένου χρόνου, καταλληλότερο μέσο για τη 

διεκπεραίωση αυτής της ερευνητικής μελέτης και τη συλλογή των δεδομένων κρίθηκε 

το ερωτηματολόγιο. Η μέθοδος του ερωτηματολογίου υποχρεώνει τον ερωτηθέντα να 

απαντήσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο και περιορίζει τον ερευνητή  στην αποσαφήνιση 

ανοιχτού τύπου ερωτήσεων.  

Μελλοντική έρευνα κρίνεται απαραίτητη για να επιβεβαιωθούν και να 

ερευνηθούν περαιτέρω τα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τις στάσεις των 
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εκπαιδευτικών ως προς τη συμπερίληψη των μαθητών με ΔΑΦ. Θα ήταν χρήσιμο 

επίσης, να χρησιμοποιηθούν περισσότερες μέθοδοι για τη συλλογή δεδομένων, όπως ο 

συνδυασμός ερωτηματολογίου και συνέντευξης, έτσι ώστε να μελετηθούν και να 

αναλυθούν περαιτέρω οι απόψεις των εκπαιδευτικών. Έτσι οι εκπαιδευτικοί θα 

μπορούν να εκφράσουν και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να γίνει 

αποτελεσματικότερη η συμπερίληψη αλλά και τη βοήθεια που χρειάζονται να λάβουν 

και να προσφέρουν αντίστοιχα στη συνεργατική διδασκαλία.  

Τέλος, ενδιαφέρον θα ήταν η διερεύνηση του λόγου για τον οποίο οι 

μεγαλύτεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί ήταν λιγότεροι θετικοί ως προς τη συμπερίληψη 

σε συνδυασμό με μια έρευνα που θα έχει σχέση με την επαγγελματική τους 

εξουθένωση και της ελλιπούς κατάρτισης σε σχέση με τους μαθητές με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες. 
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Διερεύνηση των στάσεων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
για τη συμπερίληψη μαθητών με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) 

 

Το παρόν ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της ερευνητικής μου 

εργασίας, για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Δίγλωσση Ειδική Αγωγή 

και Εκπαίδευση» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Είναι ανώνυμο και, τα 

δημογραφικά στοιχεία όπως και οι απαντήσεις, είναι εμπιστευτικές καθώς θα 

χρησιμοποιηθούν μόνο για ερευνητικούς σκοπούς. Η συμπλήρωσή του διαρκεί περίπου 

10 λεπτά.  

Οδηγίες: 

Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η διερεύνηση των στάσεων των 

εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας για τη συμπερίληψη των μαθητών με Διαταραχές 

Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). Για τους σκοπούς της έρευνας ως συμπερίληψη ορίζεται 

η ένταξη των μαθητών με ΔΑΦ στις γενικές τάξεις για το σύνολο της ημέρας. Επίσης, 

στον όρο ΔΑΦ συμπεριλαμβάνεται όλο το φάσμα του αυτισμού.  

 

 

 

 

 

Ευχαριστώ για τον χρόνο σας και τη βοήθεια σας. 

Λουδοβιώτη Αλεξάνδρα 
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ΤΜΗΜΑ Α: ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ (κυκλώστε) 

 

i. Φύλο 

1.    Άνδρας     2.    Γυναίκα     

 

ii. Ηλικία:   

      1. ≤30          2. 31 – 40          3. 41 - 50          4. >50 

 

iii. Τοποθεσία σχολείου στο οποίο εργάζεστε: 

1. Αστική          2. Ημιαστική          3. Αγροτική 

 

iv. Ειδικότητα: 

1.   Δάσκαλος/α γενικής αγωγής  

2.  Δάσκαλος/α ειδικής αγωγής 

3.  Εκπαιδευτικός ειδικότητας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

 

v. Μορφωτικό επίπεδο: 

1.  Πτυχίο Ακαδημίας  

2.  Πτυχίο ΑΕΙ 

3.  Mεταπτυχιακός Tίτλος Σπουδών     

4.  Διδακτορικό Δίπλωμα 

5.  Άλλο (παρακαλούμε προσδιορίστε): ………………………………….. 

 

vi.   Έτη προϋπηρεσίας:  

1. ≤5                2. 6-10                 3. 11-15                 4. 16-20                5. >20 

 

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

των παιδιών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες;  

1.    βασικό   2.   μέτριο      3.   καλό 4.   πολύ καλό      5.   άριστο 
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viii. Έχετε προηγούμενη εμπειρία στην τάξη με μαθητή με διαταραχές αυτιστικού 

φάσματος; Και αν «Ναι» σε τι μορφή; Π.χ. παράλληλη στήριξη, τμήμα ένταξης 

κτλ.. 

