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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Τα τελευταία χρόνια, η συμπεριληπτική εκπαίδευση έχει προσελκύσει το 

ενδιαφέρον πολλών ερευνητών. Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 

διερεύνησε τις αντιλήψεις  των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με 

τη συμπερίληψη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε γενικά σχολεία. 

  Στην έρευνα συμμετείχαν 352 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από 

διάφορα σχολεία της Ελλάδας. Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα 

ερωτηματολόγιο που αποτελείται από δύο ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει 

ερωτήσεις σχετικά με τα ατομικά και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά κάθε 

εκπαιδευτικού και η δεύτερη περιλαμβάνει τις 28 προτάσεις της 5/βαθμιας κλίμακας 

τύπου Likert, “My Thinking About Inclusion” (MTAI) (Stoiber et al., 1998).  

 Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι βασικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη 

συμπερίληψη ήταν ουδέτερες. Αυτές οι αντιλήψεις διαπιστώθηκε ότι επηρεάζονται 

από τα χρόνια υπηρεσίας, την ειδικότητα, την επίγνωση του νομικού πλαισίου της 

Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και την κατάρτιση με τη συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών σε σεμινάρια και μεταπτυχιακά ή διδακτορικά προγράμματα σπουδών. 

Ωστόσο, το φύλο, ο αριθμός διαγνωσμένων μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες , η φοίτηση σε δεύτερη σχολή και η προηγούμενη εμπειρία στη διδασκαλία 

μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν επηρέασαν τις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας.  

 

Λέξεις Κλειδιά: αντιλήψεις εκπαιδευτικών, μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες, συμπεριληπτική εκπαίδευση, σχολεία γενικής εκπαίδευσης. 
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ABSTRACT 

 

 In the past few years, inclusive education has attracted the interest of many 

researchers. Τhis master’s thesis is investigated the primary educators’ perceptions, 

regarding the inclusion of students with special educational needs in general schools.  

 The participants of this study were 352 primary educators from different 

schools of Greece. The research tool that was used was a questionnaire consisting of 

two units. The first one includes questions about the individual and the demographic 

characteristics of each participant and the second one includes the “My Thinking 

About Inclusion” (MTAI) scale, which is a 28-item, 5-point, forced-choice Likert 

scale (Stoiber et al., 1998).  

 The results have showed that the educators’ core perceptions about inclusion 

were neutral. These perceptions were found to be affected by the years of teaching 

experience, the specialty, the awareness of the Act of Special Education and the 

training gained through the educators’ participation in workshops and in master or 

doctoral programs. However, gender, the number of students which are diagnosed 

with special educational needs, having a degree of a second faculty and previous 

experience in teaching students with special educational needs have not affected the 

perceptions of primary educators. 

 

 

Keywords: teachers’ perceptions, special educational needs students, inclusive 

education, general education schools. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

 Η εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες 

υπήρξε και συνεχίζει να αποτελεί το επίκεντρο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. 

Κύριο μέλημά της αποτελεί η μετακίνηση των μαθητών αυτών από ένα ξεχωριστό, 

διαχωρισμένο περιβάλλον, μέσα στο οποίο είναι ομαδοποιημένοι, σε ένα περισσότερο 

συμπεριληπτικό περιβάλλον, στο οποίο ενσωματώνονται με τους τυπικά 

αναπτυσσόμενους συνομηλίκους τους (Valeo, 2008). Η διαδικασία της από κοινού 

εκπαίδευσης αυτών των μαθητών στο πλαίσιο των τάξεων γενικών σχολείων 

περιγράφεται με τον όρο «συνεκπαίδευση» (Σούλης, 2008).  

 Οι απόψεις που έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς για τη συμπεριληπτική 

εκπαίδευση ποικίλλουν, με αποτέλεσμα να υπάρχουν οι υποστηρικτές, καθώς και οι 

επικριτές της. Σύμφωνα με τους Stainback και Stainback (1991), οι εκφραστές της 

συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, όπως ονομάζεται διαφορετικά, πιστεύουν ότι η 

συνεκπαίδευση αποτελεί το πιο αποτελεσματικό μέσο για την καταπολέμηση των 

διακρίσεων, δημιουργώντας φιλόξενες κοινότητες, οικοδομώντας μια 

συμπεριληπτική κοινωνία και παρέχοντας ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης για όλους. Από 

την άλλη, οι επικριτές της υποστηρίζουν ότι τα σχολεία συμπεριληπτικής 

εκπαίδευσης δεν μπορούν να ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανάγκες των ατόμων με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες. Επίσης, θεωρούν ότι τα άτομα αυτά 

λαμβάνουν περισσότερη προσοχή και φροντίδα σε ξεχωριστά σχολεία ειδικής 

εκπαίδευσης και έτσι δεν πρέπει να φοιτούν στα σχολεία που εφαρμόζεται η τακτική 

της συμπερίληψης (Fakolade et al., 2009). 

 Διεθνώς, ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν τη συμπεριληπτική 

εκπαίδευση ως μία μεταρρύθμιση που υποστηρίζει και καλωσορίζει τη 

διαφορετικότητα μεταξύ των εκπαιδευομένων (Ainscow, 2005). Έτσι, τις τελευταίες 

δεκαετίες, έχει παρατηρηθεί ότι πολλές χώρες, ανάμεσα στις οποίες είναι και η 

Ελλάδα έχουν υιοθετήσει την ιδέα της συνεκπαίδευσης με διαφορετικούς τρόπους.  

 Σύμφωνα με τους Leyser και Topperdorf (2001), η επιτυχία ή η αποτυχία ενός 

προγράμματος συμπερίληψης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις στάσεις των 

εκπαιδευτικών. Συνεπώς, η διερεύνηση των αντιλήψεων τους σχετικά με τη 

συμπεριληπτική εκπαίδευση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μία τέτοιου είδους έρευνα 

αποτελεί η παρούσα εργασία μέσω της οποίας διερευνώνται οι αντιλήψεις των 
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εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση 

μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μαζί με τους τυπικώς αναπτυσσόμενους 

συνομηλίκους τους σε τάξεις γενικών σχολείων.  

 Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη, το θεωρητικό κα το ερευνητικό. Στο 

θεωρητικό μέρος, αρχικά, επιχειρείται ο εννοιολογικός προσδιορισμός των όρων 

«στάση», «αντίληψη», «αναπηρία» και «ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». Στη 

συνέχεια ακολουθεί το υποκεφάλαιο που αναφέρεται αποκλειστικά στη 

συμπεριληπτική εκπαίδευση. Στην αρχή αυτού του υποκεφαλαίου επιχειρείται μία 

μικρή ιστορική αναδρομή ως προς την παροχή της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, 

καθώς και η διασαφήνιση των όρων «ενσωμάτωση», «ένταξη» και «συμπερίληψη» 

προκειμένου να διαπιστωθούν οι διαφορές τους. Έπειτα αναφέρονται τα μοντέλα 

συνεκπαίδευσης, οι προϋποθέσεις της εφαρμογής της, καθώς επίσης και η πολιτική 

συμπερίληψης που ισχύει στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Στο τέλος του 

θεωρητικού μέρους παρουσιάζεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση των δεδομένων που 

υπάρχουν σε αυτό το θέμα. 

 Όσον αφορά το ερευνητικό μέρος, αρχικά, παρουσιάζεται η μεθοδολογία της 

έρευνας, προσδιορίζοντας τους στόχους, τα ερευνητικά ερωτήματα, το δείγμα και το 

ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η 

διαδικασία που ακολουθήθηκε για την έρευνα και η στατιστική ανάλυση. Το πιο 

σημαντικό σημείο όμως, αποτελεί η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της 

διερεύνησης των αντιλήψεων που έχουν οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας για τη 

συνεκπαίδευση, καθώς επίσης και η συζήτησή τους. Στο τέλος της έρευνας 

παρατίθενται τόσο οι διάφορες προτάσεις για μελλοντική έρευνα, όσο και οι 

περιορισμοί που παρουσιάστηκαν σχετικά με το μέγεθος και τη σύνθεση του 

δείγματος. 
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

1.1 Στάσεις – Αντιλήψεις 

  

 Στο μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας, ο ορισμός της έννοιας «στάση» 

χρησιμοποιείται ευρέως προκειμένου να γίνει αναφορά σε μία ψυχική κατάσταση που 

προδιαθέτει τους ανθρώπους για τις ενέργειές τους. Για παράδειγμα ο Richardson 

(1996 : 102) προσπάθησε να ορίζει τις στάσεις και τις πεποιθήσεις, αναφέροντας ότι 

είναι “ένα υποσύνολο μιας ομάδας εννοιολογικών κατασκευών που ονομάζει, 

καθορίζει και περιγράφει τη συγκρότηση και το περιεχόμενο των ψυχικών 

καταστάσεων που οδηγούν τις ενέργειες ενός ατόμου”. Επίσης ο Allport (1967 : 8) 

όρισε τη στάση ως “ψυχική και νευρωνική κατάσταση ετοιμότητας η οποία 

οργανώνεται μέσω της εμπειρίας που ασκεί επιρροή κατά την αντίδραση του ατόμου 

σε όλα τα αντικείμενα και τις καταστάσεις με τα οποία σχετίζεται” (Gu, 2009). 

 Σύμφωνα με τον Rao (2004), η βιβλιογραφία περιέχει περισσότερους από 30 

ορισμούς για τη «στάση» που έχουν προταθεί με τα χρόνια (Findler et al., 2007). 

Παρόλο που εξακολουθεί να μην υπάρχει ένας καθολικά αποδεκτός ορισμός, 

σύμφωνα με τους Olson και Zanna (1993), οι περισσότεροι ερευνητές συμφωνούν ότι 

η αξιολόγηση αποτελεί την κεντρική και ίσως την υπερισχύουσα όψη των στάσεων, 

ότι οι στάσεις αναπαρίστανται στη μνήμη και ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο η 

διάκριση των συναισθηματικών, γνωστικών και συμπεριφορικών προϋποθέσεων των 

στάσεων, όσο και η διάκριση των συναισθηματικών, γνωστικών και συμπεριφορικών 

συνεπειών τους. Συνεπώς, οι στάσεις θεωρείται ότι αποτελούνται από τρία δομικά 

στοιχεία : το γνωστικό, το συναισθηματικό και το συμπεριφοριστικό (Γράφημα 1) 

(Eagly & Chaiken, 1993 ; Triandis, 2002 στο De Boer et al., 2011). Σύμφωνα με τους 

Antonak και Livneh (1988), το γνωστικό στοιχείο αποτελείται από τις ιδέες, τις 

σκέψεις, τις αντιλήψεις, τις πεποιθήσεις, τις απόψεις και τη διανοητική σύλληψη ενός 

ατόμου, ενώ το συναισθηματικό περιλαμβάνει τις συναισθηματικές βάσεις μιας 

στάσης (Findler et al., 2007).  Πρόκειται δηλαδή για την ποσότητα των θετικών, 

ουδέτερων ή αρνητικών συναισθημάτων προς το αντικείμενο αναφοράς. Τέλος το 

συμπεριφοριστικό στοιχείο αντανακλά στη προδιάθεση κάποιου να ενεργεί προς το 
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αντικείμενο της στάσης με έναν συγκεκριμένο τρόπο (De Boer et al., 2011 ; Γεώργας, 

1990). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 1 : Η έννοια «στάση» και τα τρία δομικά στοιχεία της (De Boer et al., 2011) 

 

  

 Πέρα όμως από τα προηγούμενα δομικά στοιχεία των στάσεων, έχει 

αναφερθεί η πολιτισμική διάστασή τους, η οποία ορίζεται διαφορετικά από κοινωνία 

σε κοινωνία και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι όχι μόνο των στάσεων, αλλά και των  

πεποιθήσεων, των κανόνων, των ρόλων και των αξιών (Triandis, 2002). 

 Οι περισσότεροι ερευνητές συμφωνούν ότι η διαμόρφωση των στάσεων 

πραγματοποιείται μέσω της κοινωνικοποίησης του ατόμου. Άρα , η εκμάθηση και η 

αλλαγή τους εξηγούνται μέσω των θεωριών μάθησης. Το ενδιαφέρον όμως των 

ερευνητών εστιάζει και στους κοινωνικούς φορείς που τις διαμορφώνουν. Παρόλο 

που κάθε άτομο έχει το δικό του ιδιοσυστατικό εξοπλισμό, επηρεάζεται από τους 

θεσμοθετημένους κανόνες της οργανωμένης κοινωνίας. Άτομο και κοινωνία 

συνυπάρχουν,  αλληλοεπηρεάζονται και αλληλοδιαμορφώνονται (Νασιάκου, Χατζή 

& Φατούρου- Χαρίτου, 1999). Το οικογενειακό περιβάλλον έχει καθοριστικό ρόλο 

στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού. Ταυτόχρονα, ένας από τους 

σημαντικότερους παράγοντες της διαμόρφωσης των στάσεων του παιδιού είναι το 

σχολείο. Έτσι λοιπόν παρατηρείται το γεγονός ότι η ομάδα στην οποία μπορεί να 

ανήκει το παιδί επιδρά στην εξέλιξη των στάσεων, των προτύπων και των αξιών του.  

(Πάντζαρη – Παπανδρέου, 1977).  

 Αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχουν στάσεις με ισχυρό χαρακτήρα , αλλά και 

στάσεις με αδύναμο χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα, ένα άτομο που έχει ισχυρή στάση 

προς ένα θέμα, μπορεί να αντλήσει αξιόπιστα στάσεις από συναισθήματα και 

Στάση 

Γνωστικό στοιχείο (πεποιθήσεις 

και γνώση) 

Συναισθηματικό στοιχείο 

(συναισθήματα) 

 
Συμπεριφοριστικό στοιχείο 

(προδιάθεση για δράση) 
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πεποιθήσεις που ανταποκρίνονται σε διάφορες καταστάσεις. Αντίθετα, στάσεις με 

αδύναμο χαρακτήρα, πιθανόν να βασίζονται σε μεγαλύτερη έκταση στην 

ενσωμάτωση συναισθημάτων και πεποιθήσεων στα οποία υπάρχει πρόσβαση από 

εξωτερικά πλαίσια ( Krosnick & Shuman, 1988). 

 Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιείται η έννοια αντίληψη,  η οποία αποτελεί 

τη διαδικασία της κατάκτησης , της ερμηνείας , της επιλογής και της οργάνωσης των 

πληροφοριών που λαμβάνονται μέσω των αισθήσεών μας (Γεώργας, 1995). Σύμφωνα 

με τον Bruner και τους συνεργάτες του (1956), ποικίλοι είναι οι λόγοι που 

επηρεάζουν τους ανθρώπους με σκοπό τη διαμόρφωση διάφορων αντιλήψεων. Ο 

άνθρωπος καθημερινά δέχεται άπειρα ερεθίσματα τα οποία έχει την τάση να τα 

οργανώνει σε σύνολα. Πέρα από τη βασική αυτή οργάνωση, ο άνθρωπος προβαίνει 

και σε κατηγοριοποιήσεις αυτών των ερεθισμάτων σε ενιαία σύνολα. Έτσι, 

διευκολύνεται η αντίληψη του περιβάλλοντος και απλοποιούνται οι αντιδράσεις  του 

οργανισμού, έτσι ώστε να συνοψίζονται τα ερεθίσματα και να επιτρέπεται η πιο απλή 

ορθολογική ανάλυση των φαινομένων (Γεώργας, 1995). Αυτή η διαδικασία δεν 

αναφέρεται μόνο στα ερεθίσματα του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και σε σύμβολα 

και αφηρημένες έννοιες. 

 Η διαμόρφωση των αντιλήψεων επηρεάζεται σημαντικά από τη σειρά με την 

οποία προσλαμβάνει κανείς διάφορες πληροφορίες. Πιο συγκεκριμένα, οι αρχικές 

πληροφορίες έχουν μεγαλύτερη επίδραση στη τελική εντύπωση, καθώς και την 

αντίληψη που αποκτά κανείς για κάποιο θέμα από τις μεταγενέστερες . Ωστόσο, 

υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, όπως για παράδειγμα όταν οι μεταγενέστερες 

πληροφορίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές και καθοριστικές (Jones & Goethals, 1972). 

Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο διαμόρφωσης των αντιλήψεων είναι η αξιολόγηση 

των διαφορετικών χαρακτηριστικών που συνθέτουν ένα ζήτημα, πρόσωπο, φαινόμενο 

κ.λπ. (Κοκκινάκη, 2005). 

 Οι αντιλήψεις και οι στάσεις είναι όροι με συναφές αλλά διαφορετικό 

περιεχόμενο. Συνεπώς, πρόκειται για έννοιες επικαλυπτόμενες, καθώς οι αντιλήψεις 

αποτελούν μέρος των στάσεων και σχετίζονται με τη γνωστική διάστασή τους 

(Γεώργας, 2005). 

  Στην παρούσα εργασία, οι αντιλήψεις διερευνώνται με τη χρήση του 

ερωτηματολογίου, το οποίο στοχεύει στη μέτρηση των στάσεων των εκπαιδευτικών 

για διάφορα θέματα  και η εξαγωγή συγκεκριμένων συμπερασμάτων. Όμως, μόνο με 
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τη χρήση ερωτηματολογίων, χωρίς την άμεση παρατήρηση της συμπεριφοράς του 

εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, δεν μας επιτρέπεται να είμαστε 

σίγουροι σχετικά με τον τρόπο που δρουν στην πραγματικότητα και σχετικά με το αν 

η τακτική που ακολουθούν είναι αντίστοιχη με τις απόψεις που εξέφρασαν, βάσει των 

απαντήσεών τους (Rakap & Kaczmareck, 2010). 

 

 

1.2 Αναπηρία - Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

 

Η διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών, όσον αφορά τη 

συνεκπαίδευση μαθητών με και χωρίς αναπηρία, καθιστά αναγκαίο τον εννοιολογικό 

προσδιορισμό των όρων «αναπηρία» και «συνεκπαίδευση» (Σούλης, 2008).  

Σύμφωνα τον Dederich (2000), η επιτυχία των προγραμμάτων συμπεριληπτικής 

εκπαίδευσης εξαρτάται πέρα όλων των υπολοίπων και από τη μορφή ή το βαθμό της 

αναπηρίας (Σούλης, 2008). Συνεπώς, η αναπηρία αποτελεί μία υπερκείμενη έννοια 

απ’ αυτήν της συνεκπαίδευσης (Σούλης, 2008). 

Η διατύπωση ενός γενικού ορισμού σχετικά με την αναπηρία είναι δύσκολη 

υπόθεση. Επιχειρώντας την ομαδοποίηση των ορισμών που έχουν διατυπωθεί κατά 

καιρούς σχετικά με αυτή, τέθηκε ως κεντρικό κριτήριο η κατανόησή της ως 

βιολογική κατάσταση ή ως κοινωνική κατάσταση. Στην πρώτη περίπτωση πρόκειται 

για ένα ιατρο-βιολογικό μοντέλο αντίληψης της αναπηρίας και στη δεύτερη για ένα 

κοινωνικό-οικοσυστημικό μοντέλο (Σούλης, 2008). 

Το ιατρικό μοντέλο ξεκίνησε να επηρεάζει την ειδική αγωγή από τη δεκαετία του 

’50 παρουσιάζοντας ως κεντρική αντίληψη το γεγονός ότι η αναπηρία είναι 

αποτέλεσμα μιας σωματικής δυσλειτουργίας που οφείλεται σε ένα πρόβλημα ιατρικής 

φύσης (Johnstone, 2001). Σύμφωνα με το ιατρικό μοντέλο, το άτομο με αναπηρία έχει 

ανάγκη από ιατρική αντιμετώπιση που οφείλει να έχει ως στόχο την αποκατάσταση 

που παρέχεται μόνο από ειδικούς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η ιατρική αποτελεί 

τον «μοναδικό» επιστημονικό κλάδο που μπορεί να διαχειριστεί την αναπηρία 

(Σούλης, 2008). 

Το κοινωνικό μοντέλο προσεγγίζει την αναπηρία ως πολιτικο- κοινωνικό 

πρόβλημα το οποίο συντελείται λόγω των χαρακτηριστικών της κοινωνίας και των 

φυσικών ή των κοινωνικών φραγμών που αυτή θέτει. Σύμφωνα με το κοινωνικό 
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μοντέλο, η αναπηρία δεν θεωρείται πλέον ατομικό πρόβλημα και γίνεται κοινωνικό. 

Επίσης, η έμφαση δίνεται στην αλλαγή των κοινωνικοπολιτικών συνθηκών που 

δημιουργούν εμπόδια στην κοινωνική ένταξη των αναπήρων και όχι στην 

προσαρμογή των ατόμων αυτών στις συγκεκριμένες συνθήκες της ζωής εκείνων που 

δεν έχουν κάποια αναπηρία (Oliver, 1996).  

Έπειτα από ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας σχετικά με την αναπηρία, 

διαπιστώνεται ότι οι περισσότεροι που ασχολούνται με την εκπαίδευση του ατόμου 

με αναπηρία επιλέγουν το κοινωνικό-οικοσυστημικό μοντέλο. Συνεπώς η έννοια της 

αναπηρίας έχει κοινωνική καταγωγή εφόσον η κοινωνία αφενός ευθύνεται για τη 

δημιουργία της και αφετέρου αναθέτει συγκεκριμένους ρόλους σε αυτούς που τη 

φέρουν (Σούλης, 2008). 

Σύμφωνα με τον Goldberg (2011), υπάρχουν 13 κατηγορίες αναπηρίας : 

1. Αυτισμός 

2. Κώφωση – Τύφλωση (ταυτόχρονα προβλήματα όρασης και ακοής) 

3. Κώφωση  

4. Συναισθηματική διαταραχή 

5. Προβλήματα ακοής  

6. Νοητική αναπηρία 

7. Πολλαπλές αναπηρίες 

8. Ορθοπεδικά προβλήματα 

9. Άλλα προβλήματα υγείας 

10. Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

11. Προβλήματα λόγου και ομιλίας 

12. Τραυματική ή εγκεφαλική βλάβη 

13. Οπτικά προβλήματα συμπεριλαμβανομένης της τύφλωσης  

 

Στην έκθεση της Warnock το 1979 προτάθηκε να απομακρυνθεί η εστίαση της 

προσοχής στα μειονεκτήματα και τις αναπηρίες και αυτά να αντικατασταθούν από 

τον όρο «Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες» (De Boer et al., 2011). Η ορολογία αυτή 

χρησιμοποιείται και σήμερα.  

Στα τέλη του 19ου αιώνα, ο όρος «ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» 

χρησιμοποιήθηκε όχι μόνο για τα άτομα που έχουν κάποια αναπηρία, αλλά και για τις 

εθνικές μειονότητες ή τους μαθητές που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση κοινωνικά 
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(De Boer et al., 2011). 

Σύμφωνα με τον Νόμο 2817/14.3.2000, Άρθρο 1 : «Στα άτομα με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες περιλαμβάνονται επίσης πρόσωπα νηπιακής , παιδικής και 

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

έχουν ανάγκη από ειδική εκπαιδευτική προσέγγιση και φροντίδα για ορισμένη 

περίοδο ή για ολόκληρη την περίοδο της σχολικής ζωής τους». Οι μαθητές που δεν 

έχουν κάποιο από τα προηγούμενα χαρακτηριστικά αλλά και οι μαθητές των οποίων 

η επίδοση είναι χαμηλή επειδή η μητρική τους  γλώσσα δεν είναι η ελληνική, δεν 

αποτελούν άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Σούλης, 2008).   

 

 

1.3 Συμπεριληπτική εκπαίδευση 

 

Η ειδική εκπαίδευση η οποία ξεκίνησε στα μέσα του 19ου αιώνα, δημιουργήθηκε 

με σκοπό την ανταπόκριση στις ανάγκες των παιδιών και των εφήβων με αναπηρία, 

οι οποίοι δεν μπορούσαν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του «τυπικού» σχολείου 

καθώς και να εκπαιδευτούν σε μία «γενική» τάξη (Σούλης , 2008). Η ειδική αγωγή 

και εκπαίδευση ξεκίνησε να εφαρμόζεται πιο συστηματικά κατά τη διάρκεια του 20ου 

αιώνα έπειτα από τη θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Τζουριάδου, 

2000). 

 Τις τελευταίες δεκαετίες, στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες, 

παρατηρείται η τοποθέτηση κάποιων μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα 

σχολεία γενικής παιδείας και όχι σε ειδικά σχολεία (Mittler, 1995). Η προσπάθεια της 

φοίτησης παιδιών με αναπηρία στο γενικό σχολείο έχει περάσει από διάφορα στάδια, 

με αποτέλεσμα να υπάρχει μια ποικιλία ορισμών και αβεβαιότητα για το τι 

συνεπάγεται  ο καθένας (Savolainen & Alasuutari, 2000; Σούλης, 2008). Σύμφωνα με 

τους Cavallaro και Haney (1999), σε μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας η συμπερίληψη 

εναλλάσσεται με τους όρους ένταξη και ενσωμάτωση. Οι όροι αυτοί έχουν 

χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικές περιόδους, ωστόσο δεν είναι συνώνυμοι. Ιστορικά, 

εμφανίστηκε πρώτα ο όρος ενσωμάτωση , στη συνέχεια η ένταξη και στο τέλος η 

συμπερίληψη (Gu, 2009). Η προσπάθεια να αποδοθεί νόημα σε αυτές τις έννοιες 

προκαλεί σύγχυση, εξαιτίας της ασάφειάς τους, γεγονός που παρουσιάζεται και στην 

ελληνική βιβλιογραφία με την απουσία ορολογίας κοινώς αποδεκτής (Λαχανά & 
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Ευσταθίου, 2015). 

 Ο όρος ενσωμάτωση σημαίνει αφομοίωση του εντασσόμενου από το σύνολο. 

Σύμφωνα με αυτή, ένα άτομο τοποθετείται σε μία ομάδα και αλληλεπιδρά με τα 

υπόλοιπα μέλη  της με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται οργανικό μέλος της ομάδας και 

να αποδέχεται τα χαρακτηριστικά της, χάνοντας όμως τα δικά του αρχικά 

χαρακτηριστικά. Συνεπώς, η έννοια της ενσωμάτωσης υπονοεί μια υπεροχή του 

συνόλου των τυπικώς αναπτυσσόμενων ατόμων απέναντι προς το άτομο με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες (Σούλης, 2002). 

