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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ   ΠΙΝΑΚΩΝ  
 

 

 

 Πίνακας 1:   Κατανομή  συχνοτήτων  των  απαντήσεων  των  εκπαιδευτικών του δείγματος 
σε καθεμία από τις δηλώσεις, για το που θα πρέπει να φοιτούν οι διάφορες 
«κατηγορίες» των μαθητών που θεωρούνται άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες.      

   
Πίνακας 2:   Κατανομή  συχνοτήτων  των  απαντήσεων  των εκπαιδευτικών  του δείγματος 

σε καθεμία από τις δηλώσεις οι οποίες αφορούν τους λόγους  παραπομπής  των 
μαθητών σε τμήματα ένταξης ή ειδικό σχολείο. 

 
Πίνακας 3:   Κατανομή  συχνοτήτων  των  απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος 

σε καθεμία από τις δηλώσεις οι οποίες αφορούν τα οφέλη των τμημάτων 
ένταξης.        

 
Πίνακας 4:   Κατανομή  συχνοτήτων  των  απαντήσεων  των  εκπαιδευτικών του δείγματος 

σε καθεμία από τις δηλώσεις οι οποίες αφορούν τα μειονεκτήματα των 
τμημάτων ένταξης.        

 
Πίνακας 5:  Κατανομή  συχνοτήτων   των   απαντήσεων   των  εκπαιδευτικών του 

δείγματος  σε  καθεμία από τις  δηλώσεις  για  τις  αιτίες  που 
δυσχεραίνουν την επιτυχία μιας  ενταξιακής πολιτικής.                  

 
Πίνακας 6:   Κατανομή  συχνοτήτων των  απαντήσεων των εκπαιδευτικών  του δείγματος       

σε καθεμία από τις δηλώσεις οι οποίες αφορούν τις απόψεις τους για την   
εφαρμογή της  συνεκπαίδευσης (inclusive education).       

  
Πίνακας 7:   Κατανομή  συχνοτήτων  των   απαντήσεων  των  εκπαιδευτικών  του  

δείγματος σε  καθεμία  από τις δηλώσεις οι οποίες αφορούν τις 
αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για επιμόρφωση σε τομείς της ειδικής 
αγωγής και της συνεκπαίδευσης (inclusive education).        

 
Πίνακας 8:     Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος για 

το που θα πρέπει να φοιτούν οι μαθητές με μερική στέρηση της όρασης, 
ανάλογα με το φύλο.  

 
Πίνακας 9:    Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος για 

το που θα πρέπει να φοιτούν οι μαθητές με μειωμένη ακουστική οξύτητα, 
ανάλογα με το φύλο.  

 
Πίνακας 10:   Κατανομή συχνοτήτων  των  απαντήσεων  των  εκπαιδευτικών του δείγματος 

για το που θα πρέπει να φοιτούν οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 
ανάλογα με το φύλο.  

 
Πίνακας 11:   Κατανομή συχνοτήτων  των  απαντήσεων  των  εκπαιδευτικών του δείγματος 

ως προς το φύλο, για την άποψη  της  μη ύπαρξης κατάλληλων υποδομών. 
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Πίνακας 12:   Κατανομή συχνοτήτων  των  απαντήσεων  των  εκπαιδευτικών του δείγματος 
βάσει των ετών υπηρεσίας, για τους μαθητές οι οποίοι δημιουργούν συνεχώς 
προβλήματα στην τάξη και κυρίως όσοι παρουσιάζουν διάφορες μορφές 
επιθετικότητας ή διαταραχών. 

 
Πίνακας 13:   Κατανομή συχνοτήτων  των  απαντήσεων  των  εκπαιδευτικών του δείγματος 

βάσει των ετών υπηρεσίας, για τους μαθητές που φοιτούν σε τμήματα ένταξης 
και τη βελτίωση των γνωστικών ικανοτήτων τους.   

 
Πίνακας 14:   Κατανομή συχνοτήτων  των  απαντήσεων  των  εκπαιδευτικών του  δείγματος 

βάσει των ετών υπηρεσίας, για το αν οι μαθητές νιώθουν πιο  οικεία και 
«ζεστά» στα τμήματα ένταξης.   

 
Πίνακας 15:   Κατανομή συχνοτήτων  των  απαντήσεων  των  εκπαιδευτικών του δείγματος 

βάσει των ετών υπηρεσίας, για το αν οι μαθητές έχουν βοηθηθεί από τα 
τμήματα ένταξης σε κοινωνικό επίπεδο.      

 
Πίνακας 16:   Κατανομή συχνοτήτων  των  απαντήσεων  των  εκπαιδευτικών του δείγματος 

βάσει των ετών υπηρεσίας, για το αν οι μαθητές έχουν βοηθηθεί από τα 
τμήματα ένταξης σε μαθησιακό επίπεδο.      

 
Πίνακας 17:   Κατανομή συχνοτήτων  των  απαντήσεων  των  εκπαιδευτικών του δείγματος 

βάσει των ετών υπηρεσίας, για το θεσμό του τμήματος ένταξης και το 
στιγματισμό του παιδιού με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από τους 
συμμαθητές του. 

 
Πίνακας 18:   Κατανομή συχνοτήτων  των  απαντήσεων  των  εκπαιδευτικών του δείγματος 

βάσει των ετών υπηρεσίας, για την απροθυμία των εκπαιδευτικών να 
αποδεχτούν ως αναπόσπαστο μέρος της εργασίας τους την εκπαίδευση όλων 
των μαθητών. 

 
Πίνακας 19:   Κατανομή συχνοτήτων  των  απαντήσεων  των  εκπαιδευτικών του δείγματος 

βάσει των ετών υπηρεσίας, για την εφαρμογή της συνεκπαίδευσης και τον  
πρόσθετο φόρτο εργασίας για τους δασκάλους.  

 
Πίνακας 20:   Κατανομή συχνοτήτων  των  απαντήσεων  των  εκπαιδευτικών του δείγματος 

βάσει των ετών υπηρεσίας, για την εφαρμογή της συνεκπαίδευσης και την  
άσκηση μεγαλύτερης πίεσης και άγχους στους εκπαιδευτικούς. 

 
Πίνακας 21:   Κατανομή συχνοτήτων  των  απαντήσεων  των  εκπαιδευτικών του δείγματος 

βάσει των ετών υπηρεσίας, για το ρόλο του δασκάλου στο «γενικό σχολείο» 
και την εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

 
Πίνακας 22:   Κατανομή συχνοτήτων  των  απαντήσεων  των  εκπαιδευτικών του δείγματος 

βάσει των ετών υπηρεσίας, για την άποψη ότι, η εφαρμογή της 
συνεκπαίδευσης θα εξαλείψει τις στερεότυπες αντιλήψεις των παιδιών με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και θα οδηγήσει  στην αποδοχή των παιδιών 
αυτών σε όλους τους τομείς της κοινωνίας. 
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Πίνακας 23:   Κατανομή συχνοτήτων  των  απαντήσεων  των  εκπαιδευτικών του δείγματος 
βάσει των ετών υπηρεσίας, για την άποψη  της  γενίκευσης  του  θεσμού  της 
συνεκπαίδευσης και τη μελλοντική ωφέλεια των παιδιών με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες στην επαγγελματική σταδιοδρομία τους.  

 
Πίνακας 24:   Κατανομή συχνοτήτων  των  απαντήσεων  των  εκπαιδευτικών του δείγματος 

βάσει των ετών υπηρεσίας, αναφορικά με την άποψη της εφαρμογής του 
θεσμού της συνεκπαίδευσης και την επιτυχή κατάληξή της αν οι ειδικοί 
παιδαγωγοί χρησιμοποιηθούν ως συντονιστές ένταξης.  

 
Πίνακας 25:   Κατανομή συχνοτήτων  των  απαντήσεων  των  εκπαιδευτικών του δείγματος 

ως προς τα προσόντα, για την άποψη αναφορικά με την εκπαίδευση όλων των 
παιδιών  ανεξάρτητα από «μειονεξίες» στο «συνηθισμένο σχολείο». 

  
Πίνακας 26:   Κατανομή  συχνοτήτων  των  απαντήσεων  των  εκπαιδευτικών του δείγματος 

ως προς τα προσόντα,  για την άποψη με την οποία η συνεκπαίδευση θα 
επιφέρει μεγαλύτερα οφέλη στην κοινωνικοποίηση των μαθητών με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες από τον υπάρχοντα του τμήματος ένταξης. 

 
Πίνακας 27:   Κατανομή συχνοτήτων  των  απαντήσεων  των  εκπαιδευτικών του δείγματος 

ως προς τα προσόντα, για την άποψη ότι η βοήθεια  που λαμβάνει ο μαθητής 
μέσα στην τάξη του από τον ειδικό παιδαγωγό (παράλληλη στήριξη), σαν 
ενταξιακό μοντέλο είναι πιο κοντά στη δημιουργία ενός σχολείου για όλους, 
σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας των τμημάτων ένταξης. 

 
Πίνακας 28:   Κατανομή συχνοτήτων  των  απαντήσεων  των  εκπαιδευτικών του δείγματος 

ως προς τα προσόντα, σχετικά με την παρουσία ειδικού παιδαγωγού για 
στήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές  ανάγκες στην τάξη τους. 

 
Πίνακας 29:   Κατανομή συχνοτήτων  των  απαντήσεων  των  εκπαιδευτικών του δείγματος 

ως προς τα προσόντα, αναφορικά με την άποψη ότι οι εκπαιδευτικοί θα 
πρέπει μέσω επιμόρφωσης να αποκτήσουν την ικανότητα της αναδόμησης 
των αναλυτικών προγραμμάτων για να μπορούν να ικανοποιηθούν οι ανάγκες 
όλων των μαθητών. 

 
Πίνακας 30:   Κατανομή  συχνοτήτων  των  απαντήσεων των  εκπαιδευτικών του  δείγματος 

ως προς τα προσόντα, για την άποψη για μια συνεχή επιμόρφωση και 
ευαισθητοποίηση όλου του εκπαιδευτικού προσωπικού για τα άτομα με 
ειδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες. 

 
Πίνακας 31:   Κατανομή συχνοτήτων  των  απαντήσεων  των  εκπαιδευτικών του δείγματος  

ως προς τα προσόντα, αναφορικά με το αν διαθέτουν τα απαραίτητα εφόδια  
για να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στις εξειδικευμένες απαιτήσεις 
της συνεκπαίδευσης. 

 
Πίνακας 32:   Κατανομή συχνοτήτων  των  απαντήσεων  των  εκπαιδευτικών του δείγματος 

ως προς τα προσόντα, για την  άποψη για μια διαρκή συνεργασία και 
ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών στον τομέα της ειδικής αγωγής με 
υπεύθυνους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής  Ένωσης. 

 
 



 - 6 -

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης τη διερεύνηση των αντιλήψεων 

των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ρεθύμνου για τις 

δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής 

που σχετίζεται με την ένταξη των μαθητών με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες στις 

συνηθισμένες τάξεις, καθώς και τις απόψεις τους για το πρόταγμα γενίκευσης και 

εφαρμογής  του μοντέλου της συνεκπαίδευσης (inclusive education), ενός μοντέλου με 

διαφορετική ενταξιακή δομή και λειτουργία σε σχέση με αυτή των τμημάτων ένταξης.  

Η εργασία μας αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος της εργασίας 

παρατίθεται το θεωρητικό πλαίσιο της μελέτης και στο δεύτερο τα εμπειρικά δεδομένα της 

έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφονται: η έννοια και τα μοντέλα 

της εκπαιδευτικής πολιτικής καθώς και ο διοικητικός έλεγχος στην ελληνική εκπαίδευση. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται οι έννοιες της ειδικής αγωγής και οι  θεωρούμενες 

κατηγορίες των ατόμων που περιλαμβάνονται στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

(α.μ.ε.ε.α.) σύμφωνα με το Νόμο 2817/2000.  

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις σύγχρονες  τάσεις  της  ειδικής  αγωγής 

και ερμηνεύονται οι έννοιες που σχετίζονται με τις ενταξιακές  πρακτικές. Στο αμέσως 

επόμενο κεφάλαιο γίνεται μια αναδρομή στη διαχρονική εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου 

της ειδικής αγωγής στην Ελλάδα, διευκρινίζονται  έννοιες όπως αυτή του κοινωνικού 

αποκλεισμού, ακολουθεί μια αναδρομή στις ενταξιακές προσπάθειες στον Ελλαδικό χώρο, 

αναφέρονται οι παράγοντες που δυσχεραίνουν τη συνεκπαίδευση και τη δημιουργία του 

«κοινού σχολείου για όλους», και τέλος κλείνοντας παρατίθενται οι σχετικές έρευνες  που 

έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα μας και σχετίζονται με τις ενταξιακές πρακτικές.  

Στο δεύτερο μέρος παρατίθενται η έρευνα και οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις της. 

Πιο συγκεκριμένα, το πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται στη μεθοδολογία της έρευνας και 
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περιέχει την αναγκαιότητα, το σκοπό και τους στόχους της, τα διερευνητικά ερωτήματα 

αυτής, τα μέσα συλλογής δεδομένων, τον πληθυσμό αναφοράς και την περιγραφή του 

δείγματος, τους περιορισμούς της καθώς και τη μέθοδο στατιστικής ανάλυσης των 

δεδομένων. Στο έκτο κεφάλαιο παρατίθενται με αναλυτικό τρόπο τα περιγραφικά 

αποτελέσματά της. Τέλος, ακολουθεί η συζήτηση των αποτελεσμάτων,  η ερμηνεία και  τα 

συμπεράσματα. 

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 152 εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης που 

εργάζονταν σε σχολεία του Νομού Ρεθύμνου κατά το σχολικό έτος 2007-2008 και ως  

ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο.  

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν αναδεικνύουν ότι ένα υψηλό ποσοστό των 

εκπαιδευτικών πιστεύει ότι δεν είναι εφικτό να ενταχθούν στα γενικά σχολεία όλα τα 

παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρά μόνο ορισμένες κατηγορίες. Οι γυναίκες 

υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να φοιτούν και να εκπαιδεύονται οι θεωρητικά 

«δυσκολότερες» περιπτώσεις μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε ειδικά σχολεία 

και όχι σε τμήματα ένταξης.   

Οι εκπαιδευτικοί με περισσότερα έτη υπηρεσίας πιθανά και μεγαλύτεροι ηλικιακά,  

διάκεινται  θετικότερα  στην  ήδη  υπάρχουσα  εφαρμοζόμενη  ενταξιακή πολιτική των 

τμημάτων ένταξης αντιστεκόμενοι σε καινοτόμα και άγνωστα στο ευρύ κοινό μοντέλα, 

όπως αυτό της συνεκπαίδευσης (inclusive education). Ως συμπέρασμα προκύπτει επίσης, 

ότι οι εκπαιδευτικοί με περισσότερα προσόντα υποστηρίζουν ότι ο θεσμός της 

συνεκπαίδευσης θα επιφέρει μεγαλύτερα οφέλη σε όλους τους τομείς από αυτόν του 

τμήματος ένταξης. 

Τέλος, η συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών θα συμμετείχε σε 

προγράμματα επιμόρφωσης σε τομείς της ειδικής αγωγής και της συνεκπαίδευσης. 
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15.09.2002 Επιμόρφωση στη νοηματική γλώσσα (διάρκειας 
200 ωρών), στο σύλλογο κωφών  Ν. Ρεθύμνου   
«Το Αρκάδι». 

 
24.03.2005 Πιστοποίηση δεξιοτήτων και γνώσεων στις 

τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών. 
 
 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:  
 
22.09.1993 - 21.06.1994. Αναπληρωτής δάσκαλος και Προϊστάμενος  στη σχολική 
μονάδα Μαθρακίου - Κέρκυρας. 
 
13.09.1995 - 21.06.1999. Αναπληρωτής δάσκαλος σε Δημοτικά Σχολεία περιφέρειας 
Κρήτης (Βουβάς Σφακίων, Ίμπρος Σφακίων, Ζαρός Ηρακλείου, Λαράνι Ηρακλείου). 
 
01.09.1999 - 31.08.2001. Προϊστάμενος στις σχολικές μονάδες Ελεύθερνας και 
Φραντζεσκιανών Μετοχίων  Ρεθύμνου. 
 
01.09.2001 - 31.08.2003.  Μετεκπαίδευση στο Διδασκαλείο - Τμήμα Ειδικής Αγωγής 
- στο Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης. 
 
01.09.2003 - 31.08.2004. Τμήμα ένταξης στο 1ο 12/θ Δ.Σ. Περάματος Ρεθύμνου.  
 
01.09.2004 - 31.08.2005. Απόσπαση στο 2ο Γραφείο Π/θμιας Εκπ/σης Ν. Ρεθύμνου. 
 
01.09.2005 - 31.08.2006. Προϊστάμενος στο 2/θ Δ. Σ. Ρουμελή Ρεθύμνου. 
 
01.09.2006 - 31.08.2007. Τμήμα ένταξης στο 1ο 12/θ Δ.Σ. Περάματος Ρεθύμνου.  
 
01.09.2007 - 10.10.2007. Τμήμα ένταξης στο Δ.Σ. Γωνιάς Ρεθύμνου.  
 
11.10.2007 - 31.08.2008. Εκπαιδευτική άδεια.  
 
01.09.2008  έως σήμερα. Τμήμα ένταξης στο Δ.Σ. Σπηλίου Ρεθύμνου.  
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  Π.Ε.Κ.: 
 
 Προβλήματα συμπεριφοράς - Δυσκολίες μάθησης -  Ενισχυτική διδασκαλία.  
 (40 ώρες). 
 Εισαγωγή στη Πληροφορική (39 ώρες). 
 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ: 
 
Επιμορφωτικό σεμινάριο (48 ωρών) με τίτλο «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας & των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση». 
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ:  
 
Μαθησιακές δυσκολίες και υποστηρικτική τεχνολογία. Σύγχρονες τάσεις και 
προβληματισμοί. 
Η Διαθεματική προσέγγιση και η Ευέλικτη Ζώνη.  
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 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
 
 
 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  
  

 

 1.1.   Εκπαιδευτική πολιτική 
 

 

Η εκπαίδευση που παρέχει στα μέλη της κάθε κοινωνία είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με το κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό και ιδεολογικό πλαίσιό της και 

διαμορφώνεται με την άσκηση συγκεκριμένης εκπαιδευτικής πολιτικής από τον εκάστοτε 

κυβερνητικό μηχανισμό. 

Το εγχείρημα της αποσαφήνισης του όρου «εκπαιδευτική πολιτική» είναι 

εξαιρετικά δύσκολο, καθώς έχει παρατηρηθεί σε έρευνες που μελετούν τη σχέση πολιτικής 

με το εκπαιδευτικό σύστημα, να  χρησιμοποιείται με διάφορες μορφές και ερμηνείες σε 

τέτοιο σημείο μάλιστα, που να θεωρείται ότι δεν αποδίδει ορθά το νόημα και για το λόγο 

αυτό πολλές φορές προτιμάται ο όρος «πολιτική της εκπαίδευσης»   (Dale, 1994:35).    

Στο σημείο αυτό επιβάλλεται, να γίνει μία προσπάθεια εννοιολογικής διασάφησης 

του όρου «πολιτική», καθώς αποτελεί συστατικό της έννοιας  εκπαιδευτική πολιτική.  

Πολλές φορές, ακόμη και οι ίδιοι αναλυτές αποτυγχάνουν να καθορίσουν 

εννοιολογικά τον όρο πολιτική. Έτσι συχνά χρησιμοποιείται, για να περιγράψει 

διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικά σημεία στην ίδια μελέτη ακόμη και από τον ίδιο 

συγγραφέα (Ball, 1994:15).     

Η πολιτική εννοείται ως ο τρόπος διαχείρισης των κρατικών υποθέσεων και το 

σύστημα διακυβέρνησης ενός πεδίου (μιας χώρας, ενός ιδρύματος, μιας επιχείρησης κ.α.). 

Η πολιτική είναι συναρτημένη με ιδεολογικές τάσεις και με πρακτικές εξουσίας. Κριτήρια 

μιας πολιτικής αποτελούν η σαφήνεια, η νομιμοποίησή της (ανάμεσα στους εκπονητές και 
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τους αποδέκτες της), η αποτελεσματικότητά της, η επάρκεια (συσχετιζόμενη με βάση το 

κόστος και τα αντισταθμιστικά οφέλη) και ο τρόπος αξιολόγησής της από τις ομάδες 

ενδιαφέροντος (Παπαδάκης, 2003:79).  

Η  εκπαιδευτική πολιτική είναι ένας όρος εκ των πραγμάτων πιο σύνθετος, δεν 

περιορίζεται μόνο στην προσαρμογή της εκπαίδευσης στο υπάρχον πλαίσιο, αλλά 

προσβλέπει στην άνοδο του γενικού μορφωτικού επιπέδου και την ενίσχυση των δεσμών 

του πολίτη με την κοινωνία (Πανούσης, 2005:164), και μόνο μερικές ομάδες συμφερόντων 

νομιμοποιούνται για το σχεδιασμό της (Ball, 1994:15). Αποτελεί το σύνολο αρχών, 

κανόνων και διαδικασιών που έχουν σχεδιαστεί για να πραγματοποιηθούν ορισμένοι 

στόχοι, μέσω του μηχανισμού του σχολείου. Η εκπαιδευτική πολιτική καθορίζει ένα 

πλήθος ζητημάτων όπως:  

 α) τη δομή του σχολικού συστήματος, 

 β) το είδος των γνώσεων, των αξιών και δεξιοτήτων που επιλέγονται για διανομή 

στις εκπαιδευτικές βαθμίδες, 

 γ) το είδος των μεθόδων που αφορούν τη διδασκαλία, τη μάθηση και την 

αξιολόγηση του μαθητικού πληθυσμού  και  

δ) τη μορφή των σχολικών εγχειριδίων και τα εποπτικά μέσα που 

χρησιμοποιούνται (Πολυχρονόπουλος, 1980:309). 

Η διαδικασία διαμόρφωσης μιας εκπαιδευτικής πολιτικής η οποία αποτελεί  τμήμα 

της ευρύτερης πολιτικής της κυβέρνησης μιας χώρας περνάει μέσα από διάφορα στάδια, με 

ποιο σημαντικά τα εξής:  

• Το στάδιο της έρευνας και επισήμανσης των κοινωνικών και εκπαιδευτικών 

αναγκών που διενεργείται από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες. 

• Το στάδιο επηρεασμού των αποφάσεων από πολιτικές παρεμβάσεις ή από 

άτομα «ισχυρά» που έχουν διάφορα συμφέροντα. 

• Το στάδιο διαμόρφωσης νομοσχεδίου και 
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• Το στάδιο εφαρμογής σε πρακτικό επίπεδο της συγκεκριμένης πολιτικής 

(Νικόδημος, 2000:178).  

Μια εκπαιδευτική πολιτική  περιέχει συγκεκριμένη σκοποθεσία και εισηγείται μια 

σειρά από κανόνες που απευθύνονται στους αποδέκτες1 της, αναμένοντας την πραγμάτωση 

των σκοπών της με την προϋπόθεση ότι ο εκπονητής εκτός του ότι έχει επιλέξει τους 

κατάλληλους τρόπους επίτευξής της διατηρεί παράλληλα και τη δύναμη επιβολής της 

(Παπαδάκης, 2003 : 83).  

Η εκπαιδευτική πολιτική ερευνάται σε μακρο - επίπεδο όταν αναφέρεται στον 

κεντρικό σχεδιασμό όπως είναι τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα  και σε  μικρο - επίπεδο 

όταν αφορά τη λειτουργία δηλαδή την πρακτική με την οποία ασκείται σε τοπικό επίπεδο 

και σε ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό χώρο (Λάβδας, 2001:249-250). 

Η διαμόρφωση πολιτικής στον τομέα της ειδικής εκπαίδευσης επηρεάζεται σε 

σημαντικό βαθμό από τα συμφέροντα που εγείρουν και επενδύουν οι «ειδικοί» στο χώρο 

αυτό. Η εκπαιδευτική πολιτική και πρακτική δεν αποτελούν, συνεπώς, ουδέτερες και 

αυτόνομες δραστηριότητες, αλλά σχετίζονται με ευρύτερες κοινωνικο-οικονομικές και 

πολιτικές σχέσεις και δυναμικές (Barton, 2004:56). 

Η πρακτική εφαρμογή της εξαρτάται: α) από τους πολιτικούς, οι οποίοι σύμφωνα 

με ορισμένους ερευνητές υποτιμούν τις δυσκολίες που προκύπτουν από τη μεταφορά ενός 

νέου νόμου στην πράξη, και ενδιαφέρονται αποκλειστικά και μόνο για  τη δημόσια εικόνα 

που προσπαθούν να δημιουργήσουν με την ψήφιση απλά και μόνο του νόμου β) από τις 

εμπλεκόμενες υπηρεσίες και γ) από τους εκπαιδευτικούς,  που θα πρέπει να ενημερώνονται 

για τις απαιτήσεις του νόμου και για τους τρόπους με τους οποίους θα συμβάλουν στην 

εφαρμογή του (Φτιάκα & Συμεωνίδου, 2001:95-101). 

                                                 
1 Οι στάσεις των αποδεκτών της εκπαιδευτικής πολιτικής κυμαίνονται από την πλήρη στήριξη μέχρι 
την προσπάθεια ακύρωσής της  (Παπαδάκης, 2003:91). 
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Στην προσπάθειά μας να ερμηνεύσουμε την ελληνική πραγματικότητα στο χώρο 

της γενικής και της ειδικής εκπαίδευσης, στηριζόμαστε σε μια από τις βασικότερες 

τυπολογίες εκπαιδευτικών πολιτικών, η οποία εδράζεται στο ρόλο που διαδραματίζει το 

κράτος στη διαμόρφωση και άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής. 

 Σύμφωνα με αυτή την τυπολογία διακρίνονται τρία μοντέλα εκπαιδευτικής 

πολιτικής. 

      

 

1.2. Μοντέλα εκπαιδευτικής πολιτικής 
 

 

1.2.1. Πλουραλιστικό μοντέλο 

 

 To πλουραλιστικό μοντέλο αναφέρεται κυρίως στην πιο νεωτερική διάρθρωση 

των δημοκρατικών κοινωνιών. Αν και οι εκδοχές του πλουραλισμού είναι αρκετές, υπάρχει 

καθολική αποδοχή ότι: α) στις σύγχρονες φιλελεύθερες δημοκρατίες η πολιτική εξουσία 

είναι ευρύτατα κατανεμημένη, β) υπάρχει ένας έντονος και συνεχής ανταγωνισμός 

ανάμεσα στις ομάδες και γ) συνεχώς αναδύονται νέες ομάδες. Οι πλουραλιστές 

υποστηρίζουν ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των ομάδων καθορίζει τη μορφή και τα 

αποτελέσματα της πολιτικής διαδικασίας, ενώ οι κρατικοί θεσμοί ουσιαστικά παίζουν έναν 

ουδέτερο ρόλο (Ball  & Peters, 2001:82,195).   

   Στην πραγματικότητα οι πλουραλιστές δεν απορρίπτουν το ρόλο του κράτους. Η 

θεωρία που προσπάθησαν να αναπτύξουν αποδέχεται την ύπαρξη μιας κεντρικής εξουσίας, 

ταυτόχρονα όμως απαιτούν από το κράτος να ενσωματώσει όλες τις ομάδες με 

διαφορετικές θέσεις και προσανατολισμούς (Υφαντή, 1994:112). 

Η διαμόρφωση και η υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής εξαρτάται από το 

κύρος, τη νομιμότητα και την εξουσία που διαθέτουν οι ομάδες που ενδιαφέρονται για την 

εκπαίδευση. Οι ομάδες που είναι αναγνωρισμένες και αποδεκτές από την κυβέρνηση έχουν 
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τη δυνατότητα να ενημερώνονται ακόμη και να επηρεάζουν τα αρμόδια όργανα, πριν αυτά 

θεσμοθετήσουν, σε αντίθεση με τις μη αποδεκτές ομάδες οι οποίες προσπαθούν κυρίως, να 

υπονομεύσουν την υπάρχουσα εκπαιδευτική πολιτική (Kogan, 1975:73-75). 

Το πλουραλιστικό παράδειγμα αν και παρουσιάζει ορισμένες ομοιότητες με το 

κορπορατιστικό, οι μεταξύ τους διαφορές είναι σημαντικές. Οι πλουραλιστές έχουν την 

αξίωση για αυθόρμητο σχηματισμό των ομάδων, για την αύξησή τους, τη συνεχή 

ανταγωνιστική σχέση ανάμεσά τους σε έναν οριζόντιο άξονα διαστρωμάτωσης. Στον 

αντίποδα οι κορπορατιστές τάσσονται υπέρ της ελεγχόμενης ανόδου, της κάθετης 

κοινωνικής ανόδου, των ποιοτικών περιορισμών και της συμπληρωματικής 

αλληλεξάρτησης  (Υφαντή, 1994:111). 

Στην ελληνική πραγματικότητα και συγκεκριμένα στην ιστορική εξέλιξη της δομής 

του εκπαιδευτικού συστήματος και στο τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η εκπαιδευτική 

πολιτική,  το πλουραλιστικό μοντέλο μέχρι και σήμερα έχει ελάχιστη ερμηνευτική αξία  

(Παπαδάκης, 2003:66). 

 

 

1.2.2. Κορπορατιστικό μοντέλο 

 

Ο κορπορατισμός ως μοντέλο κοινωνικής πολιτικής δέχτηκε πολλαπλές επιρροές 

(Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό, Γαλλική επανάσταση, κίνημα Ρομαντισμού, πολιτική φιλοσοφία 

Έγελου, οικονομική ύφεση της δεκαετίας του 1930 κ.α.) με αποτέλεσμα, να αποκτήσει 

διαφορετικές έννοιες σε διάφορα μέρη του κόσμου (McLean, 1988:204). Ο κορπορατισμός 

μπορεί να οριστεί ως ένα σύστημα εκπροσώπησης  συμφερόντων,  στο  οποίο  οι  

συμμετέχοντες  είναι  οργανωμένοι (σε περιορισμένο αριθμό) σε ιεραρχικά διαρθρωμένες 

και λειτουργικά διαφοροποιημένες κατηγορίες, οι οποίες είναι αναγνωρισμένες από το 

κράτος. Το κράτος παρέχει τη δυνατότητα στις ομάδες αυτές να δρουν ανεξάρτητα αρκεί 

να υπόκεινται σε περιορισμούς από τον κρατικό μηχανισμό (Schmitter, 1974: 93-94).  
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Η φιλοσοφία του  κορπορατιστικού μοντέλου εστιάζει πρωτίστως στη φύση της 

πολιτικής υποχρέωσης και σχέσης μεταξύ των κυβερνήσεων και των πολιτών. Κάθε 

κράτος και συγκεκριμένα η κυβέρνησή του εκτός από θέματα εξωτερικής άμυνας και 

διατήρησης της εσωτερικής τάξης πρέπει να λαμβάνει μέτρα για την ανάπτυξη της 

οικονομίας και να οδηγεί την κοινωνία στις επιθυμητές κατευθύνσεις. Οι πολίτες, από την 

πλευρά τους αναμένεται  να αποδέχονται και να αναγνωρίζουν το κύρος των κρατικών 

οργανισμών.    

Ο κορπορατισμός μπορεί επίσης να εμφανιστεί με μια πλουραλιστική εκδοχή όπως 

συνέβη στα τέλη του 20ου αιώνα σε ορισμένες βιομηχανικές κοινωνίες  (Γαλλία, Σουηδία). 

Αναπτύχθηκε μια στρατηγική αποκέντρωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής από τους 

κεντρικούς στους τοπικούς οργανισμούς κάτω όμως από τον πλήρη κρατικό έλεγχο. Αυτή 

η προσέγγιση έχει υιοθετηθεί από τις περισσότερες δυτικές ευρωπαϊκές χώρες (McLean, 

1988:203). 

Ορισμένοι ερευνητές εντοπίζουν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα κοινά 

στοιχεία σε σχέση με ένα κορπορατιστικό μοντέλο διοίκησης και ελέγχου της εκπαίδευσης, 

παραμένουν όμως επιφυλακτικοί ως προς το γεγονός ότι, παρά την αναγνώριση του 

κύρους και της νομιμότητας των ομάδων με ενδιαφέρον στην εκπαίδευση 

(πανεπιστημιακοί, ενώσεις εκπαιδευτικών κ.α.), ο κορπορατισμός ισχύει μόνο  στην 

περίπτωση  που δεν  αμφισβητείται  ο γραφειοκρατικός, συγκεντρωτικός και κυριαρχικός  

χαρακτήρας του συστήματος (Υφαντή, 1994:111, Παπαδάκης,  2003:65). 
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1.2.3. Συγκεντρωτικό μοντέλο 

 

Οι κύριες απόψεις του συγκεντρωτικού μοντέλου, υποστηρίζουν ότι η εξάρτηση 

του εκπαιδευτικού συστήματος από την κεντρική εξουσία, συμβάλλει στην ποιοτική 

αναβάθμιση του συνολικού εκπαιδευτικού έργου καθώς και στην ακριβοδίκαιη κατανομή 

των οικονομικών πόρων. Ο κρατικός έλεγχος διευκολύνει επίσης την εκπόνηση και 

εφαρμογή ενιαίας εκπαιδευτικής πολιτικής (Παπαδάκης,  2003:64). 

 Η  Βεμπεριανού τύπου γραφειοκρατία που υιοθετείται από τα διάφορα εθνικά 

εκπαιδευτικά συστήματα, που ανήκουν στην κατηγορία του συγκεντρωτικού μοντέλου 

προσδίδει τη δυνατότητα ελέγχου και του σχολικού αναλυτικού προγράμματος2, γεγονός 

ιδιαίτερα σημαντικό για όλες τις κοινωνίες  (Υφαντή, 1994:107). 

Κύρια χαρακτηριστικά του ως άνω μοντέλου είναι: α) η απαράκαμπτη ορθολογική 

ιεράρχηση  των  αρμοδιοτήτων,  β) η  εσωτερική  τμηματοποίηση και ο καταμερισμός 

αρμοδιοτήτων στα διάφορα μέλη ενός οργανισμού γ) η ύπαρξη ενός συντονιστικού 

«επιτελείου»  (Lenk, 1990:55-56). 

Το συγκεντρωτικό μοντέλο στηρίζεται αποκλειστικά στη λειτουργία του 

μηχανισμού της γραφειοκρατίας τόσο στον οργανωτικό τομέα, όσο και στη διοίκηση και 

έλεγχο του εκπαιδευτικού συστήματος και της σχέσης του με τα υπόλοιπα συστήματα. Η 

ιεραρχικά διαρθρωμένη διοίκηση της εκπαίδευσης ταυτίζεται με τα κέντρα λήψης 

αποφάσεων για την εκπόνηση, αλλά και την πρακτική εφαρμογή της εκπαιδευτικής 

πολιτικής.   

                                                 
2 Με την παραδοσιακή έννοια του όρου, το αναλυτικό πρόγραμμα είναι ένα διάγραμμα μαθημάτων 
που περιλαμβάνει τους γενικούς σκοπούς κάθε μαθήματος, τη διδακτέα ύλη τη χρονική διάρκεια 
καθώς και διάφορες άλλες δραστηριότητες των μαθητών (Φλουρής, 2000:9).  
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Οι περισσότεροι μελετητές κατατάσσουν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα σε 

αυτό το μοντέλο. Όσες προσπάθειες3 έχουν γίνει προκειμένου να αποκεντρωθεί διοικητικά 

το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ελάχιστα έχουν συνεισφέρει προς το σκοπό αυτό.     

 

 

 

1.3. Ο διοικητικός έλεγχος στην Ελληνική εκπαίδευση 

 
Η εκπαιδευτική πολιτική που ασκείται στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

συνδέεται άμεσα με το σύστημα εκπαιδευτικού ελέγχου και διοίκησης στην εκπαίδευση, 

σε όλα τα επίπεδα (εθνικό, περιφερειακό, τοπικό). Με την ίδρυση του νέου ανεξάρτητου 

ελληνικού κράτους, οι εκάστοτε κεντρικές κυβερνήσεις ανέλαβαν το ρόλο διαμόρφωσης 

μιας ενιαίας εκπαιδευτικής πολιτικής. Οι πιέσεις για οποιαδήποτε εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση στρέφονται πάντα προς την κεντρική κυβέρνηση, η οποία, μέσω του 

Υπουργείου Παιδείας και των αρμοδίων οργάνων του, είναι η μοναδική αρχή που φέρει 

την ευθύνη της διαμόρφωσης και επιβολής της εκπαιδευτικής πολιτικής. Ακόμη και ο 

ρόλος των πολιτικών κομμάτων στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής εμφανίζεται 

περιορισμένος καθώς τις περισσότερες φορές οι αποφάσεις λαμβάνονται στο Υπουργείο 

Παιδείας παρά στο χώρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου. 

Ορισμένες προσπάθειες που έγιναν με σκοπό την αποκέντρωση του εκπαιδευτικού 

ελέγχου, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, απέτυχαν να ανασχηματίσουν το σύστημα 

διοίκησης της εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα οι περισσότερες από αυτές να περιοριστούν 

απλά και μόνο σε επίπεδο διακηρύξεων και νομοθετικών εξαγγελιών (Υφαντή, 1994:113-

115). 

                                                 
3 Οι πρώτες προσπάθειες έγιναν με την ψήφιση του νόμου 1566/1985 και ακολούθησαν οι νόμοι 
2525/1997, ο 2817/2000 με τη δημιουργία των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και ο 
2986/2002 (Υφαντή & Βοζαΐτης, 2005, στο Διοικητική Ενημέρωση, τεύχος 34).  
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Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ήταν και παραμένει συγκεντρωτικό, 

ολοκληρωτικά ελεγχόμενο από το κράτος, γραφειοκρατικό, ελάχιστα ευέλικτο, δύσκαμπτο 

και πολυδάπανο με μόνιμα χαρακτηριστικά την πολυνομία, την έλλειψη συνέχειας και τις 

χρονοβόρες διαδικασίες (Φλουρής, 2006:119, Avramidis & Kalyva, 2007:371,  Σαΐτης, 

1997:109-120).  

 Σύμφωνα με τον Ο.Ο.Σ.Α. (1995), ο συγκεντρωτισμός του είναι συνδυασμένος με 

το νομικισμό. Το παραπάνω είναι ιδιαίτερα εμφανές τόσο στην οργάνωση όσο και στη 

διοίκηση του συστήματος, καθώς ρυθμίζονται αποκλειστικά και μόνο με τους νόμους που 

εκδίδει η κυβέρνηση και με εγκυκλίους και προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και 

των οργάνων του. Ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας του εκπαιδευτικού συστήματος 

απεικονίζεται και από το γεγονός  ότι  τα παραπάνω είναι και τα κατεξοχήν αρμόδια και 

υπεύθυνα όργανα για τους διορισμούς του προσωπικού, τον σχεδιασμό και την εκπόνηση 

των αναλυτικών και ωρολόγιων προγραμμάτων όπως, και όλων των σχολικών εγχειριδίων 

καθώς και για τη διανομή τους,  την  κατανομή  των πόρων, και τη σχολική οργάνωση. 

Επομένως όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία χωρίς την παραμικρή διαφοροποίηση 

ανάμεσα σε  γενική  και  ειδική  εκπαίδευση, είναι υποχρεωμένα να ακολουθήσουν μια 

κοινή σχολική πολιτική, το ακριβές ακαδημαϊκό εθνικό πρόγραμμα σπουδών, ακριβώς τις 

ίδιες εκπαιδευτικές οδηγίες χρησιμοποιώντας τα ίδια εγχειρίδια και ακολουθώντας 

συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. 

 Πρέπει να επισημανθεί σε αυτό το σημείο, ότι παρά το περιοριστικό και κεντρικά 

ελεγχόμενο πλαίσιο, ορισμένα σχολεία και εκπαιδευτικοί σε σύγκριση με άλλες 

Ευρωπαϊκές χώρες διαθέτουν μεγαλύτερη αυτοτέλεια. Ο σύλλογος διδασκόντων με τον 

Διευθυντή της σχολικής μονάδας να θεωρείται πρώτος μεταξύ ίσων έχουν αποκτήσει 

μεγαλύτερη αυτονομία κυρίως με τις διατάξεις του νόμου 1304/82, όπου σηματοδοτείται 
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το πέρασμα σε μια νέα εποχή με την κατάργηση του θεσμού του Επιθεωρητή4 και τις 

«εκθέσεις επιθεωρήσεως». Παρά τις όποιες προσπάθειες για επανεγκατάσταση μέτρων για 

την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, απέτυχαν, λόγω της καταψήφισης και των 

σθεναρών αντιδράσεων των συνδικαλιστικών οργάνων και των ίδιων των εκπαιδευτικών.  

Έτσι ο ρόλος του κράτους περιορίζεται μόνο σε θέματα, που παραδοσιακά 

θεωρούνται εσωτερικές σχολικές υποθέσεις όπως: η οργάνωση των τάξεων, η 

υπευθυνότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού και η αξιολόγηση των μαθητών (Ζώνιου - 

Σιδέρη, 2004α:9-30, Zoniou-Sideri & Vlachou 2006:390, Vlachou, 2006:41-42).  

Το ενδιαφέρον της εργασίας μας εστιάζει στην ακολουθούμενη εκπαιδευτική 

πολιτική στον τομέα της ειδικής αγωγής στoν Ελλαδικό χώρο, και συγκεκριμένα στην 

εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στο επόμενο κεφάλαιο 

πραγματοποιείται μια εισαγωγή στο χώρο της ειδικής αγωγής και μια παρουσίαση της 

κατηγοριοποίησης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, οι οποίες ισχύουν σε γενικές 

γραμμές σε διεθνές επίπεδο, βασιζόμενοι κυρίως στο νόμο του ελληνικού κράτους, 

2817/2000.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Ο θεσμός του Επιθεωρητή αντικαθίσταται από τον Σχολικό Σύμβουλο, ο οποίος αποτελεί, τον «εμπνευστή 
και εκφραστή» των νέων προτεραιοτήτων της εκπαίδευσης (Καραγεώργος, 1994:35). Βασικές λειτουργίες του 
Σχολικού Συμβούλου αποτελούν η επιστημονική - παιδαγωγική καθοδήγηση, η συμμετοχή στην 
αξιολόγηση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, καθώς και η ενθάρρυνση κάθε προσπάθειας για 
επιστημονική έρευνα στο χώρο της εκπαίδευσης (ΠΔ 214/1984). Παρόλα αυτά, το θεσμικό πλαίσιο 
λειτουργίας του Σχολικού Συμβούλου δεν προσδιορίζει ρητά τις αρμοδιότητές του, είναι «γενικόλογο 
και αόριστο». Ενώ μία από τις αρμοδιότητές του και πιο συγκεκριμένα η αξιολόγηση του έργου των 
εκπαιδευτικών δεν έχουν ενεργοποιηθεί πότε από το 1982 (Ζαμπέτα, 1994:248-249). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο  
 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

 

 

2.1. Ειδική αγωγή και οι ειδικές ανάγκες  
 

Η  παιδαγωγική  επιστήμη  αναλύει και διερευνά τα προβλήματα της αγωγής και 

ανάπτυξης των νέων ανθρώπων (Δανασσής - Αφεντάκης, 1992:35). Στην προσπάθεια που 

κατέβαλε για να εποπτεύσει επιστημονικά το συνολικό πεδίο του εκπαιδευτικού 

συστήματος, φυσικό επακόλουθο ήταν να προκύψουν ειδικές γνώσεις, οι οποίες 

ταξινομούμενες κατά γνωστικές περιοχές διαμόρφωσαν και καθόρισαν τους κλάδους 

αυτούς. Η επιστήμη  της  παιδαγωγικής διακρίνεται  σε  Θεωρητική και σε Εφαρμοσμένη 

(πρακτική). Ανάμεσα στους κλάδους της εφαρμοσμένης   παιδαγωγικής συγκαταλέγεται 

και αυτός της Ειδικής Παιδαγωγικής (Πυργιωτάκης, 1999: 64-70). 