1.  Ναι   2.   Όχι 

Μορφή: ……………………………………………………………………………. 

 

ix. Έχετε μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε δομές της ΕΑΕ;  

1.  Ναι   2.   Όχι 

 

x. Έχετε κάποια ειδίκευση ή επιμόρφωση / σεμινάρια στις Διαταραχές Αυτιστικού 

Φάσματος; 

1.  Ναι   2.   Όχι 

 

xi. Αισθάνεστε επαρκώς εκπαιδευμένος/η για να διδάξετε σε μαθητές με Διαταραχές 

Αυτιστικού Φάσματος;  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Teacher Attitudes Toward Inclusion Scale (TATIS) 

Τμήμα Β: Έρευνα TATIS (κυκλώστε) 

Κλίμακα 

1= Διαφωνώ απόλυτα, 2= Διαφωνώ πολύ, 3= Διαφωνώ, 4=Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ, 5= Συμφωνώ, 6= Συμφωνώ πολύ, 7= Συμφωνώ απόλυτα 

 

 

1. Όλοι οι μαθητές με ΔΑΦ-ΥΛΑ (Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος – Υψηλής 

Λειτουργικότητας Αυτισμό) πρέπει να εκπαιδεύονται στις γενικές τάξεις με 

μαθητές χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο μέγιστο δυνατό βαθμό. 

1    2    3    4    5    6    7 

2. Σπανίως είναι απαραίτητο να απομακρύνονται οι μαθητές με ΔΑΦ-ΥΛΑ από τις 

γενικές τάξεις προκειμένου να καλύψουν τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. 

1    2    3    4    5    6    7 

3. Όλες ή οι περισσότερες ξεχωριστές τάξεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά τους 

μαθητές με ΔΑΦ-ΥΛΑ  θα πρέπει να καταργηθούν. 

1    2    3    4    5    6    7 

4. Οι περισσότερες ή όλες οι γενικές τάξεις μπορούν να τροποποιηθούν για να 

καλύψουν τις ανάγκες των μαθητών με ΔΑΦ-ΥΛΑ. 

1    2    3    4    5    6    7 

5. Οι μαθητές με ΔΑΦ-ΥΛΑ μπορούν να εκπαιδευτούν αποτελεσματικότερα στις 

γενικές τάξεις σε αντίθεση με τις ειδικές τάξεις. 

1    2    3    4    5    6    7 

6. Η συμπερίληψη είναι ένα πιο αποτελεσματικό μοντέλο για την εκπαίδευση 

μαθητών με ΔΑΦ-ΥΛΑ επειδή μειώνει τον χρόνο μετάβασης (δηλ. το χρόνο που 

απαιτείται για την μετακίνηση από το ένα περιβάλλον στο άλλο) . 

 

1    2    3    4    5    6    7 



83 
 

7. Οι μαθητές με ΔΑΦ-ΥΛΑ δεν πρέπει να διδάσκονται στις γενικές τάξεις με 

μαθητές χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες γιατί θα απαιτούν πάρα πολύ από τον 

χρόνο του δασκάλου. 

1    2    3    4    5    6    7 

8. Έχω αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα της συμπερίληψης μαθητών με ΔΑΦ-

ΥΛΑ στη γενική τάξη επειδή συχνά στερούνται τις ακαδημαϊκές δεξιότητες που 

είναι απαραίτητες για την επιτυχία. 

1    2    3    4    5    6    7 

9.  Έχω αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα της συμπερίληψης μαθητών με 

ΔΑΦ-ΥΛΑ στη γενική τάξη επειδή συχνά στερούνται τις κοινωνικές δεξιότητες 

που είναι απαραίτητες για την επιτυχία. 

1    2    3    4    5    6    7 

10. Θεωρώ ότι οι δάσκαλοι γενικής εκπαίδευσης δεν πετυχαίνουν με τους μαθητές με 

ΔΑΦ-ΥΛΑ, ακόμα και αν προσπαθήσουν όσο καλύτερα μπορούν. 

1    2    3    4    5    6    7 

11. Είναι ευπρόσδεκτη για μένα η ευκαιρία της συνεργατικής διδασκαλίας, ως μοντέλο 

για την κάλυψη των αναγκών μαθητών με ΔΑΦ-ΥΛΑ στη γενική τάξη. 