 Σύμφωνα με τη Ζώνιου – Σιδέρη (1998), η έννοια της ένταξης σημαίνει τη  

συστηματική τοποθέτηση ενός ατόμου μέσα σε κάτι άλλο και την ολοκλήρωσή του 

ως αυτοτελούς, ακέραιου μέρους ενός ευρύτερου όλου. Σύμφωνα με τον Σούλη 

(2002), με την ένταξη το άτομο με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες 

διατηρεί τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του καθώς και 

εκείνα τα στοιχεία που το κάνουν μοναδικό. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Cooper 

(2000) αυτά τα χαρακτηριστικά του ατόμου εξελίσσονται. Όπως αναφέρει ο Bunch 

με τους συνεργάτες του (2005), η ένταξη ορίζεται ως η τοποθέτηση μαθητών με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε τάξεις γενικού σχολείου με πλήρη ή μερική 

συμμετοχή μαζί με τους τυπικά αναπτυσσόμενους συνομηλίκους τους (Valeo, 2008). 

Επίσης, η ένταξη έχει την έννοια «ο ένας μαζί με τον άλλον», η οποία διαφέρει από 

το τυχαίο «ο ένας με τον άλλον». Συνεπώς, ο όρος αυτός δε σημαίνει απλή 

συνύπαρξη αλλά συνδημιουργία (Σούλης , 2002). 

 Σύμφωνα με τα προηγούμενα, οι όροι ενσωμάτωση και ένταξη διαφέρουν και 

απαιτείται να χρησιμοποιούνται με προσοχή. Ενώ με τον όρο ενσωμάτωση νοείται 

μια μονόδρομη διαδικασία προσαρμογής στο κατεστημένο πρότυπο των «υγιών», ο 

όρος ένταξη υπονοεί μια διαδικασία αλληλεπίδρασης, η οποία προωθεί μια 

διαφορετική κοινωνική οργάνωση (Ζώνιου – Σιδέρη , 1998). Ωστόσο και οι δύο όροι 

δηλώνουν ότι οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν μπορούν να 

συμμετέχουν εξολοκλήρου στη γενική εκπαίδευση (Gu, 2009). 

 Πρόσφατα, το επίκεντρο της εκπαίδευσης των παιδιών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες έχει μετακινηθεί από την «ένταξη» στη «συμπερίληψη». 

Πρόκειται για μια αλλαγή από τη διαδικασία της «ένταξης» - όπου τα παιδιά 

τοποθετούνται σε υφιστάμενη διάταξη – στην πολιτική της «συμπερίληψης», η οποία 

σύμφωνα με τους ερευνητές «απαιτεί αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού 
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περιβάλλοντος  προκειμένου να ενισχυθεί η αίσθηση του ανήκειν σε όλα τα παιδιά» 

(Avramidis et al., 2002). 

 Η έννοια της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης απέκτησε διεθνή σημαντική 

αναγνώριση όταν ο ΟΗΕ (Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών) προώθησε την ιδέα της 

«Εκπαίδευσης για όλους» σε ένα συνέδριο στην Ταϊλάνδη το 1990 (David & Bawa-

Kuyini, 2012). Όπως αναφέρει o  Ainscow (2004), λίγα χρόνια αργότερα, το 

Παγκόσμιο Συνέδριο στην Ειδική Αγωγή που έγινε στη Σαλαμάνκα ενέκρινε την ιδέα 

της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης (UNESCO, 1994). Αναμφισβήτητα το πιο 

σημαντικό διεθνές έγγραφο που έχει εμφανιστεί ποτέ στον τομέα της ειδικής αγωγής, 

η Διακήρυξη της Σαλαμάνκα υποστηρίζει ότι «τα γενικά σχολεία που έχουν έναν 

συμπεριληπτικό προσανατολισμό είναι τα πιο αποτελεσματικά μέσα για την 

καταπολέμηση των διακρίσεων, τη δημιουργία κοινοτήτων υποδοχής, την 

οικοδόμηση μιας συμπεριληπτικής κοινωνίας καθώς και την επίτευξη της 

εκπαίδευσης προς όλους. Επιπλέον τα σχολεία αυτά παρέχουν αποτελεσματική 

εκπαίδευση στην πλειοψηφία των μαθητών και βελτιώνουν το επίπεδο διδασκαλίας, 

ώστε σε τελευταία ανάλυση να βελτιώσουν τη σχέση κόστους – απόδοσης ολόκληρου 

του εκπαιδευτικού συστήματος» (UNESCO, 1994 :8). 

 Η συμπερίληψη περιγράφει τη διαδικασία της ένταξης παιδιών με αναπηρίες 

στη γενική εκπαίδευση μαζί με τους τυπικά αναπτυσσόμενους μαθητές ως μέλη 

πλήρους συμμετοχής. Η συμπεριληπτική εκπαίδευση περιλαμβάνει δηλαδή  μαθητές 

από ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών πλαισίων και ικανοτήτων μάθησης μαζί με τους 

συνομηλίκους τους σε γενικά σχολεία που προσαρμόζονται και αλλάζουν τον τρόπο 

που εργάζονται προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των μαθητών (Loreman, 

1999).  Η συνεκπαίδευση, όπως λέγεται διαφορετικά, απαιτεί αναδιάρθρωση της 

κύριας σχολικής εκπαίδευσης ώστε κάθε σχολείο να μπορεί να φιλοξενήσει κάθε 

παιδί ανεξάρτητα από το πρόβλημα που έχει (Avramidis & Norwich, 2002). Η 

συμπερίληψη είναι μια φιλοσοφία που βασίζεται σε μια ιδέα της κοινωνικής 

δικαιοσύνης που υποστηρίζει την ίση πρόσβαση σε όλες τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες 

για όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από την παρουσία της διαφοράς (Loreman et al., 

2007). 

Όπως αναφέρει ο Glazzard (2011), παρόλο που η συμπεριληπτική εκπαίδευση 

κυριαρχεί στο εκπαιδευτικό τοπίο, υπάρχει έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά τη 

μετάφρασή της στην πράξη. Αυτό σύμφωνα με τον Odom (2000: 21) οφείλεται στο 
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γεγονός ότι «συμπερίληψη σημαίνει διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικούς 

ανθρώπους». Για παράδειγμα, οι Allen και Schwartz (2001) είδαν τη συμπερίληψη ως 

την αίσθηση του ανήκειν σε μία κοινότητα ή ομάδα φίλων, ένα σχολείο της 

κοινότητας ή μια γειτονιά, ενώ οι Nutbrown και Clough (2006: 3) όρισαν τη 

συμπερίληψη ως «τη διαδρομή προς τη μέγιστη συμμετοχή και τον ελάχιστο 

αποκλεισμό από περιβάλλοντα πρώιμης ηλικίας , από τα σχολεία και από την 

κοινωνία ». Οι Lunt και Norwich (1999) έκριναν ότι η πολυπλοκότητα του όρου της 

συμπερίληψης προκύπτει αφενός από αντιφάσεις σχετικά με τις εκπαιδευτικές αξίες 

και αφετέρου από πρακτικούς περιορισμούς στη σύνθεση των εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών. Το αποτέλεσμα είναι ότι η συμπεριληπτική εκπαίδευση βασίζεται σ’ ένα 

σύνολο πολλαπλών αξιών, οι οποίες δεν είναι πλήρως συμβατές (Moberg, 2003). 

 Παρά την ύπαρξη πολλών διαφορετικών ορισμών, πολλοί ειδικοί συμφωνούν 

με το στόχο της συμπερίληψης. Ο στόχος αυτός, όπως διατυπώθηκε από το 

Συμβούλιο για τα Ιδιαίτερα Παιδιά του Τμήματος Παιδικής Ηλικίας (1993), αποτελεί 

το γεγονός ότι η  συμπερίληψη, ως αξία, υποστηρίζει το δικαίωμα που έχουν όλα τα 

παιδιά να δραστηριοποιούνται ενεργά σε φυσικά περιβάλλοντα μέσα στις κοινότητές 

τους, ανεξάρτητα από τις διαφορετικές ικανότητές τους. Φυσικό περιβάλλον είναι 

εκείνο στο οποίο το παιδί περνάει  το χρόνο του είτε έχει είτε όχι κάποια αναπηρία. 

Αυτά τα περιβάλλοντα περιλαμβάνουν χωρίς ωστόσο να περιορίζονται στο σπίτι και 

την οικογένεια, ομάδες παιχνιδιού, βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδικούς σταθμούς, 

προγράμματα που παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες παιδικής μέριμνας για την 

εκπαίδευση παιδιών χαμηλού εισοδήματος και των οικογενειών τους όπως είναι τα 

Head Start programs που εφαρμόζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, νηπιαγωγεία και 

τάξεις σχολείων της περιοχής του κάθε παιδιού  (www.naeyc.org στο Gu, 2009).  

 

 

1.3.1 Μοντέλα Συνεκπαίδευσης 

 

 Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, έχουν καταγραφεί διάφορα μοντέλα 

εφαρμογής της συνεκπαίδευσης, εκ των οποίων τέσσερα θεωρούνται πιο βασικά : 

 

1. Μοντέλο της πλήρους συνεκπαίδευσης (full inclusion) : Το μοντέλο αυτό 

προτάσσει την ισότιμη συμμετοχή όλων των παιδιών στο σχολείο. Σύμφωνα 

http://www.naeyc.org/
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με αυτό, απορρίπτεται κάθε είδους διάκριση και δίνεται έμφαση στην 

αλληλεπίδραση όλων των μαθητών του σχολείου χωρίς να λαμβάνονται 

υπόψη οι ιδιαιτερότητές τους. Επίσης σε αυτό το μοντέλο, οι μαθητές με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν δέχονται υποστηρικτική βοήθεια και ειδική 

εκπαίδευση, καθώς το περιβάλλον της τάξης θεωρείται ως το πιο κατάλληλο 

για όλα τα παιδιά. Τέλος, απουσιάζει το νομικό ή θεσμικό πλαίσιο για τα 

παιδιά με αναπηρίες. 

 

2. Μοντέλο της συμμετοχής στην ίδια τάξη (focus on participating in the same 

place) : Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, παρέχεται υποστηρικτική βοήθεια από 

ειδικό παιδαγωγό και κάποιες φορές από ψυχολόγους ή άλλους ειδικούς. 

Επιπρόσθετα, υπάρχει ειδική νομοθεσία και αναλυτικό πρόγραμμα που 

αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα και καθορίζουν την παρεχόμενη 

υποστηρικτική βοήθεια σε παιδιά με αναπηρίες στο γενικό σχολείο. Συνεπώς, 

δεν υπάρχουν ειδικά σχολεία αλλά μόνο τάξεις υποστήριξης οι οποίες 

λειτουργούν στο πλαίσιο της γενικής εκπαίδευσης. 

 

3. Μοντέλο της επικέντρωσης στις ατομικές ανάγκες (focus on individual needs): 

Το μοντέλο αυτό εστιάζει στην αξιολόγηση των ειδικών εκπαιδευτικών 

αναγκών των παιδιών. Σε περιπτώσεις που οι μαθητές παρουσιάζουν σοβαρές 

δυσκολίες και δεν βρίσκονται σε θέση να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα 

της γενικής εκπαίδευσης, προτείνεται η φοίτησή τους σε κάποιο ειδικό 

σχολείο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αυτό συμβαίνει όταν η 

παρουσία αυτών των παιδιών στην τάξη γενικής εκπαίδευσης θεωρείται 

εμπόδιο για την ατομική εξέλιξη του μαθητή, αλλά και όταν θεωρείται ότι με 

αυτόν τον τρόπο παρεμποδίζεται η ακαδημαϊκή πρόοδος και η κοινωνική 

συμπεριφορά των υπολοίπων παιδιών. Στο χρονικό διάστημα φοίτησης στο 

ειδικό σχολείο δεν ενισχύεται ο τομέας κοινωνικής ένταξης του μαθητή. 

 

4. Περιοριστικό μοντέλο συμπερίληψης (choice limited inclusion) : Σύμφωνα με 

το μοντέλο αυτό, η εκπαίδευση σε ειδικά σχολεία προσφέρει υποστηρικτική 

βοήθεια  στα παιδιά με αναπηρίες μόνο στον ακαδημαϊκό τομέα και όχι όσον 

αφορά την κοινωνικοποίησή τους . Αυτό συμβαίνει καθώς δεν έχουν την 
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ευκαιρία αλληλεπίδρασης με τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά, όπως γίνεται 

στη γενική εκπαίδευση. Στη λήψη απόφασης για το σχολείο στο οποίο θα 

φοιτήσει το παιδί συμμετέχουν και οι γονείς (Norwich 2000). 

 

 

1.3.2 Προϋποθέσεις της εφαρμογής της συνεκπαίδευσης 

 

Η συνεκπαίδευση, όπως προσδιορίστηκε προηγουμένως, είναι η πρακτική της 

εκπαίδευσης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  μαζί με τους τυπικά 

αναπτυσσόμενους συνομηλίκους τους σε τάξεις γενικής εκπαίδευσης (TASH, 2011). 

Εφόσον στόχος της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, μεταξύ άλλων, αποτελεί η 

συνολική αναδιάρθρωση του σχολείου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις 

εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των παιδιών, η εφαρμογή της προϋποθέτει επιπρόσθετες 

αλλαγές που έχουν σχέση με τη συνολική λειτουργία του σχολείου καθώς και του 

εκπαιδευτικού συστήματος γενικότερα (Σούλης, 2002). 

H εφαρμογή των διδακτικών πρακτικών που ταιριάζουν στις ανάγκες των 

μαθητών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να είναι ένα δύσκολο 

έργο, εξαρτώμενο όχι μόνο από το επιλεγμένο συμπεριληπτικό μοντέλο αλλά και από 

την επιδεξιότητα του εκπαιδευτικού να συνεργάζεται με ποικίλους μαθητές (Shulte et 

al., 1993 στο Kilanowski – Press et al., 2010). Ο τρόπος εφαρμογής της 

συμπεριληπτικής εκπαίδευσης δεν είναι σαφής. Διάφορα ερευνητικά ευρήματα 

καταλήγουν ότι πρόκειται για μία αμφιλεγόμενη έννοια (Savolainen & Alasuutari, 

2000). Έτσι λοιπόν, επειδή  οι εκπαιδευτικοί βιώνουν τη συνεκπαίδευση με ανόμοιες 

στάσεις και απόψεις, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν συμφωνούν με το μοντέλο της 

συμπερίληψης και πιστεύουν ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί ( Fazal, 2012 ; Savolainen 

& Alasuutari, 2000).  

Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικής Ανάπτυξης για τη 

Συμπερίληψη (2007), υπάρχουν πολλά εμπόδια που αναστέλλουν την εφαρμογή της 

συμπερίληψης και η γενική πρόσβαση σε τάξεις συνεκπαίδευσης είναι μακριά από 

την πραγματικότητα για πολλούς λόγους (Verne, 2013). Εμπόδια της 

συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στα σχολεία αποτελεί η ύπαρξη μεγάλων τάξεων, το 

πρόγραμμα μαθημάτων που δεν σχετίζεται σωστά με τις εμπειρίες των παιδιών και 

όπως τόνισαν οι Croll και Mores (2000) οι φτωχοί φυσικοί πόροι (Abbott, 2006). Το 
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πιο σοβαρό εμπόδιο όμως αποτελούν οι στάσεις των εκπαιδευτικών προς τη 

συνεκπαίδευση (Avramidis et al., 2000). 

Σύμφωνα με τους Schulz & Carpenter (1995), απαιτούνται τρία 

χαρακτηριστικά για ένα επιτυχημένο περιβάλλον συμπερίληψης : η στάση των 

εκπαιδευτικών, οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών και οι ικανότητες των 

εκπαιδευτικών (Fazal, 2012). Ένα άλλο βασικό συστατικό της επιτυχημένης 

συνεκπαίδευσης είναι ένα σύνολο πρακτικών της τάξης για τη διδασκαλία των 

μαθητών με ένα εύρος αναγκών. Οι πρακτικές αυτές περιλαμβάνουν τέσσερα 

στοιχεία : την επιτυχή διαχείριση της τάξης, τις αποτελεσματικές τεχνικές 

διδασκαλίας, τις κατάλληλες διευκολυντικές πρακτικές και την εκπαιδευτική 

ευκαμψία (Fazal , 2012). 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη και προώθηση της συμπεριληπτικής 

εκπαίδευσης, αποτελεί η μετατροπή των σχολείων σε οργανισμούς, οι οποίοι θα είναι 

πρόθυμοι και έτοιμοι να υποδεχτούν μαθητές με διάφορες ιδιαιτερότητες. Αυτό 

σημαίνει ότι απαιτείται αλλαγή σε επίπεδο υποδομών προκειμένου το φυσικό 

περιβάλλον του σχολείου να είναι προσβάσιμο στα άτομα με αναπηρίες, καθώς και 

την τοποθέτηση ειδικών παιδαγωγών στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης (Barton, 

2004).  

Ένα άλλο απαραίτητο στοιχείο για την επιτυχημένη εφαρμογή της 

συμπεριληπτικής εκπαίδευσης αποτελεί η αναδιάρθρωση της γενικής εκπαίδευσης, 

ώστε να προλαμβάνεται η σχολική αποτυχία και η περιθωριοποίηση ορισμένων 

μαθητών μέσω των κατάλληλων παρεμβάσεων (Λαχανά & Ευσταθίου, 2015). Πιο 

συγκεκριμένα, οι συμπεριληπτικές ρυθμίσεις στην τάξη, θα πρέπει να ενισχυθούν και 

να υποστηριχθούν από μία επιτροπή ειδικά εκπαιδευμένου προσωπικού καθώς και 

άλλες επιπρόσθετες υποστηρικτικές πρακτικές σύμφωνα με τις ατομικές ανάγκες του 

παιδιού. Διάφοροι ερευνητές έχουν ισχυριστεί κατά καιρούς ότι τα σχολεία 

συμπερίληψης πρέπει να αναγνωρίσουν και να ανταποκριθούν στις πολλαπλές 

ανάγκες των μαθητών τους (Bowe, 2005), ικανοποιώντας τόσο τα διαφορετικά στυλ 

μάθησης, όσο και τους ρυθμούς της μάθησης (Roberts, 1982) και να προσφέρουν 

ποιοτική εκπαίδευση σε όλους μέσω των κατάλληλων μαθημάτων, οργανωτικών 

ρυθμίσεων, στρατηγικών διδασκαλίας, της αξιοποίησης των πόρων και των 

συνεργασιών με τις κοινότητές τους (Bender et al., 2009 ; Bennett et al., 1997 στο 

Ajumon et al., 2012). Ένα ακόμη στοιχείο αναδιάρθρωσης της γενικής εκπαίδευσης 



26 

 

με σκοπό την επιτυχή εφαρμογή της συνεκπαίδευσης, αποτελεί ο σχεδιασμός και η 

εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει 

εξατομικευμένους στόχους και να είναι ευέλικτο (Lovey, 1998). Επίσης, η 

εξασφάλιση οικονομικών πόρων, η κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και η διάθεση 

υποστηρικτικών υπηρεσιών μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά τα σχολεία γενικής 

αγωγής, προκειμένου να δρουν αποτελεσματικά προς τις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων 

των μαθητών (Ainscow, 1999 ; Τάφα, 1997). 

Όπως προαναφέρθηκε, οι στάσεις των εκπαιδευτικών έχουν σοβαρή επίδραση 

στην αποτελεσματικότητα της συνεκπαίδευσης. Ορισμένοι συγγραφείς υποστηρίζουν 

ότι οι στάσεις των εκπαιδευτικών είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για τον 

καθορισμό της επιτυχίας ή της αποτυχίας της συμπερίληψης (Bunch et al., 1997 ; 

Rose, 2001). Η αποδοχή της πολιτικής της συνεκπαίδευσης από τους εκπαιδευτικούς 

είναι πιθανό να επηρεάσει τη δέσμευσή τους για την εφαρμογή της (Bradshaw & 

Mundia, 2006). 

Οι Marshall και οι συνεργάτες του (2002: 212) ανέφεραν ότι : « Εάν θέλουμε 

να αλλάξουμε τις στάσεις και να κινηθούμε προς τη συμπεριληπτική εκπαίδευση, 

έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε στο επίπεδο της κατάρτισης των εκπαιδευτικών. 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι σίγουροι ότι μπορούν να διδάξουν σε όλα τα 

παιδιά». Έτσι λοιπόν, θεωρείται σημαντικό, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών να 

ξεκινάει από το πανεπιστήμιο (Dev, 2002 ; Loreman et al., 2006 ; Loreman et al., 

2005 στο Loreman et al., 2007). Οι νέοι εκπαιδευτικοί πέρα από τις δεξιότητες και τη 

γνωστική βάση που χρειάζονται προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχία σε 

συμπεριληπτικά περιβάλλοντα, χρειάζεται να αναπτύξουν θετικές στάσεις και 

συναισθήματα για την εργασία τους στον τομέα αυτό, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ένα 

μέλλον συμπερίληψης μέσα στις τάξεις τους (Avramidis et al., 2000 ; Avramidis & 

Norwich, 2002). Συνεπώς, τα πανεπιστήμια αρχίζουν να εμπλουτίζουν τα 

προγράμματά τους με πρακτικές για να επιτευχθεί η ευαισθητοποίηση των εν δυνάμει 

εκπαιδευτικών προκειμένου να υπάρχει η κατανόηση και η βελτίωση των στάσεων 

τους προς τη συμπεριληπτική εκπαίδευση (Ajumon e al., 2012). Διάφοροι ερευνητές 

έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η προϋπηρεσιακή κατάρτιση μπορεί να 

αποτελεί τον βέλτιστο χρόνο για να εξαλειφθούν οι ανησυχίες των εκπαιδευτικών και 

να αλλάξει οποιαδήποτε αρνητική στάση για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση (Forlin 

et al., 2009). Όμως, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η εξειδίκευσή τους θα 
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πρέπει να συνεχίζεται και μετέπειτα προκειμένου να ενισχύεται το έργο τους και να 

εφοδιάζονται οι ίδιοι διαρκώς με νέους τρόπους και μεθόδους διαχείρισης 

προβλημάτων (Gibb et al., 1997).  

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοριστικός για 

την επιτυχημένη ή όχι εφαρμογή της συνεκπαίδευσης. Σύμφωνα με τους Rodgers και 

Scott (2008), το να γίνεις εκπαιδευτικός σημαίνει την αλλαγή μίας ταυτότητας, την 

προσαρμογή των προσωπικών αντιλήψεων και ιδεωδών για θεσμικές 

πραγματικότητες και τέλος την εύρεση του τρόπου με  τον οποίο θα εκφραστούν 

κάποιοι ενεργά σε μία τάξη. Πέρα από αυτές τις αλλαγές και προσαρμογές, ο 

εκπαιδευτικός θα πρέπει να αναπτύσσει τις πεποιθήσεις και τις ικανότητες με τις 

οποίες χειρίζεται την ποικιλομορφία που υπάρχει στο σχολείο (Gibson, 2004). 

Συνεπώς, ο εκπαιδευτικός έχει έναν ρόλο επιβίωσης στην αντιμετώπιση των αναγκών 

των παιδιών στην τάξη, θεσπίζοντας και διατηρώντας υγιείς αλληλεπιδράσεις και 

ενσωματώνοντας τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην τάξη, στο 

σχολείο και την κοινωνική ζωή (Avci, 1998). Προκειμένου να παρέχονται ίσες 

ευκαιρίες εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υποστηρίζονται από ειδικούς 

που θα ασχολούνται αποκλειστικά με τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

που φοιτούν σε γενικό σχολείο (Vrasmas, 2010).  

Παρόλα αυτά, η εφαρμογή των πρακτικών συνεκπαίδευσης είναι απίθανο να 

είναι επιτυχής χωρίς τη συνεργασία και τη δέσμευση των άμεσα εμπλεκομένων 

(David & Kuyini, 2012). Οι Cook και  Friend (1995) προσδιόρισαν την ανάγκη για 

αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των παιδαγωγών γενικής και ειδικής εκπαίδευσης όσον 

αφορά τη διδασκαλία, το χρόνο για το σχεδιασμό της διδασκαλίας, τη συμφωνία για 

την ίδρυση τάξεων συμπερίληψης καθώς και την ισοτιμία των δύο εκπαιδευτικών οι 

οποίοι αποτελούν κύρια συστατικά των προγραμμάτων συνεργατικής διδασκαλίας. 

Ωστόσο, πίσω από τέτοιες προσπάθειες, είναι αναγκαία η συνεργασία μεταξύ 

εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής με σεβαστό τρόπο, χωρίς να υπάρχει 

σύγκρουση μεταξύ τους για την εξουσία (Kilanowski – Press et al., 2010).  

 Πέρα από τους εκπαιδευτικούς, οι οικογένειες, οι σύμβουλοι και οι σχολικές 

διοικήσεις αποτελούν εξίσου σημαντικούς καθοριστικούς παράγοντες για την 

επιτυχία της εφαρμογής της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης (Florian & Linklater, 

2010). Επίσης, η στήριξη της πολιτείας και η υλοποίηση πολιτικών αποφάσεων είναι 

πολύ σημαντικές καθώς με αυτόν τον τρόπο  αποτρέπονται κοινωνικές 
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προκαταλήψεις, καθώς και πρακτικές αποκλεισμού και διαχωρισμού (Barton, 2004 ; 

Σούλης, 2002). Με αυτόν τον τρόπο θα εφαρμόζεται  η συμπεριληπτική εκπαίδευση 

με ουσιαστικό τρόπο και τόσο οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όσο και 

οι τυπικώς αναπτυσσόμενοι συνομήλικοί τους θα ωφελούνται ακαδημαϊκά και 

κοινωνικά.  

 

 

1.3.3 Η συμπεριληπτική εκπαίδευση στην Ελλάδα 

 

Η ιστορική πορεία της ειδικής εκπαίδευσης εξαρτάται από τις εκάστοτε 

κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτιστικές συνθήκες της κοινωνίας. 