Η Ειδική Παιδαγωγική ή «Θεραπευτική Παιδαγωγική5», όπως ήταν η αρχική της 

ονομασία, αποτελεί το θεωρητικό επιστημονικό πλαίσιο. Αντίθετα, η Ειδική Αγωγή 

συνιστά το σύνολο των εφαρμοζομένων ειδικών μεθόδων και πρακτικών, καθώς και των 

παιδευτικών σχημάτων που απευθύνονται σε άτομα με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Συνεπώς, η   Ειδική Παιδαγωγική και η  Ειδική Αγωγή στοχεύουν 

σε μία ολοκληρωμένη εκπαίδευση, διασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες για πλήρη συμμετοχή 

και συνεισφορά στην κοινωνία αυτών των ατόμων, ανεξάρτητη διαβίωση, οικονομική και 

κοινωνική αυτάρκεια και αυτονομία  (Κρουσταλάκης, 2000:18-20, Σχέδιο νόμου 2008, 

άρθρο1, παρ.1).  

                                                 
5 Τον  ειδικό  τεχνικό  όρο  «Θεραπευτική  Παιδαγωγική»  (Heilpädagogik), εισήγαγαν  το  1861 ο Georgens  
και  ο  Deinhardt  (Σούλης, 2001:27).  
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Οι θεωρητικές αναζητήσεις της ειδικής αγωγής καθώς και πολλές από τις τεχνικές 

που χρησιμοποιεί, προέρχονται ή έχουν προεκτάσεις και σε άλλους επιστημονικούς 

χώρους όπως: παιδαγωγική, κοινωνιολογία, κοινωνική ψυχολογία, εξελικτική ψυχολογία, 

κλινική ψυχολογία,  νευροψυχολογία, ψυχοπαθολογία, λογοθεραπεία κ.α. (Κουρκούτας, 

υπό δημοσίευση).  

Γενικότερος σκοπός  της  ειδικής  αγωγής  σε μακροεπίπεδο, είναι  η  διαμόρφωση  

κατάλληλων  συνθηκών, για  να  καταφέρνει  κάθε  μαθητής  με  ιδιαίτερες ανάγκες να  

κάνει χρήση των εκπαιδευτικών ευκαιριών που προσφέρει το σύστημα της γενικής  

εκπαίδευσης σε συνδυασμό με την εξειδικευμένη υποστήριξη που αποβλέπει στη βελτίωση 

της σωματικής, συναισθηματικής και κοινωνικής υπόστασής του  για  να  είναι  ισότιμη η 

εκπαίδευσή του (Χρηστάκης, 2006:118). Σημαντικές επιδιώξεις της αποτελούν επίσης, η 

επαγγελματική αποκατάσταση και η ενσωμάτωση των μαθητών αυτών στο κοινωνικό 

σύνολο (Κρουσταλάκης Γ., 2000:11-12), ώστε να μπορούν να λειτουργούν και να δρουν 

αυτόνομα και δημιουργικά (Δράκος, 1994:492). Από την άλλη, η πολιτική της ένταξης δεν 

ενδιαφέρεται μόνο για την αναδιαμόρφωση της γενικότερης φιλοσοφίας του σχολείου 

αλλά στοχεύει στην ανάπτυξη επιμέρους τεχνικών για τη διαχείριση των καθημερινών 

μαθησιακών και ψυχοκοινωνικών δυσκολιών των παιδιών με σκοπό την ένταξή τους στο 

μικροεπίπεδο της σχολικής τάξης (Mitchell, 2007,  Κουρκούτας, υπό δημοσίευση)    

Η ανομοιογένεια στη φύση αποτελεί καθολικό φαινόμενο και οι ατομικές διαφορές 

φυσικό νόμο, ορισμένων όμως ατόμων οι αποκλίσεις θεωρούνται σημαντικότερες, επειδή 

εμποδίζεται η εξέλιξη των δυνατοτήτων τους και η προσαρμογή τους στο περιβάλλον. Τα 

άτομα που παρουσιάζουν τέτοιου είδους αποκλίσεις έχουν ονομαστεί κατά καιρούς 

προβληματικά, απροσάρμοστα, ανώμαλα, ανάπηρα, ειδικά, δύσκολα, αποκλίνοντα κ.ά. 

(Ιωαννίδη, 2006:50, Χρηστάκης, 2000:19).  

Ο όρος που χρησιμοποιείται ευρύτερα, ακόμα και σήμερα, είναι άτομα με ειδικές 

ανάγκες. Για να χαρακτηριστεί κάποιος, άτομο με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να αποκλίνει 
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από τη φυσιολογική πορεία ανάπτυξης, να εμφανίζει σοβαρή μειονεξία (handicap) που 

προκύπτει από φυσική ή διανοητική βλάβη έχοντας αντίκτυπο στη γενικότερη 

συμπεριφορά του, καθώς και στις κοινωνικές νόρμες και προσδοκίες (Mash & Terdal, 

1997:3). 

Τον παραπάνω όρο εισήγαγε επίσημα η επιτροπή Warnock6 ενώ αργότερα 

προστέθηκε και ο όρος «εκπαιδευτικές» για να διαχωρίζονται τα Α.μ.Ε.Α. στο χώρο της 

εκπαίδευσης (Χρηστάκης 2000:19). H αντικατάσταση από τον όρο ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες (ε.ε.α.), συνδυάστηκε με την αλλαγή αντίληψης και μεταφορά της ανεπάρκειας 

του παιδιού, στην ανικανότητα ανταπόκρισης του σχολείου στις ποικίλες ανάγκες των 

μαθητών (Ζώνιου-Σιδέρη, 2004α :42).   

Ο  προσδιορισμός  «άτομα  με  ειδικές  ανάγκες» δέχτηκε αυστηρή κριτική από 

πολλούς «ειδικούς», που υποστηρίζουν ότι είναι φορέας συγκεκριμένων αρνητικά 

φορτίσεων, ενώ παράλληλα μειώνει και στιγματίζει τα άτομα αυτά. Επομένως, και 

σύμφωνα  με τις σύγχρονες  αντιλήψεις και τη φιλοσοφία της ένταξης/ενσωμάτωσης η 

οποία προάγει ένα δημοκρατικό εκπαιδευτικό σύστημα, είναι πολύ σημαντικό να 

επιλέγονται ουδέτεροι ορισμοί  χωρίς  αρνητική  συναισθηματική  φόρτιση  και τάσεις  

κατηγοριοποίησης και διαχωρισμού. Ένας τέτοιος ορισμός, τον οποίο εισήγαγε στην 

Ελλάδα ο Κυπριωτάκης  είναι «άτομα με εμπόδια στη ζωή και τη μάθηση» (Κυπριωτάκης, 

2001:18). 

Ένας μαθητής συγκαταλέγεται στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όταν 

οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει στο σχολείο  είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι ικανός να τις 

ξεπεράσει στηριζόμενος μόνο στις δικές του δυνάμεις (Βότσος, 1993:11). Τα ποσοστά τον 

ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ανέρχονται στο 15-20% του μαθητικού 

πληθυσμού (Norwich, 1996:120). 

                                                 
6 Η επιτροπή  Warnock, συγκροτήθηκε το 1978 με σκοπό  να μελετήσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 
παιδιών με νοητική καθυστέρηση στη Μ Βρετανία.  
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Οι ορισμοί και οι κατηγορίες των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ποικίλουν από 

χώρα σε χώρα. Κάποιες χώρες ορίζουν μόνο ένα ή δύο τύπους ειδικών αναγκών ενώ άλλες 

ταξινομούν τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε περισσότερες από 10 

κατηγορίες. Οι διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των χωρών είναι στενά συνδεδεμένες 

με διοικητικές, χρηματοδοτικές και νομοθετικές διαδικασίες (Ευρωπαϊκός Φορέας Ειδικής 

Αγωγής, 2003:9). Οι χώρες με πιο εξελιγμένο εκπαιδευτικό σύστημα αναδεικνύουν όσο το 

δυνατόν λιγότερο τις εμφανείς και έκδηλες δυσλειτουργίες/διαταραχές, σε αντίθεση με τα 

λιγότερο ευαισθητοποιημένα συστήματα πρόνοιας και εκπαίδευσης  τα οποία, δείχνουν 

μεγαλύτερη έμφαση στις παραδοσιακές κατηγορίες των παιδιών με ειδικές ανάγκες 

(Hallahan, Kauffman & Lloyd, 1996:5).  

Στον Ελλαδικό χώρο και σύμφωνα με το Νόμο 2817/2000 « Άτομα με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες», θεωρούνται τα άτομα που έχουν σημαντική δυσκολία μάθησης και 

προσαρμογής εξαιτίας σωματικών, διανοητικών, ψυχολογικών, συναισθηματικών και 

κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων … Στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες περιλαμβάνονται 

επίσης πρόσωπα νηπιακής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας που δεν ανήκουν σε μία από τις 

προηγούμενες περιπτώσεις αλλά έχουν ανάγκη από ειδική εκπαιδευτική προσέγγιση και 

φροντίδα για ορισμένη περίοδο ή για ολόκληρη την περίοδο της σχολικής ζωής τους. Οι 

μαθητές που για μόνο το λόγο ότι η μητρική τους γλώσσα δεν είναι ελληνική, εμφανίζουν 

μειωμένη σχολική επίδοση, δε θεωρούνται άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».  

 Μέσα από τις αλλαγές που έχουν επέλθει σε επιστημονικό και κοινωνικό επίπεδο,  

αλλαγές παρατηρούνται διεθνώς και ως προς τον τρόπο σκέψης για τη φύση και την 

αντιμετώπιση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο 

αντιλαμβάνονται πλέον την «αναπηρία» η οποία δεν ορίζεται  από την αιτιολογία της, 

όπως στο παρελθόν. Έτσι, «η αναπηρία αποτελεί μέρος της ανθρώπινης ύπαρξης και σε 

καμία περίπτωση δεν υποβιβάζει το δικαίωμα του ατόμου στη συμμετοχή ή στη 

συνεισφορά του στην κοινωνία» (Σχέδιο νόμου, 2008, άρθρο 1, παρ. 6). Η διαφορά αυτής 
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της προσέγγισης και φιλοσοφίας φαίνεται ξεκάθαρα και στο διαγνωστικό εγχειρίδιο 

International Classification Functioning (ICF). Στην πρώτη έκδοσή του γινόταν αναφορές 

στην αναπηρία ως αποτέλεσμα της εγγενούς ή επίκτητης βλάβης  και της υστέρησης τις 

οποίες έχει το άτομο σε ορισμένες βασικές λειτουργίες του, καθώς και στη μειονεξία που 

θεωρείται ως αποτέλεσμα της αδυναμίας των ατόμων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 

του περιβάλλοντος. Στη δεύτερη έκδοση του ICIDH (1996), υιοθετείται μία περισσότερο 

οικολογική λογική, γίνεται σαφής αναφορά στις αλληλεπιδράσεις πολλών και 

διαφορετικών παραγόντων, οι οποίοι εντοπίζονται είτε στο ίδιο το άτομο είτε στο 

περιβάλλον του, ενώ πλέον δεν είναι η αιτιολογία των δυσλειτουργιών που καθορίζει την 

κατηγοριοποίηση και κυρίως την αναγκαιότητα παρέμβασης η οποία προϋποθέτει την ολι-

στική αντιμετώπιση του παιδιού  (Κουρκούτας, 2008:7, Αγαλιώτης, 2006: 11, Τζουριάδου, 

1995:11 ). 

Σε σχέση με την αντίληψη της αναπηρίας, θα επισημάναμε ότι εδώ και κάποιες 

δεκαετίες έχει αμφισβητηθεί ο ιατρικός ορισμός της που ίσχυε μέχρι πρόσφατα και, η 

αναπηρία θεωρείται πλέον από την πλειονότητα των ερευνητών στο χώρο αυτό ως 

κοινωνικό κατασκεύασμα, (Κυπριωτάκης, 1997:380, Τζουριάδου, 2000:120), με την 

έννοια ότι ευθύνεται το κοινωνικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο, το οποίο αδυνατεί να 

εντάξει/ενσωματώσει ένα άτομο με εγγενείς ή επίκτητες δυσλειτουργίες. Η παραδοχή αυτή 

βρίσκεται στη βάση των νέων θεωρητικών  και κοινωνικών προταγμάτων  που αφορά την 

συνεκπαίδευση των ατόμων και έχει υιοθετηθεί από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας  

(Π.Ο.Υ.).  

Επανερχόμενοι στην ελληνική πραγματικότητα παρά το γεγονός ότι δεν υπήρξαν 

οι ανάλογες κοινωνικές και επιστημονικές ζυμώσεις που υπήρξαν στις άλλες χώρες τις 

προηγούμενες δεκαετίες, τα τελευταία τουλάχιστον δεκαπέντε χρόνια παρατηρείται έντονη 

κινητικότητα σε κοινωνικό - πολιτικό, επιστημονικό και  εκπαιδευτικό επίπεδο  σε σχέση 

με ζητήματα της ειδικής αγωγής και ένταξης/ενσωμάτωσης. 
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Στην προσπάθεια που καταβλήθηκε για την οριοθέτηση του πεδίου της ειδικής 

αγωγής στον ελλαδικό χώρο συνέβαλε και η δημιουργία ξεχωριστών Παιδαγωγικών 

Τμημάτων Ειδικής Αγωγής.  

Πιο συγκεκριμένα, η Παιδαγωγική της Ειδικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.Ε.), συγκρότησε 

και στην Ελλάδα διακριτό πεδίο, με την ίδρυση και  λειτουργία7 του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Ειδικής Αγωγής, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Χαρούπιας, 2007: 256). Από το 

2003 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, μετά από 

τροποποίηση του νόμου 2817/2000, ανέλαβε να συμβάλλει και αυτό στη βελτίωση της 

ειδίκευσης των παιδαγωγών ειδικής εκπαίδευσης με την οργάνωση και λειτουργία 

κατεύθυνσης ειδικής αγωγής σε προπτυχιακό επίπεδο (ν. 3194/2003, αρ. 2, παρ.5.).  

Αξίζει επίσης να επισημανθεί και η αύξηση των επιστημονικών άρθρων, 

σεμιναρίων, συνεδρίων και ερευνητικών προγραμμάτων που λαμβάνουν χώρα τα 

τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, όπως και η μεγάλη ανταπόκριση που παρατηρείται από την 

πλευρά των εκπαιδευτικών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Το τμήμα ειδικής αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  ιδρύθηκε με το Π.Δ. υπ. αρ. 177/ 28. 4. 93  
και λειτούργησε το Σεπτέμβριο του 1998. 
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2.2. Κατηγορίες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών (Νόμος 2817/2000) 
 

 

2.2.1. Παιδιά με νοητική ανεπάρκεια 

 
Στην κατηγορία αυτή των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών εντάσσονται τα παιδιά, 

που δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε απαιτήσεις που αναμένονται για την ηλικία τους. Η 

νοητική ανεπάρκεια ορίζεται ως αδυναμία της πνευματικής λειτουργίας της νόησης, και 

εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της αναπτυξιακής περιόδου και συνοδεύεται με  

προβλήματα κοινωνικής προσαρμογής (Gobb, 1989:479). Η νοητική ανεπάρκεια 

δημιουργεί δυσκολίες στην πορεία ανάπτυξης του παιδιού και σε συγκεκριμένες περιοχές 

δεξιοτήτων του, όπως: αυτοεξυπηρέτηση, διαπροσωπικές σχέσεις, συναισθηματικές 

λειτουργίες και γνωστικές δεξιότητες (Handen, 1997:371).   

Σύμφωνα με το DSM-IV8, ανάλογα με το βαθμό βαρύτητας που αντανακλά το 

επίπεδο της νοητικής ανεπάρκειας ταξινομείται στις εξής κατηγορίες: 

• Ήπια (ελαφρά) διανοητική καθυστέρηση: Επίπεδο δείκτη νοημοσύνης από 50-55 

μέχρι 70. 

• Μέτρια διανοητική καθυστέρηση: Επίπεδο δείκτη νοημοσύνης από 35-40 μέχρι 

50-55. 

• Βαριά (σοβαρή) διανοητική καθυστέρηση: Επίπεδο δείκτη νοημοσύνης από 20-25 

μέχρι 35-40. 

• Βαθιά διανοητική καθυστέρηση: Επίπεδο δείκτη νοημοσύνης κάτω από 20 ή 25. 

Τέλος, προτείνεται και η διανοητική καθυστέρηση απροσδιόριστης βαρύτητας 

όταν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις νοητικής ανεπάρκειας, αλλά είναι αδύνατος ο έλεγχός  

της με τις σταθμισμένες δοκιμασίες (Μάνος, 1997:587-588).      

                                                 
8 Το DSM-IV είναι διαγνωστικό στατιστικό εγχειρίδιο ψυχικών διαταραχών, αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ 
και αποτελεί ένα κατηγορικό σύστημα ταξινόμησης το οποίο πλέον χρησιμοποιείται ευρύτατα σε όλο 
τον κόσμο (Κάκουρος Ε.& Μανιαδάκη Κ., 2002:38). 
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Η  νοητική ανεπάρκεια οφείλεται σε γενετικά ή περιβαλλοντικά αίτια. Μπορεί να 

κληρονομηθεί από τους γονείς ή να προκληθεί από παθολογικές ή περιβαλλοντικές αιτίες 

κατά τη διάρκεια της κύησης, την ώρα του τοκετού ή κατά την παιδική ηλικία. Στα 

γενετικά αίτια συγκαταλέγονται περιπτώσεις όπως: χρωμοσωμικές ανωμαλίες9 και 

ανωμαλίες μεταβολισμού που αναφέρονται στη βιοχημική σύσταση των χρωμοσωμάτων 

και προκαλούν παθήσεις όπως: φαινυλκετονουρία (PKU), υδροκεφαλία, κρετινισμό και 

γαλακτοζαιμία  (Στάθης, 1994:43-44, Χρηστάκης, 2006:163-164). Στις περιβαλλοντικές 

αιτίες περιλαμβάνονται εξωτερικοί παράγοντες, που επενεργούν κατά την περίοδο της 

ανάπτυξης του ατόμου. Αιτίες υπεύθυνες για πρόκληση νοητικής ανεπάρκειας την περίοδο 

εγκυμοσύνης είναι: αλκοολισμός της μητέρας, κάθε είδους ακτινοβολίες, χρήση 

φαρμάκων, κακή διατροφή της εγκύου, ενώ διάφοροι τραυματισμοί  ασθένειες ή άλλες 

διαταραχές μπορούν να οδηγήσουν κάποιο άτομο σε νοητική ανεπάρκεια ανεξάρτητα από 

την ηλικία του (Παπάνης - Γιαβρίμης & Βίκη, 2007:41, Πολυχρονοπούλου, 2003: 144-

145). 

Η έγκαιρη διάγνωση της νοητικής υστέρησης αποτελεί την επιτυχία κάθε 

προγράμματος θεραπείας και αγωγής. Επιτυγχάνεται μόνο, μέσω διεπιστημονικής 

διαγνωστικής ομάδας10 και βασίζεται σε συγκέντρωση στοιχείων έπειτα από κλινική 

αξιολόγηση, χρήση κριτηρίων νοημοσύνης, κοινωνικής προσαρμογής και προσωπικότητας  

καθώς και πληροφορίες που συλλέγονται και αφορούν το οικογενειακό περιβάλλον και το 

εξελικτικό ιστορικό του παιδιού (Στάθης, 1994:46-47). 

 

 

 
                                                 
9 Το ανθρώπινο κύτταρο έχει 46 χρωμόσωμα σε 23 ζεύγη. Τα κύτταρα αναπαραγωγής έχουν 23 χρωμόσωμα, 
τα οποία γίνονται 46 με τη γονιμοποίηση. Αν αντί για 46, υπάρξει ένα επιπλέον, τότε έχουμε τρισωμία. Αν το 
παραπάνω χρωμόσωμα παρουσιαστεί στο 13ο, στο 15ο ή στο 18ο ζεύγος, τότε το άτομο παρουσιάζει βαριάς 
μορφής νοητική καθυστέρηση και διάφορες σωματικές παραμορφώσεις. Η περίπτωση παρουσίας επιπλέον 
χρωμοσώματος στο 21ο ζεύγος δημιουργεί τη μογγολοειδή ιδιωτεία ή  σύνδρομο Down (Στάθης, 1994:43).     
10 Η διεπιστημονική διαγνωστική ομάδα συνήθως αποτελείται από παιδίατρο, παιδοψυχίατρο, κοινωνικό 
λειτουργό, ψυχολόγο και ειδικό παιδαγωγό.     
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2.2.2. Παιδιά με προβλήματα όρασης ή ακοής 

 
Τα συχνότερα προβλήματα των αισθητήριων οργάνων αποτελούν οι 

δυσλειτουργίες της όρασης και της ακοής. Πολλές από αυτές διορθώνονται μετά από 

ιατρική παρέμβαση, ενώ κάποιες άλλες δεν επιδέχονται διορθωτικές κινήσεις, με 

αποτέλεσμα να δυσχεραίνουν την απρόσκοπτη πορεία εξέλιξης του παιδιού. 

Η στέρηση της όρασης δημιουργείται από τη στιγμή που το οπτικό κέντρο του 

εγκεφάλου δε δέχεται ερεθίσματα από το αισθητήριο όργανο (μάτι), με αποτέλεσμα να μην 

έχει οπτικές παραστάσεις.  

Η πρώτη συστηματική προσπάθεια για το βαθμό απώλειας της όρασης έγινε στις 

ΗΠΑ όπου και διαμορφώθηκε ο νομικός ορισμός της τύφλωσης, σύμφωνα με τον οποίο, 

τυφλό θεωρείται ένα παιδί όταν με τον οφθαλμό του, που βρίσκεται στην καλύτερη 

λειτουργική κατάσταση η οπτική οξύτητα11 δεν υπερβαίνει το 20/200 περίπου της οπτικής 

οξύτητας του ατόμου με φυσιολογική όραση (Sacks, Rosen, Galord-Ross, 1990:407). 

Υπάρχει επίσης και μια ομάδα ατόμων με μερική στέρηση της όρασης ή που έχουν 

προβλήματα στην όραση. Στα άτομα αυτά η οπτική οξύτητα είναι μεγαλύτερη από 20/200 

αλλά δεν υπερβαίνει το 20/70 στον καλύτερο οφθαλμό που έχει δεχτεί προηγούμενα κάθε 

δυνατή διόρθωση  (Kirk, 1973:356).   

Οι αιτίες που είναι δυνατόν να προκαλέσουν ολική ή μερική στέρηση της όρασης 

διακρίνονται σε κληρονομικές και επίκτητες. Στις πρώτες αιτίες συγκαταλέγονται, βλάβες 

στην όραση όπως στην ίριδα (αλβινισμός), στον αμφιβληστροειδή, διαταραχή του οπτικού 

νεύρου κ.ά. Στις επίκτητες αιτίες ανήκουν, διάφορες μολυσματικές ασθένειες από τις 

οποίες είχε προσβληθεί η μητέρα στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, δηλητηριάσεις και 

κακώσεις του εμβρύου, μολυσματικές ασθένειες κατά την παιδική ηλικία κ.α. 

(Κυπριωτάκης,  1985:22-24).  Στους τυφλούς, εξαιτίας της στέρησης της όρασης, 

                                                 
11 Οπτική οξύτητα 20/200 σημαίνει ότι το παιδί μπορεί να διακρίνει από απόσταση 20 ποδών, ότι το 
παιδί με φυσιολογική όραση διακρίνει από απόσταση 200 ποδών. 
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οξύνονται οι άλλες αισθήσεις (ακοή, αφή, όσφρηση, γεύση) με τις οποίες και έρχονται σε 

επαφή με τον έξω κόσμο (Κρουσταλάκης, 2000:133).  

Παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην αγωγή παιδιών με μερική ή ολική 

απώλεια όρασης είναι: η ηλικία στην οποία εμφανίστηκε το πρόβλημα και η εξέλιξη του 

προβλήματος. Η ένταξη στην κοινή σχολική τάξη διευκολύνεται με τη χρήση 

γραφομηχανών Braille, μολύβια και ειδικές πλάκες γραφής, ανάγλυφους χάρτες καθώς και  

από ένα πλήθος βοηθημάτων και υλικών που μας παρέχει η προηγμένη τεχνολογία όπως: 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές που μιλούν, συσκευές που διαβάζουν βιβλία, ειδικά μηχανήματα 

που μετατρέπουν το συνηθισμένο κείμενο σε μορφή  Braille κ.α.  (Πολυχρονοπούλου, 

2003: 249).  

Τα παιδιά που παρουσιάζουν ακουστικές αδυναμίες δυσκολεύονται να ακούσουν 

εξαιτίας λειτουργικής βλάβης του ενός ή και των δύο αυτιών. Η βαρηκοΐα και η κώφωση 

αποτελούν  αισθητηριακές δυσλειτουργίες που ευθύνονται για την αλλοίωση της ποιότητας 

και της έντασης της ηχητικής αντίληψης.  

Βαρήκοα είναι τα άτομα με μειωμένη ακουστική οξύτητα των οποίων το 

πρόβλημα συνήθως διορθώνεται με τη βοήθεια ακουστικού. Κωφά θεωρούνται τα άτομα 

που αδυνατούν να συλλάβουν ακουστικά ερεθίσματα μέσω της αίσθησης της ακοής, 

ανεξάρτητα από τη χρήση ή μη ακουστικών (Κρουσταλάκης, 2000:155-156).   

Τα κωφά άτομα έχουν χάσει παντελώς την ακοή τους ή διατηρούν ελάχιστα 

υπολείμματά της, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν σοβαρές δυσκολίες στην κατανόηση 

της γλώσσας και στην ικανότητα της ομιλίας (Κυπριωτάκης, 1985:30). 

Η κώφωση μπορεί να οφείλεται σε βλάβη των αισθητηρίων οργάνων, του 

ακουστικού κέντρου ή των ακουστικών νεύρων που μεταφέρουν τα ερεθίσματα στον 

εγκέφαλο (Παπαδόπουλος, 1994:311).  

Σύμφωνα με τους Northern και Downs η ταξινόμηση των κατηγοριών κώφωσης 

για παιδιά είναι: ελαφριά, όταν το παιδί αδυνατεί να αντιληφθεί ήχους έντασης από 15-30 
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db12, μέτρια από 31-50 db, σοβαρή από 51-80 db, πολύ σοβαρή από 81-100 db και ολική 

κώφωση από 100 db και πάνω (Παπάνης - Γιαβρίμης & Βίκη, 2007:49-50). Τα αίτια της 

κώφωσης μπορεί να είναι κληρονομικά ή επίκτητα  (Κυπριωτάκης, 1985:31-32). 

Στη χώρα μας τα νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών για μαθητές με 

προβλήματα ακοής, ακολουθώντας τις αρχές της δίγλωσσης εκπαίδευσης, αναγνωρίζουν 

ως πρώτη γλώσσα την ελληνική νοηματική γλώσσα και ως δεύτερη γλώσσα την ελληνική 

και κυρίως τη γραπτή (http://www.pi-schools.gr/special_ education/kofosi-a/kofosi-a-part-

02.pdf).  

Η αγωγή των κωφών παιδιών θα πρέπει να υιοθετεί τη μέθοδο ολικής επικοινωνίας 

η οποία περιλαμβάνει την ανάπτυξη του προφορικού λόγου, την ακουστική καλλιέργεια, 

τη νοηματική γλώσσα το δαχτυλικό αλφάβητο και τη χειλεανάγνωση (Λαμπροπούλου, στο 

Λογιάδης & Λογιάδη, 1985:10).  

 

 

2.2.3. Παιδιά με νευρολογικά ή ορθοπεδικά ελαττώματα ή προβλήματα υγείας 

 

Τα παιδιά με σωματική αναπηρία διακρίνονται συνήθως σε παιδιά με  

νευρολογικές μειονεξίες, σε παιδιά με ορθοπεδικά ή μυο-σκελετικά προβλήματα και σε 

αυτά που εμφανίζουν άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο εγκέφαλος13 και η σπονδυλική 

στήλη μαζί με τα νεύρα, τα οποία μεταβιβάζουν αισθητικές πληροφορίες στον εγκέφαλο, 

ενώ αυτόνομα κινητικά μηνύματα μεταβιβάζονται από τον εγκέφαλο στα υπόλοιπα μέρη 

του σώματος, αν υποστούν κάποια βλάβη δημιουργούνται διαταραχές στις σωματικές 

                                                 
12 Το decibel (db) έχει οριστεί ως μονάδα μέτρησης της έντασης του ήχου. Η ένταση 0 (μηδέν) db 
αποτελεί το σύνορο μεταξύ του ήχου που ακούγεται και αυτού που δεν ακούγεται και ονομάζεται 
κατώφλι ακουστικότητας (Κρουσταλάκης, 2000:151).    
13  Ο εγκέφαλος μαζί με το νωτιαίο μυελό αποτελεί το κεντρικό νευρικό σύστημα (Παπαδόπουλος, 
1997:464). 
 

http://www.pi-schools.gr/special_ education/kofosi-a/kofosi-a-part-02.pdf
http://www.pi-schools.gr/special_ education/kofosi-a/kofosi-a-part-02.pdf
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λειτουργίες του οργανισμού (Πολυχρονοπούλου, 2003: 219). Τα συχνότερα προβλήματα 

νευρολογικής14 φύσης είναι η εγκεφαλική παράλυση, η επιληψία και η δισχιδής ράχη.  

 Η εγκεφαλική παράλυση οφείλεται σε ελλιπή ανάπτυξη περιοχών του εγκεφάλου 

που ελέγχουν και ρυθμίζουν την ομαλή και συγχρονισμένη στάση του σώματος (Παπάνης- 

Γιαβρίμης.& Βίκη, 2007:63). Ανάλογα με τις μορφές του νευρομυικού προβλήματος 

ταξινομείται σε κατηγορίες με πιο συχνές και γνωστές: α) την σπαστικότητα β) την 

αθέτωση και γ) την αταξία (Πολυχρονοπούλου, 2003: 221-222). Επιμέρους μορφές της 

εγκεφαλικής παράλυσης είναι η τετραπληγία, η ημιπληγία, η διπληγία, η παραπληγία και η 

μονοπληγία (Κυπριωτάκης, 1985:42-43).  

Η επιληψία αναφέρεται ως διαταραχή που χαρακτηρίζεται από περιοδικές 

κινητικές ή αισθητικές εμπλοκές με ή χωρίς συσπάσεις ή σπασμούς, με ολική ή μερική 

απώλεια συνείδησης, με δυσλειτουργίες γνωστικές, αισθητικές ή κινητικές και με τη 

συνοδεία μη φυσιολογικού εγκεφαλογραφήματος (Παπαδόπουλος, 1994:219). 

Η δισχιδής ράχη οφείλεται σε βλάβη της σπονδυλικής στήλης, όταν παρουσιάζει 

ατελή ανάπτυξη που έχει ως αποτέλεσμα την προσβολή του νωτιαίου μυελού  (Παπάνης - 

Γιαβρίμης & Βίκη, 2007:64). 

Στο μυοσκελετικό (στηρικτικό) σύστημα που αποτελείται από τους μυς και το 

σκελετό, δυσλειτουργία και βλάβες μπορεί να προκαλέσουν μυική δυστροφία, φλεγμονή 

των αρθρώσεων (αρθρίτιδα) μέχρι και απώλεια κάποιου μέρους του σώματος - 

ακρωτηριασμό (Πολυχρονοπούλου, 2003: 233-237).  

     Άλλες μορφές σωματικών αναπηριών είναι:  

 η χονδροδυστροφία, η οποία αποτελεί εγγενή διαταραχή του χόνδρου πριν 

σχηματιστεί ο σκελετός και έχει ως συνέπεια την παρουσία προβλημάτων στα 

άκρα, 
                                                 
14 Με τα παραπάνω προβλήματα ασχολείται η νευρολογία, η οποία αποτελεί κλάδο της βιολογικής 
επιστήμης που μελετά τη δομή και τις λειτουργίες του νευρικού συστήματος. Συνήθως περιλαμβάνει 
και την εφαρμοσμένη πλευρά στη διάγνωση και τη θεραπεία των διαταραχών του νευρικού 
συστήματος (Παπαδόπουλος, 1994:377). 
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 η αγκύλωση, η οποία είναι μία πάθηση με κληρονομικά αίτια και ευθύνεται 

για την ελαττωματική κατασκευή των μυών μέλους ή μελών του σώματος,            

 η ατελής οστεογένεση, που αποτελεί μια κληρονομική ασθένεια, εμφανίζεται 

κατά την ενδομήτρια περίοδο ή την πρώιμη παιδική ηλικία και εκδηλώνεται 

με διαταραχές στο σχηματισμό των οστών, 

 η πολιομυελίτιδα, που προκαλείται από ιό, είναι μεταδοτική αρρώστια και 

προσβάλει το νωτιαίο μυελό προκαλώντας στη συνέχεια παράλυση.     

Τέλος η αιμοφιλία, είναι μια αιμορραγική ασθένεια με κληρονομικό χαρακτήρα,  

προσβάλλει μόνο τους άρρενες και μπορεί να δημιουργήσει ακατάσχετη αιμορραγία 

με την  παραμικρή κάκωση (Κυπριωτάκης, 1985:44-46).  

Εκτός της αιμοφιλίας σημαντικά προβλήματα υγείας  μπορούν να προκληθούν 

από μετατραυματικές κακώσεις ύστερα από τροχαία ατυχήματα ή βαριά χτυπήματα.  
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2.2.4. Παιδιά με προβλήματα λόγου και ομιλίας 

 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα παιδιά που εμφανίζουν μόνιμη ή προσωρινή 

ανικανότητα στο να κατανοούν, να επεξεργάζονται τη γλώσσα και να εκφράζονται μέσω 

αυτής (Κυπριωτάκης, 1985:50). Προβλήματα που εντοπίζονται στο λόγο και στην ομιλία 

συχνά επηρεάζουν όχι μόνο την ικανότητα του παιδιού για λεκτική επικοινωνία αλλά και 

τη συμπεριφορά, τις διαπροσωπικές σχέσεις του, καθώς και τη ψυχοσυναισθηματική του 

ισορροπία και τις ακαδημαϊκές επιδόσεις του (Κουμπιάς, Φουστάνα, 2003).      

 Οι γλωσσικές διαταραχές εντοπίζονται σε επίπεδα που σχετίζονται με:  

α) τη δομή της γλώσσας σε φωνολογικό, συντακτικό, μορφολογικό επίπεδο, 

β) το περιεχόμενο σε σημασιολογικό επίπεδο και 

γ) τη χρήση της σε πραγματολογικό επίπεδο (McCormick, 1990: 340-341). 

Οι διαταραχές μπορεί να οφείλονται α) σε οργανικές αιτίες όπως: βλάβες ή 

παραμορφώσεις των φθογγοπλαστικών οργάνων15, νευρολογικές βλάβες των κέντρων της 

γλώσσας16  και  βλάβες που προκύπτουν από ασθένειες (ωτίτιδες ή φλεγμονές του μέσου 

αφτιού) ή από τραυματισμούς, β) διαταραχές που συνδέονται με κληρονομικούς 

παράγοντες (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2002:263) και γ) διαταραχές που οφείλονται σε 

κοινωνικούς παράγοντες όπως χαμηλό κοινωνικό - οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο της 

οικογένειας, φτωχό σε ερεθίσματα περιβάλλον, έλλειψη κινήτρων κ.α. (Κυπριωτάκης, 

1985:53). 

Η συχνότητα εμφάνισης των διαταραχών είναι περίπου ίδια και στα δύο φύλα. 

Έρευνες με βάση κλινικό δείγμα παρουσιάζουν το ποσοστό των αγοριών μεγαλύτερο, 

όμως πιθανά αυτό να οφείλεται στο γεγονός ότι τα αγόρια παραπέμπονται πιο συχνά σε 

                                                 
15  Τα φθογγοπλαστικά όργανα πλάθουν το φθόγγο αναλαμβάνοντας το θεμέλιο ήχο από τη γλωττίδα.  
Κινητά είναι η γλώσσα, τα χείλη, η κάτω γνάθος και ο μαλακός ουρανίσκος και ακίνητα τα δόντια, ο 
σκληρός ουρανίσκος και η ρινική κοιλότητα (Μουδατσάκις, 2000:298-299).  
16 Οι εγκεφαλικές λειτουργίες που σχετίζονται με τη γλώσσα εντοπίζονται κυρίως στο φλοιό των 
εγκεφαλικών ημισφαιρίων (Kandel, Schwarts & Jessell, 2000:10). 
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ειδικούς εξαιτίας και άλλων προβλημάτων συμπεριφοράς που παρουσιάζουν  (Κάκουρος 

& Μανιαδάκη, 2002:257). 

 

 

2.2.5. Παιδιά με δυσκολίες στη μάθηση 

 

Διαταραχή στη μάθηση αποτελεί η αδυναμία του μαθητή να ανταποκριθεί στις 

σχολικές και διδακτικές απαιτήσεις και να κατακτήσει το αναμενόμενο επίπεδο μάθησης 

και επίδοσης (Κυπριωτάκης, 1985:58). Τα παιδιά με μαθησιακές διαταραχές εμφανίζουν 

κατώτερες ακαδημαϊκές επιδόσεις από τις αναμενόμενες σε σχέση με τη χρονολογική τους 

ηλικία (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2002:266). 

Στις διαταραχές μάθησης (πρώην διαταραχές των σχολικών δεξιοτήτων), 

περιλαμβάνονται οι διαταραχές της ανάγνωσης, των μαθηματικών, της γραπτής έκφρασης 

και της διαταραχής της μάθησης μη προσδιοριζόμενη αλλιώς (Μάνος, 1997:592).      

Σύμφωνα με τον Hammil (1990), οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν μια 

ανομοιογενή ομάδα διαταραχών οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες ως προς 

την πρόσληψη και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, αποκωδικοποίησης, ομιλίας, ανάγνωσης, 

γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικών ικανοτήτων. Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο 

άτομο και αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος και, μπορεί 

να επιμείνουν καθόλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου. 

 Παράλληλα με τις μαθησιακές δυσκολίες ενδεχομένως να συνυπάρχουν 

προβλήματα σε συμπεριφορές αυτοελέγχου, κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης ή να εμφανίζονται σε συνδυασμό με άλλες μειονεξίες όπως νοητική 

καθυστέρηση ή κάποια αισθητηριακή βλάβη (Παντελιάδου, 2000:18-24, Χατζηχρήστου, 

2004:329).  
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Η συμπτωματολογία των μαθησιακών δυσκολιών φαίνεται πως είναι αποτέλεσμα 

κάποιας νευρολογικής διαταραχής η οποία σχετίζεται με κληρονομικούς παράγοντες 

(Κάκουρος.& Μανιαδάκη, 2002:274). 

Η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση θεωρούνται απαραίτητες, για να 

προστατευτεί το παιδί από πιθανή  πτώση του ηθικού και της αυτοεκτίμησής του και να 

αποφευχθούν περαιτέρω δυσκολίες στην αναπτυξιακή του πορεία (Μάνος, 1997:597). Για 

τη διάγνωση των δυσκολιών μάθησης υπάρχουν σταθμισμένα πολυθεματικά διαγνωστικά 

μέσα, τα οποία αξιολογούν και εντοπίζουν ελλειμματικές περιοχές που εμποδίζουν το 

μαθητή να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σχολείου και χρήζουν ιδιαίτερη διδακτική και 

διορθωτική παρέμβαση. Στη χώρα μας υπάρχουν τέτοια σταθμισμένα διαγνωστικά μέσα,  

όπως το Αθηνά Τεστ, το οποίο αξιολογεί ένα ευρύ φάσμα κινητικών, αντιληπτικών, 

νοητικών και ψυχογλωσσικών δεξιοτήτων και αντλεί πληροφορίες για το επίπεδο στο 

οποίο βρίσκεται ένα παιδί σε σχέση με το μέσο όρο, δηλαδή συγκρινόμενο με τα υπόλοιπα 

παιδιά της ηλικίας του  (Παρασκευόπουλος, Καλαντζή - Αζίζι,  Γιαννίτσας, 1999:15, 

Χατζηχρήστου, 2004:335).  

 

 

2.2.6.  Παιδιά  με  σύνθετες  γνωστικές, συναισθηματικές  και  κοινωνικές δυσκολίες 

και όσα παρουσιάζουν αυτισμό και άλλες διαταραχές ανάπτυξης 

 

Τα  παιδιά  που  παρουσιάζουν  κάποια  δυσκολία  ή  συνδυασμό  δυσκολιών  από 

την παραπάνω κατηγορία αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα στις διαπροσωπικές 

τους σχέσεις και εκφράζουν αρνητικά συναισθήματα, τα οποία στις περισσότερες των 

περιπτώσεων δεν είναι συνειδητά από τα ίδια τα άτομα. Ο φόβος, η μελαγχολία, οι 

υστερίες, η άρνηση για μάθηση, το ψέμα και διάφορες μορφές επιθετικότητας αποτελούν 

μερικά ενδεικτικά στοιχεία των αρνητικών συναισθημάτων (Κάκουρος  & Μανιαδάκη, 
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2002:72). Η συμπεριφορά των παιδιών αυτών αποκλίνει σημαντικά από τα επίπεδα 

κανονικότητας (Gullian  & Epstein, 1990:158).   

Οι περισσότεροι ειδικοί υποστηρίζουν ότι, η εκδήλωση αυτών των προβλημάτων 

είναι πολυπαραγοντικής αιτιολογίας (Κάκουρος  & Μανιαδάκη, 2002:136). Ο αυτισμός17 

και άλλες διαταραχές ανάπτυξης όπως: το σύνδρομο Rett18, η αποδιοργανωτική διαταραχή 

της παιδικής ηλικίας, η διαταραχή Asperger19 και η βαριά εκτεταμένη διαταραχή της 

ανάπτυξης μη προσδιοριζόμενη αλλιώς, είναι εμφανείς από τα πρώτα χρόνια της ζωής του 

ατόμου, συνήθως συνοδεύονται από νοητική υστέρηση και παρουσιάζεται έντονα 

μειωμένη η ικανότητα για κοινωνική αλληλεπίδραση, για συναισθηματική αμοιβαιότητα ή 

για επικοινωνία, εμφανίζοντας στερεότυπη συμπεριφορά και στερεότυπα ενδιαφέροντα. 

(Μάνος, 1997:605).     

Αφού αναλυθεί, αξιολογηθεί και καθοριστεί με ακρίβεια, και έπειτα από  

συστηματική παρακολούθηση για το πότε ακριβώς συμβαίνει ή εκδηλώνεται μια 

ανεπιθύμητη συμπεριφορά του παιδιού, μπορεί να τροποποιηθεί με το σχεδιασμό  

προγράμματος παρέμβασης και τη χρήση των κατάλληλων μέσων (Στάθης, 1994:29). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 Η διαταραχή του αυτισμού οφείλεται σε ελαττωματική λειτουργία του κεντρικού νευρικού 
συστήματος, εξαιτίας προ-περι- και μεταγεννητικών αιτίων  (Κυπριωτάκης, 1997:18). 
18  Το σύνδρομο Rett αποτελεί μία περίπλοκη γενετική νευρολογική διαταραχή, φυλοσχετιζόμενη με τα 
θήλεα (εμφανίζεται μόνο σε κορίτσια). Επηρεάζει την επικοινωνία και τις κινήσεις του σώματος και 
συνηθέστερα συνδέεται με βαριά νοητική υστέρηση και κινητική  αναπηρία.      
19 H διαταραχή Asperger περιλαμβάνει παρόμοια συμπτώματα με την αυτιστική διαταραχή, χωρίς όμως 
να παρατηρούνται αντίστοιχα ελλείμματα στη γλωσσική ανάπτυξη. Τα παιδιά με διαταραχή Asperger 
εμφανίζουν λόγο στην ίδια ηλικία με το μέσο παιδί και σταδιακά κατακτούν και χρησιμοποιούν σωστά 
τους γραμματικούς κανόνες. Ωστόσο, εμφανίζουν έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων, περιορισμένη 
ικανότητα διαλόγου, καθώς και περιορισμένα και ιδιότυπα ενδιαφέροντα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο   
 
 
 

 3.1. Σύγχρονες τάσεις της ειδικής αγωγής 

  

Η διαχρονικά εξελισσόμενη στάση της κοινωνίας έναντι των θεωρούμενων  

μειονεκτικών και ανάπηρων ατόμων οδηγείται από την πραγματικότητα του κοινωνικού 

εκτοπισμού, της απόρριψης και της ανταγωνιστικής επικράτησης του ισχυρότερου, - 

χαρακτηριστικό των αρχαϊκών και παραδοσιακών κοινωνιών - στη φιλανθρωπική διάθεση, 

την προστασία, την περίθαλψη και την παρεχόμενη ξεχωριστή εκπαίδευση, στη σύγχρονη 

πραγματικότητα της αναγνώρισης και του σεβασμού της διαφορετικότητας, της 

συνεκπαίδευσης και της ισότιμης μεταχείρισης στην κοινωνία (Κρουσταλάκης, 2000:16).  