1    2    3    4    5    6    7 

12. Όλοι οι μαθητές ωφελούνται από τη συνεργατική διδασκαλία, δηλαδή το 

συνδυασμό ενός γενικού και ενός ειδικού παιδαγωγού στην ίδια τάξη. 

1    2    3    4    5    6    7 

13. Η ευθύνη της εκπαίδευσης μαθητών με ΔΑΦ-ΥΛΑ στη γενική τάξη πρέπει να 

μοιράζεται μεταξύ των δασκάλων της γενικής και της ειδικής αγωγής. 

1    2    3    4    5    6    7 

14. Είναι ευπρόσδεκτη για μένα η ευκαιρία να συμμετάσχω σε τακτικές συναντήσεις 

συνεργασίας μεταξύ δασκάλων γενικής και ειδικής αγωγής για ανταλλαγή ιδεών, 

μεθόδων και υλικού, ως μέσο για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών με ΔΑΦ-

ΥΛΑ στις γενικές τάξεις. 

1    2    3    4    5    6    7 
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Πίνακας 15: Πολλαπλές συγκρίσεις του παράγοντα 1 και του παράγοντα 2 
ομαδοποιημένων αναφορικά με την ηλικία. 

 

LSD 

Depende

nt 

Variable 

(I) Η ηλικία 

των 

εκπαιδευτικών 

(J) Η ηλικία 

των 

εκπαιδευτικών 

Μέση 

Τιμή (I-

J) 

Τ.Σ. Δείκτης 

Σημαντικό-

τητας 

Sig. 

95% Διάστημα 

Εμπιστοσύνης 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Παράγο-

ντας 1 

<=30 

31-40 ,48512* ,13384 ,000 ,2217 ,7485 

41-50 ,25625 ,18449 ,166 -,1068 ,6193 

>50 ,04282 ,19189 ,824 -,3348 ,4205 

31-40 

<=30 -,48512* ,13384 ,000 -,7485 -,2217 

41-50 -,22887 ,18449 ,216 -,5919 ,1342 

>50 -,44229* ,19189 ,022 -,8199 -,0646 

41-50 

<=30 -,25625 ,18449 ,166 -,6193 ,1068 

31-40 ,22887 ,18449 ,216 -,1342 ,5919 

>50 -,21343 ,23010 ,354 -,6663 ,2394 

>50 

<=30 -,04282 ,19189 ,824 -,4205 ,3348 

31-40 ,44229* ,19189 ,022 ,0646 ,8199 

41-50 ,21343 ,23010 ,354 -,2394 ,6663 

Παράγο

ντας 2 

<=30 

31-40 -,41295* ,13073 ,002 -,6702 -,1557 

41-50 -,50982* ,18019 ,005 -,8644 -,1552 

>50 -,41815* ,18742 ,026 -,7870 -,0493 

31-40 

<=30 ,41295* ,13073 ,002 ,1557 ,6702 

41-50 -,09687 ,18019 ,591 -,4515 ,2577 

>50 -,00521 ,18742 ,978 -,3741 ,3636 

41-50 

<=30 ,50982* ,18019 ,005 ,1552 ,8644 

31-40 ,09687 ,18019 ,591 -,2577 ,4515 

>50 ,09167 ,22474 ,684 -,3506 ,5340 

>50 

<=30 ,41815* ,18742 ,026 ,0493 ,7870 

31-40 ,00521 ,18742 ,978 -,3636 ,3741 

41-50 -,09167 ,22474 ,684 -,5340 ,3506 
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Πίνακας 18: Πολλαπλές συγκρίσεις του παράγοντα 1 ομαδοποιημένων αναφορικά με 
την ειδικότητα. 

 

Multiple Comparisons 

LSD 

Dependent 

Variable 

(I) Ειδικότητα 

εκπαιδευτικού 

(J) Ειδικότητα 

εκπαιδευτικού 

Μέση 

Τιμή 

(I-J) 

Τ.Σ Δείκτ

ης 

Σημα

ντικό

τητας

Sig. 

