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Αντί προλόγου 
 

Το θέμα που σχεδιάσαμε να μελετήσουμε αφορά στον τομέα του αυτισμού. Πιο συ-

γκεκριμένα αναφέρεται στο πλαίσιο της ειδικής αγωγής και εστιάζει στους εκπαιδευ-

τικούς που εργάζονται σε μονάδες ειδικής αγωγής και σε κοινά σχολεία -με τη μορφή 

της συνεκπαίδευσης- με μαθητές που ανήκουν στο αυτιστικό φάσμα.  

Η βασική ιδέα και το ερέθισμα για το θέμα και την εκπόνηση της συγκεκριμέ-

νης έρευνας προέκυψε από την προσωπική επαγγελματική εμπειρία ως εκπαιδευτικού 

στο πλαίσιο της Ειδικής Αγωγής και η ενασχόληση με την εκπαίδευση παιδιών που 

είχαν τη διάγνωση «διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή-αυτισμός». Τα ερωτήματα που 

δημιουργούνται σε έναν εκπαιδευτικό χωρίς επαγγελματική εμπειρία, που πρωτοα-

σχολείται με το χώρο της Ειδικής Αγωγής σχετικά τόσο με τις διδακτικές μεθόδους 

που χρησιμοποιεί, τις στρατηγικές διαχείρισης της τάξης που εφαρμόζει αλλά και την 

αποτελεσματικότητα που βιώνει στην εκπαιδευτική πραγματικότητα είναι πολλά, ό-

πως και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει όσον αφορά στην προσέγγιση και τη διδα-

σκαλία των μαθητών με αυτισμό. 

Η νέα επαγγελματική πραγματικότητα μέσα στην οποία βρεθήκαμε (αρκετά 

ξαφνικά και απροετοίμαστα είναι η αλήθεια) δημιούργησε την ανάγκη για επιστημο-

νική ενημέρωση και αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με θέματα και τομείς που α-

φορούσαν στην εκπαίδευση των μαθητών με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες. Ανά-

γκη που λειτούργησε ως κινητήριος μοχλός για αναζήτηση επαφής και επικοινωνίας 

με άλλους ανθρώπους, συναδέλφους αλλά και άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, που ερ-

γάζονταν με τον αυτισμό.  

Η βασική ιδέα για την εκπόνηση του συγκεκριμένου ερευνητικού εγχειρήμα-

τος προέκυψε και αναδείχθηκε μέσα από γόνιμες και παραγωγικές συζητήσεις και την 

ανταλλαγή προβληματισμών με ανθρώπους που μας συνέδεε ένας κοινός στόχος: η 

αποτελεσματική εκπαίδευση των μαθητών που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού. 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην 

πραγματοποίηση του συγκεκριμένου ερευνητικού εγχειρήματος. 

Συγκεκριμένα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επόπτη καθηγητή μου κ. Η. 

Κουρκούτα για τη συνεργασία, την καθοδήγηση και την υποστήριξη που μου παρεί-

χε, σε όλα τα στάδια της ερευνητικής και συγγραφικής προσπάθειας.  
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για τη συνεργασία τους στην επόπτευση της διπλωματικής μου εργασίας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να προσεγγίσει δύο βασικές έννοιες που συνδέονται με 

τους εκπαιδευτικούς και την επαγγελματική τους απασχόληση στο πλαίσιο των σχο-

λικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και εκπαίδευσης και αφορούν στη μελέτη του άγχους 

και της αίσθησης αποτελεσματικότητας των ειδικών παιδαγωγών που εργάζονται με 

μαθητές που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού. Αποτελεί μια ποιοτική προσέγγιση 

που βασικός της στόχος είναι να αναζητήσει, να περιγράψει και να αναλύσει το λόγο 

των εμπλεκόμενων υποκειμένων σχετικά με τις υπό διερεύνηση έννοιες. Κύρια εστιά-

ζει στην ανάδειξη των προσωπικών, υποκειμενικών απόψεων και αντιλήψεων των 

εκπαιδευτικών που συμμετείχαν σε αυτήν, όπως αυτές διαμορφώνονται μέσα από τις 

εμπειρίες και τα προσωπικά τους βιώματα. Οι προσωπικές νοηματοδοτήσεις, εν προ-

κειμένω, των συμμετεχόντων αποκτούν ιδιαίτερο νόημα και βοηθούν να συνθέσουμε 

κομμάτι, κομμάτι ένα παζλ που στοχεύει στην ανάδειξη των παραμέτρων που συνδέ-

ονται με τις υπό μελέτη έννοιες. Βασικό μας μέλημα είναι η ανάδειξη του εύρους των 

παραγόντων που υπεισέρχονται και συμβάλλουν στην εμφάνιση ή μη του άγχους κα-

θώς κι εκείνων που συμβάλλουν στην οικοδόμηση και ανάπτυξη της αίσθησης της 

αποτελεσματικότητας των εν λόγω εκπαιδευτικών. 

Ως προς τη διάρθρωση της δομής η εργασία απαρτίζεται από τρία βασικά μέ-

ρη. Στο πρώτο μέρος, που αποτελεί το θεωρητικό κομμάτι της έρευνας, επιχειρείται ο 

εννοιολογικός προσδιορισμός και η αποσαφήνιση των βασικών εννοιών, των παραμέ-

τρων και των διαστάσεων που αυτές περιλαμβάνουν μέσα από τη βιβλιογραφική α-

νασκόπηση και τις αναφορές σε διεθνή ερευνητικά δεδομένα.  

Στο Δεύτερο μέρος αναπτύσσεται η μεθοδολογία της έρευνας, η ερευνητική 

μέθοδος συλλογής των δεδομένων και αναλύονται οι μεθοδολογικές αρχές της Θεμε-

λιωμένης Θεωρίας από την οποία εμπνευστήκαμε και πάνω στις αρχές της οποίας, 

κατά βάση, στηριχθήκαμε για τον σχεδιασμό, τη διεξαγωγή της έρευνας αλλά και την 

ανάλυση των δεδομένων μας.  

Στο μέρος αυτό γίνονται αναφορές σε έρευνες σχετικά με τη διεθνή ορολογία 

που συναντήσαμε και αφορούν την έννοια της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτι-

κού και διασαφηνίσεις σχετικές με την ορολογία που χρησιμοποιείται στη συγκεκρι-

μένη έρευνα. 
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Στο τρίτο μέρος της εργασίας επιχειρείται η ανάλυση και η ερμηνεία των δε-

δομένων της έρευνας κατά θεματικές ενότητες. Μέσα από την επεξεργασία των συνε-

ντεύξεων διακρίναμε τρεις βασικές θεματικές κατηγορίες: το άγχος, την αίσθηση α-

ποτελεσματικότητας και την υποστήριξη (η οποία συνδέεται άμεσα με τις δύο προη-

γούμενες έννοιες). Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο αναλύουμε τις κατηγορίες και τις υ-

ποκατηγορίες που αυτές σχηματίζουν στο εύρος των διαστάσεων τους. Επιπλέον α-

ναφερόμαστε σε συσχετίσεις των συγκεκριμένων ευρημάτων με σχετικές έρευνες στο 

χώρο της Ειδικής Εκπαίδευσης.  

Η μελέτη ολοκληρώνεται με τη συζήτηση επί των αποτελεσμάτων και την α-

ναφορά σε μια σειρά προτάσεων που σχετίζονται με την έννοια της υποστήριξης των 

εκπαιδευτικών που εργάζονται με το φάσμα του αυτισμού, προς την κατεύθυνση της 

μείωσης του άγχους και της ενίσχυσης της αίσθησης της αποτελεσματικότητας τους. 

Τέλος στο παράρτημα παρατίθεται ο βασικός οδηγός συνέντευξης που αποτέλεσε το 

κύριο εργαλείο της παρούσας έρευνας. 
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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 

ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
Αρχικά αυτό που οφείλουμε να επισημάνουμε είναι πως η συγγραφή του πρώτου μέ-

ρους που περιλαμβάνει το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας έγινε εκ των υστέρων, με-

τά την πραγματοποίηση της έρευνας και έπειτα από την πρώτη φάση επεξεργασίας 

των ερευνητικών δεδομένων, σύμφωνα με τις βασικές μεθοδολογικές αρχές της Θε-

μελιωμένης Θεωρίας πάνω στην οποία στηρίχτηκε η διεξαγωγή της συγκεκριμένης 

έρευνας. Κι αυτό γιατί σύμφωνα με το συγκεκριμένο μεθοδολογικό μοντέλο δεν υιο-

θετείται κανένα θεωρητικό προαπαιτούμενο πριν τη διεξαγωγή της έρευνας, όπως για 

παράδειγμα μια συγκεκριμένη υπόθεση εργασίας, αλλά αυτό που επιδιώκεται μέσα 

από τις συνεντεύξεις σε βάθος είναι να αναδειχτούν όλες οι πλευρές /διαστάσεις και 

οι παράμετροι των υπό έρευνα φαινομένων, πάντα σε αναφορά με τις υποκειμενικές 

νοηματοδοτήσεις και ερμηνείες που δίνουν οι συμμετέχοντες στα βιώματα τους. Η 

θεωρία έπεται σε αυτή την περίπτωση της έρευνας, εφόσον τα δεδομένα αναδεικνύ-

ουν, απλά, πολυπραγματικότητες. Για το λόγο αυτό στο πρώτο μέρος προσανατολι-

στήκαμε στη θεωρητική τεκμηρίωση και αναφορά των βασικών παραμέτρων και εν-

νοιών που εμπεριέχονται στο μέρος της ανάλυσης των δεδομένων (τρίτο μέρος), τη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση σε σχετικές έρευνες που τις εμπεριέχουν καθώς και στην 

προσπάθεια ανάδειξης των όποιων συνδέσεων μεταξύ των παραμέτρων/εννοιών. 

 

1. Αναφορές στην οικοσυστημική προσέγγιση 

 
Το όλο ερευνητικό εγχείρημα δύναται να ενταχθεί σε ένα ευρύ πολυπαραγοντικό μο-

ντέλο προσέγγισης της κοινωνικής πραγματικότητας που συνδέονται με την εκπαί-

δευση και συγκεκριμένα με την εκπαίδευση των μαθητών με αυτισμό.  

Επιλέξαμε να μελετήσουμε τις συγκεκριμένες έννοιες, του άγχους και της α-

ποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της Ειδικής Αγωγής και εκπαί-

δευσης, καθώς σύμφωνα με διεθνή βιβλιογραφικά δεδομένα (Antoniou et al., 2000, 

Brouwers and Tomic, 2000, Friedman and Farber, 1992, Singh & Billingsley, 1996, 

Skaalvik et al., 2007) τόσο το άγχος όσο και η αποτελεσματικότητα που βιώνουν οι 

εκπαιδευτικοί υπεισέρχονται και επηρεάζουν την όλη εκπαιδευτική διαδικασία που 

σχετίζεται με την (αποτελεσματική) εκπαίδευση των μαθητών τους. 



 11

 

Οι οικοσυστημικές-πλαισιακές προσεγγίσεις (contextual approaches) αναπτύ-

χθηκαν στα μέσα του 20ου αιώνα και αποτέλεσαν ένα νέο επιστημολογικό τρόπο α-

ντίληψης των φαινομένων.  

Σύμφωνα με αυτές το άτομο ως ένα «βιο-ψυχο-κοινωνικό ον» αποτελεί στοι-

χείο ενός ευρύτερου, σύνθετου συστήματος, μιας ολότητας όπου κάθε στοιχείο της 

επηρεάζεται και επηρεάζει όλα τα άλλα, μέσα από μια αμφίδρομη διαδικασία. Η δε 

μεταβολή σε ένα στοιχείο επιφέρει αλλαγές σε όλα τα στοιχεία του συστήματος 

(Βronfenbrenner, 1994, Willke, 1996). Όπως αναφέρει ο Πετρογιάννης (2003:15-23) 

κατά τη διάρκεια της ζωής του το άτομο συμμετέχει σε μια «οικολογία πλαισίων ή 

συστημάτων». Επιπλέον σημειώνει πως «η πραγματικότητα συνίσταται σε έναν ιστό 

διασυνδέσεων ατομικών και περιβαλλοντικών στοιχείων» που επιδρούν και επηρεά-

ζουν το άτομο και τη συμπεριφορά που εκδηλώνει. 

Το «πλαίσιο» σχηματοποιείται ως ένα σύνολο ομόκεντρων κύκλων (συστημι-

κών δομών) που στο κέντρο του τοποθετείται η μονάδα ή το φαινόμενο που αποτελεί 

το αντικείμενο της έρευνας και αναζητούνται οι μηχανισμοί με τους οποίους ο «περί-

γυρος», το περιβάλλον (συν)διαμορφώνει και προκαλεί την εκδήλωση συγκεκριμέ-

νων φαινόμενων και συμπεριφορών.  

Μια έρευνα με βάση την οικοσυστημική προσέγγιση δίνει έμφαση στο «πώς», 

δηλαδή στη διερεύνηση των διεργασιών που οδηγούν το σύστημα να λειτουργεί με 

τον συγκεκριμένο για τη χρονική στιγμή τρόπο, καθώς και στην «ανάπτυξη εννοιών-

κλειδιών που επιτρέπουν τη συνολική όψη των φαινομένων» (Κατάκη, 1995: 41). 

Βασική της αρχή είναι ότι το «όλο» αποτελεί ένα ενιαίο σύστημα αλλά είναι διαφορε-

τικό από το άθροισμα των μερών του. Παράλληλα εστιάζει σε διαδικασίες επικοινω-

νίας, αλληλόδρασης και αλληλεξάρτησης μεταξύ των στοιχείων του συστήματος 

(Κουρκούτας, 2008, Παπαδιώτη-Αθανασίου, 2000, Sameroff & MacKenzie, 2004). 

Εν ολίγοις ενδιαφέρεται για τη διερεύνηση και κατανόηση των διεργασιών που οδη-

γούν το σύστημα να λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο κάθε φορά, λαμβάνοντας 

υπόψη τα ιδιαίτερα προσωπικά γνωρίσματα του ατόμου καθώς και τα δομικά χαρα-

κτηριστικά του κοινωνικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο δρα το άτομο, αλλά και τις 

μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις. 

 

Υιοθετώντας την οπτική ενός πολυπαραγοντικού μοντέλου προσέγγισης φαινομένων 

που συνδέονται με βιώματα, εμπειρίες και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ουσιαστικά 
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υιοθετούμε μια δυναμική και διαλεκτική οπτική για να περιγράψουμε και να ερμη-

νεύσουμε το κοινωνικό και επικοινωνιακό πλαίσιο της ανθρώπινης συμπεριφοράς 

(Βronfenbrenner, 1994, Κουρκούτας, 2006, 2008, Willke, 1996,) και προκειμένου να 

απομακρυνθούμε από τον κίνδυνο μιας μονοδιάστατης ερμηνείας των φαινομένων.  

Η μελέτη φαινομένων που συνδέονται με εκδηλώσεις συμπεριφορών και τρό-

πους λειτουργίας, όπως το άγχος και η αποτελεσματικότητα που βιώνουν οι εκπαι-

δευτικοί, έχει ως αφετηρία τις προσωπικές, ατομικές εμπειρίες και αντιλήψεις και 

συνδέεται με το προσωπικό νόημα που ο καθένας αποδίδει στα γεγονότα. Η πολυπα-

ραγοντική προσέγγιση υιοθετεί μία διαλεκτική οπτική για την ερμηνεία των φαινομέ-

νων και των ατομικών συμπεριφορών και σύμφωνα με αυτή κάθε φαινόμενο και ι-

διαίτερα οι ατομικές -ψυχοπαθολογικές ή μη- εκδηλώσεις δεν είναι απλά έκφραση 

ενδογενών ατομικών παραγόντων και χαρακτηριστικών –π.χ. βιολογικών, γνωστικών, 

νευροψυχολογικών-, αλλά αποτέλεσμα μίας εξελικτικής δυναμικής, όπου ατομικά 

χαρακτηριστικά διαπλέκονται συνεχώς με άλλους εξωγενείς παράγοντες ώστε να 

διαμορφωθούν ή να εκδηλωθούν τα συγκεκριμένα φαινόμενα ή συμπεριφορές με την 

τελική τους μορφή. Το ευρύ φάσμα αυτών των παραγόντων στην περίπτωση των εκ-

παιδευτικών, αφορά τόσο τα ιδιαίτερα ατομικά γνωρίσματα του ατόμου (βιώματα, 

εμπειρίες, αξιακό σύστημα του εκπαιδευτικού, επαγγελματική κατάρτιση) όσο και τα 

δομικά χαρακτηριστικά του κοινωνικοπολιτισμικού του περιβάλλοντος (π.χ., οργά-

νωση και λειτουργία θεσμών που αφορούν στο εκπαιδευτικό σύστημα, λειτουργία και 

φιλοσοφία σχολείου, χαρακτηριστικά και λειτουργίες του επαγγελματικού ρόλου, υ-

λικοτεχνική υποδομή, αναλυτικό πρόγραμμα, το ψηφιδωτό των περιπτώσεων των μα-

θητών, σχέσεις με συναδέλφους και γονείς μαθητών) και τις μεταξύ τους διαντιδρά-

σεις. 

 

Επισημαίνουμε ακόμα το γεγονός πως ερευνητές που ασχολούνται με τη μελέτη του 

άγχος και της αίσθησης αποτελεσματικότητας (Henson, 2002, Lazarus, 1990, 2000, 

Labone, 2004, Tschannen-Moran et al., 1998, Van den Berg, 2002, Wheatley, 2005) 

αναφέρονται στην αναγκαιότητα να συμπεριληφθούν εναλλακτικές προσεγγίσεις στη 

μελέτη των συγκεκριμένων εννοιών που θα εστιάζουν στις προσωπικές ερμηνείες και 

αναφορές ατόμων. Ενδεικτικά, ο Lazarus (1990, 2000) σχετικά με τη μελέτη του άγ-

χους αναφέρει πως «μια οικοσυστημική προσέγγιση που θα βασίζεται στις μαρτυρίες 

και εμπειρίες των ατόμων λειτουργεί συμπληρωματικά και σε καμιά περίπτωση δεν 

έρχεται να υποκαταστήσει άλλες παραδοσιακές προσεγγίσεις στη μελέτη του στρες, 
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αλλά αντίθετα λειτουργεί επεξηγηματικά και εμπλουτίζει το πλαίσιο έρευνας φέρνο-

ντας στην επιφάνεια παράγοντες που συνδέονται με τη δημιουργία του στρες και δι-

ευρύνοντας τους δυνητικούς τρόπους αντιμετώπισης του» (Lazarus, 2000). 

 

2. Αναφορές στη διαταραχή του αυτιστικού φάσματος και στην εκ-

παίδευση στον αυτισμό 
 

2. 1. Τα βασικά γνωρίσματα του αυτισμού και τα γνωστικά χαρακτηριστικά των 

μαθητών με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή 

 

Η (συνοπτική) αναφορά στα βασικά γνωρίσματα της διαταραχής του αυτισμού κρίνε-

ται αναγκαία, καθώς η ίδια η φύση του αυτισμού και η παρουσία των ιδιαίτερων αυ-

τών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του αυτισμού στους μαθητές αποτελεί παράγο-

ντα που δυσχεραίνει την εργασία των εκπαιδευτικών και συνδέεται με το άγχος και 

την επαγγελματική τους εξουθένωση (Jennett et al., 2003). 

 

Ο αυτισμός αποτελεί μια σοβαρή μορφή Διάχυτης Αναπτυξιακής Διαταραχής και έχει 

χαρακτηριστεί ως διαταραχή που επεκτείνεται σε ένα ευρύ «φάσμα» (Wing 1991, 

1996, 2000). Περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1943 από τον Leo Kanner και η εμφά-

νισή του συνδέθηκε με διαταραγμένες ψυχοσυναισθηματικές σχέσεις κύρια μεταξύ 

μητέρας και παιδιού (Bettelheim, 1967). Σήμερα γενετικές έρευνες έχουν καταδείξει 

τη νευρολογική βάση του αυτισμού και την οργανική του προέλευση (Bailey, Phillips 

& Rutter, 1996). 

Η κλινική του εικόνα παρουσιάζει μεγάλη ανομοιογένεια και κυμαίνεται από 

ήπιες μέχρι βαριές μορφές εκδήλωσης. Το ένα άκρο περιλαμβάνει άτομα με φυσιολο-

γική νοημοσύνη, υψηλό γνωστικό επίπεδο, φυσιολογική ανάπτυξη ομιλίας, αλλά με 

δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση (άτομα υψηλής λειτουργικότητας) ενώ στο 

άλλο άκρο βρίσκονται άτομα με πολλαπλά αυτιστικά στοιχεία, βαριά νοητική υστέ-

ρηση, απουσία του λόγου και περιορισμένες κοινωνικές δεξιότητες (Wing, 2000, Γε-

νά, 2002:28). 

Η συχνότητα εμφάνισης της διαταραχής του αυτισμού τα τελευταία χρόνια 

παρουσιάζεται αυξημένη και κυμαίνεται από 2 έως 11 άτομα ανά 10.000 (Gillberg & 

Coleman, 1992), εvώ όσον αφορά το ευρύτερο «αυτιστικό φάσμα» το ποσοστό είναι 
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από 40 έως 50 άτομα ανά 10.000 πληθυσμού (Charman et al., 2002). Η αύξηση του 

πληθυσμού των ατόμων με αυτισμό έχει συνδεθεί τόσο με τη δημιουργία και χρήση 

αξιόπιστων διαγνωστικών εργαλείων και εξειδικευμένων δοκιμασιών αξιολόγησης, 

όσο και με την επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων (Mesibov, Adams & Klinger, 

1997). 

Η Wing το 1976 αναφέρθηκε στην «τριάδα της διαταραχής» που επηρεάζει 

τους τομείς της επικοινωνίας, της κοινωνικής συναλλαγής και της φαντασίας στα ά-

τομα με αυτισμό. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των διαταραχών του αυτιστικού φάσματος σύμ-

φωνα με τα διαγνωστικά κριτήρια του DSM-IV (1994) περιλαμβάνουν: 

• Ποιοτική έκπτωση στους τομείς της επικοινωνίας και της κοινωνικής συναλ-

λαγής. 

• Έλλειψη κοινωνικής και συναισθηματικής αμοιβαιότητας.  

• Έλλειψη λόγου ή καθυστέρηση στην ανάπτυξη της γλώσσας. 

• Στερεότυπη, ιδιοσυγκρασιακή και επαναληπτική χρήση της γλώσσας. 

• Απουσία ποικίλου, αυθόρμητου και συμβολικού παιχνιδιού. 

• Περιορισμένο ρεπερτόριο ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων με εμφάνιση 

εμμονών για συγκεκριμένες μη λειτουργικές ενασχολήσεις. 

 

Πέρα από τις περιπτώσεις που παρουσιάζουν τα τυπικά χαρακτηριστικά του αποκα-

λούμενου «κλασικού» αυτισμού, το αυτιστικό φάσμα περιλαμβάνει και άλλες διατα-

ραχές όπως το σύνδρομο του Rett και το σύνδρομο Asperger, το οποίο αναφέρεται σε 

άτομα με υψηλό νοητικό επίπεδο, υψηλή λειτουργικότητα αλλά με φτωχές κοινωνι-

κές και ψυχοσυναισθηματικές δεξιότητες (Wing, 1981, 1991). 

Οι μαθητές με αυτισμό διαθέτουν ιδιαίτερα γνωστικά χαρακτηριστικά που 

αφορούν τους μηχανισμούς της μάθησης και συνδέονται με τις λειτουργίες της αντί-

ληψης, της προσοχής, της μνήμης και της σκέψης. Κάποια από αυτά τα χαρακτηρι-

στικά γνωρίσματα, σύμφωνα με τους Schopler & Mesibov (1985) και όπως αναφέρο-

νται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για μαθητές με αυτισμό (2004:13) αφο-

ρούν : 

• Την υπερεπιλεκτικότητα των ερεθισμάτων και την εστίαση σ’ αυτά μέσω ενός 

μόνο αισθητηριακού καναλιού. 



 15

• Την έλλειψη βλεμματικής επαφής και την αδυναμία συγκέντρωσης της προ-

σοχής σε κοινωνικά ερεθίσματα. 

• Δυσκολίες στην κατανόηση των εννοιών. 

• Φτωχή αυτοβιογραφική μνήμη. 

• Δυσκολίες στην αντίληψη της ακολουθίας γεγονότων και λέξεων. 

• Αδυναμία γενίκευσης στην εφαρμογή στρατηγικών. 

• Αδυναμία αφαιρετικής σκέψης και συμβολικής αναπαράστασης. 

 

2. 2. Εκπαιδευτική παρέμβαση στον αυτισμό 

 

Οι μαθητές του αυτιστικού φάσματος έχουν ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες, διαφο-

ρετικές ανάλογα με το σημείο του φάσματος στο οποίο βρίσκονται. Μεταξύ τους υ-

πάρχουν παιδιά με χαμηλή νοημοσύνη και ιδιαίτερες δυσκολίες στην επικοινωνία, 

που χρειάζονται ειδικά σχολεία αλλά και παιδιά με κανονική ή ακόμα και ιδιαίτερα 

υψηλή νοημοσύνη (αυτισμός υψηλής λειτουργικότητας / Σύνδρομο Asperger ) και 

παιδιά με συνυπάρχουσες αναπτυξιακές διαταραχές μάθησης, που φοιτούν στα κανο-

νικά σχολεία. Οι μαθητές αυτοί, για να μπορέσουν να αναπτύξουν το δυναμικό τους, 

χρειάζονται ειδικές συνθήκες διδασκαλίας και αξιολόγησης των ακαδημαϊκών τους 

επιδόσεων. 

Η ιδιαίτερη φύση του αυτισμού και η μεγάλη ανομοιογένεια των περιπτώσεων 

των μαθητών, όσον αφορά στις γνωστικές τους λειτουργίες και τη συμπεριφορά τους, 

διαφοροποιεί τις εκπαιδευτικές ανάγκες για τον κάθε μαθητή ξεχωριστά και προϋπο-

θέτει ιδιαίτερες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις από τους εκπαιδευτικούς. 

Η διδασκαλία στον αυτισμό συνδέεται με μία σειρά ατομικών χαρακτηριστι-

κών που πρέπει να πληροί ο εκπαιδευτικός (όπως π.χ. ψυχικές αντοχές), με σωστή 

ενημέρωση για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του αυτισμού αλλά και κα-

τάλληλη εκπαίδευση σε συγκεκριμένες τεχνικές μεθόδους που ενδείκνυνται για τον 

αυτισμό, στους τομείς της διδακτικής μεθοδολογίας και της επικοινωνίας. 

Σ’ αυτό το σημείο οφείλουμε ν’ αναφέρουμε ότι η εκπαίδευση των μαθητών 

με αυτισμό διαφοροποιείται κατά πολύ από την εκπαίδευση άλλων ομάδων παιδιών 

με ειδικές ανάγκες στο χώρο του ειδικού σχολείου, κύρια γιατί απαιτεί την εφαρμογή 

συμπεριφοριστικών αρχών στη διδασκαλία και την υψηλή δόμηση του περιβάλλο-

ντος. 
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Η αποτελεσματική εκπαιδευτική παρέμβαση είναι συνδεδεμένη με μια σειρά 

στρατηγικών και μεθόδων που αφορούν: 

• Την πληροφόρηση του εκπαιδευτικού για τις γνωσιακές και συμπεριφορικές 

θεωρίες για τον αυτισμό 

• Τη χρήση εναλλακτικών στρατηγικών και τρόπων διδασκαλίας (π.χ. Εφαρμο-

σμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (ΑΒΑ), πρόγραμμα Teacch, κλπ.), αλλά και τεχνικών 

διαχείρισης της σχολικής τάξης 

• Τη χρήση οπτικοποιημένου συστήματος επικοινωνίας (π.χ. σύστημα Pecs, 

σύστημα Makaton). 

• Τη διάρθρωση του περιβάλλοντος της τάξης ώστε να παρέχει προβλεψιμότητα 

στο μαθητή. 

Ο εκπαιδευτικός προκειμένου να παρέμβει αποτελεσματικά στην εκπαιδευτι-

κή διαδικασία πρέπει να σχεδιάζει εξατομικευμένα προγράμματα διδασκαλίας που θα 

θέτουν ρεαλιστικούς στόχους και θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη και καλλιέργεια δε-

ξιοτήτων, στην προώθηση της αυτονομίας και στην ενίσχυση της πρωτοβουλίας και 

ανεξαρτησίας των μαθητών του. 

Η ενασχόληση του ειδικού παιδαγωγού με τον τομέα της εκπαίδευσης μαθη-

τών με αυτισμό προϋποθέτει την κατάλληλη και μεθοδική του προετοιμασία, δηλαδή 

τη συστηματική και εξειδικευμένη εκπαίδευση του παιδαγωγού πάνω σε μεθόδους, 

προσεγγίσεις και τεχνικές αλλά και τον εφοδιασμό του με τα κατάλληλα επιστημονι-

κά εκπαιδευτικά εργαλεία και εποπτικά υλικά, προκειμένου να εργαστεί στο συγκε-

κριμένο επαγγελματικό πεδίο. Η επαρκής επαγγελματική προετοιμασία είναι αυτή 

που λειτουργεί και ως προστατευτική ασπίδα για την αποφυγή εκδήλωσης υψηλού 

στρες και συμπτωμάτων επαγγελματικής εξουθένωσης στους εκπαιδευτικούς που α-

σχολούνται με τον αυτισμό (Cherniss’s, 1995, Jennett et al., 2003). 

 

 

3. Οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα. Αναφορές στις 

διαδικασίες κατάρτισης και επιμόρφωσης τους 

 
Όσον αφορά στην ελληνική πραγματικότητα της εκπαίδευσης και κατάρτισης των 

ειδικών παιδαγωγών, οι εκπαιδευτικοί που σήμερα εργάζονται στις σχολικές μονάδες 

Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ), δηλαδή στα ειδικά σχολεία, σε τμήματα ένταξης και σε 
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τμήματα παράλληλης στήριξης, είναι κυρίως απόφοιτοι Παιδαγωγικών Ακαδημιών 

και Π.Τ.Δ.Ε. Από αυτούς οι περισσότεροι έχουν μετεκπαιδευτεί στα Διδασκαλεία με 

κατεύθυνση την Ειδική Αγωγή ή έχουν δεχθεί επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, ημερί-

δων και προγραμμάτων Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ή Π.Ε.Κ. μικρής χρονικής διάρκειας. 

Μετά το 2000 στις ΣΜΕΑ εργάζονται οι Ειδικοί παιδαγωγοί που αποφοίτησαν 

από τα δύο πανεπιστημιακά τμήματα που αφορούν στην Ειδική Αγωγή και τα οποία 

είναι α) το τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και β) το τμήμα 

Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που πρω-

τολειτούργησαν το 1998 και το 1997 αντίστοιχα. 

Όσον αφορά στην εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, μέχρι πρότινος είχε καθιε-

ρωθεί να πραγματοποιείται μέσω της διετούς μετεκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στα 

Διδασκαλεία και μέσα από προγράμματα επιμόρφωσης(ΕΠΕΑΕΚ). Ακόμα και σήμε-

ρα ελάχιστα είναι τα προγράμματα που προσφέρονται από τα τμήματα των πανεπι-

στημίων για μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της ειδικής αγωγής, κι αυτά με κλει-

στό και περιορισμένο αριθμό εισακτέων. 

Επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας σύμφωνα με το πρόγραμμα Χαρ-

τογράφησης της Ειδικής Αγωγής (2004) αναφέρουν πως το 71,9% των εκπαιδευτικών 

των Σ.Μ.Ε.Α. έχει μετεκπαιδευτεί στο Διδασκαλείο Ειδικής Αγωγής, το 6,7% διαθέ-

τει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και μόλις το 1,5% είναι κάτοχος διδακτορικού 

διπλώματος.  

Όπως αναφέρει η Παντελιάδου (2000:32) και σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιο-

γραφία, η βασική εκπαίδευση των παιδαγωγών στα Π.Τ.Δ.Ε. περιλαμβάνει ελάχιστα 

μαθήματα με περιεχόμενο Ειδικής Αγωγής και θεωρείται ανεπαρκής όσον αφορά στη 

διδασκαλία για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Τα περισσότερα από τα 

προσφερόμενα αυτά μαθήματα είναι επιλεγόμενα και όχι υποχρεωτικά για τους φοι-

τητές και αφορούν μόνο εισαγωγικές έννοιες για την ειδική αγωγή. 

Σύμφωνα πάλι με την Παντελιάδου (2002:39-40) τα περισσότερα επιμορφω-

τικά προγράμματα που διοργανώνονται για τους εκπαιδευτικούς παρουσιάζουν χαμη-

λή αποτελεσματικότητα, είναι αρκετά θεωρητικά και δεν λαμβάνουν υπόψη τις ανά-

γκες και τις προτιμήσεις των εκπαιδευόμενων. 

Η ανασκόπηση στη διεθνή βιβλιογραφία (Fimian 1983, Shores et al., 1993) 

αναδεικνύει το πρόβλημα της ελλιπούς κατάρτισης των εκπαιδευτικών που εργάζο-

νται σε μονάδες Ειδικής Αγωγής. Η πλειοψηφία των ειδικών παιδαγωγών, όπως ανα-

φέρεται στις συγκεκριμένες έρευνες, δεν έχει λάβει κατάλληλη εκπαίδευση πριν τη 



 18

διδασκαλία σε ειδικό πλαίσιο. Μόνο ό ένας στους είκοσι σύμφωνα με τους Shores et 

al., (1993) χρησιμοποιεί τεχνικές πάνω στις οποίες έχει εκπαιδευτεί ενώ οι περισσό-

τεροι καθώς δεν διαθέτουν τις κατάλληλες μεθόδους και στρατηγικές (εκπαιδευτικά 

μοντέλα και στρατηγικές διαχείρισης της σχολικής τάξης) χρησιμοποιούν τεχνικές 

που βασίζονται είτε στις προσωπικές τους εμπειρίες ή έχουν υιοθετήσει στρατηγικές 

που χρησιμοποιούν άλλοι συνάδελφοι τους. 

 

Οι Jenett, Harris & Mesibov (2003) συνδέουν την ανάπτυξη της επαγγελματικής απο-

τελεσματικότητας με την κατάλληλη εκπαίδευση/επιμόρφωση και την εξειδικευμένη 

κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Ο επαρκής εφοδιασμός του ατόμου με εκπαίδευση, 

δηλαδή με γνώσεις τεχνικών και μεθόδων διδασκαλίας και αποτελεσματικών μηχανι-

σμών αντιμετώπισης προβληματικών καταστάσεων, συνδέεται θετικά με την επαγ-

γελματική ικανοποίηση αλλά και με τη μείωση του φαινόμενου της επαγγελματικής 

εξουθένωσης (burnout) στους εκπαιδευτικούς. Αντίθετα, θεωρείται ότι η έλλειψη ε-

ξειδίκευσης και η περιορισμένη επιμόρφωση και κατάρτιση των δασκάλων που εργά-

ζονται σε ειδικά σχολεία και εκπαιδεύουν παιδιά με αυτισμό δημιουργεί αισθήματα 

επαγγελματικής ανασφάλειας, μη ικανοποίησης από το επάγγελμα και άγχους στους 

εκπαιδευτικούς (Mastropieri, 2001, Billingsley, 2004). 

Tα τελευταία χρόνια βασικός στόχος της επίσημης ελληνικής εκπαιδευτικής 

πολιτικής αποτέλεσε η ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής με κύριο προσανατολισμό την 

αρχή της ένταξης. Σε θεσμικό επίπεδο η αρχή αυτή ενσαρκώνεται μέσω της οργάνω-

σης της Ειδικής Εκπαίδευσης με μια σειρά μέτρων που κύρια αφορούν: α) την επέ-

κταση του θεσμού Ειδικής Εκπαίδευσης με την ίδρυση και λειτουργία των τμημάτων 

Ένταξης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την εφαρμογή της πα-

ράλληλης στήριξης για την υποστήριξη των μαθητών σε μονάδες γενικής εκπαίδευ-

σης καθώς και την ίδρυση των επαγγελματικών εργαστηρίων Ειδικής Αγωγής (ΕΕΕ-

ΕΚ) που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτι-

κές ανάγκες, β) τη στελέχωση των μονάδων ΕΑ με εξειδικευμένο επιστημονικό προ-

σωπικό γ) την ίδρυση ιατροπαιδαγωγικών υπηρεσιών (ΚΔΑΥ) με σκοπό την υποστή-

ριξη των μαθητών και την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών και δ)την ίδρυση του θε-

σμού του ειδικού συμβούλου για την παροχή εκπαιδευτικής στήριξης σε μαθητές και 

εκπαιδευτικούς (Βλάχου κ.α., 2004). 
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4. Το άγχος 

4. 1. Το επαγγελματικό άγχος (anxiety) και το στρες (stress) 
 

4. 1. 1. Θεωρητική αναφορά και εννοιολογική διασαφήνιση των όρων «άγχος» 

και «στρες» 

 

Οι όροι «άγχος» και «στρες» όπως αυτοί εμφανίζονται στη σχετική επιστημονική βι-

βλιογραφία δεν είναι ξεκάθαρα ορισμένοι και ευδιάκριτοι, αλλά επικρατεί μια πολυ-

γνωμία και σύγχυση ως προς τον ορισμό τους. Στη διεθνή βιβλιογραφία άλλοτε εμ-

φανίζονται διαφοροποιημένοι και άλλοτε εμφανίζονται ως όροι λειτουργικά συνώνυ-

μοι.  

Το άγχος (anxiety) κύρια ορίζεται ως μια δυσάρεστη και αρνητική συναισθη-

ματική κατάσταση του ατόμου και συνδέεται με φυσιολογικές, συμπεριφορικές, ψυ-

χοσυναισθηματικές και γνωστικές αλλαγές οι οποίες εμφανίζονται ως αντίδραση του 

οργανισμού σε κάποιον επικείμενο κίνδυνο (συνειδητό ή ασυνείδητο). 

O όρος στρες (stress) αναφέρεται στην εμπειρία που αναδύεται από τη διαδι-

κασία αλληλεπίδρασης του ατόμου με το περιβάλλον και έχει ως αποτέλεσμα τη θυ-

μική ένταση του ατόμου όταν συναντά δυσκολίες που νιώθει πως το απειλούν (Folk-

man, 1984, Aldwin, 1994). Σ αυτό το πλαίσιο οι ψυχοφυσιολογικές και συναισθημα-

τικές αντιδράσεις που εκδηλώνει το άτομο συνδέονται στενά με τις προσωπικές και 

γνωστικές εκτιμήσεις του για το στρες (Lazarus & Folkman, 1984).  

Το αλληλεπιδραστικό μοντέλο (transactional) των Lazarus & Folkman (Laza-

rus, 1991, Lazarus & Folkman, 1984) αναφέρεται στη δυναμική, σχέση μεταξύ ατό-

μου και περιβάλλοντος. Το στρες σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση συνδέεται με πα-

ράγοντες που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση του ατόμου με το περιβάλλον κα-

θώς και με το κατά πόσο το άτομο διαθέτει τους κατάλληλους πόρους και τα αποθέ-

ματα για την αντιμετώπιση των απαιτητικών καταστάσεων. 

Το κλειδί για την κατανόηση του στρες συνδέεται με τον τρόπο με τον οποίο 

ερμηνεύονται γνωστικά τα γεγονότα από τον κάθε άνθρωπο. Το αν ένα γεγονός βιώ-

νεται ως στρεσογόνο ή όχι από το άτομο εξαρτάται από τη διαδικασία γνωστικής α-

ξιολόγησης, δηλαδή της γνωστικής εκτίμησης και αποτίμησης της σημασίας των γε-

γονότων αλλά και με βάση τα υπάρχοντα αποθέματα που διαθέτει το άτομο για να 
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αντιμετωπίσει τις όποιες συνέπειες τους (Lazarus, 1990,1991, Lazarus & Folkman, 

1984). 

Κατά συνέπεια ένα γεγονός θεωρείται ως ψυχοπιεστικό και στρεσογόνο εάν βάσει 

των υποκειμενικών αντιλήψεων, προσδοκιών και εκτιμήσεων του ατόμου αξιολογη-

θεί ως τέτοιο, δηλαδή ως απειλητικό κατά κάποιο τρόπο. Η διαδικασία αξιολόγησης 

ενός δυνητικά στρεσογόνου ερεθίσματος σύμφωνα με τους Lazarus & Folkman περι-

λαμβάνει: α) τη φάση της πρωτογενούς αξιολόγησης στην οποία το άτομο προσδιορί-

ζει εάν το γεγονός ενδέχεται να αποτελέσει εμπόδιο και απειλή για το ίδιο και β) τη 

φάση της δευτερογενούς αξιολόγησης όπου εκεί εκτιμά κατά πόσο τα ατομικά του 

αποθέματα επαρκούν προκειμένου να ξεπεράσει την απειλή. Μετά από τις δύο αυτές 

φάσεις αξιολόγησης το άτομο θα προχωρήσει στην (όποια) ανάληψη δράσης.  

Κατά συνέπεια και σύμφωνα με την παραπάνω θεωρία, δύο άνθρωποι που ε-

κτίθενται στο ίδιο ψυχοπιεστικό γεγονός ενδέχεται να το βιώσουν με εντελώς διαφο-

ρετικό τρόπο ανάλογα με τον τρόπο που οι ίδιοι θα το νοηματοδοτήσουν. Ο τρόπος 

που θα αντιδράσουν στη συνέχεια εξαρτάται από πολύπλοκες διεργασίες που συνδέο-

νται με: τα ατομικά χαρακτηριστικά και το υπόβαθρο των προσωπικών τους εμπει-

ριών, τις συγκεκριμένες περιστάσεις και τα συμφραζόμενα μέσα στα οποία εμφανίζε-

ται το στρες, το ρεπερτόριο των στρατηγικών αντιμετώπισης που διαθέτει το κάθε 

άτομο, κ.α. (Beech et al., 1982, Lazarus, 1991). 

Επιπλέον οφείλουμε να αναφέρουμε πως το τι θεωρείται στρεσογόνο συνδέε-

ται ως ένα βαθμό και με τις επικρατούσες αντιλήψεις μέσα στο συγκεκριμένο κάθε 

φορά κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο αναφοράς του ατόμου. 

Σύμφωνα με τους Cartwright & Cooper (1997) το στρες παρουσιάζει μια «οι-

κουμενικότητα». Ως ένα βαθμό είναι αναπόφευκτο για τον κάθε άνθρωπο και μάλι-

στα συνδέεται θετικά με την κινητοποίηση του ατόμου για αποτελεσματική διαχείρι-

ση των καταστάσεων που το προκαλούν (eustress). Οι αρνητικές του επιδράσεις στη 

ζωή του ατόμου (distress) ξεκινούν από τη στιγμή που αυτό δεν μπορεί να διευθετή-

σει και να ελέγξει ικανοποιητικά τα στρεσογόνα γεγονότα . 

Τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται πλήθος μελετών με αντικείμενο το στρες, 

το οποίο παίρνει διαστάσεις κοινωνικού προβλήματος, που δεν πλήττει μόνο το άτο-

μο (τη σωματική και ψυχική υγεία του) αλλά εμφανίζει πολλαπλές επιπτώσεις και 

στον οικονομικό και παραγωγικό τομέα των σύγχρονων κοινωνιών (αύξηση απου-

σιών στην εργασία, αύξηση εργατικών ατυχημάτων, μειωμένη παραγωγικότητα, κό-

στος ιατροφαρμακευτικής αγωγής) (Cartwrigth & Cooper, 1996). 
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4. 1. 2. Το εργασιακό/επαγγελματικό άγχος 

 

Το επαγγελματικό άγχος ορίζεται από τους Kyriakou & Sutcliffe (1978) ως μια αρνη-

τική διάθεση απόκρισης απέναντι στην εργασία ή προς κάποιες πλευρές της εργασίας. 

Το άτομο που βιώνει επαγγελματικό άγχος αντιλαμβάνεται ότι δεν υπάρχει ισορροπία 

ανάμεσα στις απαιτήσεις του εργασιακού του χώρου και στις προσωπικές του δυνα-

τότητες και παράλληλα εμφανίζει μειωμένη ικανότητα να διαχειριστεί τις καταστά-

σεις στο επαγγελματικό του περιβάλλον και ν’ ανταπεξέλθει στον επαγγελματικό του 

ρόλο (Trendall, 1989). 

Το γεγονός ότι ο επαγγελματικός ρόλος και το εργασιακό περιβάλλον βιώνε-

ται διαφορετικά από τον καθένα συνδέεται κύρια με ατομικά χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας, αλλά και με υποκειμενικές αντιλήψεις του ατόμου τόσο για τη σο-

βαρότητα της βιωμένης κατάστασης, όσο και για τις δυνατότητες αντιμετώπισής της. 

Κατά συνέπεια η πίεση, η ένταση και το στρες που εκδηλώνει το κάθε άτομο διαφο-

ροποιούνται ως προς την ισχύ και τη διάρκεια τους. 

Το στρες χαρακτηρίζεται ως χρόνιο όταν συνδέεται με την προσαρμογή του 

ατόμου σε ένα περιβάλλον που είναι από τη φύση του ψυχοπιεστικό. Το εργασιακό 

περιβάλλον αποτελεί μία βασική πηγή χρόνιου στρες που δύναται να επηρεάσει ση-

μαντικά την υγεία, την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα/αποδοτικότητα 

των εργαζομένων (DiMatteo & Martin, 2006). 

 

4. 1. 3. Οι παράγοντες που προκαλούν εργασιακό στρες και οι συνέπειες του  

 

Το στρες των εργαζομένων σε αρκετές έρευνες εμφανίζεται ως αποτέλεσμα εξωτερι-

κής πίεσης λόγω φτωχών και ακατάλληλων εργασιακών συνθηκών και έλλειψης υπο-

στηρικτικών δομών στο εργασιακό περιβάλλον. Σημαντικό επιβαρυντικό παράγοντα 

για την εμφάνιση άγχους αποτελεί επίσης η απουσία προετοιμασίας, εκπαίδευσης και 

καθοδήγησης των ατόμων σχετικά με τα καθήκοντα που καλούνται να επιτελέσουν 

στην εργασία τους (Cohen & Herbert, 1996, στο DiMatteo & Martin, 2006: 509-522). 

Σύμφωνα με τους Karasek & Theorell, (1990), Πομάκη & Αναγνωστοπούλου (2001), 

οι κυριότεροι παράμετροι που συνδέονται με το εργασιακό στρες αναφέρονται σε: 

α) περιβαλλοντικές συνθήκες του εργασιακού χώρου (κακή εργονομική και 

αρχιτεκτονική διευθέτηση του χώρου, ανεπαρκής συνθήκες φωτισμού και εξαερι-

σμού) 



 23

β) παράγοντες που αφορούν την ίδια την εργασία (ωράριο εργασίας, πίεση 

χρόνου) και το αίσθημα εργασιακής ανασφάλειας (π.χ., λόγω σύμβασης ορισμένου 

χρόνου των εργαζομένων) 

γ) στις μειωμένες δυνατότητες των εργαζομένων για ανάληψη πρωτοβουλιών 

και συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων στο εργασιακό περιβάλλον 

δ) στο φόρτο εργασίας και τη σύγκρουση ή ασάφεια των ρόλων που ενδύεται 

ο εργαζόμενος 

ε) στην έλλειψη υποστηρικτικού πλαισίου και τις δυσκολίες που προκύπτουν 

μέσα στο φάσμα των διαπροσωπικών επαγγελματικών σχέσεων με άτομα που εμπλέ-

κονται στην εργασία (διευθυντές, προϊσταμένους) 

στ) στις περιορισμένες δυνατότητες των εργαζομένων για επαγγελματική α-

νάπτυξη. 

 

Οι επιπτώσεις του εργασιακού στρες εμφανίζονται στην καθημερινή ζωή των εργα-

ζομένων και εκδηλώνονται κύρια ως προβλήματα με τη μορφή: 

α) σωματικών δυσλειτουργιών (πονοκέφαλοι, αναπνευστικά προβλήματα, ε-

κτεταμένη κόπωση, υψηλή αρτηριακή πίεση, καρδιαγγειακές παθήσεις, διαταραχές 

ύπνου) 

β) ψυχοσυναισθηματικών διαταραχών (κατάθλιψη, νευρικότητα, αδυναμία 

συγκέντρωσης, απογοήτευση, αυξημένη ένταση, μειωμένο αυτοσυναίσθημα) 

γ) συμπεριφορικών εκδηλώσεων (διαταραχές στην κατανάλωση τροφής, τάση 

για καταχρήσεις, όπως αύξηση κατανάλωσης οινοπνεύματος ή καπνίσματος, επιθετι-

κή συμπεριφορά, ροπή προς ατυχήματα) (Κάντας, 2001, Πομάκη & Αναγνωστοπού-

λου, 2001). 

 

4. 1. 4. Διεργασίες και στρατηγικές αντιμετώπισης του επαγγελματικού στρες 

 

Η αντιμετώπιση του στρες αποτελεί μια δυναμική διαδικασία καθώς οι άνθρωποι συ-

νεχώς αξιολογούν και επαναξιολογούν τόσο το περιβάλλον τους όσο και τις προσπά-

θειές τους να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις που αυτό προβάλει (Lazarus & 

Folkman, 1984).  

Ο όρος «αντιμετώπιση του στρες» εμπεριέχει την έννοια της διευθέτησης και 

αναφέρεται σε προσπάθειες διαχείρισης των εξωτερικών/περιβαλλοντικών απαιτήσε-

ων αλλά και των ενδοατομικών συγκρούσεων οι οποίες εκτιμώνται ως εξαντλητικές 
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για το άτομο. Οι προσπάθειες αυτές του ατόμου προσανατολίζονται είτε σε ενδοψυ-

χικές ρυθμίσεις είτε στην ανάληψη κάποιας δράσης (Lazarus & Folkman, 1984, Laza-

rus & Launier, 1987:311). 

Παράγοντες που αφορούν στην προσωπικότητα και τα ατομικά χαρακτηριστι-

κά (ανθεκτικότητα-επάρκεια, εσωτερική εστία ελέγχου, αυτοεκτίμηση) θεωρούνται 

σημαντικοί για την αντίσταση στο στρες που εμφανίζει ο κάθε άνθρωπος (Cartwright 

& Cooper, 1996). Το ερμηνευτικό στυλ του ατόμου, δηλαδή ο συνήθης τρόπο που 

κάποιος εξηγεί και αντιλαμβάνεται τα γεγονότα, συνδέεται με τις αιτιολογικές απο-

δόσεις του βιωμένου άγχους, που σημαίνει πως δύναται να επιδράσει στον τρόπο με 

τον οποίο βιώνεται το στρες, και στη συνέχεια με τους τρόπους με τους οποίους  κά-

ποιος θα το διαχειριστεί. 

Οι διάφορες στρατηγικές που εφαρμόζονται, ανάλογα με την αποτελεσματι-

κότητα που αυτές παρέχουν, τείνουν είτε να υιοθετηθούν από το άτομο για να χρησι-

μοποιηθούν και στο μέλλον ή να απορριφθούν και να αντικατασταθούν από άλλες πιο 

λειτουργικές. 

Σύμφωνα με τους Lazarus & Folkman (1984) η διαχείριση του στρες μπορεί 

να λάβει δύο μορφές: α) τις προσπάθειες αντιμετώπισης που εστιάζονται στο συγκε-

κριμένο πρόβλημα με κύριο στόχο την επίλυση του και β) την αντιμετώπιση που επι-

κεντρώνεται στη ρύθμιση των συναισθημάτων που απορρέουν από μια δυσάρεστη 

κατάσταση.  

Στην πρώτη περίπτωση το άτομο κινητοποιείται προς την κατεύθυνση της ά-

μεσης ανάληψης δράσης, με στόχο την τροποποίηση της πιεστικής κατάστασης και 

τη μείωση των συνεπειών της. Παράλληλα μπορεί να δραστηριοποιείται προς την κα-

τεύθυνση του εμπλουτισμό των διαθέσιμων πόρων του για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος, μέσω της αναζήτησης πληροφοριών και της απόκτησης κατάλληλων 

γνώσεων (Νaughton, 1997). 

Στη δεύτερη περίπτωση, οι προσπάθειες του ατόμου επικεντρώνονται και 

στοχεύουν στη μείωση των συναισθηματικών συνεπειών και της έντασης που προκα-

λούν τα στρεσογόνα γεγονότα (Moos & Billings, 1982). Η αντιμετώπιση αυτού του 

τύπου εστιάζει στο συναίσθημα και δεν στοχεύει τόσο στην αντιμετώπιση του προ-

βλήματος, αλλά κύρια και πρωταρχικά σε μια βραχύβια ανακούφιση του ατόμου, η 

οποία απέχει πολύ από τη μακροπρόθεσμη και μόνιμη επίλυση του προβλήματος. Συ-

νήθως στην προσπάθεια επίλυσης μιας προβληματικής κατάστασης οι άνθρωποι τεί-

νουν να χρησιμοποιούν στρατηγικές που προέρχονται και από τους δύο τύπους αντι-
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μετώπισης με σκοπό να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα τους (Scheier & Carver, 

1985). 

Οι βασικές στρατηγικές αντιμετώπισης διακρίνονται σε ενεργητικές και μη 

και εκ των οποίων οι πλέον γνωστές και εφαρμόσιμες (Costa et al.,1996, Dunhan, 

2001, Wegner & Pennebaker, 1993:578) είναι οι εξής: 

• Η αυτορρύθμιση του συναισθήματος μέσω του νοητικού ελέγχου δηλαδή της 

επιρροής που ασκεί το άτομο στις νοητικές του λειτουργίες (πχ., η διατήρηση μιας 

ορισμένης ψυχικής διάθεσης). 

• Η γνωστική επαναξιολόγηση/επανεκτίμηση και η εκ νέου νοηματοδότηση της 

υπάρχουσας κατάστασης από το άτομο (πχ., αναζήτηση θετικών κινήτρων,  αλλαγή 

οπτικής, αναστροφή της αρνητικής διάθεσης, η έμφαση στα θετικά και όχι στα αρνη-

τικά σημεία της εργασίας). 

• Η αναζήτηση συναισθηματικής και κοινωνικής στήριξης από άλλους (οικογέ-

νεια, συναδέλφους, φίλους) με στόχο τη συναισθηματική αποφόρτιση.  

• Η άμεση και διεκδικητική επίλυση της προβληματικής κατάστασης με δυνα-

μική εμπλοκή του ατόμου στην προσπάθεια λήψης αποφάσεων (με περιορισμό της 

ασάφειας και της σύγκρουσης της προβληματικής κατάστασης, βελτίωση της επικοι-

νωνίας και συνεργασίας με τους συναδέλφους, με ευθεία συζήτηση και έκφραση των 

συναισθημάτων). 

 

Στις μη ενεργητικές στρατηγικές αντιμετώπισης του άγχους περιλαμβάνονται: η συ-

μπεριφορική αποφυγή του προβλήματος, η ονειροπόληση/ευχολογία, η αδυναμία-

παραίτηση από την επίλυσή του, ο περιορισμός των προσδοκιών του ατόμου καθώς 

και η αυτοαπομόνωση και κοινωνική του απόσυρση (Καραδήμας, 2005). 

Σήμερα παρατηρείται μια στροφή προς ολιστικά μοντέλα ερμηνείας, πρόλη-

ψης και διαχείρισης του στρες που αναγνωρίζουν τόσο τις θετικές όσο και τις αρνητι-

κές επιδράσεις των στρεσογόνων παραγόντων που μπορεί να επιδρούν ταυτόχρονα 

στα άτομα. 

Επί παραδείγματι, αναφέρουμε το μοντέλο για την πρόληψη και διαχείριση 

του στρες (preventive stress management) των Quick & Quick, (1984) οι οποίοι επι-

σημαίνουν «πως το στρες είναι αναπόφευκτο, όχι όμως και το distress». Το μοντέλο 

αυτό εστιάζει και επικεντρώνει την προσοχή στο eustress (όρος που εισήγαγε πρώτος 

ο Selye to 1984, αναφερόμενος στις θετικές επιδράσεις των στρεσογόνων γεγονότων) 
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και αναφέρεται στη συντονισμένη ευθύνη που οφείλουν να αναλάβουν συλλογικά 

άτομα και οργανισμοί για τη διαχείριση του εργασιακού στρες των εργαζομένων. 

 

4. 2. Επαγγελματικό άγχος και εκπαίδευση 
 

4. 2. 1.  Πηγές επαγγελματικού άγχους στους εκπαιδευτικούς 

 

Η διδασκαλία, όπως δείχνει μια σειρά ερευνών (Borg, 1990, Burke & Greenglass, 

1993, Farber, 2000, Kantas & Vasilaki, 1997, Kyriakou & Sutcliffe, 1978, Milstein & 

Galaszewski, 1985) θεωρείται ως ένα ιδιαίτερα στρεσογόνο επάγγελμα. Μεγάλος α-

ριθμός εκπαιδευτικών, σε σημαντικό βαθμό, βιώνει στρες σε όλες τις σχολικές βαθμί-

δες (Tuetteman & Punch, 1990). Χαρακτηριστικά, ο Borg (1990) αναφέρει πώς των 

ένα τρίτο των εργαζόμενων εκπαιδευτικών στη Βρετανία βιώνει τη διδασκαλία ως 

ένα υψηλά στρεσογόνο γεγονός.  

Στον ελληνικό εκπαιδευτικό χώρο, έρευνες των Antoniou et al., (2000) και 

του Κάντα (2001) δείχνουν πως οι Έλληνες εκπαιδευτικοί βιώνουν υψηλά επίπεδα 

στρες που εμφανίζεται με τη μορφή ψυχοσωματικών συμπτωμάτων. Παράλληλα ό-

μως οι εκπαιδευτικοί στη χώρα μας εμφανίζονται να διατηρούν χαμηλότερα ποσοστά 

άγχους, συγκριτικά με τους συναδέλφους τους στο εξωτερικό (Kantas, 1996, Kantas 

& Vassilaki, 1997). 

Το επαγγελματικό άγχος των εκπαιδευτικών κύρια πηγάζει από την ασυμφω-

νία που δημιουργείται ανάμεσα στις ανάγκες, τις αξίες και τις προσδοκίες τους και 

στην ικανότητα τους να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις της εκπαιδευτικής πραγματι-

κότητας και πράξης.  

Η μορφή με την οποία το άγχος εκδηλώνεται στους εκπαιδευτικούς διαφορο-

ποιείται κατά περίπτωση και κυμαίνεται από απλή ενόχληση και αναστάτωση μέχρι 

την εκδήλωση σοβαρών ψυχοσωματικών προβλημάτων που φτάνουν μέχρι την εμφά-

νιση του συνδρόμου επαγγελματικής εξάντλησης, με κύριο χαρακτηριστικό τη συ-

ναισθηματική εξουθένωση (Kyriacou & Sutcliffe, 1978). Οι συνέπειες του στρες ε-

κτιμώνται σε πολλά επίπεδα για τους εκπαιδευτικούς, καθώς πέρα από τις ψυχοσω-

ματικές του εκδηλώσεις, το στρες επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα της διδασκαλί-

ας, την αυτοεκτίμηση και τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών για τον επαγγελματικό 

τους ρόλο . 
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Πολυάριθμες έρευνες έχουν ασχοληθεί με τους παράγοντες που συνδέονται με 

το στρες των εκπαιδευτικών και κύρια επικρατεί η τάση υιοθέτησης ενός πολυπαρα-

γοντικού και ολιστικού μοντέλου ερμηνείας του (Lazarus, 1991). Οι βασικές πηγές 

επαγγελματικού άγχους στους εκπαιδευτικούς αναφέρονται τόσο σε εξωγενείς όσο 

και σε ενδογενείς πιεστικούς παράγοντες που συνδέονται με: α) τα προσωπικά χαρα-

κτηριστικά του εκπαιδευτικού και με τον τρόπο που βιώνει τον επαγγελματικό του 

ρόλο β) με τις συνθήκες στο χώρο εργασίας, γ) με τις δυνατότητες για επαγγελματική 

ανάπτυξη, δ) με το εργασιακό κλίμα και την οργάνωση της εργασίας, ε) με τις εργα-

σιακές σχέσεις και στ) με τη διασύνδεση της προσωπικής με την εργασιακή ζωή 

(Kyriakou & Sutcliffe, 1978, Travers & Cooper, 1996). 

Πιο αναλυτικά στη διεθνής βιβλιογραφία αναφέρονται ως βασικές πηγές που 

συνδέονται με την εκδήλωση άγχους και στρες στους εκπαιδευτικούς οι εξής: 

Ο φόρτος εργασίας και η ανάληψη πολλών καθηκόντων από τους εκπαιδευτικούς 

(Pierce & Molloy, 1990, Taris et al., 2001). Η ενασχόληση των εκπαιδευτικών με 

πολλά αντικείμενα, εκπαιδευτικά προγράμματα, σχολικές δραστηριότητες και γρα-

φειακή εργασία μειώνει το χρόνο που αυτοί μπορούν να διαθέσουν για τη διεκπεραί-

ωση των καθηκόντων τους και επιπλέον αυξάνει τις ώρες για σχολική προετοιμασία 

που πρέπει να διατεθούν πέρα του κανονικού τους ωραρίου στο εργασιακό περιβάλ-

λον.  

Η έλλειψη χρόνου θεωρείται ένας από τους βασικούς παράγοντες για την εμ-

φάνιση του στρες στην εργασία. Οι εκπαιδευτικοί κύρια βιώνουν την πίεση του χρό-

νου που δεν τους επιτρέπει να ασχοληθούν με τις ατομικές ανάγκες των μαθητών 

τους (Ζαφειροπούλου & Ματή, 1997, Blase, 1986b, Dibbon, 2004). 

Ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα συνδέεται με το φόρτο εργασίας και με το 

στρες. Οι πολυπληθείς τάξεις είναι πιο δύσκολες ως προς τη διαχείρισή τους. Αντίθε-

τα σε τάξεις μικρού μεγέθους γίνεται καλύτερη αξιοποίηση του χρόνου με τους μαθη-

τές (εργασίες σε ομάδες, εξατομικευμένη διδασκαλία) και ο εκπαιδευτικός ξοδεύει 

λιγότερο χρόνο με προβλήματα συμπεριφοράς και πειθαρχίας (Ζαφειροπούλου & 

Ματή, 1997, Griffith, 1999, Rice, 1999). 

To εργασιακό περιβάλλον του σχολείου σχετίζεται επίσης με το στρες που 

βιώνουν οι εκπαιδευτικοί (Englebrecht, 2003, Farber, 2000). Το υγιές εργασιακό πε-

ριβάλλον χαρακτηρίζεται από ισορροπία ως προς τις απαιτήσεις της εργασίας, από 

την ελευθερία των εργαζομένων να παίρνουν αποφάσεις, από την ύπαρξη δομών κοι-

νωνικής υποστήριξης, καθώς και από το αίσθημα ασφάλειας που βιώνουν οι εργαζό-
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μενοι στην εργασία τους (Theerell & Karasek, 1996). Πιο συγκεκριμένα, οι βασικοί 

παράγοντες-κλειδιά στo εργασιακό περιβάλλον που συνδέονται με το στρες είναι οι 

ακόλουθοι: 

α) Η έλλειψη στήριξης της διοίκησης της εκπαίδευσης αλλά και της διεύ-

θυνσης του σχολείου προς τους εκπαιδευτικούς. Η έλλειψη υποστήριξης από τη 

διεύθυνση του σχολείου συνδέεται με μειωμένο αίσθημα προσωπικής εκπλήρωσης, 

υψηλά επίπεδα συναισθηματικής εξουθένωσης και μειωμένη αίσθηση αποτελεσματι-

κότητας (Εmbich, 2001, George et al.,1995).  

β) Η έλλειψη συνεργασίας με τους συναδέλφους: Οι ανεπαρκείς διαπροσω-

πικές σχέσεις με τους συναδέλφους και το προσωπικό του σχολείου αποτελούν παρά-

γοντες στρες και δημιουργούν αισθήματα απομόνωσης στους εκπαιδευτικούς 

(Thanos, Kourkoutas & Vitalaki, 2006, Ζαφειροπούλου & Ματή (1997). Αντίθετα 

σύμφωνα με τον Farber (2000) η ύπαρξη ομαδικού και συνεργατικού κλίματος με ά-

τομα τα οποία μοιράζονται κοινές προσδοκίες και σχέδια συμβάλλει στην καλή ψυχι-

κή υγεία του ατόμου. Oι εκπαιδευτικοί που διατηρούν καλές σχέσεις συνεργασίας και 

στήριξης με τους συναδέλφους τους τείνουν να εισπράττουν μεγαλύτερη ικανοποίηση 

από τη διδακτική πράξη και να εμφανίζουν χαμηλά επίπεδα άγχους (Schonfeld, 

1990). Η συνεργασία των εκπαιδευτικών σε ομάδες οι οποίες έχουν καλό συντονισμό 

και σαφείς διδακτικούς στόχους αυξάνει τις πιθανότητες για επιλογή δραστικών λύ-

σεων στα προβλήματα που προκύπτουν, μειώνει το αίσθημα του άγχους και συνδέε-

ται με τη θετική ανατροφοδότηση που οι ίδιοι εισπράττουν από τη δουλειά τους 

(Burke & Greenglass, 1993, Jacobsson et al., 2001).  

γ) Η μειωμένη δυνατότητα πρόσβασης σε εκπαιδευτικά μέσα και η έλλει-

ψη κατάλληλου εξοπλισμού (υλικοτεχνικού και εποπτικού υλικού). Η έλλειψη 

πρόσβασης σε κατάλληλο υλικό και πηγές συνδέεται με αύξηση του εργασιακού φόρ-

του και δημιουργεί άγχος στον εκπαιδευτικό (Nelson & Simmons, 2003, Thanos, 

Kourkoutas & Vitalaki, 2006). Αντίθετα η επαρκής εκπαίδευση και η διαθεσιμότητα 

σε κατάλληλα εκπαιδευτικά μέσα συνδέεται με ενδυνάμωση του αισθήματος της απο-

τελεσματικότητας και με μείωση του φαινομένου της επαγγελματικής εξουθένωσης 

(Cherniss, 1995: στους Jennett et al., 2003:584). 

