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Περίληψη 
Η παρούσα πτυχιακή εργασία διεξήχθη στο παιδαγωγικό τμήμα νηπιαγωγών του 

πανεπιστημίου Φλώρινας με θέμα την ειδική αγωγή.  Είναι ερευνητική και εστιάζει 

στις απόψεις των νηπιαγωγών για τον διαφοροποιημένο τρόπο μάθησης σε παιδιά με 

αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Πρωτίστως, κάνει αναφορά στο 

θεωρητικό πλαίσιο που σχετίζεται με την ειδική αγωγή και τα παιδιά που 

συμπεριλαμβάνονται σε εκείνη. Στην συνέχεια, αναλύεται η σύνδεση της ειδικής 

αγωγής με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και 

ολοκληρώνεται με την έρευνα που αναπτύσσεται μέσω του ερωτηματολογίου για τις 

αντιλήψεις των νηπιαγωγών όταν στην τάξη φοιτούν άτομα που εντάσσονται στην 

ειδική αγωγή. 

 Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος έγινε για να αναλυθεί το πλαίσιο της 

ειδικής αγωγής καθώς και για την λήψη και μελέτη των απόψεων που διατυπώνουν  για 

εκείνη οι ήδη εργαζόμενοι νηπιαγωγοί. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε εστίασε 

αρχικά στην ειδική αγωγή αναλύοντας τον ορισμό της, την ιστορική της εξέλιξη, τις 

κατηγορίες της και τα εκπαιδευτικά συστήματα που την περιβάλλουν. Ακολούθησε η 

συσχέτιση της με το ΔΕΠΠΣ και η ερευνητική μεθοδολογία που είχε ως βασικό άξονα 

τις αντιλήψεις των νηπιαγωγών για εκείνη.  

Ολοκληρώνοντας την, συμπεραίνεται πως οι περισσότεροι νηπιαγωγοί 

πιστεύουν ότι τα παιδιά με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να 

φοιτούν στο γενικό σχολείο ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες τους αλλά πιθανόν να είναι 

καλύτερο να φοιτούν σε ειδικό. Επιπροσθέτως, θεωρούν πως οι παροχές και οι 

υλικοτεχνικές υποδομές δεν πληρούν της ανάλογες προϋποθέσεις και πως οι ίδιοι θα 

πρέπει να έχουν εξειδικευμένη εκπαίδευση. 

 

 

Λέξεις κλειδιά:  
1) Ειδική αγωγή 

 2) Παιδιά με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

3) ΔΕΠΠΣ – ειδική αγωγή 

4) Έρευνα μέσω ερωτηματολογίων σε νηπιαγωγούς για την ειδική αγωγή 
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Abstract 
This thesis took place in Department of Primary Education, Faculty of Early Childhood 

Education, Florina and its topic is about special education. This thesis researches and 

analyses the early childhood teachers’ opinions about the differentiated ways of 

learning of disabled children with special education needs. Primarily, points out the 

theoretical framework of special education, as long as, the children included in it. 

Furthermore, this thesis analyses the connection between special education and the 

Cross – Thematic Curriculum and concludes with the surveys via questionnaires about 

the early childhood teachers’ perception when they teach children with special needs. 

The purpose of this thesis is to present and analyse the special education 

framework and collect and examine the experiences and opinions of the working early 

childhood teachers. The methodology that is applied initially focuses on special 

education by analysing its definition, it’s historically development, its categories and 

the education systems that includes it. Moreover, the correlation between special 

education and Cross – Thematic Curriculum is analysed as well as the research 

methodology that had as its focus the perceptions of the early childhood teachers about 

special education. 

This thesis concludes that most of early childhood teachers believe that disabled 

children or children with special education needs are capable of attending a non-special 

education school, depending on their needs and particularities, but it is possible that it 

would be better for those children to attend a special education school. Furthermore, 

they believe that the supplies and facilities provided for this cause, they are not enough 

and they need to have for themselves a more specialized education.  
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Εισαγωγή 
Η παρούσα πτυχιακή εργασία είναι ερευνητική και πραγματεύεται το θεωρητικό 

πλαίσιο που σχετίζεται με την ειδική αγωγή καθώς και τα άτομα με αναπηρίες ή/και 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Επιπλέον, αναφέρεται στην σύνδεση της με το ΔΕΠΠΣ και 

καταλήγει στην έρευνα που αναπτύσσεται με την βοήθεια του ερωτηματολογίου και 

έχει ως θέμα τις απόψεις των νηπιαγωγών όταν στην γενική τάξη φοιτούν άτομα με 

αναπηρίες ή/και εκπαιδευτικές ανάγκες.  

Οι νηπιαγωγοί είναι σημαντικό να είναι γνώστες του συγκεκριμένου θέματος 

καθώς υπάρχει πιθανότητα να έρθουν αντιμέτωποι με αυτό στην επαγγελματική τους 

πορεία. Θα πρέπει λοιπόν να είναι κατάλληλα καταρτισμένοι για να μπορούν να 

ανταπεξέλθουν σε τέτοιες συνθήκες γιατί όταν συνεργάζεσαι με τα παιδιά σε τέτοια 

τρυφερή ηλικία δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη. Στόχος της εργασίας είναι στο 

θεωρητικό της μέρος να διατυπωθεί η θεωρεία της ειδικής αγωγής και ότι σχετίζεται 

με εκείνη και στο ερευνητικό της μέρος να αναδειχθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών 

της προσχολικής εκπαίδευσης για την ειδική αγωγή και πως ανταποκρίνονται σε 

εκείνη. Σκοπός της εργασίας είναι συλλογή στοιχείων και η διεξαγωγή αποτελεσμάτων 

και πορισμάτων σύμφωνα με τις αντιλήψεις των νηπιαγωγών που λαμβάνουν μέρος 

στην έρευνα. 

Η εργασία δομείται σε στάδια. Αρχικά αναπτύσσεται το θεωρητικό πλαίσιο που 

σχετίζεται με την ειδική αγωγή εστιάζοντας στον ορισμό της ειδικής αγωγής, στην 

ιστορική και κοινωνική εξέλιξη της και αναφέρεται διεξοδικά και για την Ελλάδα, στις 

κατηγορίες της ειδικής αγωγής και στα εκπαιδευτικά προγράμματα για τα παιδιά με 

αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στην συνέχεια αναπτύσσεται η σύνδεση 

μεταξύ του ΔΕΠΠΣ και της ειδικής αγωγής και στην υποκατηγορία της αναπτύσσονται 

τα δύο θεωρητικά μοντέλα μάθησης δηλαδή η διαφοροποιημένη μάθηση και ο 

καθολικός σχεδιασμός. Ακολούθως περιγράφεται η ερευνητική εργασία η οποία 

αποτελείται από την έρευνα μέσω ερωτηματολογίου και την συλλογή δεδομένων. Στην 

συνέχεια καταγράφεται η ανάλυση ποιοτικά και ποσοτικά των αποτελεσμάτων και 

ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα.  
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1. Θεωρητικό Πλαίσιο 
 

1.1. Ορισμός ειδικής αγωγής 
Η ειδική αγωγή είναι μία επιστήμη και όπως όλες οι επιστήμες έτσι και εκείνη πέρασε 

από πολλά στάδια ώσπου να καταλήξει στην σημερινή της μορφή. Πλέον, δεν είναι ένα 

διαφορετικό μέρος της εκπαίδευσης που βοηθάει τα ξεχωριστά παιδιά αλλά μια σειρά 

από υπηρεσίες που δομεί η εκπαίδευση για παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολία στην 

επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων τους. «Η ειδική 

αγωγή σημαίνει ειδικά σχεδιασμένη διδασκαλία που υποστηρίζεται ή μπορεί να 

υποστηρίζεται από ειδικά προγράμματα υποστηρικτικών υπηρεσιών και μπορεί να 

παρέχεται σε κατάλληλα διαρρυθμισμένους και εξοπλισμένους χώρους με τη χρήση 

ειδικών μέσων και μεθόδων για την ικανοποίηση των ειδικών αναγκών του παιδιού» 

(Πολυχρονοπούλου, 2012).  

Σκοπός της είναι το παιδί να αισθάνεται έτοιμο για να συμμετάσχει στα 

δρώμενα της κοινωνίας, δηλαδή, να αναπτυχθεί κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά. 

Θα πρέπει αριθμητικά να μεγαλώσουν οι εμπειρίες και οι γνώσεις τους, να 

αυτονομηθούν και να αποκτήσουν ενεργή συμμετοχή στην κοινότητα που υπάγονται, 

στο βαθμό που μπορεί ο καθένας. Η ειδική αγωγή σχετίζεται με ένα σύνολο ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών, αφού συσχετίζεται με τις πολυάριθμες ανάγκες των παιδιών, 

χωρίς να εστιάζει στις αναπηρίες τους, δηλαδή, τις αφορμές των προβλημάτων τους. 

Ο ορισμός της ειδικής αγωγής έχει δοθεί από παλιά και από τότε έχει αναθεωρεί και 

ανασυμπληρωθεί. Για την εξέλιξη της ειδικής αγωγής στο πέρασμα του χρόνου θα 

πραγματοποιηθεί αναφορά στην συνέχεια, εστιάζοντας τώρα στον ορισμό που δόθηκε 

στην ειδική αγωγή το 2008. Ο νόμος 110-325 του 2008 αναφέρει «Ειδική Αγωγή 

σημαίνει ειδικά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά προγράμματα συμπεριλαμβανομένων των 

μαθημάτων Φυσικής, Αισθητικής και Κοινωνικής Αγωγής, προσαρμοσμένα στα 

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

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

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

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

όσο διάστημα και όπως προβλέπει η συνεχής αξιολόγηση του παιδιού.» Στον ορισμό 

γίνεται αναφορά στα ειδικά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για να τονιστεί ο 

διαχωρισμός ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους ειδικούς ιατρούς, με τους 
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πρώτους να είναι οι πρωταγωνιστές στην εκπαίδευση και τους ιατρούς να 

συμπληρώνουν το εκπαιδευτικό έργο. Επίσης, γίνεται αναφορά συγκεκριμένων 

μαθημάτων, διότι αξιόπιστες έρευνες έχουν αποδείξει πως είναι απαραίτητα για την 

σωματική, ψυχολογική, εκφραστική κατάσταση των παιδιών και την αλληλεπίδραση 

τους με το περιβάλλον τους. Ακόμη, ο ορισμός εστιάζει στην ένταξη του παιδιού στην 

συνηθισμένη τάξη με την χρήση ειδικών μέσων για την επίτευξη του στόχου αυτού 

όσον τον δυνατό καλύτερα. Βέβαια, δεν είναι η μοναδική λύση αυτή, αλλά μέσω της 

αξιολόγησης του παιδιού ανά τακτά χρονικά διαστήματα, στοχεύετε η καλύτερη 

εκπαίδευση του. 

Στην Ελλάδα με τον Νόμο 3699/2008 για την ειδική αγωγή τα παιδιά τα οποία 

θεωρούνται άτομα με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διαχωρίζονται στις 

εξής κατηγορίες: νοητική αναπηρία, κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, 

αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (παραδείγματος χάρη βαρήκοοι, κωφοί), ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες (παραδείγματος χάρη δυσγραφία, δυσλεξία, δυσορθογραφία, 

δυσαναγνωσία, δυσαριθμισία), διαταραχές ομιλίας – λόγου, ψυχικές διαταραχές, 

σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτες 

αναπτυξιακές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες. Μερικές ακόμη κατηγορίες είναι 

οι μαθητές με παραβατική συμπεριφορά λόγω εγκατάλειψης ή παραμέλησης από τους 

γονείς, κακοποίησης, ενδοοικογενειακής βίας και εξαετίας συναισθηματικών 

γνωστικών και κοινωνικών προβλημάτων. Η ειδική αγωγή στα παιδιά αυτά παρέχεται 

σε διάφορους χώρους, οι οποίοι είναι στο γενικό σχολείο (δηλαδή, στην συνηθισμένη 

τάξη με ή χωρίς παράλληλη στήριξη, σε ειδικό τμήμα μέσα στο κοινό σχολείο, σε 

τμήμα ένταξης), στο ειδικό σχολείο με οικοτροφείο, στο ειδικό σχολείο, στο 

νοσοκομείο (δηλαδή σε σχολείο που λειτουργεί στο χώρο αυτό), στο σπίτι (δηλαδή, 

εκπαίδευση παιδιού με ή και γονείς κατ’ οίκον) και σε διάφορους χώρους και υπηρεσίες 

που τα παιδιά διδάσκονται σε καθημερινής διαβίωσης προβλήματα. 

Τα παιδιά με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καταλαμβάνουν το 

ποσοστό από δέκα έως εικοσιπέντε τις εκατό του μαθησιακού πληθυσμού, με κάποιες 

φορές να έχουν περισσότερο ποσοστό και άλλες λιγότερο. Η Ελλάδα μέχρι την 

χρονολογική περίοδο του 2007 αναγνωρίζει ότι ο ένας στους δέκα μαθητές είναι παιδί 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και το 2008 ανέβηκε το ποσοστό ακόμα πέντε 

ποσοστιαίες μονάδες φτάνοντας το δεκαπέντε τις εκατό. Για να διαγνωστεί το ποσοστό 

των παιδιών με αναπηρίες ή ειδικές ανάγκες είναι δυσκολότερο από τον εντοπισμό του 

ποσοστού των τυπικών παιδιών.  Αυτό, οφείλεται στη δυσκολία του ορισμού των 



9 
 

ειδικών αναγκών, τις διαγνωστικές μεθόδους, το ρόλο του σχολείου, το στίγμα καθώς 

και τα σφάλματα δειγματοληψίας (Hallhan & Kauffman 1986, Gargiulo 2012). Άρα ο 

καθορισμός των κριτηρίων για τον ορισμό των αναπήρων είναι δύσκολος. Παρόλες τις 

δυσκολίες, όμως, οι μαθητές χωρίζονται σε δύο ομάδες. Εκείνους χωρίς αναπηρία που 

φοιτούν στη γενική εκπαίδευση και εκείνους με αναπηρία που χρίζουν βοήθεια ειδικής 

εκπαίδευσης. Η δεύτερη κατηγορία αποτελείται από ανομοιογένεια και οι δυσκολίες 

που προκαλούνται στην ομάδα αυτή δημιουργούν αρκετές ποικίλες ψυχολογικές 

εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες. 

Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες στη σημερινή εποχή κατηγοριοποιούνται με 

διάφορα συστήματα με βάση την αιτιολογία των προβλημάτων, τα χαρακτηριστικά των 

παιδιών είτε γενικά είτε ειδικά και την συμπτωματολογία. Πολλοί επιστήμονες 

εστιάζουν στις εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες των ατόμων αυτών, διότι δίνει 

έμφαση στα προβλήματα τους που είναι κοινά και ελαττώνεται η ετικετοποίηση τους. 

Σύμφωνα με τους Kirk, Gallagher, Coleman & Anastasiow (2011) το πιο διαδεδομένο 

σύστημα κατηγοριοποίησης για τα άτομα με αναπηρία ή ειδικές ανάγκες είναι το εξής: 

οι νοητικές διαφορές, οι διαφορές στην επικοινωνία, οι μαθησιακές δυσκολίες, οι 

αισθητηριακές διαφορές, οι συμπεριφορικές διαφορές, οι σωματικές διαφορές και οι 

πολλαπλές και σοβαρές αναπηρίες. Στις νοητικές διαφορές ταξινομούνται τα παιδιά 

που έχουν υψηλές νοητικές ικανότητες και τα παιδιά με νοητικές αναπηρίες. Στην 

κατηγορία διαφορές στην επικοινωνία κατατάσσονται τα παιδιά με προβλήματα 

ομιλίας και γλώσσας, τα παιδιά με αυτισμό, αφού η επικοινωνία πραγματοποιείται με 

σοβαρή καθυστέρηση και διαταραχές λόγου. Στις μαθησιακές δυσκολίες τα παιδιά 

παρουσιάζουν προβλήματα μάθησης σε τομείς πιο συγκεκριμένους όπως δυσλεξία. 

Στις αισθητηριακές διάφορές τα παιδιά αντιμετωπίζουν πρόβλημα ακοής και όρασης. 

Στις συμπεριφορικές διαφορές τα παιδιά παρουσιάζουν διαταραχές κοινωνικού και 

συναισθηματικού χαρακτήρα. Στις σωματικές διαφορές τα παιδιά που λόγω της 

αναπηρίας τους αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην κινητικότητα τους και στην υγεία 

τους. Στις πολλαπλές και σοβαρές αναπηρίες τα παιδία αντιμετωπίζουν συνδυασμό 

αναπηριών, παραδείγματος χάρη νοητική υστέρηση και εγκεφαλική παράλυση. 
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1.2. Ιστορική και κοινωνική εξέλιξη ειδικής αγωγής 
Η ειδική αγωγή έκανε εμφανή την παρουσία της από πολύ παλιά. Παρατηρείται η 

πρώτη εμφάνιση της στα παιδιά από την πρωτόγονη και αρχαία περίοδο και περνώντας 

από πολλά στάδια έφτασε μέχρι και την σημερινή της μορφή. Αρχικά, στις πρωτόγονες 

κοινωνίες τα παιδιά που αντιμετώπιζαν σωματικές αναπηρίες, θανατώνονταν και για 

αυτό το χρονικό περιθώριο ζωής τους ήταν μικρό, δηλαδή, μέχρι την βρεφική ηλικία. 