Με την ιστορική διαμόρφωση των εθνών - κρατών, παρατηρήθηκαν ανάλογες εξελίξεις  

και σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής, με το πέρασμα από το μοντέλο του πλήρους 

διαχωρισμού στα μοντέλα της πλήρους ένταξης.  

Η Ειδική Παιδαγωγική ως επιστήμη, άρχισε να αναπτύσσεται στις αρχές του 20ου 

αιώνα. Την περίοδο εκείνη άρχισε να λειτουργεί και το ειδικό σχολείο, που αποτελεί  ένα  

υποπροϊόν του κανονικού σχολείου, ένα  «δευτέρας τάξεως» σχολείο που αναγκάζεται να 

ζει στον ίσκιο του συνηθισμένου σχολείου, μέσα στο άγχος  της  προσέγγισής  του  και  της  

μίμησης (Καλαντζής, 1984:59, 62-63). 

Η ουσιαστική μεταβολή των στάσεων της κοινωνίας απέναντι στα άτομα με 

αναπηρίες πραγματοποιήθηκε, με αφετηρία τους δύο παγκόσμιους πολέμους και την 

προσπάθεια για κοινωνική επανένταξη των ανάπηρων πολέμου που συνέβαλε στην 

προοδευτική επέκταση στο σύνολο των ανάπηρων (Δελλασούδας, 2005:50). Ακολούθησε  

η Οικουμενική διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Universal Declaration of Human 

Rights), η οποία κατοχυρώθηκε το 1948 και ιδιαίτερα το άρθρο 26, το οποίο τοποθετείται 
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στο αναφαίρετο δικαίωμα κάθε ανθρώπου για μόρφωση και εκπαίδευση που πρέπει να 

στοχεύει στην πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας (Anstötz, 1998: 44, 

Corbett, 2004:12) καθώς και οι Διακηρύξεις των δικαιωμάτων του παιδιού (Ο.Η.Ε. 

1386/20-4-1959) και του αναπήρου (Ο.Η.Ε. 3447/9-12-1975), (Δελτίο πληροφοριών 

ειδικής αγωγής, 1988:85). Οι μεγάλες όμως εξελίξεις εκείνη την περίοδο συντελέστηκαν 

σε συνδυασμό με τις σημαντικές προόδους που σημειώθηκαν στις επιστήμες της αγωγής 

και σε ειδικούς επιστημονικούς κλάδους όπως η ιατρική, η παιδοψυχιατρική η ανάπτυξη 

του τομέα της ψυχοδιαγνωστικής και οι εξελίξεις στο χώρο της θεραπευτικής και κλινικής 

μεθοδολογίας (Κρουσταλάκης, 2000:16-17). Στο παρελθόν, τα ενδιαφέροντα της ειδικής 

αγωγής περιορίζονταν στην αναγνώριση των γενετικών και μεταβολικών διαταραχών που 

παρουσίαζαν ορισμένα άτομα καθώς και στη μέτρηση του δείκτη νοημοσύνης τους (Yando 

& Zigler, 1984:403). Προσπαθούσαν να αποδείξουν ότι τα άτομα αυτά δεν μπορούσαν να 

ανταπεξέλθουν και να ενταχθούν στα γενικά σχολεία και για δικό τους όφελος θα έπρεπε 

να φοιτήσουν σε ειδικά  

Μετά το 1960 πρώτα στις Η.Π.Α. άρχισε να ασκείται έντονη κριτική για την 

παρεχόµενη ξεχωριστή εκπαίδευση στα άτομα με ειδικές ανάγκες, μια κριτική που 

εξαπλώθηκε αργότερα και σε άλλες χώρες. Διάφορα γεγονότα συνέβαλαν στην αλλαγή 

στάσεων της κοινωνίας απέναντι σε αυτά τα άτομα. Η εμφάνιση διεθνώς των κοινωνικών 

κινημάτων με πρωταγωνιστή τις Η.Π.Α. είχε αντίκτυπο και στην ειδική αγωγή. Στα 

πρωταρχικά αιτήματά τους συγκαταλέγονταν η ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές 

ανάγκες σε όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής, αλλά και η ανάγκη για ποιοτική 

αναβάθμιση των ατόμων αυτών με στόχο την αυτοτέλειά τους, ώστε να μπορούν να 

εμπλέκονται ενεργά σε όλα τα ζητήματα που αφορούν την ευρύτερη κοινωνία (Κιτσαράς, 

1994:88). Καθοριστικό και ουσιαστικό ρόλο επίσης στις κοινωνικές αλλαγές που 

συντελέστηκαν, διαδραμάτισε η αντίσταση διάφορων εθνικών - μεταναστευτικών ομάδων 

και κυρίως των «μαύρων» απέναντι σε διαχωριστικές λογικές και  διακρίσεις, και η 
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απαίτησή  τους για πολιτικά δικαιώματα και ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση και 

γενικότερα στην κοινωνία.  Η διαπίστωση ότι σε πολλές μονάδες ειδικής εκπαίδευσης των 

Η.Π.Α., υπήρχε σημαντικός αριθμός παιδιών χωρίς ειδικές ανάγκες που προέρχονταν από 

μειονοτικές ομάδες και από κατώτερα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα καθώς και η 

απαίτηση για δίκαιη και ισότιμη εκπαίδευση για όλα τα παιδιά χωρίς διακρίσεις, 

δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την είσοδο και κοινή φοίτηση μαθητών µε «μειονεξίες» 

στα σχολεία της γενικής εκπαίδευσης. Η ιδέα αυτή στηρίχτηκε στην υπόθεση, ότι ο 

καθημερινός συγχρωτισμός ανάμεσα σε μαθητές με και χωρίς «μειονεξίες» αποτελεί τη 

βασικότερη προϋπόθεση για την άμβλυνση των ιστορικά διαμορφωμένων και παγιωμένων 

προκαταλήψεων. Θετική επίδραση προς αυτή την κατεύθυνση άσκησε και το κίνημα για 

τα δικαιώματα του παιδιού, συµπεριλαµβανοµένου και του παιδιού µε ειδικές ανάγκες 

(Γενά, 1997:232-233, Λαμπροπούλου & Παντελιάδου, 2000:157,  Βλάχου, 2000:56-57). 

Οι πρώτες προσπάθειες για κοινή φοίτηση παιδιών με και χωρίς ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες αφορούσαν κυρίως μαθητές με «ήπιες γνωστικές ανεπάρκειες». 

Συγκεκριμένα, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ο Dunn (1968) και ο Deno (1970), 

θεώρησαν ότι η γενική εκπαίδευση θα έπρεπε να αναλάβει και να επιδείξει μεγαλύτερη 

ευθύνη για τους ανάπηρους μαθητές, και υποστήριξαν ότι τα προγράμματα που 

προσφέρονταν εκείνη την περίοδο έπρεπε να υποβληθούν σε δραστικές αλλαγές (Edgar & 

Polloway, 1994:438). 

Προπομπός της ένταξης μαθητών με ειδικές ανάγκες στο γενικό σχολείο φαίνεται 

να είναι ο νόμος 93-112, γνωστός ως Rehabillitation Act που ψηφίστηκε το 1973, και 

απαγόρευε σε οποιοδήποτε παραλήπτη ομοσπονδιακής βοήθειας να κάνει διακρίσεις σε 

βάρος ατόμων που έφεραν αναπηρία σωματικής ή συναισθηματικής φύσεως. Ο νόμος 

στην αρχική του μορφή σχετίζονταν με την προσφορά εργασίας και την εργοδότηση 

ατόμων αλλά με μια προσθήκη που συντελέστηκε την τελευταία στιγμή (Section 504), 

απαγορεύτηκαν οι διακρίσεις και στην εκπαίδευση (Πασιαρδής, 1994:80).   
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 Η ψήφιση του νόμου Ρ.I. 94-142 (Education for the Handicapped Children) 

«Εκπαίδευση για τα ανάπηρα παιδιά» το 1975, προέβλεπε τη δωρεάν παροχή κατάλληλης 

δημόσιας εκπαίδευσης για κάθε παιδί 3 έως 21 χρόνων, ανεξάρτητα από το βαθμό 

σοβαρότητας και το μέγεθος της αναπηρίας του. Οι νέες αντιλήψεις για την εκπαίδευση 

των μαθητών με ειδικές ανάγκες στηρίχτηκε στην αρχή «του λιγότερου δυνατόν 

περιοριστικού περιβάλλοντος» σύμφωνα με την οποία προάγεται η καλύτερη ανάπτυξη 

του παιδιού με ειδικές ανάγκες. Βάσει του ως άνω νόμου οι διάφορες πολιτείες της 

Αμερικής είναι υπεύθυνες και υποχρεωμένες να εξασφαλίσουν τις κατάλληλες 

εκπαιδευτικές συνθήκες, ώστε οι μαθητές με αναπηρίες να συγχρωτίζονται και να 

εκπαιδεύονται όσο είναι δυνατόν μαζί με τους συνομηλίκους τους. Η απομάκρυνση 

μαθητή από το περιβάλλον του κοινού σχολείου και η παραπομπή σε δομή ειδικής αγωγής 

θεωρείται παράνομη, και μπορεί να συμβεί μόνο, σε περίπτωση που η σοβαρότητα της 

αναπηρίας αποκλείει τη δυνατότητα ικανοποιητικής εκπαίδευσης του μαθητή παρά τη 

χρήση πρόσθετης εκπαιδευτικής υποστήριξης (Korinek, McLaughlin, & Laycoc, 1995:6, 

Τζουριάδου, 2000:122, Γενά, 1997:235, Krantz, 1997:71).   

Ακολούθησε το Warnock Report,  ένα προοδευτικό κείμενο για την εποχή του το 

οποίο ήταν επηρεασμένο από τις εξελίξεις στις Η.Π.Α. όπου ήδη υπήρχε σχετική 

νομοθεσία για την ένταξη των παιδιών στα γενικά σχολεία (Φτιάκα, 2000:236). 

Η Επιτροπή Warnock20 προσδιόρισε τρία είδη ένταξης/ενσωμάτωσης:  

                                                 
20 Η επιτροπή Warnock συγκροτήθηκε το 1974 με πρόεδρο τη Μ. Warnock, και ο λόγος σύστασής της ήταν η 
μελέτη των εκπαιδευτικών αναγκών παιδιών με νοητική καθυστέρηση στη Μ Βρετανία. Τα  πορίσματα της 
παραπάνω επιτροπής επηρέασαν τις εξελίξεις, στο χώρο της εκπαίδευσης σχεδόν όλης της Ευρώπης, και 
πολλές συστάσεις - προτάσεις της ενσωματώθηκαν στη σχετική νομοθεσία της Μ Βρετανίας (Education act, 
1981), οι οποίες άρχισαν να υλοποιούνται από το 1983. Η Έκθεση, υποστήριξε την εκπαιδευτική αντιμετώπιση 
των μαθητών με νοητική καθυστέρηση αντίθετα με την κυρίως ιατρική αντιμετώπιση, τη σταδιακή κατάργηση 
της χρήσης των κατηγοριών νοητικής καθυστέρησης, και τη χρήση του όρου μαθησιακές δυσκολίες για άτομα, 
που έχουν χαρακτηριστεί ως «εκπαιδεύσιμα», τη συνέχιση λειτουργίας ειδικών σχολείων για μαθητές με 
πολλαπλές αναπηρίες και για όσους συγκαταλέγονται στις χαμηλότερες κατηγορίες, και την καθιέρωση του 
θεσμού (Named Person) ενός λειτουργού, που  θα έπαιζε το ρόλο του μεσολαβητή ανάμεσα στην πολιτεία και 
την οικογένεια του παιδιού με νοητική καθυστέρηση κ.α. Τζουριάδου, 1995:44-45, Δημητρόπουλος, 1995:36, 
Ζώνιου - Σιδέρη, 1998:130).   
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1. Τη χωρική (locational) ένταξη, σύμφωνα με την οποία η ειδική σχολική μονάδα  

στεγάζεται σε κοινό αύλειο χώρο ή σχολικό κτίριο παραμένοντας αυτόνομη και  με 

ελάχιστη επαφή με το «κοινό σχολείο». 

2.  Την κοινωνική (social) ένταξη, κατά την οποία η εκπαίδευση παρέχεται σε ξεχωριστές 

μονάδες, αλλά υπάρχει κοινωνική συναλλαγή και επαφή με τα άλλα παιδιά. κατά τη 

διάρκεια του διαλείμματος ή με την κοινή συμμετοχή τους σε  πολιτιστικές, 

ψυχαγωγικές ή άλλου είδους δραστηριότητες.  

3. Τη λειτουργική (functional) ένταξη, όπου τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

βρίσκονται μέσα στο γενικό (regular) σχολείο, συμμετέχουν σε κοινό εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα και σε όλες τις δραστηριότητές του, αλλά παρακολουθούν ειδικό 

πρόγραμμα. φτάνοντας μέχρι στο σημείο που τους επιτρέπουν οι προσωπικές τους 

δυνατότητες.  (Δημητρόπουλος, 1995:36-37, James, 1999:110-111, Ζαφειριάδης, 

2002:94-95). 

Προς την κατεύθυνση αυτή και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα21, από τα μέσα της 

δεκαετίας του '90 άρχισε να χρηματοδοτεί προγράμματα στήριξης ατόμων με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Έτσι το Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησε 

δύο συνεχόμενα  ειδικά προγράμματα τα ΗΕLΙΟS Ι και ΗΕLΙΟS ΙΙ (Χρηστάκης, 2000:11), 

τα οποία αποτελούσαν το νομοθετικό πλαίσιο για το σύνολο των δραστηριοτήτων σε 

κοινοτικό επίπεδο, και  στόχευαν στην ένταξη των μειονεκτικών ατόμων. 

Οι στόχοι των προγραμμάτων εκφράζονταν από τα αρχικά γράμματα: 

H - Handicaped people in  - Ανάπηρα άτομα στην 

Ε - Europe    - Ευρώπη 

L - Living     - που ζουν 

Ι  - Independently   - ανεξάρτητα 
                                                 
21 Η συνθήκη του Μάαστριχτ (1992),  δημιούργησε την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) η οποία επρόκειτο 
να στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της κοινής εξωτερικής πολιτικής και 
πολιτικής ασφάλειας και στον τρίτο πυλώνα, εκείνον της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων       
(Nugent,  2003:111, Μούσης, 2005:22-23,29). 
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Ο - in an open    - σε μια ανοικτή 

S - Society    - κοινωνία 

Οι δραστηριότητες που κάλυπταν τα παραπάνω προγράμματα ήταν πολύπλευρες 

και συνοψίζονταν σε νομοθετικές ρυθμίσεις, σε ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών 

και στη σχεδίαση του πληροφοριακού συστήματος Ηandynet22 (Vanderhaeghen, 1994: 

854-855, Τζουριάδου, 1995:41).       

 Η  περαιτέρω ώθηση, που είχε σκοπό τη διεύρυνση και την προώθηση της 

inclusive education (συνεκπαίδευσης)23, δόθηκε από την παγκόσμια διάσκεψη της Unesco 

στην οποία αντιπρόσωποι 92 κυβερνήσεων και 25 διεθνών οργανισμών συναντήθηκαν στη  

Σαλαμάνκα της  Ισπανίας, από τις 7 έως τις 10 Ιουνίου 1994, σκεπτόμενοι τις βασικές 

αλλαγές που απαιτούνται στην πολιτική, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στα σχολεία να 

υπηρετούν όλα τα παιδιά και κυρίως αυτά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Salamanca 

Statement, 1994:3, Ainscow, 1997:3). Η  συγκεκριμένη διακήρυξη υποστηρίζει ότι τα 

κανονικά σχολεία, που είναι προσανατολισμένα στην inclusive ενταξιακή εκπαίδευση 

συμβάλουν στην άρση των μεροληπτικών τοποθετήσεων και εξασφαλίζουν τα δικαιώματα 

για παροχή αποτελεσματικής εκπαίδευσης στην πλειοψηφία των μαθητών, βελτιώνοντας 

παράλληλα την αποδοτικότητα και το κόστος ολόκληρου του εκπαιδευτικού συστήματος 

(Ainscow, 1997:3, Sebba & Ainscow, 1996:7).  

Όλες οι κυβερνήσεις συνυπέγραψαν την ομώνυμη διακήρυξη όπου στο άρθρο 2 

αναφέρονται τα εξής: 

 Κάθε παιδί έχει το θεμελιώδες δικαίωμα στην εκπαίδευση, και πρέπει να του 

δίνεται η ευκαιρία να κατακτά και να διατηρεί ένα ικανό επίπεδο μάθησης.  

                                                 
22  Το Ηandyneτ είναι το Ευρωπαϊκό πληροφορικό σύστημα το οποίο σχεδιάστηκε για να απαντά σε 
ερωτήσεις που υποβάλλονται από άτομα με ειδικές ανάγκες που επιδιώκουν να βελτιώσουν την 
ποιότητα της καθημερινής τους ζωής  κερδίζοντας έτσι μεγαλύτερη ανεξαρτησία (Vanderhaeghen, 
1994: 855). 
23 Ο όρος inclusive education αντικαθιστά τους  προηγούμενους, αυτόν της ένταξης και της 
ενσωμάτωσης (Ζώνιου-Σιδέρη, επιμ., 2004α:36).   
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 Κάθε παιδί έχει μοναδικά χαρακτηριστικά, ενδιαφέροντα,  δυνατότητες και  

μαθησιακές ανάγκες. 

 Τα σχεδιαζόμενα εκπαιδευτικά συστήματα και τα εφαρμοζόμενα προγράμματα θα 

πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ευρεία ποικιλομορφία αυτών των 

χαρακτηριστικών και αναγκών. 

 Τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πρέπει να έχουν πρόσβαση στα 

«κοινά» σχολεία, τα οποία θα πρέπει να τα εκπαιδεύουν στα πλαίσια μιας 

παιδοκεντρικής παιδαγωγικής, ικανής να ανταποκριθεί σε αυτές τις ανάγκες. 

 Τα «κοινά» σχολεία με προσανατολισμό το σεβασμό της αρχής της ισοτιμίας 

συνιστούν το αποτελεσματικότερο μέσο κατά των διακρίσεων, δημιουργώντας 

κοινότητες που σέβονται τη διαφορετικότητα και επιτυγχάνουν έτσι την 

εκπαίδευση για όλους και με όλους (Salamanca statement, 1994:8). 

Πρέπει να επισημανθεί ότι στη διαμόρφωση των σύγχρονων τάσεων της ειδικής 

αγωγής συνέβαλαν επίσης ορισμένες κοινωνιολογικές θεωρήσεις, και κυρίως η 

αποκαλούμενη θεωρία της συμβολικής διάδρασης (sympolic interactionism),  η οποία 

αναπτύχθηκε ως στήριγμα στρατηγικών έρευνας στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου το 1920 

(Τζουριάδου, 1995: 30). Η κεντρική έννοια που δεσπόζει στο παραπάνω επιστημολογικό 

«παράδειγμα» δεν είναι το κοινωνικό σύστημα ούτε και η κοινωνική ομάδα αλλά η 

κοινωνική δράση και κυρίως το ίδιο το άτομο, ως κοινωνικό ον (Λαμπίρη - Δημάκη, 

1990:63).   

 Κάθε  άτομο  στα  πλαίσια  της  κοινωνικής διάδρασης  μαθαίνει να κατανοεί τα 

σύμβολα και τα νοήματά τους. Σύμφωνα με τον  Charon, «τα σύμβολα είναι ειδικοί τύποι 

κοινωνικών αντικειμένων τα οποία χρησιμοποιούνται για να αντιπροσωπεύουν  ή να 

συμβολίζουν ό,τι συμφωνούν οι άνθρωποι ότι πρέπει να αντιπροσωπεύουν» (Ritzer, 

2000:251). Στα σύμβολα ανήκουν η γλώσσα, η μιμητική, το βλέμμα, το ντύσιμο και 

οτιδήποτε χρησιμοποιούμε για γίνει κατανοητός ο εαυτός μας στους άλλους (Σούλης, 
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2002:66). Με τη χρήση των συμβόλων ο άνθρωπος δημιουργεί τον κόσμο στον οποίο 

συμμετέχει και δρα (Charon, 1995:62), επίσης μαθαίνει να αντιδρά ανάλογα με τις 

προσδοκίες και τις αντιδράσεις των άλλων απέναντι σε αυτόν, και να τροποποιεί ανάλογα 

ή να ελέγχει τη συμπεριφορά του.  

Η  έμφαση  σύμφωνα  με αυτή τη θεωρία δίνεται στα νοήματα και στον τρόπο 

αλληλεπίδρασης κατά τη διαπροσωπική επικοινωνία. Το άτομο, μέσω της εσωτερικής 

συζήτησης  βάζει  τον  εαυτό  του  στη  θέση των άλλων, και προσπαθεί να κρίνει τον 

εαυτό του από την οπτική τους ανακαλύπτοντας την κοινωνία μέσα από τα λεγόμενά τους. 

Οι  πράξεις  αυτές  καθαυτές  δεν  είναι  τόσο σημαντικές  όσο  η  σημασία  που αποδίδει 

το άτομο σε αυτές. Ανάμεσα στα άτομα με και χωρίς ειδικές ανάγκες αναπτύσσονται 

ορισμένες χειρονομίες και ένας ξεχωριστός συμβολισμός. Είναι απαραίτητο από τη σκοπιά 

των ατόμων με μειονεξίες να αποκωδικοποιούν και να ερμηνεύουν σωστά αυτούς τους 

συμβολισμούς, γιατί αυτό αποτελεί και τη βάση της διαμόρφωσης της αυτοεικόνας τους, 

της ταυτότητάς τους, τονώνει το αυτοσυναίσθημά τους και συντελεί σημαντικά στο να 

κερδίσουν την εκτίμηση των άλλων. Αν η παραπάνω λειτουργία δεν επιτυγχάνεται, 

καταλήγουμε σε ανατροπές της διάδρασης και σε μια διαταραγμένη ταυτότητα. Η λύση 

που φαίνεται πιο πρόσφορη για να μαθαίνουν και να κατανοούν οι μαθητές με μειονεξίες 

τα σύμβολα και τις αντιδράσεις των «φυσιολογικών» μαθητών και αντίστροφα 

επιτυγχάνεται μόνο μέσα από την ένταξη και τη συναναστροφή σε ένα κοινό περιβάλλον 

(Σούλης, 2002:67).   

Με την κοινή φοίτηση το παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αποκτά την 

ευκαιρία να βελτιώσει την αυτοεικόνα και το αυτοσυναίσθημά του, ενώ παράλληλα 

επωφελείται και το «κανονικό» παιδί καθώς, μαθαίνει για τη διαφορά/απόκλιση, διευρύνει 

τις αντιλήψεις του και πλουτίζει με πρωτόγνωρες εμπειρίες τον συναισθηματικό του κόσμο 

(Μπεζεβέγκης, Καλαντζή - Αζίζι & Ζώνιου Σιδέρη, 1994:706). 
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Πρέπει να επισημανθεί ότι, οι ενταξιακές διαδικασίες που ακολουθήθηκαν και 

ενσωματώθηκαν στις ευρύτερες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις διάφορων χωρών, 

υλοποιήθηκαν διαφορετικά σε κάθε χώρα. Σύμφωνα με τις στρατηγικές που 

ακολουθήθηκαν διακρίνονται τέσσερα μοντέλα υλοποίησης της από κοινού εκπαίδευσης 

των μαθητών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

• Το «κατηγορικό -  παραδοσιακό» μοντέλο στο οποίο η εκπαίδευση εξαρτάται από 

το είδος των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά.  

• Το μοντέλο «των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών», όπου τα παιδιά εντάσσονται 

στη χώρο της  ειδικής εκπαίδευσης και στη διαδικασία ενσωμάτωσης με κριτήριο 

τις παιδαγωγικές τους ανάγκες και όχι το είδος του προβλήματος.  

• Το μοντέλο «εξωτερικής στήριξης», όπου τα παιδιά δέχονται ειδική βοήθεια έξω 

από το σχολείο για να μπορέσουν να ενταχτούν, όσο το δυνατόν περισσότερο 

ισότιμα, στη διαδικασία της ενσωμάτωσης. 

• Tο μοντέλο «ενσωμάτωσης για όλους» που απαιτεί αλλαγές στο κανονικό 

εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε να μπορεί να δέχεται κάθε μαθητή ανεξάρτητα από 

τις  ιδιαιτερότητες του (Τζουριάδου, 2000:122-123). 
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3.2. Διασαφηνίσεις εννοιών που σχετίζονται με ενταξιακές  προσεγγίσεις 
 
 
 

Στην προσπάθεια για την περιγραφή της από κοινού εκπαίδευσης παιδιών με και 

χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες χρησιμοποιήθηκαν διάφοροι όροι όπως: ένταξη, 

ενσωμάτωση και συνεκπαίδευση οι οποίοι συχνά εμφανίζονται ως συνώνυμοι. Εντούτοις 

υπάρχουν ορισμένες διαφοροποιήσεις, έτσι:  

Ένταξη (integration), είναι η έννοια που αναφέρεται στη συστηματική τοποθέτηση 

των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές  ανάγκες  στις  τάξεις  του  κοινού σχολείου24 

διατηρώντας παράλληλα τα βασικά και κύρια χαρακτηριστικά τους (Κυπριωτάκης, 

2001:19, Ζώνιου-Σιδέρη, 2000β:36), σημαίνει την αποδοχή, ατόμων με διαφορετικά 

χαρακτηριστικά σε μια ήδη λειτουργούσα ομάδα - με τη δική της φυσική και κοινωνική 

δυναμική - για την απόκτηση ρόλων στο πλαίσιο αυτής της ομάδας (Κολιάδης, Μυλωνάς, 

Κουμπιάς, Γιαβρίμης, Βαλδάμη & Βάρφη, 2000:75). Οι μαθητές  με την είσοδό τους στις 

συνηθισμένες τάξεις μπαίνουν στον «κύκλο ζωής» χωρίς όμως να συμμετέχουν πλήρως 

(Κόμπος, 1992:13).  

Ενσωμάτωση (mainstreaming, incorporation), σημαίνει συνένωση σε ένα σώμα, 

καθώς τα αρχικά χαρακτηριστικά του ατόμου που ενσωματώνεται, αφομοιώνονται πλήρως 

και εξαφανίζονται με την πρόσκτηση χαρακτηριστικών ενός ετεροειδούς συνόλου  μέσω  

της  ευρύτερης  αλληλεπίδρασης  με  το  κοινωνικό σύνολο στο οποίο εντάσσεται το άτομο 

Ζώνιου - Σιδέρη, 1998:127). Πρόκειται για αμοιβαία προσαρμογή μεταξύ ενός προσώπου 

και μιας ομάδας, καθένα από τα στοιχεία της οποίας μεταμορφώνεται και εμπλουτίζεται 

μέσω της  επαφής. Η ενσωμάτωση θεωρείται κάτι περισσότερο από την απλή ένταξη, η 

οποία προηγείται της ενσωμάτωσης (Τσιαναρέλης, 1993:18). Στο χώρο της εκπαίδευσης η 

                                                 
24 Εντάσσεται στο γενικό σχολείο στο οποίο προηγουμένως δεν ήταν αποδεκτό (Γενά, 1997:102). 
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ενσωμάτωση αποτελεί την βασική προϋπόθεση πρόσβασης σε όλες τις δραστηριότητες και 

σε όλους τους χώρους της κοινωνικής ζωής (Πολυχρονοπούλου, 2003:101).  

Ο όρος inclusive εκπαίδευση25 (συνεκπαίδευση), σημαίνει την ένταξη όλων των 

παιδιών, ανεξάρτητα από ικανότητες, ανάγκες, διαφορές, προβλήματα και δυσκολίες, σε 

ένα σχολείο για όλους, στο οποίο λαμβάνουν ίσες ευκαιρίες στη διδασκαλία και στη 

μάθηση, σε ένα σχολείο που δεν στιγματίζει και κατηγοριοποιεί μειονεξίες, αλλά αντιθέτως 

επιβραβεύει τις επιτυχίες και ενθαρρύνει όλες τις προσπάθειες.  

Η  συνεκπαίδευση δεν αποτελεί μεταρρύθμιση της ειδικής εκπαίδευσης. Η ανάγκη 

για σύγκλιση και αναδόμηση του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος, εντάσσεται στη  

νέα φιλοσοφία που προσπαθεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες μιας μεταβαλλόμενης 

κοινωνίας, και την προσαρμογή του χωριστού ειδικού εκπαιδευτικού συστήματος. Είναι η 

ανάπτυξη ενός ενιαίου συστήματος που έχει σημαντικά εκπαιδευτικά οφέλη τόσο για τους 

μαθητές με ειδικές ανάγκες όσο και γι´ αυτούς χωρίς ειδικές ανάγκες. Είναι το σύστημα 

που παρέχει  ποιοτική εκπαίδευση για όλα τα παιδιά (Lipsky  & Garner, 1999:15). 

Σύμφωνα με τον Barton η συνεκπαίδευση (ενιαία εκπαίδευση), δεν είναι 

αυτοσκοπός αλλά το μέσο για τη δημιουργία ενιαίας κοινωνίας. Ξεπερνά το ζήτημα της 

αναπηρίας και αφορά την εξάλειψη όλων των μορφών καταπίεσης (Clough, 2000:16). Η 

συνεκπαίδευση είναι μια σταδιακά εξελισσόμενη διαδικασία, χωρίς ουσιαστικό τέλος και 

δεν αποτελεί  απλά ένα  στάδιο στο οποίο μπορούμε να φτάσουμε σε μια συγκεκριμένη 

στιγμή (Carrington & Robinson, 2004:141, Αγγελίδης & Στυλιανού, 2005:89). Η 

συνεκπαίδευση παρέχει την καλύτερη λύση για ένα σχολικό σύστημα που μπορεί να 

ικανοποιήσει τις ανάγκες όλων των  μαθητών,  η οποία όμως δεν μπορεί να αναπτυχθεί σε 

απομόνωση από τη συνολική σχολική ανάπτυξη.      

 Σε ορισμένα κράτη της Ευρώπης, στις Η.Π.Α. και την Αυστραλία, αναθεώρησαν 
                                                 
25 Η inclusive εκπαίδευση μπορεί να  αποδοθεί  ως  «συμπεριληπτική εκπαίδευση» και με 
περιφραστικό τρόπο ως, η εκπαίδευση που συμπεριλαμβάνει όλους δηλαδή λαμβάνει υπόψη της τις 
ανάγκες και τη διαφορετικότητα όλων (Ζώνιου-Σιδέρη, 2000β:36, Αγγελίδης & Στυλιανού, 2005:87-
101). 
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την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής  των  προγραμμάτων ένταξης και εμφάνισαν  την 

«inclusive  education» ως εξέλιξη του μοντέλου της ένταξης. Η «ένταξη» εφαρμόσθηκε ως 

πρακτική, χωρίς την ύπαρξη θεωρητικού και ιδεολογικού πλαισίου, και για το λόγο αυτό 

απέτυχε κατά την υλοποίησή της στα υπάρχοντα εκπαιδευτικά συστήματα (Ζώνιου-

Σιδέρη, επιμ., 2004α : 40).    

Η βασική διαφορά ανάμεσα στις έννοιες της ένταξης και της συνεκπαίδευσης 

έγκειται ότι, με την ένταξη αναφερόμαστε στον τρόπο που οι συγκεκριμένες ομάδες 

μαθητών μπορούν να φοιτούν στο γενικό σχολείο, ενώ η συνεκπαίδευση επικεντρώνεται 

στην ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχεται σε όλους τους μαθητές για να μπορούν να 

φοιτούν σε αυτό. Η συνεκπαίδευση επίσης προσανατολίζεται στην εκπαιδευτική 

αναβάθμιση όλων των μαθητών χωρίς να τους κατηγοριοποιεί (Σούλης, 2008:53). 

Για την εφαρμογή της συνεκπαίδευσης δεν τοποθετούνται οι μαθητές με μειονεξίες 

στο ήδη υπάρχον γενικό σχολείο, από το οποίο προηγουμένως είχαν αποκλειστεί, αλλά  

πρέπει το παραδοσιακό σχολείο να αναμορφωθεί για να καταστεί ικανό να εξυπηρετεί τις 

ανάγκες όλων των παιδιών όποιες και αν είναι αυτές (Τάφα, 1997:102). Η μετατροπή των 

υπαρχουσών δομών σημαίνει την μετάβαση από ένα μοντέλο κοινωνικής πρόνοιας σε ένα 

μοντέλο ίσων ευκαιριών και δικαιωμάτων, με ταυτόχρονη άρση των προκαταλήψεων και 

αποδοχή της διαφορετικότητας (Ζώνιου-Σιδέρη, επιμ., 2000α : 59-60).   

Ως προς τα νέα μοντέλα της εκπαιδευτικής πολιτικής στα οποία συγκαταλέγεται  

και το μοντέλο full inclusion, αυτά προάγουν μια νέα φιλοσοφία εκπαίδευσης και ως προς 

τους στόχους (μη ανταγωνιστικό, δημοκρατικό σχολείο, ποιοτική εξατομικευμένη 

αξιολόγηση κ.α.), και ως προς τις παιδαγωγικές τεχνικές (εξατομικευμένη - 

προσωποποιημένη διδασκαλία, προγράμματα ανάπτυξης ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων 

κ..α.). Το μοντέλο full inclusion συνιστά ουσιαστικά, ρήξη με όλα τα προηγούμενα 

εκπαιδευτικά μοντέλα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο     
 
 

4.1. Ειδική αγωγή στην Ελλάδα 

 
Η ειδική αγωγή και εκπαίδευση μέχρι πρόσφατα αποτελούσε έναν εξειδικευμένο 

κλάδο του εκπαιδευτικού συστήματος, έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη μεθόδων για την 

επίλυση εκπαιδευτικών και διδακτικών προβλημάτων που αφορούσαν μαθητές με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες (Τζουριάδου, 1995:11).    

Σήμερα η ειδική αγωγή αν και θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα της συνολικής 

εκπαιδευτικής στρατηγικής μιας χώρας, συνήθως αποτελεί δεύτερη προτεραιότητα. 

Μερικοί από τους λόγους που συντελούν στη διατήρηση αυτού του φαινόμενου, είναι οι 

ακόλουθοι:  

♦ Το κόστος της είναι ιδιαίτερα υψηλό, με συνέπεια οι εκάστοτε κυβερνήσεις να 

επιφυλάσσονται στο να διαθέσουν τα απαραίτητα κονδύλια και πιστώσεις. 

♦ Η ειδική αγωγή, αποτελείται από ένα σύνολο ειδικών υπηρεσιών και 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων στήριξης, που παρέχει το εκπαιδευτικό σύστημα 

σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σε συνδυασμό με ιατρικά και 

κοινωνικά μέτρα. Προϋποθέτει την εμπλοκή και συνεργασία διεπιστημονικής 

ομάδας  με τελείως διαφορετικό υπόβαθρο και  θεωρήσεις. 

♦ Πολλά άτομα με ειδικές ανάγκες δεν έχουν τη δυνατότητα από μόνα τους να 

συγκροτήσουν ομάδες πίεσης, για να διεκδικήσουν «το αυτονόητο» που δεν είναι 

τίποτα άλλο από τα δικαιώματά τους (Χρηστάκης, 2007:137). 

Και στη χώρα μας η ειδική αγωγή σε αντίθεση με τη γενική αγωγή για μεγάλο 

χρονικό διάστημα πέρασε απαρατήρητη. Παρέμεινε στο περιθώριο όχι μόνο από το πεδίο 

σύγκρουσης διαφόρων κυβερνήσεων και πολιτικών κομμάτων  αλλά και από οποιοδήποτε 

κρατικό ή κοινωνικό ενδιαφέρον (Πυργιωτάκης, 2001:192). 
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Στην Ελλάδα οι πρώτες σποραδικές και μη συστηματικές προσπάθειες στο χώρο 

της ειδικής αγωγής  ανάγονται  στην  ιδιωτική  πρωτοβουλία  που ήταν θεμελιωμένη ως  το 

τέλος του μεσοπολέμου, στο συναίσθημα του «οίκτου» και στη φιλανθρωπία τα οποία 

αποτελούσαν τα κύρια χαρακτηριστικά που έτρεφε η τότε ελληνική κοινωνία για τα εν 

λόγω άτομα. Η αντίληψη των ιδιωτών για τα παραπάνω άτομα ήταν πως αν και 

«δυστυχισμένα πλάσματα» διέθεταν κάποιες δυνατότητες ικανές να αφυπνιστούν και να 

αξιοποιηθούν (Στασινός, 1991:42).   

Η συμβολή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για την προστασία των ατόμων με ειδικές 

ανάγκες ήταν καταλυτική κυρίως, μετά το Β΄ παγκόσμιο πόλεμο με την ίδρυση 

εκκλησιαστικών και ανθρωπιστικών οργανώσεων και σωματείων. Οι προσπάθειες που 

καταβλήθηκαν αν και χαρακτηρίζονται φιλότιμες και αξιέπαινες παρουσίαζαν τα 

παρακάτω μειονεκτήματα: 

1. Ήταν σπασμωδικές, απρογραμμάτιστες, μη έχοντας κοινούς στόχους και ενιαία 

εκπαιδευτική πολιτική. Τα φιλανθρωπικά ιδρύματα και τα σωματεία κινήθηκαν 

αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη δικών τους αναγκών αγνοώντας τις 

εμπειρίες που είχαν προσκομίσει νωρίτερα άλλα. Η απουσία αξιοποίησης των 

εμπειριών λειτούργησε ως ανασταλτικός παράγοντας για την άμεση εξέλιξη και 

πρόοδο της ειδικής αγωγής. 

2. Τις πιο πολλές φορές η ιδιωτική πρωτοβουλία συνδεόταν με τον οραματιστή  και  

πρωτεργάτη  της  ίδρυσης  ο  οποίος  είχε  παράλληλα  και  «όρεξη» να την 

υπηρετήσει όσο το δυνατόν καλύτερα. Δεν ήταν εξάλλου λίγες οι φορές που 

παρατηρήθηκε αποδυνάμωση της όλης προσπάθειας με την αποχώρησή του. 

3. Σε ορισμένες περιπτώσεις ηγήθηκαν της ιδιωτικής πρωτοβουλίας άτομα αναρμόδια 

που δε διέθεταν την επιστημονική εγκυρότητα ούτε και τη γενικότερη ευαισθησία, 

προϋπόθεση σημαντική και απαραίτητη του παραπάνω ρόλου.  
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4. Η απουσία της επίσημης πολιτείας σε συνδυασμό με την ποικιλομορφία που 

προέκυψε από τη δράση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας είχε αρνητικές επιπτώσεις 

στην ανάπτυξη του θεσμού της ειδικής αγωγής (Πυργιωτάκης, 2001:193-194). 

Έτσι, ο ιδιωτικός τομέας σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που αφορούσαν κατά 

κύριο λόγο τις κατηγορίες των «σωματικών ανάπηρων» και των «νοητικώς 

υστερούντων» πέτυχε τελικά να ενθαρρύνει την κοινωνική απομόνωση αυτών των 

ατόμων με την προγραμματική τους ένταξη σε απρόσωπες ιδρυματικές δομές 

(Στασινός, 1991:269).   

Στην ελληνική εκπαιδευτική νομοθεσία, για πρώτη φορά και συγκεκριμένα στο 

άρθρο 6 του Νόμου 4397/1929 αναφέρεται ότι, οι «πνευματικώς ανώμαλοι» 

απαλλάσσονται από την υποχρέωση να φοιτήσουν σε σχολείο. Με αυτό τον τρόπο  η 

επίσημη πολιτεία ουσιαστικά εγκαταλείπει στη μοίρα τους τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, 

όμως λειτουργώντας αντισταθμιστικά με το άρθρο 1 του ίδιου νόμου το Υπουργείο αφήνει 

τη δυνατότητα είτε να «κανονίσει ιδίαν διδασκαλίαν», είτε «να καταρτήσει χάριν αυτών 

ιδίαν τάξιν ή ίδιον σχολείον εάν υπάρχει αριθμός τοιούτων επαρκής» (Ζαφειριάδης, 

2002:9). 

Ο επόμενος νόμος στη χώρα μας που αναφέρεται στην Ειδική Αγωγή είναι ο 

Νόμος 453/1937. Με το νόμο αυτό προσδιορίζεται η έννοια του νοητικά καθυστερημένου 

παιδιού και θεσμοθετείται η ίδρυση του πρώτου ειδικού σχολείου στην Αθήνα από 

πλευράς επίσημης πολιτείας και μετά από πιέσεις της Ρόζας Ιμβριώτη (Ζώνιου-Σιδέρη, 

2000α:29). Ο νόμος προέβλεπε την ίδρυση και άλλων «όμοιων σχολείων» στην Αθήνα ή 

και σε άλλες περιοχές καθώς και τη δυνατότητα προσθήκης «ειδικών τάξεων» σε ήδη 

λειτουργούντα τακτικά σχολεία (Κουτρομάνος, 1996:29).  

Ακολουθεί ο νόμος 1904/1951, ο οποίος ψηφίστηκε ομόφωνα από την ελληνική 

βουλή, και προσδιόριζε το εννοιολογικό περιεχόμενο (προϋποθέσεις) της τυφλότητας στα 

άτομα, θέσπιζε την τήρηση γενικού μητρώου τυφλών στο Υπουργείο Κοινωνικής 
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Πρόνοιας, ρύθμιζε θέματα που αφορούσαν την εκπαίδευση των τυφλών καθιστώντας 

υποχρεωτική τη φοίτηση τυφλών παιδιών σε ειδικές σχολές καθώς και ζητήματα 

επιδοματικής πολιτικής (Στασινός, 1991:63). Ο παραπάνω νόμος στην πραγματικότητα, 

δεν υποχρέωνε την ελληνική πολιτεία σε συγκεκριμένη ανάληψη ευθυνών έχοντας ως 

συνέπεια οι τύχες των ατόμων με ειδικές ανάγκες να εξαρτώνται αποκλειστικά και μόνο 

από τα χέρια των διαχειριστών της φιλανθρωπίας  (Κουρουμπλής, 1994:70). 

Το 1954 μια ομάδα νέων ειδικών επιστημόνων (ψυχίατροι,  ψυχολόγοι, παιδαγωγοί 

και  κοινωνικοί λειτουργοί) με  σπουδές στο εξωτερικό πρωτοστατούν ιδρύοντας συλλό-

γους, (Καλαντζής,1984:60-61) με σκοπό τη μελέτη και τον προγραμματισμό στον τομέα 

της ειδικής αγωγής στην Ελλάδα. Συντάσσονται εκθέσεις με διάφορες παρατηρήσεις και 

επισημαίνεται η υποχρέωση που έχει η  πολιτεία για τη φροντίδα και εκπαίδευση των 

Α.μ.Ε.Α. καθώς και την αναγκαιότητα ίδρυσης ειδικών σχολείων. Ωστόσο, το Υπουργείο 

Παιδείας παραμένει απλός θεατής των εξελίξεων.  

 Το 1969, η τότε δικτατορική κυβέρνηση επιχειρώντας να επιλύσει κάποια από τα 

συσσωρευμένα προβλήματα που συνδέονταν με την εκπαίδευση των Α.μ.Ε.Α. προχώρησε 

στην ίδρυση Γραφείου Ειδικής Αγωγής στο Υπουργείο Παιδείας26. Το Γραφείο αυτό 

πλαισιωμένο με αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, είχε σκοπό τη μελέτη των θεμάτων που 

είχαν σχέση με τα παιδιά που αδυνατούσαν να φοιτήσουν σε κανονικά σχολεία και 

παράλληλα να ωφεληθούν από το πρόγραμμα μαθημάτων και τη μέθοδο διδασκαλίας 

(Σούλης, 2002:288). Οι υπεύθυνοι του Γραφείου εισηγήθηκαν προς την τότε ηγεσία του 

Υπουργείου τη λήψη ορισμένων θεσμικών μέτρων, χωρίς ωστόσο να  επιφέρουν 

σημαντικές αλλαγές στο πεδίο της ειδικής αγωγής. Τα μέτρα αφορούσαν: 

α) Την οργάνωση σεμιναρίου θεραπευτικής παιδαγωγικής στο Μαράσλειο 

Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. 