δ) Το είδος του σχολείου. Εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε διαφορετικά είδη 

σχολείων (π.χ. ιδιωτικά-δημόσια) ή σχολεία περιοχών που διαφοροποιούνται όσον 

αφορά το κοινωνικοοικονομικό τους στάτους εμφανίζονται διαφοροποιημένοι ως 

προς τα επίπεδα του εργασιακού στρες που εκδηλώνουν (Molloy et al., 2001) 
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ε) Τις περιπτώσεις των μαθητών. Τα προβλήματα συμπεριφοράς και μάθη-

σης που εκδηλώνουν οι μαθητές συνδέονται με το στρες στους εκπαιδευτικούς καθώς 

δυσχεραίνουν τις δυνατότητες τους για έλεγχο και διαχείριση της τάξης (Ζαφειρο-

πούλου & Ματή, 1997, ΜαcCornick & Shi, 1999, Thanos, Kourkoutas & Vitalaki, 

2006). Ο Schonfend (1990) αναφέρεται στην υψηλή συσχέτιση μεταξύ βίαιης και ε-

πιθετικής συμπεριφοράς που εκδηλώνουν οι μαθητές και των συμπτωμάτων άγχους 

σε εκπαιδευτικούς. Έρευνα των Antoniou et al., (2006) σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας 

αλλά και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναφέρει τα προβλήματα στην αλληλεπί-

δραση με τους μαθητές, τα χαμηλά επίπεδα ενδιαφέροντος και κινητοποίησης των 

μαθητών, και τη δυσκολία χειρισμού των μαθητών με προβλήματα συμπεριφοράς ως 

βασικούς παράγοντες στρες στους εκπαιδευτικούς.  

Τα συμπτώματα άγχους των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε σχολικές μο-

νάδες Γενικής Αγωγής επιτείνονται όταν στη σχολική τάξη ενσωματώνονται μαθητές 

με ιδιαιτερότητες (Borg et al., 1991). 

στ) Η χρονολογική ηλικία των μαθητών συνυπολογίζεται ως παράγοντας 

άγχους καθώς όσο μεγαλύτεροι είναι οι μαθητές τόσο υψηλοτέρα ποσοστά άγχους 

εμφανίζουν οι εκπαιδευτικοί, γεγονός που κύρια συναντάμε σε συγκριτικές έρευνες 

μεταξύ εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου οι 

δεύτεροι εμφανίζονται να παρουσιάζουν υψηλοτέρα ποσοστά άγχους . 

ζ) Η έλλειψη επαγγελματικής εξειδίκευσης και εμπειρίας των εκπαιδευτι-

κών. Η επαγγελματική εμπειρία συνυπολογίζεται ως σημαντικός παράγοντας στην 

εμφάνιση άγχους. Οι αρχάριοι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα άγ-

χους συγκριτικά με τους πιο έμπειρους, γεγονός που συνδέεται με την έλλειψη πρό-

τερης επαφής με την πραγματικότητα της διδασκαλίας και το επακόλουθο «σοκ» της 

διδακτικής πράξης (Καψάλης, 1994:96, Kantas, & Vasilaki, 1997). 

η) Πέραν αυτών οι κακές εργασιακές συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζο-

νται οι εκπαιδευτικοί (η έλλειψη χώρου και βασικού εξοπλισμού, οι μικρές και ακα-

τάλληλες αίθουσες, η κακή ηχομόνωση, οι διπλοβάρδιες, η συστέγαση σχολείων, 

κ.α.) συνδέονται με το άγχος των εκπαιδευτικών, δημιουργούν προβλήματα και επι-

δρούν στην ποιότητα της διδασκαλίας τους (Ζαφειροπούλου & Ματή, 1997, Kantas 

& Vasilaki, 1997, Thanos, Kourkoutas & Vitalaki, 2006). 

 

Στους παράγοντες που προκαλούν στρες στους εκπαιδευτικούς που εργάζο-

νται τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση συγκαταλέγο-
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νται ακόμα: η γραφειοκρατική δομή του σχολείου, η δομή των Αναλυτικών Προ-

γραμμάτων, οι ελλείψεις σε προσωπικό, η έλλειψη συνεργασίας με τις οικογένειες 

των μαθητών, το χαμηλό επαγγελματικό κύρος των εκπαιδευτικών, και οι χαμηλές 

αποδοχές (Ζαφειροπούλου & Ματή, 1997, Kantas & Vasilaki, 1997, Thanos, Kourk-

outas & Vitalaki, 2006). 

Αντίθετα σε έρευνες όπου οι εκπαιδευτικοί εμφανίζονται να δηλώνουν χαμηλά επί-

πεδα άγχους, όπως αυτή των Κyriakou & Pratt, (1985) αυτοί περιγράφονται ως άτομα 

με μακροχρόνια επαγγελματική εμπειρία, αυξημένες ακαδημαϊκές ικανότητες, σταθε-

ρή προσωπικότητα και ικανοποιητική προσωπική ζωή. Όσον αφορά τις στρατηγικές 

διαχείρισης του άγχους που επιλέγουν αυτές χαρακτηρίζονται κύρια ως στρατηγικές 

αντιμετώπισης επικεντρωμένες στο πρόβλημα. 

 

4. 2. 2. Το άγχος στους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής 

 

Στο χώρο της Ειδικής Αγωγής οι εκπαιδευτικοί βιώνουν υψηλά επίπεδα άγχους και 

αντιμετωπίζουν επιπρόσθετες στρεσογόνες καταστάσεις καθώς πρέπει να «διαχειρι-

στούν» πολλά και διαφορετικά θέματα που συνδέονται με διδακτικές μεθόδους και 

πρακτικές, με τη διαχείριση της σχολικής τάξης και την πειθαρχία και με την πολυ-

πλοκότητα του ρόλου τους (Forden, 1991, George et al.,1995, Singh & Billingsley, 

1996). 

Πιο αναλυτικά, οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στην Ειδική Αγωγή οφείλουν 

ν’ ανταπεξέλθουν σε μια σειρά απαιτητικών καθηκόντων και σε σημαντικό φόρτο 

εργασίας, γεγονός που δημιουργεί ασάφειες και συγκρούσεις στον επαγγελματικό 

τους ρόλο (Blasé, 1986a, Pearlin, 1989). Όπως αναφέρεται από τους Billingsley 

(2004) και Embich (2001), οι εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή βιώνουν μια μεγάλη 

σύγχυση αναφορικά με τους πολλαπλούς ρόλους και τις αρμοδιότητες που αναλαμ-

βάνουν στο σύγχρονο σχολείο. Οι διαφορετικοί και ασύμβατοι πολλές φορές ρόλοι, 

και το πλήθος των αρμοδιοτήτων που αναλαμβάνουν αυξάνουν τη συναισθηματική 

εξουθένωση και το άγχος των εκπαιδευτικών.  

Στο χώρο της Ειδικής Αγωγής οι εκπαιδευτικοί βιώνουν υψηλά επίπεδα άγ-

χους κα αντιμετωπίζουν επιπρόσθετες στρεσογόνες καταστάσεις καθώς πρέπει ν’ α-

νταπεξέλθουν σε μια μεγάλη σειρά απαιτητικών καθηκόντων σε πολλά διαφορετικά 

επίπεδα και σε σημαντικό «φόρτο» εργασίας.  



 31

Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται με μαθητές με συμπερι-

φορικά και αισθητηριακά προβλήματα και αναπηρίες, όπως ο αυτισμός, αποτελούν 

ομάδα υψηλού κινδύνου για αυξημένα επίπεδα άγχους (Singh & Billingsley,1996, 

Nelson et al., 2001). Μέσα στα πλαίσια του ρόλου τους και τον καθηκόντων τους ο-

φείλουν να «διαχειριστούν» πολλά και διαφορετικά θέματα που συνδέονται αφενός 

με τις γνωστικές και συμπεριφορικές αδυναμίες των μαθητών τους (τα εγγενή ιατρικά 

προβλήματα των παιδιών, τις δυσκολίες της συμπεριφοράς τους, την αργή και μη 

σταθερή πρόοδο τους στον τομέα της γνωστικής ανάπτυξη) και αφετέρου με τη δια-

χείριση εκπαιδευτικών και άλλων αρμοδιοτήτων (τη δημιουργία και εφαρμογή εξα-

τομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τον περιορισμένο χρόνο που έχουν για 

εξατομικευμένη διδασκαλία, τη συνεχή προσπάθεια για συνεργασία με τους γονείς 

των μαθητών) (Antoniou et al., 2000, Blase, 1996, Forden, 1991, Lecavalier et al., 

2006).  

Οι ειδικοί παιδαγωγοί παιδιών με σοβαρές συναισθηματικές δυσκολίες εμφα-

νίζονται ιδιαίτερα ευάλωτοι στο στρες καθώς έχουν να διαχειριστούν και τον αντί-

κτυπο του δύσκολου μαθητή στους συμμαθητές του, στους άλλους επαγγελματίες και 

στους ίδιους (Lawrenson & McKinnon, 1982:42). Το στρες εμφανίζεται ως αποτέλε-

σμα/συνέπεια της έκθεσης τους στην εναντιωτική συμπεριφορά του μαθητή και επι-

δρά αρνητικά στην ποιότητα της διδασκαλίας και στην ικανοποίηση που αντλούν οι 

εκπαιδευτικοί από τη δουλειά τους (Antoniou et al., 2000). 

Σε μια σειρά ερευνών (Lawrenson & McKinnon, 1982, Wisniewski & Gar-

giulo, 1997) αναφέρεται ότι εκπαιδευτικοί που εργάζονται με τέτοιες ομάδες παιδίων 

εμφανίζουν αυξημένες πιθανότητες να εγκαταλείψουν την εργασία τους στο συγκε-

κριμένο πλαίσιο της ειδικής εκπαίδευσης και να μετακινηθούν στη Γενική Αγωγή. 

Σύμφωνα με έρευνες του Mckab (1995) και του Council for Exceptional Children 

(CEC, 1998) διαπιστώνεται μεγάλη ετήσια διαρροή της τάξης του 9%-10% από εκ-

παιδευτικούς που εγκαταλείπουν τον χώρο της Ειδικής Αγωγής κύρια λόγω φτωχών 

εργασιακών συνθηκών και υψηλής επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout). Επίσης η 

έρευνα των Boe et al., (1997) με δείγμα 4.812 εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής 

αγωγής διαπιστώνει μεγαλύτερο ποσοστό διαρροής (20%) των ειδικών παιδαγωγών 

σε σχέση με τους συναδέλφους τους σε σχολεία γενικής αγωγής, όπου από αυτό το 

ποσοστό το 12% των ειδικών εκπαιδευτικών διαρρέει στο γενικό σχολείο.  

Οι βασικοί στρεσογόνοι παράγοντες που απαντώνται στους εκπαιδευτικούς 

Ειδικής Αγωγής (και οι οποίοι συνυπολογίζονται για τη διαρροή από το συγκεκριμέ-
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νο πλαίσιο εργασίας) (Βrowell et al.,1997, Wisniewski, & Garliulo, 1997) κατηγοριο-

ποιούνται ως εξής:  

α) Παράγοντες που συνδέονται με την εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαι-

δευτικών. Εδώ επισημαίνουμε την έλλειψη αντιστοιχίας ανάμεσα στην παρεχόμενη 

επιστημονική κατάρτιση των εκπαιδευτικών και στα σύνθετα προβλήματα που αντι-

μετωπίζουν στη σχολική τάξη καθημερινά κατά την άσκηση του επαγγέλματος τους. 

Η έλλειψη επαρκούς προετοιμασίας στη φάση της εκπαίδευσης τους, τους ο-

δηγεί στον αυτοσχεδιασμό ως προς τις διδακτικές πρακτικές που θα εφαρμόσουν αλ-

λά και στη διαισθητική/εμπειρική αντιμετώπιση των προβλημάτων που αφορούν τη 

διαχείριση της σχολικής τάξης, γεγονός που επισημαίνεται ως αρνητικό (George et 

al., 1995). 

β) Παράγοντες που συνδέονται με τη φύση της διδασκαλίας (προβλήματα πει-

θαρχίας, μεγάλη ετερογένεια περιπτώσεων που αναλαμβάνουν, μεγάλος αριθμός μα-

θητών, φόρτος εργασίας) επηρεάζουν ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς.  

γ) Παράγοντες που συνδέονται με τις περιπτώσεις των μαθητών: Η δυσκολία 

των περιπτώσεων, η αργή πρόοδος και η έλλειψη κινητοποίησης και ενδιαφέροντος 

συνδέονται με την χαμηλή αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας και με την ανάπτυξη 

του αισθήματος ότι η εργασία τους δεν έχει νόημα (Antoniou et al., 2006, Forlin, 

2001). 

δ) Παράγοντες που συνδέονται με την οργάνωση του σχολείου και με τη διοί-

κηση της εκπαίδευσης. Η περιορισμένη κρατική υποστήριξη, οι υπερβολικές απαιτή-

σεις από τη διοίκηση, η έλλειψη επαγγελματικής αναγνωρισιμότητας, η έλλειψη συ-

νεργασίας με τους συναδέλφους και οι δυσκολίες στην αλληλεπίδραση με τους γονείς 

συνιστούν σοβαρές πηγές στρες και εξουθένωσης για τους εκπαιδευτικούς (Antoniou 

et al., 2000, Forlin, 2001, Mc Cormick & Solman, 1992, McManus & Kauffman, 

1991, Williams & Gersch, 2004). 

ε) Παράγοντες που συνδέονται με την υλικοτεχνική υποδομή, τις ελλείψεις σε 

εποπτικά μέσα και υλικό (Antoniou et al., 2000). 

 

Οι εκπαιδευτικοί διαφοροποιούνται ως προς τα επίπεδα στρες που εκδηλώνουν γεγο-

νός που μεταξύ άλλων συνδέεται και με τον ρόλο που παίζουν οι ατομικές διαφορές, 

όπως το φύλο, η ηλικία, και η επαγγελματική εμπειρία στην εμφάνιση του άγχους. 

Ανατρέχοντας σε διάφορες συγκριτικές μελέτες (Byrne, 1991, Nelson et al., 

2001) αυτό που κύρια διαπιστώνουμε είναι πως οι νεότεροι εκπαιδευτικοί εμφανίζο-



 33

νται κύρια με υψηλότερα επίπεδα άγχους, συναισθηματικής εξουθένωσης και απο-

προσωποποίησης σε σύγκριση με τους μεγαλύτερους σε ηλικία συναδέλφους τους. 

γεγονός που σύμφωνα με τον Byrne (1991) συνδέεται με τη δυσκολία τους να ενερ-

γοποιήσουν τις κατάλληλες στρατηγικές αντιμετώπισης λόγω έλλειψης εμπειρίας. Ο 

ίδιος επισημαίνει το γεγονός ότι στο ξεκίνημα της επαγγελματικής τους καριέρας οι 

νέοι εκπαιδευτικοί δεν ιεραρχούν τις προτεραιότητες τους και δεν έχουν σαφείς και 

ξεκάθαρους στόχους, αλλά τουναντίον προσπαθούν να ασχοληθούν ταυτόχρονα με 

πολλά και διαφορετικά θέματα/προβλήματα στη σχολική τάξη. Η δυσκολία χειρισμού 

των καταστάσεων και το χάσμα στη συνέχεια που διαπιστώνουν μεταξύ των στόχων 

που θέτουν και των δυνατοτήτων για την υλοποίησης τους εμφανίζει άγχος. Συνακό-

λουθα το άγχος αυτό επιδρά στην ικανοποίηση που αντλούν από την εργασία τους και 

μπορεί να οδηγήσει στον περιορισμό της προσπάθειας για δραστηριοποίηση και συμ-

μετοχή στην εργασία. 

Σχετικά με συγκριτικές αναφορές στο φύλο (Antoniou, 2006, Κάντας, 2001) 

παρατηρούμε πως οι γυναίκες εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα στρες και μη ικανο-

ποίησης από την εργασία τους σε σχέση με τους άντρες συναδέλφους τους. Το άγχος 

που εμφανίζουν κύρια οι γυναίκες το συνδέουν με τις ακατάλληλες εργασιακές συν-

θήκες και με τη δύσκολη συμπεριφορά των μαθητών τους.  

 

4. 2. 3. Το άγχος στους ειδικούς παιδαγωγούς που εργάζονται με μαθητές με ειδι-

κές εκπαιδευτικές ανάγκες στη Γενική Αγωγή 

 

Οι ειδικοί παιδαγωγοί που εργάζονται με μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

σε σχολεία Γενικής Αγωγής (στην Ελλάδα σε Τμήματα Ένταξης ή με το νέο θεσμό 

της Παράλληλης Στήριξης μαθητών με αναπηρίες στην κανονική τάξη) βρίσκονται σε 

μεγαλύτερο κίνδυνο να εκδηλώσουν άγχος και συναισθηματική εξουθένωση από τους 

συναδέλφους τους που εργάζονται σε ειδικά σχολεία. Οι βασικοί λόγοι που συναι-

νούν στο αυξημένο άγχος αυτής της ομάδας εκπαιδευτικών συνδέονται με το μεγάλο 

εύρος των αρμοδιοτήτων που αναλαμβάνουν, με την έλλειψη κατάρτισης και επιμόρ-

φωσης/προετοιμασίας για τον συγκεκριμένο επαγγελματικό τους ρόλο, με συγκρού-

σεις που βιώνουν καθώς οι προσδοκίες τους όσον αφορά το σχεδιασμό και την εκπό-

νηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους μαθητές εμφανίζονται διαφοροποιημέ-

νες από αυτές των άλλων (εκπαιδευτικών και γονέων) (Billingsley, 2004, Εmbich, 

2001). Θα σημειώναμε επιπλέον την ακατάλληλη προετοιμασία των υπαρχουσών εκ-
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παιδευτικών δομών, τόσο σε επίπεδο θεσμοθέτησης, οργάνωσης και λειτουργίας αλ-

λά και όσον αφορά την υποστήριξη και την ενίσχυση όλων των εμπλεκομένων για 

την αποτελεσματική εφαρμογή του θεσμού της συνεκπαίδευσης (έλλειψη αιθουσών, 

δομή του αναλυτικού προγράμματος, οργάνωση του εκπαιδευτικού προγράμματος). 

Ο ρόλος των ειδικών παιδαγωγών σε ένα γενικό σχολείο εμφανίζεται αρκετά 

σύνθετος όσον αφορά στις αρμοδιότητες που αυτοί αναλαμβάνουν και επιτελούν. 

Πέρα από τις δυσκολίες που συναντούν λόγω του μεγάλου εύρους των περιπτώσεων 

των μαθητών που καλούνται να εκπαιδεύσουν (που στη σύγχρονη εκπαιδευτική 

πραγματικότητα κυμαίνονται από απλές μαθησιακές δυσκολίες και υπερκινητικότητα 

μέχρι και διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού), πολλές φορές ο ρόλος τους εμφανί-

ζεται ως επικουρικός σε σχέση με αυτόν των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής και η δε 

λειτουργία τους εξαρτάται από τη φύση της συνεργασίας και με τους υπόλοιπους εκ-

παιδευτικούς του σχολείου (Billingsley, 2004). 

Οι εκδηλώσεις άγχους σε αυτή την κατηγορία εκπαιδευτικών προέρχονται 

από τη σύγκρουση και την απόσταση που βιώνει ο ειδικός παιδαγωγός ανάμεσα σε 

αυτό που επιθυμεί να κάνει (κατέχοντας την τεχνογνωσία) και αυτό που μπορεί να 

υλοποιήσει μέσα στο συγκεκριμένο σχολικό πλαίσιο καθώς πολλές φορές δεν ει-

σπράττει την απαραίτητη υποστήριξη και κατανόηση από τη διεύθυνση και τους συ-

ναδέλφους του που παρερμηνεύουν τον ρόλο του (αναλαμβάνοντας πολλές περιπτώ-

σεις ή λειτουργώντας ως αναπληρωτής και καλύπτοντας εκπαιδευτικά κενά εκπαιδευ-

τικών που απουσιάζουν) (Billingsley, 2004, Κlingner & Vaughn, 2002, Weiss & 

Lloyd, 2002). 

 

4. 2. 4. Οι συνέπειες του στρες των εκπαιδευτικών 

 

Tο επαγγελματικό στρες των εκπαιδευτικών συνιστά μια κατάσταση η οποία αν διαρ-

κέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να εξελιχθεί σε μια χρόνια διαταραχή που 

μπορεί να απειλήσει την ψυχική και σωματική τους υγεία. 

Η πορεία και η εξέλιξη του άγχους κύρια συνδέεται με τα βιογραφικά στοι-

χεία του εκπαιδευτικού (φύλο, ηλικία, διδακτική εμπειρία), τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας (ροπή προς το στρες, ευελιξία-ακαμψία), τις σημαντικές ανάγκες και 

προτεραιότητες που θέτει σε σχέση με την εργασία του αλλά και με τη μορφή και την 

ποιότητα της υποστήριξης που δέχεται. 
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Οι εκπαιδευτικοί λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στον εργασια-

κό τους χώρο (π.χ., της χαμηλής κινητοποίησης των μαθητών, της έλλειψης υποστή-

ριξης και ανατροφοδότησης) ενδέχεται να νιώθουν απομονωμένοι και αντιπαραγωγι-

κοί, να βιώνουν ως προσωπική αποτυχία την αδυναμία ελέγχου της τάξης και να οδη-

γούνται σε μια αμφισβήτηση της επαγγελματικής τους ταυτότητας αλλά και του ρό-

λου τους (Browell, 1997, Cooley & Yovanoff, 1996). Στην περίπτωση που οι εργα-

σιακές δυσκολίες δεν επιλύονται αποτελεσματικά αλλά παραμένουν και διαιωνίζο-

νται ενδέχεται από ένα σημείο και μετά οι εκπαιδευτικοί να βιώσουν επαγγελματική 

ματαίωση και συναισθήματα εξάντλησης που σε κάποιους να είναι τόσο έντονα ώστε 

να τους οδηγήσει και στην πρόθεση για εγκατάλειψη της εργασιακής τους θέσης. 

Προβλήματα που συνδέονται με τον επαγγελματικό τους ρόλο εμφανίζονται 

περισσότερο στους ειδικούς παιδαγωγούς από ότι στους συναδέλφους τους στη γενι-

κή εκπαίδευση που προκύπτουν όπως έχουμε ήδη προαναφέρει από το πλήθος των 

αρμοδιοτήτων που αναλαμβάνουν και την ασάφεια του επαγγελματικού τους ρόλου. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Billingsley (2004) η υπερφόρτωση του εκπαιδευτι-

κού με ρόλους μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση ρόλων καθώς ο ειδικός παιδαγωγός 

αισθάνεται διχασμένος όταν αναγκάζεται να μοιράσει το χρόνο του ανάμεσα στα εκ-

παιδευτικά του καθήκοντα και τα γραφειοκρατικά. Βιώνει μια συνεχή πίεση που οδη-

γεί σε στρες, εισπράττει μειωμένη ικανοποίηση και ενδέχεται να εγκαταλείψει το 

πλαίσιο εργασίας.  

Η ασάφεια και η σύγχυση του επαγγελματικού ρόλου επιδρά τόσο στην οργα-

νωτική και διδακτική πλευρά της διδασκαλίας τους (αποτυχία για σωστή στοχοθεσί-

α), στη μαθησιακή εξέλιξη των μαθητών (μειωμένες εκπαιδευτικές ευκαιρίες) όσο και 

στην αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας που βιώνουν. Εάν δεν επιχειρήσουν να 

μειώσουν τον βαθμό ασάφειας στο εργασιακό τους πλαίσιο τότε οδηγούνται στη μεί-

ωση του βαθμού ανάμειξης τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και στο χαμήλωμα 

των στάνταρς, όσον αφορά στις προσδοκίες που αναμένουν από τους μαθητές τους 

(Gernsten et al., 2001). 
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5. Η επαγγελματική ικανοποίηση και η επαγγελματική εξουθένωση 

(burnout) στους εκπαιδευτικούς της Ειδικής Αγωγής 
 

5. 1. Η επαγγελματική ικανοποίηση 

 

Η επαγγελματική ικανοποίηση αποτελεί μια πολυδιάστατη έννοια και ορίζεται σύμ-

φωνα με τον Baron (1986) ως το σύνολο των θετικών και αρνητικών στάσεων που 

έχει ένα άτομο για την εργασία του. Η επαγγελματική ικανοποίηση συνδέεται με τα 

κίνητρα της εργασίας και τις προσωπικές στάσεις και αξίες του ατόμου (Κάντας, 

1995:109). Αποτελεί συνάρτηση των επιθυμητών (ή ανεπιθύμητων) αποτελεσμάτων 

που ο καθένας θεωρεί ότι αποκομίζει από τον εργασιακό του χώρο και επηρεάζει ση-

μαντικά τις λειτουργίες της καθημερινής ζωής των ατόμων. 

Έχει ως βάση το ατομικό σύστημα αξιών και τα εσωτερικά κίνητρα κάθε ατό-

μου. Ο Locke (1984 :103) την αναφέρει ως «θετική συναισθηματική απόκριση προς 

το συγκεκριμένο έργο που επιτρέπει την πλήρωση των εργασιακών αξιών του ατό-

μου». Διακρίνεται σε εσωγενή ικανοποίηση η οποία αναφέρεται στο περιεχόμενο της 

εργασίας και σε εξωγενή που συνδέεται κύρια με τις εργασιακές συνθήκες και το πε-

ριέχον πλαίσιο της εργασίας (Warr, 1987). Κάποιες βασικοί παράμετροι που συμβάλ-

λουν στη διαμόρφωσή της συνδέονται με: τα υψηλά εσωτερικά κίνητρα και τη θεώ-

ρηση της εργασίας ως σπουδαία και ως «πρόκληση» για το άτομο, τις καλές εργασια-

κές συνθήκες ως προς το χωροταξικό περιβάλλον και την υποδομή, τις θετικές δια-

προσωπικές σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων, τη σαφήνεια των ρόλων που αναλαμ-

βάνει ο εργαζόμενος και την ύπαρξη υποστηρικτικών δομών που θα προσφέρουν ενί-

σχυση στον εργαζόμενο (Κάντας, 1995:114-119). 

 

5. 2. Το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout) στους εκπαιδευ-

τικούς Ειδικής Αγωγής 

 

Πολλές σύγχρονες έρευνες στο χώρο της Ειδικής Αγωγής καταδεικνύουν τη σχέση 

μεταξύ του άγχους και του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαι-

δευτικών, καθώς το χρόνιο επαγγελματικό στρες συνδέεται και οδηγεί σε επαγγελμα-

τική εξουθένωση (Gersten et al., 2001, Schnorr, 1995, Wisniewski & Garliulo, 1997). 

Οι δε συνέπειες της εμφάνισης του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης α-
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φορούν τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς (εξάντληση, χαμηλή αυτοεκτίμηση, αποπρο-

σωποποίηση), τους μαθητές τους, και το σχολείο ως οργανισμό. 

Η επαγγελματική εξουθένωση (burnout) χαρακτηρίζεται ως μορφή παρατετα-

μένου επαγγελματικού άγχους που ξεπερνά τα όρια αντοχής ή τις δυνατότητες του 

ατόμου να το αντιμετωπίσει (Maslach, 1982, Κάντας, 1995 Κουστέλιος & Κουστέ-

λιου, 2001) και σχετίζεται άμεσα με την επαγγελματική δυσαρέσκεια που βιώνει το 

άτομο. Το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης απορρέει από το στρες που 

βιώνουν τα άτομα και κυρίως όσοι εργάζονται στους χώρους παροχής κοινωνικών 

υπηρεσιών. Οι εκπαιδευτικοί ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου για το σύνδρομο 

της επαγγελματικής εξουθένωσης καθώς το επάγγελμα τους σύμφωνα με έρευνες 

(Brown &Ralph ,1998) θεωρείται ιδιαίτερα ψυχοφθόρο. Οι τρεις βασικές διαστάσεις 

(συμπτώματα) του συνδρόμου σύμφωνα με τους Maslach & Jackson (1986) όπως εμ-

φανίζονται στα άτομα είναι: η συναισθηματική εξουθένωση και εξάντληση, η απο-

προσωποίηση και το μειωμένο αίσθημα προσωπικής επίτευξης. 

Η συναισθηματική εξουθένωση στους εκπαιδευτικούς εκφράζεται με αισθή-

ματα ψυχικής κόπωσης, με μειωμένη ενεργητικότητα και με τη δυσκολία τους να 

προσφέρουν συναισθηματικά στους μαθητές τους, καθώς νιώθουν τ’ αποθέματα τους 

να εξαντλούνται και δεν διαθέτουν την ενέργεια και τη διάθεση να «επενδύσουν» σ΄ 

αυτούς (Burke & Greenglass, 1993, Κάντας, 2001). 

Η αποπροσωποίηση εκδηλώνεται με την απομάκρυνση του εκπαιδευτικού από 

την εργασία με τους μαθητές του και με την ανάπτυξη απρόσωπων, ομοιόμορφων και 

κυνικών στάσεων απέναντί τους που μπορεί να φτάσει ως την αντιμετώπισή τους ως 

αντικείμενα. 

Το μειωμένο αίσθημα προσωπικής επίτευξης αναφέρεται στην τάση του εκ-

παιδευτικού να αξιολογεί αρνητικά τον εαυτό του σχετικά με το έργο που προσφέρει 

καθώς και με τη βίωση αισθημάτων δυσαρέσκειας από την εργασία του. Ως συνέπεια 

του μειωμένου αισθήματος προσωπικής εκπλήρωσης οι εκπαιδευτικοί εκλαμβάνουν 

τον εαυτό τους ως λιγότερο αποτελεσματικό στη δουλειά τους και βιώνουν συναισ-

θήματα αβοηθησίας (helpless) αλλά και ανεπάρκειας.  

Το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout) συνδέεται με ανεπιτυχή 

αντιμετώπιση χρόνιου, συναισθηματικού στρες και εμφανίζεται ως ένας παθητικός 

μηχανισμός αντιμετώπισης προβληματικών καταστάσεων στο χώρο της εργασίας. 

Εκδηλώνεται δε, με διαφοροποίηση και αλλαγή των στάσεων, της συμπεριφοράς και 
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των επιπέδων κινητοποίησης του εκπαιδευτικού απέναντι στη διδασκαλία και τους 

μαθητές του (Cherniss, 1980). 

Σύμφωνα με τους Cordes & Dougherty (1993) όπως αναφέρεται από τον Κά-

ντα (1995:116) οι παράγοντες που συντείνουν στη δημιουργία αισθήματος επαγγελ-

ματικής εξουθένωσης αφορούν τόσο τα προσωπικά χαρακτηριστικά του ατόμου όσο 

και χαρακτηριστικά του εργασιακού του ρόλου και της εργασίας του. Για παράδειγμα 

αναφέρουμε τη μακροχρόνια επαφή και εργασία των εκπαιδευτικών με άτομα που 

αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα και βρίσκονται σε ιδιάζουσες συναισθηματικές 

καταστάσεις που ενδέχεται να δημιουργούν στον εκπαιδευτικό συναισθηματική έ-

νταση και φόρτιση, κυρίως όταν διακατέχεται από το αίσθημα της προσωπικής ευθύ-

νης για την επίλυση των προβλημάτων των μαθητών του.  

Όσον αφορά διαφοροποιήσεις, ως προς την εμφάνιση του συνδρόμου μεταξύ 

κατηγοριών εκπαιδευτικών στην Ελλάδα, σε έρευνες των Κάντα (2001) και Kanta & 

Vasilaki, (1997) οι νεότεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί εμφανίζονται να διακατέχονται 

από υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής εξουθένωσης σε σχέση με τους μεγαλύτε-

ρους που σχετίζονται με διαστάσεις που αφορούν: τη συμπεριφορά των μαθητών, την 

ανάληψη ευθυνών και τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων καθώς και με τις δυνατότη-

τες τους για επαγγελματική εξέλιξη και σταδιοδρομία. Η αιτιολόγηση για τα υψηλά 

σκορ των νέων εκπαιδευτικών συνδέεται με την απογοήτευση που βιώνουν και τη 

διάψευση των αρχικών προσδοκιών τους (που διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια της 

προετοιμασίας τους για το επάγγελμα) μετά από την επαφή τους με την πραγματική 

εκπαιδευτική κατάσταση. 

Οι δε διαφοροποιήσεις μεταξύ των φύλων στη συγκεκριμένη έρευνα αναφέ-

ρονται στις διαφορετικές παραμέτρους που ευθύνονται για την εκδήλωση του άγχους. 

Στις γυναίκες το άγχος συνδέεται περισσότερο απ’ ότι στους άνδρες με παράγοντες 

που κύρια αφορούν στην επίτευξη του έργου τους, αλλά και σε άλλους όπως: η συ-

μπεριφορά των μαθητών, ο υψηλός φόρτος εργασίας, η ασάφεια του επαγγελματικού 

τους ρόλου και η λήψη αποφάσεων. 

Η έλλειψη δομών που θα παρέχουν κοινωνική στήριξη στο εργασιακό περι-

βάλλον συνυπολογίζεται ως παράγοντας που εντείνει την εξουθένωση, για όλες τις 

κατηγορίες των εκπαιδευτικών. 

Σύμφωνα με τον Κουρκούτα (2004) το φαινόμενο του burnout ερμηνεύεται αν 

συσχετιστεί με τη μεγάλη πίεση που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί αφενός και αφετέρου 

από την ανάγκη τους να καταστείλουν τα όποια αρνητικά συναισθήματα τους δη-
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μιουργούνται από την εργασία τους «και να παραμείνουν συνεπείς στη δεοντολογία 

του επαγγέλματος τους». 

 

 

6. Η αίσθηση αποτελεσματικότητας 
 

6. 1. Η έννοια της αυτοαποτελεσματικότητας στην Κοινωνικογνωστική θεωρία 

του Βandura 

 

Σύμφωνα με την Κοινωνικογνωστική θεωρία το άτομο θεωρείται ως ένας ενεργητικός 

παράγοντας που αλληλεπιδρά δυναμικά με το περιβάλλον του. Ο ενεργός ανθρώπινος 

παράγοντας (agent), το δρων πρόσωπο λειτουργεί μέσα σε ένα ευρύ δίκτυο κοινωνι-

κών επιρροών και συναλλαγών ως παραγωγός αλλά και προϊόν του κοινωνικού συ-

στήματος.  

Η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης αυτής 

καθώς το άτομο δέχεται επιδράσεις περιβαλλοντικές τις οποίες ερμηνεύει αλλά και 

επηρεάζει με τη δική του συμπεριφορά. Άνθρωπος και περιβάλλον αλληλεπιδρούν 

και αλληλοκαθορίζονται συνεχώς. Κυρίαρχο ρόλο στη διαδικασία αυτή κατέχουν οι 

προσδοκίες αυτοαποτελεσματικότητας (self-efficacy beliefs) που αφορούν αξιολογι-

κές κρίσεις του ατόμου για την επάρκεια του να εκτελέσει με επιτυχία ένα συγκεκρι-

μένο έργο. 

Η κάθε συμπεριφορά που εκδηλώνει το άτομο ή οι αλλαγές στη συμπεριφορά 

του συνδέονται με τις αντίστοιχες προσδοκίες αυτοαποτελεσματικότητας. 

 

Σύμφωνα με τον Bandura (1982, 1997) οι προσδοκίες/πεποιθήσεις αυτό-

αποτελεσματικότητας ορίζονται ως «υποκειμενικές κρίσεις του ατόμου όσον αφορά 

την ικανότητά του να ακολουθήσει μια πορεία ενεργειών που θα αποδειχθεί αποτελε-

σματική σε μια συγκεκριμένη κατάσταση» (Bandura, 1997:3). Αναφέρονται σε αξιο-

λογήσεις για το κατά πόσο μπορεί κανείς να συμπεριφερθεί με τρόπο που να επιτύχει 

το επιθυμητό αποτέλεσμα και επιπλέον είναι ειδικές, δηλαδή αναφέρονται σε συγκε-

κριμένες καταστάσεις και όχι στη γενική εκτίμηση του ατόμου για τις «συνολικές» 

δυνατότητες του. 
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Το θεωρητικό μοντέλο του Bandura για την αυτοαποτελεσματικότητα περιλαμβάνει: 

α) τις προσδοκίες της ικανότητας (efficacy expectations), δηλαδή τις αξιολογικές 

κρίσεις του ατόμου για τη συμπεριφορά που μπορεί να εκδηλώσει για να επιτύχει το 

επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και β) τις προσδοκίες του αποτελέσματος (outcome 

expectations) που αφορούν εκτιμήσεις για τις πιθανές συνέπειες της συμπεριφοράς 

που επέλεξε (Κολιάδης, 1997:165-168). Οι προσδοκίες αποτελέσματος συνδέονται με 

ικανότητες που ήδη θεωρεί το άτομο πως διαθέτει και με βάση τις οποίες αναμένει 

κάποια αποτελέσματα (Tschannen-Moran et al., 1998). 

Οι πεποιθήσεις για την αυτοαποτελεσματικότητα επηρεάζουν τις σκέψεις, τα 

συναισθήματα και τις πράξεις του ατόμου, με συνέπεια η εν λόγω έννοια να είναι ση-

μαντική για την κατανόηση της κινητοποίησης (motivation) αλλά και της συνολικής 

συμπεριφοράς του ατόμου (Καλαντζή-Αζίζι, 2002). 

Για τον Bandura (1986:391) «κανένας μηχανισμός διαμόρφωσης της ανθρώ-

πινης συμπεριφοράς δεν είναι τόσο σημαντικός όσο οι πεποιθήσεις των ανθρώπων 

για τη δυνατότητα τους να ελέγχουν τα γεγονότα που επηρεάζουν τη ζωή τους». Κάθε 

αλλαγή στη συμπεριφορά του ατόμου προϋποθέτει αλλαγή στο επίπεδο προσδοκιών 

αυτοαποτελεσματικότητας. 

Οι πεποιθήσεις για την αυτοαποτελεσματικότητα του ατόμου συνιστούν τη 

βάση των κινήτρων και των προσωπικών του επιτευγμάτων. Συγκεκριμένα αναφέρε-

ται από τον Bandura (1982) πως «όταν οι άνθρωποι πιστέψουν ότι μπορούν να προ-

καλέσουν τα επιθυμητά αποτελέσματα με τις ενέργειες τους αποκτούν κίνητρα για να 

δράσουν ή να επιμείνουν μπροστά σε δύσκολες καταστάσεις». 

 

6. 1. 1. Πηγές διαμόρφωσης των προσδοκιών αυτοαποτελεσματικότητας 

 

Τέσσερις είναι σύμφωνα με τον Bandura (1997) οι βασικοί παράγοντες που συμβάλ-

λουν στη διαμόρφωση των προσδοκιών αυτοαποτελεσματικότητας και αφορούν: 

α) Τις προσωπικές εμπειρίες και τα επιτεύγματα του κάθε ατόμου. Οι 

προσδοκίες αυτοαποτελεσματικότητας διαμορφώνονται σε μεγάλο βαθμό από την 

επιτυχή ή μη έκβαση των προσπαθειών του ατόμου να αντιμετωπίσει δύσκολες και 

προκλητικές καταστάσεις. Διαμορφώνονται από εμπειρίες επιτυχούς αντιμετώπισης 

προκλήσεων (Bandura, 1997). 

Τα αυθεντικά βιώματα του ατόμου, οι προσωπικές, άμεσες εμπειρίες του απο-

τελούν τη σημαντικότερη πηγή για τις προσδοκίες αυτοαποτελεσματικότητας που θα 
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διαμορφώσει. Οι αποτυχίες μειώνουν τις προσδοκίες αυτές ενώ οι επιτυχίες τις αυξά-

νουν και ευνοούν τη γενίκευση τους. Σημαντικός θεωρείται ο ρόλος των προηγούμε-

νων προσπαθειών, η επίδραση των οποίων εξαρτάται από: την έκταση της καταβλη-

θείσας προσπάθειας, τη δυσκολία του τιθέμενου στόχου καθώς και τις εξωτερικές 

συνθήκες κατά τη διάρκεια της προσπάθειας. 

β) Τη μάθηση μέσω προτύπου: Οι έμμεσες εμπειρίες προκύπτουν μέσα από 

την παρατήρηση ή τη μάθηση από τις εμπειρίες των άλλων που λειτουργούν ως μο-

ντέλα. Η παρατήρηση της έκβασης των προσπαθειών άλλων προσώπων με παρόμοιες 

δυνατότητες επηρεάζει τις προσδοκίες αυτοαποτελεσματικότητας του ατόμου. Η πα-

ρατήρηση προτύπων με υψηλές δυνατότητες διδάσκει αποτελεσματικές στρατηγικές . 

Μία από τις βασικές αρχές της κοινωνικογνωστικής θεωρίας είναι ότι οι άνθρωποι 

μαθαίνουν μέσω πρότυπων των οποίων επιθυμούν να μιμηθούν τη συμπεριφορά. Ο 

ρόλος της μίμησης προτύπων αναφέρεται ως σημαντικός για τη μάθηση, την κοινω-

νική συμπεριφορά και την ανάπτυξη της προσωπικότητας. 

Η μίμηση προτύπου δεν αποτελεί απλό μιμητισμό, αλλά αντίθετα τα άτομα 

μέσα από την παρατήρηση προτύπου που τους ενδιαφέρει εξάγουν κανόνες (που διέ-

πουν τη συμπεριφορά του προτύπου) παράγoντας όμως στη συνέχεια μια νέα συμπε-

ριφορά πέρα από αυτή που παρατήρησαν και καλλιεργώντας νέες ικανότητες αλλά 

και προσδοκίες για τα αποτελέσματα της δικής τους συμπεριφοράς. 

Αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς μέσα από την πρακτική εξάσκηση οι μα-

θητευόμενοι εκπαιδευτικοί έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν και να μάθουν μέσα 

από τη συνεργατική διδασκαλία. Ο βαθμός που η παρατήρηση θα λειτουργήσει ως 

βασικό συστατικό (μορφοποίησης) της αυτοαποτελεσματικότητας εξαρτάται από τον 

βαθμό ταύτισης του παρατηρητή με τον εκπαιδευτικό –μοντέλο που παρατηρεί. 

γ) Τη λεκτική πειθώ (Verbal persuasion): Αναφέρεται στη λεκτική παρώθη-

ση/εμψύχωση που λαμβάνει το άτομο από άλλες πηγές για να πεισθεί ότι έχει τις δυ-

νατότητες να επιτύχει αυτό που επιθυμεί. Στην περίπτωση των μαθητευόμενων εκ-

παιδευτικών μπορεί να έχει τη μορφή της υποστήριξης που λαμβάνουν από τους εν 

ενεργεία εκπαιδευτικούς των σχολείων που μαθητεύουν (cooperating teacher) και 

τους επιστημονικούς επόπτες τους. Από μόνη της η λεκτική πειθώ δεν επιφέρει ενδυ-

νάμωση των προσδοκιών αυτοαποτελεσματικότητας με διάρκεια στον χρόνο και επι-

δρά περισσότερο σε άτομα που έχουν ήδη λόγο να πιστεύουν ότι μπορούν να κατα-

φέρουν ό,τι επιθυμούν. 
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δ) Το επίπεδο σωματικής/φυσιολογικής διέγερσης (Physiological cues), 

δηλαδή οι φυσιολογικές αντιδράσεις που εμφανίζει ένα άτομο σε σχέση με το έργο 

που αναλαμβάνει (πχ. αύξηση αδρεναλίνης, ιδρωμένες παλάμες, πονοκέφαλος) και οι 

οποίες αποτελούν δείκτες πληροφοριών που προκύπτουν από την ικανότητα τους για 

επιτυχία. Η αξιολόγηση των δυνατοτήτων του ατόμου βασίζεται κατά ένα μέρος σε 

πληροφορίες αυτού του τύπου που έχουν την προέλευση τους στην κατάσταση του 

σώματος του. Έρευνες δείχνουν ότι οι άνθρωποι μέσα από την πίστη τους στην αυτο-

αποτελεσματικότητα τους μπορούν και ρυθμίζουν το επίπεδο της φυσιολογικής τους 

ενεργοποίησης, πχ. η έντονη διέγερση σε απαιτητικές περιστάσεις εκτιμάται ως έν-

δειξη ευάλωτου χαρακτηριστικού και συνδέεται γενικά με την αποτυχία. 

Οι πεποιθήσεις αυτοαποτελεσματικότητας διακρίνονται όσον αφορά την ισχύ 

τους, δηλαδή τον βαθμό στον οποίο το άτομο πιστεύει πως μπορεί να αντιμετωπίσει 

μια κατάσταση, σε υψηλές και χαμηλές προσδοκίες. Σχετικά με τον βαθμό στον ο-

ποίο αντανακλούν τις πραγματικές δυνατότητες του ατόμου, δηλαδή τη διάσταση της 

ακρίβειας, διακρίνονται σε ακριβείς και εσφαλμένες (Καλαντζή- Αζίζι, 2002). 

Οι υψηλές προσδοκίες αυτοαποτελεσματικότητας ωθούν το άτομο να αναζη-

τήσει και να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που του προσφέρει το περιβάλλον του για να 

αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις δύσκολες και στρεσογόνες προκλήσεις (Bandura, 

1997). Επιπλέον υπάρχει θετική σύνδεση μεταξύ προσδοκιών αποτελεσματικότητας 

και υψηλής αυτοεκτίμησης, της αίσθηση της επιτυχίας, των θετικών συναισθημάτων 

και της κινητοποίησης του ατόμου. Αντίθετα οι χαμηλές προσδοκίες αυτοαποτελε-

σματικότητας σχετίζονται με την πρόκληση/εκδήλωση αρνητικών συναισθημάτων, με 

στρες και με εκδήλωση καταθλιπτικών συμπτωμάτων (Bandura, 1997, Καραδήμας, 

2005). 

Σημαντική θεωρούμε τη διάκριση που οφείλει να γίνεται μεταξύ προσδοκιών 

αυτοαποτελεσματικότητας- οι οποίες αφορούν κρίσεις για κατοχή ή μη απαραίτητων 

δεξιοτήτων για επίδειξη συμπεριφοράς- από τις προσδοκίες του αποτελέσματος που 

αναφέρονται σε εκτιμήσεις για το αποτέλεσμα της εκδηλούμενης συμπεριφοράς. 

 

6. 1. 2. Πώς επιδρούν οι προσδοκίες αυτοαποτελεσματικότητας 

 

Οι προσδοκίες αυτοαποτελεσματικότητας που αφορούν στην εκτέλεση συγκεκριμέ-

νου έργου επιδρούν στη λειτουργικότητα του ατόμου και στις επιλογές που κάνει το 

άτομο όσον αφορά : α) στο είδος των δραστηριοτήτων στις οποίες θα εμπλακεί (πχ., 
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αποφυγή εμπλοκής σε δύσκολες καταστάσεις), β) στην ένταση αλλά και στην έκταση 

καταβολής της προσπάθειας, γ) στις συναισθηματικές αντιδράσεις και στα πρότυπα 

σκέψης (πχ., μεγέθυνση πιθανών δυσκολιών όταν δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν 

καταστάσεις, γεγονός που οδηγεί σε αρνητικές αντιδράσεις και μειωμένη απόδοση) 

(Καλαντζή- Αζίζι, 2002). 

Οι χαμηλές προσδοκίες αυτοαποτελεσματικότητας που εμφανίζει ένα άτομο 

έχουν ως αποτέλεσμα η συμπεριφορά που εκδηλώνεται από αυτό να μην έχει το επι-

θυμητό αποτέλεσμα. Οι προσδοκίες αυτές είναι τόσο ισχυρές που ενδέχεται να υπο-

σκελίζουν ακόμα και τον ρόλο των γνώσεων και των σχετικών εμπειριών που μπορεί 

να έχει το άτομο. 

Στην περίπτωση των υψηλών προσδοκιών αυτοαποτελεσματικότητας η εστία-

ση της προσοχής και των ενεργειών του ατόμου επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση 

των απαιτήσεων της συγκεκριμένης κατάστασης που εμφανίζεται κάθε φορά. Άτομα 

με υψηλή αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας εμφανίζονται κύρια να εντείνουν την 

προσπάθεια τους όταν εμφανίζεται κάποιο εμπόδιο . 

Όσον αφορά στη σχέση μεταξύ προσδοκιών αυτοαποτελεσματικότητας και 

άγχους, στρεσογόνα καθίστανται εκείνα τα γεγονότα για τα οποία το άτομο έχει 

μειωμένες προσδοκίες αποτελεσματικότητας (Bandura, 1977, 1986). Οι προσδοκίες 

αυτές επενεργούν στις στρατηγικές αντιμετώπισης και διαχείρισης του στρες που δια-

θέτει το άτομο και που αφορούν τόσο στρατηγικές που είναι εστιασμένες στο πρό-

βλημα (πχ., για την επίλυση του) όσο και εκείνες που είναι εστιασμένες στο συναίσ-

θημα και στη ρύθμιση του (πχ., αποφυγή, άρνηση του προβλήματος). Οι όποιες μετα-

βολές και ρυθμίσεις της συμπεριφοράς του στηρίζονται πρώτιστα στις αξιολογικές 

αυτές κρίσεις και λιγότερο σε «αντικειμενικά κριτήρια», γεγονός που τις καθιστά ζω-

τικό στοιχείο στη διαδικασία αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον (Καραδήμας, 2005). 

 

6. 2. Η αίσθηση αποτελεσματικότητας στους εκπαιδευτικούς και οι παράγοντες 

που την επηρεάζουν 

 

Οι Dembo & Gibson (1985) αναφέρθηκαν στην αίσθηση αποτελεσματικότητας του 

εκπαιδευτικού (teacher sense of efficacy) ορίζοντας την ως το βαθμό που ο εκπαιδευ-

τικός μπορεί να επιδράσει στη διαδικασία μάθησης και να επηρεάσει τον τρόπο που 

μαθαίνει ο μαθητής στο σχολικό περιβάλλον. Η έννοια της αίσθησης αποτελεσματι-

κότητας του εκπαιδευτικού συνδέεται α) με την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας 
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και β) με προσωπικές αντιλήψεις που αφορούν στα προσωπικά χαρακτηριστικά και 

τις ικανότητες του κάθε εκπαιδευτικού να καθοδηγήσει τους μαθητές στην επιθυμητή 

μαθησιακή διαδικασία.  

Η αυτοαποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού, εν ολίγοις, αναφέρεται στις 

προσωπικές πεποιθήσεις του εκπαιδευτικού για τις ικανότητες του να οργανώνει στά-

δια δράσης και να ενεργεί για να επιτύχει το διδακτικό του έργο δεδομένων των εξω-

τερικών εμποδίων και περιορισμών (Bong & Skaalvik, 2003). Συνδέεται με τις ικανό-

τητες του να σχεδιάζει, να οργανώνει και να εκπονεί τις απαιτούμενες/αναγκαίες δρα-

στηριότητες για την επίτευξη των δεδομένων εκπαιδευτικών στόχων. 

 

6. 2. 1. Πώς επιδρούν οι προσδοκίες αυτοαποτελεσματικότητας στους εκπαιδευ-

τικούς  

 

Η πεποίθηση του εκπαιδευτικού ότι μπορεί να επιτύχει σε συγκεκριμένο έργο επηρε-

άζει τα κίνητρα, το ενδιαφέρον του και την ίδια την επίδοση/αποτελεσματικότητα 

του. Οι προσδοκίες/πεποιθήσεις αυτές (efficacy beliefs) επηρεάζουν σε σημαντικό 

βαθμό τον τρόπο που ο κάθε εκπαιδευτικός κινητοποιείται, συμπεριφέρεται και λει-

τουργεί μέσα στη σχολική τάξη και σύμφωνα με τα πορίσματα ερευνών έχουν σημα-

ντικές συνέπειες στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η αίσθηση αυτοαποτελεσματικότη-

τας αποτελεί δείκτη πρόβλεψης για την κινητοποίηση και τη μαθησιακή πρόοδο των 

μαθητών. Επιπλέον συνδέεται με τις πρακτικές των εκπαιδευτικών (Ashton & Webb, 

1986, Ross, 1992), τους στόχους και τις φιλοδοξίες τους, τις ικανότητες τους για δια-

χείριση της σχολικής τάξης (Woolfolk & Hoy, 1990), των στάσεων τους απέναντι σε 

καινοτομίες και εκπαιδευτικές αλλαγές (Guskey, 1988), της στάση τους απέναντι σε 

«δύσκολους» μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Meijer & Foster, 1988; 

Soodak & Podell, 1993) καθώς και των πιθανοτήτων για παραμονή στο επάγγελμα 

του εκπαιδευτικού (Glickman & Tamashiro, 1982).  

Σε ελάχιστες έρευνες όπου ερευνώνται οι αλλαγές στις πεποιθήσεις αποτελε-

σματικότητας και σε διδακτικές πρακτικές η ενίσχυση της αυτοαποτελεσματικότητας 

ακολουθείται από εφαρμογή νέων διδακτικών μεθόδων (και όχι το αντίθετο)(Guskey, 

1986, Stein & Wang, 1988). 

Σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί με υψηλή αίσθηση αποτελε-

σματικότητας χρησιμοποιούν αποτελεσματικότερες διδακτικές πρακτικές και εμφανί-

ζονται πρόθυμοι να προσφέρουν βοήθεια σε μαθητές με ειδικές ανάγκες προκειμένου 
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να προχωρήσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αντίθετα εκπαιδευτικοί που διακρί-

νονται από χαμηλή αίσθηση αποτελεσματικότητας και έχουν πεσιμιστική αντίληψη 

για την κινητοποίηση των μαθητών, τείνουν να εγκαταλείπουν τους μαθητές αυτούς 

όταν δεν βλέπουν ορατά και άμεσα αποτελέσματα (Gibson & Dembo, 1984), εμφανί-

ζουν μια ακαμψία στον έλεγχο της τάξης και στηρίζονται σε εξωτερικά κίνητρα και 

αρνητικές κυρώσεις στη διδασκαλία των μαθητών τους (Woolfolk & Hoy, 1990).  

Πολλές έρευνες εστιάζουν στην ανάπτυξη της αίσθησης της αποτελεσματικό-

τητας ως πρωταρχική συνιστώσα στην εκπαίδευση των παιδαγωγών (Ashton, 1984, 

Ross, 1998, Scharmann & Hampton, 1995). Μελετητές αναφέρουν ακόμα πως οι ό-

ποιες τροποποιήσεις για εκδημοκρατισμό του σχολείου που δεν λαμβάνουν υπόψη τη 

συγκεκριμένη έννοια είναι καταδικασμένες (DeMesquita & Drake, 1994, Sarason, 

1990) και συνδέουν την ανάπτυξη της αυτοαποτελεσματικότητας με δημοκρατικές 

διδακτικές πρακτικές, όπως συνεργατική μάθηση, αυτόνομη υποστήριξη και ανθρω-

πιστικές μεθόδους για τη διαχείριση της τάξης (Tschannen-Moran, Woolfolk Hoy, & 

Hoy, 1998). 

 

6. 2. 2. Παράγοντες που διαμορφώνουν την αίσθηση αποτελεσματικότητας των 

εκπαιδευτικών 

 

Oι κύριοι παράγοντες που συνδέονται και επηρεάζουν την αίσθηση της αποτελεσμα-

τικότητας στους εκπαιδευτικούς σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία αφορούν: 

α) το σύνολο των εκπαιδευτικών πρακτικών και στρατηγικών (διδασκα-

λίας) που υιοθετεί ο εκπαιδευτικός (Bandura, 1986, Browell & Pajares, 1996). Εδώ 

περιλαμβάνονται οι διδακτικοί και άλλοι στόχοι που θέτει ο εκπαιδευτικός, που συν-

δέονται με πλήθος αποτελεσμάτων που αναμένει σχετικά με τους μαθητές (τα κίνη-

τρα, τη μάθηση, τη συμπεριφορά, την κινητοποίηση τους, κτλ.) αλλά και οι στρατηγι-

κές που εφαρμόζει ως προς την καθοδήγηση και διαχείριση της σχολικής τάξης (πει-

θαρχεία). 

β) την επαγγελματική εμπειρία του εκπαιδευτικού η οποία αποτελεί μια 

συνιστώσα που διαφοροποιεί τα άτομα ως προς το βαθμό αποτελεσματικότητας που 

βιώνουν (Tschannen-Moran, Woolfolk-Hoy, 2002). Οι έμπειροι εκπαιδευτικοί (με 

εκπαιδευτική εμπειρία μεγαλύτερη των πέντε χρόνων) φαίνεται να βιώνουν υψηλότε-

ρη αίσθηση αποτελεσματικότητας από τους νέους και αρχάριους εκπαιδευτικούς. 
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γ) τα προσωπικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών που αφορούν στην 

εκπαιδευτική πράξη, όπως η καλή οργάνωση και προετοιμασία για τη διδασκαλία 

(Αllinder, 1994, Woolfolk, Rosoff, & Hoy, 1990) αλλά και η προθυμία και διάθεση 

τους για εισαγωγή και εφαρμογή νέων καινοτόμων προγραμμάτων και μεθόδων διδα-

σκαλίας στη σχολική τάξη (Αllinder, 1994, Guskey, 1988). 

δ) το σύνολο των σχέσεων με τους συναδέλφους με τη μορφή της συνεργα-

σίας, της ανατροφοδότησης και της υποστήριξης που δέχεται ο εκπαιδευτικός 

(Tschannen-Moran, Woolfolk-Hoy, 2002). 

ε) τις σχέσεις συνεργασίας με τις οικογένειες των μαθητών και το βαθμό 

εμπλοκής των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία (Skaalvik, & Skaalvik, 

2007). 

στ) την πρόσβαση σε εκπαιδευτικές πηγές και υλικό (Jennett et al., 2003, 

Tschannen-Moran, Woolfolk-Hoy, 2002). 

ζ) τη φύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μαθητές. 

 

Οι Jenett, Harris & Mesibov (2003) κάνουν αναφορές σε έρευνες και συνδέουν την 

αύξηση της επαγγελματικής αποτελεσματικότητας με τον κατάλληλο εφοδιασμό του 

ατόμου με εκπαίδευση και εξειδικευμένη κατάρτιση - όπως γνώση τεχνικών και με-

θόδων διδασκαλίας καθώς και αποτελεσματικών μηχανισμών αντιμετώπισης προ-

βληματικών καταστάσεων. Η κατάλληλη εκπαίδευση-επιμόρφωση των εκπαιδευτι-

κών συνδέεται και με τη μείωση του φαινόμενου της επαγγελματικής εξουθένωσης. 

 

6. 2. 3. Σχέση μεταξύ προσδοκιών αυτοαποτελεσματικότητας, άγχους και συν-

δρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης στους εκπαιδευτικούς 

 

Έρευνες αποδεικνύουν τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της αίσθησης αυτοαποτελεσμα-

τικότητας των εκπαιδευτικών και του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης 

(Chwalisz et al., 1992, Evers et al., 2002, Friedman & Farber, 1992). Μια πιθανή εξή-

γηση της σχέσης αυτής αναφέρει πως η χαμηλή αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας 

του εκπαιδευτικού οδηγεί στο σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης (Bandura, 

1997, Evers et al., 2002).  

Ο Bandura (1997) σημειώνει πως εκπαιδευτικοί με χαμηλή αίσθηση αυτοαπο-

τελεσματικότητας τείνουν να βλέπουν το περιβάλλον απειλητικό και γεμάτο κινδύ-

νους, κολλούν στις ανεπάρκειες τους να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις και μεγεθύ-
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νουν τη σοβαρότητα των πιθανών απειλών. Αυτό το μοντέλο γνωστικής απόκρισης 

των εκπαιδευτικών που θεωρούν τον εαυτό τους λιγότερο ικανό στη διαχείριση της 

τάξης επιτείνει την αποπροσωποποίηση και τη συναισθηματική τους εξουθένωση 

(Friedman and Farber, 1992). 

Παρόμοια οι Brouwers and Tomic (2000) αναφέρουν πως οι εκπαιδευτικοί 

που έχουν αμφιβολίες και δυσπιστούν για τις ικανότητες τους για έλεγχο των διασπα-

στικών μαθητών κατηγορούν τους ιδίους τους μαθητές για την ανικανότητα τους αυ-

τή και επιπλέον αναπτύσσουν αρνητική στάση απέναντι τους. Οι χαμηλές προσδοκίες 

που συνδέονται με τη διαχείριση της τάξης αυξάνουν το εργασιακό στρες και ενδεχο-

μένως και τη συναισθηματική τους εξουθένωση (Skaalvik et al., 2007).  

Αντίθετα οι εκπαιδευτικοί με υψηλή αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας θεω-

ρούν ότι διαθέτουν τις ικανότητες για να αντιμετωπίσουν προβληματικές καταστά-

σεις, γεγονός που τους κάνει να αντιλαμβάνεται λιγότερους ανασταλτικούς παράγο-

ντες και τους ωθεί να επιλέγουν από το ρεπερτόριο τους τις κατάλληλες στρατηγικές 

(Βandura, 1988). 

Έρευνα των Soodak & Podell (1993) αναφέρει πως οι αρχάριοι εκπαιδευτικοί 

ξεκινούν την εκπαιδευτική τους σταδιοδρομία με υψηλή αίσθηση αποτελεσματικότη-

τας η οποία μειώνεται δραματικά/απότομα τον πρώτο χρόνο διδασκαλίας τους για να 

αρχίσει σταδιακά και πάλι να αυξάνεται καθώς αποκτούν διδακτική εμπειρία. 

Η πίεση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος εμφανίζεται νωρίς κατά τη διαδικα-

σία της προετοιμασίας των φοιτητών, πολύ πριν μπουν ως εκπαιδευτικοί στη δική 

τους τάξη. Κατά συνέπεια το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout) αφο-

ρά και τους φοιτητές (τα συμπτώματα ξεκινούν κατά τη διάρκεια των πρακτικών 

τους) και συνδέεται με τις διδακτικές τους εμπειρίες στα φοιτητικά τους χρόνια, όπου 

μαθαίνουν να αναπτύσσουν συγκεκριμένες διδακτικές συμπεριφορές αλλά και τρό-

πους (προσαρμοστικούς ή μη) διαχείρισης του διδακτικού στρες (Gold, 1985). 

 

7. Υποστήριξη 
 

7. 1. H έννοια της υποστήριξης 

 

O όρος «υποστήριξη» (support) ορίζεται ως η υποκειμενική αίσθηση αναγνώρισης, 

φροντίδας, εκτίμησης ή βοήθειας που λαμβάνει το άτομο από ανθρώπους και ομάδες 



 48

(Sarafino, 1999). O όρος «κοινωνική υποστήριξη» χρησιμοποιείται για να περιγράψει 

το εύρος των κοινωνικών δικτύων και των διαθέσιμων πόρων που τα δίκτυα αυτά πα-

ρέχουν στο άτομο ή σε μια ομάδα (Martin και Brantley, 2004). Οι Coble, Gantt & 

Mallinckrodt (1996) σημειώνουν στον ορισμό τους για την κοινωνική στήριξη και 

την ικανότητα του ίδιου του ατόμου να αξιοποιήσει τη στήριξη που του παρέχεται, 

μέσω της αποδοχής της βοήθειας που του προφέρεται. 

Πηγές υποστήριξης για το άτομο μπορεί να αποτελέσουν οι φίλοι, η οικογέ-

νεια, οι συνάδελφοι, εξειδικευμένοι επαγγελματίες (πχ., ειδικοί ψυχικής υγείας) αλλά 

και σύλλογοι/οργανώσεις ή άλλες ομάδες ατόμων (DiMatteo & Martin, 2006:572).  

 

Η υποστήριξη σύμφωνα με τους Cohen και Μckay, (1984), DiMatteo & Martin, 

(2006), Lazarus & Folkman, (1984) και Sarafino (1999), μπορεί να λάβει τις ακόλου-

θες μορφές: 

α) Συναισθηματική υποστήριξη (emotional support) που επιζητείται κύρια σε 

περιόδους υψηλού στρες και περιλαμβάνει την έκφραση συμπάθειας, παρηγοριάς και 

κατανόησης. Με την παροχή αυτού του είδους της υποστήριξης το άτομο νιώθει ότι 

ανήκει κάπου, ότι βρίσκει ένα στήριγμα κι αποκτά μια αίσθηση σιγουριάς. 

β) Υποστήριξη μέσω εκτίμησης (esteem support). Λαμβάνει τη μορφή έκφρα-

σης θετικών σχολίων, ενθάρρυνσης και εκδήλωσης συμφωνίας με τις ιδέες του ατό-

μου που υποστηρίζεται. Αυτή η μορφή υποστήριξης είναι ιδιαίτερα σημαντική σε πε-

ριπτώσεις αγχογόνων καταστάσεων στις οποίες το άτομο νιώθει πως δεν επαρκούν οι 

προσωπικές δυνάμεις που διαθέτει για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. Αυ-

τού του είδους η υποστήριξη ενισχύει την αίσθηση επάρκειας του ατόμου. 

γ) Aπτή και έμπρακτη υποστήριξη (tangible support) που περιλαμβάνει συ-

γκεκριμένες παροχές βοήθειας (υλικό, χρηματική ενίσχυση, βοήθεια για εκτέλεση 

εργασίας, διευθέτηση εκκρεμοτήτων)  

δ) Ενημερωτική υποστήριξη (informational support) που αναφέρεται στην 

παροχή συμβουλών, οδηγιών, προτάσεων, ανατροφοδότησης και πληροφοριών 

ε) Υποστήριξη που προέρχεται από το κοινοτικό και το ευρύτερο κοινωνικό 

δίκτυο. 

Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό της κοινωνικής στήριξης δια-

δραματίζει ο φορέας της, ο τύπος και η καταλληλότητα της υποστήριξης που κάθε 

φορά προσφέρεται στο άτομο, καθώς και ο τρόπος που επιδρά στη συμπεριφορά και 

στα γνωστικά του σχήματα. Είναι φανερό ότι δεν λαμβάνουν όλα τα άτομα την κα-
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τάλληλη κάθε φορά στήριξη, ούτε η υποστήριξη που παρέχεται σ’ αυτά είναι πάντα η 

επιθυμητή. Ο «επιθυμητός» τύπος υποστήριξης εξαρτάται τόσο από χαρακτηριστικά 

του ατόμου όσο και από τις συνθήκες που επικρατούν (Gregory, 2005). 

