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ΡΕΙΛΗΨΗ 
 

Θ παροφςα πτυχιακι εργαςία με τίτλο «Διερεφνθςθ των απόψεων των εκπαιδευτικϊν τθσ 

πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςχετικά με τθ ςυμπερίλθψθ των μακθτϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ» 

εκπονικθκε ςτο Ραιδαγωγικό Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθ του Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ. 

Σκοπόσ, όμωσ, τθσ εργαςίασ δεν είναι να διερευνθκοφν μόνο αυτζσ οι αντιλιψεισ, αλλά και ο βακμόσ 

επίδραςθσ τθσ αυτοαποτελεςματικότθτασ των εκπαιδευτικϊν ςτθ διαμόρφωςθ των αντιλιψεϊν τουσ. 

Στθν ζρευνα ςυμμετείχαν 198 εκπαιδευτικοί πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ διαφόρων περιοχϊν τθσ 

Ελλάδασ, οι οποίοι απάντθςαν τθν κλίμακα «Αντιλιψεισ για τθ ςυμπεριλθπτικι εκπαίδευςθ μακθτϊν με 

ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ» και τθν υποκλίμακα «Αντιλθπτι αυτοαποτελεςματικότθτα». Σε ζνα 

γενικότερο πλαίςιο οι εκπαιδευτικοί παρουςίαςαν κετικζσ αντιλιψεισ ςχετικά με τθ ςυμπεριλθπτικι 

τακτικι και κετικζσ ςτάςεισ όςον αφορά τθν αυτοαποτελεςματικότθτα. Τα αποτελζςματα γενικά 

ςυςχετίηονται με τθ ςφγχρονθ βιβλιογραφία και δεν λείπουν οι προτάςεισ για προγράμματα επιπλζον 

επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν, ζτςι ϊςτε, κυρίωσ οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί να αναπτφξουν 

κετικότερεσ ςτάςεισ απζναντι ςτθ ςυμπερίλθψθ.  

Λζξεισ κλειδιά: Συμπερίλθψθ, αυτοαποτελεςματικότθτα, άτομα με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. 

 
ABSTRACT 

 

This diploma thesis titled  “Exploring the views of primary school teachers on the inclusion of students with 

special educational needs” was elaborated in the Department of Primary Education of the University of 

Western Macedonia. However, the aim of the thesis is not only to explore these perceptions but also the 

degree of impact of teachers' self-efficacy on the formation of their perceptions. The survey involved 198 

primary school teachers from various regions of Greece, who responded to the scale “Attitudes Toward 

Inclusive Education Scale” and the sub-scale “Perceived Self-Efficiency”. In a more general context, 

teachers have shown positive attitudes about the inclusive tactics and positive attitudes about self-

efficacy. The results are generally correlated with modern bibliography and there are no missing proposals 

for additional teacher education programs, so that, in particular, future teachers develop more positive 

attitudes toward inclusion. 

    Key words: Inclusion, self-efficacy, people with special educational needs. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

    Με τθν παροφςα εργαςία ζχουμε ςκοπό να εξετάςουμε τθν ζννοια τθσ ςυμπεριλθπτικισ εκπαίδευςθσ 

και να προχωριςουμε ςτθν αναλυτικότερθ διερεφνθςθ του κζματοσ κακορίηοντασ τουσ όρουσ που 

αναφζρονται. Ριο ςυγκεκριμζνα, τίκεται βαςικόσ ςτόχοσ να διευκρινιςτεί ο όροσ «άτομα με ειδικζσ 

εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ» και να κατανοθκεί θ ςπουδαιότθτα τθσ διαδικαςίασ ειςαγωγισ των παιδιϊν 

αυτϊν τόςο ςτο γενικό ςχολείο όςο και ςτα τμιματα ζνταξθσ. Επιπροςκζτωσ, κα επιχειριςουμε να 

παρουςιάςουμε τισ διάφορεσ αντιλιψεισ των εκπαιδευτικϊν αναφορικά με τθν λειτουργικότθτα τθσ 

ςυμπεριλθπτικισ εκπαίδευςθσ ςτθν τάξθ παρουςιάηοντασ τα πλεονεκτιματα αυτισ. 

    Εν κατακλείδι, κρίνεται απαραίτθτο να ςθμειωκεί ότι με τθν παροφςα εργαςία κα γίνει κατανοθτό ότι, 

τελικά, θ εκπαίδευςθ αποτελεί το κυριότερο μζςο που κα ςυμβάλει ςτθν αποκατάςταςθ του όρου 

«άτομα με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ» και ςτθν ομαλι ςχολικι και κοινωνικι τουσ ζνταξθ. 
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1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
 
ΘΕΩΗΤΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ 
1. Εννοιολογικοί προςδιοριςμοί 

1.1. Οριςμόσ τησ ςυμπερίληψησ. 
Τα τελευταία χρόνια, ζχουν παρατθρθκεί παγκοςμίωσ ςθμαντικζσ προςπάκειεσ για τθν εξάλειψθ των 

εκπαιδευτικϊν και κοινωνικϊν ανιςοτιτων, που εκδθλϊνονται με τθ μθ αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ 

προσ ζνα άτομο ι προσ μια ομάδα ατόμων (Power & Gewirtz, 2001). Γι’ αυτό το λόγο, κάνει τθν εμφάνιςι 

του και ο όροσ «ςυνεκπαίδευςθ» (inclusion), ο οποίοσ αναφζρεται ςτθν προςπάκεια που καταβάλλεται 

για τθν ςυνφπαρξθ και ςυνδιδαςκαλία των περιςςότερων μακθτϊν με ειδικζσ ανάγκεσ με τουσ 

ςυμμακθτζσ τουσ που δεν ζχουν ειδικζσ ανάγκεσ, ςε κοινά ςχολεία όλων των βακμίδων τθσ εκπαίδευςθσ, 

και ςτισ ςυνθκιςμζνεσ ςχολικζσ τάξεισ (Smith et al, 1998).  Ζτςι, θ αντίλθψθ ότι θ εκπαίδευςθ πρζπει να 

παρζχεται ςε όλα τα παιδιά ανεξαιρζτωσ οδιγθςε ςτθν ιδζα τθσ ςυμπεριλθπτικισ εκπαίδευςθσ.     

Αρχικά, μετά τθν παγκόςμια αναγνϊριςθ των δικαιωμάτων των παιδιϊν ςτο ςυνζδριο τθσ Unesco ςτθ 

Σαλαμάνκα, θ εκπαιδευτικι πολιτικι ςυνδζκθκε με τθ ςυμπεριλθπτικι εκπαίδευςθ ζχοντασ ωσ ςτόχο τθν 

ιςότιμθ κοινωνικι αποδοχι όλων των ατόμων. Ριο ςυγκεκριμζνα, ο όροσ ςυνεκπαίδευςθ «αναφζρεται ς’ 

ζνα ςυνεχι αγϊνα για τθ δθμιουργία ενόσ καλφτερου ςχολείου. Δθλαδι, τθ δθμιουργία ενόσ ςχολείου 

που κα βαςίηεται ςτθν αρχι τθσ ιςοτιμίασ με ςκοπό να ανταποκρικεί αποτελεςματικά ςτα δικαιϊματα και 

ςτισ ανάγκεσ όλων των παιδιϊν ανεξαρτιτου φφλου, νοθτικισ ι ςωματικισ ικανότθτασ, εκνικότθτασ, 

κοινωνικοοικονομικοφ επιπζδου, χρϊματοσ του δζρματοσ ι και χρϊματοσ των ματιϊν. Σε ζνα τζτοιο 

ςχολείο θ ζνταξθ δεν κεωρείται αυτοςκοπόσ αλλά μζςον για δράςθ και για ανάπτυξθ εκπαιδευτικϊν 

πρακτικϊν που κα ξεφεφγουν από τθ ςυνθκιςμζνθ ψυχοπακολογικι κεϊρθςθ των διαδικαςιϊν 

διδαςκαλίασ και μάκθςθσ» (UNESCO, 1994). 

Ραρόλο που, πρωτίςτωσ, πραγματοποιικθκε  προςπάκεια να εφαρμοςτεί θ ςυμπεριλθπτικι 

εκπαίδευςθ ςε μακθτζσ με αναπθρία, τα τελευταία χρόνια, ωςτόςο, διευρφνκθκε ςε τζτοια ζκταςθ ϊςτε 

να περιλαμβάνει όλουσ τουσ μακθτζσ που μπορεί να βρεκοφν ςτο περικϊριο εξαιτίασ οποιαςδιποτε 

μορφισ ειδικϊν εκπαιδευτικϊν αναγκϊν (Forlin et al., 2009). Θ αναπθρία μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ μια 

κοινωνικά δομθμζνθ διαφορά (Carrington, 1999). Από τθ ςτιγμι που υιοκετικθκε το κοινωνικό μοντζλο 

τθσ ζννοιασ τθσ αναπθρίασ, οι παιδαγωγικζσ τακτικζσ αναπτφχκθκαν με ςκοπό να καλφψουν αυτι τθ 

διάςταςθ. Ζτςι, οι εκπαιδευτικοί επιμορφϊνονται προκειμζνου να ςτθρίξουν μακθτζσ με ποικίλεσ και 

διαφορετικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, οι οποίεσ ςυνυπάρχουν ςτθ γενικι τάξθ (Bornman & Donohue, 

2013). Γι’ αυτό το λόγο και θ ςυνεκπαίδευςθ αναφζρεται ςε μακθτζσ που ζχουν μικρό και μεγάλο βακμό 

αναπθρίασ που κα δεχκοφν, όμωσ, μια ίςθ εκπαίδευςθ ανάμεςα ςε μακθτζσ ίςθσ θλικίασ, χωρίσ 

αναπθρίεσ (Hammond, & Ingalls, 2003). 

Επιπροςκζτωσ, θ ςυμπεριλθπτικι εκπαίδευςθ ςυνδζεται με τθ ςυμμετοχι και τθ μάκθςθ όλων 

ανεξαιρζτωσ των μακθτευομζνων, με τθν αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ, με το ςχολείο ςαν ςφνολο, με 

τθ δθμοκρατία και με τθν κοινωνία γενικά. Ρεριλαμβάνει τθν πολιτικι τθσ αναγνϊριςθσ και ςχετίηεται με 

το ποιοσ αποκλείεται από τθν εκπαίδευςθ και από τθν κοινωνία γενικότερα (Barton, 2003). Αυτό ςθμαίνει 

ότι όλα τα παιδιά ζχουν το δικαίωμα να παρακολουκοφν το ςχολείο τθσ γειτονιάσ τουσ, χωρίσ να υπάρχει 

περιοριςμόσ ςε ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ ατόμων. Το κάκε παιδί δικαιοφται να ζχει τισ ίδιεσ εκπαιδευτικζσ 

ευκαιρίεσ και δυνατότθτεσ όπωσ και κάκε παιδί τθσ θλικίασ του (Σταςινόσ, 2013). Ζτςι, δεν γίνεται μόνο θ 

τοποκζτθςθ ενόσ παιδιοφ με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ μζςα ςτο κανονικό ςχολείο, αλλά και ςτισ 
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ςυνκικεσ που όλα τα παιδιά μποροφν με αποτελεςματικότθτα να εκπαιδευτοφν (Angelides, Stylianou & 

Gibbs, 2006). Αυτό μπορεί να γίνει πραγματικότθτα με τθν παροχι τθσ απαραίτθτθσ ειδικισ παιδαγωγικισ 

βοικειασ και υποςτιριξθσ από ειδικευμζνουσ εκπαιδευτικοφσ ι από μία διεπιςτθμονικι ομάδα (Porter, 

1997). 

Άλλωςτε, θ παροχι ίςων ευκαιριϊν ςτθν εκπαίδευςθ για όλουσ είναι το αίτθμα τθσ ςφγχρονθσ εποχισ, 

ζνα αναφαίρετο ανκρϊπινο δικαίωμα, μια αρχι ςτθν οποία κα ζπρεπε να βαςίηεται θ εκπαίδευςθ 

ςυνολικά (Acedo et al, 2009). Στόχοσ τθσ ςυμπεριλθπτικισ εκπαίδευςθσ είναι θ δθμιουργία ενόσ ςχολείου 

για όλουσ μζςω τθσ ςυνολικισ και ουςιαςτικισ αλλαγισ ςτθν κουλτοφρα τθσ εκπαίδευςθσ (Howes et al, 

2009). 

1.2. Από την ζνταξη και ενςωμάτωςη ςτη ςυμπερίληψη. 
Λόγω του ότι το φάςμα των οριςμϊν ποικίλει ςχετικά με τθ ςυμπερίλθψθ μακθτϊν με ειδικζσ 

εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ςτθ γενικι εκπαίδευςθ, είναι χριςιμο προτοφ προχωριςουμε ςτθν αναλυτικότερθ 

διερεφνθςθ του κζματοσ, να διαχωρίςουμε τουσ όρουσ που υπογραμμίηονται ςτθ ςχετικι βιβλιογραφία Θ 

ανάγκθ διαςαφινιςθσ των όρων κακίςταται απαραίτθτθ κακϊσ οι ζννοιεσ χρθςιμοποιοφνται ακόμα και 

από τουσ εκπαιδευτικοφσ ταυτόςθμα και αδιάκριτα. Στο ςφνολο των βιβλιογραφικϊν αναφορϊν οι 

ζννοιεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν απόδοςθ τθσ διαδικαςίασ ειςαγωγισ των παιδιϊν με ειδικζσ 

εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ςτο γενικό ςχολείο είναι οι όροι «ςυμπερίλθψθ/ςυνεκπαίδευςθ», «ζνταξθ», 

«ενςωμάτωςθ». Στο χϊρο τθσ Ειδικισ αλλά και τθσ Γενικισ Αγωγισ, χρθςιμοποιοφνται οι όροι «ζνταξθ» 

και «ενςωμάτωςθ», οι οποίοι αρκετά ςυχνά ςυγχζονται και παρουςιάηονται ωσ ςυνϊνυμοι 

(Ρολυχρονοποφλου 1999, Λιοδάκθσ 1997, Τςιναρζλθσ 1993). 

Αρχικά, ο όροσ «ζνταξθ» ανταποκρίνεται «ςτθ ςυςτθματικι τοποκζτθςθ κάποιου μζςα ςε κάτι άλλο 

και τθν ολοκλιρωςθ του υποκειμζνου ωσ αυτοτελοφσ, ακζραιου μζρουσ ενόσ ευρφτερου όλου»  (Ηϊνιου-

Σιδζρθ, 1998). Ραράλλθλα με τισ διαπιςτϊςεισ τθσ Ηϊνιου-Σιδζρθ (1996) κυριαρχοφν και οι διαπιςτϊςεισ 

του Σοφλθ (2002) ςφμφωνα με τισ οποίεσ κατά τθν «ζνταξθ» τα παιδιά που ζχουν ιδιαιτερότθτεσ 

διατθροφν τα αρχικά ατομικά τουσ χαρακτθριςτικά όπου εμπλουτίηονται αφοφ τα παιδιά αυτά υιοκετοφν 

 και χαρακτθριςτικά από το ευρφτερο περιβάλλον τουσ ζχοντασ ωσ ςτόχο τθν αυτοβελτίωςι τουσ. Από τθν 

άλλθ πλευρά, τα παιδιά χωρίσ ιδιαιτερότθτεσ δζχονται αξίεσ και αντιλιψεισ που τουσ βοθκοφν να 

κατανοοφν τθ διαφορετικότθτα άλλων ατόμων. (Ηϊνιου-Σιδζρθ 1996, Σοφλθσ 2002).  

Σφμφωνα με τον Κόμπο, ωσ «ζνταξθ» ορίηεται «θ εγγραφι και θ κανονικι φοίτθςθ των παιδιϊν με 

ειδικζσ ανάγκεσ (παιδιϊν με νοθτικι κακυςτζρθςθ ι με ςωματικζσ αναπθρίεσ ι προβλιματα 

ςυμπεριφοράσ), μζςα ςτισ κανονικζσ τάξεισ του ςυνθκιςμζνου ςχολείου. Νοείται ότι τα παιδιά αυτά κα 

ςυμμετζχουν ςτθν εργαςία που γίνεται ςτισ τάξεισ ςτο βακμό που τουσ επιτρζπουν οι ικανότθτζσ τουσ και 

κα βοθκοφνται με εξατομικευμζνθ εργαςία από δάςκαλο τθσ Ειδικισ Αγωγισ.» (Κόμποσ, 1992). Θ εργαςία 

από το δάςκαλο τθσ Ειδικισ Αγωγισ κα πρζπει να παρζχεται όταν οι υπόλοιποι μακθτζσ τθσ τάξθσ κα 

απαςχολοφνται με εργαςία τθν οποία οι μακθτζσ με ειδικζσ ανάγκεσ δε μποροφν να παρακολουκιςουν 

και ςυνεπϊσ αδυνατοφν να ςυμμετζχουν ενεργά ςτισ δραςτθριότθτεσ που τθ ςυνοδεφουν. Ραράλλθλα, 

κα πρζπει να τονιςκεί πωσ οι μακθτζσ με ειδικζσ ανάγκεσ που εντάςςονται ςτθν κανονικι τάξθ δεν ζχουν 

φτάςει/αναπτφξει ακόμα τθν ικανότθτα να δθμιουργοφν ςχζςεισ ςυνεργαςίασ με τα υπόλοιπα παιδιά τθσ 

τάξθσ, ϊςτε να αναπτφςςεται θ μεταξφ τουσ αλλθλεπίδραςθ. Μποροφν να ςυμμετζχουν ςε διάφορεσ 

δραςτθριότθτεσ τθσ τάξθσ, χρειάηονται, όμωσ, ςτιριξθ από το δάςκαλο τθσ Ειδικισ Αγωγισ (Κόμποσ, 

1992). 
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Εν ςυνεχεία, ο Τςιναρζλθσ τονίηει ότι «ζνταξθ ςθμαίνει τθν αποδοχι, μζςα ςε μια ιδθ λειτουργοφςα -

με τισ δικζσ τθσ φυςικζσ και κοινωνικζσ δυναμικζσ- ομάδα, μιασ κζςθσ, από ζνα άτομο ι μια κατθγορία 

ατόμων, που ζχουν διαφορετικά κοινωνικά, βιολογικά, ψυχολογικά ι οικονομικά χαρακτθριςτικά και τθν 

παροχι κάκε είδουσ βοικειασ μζςα και ζξω από τθν ομάδα για τθ διατιρθςθ τθσ κζςθσ αυτισ, κακϊσ και 

τθν απόκτθςθ ρόλου ι ρόλων ςτα πλαίςια αυτισ τθσ ομάδασ» (Τςιναρζλθσ, 1993). Ραράλλθλα, ο 

Κυπριωτάκθσ υπογραμμίηει ότι «ζνταξθ είναι θ τοποκζτθςθ ενόσ ανκρϊπου ςε μια ομάδα, θ οποία όμωσ 

ςυχνά επιβάλλεται από άλλουσ (Κυπριωτάκθσ, 2001). 