                                                 
26  Απόφαση, του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με αριθ. 101491/1-8-1969 (ΦΕΚ 490β).   
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β) Την ίδρυση ειδικών σχολείων στις έδρες των Παιδαγωγικών Ακαδημιών και σε 

μεγάλα αστικά κέντρα για την εκπαίδευση των παιδιών με νοητική καθυστέρηση. 

γ) Την εκπόνηση αναλυτικού προγράμματος για τα ειδικά σχολεία. 

δ) Την εισαγωγή μαθήματος για την αγωγή των  νοητικά καθυστερημένων παιδιών 

στο διδακτικό πρόγραμμα των Παιδαγωγικών Ακαδημιών και 

ε) Τη σύσταση επιτροπής για τη μελέτη και σύνταξη έκθεσης σχετική με την ειδική 

εκπαίδευση στην Ελλάδα (Κουτρομάνος, 1996:36).  

Το ίδιο έτος καθιερώθηκε, η δυνατότητα ειδίκευσης των δασκάλων στην ειδική 

αγωγή. Η ειδίκευση  παρέχονταν στο  Διδασκαλείο  Δημοτικής  Εκπαίδευσης κατόπιν 

επιτυχούς συμμετοχής σε εισιτήριες εξετάσεις και η διάρκειά της ήταν ένα μόλις εξάμηνο27 

(Πυργιωτάκης, 2001:207-208), οι εκπαιδευτικοί αποδεσμεύονται από την εργασία σε 

σχολείο, και η ειδίκευσή τους επικυρώνεται με τη λήψη πτυχίου (Παντελιάδου, 

Πατσιοδήμου, 2000:20).   

Στα θετικά της περιόδου αυτής συγκαταλέγεται επίσης η δημιουργία και η 

δραστηριοποίηση οργανώσεων ανάπηρων και γονέων, οι οποίες αργά αλλά σταθερά 

άρχισαν να γίνονται υπολογίσιμες. 

Το ενδιαφέρον του επίσημου κράτους για  συστηματική και προγραμματισμένη 

ανάπτυξη της ειδικής αγωγής άρχισε να διαφαίνεται μετά τη μεταπολίτευση.  

Συγκεκριμένα, η μεταδιδακτορική Βουλή των Ελλήνων του 1974 κατοχύρωσε 

συνταγματικά τα «δικαιώματα του μειονεκτικού παιδιού». Τον αμέσως επόμενο χρόνο με  

τη συγκρότηση της πρώτης  «Επιτροπής μελέτης  και προγραμματισμού της Ειδικής 

Αγωγής» στο ΥΠ.Ε.Π.Θ., συναποτελούμενη από ειδικούς επιστήμονες (παιδαγωγούς, 

ψυχολόγους και ψυχίατρους) υλοποιήθηκαν οι παρακάτω θεσμικές αλλαγές: 

                                                 
27  Η διάρκεια της μετεκπαίδευσης για ειδίκευση στο χώρο της Ειδικής Αγωγής έγινε ετήσια με το 
Νόμο 1222/72 και με το Νόμο 227/75, ΦΕΚ 273/75 Α΄ «Περί της παρά τω Μαρασλείω Διδασκαλείω 
Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, μετεκπαιδεύσεως …», επιμηκύνθηκε η διάρκειά της στα δυο έτη 
(Κουτρομάνος 1996:137, Πυργιωτάκης., 2001:208). 
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α) Η ειδική μετεκπαίδευση των δασκάλων επεκτάθηκε από ένα σε δύο χρόνια και 

εξισώθηκε το πτυχίο με αυτό της μετεκπαίδευσης στη γενική αγωγή 

(Χρηστάκης,2006:109), παράλληλα όμως εμπλουτίστηκε και το αναλυτικό 

πρόγραμμα28 με την εισαγωγή και άλλων ειδικών μαθημάτων. 

β) Αναβαθμίστηκε το Γραφείο Ειδικής Εκπαιδεύσεως αρχικά σε Τμήμα Ειδικής 

Αγωγής και μετέπειτα σε Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής, η οποία οργανώθηκε σε 

τμήματα για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση προβλημάτων στον τομέα 

αυτό29. 

γ) Εισάγεται για πρώτη φορά ο θεσμός του ειδικού επιθεωρητή (Στασινός, 

1991:235-236).        

Το 1981 η  Βουλή των Ελλήνων ψήφισε το νόμο  1143/198130, ο οποίος αποτελεί  

τον πρώτο αυτοτελή νόμο στην ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης στον τομέα της ειδικής 

αγωγής. Ο νόμος αυτός: 

1) Οριοθετεί  εννοιολογικά τον όρο  «αποκλίνοντα  άτομα».  

2) Προσδιορίζει  τις  κατηγορίες  στις  οποίες  μπορούν  να  εγγραφούν τα   άτομα 

αυτά. 

3) Ορίζει ότι η ειδική εκπαίδευση σε επίπεδο Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας, 

Δευτεροβάθμιας και Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης θα παρέχεται σε 

δημόσια και ιδιωτικά σχολεία  

4) Προβλέπονται ειδικές σχολικές δομές του θεσμού: ειδικά σχολεία, ειδικές τάξεις 

- τμήματα ή ομάδες.  

                                                 
28  Με την παραδοσιακή έννοια του όρου, το αναλυτικό πρόγραμμα είναι ένα διάγραμμα μαθημάτων 
που περιλαμβάνει τους γενικούς σκοπούς κάθε μαθήματος, τη διδακτέα ύλη τη χρονική διάρκεια 
καθώς και διάφορες άλλες δραστηριότητες των μαθητών (Φλουρής Γ., 2000:9). 
29  ΠΔ 147/1975, ΦΕΚ 56 Α΄/15-3-76, «Περί οργανισμού Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ.» (Κουτρομάνος, 1996: 
137).  
30 ΦΕΚ 80/31.3.1981 τ.Α. «Περί ειδικής αγωγής, ειδικής επαγγελματικής εκπαιδεύσεως, 
απασχολήσεως και κοινωνικής μερίμνης, των αποκλινόντων εκ του φυσιολογικού ατόμων και άλλων 
τινών εκπαιδευτικών διατάξεων», (ΥΠ.Ε.Π.Θ., Δελτίο πληροφοριών ειδικής αγωγής, 1984:33).  
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5) Ορίζεται ως υποχρεωτική (από έξι έως δεκαεπτά χρόνων) η φοίτηση των 

μαθητών με ειδικές ανάγκες.  

6) Η αποκλειστική ευθύνη για τη λειτουργία του θεσμού, σε εκπαιδευτικό καθώς  

και  σε  διαγνωστικό - συμβουλευτικό  επίπεδο, μεταβιβάζεται στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

7) Θεσμοθετεί κατά κλάδους, θέσεις εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού, καθώς 

και θέσεις νέων ειδικοτήτων. 

8)  Εξασφαλίζει το συντονισμό δράσης των συναρμόδιων φορέων της ειδικής 

εκπαίδευσης. 

9) Προσδιορίζει τις δυνατότητες ειδίκευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού. 

10) Υλοποιείται η επαγγελματική ένταξη των Α.μ.Ε.Α. θέτοντας σε εφαρμογή 

προγενέστερους νόμους31  

11) Δημιουργούνται τέσσερις θέσεις ειδικών επιθεωρητών καθώς και θέσεις νέων 

ειδικοτήτων (Κουτρομάνος,1996:138, Ζώνιου-Σιδέρη, 2000β:30-31). 

Η ψήφιση του Νόμου  1143/1981 αν και θεωρήθηκε κατάκτηση στο χώρο της 

Ειδικής Αγωγής, έγινε αντικείμενο έντονης κριτικής από τους «ειδικούς», που επεσήμαναν 

τις αρνητικές και θετικές πλευρές των σχετικών διατάξεων. Έτσι ο νόμος που 

συμπληρώθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 603/8232, αν και κατευθυνόταν στα πλαίσια 

των αρχών της αναγνώρισης των ίσων ευκαιριών για όλους τους πολίτες, της σχολικής και 

κοινωνικής ενσωμάτωσης καθώς και της επαγγελματικής και κοινωνικής αποκατάστασης 

(Τζουριάδου, 1995:66-67), ουσιαστικά δε συνέβαλε στην πολιτική της ένταξης ενώ 

αντιθέτως ευνόησε και ενίσχυσε την ξεχωριστή ειδική εκπαίδευση, οδηγώντας τους 

μαθητές με ειδικές ανάγκες στην περιθωριοποίηση (Ζώνιου - Σιδέρη, 2000α:32).  

Με το Νόμο 1143/1981 συνεχίζει και παραμένει σε ισχύ το δυαδικό εκπαιδευτικό 

σύστημα, αυτό των ειδικών σχολείων, τάξεων και ειδικών κέντρων και το άλλο το γενικό, 
                                                 
31  Νόμος 963/79 ΦΕΚ 202 Α΄ «Περί επαγγελματικής αποκαταστάσεως αναπήρων και εν γένει ατόμων    
μειωμένων ικανοτήτων». 
32  Το Προεδρικό Διάταγμα 603/82, ΦΕΚ 117, τ.Α΄ 21/09/1982, αναφερόταν στην «Οργάνωση και 
λειτουργία μονάδων ειδικής αγωγής» (Ζώνιου-Σιδέρη, 1998:95).  
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το κανονικό σχολείο (Ξηρομερίτη, 1997:32). Ο Καλαντζής,  ο τότε πρόεδρος της 

επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας ισχυρίστηκε πως ο συγκεκριμένος νόμος παρέδωσε 

την ειδική αγωγή στα χέρια της λεγόμενης ιδιωτικής πρωτοβουλίας  (Σούλης, 2002:291). 

Το 1984 δημοσιοποιήθηκε ένα σχέδιο νόμου, γνωστού ως «αντι-309» το οποίο 

υποσχόταν ότι θα άλλαζε το αναχρονιστικό πλαίσιο του παλιότερου νόμου. Τον επόμενο 

χρόνο ψηφίστηκε ο Νόμος 1566/30-09-1985 (ΦΕΚ 167 Α΄), για τη «Δομή και Λειτουργία 

της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». Ένα 

κεφάλαιο33, ήταν αφιερωμένο στον τομέα της ειδικής αγωγής και αναφερόταν στην 

υποχρέωση της πολιτείας για την ανάπτυξη της ειδικής αγωγής και την προσφορά 

υπηρεσιών και μέσων για να μπορούν τα Α.μ.Ε.Α. να εκπαιδεύονται, και να αναπτύσσουν 

τις δημιουργικές ικανότητες και δυνατότητές τους (Κουρουμπλής, 1994:78). Για πρώτη 

φορά στην Ελλάδα νομοθεσία που αφορούσε την εκπαίδευση των Α.μ.Ε.Α. αποτελούσε  

τμήμα νομοθετικού πλαισίου της γενικής εκπαίδευσης. Με την ψήφιση του νέου νόμου 

ουσιαστικά άρχιζε μια προσπάθεια της χώρας μας για να προλάβει τις εξελίξεις της Ειδικής 

Αγωγής στην Ευρώπη  (Ζώνιου - Σιδέρη, 2000α:33-34).     

       Τα θετικά σημεία του Νόμου 1566/1985 συνοψίζονται στα εξής σημεία: 

♦ Η σταδιακή ένταξη των ιδιωτικών ειδικών σχολείων στο δημόσιο τομέα. 

♦ Η υιοθέτηση της αρχής της ενσωμάτωσης των μαθητών με ειδικές ανάγκες στα 

γενικά σχολεία. 

♦ Η επιμήκυνση του χρόνου της υποχρεωτικής τους φοίτησης σε σχολεία. 

♦ Η εισαγωγή του μαθήματος ξένης γλώσσας στις ειδικές σχολικές μονάδες. 

♦ Η μεταβίβαση όλων των αρμοδιοτήτων στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. για θέματα σχετικά με 

την εκπαίδευση και αποκατάσταση των Α.μ.Ε.Α.    

♦ Η εκτύπωση διδακτικών βιβλίων στο σύστημα γραφής Braille για τυφλούς. 

                                                 
33  Το Ι΄ κεφάλαιο και συγκεκριμένα τα άρθρα 32-36 του Νόμου 1566/1985 αφιερώνονταν στο θεσμό  
της ειδικής αγωγής (http://www.fa3.gr/nomothesia_2/nomoth_education/index.htm).  
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       Ως αρνητικά σημεία του νόμου χαρακτηρίζονται: 

♦  Η πολιτική υπερσυγκεντρωτισμού του Υπουργείου Παιδείας στη λήψη 

αποφάσεων για θέματα του θεσμού της ειδικής αγωγής. 

♦    Η επικάλυψη και η συχνή σύγχυση στο έργο των σχολικών συμβούλων της 

Ειδικής και Γενικής εκπαίδευσης. 

♦    Ο καθορισμός ως υπεύθυνου και αρμόδιου για το ιατροδιαγνωστικό - 

συμβουλευτικό έργο το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας και όχι το 

ΥΠ.Ε.Π.Θ.    

Με το Νόμο 1566/1985 ιδρύεται  το Συμβούλιο Ειδικής Αγωγής (ΣΕΑ) που 

έρχεται να αντικαταστήσει το «Συντονιστικό και  Γνωµοδοτικό Συµβούλιο Ειδικής 

Αγωγής34». Στο Συμβούλιο συµµετείχαν εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών φορέων, των 

εκπαιδευτικών και εκπρόσωποι των γονέων, των ανάπηρων και των επιστημονικών 

ενώσεων. Οι αρμοδιότητες του παραπάνω οργάνου, σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ.2 είναι 

οι εξής: 

α) Έχει την ευθύνη για τον προσδιορισμό, σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των 

γενικών στόχων και κατευθύνσεων, τη διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής στους τομείς 

της ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης καθώς και την υποβολή των 

σχετικών προτάσεων στον Υπουργό Παιδείας. 

β) Τη γνωμοδότηση σε θέματα που παραπέμπονται σε αυτό, και αφορούν την ειδική 

αγωγή και την ειδική επαγγελματική εκπαίδευση και 

γ) την παρακολούθηση και τον έλεγχο για την εφαρμογή των προγραμμάτων και την 

εισήγηση για λήψη απαραίτητων μέτρων (Δημητρόπουλος, 1995:103). 

                                                 
34  Στην πραγματικότητα η ίδρυση και των δυο Συμβουλίων ήταν «εικονική», αφού ουσιαστικά δε 
λειτούργησαν  ποτέ. 
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Δύο ακόμη νόμοι στη συνέχεια ακολουθούν για να συμπληρώσουν το ήδη υπάρχον 

πλαίσιο της ειδικής αγωγής. Πρόκειται για τους νόμους 1824/198835 με τον οποίο 

καθιερώνεται η ενισχυτική διδασκαλία για τους μαθητές του δημοτικού σχολείου και 

γυμνασίου που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες σε συγκεκριμένα μαθήματα, και τον 

1771/198836 με τον οποίο τροποποιείται το σύστημα εισαγωγής των ατόμων με ειδικές 

ανάγκες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας (Ζώνιου - Σιδέρη, 2004β :32-33).    

Οι ανάγκες για εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση στο χώρο της ειδικής αγωγής, τα 

νεότερα δεδομένα στις επιστήμες της αγωγής σε συνδυασμό με τις αποφάσεις του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη σχολική και κοινωνική ένταξη των ατόμων με ειδικές 

ανάγκες οδήγησε την πολιτεία στην ψήφιση του Νόμου 2817/14.03.200037 (Σούλης, 

2002:294).           

 Στο νόμο που αφορά «την Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες και άλλες διατάξεις», μεταξύ άλλων: 

 Επαναδιατυπώνεται η ορολογία της Ειδικής Εκπαίδευσης δίνοντας έμφαση στις 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που χρίζουν τα Α.μ.Ε.Α. και όχι στις αιτίες των 

προβλημάτων τους. 

 Προωθείται, νομιμοποιείται και καθιερώνεται επίσημα ως βασική προτεραιότητα 

η αντίληψη της σχολικής ένταξης σε «κανονική» σχολική τάξη, με παράλληλη 

στήριξη από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, ή σε ειδικά οργανωμένα τμήματα 

ένταξης (πρώην ειδικές τάξεις), τα οποία λειτουργούν μέσα σε σχολεία της 

γενικής και τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.  

 Λαμβάνονται μέτρα για άτομα με ειδικές ανάγκες προσχολικής ηλικίας καθώς 

και για όσα από αυτά έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. 
                                                 
35  Νόμος 1824/1988, ΦΕΚ 296 Α΄/30-12-1988, «Ρυθμίσεις θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες 
διατάξεις», άρθρο 4, «Ενισχυτική διδασκαλία και πρόσθετη διδακτική βοήθεια» (http://www. alfavita. 
gr/ egiklioi/egiklioi20070428f.php).  
36  Νόμος 1771/1988, άρθρο 16, «Τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος εισαγωγής 
σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». 
37   ΦΕΚ Α΄78/14.03.2000. 
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 Καθιερώνεται ο θεσμός του «περιοδεύοντος» ειδικού εκπαιδευτικού.  

 Σε εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις, όπου η φοίτηση των ατόμων με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες σε σχολεία του κοινού εκπαιδευτικού συστήματος ή σε 

τμήματα ένταξης είναι αδύνατη, η εκπαίδευση των παιδιών αυτών μπορεί  να 

παρέχεται: α) σε αυτοτελή σχολεία ειδικής αγωγής β) σε νοσοκομεία, κέντρα 

αποκατάστασης,  ή σε ιδρύματα χρονίως πασχόντων και γ) μόνο σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις στο σπίτι, και στην περίπτωση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

ακόμη και το σύστημα της τηλε-εκπαίδευσης.  

 Aναδιοργανώνεται και τοποθετείται σε ορθολογική βάση η επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση των Α.μ.Ε.Α.   

 Αναγνωρίζεται η ελληνική νοηματική γλώσσα ως γλώσσα των κωφών και 

βαρήκοων μαθητών. 

 Θεσμοθετείται η κατάρτιση εξατομικευμένων προγραμμάτων βοήθειας και 

υπηρεσιών, ατομικά για κάθε μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

 Ιδρύεται Τμήμα Ειδικής Αγωγής38 στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, με έργο εκτός 

των άλλων α) την επιστημονική έρευνα και την υποβολή προτάσεων για το 

σχεδιασμό και την εφαρμογή εκπαιδευτικής πολιτικής στον τομέα της ειδικής 

αγωγής, β) το σχεδιασμό και την υποστήριξη προγραμμάτων επιμόρφωσης του 

προσωπικού της ειδικής αγωγής γ) το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των 

ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων, καθώς και την εκπόνηση του 

διδακτικού και λοιπού υποστηρικτικού υλικού για την εκπαίδευση των ατόμων με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δ) την αξιολόγηση των προγραμμάτων ειδικής 

αγωγής σε συνεργασία με το Τμήμα Αξιολόγησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ε) την προώθηση και εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στ) την επιστημονική 

υποστήριξη των σχολικών συμβούλων της ειδικής αγωγής και των 

                                                 
38  Νόμος 2817/2000 άρθρο 2, «Οργάνωση». 
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προγραμμάτων σχολικής ενσωμάτωσης, ζ) τη συνεργασία με επιστημονικούς 

φορείς και με εξειδικευμένους επιστήμονες του εσωτερικού και του εξωτερικού 

με σκοπό την προώθηση των θεμάτων της ειδικής αγωγής.  

 Ιδρύονται νέοι τύποι σχολικών μονάδων όπως: τα πολυδύναμα κέντρα ειδικής 

αγωγής (ΠΕΚΕΑ), τα τεχνικά επαγγελματικά εργαστήρια ειδικής αγωγής 

(ΤΕΕ)39 και τα εργαστήρια ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

(Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)40.  

 Θεσμοθετείται σε κάθε έδρα νομού διεπιστημονική ομάδα με την επωνυμία 

(Κ.Δ.Α.Υ.)41 «Κέντρο Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης».  

 Δημιουργούνται νέες ειδικότητες προσωπικού Ειδικής Αγωγής. 

 Εξασφαλίζονται μέσα διδασκαλίας σύγχρονης τεχνολογίας για τα άτομα με 

ειδικές ανάγκες όπως: πολυμέσα, λεξικά νοηματικής γλώσσας, μηχανές Μπράιγ 

(Braille), ακουστικά βαρηκοΐας  (Νόμος 2817/14.03.2000, «Ζώνιου-Σιδέρη, 

2000α: 35 -36). 

 Ο  παραπάνω νόμος παρά τις σύγχρονες αντιλήψεις και τα θετικά σημεία που 

παρουσιάζει, επικρίνεται για τα εξής: 

• Tην ασάφεια της ορολογίας του.  

                                                 
39   Στα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής ο μαθητής αποκτά γνώσεις και δεξιότητες σε συγκεκριμένους τομείς, για 
να μπορέσει αργότερα να εργασθεί.  
40   Πρόκειται για σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες φοιτούν 
μαθητές με νοητική υστέρηση, αυτισμό κ.α., ηλικίας 14-22 ετών, οι οποίες επιδιώκουν να προσφέρουν 
ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον, που θα βοηθήσει τους μαθητές και αυριανούς ενεργούς πολίτες για να 
διεκδικήσουν μια θέση στην σύγχρονη απαιτητική αγορά εργασίας. Για να επιτευχθούν τα παραπάνω,  
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., παρέχει ακαδημαϊκές γνώσεις προσαρμοσμένες ποσοτικά 
και ποιοτικά στις ιδιαίτερες ανάγκες και δυνατότητες των φοιτούντων μαθητών μέσα από μαθήματα 
όπως τη Γλώσσα, τα Μαθηματικά, και την Κοινωνική και Επαγγελματική Αγωγή.   
41   Τα Κ.Δ.Α.Υ. ανάλογα με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης παραπέμπουν το μαθητή α) σε σχολικές      
μονάδες ειδικής αγωγής, αν παρουσιάζει βαριές ή σύνθετες δυσκολίες μάθησης και β) σε κοινά 
σχολεία αν παρουσιάζει μέτριες ή ελαφρές δυσκολίες μάθησης. Στην περίπτωση όπου η διάγνωση του  
Κ.Δ.Α.Υ.  για το μαθητή είναι ελαφρές ή μέτριες δυσκολίες μάθησης και δεν είναι αντιμετωπίσιμες 
από τις υπηρεσίες που διαθέτει το σχολείο, τότε υποχρεούται (το Κ.Δ.Α.Υ.) να ορίσει την πρόσθετη 
ειδική εκπαιδευτική φροντίδα για το παιδί (Χρηστάκης, 2000:41- 43). 
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• Δεν απαντά σε σημαντικά ζητήματα που αφορούν την ειδική εκπαίδευση όπως: 

τρόπο αξιολόγησης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, το είδος και τη 

μορφή υποστηρικτικών υπηρεσιών κ.α. 

• Δεν αξιοποιεί στο μέγιστο δυνατό τις δυνατότητες των συλλόγων Γονέων και 

Κηδεμόνων και των άλλων κοινωνικών φορέων στην εκπαιδευτική διαδικασία 

(Σούλης, 2002:296-297).  

Στις 04-08-2008, κατατέθηκε για ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων σχέδιο νόμου 

σχετικό, με την «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες» του οποίου η ψήφιση ολοκληρώθηκε στις 04-09-2008 επί της 

Αρχής και κατά Άρθρο. 

Το Υπουργείο Παιδείας με ανακοίνωσή του μεταξύ άλλων αναφέρει πως από τις 

1.200 συνολικά προτάσεις που είχαν υποβληθεί κατά τη διάρκεια της δημόσιας 

διαβούλευσης από φορείς, από το αναπηρικό κίνημα, το γονεϊκό κίνημα και τους ειδικούς 

επιστήμονες υιοθετήθηκε το 90% εξ αυτών.  

Από τα άρθρα του νομοσχεδίου, 9 (εννέα) ψηφίστηκαν ομόφωνα και σε πολλά 

από τα υπόλοιπα συναίνεσαν τα περισσότερα κόμματα, (στο http://www.esos.gr/ 

nomothesia_ cat/nomoi/ eidikiagogi-4-9-2008.htm).     

 Ο νόμος 3699/2008 (ΦΕΚ A 199/02.10.2008 - Ημερομηνία Κυκλοφορίας 

06.10.2008): 

 Αντικαθιστά τον όρο ειδική αγωγή με αυτόν της «ειδικής αγωγής και 

εκπαίδευσης» (ΕΑΕ).  

 Επαναπροσδιορίζει την έννοια της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ως το σύνολο 

των παρεχομένων ειδικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία 

και διαπιστωμένες εκπαιδευτικές ανάγκες, και τον βασικό σκοπό της που 

αποτελεί, η διασφάλιση ίσων ευκαιριών στους παραπάνω μαθητές για πλήρη 

http://www.esos.gr/ nomothesia_ cat/nomoi/
http://www.esos.gr/ nomothesia_ cat/nomoi/
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συμμετοχή και συνεισφορά στην κοινωνία, ανεξάρτητη διαβίωση και οικονομική 

αυτάρκεια και αυτονομία  (άρθρο  1,  παρ.1). 

 Κατοχυρώνει θεσμικά για πρώτη φορά στη χώρα μας την υποχρεωτικότητα της 

ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης η οποία θα λειτουργεί πλέον ως ισότιμο και 

αναπόσπαστο τμήμα της ενιαίας εκπαίδευσης. Έως τώρα η παρακολούθηση 

μαθημάτων στις σχολικές δομές ειδικής αγωγής από παιδιά με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες ήταν προαιρετική. Στο εξής, με την ψήφιση του νέου νόμου 

οι οικογένειες των παιδιών θα είναι υποχρεωμένες να τα εγγράψουν στην 

αντίστοιχη βαθμίδα της εκπαίδευσης όπου ανήκουν διαφορετικά θα διώκονται από 

τον νόμο.  

 Η φοίτηση σε αυτοτελείς σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης  

(Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), προβλέπει μόνο μαθητές που δεν έχουν την ικανότητα 

αυτοεξυπηρέτησης. Οι παραπάνω μαθητές έχουν επίσης τη δυνατότητα να 

φοιτούν σε σχολεία της γενικής εκπαίδευσης ή σε  τμήματα ένταξης με την 

ανάλογη στήριξη και την παρουσία Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), 

όπου και όταν κρίνεται απαραίτητο. 

 Ιδρύει τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών 

Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ) που αντικαθιστούν τα ΚΔΑΥ ορίζοντας τη 

διεπιστημονική στελέχωση όλων των ΚΕΔΔΥ της χώρας το ελάχιστο σε 5 άτομα 

(εκπαιδευτικό ΕΑΕ, παιδονευρολόγο ή παιδοψυχίατρο, ψυχολόγο, κοινωνικό 

λειτουργό και λογοθεραπευτή ή εργοθεραπευτή κατά περίπτωση),  επεκτείνοντας 

παράλληλα τις αρμοδιότητες των ΚΕΔΔΥ ώστε  να   επιτελούν   το   έργο   τους   

ουσιαστικότερα   και πιο  ομαλά. 

 Εισάγει το θεσμό της Ειδικής Διαγνωστικής Επιτροπής Αξιολόγησης  (ΕΔΕΑ), σε 

όλες τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης η οποία 
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παρακολουθεί και αξιολογεί την πρόοδο των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες.  

 Οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών διερευνώνται και διαπιστώνονται 

από τα ΚΕΔΔΥ, την Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ) και τα 

πιστοποιημένα από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) άλλων 

Υπουργείων (άρθρο 4). 

 Διευρύνει τις αρμοδιότητες και τη συμμετοχή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στην 

Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση (άρθρο 14). 

  Αναγνωρίζει ως άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τους μαθητές με 

παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, ενδοοικογενειακής βίας, γονεϊκής 

παραμέλησης ή εγκατάλειψης. Στους παραπάνω μαθητές τοποθετεί και αυτούς με 

ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα, εισάγοντας για πρώτη φορά τον 

επίσημο ορισμό42 των μαθητών αυτών προβλέποντας παράλληλα και τις 

απαραίτητες ενέργειες για την ανάπτυξη μοντέλων αξιολόγησης και την 

εκπαιδευτική υποστήριξή τους. 

 Για το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση του Εξατομικευμένου Προγράμματος 

Εκπαίδευσης (ΕΠΕ) θα μπορεί πλέον να διατυπώνει τις απόψεις του ο γονέας ή 

κηδεμόνας του μαθητή με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ο οποίος 

και θα προσκαλείται για το σκοπό αυτό χωρίς όμως να είναι δεσμευτική η γνώμη 

του γονέα ή κηδεμόνα (άρθρο 5, παρ.3). 

 Για τη διάγνωση και τη στήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

γίνεται πρώιμη παρέμβαση από την προσχολική ηλικία. 

 Παρατείνει το όριο ηλικίας για τη φοίτηση σε αυτοτελείς ΣΜΕΑΕ και μετά το 23ο 

έτος, μετά από εισήγηση του οικείου ΚΕΔΔΥ (Άρθρο 8, παρ.4). 
                                                 
42   Μαθητές με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ορίζονται αυτοί που έχουν μία ή 
περισσότερες ικανότητες αναπτυγμένες σε τέτοιο βαθμό  που να ξεπερνά κατά πολύ τα προσδοκώμενα 
για την ηλικιακή τους ομάδα. Οι παραπάνω μαθητές στατιστικά αποτελούν το 5% του μαθητικού 
πληθυσμού (Σχέδιο νόμου, 2008, άρθρο 3, παρ. 3).   
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 Συστήνει νέους κλάδους ειδικού εκπαιδευτικού  προσωπικού καθώς και  τον 

επίσημο φορέα πιστοποίησης με την επωνυμία «Ενόρασις» της επαρκούς γνώσης 

της ελληνικής νοηματικής γλώσσας και της γραφής Braille και καθορίζει τη  

στελέχωση  και τις αρμοδιότητές του.    

 Εισάγει το θεσμό της ετήσιας αξιολόγησης όλων των ΚΕΔΔΥ της χώρας (αντί 

διετίας που ίσχυε για τα ΚΔΑΥ) για τη διαπίστωση του βαθμού επίτευξης των 

σκοπών τους (Άρθρο 4, παρ.1).   

 Παρέχεται η δυνατότητα λειτουργίας τμημάτων ολοήμερου προγράμματος σε 

ειδικά νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία. 

 Ιδρύονται και για τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι 

προορίζονται να διδάξουν σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ή 

να τοποθετηθούν με απόσπαση στα ΚΕΔΔΥ, προγράμματα διετούς 

μετεκπαίδευσης στα Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης43 (Άρθρο 25, παρ.3).   

 Συστήνονται θέσεις σχολικών συμβούλων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης 

προσχολικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εισάγεται επίσης και ο θεσμός 

των  συμβούλων ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (άρθρο 13). 

Ο νέος  νόμος  εμπεριέχει αρκετές βελτιωτικές κινήσεις, και πρόκειται να δώσει λύση 

σε πολύ σημαντικά θέματα που ταλανίζουν το χώρο της ειδικής αγωγής.  

Σκοπός της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής της χώρας μας για την ειδική αγωγή και 

εκπαίδευση φαίνεται να είναι η διασφάλιση ότι όλα τα παιδιά, θα μπορούν να 

απολαμβάνουν το αγαθό της παιδείας και της ανάπτυξης της προσωπικότητάς τους, 

εξασκώντας το δικαίωμα τους για ίσες ευκαιρίες, πλήρη συμμετοχή στο κοινωνικό σύνολο 

και τη μελλοντική ανεξάρτητη διαβίωσή τους. Έτσι, άμεση προτεραιότητα αποτελεί η από 

κοινού εκπαίδευση στο γενικό σχολείο, όσο το δυνατόν περισσότερων μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Στις θετικές ρυθμίσεις επίσης περιλαμβάνονται: η κατοχύρωση της 

                                                 
43   Σύμφωνα με το Νόμο 2327/1995, ΦΕΚ 156 Α΄. 
 



 - 65 -

υποχρεωτικότητας της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, θέμα που αποτελούσε εδώ και 

δεκαετίες ένα από τα κύρια αιτήματα του αναπηρικού κινήματος της χώρας, η πρόβλεψη 

ειδικής εκπαιδευτικής μεταχείρισης για τους «χαρισματικούς μαθητές», η σύσταση θέσεων 

σχολικών συμβούλων44 ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης Προσχολικής και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης45, καθώς και η μέριμνα της επίσημης πολιτείας, για πρώτη 

φορά, για τη μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τέλος, 

έμφαση δίνεται και σε τομείς όπου παρατηρούνται τεράστιες ελλείψεις όπως, στην 

ανάπτυξη προγραµµάτων έγκαιρης παρέμβασης από την προσχολική ηλικία.  

Με την ανάλυση και παρουσίαση των βασικών σημείων όλου του νομοθετικού 

πλαισίου καθώς και των βασικών σημείων του νέου νόμου, μας ενδιαφέρει να 

μελετήσουμε τις ακολουθούμενες έως τώρα ενταξιακές πρακτικές και τα εμπόδια που 

συναντούν, και στοχεύουμε να διερευνήσουμε τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών των 

γενικών σχολείων για τη γενίκευση της συνεκπαίδευσης καθώς και τις προϋποθέσεις με τις 

οποίες γίνεται αποδεκτή. Στο επόμενο υποκεφάλαιο θεωρούμε απαραίτητη την ανάλυση 

της έννοιας του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς είναι άμεσα συνυφασμένη με τα άτομα με 

ειδικές ανάγκες, τα οποία ανήκουν στις ομάδες που παρουσιάζουν αδύναμη σχέση 

τουλάχιστον σε μία από τις τρεις διαστάσεις της διαδικασίας ένταξης στις μορφές ζωής του 

κοινωνικού συνόλου46 και πιο συγκεκριμένα, σε αυτή της αγοράς εργασίας στην οποία 

εμποδίζεται η συμμετοχή τους λόγω του ότι διαθέτουν λιγότερα «προσόντα» σε σχέση με 

τα υπόλοιπα άτομα (Duffy,1999:72-74). 

                                                 
44   Μέχρι πρόσφατα οι περιφέρειες Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής σε όλη την Ελλάδα που 
είχαν νομοθετηθεί με σχετική απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (ΦΕΚ 553/Β΄/21.7.1989) ήταν δεκαέξι, 
(Μπάρδης, 1994:745). To 2006 το Υπουργείο με την εγκύκλιο (Αρ. Πρωτ. Βαθμ. Προτερ. 
Φ.351.1/27/92313/Δ1/13.09. 2006) που απέστειλε και με θέμα «Πλήρωση  θέσεων  σχολικών  
συμβούλων  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», αύξησε κατά δύο τις θέσεις των συμβούλων της ειδικής 
αγωγής.  
45   Οι δεκαοχτώ (18) θέσεις - έδρες των σχολικών συμβούλων ειδικής αγωγής συμπεριλαμβανομένων 
και των δύο νεοϊδρυθέντων που πρωτολειτούργησαν το σχολικό έτος 2007-2008, ανήκουν στην 
Πρωτοβάθμια  Εκπαίδευση, απλά επεκτείνεται ο τομέας ευθύνης τους και στην Προσχολική και 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.       
46   Οι διαστάσεις της ένταξης στο κοινωνικό σύνολο είναι: Το κράτος, οι οικονομικές αγορές και κυρίως η 
αγορά εργασίας και η κοινωνία των πολιτών (Duffy,1999:73). 
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4.2.  Εννοιολογικές διευκρινήσεις 

 

4.2.1. Κοινωνικός και εκπαιδευτικός αποκλεισμός 

 

 Η εμφάνιση του όρου του κοινωνικού αποκλεισμού έρχεται σε μια εποχή ραγδαίας 

οικονομικής ανάπτυξης και ιδιαίτερα χαμηλής ανεργίας στη δυτική Ευρώπη 

αναδεικνύοντας το γεγονός, ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού εξακολουθούσε να 

παραμένει στο περιθώριο και να απέχει και από την οικονομική ανάπτυξη αλλά και τις 

απολαβές που τη συνόδευαν (Παπαδοπούλου, 2002:45). Η εξάπλωση της έννοιας του 

κοινωνικού αποκλεισμού οφείλεται στην πολυχρησία και τη διεθνή κυριαρχία της στους 

θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Φερώνας, 2004:111). 

 Κοινωνικός αποκλεισμός θεωρείται η στέρηση κοινωνικών ομάδων ή ατόμων από  

τα  ευεργετήματα του πολιτισμού σε διάφορους  τομείς της κοινωνικής  ζωής.  Η 

αποστέρηση έχει πολυδιάστατο χαρακτήρα και είναι αποτέλεσμα συνδυασμού πολλών 

παραγόντων. Εμποδίζει τον κοινωνικό καθορισμό και την ταυτότητα του ατόμου καθώς 

και το αίσθημα αυτοσεβασμού και την ικανότητα επιτυχίας. Οι ομάδες που αντιμετωπίζουν 

τον κοινωνικό αποκλεισμό βιώνουν αποστέρηση ταυτόχρονα σε περισσότερους από έναν 

τομείς. Οι στερήσεις μπορεί να αφορούν τομείς όπως: δικαιοσύνη, υγεία, ασφάλεια, 

κοινωνική προστασία, απασχόληση, πληροφόρηση, στέγαση, ψυχαγωγία, πολιτισμό, 

εκπαίδευση κ.α. (Ιωαννίδη, 2006:61). Αποτέλεσμα της συσσώρευσης των αποστερήσεων 

είναι, οι ομάδες αυτές να μένουν στο περιθώριο της γενικότερης ευημερίας. (Πρεσβέλου, 

2006:22-23).  

Στις ομάδες υψηλού κινδύνου για κοινωνικό αποκλεισμό συγκαταλέγονται τα άτομα 

με ειδικές ανάγκες και ευπαθείς ομάδες όπως είναι: οι μονογονεϊκές οικογένειες,  οι 

παλιννοστούντες, οι μετανάστες, οι θρησκευτικές μειονότητες, οι τσιγγάνοι, πρώην 

εξαρτημένοι, οι φυλακισμένοι και οι αποφυλακισμένοι (Σιδηροπούλου-Δημακάκου & 
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Δημητρόπουλος 2000α:127-128), οι ομάδες αυτές παρουσιάζουν ανεπαρκή και άνιση 

συμμετοχή στην κοινωνική ζωή (Duffy, 1999:70).  

Η σχέση μεταξύ κοινωνικού αποκλεισμού και εκπαίδευσης είναι άμεση. Η ύπαρξη του 

πρώτου οδηγεί στην έλλειψη της δεύτερης και η έλλειψη της δεύτερης οδηγεί στη 

διολίσθηση τον πρώτο. Η ιδέα ότι αποκλείονται κάποια παιδιά από την εκπαίδευση αν και 

μεγάλο σκάνδαλο αποτελεί συγχρόνως και μια πραγματικότητα (Τρέσσου, 1999:241). Ο 

σχολικός αποκλεισμός «αποτελεί μια διαρκή κατάσταση αφαίρεσης και εξαφάνισης 

θεσμοθετημένων δικαιωμάτων, που υπερβαίνει τα όρια της ενηλικίωσης των παιδιών». 

Επιβάλλεται  στα  παιδιά μια σχέση  έλλειψης  στο  να  καρπώνονται  μέσα στο σχολικό 

περιβάλλον που δραστηριοποιούνται, διάφορες μορφές επικοινωνίας, παιδαγωγικής και 

κοινωνικής σχέσης που θα τα διευκολύνει αναμφίβολα στον επαγγελματικό τομέα όταν 

ενηλικιωθούν (Ευσταθίου, 1999:31).  

Οι νέοι και τα παιδιά που ανήκουν στην κατηγορία των ατόμων με ειδικές ανάγκες 

συνήθως βιώνουν την αποστέρηση και στον τομέα της εκπαίδευσης, φαινόμενο που γίνεται 

ακόμη πιο έντονο στις περιπτώσεις που υποχρεώνονται να φοιτήσουν σε ειδικά σχολεία47, 

για τα οποία ένα παιδί κατανοεί πως προτιμότερο θα ήταν να μη φοιτήσει καθόλου, παρά 

να στιγματιστεί και να συνδέσει τη ζωή του με την ετικέτα του ανθρώπου που έγινε 

αντικείμενο διαλογής και αξιολογήθηκε αρνητικά  (Τσιάκαλος, 1999:64). 

 Η συνεκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με όλους τους 

συνομηλίκους τους «σε ένα σχολείο για Όλους», ευνοεί την εκπαιδευτική και κοινωνική 

                                                 
47   Το ειδικό σχολείο δημιουργεί έναν τεχνητό μη φυσιολογικό κόσμο, όπου οι ανάγκες είναι 
διαβαθμισμένες προσεκτικά και η ικανοποίησή τους βρίσκεται εκτός πραγματικότητας ακριβώς όπως 
βρίσκονται και οι αποκτώμενες γνώσεις και εμπειρίες μέσα σε έναν τέτοιο προστατευτικό χώρο  
(Κυπριωτάκης, 2001:24). Το ειδικό σχολείο και σε ένα βαθμό το τμήμα ένταξης επιδιώκει την 
προσαρμογή των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα πρότυπα εκείνων που φοιτούν στα 
κοινά σχολεία. Με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά επιχειρείται ένα είδος μονόπλευρης ενσωμάτωσης με 
αποτέλεσμα να μην αντιμετωπίζονται τα παιδιά αυτά ως ισότιμα  μέλη της σχολικής κοινότητας καθώς 
γίνεται προσπάθεια να προσαρμοστεί η αναπηρία στις απαιτήσεις του ορθολογισμού της κοινωνίας  
(Νικολούλης, 2006:108).  
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ανάπτυξή τους, και συντελεί στην άρση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων των κοινωνικών 

διακρίσεων και κατά συνέπεια του κοινωνικού αποκλεισμού (Χρηστάκης, 2006:150-151).  

Σκοπός της συνεκπαίδευσης όπως υποστηρίζουν και οι Vitello και Mithaug (1998), 

είναι η εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού (Ainscow, 2007:3), καθώς  λειτουργεί 

αντίθετα με τη λογική του  κοινωνικού διαχωρισμού και την ετικετοποίηση (Κυπριωτάκης, 

2001:23), χωρίς να κατηγοριοποιεί τις διάφορες μειονεξίες απεναντίας επιβραβεύει 

επιτυχίες, ενθαρρύνει τις οποιεσδήποτε προσπάθειες και αξιολογεί συνολικά το 

εκπαιδευτικό έργο, αποδεχόμενο την ανθρώπινη ποικιλία και ιδιαιτερότητα, σαν κανόνα 

της κοινωνικής ζωής.   

Η συνεκπαίδευση όλων των παιδιών στο συνηθισμένο σχολείο αποτελεί δείγμα 

πολιτισμού μιας κοινωνίας, συμβάλλει στην προοδευτική κατάργηση στερεότυπων και 

ρατσιστικών αντιλήψεων και ενισχύει την εμπιστοσύνη των παιδιών με «μειονεξίες» 

απέναντι στους άλλους αλλά και τον εαυτό τους (Δελλασούδας, 2005:65), σε αντίθεση με 

την απομόνωση των παιδιών αυτών σε ειδικά σχολεία οδηγώντας τα τις περισσότερες 

φορές σε δυσκολίες κοινωνικοποίησης γεγονός που αντιτίθεται στους γενικούς σκοπούς 

της εκπαίδευσης (Νικολακάκη, 2004:41).    