Γενικότερα, πλήθος ερευνών συνδέουν την ποιοτική πλευρά της κοινωνικής 

στήριξης με την ψυχική υγεία και επιβεβαιώνουν τη σημασία της κατά την αντιμετώ-

πιση απειλητικών καταστάσεων και προκλήσεων από το άτομο (Cohen & Wills, 

1985, Sarason, Sarason & Pierrce, 1995). 

 

7. 2. Υποστήριξη και υγεία 

 

Σε πλήθος ερευνών βρίσκουμε τη σύνδεση της κοινωνικής υποστήριξης με την ψυχι-

κή και σωματική υγεία των ατόμων (Cohen & Wills, 1985, Hogan et al., 2002, Sara-

son et al., 1997, Sarason, Sarason & Pierce, 1995). Τα άτομα που αναφέρουν υψηλά 

επίπεδα κοινωνικής στήριξης απολαμβάνουν αυξημένα επίπεδα υγείας και εκδηλώ-

νουν μικρότερα ποσοστά κατάθλιψης, ψυχολογικών συμπτωμάτων και άγχους. Επι-

πλέον η κοινωνική υποστήριξη ασκεί σημαντική επίδραση στην πορεία και εξέλιξη 

μιας ήδη υπάρχουσας ασθένειας -όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα και ο καρκίνος. 

(Helgesson & Cohen, 1996). 

 

Όσον αφορά στον τρόπο που η κοινωνική υποστήριξη επιδρά στην ψυχική υγεία του 

ατόμου οι βασικές θεωρίες που επικρατούν (Noller, Freeney & Peterson, 2001) περι-

λαμβάνουν: η μεν πρώτη, την υπόθεση ‘‘της προφύλαξης από το άγχος’’ (stress buff-

ering hypothesis) που αναφέρεται στον αναχαιτιστικό /προστατευτικό ρόλο της υπο-

στήριξης απέναντι στις επιδράσεις στρεσογόνων γεγονότων, στην περίπτωση που τα 

άτομα έχουν πρόσβαση σε ένα σύστημα κοινωνικής στήριξης. Σύμφωνα με την υπό-

θεση αυτή η κοινωνική στήριξη εμφανίζεται αποτελεσματική στις περιπτώσεις που το 

άτομο έρχεται αντιμέτωπο με ισχυρές στρεσογόνες καταστάσεις. Αντίθετα, όταν η 

συνθήκη αυτή δεν ικανοποιείται τότε ενδεχομένως να εμφανιστεί ακόμα και επιδεί-

νωση της υγείας του. 

Η δεύτερη υπόθεση είναι αυτή της άμεσης επίδρασης (“direct effect” hypothe-

sis) σύμφωνα με την οποία η κοινωνική στήριξη έχει θετική επίδραση στην υγεία του 

ατόμου, τόσο σε συνθήκες υψηλής όσο και χαμηλής έντασης στρες, καθώς το εφο-

διάζει με μια αίσθηση αυτοπεποίθησης, καλής αυτοεικόνας και με το αίσθημα του 

«ανήκειν». 



 50

Μέσα από την σύγκλιση των υποθέσεων αυτών συνάγεται πως η κοινωνική 

στήριξη μπορεί να προφυλάξει το άτομο όταν βιώνει χαμηλά επίπεδα άγχους, ενώ 

στις περιπτώσεις του υψηλού στρες ο επικουρικός της ρόλος έγκειται στο να διατη-

ρηθεί το άγχος σε τέτοιες αναλογίες ώστε το άτομο να μπορεί να χειριστεί τις κατα-

στάσεις. 

 

7. 3. Κοινωνική Υποστήριξη και στρες 

 

Πολλές έρευνες που αναφέρονται στην ψυχική υγεία και το στρες εστιάζουν στην ε-

πίδραση των κοινωνικών και προσωπικών πόρων, δηλαδή της κοινωνικής υποστήρι-

ξης στην αντιμετώπιση του (Cohen & Wills, 1985, Sarason, Sarason & Pierce, 1995, 

Winnubst, Buunk & Marcelissen, 1991). Oι άνθρωποι που δέχονται κοινωνική υπο-

στήριξη μπορούν να αντιμετωπίζουν τις στρεσογόνες καταστάσεις πιο αποτελεσματι-

κά και να βιώνουν λιγότερο τις αρνητικές συνέπειες του στρες (Cohen & Willis, 

1985). Αντίστοιχα έχει διαπιστωθεί ότι το υψηλότερο στρες των ατόμων σχετίζεται 

με χαμηλή παροχή κοινωνικής στήριξης. 

Η κοινωνική στήριξη ως στρατηγική αντιμετώπισης του στρες γίνεται αντιλη-

πτή ως υποστηρικτικότητα και βοήθεια, και σχετίζεται με την εκτίμηση του ατόμου 

ότι μπορεί να βασιστεί στους άλλους προκειμένου να λάβει συμβουλές, πληροφορίες, 

πρακτική βοήθεια αλλά και κατανόηση (Winnubst, Buunk & Marcelissen, 1991). 

Σύμφωνα με τους Cohen και Wills (1985) το αίσθημα του ατόμου ότι οι άλλοι έχουν 

τη δυνατότητα και επιθυμούν να το βοηθήσουν, είναι αυτό, ακριβώς, που εμποδίζει 

ένα εν δυνάμει στρεσσογόνο γεγονός να εκτιμηθεί ως αγχογόνο και έχει ως συνέπεια 

να μειώνει τη φυσιολογική και ψυχολογική του πίεση. 

Οι Lazarus & Folkman, (1984) αναφέρουν πως οι δύσκολες καταστάσεις προ-

καλούν στρες μόνο όταν το άτομο θεωρήσει πως είναι αγχογόνες, εκτιμώντας πως δεν 

διαθέτει τρόπους για να τις αντιμετωπίσει. Η παρεχόμενη κοινωνική στήριξη σε μια 

τέτοια περίπτωση λειτουργεί ως ένας προστατευτικός παράγοντας που δύναται να 

βοηθήσει το άτομο να χειριστεί τα αρνητικά του συναισθήματα, να αυξήσει τους μη-

χανισμούς αντιμετώπισης ή να μεταβάλλει τη γνωστική του εκτίμηση για το πρόβλη-

μα. 

Κατά συνέπεια, η κοινωνική στήριξη επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο το ά-

τομο αντιμετωπίζει τις ποικίλες καταστάσεις. Ενδέχεται να καταστήσει το άτομο λι-

γότερο ευπαθή στην εμπειρία συγκεκριμένων γεγονότων, διευκολύνοντας την αντιμε-
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τώπιση τους προτού η κατάσταση αγγίξει ένα υψηλό επίπεδο άγχους, ενισχύοντας την 

ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων αντιμετώπισης και ενθαρρύνοντας την ανα-

ζήτηση βοήθειας (Cohen & Wills, 1985, Sarason, Sarason & Pierce, 1995). 

 

Η αποτελεσματικότητα της κοινωνικής στήριξης εξαρτάται από παράγοντες όπως: η 

αντιστοιχία μεταξύ της μορφής της κοινωνικής στήριξης που παρέχεται και της κατά-

στασης στην οποία λαμβάνει χώρα ένα γεγονός, της φύσης της στρεσσογόνου κατά-

στασης, των ατομικών χαρακτηριστικών και των αναγκών του αποδέκτη (Winnubst, 

Buunk & Marcelissen, 1991, Noller, Feeney & Peterson, 2001). Η υποστήριξη για να 

είναι αποτελεσματική οφείλει να παίρνει την κατάλληλη μορφή γιατί σε διαφορετική 

περίπτωση μπορεί να εντείνει το στρες (Cohen και Mckay, 1984). Για το λόγο αυτό 

διαφαίνεται αναγκαία η προσέγγιση της κοινωνικής στήριξης με βάση τις αντιλήψεις 

και τις ανάγκες των ίδιων των ατόμων, προκειμένου να αντανακλούν την πραγματική 

υποστήριξη που λαμβάνουν από τις ενέργειες που απευθύνονται σε αυτούς.  

 

7. 4. H έννοια της υποστήριξης στο εργασιακό περιβάλλον των εκπαιδευτικών 

 

Η έννοια της υποστήριξης στο χώρο της εκπαίδευσης και η διερεύνηση της σχέση της 

με το στρες των εκπαιδευτικών έχει γίνει αντικείμενο μελέτης πολλών μελετών τα 

τελευταία χρόνια (Burke & Greenglass, 1993, Kyriacou, 1981, Pierce & Molloy, 

1990). 

H συμβουλευτική υποστήριξη στην εργασία και η στήριξη από τη διεύθυνση 

και τους συναδέλφους σχετίζεται με μεγαλύτερη επαγγελματική ικανοποίηση και χα-

μηλότερα επίπεδα στρες και συναισθηματικής εξουθένωσης τόσο στους εκπαιδευτι-

κούς του γενικού σχολείου (Black, 2003, Παπαστυλιανού, 1997) όσο και στους ειδι-

κούς παιδαγωγούς (Cooley & Yovanoff, 1996, McManus & Kauffman, 1991, Singh 

& Billingsley, 1996). Λειτουργεί επιπλέον διευκολυντικά ως προς τη μετάβαση των 

εκπαιδευτικών στην ενεργό επαγγελματική διδακτική ενασχόληση και συνδέεται θε-

τικά με τη διάθεση για παραμονή τους στο πλαίσιο της εκπαίδευσης (Colbert and 

Wolff, 1992). 

 

H διερεύνηση της στο χώρο της Ειδικής Αγωγής κρίνεται αναγκαία καθώς, όπως σε 

πολλά σημεία έχουμε αναφέρει, ο συγκεκριμένος χώρος σύμφωνα με έρευνες χαρα-

κτηρίζεται από: 
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• Έλλειψη κατάλληλα εκπαιδευμένων παιδαγωγών (Billingsley, 1993, Boe, 

1997, U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, 1999, 

2000). 

• Εκδήλωση υψηλών επιπέδων στρες και συμπτωμάτων εξουθένωσης 

(Wisniewski & Gargiulo, 1997).που εκδηλώνονται εντονότερα όσο δυσκολεύει η σο-

βαρότητα της αναπηρίας των μαθητών (Byrne, 1991). 

• Διαρροή παιδαγωγών από το συγκεκριμένο επαγγελματικό χώρο (Billingsley, 

1993, Boe, 1997, Brownell et al., 1997). 

• Φτωχές εργασιακές συνθήκες (Billingsley, 1995, Gersten et al., 2001). 

 

7. 4. 1. Η σημασία της υποστήριξης για τη μείωση του άγχους και την αύξηση 

της αίσθησης της αποτελεσματικότητας που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί 

 

Τόσο στρες όσο και η αυτοαποτελεσματικότητα σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο 

συνδέονται με την έννοια της προσλαμβανόμενης υποστήριξης (Fives et al., 2007). 

Ο βασικός ρόλος της υποστήριξης στην ανάπτυξη της αίσθησης αποτελεσμα-

τικότητας αναφέρεται σε έρευνες των Ashton & Webb (1986) και Rosenholtz (1989) 

που τονίζουν το σημαντικό ρόλο που παίζει για τους εκπαιδευτικούς η υποστήριξη 

από τη διοίκηση και τους συναδέλφους, καθώς συμβάλλει σημαντικά ώστε να αισθά-

νονται πιο ικανοί για τη διδασκαλία των μαθητών τους. 

Tα ευρήματα διαφόρων ερευνών (Βλάχου κ.ά., 2004, Bibou- Nakou, Kios-

seoglou & Stogiannidou, 1999, Chan, 2002, Cross & Billingsley, 1992, Mc Cormick 

& Solman 1992, Taylor 1995, Tschannen-Moran & Ηoy, 2002) εστιάζουν στη μεγάλη 

σημασία της κοινωνικής υποστήριξης, του υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλο-

ντος, των εποικοδομητικών σχέσεων μεταξύ σχολείου και διοίκησης, αλλά και στην 

ανάπτυξη δομών στήριξης και συνεργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και σε 

διάφορους άλλους φορείς και υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκπαιδευτική διαδι-

κασία. Αυτές οι παράμετροι συνδέονται με τη μείωση της εκδήλωσης στρες, με την 

ικανοποίηση που εισπράττουν οι εκπαιδευτικοί καθώς και με την πρόθεση τους να 

παραμείνουν στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού.  

 

Η κοινωνική στήριξη και το συναδερφικό κλίμα του σχολείου λειτουργούν ανασχετι-

κά και ως προς τις επιπτώσεις του επαγγελματικού άγχους στους εκπαιδευτικούς, κα-
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θώς μειώνουν τον αντίκτυπο των στρεσογόνων γεγονότων και τις πιθανότητες να α-

ξιολογηθούν οι διάφορες καταστάσεις ως απειλητικές (Borg, 1990, Cohen & Wills, 

1985). 

Σε έρευνες των Chan (2002) και Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy (2002) 

που εξετάζουν τη σχέση ανάμεσα στο στρες, την αίσθηση αποτελεσματικότητας και 

την κοινωνική υποστήριξη μεταξύ εκπαιδευτικών, η προσλαμβάνουσα κοινωνική υ-

ποστήριξη εμφανίστηκε να λειτουργεί ως προστατευτικός παράγοντας που μετριάζει 

τις επιδράσεις του στρες (όχι όμως τα ήδη εκδηλωμένα συμπτώματά του). 

Επιπλέον στις ίδιες έρευνες η κοινωνική υποστήριξη εμφανίζεται να συνδέε-

ται θετικά με την αίσθηση αποτελεσματικότητας ιδιαίτερα στους αρχάριους χωρίς 

επαγγελματική εμπειρία εκπαιδευτικούς. Αυτό το συμπέρασμα συμφωνεί με τον 

Bandura σχετικά με την (ευ)πλαστότητα της αίσθησης αποτελεσματικότητας στα 

πρώτα χρόνια διδασκαλίας αλλά και σχετικά με τη σημαντικότητα της υποστήριξης 

από μέλη ομάδας που παρέχουν πρότυπα και ανατροφοδότηση. Στους έμπειρους εκ-

παιδευτικούς αντίθετα, οι κρίσεις τους περί αποτελεσματικότητας δεν συνδέονται ι-

διαίτερα με την υποστήριξη από τους συναδέλφους ή από τη διοίκηση αλλά στηρίζο-

νται, κύρια, σε προσωπικούς χειρισμούς που προέρχονται από τη διδακτική πείρα που 

αποκόμισαν από την επαγγελματική τους εμπειρία. Οι εκπαιδευτικοί σύμφωνα και με 

τους Bibou- Nakou, Kiosseoglou & Stogiannidou (1999) αναγνωρίζουν και επισημαί-

νουν τα προβλήματα στο χώρο εργασίας τους και δηλώνουν πως χωρίς στήριξη από 

ειδικούς και ουσιαστική επιμόρφωση, αναγκαστικά στηρίζονται στην εμπειρία και τις 

υποκειμενικές τους θεωρίες και να αντιμετωπίζουν διαισθητικά πολλές φορές τα ό-

ποια προβλήματα της επαγγελματικής τους καθημερινότητας. 

 

7. 4. 2. Πηγές υποστήριξης στο εργασιακό περιβάλλον των εκπαιδευτικών 

 

Η υποστήριξη που δέχονται οι εκπαιδευτικοί μπορεί να λαμβάνει άμεση ή έμμεση 

μορφή και να είναι συναισθηματικού τύπου, συμβουλευτική, ή πρακτική και υλική. 

Οι βασικές πηγές στήριξης των εκπαιδευτικών που παρουσιάζονται στη σύγχρονη 

βιβλιογραφία είναι οι ακόλουθες: 

α) η στήριξη από τους συναδέλφους και το προσωπικό του σχολείου 

 β) η υποστήριξη από τη διεύθυνση του σχολείου  

γ) η στήριξη από τη διοίκηση της εκπαίδευσης  
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δ) η συμβουλευτική και πρακτική στήριξη με τη μορφή της εποπτείας από κά-

ποιον ειδικά εκπαιδευμένο (mentorship) 

ε) η πρακτική και υλική στήριξη που αναφέρεται σε επάρκεια και προσβασιμότη-

τα σε εποπτικό και διδακτικό υλικό (πχ., εισαγωγή προηγμένου τεχνολογικού υλικού) 

στ) η θετική συνεργασία με τους γονείς για την εξέλιξη των μαθητών 

ζ) η στήριξη από άλλες κοινωνικές ομάδες και φορείς 

 

Προβαίνοντας σε μια ανασκόπηση των διεθνών ερευνών διαπιστώνουμε πως μια βα-

σική πηγή στήριξης για τους εκπαιδευτικούς αποτελεί το δίκτυο του σχολείου και κύ-

ρια η ομάδα των συναδέλφων (Βλάχου, κ.α. 2004, Gable & Arleen, 1993, Greengloss 

et al.,1994, Hargeaves, 1994). Οι συνάδελφοι αποτελούν πρώτιστα φορείς συναισθη-

ματικής υποστήριξης, καθώς θα δεχτούν να ακούσουν το άτομο και θα του προτεί-

νουν εναλλακτικές αντιδράσεις και λειτουργικούς τρόπους διαχείρισης του στρες, θα 

βοηθήσουν στην απεμπλοκή του από την απαιτητική κατάσταση, στη θετική επανα-

τροφοδότηση, ή θα του προσφέρουν μια διαφορετική προ(οπτική )της κατάστασης. 

Κάτω από αυτό το πρίσμα η συναισθηματική υποστήριξη είναι σημαντική καθώς το 

άτομο έχει την αίσθηση πως οι όποιες ευθύνες δεν το βαραίνουν αποκλειστικά αλλά 

ότι τις μοιράζεται και παίρνουν μια συλλογική μορφή. 

Η υποστήριξη και βοήθεια από τους συναδέλφους του σχολείου αποδεικνύε-

ται ως η βασικότερη πηγή ενίσχυσης στο χώρο της Ειδικής Αγωγής (Whitaker, 2000) 

και ιδιαίτερα για τους νέους και αρχάριους εκπαιδευτικούς. Επιπρόσθετα η συνεργα-

σία και η βοήθεια από τους συναδέλφους αποτελεί βασικό και καθοριστικό παράγο-

ντα για την παραμονή τους στην Ειδική Αγωγή μετά τον πρώτο χρόνο εργασίας 

(Billingsley,2004, Boyer, 2000).  

Η βοήθεια αυτή κύρια εκλαμβάνεται ως: παροχή διδακτικού υλικού, ως συμ-

βουλευτική, ως διδακτικές τεχνικές, ως οδηγίες και στρατηγικές για επιβολή πειθαρ-

χίας και ως ενημέρωση για διαθέσιμες υπηρεσίες και πηγές. 

 

Ο ρόλος της Διεύθυνσης του σχολείου αναδεικνύεται επίσης ιδιαίτερα σημαντικός 

και σχετίζεται άμεσα με την ανάπτυξη και τη διατήρηση ενός θετικού σχολικού κλί-

ματος, με την αίσθηση αυτονομίας αλλά και με τις δυνατότητες και τον βαθμό ανά-

μειξης των εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων (Μiller et al., 1999). 

Η συμβουλευτική υποστήριξη από τη διεύθυνση του σχολείου και τη διοίκηση 

συνδεεται με λιγότερα προβλήματα ασάφειας και σύγχυσης ρόλων. Οι εκπαιδευτικοί 
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που δηλώνουν πως δέχονται στήριξη από τις παραπάνω πηγές παρουσιάζονται συνή-

θως ενισχυμένοι ως προς την προσπάθεια που καταβάλουν να αντιμετωπίσουν δρα-

στικά τις στρεσογόνες καταστάσεις στο σχολικό περιβάλλον (Van Dick & Ulrich 

Wagner, 2001). 

Πιο συγκεκριμένα σχετικά με την υποστήριξη από τη Διοίκηση της εκπαίδευ-

σης, βασική εκλαμβάνεται αυτή, που πέρα από θέματα που αφορούν την υλικοτεχνι-

κή κάλυψη, περιλαμβάνει την έκφραση και εκδήλωση κατανόησης και αναγνώρισης 

από τη μεριά τους των δυσκολιών του ρόλου των ειδικών παιδαγωγών (Gersten et al, 

2001) καθώς έρευνες όπως του Billingsley (2004) περιγράφουν περιορισμένες γνώ-

σεις της Διοίκησης όσον αφορά στους σκοπούς και τους στόχους της Ειδικής Αγω-

γής. 

Η πρόσβαση σε πηγές και η επάρκεια σε διδακτικό και εποπτικό υλικό και 

μέσα θεωρείται ως βασική προϋπόθεση για τη μείωση του άγχους αλλά και για την 

ανάπτυξη της αίσθησης αποτελεσματικότητας (Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 

2002). Στο χώρο της Ειδικής Αγωγής έρευνα των Macdonald, & Spence (2001) κα-

θώς και των Kaufhold et al. (2006) επιβεβαιώνει πως η έλλειψη σε βασικές πηγές δυ-

σχεραίνει την εργασία και αποτελεί βασικό παράγοντα για στρες και εξουθένωση 

στους εκπαιδευτικούς. Μια άλλη πραγματικότητα που αναδεικνύεται από τους Abel 

& Sewell (1999) και συνδέεται με τη φτωχή χρηματοδότηση των σχολείων, αφορά 

στην κάλυψη των βασικών υλικών αναγκών των σχολείων με τη χρηματοδότηση των 

ίδιων των εκπαιδευτικών. 

 

Αρκετές έρευνες (Fives et al.,2007, Hollingsworth, 1989) έχουν ασχοληθεί με την υ-

ποστήριξη που παρέχουν οι έμπειροι, εν ενεργεία εκπαιδευτικοί σε αρχάριους εκπαι-

δευτικούς αλλά και στους φοιτητές που κάνουν την πρακτική τους εξάσκηση σε σχο-

λικά περιβάλλοντα. Όπως υποστηρίζει ο Hollingsworth, (1989) οι ενεργοί εκπαιδευ-

τικοί λειτουργούν ως πρότυπα που επηρεάζουν σημαντικά τους αρχάριους/φοιτητές 

καθώς δημιουργείται μια δυαδική σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ τους. Το μέγεθος 

της επιρροής εξαρτάται από το βαθμό και το είδος της συνεργασίας που ποικίλλει από 

απομόνωση και ελάχιστη αλληλεπίδραση μέχρι συνεργασία και καθοδήγηση. Στη 

δεύτερη περίπτωση που δημιουργείται μια σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ του φοιτη-

τή και του εκπαιδευτικού, ο δεύτερος με την εμπειρία που διαθέτει μπορεί να γίνει 

καθοδηγητής όπου να παρατηρεί, να δημιουργεί δραστηριότητες για τον αρχάριο εκ-
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παιδευτικό, να θέτει στόχους και στάνταρντς σε συνεργασία μαζί του και τον βοηθά 

να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα στη διδασκαλία του. 

Οι Fives et al., (2007) επισημαίνουν πως το είδος και το μέγεθος της υποστή-

ριξης, η εποπτεία και η καθοδήγηση που δέχονται οι φοιτητές/αρχάριοι εκπαιδευτικοί 

από τους ενεργούς και έμπειρους εκπαιδευτικούς του σχολείου στην αρχή της πρα-

κτικής τους εξάσκησης και εμπειρίας δρα θετικά και ενισχύει την αίσθηση της αποτε-

λεσματικότητας τους ως προς τις εκπαιδευτικές πρακτικές διδασκαλίας που χρησιμο-

ποιούν στο μέλλον. 
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

8. Μεθοδολογία του αντικειμένου της έρευνας 
 

8. 1. Σκοπός και επιμέρους στόχοι της παρούσας έρευνας 

 

Η συγκεκριμένη έρευνα αποτελεί μια ποιοτικού τύπου διερεύνηση, μέσω συνεντεύ-

ξεων, που εστιάζει σε δύο θεματικούς άξονες: α) την έννοια του άγχους και β) την 

έννοια της αποτελεσματικότητας σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε μονάδες της 

Ειδικής Αγωγής με μαθητές που παρουσιάζουν διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού 

(Spectrum disorders). 

Ο κύριος σκοπός της παρούσας έρευνας είναι μέσω των συνεντεύξεων να 

διερευνηθoύν: 

α) οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τις βασικές κατηγορίες στρεσογόνων 

παραγόντων που εμπλέκονται στο εκπαιδευτικό έργο και την εργασία τους, μέσα στο 

συγκεκριμένο πλαίσιο εργασίας. Μας ενδιαφέρει επιπλέον, να αντλήσουμε πληροφο-

ρίες για τις εμπειρίες τους και το πώς οι εκπαιδευτικοί βιώνουν, αντιλαμβάνονται και 

διαχειρίζονται το στρες στο εργασιακό τους περιβάλλον. 

β) οι εννοιολογικοί προσδιορισμοί που αυτοί αποδίδουν στον όρο «αποτελε-

σματικότητα», οι αντιλήψεις τους για την αίσθηση αποτελεσματικότητας που βιώ-

νουν σε σχέση με τον επαγγελματικό τους ρόλο στο εργασιακό τους περιβάλλον και η 

διερεύνηση των παραγόντων που την οικοδομούν.  

Η μελέτη στοχεύει στην ανάδειξη και μελέτη των παραμέτρων που σχετίζο-

νται με τις δύο έννοιες του άγχους και της αίσθησης αποτελεσματικότητας στους εκ-

παιδευτικούς, στη διερεύνηση της μεταξύ τους σχέσης και το κατά πόσο αυτές οι πα-

ράμετροι συμπίπτουν ή διαφοροποιούνται με ευρήματα των αντίστοιχων διεθνών ε-

ρευνών.  

Μας ενδιαφέρει να εστιάσουμε στο πως οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί περιγράφουν 

και προσδιορίζουν το άγχος και την αίσθηση αποτελεσματικότητας στον εργασιακό 

τους χώρο και ποιοι είναι οι διευκολυντικοί και επιβαρυντικοί παράγοντες στη δια-

χείριση τους. Επιπλέον στη διερεύνηση των συγκεκριμένων εννοιών μας ενδιαφέρει 

να συνεξετάσουμε/συνυπολογίσουμε και τη σημασία άλλων παραγόντων οι οποίοι 
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συνδέονται με το είδος του εργασιακού πλαισίου στο οποίο εργάζονται οι εκπαιδευτι-

κοί (σχολείο αυτισμού, ειδικό σχολείο, τμήμα ένταξης) καθώς και το ρόλο που παί-

ζουν δημογραφικά χαρακτηριστικά (όπως η ηλικία, το φύλο, η επαγγελματική εμπει-

ρία στην ειδική εκπαίδευση με άτομα με αυτισμό). 

Στη θεματική κατηγορία «άγχος» τόσο η δόμηση των ερωτημάτων της συνέ-

ντευξης όσο και η ποιοτική ανάλυση του περιεχομένου των συνεντεύξεων επικεντρώ-

νεται στις εξής υποκατηγορίες: 

• Στις πηγές του άγχους των εκπαιδευτικών 

• Στους παράγοντες οι οποίοι λειτουργούν διευκολυντικά ή ως εμπόδια στη δια-

χείριση του άγχους που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί 

• Στη σημασία που αποδίδουν στην έννοια της «υποστήριξης» στην εργασία 

τους, τις μορφές που αυτή λαμβάνει, καθώς και τις αναφορές των εκπαιδευτικών στην 

υποστήριξη που  αυτοί επιθυμούν. 

 

Στη θεματική κατηγορία «αίσθηση αποτελεσματικότητας» κύρια εξετάζουμε: 

• Πώς ορίζουν οι εκπαιδευτικοί της έρευνας την αίσθηση αποτελεσματικότητας.  

• Τους βασικούς παράγοντες που συνδέονται με την αίσθηση της αποτελεσμα-

τικότητας 

• Πώς περιγράφουν τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού 

• Διευκολυντικοί παράγοντες και εμπόδια στην αίσθηση της αποτελεσματικό-

τητας 

• Το είδος της υποστήριξης που χρειάζονται για να βιώσουν μεγαλύτερη αποτε-

λεσματικότητα στην εργασία τους οι εκπαιδευτικοί. 

 

8. 2. Μέθοδος και όργανα συλλογής δεδομένων 

 

Η φύση του ερευνητικού προβλήματος, ο σκοπός της έρευνας αλλά και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του ερευνώμενου πληθυσμού υπαγορεύουν και καθορίζουν τόσο τη 

χρήση συγκεκριμένης μεθοδολογίας όσο και τα μεθοδολογικά εργαλεία ή τις τεχνικές 

που θα χρησιμοποιηθούν (Βάμβουκας, 2000:167-168, Ιωσηφίδης, 2003:17). 

Η συγκεκριμένη ερευνητική προσπάθεια εστιάζει στην περιγραφή και ανάλυ-

ση των θεματικών του άγχους και της αποτελεσματικότητας που συνδέονται με τις 

αντιλήψεις και τις εμπειρίες μιας συγκεκριμένης κατηγορίας ατόμων, των εκπαιδευ-
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τικών Ειδικής Αγωγής. Αποτελεί μια ποιοτικού τύπου διερεύνηση, που όπως αναφέ-

ρει ο Ιωσηφίδης (2003:17) για την ποιοτική έρευνα, στοχεύει στην περιγραφή, ανά-

λυση, ερμηνεία και κατανόηση κοινωνικών καταστάσεων, φαινομένων και ομάδων 

απαντώντας κυρίως στα ερωτήματα «πώς» και «γιατί».  

Ως κύριο εργαλείο της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη. 

Η συνέντευξη σύμφωνα με τη Mishler (1996:66) θεωρείται ως ένα γλωσσικό συμβάν. 

Αποτελεί μια συνάντηση και συνομιλία μεταξύ δύο προσώπων σ’ ένα συγκεκριμένο 

πλαίσιο επικοινωνίας προκειμένου να αντληθούν και να συλλεχθούν πληροφορίες 

σχετικά με το αντικείμενο και το σκοπό της έρευνας. Βασικό πλεονέκτημα του συ-

γκεκριμένου ερευνητικού εργαλείου αποτελεί το γεγονός πως δίνει τη δυνατότητα και 

την ελευθερία στα υποκείμενα να διατυπώσουν απόψεις, να εκφράσουν γνώμες, ν’ 

αναπτύξουν τις απαντήσεις τους και να δώσουν διευκρινήσεις σχετικά με κάποιο θέ-

μα (Βάμβουκας, 2002:229-235). 

Ο κύριος στόχος της έρευνας αποτέλεσε η προσέγγιση των ερευνώμενων ζη-

τημάτων μέσα από τη σκοπιά των εκπαιδευτικών, η διερεύνηση της φύσης των ε-

μπειριών, των απόψεων, των αντιλήψεων και των συναισθημάτων που συνδέονται με 

την εργασία τους, ο τρόπος που οι ίδιοι βιώνουν, περιγράφουν, νοηματοδοτούν και 

αντιμετωπίζουν την εργασία τους με μαθητές με διαταραχές αυτισμού. Για το λόγο 

αυτό και επειδή βασικό μέλημα ήταν να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που να 

προάγει τον αυθόρμητο αφηγηματικό λόγο των υποκειμένων, ως βασικό εργαλείο 

έρευνας χρησιμοποιήσαμε έναν ευέλικτο και αναλυτικό οδηγό συνέντευξης (inter-

view guide) με ανοιχτές ερωτήσεις που αφορούσαν τους θεματικούς μας άξονες και 

που επέτρεπαν στους συμμετέχοντες να κινηθούν ευέλικτα. Επιλέξαμε την ημιδομη-

μένη μορφή της συνέντευξης γιατί αυτή παρέχει την ευελιξία και τη δυνατότητα στον 

ερευνητή να τροποποιεί τα ερωτήματα και να προσθέτει ή να αφαιρεί ερωτήσεις, ό-

ταν αυτό κρίνεται αναγκαίο κατά την πορεία της ερευνητικής διαδικασίας. Ο οδηγός 

αυτός εμπλουτιζόταν και μεταβάλλονταν καθώς προχωρούσε η έρευνα, λόγω της διά-

δρασης με τους ερωτώμενους και καθώς αναδεικνύονταν νέες πλευρές των υπό διε-

ρεύνηση θεμάτων. 

 

Για τη συλλογή δεδομένων που αφορούσαν δημογραφικά και επαγγελματικά χαρα-

κτηριστικά των συμμετεχόντων όσο και των μαθητών με τους οποίους εργάζονταν 

χρησιμοποιήσαμε γραπτό ερωτηματολόγιο. 
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Η διάρκεια της κάθε συνέντευξης ήταν κατά μέσο όρο 45 λεπτά. Οι περισσό-

τερες πραγματοποιήθηκαν στον χώρο εργασίας των εκπαιδευτικών (στο χώρο του 

γραφείου ή της αίθουσας διδασκαλίας τους) σε χρόνο που είχε συμφωνηθεί από πριν 

και ο οποίος συνέπιπτε με κενό στο διδακτικό τους πρόγραμμα. Κάποιες (δύο στον 

αριθμό) πραγματοποιήθηκαν σε άλλους χώρους, λόγω έλλειψης διδακτικών κενών 

στο σχολικό πρόγραμμα των εκπαιδευτικών. 

Η ερευνητική διαδικασία ολοκληρώθηκε όταν αυξήθηκε η επαναληψιμότητα 

των απαντήσεων (κορεσμός) στις αφηγήσεις των συμμετεχόντων. 

Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν ενημερωθεί από πριν για τη θεματολογία, το γε-

νικό σκοπό της συνέντευξης και για τη χρονική της έκταση. Επιπρόσθετα δοθήκαν 

από τη μεριά του ερευνητή οι αναγκαίες (δεοντολογικές) εγγυήσεις για την εμπιστευ-

τικότητα και τη διαφύλαξη της ανωνυμίας τους και του απόρρητου των προσωπικών 

δεδομένων. Οι συνεντεύξεις μαγνητοφωνήθηκαν με την άδεια/συναίνεση των συμμε-

τεχόντων και στη συνέχεια απομαγνητοφωνήθηκαν και καταγράφηκαν κατά λέξη 

(πλήρη και ακριβή καταγραφή τους) προκειμένου να γίνει η επεξεργασία και η ανά-

λυση περιεχομένου τους στη συνέχεια. 

 

8. 2.1. Αναφορά στις αρχές της «Θεμελιωμένης Θεωρίας» (Grounded Theory)  

 

Σ’ ότι αφορά τον σχεδιασμό της έρευνας αλλά και την ανάλυση των δεδομένων των 

συνεντεύξεων, η παρούσα έρευνα στηρίζεται σε βασικές αρχές και στοιχεία της «Θε-

μελιωμένης Θεωρίας» (Grounded Theory) η οποία αναπτύχθηκε στη δεκαετία του ’60 

από τους Barney Glaser και Anselm Strauss. Κρίνουμε αναγκαίο στο σημείο αυτό να 

κάνουμε μια αναφορά στις βασικές μεθοδολογικές αρχές της συγκεκριμένης μεθόδου, 

πάνω στην οποία στηρίχτηκε το ερευνητικό μας εγχείρημα. 

Η Θεμελιωμένη Θεωρία συνιστά μια μέθοδο έρευνας αλλά και μια μέθοδο 

ανάλυσης δεδομένων σύμφωνα με την οποία η θεωρία εξελίσσεται καθ΄ όλη τη διάρ-

κεια της ερευνητικής διαδικασίας μέσα από τη στενή σχέση και αλληλεπίδραση ανά-

μεσα στα δεδομένα και την ανάλυσή τους (Strauss & Corbin, 1998:12-14). 

Βασικό αξίωμα της Θεμελιωμένης Θεωρίας αποτελεί η πολυπλοκότητα του 

κοινωνικού κόσμου και των κοινωνικών φαινομένων και πρωταρχική της αρχή είναι 

η κατανόηση του τρόπου που η κοινωνική πραγματικότητα δομείται, βιώνεται και 

ερμηνεύεται από τα υποκείμενα, γεγονός που αποτελεί την αφετηρία και στην παρού-

σα έρευνα. 
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Η δε ανάλυση των δεδομένων της έρευνας που στηρίζεται στη Θεμελιωμένη 

Θεωρία εστιάζει στην ανάδειξη των συσχετισμών και αλληλοδράσεων των δεδομέ-

νων και των εννοιών μέσα από μια συνεχή διαδικασία ανάγνωσης, επανάγνωσης και 

επαναπροσδιορισμού τους (Strauss & Corbin, 1998). Πάνω σε αυτή τη βάση κινείται 

και η εν λόγω έρευνα καθώς στοχεύει στην ανάπτυξη του εύρους των εννοιών που 

συγκροτούν συγκεκριμένες κατηγορίες (του άγχους και της αίσθησης αποτελεσματι-

κότητας), στην ανάδυση των υποκατηγοριών που αυτές περιλαμβάνουν και στη διε-

ρεύνηση της μεταξύ τους σχέσης και σύνδεσης. 

Η εμπειρική έρευνα κάτω από αυτό το πρίσμα στοχεύει κυρίως στην ανακά-

λυψη των διαφόρων πλευρών και συνιστωσών των εξεταζόμενων ζητημάτων, στην 

εμβάθυνση και κατανόησή τους και όχι στην επαλήθευση ή τη διάψευση θεωρητικών 

υποθέσεων ή προτάσεων που έχουν διατυπωθεί εκ των προτέρων. Οι όποιες υποθέ-

σεις δύναται να μετασχηματιστούν μέσα από την επεξεργασία και ανάλυση των δε-

δομένων. 

Η θεωρία σύμφωνα με την Grounded Theory δεν είναι προκαθορισμένη και 

αμετάβλητη αλλά προκύπτει/ή ανακατασκευάζεται μέσω ενός διαρκούς διαλόγου α-

νάμεσα στα θεωρητικά σχήματα του ερευνητή (που μπορεί να στηρίζονται είτε στην 

εμπειρία του είτε στη μελέτη σχετικής βιβλιογραφίας) και στα εμπειρικά δεδομένα 

που προκύπτουν από την επεξεργασία του υλικού του. Οι σχετικές έρευνες τείνουν ν’ 

αποτελούν ένα θεωρητικό πλαίσιο που «ευαισθητοποιεί» (theoretical sensitivity) τον 

ερευνητή στη διατύπωση προβληματισμών αλλά η τελική διαμόρφωση των θεωρητι-

κών ερμηνευτικών σχημάτων γίνεται στη βάση των «ανακαλύψεων» που το ίδιο το 

εμπειρικό υλικό προσφέρει. Χρησιμοποιώντας αυτή τη βασική αρχή κινηθήκαμε κα-

τά τρόπο ανάλογο καθώς αφήναμε τα ίδια τα δεδομένα των συνεντεύξεων να αναδεί-

ξουν τις κατηγορίες ανάλυσης. 

Η βασική μεθοδολογική αρχή της Θεμελιωμένης Θεωρίας πάνω στην οποία 

στηρίξαμε την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων της έρευνας αποτέλεσε η 

διαδικασία κωδικοποίησης των δεδομένων (coding procedure). Η κωδικοποίηση 

(coding) αποτελεί διαδικασία απόδοσης νοήματος από τη μεριά του ερευνητή στα 

ποιοτικά δεδομένα της έρευνας, η οποία θα οδηγήσει στη συνέχεια στη διατύπωση 

θεωρητικών προτάσεων (Ιωσηφίδης, 2003). Διακρίνεται σε: α) ανοιχτή κωδικοποίηση 

(open coding) που είναι «η διαδικασία τμηματοποίησης των ποιοτικών δεδομένων 

ανά θεματικές περιοχές που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες κατηγορίες» (Ιωσηφίδης, 

2006:214) και β) σε αξονική κωδικοποίηση (axial coding) που είναι η διαδικασία συ-
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σχέτισης των κατηγοριών με τις υποκατηγορίες τους. Μέσα από αυτή τη διαδικασία 

προκύπτουν οι βασικές κατηγορίες (categories) και οι διαφορετικές διαστάσεις της 

κάθε κατηγορίας, δηλαδή οι υποκατηγορίες της (dimensions).  

Βασικό στοιχείο που οφείλουμε να επισημάνουμε αποτελεί το γεγονός ότι στη 

συγκεκριμένη έρευνα δεν επικεντρωνόμαστε στην ανάδειξη μιας θεωρίας μέσα από 

την επεξεργασία των  εμπειρικών δεδομένων που μας παρέχουν οι συνεντεύξεις. Κύ-

ρια η ανάλυση των δεδομένων ακολουθεί μια πορεία που εστιάζει στην ανακάλυψη, 

ανάδειξη και παρουσίαση του εύρους των στοιχείων και παραμέτρων/συνιστωσών 

που σχηματοποιούν τις υπό διερεύνηση έννοιες όπως αυτές νοηματοδοτούνται από 

τους συγκεκριμένους συμμετέχοντες στην έρευνα. Οπωσδήποτε και αναπόφευκτα η 

επεξεργασία μας είναι και ερμηνευτική/σημασιολογική, όπως και κάθε ποιοτική ανά-

λυση καθώς ο ερευνητής προβαίνει σε αναλύσεις που συνδέονται και με τα «δικά του 

ερμηνευτικά σχήματα» (που μπορεί να στηρίζονται είτε στην εμπειρία του είτε στη 

μελέτη σχετικής βιβλιογραφίας) αλλά δεν αποτελεί την κύρια επιδίωξή μας μία ερμη-

νευτικού τύπου προσέγγιση του όλου εγχειρήματος. 

 

8. 3. Διεξαγωγή πιλοτικής έρευνας 

 

Στο τέλος του σχολικού έτους 2005-2006 διενεργήσαμε τρεις πιλοτικές συνεντεύξεις 

με εκπαιδευτικούς που εργάζονταν σε σχολείο με αυτιστικά παιδιά. Οι πιλοτικές αυ-

τές συνεντεύξεις μας βοήθησαν σημαντικά στο να εξοικειωθούμε με το συγκεκριμένο 

μεθοδολογικό εργαλείο έρευνας. 

Πιο συγκεκριμένα, οι συνεντεύξεις αυτές ήταν ιδιαίτερα βοηθητικές προκει-

μένου να ελέγξουμε την καταλληλότητα των βασικών ερωτήσεων του οδηγού συνέ-

ντευξης και το βαθμό κατανόησής τους από τους εκπαιδευτικούς. Κατά δεύτερο λόγο 

μας ενδιέφερε μέσα από τη διαδικασία της απομαγνητοφώνησης των συνεντεύξεων 

να διερευνήσουμε και να στοχαστούμε πάνω στον τρόπο διατύπωσης των ερωτήσεων 

(ύφος, τρόπος προσφώνησης και ρυθμός ομιλίας) αλλά και για τον τρόπο αλληλεπί-

δρασης με τους ερωτώμενους (π.χ. δημιουργία οικίας ατμόσφαιρας, ομαλής εισαγω-

γής τους στη διαδικασία της συνέντευξης, έλεγχο, κατά το δυνατόν, του ουδέτερου 

τρόπου εκφώνησης των ερωτημάτων, ώστε να αποφευχθούν αναμενόμενες και βε-

βαιωτικές απαντήσεις από την πλευρά τους). 
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Θεωρούμε ότι οι πιλοτικές αυτές συνεντεύξεις απέβησαν ιδιαίτερα χρήσιμες για το 

σχεδιασμό και τον εμπλουτισμό του βασικού οδηγού συνέντευξης με ερωτήσεις που 

χρησιμοποιήσαμε στη συνέχεια στη βασική μας έρευνα. 

 

8. 4. Η επιλογή του δείγματος της έρευνας  

Για την επιλογή του δείγματος επιλέξαμε την τεχνική της θεωρητικής δειγματοληψίας 

(theoretical sampling) (Τσιώλης, 2002:98-99) ή αλλιώς στοχευμένης δειγματοληψίας, 

με επιλογή ομάδων στόχου οι οποίες διακρίνονται από κάποια βασικά χαρακτηριστι-

κά. Στον αρχικό σχεδιασμό της ερευνητικής μας εργασίας οι βασικές ομάδες που επι-

λέχθηκαν αποτελούνται από εκπαιδευτικούς που εργάζονται: α) σε σχολικά πλαίσια 

με αμιγή αυτιστικό μαθητικό πληθυσμό (σχολεία αυτιστικών), β) σε ειδικά σχολεία 

με περιπτώσεις αυτιστικών μαθητών και γ) σε Τμήματα Ένταξης με μαθητές που α-

νήκουν στο αυτιστικό φάσμα.  

Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας θεωρήσαμε αναγκαίο για την πληρέστερη πε-

ριγραφή και ανάλυση των υπό μελέτη εννοιών να διευρύνουμε τις ομάδες αναφοράς 

και να συμπεριλάβουμε εκτός των παραπάνω και άλλες δύο ομάδες εκπαιδευτικών: δ) 

εκείνων που προσφέρουν παράλληλη στήριξη σε μαθητές με αυτισμό σε σχολεία γε-

νικής κατεύθυνσης και ε) παιδαγωγών που εργάζονται σε εργαστήρια ειδικής επαγ-

γελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για μαθητές με αυτισμό (ΕΕΕΕΚ) έτσι ώστε 

να καλύψουμε όλα τα εργασιακά πλαίσια.  

Στην έρευνα συμμετείχαν 26 ειδικοί παιδαγωγοί από νομούς της Δυτικής και 

Κεντρικής Μακεδονίας και της Κρήτης. Οι εκπαιδευτικοί εργάζονταν σε σχολικές 

μονάδες αστικών περιοχών (Θεσσαλονίκη) και σε σχολεία της περιφέρειας (ημιαστι-

κών περιοχών). 

Οι συμμετέχοντες ήταν άντρες και γυναίκες με ηλικίες από 24 έως 60 χρόνων. 

Ήταν απόφοιτοι Παιδαγωγικών Ακαδημιών, Παιδαγωγικών Τμημάτων (κάποιοι είχαν 

και τα δύο αυτά πτυχία), του τμήματος Ειδικής Αγωγής του πανεπιστημίου Θεσσαλί-

ας και του τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του πανεπιστημίου 

Μακεδονίας. Σχετικά με την κατάρτιση τους οι περισσότεροι είχαν συμμετάσχει σε 

προγράμματα επιμόρφωσης ή είχαν παρακολουθήσει σεμινάρια/συνέδρια σχετικά με 

τον αυτισμό, δύο ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου με θέμα τον αυτισμό και ένας 

εκπαιδευτικός ήταν υποψήφιος διδάκτορας στην Ειδική Αγωγή. Οι δε απόφοιτοι των 

Ακαδημιών είχαν όλοι (εκτός ενός) μετεκπαιδευτεί στα Διδασκαλεία στον τομέα της 

Ειδικής Αγωγής. 
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Οι πίνακες που ακολουθούν αναφέρουν πληροφορίες για  βασικά χαρακτηριστικά του 
δείγματος της έρευνας. 
 

Βασικά χαρακτηριστικά του δείγματος 

 

Πίνακας 1: Φύλο και ηλικία 

 

Ηλικία Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

< 25 1 3 4 

26-35 3 5 8 

36-45 4 4 8 

46-55 2 2 4 

> 55 1 1 2 

Σύνολο 11 15 26 

 

 

Πίνακας 2: Σπουδές 

 

 

 

 

 

 

 

Σπουδές Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Παιδαγωγική Ακαδημία 6 5 11 

Παιδαγωγικό Τμήμα 4 4 8 

Παιδαγωγικό Τμήμα & Παιδαγωγική Ακαδημία 2 3 5 

Ειδικής Αγωγής  Παν. Θεσσαλίας 0 4 4 

Κοινωνικής & Εκ/κής Πολιτικής Παν. Μακεδονίας 1 2 3 
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Πίνακας 3: Χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας με αυτισμό 

                                                                 

 Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Μέχρι 5 έτη 4 7 11 

Πάνω από 5 έτη 7 8 15 

 

 

 

   Πίνακας 4: Εργασιακό Πλαίσιο 

          

Εργασιακό Πλαίσιο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Ειδικό Σχολείο 8 7 15 

Σχολείο Αυτισμού 1 3 4 

Τμήμα Ένταξης 2 2 4 

Παράλληλη Στήριξη 0 1 1 

ΕΕΕΕΚ 0 2 2 

 

 

 

 

 
 

8. 5. Η τεχνική ανάλυσης των ποιοτικών δεδομένων 

 

Η ποιοτική έρευνα είναι κατά κύριο λόγο ερμηνευτική του κοινωνικού πλαισίου και ο 

ερευνητής θα πρέπει ν’ αναγνωρίζει ότι με τις μεθόδους ανάλυσης και επεξήγησης 

των δεδομένων που χρησιμοποιεί παράγει κοινωνικές εξηγήσεις (Mason, 2003:20-

24). 

Η ανάλυση στην ποιοτική έρευνα θεμελιώνεται στα ίδια τα εμπειρικά δεδομέ-

να και μέσα από την επεξεργασία τους οικοδομείται η θεωρητική κατασκευή (Strauss 
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& Corbin, 1998). Στη συγκεκριμένη έρευνα, κύρια η ανάλυση μας βασίζεται στην 

ανάλυση περιεχομένου. 

Μια έρευνα που στηρίζεται στην ανάλυση λόγου/περιεχομένου μιας ομάδας 

στόχου,-όπως οι ειδικοί παιδαγωγοί στην προκειμένη περίπτωση-και βασίζεται στην 

«ποιοτική μεθοδολογία» κύρια μελετά τον τρόπο που η ομάδα αυτή νοηματοδοτεί τα 

φαινόμενα και στοχεύει στην ανάδειξη του εύρους της οπτικής και των ερμηνευτικών 

σχημάτων των εμπλεκόμενων υποκειμένων. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο προσωπι-

κό βίωμα (που διαμορφώνει τρόπους/μηχανισμούς λειτουργίας αλλά και εκδήλωση 

συγκεκριμένων συμπεριφορών) και στον τρόπο ερμηνείας των φαινομένων από τα 

ίδια τα υποκείμενα. 

Με αφετηρία ένα πολυπαραγοντικό μοντέλο προσέγγισης στην παρούσα έ-

ρευνα γίνεται μια προσπάθεια για ανάδειξη όλων των παραγόντων/παραμέτρων  που 

συνδέονται με τις υπό μελέτη έννοιες. Η εισαγωγή των επιβαρυντικών και προστα-

τευτικών παραγόντων έγινε για να περιγράψει όσο το δυνατό αποτελεσματικότερα 

μία σύνθετη και πολύπλοκη πραγματικότητα και να αποκλεισθεί μία μονοδιάστατη 

ερμηνεία φαινομένων, όπως το επαγγελματικό άγχος και η αίσθησης αποτελεσματι-

κότητας -ως απλή έκφραση ενός παράγοντα -είτε ατομικού (π.χ. έλλειψη εκπαίδευ-

σης), είτε προσωπικού - π.χ. αγχωμένου με χαμηλή επαγγελματική αυτοπεποίθηση 

ατόμου.  

Όπως έχουμε προαναφέρει δεν αποτελεί βασική μας πρόθεση μια ερμηνευτι-

κού τύπου προσέγγιση του παραγόμενου λόγου των υποκειμένων αλλά κύρια μας εν-

διαφέρει η ανάδειξη και περιγραφή του λόγου της υποκειμενικής πραγματικότητας 

των συμμετεχόντων, των προσωπικών τους νοηματοδοτήσεων και ερμηνειών σχετικά 

με τις υπό μελέτη έννοιες. Οι όποιες ερμηνείες και συμπεράσματα που ακολουθούν 

αφορούν στη σύνδεση των συγκεκριμένων αναφορών με την ήδη προϋπάρχουσα 

γνώση που μας παρέχεται μέσα από την αναδίφηση της διεθνούς βιβλιογραφίας (κύ-

ρια επιστημονικής αρθογραφίας στη συγκεκριμένη περίπτωση). 

Βασικό μας μέλημα αποτέλεσε να διακρίνουμε τις αρχικές/πρωτογενείς κα-

τηγορίες (initial categories) και έννοιες που θα δημιουργηθούν μέσα από τις απαντή-

σεις των ερωτώμενων και να τις αναλύσουμε στα βασικά χαρακτηριστικά και τις 

διαστάσεις τους. Μέσα από τη μικροανάλυση των δεδομένων επιχειρήσαμε να δια-

κρίνουμε τις κατηγορίες παραγόντων που συμβάλλουν στην εμφάνιση άγχους, καθώς 

κι εκείνων που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την αποτελεσματικότητα στην εργασία 

τους και να δούμε αν και πως διαφοροποιούνται ως προς το επαγγελματικό τους προ-
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φίλ οι ερωτώμενοι. Κυρίως μας ενδιέφερε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα χρησιμο-

ποιώντας μια ολιστική μορφή ανάλυσης των εμπειριών των εκπαιδευτικών . 

Το στάδιο της απομαγνητοφώνησης ήταν μια επίπονη διαδικασία καθώς ο ό-

γκος του υλικού που τελικά συλλέχθηκε ξεπερνούσε τις διακόσιες δακτυλογραφημέ-

νες σελίδες. 

 

Μετά την πιστή απομαγνητοφώνηση και καταγραφή των συνεντεύξεων ακολούθησε 

η διάκριση των βασικών θεματικών ενοτήτων (ανάδειξη κατηγοριών) που αναδεικνύ-

ονται από την επεξεργασία των δεδομένων. Ακολούθησε η ομαδοποίηση και η ανά-

λυση κατά θεματικές ενότητες που ήταν το άγχος και η αίσθηση αποτελεσματικότη-

τας. Στη συνέχεια επιχειρήθηκε η εμβάθυνση σε αυτές τις θεματικές μέσα από τις 

προσωπικές πληροφορίες των υποκειμένων και η ανάδειξη των υποκατηγοριών που 

περιλαμβάνουν. 

 

8. 6. Όρια και περιορισμοί της έρευνας 

 

Κάθε ποιοτική έρευνα χαρακτηρίζεται από βασικούς περιορισμούς που συνδέονται α) 

με το εύρος της δειγματοληψίας και την περιορισμένη αντιπροσωπευτικότατα του 

πληθυσμού β) με τη διαθεσιμότητα των υποκειμένων για συμμετοχή στην έρευνα και 

γ) με τα περιορισμένα περιθώρια γενίκευσης των ερευνητικών ευρημάτων  

Όπως έχουμε προαναφέρει οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν εκπαιδευτικοί 

που προέρχονταν από συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές (Κεντρική και δυτική 

Μακεδονία και Κρήτη) και εργαζόταν τόσο σε σχολεία της επαρχίας αλλά και σε α-

στικό κέντρο (Θεσσαλονίκη). 

Αυτό που προσπαθήσαμε να επιτύχουμε είναι να υπάρχει μια ισορροπία ως 

προς την εκπροσώπηση των συμμετεχόντων όσον αφορά στο φύλο, τις ηλικιακές ο-

μάδες, τα χρόνια υπηρεσίας (νέων και έμπειρων), καθώς και μια ισόποση συμμετοχή 

εκπαιδευτικών ανάμεσα σε αυτούς που ζούσαν και εργάζονταν σε αστικό κέντρο και 

στην επαρχία. Επιπλέον φροντίσαμε το δείγμα των υποκειμένων της έρευνας μας να 

περιλαμβάνει αντιπροσώπους από όλες τις δεδηλωμένες κατηγορίες σχολικών μονά-

δων Ειδικής Αγωγής (σχολεία αυτισμού, ειδικά σχολεία, τμήματα Ένταξης, ΕΕΕΕΚ., 

παράλληλη στήριξη). Σε αυτό το σημείο οφείλουμε να παρατηρήσουμε πως ο αριθ-

μός των εκπαιδευτικών που εργαζόταν σε τμήματα Ένταξης, σε ΕΕΕΕΚ με περιπτώ-

σεις αυτισμού και σε σχολεία με το θεσμό της παράλληλης στήριξης δεν ήταν μεγά-



 68

λος (τέσσερις, δύο και ένας αντίστοιχα) κι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν μπορέ-

σαμε να έχουμε πρόσβαση σε περισσότερους λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας και χρό-

νου στα άτομα στα οποία απευθυνθήκαμε. 

Ο περιορισμός αυτός ενδεχομένως λειτουργεί περιοριστικά όσον αφορά μια 

πληρέστερη καταγραφή των επιμέρους χαρακτηριστικών που αφορούν τις υπό μελέτη 

έννοιες στις συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευτικών. 

Όσον αφορά στα συμπεράσματα που προκύπτουν, αυτά έχουν συγκεκριμένη 

ισχύ, που αφορά τους εν λόγω συμμετέχοντες στην έρευνα και δεν υπάρχει καμία 

πρόθεση γενίκευσης τους σε ευρύτερες πληθυσμιακές ομάδες. 

 

8. 7. Διασαφηνίσεις ως προς τη χρήση όρων και μεθοδολογικών εργαλείων 

 

Αναφορές σε ερευνητικά εργαλεία που αφορούν την έννοια της αυτοαποτελεσμα-

τικότητας 

 

Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί διεθνώς ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σχετικά 

με τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών περί αυτοαποτελεσματικότητας. Στη σύγχρονη 

βιβλιογραφία παρατηρούμε διαφωνίες ως προς τον ορισμό και την αξιολόγηση της 

αυτοαποτελεσματικότητας μεταξύ των διαφορών επιστημόνων (Henson, 2002) κι αυ-

τό γιατί η αυτοαποτελεσματικότητα αποτελεί μια αφηρημένη, αμφίσημη και πολυπα-

ραγοντική εννοιολογική κατασκευή που δεν μπορεί να ορισθεί επακριβώς (με επι-

στημονική ακρίβεια) (Hebert, Lee, & Williamson, 1998:224, Tschannen-Moran et al., 

1998). 

Σύγχυση και ασάφεια επικρατεί και ως προς τους όρους που χρησιμοποιού-

νται σχετικά με την έννοια. Συναντάμε στη διεθνή βιβλιογραφία κύρια τους όρους: 

αίσθηση αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού (teacher sence of efficacy), αυτοα-

ποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού (teacher self efficacy), προσδοκίες αυτοαποτε-

λεσματικότητας του εκπαιδευτικού (teacher self-efficacy beliefs), κρίσεις για την α-

ποτελεσματικότητα (efficacy judgments), κ.α. 

Στη συγκεκριμένη έρευνα αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο «αίσ-

θηση αποτελεσματικότητας» και όχι αυτόν της αυτοαποτελεσματικότητας κι αυτό και 

γιατί θελήσαμε να κάνουμε κύρια μια περιγραφή και μια χαρτογράφηση του πώς α-

ντιλαμβάνονται και σημασιοδοτούν την εν λόγω έννοια οι εκπαιδευτικοί, με τρόπο 

ανοιχτό ώστε να συμπεριληφθούν όσο περισσότερα στοιχεία που έχουν προσωπικό 
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νόημα για τον κάθε εκπαιδευτικό. Κι αυτό μέσα σε ένα γενικό πλαίσιο αναφοράς σχε-

τικά με την εκπαιδευτική διαδικασία, την πληθώρα των παραγόντων που τη συνι-

στούν και την επηρεάζουν και την πολυσημία που υπεισέρχεται σχετικά με τη λει-

τουργία  και το ρόλο της (Pianta, 1999). 

Βασικός στόχος της έρευνας μας αποτελεί: να λάβουμε υπόψη τις ερμηνείες 

τους για την αυτοαποτελεσματικότητα, τι σημαίνει για αυτούς, τους στόχους που θέ-

τουν και ό,τι αποτελεί μέρος της αίσθησης αποτελεσματικότητας για αυτούς. Αυτό 

βέβαια δεν σημαίνει πως αγνοούμε ως προς τη νοηματοδότηση της έννοιας στοιχεία 

και παράγοντες που συνδέονται με ζητήματα που αφορούν την κοινωνική λογοδοσία 

των υποκειμένων ως προς την αποτελεσματικότητα τους ή, που συνδέεται με τον ε-

παγγελματικό τους ρόλο (τη δεοντολογική και ηθική ταυτότητα του ρόλου τους).  

Πιο συγκεκριμένα στην έρευνα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε πως αισ-

θάνονται οι εκπαιδευτικοί όσον αφορά την επαγγελματική τους αποτελεσματικότητα 

και πως αυτή συνδέεται με την επαγγελματική τους κατάρτιση σε εκπαιδευτικές 

στρατηγικές και μεθόδους για τον αυτισμό. 

Οι περισσότερες έρευνες για την αίσθηση της (αυτό)αποτελεσματικότητας 

των εκπαιδευτικών που έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα είναι ποσοτικού τύπου και κύ-

ρια χρησιμοποιούν ως βασικό εργαλείο κλίμακες μέτρησης (Likert-scale items) και 

αναφέρονται σε μια ευρεία γκάμα καταστάσεων γύρω από πολλά και γενικά θέματα 

της εκπαιδευτικής πραγματικότητας και πρακτικής. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε την κλίμακα TSES (Teacher Sense of Efficacy Scale) 

των Tschannen-Moran and Woolfolk-Hoy (2001) που διερευνά τρεις διαστάσεις της 

αυτοαποτελεσματικότητας: τη διαχείριση της σχολικής τάξης, τις διδακτικές πρακτι-

κές και τις υποχρεώσεις των μαθητών. H κλίμακα αυτοαποτελεσματικότητας 

(Τeacher self-efficacy scale) του Bandura (1997) περιλαμβάνει τους εξής τομείς 

προσδοκιών αυτοαποτελεσματικότητας: την ικανότητα για λήψη αποφάσεων, τη δια-

χείριση της σχολικής τάξης (πειθαρχεία), την εξασφάλιση εκπαιδευτικών μέ-

σων/πηγών, τη γονεική συνεργασία και την κοινωνική υποστήριξη, τη δημιουργία 

θετικού σχολικού κλίματος, κ.α.. 

 

Όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα αναφέρουμε το ερωτηματολόγιο για την 

αυτοαποτελεσματικότητα του Καραδήμα (Karademas, 2006) το οποίο διερευνά τον 

βαθμό επάρκειας του ατόμου στους εξής τομείς: επάρκεια για αποτελεσματική αντι-

μετώπιση και επίλυση προβλημάτων, οργάνωση χρόνου για αντιμετώπιση προβλήμα-
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τος, ύπαρξη εναλλακτικών λύσεων, ψυχραιμία και αντοχή, ικανότητα για επίγνωση 

της κατάστασης (καθορισμός προβλήματος, αίτια, πιθανές λύσεις). 

 

Η ποιοτική προσέγγιση που υιοθετούν στην πλειοψηφία τους οι έρευνες για την αυ-

τοαποτελεσματικότητα ευθύνεται για τη σημασιοδότηση της ως αριθμητική διαβάθ-

μιση της αυτοεκτίμησης (Wheatley, 2005). Οι έννοιες αυτές όμως δεν ταυτίζονται 

απαραίτητα. Η αυτοαποτελεσματικότητα σχετίζεται με κρίσεις σχετικά με τις ικανό-

τητες του ατόμου, ενώ η αυτοεκτίμηση έχει να κάνει με κρίσεις που αφορούν την αυ-

τοαξία, το πόσο «αξίζω» καθώς και με άλλες παραμέτρους που αφορούν συναισθη-

ματικού τύπου επενδύσεις. 

Πολλοί ερευνητές τονίζουν την αναγκαιότητα για ποιοτικού τύπου προσέγγι-

ση της έννοιας που θα αναδεικνύει τους παράγοντες που συμμετέχουν για τη δη-

μιουργία των αντιλήψεων και των πεποιθήσεων περί αποτελεσματικότητας και θα 

χρησιμοποιεί ως εργαλεία την παρατήρηση και τις συνεντεύξεις (Henson, 2002, 

Labone, 2004, Tschannen-Moran et al., 1998, Wheatley, 2005). Παρατηρείται μια 

στροφή προς ποιοτικές έρευνες που θα εστιάζουν στις προσωπικές ερμηνείες και αυ-

τοαναφορές των εκπαιδευτικών καθώς οι προσδοκίες αυτοαποτελεσματικότητας απο-

τελούν από μόνες τους σύνθετες ερμηνείες με νόημα (Van den Berg, 2002). Το προ-

σωπικό νόημα που αποδίδει κανείς στην εργασία του αποτελεί βασικό άξονα στην 

ψυχολογία όσον αφορά στην κινητοποίηση στην οποία θα προβεί το άτομο μέσα στο 

εργασιακό του περιβάλλον. 
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

9. Ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων των συνεντεύξεων 

 
Στην παρούσα ενότητα θα υιοθετήσουμε ένα πολυπαραγοντικό/ολιστικό, δυναμικό 

μοντέλο ανάλυσης και ερμηνείας των εννοιών του άγχους και της αποτελεσματικότη-

τας το οποίο λαμβάνει υπόψη τη δυναμική και αναγνωρίζει τη λειτουργία των δια-

προσωπικών (και άλλων σχέσεων) δίνοντας έμφαση στα πολλαπλά επίπεδα επικοινω-

νίας, σχέσεων και ρόλων στα οποία αλληλεπιδρούν οι εκπαιδευτικοί (Sameroff et al., 

2004).  

 

1η θεματική ενότητα: Το άγχος 
 

Στη συγκεκριμένη ενότητα θα επιχειρήσουμε μια ποιοτική ανάλυση του περιεχομέ-

νου των συνεντεύξεων ως προς τη βασική θεματική ενότητα «του άγχους». Βασική 

αφετηρία μας είναι πως εστιάζουμε κύρια στην ανάδειξη και κατανόηση του λόγου 

των εκπαιδευτικών οι οποίοι περιγράφουν τη δική τους προσωπική πραγματικότητα. 

Μέσα από την επεξεργασία και την ανάλυση περιεχομένου των συνεντεύξεων 

προκύπτουν οι εξής υποκατηγορίες που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη θεματική : 

α) οι βασικές πηγές του άγχους των εκπαιδευτικών 

β) οι διευκολυντικοί παράγοντες και τα εμπόδια στη διαχείριση του άγχους 

των εκπαιδευτικών 

γ) η σημασία και οι μορφές της υποστήριξης για τη διαχείριση του άγχους 

στην εργασία των εκπαιδευτικών. 

 

1. 1. Παράγοντες άγχους στους εκπαιδευτικούς 

 

Αρχικά επικεντρωνόμαστε στην περιγραφή της πρώτης υποκατηγορίας της συγκεκρι-

μένης θεματικής που αναφέρεται στην παρουσίαση του ευρέως φάσματος των παρα-

γόντων που σχετίζονται με το εργασιακό άγχος που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί. 
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1. 1. 1.  Άγχος που συνδέεται με το αντικείμενο και τη φύση του αυτισμού  

 

Μέσα από την επεξεργασία των συνεντεύξεων εξάγεται ως ο βασικότερος παράγο-

ντας που προκαλεί άγχος και στρες στους εκπαιδευτικούς η ιδιαιτερότητα και η φύ-

ση της διάχυτης αναπτυξιακής διαταραχής. 