95% Διάστημα 

Εμπιστοσύνης 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Παράγοντας 

1 

Δάσκαλος 

γενικής 

αγωγής 

Δάσκαλος 

ειδικής αγωγής 

-

,25236 
,14718 ,087 -,5420 ,0373 

εκπαιδευτικός 

ειδικότητας 
,37213 ,19190 ,053 -,0055 ,7498 

Δάσκαλος 

ειδικής 

αγωγής 

Δάσκαλος 

γενικής αγωγής 
,25236 ,14718 ,087 -,0373 ,5420 

εκπαιδευτικός 

ειδικότητας 

,62449
* 

,22052 ,005 ,1905 1,0585 

εκπαιδευτικός 

ειδικότητας 

Δάσκαλος 

γενικής αγωγής 

-

,37213 
,19190 ,053 -,7498 ,0055 

Δάσκαλος 

ειδικής αγωγής 

-

,62449
* 

,22052 ,005 
-

1,0585 
-,1905 
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Πίνακας 21: Πολλαπλές συγκρίσεις του παράγοντα 1, του παράγοντα 2 και του 
παράγοντα 3 ομαδοποιημένων αναφορικά με την ειδικότητα. 

 

Multiple Comparisons 

LSD 

Dependent 

Variable 

(I) Επίπεδο 

γνώσεων 

σχετικά με την 

εκπαίδευση 

παιδιών με 

ειδικές 

εκπαιδευτικές 

ανάγκες 

(J) Επίπεδο 

γνώσεων 

σχετικά με την 

εκπαίδευση 

παιδιών με 

ειδικές 

εκπαιδευτικές 

ανάγκες 

Μέση 

Τιμή (I-

J) 

Τ.Σ. Δείκτης 

Σημαντι

κότητας 

Sig. 

95% Διάστημα 

Εμπιστοσύνης 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Παράγοντας 

1 

βασικό 

μέτριο -,48182* ,17115 ,005 -,8186 -,1450 

καλό -,60406* ,17414 ,001 -,9468 -,2613 

πολύ καλό -,60119* ,18383 ,001 -,9630 -,2394 

άριστο 
-

1,21914* 
,46670 ,009 

-

2,1376 
-,3007 

μέτριο 

βασικό ,48182* ,17115 ,005 ,1450 ,8186 

καλό -,12224 ,15067 ,418 -,4188 ,1743 

πολύ καλό -,11937 ,16177 ,461 -,4377 ,1990 

άριστο -,73732 ,45846 ,109 
-

1,6396 
,1649 

καλό 

βασικό ,60406* ,17414 ,001 ,2613 ,9468 

μέτριο ,12224 ,15067 ,418 -,1743 ,4188 

πολύ καλό ,00287 ,16493 ,986 -,3217 ,3275 

άριστο -,61508 ,45958 ,182 
-

1,5196 
,2894 

πολύ καλό 

βασικό ,60119* ,18383 ,001 ,2394 ,9630 

μέτριο ,11937 ,16177 ,461 -,1990 ,4377 

καλό -,00287 ,16493 ,986 -,3275 ,3217 

άριστο -,61795 ,46334 ,183 
-

1,5298 
,2939 

άριστο 

βασικό 1,21914* ,46670 ,009 ,3007 2,1376 

μέτριο ,73732 ,45846 ,109 -,1649 1,6396 

καλό ,61508 ,45958 ,182 -,2894 1,5196 

πολύ καλό ,61795 ,46334 ,183 -,2939 1,5298 

Παράγοντας 

2 
 

 