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι χώρες με αναπτυγμένο ένα ευρύ σύστημα ειδικής 

αγωγής, οδεύουν σταθερά και ανέκκλητα προς την κατάργηση των ειδικών σχολείων ή 

τουλάχιστον προς τον δραστικό περιορισμό τους, με αποτέλεσμα να εξαφανίζεται σιγά-

σιγά όπως στην Ιταλία, η απομονωμένη ειδική αγωγή (Μπάρδης, 1994: 740 - 742) καθώς 

από το 1977 με την ψήφιση του νόμου 517, οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

υποχρεώθηκαν να ενταχθούν στις κανονικές τάξεις, ανεξάρτητα από τη φύση και τη 

σοβαρότητα της αναπηρίας τους (Τζουριάδου, 1995:42). Τα ειδικά σχολεία έκλεισαν και 

μετατράπηκαν σε εκπαιδευτήρια δασκάλων στήριξης ή επαγγελματικά εργαστήρια, όπου 

μετά την αποπεράτωση της υποχρεωτικής  φοίτησης  μπορούν να εκπαιδευτούν οι έφηβοι  

με  ειδικές  ανάγκες (Κυπριωτάκης, 2001:113-114).   
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4.2.2. Ελληνική πραγματικότητα και ενταξιακές προσπάθειες 

 

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα επίσημες αναφορές από επιτελικά στελέχη του 

Υπουργείου  Παιδείας  για  ενσωμάτωση  παιδιών  με  ειδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες  σε 

γενικά σχολεία, πάντα σε επίπεδο παροτρύνσεων και εισηγήσεων γίνονται το 1976. Το 

ΥΠ.Ε.Π.Θ. με την εγκύκλιο 103703/21.09.1976 ζητά από τους διευθυντές των σχολικών 

μονάδων να εγγράφουν «αποκλίνοντες» μαθητές, με την προϋπόθεση και έπειτα από 

γνωμοδότηση ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας ότι οι παραπάνω είναι ικανοί να 

παρακολουθήσουν και να ωφεληθούν από το σχολικό πρόγραμμα (Πατσάλης 1994:22), 

και εφόσον δεν δημιουργούνται προβλήματα στους ίδιους, στο σχολείο και στους άλλους 

μαθητές (Χρηστάκης, 2006:124-125). 

 Με το νόμο 1143/81 θεσμοθετείται η κοινωνική διακήρυξη «περί ισότητας και 

αλληλαποδοχής των ατόμων με ειδικές ανάγκες». Το Υπουργείο Παιδείας τουλάχιστον σε 

θεωρητικό επίπεδο φαίνεται να συνηγορεί υπέρ της ενσωμάτωσης στα σχολεία της 

Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των μαθητών που παρουσιάζουν 

ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες, λόγω σωματικής και ψυχοπνευματικής αδυναμίας 

μικρής ή μεγαλύτερης έκτασης. Αυτό διακρίνεται και στην εγκύκλιο Γ6/143/12.04.1983, 

σχετική με την εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που απέστειλε σε 

όλες τις Διευθύνσεις και τα γραφεία  της δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης. Οι παραπάνω 

μαθητές ενσωματωμένοι στις τάξεις των κανονικών σχολείων, βρίσκονται τις περισσότερες 

φορές σε καλύτερο περιβάλλον, που τους παρέχει την ευκαιρία να αναπτύξουν τις 

πνευματικές και σωματικές τους δυνάμεις όσο είναι δυνατόν, και να τα οδηγήσει σε μια 

επιτυχή κοινωνικοποίηση, με την κοινωνική προσαρμογή των παιδιών αυτών και την 

αποδοχή από τους συμμαθητές τους. Έτσι επιτυγχάνεται η ομαλή κοινωνική τους ένταξη, 

όχι μόνο με βάση τις προσωπικές τους ικανότητες, αλλά και την ανθρώπινη αξία τους, την 
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αξιοπρέπεια, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους (Δελτίο πληροφοριών ειδικής 

αγωγής, 1986:69).  

Ο τότε υπουργός Παιδείας Απόστολος Κακλαμάνης  ανέφερε ότι: «Ο μεγαλύτερος 

αριθμός από τα παιδιά αυτά με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες βρίσκεται μέσα στα 

κανονικά σχολεία, όπου φυσικά ανήκει και πρέπει να παραμείνει. Γιατί στόχος της ειδικής 

αγωγής είναι να μην αποκόπτει τα παιδιά αυτά από τη μαθητική κοινότητα και τη 

σχεσιοδυναμική της σχολικής και κοινωνικής αλληλαποδοχής και ενσωμάτωσης, παρά 

μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, λόγω της σοβαρότητας 

της ψυχοπνευματικής ή σωματικής αναπηρίας τους. 

Η ενσωμάτωση των αναπήρων γενικά στο κοινωνικό σύνολο με ίσα δικαιώματα 

και ίδιες, κατά το δυνατό, υποχρεώσεις, είναι ο μόνος δρόμος που μπορεί να οδηγήσει στην 

αρμονική συμβίωση και αλληλαποδοχή και για αυτό αποτελεί στόχο όχι μόνο της 

εκπαιδευτικής, αλλά και της κοινωνικής, της οικονομικής και της πολιτιστικής πολιτικής 

της Πολιτείας» (Δελτίο πληροφοριών ειδικής αγωγής, 1984:5). 

Το ΥΠ.Ε.Π.Θ. άρχισε να προωθεί την στρατηγική της ένταξης, μέσω του  θεσμού 

της ειδικής τάξης (resoursce room), που καθιερώθηκε στην Ελλάδα το 198448 ως 

καινοτομικό μοντέλο ένταξης, εγκαταλείποντας την ως τότε ακολουθούμενη πρακτική της 

ίδρυσης ειδικών σχολείων για παρόμοιες περιπτώσεις (Στασινός, 1991:245). «Οι ειδικές 

τάξεις λειτουργούν μέσα σε κανονικά σχολεία και δέχονται μικρό αριθμό μαθητών από τις 

άλλες τάξεις επειδή οι μαθητές αυτοί έχουν ιδιαίτερες δυσκολίες στη μάθηση και έχουν 

ανάγκη από ειδική φροντίδα και ενίσχυση, για να ξεπεράσουν τις μαθησιακές δυσκολίες 

τους, χωρίς να αποκοπούν από τη μαθητική κοινότητα στην οποία φυσικά ανήκουν» 

(Δελτίο πληροφοριών ειδικής αγωγής, 1984:40). «Συγκεκριμένα δέχονται, κατά κανόνα, 

παιδιά του σχολείου που παρουσιάζουν ιδιαίτερες μαθησιακές δυσκολίες ή προβλήματα 

                                                 
48   Λειτούργησαν από το σχολικό έτος 1984-1985, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 603/82 (ΦΕΚ 
117/82). 
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συμπεριφοράς και φοιτούν σ’ αυτές μόνο λίγες ώρες την εβδομάδα (3-6), ενώ τις 

υπόλοιπες παρακολουθούν την κανονική τους τάξη» (Δελτίο πληροφοριών ειδικής αγωγής, 

1988:16). Υπάρχει και ο τύπος της ειδικής τάξης με πλήρη φοίτηση, όπου τα παιδιά 

παρακολουθούν ολόκληρο το σχολικό πρόγραμμα μαθημάτων. Οι εκπαιδευτικές ανάγκες 

των παραπάνω μαθητών είναι «σοβαρές» και οφείλονται κυρίως σε εγγενείς αδυναμίες 

(Χρηστάκης, 1994:82). 

Η ένταξη στην Ελλάδα θεσμοθετείται και επίσημα με το νόμο 1566/1985 βάσει του 

οποίου συνεχίζουν να αναπτύσσονται οι δομές βασισμένες στο «κατηγορικό» μοντέλο 

(Νικολακάκη, 2004:39), το παραπάνω φαίνεται  ξεκάθαρα  στο άρθρο 33 και 

συγκεκριμένα στην 3η παράγραφο του νόμου, καθώς, «Για την ειδική αγωγή και την ειδική 

επαγγελματική εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες εφαρμόζονται ειδικά 

προγράμματα με βάση το είδος και το βαθμό της ανάγκης, τις δυνατότητες εκπαίδευσης 

και ένταξης στην παραγωγική διαδικασία, καθώς και αλληλοαποδοχής με το κοινωνικό 

σύνολο,  αφού ληφθούν υπόψη και οι κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες, οι πολιτιστικές 

και άλλες ειδικές συνθήκες της διαβίωσής τους» (Ιατροδιαγνωστική εξέταση, φοίτηση, 

προγράμματα, μέσα, στο http://www.fa3.gr /nomothesia_2/nomoth_education/index.htm).  

Η ενταξιακή πολιτική που εφαρμόστηκε την περίοδο εκείνη στην πραγματικότητα 

αφορούσε παιδιά με πολύ ελαφρά νοητική υστέρηση ή με μαθησιακές μόνο δυσκολίες 

(Κιτσαράς, 1994:89). Ιδρύθηκε ένας μεγάλος αριθμός ειδικών τάξεων49, χωρίς να 

προηγηθεί οποιοσδήποτε  επιστημονικός σχεδιασμός για τον ορθό εντοπισμό των μαθητών 

που θα έπρεπε να φοιτούν σε αυτές, με αποτέλεσμα να λειτουργούν ως «φροντιστηριακές 

τάξεις» (Ζώνιου-Σιδέρη, 2004β:19-20). Στην πραγματικότητα ακολουθήθηκε μια 

εκπαιδευτική πολιτική πιο εξευγενισμένου αποκλεισμού καθώς οι εκπαιδευτικές πρακτικές 

απείχαν πολύ από μια πολιτική της ένταξης. Δεν ήταν προετοιμασμένη η κοινωνία για μια 

                                                 
49   Στο άρθρο 5 του Νόμου 2817/2000, «Μεταβατικές, καταργούμενες και άλλες διατάξεις» οι ήδη 
λειτουργούσες ειδικές τάξεις μετονομάζονται σε τμήματα ένταξης. 
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τέτοιου είδους εκπαιδευτική αλλαγή, ενώ παράλληλα συντηρούνταν ένα κλίμα 

προκαταλήψεων και στερεότυπων αντιλήψεων για την αναπηρία (Ζώνιου-Σιδέρη, 

2004α:35-36).  

 Ο νόμος 2817/2000, όπως φιλόδοξα καταγράφεται στοχεύει στη δημιουργία ενός 

«σχολείου για όλους», στηριζόμενο στο μοντέλο «των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών» 

(Νικολακάκη, 2004:39). Παρά τις ενταξιακές προθέσεις του, εντούτοις μπορούν να 

επισημανθούν διάφορες ατολμίες, όπως: 

 Δεν προβλέπει την υποχρεωτική φοίτηση των ατόμων με αναπηρία. Προφανώς 

ανασταλτικός παράγοντας για την υποχρεωτικότητα της σχολικής φοίτησης 

αποτελεί το υψηλό οικονομικό κόστος, το οποίο αρνείται η πολιτεία να επωμιστεί, 

και έντεχνα στα πλαίσια μιας ανταγωνιστικής κοινωνίας θεωρεί τους παραπάνω 

πολίτες μη παραγωγικούς, και τους απορρίπτει ως ανίκανους να συμβάλουν στην 

γενικότερη πρόοδο της κοινωνίας.  

 Η εκπαιδευτική ενταξιακή πολιτική δεν εφαρμόζεται κατόπιν ενός ευρύτερου 

σχεδιασμού και είναι παντελώς αποκομμένη από κάθε είδους συνεργασία με την 

κοινότητα.  

 Δεν περιέχει σαφείς διατάξεις και συγκεκριμένες προτάσεις, που να προτρέπουν 

τους εκπαιδευτικούς να εφαρμόζουν προγράμματα ένταξης. Ίσως μια νομοθετική 

ρύθμιση, που θα όριζε ότι οφείλει και είναι υπεύθυνο το σύνολο των 

εκπαιδευτικών να διδάσκει και τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, να 

αποτελούσε σημαντική και ουσιαστική συνεισφορά στην ένταξη αυτών των 

ατόμων. 

 Δεν μεριμνά για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν 

ενταξιακές πρακτικές (Σούλης, 2008:21-28). 

Αν και οι νόμοι 1566/1985 και 2817/2000 εισήγαγαν μια ενταξιακή ιδεολογία, τους 

έλειπαν βασικές προδιαγραφές και προγράμματα που θα προωθούσαν την εφαρμογή της, 
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με αποτέλεσμα την ανάπτυξη και επέκταση των τμημάτων ένταξης σε αντίθεση με το 

μοντέλο υποστήριξης μέσα στη σχολική τάξη το οποίο και σήμερα παραμένει σχεδόν 

ανύπαρκτο (Zoniou-Sideri & Vlachou 2006:390).    

Είναι γεγονός ότι  έχει παγιωθεί μια θέση από μεριάς πολιτείας και των άλλων 

επίσημων εκπαιδευτικών φορέων, που θεωρεί το συγκεκριμένο μοντέλο το πιο κατάλληλο 

και αποτελεσματικό ως μέσο προώθησης και υλοποίησης της εκπαιδευτικής και 

κοινωνικής ένταξης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο 

(Vlachou, 2006:39). Η παραπάνω τάση ενισχύεται κυρίως από υποθέσεις και αυθαίρετα 

συμπεράσματα των ενηλίκων χωρίς να λαμβάνει υπόψη εμπειρικά δεδομένα, και τις 

αντιλήψεις των ίδιων των αποδεκτών του ως άνω μοντέλου εκπαιδευτικής στήριξης 

(Βλάχου, Διδασκάλου, Αργυρακούλη, 2007:215).  Λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη 

ειλικρινούς πολιτικής δέσμευσης ώστε να προαχθούν πρακτικές συνεκπαίδευσης, τα 

τμήματα ένταξης θεωρούνται ως ο καλύτερος τρόπος και το πιο ελκυστικό μέτρο για τη 

μάθηση και υποστήριξη των μαθητών με δυσκολίες στα κοινά σχολεία παρά το γεγονός ότι 

το συγκεκριμένο πρότυπο έχει αποδειχτεί αμφισβητούμενο αλλού. Η χρησιμότητα και η 

αποτελεσματικότητα των τμημάτων ένταξης  θεωρείται  αυτονόητη, και αυτό εξηγείται 

επίσης από την έλλειψη συζήτησης για το ήδη υπάρχον σύστημα  καθώς και την απουσία 

οποιασδήποτε συζήτησης στην ελληνική βιβλιογραφία που να σχετίζεται με τη μελλοντική 

ανάπτυξή του (Vlachou, 2006:44). 

Η έλλειψη προγραμματισμού λειτουργεί τροχοπέδη κάθε εξέλιξης και κάθε 

πρωτοβουλίας. Δείγματα της προχειρότητας από πλευράς επίσημης πολιτείας διακρίνονται 

στην εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας κατά τη σχολική χρονιά 2007 - 2008 

(με το χαρακτηρισμό ως εξαιρετικά επείγον), και αναφέρεται  στις περιπτώσεις όπου 

μόνιμοι δάσκαλοι ή αναπληρωτές που έχουν τοποθετηθεί σε τμήματα ένταξης ή 

χρησιμοποιούνται για την κάλυψη αναγκών παράλληλης στήριξης και υπάρχουν 

λειτουργικά κενά στα συνηθισμένα σχολεία, τότε θα πρέπει να δίδεται προτεραιότητα 



 - 74 -

κάλυψης των αναγκών των σχολείων αυτών, και για την κάλυψη των αναγκών στα 

τμήματα ένταξης κ.α., θα προσλαμβάνονται εκπαιδευτικοί από τους πίνακες υποψηφίων 

των ειδικοτήτων ειδικής αγωγής (ΥΠ.Ε.Π.Θ.,Φ.361. 1/857/131179/Δ1/19.11.2007).     

 

 

4.2.3. Τμήμα Ένταξης (Τ.Ε.) 

 

Το τμήμα ένταξης50 αποτελεί τη σημαντικότερη υπηρεσία παροχής ειδικής αγωγής 

και εκπαίδευσης και το κυριότερο μοντέλο σχολικής ένταξης στο πλαίσιο του γενικού 

σχολείου (Πολυχρονοπούλου, 2003:116, Χαρούπιας, 2005:2). H φοίτηση των μαθητών 

στα παραπάνω τμήματα είναι κατά κανόνα μερική και εξαρτάται από τις δυσκολίες στη 

μάθηση που παρουσιάζει κάθε μαθητής.  Έτσι, κάποιος μαθητής μπορεί να παρακολουθεί  

γλωσσικά μαθήματα μερικές ώρες την ημέρα ή την εβδομάδα, για ένα διάστημα μικρό,  

μεγάλο ή και ολόκληρο το σχολικό έτος, σε συγκεκριμένο χώρο μέχρι να ξεπεράσει τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζει, παρακολουθώντας τις υπόλοιπες ώρες με τους υπόλοιπους 

συμμαθητές του το πρόγραμμα της κανονικής του τάξης (Μουταβελής & Θώδη, 2004 

:130).      

Στα τμήματα ένταξης υλοποιούνται εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα 

προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μαθητών. Τα εξατομικευμένα εκπαιδευτικά 

προγράμματα εμπεριέχουν το διαφορετικό ή επιπρόσθετο που χρειάζονται οι μαθητές με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε σχέση με  όσα παρέχει το σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα 

για όλους τους μαθητές (Νικολακάκη, 2004:45). Τα μαθήματα παρέχονται βάσει 

συγκεκριμένου ωρολογίου προγράμματος και αποσκοπούν στη στήριξη των μαθητών, 

ώστε να υπάρχει συνέχεια και σύνδεση με το πρόγραμμα της τάξης τους.  

                                                 
50   Το τμήμα ένταξης στηρίζεται στη διαδικασία απόσυρσης, και είναι γνωστό στις Η.Π.Α. με την 
ονομασία resource room program και στη Μεγάλη Βρετανία ως remedial class (Πολυχρονοπούλου, 
2003:94). 
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Τα βασικά μειονεκτήματα που εμφανίζουν τα τμήματα ένταξης είναι: 

 Η δυσκολία στον προγραμματισμό του χρόνου και των μαθημάτων που επιλέγεται 

η απομάκρυνση του μαθητή από την τάξη του για εξατομικευμένη υποστήριξη. 

 Η σημαντική διαταραχή της διεργασίας διδασκαλίας - μάθησης του μαθητή. 

 Η αδυναμία συστηματικής υποστήριξης των μαθητών σε γνωστικά αντικείμενα 

πέρα των θεωρούμενων «βασικών» μαθημάτων (Γλώσσα και Μαθηματικά). 

 Η έλλειψη εξειδικευμένου πλαισίου και οδηγιών ορθής πρακτικής για τη  

διασύνδεση, ανάμεσα στο εθνικό αναλυτικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα 

αντισταθμιστικής υποστήριξης του μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

 Η παρανόηση ως προς τη λειτουργία του θεσμού του τμήματος ένταξης  

(Χαρούπιας, 2000:254). 

Η ενταξιακή πολιτική που ακολουθείται στη χώρα μας επιχειρείται σε μερικές των 

περιπτώσεων, σε περιορισμένη όμως βάση με το θεσμό της παράλληλης στήριξης51 και το  

θεσμό της εκπαίδευσης στο σπίτι52. Το προσωπικό που υπηρετεί στις σχολικές δομές της 

ειδικής αγωγής οφείλει να: 

 «Ενεργεί στα πλαίσια των παγκόσμιων διακηρύξεων των δικαιωμάτων των 

αναπήρων ατόμων, και σύμφωνα με τις δεοντολογικές αρχές  της επιστημονικής 

και επαγγελματικής του ειδικότητας. 

 Συμμετέχει και προωθεί επαγγελματικές δραστηριότητες, που αποβλέπουν στην 

αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης και στη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής των Α.μ.Ε.Α. και των οικογενειών τους.  

                                                 
51    Στις περιπτώσεις αυτές ο  ειδικός παιδαγωγός προσφέρει τη βοήθειά του στην τάξη του μαθητή, 
παρέχοντας όμως το έργο του σε λειτουργική ενότητα με τη λοιπή ομάδα της τάξης. Έτσι, βοηθάει και 
τους υπόλοιπους μαθητές, βρίσκεται διακριτικά στο χώρο της τάξης και συμμετέχει σε κοινές 
δραστηριότητες, καθώς επίσης φροντίζει για τη συμμετοχή των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες στα διαλείμματα ή και σε άλλες δραστηριότητες (Υπ. Απ., Γ6 102357/2002).  
52   Ο θεσμός της εκπαίδευσης στο σπίτι δεν υποκαθιστά, σε καμία περίπτωση, την πιθανή αδυναμία 
του σχολείου να ενσωματώσει το μαθητή. Είναι θεσμός που στοχεύει στην ένταξη και όχι στον έμμεσο 
αποκλεισμό. Απευθύνεται σε μαθητές των οποίων κρίνεται αναγκαία η παραμονή στο σπίτι για πάνω 
από δύο μήνες το σχολικό έτος ή πάνω από δύο ημέρες την εβδομάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα 
(http://www.fa3.gr/eidiki_agogi/20-ekpaid-sto-spiti.htm). 
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 Επιδεικνύει ευαισθησία για τον πολιτισμό, τη γλώσσα, το θρήσκευμα, το φύλο, 

την αναπηρία και την κοινωνικοοικονομική θέση των Α.μ.Ε.Α. και έχει την 

ευθύνη για τη διασφάλιση του απορρήτου   των προσωπικών δεδομένων.  

 Συνεργεί με το προσωπικό των σχολείων γενικής εκπαίδευσης, τα θεσμικά όργανα 

και τα μέλη της κοινότητας στην προώθηση της σχολικής, κοινωνικής και 

επαγγελματικής ένταξης των Α.μ.Ε.Α.» (ΥΠ.Ε.Π.Θ., Εγκ.,14.03.2006). 
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4.3. Παράγοντες που επηρεάζουν  τη συνεκπαίδευση 
 

 

Η συνεκπαίδευση έχει δυναμικό και διαχρονικό χαρακτήρα και αφορά όλα τα 

επίπεδα και τους τομείς της ζωής του μαθητή (κοινωνικό, διαπροσωπικό, ακαδημαϊκό, 

επαγγελματικό κ.α.), καθώς και τις διαφορετικές εξελικτικές φάσεις (παιδική ηλικία, 

εφηβεία και ενήλικη ζωή). Η συνεκπαίδευση θεωρείται απαραίτητη για μία επιτυχημένη 

κοινωνικοποίηση για την πλειονότητα των παιδιών με ιδιαιτερότητες, παρά τις 

οποιεσδήποτε δυσκολίες και αντιφάσεις που προκύπτουν (Γεωργιάδη, Κουρκούτας & 

Καλύβα, 2007:1241). 

Οι δυνατότητες της πλήρους ένταξης δεν είναι απεριόριστες, και υπάρχουν όρια 

ανοχής ενώ θα πρέπει να συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή 

της (Ματσαγγούρας, 1998β:136) όπως: 

 Η επιτυχία της συνεκπαίδευσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη στάση των 

δασκάλων, κυρίως αυτών που εργάζονται στα γενικά σχολεία (James, 1999:113, 

Κυπριωτάκης, 2001:96), απέναντι στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 

το πώς βλέπουν τις διαφορές μέσα στην σχολική τάξη και από την προθυμία τους 

να αντιμετωπίσουν τις διαφορές αυτές αποτελεσματικά. Οι προσδοκίες των 

δασκάλων (φαινόμενο «Πυγμαλίων»), ενισχύουν το κίνητρο απόδοσης και την 

επίδοση των μαθητών αν είναι θετικές, ενώ στην αντίθετη περίπτωση το 

αποδυναμώνουν (Μπασέτας, 2005:9,33-34, Ματσαγγούρας,1998α:70), επίσης οι 

δάσκαλοι μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση των 

διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των μαθητών με και χωρίς «μειονεξίες» 

(Ευρωπαϊκός Φορέας Ειδικής Αγωγής, 2003:17-18).  

 Η δημιουργία θετικής στάσης των μαθητών χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

και των γονιών τους απέναντι στη συνεκπαίδευση καθώς και η κατάλληλη 
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προετοιμασία τους θεωρείται επίσης απαραίτητη (Κολιάδη, Μυλωνά, Κουμπιά, 

Γιαβρίμη & Βάρφη, 2000). 

 Η «υγιή» συνεργασία των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής με τον ειδικό παιδαγωγό 

είναι επίσης βασική προϋπόθεση επιτυχίας της συνεκπαίδευσης καθώς επιτρέπει να 

συνδυάζουν τις απόψεις και τις γνώσεις τους, στους κοινούς στόχους και σχέδια 

δράσης ξεχωριστά για κάθε μαθητή (Βουλγαρίδου & Ευφραιμίδου 2007:14).  

 Σημαντική προϋπόθεση της επιτυχίας της συνεκπαίδευσης αποτελεί η αρχική 

εκπαίδευση (Λαμπροπούλου, 2003:102, Ζώνιου - Σιδέρη, 2004α:40), και η διαρκής 

επαγγελματική αναβάθμιση όλων των εκπαιδευτικών για να ανταπεξέρχονται στις 

πολυδιάστατες και μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της (Νικολακάκη, 2004:47-48).  

 Η επιτυχία της συνεκπαίδευσης εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό και από τις 

αντιλήψεις του διευθυντή της σχολικής μονάδας. Με τις στάσεις και τις πρακτικές 

του έχει τη δυνατότητα να εισάγει, να εξασφαλίζει και να στηρίζει την εφαρμογή 

αλλαγών στο σχολείο (Σούλης, 2008:81, Ευσταθίου, 2007 : 23-25, Ευρωπαϊκός 

Φορέας Ειδικής Αγωγής, 2003: 18-19). 

 Η εφαρμογή της συνεκπαίδευσης για να έχει μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας θα 

πρέπει να ξεκινάει από τον παιδικό σταθμό. Η διεθνής έρευνα και εμπειρία  

υποστηρίζει ότι η κοινωνική ένταξη πρέπει να αρχίζει από την προσχολική ηλικία 

και επιτυγχάνεται στην πράξη μόνο, όταν τα παιδιά χωρίς προβλήματα  διατηρούν 

την ίδια συχνότητα και ποιότητα διαπροσωπικών σχέσεων τόσο με τα παιδιά με 

ειδικές ανάγκες όσο και με τα υπόλοιπα παιδιά αυτά δίχως ειδικές ανάγκες (Odom, 

2000:24, Δράκος, 2002:52-53, Δελλασούδας, 2005: 131). Το πρώτο βήμα 

πραγματοποιείται μέσα από την, όσο το δυνατό, πιο έγκαιρη πρώιμη παρέμβαση53 

(Volker Toth, 2004α:246-247) 

                                                 
53 Η πρώιμη παρέμβαση περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες παρεμβάσεις που 
επικεντρώνονται στο παιδί και την οικογένειά του, για να αντιμετωπίσουν από κοινού 
τα εμπόδια που παρουσιάζουν ή κινδυνεύουν να παρουσιάσουν τα παιδιά  
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 Το είδος και ο βαθμός της «μειονεξίας/αναπηρίας» έχει άμεση σχέση με την 

επιτυχία ή όχι της συνεκπαίδευσης (Τάφα, 1997:104, Ματσαγγούρας,1998:136, 

Σούλης, 2008:30). 

 Η αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων και η ευελιξία των σχολείων να χρησιμοποιούν 

τους οικονομικούς πόρους σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες και απαιτήσεις στα 

πλαίσια εθνικών πολιτικών (Ευρωπαϊκός Φορέας Ειδικής Αγωγής, 2003:8).  

 Η χρηματοδότηση της ειδικής αγωγής αποτελεί ένα από τους πιο σημαντικούς 

παράγοντες για την επίτευξη της συνεκπαίδευσης (Watkins, 2004α:131). 

 Η ύπαρξη ενός μεγάλου ξεχωριστού εκπαιδευτικού συστήματος αποτελεί από μόνο 

του εμπόδιο για την συνεκπαίδευση. Στις χώρες όπου διατηρείται τέτοιο 

εκπαιδευτικό σύστημα, υπάρχουν αντιστάσεις από το βοηθητικό προσωπικό των 

ειδικών σχολείων και από τους ειδικούς παιδαγωγούς, οι οποίες πηγάζουν από το 

γεγονός του άγχους που τους διακατέχει, επειδή αισθάνονται ότι κινδυνεύει η θέση 

τους από την όλη διαδικασία της συνεκπαίδευσης (Ευρωπαϊκός Φορέας Ειδικής 

Αγωγής, 2003α:4-7).  

 Η ενεργή συμμετοχή των γονέων στη διαδικασία εκπαίδευσης των παιδιών τους 

(Νικολακάκη, 2004:41).  

 Η χρησιμοποίηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ (τεχνολογιών της πληροφορίας και 

της επικοινωνίας) έχει αποδειχτεί ότι παρέχει αναμφίβολα εξαιρετικές ευκαιρίες 

και μέσα, για την ανάπτυξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ενώ 

συμβάλλει στη μείωση των ανισοτήτων στην εκπαίδευση (Ράπτης & Ράπτη, 

2002:200). 

 Η ικανότητα των σχολείων να συνεργάζονται μεταξύ τους και να βρίσκουν 

τρόπους και μέσα αντιμετώπισης και υποστήριξης των ειδικών εκπαιδευτικών 

αναγκών αποδεικνύεται επωφελής στρατηγική (Saleh, 1997,66). 
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 Η συνεχής αξιολόγηση της ενταξιακής διαδικασίας. Βασική επιδίωξη της 

αξιολόγησης αποτελεί η συλλογή έγκυρων δεδομένων, ώστε αν χρειαστεί να 

ανατροφοδοτηθεί  ο αρχικός σχεδιασμός και να τροποποιηθούν οι αρχικές επιλογές 

(Χαραμής, 2004β:208, Τάφα, 1997:115). 

 Η ύπαρξη ειδικού υποστηρικτικού προσωπικού (σχολικοί ψυχολόγοι, 

λογοθεραπευτές κ.α. καθώς και βοηθητικού προσωπικού (βοηθοί δασκάλων) 

(Λαμπροπούλου, 2003:105) 

 H συνεχή και συστηματική ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και αλλαγή στάσεων 

απέναντι στα άτομα με ειδικές ανάγκες (Ζώνιου - Σιδέρη, 2004α:40). 

 Η προσπελασιμότητα και η καταλληλότητα των σχολικών κτιρίων και χώρων είναι 

επίσης πολύ σημαντική (Λαμπροπούλου, 2003:105). 
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4.4. Δόμηση του «κοινού σχολείου για όλους» 

 

Για την επιτυχή εφαρμογή της συνεκπαίδευσης πρωτίστως θα πρέπει να αλλάξει η 

νοοτροπία που διέπει την επίσημη εκπαίδευση των περισσότερων χωρών. Μια εκπαίδευση 

που ενεργεί ως μηχανισμός ελέγχου για την πρόσβαση και είσοδο στα κυρίαρχα κοινωνικά 

στρώματα, στην ανώτατη εκπαίδευση και στα επαγγέλματα υψηλής κοινωνικής εκτίμησης. 

Συνέπεια αυτής της μορφής λειτουργίας της εκπαίδευσης, είναι η νομιμοποίηση και 

αναπαραγωγή των αναπόφευκτων κοινωνικών ανισοτήτων, αιτιολογώντας τη «χαμηλού 

κύρους» επαγγελματική θέση ως απόρροια της προσωπικής αποτυχίας ενός ατόμου, όπως 

αυτή συναρτάται από τις χαμηλές επιδόσεις του στον τομέα της εκπαίδευσης. 

Η ανάπτυξη πολιτικής συνεκπαίδευσης, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 

θέματα του εκπαιδευτικού προγραμματισμού για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις 

τελευταίες δεκαετίες. Ανάλογα με την εφαρμογή της πολιτικής που ακολουθούν μπορούν  

να ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες:   

  Στην πρώτη κατηγορία (one-track approach) προσέγγιση μιας διαδρομής, 

κατατάσσονται οι χώρες των οποίων η πολιτική και πρακτική εφαρμογή που 

αναπτύσσουν στοχεύει στην ένταξη  σχεδόν όλου  του μαθητικού πληθυσμού στη 

γενική εκπαίδευση. Αυτή η προσπάθεια συνεπικουρείται από ένα πλήθος υπηρεσιών 

που επικεντρώνονται στο γενικό σχολείο.   

 Οι χώρες που ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία (multi-track approach) προσέγγιση 

πολλαπλών διαδρομών, εμφανίζουν μία πολλαπλότητα προσεγγίσεων στην ένταξη, 

προσφέροντας μία ποικιλία υπηρεσιών ανάμεσα στα δύο συστήματα της γενικής και 

ειδικής εκπαίδευσης.   

 Στην τρίτη κατηγορία (two-track approach) προσέγγιση διπλής διαδρομής, υπάρχουν 

δύο ξεχωριστά εκπαιδευτικά συστήματα με διαφορετική νομοθεσία. Η φοίτηση και 
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εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρέχεται συνήθως σε 

ειδικά σχολεία ή σε ειδικές τάξεις  

Το στάδιο ανάπτυξης των χωρών όσον αφορά την συνεκπαίδευση ποικίλει και  

ορισμένες  φορές είναι δύσκολη η ταξινόμηση μιας χώρας με βάση το είδος πολιτικής 

ένταξης, εξαιτίας των πρόσφατων αλλαγών πολιτικής (Ευρωπαϊκός φορέας ειδικής 

αγωγής, 2003:8).  

Η συνεκπαίδευση αποτελεί την κοινή προσπάθεια όλων των εμπλεκομένων 

(μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, αρμόδιους φορείς και την ευρύτερη κοινότητα) για τη 

δημιουργία του «κοινού σχολείου για όλους» (Σούλης, 2008:55). Η συνεκπαίδευση οδηγεί 

στην κοινωνική δικαιοσύνη, αποκαλύπτει τις αδυναμίες του υπάρχοντος εκπαιδευτικού 

συστήματος και ανατρέπει τις όποιες ανισότητες. Με αυτό τον τρόπο, το σχολείο στοχεύει 

στη δημιουργία πολιτών ικανών να εξουσιάζουν τις ζωές τους και να εκφράζονται 

ελεύθερα χωρίς αισθήματα μειονεξίας. 

Το «σχολείο για όλους» αφορά ομάδες που ποικίλουν μεταξύ τους και αποτελούν 

μεγάλα τμήματα του συνολικού σχολικού πληθυσμού. Συγκεκριμένα οι ομάδες αυτές 

είναι:  

 αγόρια και κορίτσια  

 μαθητές προερχόμενοι από όλα τα κοινωνικά στρώματα   

 μαθητές από διαφορετικές εθνικές ομάδες.  

 μαθητές με διαφορετικό γλωσσικό υπόβαθρο  

 μαθητές  διαφορετικού θρησκευτικού προσανατολισμού   

 μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  

Βλέποντας σε ποιους και σε πόσους αναφέρεται το «σχολείο για όλους», 

αντιλαμβανόμαστε ότι το εκπαιδευτικό σύστημα αποκλείει μεγαλύτερο μαθητικό τμήμα σε 



 - 83 -

σχέση με αυτό στο οποίο απευθύνεται, πράγμα που δείχνει την αντιδημοκρατικότητα του 

συστήματος (Νικολακάκη, 2004:39-40).  

Για να μην παραμείνει ουτοπικό εφεύρημα θεωρητικών αναλύσεων το  «κοινό σχολείο 

για όλους», θα πρέπει πρώτα να ελεγχθούν και να σταθμιστούν ορισμένοι παράγοντες 

ώστε να μην λειτουργούν αποτρεπτικά, αλλά αντιθέτως να συμβάλλουν στην επιτυχή 

κατάληξη ενός τέτοιου εγχειρήματος. Μερικοί από τους παράγοντες αυτούς είναι: 

• Η υλοποίηση και η επιτυχία του «κοινού σχολείου για όλους» πρωτίστως απαιτεί 

ουσιαστική συμπαράσταση της πολιτείας. Αρχικά θα πρέπει να 

επαναπροσδιοριστούν οι στόχοι της εκπαίδευσης και να υποστηριχτεί μια 

ριζοσπαστική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Έπειτα χρειάζεται να δαπανηθούν 

σημαντικοί οικονομικοί πόροι για την προσπελασιμότητα και την καταλληλότητα 

των σχολικών κτιριακών συγκροτημάτων και την αγορά του κατάλληλου 

υποστηρικτικού υλικού και εξοπλισμού. Επίσης θα πρέπει να υιοθετηθούν 

συμπληρωματικά μέτρα στους τομείς της νομοθεσίας, της  υγείας, της κοινωνικής 

πρόνοιας, της επαγγελματικής κατάρτισης και αποκατάστασης.  

• Η δημιουργία του «κοινού σχολείου για όλους» εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 

τις στάσεις και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών των κοινών τάξεων, και όλου του 

διδακτικού και βοηθητικού προσωπικού. Όλοι οι παραπάνω θα πρέπει να 

εγκαταλείψουν πρακτικές του παρελθόντος και να δραστηριοποιηθούν με στόχο τη 

διαμόρφωση όλων εκείνων των προϋποθέσεων  που θα υποστηρίζει όλους τους 

μαθητές στην κατάκτηση της μάθησης και τη δημιουργία αρμονικών σχέσεων 

ανάμεσα σε όλους τους συμμετέχοντες. 

• Η συμμετοχή των γονέων, των συλλογικών φορέων και των κοινωνικών εταίρων 

κρίνεται επιτακτική για την επιτυχία του όλου εγχειρήματος. Οι γονείς θα 

αποφασίσουν αν το παιδί τους φοιτήσει σε τέτοιου τύπου σχολείο και θα πρέπει 

επίσης να ενθαρρύνονται για να συμμετέχουν ενεργά σε εκπαιδευτικές 
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δραστηριότητες στο σπίτι και στο σχολείο. Οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, ο 

σύλλογος διδασκόντων και άλλοι ενδιαφερόμενοι σύλλογοι όπως, ο σύλλογος 

ατόμων με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να συμμετέχουν στο σχεδιασμό και  στην 

υλοποίηση των σχετικών προγραμμάτων  Το «κοινό σχολείο για όλους» θα πρέπει 

να είναι ανοικτό στην κοινωνία. 

• Για να δομηθεί το «κοινό σχολείο για όλους» θα πρέπει να το υποστηρίξουν οι ίδιοι 

οι μαθητές οι οποίοι θα πρέπει να εγκαταλείψουν πρακτικές ατομικισμού και 

ανταγωνισμού. Η ίδρυσή του δεν αναιρεί σε καμία των περιπτώσεων τις 

απαιτήσεις που αφορούν την επίδοση στο σχολείο, όπου ο καθένας μπορεί να 

ανταποκρίνεται με τους δικούς του ρυθμούς και ικανότητες. Θα πρέπει ακόμη να 

απαλειφτούν οι φοβίες για το άγνωστο, και οι δομημένες μεροληπτικές αντιλήψεις 

και φυσικά να αποδεχτούν τη διαφορετικότητα των συμμαθητών τους. 

• Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη του «κοινού σχολείου για όλους» 

αποτελούν, τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών τα οποία θα πρέπει να είναι 

ευέλικτα, να ανταποκρίνονται και να προσαρμόζονται εύκολα στις ανάγκες του 

κάθε μαθητή για την πλήρη συμμετοχή του στην μαθησιακή διαδικασία. Τα 

σχολικά εγχειρίδια και το σύνολο του διδακτικού υλικού που είναι κοινό για όλους 

τους μαθητές δε δημιουργεί διακρίσεις. Οι διακρίσεις δημιουργούνται από τον 

τρόπο διεξαγωγής της διδασκαλίας  και την τάση των εκπαιδευτικών να εργάζονται 

με τον μέσο όρο των μαθητών. Επομένως οι εκπαιδευτικές ανισότητες είναι 

αναπόφευκτες όταν υπάρχει ένα κοινό μη ευέλικτο αναλυτικό πρόγραμμα (Ζώνιου 

- Σιδέρη, 2004α:42-43). Η αξιολογική διαδικασία θα πρέπει να λειτουργεί 

ανατροφοδοτικά, να περιοριστεί η χρήση ποσοτικών μετρήσεων για την 

αποδοτικότητα των μαθητών (Σούλης, 2008:67), και να επισημαίνονται οι 

δυνατότητες, τα ενδιαφέροντα,  καθώς και οι αδυναμίες και δυσκολίες που 

αντιμετωπίζει κάθε μαθητής. Επομένως είναι πιο εποικοδομητικό για τον μαθητή  
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να  συγκρίνεται  με  τον  ίδιο  του  τον  εαυτό  αντί  να συγκρίνεται  με τους άλλους, 

να αξιολογείται η όποια βελτίωσή του και να γίνεται αποτίμηση της 

αποτελεσματικότητας των διδακτικών υλικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν 

σε κάθε περίπτωση (Κυπριωτάκης, 2001:85-89, Πολυχρονοπούλου, 2003:104-106, 

Σούλης, 2002: 322-333, Βλάχου - Μπαλαφούτη, 2004β:256-258, Νικολακάκη, 

2004:49). 

Τα τελευταία χρόνια κρίθηκε επιτακτική η δημιουργία ενός αναλυτικού προγράμματος 

σπουδών για μαθητές με ειδικές ανάγκες με βάση τις ιδιαιτερότητές τους (Καραγιάννης, 

Καραγιάννη & Μπουλούκη, 2007β:146).      

 Έτσι, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο εκπόνησε και δημοσιοποίησε54 το Διαθεματικό 

Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και τα νέα αναλυτικά προγράμματα 

γενικής εκπαίδευσης βάσει των σύγχρονων δεδομένων της κοινωνίας της πληροφορίας και 

της γνώσης, του πολιτισμικού πλουραλισμού αλλά και της αναγνώρισης των ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών και των δικαιωμάτων τους για ισότιμη 

συνεκπαίδευση σε ένα σχολείο για όλους. Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

συναντούν τεράστια εμπόδια στην εκπαίδευσή τους αν τα αναλυτικά πλαίσια σπουδών δεν 

έχουν διαφοροποιηθεί και προσαρμοστεί κατάλληλα. Προς αυτή την κατεύθυνση έγινε μία 

προσπάθεια ώστε τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών της Γενικής Εκπαίδευσης να είναι 

ευέλικτα, ενώ παρέχονται παράλληλα και διαφοροποιημένα ή ειδικά ΑΠΣ για κάθε 

κατηγορία μαθητών με ειδικές ανάγκες, όπως συμβαίνει σε πολλές δυτικές ευρωπαϊκές 

χώρες. Η ανάπτυξη των ΑΠΣ Ειδικής Αγωγής περιλαμβάνει 6 κατηγορίες μαθητών με 

ειδικές ανάγκες: α) με βαριά και μέτρια-ελαφριά νοητική καθυστέρηση, β) με προβλήματα 

ακοής, γ) με προβλήματα όρασης, δ) με κινητικές αναπηρίες, ε) με αυτισμό, ζ) με 

πολλαπλές αναπηρίες  (Λαμπροπούλου, 2004:6).   

 
 

                                                 
54  ΦΕΚ 1366 τ. Β, 18-10-2001. 
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4.5.  Ενταξιακές πρακτικές και  σχετικές έρευνες στον Ελλαδικό χώρο 
 

 

Η ενταξιακή εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τις 

τελευταίες δεκαετίες έχει αποτελέσει κεντρικό θέμα συζήτησης και προβληματισμού σε 

επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής, αλλά και σχολικής πρακτικής καθώς βρίσκεται στην 

ημερήσια διάταξη πολλών χωρών (Hegarty,1998:113, Zoniou-Sideri & Vlachou 2006:379-

380). 

Η φιλοσοφία της ένταξης είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των 

αποκλεισμένων ατόμων με ειδικές ανάγκες από τις εκπαιδευτικές διαδικασίες, και την 

καθιέρωση μηχανισμών για την υποστήριξη των παραπάνω παιδιών μέσα στο 

συνηθισμένο σχολείο τα οποία παραδοσιακά εκπαιδεύονταν σε ειδικές μονάδες 

(Αβραμίδης & Καλύβα, 2006:15). 

Με την αναδίφηση της διεθνούς αλλά και της ελληνικής βιβλιογραφίας 

διαπιστώνει κανείς ότι έχει πραγματοποιηθεί μεγάλος αριθμός ερευνών αναφορικά με 

διάφορα ζητήματα ένταξης  και σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. 

Τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας διεξήχθησαν αρκετές μελέτες με 

αντικείμενο τη διερεύνηση των στάσεων των εκπαιδευτικών απέναντι σε ενταξιακές 

πρακτικές, μια περιοχή που παρουσιάζει διαχρονικό ενδιαφέρον. Ενδεικτικά 

παρουσιάζουμε τα συμπεράσματα κάποιων από αυτές:   

Η μελέτη που διεξήγαγαν οι Παντελιάδου και Λαμπροπούλου (1997), η οποία 

αποτέλεσε μία από τις πρώτες ερευνητικές προσπάθειες στον ελλαδικό χώρο, 

αποσκοπούσε στο να ερευνηθούν οι στάσεις των δασκάλων που εργάζονταν στη γενική 

και ειδική εκπαίδευση απέναντι στη σχολική ενσωμάτωση των μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς και τα χαρακτηριστικά των δασκάλων που συνέβαλαν σε 

αυτές τις πεποιθήσεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, αν και οι δύο κατηγορίες των 

δασκάλων κρατούσαν ουδέτερη στάση απέναντι στη σχολική ενσωμάτωση, οι δάσκαλοι 
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των κοινών τάξεων ήταν προοδευτικότεροι στο συγκεκριμένο τομέα, σε αντίθεση με τους 

ειδικούς παιδαγωγούς. Ο λόγος που οδήγησε σε αυτά τα αποτελέσματα είναι ότι οι 

δάσκαλοι της ειδικής αγωγής θεώρησαν την εφαρμογή της σχολικής ενσωμάτωσης απειλή 

για την επαγγελματική τους θέση. Το κλίμα ανησυχίας  που δημιουργήθηκε πιθανά  να  

σχετίζεται επίσης και με την ανάγκη ανάληψης νέων ρόλων σε περίπτωση εφαρμογής 

προγραμμάτων σχολικής ενσωμάτωσης/ένταξης (Padeliadu & Lamropoulou, 1997: 173, 

180-183). 