Ενώ στα παιδιά με πνευματικές διαταραχές εφάρμοζαν ως λύση στο πρόβλημα τους 

τον εξορκισμό αφού θεωρούσαν πως γινόντουσαν δέσμια κακών δαιμόνων. Με τον 

εξορκισμό απομάκρυναν το κακό πνεύμα με προσευχές, μαστίγωμα και ξόρκια. Στον 

αντίποδα, οι αρχαίοι Αιγύπτιοι είχαν ασπαστεί την άποψη της αθανασίας και 

προστάτευαν όλα τα παιδιά είτε είχαν ασθένειες είτε όχι. Διαφαίνεται λοιπόν, πως οι 

πρώτοι άνθρωποι ανέπτυξαν διάφορες απόψεις για τα παιδιά κάνοντας τα αποδεχτά  ή 

απορρίπτοντας τα λόγω της διαφορετικότητας τους στην εμφάνιση τους και την 

συμπεριφορά τους, εφαρμόζοντας διάφορους τρόπους να κατανοήσουν τις διαφορές 

και να τις θεραπεύσουν. 

 Συνεχίζοντας την ιστορική εξέλιξη μέσα στο χρόνο μεταφερόμαστε στην 

Ελληνική και Ρωμαϊκή περίοδο όπου μόνο οι λόγιοι, οι γιατροί και οι φιλόσοφοι 

προσπάθησαν να απομακρύνουν την άποψη που διακατείχε πολλούς για την 

δαιμονολογία. Συγκεκριμένα, στην Ομηρική εποχή την σωματική αναπηρία την 

κατάκριναν αφού το πρότυπο τότε ήταν το πνεύμα και η σωματική δύναμη με εμφανές 

παράδειγμα τον Ήφαιστο. Στην Σπάρτη δεν δεχόντουσαν τα παιδιά με αναπηρία για 

αυτό και τους πετούσαν στον Καιάδα μαζί με εγκληματίες και αιχμάλωτους. Αντίθετα, 

στην Αθήνα δεχόντουσαν τους ανάπηρους θεσπίζοντας μάλιστα και νόμο. Ήταν η μόνη 

πόλη της Ελλάδας που σεβόταν τους ανάπηρους και τους πρόσφερε επίδομα με έγκριση 

από την βουλή θεωρώντας πως για όλους η τύχη είναι κοινή. Οι Έλληνες είχαν την 

πεποίθηση πως οι Θεοί προξενούν την πνευματική αρρώστια και μέσω θρησκευτικών 

τελετών προσπαθούν να προσφέρουν θεραπεία. Ενώ για τους ψυχικά και νοητικά 

άρρωστους είχαν ιδρύσει ιεροθεραπευτήρια. 

Στην Πλατωνική Κοινωνία, της οποίας ο δημιουργός της ήταν ο Πλάτωνας 

υποστηρίχτηκε η άποψη πως τα παιδιά με αναπηρία δεν έχουν θέση στην κοινωνία. 

Βασικό μέλημα της ήταν η πνευματική και σωματική ανάπτυξη των πολιτών. Σε 

αντίθεση με τον Ιπποκράτη που προσπάθησε να παρουσιάσει την επιστημονική 

θεώρηση για την αναπηρία και την θεραπεία της. Στην Αριστοτελική Κοινωνία που 
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ακολούθησε με δημιουργό τον μαθητή του Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, δόθηκε έμφαση 

στην κοινωνικοποίηση του ανθρώπου γιατί είναι βασικός σκοπός της ζωής του. Για να 

κοινωνικοποιηθούν όμως όλοι πρέπει να είναι αποδεκτοί ως μέλη της κοινωνίας 

ανεξάρτητα από τις ατομικές διαφορές του καθενός. Μάλιστα υποστηρίζει πως πρέπει 

τον ανάπηρο να τον ελεούν και όχι να τον χλευάζουν. 

Παρά το γεγονός πως ο Ιπποκράτης και ο Αριστοτέλης προσπάθησαν να 

αλλάξουν την άποψη που είχε η κοινωνία για την Ειδική Αγωγή, στη Ρωμαϊκή εποχή 

ένα άτομο με αναπηρία δεν χρίζει την ιδιαίτερη αντιμετώπιση που του αξίζει. Αν και 

υπήρχαν ειδικοί που βοήθησαν τα πνευματικά άρρωστα άτομα με διάφορες θεραπείες 

για την βελτίωση της ζωής τους, υπήρξαν και ειδικοί που εναντιώθηκαν σε αυτές τις 

απόψεις. Υποστήριξαν μεθόδους όπως κλείσιμο σε χώρους χωρίς ίχνος από φως και 

χρήση ναρκωτικών ουσιών. 

Φτάνοντας στην Μεσαιωνική εποχή παρατηρείται η φροντίδα απέναντι στα 

άτομα με νοητική καθυστέρηση και σωματική αναπηρία ενώ τα άτομα με 

συναισθηματική διαταραχή θεωρούνται του σατανά και γεμάτα δεισιδαιμονίες. Τα 

άτομα με αυτή την διαταραχή ή άλλα είδη αναπηρίας θεωρήθηκαν αιρετικοί και μάγοι 

και κάηκαν στην πυρά. Το 16ο και 17ο αιώνα δόθηκε βάση στα κωφά παιδιά και στην 

νοητική καθυστέρηση μέσα από επιστημονική επεξεργασία, φιλανθρωπία και 

ενδιαφέρον για τον πολίτη. 

Κατευθυνόμενοι προς τον 18ο αιώνα τα παιδιά με αναπηρία ξεκίνησαν να 

γίνονται δεκτά από την κοινωνία καθώς εκείνη άρχισε σιγά σιγά να δίνει την προσοχή 

της στα ανθρώπινα δικαιώματα. Με την Γαλλική επανάσταση οι πολίτες απέκτησαν 

κοινωνική υπευθυνότητα και σεβασμό απέναντι στους ανάπηρους. Γιατροί εφάρμοσαν 

μεθόδους θεραπείας σε πνευματικά άρρωστα παιδιά, κατασκευάστηκαν πλάκες για την 

γραφή των τυφλών, δημιουργήθηκαν τεχνικές για την επικοινωνία κωφών ατόμων 

καθώς και σχολεία για κωφά και τυφλά άτομα. 

Τον 19ο αιώνα η ανατομία και η φυσιολογία προσελκύουν το ενδιαφέρον των 

γιατρών ενώ η πνευματική διαταραχή πιστεύουν πως οφείλεται σε εγκεφαλική 

αρρώστια. Όμως παιδαγωγοί και ψυχολόγοι παρεμβαίνουν και να αλλάζουν τα 

δεδομένα. Ο Braille δημιουργεί για τους τυφλούς σύστημα γραφής και ο  Graham Bell 

ανακαλύπτει το τηλέφωνο και συνεισφέρει στην καλυτέρευση των ακουστικών 

βαρηκοΐας. Ο Jean Marc Gaspard Itard με το έργο του αποτέλεσε μεγάλο κεφάλαιο 

στην Ειδική Αγωγή επειδή άσκησε επίδραση στην κοινωνική στάση προς τα άτομα με 

αναπηρία. Άρα τον αιώνα αυτόν παρατηρείται η έκφραση σύγχρονων εκπαιδευτικών 
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απόψεων για τα άτομα με αναπηρία. Ιδρύθηκαν αρκετά ιδρύματα για παιδιά με 

διάφορες εκπαιδευτικές, νοητικές και κοινωνικές ανάγκες καθώς και οι πρώτες ειδικές 

τάξεις. Συνεπώς, η εκπαίδευση αυτών των παιδιών γίνεται μέλημα της κοινωνίας που 

προσφέρει φροντίδα σε αυτά και με αυτό τον τρόπο πραγματοποιείται η αρχή της 

βελτίωσης της Ειδικής Αγωγής. 

Τον 20ο αιώνα και συγκεκριμένα στις αρχές του διαπιστώνεται η μείωση των 

κρατικών παροχών στα παιδιά με αναπηρία. Παρατηρείται η σταδιακή παρακμή των 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για πολλούς λόγους όπως ο μεγάλος αριθμός ατόμων και 

χωρίς τα ανάλογα κονδύλια με αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνονται οι στόχοι τους και 

να οδηγούνται στην απομόνωση τα άτομα αυτά. Επίσης εκείνη την περίοδο ξεκίνησε 

και η εύρεση κριτηρίων για την διαπίστωση, την διάγνωση καθώς και την ομαδοποίηση 

των ειδικών αναγκών. Ιδρύονται ειδικές τάξεις κυρίως για παιδιά με νοητική 

καθυστέρηση καθώς και διαγνωστικά κριτήρια που θα εντάσσουν τα παιδιά σε αυτή 

την κατηγορία. Επιπρόσθετα, ξεκινάει πιο οργανωμένα η έρευνα για το σύνδρομο 

Down και τις εγκεφαλικές βλάβες. 

 

1.2.1. Ιστορική και κοινωνική εξέλιξη ειδικής αγωγής στην Ελλάδα 

 

Η Ελλάδα παρουσίασε έντονο ενδιαφέρον για την ειδική αγωγή πολύ πιο μετά από τις 

υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Συγκεκριμένα, η ειδική αγωγή στην Ελλάδα 

αναπτύχθηκε το 1906 όπου ιδρύθηκε για τα τυφλά παιδιά το πρώτο ίδρυμα. 

Ακολούθησαν διάφορα ιστορικά γεγονότα που είχαν κοινωνικοοικονομικές συνέπειες 

με αποτέλεσμα να περιθωριοποιηθεί η ειδική αγωγή. Παρόλα αυτά κατάφεραν και 

ίδρυσαν το Εθνικό Ίδρυμα Κωφαλάλων το 1923 καθώς και σχολεία για τυφλούς. Όμως 

η εξέλιξη τα επόμενα χρόνια δεν συνεχίστηκε με τον ίδιο ζήλο επειδή δόθηκε βάση στη 

γενική παιδεία. Το 1937 ιδρύεται δημοτικό σχολείο στο χώρο του νοσοκομείου, 

φιλανθρωπικό σωματείο για ανάπηρα παιδιά και ψηφίζεται και ο πρώτος νόμος για την 

ειδική αγωγή. Με το νόμο αυτό ιδρύονται ειδικές τάξεις για την νοητική καθυστέρηση 

και το Πρότυπο Ειδικό Σχολείο. 

 Το 1939 η Ρόζα Ιμβριώτη ορίζει την ειδική αγωγή ως Θεραπευτική Αγωγή. Η 

Ιμβριώτη θεωρείται η μητέρα της ειδικής αγωγής και με τον όρο που έδωσε στην ειδική 

αγωγή την θέσπισε ως την επιστήμη με μορφωτικό χαρακτήρα και φροντίδα στα παιδιά 

που δεν εξελίσσονται σωματικά και ψυχικά λόγω παραγόντων που οφείλονται σε 

κοινωνικά και ατομικά κριτήρια. 
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Το 1945 ιδρύεται από Αμερικανούς στην Ελλάδα ένα ίδρυμα που στοχεύει στην 

αποκατάσταση των σωματικά αναπήρων. Το 1952 ιδρύεται δημόσιο νηπιαγωγείο για 

κινητικά ανάπηρα παιδιά και το 1955 το Κέντρο Αποκατάστασης Παιδιών και το 

Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων με το πρώτο να εκπαιδεύει παιδιά μέχρι 

δεκατεσσάρων χρονών με κινητικές αναπηρίες ενώ το δεύτερο να εκπαιδεύει 

επαγγελματικά την ίδια κατηγορία παιδιών όμως ηλικιακά άνω των δεκαπέντε ετών. 

Βέβαια, λόγω των ιστορικών γεγονότων της εποχής – παραδείγματος χάρη πόλεμων 

και υποσιτισμού τα παιδιά είχαν φοβίες και αντικοινωνική συμπεριφορά. Για αυτό τον 

λόγο την ίδια χρονιά (1955) και την προηγούμενη ιδρύονται ιατροπαιδαγωγικά κέντρα 

με την πρώτη ψυχοδιαγνωστική κλινική να ιδρύεται το 1953 και το 1956 λειτουργεί το 

Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής. Μετά το πέρας της δεκαετία του πενήντα εντάχθηκε στη 

παιδαγωγική επιστήμη η ειδική αγωγή αφού λειτούργησαν ειδικά σχολεία για ανάπηρα 

παιδιά. 

Τις επόμενες δύο δεκαετίες, δηλαδή, το εξήντα και το εβδομήντα αλλάζει η 

άποψη που επικρατούσε για την ύπαρξη της ιατρικής στα ειδικά σχολεία. Ειδικότερα, 

ενώ η κοινωνία πίστευε πως στην ιατρική οφείλεται η βελτίωση στην εκπαιδευτική 

ποιότητα των ειδικών σχολείων, θεμελιώθηκε τότε η άποψη πως ο βασικότερος ρόλος 

στην βελτίωση είναι ο εκπαιδευτικός ρόλος. Άρα η ειδική αγωγή αποϊατρικοποιείται 

και αποκτά πιο εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Το 1960 ιδρύεται το Στουπάθειο σχολείο και 

το 1964 ο Σύλλογος Προστασίας Αιμορροφιλικών. Ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια 

η δημιουργία και άλλων οργανισμών όπως το 1968 η Πανελλήνια Ομοσπονδία Κωφών 

της Ελλάδας, το 1975 ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Νεφροπαθών και μετά από δύο χρόνια 

ο Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών. Το 1974 διατυπώθηκε το πρώτο ωρολόγιο 

και αναλυτικό πρόγραμμα σχετικά με την ειδική αγωγή και το 1975 η Βουλή 

κατοχύρωσε την εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες ως δικαίωμα. 

Το 1981 κατοχυρώνεται ο Νόμος 1143/81 ο οποίος υποστήριζε πως η ειδική 

αγωγή είναι διαφορετικό τμήμα της εκπαίδευσης και επιδιώκει να επιτευχθούν οι 

στόχοι του νόμου με ιατρικά μέτρα και ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Όμως 

δέχτηκε ισχυρή κριτική. 

Το 1985 η τότε κυβέρνηση εντάσσει την ειδική αγωγή στην γενική εκπαίδευση 

με τον Νόμο 1566/85. Με τον νόμο αυτό εφαρμόζονται διάφορα μέτρα που προσδίδουν 

στην ειδική αγωγή την θέση που της αρμόζει. Τα σημαντικότερα μέτρα ήταν η ίδρυση 

των ειδικών τάξεων/τμημάτων ένταξης για πρώτη φορά στα σχολεία καθώς και η 

καθιέρωση του ορισμού για τα παιδιά αυτά δίνοντας τους την ονομασία άτομα με 
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ειδικές ανάγκες. Επιπροσθέτως, στελεχώνεται ειδικό υποστηρικτικό προσωπικό με 

διάφορα επαγγέλματα και το διδακτικό προσωπικό πρέπει συχνά να επιμορφώνεται με 

σεμινάρια για την ειδική αγωγή.  

Το 1991 άρχισαν οι εκπαιδευτές να αποκτούν γνώσεις ειδικής αγωγής και 

προσλήφθηκαν άμεσα. Το 1994 ψηφίζεται από την UNESCO ένα σχολείο για όλα τα 

παιδιά με στόχο την ενίσχυση του συστήματος της εκπαίδευσης στην ειδική αγωγή. 

Την ίδια περίοδο πραγματοποιήθηκε η αλλαγή της νομοθεσίας στην Ελλάδα για την 

ειδική αγωγή με σκοπό να συμβαδίζει με την εποχή της. Φτιάχτηκε μια ομάδα από 

διάφορα μέλη και προτείνανε αλλαγές με πιο σημαντική την ίδρυση των Κέντρων 

Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ). 

Το 2000 εφαρμόστηκε ο Νόμος 2817/2000 ο οποίος είχε ως στόχο την 

καλυτέρευση και τον εκσυγχρονισμό της ειδικής αγωγής στην χώρα μας. Αλλάζει ο 

ορισμός και μετατρέπεται σε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και εντάσσονται 

τα παιδιά στα γενικά σχολεία έχοντας παράλληλη στήριξη. Επίσης, φροντίζουν για τη 

δημιουργία νέων ειδικών σχολείων όπως τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Κ.) και στη συνέχεια γίνονται και τα Τεχνικά Επαγγελματικά 

Εκπαιδευτήρια Ειδικής Αγωγής (Τ.Ε.Ε.) Για τους κωφούς θεσπίζεται ως γλώσσα 

επικοινωνίας η νοηματική και οι μαθητές ειδικής αγωγής εκπαιδεύονται ως τα είκοσι 

δύο τους χρόνια στο σχολείο, το οποίο αποτελείται και από προ επαγγελματικές 

δραστηριότητες. Βέβαια, για να λειτουργήσουν αυτά τα σχολεία θα πρέπει να υπάρχει 

και εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό, με αποτέλεσμα το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

να δημιουργεί τμήμα ειδικής αγωγής. Επιπρόσθετα, για τα άτομα με ειδικές ανάγκες 

αποφασίστηκε αλλαγή στον τρόπο διορισμού τους για επαγγελματική αποκατάσταση 

με μεγαλύτερη εύνοια. Ακόμη, πραγματοποιήθηκε μια από τις αλλαγές που είχαν 

προταθεί στο προηγούμενο νόμο με αποτέλεσμα να ιδρυθούν σε διάφορες περιοχές της 

Ελλάδας τα ΚΔΑΥ. 

Το 2004 πραγματοποιήθηκε η ολοκλήρωση της καταγραφής των ατόμων με 

ειδικές ανάγκες καθώς και των σχολικών μονάδων της ειδικής αγωγής. Στα άτομα αυτά 

περιλαμβάνονται παιδιά με προβλήματα όρασης, κώφωσης, λόγου ή ομιλίας, νοητική 

υστέρηση, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, κινητικές αναπηρίες, αυτισμό, ιατρικά 

προβλήματα υγείας και πολλαπλές αναπηρίες. Επιπρόσθετα, διατυπώνονται αναλυτικά 

προγράμματα σπουδών για τις περισσότερες από της παραπάνω κατηγορίες παιδιών 

ειδικής αγωγής. Ακόμη υλοποιήθηκαν πολλά επιμορφωτικά σεμινάρια με 

πρωταγωνιστές τους εκπαιδευτικούς και το οικογενειακό περιβάλλον των παιδιών με 
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ειδικές ανάγκες. Οι εκπαιδευτικοί αποκτούν γνωστική εξειδίκευση και επιμόρφωση 

στην ανίχνευση των μαθητών με ειδικές ανάγκες. Πραγματοποιήθηκε η προσπάθεια 

όχι απλά να μειώσουν τη σχολική διαρροή των παιδιών αλλά να τα ενσωματώσουν 

στην παραγωγική διαδικασία. 

Φτάνοντας σταδιακά στην ολοκλήρωση της χρονολογικής εξέλιξης της ειδικής 

αγωγής θα πρέπει να αναφερθεί πως το 2008 τα κέντρα αναγνώρισης ατόμων με ειδικές 

ανάγκες, δηλαδή, τα ΚΔΑΥ μετονομάστηκαν σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, 

Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ). Αλλάζει ο όρος των ατόμων με ειδικές 

ανάγκες και μέχρι σήμερα αναγνωρίζονται πλέον ως άτομα με αναπηρία ή/και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. 

 Παρατηρείται λοιπόν, πως με το πέρασμα των χρόνων τα παιδιά με ειδικές 

ανάγκες ενώ διαχωρίζονταν από τα υπόλοιπα παιδιά, σταδιακά εξαλείφθηκε ο 

διαχωρισμός ως προς τις διαφορές και τα αρνητικά συναισθήματα. Το επίτευγμα αυτό 

διαφαίνεται ακόμα και από το χαρακτηρισμό των παιδιών αυτών αφού αρχικά τα 

ονόμαζαν ανώμαλα, απροσάρμοστα και αποκλίνοντα του φυσιολογικού, ενώ με τους 

όρους αυτούς δεν διευκρινίζεται η ιδιαιτερότητα τους. Πραγματοποιήθηκε η αρχική 

αλλαγή με το νόμο του 1985 όπου χαρακτηρίζονται ως άτομα με ειδικές ανάγκες. Το 

2000 αποκτά μεγαλύτερο νόημα η ονομασία αφού προστίθεται λέξη εκπαιδευτικές και 

μετατρέπεται σε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ολοκληρώνεται το 2008 

ως παιδιά με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

 

1.3. Κατηγορίες της ειδικής αγωγής 
 Όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα με τον νόμο του 2008 στις κατηγορίες της ειδικής 

αγωγή περιλαμβάνονται η νοητική αναπηρία, οι διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, οι 

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, οι ψυχικές διαταραχές, οι κινητικές αναπηρίες, τα 

χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, οι αισθητηριακές αναπηρίες ακοής, οι διαταραχές ομιλίας 

– λόγου, το σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, και οι 

πολλαπλές αναπηρίες. Μερικές από αυτές θα αναπτυχθούν στην παρούσα διπλωματική 

εργασία. 
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1.3.1. Νοητική αναπηρία 

 

Ξεκινώντας με την νοητική αναπηρία θα πρέπει να αναφερθεί πως δεν υπάρχει κάποιος 

καθολικά αποδεκτός ορισμός αν και υπερισχύει εκείνος της Αμερικάνικης Εταιρείας 

Νοητικής Καθυστέρησης. Σύμφωνα με τον Luckasson και τους συνεργάτες του (1992, 

2002) «η νοητική υστέρηση αναφέρεται ως μια σημαντικά κάτω από το μέσο όρο 

γενική νοητική λειτουργεία, που συνοδεύεται από ανεπάρκειες στην προσαρμοστική 

συμπεριφορά (αυτοεξυπηρέτηση, ζωή μέσα στο σπίτι, κοινωνικές δεξιότητες, αυτό – 

καθοδήγηση, λειτουργικές ακαδημαϊκές δεξιότητές, ψυχαγωγία, υγεία – ασφάλεια, 

χρήση κοινοτικών υπηρεσιών/πόρων, εργασία, επικοινωνία) και εκδηλώνεται κατά την 

διάρκεια της αναπτυξιακής περιόδου.» (ο.α. Αλευριάδου & Γκιαούρη, 2009). Δηλαδή, 

ένα άτομο εμφανίζει νοητική αναπηρία όταν ο δείκτης νοημοσύνης είναι κάτω από το 

μέσω όρο δηλαδή κάτω ή ίσο του 75, η εκδήλωση της πραγματοποιείται κατά την 

εξελικτική περίοδο δηλαδή πριν την ηλικία των δεκαοχτώ και η προσαρμοστική 

συμπεριφορά του ατόμου είναι ανεπαρκής δηλαδή είναι ελλαττωματική από τους δέκα 

προτεινόμενους τομείς στους δύο. Με την βοήθεια του εγχειριδίου DSM-IV η νοητική 

αναπηρία ταξινομείται σε ήπια με τον δείκτη νοημοσύνης IQ από 50-55 έως 70, σε 

μέτρια με IQ από 35-40 ως 50-55, σε σοβαρή με IQ από 20-25 ως 35-40 και σε βαριά 

με IQ κάτω από 20-25. Παλαιότερα την θεωρούσαν ψυχική ασθένεια/διαταραχή και 

επικρατούσαν πολλές δεισιδαιμονίες. Στον 18ο αιώνα άρχισαν να κατασκευάζουν 

ιδρύματα σε μορφή κλειστής δομής περίθαλψη. Στην νοητική αναπηρία υπάρχει 

ποικιλότητα και εμφανίζει ιδιαιτερότητες εξαιτίας της ανομοιογένειας των στοιχείων 

που την αποτελούν. Πρέπει να επιτυγχάνεται η ταξινόμηση της νοητικής 

καθυστέρησης επειδή το επίπεδο νόησης κάθε παιδιού είναι διαφορετικό. Ταξινομείται 

κυρίως ανάλογα με την σοβαρότητα του προβλήματος, την εικόνα των συμπτωμάτων 

και την αιτιολογία. Επιπλέον, η νοητική αναπηρία εμφανίζει συνοδά προβλήματα και 

μερικά από αυτά είναι διαταραχές στην προσοχή, στο λόγο και την ομιλία, 

ψυχοκινητικές και η αυτοκαταστροφική συμπεριφορά. Τα παιδιά με νοητική αναπηρία 

δεν αναπτύσσουν αφηρημένη σκέψη και δυσκολεύονται στην γενίκευση των 

στρατηγιών και κατανόηση σύνθετων ρόλων. 

Σύμφωνα με Zigler είναι δύο οι μορφές της νοητική αναπηρίας, η νοητική 

αναπηρία λόγω οργανικής αιτιολογίας και εκείνη με μη οργανικά αίτια. Τα άτομα με 

νοητική αναπηρία χωρίς οργανικά αίτια, δείχνουν υγιή και χωρίς καμία διαφορά στην 

εμφάνιση και στην ανάπτυξη. Η μόνη διαφορά είναι ο χαμηλός δείκτης νοημοσύνης σε 
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σχέση με την ταχύτητα στην γνωστική ανάπτυξη. Τα άτομα αυτά έχουν συνήθως ήπια 

μορφή νοητικής αναπηρίας και ο Zigler με τους συνεργάτες του τα διαχώρισαν σε 

υποκατηγορίες. Στην πρώτη εντάσσονται τα άτομα που έχουν έστω ένα συγγενικό 

πρόσωπο με την ίδια ιδιαιτερότητα, στην δεύτερη υποκατηγορία εντάσσονται  τα 

άτομα που έχουν φτωχό γενετικό υπόβαθρο και οι γονείς τους έχουν φυσιολογικό 

δείκτη νοημοσύνης και στην τρίτη και τελευταία ανήκουν τα άτομα σε στέρηση 

κοινωνικά και πολιτισμικά (π.χ. φτώχεια, ιδρύματα). Η κατηγορία των ατόμων με 

νοητική αναπηρία λόγω οργανικών αιτιών διαχωρίζεται και αυτή σε τρεις 

υποκατηγορίες οι οποίες οφείλονται σε αιτίες προγεννητικές, περιγεννητικές και 

μεταγεννητικές. Τα προγεννητικά αίτια περιλαμβάνουν τις γενετικές αιτίες που 

αποτελούνται από χρωμοσωματικές διαταραχές, διαταραχές του μεταβολισμού, 

περιβαλλοντικά αίτια και μολύνσεις της μητέρας. Μερικές από τις χρωμοσωματικές 

διαταραχές είναι το σύνδρομο Down, το σύνδρομο του εύθραυστο Χ χρωμοσώματος, 

το σύνδρομο Klinefelter, το σύνδρομο Prader – Willi και το σύνδρομο Williams. Τα 

μεταγεννητικά αίτια οφείλονται κυρίως σε περιβαλλοντικές αιτίες. 

 

1.3.2. Κινητικές αναπηρίες 

 

Η επόμενη κατηγορία ειδικής αγωγής είναι τα άτομα με κινητικές αναπηρίες. Αυτή η 

ομάδα ατόμων όπως και η προηγούμενη είναι ανομοιογενή. Οι κινητικές αναπηρίες 

αναφέρονται και ως ορθοπεδικές αναπηρίες σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία και 

κατατάσσονται στις σωματικές ή φυσικές αναπηρίες. Ένα άτομο μπορεί να αποκτήσει 

κινητικές αναπηρίες είτε από πολύ νωρίς στη ζωή του είτε αργότερα και ορισμένες 

φορές είναι προσωρινές, άλλες φορές διαρκεί αρκετό διάστημα και άλλες μόνιμα. Οι 

ορθοπεδικές αναπηρίες αποτελούνται από την νεανική αρθρίτις, ελαττώματα 

αρθρώσεων, σκελετικές βλάβες, δυσμορφισμοί σπονδυλικής στήλης και άλλα 

μυοσκελετικά προβλήματα. Λόγω βλαβών και δυσλειτουργίας προκαλείται 

ακρωτηριασμός, φλεγμονή στις αρθρώσεις και μυϊκή δυστροφία. Οι βλάβες αυτές 

μπορεί να οφείλονται σε αρρώστιες όπως φυματίωση οστών, σε γεννητικές αναπηρίες 

και σε άλλες διάφορες αιτίες. Οι κινητικές αναπηρίες εμφανίζουν συνοδά προβλήματα 

και πιθανόν να επηρεάζουν την επίδοση τους στο σχολείο. 

Αναφερόμενοι στον ακρωτηριασμό ουσιαστικά απευθυνόμαστε στις 

σκελετικές ανωμαλίες που έχουν προκληθεί λόγω της έλλειψης κάποιου μέλους του 

σώματος είτε εκ γενετής είτε κατά την διάρκεια της ζωής κάποιου ατόμου. Μπορούν 
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να φοιτήσουν στα γενικά σχολεία και η νοημοσύνη τους είναι σε φυσιολογικά επίπεδα. 

Συνήθως, εμφανίζουν προβλήματα συναισθηματικά συμπεριφοράς και μαθησιακά. Η 

φλεγμονή στις αρθρώσεις/νεανική ρευματοειδής αθρίτις προξενεί πόνους και οιδήματα 

συνήθως στους καρπούς, στους αστραγάλους, τα ισχία και την σπονδυλική στήλη. 

Εκπαιδεύονται συνήθως σε γενικές τάξεις και εμφανίζουν συνοδά προβλήματα. Η 

μυϊκή δυστροφία προκαλείται από τη αποδυνάμωση των μυών. Η παιδική είναι η πιο 

δημοφιλής μυϊκή δυσμορφία που προκαλείται στα παιδιά με μεγαλύτερη συχνότητα 

στα αγόρια και μεταδίδεται από την μητέρα τους. Είναι θανατηφόρος και δεν 

αναγνωρίζεται εύκολα στα μικρά παιδιά. Χαρακτηριστικά της είναι η κινητικά αργή 

εξέλιξη, οι δυσκολίες στην μάθηση και οι αδέξιες κινήσεις. Σταδιακά η αναπηρία 

αυξάνεται επειδή η φθορά των μυών μεγαλώνει, χάνετε η κινητική ικανότητα και τα 

παιδιά δύσκολα ζουν μέχρι την εφηβεία.  

 

1.3.3. Χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα 

 

Τα χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα είναι μια ακόμη κατηγορία της ειδικής αγωγής. 

Παρουσιάζει ομοιότητες με τις κινητικές αναπηρίες όπως για παράδειγμα και οι δύο 

κατηγορίες είναι ανομοιογενής, την χρονική περίοδο της ζωής του ανθρώπου που 

εμφανίζεται δηλαδή είτε εκ γενετής, είτε από νωρίς στη ζωή του ή αργότερα. Στα 

χρόνια προβλήματα υγείας συγκαταλέγονται πολυάριθμα προβλήματα παραδείγματος 

χάρη το AIDS, η ηπατίτιδα Β, ο καρκίνος, ο διαβήτης, η νεφρική ανεπάρκεια, οι 

καρδιακές παθήσεις, το άσθμα και η αιμοφιλία. Όσα προαναφέρθηκαν είναι μερικά 

από τα προβλήματα υγείας και ένα αριθμητικό σύνολο εξ αυτών  έχουν συνοδά 

προβλήματα την σχολική επίδοση και συμπεριφορικά προβλήματα.  

 

1.3.4. Διαταραχή ομιλίας – λόγου 

 

Η επόμενη κατηγορία είναι η διαταραχή ομιλίας – λόγου, η οποία σχετίζεται με την 

μειωμένη ικανότητα παραγωγής των ήχων για την ομιλία, την δυσκολία στην ροή της 

ομιλίας, την μειωμένη κατανόηση του προφορικού λόγου και την μειωμένη χρήση του. 

Άρα αναφέρεται στην φωνολογική διαταραχή, στη διαταραχή της γλωσσικής έκφρασης 

και στον τραυλισμό. Στη φωνολογική διαταραχή τα παιδιά δυσκολεύονται στην 

άρθρωση και την δημιουργία ήχων. Τα αίτια που την προκαλούν είναι η προβληματική 

εγκεφαλική λειτουργία και τα ακουστικά προβλήματα. Η διαταραχή της γλωσσικής 
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έκφρασης παρατηρείται όταν τα παιδιά δεν ανταποκρίνονται γλωσσικά στην ηλικία 

που θα έπρεπε με επακόλουθο να δημιουργούνται ύστερα γλωσσικά προβλήματα όπως 

δυσκολία στην σύνταξη και φτωχό λεξιλόγιο. Τα αίτια που πιθανόν να οφείλονται στη 

διαταραχή γλωσσικής έκφρασης είναι η ποσότητα των ερεθισμάτων για την γλωσσική 

έκφραση και το οικογενειακό ιστορικό. Ο τραυλισμός διαφαίνεται στην μη 

φυσιολογική ροή της ομιλίας η οποία δεν είναι ανάλογη με την ηλικία του ατόμου. Ο 

τραυλισμός μπορεί να είναι σταδιακός, δηλαδή να μην ακολουθεί το άτομο εφόρου 

ζωής αλλά μπορεί να μην ξεπεραστεί και ποτέ. Τα αίτια είναι πολυπαραγοντικά και 

σχετίζονται με παράγοντες όπως είναι οι περιβαλλοντικοί, γενετικοί και η 

κληρονομικότητα Παρουσιάζει και αυτή η κατηγορία συνοδά προβλήματα όπως είναι 

οι μαθησιακές διαταραχές, η σχολική επίδοση, η υπερκινητικότητα και η επικοινωνία. 

Η εμφάνιση της διαταραχής ομιλία – λόγου ποσοτικά μεγαλώνει προς τα αγόρια.  

 

1.3.5. Ειδικές μαθησιακές διαταραχές 

 

Συνεχίζοντας την ανάπτυξη των κατηγοριών της ειδικής αγωγής θα γίνει η αναφορά 

στις ειδικές μαθησιακές διαταραχές, οι οποίες περιγράφουν τον τρόπο που 

αντιλαμβάνονται και εξωτερικεύουν τις πληροφορίες τα άτομα, αν και ο δείκτης 

νοημοσύνης τους είναι φυσιολογικός. Οι ορισμοί που δόθηκαν στη διαταραχή αυτή 

είναι ασαφείς και επικρατεί εκείνος της Εθνικής επιτροπής για τις Μαθησιακές 

Δυσκολίες (1988) ο οποίος επισημαίνει πως «οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας 

γενικός όρος ο οποίος αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών οι οποίες 

εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων 

ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωση, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικών ικανοτήτων. Οι 

διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτομο και αποδίδονται σε δυσλειτουργία του 

κεντρικού μερικού συστήματος. Αν και μια μαθησιακή δυσκολία μπορεί να 

εμφανίζεται μαζί με άλλες μειονεξίες (π.χ. αισθητηριακή βλάβη, νοητική 

καθυστέρηση, κοινωνικές και συναισθηματικές διαταραχές) ή περιβαλλοντικές 

επιδράσεις (όπως, για παράδειγμα, πολιτισμικές διαφορές, ανεπαρκής ή ακατάλληλη 

διδασκαλία, ψυχογενείς παράγοντες), δεν είναι το άμεσο αποτέλεσμα αυτών των 

καταστάσεων ή επιδράσεων» (Hammill, 1993˙ Hammill et al., 1981). Άρα και αυτή η 

κατηγορία είναι ανομοιογενής και αποτελείται από τα άτομα με δυσλεξία, με ΔΕΠ-Υ 

και ελάχιστη εγκεφαλική δυσλειτουργία κ.α. Οι μαθησιακές διαταραχές σύμφωνα με 

DSM-IV χωρίζονται σε διαταραχή της γραπτής έκφρασης, ανάγνωσης, μαθηματικών 



20 
 

και μαθησιακή διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς, ενώ σύμφωνα με το ICS-10 

ταξινομούνται ως ειδική διαταραχή της ανάγνωσης, του συλλαβισμού, των 

αριθμητικών ικανοτήτων, μικτή διαταραχή των σχολικών ικανοτήτων, άλλες 

αναπτυξιακές διαταραχές των σχολικών ικανοτήτων και αναπτυξιακή διαταραχή των 

σχολικών ικανοτήτων, μη καθοριζόμενη. Η  όξυνση των μαθησιακών διαταραχών και 

συγκεκριμένα της ανάγνωσης επιτυγχάνεται με την φωνολογική ενημερότητα. 

Επιπρόσθετα, οι μαθησιακές διαταραχές και οι διαταραχές ομιλίας σχετίζονται και 

οφείλονται στα ίδια αίτια. Η σχέση των δύο διαταραχών είναι αλυσιδωτή αφού όταν 

ένα άτομο τον διακατέχουν διαταραχές ομιλίας πιθανόν στην συνέχεια της ζωής του να 

έχει και μαθησιακές διαταραχές. Τα συνοδά προβλήματα μπορεί να είναι οι χαμηλές 

σχολικές επιδόσεις και διαπροσωπικές σχέσεις. 

 

1.3.6. Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής / Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) 

 

Στην παραπάνω κατηγορία δηλαδή τις ειδικές μαθησιακές διαταραχές έγινε αναφορά 

στην ΔΕΠ-Υ, η οποία είναι και αυτή μια κατηγορία ειδικής αγωγής. «Η Διαταραχή 

Ελλειμματικής Προσοχής / Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) είναι μια αναπτυξιακή 

διαταραχή, οργανικής αιτιολογίας, η οποία ασκεί αρνητική επίδραση σε πολλούς 

τομείς λειτουργικότητας του παιδιού και προκαλεί σοβαρές κα επίμονες δυσκολίες 

τόσο στο ίδιο το παιδί όσο και στο οικογενειακό και ευρύτερο κοινωνικό του 

περιβάλλον» (Κακουρος & Μανιαδάκη, 2006). Τα βασικότερα χαρακτηριστικά που 

έχουν τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ είναι η απροσεξία, υπερκινητικότητα, και  

παρορμητικότητα και η εμφάνιση τους σε διαφορετικό βαθμό από εκείνον που 

αντιστοιχεί στην ηλικία τους προκαλεί την μειωμένη συγκέντρωση. Οι παράγοντες που 

επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά είναι η ηλικία, το φύλο, οι αντιδράσεις του 

οικογενειακού περιβάλλοντος ως προς αυτόν και οι συνθήκες στις οποίες 

εκδηλώνονται. Στις αντιδράσεις των παιδιών συγκαταλέγονται και η ανησυχία, 

ακινησία για κάποιο χρονικό διάστημα, αδεξιότητα και η ανυπομονησία. Για να 

διαγνωσθεί η ΔΕΠ-Υ σύμφωνα με το DSM-IV πρέπει πριν την ηλικία των επτά να 

εμφανιστούν τα συμπτώματα, για να βεβαιωθούν να έχουν τουλάχιστον έξι μήνες 

διάρκεια, το αναπτυξιακό επίπεδο του ατόμου να μην είναι αντίστοιχο του 

αναμενόμενου και να έχει μείωση στη λειτουργικότητα του σε δύο ή περισσότερα 

κριτήρια (απροσεξία, παρορμητικότητα, υπερκινητικότητα). Η διαδικασία διάγνωσης 

αποτελείται από πολλαπλές διαγνωστικές μεθόδους. Για την αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ 
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σε ορισμένες περιπτώσεις θα χρειαστεί θεραπευτικό πρόγραμμα για τα παιδιά μέχρι 

και φαρμακοθεραπεία. Η αιτιολογία της ΔΕΠ-Υ είναι πολυπαραγοντική με κυρίαρχους 

τους γενετικούς παράγοντες και στη συνέχεια ακολουθούν οι νευρολογικοί, 

κληρονομικοί, περιβαλλοντικοί και οι ψυχοκοινωνικοί. Στα αγόρια εμφανίζεται 

συχνότερα ΔΕΠ-Υ σε σύγκριση με τα κορίτσια και το φύλο επίσης διαμορφώνει τα 

συμπτώματα. Τα συνοδά προβλήματα που θα αντιμετωπίσει ένα άτομο με ΔΕΠ-Υ είναι 

προβλήματα συμπεριφοράς, μαθησιακές δυσκολίες, διαταραχές σε γνωστικές 

λειτουργίες και συναισθηματικής ανάπτυξης, αναπτυξιακές δυσκολίες, νοητικής 

ανάπτυξης, μειωμένες σχολικές επιδόσεις, κινητικής ανάπτυξης, προβλήματα ύπνου 

και στην ανάπτυξη λόγου. 

 

1.3.7. Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές 

 

Η τελευταία κατηγορία ειδικής αγωγής είναι οι διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, οι 

οποίες έχουν έλλειμμα σε διάφορους τομείς της ανάπτυξης. Τα σημαντικότερα 

ελλείματα υπάγονται στις επικοινωνιακές δεξιότητες και κοινωνική αλληλεπίδραση. 

Οι διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές κατηγοριοποιούνται στην αυτιστική διαταραχή, 

διαταραχή Rett, διαταραχή Asperger, παιδική αποδιοργανωτική διαταραχή και στην 

διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς. Η πιο συχνή διαταραχή 

είναι η αυτιστική. Ο αυτισμός γίνεται φανερός από την βρεφική ηλικία και είναι ένα 

σημαντικό είδος ψυχοπαθολογίας. Η διαταραχή Rett εμφανίζεται στα παιδιά που ενώ 

διένυαν μια μικρή χρονικά περίοδο ομαλής ανάπτυξης ξεκίνησαν να παρουσιάζουν 

ειδικά ελλείματα. Η διαταραχή Asperger είναι παρόμοια με τον αυτισμό αφού τα παιδιά 

εμφανίζουν όμοια συμπτώματα με εξαίρεση πως η πρώτη διαταραχή δεν περιλαμβάνει 

ελλείματα στην γλωσσική ανάπτυξη. Η παιδική αποδιοργανωτική διαταραχή 

απευθύνεται σε παιδιά τα οποία παρουσιάζουν μια μετακίνηση σε πολλούς 

αναπτυξιακούς τομείς τους αφού έχει προηγηθεί μια περίοδο ομαλής ανάπτυξης. Η 

διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς αναφέρεται στα άτομα 

που εμφανίζουν σημαντικά αναπτυξιακά ελλείματα αλλά δεν συγκαταλέγονται στις 

προαναφερόμενες διαγνωστικές κατηγορίες γιατί δεν ικανοποιούν απόλυτα τα 

κριτήρια τους. 
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1.4. Εκπαιδευτικά προγράμματα για τα παιδιά με αναπηρία ή 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
Η εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες επιτυγχάνεται 

με υποστηρικτική βοήθεια μέσα από διάφορα προγράμματα. Μερικά από αυτά και ίσως 

τα σημαντικότερα είναι η φοίτηση πρώτον στην γενική τάξη, δεύτερον σε γενικά 

σχολεία αλλά σε ειδικά τμήματα, τρίτον σε ειδικές εκπαιδευτικές μονάδες και τέταρτο 

σε ιδρύματα που δεν είναι εκπαιδευτικά. 

 

1.4.1 Τάξη γενικού σχολείου  

 

Στην πρώτη κατηγορία, δηλαδή στις τάξεις γενικών σχολείων το παιδί με αναπηρία ή 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αντιμετωπίζεται ισότιμα με τους υπόλοιπους 

συμμαθητές του και ο εκπαιδευτικός είναι υπεύθυνος της τάξης. Βέβαια, υπάρχουν 

πολλές εκδοχές όταν βρίσκεται ένα τέτοιο παιδί στην τάξη. Δηλαδή, οι εκδοχές είναι 

να είναι μόνος του ο εκπαιδευτικός χωρίς βοήθεια από ειδικό, με συνεργάτη του τον 

ειδικό, σε συνδιδασκαλία με τον ειδικό, με παράλληλη στήριξη, με βοήθεια από 

περιοδευόμενο ειδικό και με την βοήθεια από υποστηρικτικό σύνολο ειδικών. 

 Όταν ο εκπαιδευτικός είναι στην τάξη μόνος του χωρίς την βοήθεια κάποιου 

ειδικού για την πραγματοποίηση ενός επιτυχημένου προγράμματος είναι απαραίτητο 

να έχει εκπαιδευτεί σε θέματα ειδικής αγωγής κυρίως στην αξιολόγηση και την 

αντιμετώπιση. Επιπρόσθετα την διεξαγωγή του προγράμματος επηρεάζει και το 

αριθμητικό σύνολο των παιδιών με αναπηρία και το συνολικό πλήθος. Ο αριθμός του 

πρώτου συνόλου θα ήταν χρησιμότερο να είναι μικρός και επηρεάζεται από τον βαθμό 

και το είδος των ειδικών αναγκών των παιδιών. 

 Με την συνδιδασκαλία που πραγματοποιείται στην γενική τάξη ο 

εκπαιδευτικός της τάξης συνεργάζεται με έναν ειδικής αγωγής εκπαιδευτικό για 

κάποιες ώρες ή μαθήματα. Οι κοινές αρμοδιότητες που έχουν είναι να σχεδιάσουν μαζί 

δραστηριότητες και στην συνέχεια ο εκπαιδευτικός της τάξης να διδάσκει και να 

βοηθάει όλα τα παιδία με ή χωρίς αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ενώ η 

χρησιμότητα του ειδικού εκπαιδευτή είναι να εστιάζει το ενδιαφέρον του στα παιδιά 

με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Βέβαια, γίνεται η προσπάθεια 

αποφυγής της ετικετοποίησης με τον εκπαιδευτή της τάξης να ασχολείται με όλα τα 

παιδιά και με επιτυγχάνεται η συνεργασία σε μικρές ομάδες με την βοήθεια 
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οποιουδήποτε από τους δύο εκπαιδευτές. Σύμφωνα με τους Morocco & Aguilar, 2002. 

Thomaw et al., 2000 όπως αναφ. Βλάχου & Ζώνιου-Σιδέρη 2011 υπάρχουν ορισμένες 

μορφές συνδιδασκαλίας. Αρχικά, η πρώτη συνδιδασκαλία είναι η παράλληλη 

διδασκαλία όπου το θέμα των εκπαιδευτικών είναι κοινό και διδάσκεται παράλληλα σε 

δύο ομάδες με διαφορετική προσέγγιση. Ακόμη, αναφέρονται οι σταθμοί διδασκαλίας 

οι οποίοι είναι ο σχεδιασμός διαφορετικών δραστηριοτήτων από τους εκπαιδευτικούς 

σε διαφορετικά σημεία της τάξης για διαφορετικές ομάδες. Επίσης, η εναλλακτική 

διδασκαλία όπου ό ένας εκπαιδευτικός διδάσκει σε όλους και μετά ο δεύτερος διδάσκει 

συγκεκριμένα στοιχεία σε συγκεκριμένη ομάδα παιδιών. Η συμπληρωματική 

διδασκαλία, στην οποία ο εκπαιδευτικός της τάξης διδάσκει σε όλους, ενώ ο 

συνάδερφος της ειδικής αγωγής αλλάζει τη διδασκαλία για τους μαθητές που βοηθάει. 

Η ομαδική διδασκαλίας αποτελείται και από τους δύο εκπαιδευτικούς και διδάσκουν 

μαζί στην τάξη. Η συνδιδασκαλία ολοκληρώνεται με την ευέλικτη ομαδοποίηση στην 

οποία οι εκπαιδευτικοί σχηματίζουν ομάδες για επαναληπτική διδασκαλία. 

 Η παράλληλη στήριξη είναι ακόμη ένας κλάδος της εκπαίδευσης των παιδιών 

με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη γενική τάξη μέσω ειδικής στήριξης. 

Επιτυγχάνεται και η διαδικασία αυτή με δύο εκπαιδευτικούς μέσα στην τάξη, εκείνον 

της γενικής εκπαίδευσης και εκείνον της ειδικής. Σε αυτή την διαδικασία όμως ο 

εκπαιδευτής της ειδικής αγωγής προσφέρει τις υπηρεσίες του στα παιδιά ειδικής 

αγωγής. Η παράλληλη στήριξη νομοθετείτε το 2000 με τον νόμο 2817 και ο 

εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής σχετίζεται με το ΚΕΔΔΥ (τότε ΚΔΑΥ). Η ευρωπαϊκή 

Ένωση την χρηματοδοτεί και με τον νόμο 3699/2008 εντάσσεται στην και στην 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο σκοπός της είναι τα παιδιά με την βοήθεια ειδικού να 

παρακολουθούν το πρόγραμμα, όταν δεν υπάρχει ειδικό σχολείο για παιδιά με 

εκπαιδευτικές ανάγκες και όταν κρίνεται απαραίτητη από το ΚΕΔΔΥ. Σύμφωνα με το 

υπουργείο Εθνικής Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (2010) «Η 

εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη των ΑμΕΑ αυτού του τύπου είναι μια 

έμπρακτη εφαρμογή προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσης των ΑμΕΑ κοινωνικά στη 

σχολική τάξη του γενικού σχολείου, και κατ’ επέκταση στη σχολική κοινότητα. Αυτό 

θα έχει ως αποτέλεσμα να βελτιώσει την προσβασιμότητα των ΑμΕΑ στο κοινωνικό 

γίγνεσθαι και να αντιμετωπίσει τον κοινωνικό αποκλεισμό». 

 Μια ακόμη κατηγορία της ένταξης ατόμων με αναπηρία και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο είναι η βοήθεια από περιοδευόμενο ειδικό. 

Ο ειδικός μπορεί να είναι είτε λογοθεραπευτής, είτε ψυχολόγος είτε εκπαιδευτικός κ.α. 
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Η θέση του στη τάξη είναι να προσφέρει βοήθεια συχνά στο παιδί ατομικά αλλά και 

ομαδικά και είναι εξειδικευμένος στην αξιολόγηση σε θέματα ειδικής αγωγής. Επίσης 

προσφέρει βοήθεια και διδακτικό υλικό στο εκπαιδευτικό. 

 Ο τελευταίος κλάδος της συμμετοχής των παιδιών ειδικής αγωγής στην 

συνηθισμένη τάξη είναι με τη βοήθεια από ειδική υποστηρικτική ομάδα. Η πρώτη 

πραγματοποίηση αυτού του μοντέλου επιτυγχάνεται το σχολικό έτος 1988-1989. Η 

ομάδα αποτελείται από διάφορους επαγγελματικούς κλάδους όπως παραδείγματος 

χάρη σχολικούς ψυχολόγους, συμβούλους είτε γενικής είτε ειδικής εκπαίδευσης 

τμημάτων ένταξης και λογοθεραπευτές. Συνεργάζονται με όλους όσους εμπλέκονται 

σε διάφορες σχολικές μονάδες δίνοντας έμφαση στους εκπαιδευτικούς και πρέπει να 

έχουν προϋπηρεσία. 

 

1.4.2. Ειδικά τμήματα σε γενικά σχολεία 

 

Ολοκληρώνοντας τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες στη γενική τάξη θα αναπτυχθεί περεταίρω η συμμετοχή των παιδιών αυτών 

στα ειδικά τμήματα των γενικών σχολείων. Δηλαδή, με την υποστήριξη του παιδιού σε 

τμήματα ένταξης, με την ένταξη του παιδιού για μικρό χρονικό διάστημα στη γενική 

τάξη και σε ξεχωριστές ειδικές εκπαιδευτικές μονάδες. Ξεκινώντας με την πρώτη 

κατηγορία, τα τμήματα ένταξης αποτελούν δομές στις οποίες οι μαθητές 

παρακολουθούν κάποιες ώρες εκτός της τάξης τους για την διευκόλυνση τους στα 

μαθήματα που αντιμετωπίζουν προβλήματα και τις υπόλοιπες σχολικές ώρες 

παραβρίσκονται στην τάξη τους. Στην Ελλάδα πρώτη φορά λειτουργούν το 1983 και 

διήρκησαν μέχρι το 2000 με την ονομασία ειδικές τάξεις. Στη συνέχεια, 

μετονομάστηκαν σε τμήματα ένταξης και έγινε προσπάθεια να μην στιγματίζονται τα 

παιδιά αλλά δεν οδήγησε στο ανάλογο αποτέλεσμα. Τα τμήματα ένταξης βοηθούν τα 

παιδιά στην γρηγορότερη ένταξη τους στην γενική τάξη.  Στην εξής διαδικασία 

σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η συνεργασία του εκπαιδευτικού. Το τμήμα αποτελείται 

από ένα με πέντε άτομα που παρακολουθούν διδασκαλία έως και πέντε ώρες 

εβδομαδιαίως από ειδικό εκπαιδευτή και εξυπηρετούν όλα τα είδη αναπηριών και 

ειδικών αναγκών. Το παιδί παρευρίσκεται στην γενική τάξη και του προσφέρεται 

βοήθεια έξω από αυτήν. 

 Ακόμη, μια κατηγορία για τα ειδικά τμήματα που απασχολούν τους μαθητές 

στα γενικά σχολεία είναι η ένταξη του παιδιού για λίγες ώρες την βδομάδα στην γενική 
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τάξη. Η διαδικασία αυτή αποτελείται από δυο παραμέτρους, οι οποίοι είναι είτε το παιδί 

να ενταχθεί στα ειδικά τμήματα μέσα στο γενικό σχολείο είτε σε ειδικά σχολεία που 

στεγάζονται στον ίδιο χώρο με το γενικό. Στις διαδικασίες αυτές τα παιδιά της ειδικής 

αγωγής παρευρίσκονται  στο ειδικό τμήμα τις περισσότερες ώρες της σχολικής μέρας 

και τις υπόλοιπες ώρες συνεργάζονται με τα παιδιά χωρίς αναπηρία μέσω σχολικών 

μαθημάτων/δραστηριοτήτων. Βέβαια, μπορεί να συμβεί και το αντίθετο, δηλαδή, τα 

παιδιά χωρίς αναπηρία να παρευρίσκονται για κάποιες ώρες στο ειδικό σχολείο. Αυτό 

το μοντέλο ονομάζεται μοντέλο αντίστροφης ενσωμάτωσης. Έτσι τα παιδιά με 

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν περιθωριοποιούνται και τους 

παρέχεται επικοινωνία με τα υπόλοιπα παιδιά. 

 

1.4.3. Ειδικές εκπαιδευτικές μονάδες 

 

Στο ευρύ φάσμα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τα παιδιά ειδικής αγωγής 

εντάσσονται και οι ξεχωριστές ειδικές εκπαιδευτικές μονάδες. Αποτελούνται από τρεις 

μορφές οι οποίες είναι η συνεργασία και η στέγαση στον ίδιο χώρο του ειδικού και του 

γενικού σχολείου, η ανεξαρτητοποίηση του ειδικού από το γενικό και η ύπαρξη ειδικού 

σχολείου σε οικοτροφείο. Η πρώτη κατηγορία αναλύθηκε προηγουμένως. Στην 

δεύτερη κατηγορία τα παιδιά φοιτούν στο ειδικό σχολείο όσο μακριά και αν είναι από 

το σπίτι τους και μεταφέρονται με σχολικά οχήματα ανεξαρτήτως απόστασης. Τα 

σχολεία αυτά προσφέρουν διδασκαλία σε καθορισμένες αναπηρίες όπως η νοητική 

υστέρηση, κώφωση, τύφλωση, αυτισμό, κινητική αναπηρία. Επιπρόσθετα, η τρίτη 

κατηγορία αποτελείται από το οικοτροφείο όπου και υπάρχει σε αυτό σχολείο. Τα 

παιδιά ζουν στο οικοτροφείο όλη την ημέρα. Προκαλούνται όμως συνέπειες όπως ο 

ιδρυματισμός αφού είναι ξεκομμένα από την ζωή εκτός ιδρύματος. Στην Ελλάδα τέτοια 

ιδρύματα στεγάζουν κωφά, τυφλά και με κινητικές αναπηρίες παιδιά. 

 

1.4.4. Μη εκπαιδευτικά ιδρύματα 

 

Ακόμη μια κατηγορία στο ευρύ φάσμα του εκπαιδευτικού προγράμματος εντάσσεται 

και η διδασκαλία σε μη εκπαιδευτικά ιδρύματα. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται τα 

σχολεία που στεγάζονται σε νοσοκομεία, τα σχολεία σε ιδρύματα αγωγής και στο σπίτι. 

Τα παιδιά παρακολουθούν το σχολικό πρόγραμμα σε σχολεία που βρίσκονται σε 

νοσοκομεία και ορθοπεδικές κλινικές γιατί πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένη 
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θεραπεία και παράλληλα συνδυάζουν και την εξέλιξη της εκπαίδευση τους. Πρέπει να 

παραμένουν σε νοσοκομεία και να ακολουθούν θεραπεία επειδή αντιμετωπίζουν 

σοβαρά προβλήματα υγείας (π.χ. καρκίνος) και παρακολουθούνται από γιατρούς. 

Παρόλο αυτά η νοημοσύνη τους και η σχολική τους επίδοση είναι ανάλογη με των 

συνομηλίκων τους. Στα ιδρύματα αγωγής ανηλίκων μεταφέρονται οι μαθητές που η 

συμπεριφορά τους είναι παραβατική. Η παραπάνω διαδικασία ορίστηκε με τον Νόμο 

3699/2008 και τα παιδιά θεωρούνται άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Τα 

παιδιά μεταφέρονται στα ιδρύματα αγωγής όταν κάνουν κάποια παράβαση στην ηλικία 

των οχτώ με δεκαοχτώ χρονών και στόχος του ιδρύματος είναι τα εντάξει και πάλι στο 

κοινωνικό σύνολο. Επιπρόσθετα, η μετάδοση γνώσης μέσω διδασκαλιών 

επιτυγχάνεται και στο σπίτι λόγω σοβαρής αναπηρίας ή ειδικών αναγκών (π.χ. 

παραπληγίες). Στοχεύουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των παιδιών και σε 

αυτό συμβάλλει η ειδική υποστηρικτή ομάδα η οποία αποτελείται από διάφορες 

κατηγορίες επαγγελματιών όπως για παράδειγμα ψυχολόγο και εκπαιδευτικό 

προφέροντας βοήθεια στην οικογένεια για να ανταπεξέλθει αναλόγως απέναντι στο 

παιδί. 

 Σε όσα ειπώθηκαν παραπάνω έγινε αναφορά πως τα παιδιά πρέπει να μην 

ετικετοποιούνται αλλά να κοινωνικοποιούνται. Για την κοινωνικοποίηση τους 

απαραίτητο κριτήριο πέρα από την εκπαίδευση είναι και η επαγγελματική 

αποκατάσταση. Με την επαγγελματική αποκατάσταση το άτομο με αναπηρία ή ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες θα ικανοποιήσει τις οικονομικές, παραγωγικές και ψυχολογικές 

του ανάγκες. Δηλαδή, θα αισθάνεται πως προσφέρει, θα ικανοποιεί την  ανάγκη του 

για κοινωνική αναγνώριση και δεν θα χρειάζεται να εξαρτάται οικονομικά από το 

οικογενειακό περιβάλλον του και τους κοινωνικούς οργανισμούς. Για να μπορέσουν 

να εξασκήσουν κάποιο επάγγελμα τα άτομα με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες, τους παρέχεται ειδική επαγγελματική εκπαίδευση για την απόκτηση 

θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων. Η ειδική επαγγελματική εκπαίδευση  με το 

πέρασμα των χρόνων απέκτησε διάφορες μορφές κυρίως από τους νόμους που 

θεσμοθετήθηκαν. Διένυσε διάφορες περιόδους ετικετοποιήσης των παιδιών αυτών, 

παρόμοιες με εκείνες της εκπαίδευσης της ειδικής αγωγής ώσπου κατέληξε στο Νόμο 

3699/2008 όπου στη Δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση εντάσσονται μονάδες 

ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Οι μονάδες αυτές είναι τα ειδικά επαγγελματικά 

γυμνάσια, τα ειδικά επαγγελματικά λύκεια, η ειδική επαγγελματική σχολή και τα 

εργαστήρια ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Όμως 
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η ειδική επαγγελματική εκπαίδευση είχε και αρκετές ελλείψεις, οι οποίες αφορούν την 

αξιολόγηση του μαθητή για την εγγραφή του σε ειδική επαγγελματική σχολή, την 

προεπαγγελματική εκπαίδευση και τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την ανάπτυξη 

κοινωνικών δεξιοτήτων την πρακτική άσκηση στην ανοικτή αγορά εργασίας και το 

Εξατομικευμένο πρόγραμμα (Σχέδιο) Μετάβασης από το σχολείο στην παραγωγική 

διαδικασία και την αυτόνομη διαβίωση (Πολυχρονοπούλου, 2012: 288-289). 

 

1.5. Ειδική αγωγή και ΔΕΠΠΣ 
Το σχολικό περιβάλλον είναι ένας φορέας κοινωνικοποίησης, με το νηπιαγωγείο να 

είναι το πρώτη βαθμίδα. Είναι από τους χώρους όπου το παιδί συναναστρέφεται με 

πολύ κόσμο και κοινωνικοποιείται. Ακόμη, το παιδί καταφέρνει να αναπτύξει τα 

σωματικά, νοητικά, κοινωνικά και συναισθηματικά χαρακτηριστικά του. Αυτά είναι 

μερικά από τα στοιχεία για την ένταξη της προσχολικής αγωγής στο ενιαίο πλαίσιο 

προγραμμάτων.  

Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) για το 

νηπιαγωγείο είναι ένα διαμορφωμένο εργασιακό σύστημα που περιγράφει την μάθηση 

που θα λάβουν τα παιδιά, τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν ώστε να 

πραγματοποιηθούν οι καθορισμένες επιδιώξεις και τις διαδικασίες που ακολουθεί ο 

εκπαιδευτικός. Παράλληλα, όμως οριοθετεί το πλαίσιο της μάθησης και της 

διδασκαλίας. Επιπρόσθετα, αποτελείται από βασικές αρχές οι οποίες επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητα του απέναντι σε κάθε παιδί. Μερικές από αυτές είναι: 

• Η ευέλικτη προσαρμογή στις ικανότητες, ανάγκες και κλίσεις των παιδιών και 

η εξασφάλιση της συμμετοχής των παιδιών. 

• Η ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος τους για τη μάθηση, τη προώθηση της 

γνώσης και η ανάπτυξη των αξιών και των δεξιοτήτων.  

• Η αύξηση της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους μαθητές και της συνεργασίας 

με εκπαιδευτικούς και γονείς. 

• Οι ίσες ευκαιρίες για όλες τις γλώσσες και πολιτισμικές ταυτότητες των 

παιδιών.  

• Να υπάρχει ως βάση η προυπάρχουσα γνώση και η αλληλεξάρτηση μεταξύ της 

καθημερινής πρακτικής και της γνώσης. 
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• Να μην επιζητάει εξ αρχής τις σωστές απαντήσεις αλλά να υπάρχει η 

δυνατότητα λάθους από τα παιδιά και να αξιοποιούνται αναλόγως στην μάθηση 

και να επιτρέπει να εκφραστούν στα παιδιά με πολλούς τρόπους. 

Το ΔΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείο καθορίζει τα προγράμματα σχεδιασμού και 

ανάπτυξης δραστηριοτήτων στοχεύοντας στη γλώσσα, στα μαθηματικά, στην μελέτη 

περιβάλλοντος (με άξονες το ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση και το 

φυσικό περιβάλλον και αλληλεπίδραση), στη δημιουργία και έκφραση (δηλαδή τα 

εικαστικά, τη δραματική τέχνη, την μουσική και την φυσική αγωγή) και στην 

πληροφορική. 

Εστιάζοντας στην ειδική αγωγή είναι απαραίτητο να σχεδιαστούν και να 

υλοποιηθούν Εξειδικευμένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα που είναι συνδεδεμένα με τα 

ενδιαφέροντα και τις ιδιαιτερότητες των παιδιών. Επιπλέον, για την παρακολούθηση 

του προγράμματος του σχολείου είναι αναγκαία η εξειδικευμένη βοήθεια που 

οφείλεται στις αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών και 

προσαρμόζεται σε αυτές. Το ΔΕΠΠΣ εστιάζει στην ενεργητική μεθοδολογία και 

προκαθορίζει την διαμόρφωση του υποστηρικτικού διδακτικού υλικού που είναι 

απαραίτητο ώστε να είναι προσβάσιμο και σε άτομα με αναπηρίες ή ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Στην ονομασία του ΔΕΠΠΣ αναφέρεται ο προσδιορισμός Ενιαίο και σε σχέση 

με την ειδική αγωγή νοείται πως στο σχεδιασμό προγραμμάτων θα πρέπει να 

εξασφαλίζονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες αυτών των παιδιών. Για την ενσωμάτωση 

των παιδιών με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε γενικά σχολεία θα πρέπει 

ο εκπαιδευτικός να διαμορφώνει το πρόγραμμα έχοντας ως γνώμονα του τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών. Άρα το ΔΕΠΠΣ να είναι ο κατευθυντήριος οδηγός 

του ώστε το πρόγραμμα και οι στόχοι να συμβαδίζουν με τις εκπαιδευτικές ανάγκες 

των παιδιών που εντάσσονται στον άξονα της ειδικής αγωγής. 

Ωστόσο, πρέπει να ληφθούν μέτρα για να μην εμποδίζεται η συμμετοχή των 

παιδιών με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σχολείο. Η διαδικασία αυτή 

οφείλεται σε πολλούς παράγοντες με έναν από αυτούς να είναι οι δυσκολίες που 

εμφανίζονται στη πρόσβαση της ύλης από το πρόγραμμα σπουδών, εξαιτίας της 

έλλειψης μέσων και διδακτικών υλικών. Στην αντιμετώπιση του προβλήματος 

συμβάλει η διαθεματική προσέγγιση για τη γνώση αφού δίνει την δυνατότητα στα 

παιδιά να προσλάβουν τη γνώση καλύπτοντας τις καθημερινές ανάγκες τους. Οι 
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εναλλακτικές δραστηριότητες προωθούν τα παιδιά να αποκτήσουν γνώσεις μέσω των 

δυνατοτήτων τους και να μην θεωρείται αδύνατη η λήψη τους λόγω της έλλειψης 

δυνατοτήτων απόδοσης σε συγκεκριμένο εκπαιδευτικό τύπο. 

 

1.5.1. Θεωρητικά μοντέλα μάθησης (Διαφοροποιημένη διδασκαλία - καθολικός 

σχεδιασμός στη μάθηση) 

 

1.5.1.1. Διαφοροποιημένη διδασκαλία 

 

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι ίσως το καλύτερο μέσο για όσα προαναφέρθηκαν 

για το ΔΕΠΠΣ και την ειδική αγωγή. Ουσιαστικά, αναφέρεται στους ανόμοιους 

τρόπους μάθησης και σκέψης. Σύμφωνα με την Tomlinson (1999, 2001), η 

διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι αποτελεσματική για την παροχή μαθησιακών 

ευκαιριών σε ετερογενείς τάξεις μαθητών (π.χ. κοινωνικό-πολιτισμικές διαφορές, 

διαφορετικά είδη νοημοσύνης, τάξεις αποτελούμενες από παιδιά με και χωρίς ειδικές 

ανάγκες κ.λπ.)(ο.α. Παντελιάδου & Φιλιππάτου, 2013: 35-36).  

 Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και πολλές φορές και τρόποι σκέψης και 

μάθησης του είναι διαφορετικοί, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια ετερογένεια στην τάξη. 

Η αντιμετώπιση της πραγματοποιείται με γνώμονα την διαφοροποιημένη μάθηση, η 

οποία θα εκπληρώσει τις διαφορετικές ανάγκες των παιδιών καθώς επιδιώκεται η 

χρήση διαφορετικών τρόπων μάθησης που θα καθοδηγήσει τους μαθητές στην 

απόκτηση νέας γνώσης. Η διαφοροποιημένη μάθηση είναι μαθητοκεντρική και 

ξεφεύγει από μια απλή στρατηγική, καθώς πρόκειται για μια διαδικασία που έχει 

συστηματοποιηθεί και σχεδιαστεί μέσω διεπιστημονικής συνεργασίας. Οι Stradling & 

Sunders (1993)˙ Tomlinson (2001)˙ Weston (1992) διατύπωσαν ότι η διαφοροποιημένη 

διδασκαλία δεν αποτελεί απλώς μια μέθοδο ή μια στρατηγική που εφαρμόζεται 

ανάλογα με το περιεχόμενο κάποιου γνωστικού αντικειμένου, αλλά είναι μια 

παιδαγωγική προσέγγιση η οποία βασίζεται στη μοναδικότητα και ετερότητα του κάθε 

παιδιού (ο.α. Παντελιάδου & Φιλιππάτου, 2013: 38). 

 Παράλληλα σε όσα αναφέρθηκαν πρέπει να σημειωθεί ότι οι εκπαιδευτικοί 

μέσω της διαφοροποιημένης μάθησης μπορούν να παρέμβουν στην εκπαιδευτική 

διαδικασία για να αυξήσουν τη συμμετοχή των παιδιών. Η παρέμβαση στην 

εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται μέσω των βασικών της αξόνων οι οποίοι 
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σχετίζονται με το μαθησιακό περιβάλλον, το περιεχόμενο, το παραγόμενο προϊόν 

δηλαδή τις μεθόδους αξιολόγησης και τη διαδικασία δηλαδή τις μεθόδους διδασκαλίας.  

 Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε μέσα από έρευνες πως η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών υποστήριξαν υπέρ της διαφοροποιημένης διδασκαλίας αν και ορισμένοι 

παρουσιάζουν ενδοιασμούς όταν στην τάξη επικρατεί μια ετερογένεια αυξημένη. 

Ακόμη εκφράστηκε πως η διαφοροποιημένη μάθηση αξιοποιείται και από τον μαθητή 

και από τον εκπαιδευτικό. Βέβαια, υπήρξαν και εκπαιδευτικοί που εναντιώθηκαν στην 

διαφοροποιημένη διδασκαλία και η πιθανή αιτία είναι οι απόψεις που υποστηρίζουν 

πως ευδοκιμεί η έλλειψη της ατελείωτης εκπαίδευσης των εκπαιδευτών σε διάφορα 

θέματα που σχετίζονται με τους φοιτητές, την τάξη και το μάθημα. 