βασικό 

μέτριο ,07991 ,16770 ,634 -,2501 ,4100 

καλό ,50628* ,17063 ,003 ,1705 ,8421 

πολύ καλό ,43811* ,18013 ,016 ,0836 ,7926 

άριστο -,11574 ,45730 ,800 
-

1,0157 
,7842 
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μέτριο 

βασικό -,07991 ,16770 ,634 -,4100 ,2501 

καλό ,42637* ,14763 ,004 ,1358 ,7169 

πολύ καλό ,35819* ,15851 ,025 ,0462 ,6701 

άριστο -,19565 ,44922 ,663 
-

1,0797 
,6884 

καλό 

βασικό -,50628* ,17063 ,003 -,8421 -,1705 

μέτριο -,42637* ,14763 ,004 -,7169 -,1358 

πολύ καλό -,06818 ,16160 ,673 -,3862 ,2499 

άριστο -,62202 ,45033 ,168 
-

1,5083 
,2642 

πολύ καλό 

βασικό -,43811* ,18013 ,016 -,7926 -,0836 

μέτριο -,35819* ,15851 ,025 -,6701 -,0462 

καλό ,06818 ,16160 ,673 -,2499 ,3862 

άριστο -,55385 ,45401 ,223 
-

1,4474 
,3397 

άριστο 

βασικό ,11574 ,45730 ,800 -,7842 1,0157 

μέτριο ,19565 ,44922 ,663 -,6884 1,0797 

καλό ,62202 ,45033 ,168 -,2642 1,5083 

πολύ καλό ,55385 ,45401 ,223 -,3397 1,4474 

Παράγοντας 

3 

βασικό 

μέτριο -,27627* ,12655 ,030 -,5253 -,0272 

καλό -,52679* ,12876 ,000 -,7802 -,2734 

πολύ καλό -,57564* ,13592 ,000 -,8431 -,3081 

άριστο -,73333* ,34507 ,034 
-

1,4125 
-,0542 

μέτριο 

βασικό ,27627* ,12655 ,030 ,0272 ,5253 

καλό -,25052* ,11140 ,025 -,4698 -,0313 

πολύ καλό -,29937* ,11961 ,013 -,5348 -,0640 

άριστο -,45707 ,33898 ,179 
-

1,1242 
,2101 

καλό 

βασικό ,52679* ,12876 ,000 ,2734 ,7802 

μέτριο ,25052* ,11140 ,025 ,0313 ,4698 

πολύ καλό -,04886 ,12195 ,689 -,2888 ,1911 

άριστο -,20655 ,33981 ,544 -,8753 ,4622 

πολύ καλό 

βασικό ,57564* ,13592 ,000 ,3081 ,8431 

μέτριο ,29937* ,11961 ,013 ,0640 ,5348 

καλό ,04886 ,12195 ,689 -,1911 ,2888 

άριστο -,15769 ,34259 ,646 -,8319 ,5165 

άριστο 

βασικό ,73333* ,34507 ,034 ,0542 1,4125 

μέτριο ,45707 ,33898 ,179 -,2101 1,1242 

καλό ,20655 ,33981 ,544 -,4622 ,8753 

πολύ καλό ,15769 ,34259 ,646 -,5165 ,8319 
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*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
 

 

 

 

 

 

Πίνακας 29: Πολλαπλές συγκρίσεις του παράγοντα 2 ομαδοποιημένων αναφορικά με 
τα έτη προϋπηρεσίας. 

 

Multiple Comparisons 

LSD 

Dependent 

Variable 

(I) Έτη 

προϋπηρεσίας 

(J) Έτη 

προϋπηρεσία

ς 

Μέση 

Τιμή (I-

J) 

Τ.Σ Δείκτης 

Σημαντι

κότητας  

Sig. 

95% Διάστημα 

Εμπιστοσύνης 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Παράγοντας 

2 

<=5 

6-10 -,09075 ,15608 ,561 -,3979 ,2164 

11-15 -,53212* ,16760 ,002 -,8620 -,2023 

16-20 -,23569 ,22393 ,293 -,6764 ,2050 

>20 -,42843* ,19961 ,033 -,8213 -,0356 

6-10 

<=5 ,09075 ,15608 ,561 -,2164 ,3979 

11-15 -,44136* ,15276 ,004 -,7420 -,1407 

16-20 -,14494 ,21305 ,497 -,5642 ,2744 

>20 -,33767 ,18732 ,072 -,7063 ,0310 

11-15 

<=5 ,53212* ,16760 ,002 ,2023 ,8620 

6-10 ,44136* ,15276 ,004 ,1407 ,7420 

16-20 ,29643 ,22163 ,182 -,1397 ,7326 

>20 ,10369 ,19702 ,599 -,2841 ,4914 

16-20 

<=5 ,23569 ,22393 ,293 -,2050 ,6764 

6-10 ,14494 ,21305 ,497 -,2744 ,5642 

11-15 -,29643 ,22163 ,182 -,7326 ,1397 

>20 -,19274 ,24672 ,435 -,6783 ,2928 

>20 

<=5 ,42843* ,19961 ,033 ,0356 ,8213 

6-10 ,33767 ,18732 ,072 -,0310 ,7063 

11-15 -,10369 ,19702 ,599 -,4914 ,2841 

16-20 ,19274 ,24672 ,435 -,2928 ,6783 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Πίνακας 37: Πολλαπλές συγκρίσεις του παράγοντα 3 ομαδοποιημένων αναφορικά με 
την τοποθεσία του σχολείου που εργάζονται οι εκπαιδευτικοί 

 

Multiple Comparisons 

LSD 

Dependent 
Variable 

(I) Τοποθεσία 
σχολείου στο 
οποίο 
εργάζεστε 

(J) Τοποθεσία 
σχολείου στο 
οποίο 
εργάζεστε 

Μέση Τιμή 
(I-J) 

Τ.Σ Δείκτης 
Σημαντικό-
τητας 

Sig. 