 Η ερευνητική εργασία της Ρήγα (1997), απέβλεπε στη μελέτη των κοινωνικών 

αναπαραστάσεων των εκπαιδευτικών τριών (3) γενικών δημοτικών σχολείων της πόλης 

του Ρεθύμνου και του ειδικού σχολείου συμπεριλαμβανομένου και των ειδικοτήτων που 

εργάζονταν σε αυτό, αναφορικά με την πλήρη εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη των 

παιδιών με ειδικές ανάγκες στις μαθητικές κοινότητες των συνομηλίκων τους. Τα 

αποτελέσματα  έδειξαν ότι, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί διαφωνούν με το θεσμό της 

ενσωμάτωσης, λόγω της ελλιπούς κατάρτισης, και των γενικότερων συνθηκών που 

επικρατούν, ενώ οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε ειδικά σχολεία διατηρούν θετική 

στάση απέναντι στην ένταξη/ενσωμάτωση (Ρήγα, 1997:274-276).  

Μια ακόμη έρευνα που αποσκοπούσε στην ανίχνευση των στάσεων καθώς και 

στην ετοιμότητα των δασκάλων στο να ανταποκριθούν στη νέα τάση αγωγής και 

εκπαίδευσης των μαθητών με ειδικές ανάγκες διενέργησαν ο Κυπριωτάκης  και οι 

συνεργάτες του (2000). Πιο συγκεκριμένα, συμπέραναν ότι, η πλειονότητα των 

εκπαιδευτικών διάκειται θετικά ως προς τη φοίτηση των παιδιών αυτών στα «κοινά» 

σχολεία, και ότι τα έτη υπηρεσίας και η μετεκπαίδευση στην ειδική αγωγή55 επηρεάζουν 

τις στάσεις τους απέναντι στην ένταξη των παιδιών με ε.ε.α. στο «κοινό» σχολείο 

                                                 
55  Από την παραπάνω έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι δάσκαλοι με λιγότερα χρόνια υπηρεσίας κατέβαλαν 
μεγαλύτερη προσπάθεια για να εντάξουν στην τάξη τους τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και ακόμη ότι οι 
δάσκαλοι που είχαν μετεκπαιδευτεί στην ειδική αγωγή τάσσονταν περισσότερο υπέρ της εφαρμογής 
του θεσμού της σχολικής ένταξης/ενσωμάτωσης (Κυπριωτάκης, Αγγελάκη, Γεωργιάδη, Στρατηδάκη & 
Χουρδάκης 2000:354).  
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(Κυπριωτάκης, Αγγελάκη, Γεωργιάδη, Στρατηδάκη & Χουρδάκης 2000:345-354, 

Κυπριωτάκη, 2007:207). 

 Μεγάλης έκτασης μελέτη56 πραγματοποιήθηκε από το Σούλη κατά το σχολικό 

έτος 2005 -2006, με σκοπό την εξέταση των αντιλήψεων του Έλληνα εκπαιδευτικού για 

την κοινή εκπαίδευση μαθητών με και χωρίς αναπηρία καθώς και τις αιτίες που θεωρούν οι 

εκπαιδευτικοί, ότι δεν επιτρέπουν την πλήρη εφαρμογή προγραμμάτων συνεκπαίδευσης.  

Η παραπάνω έρευνα μεταξύ άλλων έδειξε ότι: η έλλειψη υποδομών, ο ανεπαρκής 

τεχνολογικός εξοπλισμός, η απουσία εξειδικευμένου προσωπικού ειδικών παιδαγωγών και 

κυρίως η απουσία κατάλληλης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών οδηγούν στην απόρριψη 

εφαρμογής της συνεκπαίδευσης (Σούλης, 2008:197-208, 290). 

  Ενδιαφέρουσα επίσης ήταν και η ερευνητική εργασία που πραγματοποίησαν 

η Ζώνιου-Σιδέρη με τη Βλάχου (2006). Η παραπάνω μελέτη στόχευε να διερευνήσει 

τις απόψεις των εκπαιδευτικών σε σχέση με την αναπηρία και τη συνεκπαίδευση, 

καθώς και τον αντίκτυπο που έχουν σε καθημερινές πρακτικές στην οργάνωση και 

στη λειτουργία του σχολείου. Οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών θεωρούνται πυρήνας 

για την εξερεύνηση και την κατανόηση της διαδικασίας της μεταρρύθμισης και της 

εκπαιδευτικής πολιτικής.  

Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από εκπαιδευτικούς της προσχολικής, 

της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το μεγαλύτερο μέρος του 

δείγματος θεώρησε ότι η κυρίαρχη τάση του διαχωρισμού στην Ελλάδα οφείλεται σε 

παράγοντες όπως: άγνοια, έλλειψη υποδομών στα γενικά σχολεία καθώς και έλλειψη 

εκπαιδευτικών ευκαιριών για συνύπαρξη ατόμων με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες. Η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος θεώρησε ότι τα σημαντικότερα 

οφέλη της ένταξης/ενσωμάτωσης των μαθητών με ειδικές ανάγκες είναι, η 

                                                 
56   Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε ως ερευνητικό εργαλείο, διανεμήθηκε σε εκπαιδευτικούς 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούσαν σε σχολεία των 13 περιφερειών της χώρας   
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κοινωνικοποίηση και η κοινωνική αποδοχή ενώ μια μικρή μόνο μειοψηφία πίστευε 

ότι το όφελος των μαθητών αυτών θα αφορούσε τη γνωστική ανάπτυξη ή τις 

προοπτικές μιας σταδιοδρομίας (Zoniou-Sideri & Vlachou 2006:379, 386-390). 

Παρόμοιες μελέτες έχουν διεξαχθεί τόσο στο χώρο της προσχολικής ηλικίας 

όπως αυτή που διενεργήθηκε από την Κυπριωτάκη  και αφορούσε την ανίχνευση των 

αντιλήψεων των νηπιαγωγών σχετικά με την ένταξη/ενσωμάτωση νηπίων με ειδικές 

ανάγκες στο κοινό νηπιαγωγείο καθώς και τη διαπίστωση της ετοιμότητας των 

νηπιαγωγών σε αυτό το εγχείρημα (Κυπριωτάκη, 2007: 204-205), όσο και στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση (Κολιάδη και συνεργάτες), που αποσκοπούσε στη 

διερεύνηση της γνωστικής κυρίως διάστασης των στάσεων των φοιτητριών της 

πρωτοβάθμιας και προσχολικής εκπαίδευσης απέναντι στα άτομα με ειδικές ανάγκες 

(Κολιάδης, Μυλωνάς, Κουμπιάς, Γιαβρίμης, Βαλσάμη & Βάρφη 2000:75).     

Έρευνες επίσης έχουν διενεργηθεί και αποσκοπούσαν στη μελέτη των 

στάσεων και αντιλήψεων μαθητών απέναντι σε παιδιά με ειδικές ανάγκες. Έτσι σε 

μια ακόμη έρευνα του Κολιάδη και των συνεργατών του (2000), διερευνήθηκαν τα 

χαρακτηριστικά προσωπικότητας που προσάπτουν οι μαθητές στα παιδιά αυτά, η 

ευαισθησία των μαθητών απέναντι σε αυτά τα παιδιά και η κοινωνική αποδοχή τους. Η 

έρευνα έδειξε πως οι μαθητές του δείγματος57 επιθυμούσαν την κοινωνική επαφή και 

γνωριμία με τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, εκδήλωναν συμπόνια προς αυτά και τα 

προβλήματα τους με την «προϋπόθεση» όμως, ότι τα παιδιά αυτά θα είχαν κάποια 

«αποδεκτά» χαρακτηριστικά προσωπικότητας και θετική ιδιοσυγκρασία (Κολιάδη, 

Μυλωνά, Κουμπιά, Γιαβρίμη & Βάρφη, 2000). 

Άξια αναφοράς είναι και η ερευνητική εργασία της Τάφα με τον Μανωλίτση 

(2003), η οποία έδειξε ότι οι γονείς μαθητών προσχολικής ηλικίας είχαν θετικές στάσεις 

απέναντι σε ενταξιακού τύπου προγράμματα. Συγκεκριμένα όσο μεγαλύτερη συχνότητα 

                                                 
57  Το δείγμα αυτής της έρευνας αποτέλεσαν μαθητές της Στ΄ τάξης δημοτικών σχολείων γενικής 
αγωγής από το ευρύτερο λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής. 
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επαφής είχαν οι γονείς των μαθητών χωρίς «μειονεξίες» με τα άτομα με ειδικές ανάγκες 

τόσο λιγότερη ανησυχία εξέφραζαν  για τα παιδιά τους, αξίζει να σημειωθεί ότι οι γονείς 

αναγνώριζαν περισσότερα οφέλη από ότι μειονεκτήματα για τη συμμετοχή των παιδιών 

τους σε ενταξιακά προγράμματα (Tafa & Manolitsis, 2003:155).   

 Μελέτες επίσης έχουν διεξαχθεί για να διερευνηθεί κατά πόσο μια σχολική μονάδα 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί από μόνη της να αναλάβει ευθύνες για την άσκηση 

αποτελεσματικής εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής θέτοντας ως στόχο την ενταξιακή 

εκπαίδευση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο (Ευσταθίου, 

2007:10). 

Τέλος η έρευνα της Βλάχου και των συνεργατών58 της είχε ως στόχο τη μελέτη 

των αντιλήψεων μαθητών με δυσκολίες μάθησης δημοτικών σχολείων ως προς τους 

λόγους της παραπομπής μαθητών για φοίτηση σε τμήματα ένταξης, και τη διερεύνηση των 

προτιμήσεων των παραπάνω μαθητών σχετικά με τα διαφορετικά μοντέλα και υπηρεσίες 

εκπαιδευτικής υποστήριξης εντός του χώρου του γενικού σχολείου (Βλάχου, Διδασκάλου 

& Αργυρακούλη, 2007:216-225).   

Τα συμπεράσματα από ένα δείγμα 63 ειδικών παιδαγωγών από την ευρύτερη 

περιοχή της κεντρικής Ελλάδας, έδειξαν ότι οι παραπάνω εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε 

ένα σύστημα που διαιρεί και διαχωρίζει τους δασκάλους με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που 

απομονώνει και ταξινομεί τους μαθητές. Ένα τέτοιο σύστημα είναι βασισμένο σε μια 

κατανομή ρόλων, προτεραιοτήτων και διασαφήνισης για το ποιος είναι υπεύθυνος  για 

ποιους (δάσκαλοι κοινών τάξεων για μαθητές χωρίς μειονεξίες και ειδικοί παιδαγωγοί για 

μαθητές με μειονεξίες). Πρέπει να επισημανθεί ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των 

περιπτώσεων ακόμη και η αξιολόγηση των αναγκών των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 

                                                 
58  Στην έρευνα συμμετείχαν δεκαπέντε σχολεία στα οποία λειτουργούσαν τμήματα ένταξης  από επτά 
τυχαία επιλεγμένους νομούς της χώρας μας (Φθιώτιδας, Μαγνησίας, Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας,  
Πιερίας και Θεσσαλονίκης). Από τα αρχικό δείγμα επελέγησαν 95 μαθητές από τη Δευτέρα έως την 
Έκτη τάξη και η διεξαγωγή της έρευνας έγινε με τη χρήση ημι-δομημένης συνέντευξης (Βλάχου, 
Διδασκάλου & Αργυρακούλη, 2006:216). 
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ανάγκες ήταν αποκλειστικά ευθύνη των  ειδικών παιδαγωγών που είχαν αφεθεί εντελώς 

μόνοι, και εκτός αυτού, έπρεπε να πάρουν αποφάσεις που ήταν βασισμένες σε 

αμφισβητήσιμα κριτήρια. Οι παραπάνω πρακτικές έρχονται σε αντίθεση με τις 

νομοθετημένες εθνικές πολιτικές για την προώθηση της φιλοσοφίας της ένταξης στις 

σχολικές κοινότητες (Vlachou, 2006:54). 

H θέσπιση νομικών πλαισίων που κατοχυρώνουν και νομιμοποιούν το δικαίωμα 

για φοίτηση μαθητών με αναπηρία στα γενικά σχολεία, φαίνεται ότι οδήγησαν στην 

αύξηση του ερευνητικού ενδιαφέροντος της επιστημονικής κοινότητας για το σύνολο των 

παραγόντων που σχετίζονται με ενταξιακές πρακτικές.  
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 
 

 

 

5.1. Εισαγωγή 

 
Στο προκείμενο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας επιχειρείται μια 

εμπεριστατωμένη και αναλυτική παρουσίαση της πορείας της μεθοδολογίας της έρευνας. 

Πιο αναλυτικά, υποστηρίζεται η αναγκαιότητα της έρευνας, τίθενται ο σκοπός και οι 

στόχοι, καθώς και τα διερευνητικά ερωτήματά της. Στη συνέχεια ορίζεται το ερευνητικό 

εργαλείο, ο χρόνος και τόπος διεξαγωγής της έρευνας, όπως και ο πληθυσμός αναφοράς 

και το δείγμα της έρευνας. Τέλος, περιγράφεται το δείγμα και η μέθοδος εργασίας, και 

ολοκληρώνεται το παρόν κεφάλαιο με τους περιορισμούς της έρευνας και τη μέθοδο 

στατιστικής ανάλυσης των ερευνητικών δεδομένων (Ανδρεαδάκης, Βάμβουκας, 2005: 

54,115).        

 

 

5.2. Αναγκαιότητα της έρευνας 

 
Η ειδική εκπαίδευση η οποία παρέχεται στα άτομα που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες στοχεύει στη «βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων, ώστε να καταστεί 

δυνατή η ένταξη ή επανένταξή τους στο κοινό εκπαιδευτικό σύστημα και η συμβίωση με 

το κοινωνικό σύνολο» (Ν. 2817/2000, αρθ.1, παρ.6).  

Η παραπάνω εκπαιδευτική πολιτική αποτελεί ένα σημαντικό βήμα εμπρός αλλά σε 

καμιά περίπτωση επαρκές. Σε μια χώρα με μεγάλο ιστορικό του διαχωρισμού, και με 
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σημαντικές ελλείψεις σε όλους τους τομείς και τις υποδομές θα  πρέπει να αλλάξουν πολλά 

εάν θέλουμε να επιτύχουν οι προσπάθειες προς μια γνήσια ενταξιακή προοπτική 

(Avramidis - Kalyva, 2006:386).       

 Οι ενταξιακές πολιτικές στην Ελλάδα αυτήν την περίοδο συνδέονται με την 

ανάπτυξη και επέκταση του θεσμού των τμημάτων ένταξης στα γενικά σχολεία. Στη χώρα 

μας, παρά τη μακρόχρονη λειτουργία του παραπάνω μοντέλου το οποίο αποτελεί τη 

βασικότερη ενταξιακή δομή, λείπει η συστηματική διερεύνηση και μελέτη για την 

αποτελεσματικότητα των εν λόγω τμημάτων (Βλάχου, Διδασκάλου & Αργυρακούλη, 

2007:215).  Η απουσία μιας αυστηρής αξιολόγησης των ακαδημαϊκών και κοινωνικών 

συνεπειών αυτών των ρυθμίσεων καθιστά επείγουσα την ανάγκη για μια μεγάλης κλίμακας 

συστηματική έρευνα.         

 Η εργασία μας διερευνώντας τις απόψεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης επιχειρεί να συμβάλει στον εμπλουτισμό της σχετικής συζήτησης. Φυσικά 

δεν επιδιώκεται, τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από την παρούσα μελέτη να έχουν 

γενική ισχύ.  

 

 

5.3. Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

 

Σκοπός της παρούσας μελέτης αποτελεί η διερεύνηση των αντιλήψεων των 

εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Ρεθύμνου σε ένα σύνολο 

ερωτημάτων που σχετίζονται με την εφαρμοζόμενη ενταξιακή πολιτική και τις 

δυνατότητες πρόσληψης μιας διαφορετικής θεσμικής οργάνωσης της κάλυψης των ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών.  

Η μελέτη μας στοχεύει επίσης, να ευαισθητοποιήσει το εκπαιδευτικό προσωπικό και 

να συνδράμει στον περιορισμό του αποκλεισμού των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες από τις εκπαιδευτικές διαδικασίες των «συνηθισμένων» σχολείων, και να 
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συνεισφέρει στη δημιουργία του «κοινού σχολείου για όλους».                       

Συγκεκριμένα, η έρευνά μας προσπαθεί να απαντήσει στα παρακάτω καίρια ερωτήματα 

που αποτελούν και τους στόχους της:  

 Με ποια κριτήρια οι εκπαιδευτικοί των γενικών σχολείων διαχωρίζουν τους 

μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τους κατατάσσουν για φοίτηση σε 

τμήματα ένταξης και με ποια σε ειδικά σχολεία; 

 Ποιοι λόγοι οδηγούν τους εκπαιδευτικούς των γενικών σχολείων σε 

συμφωνία για τη φοίτηση κάποιου μαθητή σε δομές της ειδικής αγωγής; 

 Ποια είναι τα όρια και οι δυνατότητες των τμημάτων ένταξης; 

 Σε ποιους τομείς ωφελούνται οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  με 

τη φοίτησή τους σε τμήματα ένταξης; 

 Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η λειτουργία του θεσμού του 

τμήματος ένταξης; 

 Ποιοι είναι κατά την άποψη των εκπαιδευτικών των γενικών σχολείων οι 

σημαντικότεροι παράγοντες που δυσχεραίνουν την επιτυχία μιας ενταξιακής 

πολιτικής; 

 Πώς προσλαμβάνουν το πρόταγμα της συνεκπαίδευσης (full inclusion) οι 

εκπαιδευτικοί των γενικών σχολείων;     

 Πώς αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί των γενικών σχολείων την 

επιμόρφωση, ως μέσο ειδίκευσης σε μια συγκεκριμένη περιοχή ή ως μέσο για 

επαναδιαπραγμάτευση  βασικών εκπαιδευτικών αντιλήψεων;  
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5.4. Διερευνητικά ερωτήματα 

 
Στην εργασία μας μελετήθηκε κατά πόσο το φύλο, τα έτη υπηρεσίας, και τα 

επιπλέον «προσόντα» επηρεάζουν τις απόψεις/αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Τα 

διερευνητικά ερωτήματα στα οποία  επικεντρώθηκε η  έρευνα ήταν τα ακόλουθα: 

 Διαφοροποιούνται οι απόψεις των εκπαιδευτικών με βάση τις μεταβλητές  

φύλο, έτη υπηρεσίας και επιπλέον «προσόντα», ως προς το ποιες κατηγορίες 

μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, θα πρέπει να φοιτούν σε τμήματα 

ένταξης και  ποιες σε ειδικό σχολείο;  

 Διαφοροποιούνται οι απόψεις των εκπαιδευτικών με βάση τις μεταβλητές  

φύλο, έτη υπηρεσίας και επιπλέον «προσόντα», ως προς τους λόγους που θα 

πρέπει κάποιος μαθητής να φοιτήσει σε τμήμα ένταξης ή σε ειδικό σχολείο;  

 Διαφοροποιούνται οι εκπαιδευτικοί με βάση τις μεταβλητές φύλο, έτη 

υπηρεσίας και επιπλέον «προσόντα», ως προς τα οφέλη που αποκομίζουν οι 

μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με τη φοίτησή τους στα τμήματα 

ένταξης; 

 Υπάρχει διαφοροποίηση στις απόψεις των εκπαιδευτικών με βάση τις 

μεταβλητές  φύλο, έτη υπηρεσίας και επιπλέον «προσόντα», ως προς τα 

μειονεκτήματα της υπάρχουσας ενταξιακής δομής των τμημάτων ένταξης;  

 Διαφοροποιούνται οι εκπαιδευτικοί σε σχέση με βάση τις μεταβλητές  φύλο, 

έτη υπηρεσίας και επιπλέον «προσόντα», ως προς τους παράγοντες που 

θεωρούν ότι δυσχεραίνουν την επιτυχία μιας ενταξιακής πολιτικής; 

 Διαφοροποιούνται οι απόψεις των εκπαιδευτικών με βάση τις μεταβλητές  

φύλο, έτη υπηρεσίας και επιπλέον «προσόντα», στο πιθανό ενδεχόμενο 

γενίκευσης της συνεκπαίδευσης; 
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 Υπάρχει διαφοροποίηση στις απόψεις των εκπαιδευτικών με βάση τις 

μεταβλητές φύλο, έτη υπηρεσίας και επιπλέον «προσόντα», ως προς την 

επιμόρφωση σε διάφορους τομείς της ειδικής αγωγής και  τη συνεκπαίδευση; 

 

 

5.5. Πληθυσμός αναφοράς και προσδιορισμός  μεγέθους του δείγματος   

 
Η έρευνα ξεκίνησε το Μάρτιο του 2008 και περατώθηκε τον Μάιο του ίδιου έτους. 

Ως πληθυσμός αναφοράς της έρευνας ορίστηκε το σύνολο των  εκπαιδευτικών της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ρεθύμνου που υπηρετούσαν στα γενικά δημοτικά 

σχολεία της περιοχής κατά το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008. Σύμφωνα με στοιχεία της 

Διεύθυνσης, του 1ου και 2ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ρεθύμνου, ο 

πληθυσμός των δασκάλων, μόνιμων και αναπληρωτών, αποτελείται από 465 τα οποία 

κατανέμονται αντίστοιχα ως εξής: 395 μόνιμοι και 70 αναπληρωτές δάσκαλοι. Από αυτούς 

εξαιρέθηκαν οι ειδικοί παιδαγωγοί  οι οποίοι εργάζονταν στα  τμήματα ένταξης (16 μόνιμοι 

και 4 αναπληρωτές), καθώς και το σύνολο των δασκάλων του ειδικού σχολείου του Νομού 

(5 μόνιμοι δάσκαλοι). Ο συνολικός πληθυσμός αναφοράς της παρούσας έρευνας αφορούσε 

440 άτομα. 

Ο προσδιορισμός του μεγέθους του δείγματος σε μία έρευνα καθορίζεται από μια 

σειρά παραγόντων όπως: 

1. Το επιθυμητό επίπεδο ακρίβειας των αποτελεσμάτων. 

2. Τη διαθέσιμη οικονομική δαπάνη. 

3.  Τα διαθέσιμα χρονικά περιθώρια. 

4. Τη διακύμανση του υπό μελέτη πληθυσμού. 

5. Τον αριθμό και το είδος των μεταβλητών που θα εμπλακούν στην ερευνητική 

διαδικασία (Δαφέρμος, 2005:270). 
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Oι συνθήκες κάτω από τις οποίες  πραγματοποιείται η έρευνα, όπως και ο 

συνυπολογισμός παραγόντων που συνδέονται με την οικονομία και την πρακτικότητα 

προσδιορίζουν σε σημαντικό βαθμό και τον τρόπο επιλογής του δείγματος  (Javeau, 

1996:90, Κυριαζή, 2003:119). Το κύριο κριτήριο επιλογής του συγκεκριμένου τύπου 

δείγματος ήταν η εύκολη πρόσβαση σε αυτό καθώς και η εξοικονόμηση χρόνου. Για  να  

θεωρηθεί  ένα δείγμα  αντιπροσωπευτικό ολόκληρου  του  πληθυσμού από τον οποίο 

προέρχεται, βασική προϋπόθεση είναι να έχει επιλεχθεί με τυχαία δειγματοληψία59 

(Ρούσσος - Τσαούσης, 2006:45).  

Το δείγμα της παρούσας έρευνας καθώς δεν επιλέχτηκε με τη διαδικασία της 

τυχαίας δειγματοληψίας, μπορεί να χαρακτηριστεί ως εμπειρικό ή περιστασιακό. Κατά 

συνέπεια, οι πληροφορίες, τα συμπεράσματα και οι εκτιμήσεις που προκύπτουν, δεν 

επιτρέπουν γενικεύσεις, δηλαδή συναγωγή έγκυρων  και αξιόπιστων συμπερασμάτων και 

δεν αντιπροσωπεύουν το σύνολο του εκπαιδευτικού πληθυσμού (Βάμβουκας, 1988:155-

165). Επομένως, οι διαπιστώσεις της παρούσας μελέτης θα αφορούν μόνο το συγκεκριμένο 

δείγμα και σε καμιά των περιπτώσεων δεν θα έχουν γενική ισχύ.  

  
    Ο προσδιορισμός του μεγέθους του δείγματος καθορίζεται από τον παρακάτω τύπο: 
 
 
       
   n  Z * σ       ² n = τελικό μέγεθος δείγματος 
n = 1 -   —  *   ——— Ν= 440 άτομα μέγεθος πληθυσμού   
  N       d  Ζ = τυπική κανονική κατανομή  

                                                                            = Ζ 1 - 
2
a  

      d = σφάλμα δειγματοληψίας  
 

Δεχτήκαμε στην έρευνά μας ως σφάλμα δειγματοληψίας το 5%, το οποίο 

συνήθως τίθεται σε συναφείς έρευνες, και καθώς θέσαμε επίπεδο εμπιστοσύνης 99% 

έχουμε:  

                                                 
59   Χαρακτηριστικό της μεθόδου της  τυχαίας δειγματοληψίας (random sampling), είναι ότι κάθε 
μέλος του πληθυσμού έχει ακριβώς τις ίδιες πιθανότητες με όλα  τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας να 
επιλεγεί στο δείγμα (Κυριαζή, 2003:110, Παπαναστασίου, 1996:105).   
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1- α = 0,99 ⇒α = 0,01 ⇒   
2
a  = 

2
01,0  = 0,005 ⇒  

 

1 - 
2
a = 1- 0,005 = 0,995 ⇒  Z 0,9950 = 2,57 

 
Είναι γνωστό από τη στατιστική ανάλυση ότι, κατά προσέγγιση ισχύει η 

σχέση  σ² = s² , έτσι  η  μέγιστη τυπική  απόκλιση  πληθυσμού είναι: σ² = s² = (1,32)²  

και d = 0,05 * 5 = 0,25 (λόγω του ότι χρησιμοποιήθηκε πενταβάθμια κλίμακα). 

           Αρχικά, λαμβάνουμε μια πρώτη προσέγγιση του τελικού δείγματος το οποίο 

συμβολίζουμε με n0 και θέτουμε τις τιμές στον τύπο: 

 
                                   ² 
    Z * σ       (2,57)² * (1,32)²     6,6049 * 1,7424  
n0 = ———  =     ———        =   —————— =                                   
       d                      (0,25)²   0,0625 
       
 
 
     11,508377       
=   ——— =  184,13403    
        0,0625                  
 
Ως τελική τιμή του θεωρείται η τιμή: 
 
 
         n0 
n =  n0           αν   —   ≤  0,05  
          N 
 
      n0         n0 
n = —  αν   —   >  0,05 
        n0         N 
  1+   — 
        N 
 
              n0          184,13403    
Επειδή    —  =  ———  = 0,4184864   και λόγω του ότι είναι  >  0,05 έχουμε: 
                N         440 
      n0                    184,13403           184,13403    
n = —  =   —————  = ————— = 129,81021 
         n0             1+ 0,4184864             1,4184864    
  1+   — 
          N 
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Η  ικανοποιητική τιμή του μεγέθους του δείγματος που χρειαζόμασταν,  ώστε  να 

αντιπροσωπεύεται  ο  πληθυσμός  των  εκπαιδευτικών  του  νομού  Ρεθύμνου, ήταν 

129,81021 δηλαδή 130 άτομα. Εμείς, επομένως με το δείγμα των 152 εκπαιδευτικών που 

λάβαμε καλυπτόμαστε πλήρως στην έρευνά μας διατηρώντας και το επίπεδο εμπιστοσύνης 

στο 99% (Δαφέρμος, 2005:269-279). 
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5.6. Περιγραφή του δείγματος των εκπαιδευτικών 

 

Πίνακας I: Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος ως προς το φύλο 

ΦΥΛΟ f % 
Άνδρας   54   35,6 
Γυναίκα   98   64,4 
Σύνολο 152 100,0 

 
Στον πίνακα I παρατίθεται η κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των 

εκπαιδευτικών του δείγματος κατά φύλο. Σύμφωνα  με τα στοιχεία που προέκυψαν από τη 

στατιστική ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 

54 άνδρες (ποσοστό 35,6%) και 98 γυναίκες (ποσοστό 64,4%). 

 

Πίνακας II: Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος ως προς τα έτη 
υπηρεσίας 

 
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ f % 

1-5   64  42,1 
6-10   36  23,7 

11-15   15    9,9 
16-20   14    9,2 
21>   23   15,1 

Σύνολο 152 100,0 
 

Στον πίνακα II παρουσιάζεται η κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των 

εκπαιδευτικών του δείγματος σε σχέση με τα έτη υπηρεσίας. Πιο αναλυτικά, 64 

εκπαιδευτικοί (ποσοστό 42,1%) δήλωσαν 1-5 έτη, 36 (ποσοστό 23,7%) δήλωσαν 6-10 έτη, 

15 (ποσοστό 9,9%) 11-15 έτη, 14 (ποσοστό 9,2%) 16-20 έτη, ενώ ο αριθμός των 

εκπαιδευτικών με περισσότερα από 20 έτη υπηρεσίας ήταν 23 (ποσοστό 15,1%).  

 
Πίνακας III: Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος ως προς τη 

λήψη δεύτερου πτυχίου ΑΕΙ  
 

ΝΑΙ ΟΧΙ  
  ΣΠΟΥΔΕΣ f % f % 
Άλλο πτυχίο ΑΕΙ 18 11,8 134 88,2 
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Στον πίνακα III εμφανίζεται η κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των 

εκπαιδευτικών του δείγματος σε σχέση με τη λήψη  επιπλέον τίτλων ΑΕΙ. Από τα στοιχεία 

του πίνακα προκύπτει ότι 18 εκπαιδευτικοί (ποσοστό 11,8%), έχουν στην κατοχή τους 

δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ.  

 
Πίνακας IV: Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος ως προς την 

μετεκπαίδευση 

ΝΑΙ ΟΧΙ  
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ f % f % 

Μετεκπαίδευση (Γενική Αγωγή) 32 21,0 120 79,0 
 

Στον πίνακα IV εμφανίζεται η κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των 

εκπαιδευτικών του δείγματος ως προς τη μετεκπαίδευση στο Διδασκαλείο γενικής 

εκπαίδευσης. Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι 32 εκπαιδευτικοί του δείγματος 

(ποσοστό 21,0%) δήλωσαν πως έχουν κάνει διετή μετεκπαίδευση στο Διδασκαλείο στον 

τομέα της γενικής αγωγής. 

 
Πίνακας V: Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος ως προς τους 

τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών 

ΝΑΙ ΟΧΙ  
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ f % f % 

Τίτλοι Μεταπτυχιακών Σπουδών 16 10,5 136 89,5 
 

Στον πίνακα V παρατίθεται η κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των 

εκπαιδευτικών του δείγματος που αφορά τη λήψη τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών. 

Προκύπτει με βάση τα στοιχεία του πίνακα ότι 16 εκπαιδευτικοί (ποσοστό 10,5%) 

δήλωσαν πως έχουν κάνει μεταπτυχιακές σπουδές, και οι 136 (ποσοστό 89,5%) απάντησαν 

ότι δεν έχουν προχωρήσει σε μεταπτυχιακές σπουδές.  
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Πίνακας VI: Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος ως προς τους 

τίτλους διδακτορικών σπουδών 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ  
 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ f % f % 

Τίτλοι διδακτορικών Σπουδών 2 0,1 150 99,9 
 

 

Στον πίνακα VI παρατίθεται η κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των 

εκπαιδευτικών του δείγματος και αφορά τη λήψη τίτλων διδακτορικών σπουδών. Τέλος 

από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι από τους εκπαιδευτικούς με μεταπτυχιακές 

σπουδές 2 (ποσοστό 0,1%) από αυτούς, έχουν προχωρήσει τις σπουδές τους και σε 

διδακτορικό τίτλο.  
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5.7. Μέθοδος εργασίας 
 
 

Μετά τον καθορισμό του προβλήματος και τη διαμόρφωση των υποθέσεων εργασίας, 

επιλέγεται η μέθοδος και οι κατάλληλες τεχνικές της έρευνας. Ερευνητικό εργαλείο της 

παρούσας μελέτης αποτέλεσε το ερωτηματολόγιο, καθώς επιτυγχάνεται η συγκέντρωση 

πολυπληθών πληροφοριών και παρατηρήσεων από μεγάλο αριθμό ατόμων σε  σύντομο 

χρονικό διάστημα. Επιτρέπει ακόμη τις συγκρίσεις, την ποσοτικοποίηση των δεδομένων 

και τις στατιστικές αναλύσεις των στοιχείων που συλλέγονται, ενώ η ανωνυμία των 

ερωτηματολογίων εξασφαλίζει την ειλικρίνεια των απαντήσεων (Παπαναστασίου, 1996:61, 

Βάμβουκας, 1998:167,248-249, Κυριαζή, 2003:119-120).     

 Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα αποτελούνταν από δύο 

κύριες θεματικές ενότητες. Η πρώτη θεματική αφορούσε στα προσωπικά στοιχεία των 

ερωτώμενων και η δεύτερη θεματική ενότητα περιλάμβανε επτά ομάδες ερωτήσεων. Για 

την κατασκευή του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκαν ερωτήσεις κλειστού τύπου. Το 

βασικό  πλεονέκτημα των ερωτήσεων κλειστού τύπου είναι ότι φαίνεται να μοιάζουν  

λιγότερο προσωπικές και η συμπλήρωση τους είναι  εύκολη από τα υποκείμενα της 

έρευνας, στοιχείο σημαντικό, καθώς δεν εγκυμονεί κίνδυνος εγκατάλειψης του 

ερωτηματολογίου. Δίνεται επίσης η δυνατότητα στον ερευνητή της εύκολης 

κωδικοποίησης και επεξεργασίας των πληροφοριών. Από την άλλη πλευρά, μειονέκτημα 

αποτελεί το γεγονός ότι στις κλειστές ερωτήσεις η επιλογή και η ελευθερία έκφρασης του 

ερωτώμενου είναι περιορισμένες στο ελάχιστο, και οι προσφερόμενες απαντήσεις είναι 

αδύνατο να είναι εξαντλητικές σε σχέση με την κάλυψη του θέματος (Φίλιας, 2004:154, 

Παπαναστασίου, 1996:63, Javeau, 1996:97). Στο τέλος κάθε ερώτησης (εκτός της πρώτης), 

εντάχθηκε και μια ανοικτή ερώτηση έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα στους 

ερωτώμενους να προβάλουν τις απόψεις τους οι οποίες μπορεί να διαφέρουν. Η 

συγκεκριμένη επιλογή αποσκοπούσε στην ανάδειξη ενός ευρύτερου πλαισίου 
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πληροφοριών, όπως και στην αξιοποίηση των δηλώσεών τους προκειμένου να 

εμπλουτίσουν τόσο τη στατιστική ανάλυση, όσο και στη δημιουργία ενός ερμηνευτικού 

πλαισίου κατά τη διάρκεια της εξαγωγής των συμπερασμάτων (Bell, 1997:123, Κυριαζή, 

2003:128-129).          

 Εκτός από την πρώτη ομάδα ερωτήσεων η οποία είχε δύο δυνατές απαντήσεις, για 

τις υπόλοιπες ερωτήσεις χρησιμοποιήθηκε μια πεντάβαθμη κλίμακα μέτρησης τύπου 

Likert, στην οποία οι ερωτώμενοι σημείωναν το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας τους, σε 

μια από τις απόψεις του ερωτηματολογίου (Κυριαζή, 2003:70-76). Η συγκεκριμένη 

κλίμακα είχε την ακόλουθη δομή:  

• Διαφωνώ απόλυτα, τελείως ασήμαντος = 1   

• Διαφωνώ αρκετά, μικρής σημασίας = 2  

• Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ/δεν έχω άποψη = 3  

• Συμφωνώ αρκετά, αρκετά σημαντικό = 4  

• Συμφωνώ απόλυτα, πολύ σημαντικό = 5 

Πρέπει να επισημανθεί ότι, πριν από την τελική χορήγηση του 

ερωτηματολόγιου, πραγματοποιήθηκε πιλοτική εφαρμογή του (προέρευνα), σε ομάδα 

που παρουσίαζε παρόμοια χαρακτηριστικά με εκείνη που είχε επιλεγεί να 

συμμετάσχει στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, προκειμένου να ελεγχθεί η 

αξιοπιστία η εγκυρότητα και η σαφήνεια των ερωτήσεων (Παπαναστασίου, 1996: 70, 

Κυριαζή, 2003:142). Με το πέρας των ανώτερων προκαταρκτικών διαδικασιών το 

ερωτηματολόγιο έλαβε την τελική μορφή με την οποία επιδόθηκαν στα υποκείμενα 

της έρευνας. 

Η επίδοση του ερωτηματολογίου έγινε με την άμεση και προσωπική επαφή που 

είχαμε με τους δασκάλους των «κοινών» σχολείων. Πιστεύουμε ότι η προσωπική 

επαφή με  τα υποκείμενα της έρευνας κρίνεται απαραίτητη, για να εξηγηθεί επαρκώς 
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ο σκοπός της έρευνας και παράλληλα  να συλλέξουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο 

αριθμό απαντημένων ερωτηματολογίων. Επιπλέον, με την προσωπική επαφή δίνεται 

η δυνατότητα στους ερωτώμενους να ζητήσουν διευκρινίσεις σε σημεία του 

ερωτηματολογίου που μπορεί να χρειάζονται μια επιπλέον εξήγηση. 

 

 

5.8. Μέθοδος στατιστικής ανάλυσης των ερευνητικών δεδομένων 
 
 

Με τη συγκέντρωση των απαντημένων ερωτηματολογίων από τα υποκείμενα της 

έρευνας, ακολούθησε αρχικά η διαδικασία της λειτουργικοποίησης, δηλαδή η μετατροπή 

των εννοιών σε μεταβλητές και στη συνέχεια η κωδικοποίηση τους. Έπειτα, εισήχθησαν τα 

ερευνητικά δεδομένα σε Η/Υ, και πραγματοποιήθηκε η στατιστική επεξεργασία και 

ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων με το στατιστικό πακέτο SPSS 16, καθώς θεωρείται 

ως ένα από τα φιλικότερα και αποτελεσματικότερα στατιστικά προγράμματα για όλους 

τους ερευνητικούς χώρους (Μακράκης, 1997: 39, 51).  

Οι ερευνητικές μεταβλητές, ανάλογα με το είδος των τιμών που λαμβάνουν, 

ταξινομήθηκαν στις βασικές κατηγορίες των ονοματικών και ποσοτικών μεταβλητών60, 

ενώ συνυφασμένες με τον τρόπο χειρισμού του εξεταζόμενου προβλήματος 

κατανεμήθηκαν σε ανεξάρτητες και εξαρτημένες61.   

                                                 
60  Όλα τα ερωτήματα τα οποία ήταν διατυπωμένα σε πεντάβαθμη διαβαθμιστική κλίμακα Likert 
αντιμετωπίστηκαν ως ποσοτικές μεταβλητές. 
61  H ταξινόμηση των μεταβλητών σε ανεξάρτητες και εξαρτημένες, κρίνεται απολύτως αναγκαία τόσο 
σε επίπεδο εφαρμογής κάποιων στατιστικών κριτηρίων (t-test για ανεξάρτητα δείγματα, one-way 
Anova), όσο και σε λειτουργικό επίπεδο υπό την ευρύτερη άποψη μιας επικοινωνίας των 
αποτελεσμάτων (χ2). Ωστόσο, συνιστά, «αυθαιρεσία» στο μέτρο που αυτή η διαφοροποίηση 
αποσυνδέεται από το περιεχόμενο του συγκεκριμένου ερευνητικού προβλήματος αλλά και τις περιοχές 
στατιστικής ανάλυσης μέσα από τις οποίες το αντιμετωπίζουμε. Ως εκ τούτου, η σύνδεση της 
προαναφερθείσης ταξινόμησης με τη χρήση όρων όπως: αιτιώδης σχέση, αίτιο-αποτέλεσμα, καθώς και 
η όποια άλλη συναφής ορολογία, κυρίως στον πολυδύναμο χώρο των Κοινωνικών Επιστημών αλλά 
και των Επιστημών της Αγωγής, είναι άκρως περιοριστική και συνάμα παραπλανητική ως προς τον 
ερμηνευτικό φακό των αποτελεσμάτων. 

Με βάση το παραπάνω σκεπτικό, στη δική μας έρευνα, ανεξάρτητη μεταβλητή x θεωρήθηκε αυτή 
που λειτούργησε ως κριτήριο και που «λογικά» επηρεάζει ή ασκεί κάποια επίδραση πάνω στη 
διαμόρφωση των τιμών μιας άλλης μεταβλητής ψ, της εξαρτημένης.  
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Ως  ανεξάρτητες  μεταβλητές  στην  παρούσα  εργασία  θεωρούνται: 1) το  φύλο,  

2) τα  χρόνια  υπηρεσίας  των εκπαιδευτικών  και  3)  τα  επαγγελματικά  προσόντα  των 

εκπαιδευτικών. Για  τη  δεύτερη  και  την  τρίτη  μεταβλητή  και  προκειμένου  το  σύνολο  

των  ανεξαρτήτων  μεταβλητών  να  έχει  τη  μορφή  της  ονοματικής  μεταβλητής  με  δυο  

κατηγορίες  απαντήσεων, κρίθηκε  αναγκαία  η  επανακωδικοποίηση  των  αρχικών  

δεδομένων,  βάσει  των  τεχνικών  οδηγιών  των  σχετικών  εγχειριδίων  για  το  SPSS  

(Δαφέρμος, 2005: 65-71, Howitt & Cramer, 2007:147-151).  

Πιο  συγκεκριμένα,  για  τη  μεταβλητή  του  χρόνου  υπηρεσίας  των  

εκπαιδευτικών,  με  τη  χρήση  του  μέσου  όρου,  δημιουργήθηκαν  δυο  κατηγορίες: 

εκπαιδευτικοί  με  λιγότερα  και  εκπαιδευτικοί  με  περισσότερα  έτη  υπηρεσίας. Για  τη  

μεταβλητή  των  επαγγελματικών  προσόντων  των  εκπαιδευτικών δημιουργήθηκαν  δυο  

κατηγορίες  αντίστοιχα:  εκπαιδευτικοί  με  τα  ελάχιστα τυπικά  προσόντα (πτυχίο  ΠΤΔΕ  

ή   πτυχίο  Παιδαγωγικής  Ακαδημίας  συν  εξομοίωση)  και  εκπαιδευτικοί  με  πρόσθετα  

προσόντα (μετεκπαίδευση  ή/και  μεταπτυχιακές  σπουδές). Όπως  προαναφέρθηκε,  το  

τελικό  αποτέλεσμα  (σημαντικό  για  την  επιλογή  των  κατάλληλων  στατιστικών  

κριτηρίων)  ήταν  τρεις  ανεξάρτητες (ονοματικές)  μεταβλητές  με  δύο  κατηγορίες  

απαντήσεων. 

Οι  υπόλοιπες  μεταβλητές  εκλαμβάνονται  στην  παρούσα  έρευνα  ως  

εξαρτημένες,  ομαδοποιημένες  όπως  παρακάτω: 

1. Κριτήρια ταξινόμησης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε 

τμήματα ένταξης και ειδικό σχολείο.  

2. Λόγοι παραπομπής μαθητών σε δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.  

3. Η ενταξιακή εκπαίδευση μέσω των τμημάτων ένταξης. 

3.1. Πλεονεκτήματα των τμημάτων ένταξης. 

3.2. Μειονεκτήματα των τμημάτων ένταξης. 

4. Παράγοντες που ευθύνονται και δυσχεραίνουν την επιτυχία πολιτικών ένταξης.  



 - 107 -

5. Η πρόσληψη του προτάγματος της συνεκπαίδευσης (full inclusion) από τους 

εκπαιδευτικούς. 

6. Στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στην επιμόρφωση σε τομείς της ειδικής 

αγωγής και της συνεκπαίδευσης.   

Όλες  οι  μεταβλητές  των  παραπάνω  ομάδων,  με  εξαίρεση  αυτές  της  πρώτης  

ομάδας,  κατά  τη  στατιστική  επεξεργασία  αντιμετωπίστηκαν  ως  ποσοτικές  μεταβλητές. 

Οι  μεταβλητές  της  πρώτης  ομάδας  είναι  ονοματικές  με  δυο  κατηγορίες  απαντήσεων,  

όπως  και  μια  ex  posteriori  κατασκευασμένη  μεταβλητή,  που  αντιπροσωπεύει  το  

άθροισμα  των  απαντήσεων  των  εκπαιδευτικών  στις  ερωτήσεις  της  ομάδας  αυτής. 

Για  τη  διαπίστωση  στατιστικά  σημαντικά  διαφορών  δεν  χρησιμοποιήθηκαν 

παραμετρικά κριτήρια,  τα  οποία αποτελούν κλασικές στατιστικές διαδικασίες στο πλαίσιο 

των οποίων, τα δεδομένα που θα αναλυθούν, προέρχονται από καθορισμένους πληθυσμούς 

με γνωστή κατανομή. Σε περίπτωση όπου οι παραδοχές ενός παραμετρικού στατιστικού 

κριτηρίου, παραβιάζονται όπως η κανονικότητα  ή η ισότητα των διασπορών, τότε για την 

ανάλυσή μας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα μη παραμετρικό στατιστικό κριτήριο 

(Δαφέρμος, 2005: 597-599).  

Επειδή  ο  έλεγχος  των  μεταβλητών  έδειξε  τέτοιου  είδους  παραβιάσεις 

προτιμήθηκαν τα μη παραμετρικά στατιστικά κριτήρια χ² (chi-square) και Mann - Whitney 

Test.  

Το κριτήριο χ²  χρησιμοποιείται γενικά για να εκτιμηθεί η ύπαρξη (ή μη) 

στατιστικά σημαντικής διαφοράς μεταξύ δύο (ή περισσοτέρων) δειγμάτων, τα οποία 

αποτελούνται από δεδομένα συχνοτήτων (Howitt & Cramer, 2007:127). Το στατιστικό 

κριτήριο χ² είναι πιθανότατα η δοκιμασία που χρησιμοποιείται πιο συχνά για να ελεγχθούν 

οι υποθέσεις στις έρευνες που πραγματοποιούν οι  κοινωνικοί επιστήμονες, εν μέρει λόγω 

της σχετικής ευκολίας με την οποία ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για τη χρήση του. 

Πρόκειται για ένα μη παραμετρικό κριτήριο και δεν απαιτεί καμία υπόθεση για την ακριβή 
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μορφή της κατανομής του πληθυσμού. Το παραπάνω κριτήριο χρησιμοποιήθηκε αφού 

θεωρείται κατάλληλο και σε περιπτώσεις όπου για την πραγματοποίηση μιας έρευνας 

γίνεται χρήση κατηγορικής κλίμακας μέτρησης (Ρούσσος & Τσαούσης, 2006: 358). 

Για να εφαρμοστεί το κριτήριο του χ² στα πλαίσια του προγράμματος στατιστικής 

επεξεργασίας SPSS, θα πρέπει να ικανοποιούνται οι παρακάτω παραδοχές: 

• Τυχαίο δείγμα, που σημαίνει ότι τα δεδομένα μας θα πρέπει να προέρχονται από 

τυχαία δειγματοληψία από τον πληθυσμό όλων των δυνατών παρατηρήσεων. 

• Ανεξάρτητες παρατηρήσεις, που σημαίνει ότι κάθε παρατήρηση θα πρέπει να 

προέρχεται από διαφορετικό υποκείμενο. Δυο παρατηρήσεις από ένα 

συγκεκριμένο υποκείμενο δεν επιτρέπονται. 

• Ονομαστικά δεδομένα, που σημαίνει ότι οι εμπλεκόμενες στη διαδικασία χ², 

μεταβλητές, άσχετα πως τις δηλώνουμε στο SPSS, ουσιαστικά είναι τύπου 

nominal (κατηγορικές μεταβλητές). 

• Θα πρέπει το πολύ το 20% των κελιών του πίνακα συνάφειας να έχουν 

αναμενόμενη συχνότητα κάτω από 5. 

• Το μέγεθος του δείγματος θα πρέπει να κυμαίνεται από 25 μέχρι 250 

(Δαφέρμος, 2005: 297). 

Το  κριτήριο  αυτό  εφαρμόστηκε  κατά  την  επεξεργασία  των  διερευνητικών  

ερωτημάτων  στα  οποία,  πέρα  από  τις  προκαθορισμένες  ως  ανεξάρτητες  μεταβλητές,  

εμπλέκονταν  και  οι  μεταβλητές  της  πρώτης  ομάδας  ερωτήσεων (όλες  κατηγορικές  με  

δυο  κατηγορίες  απαντήσεων).        

 Για  τις  υπόλοιπες  μεταβλητές,  επειδή  δεν  ήταν κανονικά κατανεμημένες σε 

καθεμία από τις κατηγορίες της κατηγορικής μεταβλητής, εφαρμόστηκε και το 

απαραμετρικό κριτήριο Mann-Whitney U (Ανδρεαδάκης & Βάμβουκας, 2005: 73). 

 Οι παραδοχές του κριτηρίου Mann-Whitney, ειδικά στο πλαίσιο της κοινωνικής 

έρευνας, είναι οι εξής: 
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• Τα δύο δείγματα που συμμετέχουν στην ανάλυση θα πρέπει να είναι και 

ανεξάρτητα και τυχαία επιλεγμένα από τους αντίστοιχους πληθυσμούς 

προέλευσης. 

• Η κλίμακα μέτρησης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τακτική 

• Η μεταβλητή ενδιαφέροντος θα πρέπει να είναι συνεχής (Δαφέρμος, 2005: 

598). 

Πρέπει να σημειωθεί ότι, σε όλες τις περιπτώσεις στατιστικού ελέγχου, 

υιοθετήθηκε ως ελάχιστο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας το p < .05. Το ελάχιστο 

επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας υπονοεί ότι αν πραγματοποιηθούν για παράδειγμα 

είκοσι έλεγχοι, θα αναμένεται ένας από τους είκοσι (5%), να είναι σημαντικός ακόμη κα αν 

δεν υπάρχει πραγματική επίδραση και μόνο τυχαίοι παράγοντες είναι σε λειτουργία 

(Robson, 2007:526). 

Σε επίπεδο περιγραφικής στατιστικής, δίνονται μονομεταβλητοί και διμεταβλητοί 

πίνακες κατανομής συχνοτήτων για την περίπτωση των ονοματικών μεταβλητών, ενώ στην 

περίπτωση των ποσοτικών μεταβλητών για να σχηματιστεί και μια συνοπτική αλλά και 

εύχρηστη εικόνα δίνεται συμπληρωματικά ο μέσος όρος ως μέτρο κεντρικής τάσης και η 

τυπική απόκλιση ως μέτρο διασποράς των τιμών (Φίλιας, 2004:309,314). 

Τέλος, στους πίνακες επαγωγικής ανάλυσης των ερευνητικών ερωτημάτων δίνεται 

η ακριβής τιμή του επιπέδου σημαντικότητας για κάθε ξεχωριστή περίπτωση. 
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5.9. Περιορισμοί της έρευνας 

 
 

Η παρούσα μελέτη αποσκοπούσε στη διερεύνηση των αντιλήψεων των 

εκπαιδευτικών που εργάζονταν σε συνηθισμένες τάξεις των γενικών σχολείων κατά το 

σχολικό έτος 2007-2008.  

Αν και οι αρχικές σκέψεις ήταν το δείγμα, να είναι αντιπροσωπευτικό από 

ολόκληρη την περιφέρεια της Κρήτης τελικά, λόγω χρονικής πίεσης αποφασίστηκε και 

περιορίστηκε  στα όρια του Νομού Ρεθύμνου. 

Ο πληθυσμός αναφοράς αφορούσε μόνο δασκάλους πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

και έτσι αποκλείστηκαν οι νηπιαγωγοί και οι ειδικότητες (καθηγητές φυσικής αγωγής, 

ξένης γλώσσας, πληροφορικής, μουσικοί κ.α.). Αποκλείστηκαν επίσης, και οι ωρομίσθιοι 

εκπαιδευτικοί καθώς το σύνολο εξ’ αυτών απασχολείται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων 

του ολοήμερου σχολείου με αποτέλεσμα να διαφοροποιούνται τα διδακτικά τους 

καθήκοντα σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στο πλαίσιο των μαθημάτων 

του αναλυτικού προγράμματος, και να σπανίζει η επαφή τους με μαθητές με ιδιαίτερες 

ανάγκες καθώς ο μεγαλύτερος αριθμός των μαθητών αυτών δεν παρακολουθεί το 

πρόγραμμα του ολοήμερου σχολείου. 

Το δείγμα αφορούσε δασκάλους συνηθισμένων τάξεων των γενικών σχολείων και 

για το λόγο αυτό το ερωτηματολόγιο δεν επιδόθηκε σε δασκάλους τμημάτων ένταξης 

καθώς και σε αυτούς του 1ου  ειδικού σχολείου Ρεθύμνου.  

Από το δείγμα αποκλείστηκαν επίσης τα στελέχη εκπαίδευσης και όσοι  ήταν 

αποσπασμένοι σε διάφορες υπηρεσίες και γραφεία ή λόγω μετεκπαίδευσης στο 

Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
 
 
6.1. Εισαγωγή 
 
 
 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται με αναλυτικό τρόπο τα περιγραφικά 

αποτελέσματα της έρευνας. Η σειρά παρουσίασης είναι αντίστοιχη με τη λογική που 

εμφανίστηκαν οι ομάδες ερωτήσεων στο ερωτηματολόγιο που χορηγήθηκε στους 

εκπαιδευτικούς του δείγματος.  

Η ανάγνωση και η περιγραφή των αποτελεσμάτων που εμφανίζονται στους 

πίνακες είναι ιδιαίτερα εύκολη, ειδικά του πίνακα 1 καθώς οι ερωτήσεις είχαν μόνο δύο 

πιθανές απαντήσεις. Στους πίνακες (2-7), στους οποίους χρησιμοποιήθηκε η πεντάβαθμη 

διαβαθμιστική κλίμακα Likert εμφανίζονται, ο μέσος όρος ( X ) και η τυπική απόκλιση (S), 

ως συνοπτικά μέτρα κεντρικής τάσης και διασποράς των απαντήσεων των εκπαιδευτικών 

του δείγματος.  

Έτσι, ο μέσος όρος ( X ) = 4,15 που συναντούμε στην ερώτηση  Ε2_3 σημαίνει ότι 

οι εκπαιδευτικοί του δείγματος κατά μέσο όρο, συμφώνησαν αρκετά με το εξεταζόμενο 

στοιχείο ή το θεώρησαν αρκετά σημαντικό. 
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Πίνακας 1 

 

 

Στον πίνακα 1 εμφανίζεται με αναλυτικό τρόπο η κατανομή των απαντήσεων των 

εκπαιδευτικών του δείγματος για το ποια «κατηγορία» μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες θα πρέπει να εκπαιδεύεται σε τμήμα ένταξης και ποια σε ειδικό σχολείο. 

Από την γενικότερη εξέταση των στοιχείων συμπεραίνουμε ότι, οι θεωρούμενες 

«βαριές» περιπτώσεις των μαθητών (ολική στέρηση της όρασης, ολική στέρηση της ακοής, 

προβλήματα νευρολογικής φύσης, βαριά νοητική υστέρηση και σύνθετες συναισθηματικές 

και κοινωνικές δυσκολίες συμπεριλαμβανομένου του αυτισμού και άλλων διαταραχών 

ανάπτυξης), τοποθετούνται σχεδόν καθολικά, και σύμφωνα με τις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών σε ειδικό σχολείο.  

Όλες οι άλλες των περιπτώσεων παραμένουν στις σχολικές δομές των γενικών 

σχολείων (τμήματα ένταξης). 

Ενδιαφέρον εύρημα αποτελούν επίσης οι απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση 

Ε1_10 στην οποία φαίνεται ότι το 1/3 των δασκάλων τοποθετεί τους μαθητές με  

εκτεταμένα προβλήματα συμπεριφοράς όπως επιθετικότητα και έντονη υπερκινητικότητα  

σε ειδικό σχολείο. Αυτή η διαπίστωση θεωρούμε ότι έχει την έννοια της απαλλαγής από 

οτιδήποτε δημιουργεί πρόβλημα στη σχολική τάξη το οποίο και εξωραΐζεται.  
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Πίνακας 1 

 

Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος σε καθεμία από τις δηλώσεις για το που θα πρέπει να φοιτούν οι διάφορες «κατηγορίες» των μαθητών 

που θεωρούνται άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  

ΤΜΗΜΑ  
ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΊΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΝ 
ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 

 
 

f % f % f % f % 
Ανικανότητα στο να κατανοούν, να επεξεργάζονται τη γλώσσα και να εκφράζονται μέσω αυτής  

125 
 

82,24 
 

  25 
 

16,44 
 

150 
 

98,68 
 
2 

 
1,32 

Ολική στέρηση της όρασης (τυφλοί)  
 18 

 
11,84 

 
 133 

 
87,50 

 
151 

 
99,34 

 
1 

 
0,66 

Μερική στέρηση της όρασης (αμβλύωπες)  
 99 

 
65,13 

 
  48 

 
31,58 

 
147 

 
96,71 

 
5 

 
3,29 

Μειωμένη ακουστική οξύτητα (βαρήκοοι)  
 97 

 
63,82 

 
  52 

 
34,21 

 
149 

 
98,03 

 
3 

 
1,97 

Ολική στέρηση της ακοής (κωφοί)  
 12 

 
 7,90 

 
 136 

 
89,47 

 
148 

 
97,37 

 
4 

 
2,63 

Προβλήματα νευρολογικής φύσης όπως εγκεφαλική παράλυση ή επιμέρους μορφές της (τετραπληγία,  
ημιπληγία,  παραπληγία κ.α.)  

 
 27 

 
17,77 

 
 121 

 
79,60 

 
148 

 
97,37 

 
4 

 
2,63 

Σωματικές αναπηρίες (αγκύλωση, ατελής οστεογένεση κ.α.)  
 84 

 
55,26 

 
   64 

 
42,11 

 
148 

 
97,37 

 
4 

 
2,63 

Ειδικές δυσκολίες στη μάθηση (δυσλεξία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωστία)  
150 

 
98,67 

 
    1 

 
  0,67 

 
151 

 
99,34 

 
1 

 
0,66 

Ήπια προβληματική συμπεριφορά (ελαφριά έως μέτρια επιθετικότητα, ελλειμματική προσοχή)   
147 

 
96,71 

 
    3 

 
 1,97 

 
150 

 
98,68 

 
2 

 
1,32 

Εκτεταμένα προβλήματα συμπεριφοράς (επιθετικότητα, έντονη υπερκινητικότητα)   
 97 

 
63,81 

 
 54 

 
35,53 

 
151 

 
99,34 

 
1 

 
0,66 

Ήπια νοητική ανεπάρκεια   
136 

 
89,47 

 
 14 

 
  9,21 

 
150 

 
98,68 

 
2 

 
1,32 

Μέτρια νοητική ανεπάρκεια   
 87 

 
57,24 

 
 64 

 
 42,10 

 
151 

 
99,34 

 
1 

 
0,66 

Βαριά νοητική ανεπάρκεια   
  3 

 
 1,97 

 
148 

 
 97,37 

 
151 

 
99,34 

 
1 

 
0,66 

Σύνθετες συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες και όσοι παρουσιάζουν αυτισμό και άλλες διαταραχές 
ανάπτυξης, (Rett, Asperger κ.α.)  

 
28 

 
18,42 

 
122 

 
 80,26 

 
150 

 
98,68 

 
2 

 
1,32 
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Πίνακας 2 
 
 
 
 

Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι λόγοι για τους οποίους θα συμφωνούσαν οι 

εκπαιδευτικοί να φοιτήσει κάποιος μαθητής σε δομές της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. 

Από τις απαντήσεις, διαπιστώνεται  η απαραίτητη προϋπόθεση ύπαρξης εξειδικευμένων 

γνώσεων και εφοδίων (ερώτηση 2_3, X  = 4,15), για την εκπαίδευση των μαθητών με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς και η αναγκαιότητα ύπαρξης κατάλληλου 

υποστηρικτικού υλικού (ερώτηση 2_4, X  = 4,08). 

Υποστηρίζεται επίσης από το 69,6% του δείγματος (ερώτηση 2_7), ότι οι 

παραπάνω μαθητές αδυνατούν να προσαρμοστούν στο σύνολο των απαιτήσεων της 

«κοινής» τάξης, και πως η παρουσία ορισμένων μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

συχνά διαταράσσει την εύρυθμη λειτουργία της. Επομένως, φαίνεται να υπάρχει μια 

παγιωμένη αντίληψη λειτουργίας της σχολικής τάξης, η οποία αποτελεί τον «κοινό νου» με 

τον οποίο θα αναμετρηθεί οποιοδήποτε νομοθέτημα που θα στοχεύει στην εφαρμογή και 

τη στήριξη της συνεκπαίδευσης.    
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Πίνακας 2 

 

Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος σε καθεμία από τις δηλώσεις που αφορούν  τους λόγους  παραπομπής των μαθητών  σε τμήματα ένταξης ή 
ειδικό σχολείο   

 
Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ 
αρκετά 

Ούτε   διαφωνώ 
ούτε   συμφωνώ/ δεν 
έχω άποψη 

 

Συμφωνώ 
αρκετά 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

 
ΔΕΙΚΤΕΣ 

 
 

f % f % f % f % f % X  s 
Απαιτούν συνεχή ατομική προσοχή, με συνέπεια να αποβαίνει σε βάρος των 
υπόλοιπων μαθητών  

 
14 

 
9,3 

 
20 

 
13,4 

 
9 

 
6,0 

 
84 

 
56,0 

 
23 

 
15,3 

 
3,55 

 
1,179 

Είναι προτιμότερο να εκπαιδεύονται με τους «ομοίους τους»  
 

 
52 

 
34,4 

 
44 

 
29,2 

 
21 

 
13,9 

 
20 

 
13,2 

 
14 

 
9,3 2,34 1,321 

Για να εκπαιδευτούν κατάλληλα χρειάζονται ειδικούς παιδαγωγούς με 
απαραίτητες γνώσεις και εφόδια, κάτι που εγώ προσωπικά δε διαθέτω προς το 
παρόν 

 
5 

 
3,3 

 
7 

 
4,7 

 
11 

 
7,3 

 
64 

 
42,7 

 
63 

 
42,0 4,15 0,981 

Χρειάζονται υποστηρικτικό υλικό, το οποίο δε διαθέτω και δεν γνωρίζω ποιο 
είναι κατάλληλο σε κάθε περίπτωση 

 
3 

 
2,0 

 
14 

 
9,3 

 
6 

 
4,0 

 
72 

 
48,0 

 
55 

 
36,7 4,08 0,980 

Μου προκαλούν μελαγχολία, άγχος και ανασφάλεια  
 

 
67 

 
44,4 

 
32 

 
21,2 

 
18 

 
11,9 

 
26 

 
17,2 

 
8 

 
5,3 2,18 1,307 

Επηρεάζουν αρνητικά τα άλλα παιδιά και το κλίμα της τάξης 
 

 
35 

 
23,0 

 
49 

 
32,3 

 
14 

 
9,2 

 
48 

 
31,6 

 
6 

 
3,9 

 
2,61 

 
1,256 

Δεν μπορούν να προσαρμοστούν στο σύνολο των απαιτήσεων της «κοινής» 
τάξης 

 
9 

 
6,0 

 
35 

 
23,1 

 
17 

 
11,3 

 
69 

 
45,7 

 
21 

 
13,9 

 
3,38 

 
1,160 

Δημιουργούν συνεχώς προβλήματα στην τάξη και κυρίως οι μαθητές που 
παρουσιάζουν διάφορες μορφές επιθετικότητας ή διαταραχών με αποτέλεσμα 
να μην μπορώ να επιτελέσω απερίσπαστα το έργο μου 

 
13 

 
8,6 

 
22 

 
14,6 

 
19 

 
12,6 

 
84 

 
55,6 

 
13 

 
8,6 3,41 1,109 
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Πίνακας 3 
 
 
 
 
Στον πίνακα 3 διαφαίνονται τα θετικά σημεία (οφέλη) των τμημάτων ένταξης τα 

οποία και αναγνωρίζει ο εκπαιδευτικός των γενικών τάξεων. Έτσι, ο θεσμός του τμήματος 

ένταξης είναι πλέον γνωστός και αποδεκτός σε αντίθεση με το θεσμό της συνεκπαίδευσης 

για τον οποίο υπάρχει άγνοια και οι εκπαιδευτικοί τηρούν κάποιες αποστάσεις (Ευσταθίου, 

2007:32). 

Συνεπώς, και λόγω του ότι ο μέσος όρος ( X ) των απαντήσεων στην τρίτη ομάδα 

ερωτήσεων είναι της τάξεως του 3,89 θα πρέπει, οποιαδήποτε αλλαγή σε θεσμικό πλαίσιο 

να έχει κατοχυρώσει πρωτίστως το σύνολο αυτών των οφελών.  

 

 

 

 



 117

Πίνακας 3 

 

Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος σε καθεμία από τις δηλώσεις που αφορούν τα οφέλη των τμημάτων ένταξης 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ 
αρκετά 

Ούτε   διαφωνώ 
ούτε   συμφωνώ/ δεν 
έχω άποψη 

 

Συμφωνώ 
αρκετά 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

 
ΔΕΙΚΤΕΣ 

 
 

f % f % f % f % f % X  s 
Οι μαθητές με ε.ε.α. λαμβάνουν καταλληλότερη υποστήριξη και διδασκαλία στα 
τμήματα ένταξης 

 
1 

 
0,7 

 
7 

 
4,6 

 
8 

 
5,2 

 
86 

 
56,6 

 
50 

 
32,9 4,16 0,776 

Οι μαθητές που φοιτούν σε τμήματα ένταξης βελτιώνουν τις γνωστικές 
ικανότητές τους 

 
1 

 
0,7 

 
4 

 
2,6 

 
14 

 
9,2 

 
87 

 
57,2 

 
46 

 
30,3 4,14 0,737 

Οι μαθητές που φοιτούν σε τμήματα ένταξης βελτιώνουν τις διαπροσωπικές 
σχέσεις τους στην «κανονική» τάξη  

 
3 

 
2,0 

 
14 

 
9,2 

 
40 

 
26,3 

 
72 

 
47,4 

 
23 

 
15,1 3,64 0,916 

Το τμήμα ένταξης εκπαιδεύει μαθητές σε μικρές ομάδες με σημαντικές 
πιθανότητες επιτυχίας 

 
1 

 
0,7 

 
5 

 
3,3 

 
12 

 
7,9 

 
90 

 
59,2 

 
44 

 
28,9 4,13 0,740 

Οι μαθητές νιώθουν πιο οικεία και «ζεστά» στα τμήματα ένταξης     
1 

 
0,7 

 
18 

 
11,8 

 
42 

 
27,6 

 
64 

 
42,1 

 
27 

 
17,8 3,64 0,931 

Ο θεσμός του τμήματος ένταξης είναι αποτελεσματικός ως μέσο προώθησης 
και υλοποίησης της ένταξης 

 
2 

 
1,3 

 
10 

 
6,6 

 
16 

 
10,5 

 
88 

 
57,9 

 
36 

 
23,7 3,96 0,853 

Στα τμήματα ένταξης επιτυγχάνεται συνοχή και συνέχεια της μαθησιακής 
διαδικασίας 

 
1 

 
0,7 

 
11 

 
7,4 

 
30 

 
20,1 

 
80 

 
53,7 

 
27 

 
18,1 3,81 0,841 

Mε βάση την εμπειρία σας πολλά παιδιά έχουν βοηθηθεί από τα τμήματα  ένταξης σε :       

α) συμπεριφορικό επίπεδο;       
1 

 
0,7 

 
16 

 
10,8 

 
26 

 
17,6 

 
88 

 
59,4 

 
17 

 
11,5 

 
3,70 

 
0,837 

β) κοινωνικό επίπεδο;       
3 

 
2,0 

 
15 

 
10,2 

 
29 

 
19,6 

 
82 

 
55,4 

 
19 

 
12,8 

 
3,67 

 
0,899 

γ)  μαθησιακό επίπεδο;       
3 

 
2,0 

 
4 

 
2,7 

 
16 

 
10,8 

 
90 

 
60,9 

 
35 

 
23,6 

 
4,01 

 
0,800 
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Πίνακας 4 
 
 
 
 

Στον πίνακα 4 εμφανίζονται οι απαντήσεις του δείγματος, που αφορούν τα  

μειονεκτήματα που παρουσιάζει ο θεσμός των τμημάτων ένταξης. Σύμφωνα με αυτές  το 

65,8% των εκπαιδευτικών στην ερώτηση 4_2, συμφωνεί ότι οι μαθητές με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες αποτελούν για το δάσκαλο άτομα με μειωμένες προσδοκίες. Στην 

ερώτηση  4_5 εμφανίζεται ένας μέσος όρος X =3,51 ο οποίος θεωρεί ότι οι μαθητές που 

φοιτούν στα τμήματα ένταξης θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύτερο φάσμα του 

εθνικού αναλυτικού προγράμματος. Επίσης, δε θα πρέπει να επικεντρώνουν και να 

προσπαθούν να βοηθήσουν τους μαθητές προσφέροντας ενισχυτική και κυρίως 

επανορθωτική διδασκαλία μόνο στα θεωρούμενα βασικά μαθήματα  της Γλώσσας και των 

Μαθηματικών (Μουταβελής & Θώδη, 2004 :130).       

 Στην τελευταία ερώτηση 4_8 αυτής της ομάδας, φαίνεται ότι μόνο το 41,7% 

πιστεύει ότι η ενταξιακή προσέγγιση μέσω του υπάρχοντος «μοντέλου» των τμημάτων 

ένταξης, μπορεί να ανταποκριθεί με επιτυχία σε προβλήματα που πιθανά θα εμφανιστούν 

σε μια σχολική κοινότητα.          
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Πίνακας 4 

 

Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος σε καθεμία από τις δηλώσεις που αφορούν τα  μειονεκτήματα των τμημάτων ένταξης 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ 
αρκετά 

Ούτε   διαφωνώ 
ούτε   συμφωνώ/ δεν 
έχω άποψη 

 

Συμφωνώ 
αρκετά 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

 
ΔΕΙΚΤΕΣ 

 
 

f % f % f % f % f % X  s 
Ο θεσμός του τμήματος ένταξης συντελεί στο στιγματισμό του παιδιού με 
ε.ε.α. από τους συμμαθητές του. 

 
26 

 
17,1 

 
75 

 
49,3 

 
11 

 
7,3 

 
33 

 
21,7 

 
7 

 
4,6 2,47 1,145 

Οι δάσκαλοι των «κοινών» τάξεων έχουν  περιορισμένες απαιτήσεις και 
προσδοκίες από τους μαθητές που φοιτούν στα τμήματα ένταξης. 

 
5 

 
3,3 

 
35 

 
23,0 

 
12 

 
7,9 

 
83 

 
54,6 

 
17 

 
11,2 3,47 1,067 

Τις ώρες απουσίας του μαθητή στο τμήμα ένταξης η εκπαιδευτική διαδικασία 
στην «κοινή» τάξη εξελίσσεται κανονικά με αποτέλεσμα τη συσσώρευση 
γνωστικών κενών στα ήδη προϋπάρχοντα. 

 
7 

 
4,6 

 
40 

 
26,3 

 
16 

 
10,5 

 
69 

 
45,4 

 
20 

 
13,2 3,36 1,142 

Το τμήμα ένταξης δεν καταφέρνει να συνδέσει το υποστηρικτικό με το 
αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου. 

 
14 

 
9,3 

 
38 

 
25,1 

 
41 

 
27,2 

 
47 

 
31,1 

 
11 

 
7,3 

 
3,02 

 
1,110 

Η  υποστήριξη των μαθητών στα τμ.ένταξης περιορίζεται σε περιοχές γνώσης 
των θεωρούμενων βασικών μαθημάτων (γλώσσας και μαθηματικών), χωρίς να 
έχουν  πρόσβαση σε ένα ευρύτερο φάσμα του εθνικού αναλυτικού 
προγράμματος. 

 
 

7 

 
 

4,6 

 
 

24 

 
 

15,8 

 
 

24 

 
 

15,8 

 
 

79 

 
 

52,0 

 
 

18 

 
 

11,8 
 

3,51 
 

1,042 

Οι μαθητές που παρακολουθούν το τμήμα ένταξης τις ώρες που βρίσκονται 
στην κοινή τάξη ασχολούνται με εργασίες εντελώς διαφορετικές με το 
περιεχόμενο των δραστηριοτήτων των υπόλοιπων μαθητών. 

 
22 

 
14,7 

 
50 

 
33,3 

 
21 

 
14,0 

 
52 

 
34,7 

 
5 

 
3,3 2,79 1,168 

Η ύπαρξη δύο διαφορετικών εκπαιδευτικών πλαισίων αποδιοργανώνει τον 
μαθητή με  ε.ε.α. 

 
18 

 
11,8 

 
56 

 
36,9 

 
27 

 
17,8 

 
42 

 
27,6 

 
9 

 
5,9 

 
2,79 

 
1,149 

Ο θεσμός του τμήματος ένταξης είναι σε θέση να ανταποκριθεί στο σύνολο 
των προβλημάτων που θα μπορούσαν να εμφανιστούν σε μια σχολική 
κοινότητα. 

 
10 

 
6,6 

 
54 

 
35,8 

 
24 

 
15,9 

 
55 

 
36,4 

 
8 

 
5,3 2,98 1,098 
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Πίνακας 5 
 
 

 
 

Από τις απαντήσεις, που δόθηκαν σε αυτή την ομάδα ερωτήσεων, αναδεικνύεται 

ότι οι παράγοντες που θεωρούνται σημαντικότεροι από πλευράς εκπαιδευτικών για  την  

επιτυχή  κατάληξη  μιας  ενταξιακής  πολιτικής,  σχετίζονται με  ζητήματα που αφορούν 

ελλείψεις σε υποδομές, σε εξειδικευμένο υποστηρικτικό υλικό, καθώς και ελλείψεις 

μεγάλου αριθμού ειδικών παιδαγωγών, εξειδικευμένου προσωπικού και σχολικών 

συμβούλων ειδικής αγωγής. Τέλος, σημαντικό επίσης εμπόδιο της όλης προσπάθειας 

αποτελεί και το υπάρχον ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό σύστημα.   

Επομένως, οποιαδήποτε μορφή ενταξιακής πολιτικής - πέρα του προτάγματος της 

συνεκπαίδευσης - θα πρέπει να απαντήσει, μέσω ποιων υποδομών θα υποστηρίξει αυτή τη 

διαδικασία και ακόμη πως θα διαμοιραστεί η αναγκαία (τεχνογνωσία - κατάρτιση) για την 

προώθηση τέτοιων μορφών ανάπτυξης. 
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Πίνακας 5 

 

Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος σε καθεμία από τις δηλώσεις για τους παράγοντες που δυσχεραίνουν την επιτυχία μιας ενταξιακής πολιτικής 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ 
αρκετά 

Ούτε   διαφωνώ 
ούτε   συμφωνώ/ δεν 
έχω άποψη 

 

Συμφωνώ 
αρκετά 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

 
ΔΕΙΚΤΕΣ 

 
 

f % f % f % f % f % X  s 
Η μη ύπαρξη κατάλληλων υποδομών.  

0 
 

0,0 
 
2 

 
1,3 

 
4 

 
2,6 

 
58 

 
38,2 

 
88 

 
57,9 

 
4,53 

 
0,619 

Σημαντικές ελλείψεις σε υποστηρικτικό υλικό.  
0 

 
0,0 

 
3 

 
2,0 

 
2 

 
1,3 

 
60 

 
39,5 

 
87 

 
57,2 

 
4,52 

 
0,630 

Απροθυμία των εκπαιδευτικών να αποδεχτούν ως αναπόσπαστο κομμάτι της 
εργασίας τους την εκπαίδευση όλων των μαθητών. 

 
12 

 
7,9 

 
48 

 
31,8 

 
17 

 
11,3 

 
45 

 
29,8 

 
29 

 
19,2 3,21 1,293 

Έλλειψη κατάρτισης μεγάλου αριθμού δασκάλων.  
1 

 
0,7 

 
9 

 
5,9 

 
5 

 
3,3 

 
80 

 
52,6 

 
57 

 
37,5 

 
4,20 

 
0,817 

Μικρός αριθμός σχολικών συμβούλων ειδικής αγωγής.  
0 

 
0,0 

 
5 

 
3,3 

 
30 

 
19,7 

 
69 

 
45,4 

 
48 

 
31,6 

 
4,05 

 
0,804 

Μη καλή συνεργασία σχολείου και οικογένειας του μαθητή με ε.ε.α..  
3 

 
1,9 

 
17 

 
11,2 

 
17 

 
11,2 

 
67 

 
44,1 

 
48 

 
31,6 

 
3,92 

 
1,026 

Το ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό σύστημα.  
2 

 
1,3 

 
24 

 
15,8 

 
23 

 
15,1 

 
61 

 
40,2 

 
42 

 
27,6 

 
3,77 

 
1,064 

Αδυναμία συστηματικής συνεργασίας (κοινός προγραμματισμός) μεταξύ των 
δασκάλων των κοινών τάξεων και των τμημάτων ένταξης. 

 
8 

 
5,2 

 
33 

 
21,7 

 
15 

 
9,9 

 
67 

 
44,1 

 
29 

 
19,1 

 
3,50 

 
1,179 

Μη ύπαρξη εξειδικευμένου προσωπικού, (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, 
κοινωνικοί λειτουργοί παιδοψυχολόγοι κ.α.) που να διαθέτουν  χρόνο σε κάθε 
σχολείο. 

 
1 

 
0,7 

 
1 

 
0,7 

 
6 

 
3,9 

 
48 

 
31,5 

 
96 

 
63,2 4,56 0,668 

Η συνύπαρξη δύο ξεχωριστών εκπαιδευτικών πλαισίων (ειδική - γενική 
αγωγή). 

 
10 

 
6,6 

 
28 

 
18,6 

 
37 

 
24,5 

 
52 

 
34,4 

 
24 

 
15,9 

 
3,34 

 
1,149 

Έλλειψη μαθημάτων στα αναλυτικά  προγράμματα των Παιδαγωγικών 
Τμημάτων που να ανταποκρίνονται στην πρόκληση της συνεκπαίδευσης. 

 
1 

 
0,7 

 
10 

 
6,6 

 
19 

 
12,6 

 
74 

 
49,0 

 
47 

 
31,1 

 
4,03 

 
0,875 
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Πίνακας 6 
 
 
 

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τον πίνακα 6 είναι ότι το πρόταγμα  της 

συνεκπαίδευσης δεν έχει καθολική και αδιαμφισβήτητη αποδοχή. Στην  ερώτηση 6_2,  το 

61,0% των εκπαιδευτικών συμφωνεί αρκετά ή και συμφωνεί απόλυτα με το ότι η 

εφαρμογή της συνεκπαίδευσης θα αποτελέσει πρόσθετο φόρτο εργασίας, και στην 

ερώτηση 6_3 το 62,7% συμφωνεί αρκετά ή και συμφωνεί απόλυτα ότι η συνεκπαίδευση 

θα επιφέρει μεγαλύτερη πίεση και άγχος στους εκπαιδευτικούς.  

Στον αντίποδα των παραπάνω ερωτήσεων έχουμε την εμφάνιση ενός σημαντικά 

μεγάλου ποσοστού του δείγματος που συμφωνεί ότι η εφαρμογή της συνεκπαίδευσης 

ωφελεί το σύνολο των μαθητών. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος στην ερώτηση 6_7 για το αν 

η εφαρμογή της συνεκπαίδευσης ωφελεί τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 

είναι  X =3,67, και ο μέσος όρος της αντίστοιχης ερώτησης 6_8 για τους μαθητές χωρίς 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είναι  X =3,26.  Στην ερώτηση 6_9, τα 3/4 του δείγματος 

πιστεύει ότι η συνεκπαίδευση θα εξαλείψει παγιωμένες αντιλήψεις (στερεότυπα) ενώ το 

80,4% στην ερώτηση 6_10  συμφωνεί ότι θα απομακρύνει αισθήματα μειονεξίας από την 

πλευρά των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  

Η αποδοχή της συνεκπαίδευσης σε επίπεδο λόγου εμφανίζεται να είναι μεγαλύτερη 

των 2/3 του δείγματος, όταν όμως εφαρμόζεται στην πράξη από άλλους (ειδικούς 

παιδαγωγούς), και όχι από τους ίδιους. 

Τα συμπεράσματα που εξάγονται από τη συγκεκριμένη ομάδα ερωτήσεων είναι ότι 

η γενίκευση της εφαρμογής της συνεκπαίδευσης θεωρείται από πολλούς αναγκαία, καθώς 

ωφελεί κυρίως σε τομείς που σχετίζονται με την κοινωνικοποίηση, τη γνωστική ανάπτυξη 

και τη μελλοντική επαγγελματική σταδιοδρομία των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες.   
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Πίνακας 6 

Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών σε καθεμία από τις δηλώσεις που αφορούν τις απόψεις τους  για την  εφαρμογή της συνεκπαίδευσης (inclusive education)  
Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ 
αρκετά 

Ούτε   διαφωνώ 
ούτε   συμφωνώ/ δεν 
έχω άποψη 

 

Συμφωνώ 
αρκετά 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

 
ΔΕΙΚΤΕΣ 

 
 

f % f % f % f % f % X  s 
Να εκπαιδεύονται όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από «μειονεξίες» στο «συνηθισμένο 
σχολείο». 

 
20 

 
13,2 

 
43 

 
28,5 

 
19 

 
12,6 

 
58 

 
38,4 

 
11 

 
7,3 

 
2,98 

 
1,225 

Η  εφαρμογή της συνεκπαίδευσης θα αποτελούσε πρόσθετο φόρτο εργασίας για 
τους δασκάλους. 

 
12 

 
7,9 

 
29 

 
19,2 

 
18 

 
11,9 

 
70 

 
46,4 

 
22 

 
14,6 

 
3,40 

 
1,184 

Η εφαρμογή της συνεκπαίδευσης θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη πίεση και άγχος 
τους εκπαιδευτικούς. 

 
11 

 
7,3 

 
24 

 
6,0 

 
21 

 
14,0 

 
68 

 
45,4 

 
26 

 
17,3 

 
3,49 

 
1,169 

Η εφαρμογή της συνεκπαίδευσης εμποδίζει τους υπόλοιπους μαθητές και 
αποτελεί τροχοπέδη με αποτέλεσμα να μένουν πίσω στα μαθήματά τους. 

 
20 

 
13,2 

 
48 

 
31,8 

 
16 

 
10,6 

 
52 

 
34,5 

 
15 

 
9,9 

 
2,96 

 
1,264 

Ο ρόλος του δασκάλου στο κανονικό σχολείο δεν είναι η εκπαίδευση των 
μαθητών με ε.ε.α. 

 
31 

 
20,5 

 
51 

 
33,8 

 
15 

 
9,9 

 
39 

 
25,9 

 
15 

 
9,9 

 
2,71 

 
1,320 

Η συνεκπαίδευση θα επιφέρει μεγαλύτερα οφέλη ως προς την κοινωνικοποίηση 
των μαθητών με ε.ε.α. και από τον ήδη υπάρχοντα θεσμό του τμήματος ένταξης. 

 
7 

 
4,7 

 
11 

 
7,3 

 
30 

 
20,0 

 
70 

 
46,7 

 
32 

 
21,3 

 
3,73 

 
1,029 

Η εφαρμογή της συνεκπαίδευσης ωφελεί τους μαθητές με ε.ε.α.   
2 

 
1,3 

 
23 

 
15,5 

 
24 

 
16,1 

 
73 

 
49,0 

 
27 

 
18,1 

 
3,67 

 
0,989 

Η εφαρμογή της συνεκπαίδευσης ωφελεί τους μαθητές χωρίς ε.ε.α.  
5 

 
3,4 

 
35 

 
23,6 

 
44 

 
29,7 

 
44 

 
29,7 

 
20 

 
13,6 

 
3,26 

 
1,071 

Η συνεκπαίδευση θα εξαλείψει σταδιακά στερεότυπες αντιλήψεις και θα οδηγήσει  
στην αποδοχή των παιδιών με ε.ε.α. σε όλους τους τομείς της κοινωνίας  

 
7 

 
4,7 

 
10 

 
6,7 

 
21 

 
14,1 

 
76 

 
51,0 

 
35 

 
23,5 

 
3,82 

 
1,020 

Η συνεκπαίδευση οδηγεί στην απομάκρυνση αισθημάτων μειονεξίας από πλευράς 
μαθητών με  ε.ε.α. 

 
4 

 
2,7 

 
5 

 
3,4 

 
20 

 
13,5 

 
87 

 
58,8 

 
32 

 
21,6 

 
3,93 

 
0,854 

Με τη γενίκευση της συνεκπαίδευσης οι μαθητές με ε.ε.α. θα ωφεληθούν 
περισσότερο σε τομείς της γνωστικής ανάπτυξης. 

 
4 

 
2,7 

 
30 

 
20,1 

 
33 

 
22,2 

 
68 

 
45,6 

 
14 

 
9,4 

 
3,39 

 
0,998 

Με τη γενίκευση της συνεκπαίδευσης οι μαθητές με ε.ε.α. θα ωφεληθούν στη 
μελλοντική επαγγελματική σταδιοδρομία τους. 

 
5 

 
3,3 

 
25 

 
16,7 

 
45 

 
30,0 

 
62 

 
41,3 

 
13 

 
8,7 

 
3,35 

 
0,970 

Η συνεκπαίδευση θα πρέπει να καθιερωθεί σε αρχικό στάδιο με τους ειδικούς 
παιδαγωγούς που έχουν αποφοιτήσει από τα διδασκαλεία με κατεύθυνση την ε.α. 

 
3 

 
2,0 

 
5 

 
3,3 

 
24 

 
16,0 

 
73 

 
48,7 

 
45 

 
30,0 

 
4,01 

 
0,882 

Η συνεκπαίδευση θα έχει επιτυχή κατάληξη αν οι ειδικοί παιδαγωγοί 
χρησιμοποιηθούν ως συντονιστές ένταξης οι οποίοι και θα στηρίζουν τους 
εκπαιδευτικούς του «κοινού σχολείου» όπου φοιτούν παιδιά με ε.ε.α.  

 
4 

 
2,7 

 
7 

 
4,6 

 
22 

 
14,7 

 
83 

 
55,3 

 
34 

 
22,7 

 
3,91 

 
0,893 

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Γ6/102357/1.10.2002, ο ειδικός 
παιδαγωγός προσφέρει τη βοήθειά του σε εξατομικευμένη βάση μέσα στην τάξη 
του μαθητή. Αυτή η ενταξιακή πολιτική είναι πιο κοντά στη δημιουργία ενός 
σχολείου για όλους, σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας των τμημάτων ένταξης. 

 
 

7 

 
 

4,7 

 
 
9 

 
 

6,0 

 
 

25 

 
 

16,8 

 
 

68 

 
 

45,7 

 
 

40 

 
 

26,8 

 
 

3,84 

 
 

1,040 

Η γνώμη σας σχετικά με την παρουσία ειδικού παιδαγωγού για στήριξη μαθητών 
με ε.ε.α. στην τάξη σας. 

 
7 

 
4,7 

 
10 

 
6,8 

 
17 

 
11,7 

 
51 

 
35,0 

 
61 

 
41,8 

 
4,02 

 
1,117 
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Πίνακας 7 
 

 
 
 

 Στην τελευταία ομάδα των ερωτήσεων φαίνεται να αποτελεί άμεση προτεραιότητα 

η ανάγκη για επιμόρφωση. Το καθολικό ποσοστό των εκπαιδευτικών της έρευνας τάσσεται 

υπέρ της δια βίου και διαρκούς επιμόρφωσης, η οποία και θα εξασφαλίσει τη συνεχή 

ενημέρωση και πληροφόρηση σε τομείς που αφορούν τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες. 