Συνεπώς, με τα νομοθετήματα της Πολιτείας σχετικά με την ένταξη του ατόμου με 

αναπηρία στο «γενικό» σχολείο, καθώς επίσης και με τον βαθμό αποδοχής του από 

την εκπαιδευτική κοινότητα, τους γονείς και τους υπόλοιπους ανθρώπους της 

κοινωνίας γίνονται κατανοητές οι αντιλήψεις και οι πεποιθήσεις του κοινωνικού 

συνόλου απέναντι στην εκπαίδευση και στην αναπηρία (Σούλης, 2008). 

Στην Ελλάδα, με τον Νόμο 1566/1985, η ειδική αγωγή των ατόμων που την 

είχαν ανάγκη παρεχόταν α) σε γενικά σχολεία, β) σε ειδικά τμήματα μέσα στο 

πλαίσιο του γενικού σχολείου και γ) σε ειδικά σχολεία (Ζώνιου – Σιδέρη, 1998). Με 

τον συγκεκριμένο νόμο πραγματοποιήθηκε η αρχή της ένταξης καθώς και η έναρξη 

μιας νέας εποχής για την ειδική αγωγή στην Ελλάδα , η οποία ήταν ανάλογη με αυτή 

που παρατηρούνταν στην Ευρώπη (Ζώνιου – Σιδέρη, χ.χ.α). Όμως, η αύξηση του 

αριθμού των ειδικών τάξεων, χωρίς όμως να εφαρμόζονται ορισμένα ενταξιακά 

πλαίσια συνέβαλαν στην διαιώνιση της εκπαιδευτικής πολιτικής της 

περιθωριοποίησης, αγνοώντας τα εκπαιδευτικά, κοινωνικά και οργανωτικά δεδομένα 

της χρονικής περιόδου κατά την οποία θεσμοθετήθηκε ( Κιτσαράς, 1995). 

Τρία χρόνια αργότερα, με τον Νόμο 1824/1988, ξεκίνησε η ενισχυτική 

διδασκαλία σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες του δημοτικού αλλά και του 

γυμνασίου. Επίσης με τον Νόμο 1771/1988 πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στο 

σύστημα εισαγωγής των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Τριτοβάθμια 

εκπαίδευση (Ζώνιου – Σιδέρη, χ.χ.α). 

Έπειτα από κάποια χρόνια, ακολούθησε ο Νόμος 2817/2000 σύμφωνα με τον 

οποίο οι «ειδικές τάξεις» μετονομάστηκαν σε «τμήματα ένταξης», γεγονός που  
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τονίζει την πολιτική της έμφασης στη συμπεριληπτική εκπαίδευση. Ο νόμος ανέφερε 

την ανάγκη για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εξατομικευμένων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τα οποία πρέπει να 

ενταχθούν στο πρόγραμμα μαθημάτων του γενικού σχολείου με την υποστήριξη του 

κατάλληλα καταρτισμένου εκπαιδευτικού προσωπικού. Ήταν η πρώτη φορά που 

επισημάνθηκε ότι τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πρέπει να φοιτούν ως 

επί το πλείστον στο γενικό σχολείο στο οποίο ανήκουν. Σύμφωνα με τον 

συγκεκριμένο νόμο, η ενταξιακή ενότητα περιορίζεται σε λίγες ώρες την εβδομάδα. 

Πιο συγκεκριμένα οι ώρες δεν ξεπερνούν τις 10. Μέχρι να θεσπιστεί , εκτιμήθηκε ότι 

το 70 % των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ήταν τοποθετημένα σε 

περισσότερα από 1.000 δημοτικά σχολεία με τμήματα ένταξης και το υπόλοιπο 30 % 

φοιτούσε σε ειδική-ξεχωριστή δομή (Stefa, 2001 ; Zoniou – Sideri et al., 2005). 

Τον Οκτώβριο του 2008, ψηφίστηκε ένας άλλος νόμος περί Ειδικής Αγωγής 

και Εκπαίδευσης, ο Νόμος 3699/2008. Σύμφωνα με αυτόν, η ειδική αγωγή είναι 

υποχρεωτική και εναρμονίζεται πλήρως με τη γενική εκπαίδευση (άρθρο 2, παρ.1). 

Επίσης σύμφωνα με αυτόν προβλέπεται τόσο η συνεκπαίδευση στο γενικό σχολείο 

για όλους τους μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες, τόσο η συνεκπαίδευση 

παιδιών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με τη βοήθεια παράλληλης 

στήριξης από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής. Ταυτόχρονα, στους μαθητές που δεν 

μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν δίνεται η δυνατότητα φοίτησης σε σχολεία γενικής 

εκπαίδευσης με την ύπαρξη ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Ωστόσο, τα ειδικά 

σχολεία και τα τμήματα ένταξης συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά (άρθρο 6). 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι αυτός ο νόμος αναγνώρισε για πρώτη φορά ως άτομα με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τους μαθητές με ιδιαίτερες ικανότητες και ταλέντα, 

καθώς επίσης και τους μαθητές με σύνθετες συναισθηματικές, κοινωνικές και 

γνωστικές δυσκολίες ή παραβατική συμπεριφορά εξαιτίας της γονεϊκής βίας ή 

παραμέλησης (άρθρο 2). 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, παρατηρείται ότι η εκπαιδευτική πολιτική 

εστιάζει ολοένα και περισσότερο στην εφαρμογή της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης 

παιδιών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 
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1.4 Αντιλήψεις εκπαιδευτικών για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση των μαθητών 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

 

Όπως ανέφερε ο Norwich (1994), oι πεποιθήσεις και οι στάσεις των 

εκπαιδευτικών έχουν ζωτική σημασία για τη διασφάλιση της επιτυχίας των 

συμπεριληπτικών πρακτικών (Avramidis & Norwich, 2002). Ανάλογα με τις 

αντιλήψεις που έχουν οι εκπαιδευτικοί απέναντι στις πολιτικές συμπερίληψης,  

μπορούν να προωθήσουν ή να εμποδίσουν την επιτυχία της συμπεριληπτικής 

εκπαίδευσης (Avramidis & Kalyva, 2007).  

Εφόσον η συνεκπαίδευση θεωρείται πλέον απαραίτητη υποχρέωση κάθε 

κοινωνίας που επιθυμεί την ισοτιμία μεταξύ των μελών της, η διερεύνηση των 

αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία διότι μέσω αυτών 

αντανακλάται το επίπεδο ευθύνης που αισθάνονται απέναντι στον μαθητή με 

αναπηρία, καθώς και ο βαθμός δέσμευσής τους σχετικά με την εφαρμογή 

νομοθετικών ρυθμίσεων που σχετίζονται με την εκπαίδευσή του (Σούλης, 2008).  

Μία ενδιαφέρουσα έρευνα, στην οποία διερευνήθηκαν οι απόψεις για τη 

συνεκπαίδευση 641 Ελλήνων εκπαιδευτικών γενικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αποτελεί εκείνη των Ζώνιου- Σιδέρη και Βλάχου  

(2006). Ως εργαλείο της έρευνας αυτής χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο που 

δημιουργήθηκε από τις παραπάνω ερευνήτριες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 

εκπαιδευτικοί που είχαν θετική στάση  προς τη συνεκπαίδευση, ένιωθαν περισσότερο 

αποτελεσματικοί. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι ο βαθμός αποδοχής της πολιτικής της 

συνεκπαίδευσης από τους εκπαιδευτικούς επηρεαζόταν από το είδος της αναπηρίας 

των μαθητών που θα συμμετείχαν σε τάξεις συνεκπαίδευσης. Ένα άλλο αποτέλεσμα 

που προέκυψε από τη συγκεκριμένη έρευνα ήταν η άποψη των εκπαιδευτικών πως η 

συνεκπαίδευση παρόλο που συμβάλλει στη βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων 

μεταξύ των μαθητών που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και εκείνων που δεν 

έχουν, επηρεάζει αρνητικά τα τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά όσον αφορά τη 

γνωστική και επαγγελματική τους εξέλιξη. Τέλος, διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί 

με τους περισσότερους από αυτούς να υπηρετούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

θεωρούν ότι μόνο οι ειδικοί παιδαγωγοί μπορούν να εφαρμόσουν πρακτικές 

συνεκπαίδευσης και το ειδικό σχολείο είναι το κατάλληλο για την εφαρμογή τους. 

Ένα επιπρόσθετο αποτέλεσμα που προέκυψε, ήταν ότι οι αντιλήψεις των 
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εκπαιδευτικών για τη συνεκπαίδευση συσχετίζονται με μεταβλητές όπως είναι το 

φύλο και η προηγούμενη διδακτική εμπειρία με μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες. 

Την ίδια χρονιά (2006), πραγματοποιήθηκε έρευνα των Pearl Subban και Umesh 

Sharma, στην οποία συμμετείχαν 122 εκπαιδευτικοί δημοτικών σχολείων της 

Βικτώρια της Αυστραλίας. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν, ήταν η κλίμακα 

ATIES (Attitudes Toward Inclusive Education Scale) (Wilczenski, 1992) και η 

κλίμακα CIES (Concerns about Inclusive Education Scale) (Sharma & Desai, 2002). 

Από τα αποτελέσματα, διαπιστώθηκε ότι οι συμμετέχοντες της παρούσας έρευνας 

είχαν σε γενικές γραμμές θετικές στάσεις για τη συμπερίληψη παιδιών με αναπηρίες 

σε πλαίσια γενικής εκπαίδευσης. Όσοι εκπαιδευτικοί είχαν κάποιο φιλικό ή συγγενικό 

πρόσωπο με αναπηρία είχαν πιο θετική στάση προς τη συνεκπαίδευση. Επίσης, η 

ύπαρξη παιδαγωγικής κατάρτισης στον τομέα της ειδικής αγωγής από τους 

εκπαιδευτικούς ήταν ένας παράγοντας που επηρέασε θετικά τις απόψεις για τη 

συμπεριληπτική εκπαίδευση. Ένας ακόμη παράγοντας που επηρέασε τις στάσεις 

αυτές ήταν και η γνώση του Νόμου Διακρίσεων λόγω Αναπηρίας (1992). Τέλος, 

εκείνοι οι εκπαιδευτικοί που ένιωθαν πιο σίγουροι για το ρόλο τους ως εκπαιδευτικοί 

σε πλαίσια συμπερίληψης, παρουσίασαν λιγότερες ανησυχίες σχετικά με την 

εφαρμογή της συνεκπαίδευσης. 

Σε παρόμοια αποτελέσματα κατέληξαν και οι Αβραμίδης και Καλύβα (2007), 

στην έρευνα των οποίων συμμετείχαν 155 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

από μία περιοχή της Βόρειας Ελλάδας. Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα 

ερωτηματολόγιο που αποτελούνταν από μία ενότητα δημογραφικών στοιχείων και 

την κλίμακα ΜΤΑΙ (My Τhinking Αbout Ιnclusion) (Stoiber et al., 1998). Από τη 

συγκεκριμένη έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί είχαν θετικές 

αντιλήψεις για τη συνεκπαίδευση. Ωστόσο, εκφράστηκαν αρκετές επιφυλάξεις καθώς 

συνεπάγονται πρακτικά ζητήματα στο εγχείρημα της συνεκπαίδευσης. Επίσης, 

παρατηρήθηκε ότι υπήρχαν σημαντικές διαφορές στις απόψεις μεταξύ των 

εκπαιδευτικών που είχαν παρακολουθήσει κάποιο σεμινάριο ειδικής αγωγής ή είχαν 

αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και των εκπαιδευτικών που δεν είχαν καμία 

ή ελάχιστη επιμόρφωση στην ειδική αγωγή. Στη συνέχεια, η έρευνα κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι η προηγούμενη διδακτική εμπειρία σε πλαίσια συμπερίληψης 

συνέβαλε στη διαμόρφωση θετικών στάσεων σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς με 
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ελάχιστη ή καμία εμπειρία συνεκπαίδευσης. 

Επίσης, θετική ήταν και η στάση αναφορικά με τη συνεκπαίδευση 87 Ελλήνων 

και 92 Κύπριων εκπαιδευτικών στην έρευνα της Μπατσίου και των συνεργατών της 

(2008). Οι Κύπριοι εκπαιδευτικοί φάνηκε να είναι πιο θετικοί προς τη συνεκπαίδευση 

και ταυτόχρονα παρατηρήθηκε ότι ένιωθαν πιο έτοιμοι να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις της συνεκπαίδευσης, σε σύγκριση με τους εκπαιδευτικούς από την 

Ελλάδα. Επίσης, από τη συγκριτική έρευνα αυτή διαπιστώθηκε ότι η εκπαιδευτική 

εμπειρία στη γενική εκπαίδευση επηρέασε τη στάση των εκπαιδευτικών και των δύο 

χωρών. 

Θετική στάση παρατηρήθηκε επίσης και στην έρευνα της Alsaghira Alahbabi 

(2009), στην οποία συμμετείχαν 935 εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής. Οι 

συμμετέχοντες συμπλήρωσαν την κλίμακα STATIC  (Cochran, 1997) η οποία 

αποτελεί την «Κλίμακα των Στάσεων των Εκπαιδευτικών προς τις Τάξεις 

Συνεκπαίδευσης». Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής 

είχαν σημαντικά πιο θετική στάση για τη συνεκπαίδευση σε σύγκριση με τους 

εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής και ότι οι εκπαιδευτικοί του δημοτικού (59.7 %) ήταν 

πιο πρόθυμοι να υποδεχτούν τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο 

γενικό εκπαιδευτικό περιβάλλον σε σύγκριση με τους νηπιαγωγούς και τους 

καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Μία ακόμα ενδιαφέρουσα έρευνα που κατέληξε σε παρόμοια αποτελέσματα, 

είναι εκείνη του Donghua Gu (2009) στην οποία συμμετείχαν 170 νηπιαγωγοί από 

διάφορα σχολεία του Πεκίνου. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο 

που περιείχε μία ενότητα δημογραφικών στοιχείων και την κλίμακα MTAI (My 

Thinking About Inclusion) (Stoiber et al., 1998). Τα αποτελέσματα της έρευνας 

έδειξαν επίσης ότι η ηλικία, τα χρόνια διδασκαλίας, ο αριθμός των παιδιών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες στην τάξη και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε σεμινάρια 

συνεκπαίδευσης ήταν οι τέσσερις μεταβλητές που σχετίζονταν σημαντικά με τη 

στάση τους απέναντι στη συμπεριληπτική εκπαίδευση παιδιών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες στο νηπιαγωγείο. Δεν παρατηρήθηκε καμία σημαντική 

διαφορά μεταξύ των απόψεων των εκπαιδευτικών για τον βαθμό τροποποιήσεών τους 

για παιδιά με διάφορες αναπηρίες και των μεταβλητών των εκπαιδευτικών (π.χ. 

ηλικία, βαθμός εκπαίδευσης, ειδικότητα, χρόνια διδασκαλίας, συνολικά παιδιά στην 

τάξη, οργάνωση των μελών, προηγούμενη εμπειρία στη διδασκαλία παιδιών με 
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ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, συμμετοχή σε σεμινάριο συμπερίληψης). Επίσης, δεν 

παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά μεταξύ του επιπέδου προετοιμασίας των 

εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 

των μεταβλητών των εκπαιδευτικών που προαναφέρθηκαν. Τέλος, η έρευνα έδειξε 

ότι ο αριθμός των παιδιών στην τάξη και η συμμετοχή σε ένα πλαίσιο συμπερίληψης 

ήταν οι δύο μεταβλητές που επηρέασαν σημαντικά τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 

όσον αφορά τα εμπόδια στη συμπερίληψη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

στην τάξη. 

 Παρόμοιες απόψεις καταγράφηκαν και στην έρευνα του Eynat Gal και των 

συνεργατών του (2010), στην οποία συμμετείχαν 53 νηπιαγωγοί. Οι συμμετέχοντες  

ολοκλήρωσαν την κλίμακα των ATDP – A (Attitudes toward Disabled Persons Scale) 

(Yuker et al., 1962) και την κλίμακα  EAS  (Environmental Accommodations of 

School) που σχεδιάστηκε ειδικά για τη συγκεκριμένη έρευνα. Λαμβάνοντας υπόψη τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από το ερωτηματολόγιο ATDP- A, οι εκπαιδευτικοί σε 

γενικές γραμμές ήταν θετικοί προς τη συμπεριληπτική εκπαίδευση. Οι αντιλήψεις 

τους για τη συμπερίληψη παιδιών με αναπηρίες επηρεάζονται από τα διάφορα 

χαρακτηριστικά τους όπως η ηλικία, τα χρόνια προϋπηρεσίας και η προηγούμενη 

διδακτική ή προσωπική επαφή με την αναπηρία. Επιπλέον, από την έρευνα προέκυψε 

ότι οι ανάγκες των εκπαιδευτικών για τροποποιήσεις  συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό 

με τις συνθήκες του περιβάλλοντος εργασίας (π.χ. ώρες εργασίας, αριθμός παιδιών). 

Παρατηρήθηκε επίσης, ότι εκπαιδευτικοί ανησυχούσαν περισσότερο για τις 

τροποποιήσεις που απαιτούνται να γίνουν στην περίπτωση των μαθητών με πιθανά 

προβλήματα συμπεριφοράς. 

Σε άλλη έρευνα των Wu – Ying Hsieh και Chang – Ming Hsieh (2012), 

επιχειρήθηκε η διερεύνηση των αντιλήψεων  130 εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας 

για τη συμπερίληψη. Ως εργαλείο χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο με τίτλο «Οι 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής που υπηρετούν σε αστικά 

κέντρα» (Urban Preschool Teachers’ Perceptions of Inclusion), που σχεδιάστηκε 

ειδικά για αυτή την έρευνα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί συνολικά 

είχαν μέτρια θετική στάση απέναντι στη συνεκπαίδευση. Όσον αφορά την εξέταση 

πιθανών παραγόντων που επηρεάζουν την αξιολόγηση της συμπεριληπτικής 

εκπαίδευσης, παρατηρήθηκε ότι καμία από τις μεταβλητές που σχετίζονται με τα 

προσωπικά δημογραφικά στοιχεία δεν επηρεάζει σημαντικά τη συνολική στάση των 
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εκπαιδευτικών για τη συνεκπαίδευση. Το επαγγελματικό υπόβαθρο όμως και πιο 

συγκεκριμένα  η προηγούμενη διδακτική εμπειρία  με μαθητές με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, ήταν μια μεταβλητή που οδηγούσε σε μία πιο θετική στάση 

των εκπαιδευτικών. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί ήταν πιο θετικοί από 

τους βοηθούς τους. 

Τα αποτελέσματα όλων αυτών των ερευνών που αναφέρθηκαν προηγουμένως 

παρουσιάζουν στο σύνολό τους μία θετική στάση των εκπαιδευτικών προς τη 

συμπεριληπτική εκπαίδευση. Ωστόσο, κάποιες άλλες έρευνες καταλήγουν σε 

αντίθετα αποτελέσματα. Μία τέτοιου είδους έρευνα, αποτελεί εκείνη της 

Παπαδοπούλου και των συνεργατών της (2004). Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν 93 

καθηγητές φυσικής αγωγής που υπηρετούσαν σε δημόσια ή ιδιωτικά δημοτικά 

σχολεία που βρίσκονται στην Αθήνα. Οι συγκεκριμένοι καθηγητές συμπλήρωσαν το 

ερωτηματολόγιο «Οι στάσεις των εκπαιδευτικών για τη συμπερίληψη» (The teacher 

inclusion attitudes questionnaire) των Sideridis και Chandler (1997). Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι μόνο το 41 % των ερωτηθέντων που συμμετείχαν στην 

έρευνα ήταν θετικοί απέναντι στη συμπεριληπτική εκπαίδευση. Επίσης, από την 

έρευνα προέκυψε ότι το 60,2 % των καθηγητών δήλωσε ότι δεν διαθέτει τις 

απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν οι 

μαθητές με αναπηρία στην γενική εκπαίδευση. 

Σε αντίθετα αποτελέσματα κατέληξε επίσης και η έρευνα της Kalyva και των 

συνεργατών της (2007), μέσω της οποίας διερευνήθηκαν οι απόψεις 72 Σέρβων 

εκπαιδευτικών για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες σε γενικά σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν την κλίμακα  MTAI (My 

Τhinking Αbout Ιnclusion) (Stoiber et al., 1998). Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι οι 

περισσότεροι Σέρβοι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα είχαν αρνητική 

στάση προς τη συνεκπαίδευση. Η συγκεκριμένη στάση παρατηρήθηκε ιδιαίτερα όσον 

αφορά τις πρακτικές εφαρμογής της συνεκπαίδευσης. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι οι 

εκπαιδευτικοί που είχαν προηγούμενη διδακτική εμπειρία  με μαθητές με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες ήταν πιο θετικοί σε σχέση με εκείνους που δεν είχαν  τέτοιου 

είδους εμπειρία.  

Τα ερευνητικά δεδομένα που παρουσιάστηκαν, αποδεικνύουν την ύπαρξη 

διαφορετικών αντιλήψεων για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση. Η αντιφατικότητα 

αυτή δημιουργεί την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα στον τομέα αυτό και πιο 
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συγκεκριμένα στον τομέα των παραγόντων που συμβάλλουν στη διαμόρφωση των 

αντιλήψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με τη συνεκπαίδευση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

2.1 Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

 

 Σκοπός της έρευνας που διεξήχθη, ήταν η διερεύνηση των αντιλήψεων των 

εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση 

των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μαζί με τους τυπικά 

αναπτυσσόμενους συνομηλίκους τους σε τάξεις γενικών σχολείων. Επιμέρους στόχοι 

της έρευνας αποτελούν η διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τα 

αναμενόμενα οφέλη από τη συνεκπαίδευση, καθώς επίσης και η διερεύνηση των 

αντιλήψεών τους για τις πρακτικές συνεκπαίδευσης στη γενική τάξη. 

 

 

2.2 Ερευνητικά ερωτήματα 

 

 Τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας είναι τα ακόλουθα : 

 Ποιες είναι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη συμπεριληπτική 

εκπαίδευση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε τάξεις γενικής 

εκπαίδευσης ; 

 Υπάρχουν σημαντικές σχέσεις μεταξύ των ατομικών και δημογραφικών 

χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών (φύλο,  ηλικία, χρόνια υπηρεσίας, 

περιοχή υπηρεσίας κατά το τρέχον έτος, ειδικότητα, αριθμός διαγνωσμένων 

μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, προηγούμενη εμπειρία στη 

διδασκαλία παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, επίγνωση του νομικού 

πλαισίου της ειδικής αγωγής, συμμετοχή σε σεμινάριο ειδικής αγωγής, 

φοίτηση σε δεύτερη σχολή, μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή) και 

των αντιλήψεών τους για τη συνεκπαίδευση ; 

 Υπάρχουν σημαντικές σχέσεις μεταξύ των ατομικών και δημογραφικών 

χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών (φύλο,  ηλικία, χρόνια υπηρεσίας, 

περιοχή υπηρεσίας κατά το τρέχον έτος, ειδικότητα, αριθμός διαγνωσμένων 

μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, προηγούμενη εμπειρία στη 

διδασκαλία παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, επίγνωση του νομικού 
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πλαισίου της ειδικής αγωγής, συμμετοχή σε σεμινάριο ειδικής αγωγής, 

φοίτηση σε δεύτερη σχολή, μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή) και 

των αντιλήψεών τους για τα αναμενόμενα οφέλη από τη συνεκπαίδευση ; 

 Υπάρχουν σημαντικές σχέσεις μεταξύ των ατομικών και δημογραφικών 

χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών (φύλο,  ηλικία, χρόνια υπηρεσίας, 

περιοχή υπηρεσίας κατά το τρέχον έτος, ειδικότητα, αριθμός διαγνωσμένων 

μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, προηγούμενη εμπειρία στη 

διδασκαλία παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, επίγνωση του νομικού 

πλαισίου της ειδικής αγωγής, συμμετοχή σε σεμινάριο ειδικής αγωγής, 

φοίτηση σε δεύτερη σχολή, μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή) και 

των αντιλήψεών τους για τις πρακτικές συνεκπαίδευσης σε γενικές τάξεις ; 

 

 

2.3 Συμμετέχοντες 

 

Στην έρευνα συμμετείχαν 352 εκπαιδευτικοί από τους οποίους το 72.4 %  ήταν 

γυναίκες και το 27.6 % άντρες (Πίνακας 1). Σχετικά με την ηλικία, από τον Πίνακα 2  

παρατηρείται  ότι η ηλικιακή ομάδα με το υψηλότερο ποσοστό (31.5%) είναι οι 

εκπαιδευτικοί ηλικίας 41 έως 50 χρονών. Στη συνέχεια, ακολουθεί η ηλικιακή ομάδα 

εκπαιδευτικών από 31 έως 40 ετών (25.3 %), οι εκπαιδευτικοί ηλικίας από 51 μέχρι 

60 (21.6 %) και οι εκπαιδευτικοί από 21 μέχρι 30 ετών (21.3 %). Το χαμηλότερο 

ποσοστό (0.3%) έχουν οι εκπαιδευτικοί  61 χρονών και πάνω. 