95% Διάστημα 
Εμπιστοσύνης 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Παράγοντας 3 

Αστική 
Ημιαστική -,09896 ,10125 ,329 -,2982 ,1003 

Αγροτική ,19901 ,11471 ,084 -,0267 ,4248 

Ημιαστική 
Αστική ,09896 ,10125 ,329 -,1003 ,2982 

Αγροτική ,29796* ,11128 ,008 ,0790 ,5170 

Αγροτική 
Αστική -,19901 ,11471 ,084 -,4248 ,0267 

Ημιαστική -,29796* ,11128 ,008 -,5170 -,0790 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Διάγραμμα 1: Μέσος όρος παράγοντα 1 συγκριτικά με την ηλικία των εκπαιδευτικών. 

 
 

 
Διάγραμμα 2: Μέσος όρος παράγοντα 2 συγκριτικά με την ηλικία των εκπαιδευτικών. 
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Διάγραμμα 3: Μέσος όρος παράγοντα 3 συγκριτικά με την ηλικία των εκπαιδευτικών. 

 

 

Διάγραμμα 4: Μέσος όρος παράγοντα 1 συγκριτικά με την ειδικότητα των 
εκπαιδευτικών. 
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Διάγραμμα 5: Μέσος όρος παράγοντα 3 συγκριτικά με την ειδικότητα των 
εκπαιδευτικών. 

 

 

Διάγραμμα 6: Μέσος όρος παράγοντα 1 συγκριτικά με το μορφωτικό των 
εκπαιδευτικών. 
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Διάγραμμα 7: Μέσος όρος παράγοντα 2 συγκριτικά με τα έτη προϋπηρεσίας των 
εκπαιδευτικών. 

 

Διάγραμμα 8: Μέσος όρος παράγοντα 1 συγκριτικά με το επίπεδο γνώσεων των 
εκπαιδευτικών σχετικά με τα παιδιά με ΕΕΑ. 
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Διάγραμμα 9: Μέσος όρος παράγοντα 2 συγκριτικά με το επίπεδο γνώσεων των 
εκπαιδευτικών σχετικά με τα παιδιά με ΕΕΑ. 

 

 

Διάγραμμα 10: Μέσος όρος παράγοντα 1 συγκριτικά με το επίπεδο γνώσεων των 
εκπαιδευτικών σχετικά με τα παιδιά με ΕΕΑ. 


	�Ευχαριστίες 
	�

	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
	ΠΙΝΑΚΕΣ
	ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
	Περίληψη
	Abstract
	Εισαγωγή
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
	1.1 Εισαγωγή 
	1.2 Σύντομη ιστορία του Αυτισμού
	1.3 Σύντομη ιστορία της συμπερίληψης
	1.4 Σκοπός και οφέλη της συμπερίληψης 
	1.5 Ο ρόλος των στάσεων των εκπαιδευτικών 
	1.6 Παράγοντες που επηρεάζουν τις στάσεις των εκπαιδευτικών
	1.6.1 Εκπαίδευση  
	1.6.2 Εμπειρία  
	1.6.3 Άλλοι παράγοντες 

	1.7 Συνεργατική διδασκαλία ως συμπεριληπτική διδακτική πρακτική
	1.7.1 Συνεργασία εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής
	1.7.2 Στάσεις εκπαιδευτικών για τη συνεργατική διδασκαλία
	1.7.3 Προϋποθέσεις για την επιτυχία της συνεργατικής διδασκαλίας
	1.7.4 Συνεργατική διδασκαλία σε μαθητές με ΔΑΦ


	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
	ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
	2.1 Εισαγωγή
	2.2 Σκοπός και στόχοι της έρευνας 
	2.3 Ερευνητικά ερωτήματα
	2.4 Διαδικασία συλλογής δεδομένων 
	2.5 Συμμετέχοντες  
	2.6 Εργαλείο συλλογής δεδομένων
	2.7 Αξιοπιστία 
	2.8 Στατιστική Ανάλυση 

	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
	3.1 Εισαγωγή 
	3.2 Επίδραση προσωπικών χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών στον παράγοντα 1
	3.3 Επίδραση προσωπικών χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών στον παράγοντα 2
	3.4 Επίδραση προσωπικών χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών στον παράγοντα 3

	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
	ΣΥΖΗΤΗΣΗ
	4.1 Συζήτηση
	4.2 Προτάσεις 
	4.3 Περιορισμοί και μελλοντικές προτάσεις 

	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
	ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
		ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
	ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ