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρει ως 

βασικό αγχογόνο παράγοντα στην εργασία του τα προβλήματα επικοινωνίας των 

μαθητών. 

Ο αυτισμός με βασικό χαρακτηριστικό τα προβλήματα επικοινωνίας που συν-

δέονται με δυσκολίες στην κατανόηση αλλά και στη χρήση της γλώσσας από τους 

μαθητές, τις δυσκολίες τους στην κοινωνική αλληλεπίδραση και συναλλαγή και την 

εκδήλωση συμπεριφορών που χαρακτηρίζονται από έλλειψη κοινωνικής αμοιβαιό-

τητας αποτελεί έναν βασικό παράγοντα άγχους για τους εκπαιδευτικούς.  

 

«Φαντάσου να είσαι στη θέση του αυτιστικού: όχι μόνο να έχεις τις κλασικές 

δυσκολίες στην επικοινωνία που έχει ο καθένας μας αλλά να έχεις κι άλλες, να 

μην μπορείς. Δηλαδή να είσαι γύρω γύρω από τον κύκλο, να μην μπαίνεις μέσα. 

Δεν αναπτύσσονται οι σχέσεις. Ε, δεν είναι αγχωτικό; Σε πιάνει πολύ άγχος και 

σένα». (Υπ. 1) 

 

Πιο αναλυτικά οι εκπαιδευτικοί αναφέρονται στο στρες που βιώνουν λόγω της δυ-

σκολίας τους να βρουν και να εγκαταστήσουν διόδους επικοινωνίας με τους μα-

θητές. 

 

«Ο αυτισμός –πάντα το υποστήριζα αυτό ίσως είναι η δυσκολότερη περίπτωση 

που αντιμετωπίζει ένας που ασχολείται με την Ειδική Αγωγή και σε γεμίζει άγ-

χος. Πρώτα πρώτα είναι η επικοινωνία. Το να αποκτήσεις επαφή και επικοινω-

νία με ένα αυτιστικό παιδί χρειάζεται κόπος, χρόνος, προσπάθεια… μπορεί να 

μην πετύχεις και ποτέ…Χρειάζεται πολλή δουλειά». (Υπ. 20) 

 

Μέσα στο αυτιστικό φάσμα οι μαθητές αποτελούν μία ετερόκλητη και ανομοιογενή 

ομάδα που διαφοροποιούνται μεταξύ τους ως προς τη σοβαρότητα της διαταραχής 

του αυτισμού, γεγονός που προβληματίζει τους εκπαιδευτικούς ως προς τον τρόπο 

που θα δράσουν στην εγκαθίδρυση επικοινωνιακών διαύλων. 
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«Μέσα στο φάσμα του αυτισμού ο ένας αυτιστικός με τον οποίο επικοινωνείς, 

έστω με κάποιον τρόπο είναι τελείως διαφορετικός από κάποιον που δεν έχει 

λόγο. Άρα πώς να επικοινωνήσεις μαζί του;». (Υπ. 1) 

 

Η απουσία λόγου σε συνδυασμό με τη χαμηλή κινητοποίηση των μαθητών για σχο-

λική εργασία εκλαμβάνεται ως μια ιδιαίτερη δυσκολία στην επικοινωνιακή προσέγγι-

ση των μαθητών καθώς ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει να χρησιμοποιήσει και άλλες 

μορφές επικοινωνίας πέραν της λεκτικής και να βρει μια δίοδο για επικοινωνία χρη-

σιμοποιώντας διαφορετικά επικοινωνιακά συστήματα (κύρια μέσω συστημάτων εικό-

νων). 

 

«Να ένας παράγοντας άγχους: το πώς επικοινωνείς με τον άλλο. Η αδυναμία 

του να επικοινωνήσεις με τον άλλο εμένα με αγχώνει…Έρχεσαι σε επαφή με ένα 

παιδί. Το παίρνεις την πρώτη μέρα δε μιλάει, δεν επικοινωνεί μαζί σου. Τι κά-

νεις; Θα βρεις κάτι να κάνεις μέχρι αυτό το πράγμα ν’ αρχίσει να έχει μια ροή 

αλλά λες –κυρίως στα πρώτα χρόνια- ‘γίνεται έτσι’; Μπορεί και να μην το κά-

νεις και καλά. Έχεις μια ανασφάλεια για το ‘τι κάνω’». (Υπ. 1) 

 

«Η δυσκολία στην επικοινωνία στην αρχή δημιουργούσε άγχος. […] Έλεγες ‘τι 

κόλπο να βρω ώστε να το πλησιάσω’, δηλαδή αρχίζεις να ψάχνεσαι. ‘Μήπως 

αυτό να δοκιμάσω, μήπως εκείνο, μήπως το άλλο;’ Προσπαθείς να βρεις τρόπο 

να επικοινωνήσεις εσύ». (Υπ. 7) 

 

Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι το άγχος τους συνδέεται με το γεγονός ότι οφείλουν 

να ανακαλύψουν τρόπους προσέγγισης και να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των μα-

θητών προκείμενου να εγκαθιδρύσουν μια επικοινωνιακή σχέση μαζί τους. 

Το γεγονός ότι οι μαθητές δεν κατανοούν τον λόγο για τον οποίο βρίσκονται 

στο σχολικό πλαίσιο δυσχεραίνει επιπρόσθετα την εργασία των εκπαιδευτικών όπως 

αναφέρει χαρακτηριστικά μια εκπαιδευτικός: 

 

«Οι δυσκολίες έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι πολλά παιδιά δεν κατανοούν 

γιατί βρίσκονται εδώ. Δεν θέλουν το σχολείο, αλλά και να το θέλουνε δεν κατα-

λαβαίνουν γιατί πρέπει να δουλέψουν και αντιδρούν». (Υπ. 12) 
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Επιπλέον ο ιδιαίτερος τρόπος που το παιδί το οποίο δεν διαθέτει λόγο επικοινωνεί τις 

ανάγκες του αναγκάζει τους εκπαιδευτικούς να βρίσκονται σε μια συνεχή διαδικασία 

αποκωδικοποίησης και ερμηνείας της εκδηλούμενης συμπεριφοράς του μαθητή που 

δεν μπορεί λεκτικά να δηλώσει τις ανάγκες του. Το στρες και η ανασφάλεια στην πε-

ρίπτωση αυτή προκύπτει επειδή δεν έχουν βεβαιότητες ως προς το τι εκφράζει και 

επιθυμεί με την συμπεριφορά που εκδηλώνει ο μαθητής παρά μόνο λειτουργούν με 

κριτήριο τις υποκειμενικές και προσωπικές τους ερμηνείες της συμπεριφοράς, που 

εμπεριέχουν τον κίνδυνο του λανθασμένου χειρισμού: 

 

«Υπάρχουν παιδιά που είναι επικοινωνιακά, αλλά θέλουν την επικοινωνία με 

λάθος τρόπο: με το να χτυπάνε, να τραβάνε μαλλιά, να σπρώχνουν». (Υπ. 13) 

 

«Το χειρότερο κομμάτι είναι η επικοινωνία, που είναι βασικό στον αυτισμό. 

Πολλές φορές δεν ξέρουμε τι θέλει το παιδί και δεν καταλαβαίνουμε. Δηλαδή 

ότι πρόγραμμα και να’ χεις και κάρτες κτλ., όταν η διάθεσή του είναι χάλια εί-

ναι χάλια. Δεν μπορεί να σου το πει αυτό, είναι γεγονός. Είναι το κομμάτι που 

δυσκολευόμαστε περισσότερο». (Υπ. 12) 

 

«Μερικές φορές το παιδί ξεσπάει σε κλάματα, έχει συναισθηματικές εξάρσεις. 

Πολλές φορές δεν ξέρω τι φταίει. Προτιμά να κλάψει. Αυτό για μένα είναι πρό-

βλημα». (Υπ. 16) 

 

Χαρακτηριστικό ως προς το «άγχος της επικοινωνίας» που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί 

είναι το απόσπασμα που ακολουθεί από τη συνέντευξη μίας εκπαιδευτικού που είναι 

και μητέρα παιδιού με αυτισμό: 

 

«Με αγχώνει πάρα πολύ όταν [ένα παιδί] κλαίει πολύ και σκέφτομαι ότι μπορεί 

να πονάει και να μην μπορεί να το πει. Όταν δεν καταλαβαίνεις που δεν μπορεί 

να εκφραστεί. 

Τον πρώτο καιρό αγχωνόμουνα πάρα πολύ. Όση εμπειρία και να έχεις 

με το δικό σου το παιδί, επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό αν δεν το γνωρί-

ζεις έχεις άγχος Δεν ήξερα τι θέλει το παιδί, γιατί αντιδράει έτσι, γιατί δεν θέλει 

τώρα να δουλέψει ενώ χτες κάθισε και δούλεψε. Είναι ώσπου να το μάθεις, μό-
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νο τον πρώτο καιρό. Απ’ τη στιγμή που το γνωρίσω πολύ καλά το παιδί, μετά 

ξέρω και να το χειριστώ, δεν αγχώνομαι δηλαδή». (Υπ. 12) 

 

1. 1. 2. Άγχος που συνδέεται με την εκδήλωσης προβληματικών συμπεριφορών 

από τους μαθητές  

 

Ως συνέπεια του αυτισμού τα προβλήματα συμπεριφοράς εμφανίζονται στην πλειο-

νότητα των μαθητών που ανήκουν στο «φάσμα» (και είναι σοβαρότερα στις περι-

πτώσεις που ο αυτισμός συνοδεύεται από σοβαρή νοητική υστέρηση), γεγονός που 

δυσχεραίνει την εργασία των εκπαιδευτικών. 

 

«Το χειρότερο κομμάτι είναι τα προβλήματα συμπεριφοράς. Αυτό είναι που δια-

χειρίζεσαι βασικά. Το γνωστικό κομμάτι το δουλεύεις κι έχεις την υπομονή να 

περιμένεις και ένα χρόνο και όσο χρειαστεί για να έρθει το αποτέλεσμα». (Υπ. 

12) 

 

Τα συμπεριφορικά προβλήματα των μαθητών που αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί περι-

λαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα εκδηλωμένων συμπεριφορών. Ως δύσκολες συμπεριφο-

ρές από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος κύρια αναφέρονται η επιθετικότητα 

προς τους άλλους, η αυτοεπιθετικότητα (αυτοτραυματισμός), οι διασπαστικές 

συμπεριφορές, η υπερκινητικότητα και οι καταστροφικές τάσεις. 

 

«Άγχος είχα στην πρώτη περίπτωση που ήταν πολύ αρνητικό και δύσκολο παιδί. 

Επιθετικό και καμιά επαφή. Εκείνο μου δημιουργούσε άγχος. 

Άγχος μην πάθει τίποτα, γιατί είχε και τάσεις αυτοκαταστροφής. Έφευγε, 

είχε και τάσεις φυγής. Ήμουν συνέχεια να το παρακολουθώ. Ναι, ήταν πάρα πο-

λύ δύσκολη περίπτωση. Δεν ήξερες πώς να το χειριστείς. Είχε μια τάση να κό-

βει, να ρίχνει να καταστρέφει τα πάντα». (Υπ. 15) 

 

«Πέρσι ένιωθα άγχος. Είχα τρία παιδιά που ήταν δύσκολα. Το ένα παιδί από το 

άγχος του, που ήρθε σε νέο περιβάλλον δεν πήγαινε τουαλέτα, τα έκανε πάνω 

του. Και χτυπιόταν, όλο το πρωί χτυπούσε το κεφάλι του στον τοίχο…Το άλλο 

ήταν επιθετικό και είχε και πολλές εμμονές με αντικείμενα. Ή αν βγαίναμε έξω 

μπορεί να επιτίθονταν σε κάποιον, να αρπάξει κάτι-δεν είχε αίσθηση ούτε του 
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κινδύνου, ούτε του πόνου που θα προξενούσε στον άλλο. Αυτές οι συμπεριφορές 

ήταν δύσκολες». (Υπ. 14) 

 

«Πιο πολύ με δυσκολεύει η υπερκινητικότητα…γιατί φοβάμαι μην τα παιδιά αυ-

τά χτυπήσουν κάποιο άλλο παιδί και δημιουργήσουν πρόβλημα στα άλλα παι-

διά». (Υπ. 19) 

 

«Η επιθετικότητα και η υπερκινητικότητα [προκαλούν άγχος]. Δεν μπορείς να 

συνεργαστείς αν έχει διάσπαση προσοχής. Πώς να δουλέψεις αν δεν μπορεί να 

αφοσιωθεί σε κάτι πάνω από 5 λεπτά;» (Υπ. 20) 

 

Οι εμμονές και οι στερεοτυπίες που εμφανίζουν οι μαθητές κατηγοριοποιούνται ε-

πίσης ως δύσκολες συμπεριφορές που δυσκολεύουν την εργασία των εκπαιδευτικών 

με τους μαθητές τους. 

 

«Με κουράζουν και με αγχώνουν κάποιες εμμονές τους, είναι κουραστικές και ψυχο-

φθόρες, δηλαδή μπορεί να σε βγάλουν έξω απ’ τα νερά σου, να έρθεις σε μια κατάστα-

ση τρέλας. 

Όταν γελάνε πάρα πολύ, συνέχεια και δεν σταματάνε με τίποτα –που συμβαίνει 

πολύ συχνά-ή όταν τσιρίζουνε και δε σταματάνε…Κάποιες κινήσεις ή εμμονές είναι 

κουραστικές. [...] Σε κουράζουνε, νιώθεις ‘κομμένη’ στο τέλος της μέρας». (Υπ. 16) 

 

Οι δυσκολίες για τους εκπαιδευτικούς διογκώνονται όταν τα προβλήματα συμπερι-

φοράς συνδυάζονται με μια σειρά άλλων προβλημάτων υγείας που η αντιμετώπιση 

τους απαιτεί ειδικούς χειρισμούς και γνώσεις. 

Το πιο συχνοεμφανιζόμενο πρόβλημα υγείας αποτελούν οι  επιληπτικές κρί-

σεις που εμφανίζονται σε ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών που ανήκουν στο αυτιστικό 

φάσμα και δημιουργούν άγχος στους εκπαιδευτικούς. 

 

«Όταν ένα παιδί εμφανίζει κρίσεις συμπεριφοράς ή αν υπάρχουν επιληπτικές 

κρίσεις ή άλλα προβλήματα υγείας αυτό επίσης μπορεί να μου δημιουργήσει άγ-

χος, όπως και η επιθετικότητα». (Υπ. 8) 
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Το άγχος και την πίεση που βιώνουν σχετικά με την εκδήλωση διαταρακτικών συ-

μπεριφορών συνδέεται πρώτιστα όπως οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν με τη δυ-

σκολία/αδυναμία που έχουν ως προς το χειρισμό των συμπεριφορών αυτών. 

 

«Άγχος [έχω] κυρίως στο πώς θα αντιμετωπίσω τη συμπεριφορά τους, το πώς 

θα διαχειριστώ τα προβλήματα». (Υπ. 14) 

 

«Ήταν [ο μαθητής] πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Δεν ήξερες πώς να το χει-

ριστείς. Είχε μια τάση να κόβει, να ρίχνει να καταστρέφει τα πάντα». (Υπ. 15) 

 

«Οι δύσκολες συμπεριφορές με αγχώνουν. Παλιά με αγχώνανε πάρα πολύ γιατί 

δεν ήξερα τι να χειριστώ και πώς». (Υπ. 6) 

 

«Σε μια δύσκολη συμπεριφορά νιώθω ότι δεν μπορώ να τα καταφέρω, πολλές 

φορές έλεγα ότι δεν είμαι εγώ για αυτό, ότι άλλοι θα τα κατάφερναν καλύτερα, 

ότι δεν πιάνει αυτό που κάνω τελικά». (Υπ. 5) 

 

Η απρόβλεπτη και συχνή εμφάνιση των συμπεριφορών αυτών αποτελεί ένα επιπλέον 

πρόβλημα: 

 

«Δεν μπορείς να ελέγξεις πότε θα έρθουνε, δεν μπορείς να το προβλέψεις και 

δημιουργούνε προβλήματα στο καθημερινό πρόγραμμα». (Υπ. 25) 

 

Κάποιοι αναφέρονται και στα ηθικά διλλήματα που εγείρονται ως προς τον χειρισμό 

συμπεριφορών που αφορούν την σεξουαλικότητα των μαθητών. 

 

«Συμπεριφορές όπως ο αυνανισμός δεν μπορείς να τις χειριστείς γιατί μπαίνουν 

ηθικά διλλήματα, δηλαδή πώς θα το βοηθήσεις να εκτονωθεί;» (Υπ. 24) 

 

Η εκδήλωση δύσκολων συμπεριφορών από τους μαθητές και η απρόβλεπτη συμπερι-

φορά που μπορεί να εκδηλώσουν ανά πάσα στιγμή στρεσάρει τους εκπαιδευτικούς 

καθώς όπως απαιτείται συνήθως από τις ίδιες τις περιστάσεις οφείλουν να έχουν 

διαρκώς την προσοχή τους στραμμένη πάνω στους μαθητές τους τόσο μέσα στη σχο-

λική τάξη, όσο και την ώρα του διαλείμματος. Οι παιδαγωγοί τονίζουν ότι οφείλουν 
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να βρίσκονται διαρκώς σε εγρήγορση με τους μαθητές τους όλες τις στιγμές και σε 

όλους τους σχολικούς χώρους και δεν έχουν καθόλου χρόνο για να κάνουν ένα διά-

λειμμα οι ίδιοι. 

 

«Υπάρχει ένας διαρκής φόβος μη χάσουμε τα παιδιά από τα μάτια μας, να μη 

συμβεί τίποτα. Πρέπει να έχουμε την προσοχή μας στραμμένη κάθε δευτερόλε-

πτο. Δεν μπορεί κανείς να χαλαρώσει όταν έχει παιδί με αυτισμό». (Υπ. 8) 

 

Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών αναφέρεται στη σωματική ακεραιότητα των μα-

θητών ως μια παράμετρο που πρώτιστα τους απασχολεί στο χώρο του σχολείου. 

 

«Ένα μικρό άγχος ήταν η σωματική ακεραιότητα των παιδιών. Περισσότερο [οι 

δυσκολίες] έχουν να κάνουν με το φόβο μου για τη σωματική τους ακεραιότητα, 

δηλαδή συμπεριφορές των μαθητών που μπορεί να οδηγήσουν στον αυτοτραυ-

ματισμό, αυτά με ζορίζουν περισσότερο. Θέλω να διασφαλίσω την σωματική 

τους ακεραιότητα. Αυτό έχει να κάνει πιο πού με φόβους μου παρά με δυσκολίες 

και εκεί επικεντρώνομαι, γι αυτό λέω ότι είμαι παρών. ο δάσκαλος έχει την ευ-

θύνη, όχι τέλειωσε η ώρα και δεν έχω καμιά ευθύνη για τους μαθητές μου. Εγώ 

πάντα τους μαθητές μου τους έχω στα μάτια μου από το πρωί που θα τους δω 

μέχρι τη στιγμή που θα τους βάλω στο λεωφορείο. Η έγνοια μου και το μάτι μου 

είναι στραμμένα εκεί. Το που και το πώς θα σταθούν, με ποιους θα συνανα-

στραφούν, τι θα κάνουν, παντού σε όλους τους χώρους». (Υπ. 4) 

 

«Ήταν άγχος του πώς θα χειριστώ το κάθε συγκεκριμένο παιδί. Κυρίως είχα άγ-

χος να είναι όλοι ασφαλείς. […] Είχε σπάσει και τζάμι πέρσι δύο φορές.. Ήταν 

απρόβλεπτος για μένα. Είχε πολλή δύναμη». (Υπ. 14) 

 

«Πάντα φοβάμαι το απροσδόκητο, για τη σωματική ακεραιότητα του παιδιού ή 

και του εκπαιδευτικού που είναι κοντά του, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί..». 

(Υπ. 6) 

 

«Στην αρχή μέχρι και εφιάλτες έβλεπα, έβλεπα τα παιδιά, ότι κάποιο χτύπησε, 

ότι κάτι έγινε αλλά μετά εντάξει, πιο χαλαρά. Ότι είναι να γίνει θα γίνει, άμα εί-

ναι να το σκεφτόμαστε συνέχεια». (Υπ. 22) 
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Η εκδήλωση δύσκολων συμπεριφορών απαιτεί ειδικούς χειρισμούς στον έλεγχο και 

στη διαχείριση τους από τους εκπαιδευτικούς. Ο παράγοντας χρόνος που περνάει ο 

εκπαιδευτικός παρατηρώντας τον μαθητή θεωρείται πολύ σημαντικός για την αξιολό-

γηση/ερμηνεία και τον καθορισμό του τρόπου δράσης /αντίδρασης απέναντι σ’ αυτές 

τις συμπεριφορές. 

 

Πολλοί εκπαιδευτικοί επισημαίνουν πώς το άγχος τους σχετικά με τις «δύσκολες συ-

μπεριφορές» μειώνεται όταν έπειτα από ένα χρονικό διάστημα παρατήρησης και 

«συμβίωσης» με τους μαθητές τους αποκτούν μια επίγνωση της συμπεριφοράς και 

των αναγκών που αυτή εκφράζει καθώς εκδηλώνεται. 

 

«Στην αρχή σε αγχώνουν οι δύσκολες συμπεριφορές για ένα διάστημα αλλά με-

τά όταν μαθαίνεις τα παιδιά, μαθαίνεις τη συμπεριφορά τους κα σου φεύγει αυ-

τό το άγχος του τι θα κάνω μέσα στην τάξη. Βέβαια χρειάζεται ένα χρονικό διά-

στημα. Μόνο όταν βλέπεις κάποια πράγματα που δεν λειτουργούν σωστά εκεί σε 

πιάνει λίγο άγχος και ψάχνεσαι ‘τι πρέπει να κάνω, τι να αλλάξω στο πρόγραμ-

μα για να έχει μεγαλύτερο αποτέλεσμα για τα παιδιά’, τότε σε πιάνει άγχος αλλά 

μόλις θέσεις τους στόχους και βρεις τι πρέπει να κάνεις παύεις να έχεις άγχος». 

(Υπ. 24) 

 

Οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν πώς απαιτείται ένα διάστημα εξοικείωσης και προσαρ-

μογής με τους μαθητές τους προκειμένου να γνωρίσουν τις ανάγκες τους και να εξοι-

κειωθούν με τη συμπεριφορά τους έτσι ώστε στη συνέχεια να μπορούν να κάνουν 

σωστή αξιολόγηση, να θέσουν σαφείς εκπαιδευτικούς στόχους και να δημιουργήσουν 

κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα. Η επίγνωση του δυναμικού και των ιδιαίτε-

ρων ατομικών χαρακτηριστικών των μαθητών αποτελεί  σημαντική συνιστώσα ως 

προς τον έλεγχο του άγχους που οι ίδιοι εκδηλώνουν. 

 

1. 1. 3. Άγχος που συνδέεται με την εξέλιξη των μαθητών (έλλειψη ορατών και 

μόνιμων αποτελεσμάτων) 

 

Οι παλινδρομήσεις και η αργή πρόοδος και εξέλιξη των μαθητών με αυτισμό τόσο 

στον γνωστικό όσο και στον ψυχοσυναισθηματικό τομέα απογοητεύει και στρεσάρει 
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τους εκπαιδευτικούς που δεν βλέπουν ορατά και μόνιμα αποτελέσματα στις προσπά-

θειες εκπαίδευσης των μαθητών τους. 

 

«Εγώ που δούλεψα πολλά χρόνια στη γενική αγωγή στην αρχή ένιωθα μια απο-

γοήτευση γιατί έβλεπα ότι η δουλειά μου δεν έχει αποτέλεσμα. Οπωσδήποτε έ-

χεις μια αγωνία. Θέλεις κάτι να προσφέρεις, κάτι να μάθουν αυτά τα παιδιά. 

Και στο γνωστικό κομμάτι- πέρα από την αυτοεξυπηρέτηση και την αυτονομία». 

(Υπ. 13) 

 

«Είχα άγχος ειδικά τα πρώτα χρόνια το άγχος ήταν ότι δεν έβλεπα βελτιώσεις , 

αποτελέσματα θεαματικά κι αυτό με φόρτωνε με άγχος. Αλλά σιγά σιγά κατάλα-

βα ότι εδώ και το ελάχιστο βήμα είναι μεγάλη υπόθεση για οποιαδήποτε παιδί 

με προβλήματα. Οπότε δεν περιμένουμε τα μεγάλα άλματα αλλά τα μικρά βήμα-

τα». (Υπ. 20) 

 

«Στην καθημερινότητα σε αγχώνει όταν βλέπεις ότι προχωράς και δεν έχεις το 

αποτέλεσμα που θες. Αγχώνεσαι όλο και πιο πολύ και παύει να είναι δημιουργι-

κό Το δύσκολο είναι όταν δεν ξέρεις τα παιδιά ότι σου παίρνει πολύ μεγάλο 

χρόνο να τα μάθεις και να δεις τι μπορεί να έχει αποτέλεσμα». (Υπ. 25) 

 

«Θεωρώ ότι στο ΤΕ έχεις να δώσεις περισσότερα πράγματα, να επικοινωνήσεις 

καλύτερα με τα παιδιά και νιώθεις κάπως ότι κάνεις κάτι, ότι έχει κάποιο απο-

τέλεσμα η δουλειά σου. Στα ειδικά σχολεία και ειδικά με τον αυτισμό, που δεν 

έχεις τη χαρά της επικοινωνίας, δεν βλέπεις αποτέλεσμα πάντα σ’ αυτό που κά-

νεις κι αυτό είναι λίγο καταθλιπτικό συναίσθημα, σε πιάνει και λες ‘τι κάνω τώ-

ρα;’ Προσπαθώ, προσπαθώ και τίποτα». (Υπ. 5) 

 

«Πολλές φορές ναι, νιώθεις απογοήτευση όταν βλέπεις ότι δεν μπορείς να προ-

χωρήσεις. Γιατί δεν προχωράς μόνο στο γνωστικό κομμάτι, προχωράς και στο 

κομμάτι της συμπεριφοράς , της συναισθηματικής οργάνωσης.. Βλέπεις ότι μπο-

ρεί να κάνεις βήματα κάπου και κάπου αλλού να χάνεις. Πρέπει να κοιτάξεις το 

παιδί από όλες τις πλευρές. Πολλές φορές κάνουν παλινδρόμηση τα παιδιά, ο-

πότε εκεί που πας καλά μετά ξαναγυρίζεις πίσω. Άντε φτου κι από την αρχή». 

(Υπ. 16) 
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Επιπρόσθετα κάποιοι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι τους αγχώνει η φύση του αυτι-

σμού και η αναγκαιότητα εφαρμογής συγκεκριμένων συμπεριφορικών προσεγγί-

σεων στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Ο εκπαιδευτικός που εργάζεται σε ένα ειδικό πλαίσιο με μαθητές με αυτισμό 

οφείλει λόγω της ιδιαιτερότητας της διαταραχής να εργαστεί με προγράμματα δομη-

μένης διδασκαλίας (όπως το πρόγραμμα Teacch) που περιλαμβάνουν υψηλή δόμηση 

του χώρου και οπτικοποίηση αλλά και συγκεκριμένες «ρουτίνες» δραστηριοτήτων 

προκειμένου ο μαθητής να γνωρίζει που θα πάει και τι θα κάνει κάθε στιγμή. Το συ-

γκεκριμένο και σταθερό μοτίβο διδασκαλίας που πρέπει να ακολουθηθεί στη σχο-

λική τάξη δημιουργεί άγχος στους εκπαιδευτικούς όπως φαίνεται από τα χωρία των 

συνεντεύξεων που παραθέτουμε: 

 

«Με αγχώνει ο αυτισμός… .Ανά πάσα στιγμή πρέπει να είναι τόσο καθορισμένο 

το πλαίσιο, κάτι σαν το ‘ξυράφι του Όκαμ’ κρακ, κρακ, κρακ που εγώ σαν χα-

ρακτήρας είμαι σε άλλη κατεύθυνση. Ο αυτιστικός τα θέλει να είναι όλα ρυθμι-

σμένα μέχρι το τέλος. Μέχρι να το συνειδητοποιήσω, να το χωνέψω αυτό το 

πράγμα αγχωνόμουν –και ακόμα με αγχώνει». (Υπ. 1) 

 

«Με άγχωνε η αίσθηση ότι θα βαριέμαι, ότι θα κάνω τα ίδια πράγματα-επειδή 

αυτά κάνουν μια συγκεκριμένη ρουτίνα, σταθερά πράγματα, δομή συγκεκριμένη. 

Το ότι θα κάνω κάθε μέρα το ίδιο πράγμα και όχι κάτι διαφορετικό. Συν 

το ότι δεν επικοινωνείς, συν το ότι δεν μιλάς». (Υπ. 5) 

 

1. 1. 4. Ο επαγγελματικός ρόλος ως παράγοντας άγχους 

 

Μια κατηγορία παραγόντων που αναφέρεται στο άγχος των εκπαιδευτικών συνδέεται 

με το πώς αντιλαμβάνονται οι ίδιοι τον επαγγελματικό τους ρόλο ως ειδικού παι-

δαγωγού καθώς και τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυ-

τόν κατά την άσκηση του εκπαιδευτικού τους έργου. 

Το στρες των εκπαιδευτικών συνδέεται με την ανάγκη για αποδοτικότητα 

στην εργασία τους. Αναρωτιούνται σχετικά με τις προσωπικές ικανότητες και δεξιό-

τητες που διαθέτουν ως προς την επίτευξη των στόχων τους και την αποτελεσματικό-

τητα της διδασκαλίας τους. 
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«Το άγχος της απόδοσης που έχω είναι παρευξημένο μέσα μου·….αν δηλ. αυτό 

το οποίο θα κάνω είναι αποδοτικό. Και δεν στο επιβάλλει κανένας πάνω απ’ το 

κεφάλι σου γιατί πιθανόν σ’ αυτή την περίπτωση να είχα λιγότερο άγχος. Απ’ 

την στιγμή που δεν έχω κανέναν και μπαίνω στη διαδικασία ότι απέναντί μου 

έχω ένα παιδί το οποίο πρέπει με κάποιο τρόπο να μάθει, να το βάλεις σε μια 

διαδικασία, να γίνει περισσότερο αυτόνομο-αυτό σου δημιουργεί άγχος». (Υπ. 

1) 

 

« [Σκέφτομαι ότι ] μου δόθηκαν κάποιες ευκαιρίες ας πούμε να φτιάξω κι άλλα 

υλικά ή να διαβάσω και δεν το έκανα, γιατί δεν ξέρω…υπήρχαν στιγμές που εί-

χα μπλοκάρει, είχα άγχος και δεν μπορούσα...ήθελα δηλαδή να κάτσω και να 

χαλαρώσω, να σκεφτώ κι αυτό περισσότερο έχει να κάνει με μένα κι όχι με τα 

παιδιά. Ήθελα δουλειά με τον εαυτό μου βασικά γιατί στο τέλος κάθε χρονιάς 

έλεγα ‘πω πω θα μπορούσα να κάνω κι αυτό, κι αυτό ή αν ήταν έτσι ... τότε αυ-

τό’… Αυτό πρέπει να το ξεπεράσω γιατί θα με πάει πίσω αν το συνεχίσω». (Υπ. 

21) 

 

Οι εκπαιδευτικοί δίνουν έμφαση στο γεγονός ότι το στρες που βιώνουν αφορά κύρια 

τον τρόπο που οι ίδιοι τοποθετούνται απέναντι στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία και 

σε προσωπικές αντιλήψεις σχετικά με τα επίπεδα επίτευξης και ικανοτήτων που δια-

θέτουν. 

Επιπρόσθετα δηλώνουν ότι η πίεση που βιώνουν δεν συνδέεται με άλλους ε-

πιβεβλημένους «εκ των έξω» παράγοντες με την μορφή του ελέγχου που να αφορούν 

τη διοίκηση του σχολείου ή τις υπηρεσίες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και του 

υπουργείου Παιδείας. 

Χαρακτηριστικά κάποιοι εμφανίστηκαν αρνητικοί ως προς την παντελή α-

πουσία αξιολόγησης και ελέγχου στις μονάδες Ειδικής Αγωγής όπως φαίνεται από το 

απόσπασμα που ακολουθεί: 

 

«Μπορείς να κάνεις πολύ εύκολα πασαλείμματα στην ΕΑ. Δεν σε ελέγχει κανείς. 

Κλειστή η πόρτα. Δεν ξέρει κανένας τίποτα, τελείωσε. Το πιο εύκολο πράγμα. 

Στο γενικό σχολείο μπορεί να ελέγξει ο γονιός τι έμαθε το παιδί του, εδώ δεν 

μπορεί. Πόσο μάλλον όταν ξέρουν όλοι ότι το παιδί με ειδικές ανάγκες  δύσκολα 
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μαθαίνει-και ειδικά στον αυτισμό που δεν μπορεί να το γενικεύσει κιόλας, δεν 

μπορεί να το κουβαλήσει στο σπίτι». (Υπ. 13) 

 

Υπάρχουν στη συνέχεια και πιο σαφείς αναφορές σχετικά με το άγχος περί αποδοτι-

κότητας που έχουν να κάνουν με την υλοποίηση των προγραμματισμένων στό-

χων. Το πώς θα κυλήσει το πρόγραμμα της κάθε μέρας τόσο από την πλευρά των 

στόχων που θέτει ο εκπαιδευτικός όσο και από την πλευρά της μη διατάραξης του 

κλίματος στην τάξη λόγω συμπεριφορικών προβλημάτων που μπορεί να εκδηλωθούν 

από τη μεριά των μαθητών απασχολεί ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς. 

Συνακόλουθα η δημιουργία και διατήρηση ενός ήρεμου σχολικού κλίματος 

αποτελεί έναν πρωταρχικό εκπαιδευτικό στόχο στα πλαίσια του ειδικού σχολείου. 

 

«Πάντα είχα άγχος στο τι θα κάνω, τι θα μου συμβεί, τι θα γίνει. Πάντα είχα 

άγχος και καθημερινά πώς θα μου βγει η μέρα. Αν και την είχα προγραμματι-

σμένη, είχα πάντα στο μυαλό μου ότι μπορεί να μη βγει, πάρα πολλές φορές. Γι 

αυτό είχα στο μυαλό μου πάντα και εναλλακτικές λύσεις, να μην κολλάω σ’ αυ-

τό που είχα σκεφτεί να κάνω όταν βλέπω ότι η δυναμική της ομάδας την τάδε 

μέρα είναι τελείως διαφορετική, έξω από τους δικούς μου στόχους και τον προ-

γραμματισμό. 

Άγχος γενικότερα πώς θα κυλήσει η μέρα, με την έννοια της ύλης της 

δουλειάς, δηλαδή των στόχων που έχω θέσει, αν υλοποιήσω τους στόχους. Να 

μην έχω προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών, προβλήματα εκρήξεων». (Υπ. 

4) 

 

«Άγχος με όλα. Το άγχος το δικό μου είναι αν θα μπορέσω να πετύχω τους στό-

χους. Πολλές φορές νιώθω πιεσμένη από άποψη χρόνου, ότι δεν κάνω κάτι. 

Δηλαδή τα αποτελέσματα είναι μακροπρόθεσμα, δε φαίνονται άμεσα …κι αυτό 

δημιουργεί ένα άγχος ότι δεν προχωράς ή ότι δεν έχεις βάλει σωστούς στόχους.. 

και νομίζω ότι δεν τα καταφέρνω σε κάποιο κομμάτι». (Υπ. 16) 

 

Κάποιοι εκπαιδευτικοί κάνουν αναφορές στις δυσκολίες που αναπτύσσονται ως 

προς τη διεπιστημονική συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των διαφορετικών 

επαγγελματικών ειδικοτήτων, όταν δεν είναι ξεκάθαροι και σαφείς οι ρόλοι και τα 

πεδία δράσης που αναλαμβάνουν (καθώς τα αντικείμενα τους αλληλοκαλύπτονται ως 
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ένα βαθμό) και όταν δεν επιχειρείται κοινός σχεδιασμός ως προς τις δράσεις και τις 

παρεμβάσεις που θα ακολουθηθούν: 

 

«Προφανώς και έχω ασάφεια, δηλαδή πού ξεκινάνε οι δικές μου παιδαγωγικές 

λίστες δεξιοτήτων –του παιδαγωγού –και που του ψυχολόγου ή του κοινωνικού 

λειτουργού; Δεν είναι μόνο δικιά μου η ασάφεια. Προφανώς είναι σ’ όλη την ει-

δική αγωγή. Το αντικείμενο είναι τεράστιο και στην Ελλάδα ουσιαστικά πριν 

από 4-5 χρόνια άρχισε η διεπιστημονική προσέγγιση με τα ΚΔΑΥ. Τα πράγματα 

είναι πρόσφατα. Ακόμα δεν έχουμε δει πώς γράφει ένας μια αξιολογική έκθεση, 

να τη στείλει στον άλλο, δηλαδή οι κώδικες επικοινωνίας ανάμεσα στις ειδικό-

τητες είναι ακόμα άγνωστοι. Για αυτό υπάρχουν μια σειρά από προβλήματα. Ο 

άλλος σου λέει ‘μπαίνεις στα χωράφια μου’. Προφανώς όταν το χωράφι το δικό 

μου και το δικό σου αλληλοκαλύπτονται.[…] Σιγά σιγά με τα χρόνια η εμπειρία 

και η πρακτική μας δείχνουν ποια είναι τα όρια του καθένα». (Υπ. 21) 

 

«Δεν είναι ξεκαθαρισμένο ποιο είναι το επιστημονικό αντικείμενο του ειδικού 

παιδαγωγού. Τεκμηριωμένα πράγματα δε βρίσκεις πουθενά. 

Υπάρχει η αποσπασματικότητα στην οποία παραδέρνει η επιστημονική 

κοινότητα. Η επιστήμη είναι ένα τεράστιο πράγμα που μέσα εκεί πέφτουνε αλ-

ληλοσυγκρουόμενες απόψεις». (Υπ. 1) 

 

 

1. 1. 5. Άγχος που συνδέεται με τις εργασιακές συνθήκες 

 

Μια άλλη κατηγορία αγχογόνων παραγόντων για τους εκπαιδευτικούς συνδέεται με 

τις εργασιακές τους συνθήκες στο περιβάλλον του σχολείου. 

Μια βασική παράμετρος που στρεσάρει τους ειδικούς παιδαγωγούς είναι η πί-

εση που βιώνουν λόγω της έλλειψης χρόνου. 

Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν πως ο διαθέσιμος σχολικός χρόνος δεν επαρκεί 

για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών στόχων που θέτουν ούτε για να ασχοληθούν 

αποτελεσματικά τόσο με τον γνωστικό τομέα όσο και με τα συμπεριφορικά προβλή-

ματα των μαθητών τους: 
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«Έχω άγχος όταν έχω στο νου μου διάφορα πράγματα και δεν προλαβαίνω να 

τα κάνω, σχετικά με το χρόνο». (Υπ. 13) 

 

«Κι εδώ βάζω και τον χρόνο, στο ότι έχεις να δουλέψεις πάρα πολλά κομμάτια. 

Δεν βλέπεις πολλές φορές αποτέλεσμα γι αυτό το λόγο. Τι να προλάβεις μέσα σε 

πέντε ώρες; Θέλει ο γονιός και το γνωστικό κομμάτι να προχωρήσει». (Υπ. 13) 

 

Επιπλέον οι παιδαγωγοί συνδέουν την έλλειψη χρόνου με τον αριθμό των μαθητών 

που αντιστοιχεί στον κάθε εκπαιδευτικό και με την δυσκολία των περιπτώσεων τους. 

 

«Δεν γίνεται να έχεις τρία παιδιά μέσα στην τάξη και να δουλεύεις συγχρόνως 

και με τα τρία. Δεν επαρκεί ο χρόνος και είναι δύσκολες οι περιπτώσεις. Τουλά-

χιστον στην αρχή δε γίνεται να τα χειριστείς και τα τρία και να μπορείς να έχεις 

αποτελέσματα, γιατί πρέπει να μοιράσεις το χρόνο σε τρία διαφορετικά παιδιά 

που είναι διαφορετικές περιπτώσεις, έχουν τρία διαφορετικά προγράμμα-

τα…Μέχρι να καθίσετε και να δώσεις τις δραστηριότητες ο χρόνος τελείωσε. 

Θέλεις δε θέλεις κάποιο παιδί θα το αφήσεις λίγο πιο πίσω, θα το αδικήσεις». 

(Υπ. 24) 

 

Ο μεγάλος αριθμός μαθητών ανά τμήμα συνυπολογίζεται ως μια σημαντική παρά-

μετρος για το στρες των εκπαιδευτικών. Ο αριθμός των μαθητών που αντιστοιχεί ανά 

εκπαιδευτικό στις σχολικές μονάδες που διαθέτουν αμιγή τμήματα αυτισμού είναι 

κατά μέσο όρο 3-4 μαθητές. Η ανομοιογένεια των περιπτώσεων των μαθητών ως 

προς τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες προϋποθέτει τον σχεδιασμό και την εκπόνηση 

εξατομικευμένων προγραμμάτων για το κάθε παιδί. 

Η δε εφαρμογή τους προϋποθέτει ευλυγισία στον χρόνο που θα διατεθεί ως 

προς την εκπαίδευση για κάθε μαθητή από τον εκπαιδευτικό. Οι εκπαιδευτικοί τονί-

ζουν τις δυσκολίες που προκύπτουν από την έλλειψη χρόνου για διδασκαλία 1:1 (ένα 

προς ένα) με τους μαθητές. 

 

«Το βασικό είναι η διδασκαλία 1:1. Όταν υπάρχουν πάνω από ένα παιδιά αυτό 

δυσκολεύει τα πράγματα. Υπάρχουν παιδιά που ζητάνε τη διαρκή προσοχή του 

δασκάλου. 
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Είναι δύσκολο να ασχολούμαι ταυτόχρονα με δυο τρία παιδιά, με τρία 

εξατομικευμένα προγράμματα μέσα στον ίδιο χρόνο. Βέβαια κάποια παιδιά ερ-

γάζονται μόνα τους αλλά αυτό δε συμβαίνει πάντα, ούτε με όλα τα παιδιά. (Υπ. 

8) 

 

Τονίζεται ακόμα πώς η σοβαρότητα κάποιων περιπτώσεων μαθητών απαιτούν την 

αποκλειστική ενασχόληση του εκπαιδευτικού. Το άγχος στις περιπτώσεις αυτές προ-

κύπτει από την αντικειμενική δυσκολία για μια δίκαιη κατανομή του χρόνου σε όλους 

τους μαθητές. Ως συνέπεια αυτής της αδυναμίας είναι να εγείρονται ηθικά διλήμματα 

στους εκπαιδευτικούς ως προς την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχουν στους 

μαθητές. Πολλοί ομολογούν ότι η εκπαιδευτική διαδικασία εκπίπτει λόγω του μεγά-

λου αριθμού των μαθητών και των δυσκολιών που καθημερινά αντιμετωπίζουν και 

καταλήγει σε «φύλαξη» των μαθητών. 

 

«Και έπρεπε ταυτόχρονα να δουλέψω με τρία παιδιά. Δηλαδή αν είχα την άνεση 

να μου φέρνανε ένα παιδί κάθε μήνα, να έμπαινε το ένα παιδί σε μια σειρά και 

μετά να μου φέρνανε το άλλο. Αλλά δεν είχα αυτή την ευχέρεια, τα είχα και τα 

τρία ταυτόχρονα….Ένας εκπαιδευτικός μπορεί να δουλεύει με τρία παιδιά αρκεί 

να τα εκπαιδεύσει το καθένα ξεχωριστά. Γιατί αν ένα παιδί δεν είναι καλά και 

χτυπάει το κεφάλι του θα αναστατώσει όλη την τάξη». (Υπ. 14) 

 

«Προσπαθώ να δουλέψω με 2-3 παιδιά και να κάνω φύλαξη στα άλλα, ουσια-

στικά. Γιατί το παιδί με τη βαριά περίπτωση δεν μου επιτρέπει ν’ ασχοληθώ με 

κανέναν άλλο αν ασχοληθώ με αυτήν. Τι θα γίνει; Θα δούμε. Παραμένει το άγ-

χος. Για αυτό εγώ από πέρυσι άρχισα να λέω ότι –θα μπορούσα να κάτσω πολ-

λά χρόνια, μέχρι τη συνταξιοδότησή μου στο σχολείο-βάζω ένα χρονικό όριο: 

τα τέσσερα χρόνια, αν αντέξω, όντως». (Υπ. 17) 

 

Ο υποβιβασμός του εκπαιδευτικού έργου σε «φύλαξη» βιώνεται ως αναποτελεσματι-

κότητα από τον εκπαιδευτικό και οδηγεί στην επιθυμία για εγκατάλειψη του συγκε-

κριμένου εκπαιδευτικού πλαισίου.  

 

«Εγώ στο σχολείο που δούλεψα δεν είχε δόμηση, τα παιδιά ήταν χύμα εκεί πέρα. 

Ήταν και πολλά και μεγάλα τα παιδιά.-έχουν όλες τις περιπτώσεις μέσα στην 
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τάξη. Εκεί δυσκολεύτηκα. Τους πρώτους έξι μήνες είχα πάρα πολύ άγχος,…μου 

ερχόταν να κλαίω γιατί έψαχνα κιόλας να βρω τι θα κάνω. Μετά συνήθισα, ε-

ντάξει, αλλά δεν μπόρεσα να καθήσω πάνω από δύο χρόνια γιατί δεν μπορούσα 

να κάνω τη δουλειά που ήθελα,.. ένιωθα αναποτελεσματική. […] Την επόμενη 

χρονιά, όταν είδα ότι δεν μπορούσα να δώσω τίποτα άλλο σηκώθηκα κι έφυγα 

γιατί πια έφτασα στο σημείο της φύλαξης εκεί, δεν μπορούσες να κάνεις τίποτα 

άλλο». (Υπ. 13) 

 

Συνακόλουθο ζήτημα που προκύπτει αποτελεί η δυσκολία χειρισμού των συχνά εμ-

φανιζόμενων προβλημάτων συμπεριφοράς από ένα ή περισσότερα παιδιά καθώς ο 

εκπαιδευτικός έχει και την ευθύνη όλης της τάξης που δεν μπορεί να αφήσει χωρίς 

εποπτεία.  

 

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ο αριθμός των παιδιών…δεν μπορείς να ελέγ-

ξεις ταυτόχρονα και τα τρία παιδιά που θα πάθουν μια κρίση. Το ένα είναι επι-

ληπτικό και κάνει τρομερές κρίσεις επιληψίας και δεν μπορείς να το πιέσεις να 

κάνει μια δραστηριότητα, αρχίζει να τρέμει…Μου δημιουργεί άγχος που δεν 

μπορώ να τα ελέγξω πολλές φορές, ειδικά εκτός της τάξης…πχ όταν είμαι στην 

αυλή πρέπει να κυνηγάς το ένα στη μια άκρη και το άλλο στην άλλη. Το ένα αυ-

τοτραυματίζεται, πέφτει κάτω και δε σηκώνεται. Το άλλο είναι επιθετικό. Η κα-

θημερινότητα είναι δύσκολη και το να δημιουργηθεί πρόγραμμα». (Υπ. 24) 

 

«Θα’ θελα να μπορούσα να κάνω περισσότερα πράγματα. Πολλές φορές νομίζω 

ότι δεν φτάνει ο χρόνος. Θα’ θελα να δουλεύω 1:1, να έχω περισσότερο ατομι-

κό χρόνο με κάθε μαθητή αλλά δεν γίνεται γιατί έχω όλη την τάξη και δεν υπάρ-

χει το προσωπικό για να κρατήσει τα άλλα παιδιά». (Υπ. 14) 

 

Η έλλειψη προσωπικού, τόσο σε επιστημονικές ειδικότητες όσο και σε βοηθητικό 

προσωπικό, έχει ως συνέπεια την επιφόρτιση των εκπαιδευτικών με επιπλέον καθή-

κοντα, γεγονός που προκαλεί προβλήματα τόσο στην εφαρμογή των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων όσο και στην εύρυθμη λειτουργία της σχολικής τάξης. 

 

«[Παρουσιάζουν] πολλά προβλήματα συμπεριφοράς. Και είμαι μόνη μου εδώ 

μέσα. Αν χρειαστεί κάποιο να πάει τουαλέτα πρέπει να φωνάξω το βοηθητικό 



 88

προσωπικό αλλά είναι ωρομίσθιοι και δεν είναι όλες τις ώρες εδώ κι έτσι δεν 

μπορούμε να ακολουθήσουμε σωστά το πρόγραμμα της τουαλέτας γιατί τα άλλα 

μένουνε μόνα τους και να φεύγουνε, πχ ο άλλος πηδάει από το παράθυρο. Δεν 

φτάνω μόνο εγώ, θα έπρεπε να υπάρχει άλλος ένας. Αυτό μου δημιουργεί τερά-

στιο άγχος γιατί νομίζω ότι δεν έχω κάνει σωστή δουλειά. Πχ το ένα παιδί που 

βρίσκεται σε καλύτερο επίπεδο θα μπορούσε να είχε παρακολουθήσει περισσό-

τερα προγράμματα  και να χρησιμοποιεί πιο σωστά το [ατομικό] πρόγραμμα, 

δεν κάνει όσα θα έπρεπε να κάνει στο τέλος της χρονιάς, δεν έχουν επιτευχθεί 

κάποιοι στόχοι .Η διαδικασία δεν ήταν επαρκής. Κι είναι και απογοήτευση με-

γάλη, όχι μόνο άγχος. Φταίνε οι συνθήκες αλλά φταίω κι εγώ γιατί ο καθένας 

μπορεί στην τάξη του να ρυθμίζει κάποια πράγματα που εγώ νιώθω ότι δεν τα 

χειρίστηκα σωστά». (Υπ. 24) 

 

Φόρτος εργασίας 

 

Το άγχος ως αποτέλεσμα του φόρτου εργασίας εμφανίζεται σε αρκετούς εκπαιδευτι-

κούς. Η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής επιφορτίζει με επιπλέον αρμοδιότητες τους 

ειδικούς παιδαγωγούς που αναγκάζονται να αναλάβουν κι άλλους ρόλους άσχετους 

με τον ρόλο του παιδαγωγού:  

 

«Το γενικό πρόβλημα είναι ότι πηγαίνεις στο σχολείο σαν δασκάλα και μόνο 

δασκάλα δεν γίνεσαι. Πρέπει να γίνεις χωροφύλακας, οικοδόμος, κλειδαράς, να 

μάθεις ν’ αλλάζεις τζάμια…δηλαδή το ότι μπαίνεις σ’ ένα σχολείο στο οποίο 

προέχει να κάνεις παιδαγωγικό έργο και το σχολείο αυτό δεν καλύπτει βασικές 

προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας σημαίνει ότι πρώτα πρέπει να πάρεις και 

άλλους ρόλους, να μεριμνήσεις και για άλλα πράγματα αναγκαστικά, γιατί δεν 

μπορείς να το αγνοήσεις. Κι αυτό ειδικά όταν είσαι νέος και δεν έχεις εμπειρία 

σε αποσυντονίζει. 

«Ξαφνικά έχεις το άγχος του πώς θα ανταποκριθείς στις ανάγκες των 

παιδιών και δεν ξέρεις άμα το ότι δεν ανταποκρίνεσαι έχει να κάνει με το ότι 

δεν έχεις ψαχτεί εσύ τόσο καλά ή επειδή σε αποδιοργανώνουν τα υπόλοιπα 

προβλήματα, δηλαδή στην αρχή περνάς κάτι δύσκολο, έναν προβληματισμό». 

(Υπ. 23) 
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«Δυσκολίες μεγάλες έχουμε με το υλικό γιατί όλο το υλικό το φτιάχνουμε εμείς, 

δεν υπάρχει τίποτα έτοιμο, αγοραστό. Για όλες τις δραστηριότητες  το υλικό το 

φτιάχνω εγώ και πέρα από το χρόνο που χρειάζεται-ο καθένα αφιερώνει από 

τον προσωπικό του χρόνο, έχω περάσει εδώ μέσα απογεύματα, σαββατοκύρια-

κα, διακοπές –χρειάζονται και χρήματα, πρώτες ύλες για να γίνει αυτό το υλικό. 

Κι αυτό δύσκολα το καταλαβαίνουν οι υπόλοιποι φορείς και πολλές φορές ανα-

ρωτιούνται γιατί ζητάμε τόσα λεφτά για γραφική ύλη, αλλά κανείς δεν έρχεται 

να δει τι γίνεται τελικά αυτή η ύλη». (Υπ. 6) 

 

«Ήταν μεγάλος ο φόρτος εργασίας. Έπρεπε να φτιάξουμε τους χώρους, το υλι-

κό, έπρεπε να επιμορφώσουμε και τους άλλους εκπαιδευτικούς». (Υπ. 16). 

 

Στο ίδιο μήκος κινούνται τα αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις που ακολουθούν: 

 

«Έχει πολύ τρέξιμο. Προσπαθούμε και στο διάλειμμα να δουλεύουμε –όπου συ-

ναντιούνται και με τα άλλα παιδιά, να κάνουμε κι εκεί κάποια πράγματα. Πρέ-

πει δηλαδή και στο διάλειμμα να δουλεύεις κανονικά. Κι αυτό καμιά φορά είναι 

μεγάλος φόρτος εργασίας…Κουράζεσαι πολύ, συνέχεια τρέχεις… 

Πέρυσι ένιωθα πολύ εξουθενωμένη και με πολλή σωματική κούραση,-

είχα φάει και κλωτσιές από μαθητή μέχρι να με δεχτεί. Φέτος όχι γιατί έχει α-

ποδώσει αυτό το πράγμα». (Υπ. 14) 

 

«Ακόμα χρειάζεται να ετοιμάζω πράγματα στο σπίτι ή να έρχομαι εδώ κάποια 

απογεύματα για να ετοιμάσω κάτι. Κανένας όμως δε με υποχρεώνει και δεν 

μπορώ να γκρινιάζω γι αυτό γιατί θέλω και το κάνω. Θα μπορούσα να μην το 

κάνω. […] Απ’ την άλλη φυσικά και με ενοχλεί γιατί κλέβει απ’τον χρόνο των 

δικών μου παιδιών-έχω τρία παιδιά που απαιτούνε το δικό τους κομμάτι». (Υπ. 

6) 

 

Όλοι οι ειδικοί παιδαγωγοί που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι αφιερώνουν 

πολύ προσωπικό χρόνο εκτός του ωραρίου τους για την κατασκευή του εκπαιδευτι-

κού/εποπτικού υλικού που χρησιμοποιούν στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες με 

τους μαθητές τους. 

 



 90

Το άγχος ως αποτέλεσμα του εργασιακού φόρτου εμφανίζεται κυρίως στους εκπαι-

δευτικούς που επιτελούν και το ρόλο του διευθυντή σε σχολικές μονάδες Ειδικής 

Αγωγής: 

 

«Έχω πάρα πολύ άγχος. Πάρα πολύ αν το συνδυάσετε και με την εργασία σαν 

διευθυντής, γιατί έχει πάρα πολλή δουλεία το σχολείο-ένα επιπλέον άγχος. Δη-

λαδή δεν υπάρχει χρόνος καθόλου. Έχω πολλά παιδιά-θα έπρεπε να έχω δύο 

κατά τη γνώμη μου αυτή τη στιγμή είναι πέντε μέσα στην τάξη. Είναι μεγάλο άγ-

χος ειδικά και με τη δουλεία του διευθυντή….που είναι ίδια με αυτή των πολυ-

θέσιων σχολείων. Προσπάθησα, αλλά όλος αυτός ο φόρτος εργασίας που υπάρ-

χει δεν με αφήνει ουσιαστικά. 

Υπάρχουν δύο παιδιά που βλέπεις ότι μπορείς να τα δουλέψεις. Ταυτό-

χρονα είσαι και μόνος κι έχεις κι άλλα δύο μέσα. Εκεί τι γίνεται; Ή θα πρέπει 

να έρθει κι άλλος συνάδελφος ή θα πρέπει να απαλλαγώ κάπως από τα καθήκο-

ντα του διευθυντή και της μέριμνας του σχολείου-γιατί έχουμε κι αυτά, ακόμα 

και προβλήματα κτιριακά». (Υπ. 17) 

 

Η πολλαπλότητα των ρόλων και η επιφόρτιση τους με πολλές αρμοδιότητες πέραν 

του εκπαιδευτικού έργου παράγει άγχος στους διευθυντές καθώς αισθάνονται την πί-

εση του χρόνου που δεν επαρκεί για να ανταπεξέλθουν στα πολλαπλά τους καθήκο-

ντα. 

 

1. 1 .6.  Άγχος που προκύπτει από τις δυσκολίες στη συνεργασία με τους γονείς. 

 

Η συνεργασία με την οικογένεια των μαθητών με αυτισμό σε πολλές περιπτώσεις χα-

ρακτηρίζεται ως «δύσκολη» και παράγει άγχος.  

 

«Η συνεργασία με τους γονείς δημιουργεί αρκετό άγχος και στον εκπαιδευτικό, 

γιατί πολλές φορές οι γονείς δεν αποδέχονται και δεν εκτιμούν έναν εκπαιδευτι-

κό. Θεωρούν ότι αυτοί που μπορούν να τους βοηθήσουν είναι άνθρωποι εκτός 

σχολείου…στον ιδιωτικό χώρο, είτε αυτός λέγεται λογοθεραπευτής, είτε ψυχο-

λόγος, αρκεί να πληρώνουνε. Εγώ αυτό έχω αντιμετωπίσει τα τελευταία χρό-

νια». (Υπ. 10) 

 



 91

«Πιστεύω ότι είναι η νοοτροπία τους: ότι οι άνθρωποι που είναι στον ιδιωτικό 

χώρο μπορεί να ξέρουν καλύτερα ή θεωρούν ότι είναι πιο εξειδικευμένοι ή είναι 

επιστήμονες. Είναι μια παραπλάνηση…, ότι πληρώνει ο γονιός και θέλει μια 

καλύτερη αντιμετώπιση. 

Ίσως απογοητεύονται από τα αποτελέσματα των παιδιών που δε φαίνο-

νται άμεσα στο ειδικό σχολείο και θεωρεί μετά ότι ο δάσκαλος δεν είναι σω-

στός. 

Όταν τους καλούμε, λες εσύ τα δικά σου πράγματα, τι κάνεις κι εκείνοι 

λένε τα δικά τους, ότι θέλουν να μάθουν να κάνουν τα παιδιά αυτό κι εκείνο. 

Γενικά δεν παίρνουν τις κατευθύνσεις [που τους δίνουμε], περιμένουν να πά-

ρουν κατευθύνσεις και πληροφορίες από εξωτερικούς παράγοντες, από αυτούς 

που είναι έξω». (Υπ. 16) 

 

Οι μη ρεαλιστικές προσδοκίες των γονέων σχετικά με την εξέλιξη του παιδιού τους, η 

έλλειψη εμπιστοσύνης τους προς το πρόσωπο και τη δράση των εκπαιδευτικών που 

συνδέεται με την έλλειψη αναγνώρισης προς την επαγγελματική τους ταυτότητα  α-

ποτελούν παράγοντες που στρεσάρουν τους εκπαιδευτικούς. 

Ειδικά οι νεότεροι σε ηλικία και με λίγα χρόνια προϋπηρεσίας ειδικοί παιδα-

γωγοί εμφανίζονται πιο ευάλωτοι στο στρες που προέρχεται από γονεϊκές προσδοκίες 

και βιώνουν την πίεση να αποδεικνύουν συνεχώς πως διαθέτουν τα απαιτούμενα για 

το ρόλο τους επαγγελματικά προσόντα. 

 

«Άγχος σίγουρα υπάρχει στο ξεκίνημα που προσπαθείς να βρεις ισορροπίες με 

τα παιδιά, να αποδείξεις ότι μπορείς να κάνεις καλά τη δουλειά σου. Το άγχος 

έχει να κάνει με τους γονείς που έχουνε κάποιες απαιτήσεις, που προσπαθούνε 

να δούνε πρόοδο στα παιδιά τους και πολλές φορές όταν οι γονείς απογοητεύο-

νται σε αγχώνουν πολύ περισσότερο γιατί πρέπει να τους αποδείξεις ότι το παιδί 

τους έχει δυνατότητες κι αυτό σε κάνει να νιώθεις πίεση και άγχος.  

Όταν δουλεύουνε και με άλλους ειδικούς που κάνουνε πέντε πράγματα 

περιμένουνε κι από σένα να κάνεις άλλα πέντε πράγματα κι αυτό σε βαραίνει 

περισσότερο και σε αγχώνει περισσότερο». (Υπ. 24) 

 

«Στην αρχή δεν μου είχαν καμία εμπιστοσύνη, σε σημείο μια μαμά που ξεκίνησε 

να με ρωτάει πώς θα μιλήσει στο μικρότερο αδελφάκι για το πρόβλημα του με-
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γάλου όταν πήγαμε με την ψυχολόγο [του σχολείου] να της προτείνουμε μια λύ-

ση είπε «θα ρωτήσω καλύτερα την παιδαγωγό που πάει έξω και ξέρει καλύτε-

ρα». Εκεί με ισοπέδωσε. 

Είχαν σκαμπανεβάσματα στη συμπεριφορά τους οι γονείς….Μερικές 

φορές νιώθεις ότι σε απορρίπτουν, ότι προσπαθείς για το τίποτα». (Υπ. 21). 

 

1. 1. 7. Άγχος που συνδέεται με την έλλειψη συνέχειας στην εκπαίδευση των μα-

θητών 

 

Η έλλειψη κατάλληλων εκπαιδευτικών δομών στις οποίες θα μπορούσε να συνεχιστεί 

η εκπαίδευση των μαθητών που φεύγουν από το πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας εκπαί-

δευσης προβληματίζει τους εκπαιδευτικούς που δηλώνουν πως ανησυχούν για την 

εξέλιξη των μαθητών τους. 

 

«Εντάξει, ατομικά προγράμματα διδασκαλίας. Σε ποιο πλαίσιο; Το παίρνεις, το 

κάνεις, φεύγει ο άλλος απ’ το σχολείο, χαίρεται. Δεν υπάρχει το άλλο πλαίσιο 

στο οποίο το παιδί θα εξασκήσει το όλο πράγμα». (Υπ. 1) 

 

«Με στρεσάρει πάρα πολύ το τι θα γίνουν τα παιδιά όταν θα φύγουν από μας, 

γιατί θεωρώ ότι κάνουμε πολύ μεγάλο αγώνα, μαθαίνουνε αρκετά πράγματα και 

όταν φύγουν μετά και πάνε σε δομές που δεν έχουν καμιά σχέση με τον αυτισμό. 

όλο αυτό που κάναμε εδώ θα χαθεί». (Υπ. 21) 

 

«Στην Ελλάδα δεν υπάρχει συνέχεια. Τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει γοργά 

βήματα για να προλάβουμε τους άλλους. Χρειάζεσαι χρόνια για να μπεις σε αυ-

τή τη διαδικασία. Έξω όχι πως υπάρχει κάτι διαφορετικό αλλά είναι πιο οργα-

νωμένα, δηλαδή υπάρχει το πλαίσιο στο οποίο ο δάσκαλος μπαίνει και λέει ‘αν 

αυτό το πράγμα το κάνω καλά , θα δουλεύει’. Ενώ εδώ …παίρνεις το μαθητή 

τον βάζεις σε δομημένη διδασκαλία, τον μαζεύεις, τον οριοθετείς και μετά φεύ-

γει και πάει σε ένα άλλο πλαίσιο που δεν έχει τίποτα από αυτά. Άντε πάλι από 

την αρχή πάλι». (Υπ. 1) 
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Οι παιδαγωγοί τονίζουν επιπλέον τα εμπόδια που συνδέονται με την απουσία δομών 

για την ύπαρξη συνέχειας στην εκπαίδευση των μαθητών και συνδέονται με τον 

τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης του δημόσιου τομέα: 

 

«Μετά πηγαίνουν στα ΕΕΕΕΚ, στη Β/θμια, οι οποίοι άνθρωποι όμως δεν έχουν 

ιδέα από αυτισμό. Πέρσι κάνανε μια ενδοσχολική επιμόρφωση στο διπλανό 

ΕΕΕΕΚ , ότι αυτό είναι ο αυτισμός, έτσι δουλεύουμε, έτσι μαθαίνουν. Υπήρξαν 

άνθρωποι που ενδιαφέρθηκαν και δούλεψαν. Το Σεπτέμβρη όμως δεν τους 

προσλάβανε ξανά και φέρανε καινούριους. 

Στα ΕΕΕΕΚ δεν τα θέλουνε τα παιδιά, τους τρομάζει ο αυτισμός. Φα-

ντάσου έναν έφηβο με αυτισμό, να’ ναι και σωματώδης και να παθαίνει κρίσεις. 

Πώς να το χειριστείς αυτό; Πού να διοχετεύσουν την ενέργειά του και πώς να το 

μάθουνε να επικοινωνεί, όταν δεν έχουνε την εκπαίδευση για το τι κάνουμε με 

ένα παιδί με αυτισμό». (Υπ. 6) 

 

1. 1. 8. Άγχος που συνδέεται με χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 

 

Μια κατηγορία εκπαιδευτικών συνδέει το εργασιακό άγχος με την προσωπικότητα 

και την ιδιοσυγκρασία των ίδιων.  

 

«Νομίζω ότι [το άγχος] έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Και πόσο ψηλά βάζεις 

τον πήχη στη δουλειά σου. Αν τον έχεις ψηλά και θες να κάνεις κάτι με τους συ-

γκεκριμένους μαθητές. Δεν έχει σχέση με τα χρόνια που δουλεύεις, Φέτος εγώ 

είχα ιδιαίτερο άγχος γιατί πίστευα ότι παραμελούσα τα παιδιά [με αυτισμό], ε-

πειδή έκανα μαθησιακό πρόγραμμα στα άλλα παιδιά. Αυτό μου δημιουργεί άγ-

χος στη δουλειά μου. (Υπ. 16) 

 

«Είμαι πολύ τελειομανής, έχω πολύ υψηλές προσδοκίες μάλλον. Δεν ξέρω. Και 

νιώθω και πάρα πολύ υπεύθυνη, δηλαδή τα παίρνω πολύ πατριωτικά». (Υπ. 6) 

 

«Τα προβλήματα είναι κυρίως ψυχολογικά δηλαδή με την έννοια ‘θα τα κατα-

φέρω; θα βγάλω δουλειά;’. Έχουν να κάνουν περισσότερο με μένα. Λέω ‘έχω 

αυτά τα παιδιά, τι μπορώ να κάνω;’ Ακόμα και τώρα μετά από τρία χρόνια λέω 

‘θα μπορούσα να είχα κάνει περισσότερα’». (Υπ. 21) 
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«Η προσωπικότητα παίζει πολύ ρόλο. Στην αρχή ήμουν πολύ ευαίσθητη, τα έ-

παιρνα πολύ κατάκαρδα όλα, επωμιζόμουν όλα τα προβλήματα των παιδιών, 

των γονέων. Πήγαινα σπίτι φορτωμένη. Τώρα σιγά σιγά έχω αρχίσει να απο-

στασιοποιούμαι, δηλαδή ναι μεν κατανοώ το πρόβλημα αλλά δεν θα το πάρω 

μαζί μου παντού. Δεν με ωφελεί δηλαδή, δεν το κάνω από κακία ή από έλλειψη 

ενδιαφέροντος, δεν γίνεται, δεν σε βοηθάει αυτό το πράγμα». (Υπ. 5) 

 

Από τα παραπάνω αποσπάσματα διακρίνουμε πως οι εκπαιδευτικοί συνδέουν το 

στρες με χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τους, τη ροπή προς στρες που έχουν οι 

ίδιοι, το σύστημα αξιών τους, την ικανότητα που διαθέτουν για ευελιξία και αντιμε-

τώπιση των απαιτήσεων (αλλιώς ακαμψία), αλλά και με τις σημαντικές τους ανάγκες, 

τις επιδιώξεις και τις προσδοκίες που έχουν από τον εαυτό τους. 

 

Στο απόσπασμα της συνέντευξης που ακολουθεί μια εκπαιδευτικός αναφέρεται συνο-

λικά σε μια μεγάλη «γκάμα» παραγόντων με τους οποίους συνδέεται το επαγγελματι-

κό άγχος. 

 

«Γενικά είμαι αγχώδης τύπος. Νομίζω ότι [το άγχος] προέρχεται από την έλ-

λειψη εμπειρίας, προέρχεται από τις συνθήκες, νομίζω ότι δεν καταλαβαίνουν 

[η διοίκηση] το πόσο δύσκολος είναι ο αυτισμός, το πώς πρέπει να δουλέψεις 

τον αυτισμό, το πόσο προσωπικό χρειάζεται, πόσοι δάσκαλοι κτλ. Προέρχεται 

[το άγχος] από τη συνεργασία με τους γονείς και από την αποτυχία, γιατί δεν έ-

χεις πάντα επιτυχίες στον αυτισμό, είναι πολύ μικρά τα βήματα που κάνεις και 

όταν δεν τα βλέπεις καθημερινά αλλά μακροπρόθεσμα, πχ μετά από δυο χρό-

νια…κι εγώ που είμαι κι αναπληρώτρια δεν θα τα δω γιατί δεν θα κάτσω δύο 

χρόνια σε ένα σχολείο… 

Και βγαίνει ματαίωση. Αυτό το συνειδητοποιείς, όσο και να ήξερα από 

τη σχολή ότι υπάρχει ματαίωση, ειδικά στις βαριές περιπτώσεις κτλ., όσο και να 

σου το λένε αν δεν το ζήσεις δεν το καταλαβαίνεις. Σε αυτό δεν μας είχανε προ-

ετοιμάσει σωστά, δηλαδή η ένταση που το ζεις, που το βιώνεις». (Υπ. 25) 
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1. 1. 9. Άγχος που συνδέεται με τα αντιληπτικά σχήματα των εκπαιδευτικών 

 

Το άγχος για μια κατηγορία εκπαιδευτικών συνδέεται πέρα από τα προσωπικά χαρα-

κτηριστικά του ατόμου (χαρακτήρας, προσωπικότητα) και με τις προσωπικές εκτιμή-

σεις για την ικανότητα και ευελιξία τους να λειτουργήσουν με τον τρόπο που οι ίδιοι 

επιθυμούν μέσα στο ιδιαίτερο αυτό πλαίσιο της εκπαίδευσης που αφορά την εκπαί-

δευση μαθητών με αναπηρίες. 

 

Εν προκειμένω, το στρες που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί συνδέεται με τα ατομικά α-

ντιληπτικά σχήματα και τις προκατασκευασμένες έννοιες που οι ίδιοι «κουβαλούν» 

ως δυναμικό και αφορούν την εκπαιδευτική εν γένει διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα 

αναφερόμαστε σε έννοιες που μορφοποιούνται από τους ίδιους ως βασικά ερωτήματα 

τα οποία αφορούν το πώς ορίζουν τον επαγγελματικό τους ρόλο, τις αρμοδιότητες και 

τα καθήκοντά τους σε σχέση με τα «ζωντανά υποκείμενα» τoυς μαθητές με ιδιαίτερες 

εκπαιδευτικές ανάγκες. 

 

Η διαφορετικότητα, η απόκλιση από το «κανονικό» που αφορά τόσο την εξωτερική 

εμφάνιση όσο και το δυναμικό και τη συμπεριφορά του παιδιού με ειδικές ανάγκες 

αποτελεί παράγοντα που δημιουργεί άγχος στον εκπαιδευτικό. 

 

«Στην ειδική αγωγή αυτό που κουβάλησα είναι το άγχος της αποδοχής του άλ-

λου. Έχεις τον άλλο που τρέχουν οι μύξες του. Για κάτσε να δεις πώς τον απο-

δέχεσαι, να δεις τι ένταση σε φορτώνει αυτό το πράγμα. Το άγχος του διαφορε-

τικού δηλαδή.  Δεν το χωνεύεις πλήρως ποτέ». 

Και ξαναλέω ότι υπάρχουν τα υποσυνείδητα στερεότυπα που ανακυκλώ-

νει κανείς συνεχώς μέσα του και τα βρίσκει μπροστά του μόλις βρίσκει το ερέθι-

σμα. Π.χ. βλέπεις ένα παιδί δύσμορφο, βλέπεις ένα παιδί που κάνει διάφορα 

πράγματα τα οποία δεν είσαι εκπαιδευμένος να τα αντέξεις, αυτό το πράγμα σου 

προκαλεί άγχος, στρες». (Υπ. 1) 

 

Ο ίδιος εκπαιδευτικός συνεχίζει λέγοντας: 

 

«Το άλλο [θέμα] είναι μέχρι να αντιληφθείς βιωματικά πως απέναντί σου έχεις 

ένα παιδί που όχι πως δε μαθαίνει, αλλά μαθαίνει με άλλο τρόπο και με άλλους 
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ρυθμούς. Πρέπει να φύγεις απ’ τα κλασικά-στοχοθεσίες και τέτοια και να πας σ’ 

άλλα πλαίσια, πιο κοινωνικά και πιο ευλύγιστα. Να βλέπεις τι δε σου κάνει και 

να το πετάς στο καλάθι και να προχωράς παραπέρα. Μέχρι να το μάθεις αυτό –

όχι μόνο θεωρητικά αλλά και βιωματικά σου δημιουργεί άγχος».  

 

Το άγχος προκαλείται από την επαφή με τον «διαφορετικό άλλο», τον μαθητή με αυ-

τισμό που οι ανάγκες του οι εκπαιδευτικές περιλαμβάνουν μια μεγάλη «γκάμα» πέρα 

των γνωστικών (κοινωνικών/επικοινωνιακών, αυτοεξυπηρέτησης και αυτόνομης δια-

βίωσης) οι οποίες πρέπει να ιδωθούν και να καλυφτούν σε ένα πιο ευρύ, ευλύγιστο 

και ανοιχτό πλαίσιο εκπαίδευσης.  

Ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός αναφέρεται στο «ονειρικό παιδί» που ο ίδιος 

έχει ως προκατασκευασμένη εικόνα στο μυαλό του και η οποία συγκρούεται με την 

πραγματική εικόνα ενός «διαφορετικού» παιδιού που συναντά στο πλαίσιο του ειδι-

κού σχολείου. 

 

«Στο κεφάλι σου εσύ, πιο βαθιά στα υποφλοιώδη στρώματα, στον υποθάλαμο, 

έχεις τον ‘ονειρικό άλλο’. Πως είναι ο άλλος; Δυνατός, όμορφος, με χιούμορ. 

Κάπως τον έχεις, κάπως τον φαντάζεσαι. 

Πας λοιπόν τώρα [στο σχολείο] και έχεις και ένα ονειρικό παιδί στο 

μυαλό σου. Και ξαφνικά βρίσκεσαι απέναντι σ’ ένα παιδί που όχι μόνο δεν είναι 

σαν αυτό που φαντάζεσαι, όχι μόνο είναι διαφορετικός οπτικά ή ακουστικά, αλ-

λά διαφέρει και αλλού. Είναι διαφορετικός στο σώμα και στην ψυχή…Π.χ. βλέ-

πεις ένα παιδί δύσμορφο, βλέπεις ένα παιδί που κάνει διάφορα πράγματα τα ο-

ποία δεν είσαι εκπαιδευμένος να τα αντέξεις, αυτό το πράγμα σου προκαλεί άγ-

χος, στρες». 

 

Παρουσιάζουμε στη συνέχεια συνοπτικά τους παράγοντες που προκαλούν άγχος 

στους εκπαιδευτικούς που εργάζονται με τον αυτισμό. 

 

Παράγοντες άγχους 

 

Α) Άγχος που συνδέεται με τη φύση του αυτισμού: 

 

• Οι δυσκολίες στην επικοινωνία και η μειωμένη κινητοποίηση των μαθητών 
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• Εκδήλωση συμπεριφορικών προβλημάτων (επιθετικότητα, αυτοτραυματι-

σμός, καταστροφικές τάσεις) 

• Η μεγάλη ετερογένεια/διαφοροποίηση των μαθητών που ανήκουν στο φάσμα 

• Ο αργός ρυθμός εξέλιξης/προόδου των μαθητών και η έλλειψη ορατών και 

μόνιμων αποτελεσμάτων λόγω της διαταραχής 

• Τα προβλήματα υγείας που συνοδεύουν την διαταραχή του αυτισμού 

• Η δυσκολία /σοβαρότητα των ατομικών περιπτώσεων 

 

Β) Οι αντιλήψεις για τον επαγγελματικό ρόλο 

 

• άγχος απόδοσης και επίτευξης των εκπαιδευτικών τους στόχων 

• άγχος λόγω ασάφειας του αντικειμένου 

 

Γ) Άγχος που συνδέεται με τις εργασιακές συνθήκες 

 

• Ο μεγάλος φόρτος εργασίας (δημιουργία εξατομικευμένων προγραμμάτων, η 

κατασκευή υλικού) 

• Η ανάληψη πολλαπλών ρόλων και καθηκόντων 

• Η έλλειψη χρόνου (μεγάλη προετοιμασία και εργασία εκτός εκπαιδευτικού 

ωραρίου, προβλήματα στην εξισορρόπηση του διαθέσιμου χρόνου για τους μαθητές 

από ενασχόληση με δύσκολες περιπτώσεις, έλλειψη προσωπικού 

• Ο μεγάλος αριθμός μαθητών ανά τμήμα/εκπαιδευτικό 

 

Δ) Άγχος που προκύπτει από τις δυσκολίες στη συνεργασία με τους γονείς. 

 

Ε) Άγχος που συνδέεται με την απουσία εκπαιδευτικών δομών  

 

ΣΤ) Άγχος που συνδέεται με χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 

 

Ζ) Άγχος που συνδέεται με τα αντιληπτικά σχήματα των εκπαιδευτικών 
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1. 2. Διευκολυντικοί-επιβαρυντικοί παράγοντες για το άγχος που βιώνουν οι εκ-

παιδευτικοί 

 

Πέρα από την διερεύνηση των παραγόντων που προκαλούν άγχος στους ειδικούς παι-

δαγωγούς η ερευνητική μας προσπάθεια εστιάζει στην ανάδειξη των παραμέτρων που 

λειτουργούν επιβαρυντικά για την παρουσία του άγχους ή διευκολυντικά ως προς τη 

μείωση του στα υποκείμενα της έρευνας.  

Μέσα από την επεξεργασία των δεδομένων προκύπτουν δύο βασικοί παράγο-

ντες τους οποίους οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν ως σημαντικούς και τους συν-

δέουν με το εργασιακό στρες που βιώνουν. Οι παράγοντες αυτοί αφορούν: 

α) την εκπαίδευση/ κατάρτιση και επιμόρφωση των ειδικών παιδαγωγών σχε-

τικά με το αντικείμενο του αυτισμού (θεωρητική γνώση και τεχνογνωσία σε προσεγ-

γίσεις για αυτισμό) 

β) την επαγγελματική τους εμπειρία στο συγκεκριμένο πεδίο της Ειδικής Α-

γωγής 

 

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στις παραμέτρους αυτές και στη βαρύτητα που τις α-

ποδίδουν μέσα από τις συνεντεύξεις τους οι εκπαιδευτικοί. 

 

1. 2. 1. Αναφορές στην εκπαίδευση/κατάρτιση των ειδικών παιδαγωγών σχετικά 

με το αντικείμενο του αυτισμού. 

 

Η «κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών» αποτελεί έναν παράγοντα που 

συνδέεται σε μια σχέση αντιστρόφως ανάλογη με το άγχος των εκπαιδευτικών. Η ε-

παρκής εκπαίδευση συνδέεται με χαμηλότερα επίπεδα άγχους και αντίστροφα τα υ-

ψηλά επίπεδα άγχους στις αναφορές των συμμετεχόντων συνδέονται με την ελλιπή 

κατάρτιση πάνω στο αντικείμενο του αυτισμού. 

Σε μια πρώτη προσπάθεια καταγραφής της σημασίας που αποδίδουν στην κα-

τάρτιση και επιμόρφωση τους οι εκπαιδευτικοί κρίνουμε σημαντικό να παραθέσουμε 

τις περιγραφές τους αναφορικά με την εκπαίδευση/κατάρτιση που έχουν λάβει στο 

θέμα του αυτισμού και το πώς οι ίδιοι την αποτιμούν. 

Στο σημείο αυτό οφείλουμε να παρατηρήσουμε πως οι συμμετέχοντες στην 

έρευνα εκπαιδευτικοί μπορούν με βάση την επιστημονική τους κατάρτιση και την 

επαγγελματική τους εμπειρία να κατηγοριοποιηθούν σε δύο ομάδες: σε έμπειρους και 
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άπειρους εκπαιδευτικούς (με προϋπηρεσία μικρότερη των πέντε ετών) και με κριτή-

ριο την εξειδικευμένη κατάρτιση στον αυτισμό μέσω των σπουδών τους σε καταρτι-

σμένους και μη.  

 

Τα ακόλουθα αποσπάσματα προέρχονται από συνεντεύξεις εκπαιδευτικών που με-

τεκπαιδεύτηκαν σε Διδασκαλεία στον τομέα της Ειδικής Αγωγής: 

 

«Στο Διδασκαλείο είχα την τύχη να έχω καλούς καθηγητές που μου κίνησαν το 

ενδιαφέρον για τον αυτισμό, να ψάξω, να διαβάσω, να δω τι είναι ο αυτισμός. 

Δεν μπορώ να πω ότι βγήκα από κει εξειδικευμένη ή ξέροντας, με τίποτα». (Υπ. 

6). 

 

«Το Διδασκαλείο σου δίνει γενικές πληροφορίες, κατευθύνσεις, αυτό είναι το 

καλό. Κάναμε ένα εξάμηνο για τον αυτισμό, αλλά όχι ότι μάθαμε και τίποτα ι-

διαίτερο. Το βλέπω από τους συναδέλφους δηλαδή. Εγώ διάβασα ότι βιβλιο-

γραφία υπήρχε, μάζευα πληροφορίες, ότι σεμινάριο γίνονταν, δηλαδή ήμουν συ-

νέχεια από κοντά». (Υπ. 13) 

 

Σε ερωτήματα που αφορούσαν το βαθμό ικανοποίησης από την εκπαίδευση τους στο 

αντικείμενο του αυτισμού οι περισσότεροι δηλώνουν ελάχιστα ικανοποιημένοι και 

εντοπίζουν σημαντικά ελλείμματα στην κατάρτισή τους.  

Ιδιαίτερα οι εκπαιδευτικοί που προέρχονται από τη Γενική Αγωγή και έχουν 

μια προϋπηρεσία σε σχολεία γενικής κατεύθυνσης δηλώνουν ότι μπήκαν τελείως α-

προετοίμαστοι στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και δη του αυτισμού. 

Επιπρόσθετα τονίζουν τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά την 

πρώτη τους επαφή με μαθητές με αυτισμό οι οποίες συνδέονται κύρια με την έλλειψη 

επιστημονικής πληροφόρησης για το τι είναι ο αυτισμός, για τα βασικά χαρακτηρι-

στικά του και για τη διδακτική προσέγγιση των μαθητών. 

 

Χαρακτηριστικά είναι τα χωρία από τις συνεντεύξεις που ακολουθούν: 

 

«Την πρώτη χρονιά που ασχολήθηκα [με την ειδική αγωγή] είχα στην ομάδα 

ένα παιδί με αυτισμό, μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Μετά από μερικές μέρες 

ήμουνα εκτός πλαισίου, δεν υπήρχε κανένας έλεγχος πια. Ο λόγος ήτανε ότι η 



 100

εκπαίδευση που παίρνει κανείς από τα Διδασκαλεία είναι της πλάκας, δηλ. δεν 

μαθαίνει τίποτα από όλο αυτό. Για παράδειγμα εγώ ήρθα εδώ χωρίς να ξέρω 

ούτε για τη δομημένη διδασκαλία, ούτε για το πρόγραμμα διδασκαλίας 

Makaton, ούτε τι είναι ο αυτιστικός, ότι δηλ. θέλει ένα πρόγραμμα που να ξέρει 

απ’ την αρχή ως το τέλος τι να κάνει. Εντάξει τα κλασικά που είχαμε διαβάσει 

ας πούμε –αν είχαμε διαβάσει κάτι από μόνοι μας και κάποια σεμινάρια που γί-

νανε στο Διδασκαλείο. Αλλά τελείως διαφορετικά λειτουργεί η πραγματικότητα 

απ’ αυτό που μαθαίνει ένας δάσκαλος στο Διδασκαλείο». (Υπ. 1) 

 

«Όταν ξεκίνησα να δουλεύω δεν ήξερα τίποτα από αυτισμό, δεν υπήρχε κανείς 

να με βοηθήσει…. Το πρόβλημα είναι αυτό της κακής γνώσης. Δηλαδή ξεκινάμε 

να δουλεύουμε σ’ ένα χώρο χωρίς να γνωρίζω από αυτισμό, ούτε από άλλες α-

ναπηρίες. Στο Διδασκαλείο, είναι όλα πολύ επιφανειακά. Στο συγκεκριμένο 

σχολείο δούλεψα με τα πρώτα αυτιστικά παιδιά που είχαν έρθει. Και διάβασα 

και ότι πήρα από σεμινάρια, μόνη μου. Αλλά σαφώς ακόμα και σήμερα δεν εί-

ναι επαρκής η εκπαίδευση μου». (Υπ. 2) 

 

Η απουσία κατάρτισης για τον αυτισμό επισημαίνεται ιδιαίτερα από τους εκπαιδευτι-

κούς οι οποίοι αναφέρονται τόσο στην έλλειψη της θεωρητικής γνώσης στο αντικεί-

μενο του αυτισμού όσο και στην απουσία τεχνογνωσίας σε εκπαιδευτικές προσεγγί-

σεις και την έλλειψη πρακτικής ενασχόλησης και μαθητείας με περιπτώσεις παιδιών 

με αυτισμό: 

 

«Στην αρχή προσπαθείς να κάνεις διάφορα πράγματα, αλλά αν δεν έχεις κατα-

λάβει τι είναι ο αυτιστικός κάνεις διάφορες ανοησίες σε καθημερινή βάση. Εν-

νοώ δηλ. ότι ενώ πρέπει να έχεις ένα πρόγραμμα απ’ την αρχή ως το τέλος –που 

είναι πολύ εύκολο να το κάνεις και να είσαι σταθερός σ’ αυτό το πλάνο, δεν το 

κάνεις. Κάνεις κάτι άλλο. Κι εκεί που ο άλλος [ο μαθητής] περιμένει από σένα, 

εσύ δεν είσαι εκεί, είσαι κάπου αλλού και αυτός τρελαίνεται. Και με τον τρόπο 

του –δε σου το λέει άμεσα –σου λέει: ‘τι θα κάνω τώρα;’ και φωνάζει, χτυπιέ-

ται, κάνει διάφορα τέτοια πράγματα. Κι όλο αυτό το πράγμα το εισπράττεις εσύ 

ως αποτυχία αυτού που κάνεις. Ψάχνεις να βρεις το ‘γιατί;’ τι σημαίνει αυτή η 

αποτυχία, αλλά δεν ξέρεις, είσαι ‘επί ξύλου κρεμάμενος’, δεν υπάρχει από που-

θενά κάτι». (Υπ. 1) 
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«Εμείς δεν κάναμε καθόλου πρακτική στον αυτισμό. Για δομημένη διδασκαλία 

έμαθα πολύ μετά από μια συνάδελφο, εδώ [στο σχολείο] έμαθα πώς να δουλεύ-

ω. Δηλαδή τη διαδικασία με τους φακέλους, τα συστήματα εργασίας εγώ τα έ-

μαθα στην πράξη». (Υπ.13) 

 

Αρκετά διαφοροποιημένοι εμφανίζονται οι νεότεροι εκπαιδευτικοί που έχουν λάβει 

μια πιο εξειδικευμένη κατάρτιση στην Ειδική Αγωγή μέσω των βασικών σπουδών 

τους στα πανεπιστημιακά τμήματα Ειδικής Αγωγής. Αυτοί θεωρούν τις προπτυχιακές 

τους σπουδές αρκετά ικανοποιητικές. Η επιστημονική τους κατάρτιση θεωρούν πως 

λειτουργεί ως βάση και ως «μπούσουλας» για την ενασχόλησή τους με το αντικείμε-

νο του αυτισμού.  

 

«Οι σπουδές είναι μια βάση, σου δίνουν σίγουρα έναν τρόπο σκέψης και ένα 

τρόπο δουλειάς, πχ ένα συμπεριφοριστικό μοντέλο, πώς να κάνεις την ανάλυση 

έργου, κάποια βασικά πράγματα για το πώς δουλεύεις στην Ειδική Αγωγή». 

(Υπ. 10) 

 

«Για τον αυτισμό ήμουν καλά προετοιμασμένη γιατί είχαμε κάνει πολλά μαθή-

ματα και το τελευταίο έτος ήταν αφιερωμένο σε αυτό. Παίζει σημασία και ο άν-

θρωπος, δηλαδή αν εσύ θα το ψάξεις, αν θα παρακολουθήσεις σεμινάρια…για 

να επεκτείνεις λίγο τις γνώσεις σου. Το πανεπιστήμιο δίνει μια βάση, μια κατεύ-

θυνση». (Υπ. 25) 

 

«Στη σχολή κάναμε κάποια μαθήματα για τον αυτισμό στο τελευταίο έτος για 

προσεγγίσεις, θεωρίες, ερμηνείες, εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Μπήκαμε στη 

διαδικασία να φτιάξουμε κάποιες εργασίες, η καθηγήτρια μας έδειξε για το 

Teacch, μας έβαλε στη διαδικασία να φτιάξουμε κάποιο υλικό κι αυτό ήταν ου-

σιαστικά που μας βοήθησε και μας έδωσε ένα ερέθισμα να ξεκινήσουμε κάπως 

τη διδασκαλία». (Υπ. 23) 

 

Πέρα από τη θεωρητική κατάρτιση, οι νέοι εκπαιδευτικοί αναφέρονται στη σπουδαιό-

τητα της πρακτικής ενασχόλησης τους με το αντικείμενο του αυτισμού (μέσα από την 

κατασκευή υλικού και την εφαρμογή συγκεκριμένων μεθόδων διδασκαλίας σε πραγ-
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ματικές συνθήκες στις πρακτικές διδασκαλίες τους) κατά τη διάρκεια της φοίτησης 

τους στο πανεπιστήμιο. 

 

1. 2. 2. Αναφορές στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα αυτισμού 

 

Η απουσία σχεδιασμού και εκπόνησης επιμορφωτικών προγραμμάτων από τις ηγεσί-

ες του Υπουργείου Παιδείας για την Ειδική Αγωγή τονίζεται ιδιαίτερα από τους εκ-

παιδευτικούς της έρευνας. 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί τόσο οι νεότεροι όσο και οι μεγαλύτεροι επι-

χειρούν με ατομική πρωτοβουλία να καλύψουν τις επιμορφωτικές τους ανάγκες. Α-

ναφέρονται στις προσπάθειες τους για επιμόρφωση κύρια μέσα από προγράμματα 

κατάρτισης και σεμινάρια που οργανώνουν ιδιωτικοί φορείς αλλά και μέσα από δια-

δικασίες αυτομόρφωσης και ενεργοποιώντας άτυπες δικτυώσεις μέσα από τον κύκλο 

των συναδέλφων. Πολλοί αναφέρονται στη σημαντική συμβολή του διαδικτύου ως 

προς ενημέρωση τους για θέματα αυτισμού: 

 

«Επειδή είχαμε αυτιστικά παιδιά στο σχολείο και με ενδιέφερε ο αυτισμός πα-

ρακολούθησα κάποια σεμινάρια, άκουσα πιο πολλά για το πρόγραμμα Teacch». 

(Υπ. 16) 

 

«Την επιμόρφωση την πήρα από διάφορα σεμινάρια, σεμινάρια Makaton, από 

διαβάσματα, από την καθημερινή ενασχόληση με τη δουλειά μου και με ανθρώ-

πους απ’ το σχολείο. Ρωτούσα ‘τι κάνεις εσύ;’, ‘γιατί κάνει αυτός έτσι;’ Συνέ-

χεια αυτομορφώνεσαι. Ανοίγεις τα βιβλία και λες: ‘τίποτα δε μάθαμε εκεί, και-

ρός ν’ αρχίσω, να δω’...  

[...] Η πραγματικότητα είναι άλλη από αυτή που έχεις στο μυαλό σου και 

αρχίζεις: κάνεις σεμινάρια, διαβάζεις κάνεις προγράμματα. Βλέπεις και τον άλ-

λο πως δουλεύει και ανατροφοδοτείσαι». (Υπ. 1) 

 

«Διάβασα μόνη μου… Με βοήθησε πολύ το Αναλυτικό Πρόγραμμα που υπάρχει 

για τον αυτισμό, μου έλυσε τα χέρια και από εκεί και πέρα δικό μου ψάξιμο κα-

θαρά, κάποια βιβλιογραφία από το εμπόριο, το internet και βρίσκω ανθρώπους, 

δηλαδή προσωπικούς φίλους που δουλεύουνε στο χώρο. Για μένα δεν ήταν δύ-
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σκολο, πήρα τηλέφωνο και είπα: ‘άνοιξέ μου τα μάτια γιατί δεν ξέρω τι να κά-

νω’. Μετά θέλει και μια ευρηματικότητα». (Υπ. 10) 

 

«Όταν ανακύπτει ένα νέο πρόβλημα προσπαθώ να ψάχνω είτε στο internet εί-

τε με βιβλία, είτε ρωτώντας συναδέλφους για να μπορέσω να το λύσω». (Υπ. 

7) 

 

Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί μιλούν κύρια για το άγχος των πρώτων χρό-

νων στο ξεκίνημα της επαγγελματικής τους ενασχόλησης. Θα επιχειρούσαμε να μι-

λήσουμε για ένα παραγωγικό άγχος (eustress) που κινητοποιεί τους εκπαιδευτικούς 

να αναζητήσουν τρόπους για να το ξεπεράσουν κύρια μέσω της επιμόρφωσης τους 

και της πρακτικής τριβής τους με το αντικείμενο και με την ανάπτυξη με οργανωτι-

κών πρακτικών στο εργασιακό τους περιβάλλον. 

 

1. 2. 3. Ο ρόλος της επαγγελματικής εμπειρίας των εκπαιδευτικών στην εκδήλω-

ση του άγχους 

 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί νέοι και έμπειροι αναφέρουν ως βασικό παράγοντα άγχους κα-

τά τα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής τους πορείας στο χώρο της Ειδικής Αγωγής 

την έλλειψη προηγούμενης επαφής με το συγκεκριμένο αντικείμενο του αυτισμού.  

 

«Νιώθω ότι είμαι άπειρη, δουλεύω δεύτερη χρονιά και γι αυτό έχω άγχος. Δεν 

έχω εμπειρία και οφείλεται εκεί [το άγχος]». (Υπ. 24) 

 

«Νιώθω άγχος άλλα πέρσι ένιωθα περισσότερο. Και πάλι το βάζω το πέρυσι, 

γιατί τώρα έχω μάθει τα παιδιά, προβλέπω τις αντιδράσεις τους». (Υπ. 14) 

 

Οι μετεκπαιδευμένοι εκπαιδευτικοί (που προέρχονται από το χώρο της γενικής αγω-

γής και διέθεταν μια επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών πριν την είσοδο 

τους στο χώρο των ΣΜΕΑ) δηλώσαν πως βίωναν αρκετό άγχος τα πρώτα χρόνια που 

εργάστηκαν σε ειδικό σχολείο παρ’ όλη την πρότερη επαγγελματική τους εμπειρία σε 

σχολεία Γενικής Αγωγής (που σε μερικούς ξεπερνούσε τα δέκα χρόνια). Το άγχος 

αυτό όπως αναφέρουν οι ίδιοι μειωνόταν με το πέρασμα του χρόνου και καθώς απο-

κτούσαν μεγαλύτερη εκπαιδευτική εμπειρία και καλύτερη κατανόηση του αυτισμού : 
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«Δεν θα έλεγα ότι έχω άγχος τώρα. Είχα τα πρώτα χρόνια. Ίσως γιατί δε γνώρι-

ζα πράγματα. Όλα αυτά που βλέπετε τα μάθαμε στην πορεία. Στην πορεία κατα-

νόησα καλύτερα και τον αυτισμό. Γιατί ο αυτισμός θέλει παρατήρηση. Όσο πιο 

πολύ παρατηρείς τόσο περισσότερα μαθαίνεις από τις αντιδράσεις του παιδιού 

και με τη σωστή παρατήρηση θα βρεις να κάνεις το σωστό. Θέλει πολύ να προ-

σέχεις τις αντιδράσεις του παιδιού, τι το ανησυχεί, τι το εκνευρίζει». (Υπ. 13) 

 

«Στην αρχή είχα άγχος γιατί ήμουν ανέτοιμος και δεν ήξερα πώς να διδάξω, 

πώς να προχωρήσω. Με τα χρόνια διαβάζοντας βιβλία ειδικής διδακτικής, τα 

βιβλία αυτά με βοήθησαν να αποβάλλω κάθε δισταγμό και δυσκολία. 

Η εμπειρία στο κανονικό σχολείο με βοήθησε να ασχοληθώ με αυτά τα 

παιδιά χωρίς πρόβλημα, γιατί κι εκεί υπήρχαν παιδιά κοντά σ’ αυτά τα παιδιά, 

υπερκινητικά, με υστέρηση. Πάντα είχαμε επαφή σε μικρό ή μεγάλο βαθμό με 

κάποιο τέτοιο παιδί». (Υπ. 19) 

 

«Είχα [άγχος] ειδικά τα πρώτα χρόνια το άγχος ήταν ότι δεν έβλεπα βελτιώσεις, 

αποτελέσματα θεαματικά κι αυτό με φόρτωνε με άγχος. Αλλά σιγά σιγά κατάλα-

βα ότι εδώ και το ελάχιστο βήμα είναι μεγάλη υπόθεση για οποιαδήποτε παιδί 

με προβλήματα. Οπότε δεν περιμένουμε τα μεγάλα άλματα αλλά τα μικρά βήμα-

τα». (Υπ. 20) 

 

«Η εμπειρία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Μετά είναι και ο χαρακτήρας του αν-

θρώπου. Με βοήθησε πολύ και η ψυχολογία [το πτυχίο] να κατανοώ και να 

δουλεύω ορισμένα πράγματα με τη συμπεριφορά των παιδιών. Όλα παίζουν ένα 

ρόλο». (Υπ. 7) 

 

«Το άγχος με τα χρόνια διαφοροποιείται με την έννοια ότι αποκτάς εμπειρία. 

Κάθε χρόνο ήταν και καλύτερα, ήμουν πιο ευέλικτος και περισσότερο γνώστης 

να πιάνω τη δυναμική της ομάδας και να μπορώ να ξεφεύγω και να κάνω και 

άλλα πράγματα». (Υπ. 16) 

 

«Από ένα σημείο και πέρα κατανόησα τι είναι ο αυτιστικός και το άγχος μου έ-

πεσε κατακόρυφα. Κυρίως με τα βιωματικά σεμινάρια και τη γνώση που σου λέ-
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ει ότι για τον αυτιστικό το μήνυμα πρέπει να είναι ένα και όχι δύο, όχι λίγο τώ-

ρα και λίγο μετά. Όταν συνειδητοποιήσεις ότι πρέπει να είσαι κάθετος στην ο-

ριοθέτηση τότε είναι και ο αυτιστικός καλύτερα και εσύ. Γιατί υπάρχει αυτό που 

λέμε ‘η δίοδος της επικοινωνίας’». (Υπ. 1) 

 

«Η εμπειρία είναι ίσως το μεγαλύτερο σχολειό. Θεωρία και εμπειρία είναι πε-

νήντα πενήντα. Ίσως λίγο παραπάνω η εμπειρία…Μπορείς να προβλέπεις ορι-

σμένες καταστάσεις , ορισμένες συμπεριφορές από την πείρα που κουβαλάς, για 

τα οποία στα πρώτα χρόνια ψαχνόσουν. Και [μπορείς] να χειριστείς και καλύ-

τερα, ένα ξέσπασμα, μια κρίση όταν κουβαλάς μια πείρα τόσων χρόνων». (Υπ. 

17) 

 

Αλλά και οι νεότεροι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι το άγχος τους διαφοροποιείται και 

μειώνεται μετά από τα δύο- τρία πρώτα χρόνια διδακτικής ενασχόλησης με τον αυτι-

σμό. 

 

«Στην αρχή μέχρι και εφιάλτες έβλεπα. Έβλεπα τα παιδιά, ότι κάποιο χτύπησε, 

ότι κάτι έγινε. Μετά όμως το πήρα πιο ψύχραιμα, πιο χαλαρά». (Υπ. 22) 

 

«Τώρα προσπαθώ να είμαι πιο πρακτική, δηλαδή στην αρχή όταν κάνουν αρνή-

σεις τα παιδιά ή όταν σε απορρίπτουν να μην το παίρνω προσωπικά. Αυτό έχω 

μάθει πολύ καλά: να ελέγχω δηλαδή το δικό μου συναίσθημα της ματαίωσης και 

της ανεπάρκειας. Είναι πολύ βασικό για να μην παθαίνεις και burnout. Δεν εί-

ναι εύκολο. Είναι παιδιά που δε θα σου δείξουνε σαν τα «κλασικά» παιδιά την 

αγάπη τους, θα στη δείξουνε μ’ έναν άλλο τρόπο. Δεν είναι παιδιά κοινωνικά 

και επικοινωνιακά. Αυτό πρέπει να μάθεις να το δέχεσαι και να το επεξεργάζε-

σαι. Να καταλάβεις ότι είναι αυτιστικός αυτός που έχεις μπροστά σου, δεν είναι 

μια νοητική [υστέρηση] απλή». (Υπ. 14) 

 

«Στην αρχή σε αγχώνουν οι δύσκολες συμπεριφορές για ένα διάστημα αλλά με-

τά όταν μαθαίνεις τα παιδιά, μαθαίνεις τη συμπεριφορά τους κα σου φεύγει αυ-

τό το άγχος του τι θα κάνω μέσα στην τάξη. […] Αλλά μέσα από τη δοκιμή, το 

σωστό και το λάθος καταλήγεις σε κάποιο αποτέλεσμα και τότε δεν είσαι τόσο 
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αγχωμένος, ξέρεις ότι χρειάζεται χρόνο για να λειτουργήσει και το παιδί». (Υπ. 

24) 

  

Οι εκπαιδευτικοί καθώς αποκτούν εργασιακή εμπειρία διαφοροποιούνται στην πορεία 

σχετικά με τους εκπαιδευτικούς στόχους που θέτουν και τις δράσεις που αναλαμβά-

νουν στο σχολικό πλαίσιο απέναντι στους μαθητές τους. Ο τρόπος με τον οποίο λει-

τουργούν στον επαγγελματικό τους ρόλο οι ειδικοί παιδαγωγοί φαίνεται να έχει προ-

κύψει μέσα από μια μακρά διαδικασία πειραματισμών και αυτοσχεδιασμών σε εκπαι-

δευτικές πρακτικές/μεθόδους και μια μακρά χρονική εμπλοκή σε διαδικασίες που τις 

δοκιμάζουν, τις επαναπροσδιορίζουν και τις προσαρμόζουν στις ανάγκες /απαιτήσεις 

των ατομικών περιπτώσεων των μαθητών τους. 

Ενώ αρχικά κατά την είσοδό τους στο χώρο διακρίνονται από μεγάλο ενθου-

σιασμό και ζήλο όσον αφορά τους στόχους και τις επιδιώξεις τους στη συνέχεια ε-

πέρχεται η διαπίστωση της πραγματικότητας, συνειδητοποιούν την «πραγματική κα-

τάσταση του σχολείου» όπως οι ίδιοι αναφέρουν που δύναται να διαφέρει από αυτή 

που είχαν αρχικά κατά νου. Κατά συνέπεια επαναπροσδιορίζουν και ιεραρχούν εκ 

νέου τους στόχους τους (αποτιμώντας τους σε μια πιο πραγματιστική βάση) και απο-

κτούν μια πιο συνειδητή ταυτότητα του ρόλου και των δυνατοτήτων τους και επιπλέ-

ον προβαίνουν στον επαναπροσδιορισμό των δράσεων τους προς την κατεύθυνση της 

κάλυψης βασικών αναγκών των μαθητών. Σε ορισμένες περιπτώσεις αποκτούν έναν 

«επαγγελματισμό» που μπορεί να μειώνει και το άγχος που βιώνουν.  

Αναφέρουμε χαρακτηριστικά όσα αναφέρει ένας εκπαιδευτικός: 

 

«Δεν με αγχώνει [ο αυτισμός] με την έννοια ότι πρέπει να είσαι επαγγελματίας, 

να ξέρεις κάποια πράγματα για τον αυτισμό και να προσπαθείς να τα εφαρμό-

σεις. Εγώ αισθάνομαι επαγγελματίας, ότι είναι μέρος της δουλειάς μου και ότι 

πρέπει να ανταποκριθώ όσο καλύτερα μπορώ. Πρέπει να δουλέψω κάποιες ώ-

ρες εδώ μέσα, να κάνω σωστά τη δουλειά μου και θεωρώ ότι φεύγοντας από δω 

σταματάει αυτή η δουλειά και αρχίζει η δική μου η ζωή». (Υπ. 4) 

 

1. 3. Συμπεράσματα και συσχετίσεις των ευρημάτων με άλλες έρευνες  

 

Από την ανάλυση των δεδομένων διαφαίνεται πως στο άγχος που βιώνουν οι εκπαι-

δευτικοί της έρευνας συνεπιδρούν πολλαπλοί παράγοντες. 
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Η ιδιαιτερότητα της διαταραχής του αυτισμού και πρωταρχικά τα προβλήματα 

επικοινωνίας καθώς και οι δυσκολίες στην αλληλεπίδραση με τους μαθητές εμφανί-

ζονται ως κύριοι παράγοντες που συμβάλλουν στη δημιουργία στρες στους ειδικούς 

παιδαγωγούς της έρευνας. Η δυσκολία στην επικοινωνία με τους μαθητές αποτελεί 

για τους εκπαιδευτικούς τον βασικό αγχογόνο παράγοντα στην εργασία τους, γεγονός 

που έρχεται σε συμφωνία με ανάλογη έρευνα των Lecavalier et al. (2006). 

Σχετικά με τις δυσκολίες που η ίδια η διαταραχή προκαλεί στους εκπαιδευτι-

κούς, θα σημειώναμε πώς ο ιδιαίτερος τρόπος που τα παιδιά με αυτισμό αντιλαμβά-

νονται τον κόσμο, η απουσία συνειδητού ελέγχου στις αντιδράσεις τους και η έλλει-

ψη κινητοποίησης από τη μεριά τους, έχουν ως συνέπεια την εκδήλωση «παράξενων 

και απρόβλεπτων» συμπεριφορών προκειμένου να επικοινωνήσουν τις ανάγκες τους. 

Οι εν λόγω συμπεριφορές που τα παιδιά εκδηλώνουν δεν συμβαδίζουν με τις συμπε-

ριφορές που «αναμένουν» οι εκπαιδευτές τους. Ο μαθητής με αυτισμό μπορεί να εκ-

δηλώνει αυτοδιεγερτικές συμπεριφορές, να αντιδρά με επιθετικότητα ή να αναζητά 

την κοινωνική επαφή με ακατάλληλο τρόπο, λόγω έλλειψης κατανόησης για την κοι-

νωνική πραγματικότητα, γεγονός που συνεπάγεται και την απροθυμία των παιδιών να 

ακολουθήσουν κανόνες (πχ., πειθαρχίας στη σχολική τάξη) και να συμπεριφερθούν 

με συγκεκριμένο τρόπο. Κατά συνέπεια, ο εκπαιδευτικός που δεν γνωρίζει τις δυσκο-

λίες που προκαλεί ο αυτισμός και τις αιτίες αυτών των δυσκολιών μπορεί να τις πα-

ρερμηνεύσει, να δράσει λανθασμένα και να βιώσει άγχος και αναποτελεσματικότητα 

στην εργασία του. 

Το άγχος των ειδικών παιδαγωγών της έρευνας συνδέεται επίσης με την εκδή-

λωση συμπεριφορικών προβλημάτων από τους μαθητές τους, που περιλαμβάνουν ένα 

περίπλοκο φάσμα δυσκολιών: υπερκινητικότητα, αυτοτραυματικές συμπεριφορές, 

επιθετικότητα, διάσπαση προσοχής, στερεοτυπίες, αυτοαπομόνωση, ευέξαπτη/ προ-

κλητική συμπεριφορά. Οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν πως η δυσκολία διαχείρισης των 

προβλημάτων συμπεριφοράς που εκδηλώνουν οι μαθητές τους απασχολεί πολύ πε-

ρισσότερο από τις γνωστικές τους αδυναμίες. 

Επιπρόσθετα οι εκπαιδευτικοί αναφέρονται και στη δυσκολία τους να κατα-

νοήσουν τον αυτισμό σε επίπεδο εκπαιδευτικής πράξης, η οποία προκύπτει από την 

έλλειψη πρότερης πρακτικής εμπειρίας με μαθητές στο φάσμα του αυτισμού αλλά και 

από τη μη ικανοποιητική κατάρτιση τους σε θέματα αυτισμού. Δυσκολία που αίρεται 

μόνο μέσα από την εμπειρική (βιωματική) ενασχόληση με το αντικείμενο, με τη συν-
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δρομή μεγάλου διαστήματος χρόνου και την κατάρτιση σε εκπαιδευτικές μεθόδους 

για τον αυτισμό.  

Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε πως τόσο η μακρόχρονη επαγγελματική ε-

μπειρία με τον αυτισμό όσο και η εξειδικευμένη κατάρτιση σε μεθόδους εμφανίζο-

νται να λειτουργούν ως οι βασικοί ρυθμιστικοί παράγοντες ως προς το επαγγελματικό 

άγχος αλλά και την αποτελεσματικότητα που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί της έρευνας. 

Τα προβλήματα στην επικοινωνία αλλά και οι συμπεριφορικές δυσκολίες εμ-

φανίζονται ως βασικοί παράγοντες στρες για τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται με 

τον αυτισμό και στην έρευνα των Lecavalier et al. (2006) καθώς και σε άλλες διεθνείς 

(Greene et al.,1997, Kyriakou & Sutcliffe 1978, Μc Cormick, 1997) και ελληνικές 

έρευνες (Kάντας, 2001) με ομάδες εκπαιδευτικών.  

 

Θέλουμε να σημειώσουμε στο σημείο αυτό την δυσκολία συσχετισμού των ευρημά-

των της έρευνας με ανάλογα ευρήματα στη διεθνή βιβλιογραφία κι αυτό επειδή εντο-

πίσαμε ελάχιστες έρευνες που ασχολούνται με το άγχος σε ομάδες εκπαιδευτικών που 

εργάζονται με τον αυτισμό. Κατά συνέπεια, οι όποιες συσχετίσεις με δεδομένα άλλων 

ερευνών που γίνονται αφορούν εκπαιδευτικούς στον ευρύτερο εκπαιδευτικό χώρο της 

Ειδικής ή/ και της Γενικής Αγωγής. 

Μια γενική εκτίμηση είναι πώς το άγχος των εκπαιδευτικών της έρευνας συν-

δέεται με παράγοντες που συναντάμε και σε άλλες έρευνες, οι περισσότερες εκ των 

οποίων έχουν αναφερθεί στο θεωρητικό μέρος της εργασίας μας. 

Σημαντικός παράγοντας στρες για τους ειδικούς παιδαγωγούς αποτελεί η έλ-

λειψη συγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού, κατάλληλων εποπτικών μέσων και υπο-

δομών για την εκπαίδευση των μαθητών τους, που συναντάμε και σε έρευνες της 

Αntoniou et al. (2000) και των Thanos, Kourkoutas & Vitalaki (2006). 

Η απουσία, μέχρι πρότινος, Αναλυτικών Προγραμμάτων αλλά και σχολικών 

εγχειριδίων, εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για τον αυτισμό αποτελεί ένα σο-

βαρό θέμα που λειτουργεί επιβαρυντικά για τους εκπαιδευτικούς, καθώς αναγκάζο-

νται να επωμιστούν με τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την κατα-

σκευή του υλικού που θα χρησιμοποιήσουν.  

Επιπλέον, το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ως προς τις εκπαιδευτικές μεθόδους 

στον αυτισμό «συνταγές», δηλαδή μέθοδοι παρέμβασης καθόλα αποτελεσματικές για 

όλους τους μαθητές, δημιουργεί και επαυξάνει μια αίσθηση αβεβαιότητας κι αμφιβο-

λίας στον εκπαιδευτικό ως προς τις εκπαιδευτικές πρακτικές που εφαρμόζει. 
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Ο φόρτος εργασίας σε συνδυασμό με την πολλαπλότητα των αρμοδιοτήτων 

που αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί εμφανίζονται ως βασικές παράμετροι του άγχους 

που βιώνουν. Ο εργασιακός φόρτος των εκπαιδευτικών επιτείνεται λόγω των ελλεί-

ψεων που παρατηρούνται σε προσωπικό (επιστημονικές ειδικότητες & βοηθητικό 

προσωπικό) σε μονάδες Ειδικής Αγωγής. Οι ελλείψεις αυτές εμφανίζονται να δυσχε-

ραίνουν το εκπαιδευτικό έργο και ενισχύουν με καθήκοντα τους ειδικούς παιδαγω-

γούς- καθώς ασχολούνται με εργασίες άσχετες του ρόλου τους, με συνέπεια τo άγχος 

τους να συνδέεται με τις αυξημένες αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν, στοιχείο που 

εμφανίζεται και σε έρευνες των Gersten et al. (2001) και των Wisniewski & Garliulo 

(1997).  

Οι ειδικοί παιδαγωγοί καλούνται να ενδυθούν μια σειρά από πολυδύναμους 

και πολλαπλούς ρόλους που πέρα από το σχεδιασμό και την εκπόνηση των εκπαιδευ-

τικών προγραμμάτων συνδέονται με την στήριξη και κοινωνική ένταξη των μαθητών 

καθώς και με τη συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη των οικογενειών τους. Οι 

εκπαιδευτικοί αναφέρονται επιπλέον στην επιβάρυνση που επέρχεται στην προσωπι-

κή και οικογενειακή ζωή τους από τις αυξημένες αρμοδιότητες και τον φόρτο εργα-

σίας από τη σχολική εργασία, που συμπίπτει με ευρήματα των Borg et al. (1991. 

Άλλος λόγος εμφάνισης στρες στους εκπαιδευτικούς της έρευνας αποτελεί η με-

γάλη αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό που δεν αφήνει περιθώρια για σωστή κα-

τανομή του χρόνου σε όλους τους μαθητές που αναφέρεται και στην έρευνα της 

Aντωνίου (Antoniou et al., 2006). 

Το στρες των εκπαιδευτικών επιβαρύνεται από παράγοντες που συνδέονται με 

την έλλειψη υποστήριξης από διοίκηση/κυβέρνηση, τον γραφειοκρατικό τρόπο οργά-

νωσης του εκπαιδευτικού συστήματος και της δημόσιας διοίκησης και τους χαμηλούς 

μισθούς. Οι εκπαιδευτικοί βιώνουν αισθήματα αβοηθησίας, απομόνωσης, ανεπαρ-

κούς υποστήριξης και καθοδήγησης στη διεκπεραίωση του έργου τους (Borg et al., 

1991, Thanos, Kourkoutas & Vitalaki, 2006). Θα σημειώναμε πως οι παράγοντες αυ-

τοί λειτουργούν επιβαρυντικά αλλά δεν προκαλούν άγχος στους εκπαιδευτικούς σε 

αντίθεση με ευρήματα που εμφανίζονται σε έρευνες των Κάντα & Βασιλάκη (Kantas 

& Vasilaki, 1997, Kάντας, 2001) και της Αντωνίου (Antoniou et al., 2006) όπου οι 

ίδιοι παράγοντες εμφανίζονται ως πηγές άγχους. 
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Ειδικοί παιδαγωγοί σε άλλα πλαίσια 

 

Όσον αφορά στους ειδικούς παιδαγωγούς που εργάζονται σε πλαίσια άλλα εκτός του 

ειδικού σχολείου (τμήματα Ένταξης, παράλληλη στήριξη, ΕΕΕΕΚ) τα κύρια σημεία 

που εντοπίζουμε αφορούν: α) στη σύνδεση του στρες που δηλώνουν με τον τρόπο 

οργάνωσης και λειτουργίας του γενικού σχολείου και β) στην έλλειψη υποστήριξης 

και συνεργασίας με συναδέλφους καθώς και την επαγγελματική απομόνωση που βιώ-

νουν οι ειδικοί παιδαγωγοί. 

Η έλλειψη συνεργασίας ανάμεσα σε γενικούς και ειδικούς παιδαγωγούς, αλλά 

και με επαγγελματίες του ιδιωτικού τομέα που συνεργάζονται με τις οικογένειες των 

μαθητών, έχει ως αποτέλεσμα την απουσία βασικού συντονισμού ως προς τους στό-

χους των παρεμβάσεων, το περιεχόμενο της εκπαίδευσης αλλά και τις χρησιμοποιού-

μενες διδακτικές μεθόδους και στρατηγικές μάθησης που ο καθένας χρησιμοποιεί.  

Ο δε διαχωρισμός ανάμεσα στην ειδική και τη γενική αγωγή, με τη μορφή 

διαφορετικών λειτουργιών και παρεμβάσεων για τους μαθητές, οδηγεί στον διαχωρι-

σμό των ρόλων, των προτεραιοτήτων και των αρμοδιοτήτων για τις κατηγορίες των 

εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής, με αποτέλεσμα την εργασιακή απομόνω-

ση των πρώτων και την αδυναμία ανάπτυξης συλλογικών παρεμβάσεων από το σύνο-

λο των εκπαιδευτικών (Βλάχου, 2004, Ηargreaves, 1994). 

Ως επιτακτική για τους εκπαιδευτικούς της έρευνας προβάλλει η ανάγκη για 

συνεργατική-διεπιστημονική δράση σε επίπεδο σχολικής μονάδας, η οποία προϋπο-

θέτει από όλους τους εμπλεκόμενους την αναθεωρημένη προσέγγιση σχετικά με τους 

ρόλους και τους στόχους εργασίας τους στο σχολικό πλαίσιο. 

 

Διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε νεότερους και έμπειρους εκπαιδευτικούς 

 

Κάποιες διαφοροποιήσεις παρατηρούνται στους εκπαιδευτικούς σε σχέση με την ε-

παγγελματική τους εμπειρία στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και το άγχος που εκδηλώ-

νουν. 

Οι εκπαιδευτικοί της έρευνας διαφοροποιούνται σε δύο βασικές κατηγορίες: 

α) στους νεότερους σε ηλικία με βασικές σπουδές σε τμήματα Ειδικής Αγωγής και με 

εργασιακή εμπειρία στον αυτισμό μέχρι πέντε έτη και β) στους μεγαλύτερους ηλικια-

κά, οι οποίοι μετεπήδησαν στην Ειδική Αγωγή από τα σχολεία Γενικής εκπαίδευσης 
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και που η επαγγελματική τους εμπειρία με στον αυτισμό ήταν μεγαλύτερη των πέντε 

ετών. 

Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία και πιο έμπειροι εκπαιδευτικοί αναφέρονται στο άγ-

χος των πρώτων χρόνων εργασίας τους στο χώρο της ειδικής εκπαίδευσης, λόγω της 

ελλιπούς κατάρτισης τους. Συνολικά δηλώνουν λιγότερο άγχος, συγκριτικά με τους 

νεότερους και τονίζουν τη σημασία της επαγγελματικής εμπειρίας και τριβής με το 

αντικείμενο του αυτισμού, που τους οδηγεί σε κατάλληλους εκπαιδευτικούς χειρι-

σμούς. Εμφανίζονται πιο κατασταλαγμένοι και σίγουροι για τις πρακτικές και μεθό-

δους που χρησιμοποιούν, με ρεαλιστικές προσδοκίες ως προς τον επαγγελματικό τους 

ρόλο αλλά και ως προς τους εκπαιδευτικούς στόχους που θέτουν για τους μαθητές 

τους. Το συγκεκριμένο εύρημα συμφωνεί με έρευνα των Nelson et al. (2001) στην 

οποία επισημαίνεται πως εκπαιδευτικοί με περισσότερα χρόνια εμπειρίας εμφανίζουν 

χαμηλότερα επίπεδα επαγγελματικού στρες από τους νεότερους συναδέλφους τους.  

Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί, που «μεταπηδούν» στο χώρο της Ειδικής Αγωγής 

έχοντας μια πολυετή επαγγελματική εμπειρία σε σχολεία γενικής κατεύθυνσης- ανα-

φέρονται στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα κατά τα πρώτα χρόνια της ερ-

γασίας τους σε μονάδες ΣΜΕΑ. Οι δυσκολίες χαρακτηρίζονται από τους ίδιους κύρια 

ως «προβλήματα προσαρμογής» στα δεδομένα ενός διαφορετικού πλαισίου από αυτό 

στο οποίο οι ίδιοι εργάζονταν για μια σειρά ετών, του «κανονικού σχολείου». Οι δυ-

σκολίες αυτές συνδέονται με την έλλειψη κατάρτισης/εκπαίδευσης βιωματικού τύπου 

και με την απουσία πρακτικής άσκησης σε μονάδες ειδικής αγωγής πριν την είσοδο 

τους στο χώρο αυτό. 

Οι εκπαιδευτικοί εμφανίζονται –ειδικά στα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής 

τους σταδιοδρομίας να αποθαρρύνονται από την αργή πρόοδο και την έλλειψη ενδια-

φέροντος από τη μεριά των μαθητών με αυτισμό. Όπως δηλώνουν και τα ευρήματα 

των Antoniou et al. (2000) και Zabel et al. (1984), η μάθηση και η πρόοδος για τα 

παιδιά με συμπεριφορικές δυσλειτουργίες είναι δύσκολη και χρονοβόρα και παρέχει 

χαμηλά επίπεδα ανατροφοδότησης για τον ειδικό παιδαγωγό που συχνά αποτυγχάνει 

να έχει τα προσδοκόμενα αποτελέσματα με τους μαθητές του. 

Επιπλέον ο εκπαιδευτικός που μεταβαίνει σε ένα ειδικό πλαίσιο από το χώρο 

της Γενικής Αγωγής καλείται να επανατοποθετηθεί πάνω σε μια σειρά εννοιών και 

πρακτικών που αφορούν τους μαθητές, το πλαίσιο της εκπαίδευσης και τη στοχοθε-

σία της διδασκαλίας. Καλείται να προβεί σε εσωτερικές διαδικασίες αναμόρφωσης 
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των ήδη διαμορφωμένων αντιληπτικών του σχημάτων για το ποιον εκπαιδεύει, με 

ποιο τρόπο και με ποιους βασικούς στόχους. 

 

Οι νεότεροι εκπαιδευτικοί είναι η ομάδα η οποία διαθέτει ως εφόδιο την επιστημονι-

κή κατάρτιση στην ειδική αγωγή αλλά δηλώνει άγχος στην εφαρμογή της επιστημο-

νικής γνώσης ως πράξη στη σχολική πραγματικότητα, λόγω της έλλειψης πρότερης 

επαγγελματικής εμπειρίας. 

Οι νεότεροι αυτοί εκπαιδευτικοί αναφέρουν σε μεγαλύτερη συχνότητα άγχος 

που συνδέεται με τις εκδηλωμένες συμπεριφορές των μαθητών, με την ανάληψη πολ-

λαπλών ευθυνών στο σχολείο καθώς και άγχος που συνδέεται με την επαγγελματική 

τους αβεβαιότητα και την εξέλιξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας (καθώς οι 

περισσότεροι εργαζόταν ως αναπληρωτές που κάθε χρόνο άλλαζαν επαγγελματικό 

περιβάλλον).  

Οι νέοι εκπαιδευτικοί προβαίνουν σε μια βαθιά περιγραφική αυτοδιερεύνηση 

των συναισθηματικών τους καταστάσεων ως προς το στρες που βιώνουν. Αυτό που 

αξίζει να σημειωθεί είναι η ενδοσκοπική και αυτοκριτική διάθεση των συμμετεχό-

ντων για ανάλυση και ονομάτιση των «ψυχολογικών αιτιών» του στρες που βιώνουν. 

Επισημαίνουμε εδώ πως την ομάδα των εκπαιδευτικών με εμπειρία μικρότερη των 

πέντε ετών την αποτελούσαν στην πλειοψηφία γυναίκες και ενδεχόμενα ο παράγο-

ντας φύλο να συνδέεται με την «αυτοκριτική» και αυτοδιερευνητική τους διάθεση.  

Σε μερικές περιπτώσεις οι νέοι εμφανίζονται να εκφράζουν μια έντονη αυτο-

αμφισβήτηση και έναν έντονο προβληματισμό σχετικά με τον τρόπο που χειρίζονται 

τις καταστάσεις στο σχολικό περιβάλλον και να εισπράττουν ως προσωπική αποτυχία 

τη δυσκολία που παρουσιάζουν στη διαχείριση και επίλυση των διαφόρων προβλημά-

των στη σχολική τάξη (πχ. των διαταρακτικών συμπεριφορών). 

Σε μια προσπάθεια «ερμηνείας» του άγχους των νέων στον επαγγελματικό 

στίβο εκπαιδευτικών θα επικαλεστούμε έρευνες των Gardley (1991), Huberman 

(1993) και Κάντα (1995) που αναφέρουν υψηλότερα ποσοστά άγχους και συμπτωμά-

των επαγγελματικής εξουθένωσης (κύρια συναισθηματικής εξάντλησης) στους νεό-

τερους εκπαιδευτικούς καθώς και των Κάντα και Βασιλάκη (Kantas & Vasilaki, 

1997, Κάντας, 2001) που αναφέρονται στις δυσκολίες και στον αναγκαίο χρόνο που 

χρειάζονται οι άπειροι εκπαιδευτικοί προκειμένου να προσαρμοστούν στην νέα επαγ-

γελματική τους πραγματικότητα. Επίσης σημειώνουμε τις έρευνες του Whitaker 

(2000) και της Billingsley (2004), που αναφέρουν πως οι νέοι παιδαγωγοί συχνά εμ-
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φανίζονται βαθιά οπτιμιστές, με μη ρεαλιστικές προσδοκίες ως προς το τι θέλουν να 

επιτύχουν στην εκπαιδευτική πράξη, καθώς επιθυμούν να αναδιοργανώσουν και να 

αλλάξουν τη ζωή των μαθητών τους, εφαρμόζοντας στην πράξη τα όσα διδάχτηκαν 

στα προπαρασκευαστικά έτη των σπουδών τους. Πολλές φορές εμφανίζονται απρό-

θυμοι να δεχτούν βοήθεια από άλλους και θέλουν να θεωρούνται «ικανοί», με αποτέ-

λεσμα στην πορεία να απογοητεύονται και να εγκαταλείπουν το πεδίο της Ειδικής 

Αγωγής μέσα στα πρώτα πέντε χρόνια. 

Κάποιοι εκπαιδευτικοί (και των δύο κατηγοριών) αναγάγουν σε προσωπική 

υπόθεση και ευθύνη τη διδασκαλία και εκπαίδευση των μαθητών με αυτισμό και σε 

αρκετές περιπτώσεις τη συνδέουν με τις προσωπικές τους ικανότητες για διδασκαλία 

με συνέπεια να βιώνουν άγχος στην προσπάθειά τους να είναι αποτελεσματικοί και 

να προσφέρουν ότι περισσότερο μπορούν στην εκπαίδευση των μαθητών. Πολλοί 

από αυτούς τους εκπαιδευτικούς αναφέρουν πως βασικό κίνητρο ενασχόλησης με την 

Ειδική Αγωγή αποτέλεσε η διάθεσή τους να βοηθήσουν τους μαθητές τους. Μπορού-

με ενδεχομένως να μιλήσουμε για μια ιδεαλιστική διάθεση προσφοράς και μια αίσ-

θηση καθήκοντος που διακατέχει αυτούς τους εκπαιδευτικούς, που όμως δεν συνδέε-

ται άμεσα με δηλώσεις τους για υψηλά επίπεδα βιωμένου άγχους. 

 

 

1.4. Συζήτηση για τα ευρήματα της έρευνας 

 

Επιχειρώντας μια γενική αποτίμηση σχετικά με το στρες/ άγχος που βιώνουν οι ειδι-

κοί παιδαγωγοί και το οποίο σχετίζεται με την εργασία τους θα τολμούσαμε να πούμε 

(παρόλο που δεν έχουμε την πρόθεση για την όποια ποσοτική παρουσίαση που συν-

δέεται με το άγχος και που δεν αφορά στην παρούσα έρευνα) ότι η γενική αίσθηση 

που προκύπτει από τις συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών της έρευνας είναι πως οι ίδιοι 

δεν αναφέρουν υψηλά επίπεδα εργασιακού στρες.  

Το άγχος που αναφέρουν εμφανίζεται προσδιορισμένο και οι δηλώσεις τους 

δείχνουν πώς πρόκειται για άγχος ελέγξιμο που δεν δημιουργεί σοβαρές επιπτώσεις 

στην ψυχοσωματική υγεία των εκπαιδευτικών. Ελληνικές έρευνες σχετικά με το άγ-

χος των εκπαιδευτικών αναφέρουν επίσης χαμηλά επίπεδα εργασιακού στρες 

(Lazuras, 2006, Pomaki & Anagnostopoulou, 2003) που εμφανίζονται όμως υψηλό-

τερα στους ειδικούς παιδαγωγούς σε σχέση με τους συναδέλφους τους στη γενική 

εκπαίδευση. Οι ειδικοί παιδαγωγοί βιώνουν υψηλότερο άγχος καθώς βιώνουν σημα-
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ντική επιβάρυνση που συνδέεται με τη φύση της δουλειάς τους, με οργανωτικούς το-

μείς της εργασίας τους (που διαφοροποιούνται κατά πολύ από αυτή του γενικού σχο-

λείου) αλλά και λόγω των καθηκόντων τους, της έλλειψης εποπτείας (καθώς δεν έ-

χουν σαφή πληροφόρηση για το τι και πως πρέπει να το επιτελέσουν) και των αδυνα-

μιών που παρουσιάζονται στη συνεργασία με τους συναδέλφους τους (Lazuras, 

2006). 

Επιπρόσθετα οι ειδικοί παιδαγωγοί της έρευνας, παρόλα τα προβλήματα που 

δηλώνουν, εμφανίζονται στις συνεντεύξεις αρκετά ικανοποιημένοι από την εργασία 

τους στον χώρο της Ειδικής Αγωγής και δεν εκφράζουν την επιθυμία/πρόθεση να την 

εγκαταλείψουν και να εργαστούν σε ένα άλλο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Αυτό έρχεται σε 

αντίθεση με ευρήματα διεθνών ερευνών όπου συναντάμε υψηλά ποσοστά, τόσο διαρ-

ροής ειδικών εκπαιδευτικών από την Ειδική Αγωγή προς την γενική, όσο και εγκατά-

λειψης του επαγγέλματος τους (Male & May, 1997, Singh & Billingsley, 1996). 

Τα όχι ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα στρες που δηλώνουν οι εκπαιδευτικοί της έ-

ρευνας συνδέονται με την ικανοποίηση που αντλούν από την εργασία τους με μαθη-

τές με ειδικές ανάγκες, τις ικανοποιητικές συναδελφικές σχέσεις που δηλώνουν και το 

γεγονός ότι βρίσκουν στήριξη (κύρια συναισθηματικού τύπου) όταν τη χρειάζονται, 

με αποτέλεσμα να μειώνεται η επιρροή των αρνητικών επιδράσεων από την εργασία 

τους (negative work- related affectivity). Η ικανοποίηση που αντλείται από την εργα-

σία και η υποστήριξη που δέχονται οι εκπαιδευτικοί αποτελούν βασικούς δείκτες που 

συνδέονται με τη διάθεση για παραμονή ή όχι στο συγκεκριμένο εργασιακό πλαίσιο 

της Ειδικής Αγωγής (Singh & Billingsley, 1996). Επιπλέον οι σκέψεις για αποχώρηση 

από το συγκεκριμένο επάγγελμα έχει ερευνηθεί ότι συνδέονται με συναισθηματική 

εξάντληση και μεγάλο φόρτο εργασίας (Κάντας, 2001). 

Ο έλεγχος των συναισθημάτων με την ενεργοποίηση γνωστικών και ψυχολο-

γικών μηχανισμών των ειδικών εκπαιδευτικών που εργάζονται με δύσκολες περιπτώ-

σεις μαθητών ενδεχομένως αποτελεί μία ακόμη «εξήγηση» του χαμηλού στρες που 

εμφανίζεται στη συγκεκριμένη ομάδα. 

Ο Bowling (2002) αναφέρει πως όσοι βιώνουν υψηλά επίπεδα ψυχοκοινωνι-

κού στρες τείνουν να ενεργοποιούν γνωστικούς και συναισθηματικούς μηχανισμούς 

στην προσπάθεια τους να ανακουφιστούν από τις συνέπειες του στρες. Επιπλέον οι 

άνθρωποι σε δύσκολες καταστάσεις τείνουν να διαφοροποιούν/τροποποιούν τις συ-

ναισθηματικές τους αντιδράσεις και να τις «συνταιριάζουν» με τις απαιτήσεις της ερ-

γασίας τους προκειμένου να μειώσουν το στρες και να βιώσουν την επίτευξη. Κατα-
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βάλλουν συναισθηματική προσπάθεια και δρουν πάνω στα συναισθήματά τους προ-

κειμένου να ελέγξουν τα αρνητικά για να επιτύχουν αποτελεσματική επικοινωνία και 

να επιλύσουν τα δύσκολα ψυχοσυναισθηματικά προβλήματα των μαθητών τους. Σε 

έρευνα του Λαζούρα (Lazuras, 2006) οι εκπαιδευτικοί της Ειδικής Αγωγής εμφανίζο-

νται να βιώνουν χαμηλότερα επίπεδα αρνητικής επιδρασης (Work- related affectivity) 

από την εργασία τους από τους αντίστοιχους της γενικής αγωγής παρόλο τα υψηλό-

τερα επίπεδα στρες που παρουσιάζουν και αυτό συνδέεται με την αυτορυθμιστική 

επίδραση κάποιων προφυλακτικών παραγόντων. Στη συγκεκριμένη έρευνα ως βασι-

κός προφυλακτικός παράγοντας εμφανίζεται η κοινωνική στήριξη, η οποία τοποθε-

τείται από τους εκπαιδευτικούς να παίζει πολύ σημαντικό (και ίσως τον σημαντικότε-

ρο) ρόλο στην αντιμετώπιση του άγχους.  

Παρόλη τη δυσαρέσκεια που  οι ίδιοι δηλώνουν όσον αφορά στην προετοιμα-

σία τους για τον συγκεκριμένο ρόλο (στη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση) αυτό 

που κατεξοχήν συναντάμε είναι ότι τους ενδιαφέρει το επάγγελμά τους, επιζητούν 

την επιτυχία στο έργο τους και θέλουν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εργα-

σίας τους. Η ανάγκη αυτή οδηγεί στη συνέχεια στην προσωπική δυναμική δραστη-

ριοποίηση των εν λόγω εκπαιδευτικών, που κινητοποιούνται και αναζητούν, ατομικά 

ο καθένας, την επιμόρφωση. Οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν την προθυμία «να εξακο-

λουθούν να μαθαίνουν». Η επιθυμία και η κινητοποίηση τους αυτή συνδέεται πρωτί-

στως με εσωτερικά κίνητρα (π.χ. τη διάθεση να γίνουν πιο ικανοί για να ανταπεξέλ-

θουν στο έργο τους). Έτσι στην πορεία της επαγγελματικής τους καριέρας αποκτούν 

γνώσεις και αναπτύσσουν τις απαραίτητες ικανότητες. Η (αυτό)επιμόρφωση αυτή σε 

συνδυασμό με την εμπειρία που συσσωρεύουν λειτουργούν θετικά στο να αντέχουν 

να μείνουν στο επάγγελμα και προφυλάσσει από το στρες. 

Ένα δεύτερο σημείο που συνηγορεί τόσο υπέρ της διάθεσης για παραμονή στο 

εργασιακό πλαίσιο όσο και στα χαμηλά επίπεδα εργασιακού άγχους θεωρούμε πως 

συνδέεται με τον τρόπο που είναι θεσμοθετημένο και λειτουργεί το ελληνικό εκπαι-

δευτικό σύστημα. Στο ελληνικό σχολικό σύστημα ο εκπαιδευτικός κατέχει, θεσμικά 

και πρακτικά, μια θέση σχετικής αυτονομίας στο εκπαιδευτικό του έργο όσον αφορά 

στη δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και στην εφαρμογή προγραμμάτων γεγονός 

που δεν παρατηρείται ιδιαίτερα σε εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών (Σολομών, 

1999:25). 
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2η θεματική ενότητα: Η αίσθηση αποτελεσματικότητας 

 

Στη δεύτερη ενότητα θα παρουσιάσουμε τις αναλύσεις που αφορούν στη θεματική 

ενότητα της «αποτελεσματικότητας» που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν 

στην έρευνα. Οι υποκατηγορίες που συγκροτούν τον θεματικό αυτό άξονα είναι οι 

ακόλουθες: 

α) Πώς ορίζουν και με τι συνδέουν την έννοια της αποτελεσματικότητας οι 

εκπαιδευτικοί της έρευνας. 

β) Πώς περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού εκπαι-

δευτικού όταν εργάζεται σε ειδικό πλαίσιο με μαθητές με αυτισμό. 

γ) Διευκολυντικοί παράγοντες και εμπόδια στην αίσθηση της αποτελεσματι-

κότητας που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί. 

 

2. 1. Πώς ορίζουν και με τι συνδέουν την αίσθηση αποτελεσματικότητας. οι εκ-

παιδευτικοί της έρευνας 

 

Μέσα από τις συνεντεύξεις προκύπτουν πολλοί και διαφορετικοί ορισμοί σχετικά με 

την αποτελεσματικότητα που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευ-

να. Παραθέτουμε στη συνέχεια κάποιους από αυτούς: 

 

«Αποτελεσματικότητα είναι να μπορείς να βοηθήσεις αυτό το άτομο να καλύψει 

κάποιες ανάγκες που έχει, να νιώσει ασφάλεια, μια ευχαρίστηση μ’ αυτό που 

κάνει, να δει ότι η ζωή του ευκολύνεται μέσα από αυτό που κάνεις εσύ». (Υπ. 

13) 

 

«Εγώ την αποτελεσματικότητα μου τη βιώνω μέσα όχι τόσο απ’ αυτά που μα-

θαίνω εγώ στα παιδιά, όσο από το ότι μπορώ να επικοινωνήσω μαζί τους και 

να ενεργοποιήσω μέσω της επικοινωνίας τις εσωτερικές δυνάμεις που κρύβει το 

κάθε παιδί και μόνο του μετά να μπορέσει να καταφέρει πράγματα, αυτόνομα με 

την ελάχιστη δική μου βοήθεια». (Υπ. 3) 
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«Η αποτελεσματικότητα έχει να κάνει με τους στόχους που βάζεις κάθε χρονιά 

ανάλογα με το παιδί που έχεις. Άμα δεις ότι καταφέρνεις να επιτευχθούν». (Υπ. 

10) 

 

Η αποτελεσματικότητα για τους εκπαιδευτικούς ορίζεται βασικά ως αποτελεσματικό-

τητα του έργου τους μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα, συνδέε-

ται άμεσα με τις ανάγκες του μαθητή με αυτισμό και τις δεξιότητες του εκπαιδευτι-

κού που συνδέονται με την ικανοποίηση αυτών των αναγκών.  

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες τη συνδέουν με την αποτελεσματικότητα της 

διδασκαλίας και του διδακτικού τους έργου. 

Η εγκαθίδρυση διαύλων επικοινωνίας με το μαθητή θεωρείται σημαντικό 

προαπαιτούμενο για να νιώθουν αποτελεσματικοί στην εργασία τους. Επιπλέον η α-

νάπτυξη και ενίσχυση δεξιοτήτων των μαθητών, όπως της αυτονομίας και της ασφά-

λειας, συνδέονται θετικά με την οικοδόμηση της συγκεκριμένης έννοιας. 

 

H ύπαρξη εκπαιδευτικών στόχων, σαφώς ορισμένων βάσει επιστημονικών κριτηρί-

ων για όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαίδευση των μαθητών με αυτισμό θεωρεί-

ται από κάποιους παιδαγωγούς η αφετηρία από την οποία ξεκινούν για να ορίσουν 

την αποτελεσματικότητα στην εργασία τους. 

 

«Η αποτελεσματικότητα έχει να κάνει με τα κριτήρια, τα κοινωνικά, τα επιστη-

μονικά –βάλε ότι θες –σε σχέση με τον άλλο που έχεις απέναντι, που τον οδηγεί 

να γίνεται όλο και πιο αυτόνομος, να μπορεί να βιώνει, να ζει τη ζωή του. Αν 

αυτό το πράγμα είναι αποτελεσματικό για τον άλλο περισσεύει η δική μου αίσ-

θηση, δηλαδή αν εγώ λέω ότι -με βάση αυτά που έχω στο μυαλό μου –η δουλειά 

που κάνω είναι χάλια τελείως, ναι αλλά αν αυτό το πράγμα οδηγεί τον μαθητή 

σε μια διαδικασία που τον κάνει όλο και περισσότερο αυτόνομο, τι σημασία έχει 

η δική μου αίσθηση για την αποτελεσματικότητα; Αν δεν υπάρχει ένα κοινό κρι-

τήριο είμαστε στο χάος, ο καθένας κάνει ότι γουστάρει …ε! η επιστήμη δεν είναι 

αυτό, η διδασκαλία δεν είναι αυτό». (Υπ. 1) 

 

Η αποτελεσματικότητα για την κατηγορία αυτή των εκπαιδευτικών ορίζεται με αντι-

κειμενικά κριτήρια, όπου δεν «χωράνε» υποκειμενικές και προσωπικές ερμηνείες. 
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Κύρια αναφέρονται στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και στην αξιολό-

γηση της με διακριτά, σαφώς ορισμένα και αντικειμενικά επιστημονικά κριτήρια. 

 

«Η αποτελεσματικότητα δεν είναι υποκειμενικός όρος, δεν μπορώ να δώσω μια 

υποκειμενική ερμηνεία. Είναι κάτι αντικειμενικό. Είναι οι στόχοι που τίθενται 

στην αρχή μιας σχολικής χρονιάς ή μιας χρονικής περιόδου και το εξατομικευ-

μένο πρόγραμμα του κάθε μαθητή που βασίζεται σ’ αυτούς τους στόχους να έ-

χουνε επιτυχία, να υπάρξει επιτυχές αποτέλεσμα σε σχέση με τους αρχικούς στό-

χους. Για να γίνει αυτό πρέπει να γίνεται τακτική αξιολόγηση. Δεν μπορείς χω-

ρίς αξιολόγηση να ξέρεις ότι πας καλά…Οι στόχοι ξεκινάνε από τα Αναλυτικά 

Προγράμματα, τι μπορούμε να διδάξουμε, πώς θα το διδάξουμε. Ό,τι δεν έχει να 

κάνει με τα Αναλυτικά Προγράμματα είναι υποκειμενικό, δηλαδή ο καθένα 

μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, έχει τις δικές του αρχές, τις δικές του απόψεις». (Υπ. 

8) 

 

«Άμα θέσεις στόχους θα βάλεις σίγουρα και ένα κριτήριο μέτρησης, δηλαδή δεν 

μπορείς να βάλεις ένα στόχο και να πεις ‘θα νιώσω ότι τον πέτυχα’. Ανάλογα 

θα μετρήσω κάπως αν τον πέτυχα ή όχι, είτε είναι στη συμπεριφορά, είτε γνω-

στικός ή άλλος στόχος». (Υπ. 10) 

 

Η αποτελεσματική διδασκαλία στις περιγραφές των εκπαιδευτικών κύρια συνδέεται 

με την οργάνωση της διδασκαλίας, τους εκπαιδευτικούς στόχους που τίθενται και τον 

βαθμό επίτευξής τους στην εκπαιδευτική πραγματικότητα. Η αποτελεσματικότητα 

σχετίζεται με τη στοχοθετημένη διδασκαλία και τη σαφήνεια των εκπαιδευτικών στό-

χων που θα τεθούν για τον κάθε μαθητή ξεχωριστά, προσαρμοσμένοι στις ιδιαίτερες 

ανάγκες του. Η αποτελεσματική διδασκαλία περιλαμβάνει επίσης την τακτική χρήση 

αξιολογικών κριτηρίων για τον έλεγχο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς στόχους που τίθενται για τους μαθητές με αυτισμό, 

αυτοί κύρια αναφέρονται: στην ανάπτυξη και ενεργοποίηση των επικοινωνιακών, 

κοινωνικών δεξιοτήτων, την αυτοεξυπηρέτηση, την ανάπτυξη της ασφάλειας, της αυ-

τονομίας και της αυτενέργειας, τη μείωση και τον έλεγχο των διασπαστικών και επι-

θετικών συμπεριφορών καθώς και την εξασφάλιση συνεργασίας με τους μαθητές. 
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«Αποτελεσματικότητα είναι η επίτευξη των στόχων, αν τελικά το παιδί καταφέ-

ρει να ενσωματώσει τον στόχο που έχεις βάλει, αυτό που έχεις στο μυαλό σου 

να πετύχει». (Υπ. 4) 

 

«Αν τα παιδιά καταφέρουν και γίνουν μέχρι ένα βαθμό πιο αυτόνομα, πιο οργα-

νωμένα, πιο συγκροτημένα. Να έχουν μια αλληλεπίδραση με τους άλλους, να 

κάνουν βασικά πράγματα. να αυτοεξυπηρετούνται, να ζητάνε τι χρειάζονται. 

Πχ., το ένα παιδί από πέρσι άρχισε να κάνει ερωτήσεις, να ανακοινώνει αυτό 

που θέλει. Για μένα αυτό ήταν μεγάλη επιτυχία, δεν έκανε ερωτήσεις πριν. Ή ότι 

χρησιμοποιεί εκφράσεις καθημερινής ομιλίας, που τις έμαθε από τα παιδιά που 

έχουμε στο τμήμα». (Υπ. 16) 

 

 

Η αίσθηση αποτελεσματικότητας ενισχύεται όταν οι στόχοι που τίθενται είναι ορι-

σμένοι με σαφήνεια και ρεαλιστικοί όσον αφορά στο επίπεδο και τις δυνατότητες του 

κάθε μαθητή. 

 

«Αυτό που κατάλαβα τόσα χρόνια είναι ότι δεν ξεκινάς από την αρχή θέτοντας 

ένα στόχο χωρίς να ξέρεις με ποιόν θα τον δουλέψεις. Πρώτα βλέπεις το παιδί, 

αναγνωρίζεις το πρόβλημά του. Κρίνεις τις δυνατότητές του κι αν ο στόχος που 

θέσεις είναι τέτοιος ώστε να μπορείς να τον πιάσεις δεν αγχώνεσαι κιόλας να 

τον φτάσεις. Νομίζω πως αυτό είναι το βασικό». (Υπ. 2) 

 

Γίνονται επίσης αναφορές στη συνεργασία οικογένειας και σχολείου για την από κοι-

νού συμφωνία πάνω στους εκπαιδευτικούς στόχους που θα επιλεγούν για τον κάθε 

μαθητή. Η συμμετοχή των γονέων σε αποφάσεις που αφορούν στο σχεδιασμό του 

εκπαιδευτικού προγράμματος του μαθητή -ιδιαίτερα κατά το πρώτο διάστημα φοίτη-

σης του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον- θεωρείται πολύ σημαντική καθώς είναι αυ-

τοί που μπορούν να πληροφορήσουν και να ενημερώσουν τους ειδικούς επαγγελματί-

ες για τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις του παιδιού τους. 

 

«Οι στόχοι μπαίνουν από κοινού με την οικογένεια. Δεν μπορείς να έχεις άλ-

λους στόχους εδώ και άλλους στο σπίτι. Αν δούμε πως δεν επιτυγχάνονται οι 

στόχοι μπορούμε να κατεβούμε ένα επίπεδο ή να τους αλλάξουμε. Γίνονται οι 
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συναντήσεις μετά, βλέπουμε πώς πάει το παιδί και αναπροσαρμόζονται οι στό-

χοι». (Υπ. 2) 

 

«Καταρχήν για να θέσω έναν εκπαιδευτικό στόχο πρώτα συνεννοούμαι με τους 

γονείς. Δεν έχει νόημα να δουλέψω έναν τομέα εδώ όταν στο σπίτι μένει νεκρός, 

γιατί μετά δεν μεταφέρεται η γνώση στο σπίτι». (Υπ. 6) 

 

Η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συνδέεται με τον κάθε μαθητή ξεχωριστά, 

με την εξέλιξη και την πορεία του, σύμφωνα πάντα με τις δυνατότητες του, με τη με-

θοδευμένη καθοδήγηση που του προσφέρει ο εκπαιδευτικός. Γίνονται αναφορές στο 

σχεδιασμό και την εκπόνηση εξατομικευμένων προγραμμάτων που να ανταποκρίνο-

νται στις ξεχωριστές, ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε μαθητή.  

 

«Έχει να κάνει με κάθε μαθητή. Στον συγκεκριμένο  μαθητή αποτελεσματικότη-

τα θα πει να μπορεί να επικοινωνεί το μάθημα με μικρότερη καθοδήγηση δική 

μου, να μην είναι τόσο κατευθυνόμενη η διδασκαλία, να κερδίζει αυτονομία και 

να αντενεργεί μέρα με τη μέρα». (Υπ. 9) 

 

«Το αποτελεσματικός δεν έχει να κάνει με μένα. Έχει να κάνει μ’ αυτόν που έ-

χεις απέναντι, πώς και τι πορεία πορεύεται. Δηλαδή αν το εξειδικευμένο υπο-

στηρικτικό πρόγραμμα στο οποίο τον βάζεις του δίνει τη δυνατότητα να γίνεται 

όλο και περισσότερο αυτόνομος. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με μένα και με το αν 

εγώ κάνω με βάση κάποια θεωρία καλά ή κακά τα πράγματα, αλλά αν αυτό που 

κάνω οδηγεί αυτόν που έχουμε απέναντι –σε καθημερινή, σε εβδομαδιαία βάση, 

με τα χρόνια – όλο περισσότερο σε αυτονομία. Δεν έχει να κάνει με τη δική μου 

αίσθηση». (Υπ. 1) 

 

«Είναι σε επίπεδο συνεργασίας με το παιδί, το οποίο δεν είναι πάντα ξεκάθαρο. 

Είναι κάτι που πολλές φορές το ξέρεις μόνο εσύ. Δηλαδή όταν βλέπεις ότι ένα 

παιδί είναι πιο ήρεμο, πιο συνεργάσιμο, ότι μπορεί να ακολουθήσει μια εντολή 

δική σου πιο γρήγορα, ότι θα δουλεύει περισσότερο χρόνο, δεν θα έχει επιθετική 

συμπεριφορά-αυτά είναι ατομικά χαρακτηριστικά του παιδιού. Αλλά πρέπει να 

ξέρεις καλά το παιδί για να καταλάβεις όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι εύκολα 

με την πρώτη ματιά». (Υπ. 14) 
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Η οργάνωση και οριοθέτηση της συμπεριφοράς των μαθητών μέσα από τη χρήση 

στρατηγικών για τη διαχείριση συμπεριφορών αποτελεί ένα ακόμα συστατικό που 

οικοδομεί την έννοια της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας των ειδικών παιδα-

γωγών. 

 

«Απαραίτητο είναι να μπαίνουν σταθερά πλαίσια δουλειάς και να μπαίνουν τα 

όρια με μεγάλη σταθερότητα. […] Έβαζα τα όρια αξιολογώντας πολύ καλά πότε 

και που πρέπει να τα βάλω και δεν τα έπαιρνα πίσω, ήμουν πολύ σταθερός και 

συνεπείς απέναντί του. Η σταθερότητα, η συνέπεια και η διαθεσιμότητα απένα-

ντί στο μαθητή ήταν αυτά που βοήθησαν και με αποφασιστικότητα προχωρήσα-

με». (Υπ. 3) 

 

«Τα πιο πολλά παιδιά που έρχονται σε μένα είναι μικρά και έχουν προβλήματα 

συμπεριφοράς. Άρα το πρώτο που κάνω είναι να οριοθετώ τη συμπεριφορά τους 

ώστε προχωρώντας σε επόμενες σχολικές βαθμίδες να κερδίζουν από κει στο 

γνωστικό κομμάτι. Νομίζω ότι αυτό το πετυχαίνω γιατί έμαθα και κατανόησα 

ότι πρέπει να επιτρέψεις στο παιδί να σε παρακολουθήσει, να δώσεις εσύ το 

δείγμα του πως θα σταθεί μέσα στο χώρο και σιγά σιγά –μπορεί να του πάρει 2-

3 χρόνια αλλά θα το μάθει. Δεν βιάζομαι στην πραγματικότητα. Έμαθα να μη 

βιάζομαι. Όταν ήρθα στην αρχή νόμιζα ότι το παιδί θα το πάρεις και σ’ ένα 

χρόνο θα το βγάλεις κορυφή. Τώρα έμαθα να περιμένω τους ρυθμούς του». 

 

Οι διδακτικές μέθοδοι, οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις, οι τρόποι αξιολόγησης και οι 

στρατηγικές μάθησης που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός αποτελούν βασικές συνι-

στώσες ως προς την οικοδόμηση της αίσθησης αποτελεσματικότητας που βιώνει. Η 

γνώση, επιλογή και χρήση των κατάλληλων, ανά περίπτωση, μεθόδων συνιστά ανα-

γκαία συνθήκη για τη διδακτική διαδικασία. 

 

«Η αποτελεσματικότητα έχει να κάνει με την καλύτερη συνεργασία που θα έχεις 

εσύ με το παιδί. Είναι όμως και ο τρόπος που θα δώσεις κάποια πράγματα δη-

λαδή αν εγώ τα δίνω μ’ έναν τρόπο που δεν είναι αποτελεσματικός;» (Υπ. 14) 
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«Δεν πιστεύω ότι μπορείς να είσαι απόλυτος στον αυτισμό. Χρησιμοποιείς ότι σε 

εξυπηρετεί, ανάλογα με το παιδί, ανάλογα με την περίπτωση και το τι θες να δι-

δάξεις. Η δομημένη μάθηση είναι σημαντική γιατί βοηθάει κι εσένα να οργανώ-

σεις το χώρο και το χρόνο σου.…Θα χρησιμοποιήσεις και το συμπεριφοριστικό 

μοντέλο για τα προβλήματα συμπεριφοράς, αλλά και άλλες προσεγγίσεις όπως 

το γνωστικό μοντέλο. Κινείσαι ανάλογα με το παιδί. Όχι σώνει και καλά ‘να 

ακολουθήσω αυτό το μοντέλο’. Δοκιμάζεις πρώτα να δεις αν σε εξυπηρετεί». 

(Υπ. 13) 

 

«Η αποτελεσματική δουλειά έχει να κάνει με το πώς δραστηριοποιείται το παιδί 

σε σχέση με το μορφωτικό αντικείμενο και με τη διαμεσολάβηση τη δική σου σ’ 

αυτή τη δραστηριότητα. Εάν αυτό το πράγμα γίνεται με ότι γνώση έχουμε συσ-

σωρεύσει –εμπειρική και θεωρητική- και με ανοιχτά τα ερωτήματα απέναντι σ’ 

όλο αυτό το πράγμα, ε! τότε θα είμαστε σίγουρα αποτελεσματικοί». (Υπ. 1) 

 

«Εμείς κάνουμε εκπαιδευτική αξιολόγηση, τι μπορεί να κάνει, τι δεν μπορεί να 

κάνει το παιδί και για τις αναδυόμενες δεξιότητες. Όντως ξεκινάς από κει και 

φτιάχνεις εκπαιδευτικό πρόγραμμα». (Υπ. 6) 

 

Ο υποκειμενισμός που υπεισέρχεται στη νοηματοδότηση της συγκεκριμένης έννοιας 

επισημαίνεται από εκπαιδευτικούς που αναφέρουν πώς τόσο οι εκπαιδευτικοί στόχοι 

όσο και τα προγράμματα που θα εκπονήσει ο εκπαιδευτικός ορίζονται και δημιουρ-

γούνται αποκλειστικά με πρωτοβουλία και αυτενέργεια του ίδιου. Αυτό που επιπλέον 

επισημαίνεται είναι η έλλειψη επίσημων επιστημονικών εργαλείων/κριτηρίων αξιο-

λόγησης που έχει ως συνέπεια να οδηγούνται οι εκπαιδευτικοί στην αυθαίρετη πολλές 

φορές κατασκευή τους μέσα από αυτοσχεδιασμούς, με τις όποιες συνέπειες αυτοί συ-

νεπάγονται: 

 

«Είναι υποκειμενικό βίωμα στο βαθμό που μόνη μου καταρτίζω το πρόγραμμα 

και μόνη μου το ελέγχω, υπό την έννοια ότι τα κάνω όλα μόνη μου στο σχολείο 

το γενικό: μόνος σου βλέπεις τις ανάγκες του παιδιού και βάζεις μόνος σου τους 

στόχους, μόνος σου βγάζεις κριτήρια ελέγχου και μόνος σου ελέγχεις. Απ’ αυτήν 

την έννοια είναι πολύ υποκειμενικό μάλλον». (Υπ. 10) 
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«Τι σχέση έχει τι βιώνω εγώ; Εγώ βιώνω χιλιάδες πράγματα. Και ξαναγυρίζου-

με σ’ αυτό που λέγαμε: το ατομικό, όλα αυτά που περνάνε μέσα από μένα. Και 

οι άλλοι που είναι; Δεν υπάρχουν; Το αποτελεσματικό είναι ο άλλος απέναντι 

σου. Αν δεν έχουμε ένα κοινό πράγμα για ποια αίσθηση της αποτελεσματικότη-

τας μιλάμε; Πρέπει αν έχουμε κάτι κοινό με σένα που είσαι απέναντι. Να πούμε 

‘να! τα δεδομένα είναι εδώ’. Η δική μου αίσθηση για το αν είναι αποτελεσματι-

κή η δουλειά μου τι σχέση έχει με την πραγματικότητα; Καμία. Να αυτοαξιολο-

γηθώ εγώ; Με τι επιχειρήματα;» (Υπ. 1) 

 

Μια μερίδα εκπαιδευτικών προβληματίζονται πάνω στην έννοια της αίσθησης της 

αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού. Η αποτελεσματικότητα για αυτούς συνδέε-

ται κύρια με τον ίδιο το μαθητή και την εξέλιξή του σύμφωνα με βασικούς εκπαιδευ-

τικούς στόχους και πάνω σε συγκεκριμένους τομείς. 

 

«Παίρνεις και μια ανατροφοδότηση όταν βλέπεις συναδέλφους να σου λένε ότι 

‘από τότε που ήρθες εσύ το παιδί άλλαξε, κτλ.,’ αλλά αυτό δε δείχνει ότι είσαι 

αποτελεσματικός στη δουλειά σου, σημαίνει πολύ απλά ότι έχεις μια καλή επι-

κοινωνία με το παιδί. Αυτά για μένα είναι πού διαχωρισμένα, δηλαδή άλλο ‘έχω 

μια καλή επικοινωνία με το παιδί’, έχω αυτό που λέμε το touch, μπορώ να χει-

ριστώ εύκολα μια αντίδρασή του χωρίς να πανικοβάλλομαι, να το ηρεμώ και να 

επικοινωνώ εκεί που οι άλλοι δεν μπορούν καθόλου να επικοινωνήσουνε, αλλά 

αυτό δε σημαίνει ότι είσαι αποτελεσματικός στη δουλειά σου. Η δουλειά σου έ-

χει να κάνει με το εκπαιδευτικό κομμάτι. Συνήθως η ανατροφοδότηση από τους 

συναδέλφους έρχεται βλέποντας αυτό: ποια είναι η στάση σου, το πώς στέκεσαι 

δίπλα στο παιδί. Κάποιος άλλος μπορεί να μην έχει το touch αλλά είναι αποτε-

λεσματικός στη δουλειά του, δηλαδή να δείχνει προς τα έξω ότι με το παιδί δεν 

έχει τη φοβερή σχέση αλλά να είναι πολύ αποτελεσματικός στη δουλειά του». 

(Υπ. 10) 

 

Η αποτελεσματικότητα για κάποιους τείνει να αποτελεί μια διευρυμένη και πολυπα-

ραγοντική έννοια στην οποία υπεισέρχονται οικογενειακές, κοινωνικές, θεσμικές και 

πολιτικές μεταβλητές. Στο επίκεντρο της βρίσκεται ο κάθε μαθητής και η εξέλιξη του 

και κύρια επισημαίνουν τη σημασία του συνολικού πλαισίου (σχολικό πλαίσιο, οικο-

γενειακό περιβάλλον, κοινωνικές δομές) προς αυτή την κατεύθυνση.  
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«Η αποτελεσματικότητα έχει να κάνει και με τη συνέχεια της εκπαίδευσης στο 

σπίτι-γιατί εδώ (οι μαθητές) μένουν μέχρι τις μία το μεσημέρι. Παίζουν ρόλο οι 

δυνατότητες και τα ερεθίσματα που παίρνουν από το υπόλοιπο περιβάλλον». 

(Υπ. 3) 

 

«Η αποτελεσματικότητα δεν έχει να κάνει μόνο με μένα έχει να κάνει με το όλο 

πλαίσιο που υπάρχει. Το έχεις το παιδί, το εκπαιδεύεις εδώ και πηγαίνει σπίτι 

και δεν κάνει τίποτα.  

«Δεν θα μιλήσω επιστημονικά τώρα. Θαρρώ πως ένας δάσκαλος είναι 

αποτελεσματικός όταν στην πορεία 1-2 χρόνων που έχει ένα μαθητή καταφέρνει 

τους στόχους που έχει θέσει να τους επαναπροσδιορίσει, να βγάλει αποτελέσμα-

τα και όσο το δυνατό τα αποτελέσματα να μείνουν σταθερά. Πέρασα την εμπει-

ρία ενός μεγάλου ΕΠΕΑΕΚ όπου για 300ώρες δούλεψα με ένα παιδί, τα αποτε-

λέσματα ήταν εκπληκτικά αλλά μόλις τελείωσε το πρόγραμμα το παιδί ξαναγύ-

ρισε εκεί που ήταν, χάθηκαν όλα στην πορεία γιατί δεν υπήρχε συνέχεια. Αυτό 

σημαίνει πως δεν ήμουν αποτελεσματική, ήμουν βραχυπρόθεσμα αποτελεσματι-

κή». (Υπ. 2.) 

 

2. 2. Πώς περιγράφουν τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού δασκάλου στον 

αυτισμό οι εκπαιδευτικοί  

 

Στη συγκεκριμένη ενότητα θα εστιάσουμε στο πώς περιγράφονται τα χαρακτηριστικά 

που σκιαγραφούν το προφίλ του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού από τους παιδαγω-

γούς που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έρευνα. 

Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού σε σχέση με 

τον αυτισμό οι εκπαιδευτικοί στις συνεντεύξεις τους αρχικά τονίζουν ως προαπαιτού-

μενο της αποτελεσματικότητας τη συνειδητή επιλογή του επαγγελματικού πεδίου 

της Ειδικής Αγωγής. 

 

«Αρχικά [η αποτελεσματικότητα] έχει να κάνει με μια συνειδητή επιλογή: να ξέ-

ρεις γιατί είσαι σ’ αυτόν το χώρο». (Υπ. 10) 
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«Πιο πολύ είναι να θέλεις ν’ ασχοληθείς με αυτό το κομμάτι [τον αυτισμό]. Για-

τί είναι πραγματικά δύσκολο. Αλλιώς είναι στα βιβλία, αλλιώς είναι στην πρά-

ξη». (Υπ. 14) 

 

«Δεν μπορείς ν’ ασχολείσαι μ’ αυτό το χώρο αν δεν είσαι τοποθετημένος απέ-

ναντι σ’ αυτό που κάνεις με ένα θετικό πρόσημο μέσα σου, όλο αυτό με όλα τα 

προβλήματα και τις αντιφάσεις που κουβαλάει να το έχεις οριοθετήσει με έναν 

αγαπησιάρικό τρόπο. Αν δεν έχεις την αγωνία αυτός που έχεις απέναντί σου 

πώς θα πάει ,πώς θα γίνει και πιο αυτόνομος, νομίζω πως για λίγο καιρό θα 

μείνεις στην ειδική αγωγή-όσα εφόδια και να έχεις. 

Εάν στο κεφάλι σου, στην ψυχή σου δεν υπάρχει ο ‘άλλος’ πρώτον ως 

γνώση, ως άλλος, δεύτερον ως συναίσθημα και τρίτον ως άλλος που αξίζει να 

τον αγαπήσεις τότε κάποια στιγμή θα αρχίσει να βγαίνει το πλαίσιο από κάτω: 

στερεότυπα και  ρατσιστικές ιδέες». (Υπ. 1) 

 

«Πρέπει να έχεις μεράκι και πάντα να λειτουργείς με γνώμονα ότι αυτό που κά-

νουμε να είναι για το καλό των παιδιών. Να σκεφτόμαστε πάντα ότι τα παιδιά 

έχουν αυτισμό κι ότι κάνουν το κάνουν επειδή έχουν αυτισμό». (Υπ. 25) 

 

Στη συνέχεια αναφέρονται κύρια σε δύο βασικές κατηγορίες χαρακτηριστικών που 

περιγράφουν τον αποτελεσματικό εκπαιδευτικό. 

 

Η πρώτη κατηγορία περιγραφών αναφέρεται σε επίκτητες ιδιότητες που συνδέο-

νται με την εκπαίδευση και την γνώση (επιστημονική κατάρτιση, βιωματι-

κή/εμπειρική γνώση, ύπαρξη σταθερής επιστημονικής εποπτείας στη διάρκεια της 

επαγγελματικής πορείας) 

 

«Αρχικά χρειάζεται εκπαίδευση. Ας μη κοροϊδευόμαστε. Μπορεί να αγαπώ πάρα 

πολύ τη δουλειά μου, μπορεί να είμαι παθιασμένη αλλά χωρίς γνώση δεν μπορώ 

να σταθώ. Ή θα πρέπει να δουλέψω πάρα πολλά χρόνια με αυτισμό για να πω 

στο τέλος ότι εμπειρικά έχω βγάλει ένα αποτέλεσμα. Χρειάζεσαι γνώση, συνεχές 

ψάξιμο, να μάθουμε, να δούμε, ν’ ανταλλάξουμε πληροφορίες με άλλους συνα-

δέλφους». (Υπ. 2) 
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«Έχει να κάνει [η αποτελεσματικότητα] και με γνώσεις που δεν θα σε κάνουν 

μόνο αποτελεσματικό αλλά θα σου μειώσουν την κούραση, θα σου μειώσουν το 

άγχος, θα σου κάνουν πιο ευχάριστη τη ζωή. Γιατί είναι δύσκολη κατάσταση να 

δουλεύεις μ’ αυτά τα παιδιά σ’ ένα τέτοιο σχολείο, με τόσα αρνητικά πράγμα-

τα…και με συναδέλφους που δεν καταλαβαίνουνε. Πρέπει να διευκολύνεις τη 

ζωή σου. Να μην περνάς ένα πεντάωρο μαρτύριο, να είναι πέντε ώρες ευχάρι-

στες». (Υπ. 10) 

 

«Κι εδώ έρχεται η εποπτεία. Όσο να’ ναι ως δάσκαλος κάποια στιγμή θα μπλε-

χτώ, θα τσαλαβουτήσω στα συναισθηματικά νερά της τάξης στη σχέση με τον 

αυτιστικό. Αν δεν υπάρχει ο άλλος [ο επόπτης] απ’έξω, να γελάει, να μου λέει 

‘αυτό ή το κάνεις ή δεν το κάνεις’ –όχι τόσο πολύ το επιστημονικό, το πρακτικό 

όσο το συναισθηματικό, το πώς χειρίζεσαι τον άλλο. Μετά από 2-3 χρόνια,- αν 

το κρατάς αυτό πού βγαίνει από μέσα σου και δεν το βγάζεις, δεν το μετουσιώ-

νεις σε κάτι άλλο, κάποια στιγμή θα σου γυρίσει, θα σου γίνει μπούμερανγκ και 

ή θα παίρνεις ψυχοφάρμακα ή…». (Υπ. 1) 

 

Η έννοια της αποτελεσματικότητας οικοδομείται, για τους περισσότερους εκπαιδευ-

τικούς, στη βάση των επιστημονικών γνώσεων, της επιστημονικής (εξ)ειδίκευσης και 

της κατάρτισης. 

Οι αναφορές στη γνώση λαμβάνουν διάφορες μορφές (εμπειρική/ βιωματική, 

μέσα από πρακτική άσκηση και ενασχόληση με αντικείμενο, μέσα από παραδειγματι-

κές διδασκαλίες και επόπτευση) και όχι μόνο αυτή της θεωρητικής επιστημονικής 

γνώσης. Επιπλέον οι αναφορές στην γνώση και στην εκπαίδευση των παιδαγωγών 

εστιάζουν τόσο στην πληροφόρηση/κατάρτιση πάνω στο γνωστικό αντικείμενο του 

αυτισμού, στις στρατηγικές διδασκαλίας και στις παιδαγωγικές προσεγγίσεις, όσο και 

στις τεχνικές ελέγχου και διαχείρισης της συμπεριφοράς των μαθητών, αλλά και στις 

δεξιότητες συμβουλευτικής και τις επικοινωνιακές δεξιότητες που οφείλει να επιδεί-

ξει ο εκπαιδευτικός για τη συνεργασία με το οικογενειακό περιβάλλον του μαθητή. 

Επίσης μεταξύ άλλων επισημαίνεται η ανάγκη για επικοινωνία και ανταλλαγή από-

ψεων και πληροφοριών μεταξύ της εκπαιδευτικής κοινότητας των ειδικών στο χώρο. 

 

«Αρχικά χρειάζεται εκπαίδευση. Ας μη κοροϊδευόμαστε. Μπορεί να αγαπώ πάρα 

πολύ τη δουλειά μου, μπορεί να είμαι παθιασμένη αλλά χωρίς γνώση δεν μπορώ 
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να σταθώ. Ή θα πρέπει να δουλέψω πάρα πολλά χρόνια με αυτισμό για να πω 

στο τέλος ότι εμπειρικά έχω βγάλει ένα αποτέλεσμα. Χρειάζεσαι γνώση, συνεχές 

ψάξιμο, να μάθουμε, να δούμε, ν’ ανταλλάξουμε πληροφορίες με άλλους συνα-

δέλφους- κάτι που είναι φτωχό στο χώρο. Πολύ δύσκολα ανταλλάσουμε πληρο-

φορίες. 

«Ο δάσκαλος -χωρίς να τα ιεραρχώ αυτά – πρέπει να έχει μια βαθιά 

γνώση του αντικειμένου. Πρέπει να έχεις μια βιωμένη γνώση του αντικειμένου, 

γνώση του παιδιού, του οικογενειακού περιβάλλοντος όχι μόνο νοητικά δηλαδή 

μαθαίνοντάς τα σε σεμινάρια ή σε κάποιο παιδαγωγικό τμήμα. Γνώση και επι-

στημονική κατάρτιση. Επιστημονική κατάρτιση δε σημαίνει μόνο διαβάζω βι-

βλία, σημαίνει επίσης κάνω πρακτικές, κάνω βιωματικά σεμινάρια, όπου έχω 

εποπτεία». (Υπ. 1) 

 

«Χρειάζεσαι εκπαίδευση και τεχνικές εκπαίδευσης ώστε να αποδεχτείς το ρυθμό 

και την ιδιαιτερότητα του άλλου, ότι έχεις να κάνεις μ’ έναν αυτιστικό, με έναν 

διαφορετικό άνθρωπο που πρέπει να σεβαστείς, να τον μάθεις, να κατανοήσεις 

τις δυσκολίες του ακόμα κι αν δεν σου αρέσουνε». (Υπ. 12) 

 

«Οι γονείς συνεργάζονται όσο μπορεί ο καθένας. Γιατί έχουμε και γονείς που 

είναι πιο δύσκολοι κι από τα παιδιά τους σε συμπεριφορές. Οι σχέσεις μου  με 

τους γονείς είναι καλές. Εκτός όμως από θέμα προσωπικότητας – που ίσως το 

είχα, εγώ εκπαιδεύτηκα σ’ αυτό. Ήμουν τυχερή γιατί τον πρώτο χρόνο που δού-

λεψα στην ειδική αγωγή έτυχε να έχω συνάδελφο που δούλευε συμβουλευτική 

γονέων και ήταν πάρα πολύ καλή στο να μου δείξει πώς να συμπεριφέρομαι 

στους γονείς. Έμαθα πολλά από κει. Κατά τα άλλα δεν έχουμε πάρει γνώσεις για 

το πώς να χειριζόμαστε γονείς». (Υπ. 2) 

 

 

Η διάθεση για διαρκή ενημέρωση και εμβάθυνση στο αντικείμενα και ο πλουραλι-

σμός αλλά και η ευελιξία όσον αφορά στη χρήση διδακτικών στρατηγικών αποτελούν 

βασικά στοιχεία που συνθέτουν το προφίλ του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού.  

 

«Να ενημερώνεται, να έχει ευελιξία στη σκέψη, να μην είναι κοντόφθαλμος αλ-

λά ανοιχτός σε νέα πράγματα και πρόθυμος να τα δοκιμάσει, να μην είναι κα-
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κοπροαίρετος απέναντι στο καινούριο-έχουμε την τάση οι δάσκαλοι όταν μας 

δίνουν κάτι να το δοκιμάσουμε να λέμε: ‘πως είναι έτσι, πως το γράψανε έτσι, 

χάλια είναι’ κι έτσι απορρίπτουμε πράγματα πριν τα δοκιμάσουμε». (Υπ. 6) 

 

Η εμπειρία στον χώρο της Ειδικής Αγωγής και η πρακτική ενασχόληση και τριβή με 

το συγκεκριμένο αντικείμενο συνυπολογίζεται θετικά ως προς την κατεύθυνση της 

αποτελεσματικότητας. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην άρρητη γνώση που απο-

κτιέται από την εμπειρία, την πρακτική άσκηση και την εποπτεία και δεν δύναται να 

αποδειχθεί με την κατοχή τυπικών τίτλων. 

 

«Το βασικό, ειδικά στον αυτισμό είναι η επιστημονική γνώση αλλά και η εμπει-

ρία. Από κει και πέρα η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού, που πρέπει να έχει 

κάποια υποδομή, να αγαπάει τη δουλεία του, κτλ. Πρόκειται για πράγματα υπο-

κειμενικά. Το βασικό είναι η επιστημονική γνώση και η εμπειρία». (Υπ. 8) 

 

«Καταρχήν χρειάζεσαι εκπαίδευση. Χρειάζεσαι εμπειρία. Να είσαι συνεχώς σε 

εγρήγορση και να επαναπροσδιορίζεις συνεχώς τους στόχους που βάζεις, να ε-

λίσσεσαι, να μπορείς να μπαίνεις μέσα στην πραγματικότητα να είσαι ρεαλιστής 

και να καταλαβαίνεις ότι αυτό που εσύ νομίζεις ιδανικό για το μαθητή δεν είναι 

πάντα και ότι ίσως κάτι άλλο χρειάζεται... και πάλι με ερωτηματικά. Και στο τέ-

λος της χρονιάς να κάνεις μια αξιολόγηση [για το τι κατάφερες]». (Υπ. 2) 

 

Η δεύτερη κατηγορία χαρακτηριστικών αποτελεί μια περιγραφή άτυπων δεξιοτή-

των και στοιχείων του χαρακτήρα και της προσωπικότητας. 

 

«[Η αποτελεσματικότητα] έχει να κάνει και με το χαρακτήρα του άλλου. Να πω 

ένα απλό παράδειγμα. Ορισμένα παιδιά η Κ [εκπαιδευτικός που εργάζονται συ-

νεργατικά στην ίδια τάξη] τα διαχειρίζεται καλύτερα από μένα και το ίδιο εγώ 

με άλλα. Και εκεί παίζει ρόλο η προσωπικότητα». (Υπ. 12) 

 

«Και το υπόβαθρο παίζει ρόλο και η ιδιοσυγκρασία του ανθρώπου. Χρειάζεται 

φοβερή υπομονή, επιμονή και ανοχή. Να μπορείς να παραβλέπεις κάποια πράγ-

ματα». (Υπ. 16) 
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Οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν μια σειρά από γενικά χαρακτηριστικά που αφορούν το 

επάγγελμα του εκπαιδευτικού, προτάσσοντας κύρια το ενδιαφέρον τόσο για το επάγ-

γελμα του εκπαιδευτικού όσο και για το αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής. Ηθολογι-

κής φύσης χαρακτηριστικά όπως η κοινωνική ευαισθησία, η αγάπη για το επάγγελμα 

και τα παιδιά και η διάθεση προσφοράς προβάλλονται ιδιαίτερα και χρωματίζουν συ-

γκινησιακά τον λόγο κάποιων παιδαγωγών όταν σκιαγραφούν το προφίλ του αποτε-

λεσματικού εκπαιδευτικού στον αυτισμό.  

Χαρακτηριστικά είναι τα αποσπάσματα που ακολουθούν: 

 

«Πρέπει να έχει ουμανισμό με την έννοια της αγάπης, δηλαδή να έχεις αγάπη 

για να ασχοληθείς γενικά με τα παιδιά. Να είσαι αισιόδοξος άνθρωπος, να πι-

στεύεις στην πρόοδο, να ξέρεις τι σου γίνεται, να το παλεύεις. Η διδασκαλία για 

μένα είναι πρώτα τέχνη και ότι κωδικοποιείται γίνεται τεχνική. Δηλαδή πρέπει 

να έχεις το στυλ να κάνεις τέχνη την επικοινωνία σου. Αν δεν αγαπάς κάτι δεν 

μπορείς να το υπηρετήσεις όσο καλός επαγγελματίας και να είσαι, όσες στρατη-

γικές και να έχεις». (Υπ. 9) 

 

«Πρέπει να έχει ζυμωθεί με αυτό τον χώρο, να αισθάνεται μια ιδιαίτερη αγάπη 

για αυτά τα παιδιά». (Υπ. 17) 

 

«Να έχει ψυχική αντοχή, αγάπη για αυτόν τον τομέα κι όλα τα άλλα μετά έρχο-

νται. Πάνω απ’ όλα αγάπη και ψυχικό σθένος. Έχει να κάνει με το χαρακτήρα. 

Έχουν έρθει εδώ πολλοί εκπαιδευτικοί που δεν μπορούσαν ν’ αντέξουν κι έφυ-

γαν. Όλα ξεκινάν από το αν έχεις διάθεση να προσφέρεις, αν αγαπάς αυτά τα 

παιδιά. Γιατί δεν είναι εύκολο. 

Πρέπει να έχεις αγάπη και να αντιμετωπίζεις τα παιδιά σαν φυσιολογι-

κά. Εγώ έτσι τα αντιμετωπίζω σαν φυσιολογικά. Να μην τα λυπάσαι, να μην υ-

πάρχει οίκτος». (Υπ. 15) 

 

Οι εκπαιδευτικοί εστιάζουν κύρια στην παιδευτική διάσταση του ρόλου τους, στην 

ανάπτυξη και καλλιέργεια συγκεκριμένων «ψυχικών ικανοτήτων» και στον επαγγελ-

ματισμό που οφείλουν να επιδεικνύουν.  
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Στη συνέχεια παραθέτουμε χωρία από τις συνεντεύξεις που αναφέρονται σε ιδιότητες 

και χαρακτηριστικά που συνθέτουν το επιθυμητό προφίλ του αποτελεσματικού εκ-

παιδευτικού: 

 

«Σημαντικό είναι και η αισιοδοξία, να πιστεύεις στο παιδί, δηλαδή ακόμα κι 

όταν βλέπεις ένα παιδί που φαίνεται ότι δεν κάνει τίποτα να κάνεις 500 πράγμα-

τα μέχρι να κάνει». (Υπ. 23) 

 

«[…] να ξέρει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που θα του τύχουν και να έχει 

υπομονή. Ένα άλλο στοιχείο είναι πως θα πρέπει να είσαι άνθρωπος που μπο-

ρείς να διαχειριστείς τη ζωή με ισορροπίες. Θα πρέπει να έχεις μια καλή επικοι-

νωνία με τους γονείς με την έννοια να ανταποκριθείς στις προσδοκίες που έχουν 

γι αυτό το παιδί από σένα». (Υπ. 3) 

 

«Για να είναι αποτελεσματικός πρέπει να έχει καλή ψυχική κατάσταση ό ίδιος, 

γερά νεύρα και πολλή υπομονή». (Υπ. 6) 

 

«Αντοχές και να μην τα παίρνει όλα όσα γίνονται τοις μετρητοίς». (Υπ. 22) 

 

«Νομίζω ότι σ’ όλους συμβαίνει να απογοητεύονται ή να χάνουν τον έλεγχο των 

πραγμάτων. Το θέμα είναι πόσο αυτό μετά συνεχίζεται σαν συναίσθημα ή πόσο 

εσύ μπορείς να βρεις έναν άλλο τρόπο προσέγγισης. Αλλά πολλές φορές αισθά-

νεσαι έτσι, δεν είναι κακό. 

Μου έχει συμβεί, κυρίως όταν έχω φάει μια κλωτσιά-είναι πολύ συχνό 

φαινόμενο. Αλλά εκείνη την ώρα πρέπει να ελέγχεις και τον εαυτό σου και τα 

συναισθήματά σου πολύ καλά. Γιατί πρέπει να καταλάβεις ότι δεν ήταν προς ε-

σένα η επιθετική συμπεριφορά, αλλά ότι το παιδί φοβάται. Αυτό είναι δύσκολο 

να το καταλάβεις, αλλά σιγά σιγά μαθαίνεις». (Υπ. 14) 

 

«Ε, και πρέπει να υπάρχει και η χημεία, δηλαδή επιλέξαμε ένα επάγγελμα για 

κάποιο λόγο, πολλές φορές έτυχε να γίνουμε αλλά μπορεί να μη μας ταιριάζει 

απόλυτα». (Υπ. 25) 

 



 131

«Ανοιχτό μυαλό θέλει. Ψάχνεις να βρεις τα κουμπιά κάθε παιδιού, το που να 

πατήσεις. Άλλο παιδί αν το μαλώσεις για μια συμπεριφορά μπορεί να την κόψει, 

σε ένα άλλο όμως δεν το πετυχαίνεις έτσι. Πρέπει να βρίσκεις κίνητρα ή να έ-

χεις θετική ή αρνητική ενίσχυση, αναλόγως το προσαρμόζεις σε κάθε παιδί». 

(Υπ. 6) 

 

Παραθέτουμε ένα απόσπασμα από το λόγο ενός ειδικού παιδαγωγού που είναι ταυτό-

χρονα και γονιός παιδιού με ειδικές ανάγκες: 

 

«Η άποψή μου είναι ότι τρία πράγματα πρέπει να έχει κανείς πέρα από την εκ-

παίδευση. Επειδή έχω διαπιστώσει ως γονιός και ως δάσκαλος συναδέλφους 

που δεν μπορούν να λειτουργήσουν, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι είναι και θέ-

μα προσωπικότητας το πώς θα λειτουργήσεις, όχι μόνο θέμα γνώσης και μόρ-

φωσης-γνώση του αντικειμένου από θέμα σπουδών .Για να πετύχει κάποιος μέ-

σα στην τάξη χρειάζεται: πρώτον να είναι αληθινός, δεύτερον να είναι διαθέσι-

μος ανά πάσα στιγμή, το παιδί να νιώθει ότι βρίσκεται διπλά του ο δάσκαλος 

και τρίτον να είναι σταθερός. Όταν λέω αληθινός εννοώ να δείχνει αυτό που εί-

ναι. Να εκδηλώνει τη χαρά του, τη λύπη του, το θυμό του, όλα τα συναισθήματά 

του. Κι αυτό γίνεται αντιληπτό πάρα πολύ καλά από το παιδί. Αληθινός όμως. 

Όχι να προσποιηθώ ότι χαίρομαι ή ότι λυπάμαι. Τότε έχω αποτύχει παντελώς. 

Έχει να κάνει με την προσωπικότητα του, αν είναι οργανωτικός, σταθερός, κτλ. 

Για μένα βασικό είναι να είσαι αληθινός, διαθέσιμος, παρών και σταθερός». 

 

Η αποτελεσματικότητα ως έννοια στον λόγο των εκπαιδευτικών συνδέεται με «ψυχι-

κές ικανότητες» και χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Ως αποτελεσματικός εκ-

παιδευτικός περιγράφεται αυτός που διαθέτει «ψυχικές αντοχές», ολοκληρωμένη και 

ισορροπημένη προσωπικότητα, ψυχική υγεία και «καλές ισορροπίες». Είναι αυτός 

που μπορεί «να ελέγχει τα συναισθήματά του», είναι «αληθινός διαθέσιμος, παρών» 

και έχει «ανεκτικότητα», «σταθερότητα», «καλή διάθεση», «αισιοδοξία», «ευελιξία 

σκέψης», εφευρετικότητα και «υπομονή». Επιπρόσθετα η αποτελεσματικότητα συν-

δέεται με κοινωνικές, επικοινωνιακές και συμβουλευτικές δεξιότητες για την αποδο-

τική συνεργασία με τους μαθητές αλλά και με τις οικογένειες τους. 
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Επιπλέον ο αποτελεσματικός εκπαιδευτικός περιγράφεται ως άτομο που μπορεί να 

διαχωρίζει την προσωπική του ζωή από την επαγγελματική του ενασχόληση. 

 

«Και να μάθει να τακτοποιεί τα πράγματα στο μυαλό του. Όταν είναι στο σχο-

λείο είναι στο σχολείο. Δεν μπορεί να κουβαλάει τα προβλήματα του σπιτιού του 

στο σχολείο γιατί τα περνάει στα παιδιά και δεν κάνει τίποτα. Αν τον εκνευρισμό 

του σπιτιού σου τον φέρεις εδώ, εκείνη τη μέρα έχεις αποτύχει. Πρέπει να μά-

θεις να τα έχεις πολύ ξεκάθαρα, να έχεις ισορροπίες». (Υπ. 6) 

 

Η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών που εργάζονται στο πεδίο του αυτισμού 

όπως έχουμε προαναφέρει κύρια συνδέεται με την εξέλιξη των μαθητών. Ως συνακό-

λουθο τα επιθυμητά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν ικανότητες και δεξιότητες που 

αφορούν στη διαχείριση και τον έλεγχο της συμπεριφοράς του μαθητή αλλά και 

συγκεκριμένες εκπαιδευτικές πρακτικές στη διαχείριση της σχολικής τάξης.  

Οι συμμετέχοντες αναφέρουν χαρακτηριστικά την σταθερότητα της συμπερι-

φοράς του εκπαιδευτικού όσον αφορά στη σαφή οριοθέτηση της συμπεριφοράς του 

μαθητή, στη στοχοθεσία της διδασκαλίας, στη χρήση ενισχυτών και επαίνων προς 

τους μαθητές. Γίνονται αναφορές στην επιμονή, την υπομονή και τις αντοχές που ο-

φείλουν να διαθέτουν για τη διεκπεραίωση της εργασίας τους καθώς η πρόοδος είναι 

συνήθως αργή και μη σταθερή στους μαθητές με αυτισμό. 

 

«Ο δάσκαλος πρέπει να είναι σταθερός στα όρια σε καθετί που θα θέσει. Αυτά 

τα παιδιά έχουνε την πρόκληση, δηλαδή κάποιες συμπεριφορές μπορεί να τις 

εκμεταλλευτούνε προκειμένου να πετύχουν κάτι. Σε όλα τα παιδιά ισχύει: να έ-

χουν όρια και πρέπει και συ να θέσεις αυστηρά τα όριά σου. Γιατί έχουν την ι-

κανότητα να αντιλαμβάνονται τα όριά σου τα παιδιά αμέσως και σε χειρίζονται 

ανάλογα. Είναι απίστευτο το πώς σε χειρίζονται. Πρέπει να είσαι τελείως στα-

θερός, κάθετος, να μην υποχωρείς. Κι αν εσύ δε μείνεις σταθερός και υποκύψεις 

αυτό το εκμεταλλεύονται. Και στην ενίσχυση πρέπει να είσαι σταθερός». (Υπ. 

11) 

 

«Πρώτα απ΄ όλα πρέπει να μάθεις να περιμένεις στον αυτισμό, αυτό είναι το 

σημαντικό. Στη συνέχεια αργά αλλά σταθερά βλέπεις την πρόοδο του παιδιού, 

οπότε αυτή είναι και η αμοιβή σου». (Υπ. 12) 
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«Για μένα στον αυτισμό πρέπει να περιμένεις. Γιατί το αυτιστικό παιδί μπορεί 

να κάνει ένα πισωγύρισμα. Πχ εμένα μου έτυχε παιδί που ενώ ως το Πάσχα η 

πορεία του ήταν σταθερή έκανε τότε ένα πισωγύρισμα και γύρισε σε τέτοιο ση-

μείο πίσω ώστε για να καταπιεί έπρεπε να πάρει εντολή». (Υπ. 2) 

 

«Μετά είναι ότι πρέπει να είσαι παρατηρητικός απέναντι στα παιδιά. Κάθε παιδί 

πρέπει να έχεις έναν τρόπο να το δεις, να το καταλάβεις. Γιατί όσο θεωρητικό 

background και να έχεις αν δεν έχεις αυτόν τον τρόπο…Πρέπει να είσαι δεκτι-

κός, ανεκτικός και να έχεις ρεαλιστικούς στόχους, να μην περιμένεις ν’ αλλά-

ξουν τα πράγματα  απ’ την μια ώρα στην άλλη. 

Πιο πολύ είναι να θέλεις ν’ ασχοληθείς με αυτό το κομμάτι [τον αυτι-

σμό]. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο. Αλλιώς είναι στα βιβλία, αλλιώς είναι 

στην πράξη». (Υπ. 14) 

 

2. 3. Εμπόδια και διευκολυντικοί παράγοντες στην αίσθηση αποτελεσματικότη-

τας των εκπαιδευτικών 

 

Στη συγκεκριμένη ενότητα θα αναφερθούμε στις παραμέτρους εκείνες που λειτουρ-

γούν α) ως εμπόδια και β) ως διευκολυντές ως προς την αίσθηση αποτελεσματικότη-

τας που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί της έρευνας. 
Οφείλουμε να επισημάνουμε το γεγονός πως κάποιες από τις παραμέτρους 

που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών συμπίπτουν με τους 

παράγοντες που προκαλούν άγχος και δυσχεραίνουν την εργασία τους και ως εκ τού-

του κρίνουμε συνετό να μην αναφερθούμε εκ νέου και εκτενώς σε αυτές αλλά να κά-

νουμε μια απλή αναφορά τους. 

Η αποτελεσματικότητα που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί της έρευνας, όπως έχουμε επα-

ναλάβει σε αρκετά σημεία, κύρια συνδέεται με το αποτελεσματικό εκπαιδευτικό έργο 

και έχει ως βασικό σημείο αναφοράς την εξέλιξη και την πορεία των μαθητών τους. 

Η αποτελεσματική διδασκαλία γενικότερα σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον δεν απο-

τελεί μια μονόδρομη διαδικασία με τον εκπαιδευτικό να λειτουργεί ως ο μοναδικός 

ρυθμιστής, αλλά συνδέεται βασικά και πρωταρχικά με τη διάδραση και αλληλεπί-

δραση με τους μαθητές.  
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Η φύση της αυτιστικής διαταραχής με βασικά γνωρίσματα την αδυναμία των 

μαθητών για διάδραση και αλληλεπίδραση και την απουσία ανταποκρισιμότητας τους 

στα διάφορα ερεθίσματα εγείρει σε κάποιους εκπαιδευτικούς ερωτήματα σχετικά με 

την αποτελεσματικότητα που βιώνουν. Η αργή εξέλιξη, οι παλινδρομήσεις, τα χαμη-

λά επίπεδα κινητοποίησης των μαθητών, η απουσία μόνιμων και σταθερών αποτελε-

σμάτων για κάποιους εκπαιδευτικούς δημιουργεί έναν σκεπτικισμό όσον αφορά στην 

αίσθηση αποτελεσματικότητας που βιώνουν, γεγονός που τους οδηγεί να αναρωτιού-

νται για τις δικές τους διδακτικές ικανότητες: 

 

«Στον αυτισμό υπάρχει μια παλινδρόμηση. Λίγα από αυτά που μαθαίνεις στο 

παιδί θα γίνουν στέρεη γνώση. Σίγουρα θα μάθει το παιδί αλλά δεν θα έχει την 

εξέλιξη που θα έχει ένα άλλο παιδί μιας άλλης κατηγορίας ειδικών αναγκών. 

Και θα πρέπει συνέχεια να δρας υποστηρικτικά, να στέκεσαι συνέχεια δίπλα για-

τί δύσκολα θα ενεργοποιήσει τις δικές του δυνάμεις. Το αποτέλεσμα της δου-

λειάς είναι πιο αργό και πολλές φορές αισθάνεσαι πως δεν έχεις κι αποτέλε-

σμα». (Υπ. 3) 

 

«Πολλές φορές νιώθω πιεσμένη από άποψη χρόνου, ότι δεν κάνω κάτι. Δηλαδή 

τα αποτελέσματα είναι μακροπρόθεσμα, δε φαίνονται άμεσα …κι αυτό δημιουρ-

γεί ένα άγχος ότι δεν προχωράς ή ότι δεν έχεις βάλει σωστούς στόχους.. και νο-

μίζω ότι δεν τα καταφέρνω σε κάποιο κομμάτι». (Υπ. 16) 

 

«Είναι δύσκολο να την ορίσεις [την αποτελεσματικότητα] στον αυτισμό. Εξαρ-

τάται από το παιδί, τις δυνατότητες του, το στόχο που έχεις θέσει και το τι 

προσδοκίες έχεις από αυτό. Πχ., θεώρησα αποτελεσματικό όταν ένας μαθητής 

που ως τα έντεκα χρόνια του φορούσε πάμπερς κατάφερε να πάει τουαλέτα. Για 

κάποιον άλλο ακούγεται πολύ χαμηλό [σαν στόχος] αυτό. Βέβαια στην αίσθηση 

αποτελεσματικότητας μπαίνουν κι άλλα πράγματα, όπως ότι μπορεί μετά από λί-

γο να παλινδρομήσει και να το χάσει [αυτό που πέτυχε], άρα ποια αποτελεσμα-

τικότητα; Ή ότι φεύγοντας από αυτό το σχολείο και πηγαίνοντας αλλού μπορεί 

να χάσει αυτό που έμαθε. 

Αποτελεσματικότητα στον αυτισμό είναι το ‘αποκτάω δεξιότητες και κα-

ταφέρνω να ζω όσο πιο αυτόνομα γίνεται και με αξιοπρέπεια’. Αλλά δυστυχώς 

το βλέπω σπάνια». (Υπ. 6) 
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Γίνονται αναφορές και στο ηλικιακό επίπεδο των παιδιών, καθώς οι μεγάλοι σε η-

λικία μαθητές μαθαίνουν και κατακτούν πιο δύσκολα δεξιότητες. Εδώ πρέπει να το-

νίσουμε πώς τέτοιου είδους παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών αφορούν μαθητές που 

είτε σε μεγάλη ηλικία μπήκαν στο εκπαιδευτικό σύστημα και φοίτησαν στο σχολείο, 

είτε μαθητές που φοιτούσαν σε ακατάλληλο εκπαιδευτικό πλαίσιο (που κύρια λει-

τουργούσε με απουσία καταλλήλων μεθόδων, μέσων και υλικών διδασκαλίας για τον 

αυτισμό αλλά και με ελλιπή κατάρτιση στο αντικείμενο του αυτισμού των υπεύθυνων 

εκπαιδευτικών): 

 

«Έχουμε παιδιά που είναι μεγάλα και δε μαθαίνουν εύκολα κοινωνικές δεξιότη-

τες. Είναι μεγάλα παιδιά που έχουνε παγιωμένες συμπεριφορές, εμμονές και 

μαθαίνουνε δύσκολα. Δηλαδή αν τα παιδιά ήταν εφτά ετών πιστεύω ότι θα ήταν 

πολύ διαφορετικά τα πράγματα». (Υπ. 14) 

 

Ορισμένοι εκπαιδευτικοί που έχουν εκπαιδευτική εμπειρία τόσο σε σχολεία γενικής 

αγωγής όσο και σε τμήματα Ένταξης κάνουν επανειλημμένες αναφορές στη δυσκολία 

που εγείρει η ίδια η διαταραχή του αυτισμού όσον αφορά την αποτελεσματικότητα 

που βιώνουν και συνδέεται με την εγκαθίδρυση επικοινωνιακών διαύλων αλλά και με 

την απουσία σταθερών και άμεσων αποτελεσμάτων σχετικά με την εκπαίδευση των 

μαθητών τους. Πιθανά αισθήματα ματαίωσης, άγχους και απογοήτευσης συνδέονται 

με τη μειωμένη αίσθηση αποτελεσματικότητας που αντλούν οι εν λόγω εκπαιδευτι-

κοί. 

 

«Εγώ που δούλεψα πολλά χρόνια στην γενική αγωγή στην αρχή ένιωθα μια α-

πογοήτευση γιατί έβλεπα ότι η δουλειά μου δεν έχει αποτέλεσμα. Οπωσδήποτε 

έχεις μια αγωνία. Θέλεις κάτι να προσφέρεις, κάτι να μάθουν αυτά τα παιδιά. 

Και στο γνωστικό κομμάτι- πέρα από την αυτοεξυπηρέτηση και την αυτονομία». 

(Υπ. 13) 

 

«Θεωρώ ότι στο Τμήμα Ένταξης έχεις να δώσεις περισσότερα πράγματα, να ε-

πικοινωνήσεις καλύτερα με τα παιδιά και νιώθεις κάπως ότι κάνεις κάτι, ότι έ-

χει κάποιο αποτέλεσμα η δουλειά σου. Στα ειδικά σχολεία και ειδικά με τον αυ-

τισμό, που δεν έχεις τη χαρά της επικοινωνίας, δεν βλέπεις αποτέλεσμα πάντα 
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σ’ αυτό που κάνεις κι αυτό είναι λίγο καταθλιπτικό συναίσθημα, σε πιάνει και 

λες ‘τι κάνω τώρα;’ Προσπαθώ, προσπαθώ και τίποτα». (Υπ. 5) 

 

Η αποτελεσματικότητα για τους εκπαιδευτικούς συνδέεται ακόμα με τη μονιμότητα 

των αποτελεσμάτων στη συμπεριφορά των μαθητών και με τη γενίκευση και εφαρμο-

γή των δεξιοτήτων που αποκτούν μέσα σε ευρύτερα πλαίσια και μέσα σε συνθήκες 

πραγματικής ζωής, κύρια στο οικογενειακό και ευρύτερα κοινωνικό περιβάλλον. 

Κατά συνέπεια η έλλειψη συνέχειας στο επίπεδο της εκπαίδευσης και η ανυ-

παρξία δομών (κοινωνικών, επαγγελματικών, κτλ.,) που θα συνεχίζουν, θα επεκτεί-

νουν και θα γενικεύουν αυτό που ο κάθε μαθητής θα διδαχθεί και θα μάθει μέσα στο 

σχολικό πλαίσιο αναιρεί σε ορισμένες περιπτώσεις την όποια αποτελεσματικότητα 

βιώνει ο εκπαιδευτικός. 

 

«Την αποτελεσματικότητα οφείλεις να τη δεις σε γενικότερα πλαίσια, του σχο-

λείου, της οικογένειας, της κοινωνίας. Δεν μπορείς να το δεις ξεκομμένα, ‘τι 

κάνω εγώ’ ας πούμε. Εγώ μπορεί να είμαι ο καλύτερος δάσκαλος και να κάνω 

μια σειρά από πράγματα αλλά γύρω να γίνεται πανικός. Δηλαδή, εντάξει βάζεις 

το παιδί σε ένα δομημένο πρόγραμμα και κάνει απ’ το πρωί μέχρι το μεσημέρι 

αυτά τα πράγματα ναι, αλλά μόλις βγει έξω απ’ την τάξη η πραγματικότητα είναι 

άλλη, πιο χαλαρή πιο εύπλαστη, πιο σκληρή πολλές φορές. Εντάξει, ατομικά 

προγράμματα διδασκαλίας. Σε ποιο πλαίσιο; Το παίρνεις, το κάνεις, φεύγει ο 

άλλος απ’ το σχολείο, χαίρεται. Δεν υπάρχει το άλλο πλαίσιο στο οποίο το παιδί 

θα εξασκήσει το όλο πράγμα. Μια αποτελεσματική διδασκαλία δεν μπορεί να 

μην παίρνει υπόψη της τα κοινωνικά και τα οικογενειακά πλαίσια στα οποία ζει 

ο αυτιστικός». (Υπ. 1) 

 

Γίνονται αναφορές επίσης στην απουσία εκπαιδευτικών δομών που μετά τη φοίτηση 

των μαθητών στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση να είναι σε θέση να συνεχίζουν την εκ-

παίδευση των μαθητών με αυτισμό στον τομέα απόκτησης επαγγελματικών δεξιοτή-

των.  

 

«Αλλά τι γίνεται χωρίς πρόγραμμα ένταξης στη γειτονιά, χωρίς πρόγραμμα ε-

παγγελματικής εκπαίδευσης; Εντάξει τελειώνει στα είκοσι ο αυτιστικός το σχο-

λείο και μέχρι τότε όλα καλά. Μετά τι γίνεται; Όταν δεν υπάρχουν προγράμματα 
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για εργασία, για ένταξη στην κοινότητα που θα πάει Δεν υπάρχει το άλλο πλαί-

σιο, το κοινωνικό. Είναι λογικό απ’ τη στιγμή που ο μαθητής θεωρείται κάτι α-

νεξάρτητο και ξεκομμένο απ’ τον απέξω κόσμο». 

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει συνέχεια. Τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει 

γοργά βήματα για να προλάβουμε τους άλλους. Χρειάζεσαι χρόνια για να μπεις 

σε αυτή τη διαδικασία. Έξω όχι πως υπάρχει κάτι διαφορετικό αλλά είναι πιο 

οργανωμένα, δηλαδή υπάρχει το πλαίσιο στο οποίο ο δάσκαλος μπαίνει και λέει 

‘αν αυτό το πράγμα το κάνω καλά , θα δουλεύει’. Ενώ εδώ,…παίρνεις το μαθη-

τή τον βάζεις σε δομημένη διδασκαλία, τον μαζεύεις, τον οριοθετείς και μετά 

φεύγει και πάει σε ένα άλλο πλαίσιο που δεν έχει τίποτα από αυτά. Άντε από την 

αρχή πάλι». (Υπ. 1) 

 

Οι εκπαιδευτικοί όπως αναφέρουν βιώνουν αναποτελεσματικότητα και ματαίωση κα-

θώς βλέπουν πως οι όποιες προσπάθειες που έχουν κάνει μέσα σε διάρκεια χρόνων 

εκπαιδεύοντας τους μαθητές τους, καταβάλλοντας κόπο και χρόνο, ξαφνικά διακό-

πτονται και σταματούν καθώς δεν υπάρχει μέριμνα οι μαθητές με αυτισμό να παρα-

κολουθήσουν άλλα εκπαιδευτικά πλαίσια, πχ., ΕΕΕΕΚ. Μεταξύ άλλων αναφέρονται 

σε λόγους που σχετίζονται με την ελλιπή οργάνωση και λειτουργία των μονάδων δευ-

τεροβάθμιας ειδικής εκπαίδευσης (πενιχρή χρηματοδότηση των μονάδων αυτών, α-

δυναμία στελέχωσης με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό). Χαρακτηριστικά 

αναφέρουμε τη δήλωση μιας εκπαιδευτικού: 

 

«Υπάρχουν παιδιά που τώρα είναι εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας και η επί-

σημη δικαιολογία είναι: «δεν μπορούμε να τα δεχτούμε γιατί δεν έχουμε εξειδι-

κευμένο προσωπικό, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα συμπε-

ριφοράς». (Υπ. 13) 

 

Η γραφειοκρατική οργάνωση και κωλυσιεργία του εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς 

και η κακή επικοινωνία με το Υπουργείο Παιδείας και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 

επισημαίνεται από αρκετούς εκπαιδευτικούς ως εμπόδιο στις προσπάθειες που κατα-

βάλλουν για να είναι αποτελεσματικοί με τους μαθητές τους. Η συχνή μετακίνηση 

εκπαιδευτικών που δεν διαθέτουν οργανικότητα, σε διαφορετικές σχολικές μονάδες 

κάθε σχολική χρονιά, αποτελεί ένα πρόσκομμα στην όποια προσπάθεια καταβάλλουν 

με τους μαθητές τους. Κι αυτό δεδομένου της αναγκαιότητας στην εκπαίδευση στον 
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αυτισμό για σταθερή σχέση του μαθητή με έναν εκπαιδευτικό και για συνέπεια στο 

εκπαιδευτικό του πρόγραμμα από όλους όσους εμπλέκονται στην εκπαίδευση του 

προκειμένου να υπάρξει εξέλιξη. 

 

«Υπήρχαν προβλήματα αλλά καταφέρναμε πάντα να έχουμε συνεργασία, αλλά 

μέχρι να φτάσεις αυτό το κομμάτι της συνεργασίας και να πεις ‘τώρα δουλεύω’ 

ξαφνικά τελειώνει η χρονιά, αλλάζει το προσωπικό και ξαφνικά πάλι ξεκινάς 

από το μηδέν κι αυτό είναι το δύσκολο. Δηλαδή η δυσκολία δεν προκύπτει από 

τα παιδιά, προκύπτει από το σύστημα». (Υπ. 23) 

 

Η πολιτική κωλυσιεργία και η έλλειψη εκπαιδευτικής πολιτικής για τα άτομα με ανα-

πηρίες σχολιάζονται επίσης αρνητικά.  

 

«Αυτό έχει να κάνει με τα πασαλλείματα που προωθεί η κυβέρνηση. Όταν η αναπηρία 

δεν μπαίνει σαν προτεραιότητα στα προγράμματα τους. Δεν γίνεται τίποτα οργανωμένα. 

Δε δίνεται τίποτα για την αναπηρία, δεν τους ενδιαφέρει. 

Εμείς οι εκπαιδευτικοί τι να ζητήσουμε από την πολιτεία, να αλλάξουν τα πράγ-

ματα; Εδώ οι γονείς έχουν ένα ολόκληρο αναπηρικό κίνημα και δεν καταφέρνουν τίπο-

τα…Γραφειοκρατία μεγάλη, από τον ένα στον άλλο και στο τέλος, δε γίνεται. Όταν δε 

χρηματοδοτούνται οι δομές που πρέπει να γίνουν πού θα πάνε τόσοι ανάπηροι; 

Μπορεί ένας εκπαιδευτικός στο ειδικό σχολείο να προετοιμάζει έναν μαθητή να 

μπει στη γενική τάξη γιατί πραγματικά μπορεί. Από κει και πέρα τα κριτήρια δεν είναι 

παιδαγωγικά, είναι συνήθως πολίτικά και κριτήρια του πόσες πιστώσεις έχει δώσει το 

υπουργείο». (Υπ. 23) 

 

 

Οι άσχημες εργασιακές συνθήκες και κύρια η έλλειψη υλικοτεχνικής και κτιριακής 

υποδομής αποτελεί ένα βασικό πρόσκομμα στην αποτελεσματικότητα του βιώνουν οι 

εκπαιδευτικοί. 

Συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν προβληματικές συνθήκες στέγασης 

των σχολείων, με κύρια προβλήματα την έλλειψη κατάλληλων χώρων, το μικρό μέ-

γεθος και την κακή κατάσταση των αιθουσών διδασκαλίας (πχ., κακή ηχομόνωση και 

ενοχλητικοί θόρυβοι) σχολιάζεται αρνητικά από τους εκπαιδευτικούς καθώς αποτε-
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λούν γι’ αυτούς βασικούς παράγοντες που εμπλέκονται και καθορίζουν την ποιότητα 

της διδασκαλίας. 

 

«Έχει τύχει να είμαι σε σχολείο και να μην έχω χώρο να δουλέψω καν. Δεν υ-

πήρχε κανένας χώρος…Όταν έχεις τέτοιου είδους δυσκολίες… 

Τους στόχους εσύ τους θέτεις αλλά δεν έχεις ούτε χώρο, ούτε χρόνο, ού-

τε πλαίσιο να τους υλοποιήσεις. Προσπαθείς οι στόχοι να είναι σε σχέση με το 

πλαίσιο». (Υπ. 10) 

 

«Το πρώτο πρόβλημα είναι η υποδομή. Παλιότερα δούλευα σε μια αίθουσα 2x1 

με τρία παιδιά με αυτισμό». (Υπ. 2) 

 

«Παίζει βασικό ρόλο η υλικοτεχνική υποδομή. Πχ. η τάξη μου έχει ηχητική 

πρόσβαση με τη διπλανή τάξη. Ακούς τον άλλο από δίπλα». (Υπ. 11) 

 

Επίσης επισημαίνεται η έλλειψη σε σχολικά εγχειρίδια, εκπαιδευτικά μέσα και υλικά 

σε συνδυασμό με την πενιχρή οικονομική χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων 

Ειδικής Αγωγής. 

 

«Δεν υπάρχουν εξειδικευμένες προτάσεις για υλικό. Και ότι και να κάνεις κά-

ποια στιγμή στερεύεις από ιδέες. Λες «θα κάνω αυτό». Μετά; Τι να κάνεις με 

ένα αυτιστικό όταν δεν έχεις κανένα υποστηρικτικό πλαίσιο απ’ την πολιτεία; 

Λειτουργείς μ’ αυτά που έχεις και κάνεις πράγματα απ’ την εμπειρία σου. Είναι 

όμως άλλο πράγμα όταν ξέρεις πως ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορείς να ανα-

τρέξεις κάπου και να βρεις το τάδε και το τάδε. Και δεν εννοώ το υλικό μόνο ως 

μια πραγματικότητα δηλαδή». (Υπ. 1) 

 

«Για όλες τις δραστηριότητες το υλικό το φτιάχνουμε εμείς, δεν υπάρχει τίποτα 

έτοιμο, αγοραστό… Χρειάζονται και χρήματα, πρώτες ύλες για να γίνει αυτό το 

υλικό. Κι αυτό δύσκολα το καταλαβαίνουν οι υπόλοιποι φορείς και πολλές φο-

ρές αναρωτιούνται γιατί ζητάμε τόσα λεφτά για γραφική ύλη, αλλά κανείς δεν 

έρχεται να δει τι γίνεται τελικά αυτή η ύλη». (Υπ. 6) 

 



 140

«Άμα θέλω να κάνω εγώ ένα πρόγραμμα δομημένης διδασκαλίας με ένα αυτι-

στικό πως θα το κάνω αν δεν έχω τα απαραίτητα υλικά; Αυτά θέλουν χρήμα για 

να τα αγοράσεις. Αν δεν έχεις χρήματα πώς να είσαι αποτελεσματικός; Όταν 

σου λέει ο διευθυντής πως δεν υπάρχουν λεφτά; Περίμενα ένα μήνα για να πά-

ρω τα «χρατς». Η διευθύντρια λέει: ‘δεν έχω λεφτά’». (Υπ. 1) 

 

«Όλα αυτά που βλέπετε εδώ πέρα είναι φτιαγμένα από μας. Δεν υπάρχει περί-

πτωση να βρούμε κάτι στο εμπόριο και να το χρησιμοποιήσουμε αυτούσιο. Όλα 

πρέπει να τα δομήσουμε εμείς. Εικόνες, παζλ, ακόμα και τα γράμματα και οι α-

ριθμοί πρέπει να είναι κατάλληλα δομημένα για να τα καταλάβουν τα παιδιά, 

αλλιώς δεν τα κατανοούν». (Υπ. 13) 

 

Ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των σχολικών μονάδων σχολιάζεται αρνητικά 

από αρκετούς εκπαιδευτικούς όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα που οι ίδιοι 

βιώνουν. 

Πολύ χαρακτηριστικά αναφέρουν τις δυσκολίες που προκύπτουν από την έλ-

λειψη οργάνωσης των σχολικών μονάδων: 

 

«Εγώ στο σχολείο που δούλεψα δεν είχε δόμηση, τα παιδιά ήταν χύμα εκεί πέρα. 

Ήταν και πολλά και μεγάλα τα παιδιά, έχουν όλες τις περιπτώσεις μέσα στην 

τάξη. Εκεί δυσκολεύτηκα,  δεν μπόρεσα να καθήσω πάνω από δύο χρόνια γιατί 

δεν μπορούσα να κάνω τη δουλειά που ήθελα,.. ένιωθα αναποτελεσματική.  Την 

πρώτη χρονιά δούλευα τη Makaton. Προσπαθούσα να επικοινωνήσω με καρτέ-

λες και με Makaton. Την επόμενη χρονιά, όταν είδα ότι δεν μπορούσα να δώσω 

τίποτα άλλο σηκώθηκα κι έφυγα γιατί πια έφτασα στο σημείο της φύλαξης. Εκεί, 

δεν μπορούσες να κάνεις τίποτα άλλο. 

Ένιωθα μόνη μου κι αισθανόμουν ότι δεν προσέφερα, ότι έκανα φύλαξη 

από ένα σημείο και μετά. Στην ουσία δεν μπορούσα, να δουλεύω μεμονωμένα 

τα παιδιά». (Υπ. 13) 

 

Ο μεγάλος αριθμός μαθητών ανά τμήμα, η πολυμορφία των περιπτώσεων των μαθη-

τών με αναπηρία, αλλά και η μεγάλη ανομοιογένεια που υπάρχει στο μαθητικό πλη-

θυσμό παιδιών με αυτισμό που αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει ένας παιδαγωγός λει-

τουργούν επιβαρυντικά ως προς την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας του. Οι 
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εκπαιδευτικοί αναφέρονται τόσο στον παράγοντα χρόνο που δεν επαρκεί όσο και στη 

δυσκολία τους να δουλέψουν ξεχωριστά εκπαιδευτικά προγράμματα με ετερογενείς 

ομάδες μαθητών. 

 

«Επειδή το τμήμα δεν είναι καθαρά αυτιστικών δημιουργείται πρόβλημα: πρό-

βλημα από άποψη χρόνου και οργάνωσης του χώρου. Επειδή ταυτόχρονα έχου-

με και παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, κάνουμε πρόγραμμα μαθησιακό, εγώ 

προσωπικά αισθάνομαι ότι πιέζομαι και δεν μπορώ να τα κάνω όλα. Και προ-

σπαθώ να κάνω ένα συνδυασμό…Δεν μπορείς να δουλέψεις τόσο αυτόνομα σ’ 

ένα τμήμα με αυτιστικά παιδιά και άλλες περιπτώσεις». (Υπ. 16) 

 

Ο καθημερινός συνολικός χρόνος που διαθέτουν για εξατομικευμένη εργασία με τον 

κάθε μαθητή είναι αρκετά περιορισμένος και δεν επαρκεί στους περισσότερους για να 

επιτύχουν τα αποτελέσματα που επιδιώκουν. 

 

«Πρέπει κάθε παιδί να το προσεγγίσεις διαφορετικά. Κι αυτό θέλει χρόνο να το 

καταλάβεις. Να προσέξεις το παιδί, να το παρατηρήσεις. Κι ο χρόνος πολλές 

φορές δεν είναι δεδομένος, όταν πρέπει να δουλέψεις και να κάνεις μερικά 

πράγματα πιο γρήγορα». (Υπ. 14) 

 

«Θα έπρεπε η διδασκαλία να είναι 1:1. Δεν γίνεται να έχεις τρία παιδιά μέσα 

στην τάξη και να δουλεύεις συγχρόνως και με τα τρία. Δεν επαρκεί ο χρόνος και 

είναι δύσκολες οι περιπτώσεις. Τουλάχιστον στην αρχή δε γίνεται να τα χειρι-

στείς και τα τρία και να μπορείς να έχεις αποτελέσματα, γιατί πρέπει να μοιρά-

σεις το χρόνο σε τρία διαφορετικά παιδιά που είναι διαφορετικές περιπτώσεις, 

έχουν τρία διαφορετικά προγράμματα…Μέχρι να καθίσετε και να δώσεις τις 

δραστηριότητες ο χρόνος τελείωσε. Θέλεις δε θέλεις κάποιο παιδί θα το αφήσεις 

λίγο πιο πίσω, θα το αδικήσεις». (Υπ. 25) 

 

«Θα ήθελα να μπορούσα να κάνω περισσότερα πράγματα. Πολλές φορές νομί-

ζω ότι δεν φτάνει ο χρόνος. Θα ήθελα να δουλεύω 1:1, να έχω περισσότερο α-

τομικό χρόνο με κάθε μαθητή αλλά δεν γίνεται γιατί έχω όλη την τάξη και δεν 

υπάρχει το προσωπικό για να κρατήσει τα άλλα παιδιά». (Υπ. 14) 
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Τονίζονται και στο σημείο αυτό οι ελλείψεις σε προσωπικό που θα λειτουργεί επι-

κουρικά μαζί με τον εκπαιδευτικό ώστε να μπορεί αυτός να εκπονεί εξατομικευμένο 

πρόγραμμα με κάθε μαθητή χωρίς να αφήνει την υπόλοιπη ομάδα μαθητών χωρίς κα-

θοδήγηση.  

 

Τέλος η απουσία της όποιας μορφής ελέγχου στην εργασία των εκπαιδευτικών σχο-

λιάζεται αρνητικά καθώς εγείρει τον κίνδυνο της αυθαιρεσίας στην εξάσκηση των 

επαγγελματικών τους καθηκόντων. 

 

«Μπορείς να κάνεις πολύ εύκολα πασαλείμματα στην Ειδική Αγωγή. Δεν σε ε-

λέγχει κανείς. Κλειστή η πόρτα. Δεν ξέρει κανένας τίποτα, τελείωσε. Το πιο εύ-

κολο πράγμα. Στο γενικό σχολείο μπορεί να ελέγξει ο γονιός τι έμαθε το παιδί 

του, εδώ δεν μπορεί. Πόσο μάλλον όταν ξέρουν όλοι ότι το παιδί με ειδικές α-

νάγκες δύσκολα μαθαίνει-και ειδικά στον αυτισμό που δεν μπορεί να το γενι-

κεύσει κιόλας, δεν μπορεί να το κουβαλήσει στο σπίτι» (Υπ. 12) 

 

Στη συνέχεια θα αναφέρουμε τους παράγοντες που λειτουργούν ενισχυτι-

κά/διευκολυντικά για την αίσθηση αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών της έ-

ρευνας. 

Η αίσθηση αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις αναφο-

ρές τους, ενισχύεται σημαντικά από την πληροφόρηση/ενημέρωση και κατάρτισή 

τους πάνω σε νέα επιστημονικά δεδομένα και επιτεύγματα στον τομέα του αυτισμού. 

Η κατανόηση της ιδιαίτερης φύσης του αυτισμού αλλά και η ανάπτυξη εξειδικευμέ-

νων επιστημονικών τεχνικών, εργαλείων και προγραμμάτων για τον αυτισμό (δομη-

μένη και εξατομικευμένη διδασκαλία, συστήματα επικοινωνίας, εφαρμογή συμπερι-

φοριστικών τεχνικών) αποτελούν για τους εκπαιδευτικούς σημαντικά εφόδια για την 

καλύτερη κατανόηση και διδασκαλία των μαθητών και συνδέονται θετικά με την α-

ποτελεσματικότητα που βιώνουν στο επάγγελμά τους. 

 

«Το γεγονός ότι η επιστήμη μας έχει δώσει πληροφορίες για τον αυτισμό, ότι 

μπορούμε να καταλάβουμε τον αυτιστικό, πώς είναι, πώς λειτουργεί, πώς σκέ-

φτεται, πώς αντιμετωπίζει την πραγματικότητα είναι ένα ισχυρό ατού για μας». 

(Υπ. 11) 
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«Πιστεύω πως, πρώτον η επιστήμη τα τελευταία χρόνια μας έδωσε ένα ισχυρό 

εργαλείο στα χέρια μας: τη δομημένη διδασκαλία. Δεύτερον, τα συστήματα επι-

κοινωνίας, το PECS, το Μakaton. Έχουμε κάτι χειροπιαστό για να δουλέψουμε 

με τον αυτισμό». (Υπ. 1) 

 

Η εξειδικευμένη εκπαίδευση πάνω σε προγράμματα και μεθόδους διδασκαλίας που 

αφορούν τον αυτισμό λειτουργεί θετικά και έχει και άμεσα αποτελέσματα στη συ-

μπεριφορά των μαθητών. 

 

«Η εκπαίδευση που πήρα στο πρόγραμμα Τeacch με βοήθησε πολύ. Μέχρι πέ-

ρυσι έκανα διάφορα πράγματα με τους μαθητές σε σχέση με όσα είχα μάθει στη 

σχολή. Φέτος όμως που αλλάξαμε το χώρο [του σχολείου], που κάναμε δόμηση 

και εφαρμόσαμε το πρόγραμμα όλα λειτουργούν πιο καλά. Και τα παιδιά είναι 

πιο ήρεμα και δουλεύονται καλυτέρα». (Υπ. 22) 

 

Η επικοινωνία με άλλους έμπειρους εκπαιδευτικούς στο χώρο του αυτισμού και η 

παρακολούθηση του τρόπου εργασίας τους λειτουργεί επίσης θετικά και ενισχύει την 

αυτοπεποίθηση των εκπαιδευτικών σχετικά με τον τρόπο εργασίας τους με τους μα-

θητές. 

 

«Τον πρώτο χρόνο δεν μπορούσα να καταλάβω τι σημαίνει να είσαι αυτιστικός, 

ποιες είναι οι ανάγκες των παιδιών και πώς να τα εκπαιδεύσω. Διάβαζα μεν 

αλλά δεν μπορώ να πω πως τα κατάφερνα. Μετά παρακολούθησα σεμινάρια, 

για τη δομημένη διδασκαλία, πήγα και σε άλλα σχολεία, είδα πως δουλεύουν ε-

κεί οι συνάδελφοι, τα προγράμματα που εφαρμόζουν, το υλικό που έφτιαχναν… 

Με βοήθησε πολύ αυτό στο εκπαιδευτικό κομμάτι, ένιωσα σιγουριά». (Υπ. 19) 

 

 

Το καλό σχολικό κλίμα, οι διαπροσωπικές σχέσεις και η συνεργασία με τους συνα-

δέλφους και το προσωπικό αναδεικνύονται ως βασικοί διευκολυντικοί παράγοντας 

για την αποτελεσματικότητα που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί, καθώς κατά μια έννοια το 

θετικό σχολικό κλίμα αποτελεί εγγύηση για την πραγμάτωση των στόχων της σχολι-

κής μονάδας. 
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«Στο σχολείο όλοι, οι δάσκαλοι, ο διευθυντής και οι ειδικότητες έχουμε μια κοι-

νή, πάνω κάτω, οπτική για την εκπαίδευση των μαθητών. Έχουμε ένα καλό κλί-

μα. Και αυτό μου δίνει κουράγιο και με βοηθάει πολύ». (Υπ. 3) 

 

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στη σχολική 

ζωή λειτουργεί επίσης θετικά για την ενίσχυση της αίσθησης αποτελεσματικότητας 

που βιώνουν. 

 

«Κάνουμε συχνά συναντήσεις και κουβεντιάζουμε για τα ζητήματα που προκύ-

πτουν με τους μαθητές. Συζητάμε για πολλά θέματα που αφορούν το σχολείο και 

την εκπαίδευση των παιδιών. Ο καθένας καταθέτει την εμπειρία του και την ά-

ποψή του. Κι αυτό βοηθάει. Βοηθάει πολύ στον τρόπο που θα δουλέψεις μετά 

μέσα στην τάξη» (Υπ. 18) 

«Και η εμπειρία και η στήριξη από τους άλλους συναδέλφους παίζει ση-

μαντικό ρόλο. Πολλές φορές αν κάτι δε μου κολλάει καλά θα ρωτήσω και την 

κοινωνική λειτουργό και την ψυχολόγο». (Υπ. 16) 

 

Η συνεργασία στο ίδιο περιβάλλον της τάξης δύο εκπαιδευτικών και η αλληλεπίδρα-

ση μεταξύ τους επιτρέπει τον εμπλουτισμό του προσωπικού ρεπερτορίου του καθένα 

με δεξιότητες και συμπεριφορές που βλέπει να εφαρμόζονται στην εκπαιδευτική πρά-

ξη από τον άλλο συνάδελφο, γεγονός που λειτουργεί ενισχυτικά για την αίσθηση α-

ποτελεσματικότητας. 

 

«Και μόνο που δουλεύουμε μαζί στον ίδιο χώρο με τη συνάδελφο και μπορούμε 

να δούμε ο ένας τον τρόπο εργασίας του άλλου, αυτό είναι πολύ βοηθητικό. 

Βλέποντας τα θετικά του άλλου, για παράδειγμα τον διαφορετικό τρόπο που θα 

χειριστεί μια κατάσταση με ένα μαθητή αυτό σε κάνει να ανοίξεις, να δεις και 

να μάθεις νέους και διαφορετικούς τρόπους διαχείρισης των πραγμάτων». (Υπ. 

13) 

 

Η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης και η συνεργασία με τους γονείς πάνω στο πρό-

γραμμα του μαθητή (η οποία διευκολύνει τη διαδικασία της μάθησης για το μαθητή) 

επίσης λειτουργεί ως ενισχυτική της αίσθησης αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτι-

κών. 
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«Όταν ο γονιός ακολουθεί το πρόγραμμα στο σπίτι κι όταν μπορούμε να κουβε-

ντιάσουμε ειλικρινά για το τι γίνεται με το παιδί, που συμβαίνει με κάποιους γο-

νείς, τότε σίγουρα αυτό λειτουργεί θετικά για μένα» (Υπ. 24) 

 

«Με βοηθάει όταν η μαμά του παιδιού θα έρθει και θα μου δώσει σαφείς πλη-

ροφορίες για το τι συμβαίνει στο σπίτι. Το πώς συμπεριφέρεται [το παιδί], το αν 

μπορεί να δουλέψει μαζί του, αν χρειάζεται βοήθεια…Κι όταν μου πει για τι 

θεωρεί αυτή σημαντικό για να δουλευτεί στο χώρο του σχολείου. Με τέτοιους 

γονείς που υπάρχει καλή σχέση και συνεργαζόμαστε, τα παιδιά προχωράνε. Κι 

εγώ βοηθιέμαι πολύ» (Υπ. 16) 

 

«Η συνεργασία με τους γονείς είναι σημαντική. Στην αρχή που δεν γνωρίζω το 

παιδί προσπαθώ –όχι επίσημα– να κάνω μια συνέντευξη του τι γίνεται μέσα στο 

σπίτι, δηλαδή προσπαθώ να εκμαιεύσω με τι ασχολούνται, ποιες είναι οι δρα-

στηριότητες του παιδιού και από κει βρίσκω κίνητρα για να μπορέσω να δουλέ-

ψω κάτι αντίστοιχο εδώ, και μετά τους παρουσιάζω αυτό το πράγμα που δου-

λεύτηκε μέσα στην τάξη. Αυτή η γνώση μεταφέρεται και στο σπίτι, έρχεται από 

το σπίτι πίσω στο σχολείο και γίνεται εις διπλούν το αποτέλεσμα». (Υπ. 6) 

 

Η εργασιακή/επαγγελματική εμπειρία στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και δει του αυτι-

σμού οδηγεί τους εκπαιδευτικούς να επιλέγουν, ενδεχομένως μέσα από πολλές δοκι-

μές και προσπάθειες, συμπεριφορές και τρόπους δράσης που «δουλεύουν» και αποδί-

δουν στη σχολική τάξη με τους μαθητές τους. 

 

«Αυτό που με βοηθάει είναι πως τώρα αναγνωρίζω καλύτερα και πιο εύκολα σε σχέση 

με την αρχή τις ανάγκες των παιδιών. Έτσι μπορώ να δράσω πολύ πιο άμεσα. Να χειρι-

στώ πιο εύκολα μια συμπεριφορά ή να φτιάξω ένα πρόγραμμα που να δουλεύει. Κι εδώ 

μετράει η εμπειρία στο χώρο» (Υπ. 12) 

 

«Μετά από τόσα χρόνια έμαθα στον αυτισμό έμαθα πολλά πράγματα. Έμαθα να 

παρατηρώ, να μη βιάζομαι, να αφήνω χρόνο στο παιδί να μου δείξει το ίδιο τι 

θέλει και τι το ενδιαφέρει. ‘Έμαθα να μη βιάζομαι για τα αποτελέσματα και σί-

γουρα έγινα πιο αποτελεσματική». (Υπ. 6) 
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2. 4. Συζήτηση των αποτελεσμάτων 

 

Συνοψίζοντας την ανάλυση μας σχετικά με το πώς οι εκπαιδευτικοί της έρευνας ορί-

ζουν την αποτελεσματικότητα κάνουμε τις ακόλουθες επισημάνσεις: 

Στην πλειονότητά τους, όταν αναφέρονται στην αποτελεσματικότητα που βιώ-

νουν κύρια συνδέουν και συσχετίζουν την έννοια με την αποτελεσματικότητα της 

διδασκαλίας τους και με την επιτυχία του διδακτικού τους έργου. Οι περισσότεροι 

επισημαίνουν την αναγκαιότητα ύπαρξης αντικειμενικών στόχων και κριτηρίων για 

τον έλεγχο/διαπίστωση της αποτελεσματικότητας τους. Στον αντίποδα αυτών υπήρ-

χαν και κάποιοι που υποστήριξαν τον υποκειμενισμό που υπεισέρχεται στον ορισμό 

της έννοιας, καθώς ο ίδιος ο εκπαιδευτικός είναι το άτομο που σχεδιάζει, οργανώνει, 

εφαρμόζει αλλά και αξιολογεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις διδακτικές πρα-

κτικές του.  

Η αποτελεσματική διδασκαλία συνδέεται με μια σειρά παραμέτρων που αφο-

ρούν στην οργάνωση της διδακτικής διαδικασίας και τη διαχείριση της συμπεριφοράς 

του μαθητή. Κύρια αναφέρουμε: 

• Τη δόμηση σταθερών, καλά ορισμένων και ξεκάθαρων εκπαιδευτικών στό-

χων. 

•  Την οργάνωση της διδασκαλίας σε ασφαλές και δομημένο περιβάλλον  

• Τη γνώση και εφαρμογή ποικιλίας διδακτικών μεθόδων και προσεγγίσεων που 

να επιλέγονται με γνώμονα την εξυπηρέτηση των αναγκών του μαθητή. 

• Την εφαρμογή στρατηγικών και τεχνικών που αφορούν στη διαχείριση της 

συμπεριφοράς των μαθητών, προς την κατεύθυνση της ελαχιστοποίησης των δύσκο-

λών συμπεριφορικών εκδηλώσεων αλλά και τη διατήρηση της ηρεμίας και της ισορ-

ροπίας στη σχολική τάξη. 

Όπως αναφέραμε και στο μεθοδολογικό μέρος της παρούσας έρευνας η βασι-

κή μας επιδίωξη ως προς τη συγκεκριμένη έννοια αποτέλεσε η διερεύνηση και ανά-

δειξη των προσωπικών νοηματοδοτήσεων των συμμετεχόντων σχετικά με την αποτε-

λεσματικότητα. Αυτό που κύρια διαπιστώνουμε είναι πως κατά ένα μεγάλο μέρος οι 

εκπαιδευτικοί ονοματίζουνε ως βασικά στοιχεία της αίσθησης αποτελεσματικότητας 

που βιώνουν στοιχεία που συναντάμε σε διάφορες κλίμακες ως διαστάσεις της έν-

νοιας. Πιο συγκεκριμένα αναφέρουν ως βασικά στοιχεία την εφαρμογή κατάλληλων 
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διδακτικών μεθόδων, τη σπουδαιότητα του ελέγχου και διαχείρισης της συμπεριφο-

ράς των μαθητών, τη σπουδαιότητα που αποδίδουν στη δημιουργία και εφαρμογή ε-

ξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που να ανταποκρίνονται στις προσω-

πικές ανάγκες του κάθε μαθητή, τη σημασία της συνεργασίας με τους γονείς. Τις πα-

ραπάνω αναφορές τις συναντάμε τόσο στην κλίμακα του Bandura (1997) όσο και σε 

αυτή των Tschannen-Moran and Woolfolk Hoy (2001). 

Σκιαγραφώντας το προφίλ του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού αναφέρονται, 

αφενός, σε χαρακτηριστικά που αφορούν στην εκπαίδευση και στην παιδαγωγική του 

κατάρτιση και αφετέρου σε χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του, καθώς και σε 

άλλα ηθολογικού χαρακτήρα (πχ. τη συνειδητή επιλογή για το επάγγελμα, το μεράκι 

για τη δουλειά, την ουσιαστική αγάπη για τους μαθητές).  

Δύο βασικές παράμετροι που οικοδομούν την έννοια της αποτελεσματικότη-

τας είναι, για την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, η επιστημονική κατάρτιση και η 

επαγγελματική εμπειρία που αποκομίζει ο εκπαιδευτικός από την εργασία του. Οι πα-

ράμετροι αυτοί αλληλεπιδρούν και συνδιαμορφώνουν την αίσθηση αποτελεσματικό-

τητας που βιώνει ο εκπαιδευτικός. Η χρόνια επαγγελματική ενασχόληση με το αντι-

κείμενο του αυτισμού, η διδακτική πρακτική μέσα από τη δοκιμή και χρήση στρατη-

γικών και μοντέλων σε πραγματικές συνθήκες με μαθητές, μέσα από την ίδια προσω-

πική εκτίμηση του κατά πως και κάτω από ποιες συνθήκες δουλεύουν, είναι αυτή που 

συνεισφέρει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση και διδασκαλία των μαθητών. 

 

Όσον αφορά τα εμπόδια και τους διεκολυντικούς παράγοντες αυτό που κύρια διαφαί-

νεται είναι πως αυτοί συμπίπτουν σε ένα μεγάλο βαθμό με κείνους που λειτουργούν 

διευκολυντικά και επιβαρυντικά αντίστοιχα για την εμφάνιση άγχους στους ίδιους 

εκπαιδευτικούς, γεγονός που ως ένα βαθμό αποδεικνύει τη στενή σχέση που δη-

μιουργείται μεταξύ των εννοιών. 

Μέσα από το πρίσμα ενός πολυπαραγοντικού μοντέλου ανάλυσης ως προς την 

έννοια της (αυτο)αποτελεσματικότητας διαβλέπουμε πως αυτή επηρεάζεται τόσο από 

εσωτερικούς όσο και από εξωτερικούς παράγοντες που συνδέονται με την εργασία 

των εκπαιδευτικών (Schunk & Meece, 2006). Οι βασικοί περιορισμοί που αντιμετω-

πίζουν οι εκπαιδευτικοί της έρευνας αναφέρονται: 

• Στη φύση και τα χαρακτηριστικά της διαταραχής που εμποδίζει την εγκαθί-

δρυση επικοινωνιακών διαύλων και την εξασφάλιση μόνιμων και σταθερών αποτελε-

σμάτων στην εξέλιξη των μαθητών. 
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• Στο γραφειοκρατικό και ανεπαρκή τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του εκ-

παιδευτικού συστήματος και των υπαρχουσών εκπαιδευτικών δομών (πχ., έλλειψη 

δομών Β/θμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης) που δεν επιτρέπουν τη συνέχεια της 

εκπαίδευσης στους μαθητές με αυτισμό, με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί της Α/θμιας 

να βιώνουν μια αυτοακύρωση της όποιας αίσθησης αποτελεσματικότητας τους. 

• Σε παράγοντες που αφορούν την έλλειψη χρηματοδοτήσεων και την απουσία 

οργάνωσης των σχολικών μονάδων και συνδέονται με ελλείψεις σε προσωπικό, σε 

κτιριακές υποδομές και σε εποπτικό υλικό. 

Οι παραπάνω παράμετροι λειτουργούν ανασταλτικά και θέτουν περιορισμούς 

που αφορούν κύρια τον τομέα της διδασκαλίας τους. 

Ως διευκολυντικούς παράγοντες, που ενισχύουν την αίσθηση αποτελεσματι-

κότητας των εκπαιδευτικών, κύρια προσμετρούμε: 

• Το καλό σχολικό κλίμα, την οργανωτική υποστήριξη και τη συνεργατική διά-

θεση ανάμεσα στο προσωπικό του σχολείου. 

• Την κοινή οπτική και τους κοινούς στόχους που μοιράζονται τα μέλη του 

σχολείου. 

• Τη μάθηση που προκύπτει μέσα από συνεργατικές σχέσεις. 

• Την εξασφάλιση σχέσεων συνεργασίας με τις οικογένειες των μαθητών που 

ακολουθούν και εφαρμόζουν τις οδηγίες των εκπαιδευτικών. 

• Την επαγγελματική εμπειρία στο χώρο του αυτισμού . 

• Την εξειδικευμένη κατάρτιση σε διδακτικές μεθόδους. 

Στο σημείο αυτό οφείλουμε να παρατηρήσουμε πως από τους συμμετέχοντες 

εκπαιδευτικούς της έρευνας γίνονται αναφορές στη συνεργατική διάθεση και στο κα-

λό σχολικό κλίμα και τη συνεργασία με τους γονείς ως παράγοντες που ενδυναμώ-

νουν την αίσθηση της αποτελεσματικότητας τους. Οι αναφορές αυτές παραπέμπουν 

στην έννοια της συλλογικής αποτελεσματικότητας του Bandura. Ο συγκεκριμένος 

όρος αναφέρεται στο σύνολο της αποτελεσματικότητας μιας ομάδας για την επίτευξη 

ενός έργου μέσα από τον συντονισμό των προσπαθειών και τους κοινούς στόχους των 

ατόμων, γεγονός που προϋποθέτει μια δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών 

της ομάδας αυτής. Στο χώρο της εκπαίδευσης η συλλογική αποτελεσματικότητα κύ-

ρια συνδεεται με την ικανότητα συνεργασίας και υποστήριξης για την επίτευξη κοι-

νών στόχων. 

Επίσης οι αναφορές των εκπαιδευτικών στη σημασία που αποδίδουν στην πα-
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ρουσία των συναδέλφων τους και στη συνεργατική διδασκαλία μαζί τους στην ίδια 

τάξη φέρνει στην επιφάνεια τη συμβολή της εποπτείας και των εμπειριών μέσω προ-

τύπου (Bandura, 1997) προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της αίσθησης της αποτε-

λεσματικότητας των εκπαιδευτικών. 

Η κατάλληλη προετοιμασία σε επίπεδο κατάρτισης λειτουργεί κι αυτή ενισχυ-

τικά για την αποτελεσματικότητα καθώς εφοδιάζει τον εκπαιδευτικό με τα κατάλληλα 

διδακτικά εργαλεία και κατά συνέπεια απομακρύνει διάφορες απειλητικές καταστά-

σεις και προφυλάσσει ενδεχομένως από την συναισθηματική και εργασιακή εξάντλη-

ση. 

 

3η θεματική ενότητα: Η έννοια της υποστήριξης 
 

Οι συνεντεύξεις με τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής πάνω στα βασικά ερευνητικά 

ζητήματα του άγχους και της αίσθησης αποτελεσματικότητας ανέδειξαν ως βασική 

παράμετρο, που συνδέεται άμεσα με αυτούς τους δύο θεματικούς άξονες, την έννοια 

της υποστήριξης. Ο ρόλος της υποστήριξης και η σημασία που της αποδίδουν οι εκ-

παιδευτικοί αναδεικνύεται ως κεντρικός, σχετικά με ζητήματα που αφορούν στη δια-

χείριση του άγχους αλλά και στην αίσθηση αποτελεσματικότητας που βιώνουν και 

εισπράττουν από την εργασία τους οι εν λόγω εκπαιδευτικοί. 
Στην παρούσα ενότητα θα αναφερθούμε: 

α) στις διαθέσιμες πηγές υποστήριξης όπως τις περιγράφουν οι ειδικοί παιδα-

γωγοί και στις οποίες καταφεύγουν προκειμένου να αντιμετωπίσουν το στρες και τα 

προβλήματα στον εργασιακό τους χώρο και  

β) πώς περιγράφουν τις μορφές υποστήριξης που επιθυμούν προκειμένου να 

βιώσουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην εργασία τους. 

 

3 1. Περιγραφή των διαθέσιμων πηγών υποστήριξης 

 

Ως βασικοί φορείς υποστήριξης αναφέρονται: α) ο κύκλος των συναδέλφων, β) το 

επιστημονικό προσωπικό του σχολείου και γ) το φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον 

των εκπαιδευτικών. 
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Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, τονίζουν τη ση-

μασία της συνεργασίας με τους συναδέλφους που τους βοηθάει να ανταπεξέρχονται 

στα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. 

Αναφέρονται στη σπουδαιότητα της συνεργασίας τόσο ως πηγή συναισθημα-

τικής ενίσχυσης όσο και ως παράγοντα μείωσης της εργασιακής τους πίεσης. Περι-

γράφουν καλές συναδερφικές σχέσεις και μιλούν για τη σημαντικότητα της επικοινω-

νίας και του να μοιράζονται τα εργασιακά τους προβλήματα με ανθρώπους που τους 

κατανοούν: 

 

«Η καλή συνεργασία με βοηθάει να μην πέφτω τόσο καιρό ψυχολογικά , γιατί 

έρχονται στιγμές που μπλοκάρω και λέω ‘πω πω τι θα κάνω τώρα με τα παιδιά, 

γιατί δεν πετυχαίνει ο στόχος, γιατί ενώ χτες το έκανε σωστά τώρα το κάνει λά-

θος;’ Είναι ψυχοφθόρο το επάγγελμα εκ των πραγμάτων. Η συνεργασία είναι 

αυτό που μας κρατάει σε εγρήγορση, που μας ανεβάζει λίγο την ψυχολογία. Αν 

δεν ήταν καλή η συνεργασία μας τότε δεν θα είχε νόημα τίποτα». (Υπ. 21) 

 

Η συνεργασία όπως αναφέρεται στο παραπάνω απόσπασμα βοηθάει στην αναστροφή 

της αρνητικής διάθεσης, στην υπέρβαση της απογοήτευσης και στην επανάκτηση της 

αυτοπεποίθησης του εκπαιδευτικού. 

 

«Εδώ μέσα από συναδέλφους έχω απεριόριστη υποστήριξη. Αν συμβαίνει μια 

κακή συμπεριφορά-που συμβαίνει πάρα πολύ συχνά-, το συζητάμε μεταξύ μας, 

‘τι λες να κάνω’; Συνήθως χρειάζεται μια κοινή στρατηγική απ’ όλους. Χρειά-

ζεται μια κοινή αντιμετώπιση. Εδώ μέσα υποστήριξη υπάρχει. Από έξω δεν υ-

πάρχει τίποτα». (Υπ. 2) 

 

Η έννοια της συναισθηματικής υποστήριξης εισάγεται μέσω μια σειράς δράσεων και 

επιλογών στις οποίες προβαίνουν οι εκπαιδευτικοί για να αποφορτιστούν από την πί-

εση που βιώνουν.  

 

«Έχω πάει πολλές φορές στη διπλανή τάξη για να μου πει ένας άνθρωπος –που 

δούλευε ήδη εδώ-ότι ‘καλά το κάνεις, μπράβο, συνέχισε’. Στις δύσκολες φάσεις 

θέλω έναν άνθρωπο να μου πει ‘το κάνεις καλά ή δεν το κάνεις καλά, άλλαξε 

το’. 
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Αυτήν την υποστήριξη την έχουμε μεταξύ μας. Μοιράζεσαι πράγματα, 

μιλάς για πράγματα». (Υπ. 6) 

 

«Συζητάμε τα προβλήματα, τι να κάνουμε σε κάθε περίπτωση. Με τις ανταλλα-

γές αυτές και τις κουβέντες παίρνουμε κάποιο θάρρος και συνεχίζουμε. Άμα δεν 

υπήρχε τέτοιο καλό κλίμα στη συνεργασία δεν θα καθόμασταν εδώ». (Υπ. 18) 

 

Η συνεργασία και η υποστήριξη στο εργασιακό περιβάλλον από τον κύκλο των συ-

ναδέλφων περιγράφεται κυρίως ως διαθεσιμότητα και προθυμία για επίλυση των 

προβλημάτων που δημιουργούνται. Η συνεργασία λαμβάνει κύρια τη μορφή της συ-

ζήτησης και της ανταλλαγής απόψεων σε θέματα που σχετίζονται κύρια με την αντι-

μετώπιση διαφόρων εκπαιδευτικών ζητημάτων. 

 

Οι λίγοι εκπαιδευτικοί που εργάζονται ανά δύο σε τμήματα αυτισμού αναφέρουν πό-

σο πολύ τους βοηθά η από κοινού εργασία όπως φαίνεται από τα παρακάτω αποσπά-

σματα: 

 

«Η συνεργασία βοηθάει πάρα πολύ. Από την αρχή δουλεύουμε μαζί. Το πρό-

γραμμα του αυτισμού δεν μπορεί να γίνει με έναν δάσκαλο, εκτός κι αν έχει μό-

νο τρία παιδιά. Στον αυτισμό που είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα εγώ το βρί-

σκω ευλογία να είσαι με ένα άλλο άτομο, να μοιράζεσαι τα προβλήματα των 

παιδιών. Συνεργαζόμαστε πολύ καλά. Η [Χ] έχει μεγάλη εμπειρία-οπότε έμαθα 

πολλά πράγματα. Κι εγώ απ’ τη μεριά του γονιού είχα να πω πολλά. 

Συζητάμε τα πάντα για το τι θα ακολουθήσουμε. Στηρίζουμε και η μια 

την άλλη. Κάποιες φορές χάνουμε κι εμείς τον έλεγχο, πχ. έχουμε και τα εφτά 

παιδιά σε ένταση και γίνεται χαμός στην κυριολεξία…Αλλά στη συνέχεια τον 

επαναφέρουμε, γιατί στηρίζουμε η μια την άλλη και τα καταφέρνουμε». (Υπ. 13) 

 

«Έχεις κι έναν άνθρωπο που σε βλέπει πώς δουλεύεις κι έχεις κι αυτή την ανα-

τροφοδότηση, ό,τι κάτι το κάνω καλά. Πχ. πολλές φορές κάνουμε μια δουλειά 

που δεν πετυχαίνει. Το συζητάμε, ‘ότι εδώ δεν έγινε σωστά γιατί δεν δομήθηκε 

σωστά και δεν το κατανόησαν τα παιδιά ή να το κάνουμε πιο απλό’. Συζητάμε 

για καθετί που γίνεται εδώ μέσα και λέμε που φτάσαμε, με τι θα συνεχίσουμε, 
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όλα τα μοιραζόμαστε. Κάθε μέρα γίνεται μια αξιολόγηση. Γι’ αυτό δεν φεύγουμε 

ποτέ από το σχολείο την ώρα που φεύγουν τα παιδιά». (Υπ. 12) 

 

«Το καλό εδώ είναι πως τις ιδέες τις μοιράζεσαι με τους άλλους κι έτσι παίρνεις 

κάτι παραπάνω και από τον άλλο. Η συνεργασία είναι πολύ εποικοδομητική, 

δηλαδή ο ένας μπορεί να είναι λίγο πιο ξεκούραστος τη μια μέρα και να έχει 

σκεφτεί κάτι καλύτερο. Υπάρχει συλλογική δράση και εμπλεκόμαστε με όλα τα 

παιδιά». (Υπ. 6) 

 

Οι εκπαιδευτικοί τονίζουν, ως απαραίτητο συστατικό της αποτελεσματικής συνεργα-

σίας, τη συμφωνία των χαρακτήρων και τη θέαση των πραγμάτων από παρόμοιες ο-

πτικές γωνίες: 

 

«Η συνεργασία έχει να κάνει όχι με την επιστήμη που ασκείς εσύ αλλά με μια 

άλλη επιστήμη, δηλαδή με το πώς μια ομάδα λειτουργεί. Ναι, αλλά αυτή η ομά-

δα δε θέλει μόνο το επιστημονικό μέσα. Η συνεργασία δεν έχει να κάνει με την 

επιστήμη την ίδια, έχει να κάνει με το χαρακτήρα του αλλουνού. Είναι όπως κι 

εδώ με τα παιδιά: υπάρχουν παιδιά που ταιριάζεις μαζί τους, υπάρχουν και παι-

διά που δεν ταιριάζουν τα χνώτα σας». (Υπ. 1) 

 

«Οι συνάδελφοι μου είναι πολύ ανοιχτά μυαλά, είναι νέοι άνθρωποι, έχουν α-

ντιλήψεις πολύ μπροστά, διαφέρουν από το κατεστημένο των δασκάλων στο με-

γαλύτερο μέρος τους και μπορώ άνετα να συνεννοηθώ μαζί τους. Υπάρχει μια 

αμοιβαία εκτίμηση». 

 

Το πιο δύσκολο είναι να μπορείς να λειτουργείς σε μια ομάδα με την ίδια οπτική 

απέναντι στα παιδιά. Και θεωρώ ότι είναι και το πιο βασικό πρόβλημα. Με κά-

ποιους μπορείς να συνεργαστείς καλύτερα, με άλλους όχι. Κάποιοι δεν είναι τό-

σο…. δεκτικοί, ας το πούμε. Αυτό έχει να κάνει με την προσωπικότητα του αν-

θρώπου, εκεί έχω καταλήξει». (Υπ. 14) 

 

«Βασικά νομίζω ότι είναι η κοινή αντιμετώπιση στο θέμα «αυτισμός» αυτό που 

μας κάνει να συνεργαζόμαστε. Η μεγάλη πλειοψηφία κουβαλάμε την ίδια αγάπη 

για τον αυτισμό, την ίδια όρεξη για δουλειά και την ίδια όρεξη για επιμόρφωση. 
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Κι έπειτα δεν μπορείς να απομονωθείς εδώ μέσα. Θες δε θες θα δουλέψεις κα-

λύτερα άμα συνεργαστείς. Αν δεν είσαι άνθρωπος που μπορεί να συνεργαστεί δε 

θα μείνεις εδώ. Σκέψου και μόνο το γεγονός ότι είμαστε δύο εκπαιδευτικοί μαζί 

σε μια τάξη. Αυτό μόνο σε άλλου ακούγεται σοκαριστικό δηλαδή δύσκολα δέχε-

ται κάποιος δέχεται κι άλλο δάσκαλο μαζί του στην τάξη. Αν δεν μπορείς να το 

κάνεις αυτό δε μένεις εδώ. Δύσκολα γιατί δεν έχουμε μάθει. Και για μένα στην 

αρχή δεν ήταν εύκολο, η συμβίωση στην τάξη είναι δύσκολο κομμάτι και πρέπει 

να ταιριάζεις πολύ με τον άλλο για να τα πας καλά. Είναι όπως η συγκατοίκη-

ση». (Υπ. 6) 

 

Κάποιοι εκπαιδευτικοί προχωρούν πέρα από τη στήριξη που δέχονται από μεμονωμέ-

να άτομα στο εργασιακό τους περιβάλλον και εστιάζουν στη σημασία του ανοιχτού 

ενδοσχολικού εργασιακού πλαισίου. 

 

«Το πλαίσιο είναι αυτό που καθιστά τους εκπαιδευτικούς δημιουργικούς εδώ 

στο σχολείο και κάνει λειτουργικά τα πράγματα. Το γεγονός ότι ο καθένας έχει 

την αυτοτέλεια του αλλά έχει και τη συνεργασία με τον άλλο. Υπάρχει μια αίσ-

θηση συντροφικότητας με τους γονείς, με τις ειδικότητες που σ’ όλο αυτό το 

πράγμα ο ένας τροφοδοτεί τον άλλο. 

Δεν είναι τόσο πολύ ο συγκεκριμένος συνάδελφος που σε υποστηρίζει. 

Το σημαντικό πράγμα είναι το πνεύμα του σχολείου. Είναι πνεύμα ομαδικό, αλ-

ληλοβοήθειας. Έχουμε ένα πλαίσιο ανοιχτό, χωρίς στερεότυπα και υπάρχει αλ-

ληλοϋποστήριξη. Καλές σχέσεις έχουμε και στα πλαίσια της συναδελφικότητας 

γίνονται και πάρα πολλά πράγματα». (Υπ. 1) 

 

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων αναφέρεται πώς το προσωπικό των σχολείων σε 

εβδομαδιαία βάση (ή όποτε άλλοτε κρίνεται αναγκαίο) συμμετέχει στη συνέλευση 

όπου εκεί τίθενται και συζητούνται διάφορα προβλήματα που συνδέονται τόσο με την 

οργάνωση και τη λειτουργία της σχολικής μονάδας όσο και με προβλήματα που αφο-

ρούν στους μαθητές. Αυτό που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι επίσης το γεγονός πως 

οι σύλλογοι αυτοί αναλαμβάνουν σε πολλές περιπτώσεις πρωτοβουλίες για ενδοσχο-

λική επιμόρφωση των μελών τους, διοργανώνοντας συναντήσεις με διάφορους ειδι-

κούς επιστήμονες. 
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«Αλλά εμείς ως σχολείο έχουμε μια ιδιαιτερότητα: αυτοπροσδιοριζόμαστε, αυ-

τομορφωνόμαστε, δηλαδή είναι ένας μηχανισμός επίλυσης προβλημάτων το 

σχολείο, που εκεί μέσα διευθετούμε και επιλύουμε τα προβλήματα». (Υπ. 4) 

  

«Μια φορά την εβδομάδα κουβεντιάζουμε όλο το προσωπικό για διάφορα προ-

βλήματα που προκύπτουν. Και κάνουμε και για τον αυτισμό κάποιες ξεχωριστές 

συναντήσεις. Είναι σαν να έχουμε κάνει ένα σχολείο μέσα στο σχολείο, με άλ-

λους κανόνες». (Υπ. 14) 

 

Επιπλέον οι ειδικοί παιδαγωγοί στην πλειοψηφία τους απευθύνονται στον ψυχολόγο 

του σχολείου τόσο για συναισθηματική υποστήριξη όσο και για συνεργασία στην από 

κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων με τους μαθητές. 

 

«Υποστήριξη σημαίνει στήριξη στις ανησυχίες. Την λαμβάνω από την ψυχολόγο 

και την κοινωνική λειτουργό». (Υπ. 5) 

 

«Συζητώ με την ψυχολόγο, που ξέρει, που έχει κάνει για τον αυτισμό, που είναι 

και πολύ συνεργάσιμη. Και με άλλους συναδέλφους. Κύρια όμως με την ψυχο-

λόγο. Πχ. τώρα ένας μαθητής βιώνει πολύ έντονο άγχος λόγω κάποιων κατα-

στάσεων στο σπίτι, είναι πολύ δύσκολός και χτυπάει το κεφάλι του. Προσπα-

θούμε αυτό το θέμα να το αντιμετωπίσουμε με την ψυχολόγο, συζητάμε τι είναι 

καλύτερο να γίνει. Εμένα με βοηθάει πολύ». (Υπ. 14) 

 

«Φέτος είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία με την ψυχολόγο, δηλαδή δεν προ-

σπάθησα μόνη μου να αντιμετωπίσω κάτι, ήτανε πάντα σε συνεργασία [μαζί 

της]. Και με το προσωπικό συζητούσαμε, προσπαθούσαμε να βρούμε λύσεις, 

άσχετα με το αν πετυχαίνανε ή όχι οι λύσεις που προτείναμε. Όλοι συμμετείχαμε 

στο να αντιμετωπίσουμε προβλήματα». (Υπ. 25) 

 

«Κουβέντιαζα με την ψυχολόγο και η δική της γνώμη ήταν άλλη, ότι ‘τα πας 

πάρα πολύ καλά, ότι τα παιδιά πέρσι δεν ήταν έτσι’ ας πούμε. Με ενθάρρυνε, 

μου έδινε κάποια πράγματα θετικά κι έπαιρνα λίγο τα πάνω μου». (Υπ. 5) 
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Κάποιοι εκπαιδευτικοί αναφέρουν πως απευθύνονται στο φιλικό και οικογενειακό 

περιβάλλον τους για συναισθηματική ενίσχυση, ιδιαίτερα όταν αντιμετωπίζουν σοβα-

ρά προβλήματα με τους μαθητές τους. 

 

«Εγώ προσωπικά τα συζητώ [τα προβλήματα]. Κάποιο πολύ σοβαρό πρόβλημα 

που προέκυψε φέτος στην αρχή το κρατούσα, το κρατούσα μέσα μου γιατί με 

στεναχωρούσε και με άγχωνε. Μέχρι που άρχισα να κλαίω μια μέρα, το είπα 

στη μάνα μου, στην αδελφή μου και ξαλάφρωσα». (Υπ. 25) 

 

Αναφορές των εκπαιδευτικών σε άλλους φορείς 

 

Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών αναφέρουν ότι δεν λαμβάνουν κάποιας 

μορφής ουσιαστική υποστήριξη από άλλους φορείς και υπηρεσίες. 

Οι περισσότεροι περιγράφουν την απουσία σχέσεων συνεργασίας και εμφανί-

ζονται δυσαρεστημένοι από τον τρόπο λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών των Κέ-

ντρων Διάγνωσης, Υποστήριξης και Αξιολόγησης (ΚΔΑΥ): 

 

«Υπάρχουν προβλήματα, δηλαδή είναι να κλείσεις ένα ραντεβού στα ΚΔΑΥ και 

είναι να περάσει ένα παιδί μετά από 2-3 χρόνια. Αισθάνομαι ότι δεν υπάρχει 

καμιά φροντίδα σ’ αυτή την ιστορία, ότι τα ΚΔΑΥ είναι ανεπαρκή στη δομή 

τους, ότι μένουν στον τομέα της αξιολόγησης, σε κανένα τομέα ουσιαστικά δε 

λειτουργούν». (Υπ. 3) 

 

Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα από τη συνέντευξη εκπαιδευτικού που είναι και 

γονιός παιδιού με ειδικές ανάγκες: 

 

«Στα ΚΔΑΥ βάζω ένα τεράστιο Χ, τα διαγράφω εντελώς γιατί έχω προσωπικά 

βιώματα. Το λέω με θλίψη, με λύπη διότι έχω βιώσει στο πετσί μου την απαρά-

δεκτη στάση και συμπεριφορά. Μόνο υποστήριξη δεν έχω δεχθεί. Αντίθετα μια 

απόρριψη». 

 

Οι εκπαιδευτικοί εμφανίζονται κριτικοί απέναντι στη διαδικασία με την οποία πραγ-

ματοποιούνται και γράφονται οι διαγνώσεις και με το γεγονός ότι δεν συνοδεύονται 

από προτάσεις για εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στη σχολική τάξη. 
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«Δεν γίνεται τίποτα κι αυτό γιατί δεν υπάρχουν διαγνωστικά κριτήρια, δηλαδή ο 

καθένας εκεί λέει τη γνώμη του με ανεπίσημο τρόπο». (Υπ. 3) 

 

«Είμαι πάρα πολύ θυμωμένη και δυσαρεστημένη, το θεωρώ απαράδεκτο [το 

ΚΔΑΥ] και νομίζω ότι πρέπει να κλείσει και να πάει ο καθένας στη δουλειά του, 

ε, γιατί δεν κάνουν τίποτα. Όσες διαγνώσεις αυτισμού έχω είναι ακριβώς το ίδιο 

πράγμα γράφουν το τυποποιημένο, λες κι έχουν δει το ίδιο παιδί πατρόν παντού. 

Έχω ακούσει και από γονείς πάρα πολύ θυμό, να παίρνουν διαγνώσεις χωρίς να 

έχουν δει καλά καλά το παιδί τους». (Υπ. 2) 

 

Οι περισσότεροι ειδικοί παιδαγωγοί δηλώνουν κατηγορηματικά ότι δεν λαμβάνουν 

από τα ΚΔΑΥ κανενός είδους υποστήριξη ούτε για τους ίδιους, ούτε για τους μαθη-

τές τους: 

 

«Δεν μου έχει έρθει ποτέ υποστηρικτικό πρόγραμμα από τα ΚΔΑΥ, μην κοροϊ-

δευόμαστε δεν ήρθε ποτέ τίποτα, αντίθετα απαιτούν πολλές φορές με αγένεια να 

στείλουμε εμείς τις δικές μας αξιολογήσεις και προγράμματα. Αν ο σκοπός είναι 

να τους δώσω εγώ ένα έτοιμο πρόγραμμα που δούλεψα σ’ ‘ένα παιδί με αυτισμό 

και να το διοχετεύσουν κατά κάποιο τρόπο ώστε να βοηθηθούν οι άλλοι, να το 

κάνω ευχαρίστως». (Υπ. 2). 

 

«Προσπαθούνε να στηριχτούνε στο τι έγραψε ο δάσκαλος της κανονικής τάξης ή 

στο τι έκανε ο δάσκαλος του τμήματος ένταξης και στην ουσία δε βγαίνει μια 

πρόταση, ένα πρόγραμμα. Τα ΚΔΑΥ είναι κέντρα διάγνωσης, αξιολόγησης και 

υποστήριξης. Υποστήριξη δεν υπάρχει, η διάγνωση είναι ανεπαρκής. Με λίγα 

λόγια ότι κάνεις εσύ μόνος σου». (Υπ. 3). 

 

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι περιγραφές τους για τις σχέσεις τους με τους 

συμβούλους Ειδικής Αγωγής: 

 

«Με τους προηγούμενους συμβούλους υπήρχε άριστη συνεργασία. Ήταν συνδη-

μιουργοί και πρωτεργάτες σ’ αυτό που κάνουμε στο σχολείο. Οργανώνανε σεμι-

νάρια, φρόντιζαν την επιμόρφωση. Ο τωρινός ήρθε 2-3 φορές τα τρία χρόνια. 
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Μια για να μας πει ότι δεν γνωρίζει από ειδική αγωγή και την άλλη για να μας 

βάλει φραγμούς, όρους». (Υπ. 4) 

 

«[Ο σύμβουλος] έχει όλα τα σχολεία της ευρύτερης περιοχής. Ήρθε μια φορά 

πέρυσι. Ήταν εκτός τόπου και χρόνου. Δεν κατάλαβε τι κάνουμε εδώ, δεν κατά-

λαβε γενικά. Έφυγε και δεν τον ξανάδαμε από τότε». (Υπ. 19) 

 

Αρκετά προβλήματα περιγράφονται και στη συνεργασία τους με τη διοίκηση : 

 

«Από την Α/θμια και το Υπουργείο Παιδείας δεν περιμένω πολλά πράγματα για-

τί δυστυχώς είναι πολύ μακριά από αυτό που κάνουμε εμείς, ούτε το κατανοού-

νε, ούτε την ίδια νοοτροπία κουβαλάμε, ούτε έχουνε συναίσθηση του τι γίνεται». 

(Υπ. 6) 

 

«Το εκπαιδευτικό σύστημα δεν λαμβάνει υπόψη του ούτε την υποστήριξη των 

γονέων ούτε και των εκπαιδευτικών. Και πιστεύω ότι όλοι –και αυτοί που είναι 

ανώτεροι από τους εκπαιδευτικούς-βράζουμε στο καζάνι της ελληνικής εκπαί-

δευσης και πολλές φορές κοντραριζόμαστε γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει αυτό το 

πλαίσιο. Θεωρώ ότι το σύστημα μας βάζει όλους σε μια διαμάχη που θα μπο-

ρούσαμε να είχαμε αποφύγει». (Υπ. 23) 

 

Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε πόλεις όπου εδρεύουν πανεπιστημιακά τμήματα 

συναφών αντικειμένων (παιδαγωγικά τμήματα, σχολές ψυχολογίας κ.α.) αναφέρουν 

την καλή συνεργασία που έχουν με τους φορείς των πανεπιστημίων: 

 

«Μ’ αυτούς που έχουμε πολύ καλή σχέση και μας βοηθάνε πολύ είναι το πανε-

πιστήμιο, με διάφορες σχολές. Στέλνουν φοιτητές, έρχονται αυτοί επικουρικά, 

μας φωνάζουν στο πανεπιστήμιο –όποιος θέλει πηγαίνει, μαθαίνει πράγματα». 

(Υπ. 2) 

 

Εκπαιδευτικοί τμημάτων Ένταξης, ΕΕΕΕΚ και παράλληλης στήριξης 

 

Σε μονάδες Ειδικής Αγωγής πέραν των ειδικών σχολείων οι εκπαιδευτικοί με τους 

οποίους ήρθαμε σε επαφή στην πλειοψηφία τους δηλώνουν την έλλειψη υποστηρι-
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κτικών σχέσεων από φορείς και συναδέλφους. Επιπλέον σε κάποιες περιπτώσεις α-

ναφέρουν πως νιώθουν επαγγελματικά απομονωμένοι αλλά και την έλλειψη αναγνώ-

ρισης και κατανόησης του επαγγελματικού τους ρόλου από τους συναδέλφους, την 

διοίκηση και άλλους ιθύνοντες. 