 Η διαφοροποιημένη διδασκαλία όπως επισημάνθηκε είναι διαδικασία 

εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των παιδιών όπως 

παραδείγματος χάρη τις ανάγκες και το γλωσσικό υπόβαθρο τους ρυθμίζεται και 

διαμορφώνεται η διδασκαλία. Λόγω της ποικιλομορφίας των μαθητών κρίνεται 

αναγκαία η διαφοροποιημένη μάθηση. Όμως, πέρα από το θεωρητικό μοντέλο της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας υπάρχει και το θεωρητικό μοντέλο του καθολικού 

σχεδιασμού στη μάθηση.  

 

1.5.1.2. Καθολικός σχεδιασμός στη μάθηση 

 

Ο καθολικός σχεδιασμός στη μάθηση εστιάζει στα αναλυτικά προγράμματα που 

καταφέρνουν να είναι ευέλικτα και σχεδιάζονται με βασικό γνώμονα την 

ποικιλομορφία του μαθητικού πληθυσμού. Σύμφωνα με το Mace (1998) ένας χώρος 

πρέπει να είναι σχεδιασμένος ώστε να πληρεί τις προϋποθέσεις για να ικανοποιήσει τις 

διαφορετικές ανάγκες των ατόμων με ή χωρίς αναπηρίες. Έτσι θα επιτευχθεί η 

προσβασιμότητα πολλών χρηστών και θα επιτύχει την λειτουργικότητα του. Το 

μοντέλο του καθολικού σχεδιασμού με την εφαρμογή του για την επίτευξη διάφορων 

προϊόντων, καλυτερεύει την ζωή ενός μεγάλου φάσματος ατόμων. Επιπροσθέτως, το 

μοντέλο αυτό χρησιμοποιήθηκε και στη μάθηση. Σκοπός του είναι η δημιουργία 

αναλυτικών προγραμμάτων που θα είναι ευέλικτα και θα έχουν από την αρχή του 

σχεδιασμού κατά νου τις ανάγκες των παιδιών που είναι ανομοιογενείς, έτσι ώστε να 

μην αναγκάζεται αργότερα να διαφοροποιείται. Στον αντίποδα, ενώ ο σχεδιασμός 

κατανοεί εξαρχής την διαφορετικότητα των μαθητών, δεν μπορεί να μαντέψει όλες τις 



31 
 

διαφορετικές ανάγκες που θα τύχουν. Ο καθολικός σχεδιασμός στη μάθηση 

περιλαμβάνεται από τρεις αρχές που έχουν κοινό στοιχείο την ποικιλία στην μάθηση 

λόγω της διαφορετικών αναγκών. Οι τρείς αρχές είναι οι εξής: η αρχή της 

αναπαράστασης δηλαδή, τι μαθαίνουν, η αρχή της δράσης και έκφρασης των μαθητών 

δηλαδή, πως μαθαίνουν και η αρχή της ενεργητικής συμμετοχής. 

 

1.5.1.3. Θεωρητικά μοντέλα – εκπαίδευση 

 

Τα δύο αυτά θεωρητικά μοντέλα έχουν κοινά χαρακτηριστικά με το κυριότερο να είναι 

η ποικιλία και η ευελιξία όταν σχεδιάζεται και εφαρμόζεται η διδασκαλία. Με 

αποτέλεσμα να παρατηρείται η διαφορετικότητα των αναγκών και να εντάσσονται στο 

αναλυτικό πρόγραμμα. Επιπλέον, τα δυο μοντέλα αλληλοϋποστηρίζονται και έχουν 

ομοιότητες στις αρχές τους. Ωστόσο μια από τις διαφορές τους πραγματεύεται ότι ο 

καθολικός σχεδιασμός για την μάθηση εστιάζεται στη γνώση και στον τρόπο που 

χρησιμοποιείται η τεχνολογία ενώ η διαφοροποιημένη μάθηση στο να αξιολογεί τον 

μαθητή. Σύμφωνα με τους Hal et al. (2003) το μοντέλο καθολικού σχεδιασμού στη 

μάθηση τοποθετεί εξαρχής για τους μαθητές ένα πλαίσιο προσβασιμότητας με την 

κατασκευή αναλυτικών προγραμμάτων που είναι ευέλικτα. Θα ακολουθήσει η 

διαφοροποιημένη διδασκαλία που αυξάνει και διευρύνει την εφαρμογή του καθολικού 

σχεδιασμού αφού ο εκπαιδευτικός το διαμορφώνει αναλόγως στους μαθητές του. Για 

τους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες χρίζονται απαραίτητες οι 

εξειδικευμένες γνώσεις που έχουν σχέση με τα χαρακτηριστικά μάθησης τους και τις 

πρακτικές που αυξάνουν την προσέγγιση τους στο αναλυτικό πρόγραμμα. 

 Επιπρόσθετα, αρκετοί ερευνητές υποστηρίζουν πως θεωρητικά αν και οι 

εκπαιδευτικοί είναι υπέρ της χρήσης της διαφοροποιημένης μάθησης στην τάξη με 

ετερογένεια, στην πράξη δεν το εφαρμόζουν αφού γίνεται η χρήση μια μονοδιάστατης 

διδασκαλίας.  Ενώ λοιπόν, συμφωνούν με την ένταξη στην τάξη ατόμων με αναπηρία 

και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δεν την αξιοποιηθούν αναλόγως με την κατάλληλη 

διδασκαλία. Οι Mulholland & Cepello (2006) υποστήριξαν πως μέσα από μια έρευνα 

που έγινε σε ενενήντα αρχάριους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής μέσω ανάλυσης 

βιντεοσκοπημένων διδασκαλιών κατέληξαν πως όταν οι μαθητές δεν κατανοούσαν την 

γνώση που τους μετέδιδε ο εκπαιδευτικός, εκείνοι δεν πραγματοποιούσαν τις ανάλογες 

προσαρμογές για να τους επεξηγήσουν καλύτερα. Παρατηρείται ότι η συνεκπαίδευση 
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προκαλεί δισταγμούς στους εκπαιδευτικούς λόγω του μικρού ποσοστού γνώσεων και 

μη ύπαρξης απαραίτητων ικανοτήτων για προετοιμασία. Για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος αυτού και την επίτευξη της κατάλληλης προετοιμασίας των 

εκπαιδευτικών είναι αναγκαία η απόκτηση γνώσεων από την έρευνα με στόχο την 

καλλιέργεια της αποτελεσματικής διδασκαλίας και του παραγωγικού εκπαιδευτή, την 

απόκτηση εμπειρίας της ειδικής αγωγής ή συνεκπαίδευσης και την βιβλιογραφία των 

δυο θεωρητικών μοντέλων δηλαδή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και του 

καθολικού σχεδιασμού. 

 Για την υλοποίηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην τάξη θα πρέπει να 

λαμβάνονται από τους εκπαιδευτικούς διάφοροι παράγοντες όπως παραδείγματος χάρη 

τα κατάλληλα υλικά και η επαγγελματική επιμόρφωση. Συμπεραίνοντας για την 

διαφοροποιημένη διδασκαλία  οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αναδιατυπώσουν τις 

πεποιθήσεις τους για τον ρόλο των μαθητών καθώς και τον δικό τους. Επίσης η ένταξη 

της διαφοροποίησης στο πλαίσιο των σπουδών των εκπαιδευτικών θα έχει ως 

αποτέλεσμα την καλύτερη προετοιμασία τους αναφορικά με την διαφοροποίηση. 

 

2. Ερευνητική Προσέγγιση 
 

2.1. Στόχοι και σκοποί 
Στην παρούσα πτυχιακή εργασία έχουν διερευνηθεί οι απόψεις των ερωτώμενων 

νηπιαγωγών για τον διαφοροποιημένο τρόπο μάθησης σε παιδιά με αναπηρία και 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στόχος της είναι η ανάδειξη των αντιλήψεων των 

εκπαιδευτικών της προσχολικής εκπαίδευσης για το θέμα της ειδικής αγωγής και πως 

ανταποκρίνονται στις καταστάσεις αυτές. Σκοπός της εργασίας είναι η απόκτηση 

δεδομένων που αποτελούνται από τις απόψεις των νηπιαγωγών για την ειδική αγωγή 

και για την ένταξη των παιδιών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα 

κατάλληλα τμήματα. Οι κεντρικοί άξονες της έρευνας είναι η οι γνώμες των 

νηπιαγωγών για την διαχείριση της τάξης όταν σε εκείνη συμπεριλαμβάνονται παιδιά 

με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επίσης, η εκπαίδευση που πρέπει να 

έχουν λάβει οι νηπιαγωγοί για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων, η πληρότητα 

του αναλυτικού προγράμματος καθώς και οι παροχές και υλικοτεχνικές υποδομές για 

καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών αυτών σε μια γενική τάξη. 
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2.2. Πραγματοποίηση έρευνας μέσω ερωτηματολόγιου 
Σύμφωνα με βιβλιογραφία για την επίτευξη ερευνών που έχουν ως στόχο την εξαγωγή 

αποτελεσμάτων γίνεται αναφορά στα ερευνητικά μέσα που την εξυπηρετούν. Τα πιο 

συνήθη ερευνητικά μέσα είναι η συνέντευξη, το ερωτηματολόγιο και η παρατήρηση. 

Στην συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο και λόγω των 

χαρακτηριστικών του θα επιτευχθεί την καλύτερη συλλογή των δεδομένων. 

Αναλυτικότερα, εξαιτίας του επαγγέλματος των ερωτηθέντων θεωρήθηκε ότι η 

μέθοδος του ερωτηματολόγιου ήταν η κατάλληλη (λόγω του χώρου του νηπιαγωγείο- 

του χρόνου)για την διεκπεραίωση της έρευνας καθώς και γιατί οι υπόλοιπες μέθοδοι 

είναι χρονοβόρες.  

 Υποστηρίζεται ότι το ερωτηματολόγιο είναι ένα όργανο που ακολουθεί μια 

σειρά ερωτήσεων, οι οποίες απαντώνται γραπτώς από τον ερωτηθέντα. Οι ερωτήσεις 

που συμπεριλαμβάνονται είναι διατυπωμένες με τέτοιο τρόπο ώστε το αποτέλεσμα να 

διασφαλίζει τις πληροφορίες που ζητήθηκαν. Είναι ένας έμμεσος τρόπος για την 

συγκέντρωση πληροφοριών, είναι εύκολη η συμπλήρωση του και είναι ίσως το μέσο 

που εξοικονομεί περισσότερο κόστος, κόπο και χρόνο.  

 Οι ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν ερωτηματολόγιο αποτελούν 

συγχρόνως και τους δύο τύπους ερωτήσεων, δηλαδή τις ανοιχτές και κλειστές. Οι 

κλειστού τύπου ερωτήσεις που επιλέχθηκαν χαρακτηρίζονται από την διαβαθμιστική 

επιλογή δηλαδή την πολλαπλή επιλογή ερωτήσεων διαφορετικού βαθμού. 

Επιπροσθέτως, οι κλειστού τύπου ερωτήσεις επιδιώκουν την επιλογή μιας μόνο 

απάντησης από τις εναλλακτικά προτεινόμενες, περιορίζουν το θέμα και οι απαντήσεις 

κωδικοποιούνται εύκολα. Στον αντίποδα, οι ανοιχτού τύπου ερωτήσεις δίνουν την 

δυνατότητα στον ερωτηθέντα να εκφραστεί ελεύθερα δομώντας την απάντηση του 

όπως εκείνος επιθυμεί. Γενικότερα, για να διατυπωθεί η αξιοπιστία και η εγκυρότητα 

των αποτελεσμάτων έγινε προσπάθεια για την μελέτη της σωστής δομής του 

ερωτηματολογίου. Οι ερωτήσεις που τέθηκαν στους νηπιαγωγούς είχαν σχέση με τα 

προσωπικά τους στοιχεία αλλά ο κύριος πυρήνας είναι οι αντιλήψεις τους για την τάξη 

που περιλαμβάνει παιδιά με ή χωρίς αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 

είναι οι εξής:  
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Πίνακας 1: Προσωπικά στοιχεία 

Προσωπικά στοιχεία 

1. Φύλο:   Άντρας □  Γυναίκα □ 

2. Ηλικία:  20 – 30 □      31 – 40 □     41 – 50 □       51 – 60 □    < 60 □ 

3. Η εργασιακή θέση:  Μόνιμος □  Αναπληρωτής □ 

4. Σπουδές:  Διδασκαλείο □ 

Μεταπτυχιακός Τίτλος □ 

Διδακτορικό □ 

5. Πέραν των σπουδών σας, παρακολουθείτε σεμινάρια ή επιμορφωτικά 

προγράμματα; Προσδιορίστε: 

6. Πόσα χρόνια διδάσκετε σε νηπιαγωγεία; 

 

Πίνακας 2: Αντιλήψεις για την τάξη με ή χωρίς παιδιά με αναπηρίες ή/και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Αντιλήψεις για την τάξη με ή χωρίς παιδιά με αναπηρίες ή/και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες: 

Πιστεύετε πως τα παιδιά με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν 

να φοιτούν στην ίδια τάξη με παιδιά χωρίς αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες; 

Στην επαγγελματική σας καριέρα στις τάξεις που εργαζόσασταν 

συμπεριλαμβάνονταν και παιδιά με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες; 

Προσδιορίστε πόσες χρονιές; 

Πώς διαχειριστήκατε την τάξη σας όταν υπήρχαν και παιδιά με αναπηρίες ή/και 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες; 

Τι είδους εκπαίδευση πιστεύετε ότι πρέπει να λάβει ένας εκπαιδευτικός για την 

σωστή διαχείριση της τάξης στην οποία περιλαμβάνονται και παιδιά με αναπηρίες 

ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες; 

Θεωρείτε επαρκή τη βασική σας εκπαίδευση για να ανταπεξέλθετε σε μια τάξη στην 

οποία υπάρχουν παιδιά με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες; 

Θεωρείτε πως στην σημερινή κοινωνία με τα προβλήματα που την διακατέχουν είναι 

απαραίτητη η εξειδίκευση και η επιμόρφωση στην εκπαίδευση της ειδικής αγωγής; 

Θεωρείτε πως οι παροχές που έχετε στην τάξη καλύπτουν τις ανάγκες των παιδιών 

με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες; 
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Πιστεύετε πως οι υλικοτεχνικές υποδομές που υπάρχουν στο νηπιαγωγείο μπορούν 

να βοηθήσουν και να υποστηρίξουν στο έργο σας ως νηπιαγωγό; 

Θεωρείται πως το αναλυτικό πρόγραμμα που ακολουθείτε βοηθάει στην 

αποτελεσματική λειτουργία του νηπιαγωγείου και κυρίως όταν υπάρχουν στην τάξη 

παιδιά με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες; 

Πιστεύετε πως η φοίτηση στα Ειδικά νηπιαγωγεία βοηθάει τα παιδιά με αναπηρίες 

ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες περισσότερο από ότι το κλασικό νηπιαγωγείο;     

Πιστεύετε ότι τα παιδιά με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι 

καλύτερο να εντάσσονται στα Ειδικά νηπιαγωγεία ή στα κλασικά νηπιαγωγεία όπου 

ο εκπαιδευτικός έχει στήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό; 

Θεωρείται πως τα σχολεία Ειδικής Αγωγής που υπάρχουν στην χώρα μας 

εξυπηρετούν τις ανάγκες που έχουν όλα τα παιδιά με αναπηρίες ή/και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες; 

Ποιες δράσεις πιστεύετε πως πρέπει να κάνει το υπουργείο παιδείας σε συνεργασία 

με τα σχολεία ώστε να είναι ισότιμη η συμμετοχή στην μάθηση των παιδιών με ή 

χωρίς με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες; 

 

2.3. Συλλογή δεδομένων – Συμμετέχοντες 
Η συγκεκριμένη έρευνα διεξήχθη τον Απρίλη και τον Μάιο του 2017 στην Μυτιλήνη 

και στην Φλώρινα αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, στην έρευνα συμμετείχαν τριάντα 

νηπιαγωγοί από διάφορα νηπιαγωγεία των πόλεων αυτών και η επιλογή τους 

πραγματοποιήθηκε με μοναδικό κριτήριο πως η Μυτιλήνη είναι ο τόπος καταγωγής 

της φοιτήτριας και η Φλώρινα είναι η πόλη φοίτησης της. Σύμφωνα με το περιεχόμενο 

της παρούσας πτυχιακής ήταν αναγκαία η συλλογή των απόψεων των νηπιαγωγών για 

την τάξη με παιδιά με ή χωρίς αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι επιλογή 

του διδακτικού προσωπικού των συγκεκριμένων σχολείων έγινε τυχαία και ήταν 

σχετικά πρόθυμοι στην συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και στην πρώτη συνάντηση 

ορίστηκε η ημερομηνία παράδοσης των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων και 

παραλαβής τους (έπειτα από δύο - τρεις ημέρες). 

 

3. Ανάλυση δεδομένων - αποτελεσμάτων 
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί και σε ποιοτική και σε ποσοτική 

μέθοδο. Η επιλογή και των δύο μέθοδο κρίθηκε απαραίτητη για την εξαγωγή 
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καλύτερων συμπερασμάτων. Η πορεία της καταγραφής των αποτελεσμάτων ξεκίνησε 

με την προσεκτική ανάγνωση των απαντήσεων που δόθηκαν από τους νηπιαγωγούς και 

συνεχίστηκε με την κωδικοποίηση τους. Οι πρώτοι έξι πίνακες περιλαμβάνουν τα 

προσωπικά στοιχεία των ερωτηθέντων και οι υπόλοιποι της αντιλήψεις τους. 

 

3.1. Ποσοτική ανάλυση 
Προσωπικά στοιχεία 

Πίνακας 3: Φύλο 

Φύλο 

Άντρας Γυναίκα 

3%  (1) 97%  (29) 

 

Πίνακας 4: Ηλικία 

Ηλικία 

20-30 31-40 41-50 51-60 >60 

3%  (1) 10%  (3) 50%  (15) 37% (11) 0% (0) 

 
Πίνακας 5: Εργασιακή θέση 

Εργασιακή θέση 

Μόνιμος Αναπληρωτής 

90%  (27) 10%   (3) 

 

Πίνακας 6: Σπουδές 

Σπουδές 

Διδασκαλείο Μεταπτυχιακός Τίτλος Διδακτορικό 

86%  (25) 10%  (3) 4%  (1) 

 

 

Πίνακας 7: Σεμινάρια ή επιμορφωτικά προγράμματα 

Παρακολουθείτε σεμινάρια ή επιμορφωτικά προγράμματα; 

Ναι Όχι 

96%  (24) 4%  (1) 
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Πίνακας 8: Χρόνια διδασκαλίας 

Πόσα χρόνια διδάσκεται σε νηπιαγωγεία 

0-10 11-20 21-30 31-40 

17%   (4) 46%   (11) 29%   (7) 8%   (2) 

 

 

Αντιλήψεις για την τάξη με ή χωρίς παιδιά με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες. 

 

Πίνακας 9: Συμπεριλαμβάνονταν στη τάξη παιδιά με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες. Προσδιορισμός χρόνων. 

Στην επαγγελματική σας καριέρα στις τάξεις που εργαζόσασταν 

συμπεριλαμβάνονταν και παιδιά με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες; 

Ναι Αρκετά Λίγο Καθόλου 

63%  (19) 7%  (2) 30%  (9) 0%  (0) 

Προσδιορίστε πόσες χρονιές 

0 <5 5-10 10-15 15-20 >20 

0%  (0) 73%  (22) 17%  (5) 3%  (1) 7%  (2) 0%  (0) 

 

Πίνακας 10:  Απόψεις των νηπιαγωγών για την ένταξη των παιδιών ειδικής αγωγής, για την 

εκπαίδευση τους, για τις παροχές και υλικοτεχνικές υποδομές των σχολείων και για το 

αναλυτικό πρόγραμμα. 

Απόψεις των νηπιαγωγών για την ένταξη των παιδιών ειδικής αγωγής, για την 

εκπαίδευση τους, για τις παροχές και υλικοτεχνικές υποδομές των σχολείων και 

για το αναλυτικό πρόγραμμα 

 Ναι Αρκετά Λίγο Καθόλου 

Πιστεύετε πως τα παιδιά με αναπηρίες 

ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

μπορούν να φοιτούν στην ίδια τάξη με 

παιδιά χωρίς αναπηρίες ή/και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες; 

 

 

23%  

(7) 

 

 

50% 

(15) 

 

 

23% 

(7) 

 

 

4% 

(1) 
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Θεωρείτε επαρκή τη βασική σας 

εκπαίδευση για να ανταπεξέλθετε σε 

μια τάξη στην οποία υπάρχουν παιδιά 

με αναπηρίες ή/και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες; 

 

 

8% 

(2) 

 

 

21% 

(6) 

 

 

50% 

(15) 

 

 

 

21% 

(6) 

Θεωρείτε πως στην σημερινή κοινωνία 

με τα προβλήματα που την 

διακατέχουν είναι απαραίτητη η 

εξειδίκευση και η επιμόρφωση στην 

εκπαίδευση της ειδικής αγωγής; 

 

 

 77% 

(23) 

 

 

(23%) 

(7) 

 

 

0% 

(0) 

 

 

0% 

(0) 

Θεωρείτε πως οι παροχές που έχετε 

στην τάξη καλύπτουν τις ανάγκες των 

παιδιών με αναπηρίες ή/και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες; 

 

0% 

(0) 

 

0% 

(0) 

 

63% 

(19) 

 

37% 

(11) 

Πιστεύετε πως οι υλικοτεχνικές 

υποδομές που υπάρχουν στο 

νηπιαγωγείο μπορούν να βοηθήσουν 

και να υποστηρίξουν στο έργο σας ως 

νηπιαγωγό; 

 

 

7% 

(2) 

 

 

27% 

(8) 

 

 

56% 

(17) 

 

 

10% 

(3) 

Θεωρείται πως το αναλυτικό 

πρόγραμμα που ακολουθείτε βοηθάει 

στην αποτελεσματική λειτουργία του 

νηπιαγωγείου και κυρίως όταν 

υπάρχουν στην τάξη παιδιά με 

αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες; 

 

 

 

3% 

 (1) 

 

 

 

29% 

(9) 

 

 

 

58% 

(17) 

 

 

 

10% 

(3) 

Πιστεύετε πως η φοίτηση στα Ειδικά 

νηπιαγωγεία βοηθάει τα παιδιά με 

αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες περισσότερο από ότι το 

κλασικό νηπιαγωγείο; 

 

 

39% 

(11) 

 

 

29% 

(8) 

 

 

21% 

(6) 

 

 

11% 

(3) 

Θεωρείται πως τα σχολεία Ειδικής 

Αγωγής που υπάρχουν στην χώρα μας 
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εξυπηρετούν τις ανάγκες που έχουν 

όλα τα παιδιά με αναπηρίες ή/και 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες; 

3% 

(1) 

59% 

(15) 

40% 

(12) 

7% 

(2) 

 

Στην ποσοτική ανάλυση καταγράφηκαν στους πίνακες μόνο οι κλειστές τύπου 

ερωτήσεις με εξαίρεση την ερώτηση που αναφέρεται στη παρακολούθηση σεμιναρίων 

ή επιμορφωτικών προγραμμάτων που ομαδοποιήθηκε με το αν έχουν παρακολουθήσει 

ή όχι και στην ποιοτική ανάλυση θα καταγραφούν και  ποια έχουν παρακολουθήσει. 

Οι αριθμοί που καταγράφονται στις απαντήσεις μέσα σε παρένθεση είναι η συχνότητα 

που εμφανίζει η απάντηση σε σχέση με το σύνολο. Οι ερωτήσεις που δεν έχουν 

συνολικό αριθμό απαντήσεων τριάντα σημαίνει πως δεν απαντήθηκαν από όλους τους 

ερωτηθέντες αλλά το ποσοστό καταγράφεται από τις συνολικές απαντήσεις. Στην 

συνέχεια, δηλαδή στην ποιοτική ανάλυση θα καταγραφούν και οι ανοιχτού και οι 

κλειστού τύπου ερωτήσεις. 

 

3.2. Ποιοτική ανάλυση 
Στην ποιοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων θα καταγραφούν διεξοδικά οι απαντήσεις 

των ερωτηθέντων ώστε να καθοδηγήσουν στα κατάλληλα συμπεράσματα. 

 Το δείγμα που συμμετείχε στην έρευνα απαρτίζεται από τριάντα άτομα εκ των 

οποίων τα περισσότερα όπως ήταν αναμενόμενο είναι γυναίκες. Το αριθμητικό τους 

σύνολο είναι είκοσι εννέα έναντι των αντρών που είναι μόλις ένας. Η ηλικία του 

δείγματος που κυριάρχησε είναι ανάμεσα στα σαράντα ένα με πενήντα αφού σε αυτήν 

συμπεριλαμβανόταν το μισό δείγμα και ακολούθησε η δεκαετία πενήντα ένα με εξήντα 

με έντεκα άτομα, στην συνέχεια η τριανταένα με σαράντα με τρία άτομα και οι ηλικίες 

είκοσι με τριάντα και οι μεγαλύτεροι από εξήντα έχουν από ένα άτομο και από κανέναν 

αντίστοιχα. Στην ερώτηση για την εργασιακή τους θέση είκοσι επτά νηπιαγωγοί 

απάντησαν μόνιμοι έναντι των τριών αναπληρωτών. Όσον αφορά τις σπουδές τους οι 

εικοσιπέντε απάντησαν διδασκαλείο, οι τρείς έχουν και μεταπτυχιακό τίτλο ενώ ένας 

απάντησε πως έχει και διδακτορικό. Παρατηρήθηκε πως τα άτομα που έχουν 

μεταπτυχιακό τίτλο και διδακτορικό είναι ηλικίας πάνω από 40 χρονών, δηλαδή στην 

ηλικιακή κλίμακα είναι οι μεγαλύτεροι. 

Στην συνέχεια ερωτήθηκαν για το αν πέρα από τις σπουδές τους 

παρακολουθούν σεμινάρια ή επιμορφωτικά προγράμματα και απαντήθηκε πως οι 
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είκοσι τέσσερις παρακολουθούν, ένας όχι και πέντε δεν απάντησαν. Όσοι απάντησαν 

θετικά ανέφεραν πως έχουν παρακολουθήσει τα εξής: πανεπιστημιακά σεμινάρια, 

ημερίδες, σεμινάρια σχολικών συμβούλων, σεμινάρια παιδαγωγικών θεμάτων, ότι 

σχετίζεται με παιδαγωγική, τέχνες και νέα τεχνολογία, ΤΠΕ, σεμινάρια προσχολικής 

αγωγής, επιμορφωτικά προγράμματα, ημερίδες και σεμινάρια σχετικά με την περιοχή 

του αναλυτικού προγράμματος, σεμινάρια για υπολογιστές και προσχολική αγωγή, 

σεμινάρια ΚΠΕ, παιδαγωγικά σεμινάρια – συνέδρια, e – twimming με εγγραφή και 

ειδικής αγωγής και πρώτων βοηθειών. Οι ερωτήσεις που είχαν σχέση με τα προσωπικά 

τους στοιχεία ολοκληρώνονται με την ερώτηση πόσα χρόνια διδάσκουν σε 

νηπιαγωγεία. Οι απαντήσεις σε αυτή την ερώτηση ομαδοποιήθηκαν σε δεκαετίες. 

Εκτενέστερα, από μηδέν έως δέκα χρόνια υπηρεσίας απάντησαν θετικά τέσσερα 

άτομα, από έντεκα μέχρι είκοσι έντεκα άτομα, από εικοσιένα μέχρι τριάντα απάντησαν 

εφτά άτομα και από τριανταένα έως σαράντα δύο άτομα ενώ έξι άτομα δεν απάντησαν 

καθόλου. Άρα οι περισσότεροι ερωτηθέντες νηπιαγωγοί έχουν υπηρεσία έντεκα με 

είκοσι χρόνια και ακολουθούν εκείνη με εικοσιένα μέχρι τριάντα χρόνια.. 

 Επιπροσθέτως, ακολούθησαν ερωτήσεις με θέμα τις αντιλήψεις τους όταν στην 

τάξη συμπεριλαμβάνονται και άτομα με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες. Ξεκινώντας από την ερώτηση αν πιστεύουν πως τα  παιδιά με αναπηρίες ή/και 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να φοιτούν στην ίδια τάξη με παιδιά χωρίς 

αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες απάντησαν εφτά νηπιαγωγοί ναι, 

δεκαπέντε αρκετά, επτά λίγο και ένας όχι. Συνεχίζοντας, με την ερώτηση αν στην 

επαγγελματική τους καριέρα στις τάξεις που εργάστηκαν συμπεριλαμβάνονταν και 

παιδιά με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες απάντησαν θετικά δέκα εννέα 

άτομα, δύο απάντησαν αρκετά, εννέα απάντησαν λίγο και κανένας όχι. Βέβαια, η 

ερώτηση αυτή είχε και μία κατηγορία ώστε να διευκρινιστούν οι χρονιές όπου στην 

τάξη περιλαμβανόντουσαν και τέτοια παιδιά. Είκοσι δύο νηπιαγωγοί απάντησα πως 

είχαν λιγότερες από πέντε χρονιές, πέντε απάντησαν στα πέντε με δέκα χρόνια 

υπηρεσίας, ένας δέκα με δεκαπέντε, δυο  απάντησαν δεκαπέντε με είκοσι και κανένας 

δεν συμπλήρωσε το ποτέ και πάνω από είκοσι χρόνια. 

 Στην συνέχεια ερωτηθήκαν για το πώς διαχειρίστηκαν την τάξη όταν υπήρχαν 

και παιδιά με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Είναι ανοιχτού τύπου 

ερώτηση και οι απαντήσεις των νηπιαγωγών ήταν πολλές αλλά όλες είχαν ως στόχο να 

κατανοήσουν το παιδί και τις ιδιαιτερότητες του καθώς και να το εντάξουν με τον 

καλύτερο τρόπο στην τάξη. Οι απαντήσεις που δόθηκαν είναι οι εξής:  
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• Εφαρμόζοντας παράλληλα ομαδοσυνεργατική μάθηση, εξατομικευμένη 

μάθηση, ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (π.χ. ενσυναίσθηση της 

αλληλεγγύης, ομαδικότητας συνεργασίας), διαφοροποιημένη παιδαγωγική 

μέθοδο και συνεχόμενη προσπάθεια ένταξης στην ομάδα, προσπάθεια μέσα 

από βιωματικές δράσεις για δεξιότητες ενσυναίσθησης, ένταξη του παιδιού 

στην τάξη για να γίνει αποδεκτό από τους συμμαθητές του και μέσω 

συμπεριληπτικής ή ολικής εκπαίδευσης, Επίσης, βοηθώντας το παράλληλα με 

τα υπόλοιπα παιδιά όμως υπήρχαν αρνητικά καθώς ο χρόνος δεν επαρκούσε και 

έπρεπε να μπουν προτεραιότητες. 

• Εξατομικευμένο πρόγραμμα από ειδικό, ολιγόωρη παραμονή και ενασχόληση 

του ενός εκπαιδευτικού με συγκεκριμένο παιδί, με παράλληλη στήριξη, 

τμήματα ένταξης και βοήθεια από ειδικό. 

•  Καταβάλλοντας μεγάλη προσπάθεια. 

• Με συμβουλές από συναδέλφους ειδικής αγωγής, συμβουλές από την διάγνωση 

του ΚΕΔΔΥ, συμβουλές από σχολική σύμβουλο, από εγχειρίδια – 

βιβλιογραφία. 

• Συνεργασία με συνάδελφο για την πορεία κοινής στρατηγικής. 

• Συνεργασία με την οικογένεια. 

• Διαβάθμιση επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων κατάκτησης στόχου ώστε να 

συμμετέχουν και προσαρμογή δραστηριοτήτων σε διαφορετικά επίπεδα 

διδασκαλίας. 

• Με δυσκολία. 

• Με κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό.  

• Με την τήρηση προγράμματος εστιάζοντας παραπάνω στο παιδί με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. 

• Διαχείριση συναισθημάτων και σκέψεων της ίδια μετά των παιδιών και αλλαγές 

στη διαρρύθμιση της τάξης στις δραστηριότητες και στην συμπεριφορά. 

 Η επόμενη ερώτηση η οποία είναι ανοιχτού τύπου εστιάζει στο τι είδους 

εκπαίδευση πιστεύουν ότι πρέπει να λάβει ένας εκπαιδευτικός για την σωστή 

διαχείριση της τάξης στην οποία περιλαμβάνονται και παιδιά με αναπηρίες ή/και 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και οι απαντήσεις είχαν ως πυρήνα τους κυρίως την 

εξειδίκευση. Ειδικότερα υποστήριξαν τα εξής:  
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• Ο εκπαιδευτικός πρέπει να κατέχει γνώσεις γενικής εκπαίδευσης αλλά 

παράλληλα θα πρέπει να είναι καταρτισμένος και κατάλληλα επιμορφωμένος 

σε θέματα ειδικής αγωγής είτε μέσω μεταπτυχιακών σπουδών είτε διαρκής 

επιμόρφωσης μέσω σεμιναρίων. Έτσι θα μπορεί να διαχειριστεί σωστά παιδιά 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες και αν σε περίπτωση που δεν 

υπάρχει γνωμάτευση να δρα αναλόγως πάντα με την συνεργασία της 

οικογένειας.  

• Οι μεθόδους διδασκαλίας να είναι εξατομικευμένες για όλα τα είδη και τις 

μορφές των δυσκολιών που μπορεί ένα παιδί να αντιμετωπίσει.  

• Θα πρέπει να αντιλαμβάνεται τα μηνύματα που δέχεται από τα παιδιά για να 

ανταποκριθεί με το καλύτερο τρόπο και θα πρέπει να είναι ηγέτης.  

• Να πραγματοποιεί μετεκπαίδευση μηνών που περιέχει παρακολούθηση 

ουσιαστική και πρακτική με παιδιά με αναπηρίες. 

• Να έχει γνώσεις για τις δυνατότητες των παιδιών, να γνωρίζει τα αίτια και τους 

τρόπους αντιμετώπισης των αναπηριών αυτών και των ειδικών αναγκών. 

• Να έχει εργασιακή εμπειρία γιατί κάθε περίπτωση παιδιού είναι διαφορετική 

και χρήζει ξεχωριστής προσέγγισης – αντιμετώπισης και η εκπαίδευση για 

απλές αναπηρίες είναι επαρκής.  

• Μια απάντηση διαφορετική από τις υπόλοιπες τονίζει πως δεν χρειάζεται 

εκπαίδευση καμία καθώς υπάρχουν τα ειδικά σχολεία. 