Ρροςεγγίηοντασ τον όρο «ενςωμάτωςθ» δθλϊνει «τθν μονόδρομθ προςκόλλθςθ και εξομοίωςθ 

κάποιου προσ μια ολότθτα» (Ηϊνιου-Σιδζρθ, 1998). Επιπλζον, ςτθριηόμενοι ςτουσ Ηϊνιου-Σιδζρθ (1996) 

και Σοφλθ (2002) ςτθ διαδικαςία τθσ ενςωμάτωςθσ τα χαρακτθριςτικά των παιδιϊν αφομοιϊνονται και 

χάνονται προσ όφελοσ του ςυνόλου με αποτζλεςμα να χάνεται θ μοναδικότθτά τουσ. Ο Κόμποσ (1992), ςε 

αντίκεςθ με τθν ζνταξθ, περιγράφει τθν «ενςωμάτωςθ» ωσ τθν πλιρθ τοποκζτθςθ των παιδιϊν με ειδικζσ 

ανάγκεσ μζςα ςτθ γενικι τάξθ, όπου τα παιδιά με ι και χωρίσ ειδικζσ ανάγκεσ, ζχουν τθν ευκαιρία για 

αλλθλεπίδραςθ και δθμιουργία ςχζςεων μεταξφ τουσ με αποτζλεςμα τθν ομαλι ζνταξι τουσ ςτον 

κοινωνικό τομζα (Κόμποσ, 1992). Ωςτόςο, «θ πλιρθσ εκπαιδευτικι και κοινωνικι ζνταξθ των παιδιϊν με 

ειδικζσ ανάγκεσ (εκπαιδευτικζσ και άλλεσ) μζςα ςε μια κανονικι τάξθ ςυνομιλικων τουσ εξυπακοφεται 

ςυμμετοχι τουσ ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ που επιτελοφνται ςτθν τάξθ, ανάλογα πάντα με τισ 

δυνατότθτζσ τουσ, χωρίσ καμιά ξεχωριςτι βοικεια από άλλο δάςκαλο εκτόσ από τθσ τάξθσ τουσ» 

(Κόμποσ, 1992). 

Ραράλλθλα, νοείται ότι τα παιδιά με ειδικζσ ανάγκεσ ζχουν φτάςει ςε τζτοιο επίπεδο, ϊςτε να 

μποροφν να δθμιουργοφν ςχζςεισ με τα άλλα παιδιά, οι οποίεσ να τουσ επιτρζπουν να αναπτφςςουν 

κάποιο είδοσ αλλθλεπίδραςθσ. Τοφτο ςθμαίνει πωσ μπορεί να ωφελθκοφν από το πρόγραμμα τθσ τάξθσ 

με τθ βοικεια του δαςκάλου. Ο δάςκαλοσ Ειδικισ Αγωγισ, ςτισ περιπτϊςεισ που το παιδί τελικά 

ενςωματϊνεται ςτο ςφνολο, εξακολουκεί να του παρζχει βοικεια με ζμμεςο τρόπο και παράλλθλα να 

βοθκείται και ο ίδιοσ ςτον τρόπο διδαςκαλίασ. Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι υπάρχει ςτενι ςχζςθ 

ςυνεργαςίασ μεταξφ δαςκάλου – μακθτι με απϊτερο ςκοπό τθν επιτυχία του μακθτι ωσ προσ τισ 

ςχολικζσ του υποχρεϊςεισ (Κόμποσ, 1992). Ζτςι, επιτυγχάνεται θ ομαλι ενςωμάτωςθ του μακθτι με 

ειδικζσ ανάγκεσ ςτθν ομάδα.  

Σφμφωνα με τον οριςμό που δίνει ο Τςιναρζλθσ «Ενςωμάτωςθ ςθμαίνει αλλθλοαποδοχι από ζνα 

ςφνολο ι μια ομάδα, ενόσ ατόμου ι μιασ ομάδασ, ανάπτυξθ κοινωνιοδυναμικϊν ςχζςεων, χωρίσ τθν 

παροχι καμιάσ ιδιαίτερθσ βοικειασ, είτε από τθν ομάδα είτε από οποιονδιποτε εξωτερικό παράγοντα, με 

αποτζλεςμα τθν πλιρθ απορρόφθςθ του ατόμου ι τθσ ομάδασ ςτισ διαμορφοφμενεσ ςχζςεισ, αλλά και 

διατιρθςθ των χαρακτθριςτικϊν τθσ προςωπικότθτασ αμφίπλευρα» (Τςιναρζλθσ, 1993 ςτο: Ηϊνιου-

Σιδζρθ, 1996). Ραράλλθλα, ο Κυπριωτάκθσ ςθμειϊνει ότι «ενςωμάτωςθ ςθμαίνει αλλθλεπίδραςθ 

ανάμεςα ςε διαφορετικά μζλθ μιασ ομάδασ τονίηοντασ κυρίωσ τισ προςπάκειεσ που καταβάλλονται για 

τθν εξάλειψθ τθσ απομόνωςθσ των ατόμων με ιδιαιτερότθτεσ» (Κυπριωτάκθσ, 2001). 

Θ διαφορά, λοιπόν, των όρων «ζνταξθ» και «ενςωμάτωςθ» είναι ότι ςτθν ζνταξθ διατθροφνται τα 

αρχικά βαςικά χαρακτθριςτικά του ατόμου ι τθσ ομάδασ ατόμων, τα οποία εμπλουτίηονται και 

μεταβαίνουν ςε διαρκϊσ ανερχόμενα επίπεδα ολοκλιρωςθσ, ενϊ ςτθν ενςωμάτωςθ εξαφανίηονται τα 

αρχικά βαςικά χαρακτθριςτικά, ζχοντασ αφομοιωκεί από τα χαρακτθριςτικά ενόσ ευρφτερου ςυνόλου. Ωσ 

προσ τθν ερμθνεία των λζξεων, ζνταξθ ορίηεται «θ ςυςτθματικι τοποκζτθςθ του ενόσ ςαν αδιάςπαςτο 
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μζροσ μζςα ςε ζνα ςυγκροτθμζνο ςφνολο» ενϊ ενςωμάτωςθ καλείται «θ τοποκζτθςθ του ενόσ μζςα ςε 

ζνα ςφνολο, ϊςτε να αποτελεί κάτι το ενιαίο με αυτό και να χάνει τθν αυτοτζλειά του» (Λεξικό τθσ Κοινισ 

Νεοελλθνικισ 2002). 

Μετά τθ Διακιρυξθ τθσ Σαλαμάνκα «Ραιδαγωγικι για ειδικζσ ανάγκεσ» το 1994, θ ζννοια τθσ ζνταξθσ 

κεωρείται απαρχαιωμζνθ, διότι οι ειδικζσ ανάγκεσ δεν ορίηονται πια μόνο ςε ςχζςθ με τθν αναπθρία αλλά 

και με τισ εξωτερικζσ δεξιότθτεσ και τισ πολιτιςμικζσ ιδιαιτερότθτεσ (Ηϊνιου-Σιδζρθ, 2000). Αν μζχρι τθ 

Διακιρυξθ τθσ Σαλαμάνκα (1994) μποροφςαμε να κεωριςουμε ότι θ ζνταξθ και τα ςχολεία ζνταξθσ 

αφοροφςαν τα ειδικά άτομα, από το 1994 και εξισ, το ςχολείο οφείλει να προςανατολίηεται προσ τισ 

ανάγκεσ όλων των παιδιϊν. Ρρζπει να γίνει κατανοθτό ςε αυτό το ςθμείο ότι θ λζξθ «ειδικζσ» δεν 

ςχετίηεται πια μόνο με κάποια ςυγκεκριμζνθ αναπθρία αλλά και με τθ διαφορά γλωςςικϊν, πολιτιςμικϊν, 

φυλετικϊν και θλικιακϊν χαρακτθριςτικϊν και με τισ ανάγκεσ που προκφπτουν εξαιτίασ τουσ. 

Σφμφωνα με τθ Ηϊνιου-Σιδζρθ, τα τελευταία χρόνια ζχει ειςαχκεί και ζνασ ακόμθ όροσ που ονομάηεται 

«inclusive education» ο οποίοσ μπορεί να αποδοκεί με περιφραςτικό τρόπο ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ωσ θ 

εκπαίδευςθ που ςυμπεριλαμβάνει όλουσ, δίνοντασ βάςθ ςτισ ανάγκεσ και τθ διαφορετικότθτα των 

ατόμων. Ο όροσ μπορεί να αποδοκεί ςυνοπτικά ωσ ςυμπεριλθπτικι εκπαίδευςθ ι ωσ εκπαίδευςθ του μθ 

αποκλειςμοφ (Ηϊνιου-Σιδζρθ, 2000). Θ εκπαίδευςθ του μθ αποκλειςμοφ ανταποκρίνεται ςε ζνα ςφςτθμα 

εκπαίδευςθσ, κατά το οποίο όλοι ανεξαρτιτωσ θλικίασ ζχουν το δικαίωμα να μοιράηονται ζνα κοινό 

εκπαιδευτικό περιβάλλον, τόςο ομοιόμορφο όςο και διαφορετικό (Lim & Tan, 1999). Επιπλζον, θ 

εκπαίδευςθ του μθ αποκλειςμοφ αποδίδει αξία ςε όλουσ, ανεξάρτθτα από ατομικζσ διαφορζσ που 

αφοροφν τισ ικανότθτεσ, το φφλο, τθν κοινωνικι ζνταξθ, τθν εκνικότθτα ι τον τρόπο μάκθςθσ (Armstrong, 

1999). Μετά τθν παγκόςμια αναγνϊριςθ των δικαιωμάτων των παιδιϊν ςτο ςυνζδριο τθσ Unesco ςτθ 

Σαλαμάνκα, θ εκπαιδευτικι πολιτικι ςυνδζκθκε με τθ ςυμπεριλθπτικι εκπαίδευςθ κζτοντασ ωσ ςτόχο 

τθν ιςότιμθ κοινωνικι αποδοχι όλων των ατόμων (UNESCO, 1994). Ο όροσ «inclusive education» 

αποδίδεται ςθμαςιολογικά ωσ «ςυμπεριλθπτικι εκπαίδευςθ» ι «εκπαίδευςθ του μθ αποκλειςμοφ» και 

αναφζρεται ςτθν εκπαίδευςθ που ςυμπεριλαμβάνει όλουσ τουσ μακθτζσ, που λαμβάνει υπόψθ τισ 

ανάγκεσ και τθ διαφορετικότθτα όλων). Ζτςι, ςφμφωνα με τθ φιλοςοφία τθσ ςυμπεριλθπτικισ 

εκπαίδευςθσ, δεν γίνεται απλά τοποκζτθςθ ενόσ παιδιοφ με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ μζςα ςτο 

κανονικό ςχολείο, αλλά και ςτισ ςυνκικεσ κάτω από τισ οποίεσ μποροφν όλα τα παιδιά να εκπαιδευτοφν 

αποτελεςματικά (Angelides, Stylianou & Gibbs, 2006). 

Μζχρι τθ δεκαετία του ’90 ο όροσ ςυνεκπαίδευςθ δεν χρθςιμοποιοφνταν ςυχνά αφοφ γινόταν χριςθ 

του όρου ζνταξθ. Οργανιςμοί παγκόςμιοι, όπωσ θ Unesco, διαμορφϊνουν οδθγίεσ και κατευκφνςεισ κατά 

τισ οποίεσ τα κράτθ κα πρζπει να ξεκινιςουν τθν προςαρμογι του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, ζτςι ϊςτε 

το ςχολείο να μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ ανάγκεσ όλων των παιδιϊν (UNESCO, 1994). Ο όροσ inclusion, 

κακιερϊνεται ωσ ςυνεκπαίδευςθ ι ωσ εκπαίδευςθ που ςυμπεριλαμβάνει όλουσ και κυρίωσ λαμβάνει 

υπόψθ τθσ τισ ανάγκεσ και τθ διαφορετικότθτα όλων των παιδιϊν. Ανάμεςα, όμωσ, ςτουσ όρουσ ζνταξθ 

και ενςωμάτωςθ υπάρχουν ςθμαντικζσ ςθμαςιολογικζσ διαφορζσ. Συνοπτικά, θ ζνταξθ (integration) είναι 

μια κατάςταςθ, ενϊ θ ςυνεκπαίδευςθ (inclusion) είναι μια διαδικαςία (Cook, 2004). Ο όροσ 

«ςυμπεριλθπτικι εκπαίδευςθ» είναι αποτζλεςμα τθσ προςπάκειασ των επιςτθμόνων να διευρφνουν τον 

όρο «ζνταξθ», ο οποίοσ δεν αποτελεί πια ςτόχο αλλά μζςο για τθν αλλαγι των κοινωνικϊν δεδομζνων, 

αφοφ αποςκοποφςε ςτο να μθ περιορίηεται ςτα όρια των εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων αλλά να αφορά και 

τισ ευρφτερεσ κοινωνικζσ δομζσ (Barton, 2003, Campbell, 2002, Ηϊνιου-Σιδζρθ, 2000). Θ ζννοια τθσ 

ενςωμάτωςθσ διαφζρει από τθν ζννοια τθσ ςυμπεριλθπτικισ εκπαίδευςθσ κακϊσ ςτα προγράμματα 
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αυτά, τθν ευκφνθ για τα παιδιά μοιράηεται ο εκπαιδευτικόσ τθσ τάξθσ και άλλοι ειδικοί επαγγελματίεσ 

(Jobe, Rust, & Brissie, 1996). Ο όροσ ςυμπερίλθψθ χρθςιμοποιείται ςε ζνα δραςτικότερο μοντζλο αφοφ το 

αναλυτικό πρόγραμμα του ςχολείου γενικισ παιδείασ, οι διδακτικζσ μζκοδοι, θ οργάνωςθ και οι πθγζσ 

διδαςκαλίασ κα πρζπει να προςαρμοςτοφν για να εξαςφαλίςουμε ότι όλοι οι μακθτζσ ανεξαρτιτωσ τθσ 

ικανότθτασ ι τθσ αδυναμίασ τουσ μποροφν να ςυμμετζχουν με επιτυχία ςτθ γενικι εκπαίδευςθ (Mittler, 

1995). Συμπεραςματικά θ ζνταξθ είναι κάτι που προςφζρεται ενϊ θ ςυμπερίλθψθ κάτι που μπορεί 

κάποιοσ να κατακτιςει με αγϊνεσ (Cook, 2004). Θ ςυμπεριλθπτικι εκπαίδευςθ είναι ςτθν ουςία θ εξζλιξθ 

του μοντζλου τθσ ζνταξθσ, το οποίο για αρκετά χρόνια ζχει εφαρμοςτεί ςτθν Ευρϊπθ αλλά και τθν 

Αμερικι (Ηϊνιου-Σιδζρθ, 2000). 

Τζλοσ, ανάμεςα ςτουσ όρουσ «ενςωμάτωςθ» και «ςυμπερίλθψθ», ςε ό,τι αφορά ςτο ςχολικό 

περιβάλλον και ςτο μακθτι, αν και θ διάκριςθ δεν είναι και τόςο εμφανισ, υπάρχουν, ωςτόςο, μερικζσ 

βαςικζσ διαφορζσ. Ο όροσ «ενςωμάτωςθ» δεν παραδζχεται τα κετικά ςτοιχεία που μπορεί να φζρνει το 

κάκε άτομο ξεχωριςτά ςτο μακθςιακό του περιβάλλον, κάτι που απαξιϊνει πρωταρχικά κάκε είδουσ 

εναλλακτικι, προςωπικι εμπειρία (Copper, 2000). Ο όροσ «ςυμπερίλθψθ», όμωσ, μεταδίδει το δικαίωμα 

να ανικεισ ςτθν επικρατοφςα τάςθ και βάηει τζλοσ ςτθ διάκριςθ δίνοντασ ζμφαςθ ςτισ ίςεσ ευκαιρίεσ για 

όλουσ τουσ μακθτζσ (Angelides et al., 2006). Επομζνωσ, ο όροσ ςυμπερίλθψθ ιρκε να αντικαταςτιςει 

τουσ όρουσ ζνταξθ και ενςωμάτωςθ με ςκοπό να αλλάξει τθ νοοτροπία των ανκρϊπων και τον τρόπο με 

τον οποίο αντιμετϊπιηαν αυτι τθν διαδικαςία. 

2. Το Νομοθετικό Ρλαίςιο τησ Ελλάδασ από τισ απαρχζσ τησ Ειδικήσ Αγωγήσ μζχρι 
ςήμερα. 

Θ εξζλιξθ τθσ Ειδικισ Αγωγισ ςτον Ελλαδικό χϊρο ιταν δυναμικι. Τα νομοςχζδια που κατατζκθκαν και 

οι νόμοι που υπογράφθκαν, διαςφάλιςαν τουσ απαραίτθτουσ χϊρουσ για να καλλιεργθκεί θ Ειδικι 

Αγωγι. Επιπλζον, διαςαφινιςαν τον ρόλο τθσ, τθ λειτουργικότθτά τθσ ακόμα και κζματα ορολογίασ 

γενικϊν όρων. 

Θ παροχι εκπαίδευςθσ ςε παιδιά με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ δεν ζτυχε προςοχισ μζχρι τισ αρχζσ 

του 20ου  αιϊνα. Οι πρϊτεσ προςπάκειεσ ιδρυματικοφ χαρακτιρα ανικαν ςτθν ιδιωτικι πρωτοβουλία και 

τθ φιλανκρωπία. Υπό τθν εποπτεία και τθ χρθματοδότθςθ φιλανκρωπικϊν ςωματείων ιδρφκθκαν και 

λειτοφργθςαν ςχολικά ιδρφματα για παιδιά με τφφλωςθ και κϊφωςθ (Σταςινόσ, 1991). 

Ο πρϊτοσ νόμοσ για τθν Ειδικι Αγωγι (453/1937) επζτρεπε τθν ίδρυςθ ειδικϊν ςχολείων ι τάξεων για 

παιδιά, όμωσ, μόνο με νοθτικι υςτζρθςθ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ορίηει ότι «Επιτρζπεται θ ίδρυςθ 

εκπαιδευτικϊν μονάδων και ειδικϊν τάξεων για παιδιά με νοθτικι υςτζρθςθ». Ζτςι, το Ρρότυπο Ειδικό 

Σχολείο Ακθνϊν με διευκφντρια τθ όηα Ιμβριϊτθ, τθ μθτζρα τθσ Ειδικισ Αγωγισ, υπιρξε το πρϊτο 

ςχολείο που παρείχε κεςμοκετθμζνθ πλζον Ειδικι Αγωγι. Ο νόμοσ άνοιξε τον δρόμο για τθ δθμιουργία 

και άλλων ςχολείων που προςπακοφςαν να καλφψουν κάκε είδουσ αναπθρία. Πςο περνοφςαν τα χρόνια 

οι νόμοι που κεςπίηονταν είχαν ςτο κζντρο τουσ κζματα μείηονοσ ςθμαςίασ που προςπακοφςαν να 

καλφψουν και να διαςφαλίςουν (Ρολυχρονοποφλου, 2012). 

Ο νεότεροσ νόμοσ, ο Α .Ν. 1049 τθσ 27θσ Ιανουαρίου του 1938, μετονόμαςε το ςχολείο ςε «Ρρότυπον 

Ειδικόν Σχολείον ». Σφμφωνα με τον Καλαντηθ́ (1985), αυτό ζγινε κατόπιν προςωπικισ παρζμβαςθσ τθσ 

Ιμβριϊτθ. Ραρόλα αυτά, θ Ιμβριϊτθ όταν αναφερόταν ςε μακθτζσ του ειδικοφ ςχολείου χρθςιμοποιοφςε 

τον όρο «ανϊμαλα παιδιά » για να δθλϊςει ζνα ευρφ φάςμα παιδιϊν με προβλιματα ςυμπεριφοράσ . 

Ρρογενζςτεροι ξζνοι ςυγγραφείσ (Binet, Descœudres) αλλά και ςφγχρονοι ι μεταγενζςτεροι Ζλλθνεσ 
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ςυγγραφείσ (Αςπιϊτθσ, 1964. Εξαρχόπουλοσ, 1953. Λαμπαδάριοσ, 1937) χρθςιμοποίθςαν, επίςθσ, τον όρο 

«ανϊμαλα παιδιά»· ζναν όρο που ίςωσ είναι ενδεικτικόσ των αντιλιψεων των επιςτθμόνων τθσ εποχισ 

(Καλαντηισ, 1985). 

Ωςτόςο, θ ίδρυςθ του ΡΕΣΑ αποτζλεςε ζνα ςθμαντικό ςτακμό ςτθν ιςτορία τθσ ειδικισ εκπαίδευςθσ 

ςτθν Ελλάδα (Καλαντηισ & Βακαρζλλθ-Καλαντηι, 1973. Σταςινόσ, 1991) κακϊσ φαίνεται ότι ςθμάδεψε τθν 

εξζλιξθ τθσ ειδικισ εκπαίδευςθσ ςτον ελλαδικό χϊρο για μια μεγάλθ περίοδο. Τθν προςπάκεια τθσ 

Ιμβριϊτθ διαδζχτθκε θ ίδρυςθ οριςμζνων ειδικϊν ςχολείων τθ δεκαετία του 1960 (π.χ. Στουπάκειον, 

ίδρυμα Θεοτόκοσ, Ειδικό Σχολείο ςτο Ψυχολογικό Κζντρο Βορείου Ελλάδοσ) και ςθμαντικοφ αρικμοφ 

ειδικϊν ςχολείων τθ δεκαετία του 1970. Αντικζτωσ, θ πρόβλεψθ για ειδικζσ τάξεισ που υπιρχε ςτον Α.Ν. 

1049/1938 (άρκρο 8), ζμεινε ανενεργι . Το ίδιο ςυνζβθ και με μια διοικθτικι απόφαςθ για ίδρυςθ 47 

ειδικϊν τάξεων, που πάρκθκε το 1961 και 1962 (Ρετροφτςου, 1976). 

Ζτςι, το 1975 με νομοκετικι ρφκμιςθ (Ν 227/75- ΦΕΚ 273/4.12.75) άρχιςαν οι πρϊτεσ ςυςτθματικζσ 

προςπάκειεσ εκπαίδευςθσ δαςκάλων ςτθν Ειδικι Αγωγι ςτο Μαράςλειο Διδαςκαλείο. Μζχρι, λοιπόν και 

τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1980, θ Ειδικι Αγωγι λειτουργοφςε με αποςπαςματικζσ νομοκεςίεσ και 

διατάγματα. Ο πρϊτοσ, όμωσ, νόμοσ που ψθφίςτθκε ςτθν Ελλάδα προετοιμαηόταν από το 1975 και είναι ο 

νόμοσ 1143/1981, «Ρερί Ειδικισ Αγωγισ, Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαιδεφςεωσ, Απαςχολιςεωσ και 

Κοινωνικισ Μερίμνθσ των αποκλινόντων εκ του φυςιολογικοφ ατόμων και άλλων τινϊν εκπαιδευτικϊν 

διατάξεων». Σκοπόσ του νόμου είναι «θ παροχι ειδικισ αγωγισ και ειδικισ εκπαιδευτικισ εκπαιδεφςεωσ 

εισ αποκλίνοντα εκ του φυςιολογικοφ άτομα, θ λιψισ μζτρων κοινωνικισ μερίμνθσ και θ αντίςτοιχοσ προσ 

τασ δυνατότθτάσ των ζνταξισ αυτϊν εισ τθν κοινωνικιν ηωιν και τθν επαγγελματικιν δραςτθριότθτα, δια 

τθσ εφαρμογισ ειδικϊν εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων εν ςυνδυαςμϊ προσ ιατρικά και άλλα κοινωνικά 

μζτρα.». Αυτι ιταν και θ πρϊτθ προςπάκεια να κακοριςτοφν τα άτομα που λάμβαναν τθν ειδικι 

εκπαίδευςθ. Τα άτομα αυτά, επομζνωσ, ζφεραν χαρακτθριςτικά διαφορετικά ςε ςχζςθ με αυτά που 

κακόριηε θ φφςθ του ανκρϊπου όπωσ αυτι ζχει αποδοκεί από τουσ επιςτιμονεσ. 

O Νόμοσ 1143/1981 προςδιορίηει ρθτά τισ κατθγορίεσ ςτισ οποίεσ εμπίπτουν τα «αποκλίνοντα άτομα». 

Ριο ςυγκεκριμζνα, «αποκλίνοντα άτομα» κεωροφνται: α) οι κωφοί, βαρικοοι και κωφάλαλοι, β) οι τυφλοί 

και όςοι ζχουν ςοβαρζσ διαταραχζσ ςτθν όραςθ, γ) όςοι ζχουν κινθτικζσ διαταραχζσ, δ) όςοι ζχουν 

νοθτικι κακυςτζρθςθ, ε) όςοι εμφανίηουν επιμζρουσ δυςκολίεσ ςτθ μάκθςθ (δυςλεξία, διαταραχι λόγου 

και άλλα) ι είναι γενικότερα δυςπροςάρμοςτοι, ςτ) όςοι πάςχουν από ψυχικζσ νόςουσ και 

ςυναιςκθματικζσ αναςτολζσ, η) οι επιλθπτικοί, θ) οι χανςενικοί, κ) όςοι πάςχουν από αςκζνειεσ που 

απαιτοφν μακροχρόνια κεραπεία και παραμονι ςε νοςθλευτικά ιδρφματα, κλινικζσ ι πρεβεντόρια και ι) 

κάκε άτομο νθπιακισ, παιδικισ ι εφθβικισ θλικίασ, που δεν ανικει ςε μια από τισ προθγοφμενεσ 

περιπτϊςεισ και που παρουςιάηει διαταραχι τθσ προςωπικότθτασ από οποιαδιποτε αιτία. Επιπλζον, ο 

ίδιοσ ο Νόμοσ επιςθμαίνει ότι θ ειδικι εκπαίδευςθ παρζχεται ςε δθμόςια και ιδιωτικά ςχολεία και 

διευκρινίηει ότι ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ θ Ειδικι Αγωγι παρζχεται ςτο ςπίτι. Ρροβλζπει, επίςθσ, τισ 

ειδικζσ ςχολικζσ δομζσ του κεςμοφ (ειδικά ςχολεία, ειδικζσ τάξεισ ι τμιματα ι ομάδεσ) και ορίηει ωσ 

υποχρεωτικι τθ φοίτθςθ ατόμων θλικίασ 6 -17 ετϊν. 

Με το Άρκρο 11 του ίδιου νόμου ςυνίςταται ζνα «Συντονιςτικόν και Γνωμοδοτικόν Συμβοφλιον Ειδικισ 

Αγωγισ» το οποίο απαρτίηεται από τον προϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ Ειδικισ Αγωγισ, από ζναν ανϊτερο 

υπάλλθλο, από ζναν ςφμβουλο και από τουσ προϊςταμζνουσ των διευκφνςεων του Υπουργείου Υγείασ και του 

ΟΑΕΔ κακϊσ και από ζναν ειδικό επιςτιμονα. Από το ςυμβοφλιο αυτό, όμωσ, απουςιάηουν οι άνκρωποι με 

ειδικζσ ανάγκεσ, οι γονείσ και οι φορείσ που εμπλζκονται ςτθν εκπαίδευςι τουσ. Ο νόμοσ αυτόσ δεν 
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προκάλεςε κετικζσ αντιδράςεισ και αυτό γιατί ιταν μια αντιγραφι ξζνων νόμων γεγονόσ που δεν πζραςε 

απαρατιρθτο (Ηϊνιου-Σιδζρθ, 2011). 

Ραρόλα αυτά, αλλαγζσ ςε ςχζςθ με το παραπάνω νομοςχζδιο ζφερε ο Νόμοσ 1566/1985 «Δομι και 

λειτουργία τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ» (Ν. 1566/1985 ΦΕΚ 

80/31.3.1985), κατά τον οποίο θ Ειδικι Αγωγι πρζπει να αντιμετωπίηεται ιςάξια με τθ γενικι εκπαίδευςθ. 

Σφμφωνα με το ΦΕΚ, «Σκοπόσ τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ είναι να ςυμβάλλει 

ςτθν ολόπλευρθ, αρμονικι και ιςορροπθμζνθ ανάπτυξθ των διανοθτικϊν και ψυχοςωματικϊν δυνάμεων 

των μακθτϊν, ϊςτε, ανεξάρτθτα από φφλο και καταγωγι, να ζχουν τθ δυνατότθτα να εξελιχκοφν ςε 

ολοκλθρωμζνεσ προςωπικότθτεσ και να ηιςουν δθμιουργικά». Συνάγεται το ςυμπζραςμα, λοιπόν, ότι θ 

εκπαίδευςθ των παιδιϊν με ειδικζσ ανάγκεσ είναι χρζοσ τθσ Ρολιτείασ ςτόχοσ τθσ οποίασ είναι να 

ενταχκοφν τα ςυγκεκριμζνα παιδιά  ςτθ γενικι εκπαίδευςθ με τθ δθμιουργία ειδικϊν τάξεων μζςα ςτο 

γενικό ςχολείο.  

Στον ςυγκεκριμζνο προαναφερκζντα Νόμο τα «αποκλίνοντα εκ του φυςιολογικοφ άτομα» 

μετονομάςτθκαν ςε «άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ», ανάγκεσ που, για να καλυφκοφν, χρειάηονται μια 

διαφορετικι μεταχείριςθ και τθν υποςτιριξθ από ειδικό εκπαιδευτικό προςωπικό. Για το λόγο αυτό, 

κεςπίηεται θ πρόςλθψθ ειδικοφ προςωπικοφ που κα ζχει υποςτθρικτικό και ιατρικό ρόλο. Επιπλζον, αντί 

για το «Συντονιςτικόν και Γνωμοδοτικόν Συμβοφλιον Ειδικισ Αγωγισ», τϊρα ςυντάςςεται το «Συμβοφλιο 

Ειδικισ Αγωγισ» ςτο οποίο, ςε αντίκεςθ με το προθγοφμενο, ςυμμετζχουν και εκπρόςωποι των 

δευτεροβάκμιων ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων των εκπαιδευτικϊν αλλά και εκπρόςωποι γονζων, αναπιρων 

και επιςτθμονικϊν ενϊςεων. 

Ο Νόμοσ παρότι είχε πολλά κετικά ςτοιχεία, δζχκθκε ζντονθ κριτικι. Θ πολιτεία δεν είχε προετοιμαςτεί 

για μια τζτοιου είδουσ εκπαιδευτικι αλλαγι, οφτε και τα κοινωνικά δεδομζνα ιταν ευνοϊκά για μια τζτοια 

κατεφκυνςθ. Τα αδιζξοδα που προζκυψαν από τθν εφαρμογι των προθγοφμενων νομοκετθμάτων για τθν 

ειδικι εκπαίδευςθ, οι προτάςεισ και οι πιζςεισ εκπαιδευτικϊν και κοινωνικϊν φορζων αλλά και θ πλιρθσ 

ζνταξθ τθσ χϊρασ μασ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, δθμιοφργθςαν τισ κατάλλθλεσ ςυνκικεσ για τθν αλλαγι 

του νόμου που ίςχυε μζχρι τότε. Οι νζεσ κοινωνικοοικονομικζσ και πολιτιςτικζσ ςυνκικεσ διαμόρφωςαν 

μια περιςςότερο ευαιςκθτοποιθμζνθ ελλθνικι κοινωνία. Ραράλλθλα, ανζπτυξαν το ςεβαςμό ςτθ 

διαφορετικότθτα των ατόμων και οδιγθςαν τθν Ελλθνικι Ρολιτεία ςτθν ψιφιςθ νζου νόμου. 

Ο νζοσ Νόμοσ 2817/2000 «Εκπαίδευςθ των ατόμων με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και άλλεσ 

διατάξεισ (Ν. 2817/2000 ΦΕΚ 78/14.3.2000) τονίηει ότι «άτομα με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, 

κεωροφνται αυτά που ζχουν ςθμαντικι δυςκολία μάκθςθσ και προςαρμογισ εξαιτίασ ςωματικϊν, 

διανοθτικϊν, ψυχολογικϊν, ςυναιςκθματικϊν και κοινωνικϊν ιδιαιτεροτιτων». Τα άτομα με ειδικζσ 

ανάγκεσ μετονομάηονται, όπωσ ειπϊκθκε και παραπάνω, ςε άτομα με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ 

τονίηοντασ τθν ειδικι αντιμετϊπιςι τουσ πάνω ςτο κζμα τθσ εκπαίδευςθσ. Με τον νόμο αυτό 

υποςτθρίχκθκε θ δθμιουργία τμθμάτων ζνταξθσ μζςα ςτο γενικό ςχολείο ι εναλλακτικά, τα παιδιά με 

ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ να ζχουν παράλλθλθ ςτιριξθ από ειδικοφσ. Στο Νόμο, επιπλζον, 

αναφζρεται θ δθμιουργία ιατρικϊν κζντρων, δθλαδι Κζντρα Διάγνωςθσ, Αξιολόγθςθσ και Υποςτιριξθσ 

(Κ.Δ.Α.Υ.) που κα κακόριηαν ποια άτομα χρίηουν ειδικισ αγωγισ. 

Τζλοσ, ο πιο πρόςφατοσ Νόμοσ 3699/2008 «Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ ατόμων με αναπθρία ι με 

ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ», διευκρινίηει ότι «όπου αναφζρεται ο όροσ «Ειδικι Αγωγι» 

αντικακίςταται με τον όρο «Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ» και ωσ «διάγνωςθ», κατά τισ διαςτάςεισ του 
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παρόντοσ νόμου, νοείται θ εκπαιδευτικι αξιολόγθςθ με ςκοπό τθ ςυγκζντρωςθ ςτοιχείων και δεδομζνων 

που κα βοθκιςουν ςτο ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων - παρεμβάςεων» (Ν. 

3699/2008 ΦΕΚ 199/2.10.2008). Στον Νόμο διαςαφθνίςτθκε, επιπλζον, ο υποχρεωτικόσ και δθμόςιοσ 

χαρακτιρασ τθσ αγωγισ και τονίςτθκε ο ρόλοσ τθσ, που είναι θ δθμιουργία ίςων ευκαιριϊν και ςυμμετοχι 

ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ κοινωνίασ (εργαςία, προςωπικι ηωι, μόρφωςθ, αυτονομία). Ο Νόμοσ, όμωσ, 

παρζμεινε ςτθν ιατρικι εικόνα και ςυγκεκριμζνα ςτο πϊσ κα αναγνωρίηονταν οι ειδικζσ αυτζσ ανάγκεσ. 

Ζτςι, τα άτομα με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ κα διατθροφνται ςε τμιματα ζνταξθσ μετά από κλινικό 

κριτιριο που κα εξαςφαλίηεται από τουσ διάφορουσ αρμόδιουσ φορείσ. 

Είναι αποδεδειγμζνο, εν κατακλείδι, ότι θ νομοκεςία δεν είναι από μόνθ τθσ ικανι για να 

πραγματοποιθκοφν οι ςκοποί και οι ςτόχοι τθσ εκπαίδευςθσ και πιο ςυγκεκριμζνα θ ζνταξθ των παιδιϊν 

με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ςτθ γενικι εκπαίδευςθ (Σπετςιϊτςθσ, 1999). Θ εφαρμογι και θ 

υλοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ ςτθν πράξθ είναι ο ςθμαντικότεροσ παράγοντασ για να γίνει θ ζνταξθ 

επιτυχθμζνθ. Για να υλοποιθκεί το περιεχόμενο των νομοκετικϊν διατάξεων είναι απαραίτθτο πρϊτα να 

αλλάξουν οι πρακτικζσ τθσ ειδικισ εκπαίδευςθσ ςτον τομζα διαμόρφωςθσ των ςτάςεων (Ευςτακίου, 

2004). Το να αναπτφξουν κετικι ςτάςθ οι εκπαιδευτικοί γενικισ και ειδικισ εκπαίδευςθσ απζναντι ςτθν 

ζνταξθ των παιδιϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ διαςφαλίηει τα δικαιϊματα των παιδιϊν αυτϊν και 

φυςικά επθρεάηει κετικά τισ ςχζςεισ και τθν αποδοχι μεταξφ των παιδιϊν με και χωρίσ ειδικζσ 

εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. Θ εφαρμογι των όςων προβλζπει ο Νόμοσ για τθν ζνταξθ των παιδιϊν με ειδικζσ 

εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ςτο γενικό ςχολείο χρειάηεται κετικι ςτάςθ και ςυναίνεςθ των εκπαιδευτικϊν, 

ευζλικτεσ οργανωτικζσ δομζσ και αποκζντρωςθ, κακϊσ και ςτρατθγικζσ υποςτιριξθσ από τθν πλευρά 

φορζων του κράτουσ για τουσ εκπαιδευτικοφσ που αντιλαμβάνονται τθν ζνταξθ των παιδιϊν με ειδικζσ 

εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ωσ προχπόκεςθ αντιλιψεων και πρακτικϊν που αφοροφν, ανεξαιρζτωσ, όλα τα 

παιδιά (Ευςτακίου, 2003).  

3. Ρροχποθζςεισ εφαρμογήσ τησ ςυμπερίληψησ. 
Σφμφωνα με τον Meisel (1986), βαςικι προχπόκεςθ για τθν επιτυχι ςυνεκπαίδευςθ είναι θ αποδοχι 

των παιδιϊν με ειδικζσ ανάγκεσ από τουσ ςυνομθλίκουσ τουσ που δεν ζχουν ειδικζσ ανάγκεσ. Οι απόψεισ 

και οι ςτάςεισ τουσ είναι ωφζλιμο να διερευνϊνται και να λαμβάνονται ςοβαρά υπόψθ (Meisel, 1986). 

Επιπλζον, βάςθ ερευνϊν που ζχουν γίνει, τα παιδιά αντιλαμβάνονται τον όρο «ειδικζσ ανάγκεσ» ωσ 

«ελαττϊματα» και διαφοροποιοφν τον εαυτό τουσ από εκείνα τα παιδιά, τα οποία κεωροφν «παιδιά με 

ειδικζσ ανάγκεσ» (Φτιάκα, 2004). Συνεπϊσ, πριν εφαρμοςτεί θ ςυνεκπαίδευςθ απαιτείται θ προετοιμαςία 

του μακθτικοφ πλθκυςμοφ για τθ δθμιουργία κλίματοσ κετικισ ςτάςθσ και αποδοχισ προσ τα παιδιά με 

ειδικζσ ανάγκεσ (Ραντελιάδου, 1995). 

Ραράλλθλα, βαςικι προχπόκεςθ τθσ ςυνεκπαίδευςθσ αποτελεί και θ εφαρμογι ενόσ 

αποτελεςματικοφ ενδοςχολικοφ προγράμματοσ, το οποίο κα είναι πρϊιμθσ αναγνϊριςθσ και αξιολόγθςθσ 

των νθπίων και των παιδιϊν με αναπθρίεσ και εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. Επιπροςκζτωσ, τα ςχολεία πρζπει 

να είναι εξαςφαλιςμζνα με υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ ςχεδιαςμοφ, ανάπτυξθσ και υλοποίθςθσ 

ρεαλιςτικϊν ατομικϊν προγραμμάτων εκπαίδευςθσ (Α.Ρ.Ε.), τα οποία αναγνωρίηουν τουσ εκπαιδευτικοφσ 

ςκοποφσ και ςτόχουσ για κάκε μακθτι ξεχωριςτά. Απαιτοφμενθ κεωρείται και θ εξαςφάλιςθ των 

απαραίτθτων διδακτικϊν βοθκθμάτων και παιδαγωγικϊν καινοτομιϊν, κακϊσ και τθσ προςβαςιμότθτασ 

ςτισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ (Ηϊνιου – Σιδζρθ 2000).Τζλοσ, ςθμαντικι είναι και θ ςυμβολι τθσ Ρολιτείασ 

θ οποία πρζπει να εξαςφαλίηει ςυνεχιηόμενθ ανάπτυξθ του επιςτθμονικοφ και του άλλου προςωπικοφ 
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μζςα από το ςχεδιαςμό αξιόπιςτων προγραμμάτων βαςικισ και μεταπτυχιακισ κατάρτιςθσ και 

ενδοχπθρεςιακισ επιμόρφωςθσ - ειδίκευςθσ (Farrel 2001). 

Θ Sapon-Shevin (1990) διατυπϊνει μια πολφ ςυγκεκριμζνθ ςτρατθγικι προϊκθςθσ τθσ 

ςυνεκπαίδευςθσ, ςτθν οποία πολφ εφςτοχα ςυνοψίηονται όλεσ οι βαςικζσ προχποκζςεισ για τθν 

εφαρμογι τθσ. Γίνεται λόγοσ, λοιπόν, για δζκα (10) «βιματα», όπωσ τα ονομάηει, τα οποία μποροφν να 

γίνουν άμεςα από τουσ εκπαιδευτικοφσ για να επιτευχκεί το Σχολείο για όλουσ. 

1. Άρςθ τθσ ετικζτασ από τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ, για να μθν κατθγοριοποιοφνται τα παιδιά ωσ 

άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ αλλά αναςτολι τθσ λειτουργίασ των ειδικϊν τάξεων. 

2. Απουςία κατθγοριοποίθςθσ μεταξφ των εκπαιδευτικϊν, ϊςτε να μθν κεωροφνται κάποιοι ειδικοί ςτο να 

διδάςκουν μόνο ςε ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ παιδιϊν. 

3.  Ανάπτυξθ τθσ φιλοςοφίασ τθσ ςυνεκπαίδευςθσ και αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ και να αποφευχκεί 

θ διάδοςθ αντιφατικϊν μθνυμάτων, ενϊ ταυτόχρονα να γίνονται μακιματα για τθ ςπουδαιότθτα των 

κοινωνικϊν ςχζςεων και τθσ αλλθλεγγφθσ. 

4. Κατανόθςθ και ςυμβολι εκ μζρουσ όλου του προςωπικοφ του ςχολείου ςτθν προςπάκεια 

ςυνεκπαίδευςθσ όλων των παιδιϊν. 

5. Το ςχολείο πρζπει να αναπτυχκεί ωσ κοινότθτα και να καλλιεργθκοφν ςτενζσ ςχζςεισ μεταξφ 

προςωπικοφ, γονζων και παιδιϊν. 

6. Απαιτείται θ πρζπουςα προςοχι ςε κάκε είδουσ διαφορά, ενϊ παράλλθλα κα καταπολεμάται ο 

ρατςιςμόσ και ο ςεξιςμόσ. 

7.  Ανάπτυξθ ενόσ πολυεπίπεδου αναλυτικοφ προγράμματοσ, ϊςτε όλοι οι μακθτζσ και όλεσ οι μακιτριεσ 

να μποροφν να το παρακολουκιςουν 

8. Οι ομάδεσ εργαςίασ να μθ κακορίηονται από το γνωςτικό επίπεδο ι από τθν θλικία των παιδιϊν αλλά 

από τα ενδιαφζροντά τουσ. 

9. Ενδυνάμωςθ όλων των εμπλεκομζνων ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία (εκπαιδευτικοί, μακθτζσ/τριεσ, 

οικογζνειεσ, μζλθ του διοικθτικοφ προςωπικοφ), ϊςτε θ επίλυςθ των επιμζρουσ προβλθμάτων να γίνεται 

ςυλλογικά. 

10. Ρροςωπικι αναηιτθςθ από τθν πλευρά κάκε εκπαιδευτικοφ και αδιάκοπθ προςπάκεια διάδοςθσ των 

ιδεϊν για το Σχολείο για όλουσ και όλεσ. (Sapon-Shevin, 1990) 

Ραράλλθλα, θ φπαρξθ κινιτρων και δραςτθριοτιτων ανάλογων με τα ενδιαφζροντα και τισ 

δυνατότθτεσ των παιδιϊν, θ φπαρξθ κετικοφ κλίματοσ ςτθ ςχολικι αίκουςα και θ δθμιουργία τθσ 

κατάλλθλθσ διάταξθσ ϊςτε να ενιςχφεται το αίςκθμα των μακθτϊν τα οποία αποτελοφν μζλθ τθσ τάξθσ, 

ςυμβάλλουν προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ. Τζλοσ, θ εφρεςθ εναλλακτικϊν μορφϊν επικοινωνίασ, όπωσ θ 

χριςθ τθσ νοθματικισ γλϊςςασ, είναι ζνα βαςικό ςτοιχείο τθσ ςυμπερίλθψθσ, κυρίωσ όταν ςτθν τάξθ 

υπάρχουν παιδιά με αναπθρίεσ. (Putnam, 1998). 
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4. Τα οφζλη τησ ςυμπερίληψησ. 
Θ διαδικαςία δθμιουργίασ του Σχολείου για όλουσ και όλεσ είναι γνωςτό ότι ζχει αρκετά 

πλεονεκτιματα και οφζλθ για τον μακθτικό πλθκυςμό, τουσ εκπαιδευτικοφσ και τθν κοινωνία. Οι μακθτζσ 

και οι μακιτριεσ μζςα από τθ ςυμπερίλθψθ ζχουν τθ δυνατότθτα να αναπτφςςουν κετικζσ 

ςυμπεριφορζσ, αφοφ μακαίνουν να κατανοοφν, να ςζβονται τουσ άλλουσ και να νιϊκουν άνετα ωσ προσ 

τθ διαχείριςθ των διαφορϊν και των ομοιοτιτων μεταξφ των ςυνανκρϊπων τουσ. Εκτόσ, όμωσ, από τισ 

κετικζσ ςυμπεριφορζσ, τα παιδιά, μζςω τθσ ςυνφπαρξθσ, αποκτοφν μια ςειρά ακαδθμαϊκϊν και 

κοινωνικϊν δεξιοτιτων. Στθ ςυμπερίλθψθ οι ςχζςεισ αλλθλεγγφθσ που προκφπτουν μεταξφ των 

ανκρϊπων και οι ςυγκροφςεισ που μπορεί να φανοφν δθμιουργικζσ, είναι το πρϊτο βιμα για τθν 

εμφάνιςθ κοινωνίασ του μθ αποκλειςμοφ και τθ λφςθ απζναντι ςτισ επιπτϊςεισ τθσ απομόνωςθσ 

(Karagiannis et al., 1996). 

Θ ςυμπερίλθψθ παιδιϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ςτθ γενικι εκπαίδευςθ, ζχει ωσ ςκοπό να 

εξαςφαλίςει ςε όλα τα μζλθ τθσ κοινότθτασ το δικαίωμα να ςυμμετζχουν ςτθ ηωι τθσ, να ςυμβάλλει ςτθ 

βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ και τθσ ακαδθμαϊκισ ανάπτυξθσ των παιδιϊν 

αυτϊν μζςω τθσ κακθμερινισ ςυνφπαρξθσ με ςυμμακθτζσ τυπικισ ανάπτυξθσ (Gregor & Campbell, 2001) 

και να διευκολφνει τισ κετικζσ αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ παιδιϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και 

τυπικϊν μακθτϊν (Robertson et al, 2003). 

Σφμφωνα με τουσ Allen & Cowdery (2005), θ ςυμπερίλθψθ δίνει τθ δυνατότθτα ςτα παιδιά με ειδικζσ 

εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ να ςυμμετάςχουν ςτθ διδαςκαλία και ςε εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ που 

πραγματοποιοφνται ςτθ γενικι τάξθ. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα να δζχονται πολλά οφζλθ τόςο τα ίδια όςο 

και οι ςυμμακθτζσ τουσ. Κάποια από αυτά τα οφζλθ είναι οι ενδιαφζρουςεσ και ποικίλεσ δραςτθριότθτεσ 

που βιϊνει ο μακθτισ με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ςτθ γενικι τάξθ, το γεγονόσ ότι δίνεται προςοχι 

ςτισ ικανότθτεσ και όχι ςτισ αδυναμίεσ του κακϊσ και οι ευκαιρίεσ που του προςφζρονται ςτο να 

παρατθριςει, να αλλθλεπιδράςει και να μιμθκεί τισ ςυμπεριφορζσ των μακθτϊν τυπικισ ανάπτυξθσ. 

Επιπλζον,  το ότι το περιβάλλον τθσ γενικισ τάξθσ είναι πιο απαιτθτικό μπορεί να ωκιςει τουσ μακθτζσ με 

ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ να προςπακιςουν περιςςότερο. Ραράλλθλα, τα πλεονεκτιματα για τουσ 

μακθτζσ τυπικισ ανάπτυξθσ προκφπτουν από τισ ευκαιρίεσ ςυμπεριλθπτικισ διδαςκαλίασ, αφοφ οι 

μακθτζσ τυπικισ ανάπτυξθσ ζχουν τθν ευκαιρία να εξθγιςουν κάτι που ζχουν μάκει ςτουσ μακθτζσ με 

ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ με αποτζλεςμα να το κατανοιςουν καλφτερα και οι ίδιοι, ενϊ ταυτόχρονα 

αναπτφςςεται θ ευαιςκθςία τουσ γιατί κατανοοφν τθ διαφορετικότθτα, τισ δυνατότθτεσ και τισ αδυναμίεσ 

του κακενόσ μακαίνοντασ να αποδζχονται διάφορεσ ςυμπεριφορζσ και ςτάςεισ (Allen & Cowdery, 2005). 

Θ ζρευνα των Koegel et al. (2011) ενιςχφει τουσ παραπάνω ιςχυριςμοφσ αφοφ οι μακθτζσ με ειδικζσ 

εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ παρουςίαςαν καλφτερεσ κοινωνικζσ δεξιότθτεσ και ακαδθμαϊκζσ επιδόςεισ, όταν 

μάκαιναν ςτο ίδιο περιβάλλον με τουσ μακθτζσ τυπικισ ανάπτυξθσ. Αντίκετα, ο διαχωριςμόσ ςτθν 

εκπαίδευςθ προκαλεί φόβο, διακρίςεισ και προκαταλιψεισ απζναντι ςτουσ μακθτζσ με ειδικζσ 

εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και μειϊνει τισ ευκαιρίεσ μάκθςθσ μαηί με τουσ ςυμμακθτζσ τυπικισ ανάπτυξθσ 

(Razali et al., 2013). Επιπλζον,  οι μακθτζσ με μακθςιακζσ ανάγκεσ τείνουν να ζχουν υψθλότερθ απόδοςθ 

και καλφτερα ακαδθμαϊκά αποτελζςματα, όταν βρίςκονται μζςα ςε γενικζσ τάξεισ ςε ςχζςθ με αυτοφσ 

που φοιτοφν ςε ειδικά τμιματα (Baker et al, 1995). 

Το πιο ςθμαντικό πλεονζκτθμα τθσ ςυνεκπαίδευςθσ αφορά τθν κοινωνικι αξία τθσ ιςότθτασ. 

Χρειάηεται να γίνει κατανοθτό ότι με τθν απομόνωςθ δεν εννοείται θ ιςότιμθ εκπαίδευςθ. Θ χριςθ 
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ετικετϊν είναι διάκριςθ εισ βάροσ κάποιων παιδιϊν που ςτιγματίηονται ωσ παιδιά ειδικισ κατθγορίασ, τα 

οποία πρζπει να κερδίςουν το δικαίωμα για ςυμμετοχι ςτο γενικό ςχολείο. Κανζνα παιδί δεν πρζπει να 

περάςει κάποιο τεςτ ι να περιμζνει τα αποτελζςματα τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ για τθ ςυνεκπαίδευςθ, 

ϊςτε να ηιςει και να μορφωκεί ςε ζνα Σχολείο για όλουσ και όλεσ. Πταν, λοιπόν, τα ςχολεία 

ςυμπεριλάβουν ςτθ λειτουργία τουσ όλα τα παιδιά, τότε θ ιςότθτα προβάλλεται και προωκείται ωσ 

κοινωνικι αξία (Karagiannis et al., 1996). 

Επιπλζον, τα οφζλθ τθσ ςυνεκπαίδευςθσ αφοροφν και τθν επαγγελματικι πορεία των εκπαιδευτικϊν, 

αφοφ αυτοί ωκοφνται ςτθ διαδικαςία εξζλιξθσ των επαγγελματικϊν τουσ δεξιοτιτων και ςτθν αναδόμθςθ 

τθσ επαγγελματικισ τουσ ιδιότθτασ. Αρχικά, οι εκπαιδευτικοί ζχουν τθν ευκαιρία να ςχεδιάςουν και να 

διαμορφϊςουν τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και όχι απλά να εφαρμόςουν τισ οδθγίεσ των προϊςτάμενων 

αρχϊν. Ζτςι, μζςω τθσ διαδικαςίασ αυτισ, αναπτφςςεται ςτο ςχολείο το ςυνεργατικό κλίμα και  θ 

αλλθλοχποςτιριξθ. Ταυτόχρονα, οι εκπαιδευτικοί επιμορφϊνονται και ενθμερϊνονται για τα τρζχοντα 

ηθτιματα τθσ παιδαγωγικισ, γίνονται ικανοί να απαντιςουν οργανωμζνα και δυναμικά ςτισ απαιτιςεισ 

του Σχολείου για όλουσ και όλεσ και να ςυμμετζχουν ενεργά ςτθ διαμόρφωςθ τθσ κακθμερινότθτασ ςτο 

ςχολείο (Karagiannis et al. 1996). 

5. Αντιλήψεισ των εκπαιδευτικϊν ςχετικά με τη ςυμπεριληπτική εκπαίδευςη μαθητϊν 
με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ.  

Ραρά το γεγονόσ τθσ αναπτυγμζνθσ χριςθσ των ςυνεργατικϊν διδακτικϊν προςεγγίςεων, λίγεσ 

ζρευνεσ ζχουν διεξαχκεί ζχοντασ ωσ ςκοπό τθ διερεφνθςθ ςτάςεων  εκ μζρουσ εκπαιδευτικϊν γενικισ και 

ειδικισ αγωγισ ςχετικά με αυτζσ (Austin, 2001). Ωςτόςο, οι αντιλιψεισ των εκπαιδευτικϊν είναι 

ςθμαντικόσ παράγοντασ που επθρεάηει τισ ςτρατθγικζσ διδαςκαλίασ που επιλζγονται, τισ τεχνικζσ, τα 

μζςα και κατά πόςο αυτζσ κα είναι αποτελεςματικζσ ςτουσ μακθτζσ. Είναι αυτζσ που ςε τελικι ανάλυςθ 

κρίνουν το αν ζνα πρόγραμμα ςυμπερίλθψθσ ζχει επιτυχία (De Boer, Pijl & Minnaert, 2011). Οι αντιλιψεισ 

των εκπαιδευτικϊν που δείχνουν ότι δεν υποςτθρίηουν τθν ςυμπεριλθπτικι εκπαίδευςθ, μπορεί να 

επθρεάςουν αρνθτικά τθν επιτυχία εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων που ζχουν εφαρμογι ςτο ςχολείο 

(Hammond & Ingalls, 2003)    

    Ζρευνεσ παρουςιάηουν ότι θ ςυνεργατικι διδαςκαλία ζχει κετικά αποτελζςματα και για τουσ μακθτζσ 

τυπικοφ πλθκυςμοφ και τουσ μακθτζσ με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. Σε ζρευνα που διεξιγαγε θ Walter-

Thomas (1997) για να εκτιμθκεί θ ςυνεργαςία μεταξφ ειδικϊν και γενικϊν παιδαγωγϊν, εντοπίςτθκε ότι 

βελτιϊκθκαν οι επιδόςεισ όλων των μακθτϊν. Αυτό το γεγονόσ αποδόκθκε ςτον επιπλζον χρόνο και ςτθν 

προςοχι που ο εκπαιδευτικόσ αφιζρωνε ςε κάκε μακθτι. Επιπλζον, ςτθρίχκθκε ςτθν μείωςθ τθσ αναλογίασ 

του εκπαιδευτικοφ και των μακθτϊν κακϊσ και ςτισ περιςςότερεσ ευκαιρίεσ για εξατομικευμζνθ βοικεια. Θ 

ςυνεργαςία τουσ, παράλλθλα, ζφερε ωσ αποτζλεςμα τθν βελτίωςθ των επαγγελματικϊν ικανοτιτων των 

εκπαιδευτικϊν για τον ςχεδιαςμό τθσ διδαςκαλίασ, τθν προετοιμαςία και τθν εφαρμογι τθσ διδαςκαλίασ ςτθν 

τάξθ (Walter T., 1997). 

Σφμφωνα με τισ αντιλιψεισ των εκπαιδευτικϊν ςχετικά με τθν τακτικι τθσ ςυμπερίλθψθσ, ο εκπαιδευτικόσ 

ζχει επιρροι ςτθ λειτουργία τθσ ςχολικισ τάξθσ, κακοδθγεί τον τρόπο που αλλθλεπιδροφν οι μακθτζσ και ζχει 

τθ δυνατότθτα μζςα από τισ αντιλιψεισ του να προάγει ι να εμποδίςει τθν εφαρμογι και τθν πορεία τθσ 

ςυμπερίλθψθσ ςτθν τάξθ (Avramidis & Kalyva, 2007). Επιπροςκζτωσ, οι αντιλιψεισ των εκπαιδευτικϊν 

επθρεάηουν και τθ λειτουργία τθσ ςχολικισ τάξθσ και τθν αλλθλεπίδραςθ των μακθτϊν, δθμιουργϊντασ τθ 

βάςθ για τθ μακθςιακι διαδικαςία (Bornman & Donohue, 2013). Αν, όμωσ, οι εκπαιδευτικοί δεν είναι 

ςίγουροι ότι οι μακθτζσ με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ζχουν όφελοσ από τθν παραμονι τουσ ςτθν γενικι 



19 | Σ ε λ ί δ α  

 

τάξθ, ότι οι μακθτζσ τυπικισ ανάπτυξθσ δεν βλάπτονται και ότι οι ίδιοι εκπαιδευτικοί δεν νιϊκουν ικανοί να 

αντιμετωπίςουν αυτζσ τισ δυςκολίεσ, τότε  ςυμπερίλθψθ είναι πολφ πικανόν να αποτφχει (Cook, 2001). 

Γενικότερα, όμωσ, οι εκπαιδευτικοί εκφράηουν κετικζσ αντιλιψεισ όςον αφορά τθ ςυμπερίλθψθ. Ωςτόςο 

ζχουν και ανθςυχίεσ απζναντι ςτθν ανεπαρκι εκπαίδευςθ και τα εκπαιδευτικά μζςα των μακθτϊν με ειδικζσ 

εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, τα οποία είναι ελλιπι (Scruggs & Mastropieri, 1996). 

Σε ζρευνα των Αβραμίδθ, Bayliss και Burden (2000) υπογραμμίηεται ότι οι εκπαιδευτικοί ζχουν κετικζσ 

αντιλιψεισ ςχετικά με τθ ςυμπερίλθψθ. Σφμφωνα με τα αποτελζςματα αυτισ, οι εκπαιδευτικοί που ζλαβαν 

μζροσ τόνιςαν ότι θ ςυμπεριλθπτικι εκπαίδευςθ δείχνει ςεβαςμό ςτα δικαιϊματα των ατόμων με αναπθρία 

και κεωροφν ότι βοθκάει ςτθν ανάπτυξθ και των μακθτϊν με αναπθρία και αυτϊν τθσ γενικισ εκπαίδευςθσ ςε 

ακαδθμαϊκοφσ, κοινωνικοφσ και ςυναιςκθματικοφσ τομείσ (Avramidis, Bayliss & Burden, 2000). 

Οι Αβραμίδθσ και Καλυβά (2007) ςε ζρευνα ςχετικι με τθ ςυμπερίλθψθ, ανζφεραν ότι οι εκπαιδευτικοί 

φάνθκαν να ζχουν κετικι ςτάςθ απζναντι ςτθ ςυμπερίλθψθ. Επιπλζον, διατφπωςαν τθν άποψθ ότι τα παιδιά 

με αναπθρία όχι μόνο μποροφν να επωφελθκοφν ςε γνωςτικό και κοινωνικό επίπεδο αλλά ζχουν και κάκε 

δικαίωμα να φοιτοφν ςτο ςχολείο τθσ γειτονιάσ, όπωσ όλα τα παιδιά. Ραράλλθλα, ςτθν ίδια ζρευνα οι 

εκπαιδευτικοί υποςτθρίηουν ότι ςτθ γενικι τάξθ μποροφν να ενταχκοφν ευκολότερα μακθτζσ με μζτριο βακμό 

μακθςιακϊν δυςκολιϊν, ετεροχρονιςμζνθ ανάπτυξθ του λόγου και ςωματικζσ αναπθρίεσ. Ζπειτα, ακολουκοφν 

μακθτζσ με προβλιματα ςυμπεριφοράσ (Διαταραχι Ελλειμματικισ Ρροςοχισ – Υπερκινθτικότθτα ΔΕΡ-Υ). Από 

τθν άλλθ πλευρά, οι εκπαιδευτικοί κεωροφν περιςςότερο δφςκολο να ςυμμετζχουν ςτθ γενικι τάξθ μακθτζσ 

με νευρολογικζσ διαταραχζσ, αιςκθτθριακά προβλιματα, εγκεφαλικό τραφμα ι αυτιςμό. Αυτοί που 

εξζφραςαν αρνθτικι ςτάςθ όςον αφορά τθν πρακτικι εφαρμογι τθσ ςυμπερίλθψθσ ςτθ ςχολικι 

κακθμερινότθτα τθ ςυνζδεςαν με διάφορα ηθτιματα και δυςκολίεσ (Avramidis & Kalyva, 2007). Τζλοσ, πολλοί 

εκπαιδευτικοί κεωροφν ότι δεν ζχουν τθν εκπαίδευςθ που απαιτείται για να διδάξουν με επάρκεια μακθτζσ με 

ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ (Bornman & Donohue, 2013). 

Τα παραπάνω μποροφν να επιβεβαιωκοφν και από άλλθ ζρευνα που καταλιγει πωσ οι απόψεισ των 

εκπαιδευτικϊν επθρεάηονται από παράγοντεσ όπωσ είναι ο βακμόσ και θ φφςθ τθσ αναπθρίασ των μακθτϊν. 

Ραράλλθλα, όμωσ, επθρεάηονται και από άλλουσ παράγοντεσ όπωσ είναι θ εκπαίδευςθ των εκπαιδευτικϊν, θ 

υλικοτεχνικι υποδομι και το κατάλλθλα εκπαιδευμζνο βοθκθτικό και επιςτθμονικό προςωπικό (Bradshaw & 

Mundia, 2006). Γενικότερα, οι εκπαιδευτικοί εκφράηουν κετικι ςτάςθ απζναντι ςτθ ςυμπερίλθψθ, οι 

ανθςυχίεσ τουσ, όμωσ, ςχετίηονται με τθν ανεπαρκι εκπαίδευςθ και τα μζςα εκπαίδευςθσ των μακθτϊν με 

ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ που είναι ελλιπι (Scruggs & Mastropieri, 1996).  

Σφμφωνα με τουσ Αβραμίδθ και Καλυβά (2007) τα μεγαλφτερα εμπόδια ςχετικά με τθ ςυμπεριλθπτικι 

εκπαίδευςθ ςτθ χϊρα μασ, με βάςθ τα λεγόμενα των εκπαιδευτικϊν, ζχουν ςχζςθ με τθν εκπαιδευτικι 

πολιτικι που υιοκετείται κάκε φορά, θ οποία αφορά τθν μθ υποςτιριξθ του εκπαιδευτικοφ από το ςχολείο, 

τον περιοριςμζνο χρόνο που ζχει ο εκπαιδευτικόσ ςτθ διάκεςι του για να εφαρμόςει εξατομικευμζνο 

πρόγραμμα διδαςκαλίασ κακϊσ και με τθν ςτάςθ των γονζων απζναντι ςτο ςχολείο και ςτισ περιοριςμζνεσ 

ευκαιρίεσ για ςυνεργαςία με τισ διάφορεσ εμπλεκόμενεσ ειδικότθτεσ και κλάδουσ (Avramidis & Kalyva, 2007). 
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2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΕΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΩΤΗΜΑΤΑ 

Γενικότεροσ ςτόχοσ τθσ παροφςασ ζρευνασ είναι θ μελζτθ των αντιλιψεων των εκπαιδευτικϊν ςχετικά με 

τθ ςυμπεριλθπτικι εκπαίδευςθ και των αντιλιψεϊν τουσ για τθν αυτοαποτελεςματικότθτά τουσ ςτθ 

διαδικαςία του εκπαιδευτικοφ τουσ ζργου ςτθ ςχολικι τάξθ. Επιπλζον, επιδιϊκεται να διερευνθκεί κατά πόςο 

θ αντιλθπτι αυτοαποτελεςματικότθτα επθρεάηει τισ ςτάςεισ των εκπαιδευτικϊν ςχετικά με τθ ςυμπερίλθψθ 

των μακθτϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ςτισ ςυνικεισ τάξεισ. 

Τα ερευνθτικά ερωτιματα που προκφπτουν είναι: 

1. Υπάρχουν διαφορζσ μεταξφ των δφο φφλων ωσ προσ τισ αντιλιψεισ τουσ για τθ ςυμπεριλθπτικι 

εκπαίδευςθ; 

2. Υπάρχουν διαφορζσ μεταξφ των δφο φφλων ωσ προσ τθν αυτοαποτελεςματικότθτά τουσ; 

3. Θ αυτοαποτελεςματικότθτα των εκπαιδευτικϊν επθρεάηει τισ αντιλιψεισ τουσ για τθ ςυμπεριλθπτικι 

εκπαίδευςθ; 

4. Υπάρχει ςυςχζτιςθ ανάμεςα ςτθν αυτοαποτελεςματικότθτα και ςτθ ςυμπεριλθπτικι εκπαίδευςθ;  
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3Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΜΕΘΟΔΟΣ 
1. Δείγμα. 

Στθν παροφςα ζρευνα ςυμμετείχαν 198 εκπαιδευτικοί πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, από τουσ οποίουσ 

93 είναι άντρεσ και 105 είναι γυναίκεσ. Οι 82 εκπαιδευτικοί του δείγματοσ είναι ςε θλικία 41-50, οι 57 

είναι 31-40 ετϊν, οι 47 είναι 51-60 ετϊν και οι λιγότεροι, 12 ςτον αρικμό είναι 21-30 ετϊν.  

Ρίνακασ 1. Φφλο. 

Ρλήθοσ Αριθμόσ 

Άνδρασ 93 

Γυναίκα 105 

Σφνολο 198 

 

Ρίνακασ 2. Θλικία. 

Ηλικία Αριθμόσ 

21-30 Ετϊν 12 

31-40 Ετϊν 57 

41-50 Ετϊν 82 

51-60 Ετϊν 47 

Σφνολο 198 

 

 
2. Μζςα ςυλλογήσ δεδομζνων. 

Για τθ ςυλλογι των δεδομζνων τθσ ζρευνασ επιλζχκθκε ζνα ερωτθματολόγιο το οποίο ζχει 

χρθςιμοποιθκεί ςε προθγοφμενθ ζρευνα τθσ Ε. Τςακιρίδου και Κ. Ρολυηοποφλου (2013) με κζμα 

«Αντιλιψεισ των εκπαιδευτικϊν για τθ ςυμπεριλθπτικι εκπαίδευςθ των μακθτϊν με ειδικζσ 

εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ» (Ε. Τςακιρίδου και Κ. Ρολυηοποφλου, 2013). Ππωσ αναφζρουν και οι ίδιεσ ςτθν 

ζρευνά τουσ το ερωτθματολόγιο αποτελείται από δφο ενότθτεσ, από τισ οποίεσ θ πρϊτθ περιλαμβάνει τθν 

«Κλίμακα ςτάςεων ςχετικά με τθ ςυμπεριλθπτικι εκπαίδευςθ μακθτϊν με και χωρίσ ειδικζσ 

εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ» (Attitudes Toward Inclusive Education Scale) (Wilczenski, 1992; 1995) και τθν 

υποκλίμακα «Αντιλθπτι αυτοαποτελεςματικότθτα», (Self-efficasy, Perceived School Collective-efficasy, 

Job Satisfaction) του ερωτθματολογίου των Caprara et al., (2003). 

Θ δεφτερθ υποενότθτα περιλαμβάνει ερωτιςεισ που ςχετίηονται με τα δθμογραφικά ςτοιχεία των 

ατόμων του δείγματοσ όπωσ είναι ςχολείο διδαςκαλίασ, μάκθμα, χρόνια προχπθρεςίασ ςτθ δθμόςια και 

ιδιωτικι εκπαίδευςθ, πρόςωπο με αναπθρία ςτο οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον, ςυμμετοχι ςε 

ςεμινάρια με κζμα τθν ειδικι αγωγι, διδακτικι εμπειρία ςε παιδιά με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, 

γνϊςθ νομικοφ πλαιςίου ειδικισ αγωγισ, γνϊςθ ςκοποφ και λειτουργίασ των ΚΕΔΔΥ, φφλο, μεταπτυχιακό, 

διδακτορικό, δεφτερο πτυχίο, τα οποία διαμορφϊκθκαν με βάςθ προθγοφμενεσ ζρευνεσ (Ε. Τςακιρίδου 

και Κ. Ρολυηοποφλου, 2013 ; Αμπατηίδου και ςυν., 2012; Findler, Vilchinski, & Werner, 2007; Forlin, et al, 

2009).  
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2.1. Κλίμακα αντιλήψεων για τη ςυμπεριληπτική εκπαίδευςη μαθητϊν με ειδικζσ 
εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. 

Θ ςυγκεκριμζνθ κλίμακα μετράει τισ ςτάςεισ των εκπαιδευτικϊν που είναι ςχετικζσ με τθν 

εκπαιδευτικι τακτικι τθσ ςυμπερίλθψθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, μετράει τισ ςτάςεισ που ςχετίηονται με τθν 

εκπαίδευςθ μακθτϊν με ςωματικζσ, ςυμπεριφορικζσ, κοινωνικζσ και μακθςιακζσ δυςκολίεσ μζςα ςτθ 

γενικι τάξθ (Ε. Τςακιρίδου και Κ. Ρολυηοποφλου, 2013). Σε κάκε πρόταςθ προςτζκθκε θ φράςθ «κα 

πρζπει να βρίςκεται ςτθ γενικι τάξθ» ζτςι ϊςτε να προβλθκοφν τα ςυμπεράςματα απζναντι ςτισ 4 

παραπάνω πτυχζσ τθσ ςυμπεριλθπτικισ εκπαίδευςθσ. Κάκε πρόταςθ βακμολογείται με μια 6/κμια 

κλίμακα τφπου Likert, ςφμφωνα με τθν οποία θ τιμι Διαφωνϊ απόλυτα = 1 και θ τιμι Συμφωνϊ απόλυτα 

= 6. 

Το ςυγκεκριμζνο ερωτθματολόγιο, ςφμφωνα με τθν Ε. Τςακιρίδου και Κ. Ρολυηοποφλου (2013) 

προζκυψε από τθν επεξεργαςία και τθν ανάλυςθ 32 προτάςεων τθσ κλίμακασ. Τελικά, από τθν αρχικι 

ομάδα προζκυψαν 16 ερωτιςεισ οι οποίεσ χωρίηονταν ςε 4 παράγοντεσ (Ραράγοντασ 1 – Σωματικζσ 

Αναπθρίεσ, Ραράγοντασ 2 – Ρροβλιματα ςτθ ςχολικι επίδοςθ / μακθςιακζσ δυςκολίεσ, Ραράγοντασ 3 – 

Ρροβλιματα ςυμπεριφοράσ, Ραράγοντασ 4 – Κοινωνικζσ δυςκολίεσ). Ενϊ ςτθν αρχι κάκε παράγοντασ 

περιλάμβανε από 4 ερωτιςεισ, ςτο τζλοσ προζκυψε ότι οι 4 παράγοντεσ δεν περιλάμβαναν το ίδιο πλικοσ 

ερωτιςεων με το αρχικό ερωτθματολόγιο.   

Σφμφωνα με τισ Ε. Τςακιρίδου και Κ. Ρολυηοποφλου (2013), ςε ζρευνα ςχετικά με τθ μελζτθ κλίμακασ 

για τθ ςυμπεριλθπτικι εκπαίδευςθ (Brandes et al., 2012), γίνεται περιγραφι των παραγόντων τθσ 

κλίμακασ που χρθςιμοποιθκικαν ςτθ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα ωσ εξισ: ςωματικζσ αναπθρίεσ (προβλιματα 

λόγου, όραςθσ, ακοισ και κινθτικά προβλιματα), προβλιματα ςχολικισ επίδοςθσ (μερικι ι ολικι αλλαγι 

του αναλυτικοφ προγράμματοσ, εκπαίδευςθ ςε ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ για τθ βελτίωςθ τθσ 

λειτουργικότθτασ και προςαρμογισ, εκπαίδευςθ ςε δεξιότθτεσ αυτοεξυπθρζτθςθσ), κοινωνικζσ δυςκολίεσ 

(αίςκθμα ντροπαλότθτασ, γλωςςικζσ διαταραχζσ, διαταραχζσ λόγου, ςυχνζσ απουςίεσ), προβλιματα 

ςυμπεριφοράσ (λεκτικι ι ςωματικι επικετικότθτα, διαςπαςτικι ςυμπεριφορά, ςφγκρουςθ με τισ αρχζσ). 

Οι παράγοντεσ χαρακτθρίηονται από υψθλοφσ δείκτεσ αξιοπιςτίασ και επαρκζσ επίπεδο αξιοπιςτίασ 

εςωτερικισ ςυνζπειασ (Cronbachs’ a = .91). Ο μζτριοσ βακμόσ ςυςχζτιςθσ των παραγόντων μεταξφ τουσ 

δείχνει ότι οι παράγοντεσ είναι ανεξάρτθτο ςε εφλογο βακμό (Wilczenski, 1992). 

2.2. Κλίμακα για την αντιληπτή αυτοαποτελεςματικότητα. 
Για τθ κλίμακα αντιλθπτισ αυτοαποτελεςματικότθτασ, ςφμφωνα με τισ Ε. Τςακιρίδου και Κ. 

Ρολυηοποφλου (2013), χρθςιμοποιικθκε το ερωτθματολόγιο των Caprara et al., (2003), το οποίο 

αποτελείται από 3 υποκλίμακεσ που εξετάηουν το βακμό ικανοποίθςθσ των εκπαιδευτικϊν από τθν 

εργαςία τουσ, τθν αυτοαποτελεςματικότθτα και τθν αντιλαμβανόμενθ ομαδικι αποτελεςματικότθτα από 

τουσ εκπαιδευτικοφσ, ςχετικά με το ρόλο και τθ λειτουργία του ςχολείου  (Ε. Τςακιρίδου και Κ. 

Ρολυηοποφλου, 2013). Ριο ςυγκεκριμζνα, θ κλίμακα αποτελείται από 12 προτάςεισ που μετροφν τισ 

πεποικιςεισ των εκπαιδευτικϊν ςχετικά με το αν είναι ικανοί να χειριςτοφν με αποτελεςματικό τρόπο τα 

κακικοντα, τισ υποχρεϊςεισ, τισ προκλιςεισ του επαγγελματικοφ τουσ ρόλου ςε διαφορετικζσ ςυνκικεσ 

και ςτισ ςχζςεισ που αναπτφςςουν με το διευκυντι του ςχολείου, τουσ μακθτζσ και τουσ γονείσ. Κάκε 

πρόταςθ βακμολογείται με 6/κμια κλίμακα τφπου Likert, ςφμφωνα με τθν οποία θ τιμι Διαφωνϊ 

απόλυτα = 1 και θ τιμι Συμφωνϊ απόλυτα = 6. Σφμφωνα με τισ Ε. Τςακιρίδου και Κ. Ρολυηοποφλου 

(2013), θ ίδια διαβάκμιςθ ζχει χρθςιμοποιθκεί και ςε άλλεσ ζρευνεσ που μελετοφν αντιλιψεισ για τθ 
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ςυμπεριλθπτικι εκπαίδευςθ ςε ςχζςθ με πεποικιςεισ αυτοαποτελεςματικότθτασ ςτθ διδακτικι πράξθ 

(Romi & Leyser, 2000; Weisel & Dror, 2006). Αυτό το είδοσ τθσ 6/κμιασ κλίμακασ τφπου Likert 

χρθςιμοποιικθκε για να μετρθκεί θ αυτοαποτελεςματικότθτα του εκπαιδευτικοφ ςχετικά με τθ 

ςυμπεριλθπτικι εκπαίδευςθ και κυρίωσ για να αποφευχκοφν διατυπϊςεισ ουδζτερων απαντιςεων από 

του ςυμμετζχοντεσ (Sharma, Loreman, & Forlin, 2012).  

Σφμφωνα με ζρευνεσ (Caprara et al., 2003; Stefanou et al., 2013) ο παράγοντασ χαρακτθρίηεται από 

υψθλοφσ δείκτεσ αξιοπιςτίασ (α=.74 και α=.84 αντίςτοιχα). 

3. Διαδικαςία ςυλλογήσ δεδομζνων.  
Τα δεδομζνα ςυλλζχκθκαν με ερωτθματολόγια τα οποία ςυμπλιρωςαν οι ςυμμετζχοντεσ γραπτά. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, ο κακζνασ ςυμπλιρωςε τθν «Κλίμακα ςτάςεων ςχετικά με τθ ςυμπεριλθπτικι 

εκπαίδευςθ» (Attitudes Toward Inclusive Education Scale) (Wilczenski, 1992; 1995) και τθν υποκλίμακα 

«Αντιλθπτι αυτοαποτελεςματικότθτα» (Self-efficasy, Perceived School Collective-efficasy, Job Satisfaction) 

του ερωτθματολογίου των Caprara et al., (2003). Στο ερωτθματολόγιο υπάρχουν οδθγίεσ για τθ 

ςυμπλιρωςθ. Στθν πρϊτθ κλίμακα αναφζρεται ο οριςμόσ τθσ ςυμπερίλθψθσ ςτισ ςυνικεισ τάξεισ «Θ 

παροφςα κλίμακα αφορά ςτθ «ςυμπεριλθπτικι εκπαίδευςθ μακθτϊν» με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, 

ωσ μία μζκοδοσ κάλυψθσ των νομικϊν απαιτιςεων για τθν τοποκζτθςθ των μακθτϊν με ειδικζσ 

εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ςε ζνα όςο δυνατόν λιγότερο περιοριςτικό περιβάλλον. Θ ςυμπεριλθπτικι 

εκπαίδευςθ ςθμαίνει ότι όλοι οι μακθτζσ με αναπθρίεσ εντάςςονται ςτο γενικό ςχολείο, υπό τθν ευκφνθ 

του εκπαιδευτικοφ τθσ κανονικισ τάξθσ, ο οποίοσ υποςτθρίηεται από ειδικοφσ» και ςτθ δεφτερθ κλίμακα 

υπογραμμίηεται το εξισ: «Οι παρακάτω προτάςεισ αφοροφν ςτισ πεποικιςεισ που αναπτφςςει ο 

εκπαιδευτικόσ ςχετικά με τθν ικανότθτά του να ανταποκρίνεται ςε διάφορεσ καταςτάςεισ που ςχετίηονται 

με το εκπαιδευτικό ζργο». Αρχικά αναφερόταν το εξισ: «Το ςυγκεκριμζνο ερωτθματολόγιο 

δθμιουργικθκε για τισ ανάγκεσ πτυχιακισ εργαςίασ με τίτλο «Διερεφνθςθ των εκπαιδευτικϊν τθσ 

Ρρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςχετικά με τθ ςυμπερίλθψθ των μακθτϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ 

ανάγκεσ». Τα δθμογραφικά ςτοιχεία και οι άλλεσ πλθροφορίεσ που κα καταγραφοφν είναι απόρρθτεσ και 

κα χρθςιμοποιθκοφν αποκλειςτικά για ζρευνα ςτια πλαίςια πτυχιακισ εργαςίασ. Σασ ευχαριςτϊ για τθ 

ςυνεργαςία». Επιπλζον, οι εκπαιδευτικοί ενθμερϊκθκαν ότι θ ςυμμετοχι τουσ είναι εκελοντικι. 

4. Στατιςτική ανάλυςη. 
Θ ςτατιςτικι ανάλυςθ του ερωτθματολογίου πραγματοποιικθκε με τθ χριςθ Στατιςτικοφ Ρακζτου 

Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν (SPSS 19). Ριο αναλυτικά, περιλάμβανε παραγοντικι ανάλυςθ, ζλεγχο τθσ 

εςωτερικισ ςυνοχισ των παραγόντων (Cronbach’s α) και ανάλυςθ ςυςχζτιςθσ (Pearson r) των 

παραγόντων μεταξφ τουσ για τθν κλίμακα τθσ ςυμπεριλθπτικισ εκπαίδευςθσ. Επιπλζον, ζγινε μθ 

ςυςχετιςμζνοσ ζλεγχοσ t (independent samples t-test) για το φφλο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο  
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
1. Ραραγοντική ανάλυςη τησ «Κλίμακασ Αντιλήψεων ςχετικά με τη ςυμπεριληπτική 

εκπαίδευςη μαθητϊν με και χωρίσ ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ». 
Το τελικό ερωτθματολόγιο που χρθςιμοποιικθκε αποτελείται από 16 κζματα, τα οποία χωρίηονται ςε 

4 παράγοντεσ.  

Ο πρϊτοσ παράγοντασ αποτελείται από ζξι ερωτιςεισ και ονομάηεται «Σωματικζσ Δυςκολίεσ» (α= 

.734): 

1. Μακθτζσ, οι οποίοι αδυνατοφν να μετακινοφνται χωρίσ τθ βοικεια των άλλων, κα πρζπει να 

βρίςκονται ςτισ ςυνικεισ τάξεισ. 

2. Μακθτζσ, οι οποίοι αδυνατοφν να διαβάςουν ζντυπο κείμενο ςε κανονικι μορφι και χρειάηεται 

να χρθςιμοποιιςουν τθ γραφι Braille, κα πρζπει να βρίςκονται ςτισ ςυνικεισ τάξεισ. 

3. Μακθτζσ, οι οποίοι χρειάηονται βοικεια ςε δεξιότθτεσ αυτοεξυπθρζτθςθσ και ςε δραςτθριότθτεσ 

κακθμερινισ διαβίωςθσ, κα πρζπει να βρίςκονται ςτισ ςυνικεισ τάξεισ. 

4. Μακθτζσ, οι οποίοι χρθςιμοποιοφν τθ γλϊςςα του ςϊματοσ ι ςφμβολα επικοινωνίασ, κα πρζπει 

να βρίςκονται ςτισ ςυνικεισ τάξεισ. 

5. Μακθτζσ, οι οποίοι χρειάηονται ζνα εξατομικευμζνο αναλυτικό πρόγραμμα, ςε κακθμερινι βάςθ, 

το οποίο κακίςταται λειτουργικό για τθν εκμάκθςθ γλωςςικϊν και μακθματικϊν δεξιοτιτων, κα 

πρζπει να βρίςκονται ςτισ ςυνικεισ τάξεισ. 

6. Μακθτζσ, με προβλιματα ακοισ, κα πρζπει να βρίςκονται ςτισ ςυνικεισ τάξεισ. 

Ο δεφτεροσ παράγοντασ αποτελείται από τζςςερισ ερωτιςεισ και ονομάηεται «Ρροβλιματα 

Συμπεριφοράσ» (α= .791): 

1. Μακθτζσ, οι οποίοι παρουςιάηουν επικετικι ςυμπεριφορά (ςωματικι βία) απζναντι ςτουσ 

ςυνομθλίκουσ τουσ κα πρζπει να βρίςκονται ςτισ ςυνικεισ τάξεισ. 

2. Μακθτζσ, οι οποίοι αδυνατοφν αν ελζγξουν τθ ςυμπεριφορά τουσ και δεν ολοκλθρϊνουν 

δραςτθριότθτεσ που αναλαμβάνουν, κα πρζπει να βρίςκονται ςτισ ςυνικεισ τάξεισ. 

3. Μακθτζσ, οι οποίοι δεν ακολουκοφν ςχολικοφσ κανόνεσ ςυμπεριφοράσ, κα πρζπει να βρίςκονται 

ςτισ ςυνικεισ τάξεισ. 

4. Μακθτζσ, οι οποίοι απουςιάηουν ςυχνά από το ςχολείο, κα πρζπει να βρίςκονται ςτισ ςυνικεισ 

τάξεισ. 

Ο τρίτοσ παράγοντασ αποτελείται και αυτόσ από τζςςερισ ερωτιςεισ και ονομάηεται « Κοινωνικζσ 

Δυςκολίεσ» (α= .775) : 

1. Μακθτζσ, με ντροπαλό και εςωςτρεφζσ χαρακτιρα, κα πρζπει να βρίςκονται ςτισ ςυνικεισ τάξεισ. 

2. Μακθτζσ, που εκφράηονται με προφορικό λόγο, ο οποίοσ χαρακτθρίηεται με δυςκολίεσ ςτθν 

κατανόθςθ, κα πρζπει να βρίςκονται ςτισ ςυνικεισ τάξεισ. 

3. Μακθτζσ που παρουςιάηουν επικετικι ςυμπεριφορά (λεκτικι βία) απζναντι ςτουσ ςυμμακθτζσ τουσ, 

κα πρζπει να βρίςκονται ςτισ ςυνικεισ τάξεισ. 

4. Μακθτζσ, οι οποίοι δυςκολεφονται να εκφράςουν προφορικά τισ ςκζψεισ τουσ, κα πρζπει να 

βρίςκονται ςτισ ςυνικεισ τάξεισ. 
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Ο τελευταίοσ παράγοντασ αποτελείται από δφο ερωτιςεισ και ονομάηεται «Ρροβλιματα Σχολικισ 

Επίδοςθσ» (α= .675): 

1. Μακθτζσ, οι οποίοι παρουςιάηουν ςχολικι επίδοςθ χαμθλότερθ κατά δφο ι περιςςότερα χρόνια 

από τουσ ςυμμακθτζσ τουσ, κα πρζπει να βρίςκονται ςτισ ςυνικεισ τάξεισ. 

2. Μακθτζσ, οι οποίοι παρουςιάηουν ςχολικι επίδοςθ κατά ζνα χρόνο χαμθλότερθ από τουσ 

ςυμμακθτζσ τουσ, κα πρζπει να βρίςκονται ςτισ ςυνικεισ τάξεισ. 

Ο Ρίνακασ 4 παρουςιάηει τουσ βακμοφσ ςυνάφειασ μεταξφ των παραγόντων.  Θ ςυνάφεια κάκε 

μεταβλθτισ με τον εαυτό τθσ είναι 1. Επίςθσ, παρατθροφμε ότι ο κάκε παράγοντασ παρουςιάηει μζτρια 

ςυςχζτιςθ με τουσ υπόλοιπουσ. Θ ςυνάφεια αυτι ζχει κετικι κατεφκυνςθ και είναι ςτατιςτικϊσ 

ςθμαντικι ςε επίπεδο p = 0,01.   

Ο Ρίνακασ 5 παρουςιάηει το μζςο όρο και τθν τυπικι απόκλιςθ των απαντιςεων των ατόμων του 

δείγματοσ, για τουσ παράγοντεσ του ερωτθματολογίου. Αρχικά, για τον παράγοντα «Σωματικζσ 

Δυςκολίεσ», ο μζςοσ όροσ των απαντιςεων είναι 3,4958 με τυπικι απόκλιςθ ,89263 , για τον παράγοντα 

«Ρροβλιματα Συμπεριφοράσ», ο μζςοσ όροσ είναι  4,1098 και θ τυπικι απόκλιςθ ,96427 , για τον 

παράγοντα «Κοινωνικζσ Δυςκολίεσ», ο μζςοσ όροσ είναι 4,6326 και θ τυπικι απόκλιςθ ,85706 και τζλοσ 

για τον παράγοντα «Ρροβλιματα Σχολικισ Επίδοςθσ», ο μζςοσ όροσ είναι 3,9848 και θ τυπικι απόκλιςθ 

1,09904. 

Πςον αφορά τισ απόψεισ των εκπαιδευτικϊν ςχετικά με το φφλο (Ρίνακασ 6), παρατθρικθκαν 

ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ ςτον τρίτο παράγοντα. Ριο ςυγκεκριμζνα, οι αντιλιψεισ των γυναικϊν 

(Μ. Ο. = 4,5143, Τ. Α. = ,83308) διαφζρουν από τισ αντιλιψεισ των ανδρϊν (Μ. Ο. = 4,7661, Τ. Α. = ,86452) 

ςτον παράγοντα «Κοινωνικζσ Δυςκολίεσ» (t= 2,081, df=196, p=0,039 < 0,05). Στον πρϊτο παράγοντα 

«Σωματικζσ Δυςκολίεσ» οι απαντιςεισ των γυναικϊν (Μ. Ο. = 3,5789, Τ. Α. = ,88485) δεν διαφζρουν από 

τισ απαντιςεισ των ανδρϊν (Μ. Ο. = 3,4222, Τ. Α. = ,89725). Το ίδιο ςυμβαίνει και τον δεφτερο παράγοντα 

«Ρροβλιματα Συμπεριφοράσ» με τισ απαντιςεισ των γυναικϊν (Μ. Ο. = 4,0667, Τ. Α. = 1,01536) και τισ 

απαντιςεισ των ανδρϊν (Μ. Ο. = 4,1586, Τ. Α. = ,91939) και ςτον τζταρτο παράγοντα «Ρροβλιματα 

Σχολικισ Επίδοςθσ» με τισ απαντιςεισ των γυναικϊν (Μ. Ο. = 3,8429, Τ. Α. = 1,09985) και των ανδρϊν (Μ. 

Ο. = 4,1452, Τ. Α. = 1,08378) 

Ρίνακασ 3. Δείκτεσ αξιοπιςτίασ (Cronbach’s α) για τουσ παράγοντεσ τθσ «Κλίμακασ αντιλιψεων ςχετικά με 

τθ ςυμπεριλθπτικι εκπαίδευςθ μακθτϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ» (Attitudes Toward Inclusive 

Education Scale) (Wilczenski, 1992; 1995). 

Ραράγοντεσ Cronbach’s α 

Σωματικζσ Δυςκολίεσ α= .734 

Ρροβλήματα Συμπεριφοράσ α= .791 

Κοινωνικζσ Δυςκολίεσ α= .775 

Ρροβλήματα Σχολικήσ Επίδοςησ α= .675 
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Ρίνακασ 4. Βακμοί ςυςχζτιςθσ των παραγόντων (Pearson r). 

 

 

 

 

Ρίνακασ 5. Μζςοι όροι 

και τυπικζσ αποκλίςεισ των παραγόντων τθσ «Κλίμακα αντιλιψεων ςχετικά με τθ ςυμπεριλθπτικι 

εκπαίδευςθ μακθτϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ» (Attitudes Toward Inclusive Education Scale) 

(Wilczenski, 1992; 1995). 

 

Ρίνακασ 7. Μζςοι όροι και τυπικζσ αποκλίςεισ των παραγόντων ςχετικά με το φφλο και τθν «Κλίμακασ 

αντιλιψεων ςχετικά με τθ ςυμπεριλθπτικι εκπαίδευςθ μακθτϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ» 

(Attitudes Toward Inclusive Education Scale) (Wilczenski, 1992; 1995). 

 

 

 

 

 

 

  

*p < 0,05 

2. Κλίμακα «Αντιληπτήσ αυτοαποτελεςματικότητασ». 
Στθ ςυγκεκριμζνθ κλίμακα δεν υπιρξε καμία διαφορά ςχετικά με το φφλο ςχετικά με τισ απαντιςεισ 

των γυναικϊν (Μ. Ο. = 4,7960, Τ. Α. ,54572) και των ανδρϊν (Μ. Ο. = 4,9158, Τ. Α. = ,49232). 

Ρίνακασ 7. Μζςοι όροι και τυπικζσ αποκλίςεισ ςχετικά με το φφλο και τθν υποκλίμακα «Αντιλθπτι 

αυτοαποτελεςματικότθτα» (Self-efficasy, Perceived School Collective-efficasy, Job Satisfaction) του 

ερωτθματολογίου των Caprara et al., (2003) 

Ραράγοντεσ 1 2 3 4 

Σωματικζσ Δυςκολίεσ 1 ,316 ,375 ,291 

Ρροβλήματα Συμπεριφοράσ ,316 1 ,647 ,411 

Κοινωνικζσ Δυςκολίεσ ,375 ,647 1 ,394 

Ρροβλήματα Σχολικήσ Επίδοςησ ,291 ,411 ,394 1 

Ραράγοντεσ Μ. Ο. Τ. Α. 

Σωματικζσ Δυςκολίεσ 3,4958 ,89263 

Ρροβλήματα Συμπεριφοράσ 4,1098 ,96427 

Κοινωνικζσ Δυςκολίεσ 4,6326 ,85706 

Ρροβλήματα Σχολικήσ 
Επίδοςησ 

3,9848 1,09904 

Ραράγοντεσ 
Μ. Ο. 

Ανδρϊν 
Μ. Ο. 

Γυναικϊν 
Τ. Α. 

Ανδρϊν 
Τ. Α. 

Γυναικϊν 

Σωματικζσ Δυςκολίεσ 3,4222 3,5789 ,89725 ,88485 

Ρροβλήματα Συμπεριφοράσ 4,1586 4,0667 ,91939 1,01536 

Κοινωνικζσ Δυςκολίεσ 4,7661 4,5143 ,86452* ,83308* 

Ρροβλήματα Σχολικήσ Επίδοςησ 4,1452 3,8429 1,08378 1,09985 
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3. Συμπεριληπτική εκπαίδευςη και αντιληπτή αυτοαποτελεςματικότητα εκπαιδευτικϊν. 
Ο πίνακασ 8 παρουςιάηει τουσ βακμοφσ ςυνάφειασ μεταξφ των παραγόντων και τθσ 

αυτοαποτελεςματικότθτασ.  Θ ςυνάφεια κάκε μεταβλθτισ με τον εαυτό τθσ είναι 1. Ραρατθροφμε ότι ο 

κάκε παράγοντασ παρουςιάηει μζτρια ςυςχζτιςθ με τουσ υπόλοιπουσ. Θ ςυνάφεια αυτι ζχει κετικι 

κατεφκυνςθ και είναι ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι ςε επίπεδο p = 0,01.   

Ρίνακασ 8. Βακμοί ςυςχζτιςθσ των παραγόντων τθσ κλίμακασ για τθ ςυμπεριλθπτικι εκπαίδευςθ και τθσ 

κλίμακασ «Αντιλθπτι Αυτοαποτελεςματικότθτα» (Pearson r). 

 

 

  

Ραράγοντεσ 
Μ. Ο. 

Ανδρϊν 
Μ. Ο. 

Γυναικϊν 
Τ. Α. 

Ανδρϊν 
Τ. Α. 

Γυναικϊν 

Αυτοαποτελεςματικότητα 4,9158 4,7960 ,49232 ,54572 

Ραράγοντεσ 1 2 3 4 Αυτοαποτελεςματικότητα 

Σωματικζσ Δυςκολίεσ 1     

Ρροβλήματα Συμπεριφοράσ  1    

Κοινωνικζσ Δυςκολίεσ   1   

Ρροβλήματα Σχολικήσ Επίδοςησ    1  

Αυτοαποτελεςματικότητα ,084 ,172 ,143 ,126 1 



28 | Σ ε λ ί δ α  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο  
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
1. Αντιλήψεισ των εκπαιδευτικϊν για τη ςυμπεριληπτική εκπαίδευςη των μαθητϊν με 
ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. 

Θ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα διερευνά τισ αντιλιψεισ των εκπαιδευτικϊν ςχετικά με τθ ςυμπεριλθπτικι 

εκπαίδευςθ των μακθτϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. Επιπλζον, εξετάηονται και οι πεποικιςεισ 

τουσ ςχετικά με τθν ικανότθτά τουσ να διαχειρίηονται αποτελεςματικά τα κακικοντά τουσ, τισ 

υποχρεϊςεισ, τισ προκλιςεισ που ςυναντοφν ςε διάφορεσ ςυνκικεσ αναφορικά με τισ ςχζςεισ που 

αναπτφςςουν με τον διευκυντι του ςχολείου, τουσ μακθτζσ τουσ και τουσ γονείσ. Ραράλλθλα, 

διερευνάται και ο βακμόσ ςυςχετιςμοφ των αντιλιψεϊν τουσ για τθ ςυμπεριλθπτικι εκπαίδευςθ των 

μακθτϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και των πεποικιςεϊν τουσ για τθν αυτοαποτελεςματικότθτά 

τουσ ςτο ςχολικό χϊρο.  

Οι εκπαιδευτικοί φάνθκαν να αναπτφςςουν κετικζσ ςτάςεισ για μακθτζσ που παρουςιάηουν 

«Κοινωνικζσ Δυςκολίεσ», ακολουκοφν οι μακθτζσ με «Ρροβλιματα Συμπεριφοράσ», οι μακθτζσ με 

«Ρροβλιματα Σχολικισ Επίδοςθσ» και οι μακθτζσ με «Σωματικζσ Δυςκολίεσ». Τα ίδια αποτελζςματα 

φαίνεται να ςθμειϊκθκαν και ςτθν ζρευνα των Ε. Τςακιρίδου και Κ. Ρολυηοποφλου (2013). Επιπλζον, 

όμοια αποτελζςματα ζδειξε και ζρευνα με δείγμα που φοιτοφςε ςε παιδαγωγικζσ ςχολζσ δθμοτικισ 

εκπαίδευςθσ.  Οι εκκολαπτόμενοι εκπαιδευτικοί αποδείχκθκαν πρόκυμοι να ζχουν ςτισ ςυνικεισ τάξεισ 

μακθτζσ με κοινωνικζσ δυςκολίεσ παρά μακθτζσ με ςωματικά προβλιματα. Ραράλλθλα, είναι 

περιςςότερο κετικοί ςτθν ςυμπερίλθψθ μακθτϊν με φυςικζσ αναπθρίεσ από ότι μακθτϊν που 

παρουςιάηουν ακαδθμαϊκζσ δυςκολίεσ και χρειάηονταν αναπροςαρμογι αναλυτικοφ προγράμματοσ. 

Επιπροςκζτωσ, ιταν περιςςότερο κετικοί να εντάξουν ςτθν τάξθ τουσ μακθτζσ με ακαδθμαϊκζσ δυςκολίεσ 

από ότι μακθτζσ με προβλιματα ςυμπεριφοράσ (Wilczenski, 1992). Σε άλλθ μια ζρευνα, τα αποτελζςματα 

παρουςίαςαν ότι οι μακθτζσ με ςυναιςκθματικζσ και ςυμπεριφορικζσ δυςκολίεσ αςκοφν αρνθτικι 

επίδραςθ όχι μόνο ςτα υπόλοιπα παιδιά αλλά και ςτον εκπαιδευτικό, ςτο ςχολείο και ςτο περιβάλλον τθσ 

τάξθσ. Επίςθσ, εκπαιδευτικοί παρουςίαςαν περιςςότερο κετικζσ αντιλιψεισ για μακθτζσ με νοθτικζσ 

δυςκολίεσ, ςυγκριτικά με τουσ μακθτζσ με ςυναιςκθματικά προβλιματα και προβλιματα ςυμπεριφοράσ 

(Hastings & Oakford, 2003).   

Σχετικά με τθ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα, περίπου όμοια αποτελζςματα παρουςιάςτθκαν και ςε ζρευνα του 

Bornman & Donohue (2013). Οι εκπαιδευτικοί ανζπτυξαν ευνοϊκζσ ςτάςεισ για τθ ςυμπερίλθψθ μακθτϊν με 

προβλιματα ςυμπεριφοράσ ςε ςχζςθ με τουσ μακθτζσ με ςωματικζσ δυςκολίεσ (προβλιματα λόγου), για τουσ 

οποίουσ εξζφραςαν ιδιαίτερθ ανθςυχία όςων αφορά τθ μακθςιακι και κοινωνικι τουσ προςαρμογι ςτθ 

ςυνικθ τάξθ. Επιπλζον, οι ςυγγραφείσ τθσ ζρευνασ υπογράμμιςαν ότι οι εκπαιδευτικοί κεωροφν πωσ οι 

μακθτζσ με ςωματικζσ αναπθρίεσ όπωσ είναι τα προβλιματα λόγου κα δυςκολεφονται περιςςότερο ςτο 

ανταποκρικοφν ςε μακθςιακοφσ και κοινωνικοφσ ςτόχουσ (Bornman & Donohue, 2013). Άλλθ ζρευνα ζδειξε 

ότι οι εκπαιδευτικοί τθσ Α/κμιασ εκπαίδευςθσ ζχουν περιςςότερο ευνοϊκζσ αντιλιψεισ ςχετικά με τθν 

ενςωμάτωςθ μακθτϊν με κοινωνικζσ δυςκολίεσ από ότι με τουσ μακθτζσ που ζχουν κινθτικά προβλιματα. 

Ραράλλθλα, αποδζχονται ςτισ ςυνικεισ τάξεισ μακθτζσ με ςωματικζσ αδυναμίεσ ςε ςχζςθ με μακθτζσ με 

ακαδθμαϊκά προβλιματα. Τζλοσ, οι εκπαιδευτικοί ζτειναν να δζχονται τουσ μακθτζσ με μακθςιακζσ δυςκολίεσ 

αντί τουσ μακθτζσ με προβλιματα ςυμπεριφοράσ (Wilczenski, 1992). 

Συγκριτικά με το φφλο, θ παροφςα ζρευνα ζδειξε διαφορά των απόψεων για τθ ςυμπεριλθπτικι 

εκπαίδευςθ όςον αφορά τισ κοινωνικζσ δυςκολίεσ των μακθτϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ με τουσ 
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άνδρεσ να εκφράηουν περιςςότερο κετικζσ αντιλιψεισ ςε ςχζςθ με τισ γυναίκεσ, κάτι το οποίο δεν ςυνζβθ 

ςτθν ζρευνα των Ε. Τςακιρίδου και Κ. Ρολυηοποφλου (2013). Στθν ζρευνά τουσ οι γυναίκεσ ανζπτυξαν 

περιςςότερο κετικζσ αντιλιψεισ ςχετικά με τουσ άνδρεσ οι οποίοι ςυγκλίνουν ςτθ ςυμπερίλθψθ των 

μακθτϊν με προβλιματα ςυμπεριφοράσ ςτισ ςυνικεισ τάξεισ (Ε. Τςακιρίδου και Κ. Ρολυηοποφλου, 2013). 

Το ίδιο ζδειξαν και άλλεσ μελζτεσ, κακϊσ κατζλθξαν ςτο ςυμπζραςμα πωσ οι γυναίκεσ εκπαιδευτικοί 

παρουςιάηουν περιςςότερο κετικζσ αντιλιψεισ ςε ςχζςθ με τουσ άνδρεσ (Alghazo & Naggar, 2004; Opdal, 

Warmns, & Habayeb, 2001; Romi & Leyser, 2006).  

2. Συμπεριληπτική εκπαίδευςη και αντιληπτή αυτοαποτελεςματικότητα των 
εκπαιδευτικϊν. 

Τα ευριματα τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ δεν ζδειξαν διαφορζσ ςχετικά με τισ αντιλιψεισ των 

εκπαιδευτικϊν για τθν αυτοαποτελεςματικότθτα του εκπαιδευτικοφ τουσ ζργου και τισ αντιλιψεισ τουσ 

για τθ ςυμπεριλθπτικι εκπαίδευςθ των μακθτϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ςτισ ςυνικεισ τάξεισ. 

Και ςε αυτόν τον τομζα παρατθροφμε διαφορά ςε ςχζςθ με τθν ζρευνα των Ε. Τςακιρίδου και Κ. 

Ρολυηοποφλου (2013) όπου εκεί παρατθρικθκαν διαφορζσ.  

Θ αυτοαποτελεςματικότθτα παρουςιάηει αςκενισ ςυςχζτιςθ με τισ αντιλιψεισ των εκπαιδευτικϊν για 

τθ ςυμπεριλθπτικι εκπαίδευςθ των μακθτϊν με τισ ςωματικζσ δυςκολίεσ. Σθμαντικι ςυςχζτιςθ τθσ 

αυτοαποτελςματικότθτασ με τισ αντιλιψεισ των εκπαιδευτικϊν παρατθρικθκε για τθ ςυμπεριλθπτικι 

εκπαίδευςθ των μακθτϊν με προβλιματα ςυμπεριφοράσ, κοινωνικζσ δυςκολίεσ και προβλιματα 

ςχολικισ επίδοςθσ. Τα ευριματα είναι παρόμοια με αυτά τθσ ζρευνασ των Ε. Τςακιρίδου και Κ. 

Ρολυηοποφλου (2013). Θ ςθμαντικι ςυςχζτιςθ παρατθρικθκε και ςε διαπολιτιςμικι μελζτθ για 

εκπαιδευτικοφσ  τθσ Φιλανδίασ, ενϊ αςκενισ ςυςχζτιςθ παρατθρικθκε ςτουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ 

Αφρικισ (Savolainen et al., 2012).  
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Ζρευνεσ που διεξιχκθκαν για να μετριςουν τισ αντιλιψεισ των εκπαιδευτικϊν για τθ ςυμπεριλθπτικι 

εκπαίδευςθ δεν ζχουν καταλιξει ςε ξεκάκαρεσ κετικζσ αντιλιψεισ των εκπαιδευτικϊν ςχετικά με τθν 

τακτικι τθσ ςυμπερίλθψθσ (De Boer, Pijl & Minnaert, 2011).  

Σε παγκόςμιο επίπεδο, θ ςυμπερίλθψθ των μακθτϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ςτισ ςυνικεισ 

τάξεισ, αποτελεί το επίκεντρο τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ αλλά και του εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ. 

Επιπλζον δεν δίνεται ζμφαςθ μόνο ςτθν εκπαίδευςθ των μακθτϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, 

αλλά ςε όλουσ τουσ μακθτζσ ανεξαιρζτωσ και ςε μεταρρυκμίςεισ που ςχετίηονται με το ςχολικό 

περιβάλλον. Θ τακτικι τθσ ςυμπερίλθψθσ είναι το βαςικότερο κεμζλιο τθσ ίςθσ εκπαίδευςθσ για όλουσ 

και για κάκε χϊρα διαμορφϊνονται διαφορετικζσ πολιτικζσ τακτικζσ (Savolainen et all., 2012). 

Επιπλζον, περιςςότερο κετικζσ αντιλιψεισ ςχετικά με τθ ςυμπεριλθπτικι εκπαίδευςθ φαίνεται να 

εκφράηουν οι εκπαιδευτικοί  που παρατθροφν ότι το ςχολείο τουσ παρζχει υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ, 

ενκαρρφνει τισ καινοτομίεσ και τθ ςυνεργαςία και δεν απειλεί τθν αυτονομία και τθν ανεξαρτθςία των 

εκπαιδευτικϊν (Weisel & Dror, 2006). Πλα αυτά είναι ςθμαντικοί παράγοντεσ και αν εςτιάςουμε για 

παράδειγμα ςε ζναν μακθτι με ςωματικζσ δυςκολίεσ ο οποίοσ ζχει ςωματικζσ ιδιαιτερότθτεσ κα δοφμε 

πωσ ςε αυτι τθν περίπτωςθ απαιτοφνται κατάλλθλα εξοπλιςμζνα κτίρια, ζτςι ϊςτε οι μακθτζσ να 

μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςτο ςχολείο. Για να γίνεται λόγοσ για επιτυχθμζνθ ςυνεκπαίδευςθ είναι 

ςθμαντικι θ προετοιμαςία, θ παροχι ςτιριξθσ ςε μακθτζσ αλλά και ςε εκπαιδευτικοφσ, θ δζςμευςθ από 

τουσ διευκυντζσ και θ εφαρμογι ξεκάκαρων πολιτικϊν (McCregor & Vogelsberg, 1998). 

Σθμαντικι είναι και θ παρουςία ειδικοφ εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ και φυςικά ο ενεργόσ ρόλοσ των 

ςχολικϊν ςυμβοφλων διότι χάρθ ςε αυτοφσ επιτρζπεται θ ςυμπερίλθψθ των μακθτϊν με ειδικζσ 

εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και θ καλφτερθ προςωπικι και κοινωνικι ανάπτυξθ των μακθτϊν αυτϊν. Για τθν 

επιτυχθμζνθ εφαρμογι και υλοποίθςθ του εγχειριματοσ τθσ ςυμπεριλθπτικισ εκπαίδευςθσ, προχπόκεςθ 

κεωρείται θ ειδικι ςχολικι μονάδα θ οποία είναι εξοπλιςμζνθ και ζχει κατάλλθλο εκπαιδευτικό και ειδικό 

εκπαιδευτικό προςωπικό. Πλα αυτά είναι βαςικζσ προχποκζςεισ για να διευκολυνκεί θ εκπαιδευτικι 

διαδικαςία των μακθτϊν αυτϊν (Ε. Τςακιρίδου και Κ. Ρολυηοποφλου, 2013). Εαν εφαρμοςτοφν 

αποτελεςματικζσ μζκοδοι ςυμπεριλθπτικισ εκπαίδευςθσ (δράςεισ και ςυνεργαςία μεταξφ διαφόρων 

επαγγελματιϊν, διευκυντϊν και εκπαιδευτικϊν, τότε κα δθμιουργθκοφν μεταρρυκμίςεισ ςτο ςχολικό 

περιβάλλον που κα είναι ευνοϊκζσ για τουσ μακθτζσ με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ (Kuyini & Desai, 

2007). 

Είναι δόκιμο να ςθμειωκεί πωσ όταν θ ςτιριξθ των μακθτϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ είναι 

ελλιπισ, δυςχεραίνεται θ μακθςιακι τουσ διαδικαςία και προκαλείται ζνα ςυναίςκθμα ματαίωςθσ ςτουσ 

εκπαιδευτικοφσ. Αυτό ςυμβαίνει διότι όταν οι εκπαιδευτικοί προςπακοφν να ξεπεράςουν τα εμπόδια που 

ςυναντϊνται εξαιτίασ των ειδικϊν δυςκολιϊν των μακθτϊν αυτϊν είναι φυςικό να ςυναντοφν δυςκολίεσ. 

Συμπεραςματικά, τα ςυναιςκιματα αυτά οδθγοφν ςτθ διαμόρφωςθ αρνθτικϊν αντιλιψεων των 

εκπαιδευτικϊν προσ τθ ςυμπεριλθπτικι εκπαίδευςθ (Bornman & Donohue, 2013). 
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Εςτιάηοντασ ςτθ ςυςχζτιςθ των αντιλιψεων των εκπαιδευτικϊν για τθν τακτικι τθσ ςυμπερίλθψθσ και 

τθν επιτυχι ζνταξθ των μακθτϊν ςτισ ςυνικεισ τάξεισ κρίνεται ςκόπιμο να γίνει μεταβολι των αρνθτικϊν 

αντιλιψεων των εκπαιδευτικϊν και όλων  των εμπλεκομζνων ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία των μακθτϊν 

με αναπθρία (Ε. Τςακιρίδου και Κ. Ρολυηοποφλου, 2013). 

 Με τθ ςυμπερίλθψθ των μακθτϊν ςτο περιβάλλον του γενικοφ ςχολείου, οι εκπαιδευτικοί τθσ γενικισ 

παιδείασ χρειάηεται να αντιμετωπίςουν τισ οποιεςδιποτε ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ που κα 

ςυναντιςουν.  Για να είναι, λοιπόν, προετοιμαςμζνοι να αντιμετωπίςουν τζτοιεσ καταςτάςεισ είναι 

ανάγκθ να πραγματοποιθκοφν επιμορφωτικά προγράμματα τα οποία κα προετοιμάηουν τουσ 

μελλοντικοφσ εκπαιδευτικοφσ και να είναι ικανοί να αποδεχτοφν μακθτζσ με αναπθρίεσ αλλά και να 

αποκτιςουν τισ απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ ζτςι ϊςτε να εργάηονται αποτελεςματικά με τουσ μαηί τουσ 

(Algaryouti et al., 2003). Αυτά τα ςεμινάρια είναι ςθμαντικό να γίνονται, γιατί με τθ ςυμμετοχι τουσ ςε 

αυτά, οι εκπαιδευτικοί καλλιεργοφν το αίςκθμα τθσ εμπιςτοςφνθσ αναφορικά με τθν ικανότθτά τουσ να 

εργαςτοφν με παιδιά με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και παρουςιάηουν κετικζσ αντιλιψεισ (Buell et al., 

1999). Άλλοσ ζνασ λόγοσ που είναι ςθμαντικι θ υλοποίθςθ επιμορφωτικϊν ςεμιναρίων είναι ότι ζχουν τθ 

δυνατότθτα να ςυμβάλλουν ςτθ δθμιουργία ςχολικοφ περιβάλλοντοσ το οποίο μπορεί να ςτθρίξει τθν 

ςυμπερίλθψθ των μακθτϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και τθν εφαρμογι κατάλλθλων 

εκπαιδευτικϊν ςτρατθγικϊν που κα δθμιουργιςουν κετικό κλίμα για τθν τακτικι αυτι (Rakap, S., & 

Kaczmarek, L., 2010). 

Ραράλλθλα, ςχετικά με τθν προαγωγι τθσ αποτελεςματικότθτασ του εκπαιδευτικοφ, οι εκπαιδευτικοί 

χρειάηεται να ςυμμετζχουν ενεργά ςε διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων ςχετικζσ με τθν εκπαιδευτικι 

πολιτικι του ςχολείου, τον ςχεδιαςμό του αναλυτικοφ προγράμματοσ αλλά και τον ςχεδιαςμό 

επιμορφωτικϊν ςεμιναρίων (Buell et al., 1999). Επιπλζον, θ αίςκθςθ τθσ αυτοαποτελεςματικότθτασ είναι 

γνωςτό ότι ενιςχφεται από τθ ςυνεργαςία του εκπαιδευτικοφ με τουσ γονείσ, τουσ ςυναδζλφουσ του και 

το ειδικό εκπαιδευτικό προςωπικό. Αυτι είναι και ο καλφτεροσ δείκτθσ ςχετικά με τθν πρόγνωςθ των 

αντιλιψεων για τθ ςυμπεριλθπτικι εκπαίδευςθ. Ζτςι τα μελλοντικά επιμορφωτικά προγράμματα είναι 

ςθμαντικό να δίνουν ζμφαςθ να δϊςουν το ζναυςμα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ καλλιεργιςουν δεξιότθτεσ 

ςυνεργατικισ μάκθςθσ και όχι ςε μακιματα που ζχουν παιδαγωγικό περιεχόμενο ι διαχείριςθ 

ςυμπεριφοράσ (Savolainen et al., 2012). 

Ωςτόςο, όμωσ, για να ζχει θ ςυμπεριλθπτικι εκπαίδευςθ τα επιδιωκόμενα αποτελζςματα, οι 

εκπαιδευτικοί του ςχολείου πρζπει να είναι κετικοί ςτο να παρακολουκιςουν προγράμματα ειδικισ 

αγωγισ και εκπαίδευςθσ και ςτο να υιοκετιςουν αντίςτοιχεσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ ϊςτε δϊςουν 

ζμφαςθ και να ςτθρίξουν τθν ςυμπεριλθπτικι εκπαίδευςθ (Wilczenski, 1992). Τζλοσ δεν κα πρζπει να 

παραλθφκεί θ εξαςφάλιςθ κατάλλθλων εκπαιδευτικϊν εργαλείων τα ποία κα διευκολφνουν τουσ 

εκπαιδευτικοφσ να ανταποκρικοφν ςτισ ανάγκεσ των μακθτϊν με ειδικζσ δυςκολίεσ (Savolainen et al., 

2012). 
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Θ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα εμφανίηει ςυγκεκριμζνουσ περιοριςμοφσ, που επθρεάηουν το βακμό 

γενίκευςθσ των αποτελεςμάτων.  

Αρχικά, δεν πραγματοποιικθκε παρατιρθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ του εκπαιδευτικοφ μζςα ςτθν τάξθ και 

το ερωτθματολόγιο που χρθςιμοποιικθκε, είναι ζνα μζςο αυτοαναφοράσ. Υπάρχει το ενδεχόμενο οι 

εκπαιδευτικοί να ζχουν δθλϊςει κοινωνικά επικυμθτζσ απαντιςεισ, διότι είχαν υπόψιν ότι κα 

ακολουκιςει ζλεγχοσ και ανάλυςθ των απαντιςεων. Αυτόσ ιταν και ο λόγοσ, που αρκετοί εκπαιδευτικοί 

αρνικθκαν να ςυμπλθρϊςουν το ςχολείο και τθν τάξθ που διδάξουν ι να αρνθκοφν να ςυμμετζχουν ςτθν 

ζρευνα, παρ’ όλο που ενθμερϊκθκαν ότι θ ςυμπλιρωςθ των ερωτθματολογίων είναι ανϊνυμθ και ότι τα 

δεδομζνα τθσ ζρευνασ κα χρθςιμοποιθκοφν μόνο για τουσ ςκοποφσ τθσ ζρευνασ. Αυτό διαπιςτϊνεται και 

ςτθν ζρευνα των Ε. Τςακιρίδου και Κ. Ρολυηοποφλου (2013). Είναι λοιπόν πολφ πικανό, οι εκπαιδευτικοί 

να ζδωςαν απαντιςεισ οι οποίεσ να μθν ςχετίηονται ςτθν πραγματικι τουσ ςυμπεριφορά μζςα ςτθν τάξθ 

(Bornman & Donohue, 2013). 

Επιπλζον, τα ερωτθματολόγια δεν μποροφν να παρουςιάςουν πλιρωσ τα αίτια που οι εκπαιδευτικοί 

επζλεξαν τισ ςυγκεκριμζνεσ απαντιςεισ και ανζπτυξαν τισ αντίςτοιχεσ αντιλιψεισ (Ε. Τςακιρίδου και Κ. 

Ρολυηοποφλου, 2013). Και θ κλίμακα αυτοαποτελεςματικότθτασ που χρθςιμοποιικθκε ςτο 

ερωτθματολόγιο, δεν αποτελεί εργαλείο μζτρθςθσ τθσ αυτοαποτελεςματικότθτασ ςχετικά με τισ 

αντιλιψεισ για τθ ςυμπεριλθπτικι εκπαίδευςθ παρόλο που καταςκευάςτθκε για να μετριςει πεποικιςεισ 

αποτελεςματικότθτασ ςχετικά με τθν ικανότθτα των εκπαιδευτικϊν να μποροφν να ανταπεξζλκουν 

αποτελεςματικά ςτα κακικοντα, τισ υποχρεϊςεισ και τισ προκλιςεισ που ςυναντοφν ςτο ςχολικό ςφςτθμα 

(Caprara et al., 2003). 

Θ παροφςα εργαςία είναι προϊόν ζρευνασ, που διεξιχκθ ζχοντασ ςκοπό να διερευνιςει τισ απόψεισ 

των εκπαιδευτικϊν τθσ πρωτοβάκμιασ για τθ ςυμπερίλθψθ των ατόμων με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ 

ανάγκεσ. Το ςυγκεκριμζνο κζμα παρουςιάηει περιοριςμοφσ, που είναι ςχετικοί με τθ δυνατότθτα 

γενίκευςθσ των ευρθμάτων τθσ ζρευνασ ςτο γενικότερο πλθκυςμό, που προιλκε το δείγμα μασ. Το ίδιο 

ςυμβαίνει και με τθν ζρευνα των Ε. Τςακιρίδου και Κ. Ρολυηοποφλου (2013), από τθν οποία ζρευνα 

χρθςιμοποιικθκε το ερωτθματολόγιο. 
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Το ςυγκεκριμζνο ερωτθματολόγιο δθμιουργικθκε για τισ ανάγκεσ πτυχιακισ εργαςίασ με τίτλο 

«Διερεφνθςθ των απόψεων των εκπαιδευτικϊν τθσ Ρρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςχετικά με τθ 

ςυμπερίλθψθ των μακθτϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ». Τα δθμογραφικά ςτοιχεία και οι άλλεσ 

πλθροφορίεσ που κα καταγραφοφν είναι απόρρθτεσ και κα χρθςιμοποιθκοφν αποκλειςτικά για ζρευνα 

ςτα πλαίςια πτυχιακισ εργαςίασ. Σασ ευχαριςτϊ για τθ ςυνεργαςία. 

ΕΝΟΤΘΤΑ Α 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΡΕΙΛΗΡΤΙΚΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ 

Θ παροφςα κλίμακα αφορά ςτθ «ςυμπεριλθπτικι εκπαίδευςθ μακθτϊν» με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ 
ανάγκεσ, ωσ μία μζκοδοσ κάλυψθσ των νομικϊν απαιτιςεων για τθν τοποκζτθςθ των μακθτϊν με ειδικζσ 
εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ςε ζνα όςο το δυνατόν λιγότερο περιοριςτικό περιβάλλον. Θ ςυμπεριλθπτικι 
εκπαίδευςθ ςθμαίνει ότι όλοι οι μακθτζσ με αναπθρίεσ εντάςςονται ςτο γενικό ςχολείο, υπό τθν ευκφνθ 
του εκπαιδευτικοφ τθσ κανονικισ τάξθσ, ο οποίοσ υποςτθρίηεται από ειδικοφσ. 

ΟΔΘΓΙΕΣ 

Ραρακαλοφμε, ςθμειϊςτε το κενό κελί (με το ςφμβολο √), για να δθλϊςετε το βακμό ςυμφωνίασ ι 
διαφωνίασ ςασ απζναντι ςε κάκε πρόταςθ. Ραρακαλοφμε, απαντιςτε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ. 
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1. Μακθτζσ οι οποίοι παρουςιάηουν ςχολικι επίδοςθ χαμθλότερθ 
κατά δφο ι περιςςότερα χρόνια από τουσ ςυμμακθτζσ τουσ, κα 
πρζπει να βρίςκονται ςτισ ςυνικεισ τάξεισ.        

2. Μακθτζσ, οι οποίοι παρουςιάηουν επικετικι ςυμπεριφορά 
(ςωματικι βία) απζναντι ςτουσ ςυνομθλίκουσ τουσ κα πρζπει να 
βρίςκονται ςτισ ςυνικεισ τάξεισ.       

3. Μακθτζσ, οι οποίοι αδυνατοφν να μετακινοφνται χωρίσ τθ 
βοικεια των άλλων, κα πρζπει να βρίςκονται ςτισ ςυνικεισ 
τάξεισ.         
4. Μακθτζσ, με ντροπαλό και εςωςτρεφζσ χαρακτιρα, κα πρζπει 
να βρίςκονται ςτισ ςυνικεισ τάξεισ.       

5. Μακθτζσ οι οποίοι παρουςιάηουν ςχολικι επίδοςθ κατά ζνα 
χρόνο χαμθλότερθ από τουσ ςυμμακθτζσ τουσ, κα πρζπει να 
βρίςκονται ςτισ ςυνικεισ τάξεισ.       

6. Μακθτζσ, που εκφράηονται με προφορικό λόγο, ο οποίοσ 
χαρακτθρίηεται με δυςκολίεσ ςτθν κατανόθςθ, κα πρζπει να 
βρίςκονται ςτισ ςυνικεισ τάξεισ.       

7. Μακθτζσ, οι οποίοι αδυνατοφν να διαβάςουν ζντυπο κείμενο, 
ςε κανονικι μορφι και χρειάηεται να χρθςιμοποιιςουν τθ γραφι 
Braille, κα πρζπει να βρίςκονται ςτισ ςυνικεισ τάξεισ.        

8. Μακθτζσ, που παρουςιάηουν επικετικι ςυμπεριφορά (λεκτικι 
βία) απζναντι ςτουσ ςυμμακθτζσ τουσ, κα πρζπει να βρίςκονται 
ςτισ ςυνικεισ τάξεισ.       

9. Μακθτζσ, οι οποίοι δυςκολεφονται να εκφράςουν προφορικά 
τισ ςκζψεισ τουσ, κα πρζπει να βρίςκονται ςτισ ςυνικεισ τάξεισ.       
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10. Μακθτζσ, οι οποίοι χρειάηονται βοικεια ςε δεξιότθτεσ αυτό-
εξυπθρζτθςθσ και ςε δραςτθριότθτεσ κακθμερινισ διαβίωςθσ, κα 
πρζπει να βρίςκονται ςτισ ςυνικεισ τάξεισ.       

11. Μακθτζσ, οι οποίοι χρθςιμοποιοφν τθ γλϊςςα του ςϊματοσ ι 
ςφμβολα επικοινωνίασ, κα πρζπει να βρίςκονται ςτισ ςυνικεισ 
τάξεισ.       

12. Μακθτζσ, οι οποίοι αδυνατοφν να ελζγξουν τθ ςυμπεριφορά 
τουσ και δεν ολοκλθρϊνουν δραςτθριότθτεσ που αναλαμβάνουν, 
κα πρζπει να βρίςκονται ςτισ ςυνικεισ τάξεισ.        

13. Μακθτζσ, οι οποίοι χρειάηονται ζνα εξατομικευμζνο 
αναλυτικό πρόγραμμα, ςε κακθμερινι βάςθ, το οποίο κακίςταται 
λειτουργικό για τθν εκμάκθςθ γλωςςικϊν και μακθματικϊν 
δεξιοτιτων, κα πρζπει να βρίςκονται ςτισ ςυνικεισ τάξεισ.       

14. Μακθτζσ, με προβλιματα ακοισ, κα πρζπει να βρίςκονται 
ςτισ ςυνικεισ τάξεισ.       

15. Μακθτζσ, οι οποίοι δεν ακολουκοφν ςχολικοφσ κανόνεσ 
ςυμπεριφοράσ,  κα πρζπει να βρίςκονται ςτισ ςυνικεισ τάξεισ.       

16. Μακθτζσ, οι οποίοι απουςιάηουν ςυχνά από το ςχολείο, κα 
πρζπει να βρίςκονται ςτισ ςυνικεισ τάξεισ.         

 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΥΤΟΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Οι παρακάτω προτάςεισ αφοροφν ςτισ πεποικιςεισ που αναπτφςςει ο εκπαιδευτικόσ ςχετικά με τθν 
ικανότθτά του να ανταποκρίνεται ςε διάφορεσ καταςτάςεισ που ςχετίηονται με το εκπαιδευτικό του ζργο. 

ΟΔΘΓΙΕΣ 

Ραρακαλοφμε, ςθμειϊςτε το κενό κελί (με το ςφμβολο √), για να δθλϊςετε το βακμό ςυμφωνίασ ι 
διαφωνίασ ςασ απζναντι ςε κάκε πρόταςθ. Ραρακαλοφμε, απαντιςτε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ. 
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1. Είμαι ικανόσ να προςπερνϊ τα εμπόδια που δυςχεραίνουν τθν 
επίτευξθ των διδακτικϊν μου ςτόχων.       

2. Το εκπαιδευτικό μου ζργο αναγνωρίηεται και εκτιμάται από 
τουσ γονείσ.        

3. Μπορϊ να αξιοποιϊ με ωφζλιμο τρόπο τισ τεχνολογικζσ 
καινοτομίεσ ςτθ διδαςκαλία μου.        

4. Είμαι ικανόσ να διαχειρίηομαι και να επιλφω γριγορα τισ 
ςυγκροφςεισ και τισ άςχθμεσ ςυμπεριφορζσ (βία, τρομοκρατία, 
βανδαλιςμόσ) ςτθν τάξθ.       

5. Το εκπαιδευτικό μου ζργο αναγνωρίηεται και εκτιμάται κετικά 
από τουσ μακθτζσ μου.       

6. Ζχω τον τρόπο να κάνω τουσ μακθτζσ μου να ςζβονται τουσ 
κανόνεσ ςυμπεριφοράσ και τουσ κανονιςμοφσ.        

7. Είμαι ικανόσ να εμπλζκω ακόμα και τουσ πιο απρόκυμουσ και 
δφςκολουσ μακθτζσ ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ τάξθσ.       

8. Είμαι ικανόσ να κερδίηω τθν εμπιςτοςφνθ και τθν εκτίμθςθ 
όλων των ςυναδζλφων μου.       
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9. Είμαι ικανόσ να οργανϊνω και να ολοκλθρϊνω τθν δουλειά μου 
ακόμα και όταν ζρχομαι αντιμζτωποσ με απρόςμενα ι απαιτθτικά 
ζργα.       

10. Είμαι ικανόσ να αντιμετωπίηω με αποτελεςματικό τρόπο τισ 
προβλθματικζσ ςυμπεριφορζσ των μακθτϊν μου.       

11. Είμαι ικανόσ να κερδίηω τθν εμπιςτοςφνθ και τθν εκτίμθςθ 
του διευκυντι μου.       

12. Γνωρίηω με ποιόν τρόπο κ’ αντιμετωπίςω τισ δυςκολίεσ που 
ςυναντοφν τα παιδιά με κινθτικά προβλιματα όταν ειςζρχονται 
ςτο ςχολικό ςφςτθμα.        

ΕΝΟΤΘΤΑ Β 

ΔΗΜΟΓΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. Σε ποιο ςχολείο διδάςκετε;  
 

2. Σε ποια / –εσ τάξεισ διδάςκετε φζτοσ; 
 

3. Ροια είναι θ ειδικότθτά ςασ:  
 

4. Υπθρετείτε ωσ διευκυντισ ςτθ ςχολικι μονάδα; Ναι           Πχι 
 

5. Ρόςα χρόνια διδάςκετε ςτθ Δθμόςια Εκπαίδευςθ; 
 

6. Ρόςα χρόνια διδάςκετε ςτθν Ιδιωτικι Εκπαίδευςθ / Ιδιαίτερα Μακιματα; 
 

7. Υπάρχει ςτο οικογενειακό ςασ περιβάλλον Άτομο με Ειδικζσ Ανάγκεσ; Ναι           Πχι 
 

8. Υπάρχει ςτο φιλικό ςασ περιβάλλον Άτομο με Ειδικζσ Ανάγκεσ; Ναι           Πχι 
 

9. Συμμετείχατε ςε ςεμινάρια με κζμα τθν Ειδικά Αγωγι; Ναι           Πχι 

9α. Αν ναι, από ποιο φορζα; 

9β. Με ποιο κζμα / αντικείμενο; 

10.  Ζχετε προθγοφμενθ διδακτικι εμπειρία με μακθτζσ με ειδικζσ ανάγκεσ; Ναι           Πχι 
 
10α. Αν ναι ποιο το είδοσ τθσ αναπθρίασ των μακθτϊν που διδάξατε; 
 
 
 

11. Γνωρίηεται το νομικό πλαίςιο ςχετικά με τθν ειδικι αγωγι και εκπαίδευςθ; Ναι           Πχι 
 

12. Γνωρίηεται το ςκοπό και τθ λειτουργία των ΚΔΑΥ – ςθμερινϊν ΚΕΔΔΥ; Ναι           Πχι 
 

13. Φφλο:   Άνδρασ                Γυναίκα 
 

14. Θλικία: 21-30 ζτη           31-40 ζτη            41-50 ζτη          51-60 ζτη  
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       Ραρακαλϊ επιλζξτε τον τίτλο / τουσ τίτλουσ ςπουδϊν που διακζτετε: 

 Ρτυχίο Διετοφσ Ραιδαγωγικισ Ακαδθμίασ 
 

 Ρτυχίο Τετραετοφσ Φοίτθςθσ ςε Τμιμα Ρανεπιςτθμίου Ραιδαγωγικισ Εκπαίδευςθσ 
 

 Εξομοίωςθ πτυχίου  
 

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα: 
 

  Διδακτορικό Δίπλωμα: 
 

 Ρτυχίο άλλθσ / δεφτερθσ ςχολισ ςτο Ρανεπιςτιμιο:  Ναι           Πχι 

       Αν ναι, ποιασ; 

 