Παραθέτουμε ορισμένα αποσπάσματα από τις αφηγήσεις εκπαιδευτικών που 

εργάζονται σε τμήματα Ένταξης, ΕΕΕΕΚ και ως εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης 

σε σχολεία της Γενικής Εκπαίδευσης: 

 

«Σε ένα κανονικό σχολείο ένας ειδικός παιδαγωγός αισθάνεται επαγγελματικά 

μόνος. Κάνει κάτι πολύ διαφορετικό απ’ ότι όλοι οι υπόλοιποι και συνήθως τον 

κοιτάζουν και λίγο περίεργα. Δηλαδή όταν με βλέπανε να βάζω τις ντουλάπες 

έτσι και να λέω γιατί πρέπει να δουλεύω έτσι, μπορεί κάποιοι να το κρίνουνε 

και πολύ αρνητικά. Και πρέπει συνέχεια να εξηγείς ότι έτσι πρέπει να γίνει. Σε 

κάποια σχολεία αυτό γίνεται έντονα, σε κάποια είσαι τυχερός και αποδέχονται 

ότι και να κάνεις. Αλλά συνεργασία δεν υπάρχει».  

 

«Στο Τμήμα Ένταξης είσαι στην κυριολεξία μόνος σου και ξεκομμένος. Δεν υ-

πάρχουν άλλοι που να κάνουν το ίδιο πράγμα με σένα. Ψάχνεις να βρεις βοή-

θεια, να μάθεις πράγματα αλλά επειδή είσαι μόνος είναι δύσκολο. Το πιο δύ-

σκολο κομμάτι είναι οι άλλοι δάσκαλοι της γενικής αγωγής. Δύο χρόνια στο 

Τμήμα Ένταξης βαρέθηκα να τσακώνομαι. Θεωρούν ότι εσύ δεν κάνεις τίποτα, 

ότι είσαι ο δάσκαλος–αναπληρωτής, αυτός που οφείλει να κρατά τα παιδιά με 

προβλήματα για να μην ενοχλούν τις δικές τους τάξεις. Έφυγα από το Τμήμα 

Ένταξης γιατί κουράστηκα ειλικρινά να προσπαθώ να δώσω να καταλάβουν 

άλλοι δεκαεφτά άνθρωποι ότι αυτό που κάνω είναι σοβαρό, έχει νόημα και 

μπορεί να βοηθήσει αυτά τα παιδιά». 

 

Οι ειδικοί παιδαγωγοί αντιμετωπίζουν επιπλέον δυσκολίες καθώς έρχονται αντιμέτω-

ποι με συγκεκριμένες στάσεις και πεποιθήσεις εκπαιδευτικών που αφορούν στην έ-

νταξη των μαθητών με ειδικές ανάγκες και δη με αυτισμό στο σχολείο γενικής εκπαί-

δευσης. 

 

«Θεωρούν ότι είναι δουλειά άλλων, όχι δική τους [οι μαθητές των τμημάτων 

Ένταξης]. Στις περισσότερες περιπτώσεις –που συνήθως αυτά τα παιδιά [με αυ-
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τισμό] είναι δύσκολο να ελεγχθούνε, υπάρχουν πάντα προσπάθειες να φύγουν 

από το σχολείο. Είναι μια παραδοσιακή αντίληψη ότι αυτά τα παιδιά μπορούν 

να πάνε μόνο σε Ειδικό Σχολείο. Ξεκινώντας [τη χρονιά] έχω να αντιμετωπίσω 

και ένα αρνητικό κλίμα, πάντα. Και πρέπει πάντα να αποδεικνύω ότι το παιδί 

μπορεί να είναι στο σχολείο και μετά ότι ‘αυτό που κάνω, έτσι που το κάνω εί-

ναι δουλειά και θα έχει αποτέλεσμα, πρέπει να με εμπιστευτείτε’. Αυτά τα πράγ-

ματα πρέπει να τα διαπραγματεύεσαι κάθε φορά, το οποίο είναι πολύ κουραστι-

κό». 

 

«Το καλύτερο συναίσθημα για το παιδί είναι ο οίκτος και το χειρότερο είναι ‘τι 

το θέλουμε αυτό το παιδί στο σχολείο; Δεν είναι για δω’. Δεν έχουν καμιά 

προσδοκία, δεν το παρακολουθούνε καν, δεν ρωτάνε για την πρόοδό του, απλά 

ξινίζονται όταν κάνει μια παλινδρόμηση. Τις παλινδρομήσεις πάντα τις σχολιά-

ζουνε αρνητικά, τις χρησιμοποιούνε ως επιχείρημα για να αποβάλλουν το παιδί 

από το σχολείο. Αρνούνται να συζητήσουν, να κλέβουν τον πολύτιμο χρόνο 

τους, της διδασκαλίας ή του διαλείμματος, τέτοια περιστατικά». 

 

Η ίδια εκπαιδευτικός συνεχίζει αναφέροντας τους πιθανούς κατ’ αυτήν λόγους της 

αρνητικής στάσης των εκπαιδευτικών απέναντι στην ένταξη: 

 

«Είναι μια γενικότερη παιδεία στην κοινωνία μας που οτιδήποτε διαφοροποιεί-

ται από μας -για να προασπίσω την ασφάλεια και τη ζωή μου- αρνούμαι να το 

δω. 

Μετά δεν έχουν πάρει καμιά εκπαίδευση οι δάσκαλοι, οπότε νιώθοντας 

αδύναμοι να εκπαιδεύσουν πιστεύουν ότι αυτό το παιδί δεν εκπαιδεύεται. Δεν 

ξέρουν να το αντιμετωπίσουν. Το ‘δεν ξέρω’ μαζί με το ‘διαφορετικό από μένα’ 

και μαζί η υπερτίμηση του εαυτού. Επίσης η κουλτούρα ότι ‘εμένα αποκλείεται 

να μου συμβεί αυτό το πράγμα’, χωρίς να σκεφτόμαστε ότι ένα τροχαίο την ε-

πόμενη στιγμή μπορεί να συμβεί…Αυτή είναι η φιλοσοφία και από την άλλη το 

ότι ‘δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει να μάθω’. Είναι σημαντικό κι αυτό. ‘Δεν με 

ενδιαφέρει γιατί αν με ενδιέφερε θα ρωτούσα: τι μπορώ να κάνω γι αυτό το 

παιδί;’ Όλα μαζί έρχονται και κάνουν ένα κουβάρι που λέγεται: ‘δεν κάνει για 

αυτή τη μονάδα [ο μαθητής με αυτισμό]». 
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Τονίζουν πώς η έλλειψη προετοιμασίας των εκπαιδευτικών αποτελεί μια από τις κυ-

ριότερες αιτίες αποτυχίας της ένταξης. Οι εκπαιδευτικοί γενικής κατεύθυνσης συνή-

θως δεν είναι υπέρ της σχολικής ένταξης, δεν διαθέτουν το χρόνο και την εξειδίκευση 

για αποτελεσματική εφαρμογή της ένταξης. 

 

Επίσης οι ειδικοί παιδαγωγοί τονίζουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσον αφορά 

στο εκπαιδευτικό τους έργο που συνδέονται με την άκαμπτη δομή και λειτουργία του 

σχολικού θεσμού όπως και με την ανυπαρξία θεσμοθετημένου εκπαιδευτικού πλαισί-

ου για τις μονάδες Ειδικής Αγωγής της Β/θμιας Εκπαίδευσης.  

 

«Δεν έχει κατανοηθεί ότι χρειαζόμαστε μια άλλη προσέγγιση [στη Β/θμια Εκ-

παίδευση για τους μαθητές με αυτισμό]. Μας λένε για τη λειτουργία του ΕΕΕΕΚ 

ότι πρέπει να ισχύει το πρόγραμμα της Β/θμιας και κάθε ώρα να αλλάζουν εκ-

παιδευτικό. Αυτό δεν γίνεται για τον αυτισμό και δε γίνονται πάντα κατανοητά 

αυτά τα θέματα». 

 

«Δεν είναι εύκολη η Ένταξη. Πρέπει να καταλάβουν και οι συνάδελφοι και η 

Διεύθυνση κτλ., ότι κάποια πράγματα για αυτά τα παιδιά είναι επώδυνα. Έχω 

μαθητή που του είναι πολύ επώδυνο να βρίσκεται σε αίθουσες με πολύ κόσμο. Ο 

θόρυβος τον διαλύει και για αυτό δε συμμετέχει σε γιορτές κτλ. Και δεν ξέρω αν 

θα ήταν και λειτουργικό το παιδί να εκτίθεται σε τέτοιες καταστάσεις. Του κάνει 

κακό, βασανίζεται. Σε ένα βαθμό ένα τέτοιο παιδί θα πρέπει να ακολουθεί άλλο 

πρόγραμμα, να μην παίρνει μέρος σε εκδρομές, γιορτές, για να είναι ήρεμος». 

(Υπ. 14). 

 

Δυσκολίες και προβλήματα όπως αυτά που περιγράφονται παραπάνω κάνουν τους 

ειδικούς παιδαγωγούς αρκετά σκεπτικούς όσον αφορά στην ένταξη των μαθητών με 

αυτισμό σε γενικά σχολεία. 

Οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν τα εμπόδια αλλά και τα διλήμματα που εγεί-

ρονται στην προσπάθεια εφαρμογής ενταξιακών προγραμμάτων που συνδέονται τόσο 

με την οργάνωση του σύγχρονου γενικού σχολείου όσο και με την απουσία υποστη-

ρικτικών δομών που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν για την αποτελεσματική στήριξη 

και ενδυνάμωση όλων των εμπλεκομένων (μαθητών, εκπαιδευτικών, σχολικών μονά-

δων κτλ.,) για την αποτελεσματική εφαρμογή του θεσμού. Χαρακτηριστικό του σκε-
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πτικισμού που δημιουργεί η ένταξη μαθητών με αυτισμό είναι το απόσπασμα συνέ-

ντευξης που ακολουθεί και που αποτελεί απάντηση σε ερώτημα που θέσαμε για το 

εάν ο μαθητής με αυτισμό ωφελείται μέσα στο γενικό σχολείο: 

 

«Κι εγώ δεν είμαι σίγουρη. Είναι και δικός μου προβληματισμός. Δεν μπορώ σί-

γουρα να απαντήσω. Σίγουρα παίρνει πράγματα. Σ’ ένα περιβάλλον φαντάζομαι 

που κανένας δεν θα ήταν πιο επικοινωνιακός από το παιδί , θα ήταν ακόμα πιο 

κλειστό. Εδώ κάνει προσπάθειες με τα άλλα παιδιά. 

Υπάρχουν στιγμές που λέω ότι παίρνει πράγματα και άλλες που λέω 

‘πωπω Θεέ μου αυτό είναι πολύ ακατάλληλο περιβάλλον για το παιδί’. Υπάρ-

χουν μέρες που γίνεται πανικός μέσα στην τάξη και ο καημένος κλείνει τα αυτιά 

του και καταλαβαίνω ότι τη στιγμή εκείνη περνάει τα μαρτύρια- το οποίο δεν 

μπορείς να το ελέγξεις. Δεν είναι ότι έκανες ένα λάθος χειρισμό, που μπορεί να 

αλλάξει την επόμενη φορά. Ένα απλό παράδειγμα: όταν βρέχει τα παιδιά βγαί-

νουν διάλειμμα στον διάδρομο. Εκείνες τις μέρες είναι μαρτύριο για το παιδί, 

γιατί τσιρίζουν, κάνουν εκκωφαντικό θόρυβο. Δεν ξέρω που να το πάω. Τέτοιες 

στιγμές υπάρχουν και στην τάξη, όπου υπάρχουν άλλα 27 παιδιά και δεν έχουν 

μάθει να υπακούν σε κανόνες και μπορεί να φέρουν την τάξη σε τέτοια κατά-

σταση που πραγματικά τότε θέλεις να το αρπάξεις το παιδί από κει μέσα. Κάτι 

όμως που δεν μπορείς να το κάνεις. 

Υπάρχουν στιγμές που λέω ότι αυτό το παιδί δεν είναι για δω. Από την 

άλλη και στο σχολείο για αυτισμό υπάρχουν άλλα. 

Προσωπικά ως ιδεολογία και ως πολιτική θέση προτιμώ όλα τα παιδιά 

στο γενικό σχολείο». 

 

3. 2. Πώς περιγράφουν οι εκπαιδευτικοί του δείγματος την υποστήριξη που επι-

θυμούν 

 

Και στον τομέα της υποστήριξης το βασικό ζητούμενο για τους εκπαιδευτικούς είναι 

η επιστημονική κατάρτιση και η επιμόρφωση. 

 

«Αρχικά χρειάζομαι εκπαίδευση. Ας μη κοροϊδευόμαστε. Μπορεί να αγαπώ πά-

ρα πολύ τη δουλειά μου, μπορεί να είμαι παθιασμένη αλλά χωρίς γνώση δεν 

μπορώ να σταθώ.. Χρειάζεσαι γνώση, συνεχές ψάξιμο, να μάθουμε, να δούμε, 
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ν’ ανταλλάξουμε πληροφορίες με άλλους συναδέλφους- κάτι που είναι φτωχό 

στο χώρο. Πολύ δύσκολα ανταλλάσουμε πληροφορίες». (Υπ. 2) 

 

«Χρειάζομαι επιστημονική υποστήριξη. Αν δεν τρέξω εγώ πως θα βρω κάτι;» 

(Υπ. 1). 

 

Επιπλέον ένα από τα βασικά ελλείμματα αλλά και κύριο ζητούμενο που προκύπτει 

από τον λόγο των εκπαιδευτικών αποτελεί η επιστημονική εποπτεία που θα έδινε τη 

δυνατότητα για ανατροφοδότηση του έργου τους αλλά και της ηθικής και συναισθη-

ματικής στήριξης των ίδιων. 

Οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ως βασικό πρόβλημα την απουσία καθοδήγησης 

και επιστημονικής εποπτείας σε θέματα που αφορούν την υλοποίηση και εφαρμογή 

στην εκπαιδευτική πράξη των αποκτημένων γνώσεων και δεξιοτήτων τους. 

 

«Ότι κάνω στηρίζεται σε πράγματα που έχω διαβάσει αλλά δεν υπάρχει κάποιος 

να μου πει ‘ξέρεις αυτό είναι λάθος’. Εδώ έφτιαξα το χώρο- όπως τον έφτιαξα, 

αλλά δεν υπάρχει κάποιος που να μου επιβεβαιώνει ότι αυτό που κάνω σίγουρα 

σωστό. 

Ή μπορεί να είναι μια λεπτομέρεια που θα την καταλάβω εγώ στο τέλος 

της χρονιάς. Καμιά φορά αισθάνομαι μια ανασφάλεια, κάνω το σωστό, δεν κά-

νω το σωστό, μήπως κάτι άλλο υπάρχει;» (Υπ. 16) 

 

«Θα ήθελα να έχω έναν άνθρωπο που να μου πει ότι ‘καλά ξεκινάς’ και ανά 

διαστήματα να μου λέει ‘καλά πας’. Μια εποπτεία και μια αξιολόγηση, κανονι-

κά. Να έρχεται κάποιος ανά μήνα, ανά δύο μήνες και να μου λέει ‘τι έκανες; 

Έκανες αυτό;’ Γιατί ξεκινάμε από το γεγονός ότι εγώ δεν έχω ειδίκευση στον 

αυτισμό…για να μην πηγαίνω έτσι στα τυφλά. Αυτό θα με διευκόλυνε πάρα πο-

λύ. Και να μου έλεγε και τι υλικά ακριβώς θα χρειάζονταν, γιατί πολύ βασιζό-

μαστε στην ευρηματικότητά μας». (Υπ. 10) 

 

«Θα ήθελα να κάνω ένα εντατικό πρόγραμμα για τον αυτισμό, να συμμετέχω 

όχι μόνο θεωρητικά αλλά και να δουλεύω με μια ομάδα παιδιών και να έχω 

κάποιον εκπαιδευτή ή κάποιον να με επιβλέπει για να μου λέει: ‘τώρα κάνεις 

έτσι και μετά κάνεις κάτι άλλο’». (Υπ. 16) 
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«Βρήκα ότι μπορούσα να βρω και προσπαθώ –φαντάζομαι κάνοντας πολλά λά-

θη γιατί δεν έχω και κάποιον να με κατευθύνει να δουλέψω». (Υπ. 25) 

 

«Θα ήθελα εποπτεία για την εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου [Teacch]. 

Θα ήθελα να συνεργαστώ και ταυτόχρονα να δουλεύουμε μαζί με κάποιον άλλο. 

Δηλαδή πέρα από τα βιβλία ή τις εικόνες θα ήθελα να δω πώς το χειρίζεται κά-

ποιος άλλος αλλά ταυτόχρονα να είμαι κι εγώ δίπλα του, να δουλέψουμε μαζί, 

ώστε να ξέρω ότι όντας τα κάνω σωστά. Εντάξει παίρνεις το μπούσουλα αλλά 

θέλεις μια καθοδήγηση. Όταν έχεις έναν καθοδηγητή και είσαι δίπλα και δη-

μιουργείς τα πάντα μαζί, τα καταφέρνεις καλύτερα».(Υπ. 16) 

 

Οι προτάσεις τους όσον αφορά το είδος της υποστήριξης που επιθυμούν λαμβάνει και 

πολλές άλλες μορφές όπως φαίνεται στα ακόλουθα αποσπάσματα: 

 

«Υποστήριξη είναι τα σεμινάρια, η στήριξη από άλλες ειδικότητες, δηλαδή να 

υπάρχει ο ψυχολόγος, ο λογοθεραπευτής. Είναι να έχει ο εκπαιδευτικός έναν α-

ξιοπρεπή μισθό με τον οποίο να μπορεί να ζήσει χωρίς να κάνει ιδιαίτερα ή δύο 

και τρεις δουλειές. Είναι η κατανόηση από τη Δ/νση Εκ/σης, και το υπουργείο 

Παιδείας, είναι η στήριξη με εκπαιδευτικό υλικό και προγράμματα». (Υπ. 8) 

 

«Θα ήθελα να μας προσφέρουν καταρχήν υλικό…κι άλλο προσωπικό, τις ειδι-

κότητες περισσότερες ώρες γιατί αν το παιδί κάνει μισή ώρα την εβδομάδα λο-

γοθεραπεία δεν έγινε και τίποτα. Μόνιμο βοηθητικό προσωπικό που να είναι 

εδώ όλες τις ώρες. Και περισσότερη κατανόηση από τη διοίκηση. Δεν μπορούν 

να σου λένε ‘εντάξει έχεις μόνο τρία παιδιά’. Πρέπει να έρθεις να δεις τι γίνε-

ται». (Υπ. 25) 

 

«Χρειάζομαι και υποστήριξη για το υλικό και χρηματική υποστήριξη για το σχο-

λείο. Κι εγώ θα ήθελα μια παραπάνω οικονομική υποστήριξη». (Υπ. 6) 

 

«Ένα πλαίσιο και χρήματα για το σχολείο. Γιατί αν δεν έχεις χρήματα πώς να 

είσαι αποτελεσματικός; Όταν σου λέει ο διευθυντής πως δεν υπάρχουν λεφτά 

για να κάνεις πράγματα;» (Υπ. 1) 
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«Θα ήθελα περισσότερη επιμόρφωση από έγκυρες πηγές, να γνωρίζω τα και-

νούρια δεδομένα που βγαίνουν στην ειδική αγωγή, γιατί πιστεύω ότι το επάγ-

γελμα του δασκάλου είναι λίγο μοναχικό. Λίγοι είναι οι δάσκαλοι που συνεχί-

ζουν να ενημερώνονται, επενδύεις σ’ αυτά που ξέρεις. (Υπ. 22) 

 

«Έχω ανάγκη από βιωματικά σεμινάρια που θα κάνουν όλοι οι εργαζόμενοι μα-

ζί για να γίνουν μια ομάδα, μια δεμένη οικογένεια, μια παρέα. Έχω ανάγκη να 

φτιάξουμε σχέσεις όσο το δυνατόν καλύτερες, ξεφεύγοντας έτσι από τη δημοσιο-

ϋπαλληλίστικη νοοτροπία, δηλαδή δεν θα πει έχω κενό και επειδή υπάρχει πρό-

βλημα στο σχολείο θα κάτσω να κάνω το κενό μου. Θα μπω να βοηθήσω. Έχω 

ανάγκη από σεμινάρια επιμόρφωσης για να μάθω νέα πράγματα αλλά και για να 

ξαναπροσδιορίσω πράγματα που γνωρίζω, να τα ξαναδώ μέσα μου». (Υπ. 4) 

 

«Αυτό που κάνουν στο εξωτερικό. Κάποια διαστήματα θα πρέπει ο δάσκαλος να 

φεύγει από το σχολείο για να αποσυμφωρηθεί, είναι πού σημαντικό. Μετά από 

πολλά χρόνια στον αυτισμό παθαίνεις και την πλάκα σου. Σε ένα άλλο σχολείο 

δηλαδή βλέπεις ότι επικοινωνείς με τα παιδιά εύκολα, κάτι που δεν το έχεις 

στον αυτισμό. Κι αυτή η αλλαγή βοηθάει. Ίσως θα πρέπει να γίνεται κι υποχρε-

ωτικά μερικές φορές. Να φεύγεις για να γυρίζεις καλύτερα. 

Υπάρχει πολλή ένταση συσσωρευμένη. Για μένα είναι ο τρίτος χρόνος 

δουλειάς κι αν το συγκρίνω με το πρώτο διάστημα, έχω δεκαπλάσια κούραση, 

κουράζομαι πολύ περισσότερο. Όχι ότι θέλω να σταματήσω, αλλά δεν έχω τις 

αντοχές που είχα». (Υπ. 12) 

 

«Αυτό που θα ήθελα από την Α/θμια και το Υπουργείο Παιδείας είναι λίγη κα-

τανόηση για αυτά που χρειαζόμαστε: για περισσότερα χρήματα για υλικό, για να 

φύγουμε από αυτό το σχολείο που είναι μέσα στον αμίαντο. Όταν τους ζητάμε 

να στείλουν με απόσπαση έναν άνθρωπο που έχει χτίσει τον αυτισμό στην πόλη 

να το σέβονται και να μην κολλάνε στα γραφειοκρατικά τα δικά τους, ότι πχ. 

προηγείται ο τάδε γιατί έχει εκείνα τα μόρια. Εύχομαι να πάψουν να λειτουρ-

γούν τόσο γραφειοκρατικά και να αρχίσουν να λειτουργούν πιο ανθρώπινα». 

(Υπ. 6) 
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«Ξέρουμε κάποια θεωρητικά πράγματα που φτάνουν για να λειτουργήσουμε και 

μόνοι μας. Αλλά αν θέλουμε να γίνουμε λίγο πιο επαγγελματίες δάσκαλοι, να το 

δούμε λίγο πιο τεχνοκρατικά το πράγμα, δηλαδή να έχουμε απόδοση, αποτελε-

σματικότητα μεγαλύτερη θα ήθελα μια πιο συστηματική ιστορία, μια επικοινω-

νία ανάμεσα στους ειδικούς, να ξεπεράσουμε τον αυτισμό μας». (Υπ. 9) 

 

Η υποστήριξη που επιθυμούν οι εκπαιδευτικοί λαμβάνει πολλές μορφές και στις πε-

ρισσότερες περιπτώσεις δεν γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα στη στήριξη που αναμέ-

νουν και επιθυμούν οι εκπαιδευτικοί προσωπικά για τον εαυτό τους και την επαγγελ-

ματική τους ανάπτυξη από εκείνη που συνδέεται με τη βελτίωση της οργάνωσης και 

λειτουργίας του σχολείου. Αντίθετα δίνεται έμφαση στην αναγκαιότητα δομών υπο-

στήριξης και συνεργασίας ως μέσο βελτίωσης του ρόλου τους, της αποτελεσματικό-

τητας των εκπαιδευτικών τους παρεμβάσεων και της λειτουργίας των σχολικών δο-

μών. Κύρια η υποστήριξη μεταφράζεται : 

• Ως ανάγκη εκπόνησης προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης των εκ-

παιδευτικών για εφοδιασμό με νέες γνώσεις και δεξιότητες αλλά και εναλλακτικές 

πρακτικές που θα τους βοηθήσουν να προσανατολιστούν στη νέα κοινωνική και εκ-

παιδευτική πραγματικότητα και να αναλάβουν δυναμική δράση 

• ως ανάγκη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολικών μονάδων  

• ως οικονομική ενίσχυση και χρηματοδότηση των σχολείων για την κάλυψη 

των αναγκών τους (εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αγορά εποπτικού υλι-

κού) 

• ως ανάγκη στελέχωσης των ΣΜΕΑ με μόνιμο επιστημονικό και βοηθητικό 

προσωπικό 

• ως οικονομική ενίσχυση των ίδιων των εκπαιδευτικών 

• ως ανάγκη αναγνώρισης του επαγγελματικού τους ρόλου και των δυσκολιών 

που αυτός συνεπάγεται από τη διοίκηση 

H πλειονότητα των εκπαιδευτικών όταν αναφέρονται σε υποστηρικτικές δο-

μές εστιάζουν κύρια α) στις επιμορφωτικές τους ανάγκες και β) σε πρακτικές μορφές 

στήριξης από την επίσημη διοίκηση που συνδέονται κύρια με την καλύτερη χρηματο-

δότηση των σχολικών μονάδων (για εκπόνηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, για 

βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής, κτλ.). 
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Κάποιοι επισημαίνουν την αναγκαιότητα για περισσότερη και ουσιαστικότερη 

επικοινωνία με τη διοίκηση που οφείλει να δει και να λάβει υπόψη της τα προβλήμα-

τα και τις πραγματικές ανάγκες των εκπαιδευτικών. 

 

3. 3. Συζήτηση των αποτελεσμάτων 

 

Τόσο το στρες όσο και η αίσθηση αποτελεσματικότητας, σε θεωρητικό και πρακτικό 

επίπεδο, συνδέονται με την έννοια των διαθέσιμων υποστηρικτικών πηγών και της 

προσλαμβανομένης υποστήριξη των εκπαιδευτικών, κάτι που καταμαρτυρούν διάφο-

ρες έρευνες (Ashton & Webb, 1986, Βλάχου κ.ά., 2004, Chan, 2002, Cooley & 

Yovanoff, 1996, Fives et al., 2007, McManus & Kauffman, 1991, Singh & 

Billingsley, 1996, Tschannen-Moran & Ηoy, 2002).  

Στη συγκεκριμένη μελέτη- όπως έχει παρουσιαστεί και στις προηγούμενες θε-

ματικές αναλύσεις -οι εκπαιδευτικοί αναφέρονται στη σημασία και στη σπουδαιότητα 

που οι ίδιοι αποδίδουν στη σημασία της υποστήριξης που λαμβάνουν για την ενίσχυ-

ση της αίσθησης της αποτελεσματικότητας και τον έλεγχο του άγχους τους σε σχέση 

με την εργασία τους. Η υποστήριξη για την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών κύρια 

λαμβάνει τη μορφή: α) συναισθηματικής/ψυχολογικής στήριξης και ενίσχυσης και β) 

στήριξης σε πρακτικά θέματα που σχετίζονται με την εργασία (πληροφόρη-

ση/ενημέρωση για υλικό, τρόπους χειρισμού προβλημάτων, κτλ.). 

Οι εκπαιδευτικοί τονίζουν ιδιαίτερα τη σημασία της επικοινωνίας και των 

διαπροσωπικών σχέσεων με τους συναδέλφους. Η ομάδα των συναδέλφων με τους 

οποίους αναπτύσσονται θετικές διαπροσωπικές σχέσεις παρέχει το πλαίσιο για κοι-

νωνικές και εκπαιδευτικές ανταλλαγές στους εκπαιδευτικούς, συμβάλλει στο να μην 

αισθάνονται μόνοι και τους προφυλάσσει από την αυτοαπομόνωση και την εσωστρέ-

φεια (Hargeaves, 1994, Βλάχου, 2004). Οι συνάδελφοι (και ιδιαίτερα οι έμπειροι και 

καταρτισμένοι) μπορεί να αποτελέσουν σημαντική πηγή αποδοχής, οικειότητας και 

να παρέχουν καθοδήγηση, πληροφόρηση αλλά πολλές φορές και ενίσχυση της αυτο-

εκτίμησης των εκπαιδευτικών, με την επιβεβαίωση που τους παρέχουν ως προς τον 

τρόπο εργασίας τους (Greengloss et al.,1994). 

Οι ελάχιστοι εκπαιδευτικοί που εργάζονται ανά δύο σε τάξεις αυτισμού δί-

νουν έμφαση στην εργασία τους ως μέλη μιας ομάδας που αλλάζει τον συσχετισμό 

και τη δυναμική της τάξης. Αναφέρονται στην καλύτερη οργάνωση της τάξης, στην 

αίσθηση της επαγρύπνησης σε όσα συμβαίνουν στην τάξη και στον καλύτερο έλεγχο 



 167

της συμπεριφοράς τόσο των μαθητών όσο και της δικής τους όταν προκύπτει κάποιο 

πρόβλημα. Η συνεργασία σε αυτή την περίπτωση βοηθά τόσο πρακτικά (καθώς ενι-

σχύεται και εμπλουτίζει το ρεπερτόριο του με τεχνικές και πρακτικές διδασκαλίας 

από άλλους) όσο και ψυχολογικά τον εκπαιδευτικό (καθώς δημιουργείται ένα κλίμα 

αλληλοϋποστήριξης μέσα στο οποίο μπορεί να λάβει ενίσχυση και ανατροφοδότηση, 

να συζητήσει για ότι συμβαίνει και να μειωθεί το αίσθημα του προσωπικού μπλοκα-

ρίσματος). Επιπλέον η τοποθέτηση του εαυτού ως μέρος μιας ευρύτερης ομάδας που 

λειτουργεί συλλογικά ενδεχομένως μειώνει το αίσθημα της ατομικής ευθύνης και του 

άγχους που βιώνει ο εκπαιδευτικός (Gable & Arleen, 1993). 

Κάποιοι αναφέρονται στο υποστηρικτικό πλαίσιο του σχολείου που συνδια-

μορφώνεται από την ομάδα των εκπαιδευτικών στη βάση κοινών παραδοχών, αξιών 

αντιλήψεων και πρακτικών/ προσανατολισμών που «κουβαλούν» σε ένα σχολικό 

πλαίσιο. 

Οι εκπαιδευτικοί δίνουν έμφαση στη συζήτηση και στη θετική ακρόαση από 

συναδέλφους των όποιων προβλημάτων τους σχετίζονται με τον χώρο εργασίας τους. 

Η υποστήριξη και η συνεργασία με τους συναδέλφους αναφέρεται αποκλει-

στικά όμως στο πλαίσιο άτυπων και αποσπασματικών συζητήσεων με τους συναδέλ-

φους σχετικά με τα προβλήματα που παρουσιάζονται με μαθητές και σε ελάχιστες 

περιπτώσεις λαμβάνει τη μορφή συνεργατικού σχεδιασμού και κοινής δράσης. 

Διαφαίνεται ωστόσο καθαρά η έλλειψη μοντέλων λειτουργικής επικοινωνίας και κοι-

νών σχεδιασμών (Hargeaves, 1994) με υπόλοιπους εκπαιδευτικούς του σχολικού 

πλαισίου. 

Πέρα από την ομάδα των συναδέλφων διαπιστώνεται πως τόσο το οικογε-

νειακό περιβάλλον όσο και το κοινωνικό δίκτυο των φίλων των εκπαιδευτικών κινη-

τοποιείται τόσο για συναισθηματική ενίσχυση και υποστήριξη όσο και ως φορέας 

ανεύρεσης πληροφοριών καλύπτοντας έτσι την έλλειψη των θεσμών. 

Μέσα από την επεξεργασία των συνεντεύξεων καταγράφεται μια συνολική 

δυσπιστία των εκπαιδευτικών ως προς την αποτελεσματικότητα της υποστήριξης που 

παρέχουν στους ίδιους αλλά και στους άμεσα εμπλεκομένους στην εκπαιδευτική δια-

δικασία, δηλαδή τους μαθητές, διάφοροι φορείς και υπηρεσίες που ανήκουν στον χώ-

ρο της Ειδικής Αγωγής. 

Οι εκπαιδευτικοί εμφανίζονται κριτικοί απέναντι στη διαδικασία με την οποία 

πραγματοποιούνται και γράφονται οι διαγνώσεις και με το γεγονός ότι δεν συνοδεύο-

νται από προτάσεις για εκπαιδευτικές παρεμβάσεις (Galloway, 1998) λόγω της απου-
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σίας συνεργατικών σχέσεων. Συγκεκριμένα αναφέρονται στον τρόπο λειτουργίας των 

ΚΔΑΥ και στις αδυναμίες που παρουσιάζουν στη διαγνωστική διαδικασία αλλά και 

ως προς τον σχεδιασμό και την υλοποίηση υποστηρικτικών εκπαιδευτικών προγραμ-

μάτων και παρεμβάσεων. Αναφέρουν μια μονοδιάστατη προσέγγιση των υπηρεσιών 

αυτών που αφορά μόνο στη διάγνωση και αφήνει εξολοκλήρου την ευθύνη της εκπό-

νησης και εφαρμογής εκπαιδευτικών προγραμμάτων στους ίδιους τους εκπαιδευτι-

κούς. 

Από τις αφηγήσεις τους προκύπτει μια αμφισβήτηση των αρμόδιων κρατικών 

θεσμών ως προς την ικανότητα τους να επιτελέσουν τον ρόλο για τον οποίο έχουν 

θεσμοθετηθεί και να διαμεσολαβήσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία παρέχοντας το 

κατάλληλο επιστημονικό πλαίσιο. Τονίζεται ακόμα ο γραφειοκρατικός, κωλυσιεργής 

και διεκπεραιωτικός τρόπος λειτουργίας τους. Η συνεργασία των εκπαιδευτικών με 

τον σύμβουλο περιορίζεται στις σποραδικές επισκέψεις του δεύτερου- οι οποίες έχουν 

κύρια πληροφοριακό χαρακτήρα- και στη διοργάνωση σεμιναρίων. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις η συνεργασία χαρακτηρίζεται ως ελλιπής και αποσπασματική λόγω του 

περιορισμένου χρόνου που αφιερώνουν οι σύμβουλοι (μια έως δύο επισκέψεις σε κά-

θε σχολική μονάδα ανά σχολική χρονιά). 

Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν τη απουσία σχέσεων συνεργασίας τόσο με τους 

συμβούλους όσο και με τη διοίκηση και το υπουργείο Παιδείας. Το βασικό παράπονο 

που εκδηλώνουν είναι πως δεν εισακούγονται οι ανάγκες τους αλλά αγνοούνται. Το-

νίζουν ακόμα το γεγονός ότι οι σχέσεις δεν εγκαθιδρύονται λόγω της μειωμένης επα-

φής των ιθυνόντων με την εκπαιδευτική πραγματικότητα της σχολικής τάξης και δη 

αυτής του ειδικού σχολείου. Οι όποιες σχέσεις που αναπτύσσονται αναφέρονται ως 

τυπικές και ως σχέσεις διεκπεραιωτικού τύπου. 

Θεωρούν ότι δεν έχουν την απαιτούμενη υποστήριξη σε σχέση με τα καθήκο-

ντα που αναλαμβάνουν στο πλαίσιο εργασίας τους και τα παράπονα που αναφέρουν 

συνδέονται με την έλλειψη κατανόησης και με τη μειωμένη αναγνώριση του επαγ-

γελματικού ρόλου και της προσφοράς τους από τους ιθύνοντες.  

Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν την ανάγκη για δημιουργία δομών 

υποστήριξης προκειμένου να ανταποκριθούν στην πολυπλοκότητα του ρόλου τους 

και στις ανάγκες των μαθητών τους. Κύρια όπως έχει προαναφερθεί εστιάζουν στην 

αναγκαιότητα εκπόνησης επιμορφωτικών προγραμμάτων, τη διαχρονική επιστημονι-

κή εποπτεία αλλά και σε πρακτικά ζητήματα που αφορούν την εργασία τους. 
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Στις επιθυμητές μορφές υποστήριξης δεν υπάρχουν πολλές αναφορές σε συ-

ναισθηματικού τύπου υποστήριξη κι αυτό το θεωρούμε φυσικό, καθώς την υποστήρι-

ξη αυτού του τύπου τη βρίσκουν εύκολα, είτε μέσα από τον κύκλο των συναδέλφων 

τους, είτε τους την παρέχει το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον τους. 

Βλέπουμε πως οι εκπαιδευτικοί διαφοροποιούνται ως προς τις μορφές υπο-

στήριξης που περιγράφουν ότι λαμβάνουν και ως προς τους τύπους υποστήριξης που 

επιθυμούν.  

Η υποστήριξη που οι ίδιοι λαμβάνουν μεταφράζεται κύρια ως συναισθηματι-

κού τύπου ενεργητική ακρόαση, ενθάρρυνση και εμψύχωση από «άλλους». Η υπο-

στήριξη που δέχονται από άτομα έχει διαπροσωπική μορφή, ενώ δεν υπάρχουν ανα-

φορές σε συλλογικές μορφές υποστήριξης για τη διαχείριση των διαφόρων προβλη-

μάτων και του εργασιακού τους στρες. 

Σε αρκετές έρευνες, η έλλειψη υποστήριξης αποτελεί βασική πηγή στρες και 

δυσαρέσκειας από το εργασιακό περιβάλλον, ενώ αντίθετα το υποστηρικτικό και θε-

τικό εργασιακό περιβάλλον και η υποστήριξη από τη διεύθυνση και τους συναδέλ-

φους συμβάλει στην άντληση ικανοποίησης από την εργασία και στη μείωση της πι-

θανότητας για εκδήλωση στρες (McManus & Kauffman, 1991, Singh & Billingsley). 

Διεθνείς έρευνες αναφέρονται επίσης στην απομόνωση που βιώνουν οι ειδικοί 

παιδαγωγοί σε σχέση με τους συναδέλφους τους (McManus & Kauffman, 1991) γε-

γονός που δεν παρατηρείται έντονο σε ελληνικές έρευνες. Στην παρούσα έρευνα οι 

ειδικοί παιδαγωγοί που εργάζονται σε τμήματα ένταξης και με τον θεσμό της παράλ-

ληλης στήριξης εμφανίζονται επαγγελματικά απομονωμένοι, χωρίς την αναγκαία υ-

ποστήριξη από συναδέλφους και φορείς και εκφράζουν έντονα την επιθυμία για υπο-

στηρικτικές σχέσεις, γεγονός που δεν παρατηρείται στους εκπαιδευτικούς των ειδι-

κών σχολείων. 

Αναφέρονται κύρια στην ακαμψία των σχολικών δομών και στην έλλειψη συ-

νεργασίας, ως αποτέλεσμα των παγιωμένων αντιλήψεων των συναδέλφων τους της 

γενικής αγωγής που αναγάγουν σε αποκλειστική ευθύνη των ειδικών παιδαγωγών την 

εκπαίδευση των μαθητών των τμημάτων Ένταξης και εμφανίζονται σχετικά απρόθυ-

μοι να δεχτούν μαθητές με συμπεριφορικά και συναισθηματικά προβλήματα στην 

τάξη τους (McManus & Kauffman, 1991). Τονίζουν ότι η φοίτηση των μαθητών δεν 

εξαρτάται μόνο από τις δυνατότητες του μαθητή αλλά και από τα υπάρχοντα και ε-

φαρμοζόμενα μοντέλα παροχής εκπαίδευσης, την ανοχή την κατάρτιση και τις δυνα-

τότητες των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών. 
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4. Προτάσεις υποστήριξης για την πρόληψη και διαχείριση του εργασιακού άγ-

χους και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας που βιώνουν οι ειδικοί παιδα-

γωγοί 

 

Το εργασιακό άγχος των εκπαιδευτικών, όπως έχει επισημανθεί πολλές φορές, έχει 

άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις για το ίδιο το άτομο (πχ., επιπτώσεις στην ψυχοσωμα-

τική υγεία των εργαζομένων εκπαιδευτικών) και συνδέεται τόσο με τη χαμηλή αίσ-

θηση αποτελεσματικότητας όσο και με το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένω-

σης.  

Κάτω από το πρίσμα της ερμηνείας του άγχους μέσα από την αλληλεπιδρα-

στική σχέση που δημιουργεί το άτομο στα διάφορα περιβάλλοντα που κινείται, διαπι-

στώνουμε πως το άγχος των εκπαιδευτικών έχει μια δυναμική που οι συνέπειες της 

επεκτείνονται σε όλο το χώρο της εκπαίδευσης. Οι συνέπειες αφορούν συνολικά τον 

εκπαιδευτικό μηχανισμό και συνδέονται με ενδεχόμενη χαμηλή παραγωγικότη-

τα/αποδοτικότητα των εργαζομένων εκπαιδευτικών (οι συχνές απουσίες λόγω προ-

βλημάτων υγείας που αφορούν υψηλά επίπεδα στρες είναι σύνηθες φαινόμενο κυρία 

στο εξωτερικό) και επίσης αντικατοπτρίζονται μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία 

καθώς συνδέονται με την πρόοδο και την εξέλιξη των μαθητών (Billingsley, 2004, 

Cooley & Yovanoff, 1996). 

Λόγω των σοβαρών επιπτώσεων του άγχους (κοινωνικών, προσωπικών, οικο-

νομικών) τόσο στα μεμονωμένα άτομα όσο και σε ευρύτερα κοινωνικά πλαίσια, θεω-

ρούμε αναγκαία την αναφορά σε μια σειρά προτάσεων που αφορούν την υποστήριξη 

των εκπαιδευτικών ως προς την πρόληψη και τη διαχείριση του εργασιακού άγχους 

και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας που βιώνουν, ως εργαζόμενοι στο χώρο 

της Ειδικής Αγωγής. 

 

Πρώτιστα θεωρούμε πως ο σχεδιασμός και η εκπόνηση της όποιας υποστηρικτικής 

δράσης προς τους φορείς της εκπαίδευσης κύρια συνδέεται με αλλαγές σε επίπεδο 

θεσμών και με πολιτικές αποφάσεις και σχεδιασμούς της εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Οι προτάσεις για υποστήριξη των εκπαιδευτικών κύρια προϋποθέτουν τον 

σχεδιασμό και την ανάληψη συλλογικών πρωτοβουλιών από τους οργανισμούς της 

εκπαίδευσης (υπουργείο Παιδείας, πανεπιστήμια, Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, κτλ.,) 
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για ενίσχυση και αρωγή των εκπαιδευτικών αλλά και όλων των επαγγελματιών που 

εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Αυτό που κύρια επισημαίνουμε είναι η αναγκαιότητα για υιοθέτηση μιας νέας 

κουλτούρας και η μεταβολή της στάσης της πολιτείας και των ιθυνόντων απέναντι 

στην εργασία των εκπαιδευτικών, η αναγνώριση του εργασιακού στρες και των επι-

πτώσεων του στο άτομο και στους οργανισμούς και εν συνεχεία, οι κατάλληλοι σχε-

διασμοί και χειρισμοί για την αποφυγή του.  

Η ουσιαστική επικοινωνία ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους ως προς 

την εκπαίδευση φορείς θεωρείται αναγκαία προκειμένου να διερευνηθούν, να κατα-

νοηθούν και να επιλυθούν διάφορα θέματα που συνδέονται με το στρες των εκπαι-

δευτικών. Η συμμετοχή των ίδιων των εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων που α-

φορούν θέματα της εκπαιδευτικής πολιτικής, όπως για παράδειγμα η επιμόρφωση 

τους θα συναινούσε προς την κατεύθυνση της μείωσης του στρες. 

Κύρια η δημιουργία υποστηρικτικών δομών οφείλει να ξεκινά από την εγκα-

θίδρυση σχέσεων αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών και διοίκη-

σης/υπουργείου. Αναγκαίο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση θα αποτελέσει μια ολι-

στική θεώρηση των δύσκολων εργασιακών συνθηκών κάτω από τις οποίες εργάζο-

νται οι ειδικοί παιδαγωγοί, του φόρτου εργασίας και του συνεπαγώμενου στρες που 

βιώνουν και η αναγνώριση του επαγγελματικού τους ρόλου (Billingsley, 2004). Ο 

λόγος των ίδιων των εκπαιδευτικών της έρευνας αντανακλά τη σημασία που αποδί-

δουν στο να αναγνωρίζονται οι επαγγελματικές τους ικανότητες και να θεωρούνται 

επαγγελματίες από τη διοίκηση, τους γονείς και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο εν 

γένει.  

 

Οι εκπαιδευτικοί έχουν ανάγκη από υποστήριξη που οφείλει να ξεκινά από νωρίς από 

το στάδιο των βασικών σπουδών τους και στη συνέχεια να διαπερνά όλη την επαγ-

γελματική τους πορεία με τη δημιουργία υποστηρικτικών δομών στο εργασιακό τους 

περιβάλλον. Τα βασικά ζητούμενα για τους εκπαιδευτικούς αποτελούν η επιστημονι-

κή κατάρτιση και εποπτεία, η δια βίου τακτική επιμόρφωση και ο εφοδιασμός τους με 

τεχνογνωσία. 

 

Οι προτάσεις που ακολουθούν και αναφέρονται στην ενίσχυση και την υποστήριξη 

των εκπαιδευτικών αναφέρονται α) στη φάση της προετοιμασίας των εκπαιδευτικών 

για τον μελλοντικό επαγγελματικό ρόλο και αφορούν κύρια τον πανεπιστημιακό χώ-
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ρο που αποτελεί χώρο μαθητείας των εκπαιδευτικών β) τη φάση εισαγωγής και προ-

σαρμογής στον επαγγελματικό στίβο και γ) τη μετέπειτα επαγγελματική ζωή. 

Ως προς τη φάση της προετοιμασίας για το επάγγελμα σημαντικός είναι ο ρό-

λος που αναλαμβάνουν τα πανεπιστήμια ως φορείς μετάδοσης επιστημονικής γνώσης 

και τεχνογνωσίας. Κύρια επισημαίνουμε την αναγκαιότητα για εκσυγχρονισμό και 

καλύτερη οργάνωση των πανεπιστημιακών σπουδών και τον εφοδιασμό των μαθη-

τευομένων εκπαιδευτικών με τα απαραίτητα εφόδια που συνδέονται τόσο με επιστη-

μονικές γνώσεις αλλά και με εκπαίδευση σε βασικές κοινωνικές και επικοινωνιακές 

δεξιότητες. Η πρακτική εξάσκηση (παρακολούθηση και διδασκαλία) των φοιτητών 

στα διάφορα εκπαιδευτικά πλαίσια σε συνθήκες πραγματικές με επιστημονική επο-

πτεία και καθοδήγηση κρίνεται πολύ σημαντική προκειμένου να έχουν ρεαλιστικές 

προσδοκίες και στόχους οι νέοι εκπαιδευτικοί. 

Κατά την εισαγωγή τους στο επάγγελμα οι εκπαιδευτικοί όπως πολλές έρευ-

νες πιστοποιούν έχουν ανάγκη από επιπλέον υποστήριξη. Τα πρώτα χρόνια διδασκα-

λίας είναι καθοριστικά για την υιοθέτηση και εγκαθίδρυση διδακτικών στρατηγικών 

που θα χρησιμοποιούνται στο μέλλον.  

Η υποστήριξη και η καθοδήγηση/ενισχυτική εποπτεία και μαθητεία στο εργα-

σιακό περιβάλλον δίπλα σε έμπειρους συναδέλφους που θα τους παρέχουν πρακτική 

βοήθεια, επόπτευση και υποδειγματικούς τρόπους διδασκαλίας, συμβουλευτική και 

συναισθηματική υποστήριξη και ανατροφοδότηση κρίνεται αναγκαία προκειμένου να 

ασκηθούν ως προς την ανάληψη ξεκάθαρων και ρεαλιστικών ρόλων και καθηκόντων 

(περιορισμός της ασάφειας και σύγκρουσης) αλλά και για τη μείωση του στρες. Έ-

ρευνες των Billingsley (2004), Singh & Billingsley (1996) στο χώρο της Ειδικής Α-

γωγής, αποκαλύπτουν πως οι αρχάριοι εκπαιδευτικοί που λαμβάνουν συστηματική 

υποστήριξη κατά το πρώτο χρόνο εργασίας τους, τη θεωρούν πολύ βοηθητική ως 

προς την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης τους, καθώς νιώθουν πως τα καταφέρνουν κα-

λύτερα στην εργασία τους, στην εκπόνηση των εξατομικευμένων προγραμμάτων και 

στη διαχείριση των δύσκολων συμπεριφορών.  

Η δημιουργία του θεσμού του συμβούλου–εκπαιδευτή στις σχολικές μονάδες 

Ειδικής Αγωγής αποτελεί μια ουσιαστική πρόταση που μπορεί να λειτουργήσει απο-

τελεσματικά προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης και υποστήριξης των εκπαιδευτι-

κών. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει τη συστηματικότερη εκπαίδευση και επιμόρφωση των 

στελεχών που θα επιλεγούν για να αναλάβουν το ρόλο του συμβούλου-εκπαιδευτή 
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καθώς και την απελευθέρωση αυτών από κάποια εργασιακά καθήκοντα (ώρες διδα-

σκαλίας σε τάξη). 

 

Μέσα στη σύγχρονη και διαρκώς μεταβαλλόμενη εκπαιδευτική και κοινωνική πραγ-

ματικότητα η υποστήριξη των εκπαιδευτικών ως δυναμική διαδικασία οφείλει να εί-

ναι συνεχόμενη και δια βίου. Η υποστήριξη για τους ειδικούς παιδαγωγούς, όπως έ-

χουμε αναφέρει και σε άλλα σημεία, νοείται συνολικά ως ψυχοσυναισθηματική, ως 

εκπαίδευση/ επιμόρφωση σε νέα δεδομένα και ως υποστήριξη σε ανθρώπινο δυναμι-

κό, πηγές και εποπτικά μέσα. 

Η επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών αναδεικνύεται ως κυρίαρχη συνι-

στώσα και τα νέα αιτούμενα για τους εκπαιδευτικούς αποτελούν η απόκτηση «δέ-

σμεων δεξιοτήτων» ώστε να μπορούν να κινούνται με ευελιξία. Ως αναγκαιότητα 

προβάλει ο εφοδιασμός τους με τεχνογνωσία και αποτελεσματικές σύγχρονες μεθό-

δους διδασκαλίας αλλά και τεχνικές για τη διαχείριση της σχολικής τάξης.  

Κύριο ζητούμενο για τον σύγχρονο ειδικό παιδαγωγό είναι να κατέχει γνώσεις 

και έχει μια διαχρονική εποπτεία και συναισθηματική υποστήριξη, έτσι ώστε να μπο-

ρεί συμβάλλει αποτελεσματικότερα στη μάθηση και εξέλιξη των μαθητών του. 

Η παροχή ευκαιριών, δυνατοτήτων και κινήτρων για επαγγελματική ανάπτυξη 

αποτελεί ένα άλλο ζητούμενο για τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής. Η επαγγελ-

ματική ανάπτυξη, ως εξειδικευμένη κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων, συνδέεται 

με την αποτελεσματικότερη διδασκαλία προς τους μαθητές, με επαγγελματική ικανο-

ποίηση και με την πρόθεση τους για παραμονή στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαί-

σιο (Gersten et al., 2001). 

Θεωρούμε την επιμόρφωση αλλά και τη συμμετοχή σε προγράμματα ανταλ-

λαγής δράσεων (πχ., προγράμματα δράσης Comenious) ότι μπορούν να λειτουργή-

σουν αποτελεσματικά ως μέσα προς την απόκτηση νέων δεξιοτήτων αλλά και προς 

την κατεύθυνση της διεύρυνσης και ανάπτυξης του επαγγελματικού ρόλου των εκ-

παιδευτικών (που μέχρι πρότινος ήταν σταθερός, δεδομένος και επαναλαμβανόμενος 

μέσα στα συγκεκριμένα όρια της σχολικής τάξης). Ένας διευρυμένος επαγγελματικός 

ρόλος συνδέεται με την αναγκαιότητα για αναγνώριση της σύγχρονης κοινωνικής 

πραγματικότητας -που είναι πιο ευέλικτη και μεταβαλλόμενη- και μέσα στην οποία ο 

ειδικός παιδαγωγός οφείλει να αναπροσαρμόσει και να τροποποιήσει τις αντιλήψεις 

και τη στάση του για την εργασία και τον επαγγελματικό του ρόλο, να αναπτύξει νέες 

δεξιότητες συμβατές προς τις νέες απαιτήσεις, να βρίσκεται διαρκώς σε εγρήγορση 
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και να σπεύδει ενεργά προκειμένου να προσαρμόζεται στις νέες εκπαιδευτικές πραγ-

ματικότητες. 

 

Στην εγκαθίδρυση και ενίσχυση των υποστηρικτικών δομών καθοριστικός και πρω-

ταγωνιστικός οφείλει να είναι ο ρόλος των σχολικών διευθύνσεων και του συλλόγου 

των εκπαιδευτικών στο επίπεδο λειτουργίας μιας σχολικής μονάδας ως προς:  

• Τη δημιουργία μηχανισμών καθοδήγησης σε επίπεδο ανταλλαγής πληροφο-

ριών και συνεργασίας μεταξύ της διεπιστημονικής ομάδας και των συναδέλφων του 

σχολείου για την αποφυγή φαινομένων απομονωτισμού . 

• Τη σύσταση συμβουλευτικών ομάδων με τη μορφή ενδοσχολικής επιμόρφω-

σης για συστηματική ενημέρωση και επιστημονική στήριξη σε διάφορα θέματα μεθο-

δολογικά, για επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων αλλά και για συστηματικές δια-

δικασίες συμβουλευτικής υποστήριξης βιωματικού τύπου ως προς τη διαχείριση των 

συναισθηματικών τους αντιδράσεων/εντάσεων των εργαζομένων.  

• Την καλλιέργεια κλίματος συλλογικότητας και συνευθύνης των εμπλεκομέ-

νων στις εκπαιδευτικές διαδικασίες 

 

Η εγκαθίδρυση ενός υποστηρικτικού δικτύου στο χώρο της Ειδικής Αγωγής προϋπο-

θέτει την επικοινωνία των σχολικών μονάδων μεταξύ τους αλλά και τη συνεργασία 

τους με τα πανεπιστήμια. Η ανταλλαγή απόψεων και η άντληση, η ανάλυση, η αποτί-

μηση και αξιοποίηση των πληροφοριών μεταξύ των σχολικών μονάδων και των φο-

ρέων εκπαιδευτικής έρευνας αλλά και πολιτικής μπορεί να οδηγήσει σε μια πληρέ-

στερη καταγραφή των πραγματικών εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευτικών και 

στον καλύτερο σχεδιασμό των όποιων δράσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

(Σολομών, 1999:21-25). 

Οι όποιες επιμορφωτικές πρωτοβουλίες προκειμένου να έχουν αποτέλεσμα 

χρειάζονται αφενός μια ισχυρή, πολιτική βούληση και συνεργασία όλων των εμπλε-

κομένων / ενδιαφερομένων για να επιτευχθούν οι απαραίτητες αλλαγές και κύρια την 

ενεργή εμπλοκή των όλων των εκπαιδευτικών (Γενικής και Ειδικής Αγωγής) σε θέ-

ματα σχετικά με το επάγγελμα τους. Κι εδώ επισημαίνουμε την αναγκαιότητα για α-

νάληψη δραστηριότητας από διδασκαλικές ομοσπονδίες (για συνειδητοποίηση των 

μελών, άσκηση πίεσης προς τα κέντρα εξουσίας, μετουσίωση σε δράση των προτά-

σεων τους, κ.α.). 
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Όσον αφορά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης και 

κατάρτισης των εκπαιδευτικών, αυτά οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τις βασικές εκ-

παιδευτικές ανάγκες των άμεσα εμπλεκόμενων (Otto, 1996). Μέσα από τον λόγο των 

ίδιων των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα προκύπτει η ανάγκη για επι-

μόρφωση και επιπρόσθετη εκπαίδευση σε εναλλακτικές επικοινωνιακές τεχνικές και 

εξειδικευμένες μεθόδους διδασκαλίας στον αυτισμό αλλά και η υποστηρικτική συμ-

βουλευτική για ενδυνάμωση των ατομικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων που αφορά 

στη διαχείριση προβλημάτων των μαθητών (εκπαίδευση στη διαχείριση κρίσεων) αλ-

λά και σε μεθόδους διαχείρισης του στρες (πχ., τεχνικές χαλάρωσης). Οι εκπαιδευτι-

κοί μιλούν για εναλλακτικές μορφές επιμόρφωσης σε ομάδες (όπως η μοντελοποίηση, 

η παρατήρηση προτύπου, η μίμηση, το παιχνίδι ρόλων), για βιωματικά σεμινάρια που 

να στηρίζονται σε παρατήρηση και ανάλυση συμπεριφοράς, με στόχο να μεγιστο-

ποιηθούν οι δυνατότητες τους για αντιμετώπιση προβλημάτων. Όπως παρατηρεί και 

η Καλαντζή-Αζίζι (2002) η εκπαίδευση βιωματικού τύπου κύρια επιτρέπει την γνω-

στική αναδόμηση και την απομάκρυνση από αυτόματες και μαθημένες μορφές σκέ-

ψης και δράσης- που στηρίζονται σε συγκεκριμένα σχήματα- και διευκολύνει την ε-

τοιμότητα του ατόμου για ευαισθητοποίηση σε νέα μηνύματα και για υποδοχή και 

αφομοίωση νέων πληροφοριών. Επιπλέον επισημαίνουμε ως βασικό προαπαιτούμενο 

για την ενασχόληση εκπαιδευτικών με το χώρο της Ειδικής Αγωγής τον προσανατο-

λισμό της εκπαίδευση στην ενσυναίσθηση και σε ένα θετικό τρόπο σκέψης ως προς 

την επίλυση των προβλημάτων (Carver et al., 1989). 

Η βιβλιογραφική αναζήτηση ερευνών σχετικά με την επιμόρφωση και υπο-

στήριξη και την ανάγκη για επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων των ειδικών παιδα-

γωγών που εργάζονται στον αυτισμό μας καταδεικνύει την αναγκαιότητα για εμπλου-

τισμό και ενδεχόμενα και για τροποποίηση των ήδη υπαρχουσών μορφών επιμόρφω-

σης και υποστήριξης τους που να βασίζεται στη χρήση της νέας τεχνολογίας. Συνα-

ντήσαμε επιτυχημένα και αποτελεσματικά προγράμματα υποστήριξης ειδικών παιδα-

γωγών από απόσταση μέσω δημιουργίας δικτυακών τόπων όπως το Western Carolina 

University Teacher Support Program (WCU TSP) όπως αναφέρεται από τους Wes-

tling et al., (2005) (online chat) για πληροφόρηση, επίλυση συγκεκριμένων προβλη-

μάτων, ενημέρωση και κατέβασμα υλικού και διευθύνσεων,  παροχή συμβουλευτικής 

σε συνεργασία με πανεπιστημιακούς συμβούλους. Παρόμοια αναφέρουμε το AT-

TAIN Training Program που αποτελεί πρόγραμμα εκπαίδευσης παιδαγωγών στον αυ-
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τισμό στο Wyoming μέσω video portfolios και τηλεδιασκέψεων (Gail & Buchanan, 

2002). Η «ζωντανή» (on line) επικοινωνία μεταξύ των ειδικών μέσω διαδικτύου αφε-

νός αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την εγκαθίδρυση συνεργατικών σχέσεων και 

την ανεύρεση πληροφοριών για την επίλυση προβλημάτων και αφετέρου μπορεί να 

συμβάλλει αποτελεσματικά στη μείωση των αισθημάτων επαγγελματικής απομόνω-

σης που ενδεχομένως βιώνουν οι εκπαιδευτικοί που ζουν και εργάζονται μακριά από 

τα αστικά κέντρα. 

Η εγκαθίδρυση επικοινωνιακών διαύλων και η συνεργασία των ειδικών παι-

δαγωγών με τους εκπαιδευτικούς της Γενικής Αγωγής κρίνεται επίσης ιδιαίτερα ση-

μαντική μέσα στα πλαίσια της συνεκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία σε σχολεία 

Γενικής Αγωγής.  

Η μείωση του εργασιακού άγχους προϋποθέτει ακόμα τη βελτίωση των εργα-

σιακών συνθηκών κάτω από τις οποίες εργάζονται οι εκπαιδευτικοί, ανάγκη που με-

ταξύ άλλων μεταφράζεται: 

• στην αναβάθμιση του σχολικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση των κτιριακών 

υποδομών και τον εφοδιασμό των σχολικών μονάδων με σύγχρονο εξοπλισμό και 

εκπαιδευτικό υλικό υποστήριξης 

• στην επαρκή στελέχωση των μονάδων Ειδικής Αγωγής με επιστημονικό και 

βοηθητικό προσωπικό 

• στη μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα 

• σε οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων εκπαιδευτικών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Βασικός οδηγός συνέντευξης 

 
Εκπαίδευση –επαγγελματική διαδρομή 

 

• Τι έχετε σπουδάσει και που; 

• Πόσα χρόνια εργάζεστε ως εκπαιδευτικός; 

• Πόσο καιρό εργάζεστε στην ειδική αγωγή;  

• Πόσο καιρό εργάζεστε στην ειδική αγωγή με μαθητές με αυτισμό; Πως επιλέξατε το 

συγκεκριμένο πλαίσιο εργασίας; 

• Έχετε κάποια ειδική εκπαίδευση-κατάρτιση  στην ειδική αγωγή; στον αυτισμό;  

• Θεωρείτε πως η κατάρτισή σας είναι επαρκής; 

• Σε ποια σημεία θα θέλατε να βελτιωθεί; Τι θα θέλατε να περιλαμβάνει; 

• Πως πληροφορείστε για δυνατότητες κατάρτισης στο αντικείμενό σας που λαμβάνουν 

χώρα κατά καιρούς; 

• Πόσο ικανοποιημένοι είστε από: α) τις σπουδές σας και β) την επιμόρφωσή σας 

σχετικά με το αντικείμενο «αυτισμός»; 

 

Άγχος-στρες- Προβλήματα  

 

• Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζετε στην εργασία σας; 

• Αισθάνεστε άγχος /στρες στην εργασία σας; 

• Σε ποιους παράγοντες αποδίδετε το στρες που βιώνετε; 

• Θα μπορούσατε να ιεραρχήσετε τις παραμέτρους που σας δημιουργούν στρες στη 

δουλειά σας;  

• Τι κάνετε /ποιες διεξόδους; βρίσκετε για να αντιμετωπίσετε /μειώσετε το άγχος; 

• Υπάρχουν θετικές πλευρές στο άγχος που βιώνετε; 
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Οικογένεια-γονείς 

 

• Πως θα χαρακτηρίζατε/περιγράφατε  τη σχέση και τη  συνεργασία σας με τους γονείς 

των μαθητών σας; 

• Αντιμετωπίζετε κάποια προβλήματα στη συνεργασία σας; 

• Με ποιο τρόπο επικοινωνείτε μαζί τους; Πόσο συχνά; Για ποιους λόγους κυρίως ;  

• Με ποιον τρόπο οι γονείς εμπλέκονται στην εκπαίδευση των παιδιών τους;  

• Τι πιστεύετε ότι προσδοκούν από εσάς οι γονείς; 

 

Σχέση με συναδέλφους 

 

• Πως θα χαρακτηρίζατε το κλίμα και τη συνεργασία σας με τους συναδέλφους; 

• Ποιες είναι και πως μεταφράζονται στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική οι 

σχέσεις σου: 

1. με τους συναδέλφους  

2. με τη διεύθυνση του σχολείου 

3. με σχολικό σύμβουλο 

4.  με άλλες υπηρεσίες 

5. με την διοίκηση (π.χ. Α/θμια) 

 

Αποτελεσματικότητα 

 

• Τι σημαίνει για σας ο όρος «αποτελεσματικότητα» στην εργασία  

• Βιώνετε αποτελεσματικότητα στην εργασία σας; Τι πιστεύετε όσον αφορά στην 

αποτελεσματικότητα που βιώνετε σε σχέση με το αντικείμενο «αυτισμός»;  

• Ποιοι παράγοντες συμβάλλουν στην αίσθηση αποτελεσματικότητας που βιώνετε;(που 

την αποδίδετε;) 

• Τι χρειάζεστε για να νιώσετε πιο αποτελεσματικοί στη δουλειά σας; 

• Σε ποιους παράγοντες αποδίδετε την  πρόοδο /εξέλιξη των μαθητών σας; 

• Ποια είναι για σας τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού δασκάλου που ασχολεί-

ται με μαθητές με αυτισμό; 

• Ποια στοιχεία που αντλείτε από την δουλειά σας, σας δημιουργούν θετικά συναισθή-

ματα ; 
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• Σκεφτήκατε ποτέ να αλλάξετε επάγγελμα; 

• Τι είδους δυσκολίες συναντάτε στον τομέα της διδασκαλίας; 

• Χρησιμοποιείτε κάποια συγκεκριμένη μέθοδο επικοινωνίας; 

• Εφαρμόζετε συγκεκριμένες εκπαιδευτικές πρακτικές/στρατηγικές διδασκαλίας; 

• Το πρόγραμμα  σας καθημερινά τι περιλαμβάνει; 

• Ποιες συμπεριφορές των παιδιών με αυτισμό θεωρείτε «δύσκολες»; Πώς τις αντιμε-

τωπίζετε;  

 

Υποστήριξη 

 

• Όταν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα /δυσκολία στην δουλειά σας ζητάτε βοήθεια; 

Που απευθύνεστε;  

• Τι είδους υποστήριξη θεωρείτε εσείς προσωπικά πως χρειάζεστε( για να είστε πιο 

αποτελεσματικοί )στην εργασία σας; 

 

Υλικοτεχνική υποδομή 

 

• Τι εκπαιδευτικό υλικό χρησιμοποιείτε; 

• Υπάρχουν προβλήματα με την υλικοτεχνική υποδομή;  

 

 

 

 

 

 

 