 Ακολούθησε η ερώτηση αν θεωρούν επαρκή τη βασική τους εκπαίδευση για να 

ανταπεξέλθουν σε μια τάξη στην οποία υπάρχουν παιδιά με αναπηρίες ή/και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες και δύο νηπιαγωγοί απάντησαν θετικά, έξι απάντησαν αρκετά, 

δέκα πέντε υποστήριξαν λίγο, έξι είπαν όχι και ένας δεν απάντησε.  

Μια ακόμη ερώτηση που είχε ως θέμα της την εκπαίδευση και τέθηκε στους 

νηπιαγωγούς είναι αν θεωρούν πως στην σημερινή κοινωνία με τα προβλήματα που 

την διακατέχουν είναι απαραίτητη η εξειδίκευση και η επιμόρφωση στην εκπαίδευση 

της ειδικής αγωγής, οι είκοσι τρείς απάντησαν θετικά και οι υπόλοιπους εφτά αρκετά. 

Την απάντηση αυτή δικαιολόγησαν λέγοντας τα εξής:  

• Αφού τα παιδιά που παρουσιάζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

ενσωματώνονται και εντάσσονται στην γενική εκπαίδευση (τμήματα ένταξης) 

είναι απαραίτητη η εξειδίκευση ώστε να μην εφαρμόζονται πρακτικές δοκιμής 

και πλάνης. 
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• Όλοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να κατέχουν ειδικές για τις περιπτώσεις αυτές 

γνώσεις γιατί ακόμα και ένα παιδί να βοηθήσεις είναι κέρδος. 

• Υπάρχει μεγάλη πολυπλοκότητα στις σχέσεις και ο εκπαιδευτικός καλείται να 

τις διαχειριστεί, κάθε περίπτωση πρέπει να αντιμετωπίζεται με το σωστό 

επιστημονικό τρόπο από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς. 

• Κάθε χρόνο τα προβλήματα μεγαλώνουν, όλο και περισσότερα παιδιά 

αντιμετωπίζουν προβλήματα και η επιμόρφωση και η στελέχωση με 

εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς κρίνεται απαραίτητη. 

• Ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού είναι να είναι καταρτισμένος και 

έτοιμος να διαχειριστεί μαθητές που ανήκουν σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης 

είτε κανονικά είτε ειδικά και οι εξειδικευμένες γνώσεις του θα βοηθήσουν στον 

γρήγορο εντοπισμό της διαφορετικότητας – ανάγκης, στη σωστή προσέγγιση 

των γονιών (που ίσως δεν έχουν ζητήσει την βοήθεια του αντίστοιχου φορέα) 

αλλά και στην κατάλληλη παιδαγωγική και ψυχοσυναισθηματική ενίσχυση του 

παιδιού. 

Η επόμενη ερώτηση αναφέρεται στο αν θεωρούν πως οι παροχές που έχουν 

στην τάξη καλύπτουν τις ανάγκες των παιδιών με αναπηρίες ή/και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες και δεκαεννέα απάντησαν λίγο, έντεκα είπαν καθόλου και 

κανένας δεν απάντησε ναι και αρκετά. Επιπλέον, όσον αφορά το αν πιστεύουν πως οι 

υλικοτεχνικές υποδομές που υπάρχουν στο νηπιαγωγείο μπορούν να βοηθήσουν και να 

υποστηρίξουν το έργο τους ως νηπιαγωγοί, δύο απάντησαν ναι, οχτώ είπαν αρκετά, οι 

περισσότεροι δηλαδή δεκαεφτά άτομα απάντησαν λίγο και μόλις τρείς είπαν όχι. Στην 

ερώτηση για το αν θεωρούν πως το αναλυτικό πρόγραμμα που ακολουθούν βοηθάει 

στην αποτελεσματική λειτουργία του νηπιαγωγείου και κυρίως όταν υπάρχουν στην 

τάξη παιδιά με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες απάντησαν ένας ναι, 

εννέα αρκετά δεκαεπτά λίγο και τρείς όχι.  

Στην ερώτηση αν πιστεύουν πως η φοίτηση στα Ειδικά νηπιαγωγεία βοηθάει 

τα παιδιά με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες περισσότερο από ότι το 

κλασικό νηπιαγωγείο απάντησαν έντεκα ναι, οχτώ αρκετά, έξι λίγο, τρείς όχι και δυο 

δεν απάντησαν καθόλου. Ακόμη, στην ερώτηση αν πιστεύουν ότι τα παιδιά με 

αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι καλύτερο να εντάσσονται στα 

Ειδικά νηπιαγωγεία ή στα κλασικά νηπιαγωγεία όπου ο εκπαιδευτικός έχει στήριξη 

από εξειδικευμένο προσωπικό απάντησαν τρείς υπέρ του ειδικού σχολείου, δεκατρείς 
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υπέρ του κλασικού σχολείου με εξειδικευμένο προσωπικό γιατί υποστήριξαν πως είναι 

καλύτερο για τα παιδιά αυτά ως προς την κοινωνικοποίηση τους, την κοινωνική  

αλληλεπίδραση, την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και κοινωνικής αποδοχής και 

γιατί το νηπιαγωγείο είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας. Επιπλέον, δεκατρείς 

νηπιαγωγοί υποστήριξαν πως η επιλογή εξαρτάται από τις συνθήκες, τις ανάγκες, τις 

ιδιαιτερότητες, τις υποδομές του σχολείου και του εκπαιδευτικού προσωπικού, ενώ 

ένας δεν απάντησε. 

Η προτελευταία ερώτηση είναι αν θεωρούν πως τα σχολεία Ειδικής Αγωγής 

που υπάρχουν στην χώρα μας εξυπηρετούν τις ανάγκες που έχουν όλα τα παιδιά με 

αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και απαντήθηκε από έναν ναι, από 

δεκαπέντε αρκετά από δώδεκα λίγο και από δύο καθόλου.  

Στην τελευταία ερώτηση η οποία αναφέρεται στο ποιες πιστεύουν ότι είναι οι 

δράσεις που πρέπει να κάνει το υπουργείο παιδείας σε συνεργασία με τα σχολεία ώστε 

να είναι ισότιμη η συμμετοχή στην μάθηση των παιδιών με ή χωρίς με αναπηρίες ή/και 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες απάντησαν τα εξής:  

• Πως πρέπει να δημιουργήσει στα γενικά σχολεία ειδικά τμήματα στα οποία θα 

γίνονται εκτός από τα μαθήματα γενικής παιδείας, κάποια μαθήματα που 

βοηθούν στην καλύτερη ένταξη των παιδιών με ή χωρίς αναπηρίες ή/και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. 

• Αφού η συνύπαρξη των μαθητών ειδικής αγωγής και μη είναι σημαντική για 

την εξέλιξη των πρώτων, θα πρέπει το υπουργείο να μεριμνήσει ώστε κάθε 

σχολική βαθμίδα να αποκτήσει την αναγκαία ειδική παιδαγωγική βοήθεια και 

υποστήριξη από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς ή από μια διεπιστημονική 

ομάδα (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, 

βοηθητικό προσωπικό). 

• Να αναβαθμίσει τις σχετικές δομές (ΚΕΔΔΥ, ιατροπαιδαγωγικα κλπ.). 

• Να είναι μικρότερος ο αριθμός των παιδιών στην τάξη. 

• Να υπάρχει στήριξη γονέων. 

• Σημαντικό είναι η υλικοτεχνική υποδομή, καταρτισμένο προσωπικό με όρεξη 

και μεράκι, ευκολία πρόσβασης σε όλους τους χώρους μέσα και έξω από το 

σχολείο και μουσικές δράσεις γιατί η μουσική αποτελεί ψυχοθεραπεία,  

• Κοινές δράσεις νηπιαγωγείων και ειδικών σχολείων.  
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• Επιμορφώσεις, σεμινάρια και καταρτισμένο ειδικό προσωπικό για την καλή 

εξέλιξη του παιδιού. 

 

4. Συμπεράσματα 
Στο σημείο αυτό και αφού έχει ολοκληρωθεί η έρευνα θα γίνει η καταγραφή των 

συμπερασμάτων – αποτελεσμάτων που εξήχθησαν από τις απαντήσεις των 

νηπιαγωγών. Οι περισσότεροι νηπιαγωγοί θεωρούν πως τα παιδιά με αναπηρίες ή 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να φοιτούν στο γενικό σχολείο ανάλογα πάντα 

με τις ιδιαιτερότητες τους αλλά πιθανόν να είναι καλύτερο να φοιτούν σε ειδικό. Αν 

και στην χώρα μας θεωρούν μέτρια τα σχολεία της ειδικής αγωγής για την κάλυψη των 

αναγκών όλων των κατηγοριών της. Η επιλογή του ειδικού σχολείου όμως 

υποστηρίζεται επειδή οι παροχές και οι υλικοτεχνικές υποδομές του γενικού δεν 

πληρούν της ανάλογες προϋποθέσεις, χρειάζονται εξειδικευμένο προσωπικό και το 

αναλυτικό πρόγραμμα δεν βοηθάει στην αποτελεσματική λειτουργία του νηπιαγωγείου 

όταν υπάρχουν παιδιά με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Παρατηρείται 

πως οι περισσότεροι είχαν στην τάξη παιδιά με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες.  Βέβαια, οι χρονιές που είχαν και τέτοια παιδιά είναι λιγότερες από πέντε και 

για να διαχειριστούν μια τέτοια τάξη εφάρμοσαν ομαδοσυνεργατική μάθηση και 

παράλληλη στήριξη. Επιπροσθέτως, προσπάθησαν να εντάξουν και να ομαδοποιήσουν 

ομαλά τα παιδιά αυτά στην τάξη και συμβουλεύτηκαν εξειδικευμένα άτομα της ειδικής 

αγωγή, ειδικούς συμβούλους, βιβλία- εγχειρίδια. 

 Όταν όμως τους τέθηκε το ερώτημα για την επιλογή ανάμεσα στο ειδικό 

σχολείο και στο κλασικό όπου ο εκπαιδευτικός θα έχει στήριξη από εξειδικευμένο 

προσωπικό, υπερίσχυσε η δεύτερη εκδοχή υποστηρίζοντας την περίπου οι μισοί 

ερωτηθέντες. Ενώ οι άλλοι μισοί απάντησαν εξαρτάται από τις συνθήκες, τις ανάγκες, 

τις ιδιαιτερότητες, τις υποδομές του σχολείου και του εκπαιδευτικού προσωπικού. 

Προτιμήθηκε το κλασικό νηπιαγωγείο με ειδικευμένο προσωπικό για την 

κοινωνικοποίηση των παιδιών, την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και κοινωνικής 

αποδοχής και γιατί το νηπιαγωγείο είναι μικρογραφία της κοινωνίας. 

 Ολοκληρώνοντας, οι πιο πολλοί προσπαθούν να παρακολουθούν σεμινάρια και 

επιμορφωτικά προγράμματα για την βελτίωση της εκπαίδευσης τους. Οι περισσότεροι 

θεωρούν μέτρια την εκπαίδευση τους για να ανταπεξέλθουν σε μια τέτοια τάξη και 
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προτείνουν ότι για την σωστή διαχείριση της από ένα εκπαιδευτικό θα πρέπει η 

εκπαίδευση του να είναι εξειδικευμένη. Επιπλέον, ένας εκπαιδευτικός πέρα από την 

γενική εκπαίδευση πρέπει να κατέχει γνώσεις και για την ειδική αγωγή είτε από 

μεταπτυχιακά προγράμματα είτε από σεμινάρια συνεχής μετεκπαίδευσης καθώς 

καλείται να διαχειριστεί κάθε περίπτωση με το σωστό επιστημονικό τρόπο. 

 Καταληκτικά, πρέπει να τονιστεί πως το υπουργείο παιδείας σε συνεργασία με 

τα σχολεία για να είναι ισότιμη η συμμετοχή στην μάθηση παιδιών με ή χωρίς 

αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί. Τέτοιες 

δράσεις είναι να προσλάβει εξειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό και 

διεπιστημονικές ομάδες, η τάξη να περιλαμβάνει λιγότερα παιδιά, να εντάξει στην 

σχολική βαθμίδα ειδική παιδαγωγική υποστήριξη, να αναβαθμίσει τις σχετικές δομές 

(π.χ. ΚΕΔΔΥ) και να οργανώνει επιμορφωτικά προγράμματα και σεμινάρια. 
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Παράρτημα: Ερωτηματολόγιο 
Το ερωτηματολόγιο έχει συνταχθεί για την πτυχιακή εργασία που διενεργείται από 

φοιτήτρια του Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Το 

θέμα της εργασίας είναι «οι απόψεις των νηπιαγωγών για τον διαφοροποιημένο τρόπο 

μάθησης σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». Σκοπός του είναι να ερευνήσει 

τις απόψεις των νηπιαγωγών για την διαφοροποιημένη μάθηση.  

 

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο.  

 

Προσωπικά στοιχεία: 

1. Φύλο:   Άντρας □  Γυναίκα □ 

2. Ηλικία:  20 – 30 □      31 – 40 □     41 – 50 □       51 – 60 □    > 60 □    

3. Η εργασιακή θέση:  Μόνιμος □  Αναπληρωτής □ 

4. Σπουδές:  Διδασκαλείο □……………………………………………………....       

Μεταπτυχιακός Τίτλος □……………………………………………………… 

Διδακτορικό □………………………………………………………………… 

5. Πέραν των σπουδών σας, παρακολουθείτε σεμινάρια ή επιμορφωτικά 

προγράμματα; 

Προσδιορίστε:…………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………. 

6. Πόσα χρόνια διδάσκετε σε νηπιαγωγεία;………………………………………. 

Αντιλήψεις για την τάξη με ή χωρίς παιδιά με αναπηρίες ή/και 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: 

7. Πιστεύετε πως τα παιδιά με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

μπορούν να φοιτούν στην ίδια τάξη με παιδιά χωρίς αναπηρίες ή/και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες;    Ναι □,      αρκετά □,        λίγο □,    καθόλου □ 
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8. Στην επαγγελματική σας καριέρα στις τάξεις που εργαζόσασταν 

συμπεριλαμβάνονταν και παιδιά με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες;       Ναι □,      αρκετά □,          λίγο □,     καθόλου □ 

Προσδιορίστε πόσες χρονιές: 0 □,     λιγότερες από 5 □             5 – 10 □,       

10 – 15 □,     15 – 20 □,              περισσότερες από 20 □  

9. Πώς διαχειριστήκατε την τάξη σας όταν υπήρχαν και παιδιά με αναπηρίες 

ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες; 

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………….. 

10. Τι είδους εκπαίδευση πιστεύετε ότι πρέπει να λάβει ένας εκπαιδευτικός για την 

σωστή διαχείριση της τάξης στην οποία περιλαμβάνονται και παιδιά με 

αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες; 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………. 

11. Θεωρείτε επαρκή τη βασική σας εκπαίδευση για να ανταπεξέλθετε σε μια τάξη 

στην οποία υπάρχουν παιδιά με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες; 

   Ναι □,      αρκετά □,        λίγο □,    καθόλου □ 

12. Θεωρείτε πως στην σημερινή κοινωνία με τα προβλήματα που την διακατέχουν 

είναι απαραίτητη η εξειδίκευση και η επιμόρφωση στην εκπαίδευση της ειδικής 

αγωγής;  Ναι □,   αρκετά □,    λίγο □,   καθόλου□ 

Γιατί;……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….
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………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….. 

13. Θεωρείτε πως οι παροχές που έχετε στην τάξη καλύπτουν τις ανάγκες των 

παιδιών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες;    

Ναι □,      αρκετά □,        λίγο □,    καθόλου □ 

14. Πιστεύετε πως οι υλικοτεχνικές υποδομές που υπάρχουν στο νηπιαγωγείο 

μπορούν να βοηθήσουν και να υποστηρίξουν στο έργο σας ως νηπιαγωγό; 

  Ναι □,      αρκετά □,        λίγο □,    καθόλου □ 

15. Θεωρείται πως το αναλυτικό πρόγραμμα που ακολουθείτε βοηθάει στην 

αποτελεσματική λειτουργία του νηπιαγωγείου και κυρίως όταν υπάρχουν στην 

τάξη παιδιά με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες;    

  Ναι □,      αρκετά □,        λίγο □,    καθόλου □ 

16. Πιστεύετε πως η φοίτηση στα Ειδικά νηπιαγωγεία βοηθάει τα παιδιά με 

αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες περισσότερο από ότι το κλασικό 

νηπιαγωγείο;     Ναι □,      αρκετά □,        λίγο □,    καθόλου □ 

17. Πιστεύετε ότι τα παιδιά με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι 

καλύτερο να εντάσσονται στα Ειδικά νηπιαγωγεία ή στα κλασικά νηπιαγωγεία 

όπου ο εκπαιδευτικός έχει στήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό; 

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………..................

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

18. Θεωρείται πως τα σχολεία Ειδικής Αγωγής που υπάρχουν στην χώρα μας 

εξυπηρετούν τις ανάγκες που έχουν όλα τα παιδιά με αναπηρίες ή/και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες;    Ναι □,      αρκετά □,        λίγο □,    καθόλου □ 

19. Ποιες δράσεις πιστεύετε πως πρέπει να κάνει το υπουργείο παιδείας σε 

συνεργασία με τα σχολεία ώστε να είναι ισότιμη η συμμετοχή στην μάθηση των 

παιδιών με ή χωρίς με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες; 

………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………..…
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………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ!!! 
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