 

Πίνακας 1 : Φύλο των εκπαιδευτικών 

 

Φύλο 

 Πλήθος 

Ποσοστό 

% 

Ποσοστό επί 

των έγκυρων 

απαντήσεων 

 Γυναίκα 255 72,4 72,4 

Άνδρας 97 27,6 27,6 

Σύνολο 352 100,0 100,0 
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Πίνακας 2 : Ηλικία των εκπαιδευτικών 

Ηλικία 

 Πλήθος Ποσοστό % 

Ποσοστό επί 

των 

έγκυρων 

απαντήσεων 

 21 έως 30 χρονών 75 21,3 21,3 

31 έως 40 χρονών 89 25,3 25,3 

41 έως 50 χρονών 111 31,5 31,5 

51 έως 60 χρονών 76 21,6 21,6 

Μεγαλύτερος από 61 χρονών 1 ,3 ,3 

Σύνολο 352 100,0 100,0 

 

 

 Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα (24.1 %) είχαν 

πάνω από 20 έτη υπηρεσίας. Το 22.2% είχε από 0 έως 5 έτη υπηρεσίας, το 20.5 % 

είχε από 11 έως 15 έτη, το 19 % είχε από 16 έως 20 έτη και το 14.2 % των 

εκπαιδευτικών είχε από 6 μέχρι 10 έτη υπηρεσίας (Πίνακας 3). Επίσης από τον 

Πίνακα 4 παρατηρήθηκε ότι το 40.6 % των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην 

έρευνα υπηρετεί κατά το τρέχον έτος σε αστική περιοχή. Το 27.8 % υπηρετεί σε 

ημιαστική περιοχή, το 19 % υπηρετεί στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη και το 12.5 % 

υπηρετεί σε κάποια αγροτική περιοχή. Σχετικά με την ειδικότητα, από τον Πίνακα 5 

παρατηρήθηκε ότι το 35.5% των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα είναι 

δάσκαλοι γενικής αγωγής, το 22.4% είναι νηπιαγωγοί, το 21.3% έχει κάποια άλλη 

ειδικότητα και, τέλος, το 20.7% είναι ειδικοί παιδαγωγοί. 
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Πίνακας 3 : Χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών 

Χρόνια υπηρεσίας 

 Πλήθος 

Ποσοστό 

% 

Ποσοστό επί 

των 

έγκυρων 

απαντήσεων 

 0 έως 5 έτη 78 22,2 22,2 

6 έως 10 έτη 50 14,2 14,2 

11 έως 15 έτη 72 20,5 20,5 

16 έως 20 έτη 67 19,0 19,0 

πάνω από 20 έτη 85 24,1 24,1 

Σύνολο 352 100,0 100,0 

 

 

Πίνακας 4 : Περιοχή υπηρεσίας των εκπαιδευτικών κατά το τρέχον έτος 

 

Περιοχή υπηρεσίας κατά το τρέχον έτος 

 Πλήθος 

Ποσοστό 

% 

Ποσοστό επί 

των 

έγκυρων 

απαντήσεων 

 Μεγάλα Αστικά Κέντρα (Αθήνα-

Θεσσαλονίκη) 

67 19,0 19,0 

Αστική περιοχή (>10.000) 143 40,6 40,6 

Ημιαστική Περιοχή (2.000-10.000) 98 27,8 27,8 

Αγροτική Περιοχή (<2000) 44 12,5 12,5 

Σύνολο 352 100,0 100,0 

 

Πίνακας 5 : Ειδικότητα των εκπαιδευτικών 

 

Ειδικότητα 

 Πλήθος 

Ποσοστό 

% 

Ποσοστό επί 

των 

έγκυρων 

απαντήσεων 

 Νηπιαγωγοί 79 22,4 22,4 

Δάσκαλοι γενικής αγωγής 125 35,5 35,5 

Ειδικοί παιδαγωγοί 73 20,7 20,7 

Διάφορες άλλες ειδικότητες 75 21,3 21,3 

Σύνολο 352 100,0 100,0 
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Το 59.9 % των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα έχει κατά το 

τρέχον έτος στις τάξεις τους 1 έως  3 διαγνωσμένους μαθητές με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, το 21.9 % κανέναν διαγνωσμένο μαθητή με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες και το 10.8 % από 4 έως 5. Επιπρόσθετα, το 4 % έχει από 6 

έως 10 και το 3.4 % περισσότερους από 10 διαγνωσμένους μαθητές με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες (Πίνακας 6). Όσον αφορά την προηγούμενη διδακτική 

εμπειρία με μαθητές που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, διαπιστώθηκε ότι το 

69.9 % των εκπαιδευτικών που συμμετείχε στην έρευνα, είχε τέτοιου είδους 

προηγούμενη διδακτική εμπειρία (Πίνακας 7). Σχετικά με την επίγνωση του νομικού 

πλαισίου της Ειδικής Αγωγής, παρατηρήθηκε ότι το 66.2 % των εκπαιδευτικών που 

συμμετείχε στην έρευνα το γνωρίζει (Πίνακας  8). 

 
 

 
Πίνακας 6 :Αριθμός  διαγνωσμένων μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

ή/και αναπηρίες στις τάξεις  των εκπαιδευτικών κατά το τρέχον έτος 

 

Διαγνωσμένοι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

 Πλήθος 

Ποσοστό 

% 

Ποσοστό επί 

των 

έγκυρων 

απαντήσεων 

 0 μαθητές 77 21,9 21,9 

1 έως 3 μαθητές 211 59,9 59,9 

4 έως 5 μαθητές 38 10,8 10,8 

6 έως 10 μαθητές 14 4,0 4,0 

παραπάνω από 10 μαθητές 12 3,4 3,4 

Σύνολο 352 100,0 100,0 
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Πίνακας 7 : Προηγούμενη διδακτική εμπειρία των εκπαιδευτικών με μαθητές με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

 

Προηγούμενη διδακτική εμπειρία 

 Πλήθος 

Ποσοστό 

% 

Ποσοστό επί 

των 

έγκυρων 

απαντήσεων 

 Όχι 106 30,1 30,1 

Ναι 246 69,9 69,9 

Σύνολο 352 100,0 100,0 

 

 
 
Πίνακας 8 : Επίγνωση του νομικού πλαισίου της ειδικής αγωγής 

 

Γνωρίζετε το νομικό πλαίσιο σχετικά με την ειδική 

αγωγή; 

 Πλήθος 

Ποσοστό 

% 

Ποσοστό επί 

των 

έγκυρων 

απαντήσεων 

 Όχι 119 33,8 33,8 

Ναι 233 66,2 66,2 

Σύνολο 352 100,0 100,0 

 

 

 

 Όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην 

έρευνα, παρατηρήθηκε ότι το 59.7% των εκπαιδευτικών δεν συμμετείχε σε σεμινάρια 

με θέμα την Ειδική Αγωγή (Πίνακας 9). Επίσης, παρατηρήθηκε ότι το 88.9 % των 

εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα δεν έχει φοιτήσει σε δεύτερη σχολή 

(Πίνακας 10) και τέλος, διαπιστώθηκε ότι το 11.9% των συμμετεχόντων έχει κάνει 

μεταπτυχιακές σπουδές στην Ειδική Αγωγή ή τη Σχολική Ψυχολογία, ενώ το 88.1% 

δεν έχει κάνει (Πίνακας 11). 
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Πίνακας 9 :  Συμμετοχή σε σεμινάρια με θέμα την Ειδική Αγωγή 

 

Συμμετείχατε σε σεμινάρια με θέμα την Ειδική 

Αγωγή; 

 Πλήθος 

Ποσοστό 

% 

Ποσοστό επί 

των 

έγκυρων 

απαντήσεων 

 Όχι 210 59,7 59,7 

Ναι 142 40,3 40,3 

Σύνολο 352 100,0 100,0 

 

 

 

Πίνακας 10 : Φοίτηση των εκπαιδευτικών σε δεύτερη σχολή 

 

Έχετε φοιτήσει σε δεύτερη σχολή; 

 Πλήθος 

Ποσοστό 

% 

Ποσοστό επί 

των 

έγκυρων 

απαντήσεων 

 Όχι 313 88,9 89,4 

Ναι 37 10,5 10,6 

Σύνολο 350 99,4 100,0 

 Χωρίς 

απάντηση 

2 ,6 
 

Σύνολο 352 100,0  
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Πίνακας 11 : Κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου στον τομέα της 

Ειδικής Αγωγής ή της Σχολικής Ψυχολογίας  

 

 

Έχετε κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική 

αγωγή; 

 Πλήθος 

Ποσοστό 

% 

Ποσοστό επί 

των 

έγκυρων 

απαντήσεων 

 Όχι 310 88,1 88,1 

Ναι 42 11,9 11,9 

Σύνολο 352 100,0 100,0 

   

 

 

2.4 Μέσα συλλογής δεδομένων 

 

 Για τη συλλογή των δεδομένων της παρούσας έρευνας χρησιμοποιήθηκε ένα 

ερωτηματολόγιο που αποτελείται από δύο ενότητες. Η ενότητα Α περιλαμβάνει 

ερωτήσεις σχετικές με τα ατομικά και τα δημογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων και 

η ενότητα Β περιλαμβάνει 28 ερωτήσεις της κλίμακας “Η σκέψη μου για τη 

συμπερίληψη” (My Thinking About Inclusion Scale) (Stoiber et al. , 1998). 

 Η ενότητα Α περιλαμβάνει ερωτήσεις που σχετίζονται με τα ατομικά και 

δημογραφικά στοιχεία των ατόμων του δείγματος όπως το φύλο, η ηλικία, τα χρόνια 

και η περιοχή υπηρεσίας, οι σπουδές (δεύτερη σχολή, μεταπτυχιακός τίτλος και 

διδακτορικός τίτλος), η ειδικότητα, η προηγούμενη διδακτική εμπειρία με μαθητές 

που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ο αριθμός διαγνωσμένων μαθητών με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στις τάξεις των εκπαιδευτικών κατά το 

τρέχον έτος, η επίγνωση του νομικού πλαισίου της Ειδικής Αγωγής και η συμμετοχή 

σε σεμινάρια. 

 

 

 



44 

 

2.4.1  Κλίμακα “Η σκέψη μου για τη συμπερίληψη” (My Thinking About 

Inclusion) (Stoiber et al., 1998) 

 

 Στην ενότητα Β του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα με τίτλο 

“Η σκέψη μου για τη συμπερίληψη” (My Thinking About Inclusion) η οποία 

επινοήθηκε το 1998 από τους Stoiber, Gettinger και Goetz. Το εργαλείο αυτό 

αποτελείται από 28 ερωτήσεις σχετικά με τη συμπερίληψη παιδιών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες  Οι ερωτήσεις του κατηγοριοποιήθηκαν σε τρεις βασικούς 

άξονες που είναι: 

1. οι βασικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών (12 ερωτήσεις) σχετικά με τον 

ισχυρισμό ότι τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν το δικαίωμα 

στην εκπαίδευση μαζί με τους τυπικά αναπτυσσόμενους συνομηλίκους τους,  

2. τα αναμενόμενα οφέλη της συνεκπαίδευσης (11 ερωτήσεις), τα οποία 

συνδέονται με τις προσδοκίες που αναμένονται από τον μαθητή με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες και σύμφωνα με τον Stoiber και τους συνεργάτες του 

(1998) επηρεάζουν σημαντικά τις διδακτικές πρακτικές και 

3. οι πρακτικές συμπερίληψης (5 ερωτήσεις), οι οποίες εξετάζουν το πώς η 

συμπερίληψη επηρεάζει τη δυναμική της τάξης και τις γενικότερες διδακτικές 

πρακτικές (Kalyva et al., 2007). 

 

 Προκειμένου να συμπληρωθεί η προαναφερθείσα κλίμακα, οι συμμετέχοντες 

κλήθηκαν να δηλώσουν τον βαθμό συμφωνίας τους σε μία 5/θμια κλίμακα τύπου 

Likert ( 0= Συμφωνώ απόλυτα, 1 = Συμφωνώ, 2 = Αναποφάσιστος, 3= Διαφωνώ, 4 = 

Διαφωνώ απόλυτα). 

 Αξίζει να σημειωθεί ότι η εσωτερική αξιοπιστία της συγκεκριμένης κλίμακας 

ελέγχθηκε με τον υπολογισμό του δείκτη συνάφειας Cronbach's a. Η αξιοπιστία των 

28 ερωτήσεων του ερωτηματολογίου παρουσιάζεται στον  παρακάτω πίνακα και 

κρίνεται ικανοποιητική (p= 0.832). Ο έλεγχος αυτός, ο οποίος έγινε με χρήση της 

στατιστικής εφαρμογής ΙΒΜ SPSS v.20.0, δείχνει ότι το ερωτηματολόγιο είναι 

αξιόπιστο.  
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Πίνακας 12 : Εσωτερική αξιοπιστία της κλίμακας “Η σκέψη μου για τη 

συμπερίληψη” (My Thinking About Inclusion) (Stoiber et al., 1998) 

 
 

΄Έλεγχος αξιοπιστίας 

Cronbach's 

Alpha 

Πλήθος 

ερωτήσεων 

,832 28 

 

 

 Για την παρούσα έρευνα, η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η μετάφραση 

της κλίμακας αυτής από τα αγγλικά στα ελληνικά και το αντίστροφο από δίγλωσσους 

ερευνητές. Στη συνέχεια προστέθηκε η ενότητα Α η οποία περιέχει τα ατομικά και 

δημογραφικά στοιχεία και πραγματοποιήθηκε η μετάφρασή της από τους ίδιους 

ερευνητές. Έπειτα ακολούθησε πιλοτική έρευνα σε μικρό μέγεθος του δείγματος (5 

εκπαιδευτικοί) προκειμένου να διαπιστωθεί η κατανόηση των ερωτημάτων ή άλλου 

είδους προβλήματα. Αφού παρατηρήθηκε ότι οι πέντε εκπαιδευτικοί δεν είχαν κάποιο 

πρόβλημα , το ερωτηματολόγιο ήταν έτοιμο για χορήγηση στο υπόλοιπο δείγμα. 

 

 

2.5 Διαδικασία έρευνας 

 

 Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε τη χρονική περίοδο Οκτώβριος 2016 – 

Φεβρουάριος 2017. Το δείγμα της έρευνας αποτελούν εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης (νηπιαγωγοί, δάσκαλοι γενικής αγωγής, ειδικοί παιδαγωγοί και 

εκπαιδευτικοί διάφορων άλλων ειδικοτήτων) από διάφορα σχολεία της Ελλάδας, 

κυρίως του νομού Κοζάνης. Προκειμένου να διανεμηθεί το εργαλείο στον πληθυσμό 

στόχο, πραγματοποιήθηκε η δοκιμαστική χορήγησή του ώστε να διαπιστωθεί η 

κατανόηση των ερωτημάτων. Η συγκεκριμένη πιλοτική φάση έλαβε χώρα τον μήνα 

Οκτώβριου του 2016. Στη συνέχεια ακολούθησε η τελική διανομή. 

 Η διαδικασία συλλογής δεδομένων περιελάμβανε αρχικά τη σύντομη 

ενημέρωση των διευθυντών και στη συνέχεια των εκπαιδευτικών κάθε σχολικής 

μονάδας για τους στόχους της έρευνας και πληροφορίες για τον τρόπο συμπλήρωσης 

του ερωτηματολογίου. Δόθηκαν επίσης κάποιες οδηγίες όπως για παράδειγμα : «Η 
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παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό τη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση μαθητών με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μαζί με τους τυπικά αναπτυσσόμενους συνομηλίκους 

τους σε τάξεις γενικών σχολείων. Η συμπεριληπτική εκπαίδευση σημαίνει ότι όλοι οι 

μαθητές με αναπηρίες φοιτούν στο γενικό σχολείο υπό την ευθύνη του εκπαιδευτικού 

γενικής αγωγής κάθε τάξης, ο οποίος υποστηρίζεται από ειδικούς ». 

 Στη συνέχεια διανεμήθηκαν τα ερωτηματολόγια σε κάθε σχολική μονάδα. Η 

συμπλήρωσή τους έγινε χωρίς την παρουσία της ερευνήτριας. Η διαδικασία 

ολοκληρώθηκε με τη συλλογή των ερωτηματολογίων σε επόμενη χρονική στιγμή. 

 Το ερωτηματολόγιο ήταν ανώνυμο και ο χρόνος συμπλήρωσής του ήταν 

περίπου 10 λεπτά. Οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν απόλυτα εμπιστευτικές. 

Ολόκληρο το εργαλείο της παρούσας έρευνας παρατίθεται στο Παράρτημα I. 

 

 

2.6 Στατιστική Ανάλυση 

 

Η ανάλυση έγινε με τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου IBM SPSS v.20.0. Η 

περιγραφή δεδομένων των κατηγορικών μεταβλητών έγινε με πλήθη και ποσοστά 

ενώ των συνεχών μεταβλητών έγινε με μέση τιμή και τυπική απόκλιση, Σε όλους 

τους ελέγχους το επίπεδο σημαντικότητας ήταν 0.05 (5%). Οι έλεγχοι που 

διενεργήθηκαν των  

-  βασικών αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τη συνεκπαίδευση  

-  απόψεων των δασκάλων για τα αναμενόμενα οφέλη από την συνεκπαίδευση και 

-  απόψεων των συμμετεχόντων για τις πρακτικές συνεκπαίδευσης στη γενική τάξη, 

 

με τις ανεξάρτητες μεταβλητές   

 Φύλο και Ηλικία 

 Χρόνια υπηρεσίας 

 Περιοχή υπηρεσίας 

 Ειδικότητα 

 Προηγούμενη εμπειρία στη διδασκαλία μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες ή/και αναπηρίες 



47 

 

 Αριθμός διαγνωσμένων μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και 

αναπηρίες 

 Γνώση ή όχι του νομικού πλαισίου για την ειδική αγωγή 

 Φοίτηση σε δεύτερη σχολή 

 Παρακολούθηση Σεμιναρίων και 

 Μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή ή τη σχολική ψυχολογία  

 

έγιναν χρησιμοποιώντας τον έλεγχο t-Test για δύο ανεξάρτητα δείγματα και 

ΑΝΆΛΥΣΗ ΔΙΑΚΎΜΑΝΣΗΣ για περισσότερα ανεξάρτητα δείγματα.  

 

 

2.7 Περιγραφικά διαστάσεων  

 

 Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα απάντησαν κατά μέσο όρο 

στις ερωτήσεις που αφορούν τις βασικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την 

συνεκπαίδευση 1.94 με τυπική απόκλιση 0.39. Η μικρότερη τιμή που καταγράφηκε 

είναι η 0.17 και η μεγαλύτερη το 2.92. 

 Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα απάντησαν κατά μέσο όρο 

στις ερωτήσεις που αφορούν τις απόψεις των δασκάλων για τα αναμενόμενα οφέλη 

από την συνεκπαίδευση 2.5 με τυπική απόκλιση 0.49. Η μικρότερη τιμή που 

καταγράφηκε είναι η 0.64 και η μεγαλύτερη το 3.91. 

 Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα απάντησαν κατά μέσο όρο 

στις ερωτήσεις που αφορούν τις απόψεις των συμμετεχόντων για τις πρακτικές 

συνεκπαίδευσης στη γενική τάξη 1.34 με τυπική απόκλιση 0.57. Η μικρότερη τιμή 

που καταγράφηκε είναι η 0.00 και η μεγαλύτερη το 3.40. 
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Πίνακας 13 : Μέσες τιμές και τυπικές αποκλίσεις των τριών διαστάσεων 

 

 Πλήθος Ελάχιστο Μέγιστο 

Μέση 

τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

Βασικές αντιλήψεις 

των εκπαιδευτικών 

για την 

συνεκπαίδευση 

352 0,17 2,92 1,9425 0,38887 

Απόψεις δασκάλων 

για τα αναμενόμενα 

οφέλη από την 

συνεκπαίδευση 

352 0,64 3,91 2,5000 ,49136 

Απόψεις των 

συμμετεχόντων για 

τις πρακτικές 

συνεκπαίδευσης στη 

γενική τάξη 

352 0,00 3,40 1,3358 ,56737 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

3.1 Βασικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη συνεκπαίδευση (Core 

Perspectives) 

 
ΦΥΛΟ 

 

 Όσον αφορά τις ερωτήσεις που σχετίζονται με τις βασικές αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών για τη συνεκπαίδευση, φαίνεται ότι οι γυναίκες κατά μέσο όρο 

απάντησαν 1.93 με τυπική απόκλιση 0.39 και οι άντρες απάντησαν κατά μέσο όρο 

1.97 με τυπική απόκλιση 0.38.  

Ο έλεγχος για την ύπαρξη συσχέτισης έδειξε ότι δεν παρατηρείται στατιστικά 

σημαντική σχέση του φύλου με τις βασικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη 

συνεκπαίδευση (p= 0.372) (Πίνακας 14). 

 

Πίνακας 14 : Έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ του φύλου και των βασικών  

αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τη συνεκπαίδευση 

 

T-test για 2 ανεξάρτητα δείγματα 

 

t-test για την ισότητα των μέσων τιμών 

P-value 

Μέση 

διαφορά 

95% Διάστημα 

Εμπιστοσύνης 

Κάτω όριο Άνω όριο 

Βασικές αντιλήψεις 

των εκπαιδευτικών 

για την 

συνεκπαίδευση 

 ,372 -,04146 -,13273 ,04980 

 

 

ΗΛΙΚΙΑ 

 

 Όσον αφορά τις ερωτήσεις που σχετίζονται με τις βασικές αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών για τη συνεκπαίδευση, φαίνεται πως η ηλικιακή ομάδα 21 έως 30 

χρονών απάντησε κατά μέσο όρο 1.99 με τυπική απόκλιση 0.40, η ηλικιακή ομάδα 31 

έως 40 χρονών απάντησε  κατά μέσο όρο 1.98 με τυπική απόκλιση 0.44, η ηλικιακή 

ομάδα 41 έως 50 ετών απάντησε κατά μέσο όρο 1.92 με τυπική απόκλιση 0.33, η 
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ηλικιακή ομάδα 51 έως 60 ετών απάντησε κατά μέσο όρο 1.88 με τυπική απόκλιση 

0.39 και η ηλικιακή ομάδα 61 ετών κα πάνω απάντησε κατά μέσο όρο 1.83  

(Γράφημα 2). 

 Ο έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης έδειξε ότι δεν παρατηρείται στατιστικά 

σημαντική σχέση της ηλικίας  με τις βασικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη 

συνεκπαίδευση (p= 0.402) (Πίνακας 15). 

 

 

Πίνακας 15 : Έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ της ηλικίας και των βασικών 

αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τη συνεκπαίδευση 

 

 

 

ΑΝΆΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 

Βασικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την 

συνεκπαίδευση   

 

Μέσο 

τετράγωνο F P 

Μεταξύ των 

ομάδων 

,153 1,011 ,402 

Εντός των 

ομάδων 

,151 
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Γράφημα 2 : Διάγραμμα μέσων τιμών των  βασικών αντιλήψεων των 

εκπαιδευτικών για τη συνεκπαίδευση ανάλογα με την ηλικία 

 

 

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

Όσον αφορά τις ερωτήσεις που σχετίζονται με τις βασικές αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών για τη συνεκπαίδευση φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί με 0 έως 5 έτη 

υπηρεσίας, απάντησαν κατά μέσο όρο 2.03 με τυπική απόκλιση 0.42, με 6 έως 10 

χρόνια απάντησαν κατά μέσο όρο  2.03  με τυπική απόκλιση 0.43, με 11 έως 15 

χρόνια απάντησαν κατά μέσο όρο 1.91 με τυπική απόκλιση 0.42,  με 16 έως 20 

χρόνια απάντησαν κατά μέσο όρο 1.86 με τυπική απόκλιση 0.30 και με 20 χρόνια και 

πάνω απάντησαν κατά μέσο όρο 1.91 με τυπική απόκλιση 0.35 (Γράφημα 3). 

Ο έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης έδειξε ότι παρατηρείται στατιστικά σημαντική 

σχέση των χρόνων υπηρεσίας με τις βασικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη 

συνεκπαίδευση (p= 0.040) (Πίνακας 16). 
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Πίνακας 16 : Έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ των χρόνων υπηρεσίας των   

εκπαιδευτικών και των βασικών αντιλήψεων τους για τη συνεκπαίδευση  

 

ΑΝΆΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 

Βασικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την 

συνεκπαίδευση   

 

Μέσο 

τετράγωνο F P 

Μεταξύ των 

ομάδων 

,377 2,536 ,040 

Εντός των 

ομάδων 

,149 
  

 

 
 

 

 

Γράφημα 3: Διάγραμμα μέσων τιμών των  βασικών αντιλήψεων των 

εκπαιδευτικών για τη συνεκπαίδευση ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας 
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

Όσον αφορά τις ερωτήσεις που σχετίζονται με τις βασικές αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών για τη συνεκπαίδευση, φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί που κατοικούν 

σε μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα- Θεσσαλονίκη) απάντησαν κατά μέσο όρο 1.97 με 

τυπική απόκλιση 0.34,  σε αστικές περιοχές με περισσότερους από 10.000 κατοίκους 

απάντησαν κατά μέσο όρο 1.92 με τυπική απόκλιση 0.40, σε ημιαστικές περιοχές από 

2000 έως 10.000 κατοίκους απάντησαν κατά μέσο όρο 1.99 με τυπική απόκλιση 0.35 

και σε αγροτικές περιοχές απάντησαν κατά μέσο όρο 1.87 με τυπική απόκλιση 0.50 

(Γράφημα 4).  

Ο έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης έδειξε ότι δεν παρατηρείται στατιστικά 

σημαντική σχέση της περιοχής υπηρεσίας κατά το τρέχον έτος με τις βασικές 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη συνεκπαίδευση (p=0.302) (Πίνακας 17). 

 

 
 

Πίνακας 17 : Έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ της περιοχής υπηρεσίας των  

εκπαιδευτικών κατά το τρέχον έτος και των βασικών αντιλήψεων τους για τη   

συνεκπαίδευση  

 

ΑΝΆΛΥΣΗ ΔΙΑΚΎΜΑΝΣΗΣ 

Βασικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την 

συνεκπαίδευση   

 

Μέσο 

τετράγωνο F P 

Μεταξύ των 

ομάδων 

,184 1,221 ,302 

Εντός των 

ομάδων 

,151 
  

 
 

 

 

 



54 

 

 
 

 

Γράφημα 4 : Διάγραμμα μέσων τιμών των  βασικών αντιλήψεων των 

εκπαιδευτικών για τη συνεκπαίδευση ανάλογα με την περιοχή υπηρεσίας κατά 

το τρέχον έτος 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Όσον αφορά τις ερωτήσεις που σχετίζονται με τις βασικές αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών για τη συνεκπαίδευση, φαίνεται πως οι νηπιαγωγοί απάντησαν κατά 

μέσο όρο 1.90 με τυπική απόκλιση 0.42,  οι δάσκαλοι γενικής αγωγής απάντησαν 

κατά μέσο όρο 1.96 με τυπική απόκλιση 0.36, οι ειδικοί παιδαγωγοί απάντησαν κατά 

μέσο όρο 2.04 με τυπική απόκλιση 0.29 και οι εκπαιδευτικοί άλλων ειδικοτήτων 

απάντησαν κατά μέσο όρο 1.87 με τυπική απόκλιση 0.47 (Γράφημα 5).  

Ο έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης έδειξε ότι παρατηρείται στατιστικά σημαντική 

σχέση της ειδικότητας των εκπαιδευτικών με τις βασικές αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών για τη συνεκπαίδευση (p= 0.047) (Πίνακας 18). 
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Πίνακας 18 : Έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ της ειδικότητας των 

εκπαιδευτικών και των βασικών αντιλήψεών τους για τη συνεκπαίδευση 

 

 

ΑΝΆΛΥΣΗ ΔΙΑΚΎΜΑΝΣΗΣ 

Βασικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την 

συνεκπαίδευση   

 

Μέσο 

τετράγωνο F P 

Μεταξύ των 

ομάδων 

,399 2.675 ,047 

Εντός των 

ομάδων 

,149 
  

 

 

 

 
 

Γράφημα 5 : Διάγραμμα μέσων τιμών των  βασικών αντιλήψεων των 

εκπαιδευτικών για τη συνεκπαίδευση ανάλογα με την ειδικότητα  
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ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

 

 Όσον αφορά τις ερωτήσεις που σχετίζονται με τις βασικές αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών για τη συνεκπαίδευση, φαίνεται ότι όσοι έχουν εμπειρία στη 

διδασκαλία μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά μέσο όρο απάντησαν 

1.96 με τυπική απόκλιση 0.38 και όσοι δεν έχουν απάντησαν κατά μέσο όρο 1.89 με 

τυπική απόκλιση 0.42.  

 Ο έλεγχος για την ύπαρξη συσχέτισης έδειξε ότι δεν παρατηρείται στατιστικά 

σημαντική διαφορά στις βασικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη 

συνεκπαίδευση ανάλογα με την εμπειρία στη διδασκαλία παιδιών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες  (p=0.124) (Πίνακας 19). 

 

Πίνακας 19 : Έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ της προηγούμενης εμπειρίας 

στη διδασκαλία μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των βασικών 

αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τη συνεκπαίδευση 

 

 

T-test για 2 ανεξάρτητα δείγματα  

 

       

t 

Βαθμοί 

ελευθερίας P-value 

Μέση 

διαφορά 

Τυπικό 

σφάλμα 

διαφοράς 

  

Κάτω όριο 

 

Άνω 

όριο 

Θεμελιώδεις 

απόψεις των 

εκπαιδευτικών 

 

-1,542 350 ,124 -,06955 ,04509 -,015823 

 

0,1914 

 
 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ   

 

 Όσον αφορά τις ερωτήσεις που σχετίζονται με τις βασικές αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών για τη συνεκπαίδευση, φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν 

κάποιο διαγνωσμένο μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες στις 
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τάξεις τους απάντησαν κατά μέσο όρο 1.90 με τυπική απόκλιση 0.40, οι 

εκπαιδευτικοί με έναν έως τρεις μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και 

αναπηρίες απάντησαν κατά μέσο όρο 1.93 με τυπική απόκλιση 0.39, οι εκπαιδευτικοί 

με τέσσερις έως πέντε μαθητές απάντησαν κατά μέσο όρο 2.01 με τυπική απόκλιση 

0.40, οι εκπαιδευτικοί με έξι έως δέκα μαθητές απάντησαν κατά μέσο όρο 2.04 με 

τυπική απόκλιση 0.38 και οι εκπαιδευτικοί με πάνω από δέκα μαθητές απάντησαν 

κατά μέσο όρο 2.03 και τυπική απόκλιση 0.27 (Γράφημα 6). 

 Ο έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης έδειξε ότι δεν παρατηρείται στατιστικά 

σημαντική σχέση του αριθμού διαγνωσμένων μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες ή/και αναπηρίες με τις βασικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη 

συνεκπαίδευση (p=0.439) (Πίνακας 20). 

 
 

Πίνακας 20 : Έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ του αριθμού διαγνωσμένων 

μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες και των βασικών 

αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τη συνεκπαίδευση 

 

 

 

ΑΝΆΛΥΣΗ ΔΙΑΚΎΜΑΝΣΗΣ 

Βασικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την 

συνεκπαίδευση   

 

Μέσο 

τετράγωνο F P 

Μεταξύ των 

ομάδων 

,143 ,943 ,439 

Εντός των 

ομάδων 

,151 
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Γράφημα 6 : Διάγραμμα μέσων τιμών των  βασικών αντιλήψεων των 

εκπαιδευτικών για τη συνεκπαίδευση ανάλογα με τον αριθμό διαγνωσμένων 

μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες 

 

 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Όσον αφορά τις ερωτήσεις που σχετίζονται με τις βασικές αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών για τη συνεκπαίδευση, φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί που γνωρίζουν 

το νομικό πλαίσιο σχετικά με την ειδική αγωγή απάντησαν κατά μέσο όρο 1.98 με 

τυπική απόκλιση 0.37, ενώ οι εκπαιδευτικοί που δεν γνωρίζουν το σχετικό νομικό 

πλαίσιο για την ειδική αγωγή απάντησαν κατά μέσο όρο 1.86 με τυπική απόκλιση 

0.42.  
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Ο έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης έδειξε ότι παρατηρείται στατιστικά σημαντική 

σχέση της γνώσης ή όχι του νομικού πλαισίου σχετικά με την ειδική αγωγή με τις 

βασικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη συνεκπαίδευση (p= 0.006) (Πίνακας 

21). 

 
Πίνακας 21 : Έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ της επίγνωσης του νομικού  

πλαισίου της ειδικής αγωγής και των βασικών αντιλήψεων των εκπαιδευτικών  

για τη συνεκπαίδευση 

 

 

T-test για 2 ανεξάρτητα δείγματα 

 

 

P-value 

Μέση 

διαφορά 

95% Διάστημα 

Εμπιστοσύνης 

Κάτω όριο Άνω όριο 

Βασικές αντιλήψεις 

των εκπαιδευτικών 

για την 

συνεκπαίδευση 

 ,006 -,12045 -.20581 -03508 

 

 

 

 

 
ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 

 

Όσον αφορά τις ερωτήσεις που σχετίζονται με τις βασικές αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών για τη συνεκπαίδευση, φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί που έχουν 

φοιτήσει σε δεύτερη σχολή απάντησαν κατά μέσο όρο 1.88 με τυπική απόκλιση 0.36, 

ενώ οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν φοιτήσει σε δεύτερη σχολή απάντησαν κατά μέσο 

όρο 1.94 με τυπική απόκλιση 0.39.  

Ο έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης έδειξε ότι δεν παρατηρείται στατιστικά 

σημαντική σχέση της φοίτησης ή όχι σε δεύτερη σχολή με τις βασικές αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών για τη συνεκπαίδευση (p= 0.325) (Πίνακας 22). 
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Πίνακας 22 : Έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ της φοίτησης των  

εκπαιδευτικών σε δεύτερη σχολή και των βασικών αντιλήψεών τους για τη  

συνεκπαίδευση 

 

 

T-test για 2 ανεξάρτητα δείγματα 

 

 

P-value 

Μέση 

διαφορά 

95% Διάστημα 

Εμπιστοσύνης 

Κάτω όριο Άνω όριο 

Βασικές αντιλήψεις 

των εκπαιδευτικών 

για την 

συνεκπαίδευση 

 ,325 ,06680 -,06653 ,20013 

 
 

 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

Όσον αφορά τις ερωτήσεις που σχετίζονται με τις βασικές αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών για τη συνεκπαίδευση, φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί που έχουν 

παρακολουθήσει σεμινάρια σχετικά με την ειδική αγωγή απάντησαν κατά μέσο όρο 

2.02 με τυπική απόκλιση 0.34, ενώ οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν συμμετάσχει σε 

σεμινάρια σχετικά με την ειδική αγωγή απάντησαν κατά μέσο όρο 1.89 με τυπική 

απόκλιση 0.41.  

Ο έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης έδειξε ότι παρατηρείται στατιστικά σημαντική 

σχέση της συμμετοχής ή όχι σε σεμινάρια σχετικά με την ειδική αγωγή με τις βασικές 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη συνεκπαίδευση (p= 0.002) (Πίνακας 23). 
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Πίνακας 23: Έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ της συμμετοχής των  

εκπαιδευτικών σε σεμινάρια ειδικής αγωγής και των βασικών αντιλήψεών τους  

για τη συνεκπαίδευση 

 

T-test για 2 ανεξάρτητα δείγματα 

 

 

P-value 

Μέση 

διαφορά 

95% Διάστημα 

Εμπιστοσύνης 

Κάτω όριο Άνω όριο 

Βασικές αντιλήψεις 

των εκπαιδευτικών 

για την 

συνεκπαίδευση 

 ,002 -,12692 -,20667 -.04778 

 

 

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

 

Όσον αφορά τις ερωτήσεις που σχετίζονται με τις βασικές αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών για τη συνεκπαίδευση, φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί που έχουν κάνει 

μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή  απάντησαν κατά μέσο όρο 2.06 με τυπική 

απόκλιση 0.32, ενώ οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν κάνει μεταπτυχιακές σπουδές 

στην ειδική αγωγή ή τη σχολική ψυχολογία απάντησαν κατά μέσο όρο 1.92 με τυπική 

απόκλιση 0.40.  

Ο έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης έδειξε ότι παρατηρείται στατιστικά σημαντική 

σχέση της κατοχής ή όχι μεταπτυχιακού διπλώματος στην ειδική αγωγή με τις 

βασικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη συνεκπαίδευση (p= 0.034) (Πίνακας 

24). 
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Πίνακας 24 : Έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ των μεταπτυχιακών σπουδών  

των εκπαιδευτικών και των βασικών αντιλήψεών τους για τη συνεκπαίδευση 

 

 

T-test για 2 ανεξάρτητα δείγματα 

 

 

P-value 

Μέση 

διαφορά 

Τυπικό 

σφάλμα 

διαφοράς 

Βασικές αντιλήψεις 

των εκπαιδευτικών 

για την 

συνεκπαίδευση 

 ,034 -,13516 ,06362 

 

 

 

 

 

3.2 Απόψεις εκπαιδευτικών για τα αναμενόμενα οφέλη από τη συνεκπαίδευση 

(Expected Outcomes) 

 

 
ΦΥΛΟ 

 

 Όσον αφορά τις ερωτήσεις που σχετίζονται με τις απόψεις των δασκάλων για 

τα αναμενόμενα οφέλη από την συνεκπαίδευση, φαίνεται ότι οι γυναίκες κατά μέσο 

όρο απάντησαν 2.51 με τυπική απόκλιση 0.48 και οι άντρες απάντησαν 2.47 με 

τυπική απόκλιση 0.52.  

Ο έλεγχος για την ύπαρξη συσχέτισης έδειξε ότι δεν παρατηρείται στατιστικά 

σημαντική διαφορά στις απόψεις των δασκάλων για τα αναμενόμενα οφέλη από την 

συνεκπαίδευση ανάλογα με το φύλο (p= 0.474) (Πίνακας 25).   
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Πίνακας 25 : Έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ του φύλου και των 

αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τα  αναμενόμενα οφέλη από τη 

συνεκπαίδευση 

 

T-test για 2 ανεξάρτητα δείγματα 

 

 

P-value 

Μέση 

διαφορά 

95% Διάστημα 

Εμπιστοσύνης 

Κάτω όριο Άνω όριο 

Απόψεις δασκάλων 

για τα αναμενόμενα 

οφέλη από την 

συνεκπαίδευση 

 ,474 .04205 -.07332 .15741 

 
 

 

 

ΗΛΙΚΙΑ 

 

 Όσον αφορά τις ερωτήσεις που σχετίζονται με τις  απόψεις των δασκάλων για 

τα αναμενόμενα οφέλη από την συνεκπαίδευση, φαίνεται πως η ηλικιακή ομάδα 21 

έως 30 χρονών απάντησε κατά μέσο όρο 2.51 με τυπική απόκλιση 0.46, η ηλικιακή 

ομάδα 31 έως 40 χρονών απάντησε  κατά μέσο όρο  2.55 με τυπική απόκλιση 0.51, η 

ηλικιακή ομάδα 41 έως 50 ετών απάντησε κατά μέσο όρο 2.44 με τυπική απόκλιση 

0.46, η ηλικιακή ομάδα 51 έως 60 ετών απάντησε κατά μέσο όρο 2.52 με τυπική 

απόκλιση 0.54 και η ηλικιακή ομάδα 61 ετών κα πάνω απάντησε κατά μέσο όρο 1.91 

(Γράφημα 7). 

 Ο έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης έδειξε ότι δεν παρατηρείται στατιστικά 

σημαντική σχέση της ηλικίας με τις απόψεις των δασκάλων για τα αναμενόμενα 

οφέλη από την συνεκπαίδευση (p= 0.352) (Πίνακας 26). 
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Πίνακας 26 : Έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ της ηλικίας των 

εκπαιδευτικών και των αντιλήψεών τους για τα  αναμενόμενα οφέλη από τη 

συνεκπαίδευση 

 

ΑΝΆΛΥΣΗ ΔΙΑΚΎΜΑΝΣΗΣ 

Απόψεις δασκάλων για τα αναμενόμενα οφέλη από 

την συνεκπαίδευση   

 

Μέσο 

τετράγωνο F P 

Μεταξύ των 

ομάδων 

,267 1,109 ,352 

Εντός των 

ομάδων 

,241 
  

 

 

 

 

Γράφημα 7 : Διάγραμμα μέσων τιμών των  βασικών αντιλήψεων των 

εκπαιδευτικών για τα αναμενόμενα οφέλη από τη συνεκπαίδευση ανάλογα με την 

ηλικία 
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ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

Όσον αφορά τις ερωτήσεις που σχετίζονται με τις απόψεις των δασκάλων για 

τα αναμενόμενα οφέλη από την συνεκπαίδευση, φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί με 

χρόνια υπηρεσίας 0 έως 5 έτη απάντησαν κατά μέσο όρο 2.52 με τυπική απόκλιση 

0.44, με 6 έως 10 χρόνια απάντησαν κατά μέσο όρο  2.60  με τυπική απόκλιση 0.60, 

με 11 έως 15 χρόνια απάντησαν κατά μέσο όρο 2.51 με τυπική απόκλιση 0.46,  με 16 

έως 20 χρόνια απάντησαν κατά μέσο όρο 2.38 με τυπική απόκλιση 0.39 και με 20 

χρόνια και πάνω απάντησαν κατά μέσο όρο 2.50 με τυπική απόκλιση 0.55 (Γράφημα 

8). 

Ο έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης έδειξε ότι δεν παρατηρείται στατιστικά 

σημαντική σχέση των χρόνων υπηρεσίας με  τις απόψεις των δασκάλων για τα 

αναμενόμενα οφέλη από την συνεκπαίδευση (p= 0.183) (Πίνακας 27). 

 

 

Πίνακας 27: Έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ των χρόνων υπηρεσίας  

των  εκπαιδευτικών  και των αντιλήψεών τους για τα  αναμενόμενα οφέλη  

από τη συνεκπαίδευση 

 

 

ΑΝΆΛΥΣΗ ΔΙΑΚΎΜΑΝΣΗΣ 

Απόψεις δασκάλων για τα αναμενόμενα οφέλη από 

την συνεκπαίδευση   

 

Μέσο 

τετράγωνο F P 

Μεταξύ των 

ομάδων 

,375 1,565 ,183 

Εντός των 

ομάδων 

,240 
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Γράφημα 8 : Διάγραμμα μέσων τιμών των  βασικών αντιλήψεων των  

εκπαιδευτικών για τα αναμενόμενα οφέλη από τη συνεκπαίδευση ανάλογα με τα  

χρόνια υπηρεσίας 

 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

Όσον αφορά τις ερωτήσεις που σχετίζονται με τις απόψεις των δασκάλων για 

τα αναμενόμενα οφέλη από την συνεκπαίδευση,  φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί που 

κατοικούν σε μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα- Θεσσαλονίκη) απάντησαν κατά μέσο 

όρο 2.57 με τυπική απόκλιση 0.42,  σε αστικές περιοχές με περισσότερους από 

10.000 κατοίκους απάντησαν κατά μέσο όρο 2.49 με τυπική απόκλιση 0.51, σε 

ημιαστικές περιοχές από 2000 έως 10.000 κατοίκους απάντησαν κατά μέσο όρο 2.51 

με τυπική απόκλιση 0.47 και σε αγροτικές περιοχές απάντησαν κατά μέσο όρο 2.41, 

με τυπική απόκλιση 0.57 (Γράφημα 9).  
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Ο έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης έδειξε ότι δεν παρατηρείται στατιστικά 

σημαντική σχέση της περιοχής υπηρεσίας με τις απόψεις των δασκάλων για τα 

αναμενόμενα οφέλη από την συνεκπαίδευση  (p= 0.363) (Πίνακας 28). 

 

 

 

Πίνακας 28 : Έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ της περιοχής υπηρεσίας των   

εκπαιδευτικών κατά το τρέχον έτος και των αντιλήψεών τους για τα    

αναμενόμενα οφέλη από τη συνεκπαίδευση 

 

 

 

ΑΝΆΛΥΣΗ ΔΙΑΚΎΜΑΝΣΗΣ 

Απόψεις δασκάλων για τα αναμενόμενα οφέλη από 

την συνεκπαίδευση   

 

Μέσο 

τετράγωνο F P 

Μεταξύ των 

ομάδων 

,258 1,068 ,363 

Εντός των 

ομάδων 

,241 
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Γράφημα 9 : Διάγραμμα μέσων τιμών των  βασικών αντιλήψεων των 

εκπαιδευτικών για τα αναμενόμενα οφέλη από τη συνεκπαίδευση ανάλογα με την 

περιοχή υπηρεσίας κατά το τρέχον έτος 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Όσον αφορά τις ερωτήσεις που σχετίζονται με τις απόψεις των δασκάλων για 

τα αναμενόμενα οφέλη από την συνεκπαίδευση, φαίνεται πως οι νηπιαγωγοί 

απάντησαν κατά μέσο όρο 2.54 με τυπική απόκλιση 0.56,  οι δάσκαλοι γενικής 

αγωγής απάντησαν κατά μέσο όρο 2.48 με τυπική απόκλιση 0.50, οι ειδικοί 

παιδαγωγοί απάντησαν κατά μέσο όρο 2.57 με τυπική απόκλιση 0.46 και οι 

εκπαιδευτικοί άλλων ειδικοτήτων απάντησαν κατά μέσο όρο 2.42 με τυπική 

απόκλιση 0.41 (Γράφημα 10).  
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Ο έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης έδειξε ότι δεν παρατηρείται στατιστικά 

σημαντική σχέση της ειδικότητας των εκπαιδευτικών με τις απόψεις των δασκάλων 

για τα αναμενόμενα οφέλη από την συνεκπαίδευση (p= 0.181) (Πίνακας 29). 

 

 

 

 

Πίνακας 29: Έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ της ειδικότητας των  

εκπαιδευτικών και των αντιλήψεών τους για τα  αναμενόμενα οφέλη από τη  

συνεκπαίδευση 

 

 

 

 

ΑΝΆΛΥΣΗ ΔΙΑΚΎΜΑΝΣΗΣ 

Απόψεις δασκάλων για τα αναμενόμενα οφέλη από 

την συνεκπαίδευση   

 

Μέσο 

τετράγωνο F P 

Μεταξύ των 

ομάδων 

,393 1,636 ,181 

Εντός των 

ομάδων 

,240 
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Γράφημα 10 : Διάγραμμα μέσων τιμών των  βασικών αντιλήψεων των  

εκπαιδευτικών για τα αναμενόμενα οφέλη από τη συνεκπαίδευση ανάλογα με  

την ειδικότητα 

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

 

 Όσον αφορά τις ερωτήσεις που με τις απόψεις των δασκάλων για τα 

αναμενόμενα οφέλη από την συνεκπαίδευση, φαίνεται ότι όσοι είχαν διδάξει στο 

παρελθόν σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά μέσο όρο απάντησαν 2.52 

με τυπική απόκλιση 0.50 και όσοι δεν είχαν τέτοιου είδους εμπειρία απάντησαν κατά 

μέσο όρο 2.45 με τυπική απόκλιση 0.47.  



71 

 

 Ο έλεγχος για την ύπαρξη συσχέτισης έδειξε ότι δεν παρατηρείται στατιστικά 

σημαντική διαφορά στις βασικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη 

συνεκπαίδευση ανάλογα με την εμπειρία στη διδασκαλία μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες  (p=0.169) (Πίνακας 30). 

 

 

Πίνακας 30 : Έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ της προηγούμενης εμπειρίας    

στη διδασκαλία μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των αντιλήψεων 

των εκπαιδευτικών για τα  αναμενόμενα οφέλη από τη συνεκπαίδευση 

 

 

 

T-test για 2 ανεξάρτητα δείγματα  

 

       

t 

Βαθμοί 

ελευθερί

ας P-value 

Μέση 

διαφορά 

Τυπικό 

σφάλμα 

διαφοράς 

  

Κάτω 

όριο 

 

 

Άνω 

όριο 

Απόψεις δασκάλων για 

τα αναμενόμενα οφέλη 

από την 

συνεκπαίδευση 

 

-1,378 350 ,169 -,07854 ,05702 -,19068 

 

  

0,3360 

 

 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 

 

Όσον αφορά τις ερωτήσεις που σχετίζονται με τις απόψεις των δασκάλων για 

τα αναμενόμενα οφέλη από την συνεκπαίδευση, φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί που 

δεν έχουν κάποιο διαγνωσμένο μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και 

αναπηρίες απάντησαν κατά μέσο όρο 2.55 με τυπική απόκλιση 0.44, οι εκπαιδευτικοί 

με έναν έως τρεις μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες 
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απάντησαν κατά μέσο όρο 2.47 με τυπική απόκλιση 0.51, οι εκπαιδευτικοί με 

τέσσερις έως πέντε μαθητές απάντησαν κατά μέσο όρο 2.53 με τυπική απόκλιση 0.46, 

οι εκπαιδευτικοί με έξι έως δέκα μαθητές απάντησαν κατά μέσο όρο 2.56 με τυπική 

απόκλιση 0.45 και οι εκπαιδευτικοί με πάνω από δέκα μαθητές απάντησαν κατά μέσο 

όρο 2.63 και τυπική απόκλιση 0.61 (Γράφημα 11). 

Ο έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης έδειξε ότι δεν παρατηρείται στατιστικά 

σημαντική σχέση του αριθμού διαγνωσμένων μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες ή/και αναπηρίες με τις απόψεις των δασκάλων για τα αναμενόμενα οφέλη 

από την συνεκπαίδευση  (p= 0.568) (Πίνακας 31). 

 

 

 

Πίνακας 31 : Έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ του αριθμού διαγνωσμένων  

μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες  και των αντιλήψεων  

των εκπαιδευτικών για τα  αναμενόμενα οφέλη από τη συνεκπαίδευση 

 
 

ΑΝΆΛΥΣΗ ΔΙΑΚΎΜΑΝΣΗΣ 

Απόψεις δασκάλων για τα αναμενόμενα οφέλη από 

την συνεκπαίδευση   

 

Μέσο 

τετράγωνο F P 

Μεταξύ των 

ομάδων 

,178 ,736 ,568 

Εντός των 

ομάδων 

,242 
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Γράφημα 11 : Διάγραμμα μέσων τιμών των  βασικών αντιλήψεων των 

εκπαιδευτικών για τα αναμενόμενα οφέλη από τη συνεκπαίδευση ανάλογα με τον 

αριθμό διαγνωσμένων μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και 

αναπηρίες 

 

 

 

 

 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Όσον αφορά τις ερωτήσεις που σχετίζονται με τις απόψεις των δασκάλων για 

τα αναμενόμενα οφέλη από την συνεκπαίδευση, φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί που 

γνωρίζουν το νομικό πλαίσιο σχετικά με την ειδική αγωγή απάντησαν κατά μέσο όρο 

2.54 με τυπική απόκλιση 0.49, ενώ οι εκπαιδευτικοί που δεν γνωρίζουν το σχετικό 

νομικό πλαίσιο για την ειδική αγωγή απάντησαν κατά μέσο όρο 2.42 με τυπική 

απόκλιση 0.48.  
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Ο έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης έδειξε ότι παρατηρείται στατιστικά σημαντικά 

σχέση της γνώσης ή όχι του νομικού πλαισίου σχετικά με την ειδική αγωγή με τις 

απόψεις των δασκάλων για τα αναμενόμενα οφέλη από την συνεκπαίδευση (p=0.026) 

(Πίνακας 32). 

 

 

Πίνακας 32 : Έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ της επίγνωσης του νομικού  

πλαισίου της ειδικής αγωγής και των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τα   

αναμενόμενα οφέλη από τη συνεκπαίδευση 

 

 

T-test για 2 ανεξάρτητα δείγματα 

 

 

P-value 

Μέση 

διαφορά 

95% Διάστημα 

Εμπιστοσύνης 

Κάτω όριο Άνω όριο 

Απόψεις δασκάλων 

για τα αναμενόμενα 

οφέλη από την 

συνεκπαίδευση 

 ,026 -,12291 -.23119 -.01464 

 
 

ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 

 

Όσον αφορά τις ερωτήσεις που σχετίζονται με τις απόψεις των δασκάλων για 

τα αναμενόμενα οφέλη από την συνεκπαίδευση, φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί που 

έχουν φοιτήσει σε δεύτερη σχολή απάντησαν κατά μέσο όρο 2.49 με τυπική 

απόκλιση 0.58, ενώ οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν φοιτήσει σε δεύτερη σχολή 

απάντησαν κατά μέσο όρο 2.50 με τυπική απόκλιση 0.48.  

Ο έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης έδειξε ότι δεν παρατηρείται στατιστικά 

σημαντική σχέση της φοίτησης ή όχι σε δεύτερη σχολή με τις απόψεις των δασκάλων 

για τα αναμενόμενα οφέλη από την συνεκπαίδευση (p= 0.931) (Πίνακας 33). 
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Πίνακας 33 : Έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ της φοίτησης των   

εκπαιδευτικών σε δεύτερη σχολή και των αντιλήψεών τους για τα  αναμενόμενα  

οφέλη από τη συνεκπαίδευση 

 

 

T-test για 2 ανεξάρτητα δείγματα 

 

 

P-value 

Μέση 

διαφορά 

95% Διάστημα 

Εμπιστοσύνης 

Κάτω όριο Άνω όριο 

Απόψεις δασκάλων 

για τα αναμενόμενα 

οφέλη από την 

συνεκπαίδευση 

 ,931 ,00745 -,16106 ,17596 

 

 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

Όσον αφορά τις ερωτήσεις που σχετίζονται με τις απόψεις των δασκάλων για 

τα αναμενόμενα οφέλη από την συνεκπαίδευση, φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί που 

έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια σχετικά με την ειδική αγωγή απάντησαν κατά μέσο 

όρο 2.61 με τυπική απόκλιση 0.48, ενώ οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν συμμετάσχει 

σε σεμινάρια σχετικά με την ειδική αγωγή απάντησαν μέσο όρο 2.43 με τυπική 

απόκλιση 0.49.  

Ο έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης έδειξε ότι παρατηρείται στατιστικά σημαντική 

σχέση της συμμετοχής ή όχι σε σεμινάρια σχετικά με την ειδική αγωγή με τις απόψεις 

των δασκάλων για τα αναμενόμενα οφέλη από την συνεκπαίδευση (p=0.001) 

(Πίνακας 34). 
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Πίνακας 34 : Έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ της συμμετοχής των  

εκπαιδευτικών σε σεμινάρια ειδικής αγωγής και των αντιλήψεων των  

εκπαιδευτικών για τα  αναμενόμενα οφέλη από τη συνεκπαίδευση 

 

 

T-test για 2 ανεξάρτητα δείγματα 

 

 

P-value 

Μέση 

διαφορά 

95% Διάστημα 

Εμπιστοσύνης 

Κάτω όριο Άνω όριο 

Απόψεις δασκάλων 

για τα αναμενόμενα 

οφέλη από την 

συνεκπαίδευση 

 ,001 -,18028 -.28370 -.07686 

 

 

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

 

Όσον αφορά τις ερωτήσεις που σχετίζονται με τις  απόψεις των δασκάλων για 

τα αναμενόμενα οφέλη από την συνεκπαίδευση, φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί που 

έχουν κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή  απάντησαν κατά μέσο όρο 

2.70 με τυπική απόκλιση 0.51, ενώ οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν κάνει 

μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή ή τη σχολική ψυχολογία απάντησαν κατά 

μέσο όρο 2.47 με τυπική απόκλιση 0.48.  

Ο έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης έδειξε ότι παρατηρείται στατιστικά σημαντική 

σχέση της κατοχής ή όχι μεταπτυχιακού διπλώματος στην ειδική αγωγή  με τα 

αναμενόμενα οφέλη από την συνεκπαίδευση (p= 0.005) (Πίνακας 35). 
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Πίνακας 35 : Έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ των μεταπτυχιακών σπουδών 

των εκπαιδευτικών και των αντιλήψεών τους για τα  αναμενόμενα οφέλη από τη 

συνεκπαίδευση 

 

 

T-test για 2 ανεξάρτητα δείγματα 

 

 

           P-value 

Μέση 

διαφορά 

Τυπικό 

σφάλμα 

διαφοράς 

Απόψεις δασκάλων 

για τα αναμενόμενα 

οφέλη από την 

συνεκπαίδευση 

 ,005 -,22857 ,07998 

 

 

 

 

3.3 Απόψεις των συμμετεχόντων για τις πρακτικές συνεκπαίδευσης στη 

γενική   τάξη (Classroom  Practices) 

 

ΦΥΛΟ 

 

 Όσον αφορά τις ερωτήσεις που σχετίζονται με τις απόψεις των συμμετεχόντων 

για τις πρακτικές συνεκπαίδευσης στη γενική τάξη, φαίνεται ότι οι γυναίκες κατά 

μέσο όρο απάντησαν 1.35 με τυπική απόκλιση 0.52 και οι άντρες απάντησαν κατά 

μέσο όρο 1.31 με τυπική απόκλιση 0. 67.  

Ο έλεγχος για την ύπαρξη συσχέτισης έδειξε ότι δεν παρατηρείται στατιστικά 

σημαντική σχέση του φύλου με τις απόψεις των συμμετεχόντων για τις πρακτικές 

συνεκπαίδευσης στη γενική τάξη (p= 0.578) (Πίνακας 36).   
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Πίνακας 36 : Έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ του φύλου και των απόψεων 

των εκπαιδευτικών για τις πρακτικές συνεκπαίδευσης στη γενική τάξη 

 

 

T-test για 2 ανεξάρτητα δείγματα 

 

 

P-value 

Μέση 

διαφορά 

95% Διάστημα 

Εμπιστοσύνης 

Κάτω όριο Άνω όριο 

Απόψεις των 

συμμετεχόντων για 

τις πρακτικές 

συνεκπαίδευσης στη 

γενική τάξη 

 ,578 ,04230 -,10763 ,19222 

 

 

 

 

ΗΛΙΚΙΑ 

 

 Όσον αφορά τις ερωτήσεις που σχετίζονται με τις  των συμμετεχόντων για τις 

πρακτικές συνεκπαίδευσης στη γενική τάξη, φαίνεται πως η ηλικιακή ομάδα 21 έως 

30 χρονών απάντησε κατά μέσο όρο 1.47 με τυπική απόκλιση 0.61, η ηλικιακή ομάδα 

31 έως 40 χρονών απάντησε  κατά μέσο όρο  1.40 με τυπική απόκλιση 0.57, η 

ηλικιακή ομάδα  41 έως 50 ετών απάντησε κατά μέσο όρο 1.30 με τυπική απόκλιση 

0.51, η ηλικιακή ομάδα 51 έως 60 ετών απάντησε κατά μέσο όρο 1.20 με τυπική 

απόκλιση 0.55 και η ηλικιακή ομάδα 61 ετών κα πάνω απάντησε 0.20  (Γράφημα 12). 

Ο έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης έδειξε ότι παρατηρείται στατιστικά σημαντική 

σχέση της ηλικίας με τις απόψεις των συμμετεχόντων για τις πρακτικές 

συνεκπαίδευσης στη γενική τάξη (p= 0.006) (Πίνακας 37). 
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Πίνακας 37 : Έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ της ηλικίας και των απόψεων 

των εκπαιδευτικών για τις πρακτικές συνεκπαίδευσης στη γενική τάξη 

 

 

ΑΝΆΛΥΣΗ ΔΙΑΚΎΜΑΝΣΗΣ 

Απόψεις των συμμετεχόντων για τις πρακτικές 

συνεκπαίδευσης στη γενική τάξη   

 

Μέσο 

τετράγωνο F P 

Μεταξύ των 

ομάδων 

1,147 3,673 ,006 

Εντός των 

ομάδων 

,312 
  

 

 

 
 

 

Γράφημα 12 : Διάγραμμα μέσων τιμών των  βασικών αντιλήψεων των  

εκπαιδευτικών για τις πρακτικές συνεκπαίδευσης στη γενική τάξη ανάλογα με 

την ηλικία 
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ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

Όσον αφορά τις ερωτήσεις που σχετίζονται με τις απόψεις των 

συμμετεχόντων για τις πρακτικές συνεκπαίδευσης στη γενική τάξη, φαίνεται πως οι 

εκπαιδευτικοί με χρόνια υπηρεσίας 0 έως 5 έτη απάντησαν κατά μέσο όρο 1.49 με 

τυπική απόκλιση 0.59, με 6 έως 10 χρόνια απάντησαν κατά μέσο όρο  1.56  με τυπική 

απόκλιση 0.62, με 11 έως 15 χρόνια απάντησαν κατά μέσο όρο 1.23 με τυπική 

απόκλιση 0.49,  με 16 έως 20 χρόνια απάντησαν κατά μέσο όρο 1.23 με τυπική 

απόκλιση 0.50 και με 20 χρόνια και πάνω απάντησαν κατά μέσο όρο 1.24 με τυπική 

απόκλιση 0.56 (Γράφημα 13). 

Ο έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης έδειξε ότι παρατηρείται στατιστικά σημαντική 

σχέση των χρόνων υπηρεσίας με  τις απόψεις των συμμετεχόντων για τις πρακτικές 

συνεκπαίδευσης στη γενική τάξη (p <0.0001) (Πίνακας 38). 

 

Πίνακας 38 : Έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ των χρόνων υπηρεσίας των 

εκπαιδευτικών και των απόψεών τους για τις πρακτικές συνεκπαίδευσης στη 

γενική τάξη 

 

 

 

 

ΑΝΆΛΥΣΗ ΔΙΑΚΎΜΑΝΣΗΣ 

Απόψεις των συμμετεχόντων για τις πρακτικές 

συνεκπαίδευσης  στη γενική τάξη   

 

Μέσο 

τετράγωνο F P 

Μεταξύ των 

ομάδων 

1,700 5,556 ,000 

Εντός των 

ομάδων 

,306 
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Γράφημα 13 :  Διάγραμμα μέσων τιμών των  βασικών αντιλήψεων των  

εκπαιδευτικών για τις πρακτικές συνεκπαίδευσης στη γενική τάξη ανάλογα με 

τα χρόνια υπηρεσίας 

 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

Όσον αφορά τις ερωτήσεις που σχετίζονται με τις απόψεις των 

συμμετεχόντων για τις πρακτικές συνεκπαίδευσης στη γενική τάξη, φαίνεται πως οι 

εκπαιδευτικοί που κατοικούν σε μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα- Θεσσαλονίκη) 

απάντησαν κατά μέσο όρο 1.46 με τυπική απόκλιση 0.53,  σε αστικές περιοχές με 

περισσότερους από 10.000 κατοίκους απάντησαν κατά μέσο όρο 1.30 με τυπική 

απόκλιση 0.55, σε ημιαστικές περιοχές από 2000 έως 10.000 κατοίκους απάντησαν 

κατά μέσο όρο 1.41 με τυπική απόκλιση 0.58 και σε αγροτικές περιοχές απάντησαν 

κατά μέσο όρο 1.11, με τυπική απόκλιση 0.60 (Γράφημα 14).  
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Ο έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης έδειξε ότι παρατηρείται στατιστικά σημαντική 

σχέση της περιοχής υπηρεσίας με τις απόψεις των συμμετεχόντων για τις πρακτικές 

συνεκπαίδευσης στη γενική τάξη   (p= 0.006) (Πίνακας 39). 

 

Πίνακας 39 : Έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ της περιοχής υπηρεσίας των 

εκπαιδευτικών κατά το τρέχον έτος και των απόψεών τους για τις πρακτικές 

συνεκπαίδευσης στη γενική τάξη 

 

 

 

 

 

ΑΝΆΛΥΣΗ ΔΙΑΚΎΜΑΝΣΗΣ 

Απόψεις των συμμετεχόντων για τις πρακτικές 

συνεκπαίδευσης στη γενική τάξη   

 

Μέσο 

τετράγωνο F P 

Μεταξύ των 

ομάδων 

1,322 4,219 ,006 

Εντός των 

ομάδων 

,313 
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Γράφημα  14: Διάγραμμα μέσων τιμών των  βασικών αντιλήψεων των  

εκπαιδευτικών για τις πρακτικές συνεκπαίδευσης στη γενική τάξη ανάλογα με 

την περιοχή υπηρεσίας κατά το τρέχον έτος 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Όσον αφορά τις ερωτήσεις που σχετίζονται με τις απόψεις των 

συμμετεχόντων για τις πρακτικές συνεκπαίδευσης στη γενική τάξη, φαίνεται πως οι 

νηπιαγωγοί απάντησαν κατά μέσο όρο 1.28 με τυπική απόκλιση 0.50,  οι δάσκαλοι 

γενικής αγωγής απάντησαν κατά μέσο όρο 1.28 με τυπική απόκλιση 0.56, οι ειδικοί 

παιδαγωγοί απάντησαν κατά μέσο όρο 1.51 με τυπική απόκλιση 0.60 και οι 

εκπαιδευτικοί άλλων ειδικοτήτων απάντησαν κατά μέσο όρο 1.32 με τυπική 

απόκλιση 0.59 (Γράφημα 15).  

Ο έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης έδειξε ότι παρατηρείται στατιστικά σημαντική 

σχέση της ειδικότητας των εκπαιδευτικών με τις απόψεις των συμμετεχόντων για τις 

πρακτικές συνεκπαίδευσης στη γενική τάξη (p= 0.026) (Πίνακας 40). 
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Πίνακας 40: Έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ της ειδικότητας των 

εκπαιδευτικών και των απόψεών τους για τις πρακτικές συνεκπαίδευσης στη 

γενική τάξη 

 

 

ΑΝΆΛΥΣΗ ΔΙΑΚΎΜΑΝΣΗΣ 

Απόψεις των συμμετεχόντων για τις πρακτικές 

συνεκπαίδευσης στη γενική τάξη   

 

Μέσο 

τετράγωνο F P 

Μεταξύ των 

ομάδων 

,989 3,127 ,026 

Εντός των 

ομάδων 

,316 
  

 

 

Γράφημα 15 : Διάγραμμα μέσων τιμών των  βασικών αντιλήψεων των  

εκπαιδευτικών για τις πρακτικές συνεκπαίδευσης στη γενική τάξη ανάλογα με 

την ειδικότητα 
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ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

 

 Όσον αφορά τις ερωτήσεις που σχετίζονται με τις απόψεις των συμμετεχόντων 

για τις πρακτικές συνεκπαίδευσης στη γενική τάξη, φαίνεται ότι όσοι έχουν εμπειρία 

στη διδασκαλία παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά μέσο όρο απάντησαν 

1.34 με τυπική απόκλιση 0.60 και όσοι δεν έχουν απάντησαν κατά μέσο όρο 1.33 με 

τυπική απόκλιση 0.48.  

 Ο έλεγχος για την ύπαρξη συσχέτισης έδειξε ότι δεν παρατηρείται στατιστικά 

σημαντική διαφορά στις βασικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη 

συνεκπαίδευση ανάλογα με την εμπειρία στη διδασκαλία μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες  (p=0.965) (Πίνακας 41). 

 

Πίνακας 41: Έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ της προηγούμενης εμπειρίας 

των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

και των βασικών αντιλήψεών τους για τις πρακτικές συνεκπαίδευσης στη γενική 

τάξη ανάλογα με την ειδικότητα 

 

 

T-test για 2 ανεξάρτητα δείγματα  

 

       

t 

Βαθμοί 

ελευθερίας P-value 

Μέση 

διαφορά 

Τυπικό 

σφάλμα 

διαφοράς 

  

Κάτω 

όριο 

 

 

Άνω 

όριο 

Σχολικές 

πρακτικές 

        
 -,043 247,796 ,965 -,00262 ,06031 -,12140 ,11616 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΕΓΝΩΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 

 

Όσον αφορά τις ερωτήσεις που σχετίζονται με τις απόψεις των 

συμμετεχόντων για τις πρακτικές συνεκπαίδευσης στη γενική τάξη, φαίνεται πως οι 

εκπαιδευτικοί που δεν έχουν κάποιο διαγνωσμένο μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες ή/και αναπηρίες απάντησαν κατά μέσο όρο 1.44 με τυπική απόκλιση 0.54, οι 

εκπαιδευτικοί με έναν έως τρεις μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και 

αναπηρίες απάντησαν κατά μέσο όρο 1.27 με τυπική απόκλιση 0.56, οι εκπαιδευτικοί 

με τέσσερις έως πέντε μαθητές απάντησαν κατά μέσο όρο 1.37 με τυπική απόκλιση 

0.59, οι εκπαιδευτικοί με έξι έως δέκα μαθητές απάντησαν κατά μέσο όρο 1.49 με 

τυπική απόκλιση 0.30 και οι εκπαιδευτικοί με πάνω από δέκα μαθητές απάντησαν 

κατά μέσο όρο 1.57 και τυπική απόκλιση 0.89 (Γράφημα 16). 

Ο έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης έδειξε ότι δεν παρατηρείται στατιστικά 

σημαντική σχέση του αριθμού διαγνωσμένων μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες ή/και αναπηρίες με τις απόψεις των συμμετεχόντων για τις πρακτικές 

συνεκπαίδευσης στη γενική τάξη  (p= 0.073) (Πίνακας 42). 

 

 

Πίνακας 42 : Έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ του αριθμού διαγνωσμένων 

μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες και των απόψεων 

των εκπαιδευτικών για τις πρακτικές συνεκπαίδευσης στη γενική τάξη 

 

 

ΑΝΆΛΥΣΗ ΔΙΑΚΎΜΑΝΣΗΣ 

Απόψεις των συμμετεχόντων για τις πρακτικές 

συνεκπαίδευσης στη γενική τάξη   

 

Μέσο 

τετράγωνο F P 

Μεταξύ των 

ομάδων 

,688 2,164 ,073 

Εντός των 

ομάδων 

,318 
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Γράφημα 16 : Διάγραμμα μέσων τιμών των  βασικών αντιλήψεων των  

εκπαιδευτικών για τις πρακτικές συνεκπαίδευσης στη γενική τάξη ανάλογα με 

τον αριθμό διαγνωσμένων μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και 

αναπηρίες 

 

 

 

 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Όσον αφορά τις ερωτήσεις που σχετίζονται με τις απόψεις των 

συμμετεχόντων για τις πρακτικές συνεκπαίδευσης στη γενική τάξη, φαίνεται πως οι 

εκπαιδευτικοί που γνωρίζουν το νομικό πλαίσιο σχετικά με την ειδική αγωγή 

απάντησαν κατά μέσο όρο 1.34 με τυπική απόκλιση 0.58, ενώ οι εκπαιδευτικοί που 
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δεν γνωρίζουν το σχετικό νομικό πλαίσιο για την ειδική αγωγή απάντησαν κατά μέσο 

όρο 1.33 με τυπική απόκλιση 0.55.  

Ο έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης έδειξε ότι δεν παρατηρείται στατιστικά 

σημαντική σχέση της γνώσης ή όχι του νομικού πλαισίου σχετικά με την ειδική 

αγωγή με τις απόψεις  των συμμετεχόντων για τις πρακτικές συνεκπαίδευσης στη 

γενική τάξη (p= 0.818) (Πίνακας 43). 

 

Πίνακας 43 : Έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ της επίγνωσης του νομικού 

πλαισίου της ειδικής αγωγής και των απόψεων των εκπαιδευτικών για τις 

πρακτικές συνεκπαίδευσης στη γενική τάξη  

 

 

T-test για 2 ανεξάρτητα δείγματα 

 

 

P-value 

Μέση 

διαφορά 

95% Διάστημα 

Εμπιστοσύνης 

Κάτω όριο Άνω όριο 

Απόψεις των 

συμμετεχόντων για 

τις πρακτικές 

συνεκπαίδευσης στη 

γενική τάξη 

 ,818 -,01472 -,14062 ,11118 

 

 
 
 

ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 

 

Όσον αφορά τις ερωτήσεις που σχετίζονται με τις απόψεις  των 

συμμετεχόντων για τις πρακτικές συνεκπαίδευσης στη γενική τάξη, φαίνεται πως οι 

εκπαιδευτικοί που έχουν φοιτήσει σε δεύτερη σχολή απάντησαν κατά μέσο όρο 1.26 

με τυπική απόκλιση 0.52, ενώ οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν φοιτήσει σε δεύτερη 

σχολή απάντησαν κατά μέσο όρο 1.36 με τυπική απόκλιση 0.57.  

Ο έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης έδειξε ότι δεν παρατηρείται στατιστικά 

σημαντική σχέση της φοίτησης ή όχι σε δεύτερη σχολή με τις απόψεις των 

συμμετεχόντων για τις πρακτικές συνεκπαίδευσης στη γενική τάξη (p= 0.384) 

(Πίνακας 44). 
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Πίνακας 44 : Έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ της φοίτησης των 

εκπαιδευτικών σε δεύτερη σχολή  και των απόψεών τους για τις πρακτικές 

συνεκπαίδευσης στη γενική τάξη 

 

 

T-test για 2 ανεξάρτητα δείγματα 

 

 

P-value 

Μέση 

διαφορά 

95% Διάστημα 

Εμπιστοσύνης 

Κάτω όριο Άνω όριο 

Απόψεις των 

συμμετεχόντων για 

τις πρακτικές 

συνεκπαίδευσης στη 

γενική τάξη 

 ,384 ,08623 -,10829 ,28074 

 

 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

Όσον αφορά τις ερωτήσεις που σχετίζονται με τις απόψεις των 

συμμετεχόντων για τις πρακτικές συνεκπαίδευσης στη γενική τάξη  φαίνεται πως οι 

εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια σχετικά με την ειδική αγωγή 

απάντησαν κατά μέσο όρο 1.39 με τυπική απόκλιση 0.56, ενώ οι εκπαιδευτικοί που 

δεν έχουν συμμετάσχει σε σεμινάρια σχετικά με την ειδική αγωγή απάντησαν κατά 

μέσο όρο 1.30 με τυπική απόκλιση 0.57.  

Ο έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης έδειξε ότι δεν παρατηρείται στατιστικά 

σημαντική σχέση της συμμετοχής ή όχι σε σεμινάρια σχετικά με την ειδική αγωγή με 

τις απόψεις των συμμετεχόντων για τις πρακτικές συνεκπαίδευσης στη γενική τάξη 

(p= 0.140) (Πίνακας 45). 
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Πίνακας 45: Έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ της συμμετοχής των 

εκπαιδευτικών σε σεμινάρια ειδικής αγωγής  και των απόψεών τους για τις 

πρακτικές συνεκπαίδευσης στη γενική τάξη 

 

 

 

T-test για 2 ανεξάρτητα δείγματα 

 

 

P-value 

Μέση 

διαφορά 

95% Διάστημα 

Εμπιστοσύνης 

Κάτω όριο Άνω όριο 

Απόψεις των 

συμμετεχόντων για 

τις πρακτικές 

συνεκπαίδευσης στη 

γενική τάξη 

 ,140 -,09109 -,21212 ,02994 

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

 

Όσον αφορά τις ερωτήσεις που σχετίζονται με τις απόψεις των 

συμμετεχόντων για τις πρακτικές συνεκπαίδευσης στη γενική τάξη, φαίνεται πως οι 

εκπαιδευτικοί που έχουν κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή  απάντησαν 

κατά μέσο όρο 1.54 με τυπική απόκλιση 0.53, ενώ οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν 

κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή ή τη σχολική ψυχολογία απάντησαν 

κατά μέσο όρο 1.31 με τυπική απόκλιση 0.57.  

Ο έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης έδειξε ότι παρατηρείται στατιστικά σημαντική 

σχέση της κατοχής ή όχι μεταπτυχιακού διπλώματος στην ειδική αγωγή  με τις 

απόψεις των συμμετεχόντων για τις πρακτικές συνεκπαίδευσης στη γενική τάξη 

(p=0.012) (Πίνακας 46). 
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Πίνακας 46 : Έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ των μεταπτυχιακών σπουδών 

των εκπαιδευτικών και των απόψεών τους για τις πρακτικές συνεκπαίδευσης 

στη γενική τάξη 

 

T-test για 2 ανεξάρτητα δείγματα 

 

 

P-value 

Μέση 

διαφορά 

Τυπικό 

σφάλμα 

διαφοράς 

Απόψεις των 

συμμετεχόντων για 

τις πρακτικές 

συνεκπαίδευσης στη 

γενική τάξη 

 ,012 -,23512 ,09257 
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

 Η παρούσα έρευνα εξετάζει τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της 

πρωτοβάθμιας για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες. Όπως προαναφέρθηκε, στο ερωτηματολόγιο “Η σκέψη μου για τη 

συμπερίληψη” (My Thinking About Inclusion Scale ) (Stoiber et al., 1998) που 

χρησιμοποιήθηκε, παρατηρούνται τρεις διαστάσεις. Έτσι, πέρα από τις βασικές 

αντιλήψεις, η έρευνα εξετάζει επιπρόσθετα τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών τόσο 

για τα οφέλη της συνεκπαίδευσης, όσο και για τις πρακτικές συνεκπαίδευσης στη 

γενική τάξη. 

 Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι συμμετέχοντες έχουν ουδέτερες βασικές 

αντιλήψεις για τη συνεκπαίδευση, δηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο την 

αναποφασιστικότητά τους. Ταυτόχρονα, οι αντιλήψεις τους παρουσιάστηκαν να είναι 

μέτρια θετικές για τα αναμενόμενα οφέλη από τη συμπερίληψη. Από την άλλη, οι 

εκπαιδευτικοί εξέφρασαν μέτρια αρνητική στάση για τις πρακτικές συνεκπαίδευσης, 

γεγονός που μπορεί να οφείλεται στην έλλειψη κατάλληλης υποστήριξης και πόρων 

τόσο στη αίθουσα διδασκαλίας, όσο και σε σχολικό επίπεδο (Save the Children 

Report, 2004 στο Kalyva et al., 2007).  

 Για να εξεταστεί η σχέση μεταξύ των δημογραφικών χαρακτηριστικών των 

εκπαιδευτικών και των αντιλήψεών τους για τη συνεκπαίδευση, τα αποτελέσματα των 

τριών διαστάσεων (βασικές αντιλήψεις για τη συνεκπαίδευση, αντιλήψεις για τα 

αναμενόμενα οφέλη από τη συμπερίληψη και αντιλήψεις για της πρακτικές της 

συνεκπαίδευσης) χρησιμοποιήθηκαν ως ξεχωριστές εξαρτημένες μεταβλητές. Τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης δεδομένων περιελάμβαναν τις εξής μεταβλητές : το 

φύλο, την ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας, την περιοχή υπηρεσίας κατά το τρέχον έτος, 

την ειδικότητα, την προηγούμενη διδακτική εμπειρία με μαθητές που έχουν ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, τον αριθμό διαγνωσμένων μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες, την επίγνωση του νομικού πλαισίου της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, τη 

φοίτηση σε δεύτερη σχολή, τη συμμετοχή σε σεμινάρια και τις μεταπτυχιακές 

σπουδές με θέμα την ειδική αγωγή και εκπαίδευση. 

 Σχετικά με την πρώτη διάσταση των βασικών αντιλήψεων των εκπαιδευτικών 

για τη συνεκπαίδευση, διαπιστώθηκε, ότι οι αντιλήψεις τους επηρεάζονται από τα 

χρόνια υπηρεσίας, την ειδικότητα, την επίγνωση του νομικού πλαισίου, τη συμμετοχή 



93 

 

σε σεμινάρια και την κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου με θέμα την 

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ή τη Σχολική Ψυχολογία.  

 Πιο συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε ότι οι βασικές αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών με λιγότερα έτη υπηρεσίας ήταν πιο θετικές από τις αντιλήψεις 

εκείνων που εργάζονται στο χώρο της εκπαίδευσης περισσότερα χρόνια. Μία πιθανή 

εξήγηση σε αυτό, αποτελεί το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί με λιγότερα έτη 

υπηρεσίας πιθανόν να είναι νεότεροι σε ηλικία και να έχουν έρθει σε επαφή με τον 

τομέα αυτό ήδη από τα χρόνια της φοίτησής τους στο πανεπιστήμιο, καθώς τα 

τελευταία χρόνια έχουν ενταχθεί στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών αρκετά σχετικά 

μαθήματα. Σε παρόμοια αποτελέσματα κατέληξαν και άλλες έρευνες όπως για 

παράδειγμα η έρευνα του Donghua Gu (2009), της Μπατσίου και των συνεργατών 

της (2008) και της Gal και των συνεργατών της (2010). 

 Όσον αφορά την ειδικότητα, διαπιστώθηκε ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί ήταν σε 

γενικές γραμμές αναποφάσιστοι. Ωστόσο, οι ειδικοί παιδαγωγοί φάνηκε να είναι πιο 

θετικοί ως προς τη συνεκπαίδευση από τους υπόλοιπους. Η μεγαλύτερη εξοικείωση 

των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών με τα μαθητές που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες ή/και αναπηρίες, σίγουρα δημιουργεί θετική στάση προς την πολιτική της 

συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Σε παρόμοια αποτελέσματα  έχει καταλήξει και η 

έρευνα της Alahbabi (2009). 

 Σχετικά με την επίγνωση του νομικού πλαισίου της ειδικής αγωγής και 

εκπαίδευσης, παρατηρήθηκε ότι οι βασικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών που 

γνώριζαν το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο ήταν πιο θετικές από τις αντιλήψεις των 

υπολοίπων που δεν το γνώριζαν, χωρίς ωστόσο να παρουσιάζονται μεγάλες διαφορές. 

Αντίστοιχο εύρημα παρατηρήθηκε και στην έρευνα των Subban και Sharma (2006). 

Οι εκπαιδευτικοί που γνωρίζουν την νομοθεσία αυτή, ίσως νιώθουν ότι διαθέτουν 

περισσότερες γνώσεις προκειμένου να διδάξουν στους μαθητές με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Επίσης η συμμετοχή σε σεμινάρια ειδικής αγωγής και 

εκπαίδευσης καθώς και η κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου στον τομέα 

αυτό, δημιούργησαν θετικές αντιλήψεις στους εκπαιδευτικούς, γεγονός που 

αποδεικνύεται και από την έρευνα των Αβραμίδη και Καλύβα (2007). Οι γνώσεις που 

προσφέρονται μέσω αυτών των προγραμμάτων είναι καθοριστικές και συμβάλλουν 

στην καλύτερη αλληλεπίδραση με τα άτομα που αντιμετωπίζουν σημαντικές 

δυσκολίες στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
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 Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τα αναμενόμενα οφέλη από τη 

συνεκπαίδευση, όπως προκύπτει από τη δεύτερη διάσταση, παρατηρήθηκε ότι 

επηρεάζονται από την επίγνωση του νομικού πλαισίου, τη συμμετοχή σε σεμινάρια 

και τις μεταπτυχιακές σπουδές που έχουν σχέση με την ειδική αγωγή και εκπαίδευση. 

 Αναλυτικότερα, διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί είτε έχουν επίγνωση της 

συγκεκριμένης νομοθεσίας, είτε όχι, παρουσίασαν μέτριες θετικές αντιλήψεις για τα 

αναμενόμενα οφέλη που προκύπτουν από τη συμπερίληψη. Ωστόσο, εκείνοι που 

γνώριζαν τη συγκεκριμένη νομοθεσία ήταν πιο θετικοί από τους υπόλοιπους που δεν 

τη γνώριζαν. Κάτι παρόμοιο παρατηρήθηκε και στις άλλες δύο μεταβλητές, δηλαδή 

στη συμμετοχή σε σεμινάρια και σε μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα 

σπουδών. Προφανώς οι γνώσεις που αποκομίζουν οι εκπαιδευτικοί από τέτοιου 

είδους συμμετοχές, συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη θετικών 

αντιλήψεων για τα αναμενόμενα οφέλη από τη συμπεριληπτική εκπαίδευση. Τέτοιου 

είδους οφέλη μπορεί να είναι η γνωστική και η κοινωνική ανάπτυξη που μπορεί να 

βιώσει το παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από τη συμμετοχή του σε τάξεις 

γενικών σχολείων. Μεταξύ όμως των ωφελημένων, πιστεύεται ότι μπορεί να είναι 

επίσης οι τυπικώς αναπτυσσόμενοι συνομήλικοι, καθώς και οι γονείς των παιδιών 

αυτών.  

 Τα αποτελέσματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή σε σεμινάριο ειδικής 

αγωγής και εκπαίδευσης συμφωνούν με εκείνα που προέκυψαν από την έρευνα του 

Donghua Gu (2009). Ωστόσο, μεταξύ των δύο ερευνών παρουσιάζονται και κάποιες 

διαφορές. Για παράδειγμα στην παρούσα έρευνα οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 

δεν φάνηκε να επηρεάζονται από την ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας και τον αριθμό των 

παιδιών της τάξης, όπως συμβαίνει στην έρευνα του Gu. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

διαφορές παρουσιάζονται και με άλλες έρευνες που έχουν διεξαχθεί κατά το 

παρελθόν. Για παράδειγμα στην έρευνα των Αβραμίδη και Καλύβα (2007) 

παρατηρήθηκε ότι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τα αναμενόμενα οφέλη από 

τη συνεκπαίδευση επηρεάστηκαν μόνο από τη διδακτική τους εμπειρία σε πλαίσια 

συμπερίληψης. Κάτι ανάλογο παρατηρήθηκε και στην έρευνα της Καλύβα και των 

συνεργατών της (2007). 

 Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τις πρακτικές συνεκπαίδευσης σε τάξεις 

γενικών σχολείων, φάνηκε να επηρεάζονται από την ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας 

τους, την περιοχή στην οποία υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί κατά το τρέχον έτος, την 
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ειδικότητα και τις μεταπτυχιακές σπουδές με θέμα την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 

ή τη Σχολική Ψυχολογία.  

 Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας , οι εκπαιδευτικοί 

άνω των 51 ετών είχαν πιο αρνητικές αντιλήψεις για τις πρακτικές συνεκπαίδευσης 

στις τάξεις γενικών σχολείων από τους εκπαιδευτικούς των υπόλοιπων ηλικιακών 

ομάδων. Την λιγότερο αρνητική στάση φάνηκε να την έχουν οι εκπαιδευτικοί ηλικίας 

από 21 έως 30 ετών. Επίσης, από την παρούσα έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι 

εκπαιδευτικοί που εργάζονται από 11 έτη και πάνω είχαν πιο αρνητικές αντιλήψεις 

από τους εκπαιδευτικούς με λιγότερα χρόνια υπηρεσίας. Η λογική εξήγηση σε αυτές 

τις διαπιστώσεις, αποτελεί το γεγονός ότι οι νεότεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί, καθώς 

και εκείνοι με λιγότερα χρόνια υπηρεσίας, έχουν πολύ περισσότερες γνώσεις για τα 

άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τις πρακτικές εκπαίδευσης τους. 

Συνεπώς, δεν είναι τόσο αρνητικοί ως προς τις πρακτικές συνεκπαίδευσης σε μία 

γενική τάξη. Για παράδειγμα, θεωρούν πως η ύπαρξη ενός ειδικού παιδαγωγού στη 

γενική τάξη που θα ασχολείται αποκλειστικά με τους μαθητές που έχουν ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, αποτελεί μία καλή πρακτική για την εφαρμογή της 

συνεκπαίδευσης. Από την άλλη, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί που 

εργάζονται από 11 έτη και πάνω, ίσως να μην έχουν αρκετές γνώσεις σχετικά με τη 

συμπεριληπτική εκπαίδευση και να θεωρούν αδύνατη την εφαρμογή της. 

 Από την έρευνα, διαπιστώθηκε επίσης ότι οι εκπαιδευτικοί που κατά το τρέχον 

έτος υπηρετούν σε μία αγροτική περιοχή είναι οι πιο αρνητικοί ως προς τις πρακτικές 

συνεκπαίδευσης, ενώ εκείνοι που υπηρετούν σε μεγάλα αστικά κέντρα, όπως είναι 

για παράδειγμα η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη, είναι λιγότερο αρνητικοί. Εφόσον στα 

σχολεία μεγάλων αστικών κέντρων φοιτούν συνήθως περισσότερα παιδιά από τα 

σχολεία των αγροτικών περιοχών, πιθανώς οι εκπαιδευτικοί να έρχονται σε επαφή με 

περισσότερους μαθητές που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και έτσι να 

αναπτύσσουν θετικότερη στάση για αυτούς. 

 Σχετικά με την ειδικότητα, διαπιστώθηκε ότι οι ειδικοί παιδαγωγοί είχαν τις 

λιγότερο αρνητικές αντιλήψεις για τις πρακτικές συνεκπαίδευσης στη γενική τάξη, 

ενώ οι νηπιαγωγοί και οι δάσκαλοι γενικής εκπαίδευσης είχαν τις πιο αρνητικές. Οι 

λιγότερο αρνητικές αντιλήψεις των ειδικών παιδαγωγών σίγουρα σχετίζονται με την 

πλεονάζουσα θέση στην οποία βρίσκονται, καθώς έχουν περισσότερες γνώσεις και 

εμπειρία στον τομέα αυτό. Σε παρόμοια αποτελέσματα κατέληξε και η έρευνα της 
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Alahbabi (2009). 

 Η τελευταία μεταβλητή που επηρέασε τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για 

τις πρακτικές συνεκπαίδευσης στη γενική τάξη ήταν η κατοχή μεταπτυχιακού ή 

διδακτορικού τίτλου με θέμα την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ή τη Σχολική 

Ψυχολογία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν κάνει 

μεταπτυχιακές σπουδές είχαν λιγότερο αρνητικές αντιλήψεις από εκείνους που δεν 

έχουν στην κατοχή τους τέτοιου είδους τίτλο. Οι επιπρόσθετες γνώσεις των 

εκπαιδευτικών αυτών, σίγουρα έχουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση λιγότερο 

αρνητικών στάσεων για τις πρακτικές συνεκπαίδευσης.  

 Τα ευρήματα αυτά διαφέρουν από εκείνα άλλων ερευνών. Για παράδειγμα 

στην έρευνα των Αβραμίδη και Καλύβα (2007) και στην έρευνα του Donghua Gu 

(2009), διαπιστώθηκε ότι καμία μεταβλητή δεν επηρεάζει τις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών για τις πρακτικές συνεκπαίδευσης, ενώ στην έρευνα της Καλύβα και 

των συνεργατών της (2007) παρατηρήθηκε ότι η μόνη μεταβλητή που επηρέασε τις 

συγκεκριμένες αντιλήψεις ήταν η εμπειρία στη διδασκαλία μαθητών που έχουν 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

 Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στην παρούσα έρευνα, οι μεταβλητές φύλο, 

αριθμός διαγνωσμένων μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες, 

προηγούμενη εμπειρία στη διδασκαλία αυτών των παιδιών και φοίτηση σε δεύτερη 

σχολή δεν παρουσίασαν στατιστικά σημαντική σχέση με τις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών και των τριών διαστάσεων. Απεναντίας, στην έρευνα της 

Παπαδοπούλου και των συνεργατών της (2004) διαπιστώθηκε ότι το φύλο ήταν μία 

μεταβλητή που επηρέασε τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη συμπερίληψη. 

Ταυτόχρονα, σε έρευνες όπως είναι εκείνες της Ζώνιου- Σιδέρη και Βλάχου (2006), 

των Hsieh και Hsieh (2012) και της Καλύβα και των συνεργατών της (2007), 

διαπιστώθηκε ότι η προηγούμενη εμπειρία διδασκαλίας σε μαθητές με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες οδήγησε στη διαμόρφωση θετικότερων αντιλήψεων για τη 

συνεκπαίδευση.  

 Συνολικά, από την παρούσα έρευνα διαπιστώθηκε ότι περισσότεροι 

συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί γνωρίζουν τα οφέλη που μπορεί να έχει η 

συμπεριληπτική εκπαίδευση για τους εμπλεκόμενους της διαδικασίας, δηλαδή τα 

παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες και τους τυπικά 

αναπτυσσόμενους συνομηλίκους τους. Εφόσον όμως στην Ελλάδα, η τακτική της 
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συνεκπαίδευσης αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα (Avramidis & Kalyva, 2007) και 

η εξέλιξη σε αυτό τον τομέα γίνεται με αρκετά αργούς ρυθμούς, παρατηρείται ότι οι 

εκπαιδευτικοί τείνουν να είναι αρνητικοί ως προς την εφαρμογή της συμπερίληψης. 

Πιο συγκεκριμένα, στην Ελλάδα η συμπεριληπτική εκπαίδευση εφαρμόζεται μόνο σε 

ορισμένες περιπτώσεις μαθητών, οι οποίοι όμως δέχονται την υποστήριξη ειδικών 

παιδαγωγών είτε στα τμήματα ένταξης, είτε με την τακτική της παράλληλης 

στήριξης. Όλα αυτά σε συνδυασμό με την έλλειψη ενημέρωσης και επιμόρφωσης σε 

θέματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης κυρίως των μεγαλύτερων σε ηλικία 

εκπαιδευτικών γενικής αγωγής οδήγησαν στην ύπαρξη ουδέτερων βασικών 

αντιλήψεων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών της παρούσας έρευνας για τη 

συμπεριληπτική εκπαίδευση.   
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5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

 

 Η συμπεριληπτική εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα οι αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών για αυτή, τα τελευταία χρόνια αποτελεί αντικείμενο μελέτης πολλών 

ερευνών. Ο κύριος λόγος αυτού του ερευνητικού ενδιαφέροντος θα μπορούσε να 

αποδοθεί σε σύγχρονες προσεγγίσεις της εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις οποίες, 

επικρατεί ο ισχυρισμός ότι η καλύτερη μέθοδος να αποκτήσει κάποιος σημαντικές 

πληροφορίες για την πρακτική και τη δυναμική της συμπερίληψης, είναι η 

διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών (Rose, 2001 στο Kalyva et al., 2007). 

Πράγματι, οι αντιλήψεις αυτές επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη διαδικασία και το 

αποτέλεσμα της συνεκπαίδευσης (Kalyva et al., 2007). 

 Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη θετικών και 

αρνητικών στάσεων. Είναι αρκετά σημαντικό να γνωρίζουμε τι επηρεάζει τις 

αντιλήψεις, προκειμένου να δοθεί στους εκπαιδευτικούς η υποστήριξη που 

χρειάζονται για την εφαρμογή της συμπερίληψης στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους 

(Berry et al., 2011). Η θετική στάση των εκπαιδευτικών θα μπορούσε να διευκολύνει 

τη συνεκπαίδευση στο γενικό σχολείο, καθώς οι θετικές αντιλήψεις συνδέονται στενά 

με το κίνητρο για την ενασχόληση και τη διδασκαλία των παιδιών αυτών (Avramidis 

et al., 2000). Η ενίσχυση των γνώσεων των εκπαιδευτικών σχετικά με την κατανόηση 

της «συμπερίληψης» ως έννοια, σίγουρα θα δημιουργήσει ολοένα και περισσότερες 

θετικές αντιλήψεις. Οι εκπαιδευτικοί, κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας, θα πρέπει να 

γνωρίζουν ότι η κίνηση προς τη συμπεριληπτική εκπαίδευση έχει οφέλη για τα 

παιδιά, είτε έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είτε όχι (Hsieh & Hsieh, 2012).   

 Η θετική αντίληψη των εκπαιδευτικών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 

επιμόρφωσή τους. Η υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, τα οποία  εστιάζουν 

στην κατανόηση του όρου της συμπερίληψης, στα χαρακτηριστικά των μαθητών με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στις αποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας και στις 

επιτυχημένες στρατηγικές που μπορούν να εφαρμοστούν στην τάξη, σίγουρα μπορεί 

να επηρεάσει θετικά τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών. Προς τη συγκεκριμένη 

κατεύθυνση, μπορεί να οδηγήσει επίσης η κατάρτιση των εκπαιδευτικών που 

περιλαμβάνει σεμινάρια ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, καθώς επίσης και οι 

μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι στον τομέα αυτό. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 

επαφή των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής με τον κλάδο της ειδικής αγωγής οφείλει 
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να ξεκινάει από το προϋπηρεσιακό επίπεδο, δηλαδή από τα χρόνια της 

πανεπιστημιακής φοίτησης. Σύμφωνα με τον Loreman (2002), τα περισσότερα  

ιδρύματα κατάρτισης των εκπαιδευτικών οφείλουν να παράγουν αποφοίτους που θα 

είναι ικανοί να ανταποκριθούν στους διαφορετικούς μαθητικούς πληθυσμούς των 

τάξεων γενικής εκπαίδευσης (Loreman et al., 2007). Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με 

την εισαγωγή περισσότερων μαθημάτων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στο 

αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Έτσι, οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί θα απαλλαγούν 

από οποιεσδήποτε αρνητικές αντιλήψεις και θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν στο 

μέλλον πρακτικές συμπερίληψης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

 Ένας ακόμη παράγοντας που θα επηρέαζε τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 

για τη συμπερίληψη, κάνοντάς τες περισσότερο θετικές , αποτελεί η κατάλληλη 

υποστήριξη που μπορεί να δοθεί από το κράτος. Η απαραίτητη χρηματοδότηση, η 

παροχή κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής, η δημιουργία κατάλληλων σχολικών 

περιβαλλόντων στα οποία θα ευνοείται η συμπεριληπτική εκπαίδευση καθώς επίσης 

και η ύπαρξη έμπειρου προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων σε κάθε σχολείο, σίγουρα 

θα δημιουργούσε τις κατάλληλες συνθήκες για την εφαρμογή της συνεκπαίδευσης. 

 Η εξασφάλιση μιας περισσότερο σφαιρικής εικόνας του φαινομένου μπορεί να 

επιτευχθεί με την εκπόνηση μελλοντικών ερευνών, στις οποίες θα διερευνηθούν 

επιπρόσθετες παράμετροι που ίσως επηρεάζουν τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, 

όπως είναι για παράδειγμα το άγχος που νιώθουν κατά την εφαρμογή της 

συμπερίληψης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είχε και η περαιτέρω διερεύνηση των 

απόψεων των τυπικώς αναπτυσσόμενων παιδιών, τόσο για τη συνεκπαίδευση, όσο 

και για τους συμμαθητές τους που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  

 Επιπλέον, γνωρίζοντας ότι τα ερωτηματολόγια δεν μπορούν να παρέχουν 

ολοκληρωμένες απαντήσεις, μια πιο ολοκληρωμένη έρευνα στην οποία θα 

εφαρμόζονται τόσο ποσοτικές μέθοδοι, όσο και ποιοτικές, θα συντελούσε στην 

καλύτερη κατανόηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τη συνεκπαίδευση. Για 

παράδειγμα οι μελλοντικές έρευνες μπορούν να περιλαμβάνουν επιπρόσθετα μία 

συνέντευξη ή ένα ανοιχτό ερωτηματολόγιο μέσω των οποίων θα εξεταστούν οι 

απόψεις των εκπαιδευτικών. 
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6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 Η παρούσα έρευνα παρουσιάζει κάποιους περιορισμούς που σχετίζονται με το 

μέγεθος και τη σύνθεση του δείγματος. Με την ύπαρξη αυτών, καθίσταται δύσκολη η 

δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων στον γενικότερο πληθυσμό. 

 Σε ότι αφορά στο μέγεθος, παρόλο που ο αριθμός των συμμετεχόντων της 

έρευνας ήταν ικανοποιητικός,  υπάρχουν περιθώρια για συμμετοχή περισσότερων 

εκπαιδευτικών, γεγονός που θα μειώσει σημαντικά τα περιθώρια σφάλματος και θα 

προσδώσει στην έρευνα μεγαλύτερη αξιοπιστία αποτελεσμάτων.  

 Από την άλλη, οι περιορισμοί που σχετίζονται με τη σύνθεση του δείγματος 

αφορούν ορισμένα ατομικά και δημογραφικά στοιχεία , όπως είναι το φύλο, η 

ειδικότητα των εκπαιδευτικών και η περιοχή στην οποία υπηρετεί καθένας από 

αυτούς. Αρχικά, καθίσταται σαφές πως στην έρευνα συμμετείχαν περισσότερες 

γυναίκες εκπαιδευτικοί. Σε αυτό, ίσως ευθύνεται το γεγονός ότι το επάγγελμα του 

εκπαιδευτικού είναι κατεξοχήν γυναικείας προτίμησης . Με αυτόν τον τρόπο όμως, 

αναδεικνύονται περισσότερο οι γυναικείες αντιλήψεις για τη συμπεριληπτική 

εκπαίδευση. Έτσι λοιπόν,  η συλλογή δεδομένων από περισσότερους άντρες 

εκπαιδευτικούς σίγουρα θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα παρείχε τη δυνατότητα 

σύγκρισης των αντιλήψεων μεταξύ των δύο φύλων.  

 Όσον αφορά την ειδικότητα των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα, 

διαπιστώνεται ότι οι περισσότεροι ήταν δάσκαλοι γενικής αγωγής. Αυτό οφείλεται 

στο γεγονός ότι αυτοί οι δάσκαλοι κυριαρχούν στον εκπαιδευτικό χώρο και 

εντοπίζονται πιο εύκολα στο πλήθος των δημοτικών σχολείων της χώρας. Σχετικά με 

την περιοχή στην οποία υπηρετούν κατά το τρέχον έτος οι εκπαιδευτικοί, 

παρατηρείται ότι στην έρευνα συμμετείχαν ως επί το πλείστον εκπαιδευτικοί από τα 

αστικά και τα ημιαστικά κέντρα του νομού Κοζάνης. Το γεγονός αυτό δεν μας 

επιτρέπει τη γενίκευση των αποτελεσμάτων σε πανελλαδικό επίπεδο.  Είναι προφανές 

δηλαδή, ότι η συμμετοχή εκπαιδευτικών από όλη την Ελλάδα και η συμμετοχή 

περισσότερων εκπαιδευτικών από μεγάλα αστικά κέντρα  όπως είναι η Αθήνα και η 

Θεσσαλονίκη και από αγροτικές περιοχές θα παρουσίαζε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα 

προσέδιδε μεγαλύτερο κύρος στην έρευνα. Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί ότι 

παρόλο που η κλίμακα (My Thinking About Inclusion Scale) (Stoiber et al. , 1998) 

έχει μεταφραστεί στα ελληνικά και έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές έρευνες, δεν είναι 
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σταθμισμένη. 

 Έτσι λοιπόν , η στάθμισή της σε συνδυασμό με όλα όσα προαναφέρθηκαν, θα  

οδηγούσαν στην εξασφάλιση μιας ολοκληρωμένης εικόνας των αντιλήψεων που  

έχουν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί για τη συμπερίληψη, τα οφέλη της, αλλά και τις 

πρακτικές συνεκπαίδευσης που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στα πλαίσια της  

γενικής τάξης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Ερωτηματολόγιο 

 

                         

                           ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

«Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» 

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, 

Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που θα διαθέσετε προκειμένου να 

συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο. Η έρευνα που πραγματοποιώ έχει ως 

σκοπό τη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση των μαθητών με και χωρίς ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες σε τάξεις των γενικών σχολείων. Η συμπεριληπτική 

εκπαίδευση σημαίνει ότι όλοι οι μαθητές με αναπηρίες φοιτούν στο γενικό σχολείο, 

υπό την ευθύνη του εκπαιδευτικού γενικής αγωγής κάθε τάξης, ο οποίος 

υποστηρίζεται από ειδικούς. 

Η συμμετοχή σε αυτή την έρευνα είναι εθελοντική. Έχετε το δικαίωμα να 

σταματήσετε τη διαδικασία ανά πάσα στιγμή. Το ερωτηματολόγιο είναι σχεδιασμένο 

έτσι ώστε να το συμπληρώσετε όσο το δυνατό γρηγορότερα. Θα χρειαστείτε περίπου 

10 λεπτά. Οι απαντήσεις είναι ανώνυμες και απόλυτα εμπιστευτικές. Η ειλικρίνεια 

στις απαντήσεις σας είναι πολύ σημαντική για την ακρίβεια των αποτελεσμάτων. Η 

επιστροφή ενός ολοκληρωμένου ερωτηματολογίου δείχνει την έγκρισή σας να 

συμμετάσχετε σε αυτή την έρευνα. 

Αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο σχετικά με το ερωτηματολόγιο, 

παρακαλώ σημειώστε το στην τελευταία σελίδα. 

Ευχαριστώ και πάλι για τη συμμετοχή σας. 

Γκουντούλα Νικολέτα 
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ΕNOTHTA Α – ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. ΦΥΛΟ :                    ΑΝΔΡΑΣ                                ΓΥΝΑΙΚΑ 

 

 

2. ΗΛΙΚΙΑ :          

21 – 30                                                            51 – 60          

31 – 40                                                            61 και άνω 

41 – 50         

 

3. ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : 

0 – 5 έτη                                                          16 – 20  

6 – 10 έτη                                                        άνω των 20 ετών 

11 – 15 έτη 

 

4. Σημειώστε την απάντηση που περιγράφει καλύτερα την περιοχή στην οποία 

υπηρετείτε σαν εκπαιδευτικός κατά το τρέχον έτος: 

Μεγάλα Αστικά Κέντρα (Αθήνα – Θεσ/νίκη)                 Ημιαστική περιοχή (2.000- 

                                                                              10.000) 

Αστική περιοχή (>10.000)                                                Αγροτική περιοχή (< 2.000) 

 

5. Ποια είναι η ειδικότητά σας;  

 

 

6. Εάν φέτος εργάζεστε σε κάποιο σχολείο, σημειώστε πόσοι διαγνωσμένοι μαθητές με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες φοιτούν κατά μέσο όρο στα τμήματα 

στα οποία διδάσκετε : 

0 μαθητές                                           6 – 10 μαθητές                                                     

1– 3 μαθητές                                  Περισσότεροι από 10 μαθητές            

4– 5 μαθητές  
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7. Είχατε προηγούμενη διδακτική εμπειρία με μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

ή/και αναπηρίες; 

ΝΑΙ                                                  ΟΧΙ 

                         

 

8. Γνωρίζετε το νομικό πλαίσιο σχετικά με την ειδική αγωγή και εκπαίδευση ;  

 

ΝΑΙ                                                  ΟΧΙ    

9. Συμμετείχατε σε σεμινάρια με θέμα την ειδική αγωγή και εκπαίδευση ; 

 

ΝΑΙ                                                  ΟΧΙ    

 

 

 

10. Έχετε φοιτήσει σε δεύτερη σχολή; 

ΝΑΙ                                                   ΟΧΙ    

 

11.  Έχετε κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση ή τη σχολική 

ψυχολογία ; 

Μεταπτυχιακό                                  Διδακτορικό     
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β – ΚΛΙΜΑΚΑ “Η ΣΚΕΨΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ” (My 

Thinking About Inclusion Scale) (Stoiber et al. , 1998) 

ΟΔΗΓΙΕΣ : Για κάθε μία από τις ακόλουθες 28 δηλώσεις, παρακαλείσθε να 

υποδηλώσετε τις στάσεις σας κυκλώνοντας έναν από τους παρεχόμενους αριθμούς. 

Σημείωση : Παρακαλώ επιλέξτε μόνο μία απάντηση. 

 

 

 

                                               

1. Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες έχουν το δικαίωμα να 

εκπαιδεύονται στην ίδια τάξη με 

τους τυπικά αναπτυσσόμενους 

μαθητές. 

 

   0             1           2            3             4 

2. Η συμπερίληψη δεν είναι μία 

επιθυμητή πρακτική για την 

εκπαίδευση των περισσότερων 

τυπικά αναπτυσσόμενων μαθητών. 

 

   0             1           2            3             4 

3. Είναι δύσκολο να διατηρηθεί η 

πειθαρχία σε μία σχολική αίθουσα 

που περιέχει ένα μείγμα παιδιών με 

και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες. 

 

   0             1           2            3             4 

4. Στα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες πρέπει να παρέχεται κάθε 

ευκαιρία για λειτουργία μέσα σε μία 

ενοποιημένη σχολική τάξη. 

 

   0             1           2            3             4 

5. Η συμπερίληψη μπορεί να είναι 

επωφελής για τους γονείς των 

παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες. 

 

   0             1           2            3             4 

Σ
υ

μ
φ

ω
ν
ώ

 

Α
π

ό
λ
υ

τ
α

 

Σ
υ

μ
φ

ω
ν
ώ

 

Ο
υ

δ
έτ

ερ
ο
ς 

/ 

Α
ν
α

π
ο
φ

ά
σ

ισ
τ
ο
ς 

Δ
ια

φ
ω

ν
ώ

 

Δ
ια

φ
ω

ν
ώ

 

Α
π

ό
λ
υ

τ
α

 



117 

 

6. Οι γονείς των παιδιών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες προτιμούν το 

παιδί τους να φοιτά σε ένα μη 

συμπεριληπτικό περιβάλλον 

σχολικής τάξης. 

 

    0             1           2            3             4 

7. Οι περισσότεροι δάσκαλοι ειδικής 

αγωγής δεν έχουν τις κατάλληλες 

γνώσεις για να διδάξουν 

αποτελεσματικά στους τυπικά 

αναπτυσσόμενους μαθητές. 

 

    0             1           2            3             4 

8. Οι ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών 

με αναπηρίες δεν μπορούν να 

ικανοποιηθούν επαρκώς από έναν 

δάσκαλο γενικής εκπαίδευσης. 

 

   0             1           2            3             4 

9. Χρειάζεται να μάθουμε περισσότερα 

για την αποτελεσματικότητα των 

τάξεων συνεκπαίδευσης, προτού 

αυτή εφαρμοστεί σε ευρεία κλίμακα. 

 

    0             1           2            3             4 

10. Ο καλύτερος τρόπος για να 

ξεκινήσει κάποιος να διδάσκει σε 

παιδιά ενός περιβάλλοντος 

συνεκπαίδευσης είναι απλά να το 

κάνει, καθώς δε χρειάζεται ειδική 

κατάρτιση. 

 

    0             1           2            3             4 

11. Τα περισσότερα παιδιά με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες δεν 

παρουσιάζουν προβλήματα 

συμπεριφοράς σε τάξεις 

συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. 

 

    0             1           2            3             4 

12. Είναι εφικτό να διδάξουμε στα 

παιδιά με και χωρίς ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες στην ίδια 

τάξη. 

 

    0             1           2            3             4 

13. Η συμπερίληψη είναι κοινωνικά 

ωφέλιμη για τα παιδιά με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. 

 

      0             1           2            3             4        
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14. Τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες πιθανώς να αναπτύξουν 

ακαδημαϊκές δεξιότητες πιο γρήγορα  

σε μία ειδική, ξεχωριστή τάξη απ’ 

ότι σε μία τάξη συνεκπαίδευσης. 

 

   0             1           2            3             4 

15. Τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες είναι πιθανό να 

απομονωθούν από τα τυπικώς 

αναπτυσσόμενα παιδιά στις τάξεις 

συνεκπαίδευσης. 

 

   0             1           2            3             4 

16. Η παρουσία των παιδιών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες προωθεί την 

αποδοχή της διαφορετικότητας από 

τη μεριά των τυπικά 

αναπτυσσόμενων μαθητών. 

 

    

   0             1           2            3             4 

17. Η συμπερίληψη προωθεί την 

κοινωνική ανεξαρτησία των παιδιών 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

 

1    0             1           2            3             4 

18. Η συμπερίληψη ενισχύει την 

αυτοεκτίμηση των μαθητών με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

 

. 

 

1    0             1           2            3             4 

19. Τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες είναι πιθανό να 

παρουσιάσουν πιο προκλητική 

συμπεριφορά σε μία τάξη 

συνεκπαίδευσης. 

 

1    0             1           2            3             4 

20.  Τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες στις τάξεις συνεκπαίδευσης 

αναπτύσσουν καλύτερη αυτό- 

αντίληψη απ’ ότι σε μία ανεξάρτητη 

τάξη. 

 

1    0             1           2            3             4 

21. Η πρόκληση της τάξης γενικής 

εκπαίδευσης προωθεί την 

ακαδημαϊκή ανάπτυξη των παιδιών 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

 

1    0             1           2            3             4 
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22. Η φοίτηση σε ειδική τάξη πριν από 

το γυμνάσιο δεν έχει αρνητική 

επίδραση στην κοινωνική και 

συναισθηματική ανάπτυξη των 

μαθητών. 

 

1    0             1           2            3             4 

23.  Οι τυπικά αναπτυσσόμενοι μαθητές 

σε τάξεις συνεκπαίδευσης είναι  

πιθανό να παρουσιάσουν προκλητική 

συμπεριφορά που «έμαθαν» από τα 

παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες. 

 

1    0             1           2            3             4 

24. Τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες μονοπωλούν το χρόνο των 

δασκάλων. 

 

1    0             1           2            3             4 

25. Η συμπεριφορά των μαθητών με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

απαιτεί σημαντικά περισσότερη 

προσοχή από το δάσκαλο σε 

σύγκριση με εκείνη των τυπικά 

αναπτυσσόμενων παιδιών.  

 

1    0             1           2            3             4 

26. Οι γονείς των παιδιών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες απαιτούν 

περισσότερες υποστηρικτικές 

υπηρεσίες από τους δασκάλους σε 

σύγκριση με τους γονείς των τυπικά 

αναπτυσσόμενων παιδιών. 

 

1    0             1           2            3             4 

27. Οι γονείς των παιδιών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες 

συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο 

στον εκπαιδευτικό της τάξης, όπως 

οι γονείς των παιδιών χωρίς ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. 

 

1    0             1           2            3             4 

28. Μια καλή προσέγγιση της 

διαχείρισης μιας τάξης 

συνεκπαίδευσης είναι η ύπαρξη ενός 

ειδικού παιδαγωγού που θα είναι 

υπεύθυνος για τη διδασκαλία των 

παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες. 

 

   0             1           2            3             4 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Γραφήματα που αφορούν την περιγραφή των ατομικών και 

δημογραφικών χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών 
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Πίνακες μέσων τιμών και τυπικών αποκλίσεων  

 
 

 

ΦΥΛΟ 
 

 

Φύλο Πλήθο

ς 

Μέση 

Τιμή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Τυπικό 

Σφάλμα 

Μέσης 

Τιμής 

Βασικές αντιλήψεις 

για συνεκπαίδευση 

Γυναίκα 255 1.9310 .39081 .02447 

Άνδρας 97 1.9725 .38410 .03900 

Αντιλήψεις για οφέλη 
Γυναίκα 255 2.5116 .48069 .03010 

Άνδρας 97 2.4695 .51970 .05277 

Πρακτικές στην τάξη 
Γυναίκα 255 1.3475 .52217 .03270 

Άνδρας 97 1.3052 .67398 .06843 
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ΗΛΙΚΙΑ 
 

 

 Πλήθ

ος 

Μέση 

Τιμή 

Τυπική 

Απόκλισ

η 

Τυπικό 

Σφάλμα 

95% Διάστημα 

Εμπιστοσύνης για 

Μέση Τιμή 

Ελάχιστο Μέγιστο 

Κάτω 

όριο 

Πάνω 

όριο 

Βασικές 

αντιλήψεις για 

συνεκπαίδευση 

 

21 έως 30 

χρονών 

75 1.9867 .40456 .04671 1.8936 2.0797 .83 2.75 

31 έως 40 

χρονών 

89 1.9813 .43696 .04632 1.8892 2.0733 .92 2.75 

41 έως 50 

χρονών 

111 1.9242 .33192 .03150 1.8617 1.9866 1.08 2.92 

51 έως 60 

χρονών 

76 1.8816 .39046 .04479 1.7924 1.9708 .17 2.67 

Μεγαλύτερος 

από 61 χρονών 

1 1.8333 . . . . 1.83 1.83 

Συνολο 352 1.9425 .38887 .02073 1.9017 1.9832 .17 2.92 

Αντιλήψεις για 

οφέλη 

 

21 έως 30 

χρονών 

75 2.5103 .45575 .05263 2.4054 2.6152 1.27 3.55 

31 έως 40 

χρονών 

89 2.5536 .51365 .05445 2.4454 2.6618 1.36 3.82 

41 έως 50 

χρονών 

111 2.4390 .46125 .04378 2.3522 2.5257 1.36 3.64 

51 έως 60 

χρονών 

76 2.5239 .53770 .06168 2.4011 2.6468 .64 3.91 

Μεγαλύτερος 

από 61 χρονών 

1 1.9091 . . . . 1.91 1.91 

Σύνολο 352 2.5000 .49136 .02619 2.4485 2.5515 .64 3.91 

Πρακτικές στην 

τάξη 

21 έως 30 

χρονών 

75 1.4720 .61128 .07058 1.3314 1.6126 .00 3.00 

31 έως 40 

χρονών 

89 1.3978 .57406 .06085 1.2768 1.5187 .00 3.00 

41 έως 50 

χρονών 

111 1.2973 .51230 .04862 1.2009 1.3937 .00 2.60 

51 έως 60 

χρονών 

76 1.2000 .55233 .06336 1.0738 1.3262 .00 3.40 

Μεγαλύτερος 

από 61 χρονών 

1 .2000 . . . . .20 .20 

Σύνολο 352 1.3358 .56737 .03024 1.2763 1.3953 .00 3.40 

 



127 

 

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 

 

 Πλήθ

ος 

Μέση 

Τιμή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Τυπικό 

Σφάλμα 

95% Διάστημα 

Εμπιστοσύνης για 

Μέση Τιμή 

Ελάχιστο Μέγιστο 

Κάτω 

όριο 

Πάνω 

όριο 

Βασικές 

αντιλήψεις για 

συνεκπαίδευση 

 

0 έως 5 έτη 78 2.0256 .42157 .04773 1.9306 2.1207 .83 2.75 

6 έως 10 έτη 50 2.0267 .43004 .06082 1.9045 2.1489 .92 2.75 

11 έως 15 έτη 72 1.9097 .41883 .04936 1.8113 2.0081 1.08 2.92 

16 έως 20 έτη 67 1.8619 .29749 .03634 1.7894 1.9345 .92 2.83 

πάνω από 20 

έτη 

85 1.9078 .35403 .03840 1.8315 1.9842 .17 2.67 

Σύνολο 352 1.9425 .38887 .02073 1.9017 1.9832 .17 2.92 

Αντιλήψεις για 

οφέλη 

 

0 έως 5 έτη 78 2.5210 .43848 .04965 2.4221 2.6198 1.27 3.36 

6 έως 10 έτη 50 2.6036 .60127 .08503 2.4328 2.7745 1.36 3.82 

11 έως 15 έτη 72 2.5088 .45638 .05378 2.4016 2.6161 1.36 3.45 

16 έως 20 έτη 67 2.3826 .39485 .04824 2.2863 2.4789 1.55 3.36 

πάνω από 20 

έτη 

85 2.5048 .55253 .05993 2.3856 2.6240 .64 3.91 

Σύνολο 352 2.5000 .49136 .02619 2.4485 2.5515 .64 3.91 

Πρακτικές στην 

τάξη 

0 έως 5 έτη 78 1.4872 .58872 .06666 1.3544 1.6199 .00 2.80 

6 έως 10 έτη 50 1.5640 .62295 .08810 1.3870 1.7410 .40 3.00 

11 έως 15 έτη 72 1.2333 .49448 .05827 1.1171 1.3495 .00 2.60 

16 έως 20 έτη 67 1.2269 .50320 .06148 1.1041 1.3496 .00 2.60 

πάνω από 20 

έτη 

85 1.2353 .56076 .06082 1.1143 1.3562 .00 3.40 

Σύνολο 352 1.3358 .56737 .03024 1.2763 1.3953 .00 3.40 
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 

 

 Πλήθο

ς 

Μέση 

Τιμή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Τυπικό 

Σφάλμα 

95% Διάστημα 

Εμπιστοσύνης για 

Μέση Τιμή 

Ελάχιστο Μέγιστο 

Κάτω όριο Πάνω 

όριο 

Βασικές 

αντιλήψεις για 

συνεκπαίδευση 

 

Μεγάλα Αστικά 

Κέντρα (Αθήνα-

Θεσσαλονίκη) 

67 1.9689 .34446 .04208 1.8849 2.0529 .92 2.75 

Αστική περιοχή 

(>10.000) 

143 1.9202 .39706 .03320 1.8545 1.9858 .83 2.83 

Ημιαστική 

Περιοχή (2.000-

10.000) 

98 1.9889 .34817 .03517 1.9191 2.0588 .92 2.75 

Αγροτική Περιοχή 

(<2000) 

44 1.8712 .49528 .07467 1.7206 2.0218 .17 2.92 

Σύνολο 352 1.9425 .38887 .02073 1.9017 1.9832 .17 2.92 

 

Αντιλήψεις για 

οφέλη 

 

Μεγάλα Αστικά 

Κέντρα (Αθήνα-

Θεσσαλονίκη) 

67 2.5739 .41696 .05094 2.4722 2.6757 1.55 3.82 

Αστική περιοχή 

(>10.000) 

143 2.4882 .50807 .04249 2.4042 2.5722 1.09 3.73 

Ημιαστική 

Περιοχή (2.000-

10.000) 

98 2.5083 .47442 .04792 2.4132 2.6035 1.36 3.91 

Αγροτική Περιοχή 

(<2000) 

44 2.4070 .57076 .08605 2.2335 2.5806 .64 3.45 

Σύνολο 352 2.5000 .49136 .02619 2.4485 2.5515 .64 3.91 

 

Πρακτικές στην 

τάξη 

Μεγάλα Αστικά 

Κέντρα (Αθήνα-

Θεσσαλονίκη) 

67 1.4597 .52572 .06423 1.3315 1.5879 .00 2.40 

Αστική περιοχή 

(>10.000) 

143 1.2993 .54946 .04595 1.2085 1.3901 .00 3.40 

Ημιαστική 

Περιοχή (2.000-

10.000) 

98 1.4061 .57756 .05834 1.2903 1.5219 .20 3.00 

Αγροτική Περιοχή 

(<2000) 

44 1.1091 .60148 .09068 .9262 1.2920 .00 2.80 

Σύνολο 352 1.3358 .56737 .03024 1.2763 1.3953 .00 3.40 
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
 

 

 Πλήθος Μέση 

Τιμή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Τυπικό 

Σφάλμα 

95% Διάστημα 

Εμπιστοσύνης για 

Μέση Τιμή 

Ελάχιστο Μέγιστο 

Κάτω 

όριο 

Πάνω 

όριο 

Βασικές 

αντιλήψεις για 

συνεκπαίδευση 

 

Νηπιαγωγοί 79 1.9019 .41853 .04709 1.8082 1.9956 .92 2.75 

Δάσκαλοι 

γενικής 

αγωγής 

125 1.9580 .35507 .03176 1.8951 2.0209 .17 2.83 

Ειδικοί 

παιδαγωγοί 

73 2.0354 .29395 .03440 1.9668 2.1040 1.00 2.75 

Διάφορες 

άλλες 

ειδικότητες 

75 1.8689 .47024 .05430 1.7607 1.9771 .83 2.92 

Σύνολο 352 1.9425 .38887 .02073 1.9017 1.9832 .17 2.92 

 

Αντιλήψεις για 

οφέλη 

 

Νηπιαγωγοί 79 2.5420 .56256 .06329 2.4160 2.6680 1.27 3.73 

Δάσκαλοι 

γενικής 

αγωγής 

125 2.4771 .50148 .04485 2.3883 2.5659 .64 3.91 

Ειδικοί 

παιδαγωγοί 

73 2.5791 .46441 .05436 2.4707 2.6874 1.27 3.82 

Διάφορες 

άλλες 

ειδικότητες 

75 2.4170 .40548 .04682 2.3237 2.5103 1.36 3.36 

Σύνολο 352 2.5000 .49136 .02619 2.4485 2.5515 .64 3.91 

 

Πρακτικές στην 

τάξη 

Νηπιαγωγοί 79 1.2759 .49645 .05586 1.1647 1.3871 .00 2.60 

Δάσκαλοι 

γενικής 

αγωγής 

125 1.2800 .56225 .05029 1.1805 1.3795 .00 3.40 

Ειδικοί 

παιδαγωγοί 

73 1.5123 .60184 .07044 1.3719 1.6527 .00 3.00 

Διάφορες 

άλλες 

ειδικότητες 

75 1.3200 .58725 .06781 1.1849 1.4551 .20 3.00 

Σύνολο 352 1.3358 .56737 .03024 1.2763 1.3953 .00 3.40 

 

 

 

 



130 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 

 
 

 

 Πλήθ

ος 

Μέση 

Τιμή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Τυπικό 

Σφάλμα 

95% Διάστημα 

Εμπιστοσύνης για 

Μέση Τιμή 

Ελάχιστο Μέγιστο 

Κάτω 

όριο 

Πάνω 

όριο 

Βασικές 

αντιλήψεις για 

συνεκπαίδευση 

 

 

0 μαθητές 77 1.9004 .40353 .04599 1.8088 1.9920 1.08 2.92 

1 έως 3 μαθητές 211 1.9336 .38654 .02661 1.8812 1.9861 .17 2.75 

4 έως 5 μαθητές 38 2.0110 .40463 .06564 1.8780 2.1440 .83 2.75 

6 έως 10 μαθητές 14 2.0417 .38363 .10253 1.8202 2.2632 1.33 2.67 

παραπάνω από 

10 μαθητές 

12 2.0347 .26699 .07707 1.8651 2.2044 1.58 2.50 

Σύνολο 352 1.9425 .38887 .02073 1.9017 1.9832 .17 2.92 

 

Αντιλήψεις για 

οφέλη 

 

 

0 μαθητές 77 2.5478 .43970 .05011 2.4480 2.6476 1.73 3.73 

1 έως 3 μαθητές 211 2.4657 .51091 .03517 2.3964 2.5351 .64 3.82 

4 έως 5 μαθητές 38 2.5287 .45570 .07392 2.3789 2.6785 1.64 3.91 

6 έως 10 μαθητές 14 2.5649 .45410 .12136 2.3027 2.8271 1.64 3.36 

παραπάνω από 

10 μαθητές 

12 2.6288 .61469 .17745 2.2382 3.0193 1.73 3.64 

Σύνολο 352 2.5000 .49136 .02619 2.4485 2.5515 .64 3.91 

Πρακτικές στην 

τάξη 

0 μαθητές 77 1.4390 .53904 .06143 1.3166 1.5613 .40 3.40 

1 έως 3 μαθητές 211 1.2692 .55818 .03843 1.1934 1.3449 .00 3.00 

4 έως 5 μαθητές 38 1.3684 .58730 .09527 1.1754 1.5615 .00 2.40 

6 έως 10 μαθητές 14 1.4857 .30091 .08042 1.3120 1.6595 1.00 2.00 

παραπάνω από 

10 μαθητές 

12 1.5667 .89375 .25800 .9988 2.1345 .00 3.00 

Σύνολο 352 1.3358 .56737 .03024 1.2763 1.3953 .00 3.40 
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ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 
 

 

 

Προηγούμενη 

διδακτική εμπειρία 

Πλήθος Μέση 

Τιμή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Τυπικό 

Σφάλμα 

Μέσης 

Τιμής 

Βασικές αντιλήψεις 

για συνεκπαίδευση 

Όχι 106 1.8939 .41635 .04044 

Ναι 246 1.9634 .37535 .02393 

Αντιλήψεις για οφέλη 
Όχι 106 2.4451 .46994 .04564 

Ναι 246 2.5237 .49938 .03184 

Πρακτικές στην τάξη 
Όχι 106 1.3340 .47867 .04649 

Ναι 246 1.3366 .60248 .03841 

 

 

 

ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 
 

 

 

Γνωρίζετε το νομικό 

πλαίσιο σχετικά με 

την ειδική αγωγή; 

Πλήθος Μέση 

Τιμή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Τυπικό 

Σφάλμα 

Μέσης 

Τιμής 

Βασικές αντιλήψεις 

για συνεκπαίδευση 

Όχι 119 1.8627 .41604 .03814 

Ναι 233 1.9832 .36854 .02414 

Αντιλήψεις για οφέλη 
Όχι 119 2.4186 .48268 .04425 

Ναι 233 2.5416 .49158 .03220 

Πρακτικές στην τάξη 
Όχι 119 1.3261 .54609 .05006 

Ναι 233 1.3408 .57903 .03793 
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ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 

 
 

 

 

Έχετε φοιτήσει σε 

δεύτερη σχολή; 

Πλήθος Μέση 

Τιμή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Τυπικό 

Σφάλμα 

Μέσης 

Τιμής 

Βασικές αντιλήψεις 

για συνεκπαίδευση 

Όχι 313 1.9497 .39316 .02222 

Ναι 37 1.8829 .36082 .05932 

Αντιλήψεις για οφέλη 
Όχι 313 2.5013 .48160 .02722 

Ναι 37 2.4939 .58113 .09554 

Πρακτικές στην τάξη 
Όχι 313 1.3457 .57378 .03243 

Ναι 37 1.2595 .52465 .08625 

 

 

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

 

 

Συμμετείχατε σε 

σεμινάρια με θέμα 

την Ειδική Αγωγή; 

Πλήθος Μέση 

Τιμή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Τυπικό 

Σφάλμα 

Μέσης 

Τιμής 

Βασικές αντιλήψεις 

για συνεκπαίδευση 

Όχι 210 1.8913 .41208 .02844 

Ναι 142 2.0182 .33921 .02847 

Αντιλήψεις για οφέλη Όχι 210 2.4273 .48628 .03356 

Ναι 142 2.6076 .48060 .04033 

Πρακτικές στην τάξη Όχι 210 1.2990 .57015 .03934 

Ναι 142 1.3901 .56081 .04706 
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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ή ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

 
 

 

 

 

Έχετε κάνει 

μεταπτυχιακές 

σπουδές στην ειδική 

αγωγή; 

Πλήθος Μέση 

Τιμή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Τυπικό 

Σφάλμα 

Μέσης 

Τιμής 

Βασικές αντιλήψεις 

για συνεκπαίδευση 

Όχι 310 1.9263 .39504 .02244 

Ναι 42 2.0615 .31935 .04928 

Αντιλήψεις για οφέλη Όχι 310 2.4727 .48364 .02747 

Ναι 42 2.7013 .50687 .07821 

Πρακτικές στην τάξη Όχι 310 1.3077 .56786 .03225 

Ναι 42 1.5429 .52505 .08102 

 

 

 