Οι εκπαιδευτικοί έρχονται αντιμέτωποι με σύγχρονους δύσκολους ρόλους, οι 

οποίοι απαιτούν αλλαγή παγιωμένων στάσεων και απόκτηση νέων δεξιοτήτων και 

γνώσεων, χωρίς να έχουν την απαραίτητη και κατάλληλη προετοιμασία (Κρανίτη, 2007: 

33). Η έλλειψη παροχής γνώσεων ειδικής αγωγής κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών 

σπουδών των εκπαιδευτικών, αποτελεί εμπόδιο για την ορθή αντιμετώπιση των 

ιδιαιτεροτήτων των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η εξέλιξη των επιστημών 

της αγωγής και ο ρόλος του εκπαιδευτικού απαιτούν να ενημερώνεται διαρκώς για τις νέες 

ψυχοπαιδαγωγικές έρευνες, διδακτικές μεθόδους και τα νέα επιστημονικά δεδομένα που 

συντελούν στην πρόοδο της εκπαίδευσης. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

αναγνωρίζεται διεθνώς ως επιτακτική ανάγκη καθόλη τη διάρκεια της θητείας τους. Η 

θέση αυτή αναφέρεται στη συνθήκη του Μάαστριχτ62 (1992), και προβάλλεται και στην 

Πράσινη Βίβλο (1993), ως βασική προϋπόθεση για την προώθηση καινοτομιών και την 

ευρωπαϊκή ολοκλήρωση   (Παντελιάδου & Πατσιοδήμου, 2000:11-16).  

    

                                                 
62  Κεφάλαιο 3ο , άρθρο 126 της συνθήκης για την «Παιδεία, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Νεολαία». 
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Πίνακας 7 

 

Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος σε καθεμία από τις δηλώσεις που αφορούν τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για επιμόρφωση σε τομείς 

της ειδικής αγωγής και τη συνεκπαίδευση (inclusive education) 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ 
αρκετά 

Ούτε   διαφωνώ 
ούτε   συμφωνώ/ δεν 
έχω άποψη 

 

Συμφωνώ 
αρκετά 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

 
ΔΕΙΚΤΕΣ 

 
 

f % f % f % f % f % X  s 
θα πρέπει να αποκτήσουν την ικανότητα μέσω επιμόρφωσης στην αναδόμηση 
των αναλυτικών προγραμμάτων ώστε να είναι ικανοί στο να καλύπτουν τις 
ανάγκες όλων των μαθητών.   

 
7 

 
4,6 

 
9 

 
5,9 

 
12 

 
7,9 

 
75 

 
49,4 

 
49 

 
32,2 

 
3,99 

 
1,029 

ποια η άποψή σας με τη λογική της συνεχούς επιμόρφωσης και 
ευαισθητοποίησης όλου του εκπαιδευτικού προσωπικού για τα άτομα με ε.ε.α.  

 
1 

 
0,7 

 
8 

 
5,4 

 
10 

 
6,8 

 
64 

 
43,2 

 
65 

 
43,9 

 
4,24 

 
0,854 

θα επιδιώκατε να καταρτιστείτε σε διάφορους τομείς που αφορούν άτομα με 
ε.ε.α.  

 
3 

 
2,0 

 
11 

 
7,3 

 
18 

 
11,9 

 
64 

 
42,4 

 
55 

 
36,4 

 
4,04 

 
0,979 

θεωρείτε ότι έχετε τα απαραίτητα εφόδια για να ανταποκριθείτε με επιτυχία 
στις εξειδικευμένες απαιτήσεις της συνεκπαίδευσης.   

 
27 

 
17,7 

 
69 

 
45,4 

 
27 

 
17,7 

 
20 

 
13,3 

 
9 

 
5,9 

 
2,44 

 
1,108 

θα συμμετείχατε σε επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με τη συνεκπαίδευση και 
τη δημιουργία ενός σχολείου για όλους.   

 
12 

 
7,9 

 
7 

 
4,6 

 
12 

 
7,9 

 
59 

 
39,2 

 
61 

 
40,4 

 
3,99 

 
1,180 

πώς βλέπετε το ενδεχόμενο για μια διαρκή συνεργασία και ανταλλαγή 
πληροφοριών και ιδεών στον τομέα της ειδικής αγωγής με αρμόδιους 
οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης;  

 
4 

 
2,6 

 
2 

 
1,3 

 
20 

 
13,2 

 
64 

 
42,1 

 
62 

 
40,8 

 
4,17 

 
0,897 
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6.2. Μελέτη των αποτελεσμάτων με βάση το φύλο των εκπαιδευτικών   
 
 

Στο παρόν  υποκεφάλαιο παρουσιάζονται οι απαντήσεις στις οποίες οι εκπαιδευτικοί 

του δείγματος διαφοροποιούνται σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο με βάση το φύλο. Οι 

διαφορές παρατηρούνται στην πρώτη  (1η)  και  την πέμπτη (5η)  ομάδα  ερωτήσεων και  

συγκεκριμένα:  α) ως προς το ποια «κατηγορία» μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα 

πρέπει να φοιτούν σε τμήματα ένταξης και ποιοι σε ειδικό σχολείο και β) τους παράγοντες 

(αίτια) που δυσχεραίνουν την επιτυχία μιας ενταξιακής πολιτικής.  

Στατιστικά σημαντικές διαφορές εμφανίζονται στις εξής ερωτήσεις της πρώτης ομάδας: 

πού θα πρέπει να φοιτούν οι μαθητές με μερική στέρηση της όρασης; (p=0,014), πού οι μαθητές 

με μειωμένη ακουστική οξύτητα; (p=0,003) και πού πρέπει να φοιτούν στο σύνολό τους οι 

μαθητές που έχουν χαρακτηριστεί ως άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες63 (p=0,016). 

Στην πέμπτη ομάδα ερωτήσεων οι διαφοροποιήσεις με βάση το φύλο εμφανίζονται στις 

απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση αν δυσχεραίνει την εφαρμογή ενταξιακών πρακτικών η 

μη ύπαρξη κατάλληλων υποδομών (p=0,039). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                 
63  Ο πίνακας 10, δημιουργήθηκε από τη συνένωση όλων των απαντήσεων που δόθηκαν σε αυτή την ομάδα 
των ερωτήσεων.  
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 Πίνακας 8 
 
 
 
 
Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος για το που θα πρέπει να φοιτούν 

οι μαθητές με μερική  στέρηση της όρασης, ανάλογα με το φύλο. (Ε1_3) 

 
Τμήμα 
Ένταξης 

 
Ειδικό 
Σχολείο 

 
ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

   

Φοίτηση των  μαθητών με μερική  
στέρηση της όρασης σε: 

 
ΦΥΛΟ 

ν % ν % x² df p 
Άντρες 41 80,4 10 19,6 6,043 1 0,014
Γυναίκες 58 60,4 38 39,6    

 
 
 

Στον πίνακα 8 εμφανίζεται η κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του 

δείγματος ως προς το πού θα πρέπει να φοιτούν (τμήμα ένταξης ή ειδικό σχολείο) οι 

μαθητές με μερική στέρηση της όρασης (αμβλύωπες), ανάλογα με το φύλο του 

εκπαιδευτικού. Στη δεξιά πλευρά του πίνακα εμφανίζεται ο έλεγχος στατιστικής 

σημαντικότητας των διαφορών των τιμών της κατανομής. Από τα στοιχεία του πίνακα 

διαπιστώνεται ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά αναφορικά με το βαθμό 

συμφωνίας, για το πού θα πρέπει να φοιτούν οι μαθητές με μερική στέρηση της όρασης 

και το φύλο (χ²=6,043 df=1, p=0,014). Από τα περιγραφικά στοιχεία του πίνακα 

προκύπτει ότι οι άντρες εκπαιδευτικοί είναι πιο θετικοί ως προς τη φοίτηση των μαθητών 

με μερική στέρηση της όρασης σε τμήμα ένταξης (ποσοστό 80,4 %), σε σχέση με τις 

γυναίκες εκπαιδευτικούς οι οποίες παρουσιάζονται λιγότερο θετικές (ποσοστό 60,4 %).    
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Πίνακας 9 
 
 
 
 
Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος για το που θα πρέπει να φοιτούν 

οι μαθητές με μειωμένη ακουστική οξύτητα, ανάλογα με το φύλο. (Ε1_4) 

 
Τμήμα 
Ένταξης 

 
Ειδικό 
Σχολείο 

 
ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

   

    Φοίτηση των μαθητών με μειωμένη 
ακουστική οξύτητα σε:

 
ΦΥΛΟ 

ν % ν % x² df p 
Άντρες 42 80,8 10 19,2 8,631 1 0,003
Γυναίκες 55 56,7 42 43,3    

 

 

Στον πίνακα 9 εμφανίζεται η κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του 

δείγματος για το πού θα πρέπει να φοιτούν οι μαθητές με μειωμένη ακουστική οξύτητα, 

ανάλογα με το φύλο του εκπαιδευτικού. Στη δεξιά πλευρά του πίνακα εμφανίζεται ο 

έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας των διαφορών των τιμών της κατανομής. Από τα 

στοιχεία του πίνακα διαπιστώνεται ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά αναφορικά 

με το βαθμό συμφωνίας για το πού θα πρέπει να φοιτούν οι μαθητές με μειωμένη 

ακουστική οξύτητα και το φύλο (χ²=8,631 df=1, p=0,003). Από τα περιγραφικά στοιχεία 

του πίνακα προκύπτει ότι οι άντρες εκπαιδευτικοί εμφανίζονται θετικότεροι ως προς τη 

φοίτηση των μαθητών με μειωμένη ακουστική οξύτητα σε τμήμα ένταξης (ποσοστό 

80,8%), συγκριτικά με τις γυναίκες εκπαιδευτικούς οι οποίες είναι λιγότερο θετικές 

(ποσοστό 56,7%). 
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Πίνακας 10 
 
 
 
 
Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος για το που θα πρέπει να φοιτούν 

οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ανάλογα με το φύλο.  

 
Τμήμα 
Ένταξης 

 
Ειδικό 
Σχολείο 

 
ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

   

   Φοίτηση των μαθητών με ε.ε.α. σε:
 
ΦΥΛΟ 

ν % ν % x² df p 
Άντρες 38 76,0 12 24,0 5,754 1 0,016
Γυναίκες 50 55,6 40 44,4    

 

 

Στον πίνακα 10 εμφανίζεται η κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του 

δείγματος για το πού θα πρέπει να φοιτούν οι διάφορες «κατηγορίες» των μαθητών που 

θεωρούνται άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ανάλογα με το φύλο του 

εκπαιδευτικού. Στη δεξιά πλευρά του πίνακα εμφανίζεται ο έλεγχος στατιστικής 

σημαντικότητας των διαφορών των τιμών της κατανομής. Από τα στοιχεία του πίνακα 

διαπιστώνεται ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στο πού θα πρέπει να 

φοιτούν οι «κατηγορίες» των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και το φύλο 

(χ²=5,754 df=1, p=0,016). Από τα περιγραφικά στοιχεία του πίνακα προκύπτει ότι οι 

άντρες εκπαιδευτικοί εμφανίζονται θετικότεροι ως προς τη φοίτηση των παραπάνω 

μαθητών σε τμήματα ένταξης (ποσοστό 76,0%), από τις γυναίκες συναδέλφισσές τους οι 

οποίες δείχνουν να είναι περισσότερο επιφυλακτικές (ποσοστό 55,6%), και 

κατατάσσουν/τοποθετούν για φοίτηση ένα μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με 

μεγαλύτερη συχνότητα και ευκολία σε ειδικό σχολείο.  
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Στον πίνακα 11 έχουν καταχωρηθεί οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των 

απαντήσεων των εκπαιδευτικών με βάση το φύλο, για το αν δυσχεραίνεται η επιτυχή κατάληξη 

μιας ενταξιακής πολιτικής στην περίπτωση που δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές. 

Δίνονται επίσης, οι τιμές που αντιστοιχούν στον έλεγχο στατιστικής σημαντικότητας των 

διαφορών των μέσων όρων. 

Πίνακας 11 
 

Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος ως προς το φύλο (Ε5_1) 

 
Απόψεις 

εκπαιδευτικών 
για τα αίτια που 
δυσχεραίνουν 
την επιτυχία  

μιας 

 
 

Μη ύπαρξη κατάλληλων υποδομών 

 
Έλεγχος 

 στατιστικής 
σημαντικότητας 

(Κριτήριο Mann –
Whitney U) 

ενταξιακής  Άντρες Γυναίκες  
N X  s N X  s U p πολιτικής 
 

54 
 

4,63 
 

0,653 
 

98 
 

4,47 
 

0,596 
 

2182,000 
 

0,039 
 

 

Από τα στατιστικά δεδομένα του πίνακα 11 προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των αντρών και γυναικών εκπαιδευτικών, (U(54,98)= 2182,000, 

p=0,039). Η διαφορά είναι υπέρ των αντρών, εφόσον από αυτούς εκφράζονται θετικότερες 

απόψεις. Πιο συγκεκριμένα, ο μέσος όρος του βαθμού συμφωνίας βρέθηκε 4,63 για τους άντρες  

και 4,47 για τις γυναίκες.  

Ως συμπέρασμα προκύπτει ότι οι άντρες σε σχέση με τις γυναίκες υποστηρίζουν σε 

μεγαλύτερο βαθμό την άποψη ότι η μη ύπαρξη κατάλληλων υποδομών δυσχεραίνει την 

επιτυχία εφαρμογής μιας ενταξιακής πολιτικής. 
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6.3. Μελέτη  των  αποτελεσμάτων  με  βάση  τα  έτη  υπηρεσίας  των 

εκπαιδευτικών   

 
Στο παρόν τμήμα της εργασίας μας παρουσιάζονται οι απαντήσεις στις οποίες οι 

εκπαιδευτικοί του δείγματος διαφοροποιούνται σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο με βάση τα 

έτη υπηρεσίας. Διαφορές παρατηρούνται στη δεύτερη (2η), την τρίτη (3η), την τέταρτη (4η), την 

πέμπτη (5η) και  την  έκτη (6η) ομάδα  ερωτήσεων. Οι ομάδες  των  ερωτήσεων  περιλαμβάνουν 

α) τους λόγους παραπομπής κάποιου μαθητή σε δομές ειδικής αγωγής, β) για το τι είδους οφέλη 

αποκομίζει κάποιος μαθητής με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από τη φοίτησή του σε τμήματα 

ένταξης γ) ποια μειονεκτήματα ή γενικότερα προβλήματα προκαλεί η λειτουργία των τμημάτων 

ένταξης, δ) τις αιτίες που δυσχεραίνουν την επιτυχία μιας ενταξιακής πολιτικής και ε) τις 

στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στο πρόταγμα της συνεκπαίδευσης.      

 Πιο συγκεκριμένα, στατιστικά σημαντικές διαφορές εμφανίζονται στην εξής ερώτηση 

της δεύτερης ομάδας: ο μαθητής παραπέμπεται σε δομές ειδικής αγωγής επειδή διαταράσσει το 

κλίμα της σχολικής τάξης (p=0,008), οι στατιστικά σημαντικές διαφορές της τρίτης ομάδας 

παρουσιάζονται στις ερωτήσεις: αν με τη φοίτησή τους σε τμήματα ένταξης οι μαθητές 

βελτιώνουν τις γνωστικές τους ικανότητες (p=0,034), αν οι μαθητές νιώθουν οικεία στα 

τμήματα ένταξης (p=0,021), αν έχουν βοηθηθεί παιδιά από τη φοίτησή τους σε τμήματα 

ένταξης με βάση την εμπειρία των εκπαιδευτικών του δείγματος σε κοινωνικό επίπεδο 

(p=0,013), και για το αν έχουν βοηθηθεί οι μαθητές και σε μαθησιακό επίπεδο (p=0,001). Στην 

τέταρτη ομάδα ερωτήσεων στατιστικά σημαντικές διαφορές συναντούμε στην ερώτηση που 

αναφέρεται στο αν στιγματίζεται από τους συμμαθητές του ο μαθητής που παρακολουθεί 

πρόγραμμα μαθημάτων σε τμήμα ένταξης (p=0,0005)64. Στην πέμπτη ομάδα ερωτήσεων 

στατιστικά σημαντικές διαφορές συναντούμε στην ερώτηση η οποία αναφέρεται στο, αν 

δυσχεραίνονται οι ενταξιακές πρακτικές λόγω της απροθυμίας των εκπαιδευτικών να 

                                                 
64  Εφόσον από το SPSS λαμβάνουμε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας P=0,000, θέτουμε ως τέταρτο 
δεκαδικό ψηφίο το 5 και θεωρούμε ότι η P -Value είναι πέντε δεκάκις χιλιοστά P=0,0005 (Norusis, 1999).  
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αποδεχτούν ως αναπόσπαστο μέρος της εργασίας τους την εκπαίδευση όλων των μαθητών 

(p=0,009). Τέλος, στην έκτη ομάδα ερωτήσεων στατιστικά σημαντικές διαφορές συναντούμε 

στις ερωτήσεις που αναφέρονται στο: αν η εφαρμογή της συνεκπαίδευσης θα αποτελούσε 

πρόσθετο φόρτο εργασίας  (p=0,028), το αν θα ασκούσε μεγαλύτερη πίεση και άγχος στους 

εκπαιδευτικούς (p=0,007), το ότι ο ρόλος του δασκάλου στο γενικό σχολείο δεν έχει να κάνει 

με την εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (p=0,028), το αν με την 

εφαρμογή της συνεκπαίδευσης εξαλειφθούν στερεότυπες αντιλήψεις (p=0,001), το αν με τη 

γενίκευση της συνεκπαίδευσης ωφεληθούν οι μαθητές μελλοντικά στην επαγγελματική τους 

σταδιοδρομία (p=0,039), και το αν θα έχει επιτυχή κατάληξη η εφαρμογή της συνεκπαίδευσης 

με τη χρησιμοποίηση ειδικών παιδαγωγών ως συντονιστές εκπαίδευσης (p=0,020). 
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Στον πίνακα 12 έχουν καταχωρηθεί οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των 

απαντήσεων των εκπαιδευτικών βάσει των ετών υπηρεσίας, για το αν θα πρέπει να 

παραπέμπονται σε τμήματα ένταξης ή ειδικό σχολείο οι μαθητές που δημιουργούν συνεχώς 

προβλήματα στη σχολική τάξη και κυρίως όσοι παρουσιάζουν διάφορες μορφές επιθετικότητας 

ή διαταραχών. Δίνονται επίσης, οι τιμές που αντιστοιχούν στον έλεγχο στατιστικής 

σημαντικότητας των διαφορών των μέσων όρων. 

 

Πίνακας 12 
 
 

Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος βάσει των ετών υπηρεσίας 

(Ε2_8) 

 
Λόγοι 

παραπομπής 
μαθητή σε  

τμήμα ένταξης 
ή ειδικό σχολείο 

 
Μαθητές οι οποίοι δημιουργούν συνεχώς 
προβλήματα στην τάξη και κυρίως όσοι 

παρουσιάζουν διάφορες μορφές 
επιθετικότητας ή διαταραχών 

 
Έλεγχος 

 στατιστικής 
σημαντικότητας 

(Κριτήριο Mann –
Whitney U) 

 Λιγότερα έτη 
υπηρεσίας 

Περισσότερα έτη 
υπηρεσίας 

 

N X  s N X  s U p  
 

73 
 

3,15 
 

1,198 
 

78
 

3,65 
 

0,965
 

2197,500 
 

0,008 
 

Από τα στατιστικά δεδομένα του πίνακα 12 προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των εκπαιδευτικών με λιγότερα και περισσότερα έτη υπηρεσίας, ως 

προς τις απόψεις τους (U(73,78)=2197,500, p=0,008). Η διαφορά είναι υπέρ των εκπαιδευτικών 

με περισσότερα έτη υπηρεσίας, εφόσον από αυτούς εκφράζονται θετικότερες απόψεις. Πιο 

συγκεκριμένα, ο μέσος όρος του βαθμού συμφωνίας βρέθηκε 3,15 για τους εκπαιδευτικούς με 

λιγότερα έτη υπηρεσίας και 3,65 για τους εκπαιδευτικούς με περισσότερα έτη υπηρεσίας.  

Ως συμπέρασμα προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί με περισσότερα έτη υπηρεσίας 

υποστηρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό - σε σχέση με τους συναδέλφους τους, με τα λιγότερα έτη 

υπηρεσίας - την άποψη, ότι πράγματι οι μαθητές που δημιουργούν συνεχώς προβλήματα στη 

σχολική τάξη και κυρίως αυτοί που παρουσιάζουν διάφορες μορφές επιθετικότητας ή 

διαταραχών θα πρέπει να παραπέμπονται σε τμήματα ένταξης ή σε ειδικά σχολεία. 
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Στον πίνακα 13 έχουν καταχωρηθεί οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των 

απαντήσεων των εκπαιδευτικών βάσει των ετών υπηρεσίας, για το αν οι μαθητές που φοιτούν 

σε τμήματα ένταξης βελτιώνουν τις γνωστικές ικανότητές τους. Δίνονται ακόμη, οι τιμές που 

αντιστοιχούν στον έλεγχο στατιστικής σημαντικότητας των διαφορών των μέσων όρων.  

 

Πίνακας 13 
 
 

Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος βάσει των ετών υπηρεσίας 

(Ε3_2) 

 
 

Οφέλη των 
τμημάτων 
ένταξης 

 
Οι μαθητές που φοιτούν σε τμήματα  
ένταξης βελτιώνουν τις γνωστικές 

ικανότητές τους   

 
Έλεγχος 

 στατιστικής 
σημαντικότητας 

(Κριτήριο Mann –
Whitney U) 

 Λιγότερα έτη 
υπηρεσίας 

Περισσότερα έτη 
υπηρεσίας 

 

N X  s N X  s U p  
 

74 
 

4,04 
 

0,671 
 

78
 

4,23 
 

0,788
 

2377,500 
 

0,034 
 

 

Από τα στατιστικά δεδομένα του πίνακα 13 προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των εκπαιδευτικών με λιγότερα και περισσότερα έτη υπηρεσίας, ως 

προς τις απόψεις τους (U(74,78)=2377,500, p=0,034). Η διαφορά είναι υπέρ των εκπαιδευτικών 

με περισσότερα έτη υπηρεσίας, εφόσον από αυτούς εκφράζονται θετικότερες απόψεις. Πιο 

συγκεκριμένα, ο μέσος όρος του βαθμού συμφωνίας βρέθηκε 4,04 για τους εκπαιδευτικούς με 

λιγότερα έτη υπηρεσίας και 4,23 για τους εκπαιδευτικούς με περισσότερα έτη υπηρεσίας.  

Ως συμπέρασμα προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί με περισσότερα έτη υπηρεσίας 

υποστηρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό - σε σχέση με τους συναδέλφους τους, αυτούς με τα 

λιγότερα έτη υπηρεσίας - την άποψη, ότι βελτιώνονται οι γνωστικές ικανότητες των μαθητών 

με τη φοίτησή τους σε τμήματα ένταξης. 
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Στον πίνακα 14 έχουν καταχωρηθεί οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των 

απαντήσεων των εκπαιδευτικών βάσει των ετών υπηρεσίας, για το αν οι μαθητές που φοιτούν 

σε τμήματα ένταξης νιώθουν σε αυτά πιο οικεία και «ζεστά» από ότι στην κανονική τους τάξη. 

Δίνονται επίσης, οι τιμές που αντιστοιχούν στον έλεγχο στατιστικής σημαντικότητας των 

διαφορών των μέσων όρων.  

 

Πίνακας 14 
 
 

Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος βάσει των ετών υπηρεσίας 

(Ε3_5) 

 
 

Οφέλη των 
τμημάτων 
ένταξης 

 
Οι μαθητές νιώθουν πιο οικεία και 

«ζεστά» στα τμήματα ένταξης   

 
Έλεγχος 

 στατιστικής 
σημαντικότητας 

(Κριτήριο Mann –
Whitney U) 

 
 

Λιγότερα έτη 
υπηρεσίας 

Περισσότερα έτη 
υπηρεσίας 

 

N X  s N X  s U p  
 

74 
 

3,46 
 

0,968 
 

78
 

3,82 
 

0,864
 

2291,500 
 

0,021 
 

 

Από τα στατιστικά δεδομένα του πίνακα 14 προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των εκπαιδευτικών με λιγότερα και περισσότερα έτη υπηρεσίας, ως 

προς τις απόψεις τους (U(74,78) = 2291,500, p=0,021). Η διαφορά είναι υπέρ των 

εκπαιδευτικών με τα περισσότερα έτη υπηρεσίας, εφόσον από αυτούς εκφράζονται θετικότερες 

απόψεις. Πιο συγκεκριμένα, ο μέσος όρος του βαθμού συμφωνίας βρέθηκε 3,46 για τους 

εκπαιδευτικούς με λιγότερα έτη υπηρεσίας και 3,82 για τους εκπαιδευτικούς με περισσότερα 

έτη υπηρεσίας.  

Ως συμπέρασμα προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί με περισσότερα έτη υπηρεσίας 

υποστηρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό - σε σχέση με τους συναδέλφους τους, αυτούς με τα 

λιγότερα έτη υπηρεσίας - την άποψη ότι οι μαθητές νιώθουν πιο οικεία και «ζεστά» στα 

τμήματα ένταξης. 
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Στον πίνακα 15 έχουν καταχωρηθεί οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των 

απαντήσεων των εκπαιδευτικών βάσει των ετών υπηρεσίας, για το αν με βάση την εμπειρία  

τους έχουν  βοηθηθεί αρκετοί μαθητές σε κοινωνικό επίπεδο από το θεσμό των τμημάτων 

ένταξης. Δίνονται επίσης, οι τιμές που αντιστοιχούν στον έλεγχο στατιστικής σημαντικότητας 

των διαφορών των μέσων όρων.  

 

Πίνακας 15 
 
 

Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος βάσει των ετών υπηρεσίας 

(Ε3_9) 

 
 

Οφέλη των 
τμημάτων 
ένταξης 

 
Mε βάση την εμπειρία σας έχουν βοηθηθεί  
πολλά παιδιά  από τα τμήματα  ένταξης σε      

κοινωνικό επίπεδο      

 
Έλεγχος 

 στατιστικής 
σημαντικότητας 

(Κριτήριο Mann –
Whitney U) 

 Λιγότερα έτη 
υπηρεσίας 

Περισσότερα έτη 
υπηρεσίας 

 

N X  s N X  s U p  
 

72 
 

3,49 
 

0,904 
 

76
 

3,84 
 

0,865
 

2147,500 
 

0,013 
 

 

Από τα στατιστικά δεδομένα του πίνακα 15 προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των εκπαιδευτικών με λιγότερα και περισσότερα έτη υπηρεσίας, ως 

προς τις απόψεις τους (U(72,76)=2147,500, p=0,013). Η διαφορά είναι υπέρ των εκπαιδευτικών 

με περισσότερα έτη υπηρεσίας, εφόσον από αυτούς εκφράζονται θετικότερες απόψεις. Πιο 

συγκεκριμένα, ο μέσος όρος του βαθμού συμφωνίας βρέθηκε 3,49 για τους εκπαιδευτικούς με 

λιγότερα έτη υπηρεσίας και 3,84 για τους εκπαιδευτικούς με περισσότερα έτη υπηρεσίας.  

Ως συμπέρασμα προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί με περισσότερα έτη υπηρεσίας 

υποστηρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό - σε σχέση με τους συναδέλφους τους, αυτούς με τα 

λιγότερα έτη υπηρεσίας - την άποψη ότι με βάση την εμπειρία τους πολλά παιδιά με τη φοίτησή 

τους στα τμήματα ένταξης έχουν βοηθηθεί σε κοινωνικό επίπεδο. 
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Στον πίνακα 16 έχουν καταχωρηθεί οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των 

απαντήσεων των εκπαιδευτικών βάσει των ετών υπηρεσίας, για το αν σύμφωνα με την εμπειρία 

τους έχουν βοηθηθεί αρκετοί μαθητές σε μαθησιακό επίπεδο από το θεσμό των τμημάτων 

ένταξης. Δίνονται επίσης, οι τιμές που αντιστοιχούν στον έλεγχο στατιστικής σημαντικότητας 

των διαφορών των μέσων όρων.  

 

Πίνακας 16 
 
 

Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος βάσει των ετών υπηρεσίας 

(Ε3_10) 

 
 

Οφέλη των 
τμημάτων 
ένταξης 

 
Mε βάση την εμπειρία σας έχουν βοηθηθεί  
πολλά παιδιά  από τα τμήματα  ένταξης σε      

μαθησιακό επίπεδο;     

 
Έλεγχος 

 στατιστικής 
σημαντικότητας 

(Κριτήριο Mann –
Whitney U) 

 Λιγότερα έτη 
υπηρεσίας 

Περισσότερα έτη 
υπηρεσίας 

 

N X  s N X  s U p  
 

72 
 

3,83 
 

0,732 
 

76
 

4,18 
 

0,828
 

1965,500 
 

0,001 
 

 

Από τα στατιστικά δεδομένα του πίνακα 16 προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των εκπαιδευτικών με λιγότερα και περισσότερα έτη, ως προς τις 

απόψεις τους (U(72,76)=1965,500, p=0,001). Η διαφορά είναι υπέρ των εκπαιδευτικών με 

περισσότερα έτη υπηρεσίας, εφόσον από αυτούς εκφράζονται θετικότερες απόψεις. Πιο 

συγκεκριμένα, ο μέσος όρος του βαθμού συμφωνίας βρέθηκε 3,83 για τους εκπαιδευτικούς με 

λιγότερα έτη υπηρεσίας και 4,18 για τους εκπαιδευτικούς με περισσότερα έτη υπηρεσίας.  

Ως συμπέρασμα προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί με περισσότερα έτη υπηρεσίας 

υποστηρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό - σε σχέση με τους συναδέλφους τους, αυτούς με τα 

λιγότερα έτη υπηρεσίας - την άποψη ότι με βάση την εμπειρία τους έχουν βοηθηθεί σε 

μαθησιακό επίπεδο πολλά παιδιά με τη φοίτησή τους σε τμήματα ένταξης. 
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Στον πίνακα 17 έχουν καταχωρηθεί οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των 

απαντήσεων των εκπαιδευτικών βάσει των ετών υπηρεσίας, για το αν η ενταξιακή πολιτική που 

ασκείται μέσω του θεσμού του τμήματος ένταξης συντελεί στο στιγματισμό του μαθητή με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από τους συμμαθητές του. Δίνονται επίσης, οι τιμές που 

αντιστοιχούν στον έλεγχο στατιστικής σημαντικότητας των διαφορών των μέσων όρων.  

 
Πίνακας 17 

 
 

Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος βάσει των ετών υπηρεσίας 

(Ε4_1) 

 
 

Μειονεκτήματα 
των τμημάτων 

ένταξης 

 
Ο θεσμός του τμήματος ένταξης 

συντελεί στο στιγματισμό του παιδιού με 
ε.ε.α. από τους συμμαθητές του 

 
Έλεγχος 

 στατιστικής 
σημαντικότητας 

(Κριτήριο Mann –
Whitney U) 

 Λιγότερα έτη 
υπηρεσίας 

Περισσότερα έτη 
υπηρεσίας 

 

N X  s N X  s U p  
 

74 
 

2,85 
 

1,201 
 

78
 

2,12 
 

0,967
 

1907,000 
 

0,0005 
 

 

Από τα στατιστικά δεδομένα του πίνακα 17 προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των εκπαιδευτικών με λιγότερα και περισσότερα έτη υπηρεσίας, ως 

προς τις απόψεις τους (U(74,78)=1907,000, p=0,0005). Η διαφορά είναι υπέρ των 

εκπαιδευτικών με λιγότερα έτη υπηρεσίας, εφόσον από αυτούς εκφράζονται θετικότερες 

απόψεις. Πιο συγκεκριμένα, ο μέσος όρος του βαθμού συμφωνίας βρέθηκε 2,85 για τους 

εκπαιδευτικούς με λιγότερα έτη υπηρεσίας και 2,12 για τους εκπαιδευτικούς με περισσότερα 

έτη υπηρεσίας.  

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι οι εκπαιδευτικοί με λιγότερα έτη υπηρεσίας 

υποστηρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό και σε σχέση με τους συναδέλφους τους, με τα λιγότερα 

έτη υπηρεσίας, την άποψη ότι οι μαθητές που παρακολουθούν μαθήματα σε τμήματα ένταξης 

στιγματίζονται από τους συμμαθητές τους. 
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Στον πίνακα 18 έχουν καταχωρηθεί οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των 

απαντήσεων των εκπαιδευτικών βάσει των ετών υπηρεσίας, για το αν αποτελεί εμπόδιο η 

απροθυμία αποδοχής από πλευράς εκπαιδευτικών για την εκπαίδευση ανεξαιρέτως 

προβλημάτων όλων των μαθητών. Δίνονται επίσης, οι τιμές που αντιστοιχούν στον έλεγχο 

στατιστικής σημαντικότητας των διαφορών των μέσων όρων.  

 

Πίνακας 18 
 

 

Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος βάσει των ετών υπηρεσίας 

(Ε5_3) 

 
Απόψεις 

εκπαιδευτικών 
για τα αίτια 

που 
δυσχεραίνουν 
την επιτυχία   

 
Υπάρχει απροθυμία από τη μεριά των 
εκπαιδευτικών να αποδεχτούν ως 
αναπόσπαστο κομμάτι της εργασίας 

τους την εκπαίδευση όλων των μαθητών 

 
Έλεγχος 

 στατιστικής 
σημαντικότητας 

(Κριτήριο Mann –
Whitney U) 

μιας 
ενταξιακής 
πολιτικής 

Λιγότερα έτη 
υπηρεσίας 

Περισσότερα έτη 
υπηρεσίας 

 

N X  s N X  s U p  
 

74 
 

3,49 
 

1,274 
 

77
 

2,94 
 

1,260
 

2167,500 
 

0,009 
 

Από τα στατιστικά δεδομένα του πίνακα 18 προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των εκπαιδευτικών με λιγότερα και περισσότερα έτη υπηρεσίας, ως 

προς τις απόψεις τους (U(74,77)=2167,500, p=0,009). Η διαφορά είναι υπέρ των εκπαιδευτικών 

με λιγότερα έτη υπηρεσίας, εφόσον από αυτούς εκφράζονται θετικότερες απόψεις. Πιο 

συγκεκριμένα, ο μέσος όρος του βαθμού συμφωνίας βρέθηκε 3,49 για τους εκπαιδευτικούς με 

λιγότερα έτη υπηρεσίας και 2,94 για τους εκπαιδευτικούς με περισσότερα έτη υπηρεσίας.  

Ως συμπέρασμα προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί με λιγότερα έτη υπηρεσίας 

υποστηρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό και σε σχέση με τους συναδέλφους τους, αυτούς που έχουν 

περισσότερα έτη υπηρεσίας, την άποψη ότι ένα από τα αίτια που δυσχεραίνουν την επιτυχή 

κατάληξη μιας ενταξιακής πολιτικής, είναι η απροθυμία από πλευράς των εκπαιδευτικών να 

αποδεχτούν ως αναπόσπαστο μέρος της εργασίας τους την εκπαίδευση όλων των μαθητών. 
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Στον πίνακα 19 έχουν καταχωρηθεί οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των 

απαντήσεων των εκπαιδευτικών βάσει των ετών υπηρεσίας, για το αν θα αποτελούσε επιπλέον 

φόρτο εργασίας η  εφαρμογή της συνεκπαίδευσης (inclusive education). Δίνονται επίσης, οι 

τιμές που αντιστοιχούν στον έλεγχο στατιστικής σημαντικότητας των διαφορών των μέσων 

όρων.  

 

Πίνακας 19 
 

 

Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος βάσει των ετών υπηρεσίας 

(Ε6_2) 

 
 
 

Απόψεις 
εκπαιδευτικών 

για τη 
συνεκπαίδευση  

(inclusive 

 
Η  εφαρμογή της συνεκπαίδευσης θα 
αποτελούσε πρόσθετο φόρτο εργασίας 

για τους δασκάλους 

 
 
 

Έλεγχος 
 στατιστικής 

σημαντικότητας 
(Κριτήριο Mann –

Whitney U) 
education) Λιγότερα έτη 

υπηρεσίας 
Περισσότερα έτη 

υπηρεσίας 
 

N X  s N X  s U p  
 

74 
 

3,20 
 

1,182
 

77 
 

3,60
 

1,161
 

2293,500 
 

0,028 
 

Από τα στατιστικά δεδομένα του πίνακα 19 προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των εκπαιδευτικών με λιγότερα και περισσότερα έτη υπηρεσίας, ως 

προς τις απόψεις τους (U(74,77)=2293,500, p=0,028). Η διαφορά είναι υπέρ των εκπαιδευτικών 

με περισσότερα έτη υπηρεσίας, εφόσον από αυτούς εκφράζονται θετικότερες απόψεις. Πιο 

συγκεκριμένα, ο μέσος όρος του βαθμού συμφωνίας βρέθηκε 3,20 για τους εκπαιδευτικούς με 

λιγότερα έτη υπηρεσίας και 3,60 για τους εκπαιδευτικούς με περισσότερα έτη υπηρεσίας.  

Ως συμπέρασμα προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί με περισσότερα έτη υπηρεσίας 

υποστηρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό - σε σχέση με τους συναδέλφους τους, αυτούς με τα 

λιγότερα έτη υπηρεσίας - την άποψη ότι πράγματι η εφαρμογή της συνεκπαίδευσης θα 

αποτελέσει επιπλέον εργασιακό φόρτο. 
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Στον πίνακα 20 έχουν καταχωρηθεί οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των 

απαντήσεων των εκπαιδευτικών βάσει των ετών υπηρεσίας, για το αν θα τους δημιουργούσε 

μεγαλύτερη πίεση και άγχος η εφαρμογή της συνεκπαίδευσης. Δίνονται επίσης, οι τιμές που 

αντιστοιχούν στον έλεγχο στατιστικής σημαντικότητας των διαφορών των μέσων όρων.  

Πίνακας 20 
 

Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος βάσει των ετών υπηρεσίας 

(Ε6_3) 

 
 
 

Απόψεις 
εκπαιδευτικών 

για τη 
συνεκπαίδευση  

(inclusive 

 
Η εφαρμογή της συνεκπαίδευσης θα 
οδηγούσε σε μεγαλύτερη πίεση και 

άγχος τους εκπαιδευτικούς 

 
 
 

Έλεγχος 
 στατιστικής 

σημαντικότητας 
(Κριτήριο Mann –

Whitney U) 

education) Λιγότερα έτη 
υπηρεσίας 

Περισσότερα έτη 
υπηρεσίας 

 

N X  s N X  s U p  
 

73 
 

3,23 
 

1,196
 

77
 

3,74 
 

1,093
 

2131,000 
 

0,007 
 

 

Από τα στατιστικά δεδομένα του πίνακα 20 προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των εκπαιδευτικών με λιγότερα και περισσότερα έτη υπηρεσίας, ως 

προς τις απόψεις τους (U(73,77)=2131,000, p=0,007). Η διαφορά είναι υπέρ των εκπαιδευτικών 

με περισσότερα έτη υπηρεσίας, εφόσον από αυτούς εκφράζονται θετικότερες απόψεις. Πιο 

συγκεκριμένα, ο μέσος όρος του βαθμού συμφωνίας βρέθηκε 3,23 για τους εκπαιδευτικούς με 

λιγότερα έτη υπηρεσίας και 3,74 για τους εκπαιδευτικούς με περισσότερα έτη υπηρεσίας.  

Ως συμπέρασμα προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί με περισσότερα έτη υπηρεσίας 

υποστηρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό - σε σχέση με τους συναδέλφους τους, αυτούς με τα 

λιγότερα έτη υπηρεσίας - την άποψη ότι πράγματι η εφαρμογή της συνεκπαίδευσης θα ασκούσε 

μεγαλύτερη πίεση και άγχος στους εκπαιδευτικούς. 
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Στον πίνακα 21 έχουν καταχωρηθεί οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των 

απαντήσεων των εκπαιδευτικών βάσει των ετών υπηρεσίας, σχετικά με την άποψη ότι  ο  ρόλος 

του δασκάλου στο «κανονικό σχολείο» δεν είναι να εκπαιδεύει μαθητές με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Δίνονται επίσης, οι τιμές που αντιστοιχούν στον έλεγχο στατιστικής 

σημαντικότητας των διαφορών των μέσων όρων.  

Πίνακας 21 
 

Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος βάσει των ετών υπηρεσίας 

(Ε6_5) 

 
 
 

Απόψεις 
εκπαιδευτικών 

για τη 
συνεκπαίδευση  

(inclusive 

 
Ο ρόλος του δασκάλου στο γενικό 
σχολείο δεν είναι η εκπαίδευση των 

μαθητών με ε.ε.α.  

 
 
 

Έλεγχος 
 στατιστικής 

σημαντικότητας 
(Κριτήριο Mann –

Whitney U) 
education) Λιγότερα έτη 

υπηρεσίας 
Περισσότερα έτη 

υπηρεσίας 
 

N X  s N X  s U p  
 

74 
 

2,46 
 

1,230 
 

77
 

2,95 
 

1,366
 

2277,000 
 

0,028 
 

 

Από τα στατιστικά δεδομένα του πίνακα 21 προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των εκπαιδευτικών με λιγότερα και περισσότερα έτη υπηρεσίας, ως 

προς τις απόψεις τους (U(74,77)=2277,000, p=0,028). Η διαφορά είναι υπέρ των εκπαιδευτικών 

με περισσότερα έτη υπηρεσίας, εφόσον από αυτούς εκφράζονται θετικότερες απόψεις. Πιο 

συγκεκριμένα, ο μέσος όρος του βαθμού συμφωνίας βρέθηκε 2,46 για τους εκπαιδευτικούς με 

λιγότερα έτη υπηρεσίας και 2,95 για τους εκπαιδευτικούς με περισσότερα έτη υπηρεσίας.  

Ως συμπέρασμα προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί με περισσότερα έτη υπηρεσίας 

υποστηρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό - σε σχέση με τους συναδέλφους τους, αυτούς με τα 

λιγότερα έτη υπηρεσίας - την άποψη ότι ο  ρόλος  του  δασκάλου  στο «γενικό σχολείο» δεν 

είναι η εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 
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Στον πίνακα 22 έχουν καταχωρηθεί οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των 

απαντήσεων των εκπαιδευτικών βάσει των ετών υπηρεσίας, ως προς τις απόψεις τους για το αν 

η εφαρμογή της συνεκπαίδευσης (inclusive education), θα καταφέρει σταδιακά να εξαλείψει 

στερεότυπες αντιλήψεις και να οδηγήσει στη συνολική κοινωνική αποδοχή των παιδιών με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Παρατίθενται επίσης, οι τιμές που αντιστοιχούν στον έλεγχο 

στατιστικής σημαντικότητας των διαφορών των μέσων όρων.  

Πίνακας 22 
 

Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος βάσει των ετών υπηρεσίας 

(Ε6_9) 

 
 
 

Απόψεις 
εκπαιδευτικών 

για τη 
συνεκπαίδευση  

(inclusive 

 
Η συνεκπαίδευση θα εξαλείψει 

σταδιακά στερεότυπες αντιλήψεις και 
θα οδηγήσει  στην αποδοχή των παιδιών 

με ε.ε.α. σε όλους τους τομείς της 
κοινωνίας 

 
 
 

Έλεγχος 
 στατιστικής 

σημαντικότητας 
(Κριτήριο Mann –

Whitney U) 
education) Λιγότερα έτη 

υπηρεσίας 
Περισσότερα έτη 

υπηρεσίας 
 

N X  s N X  s U p  
 

72 
 

4,08 
 

0,900
 

77
 

3,57 
 

1,069
 

1967,000 
 

0,001 
 

Από τα στατιστικά δεδομένα του πίνακα 22 προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των εκπαιδευτικών με λιγότερα και περισσότερα έτη υπηρεσίας, ως 

προς τις απόψεις τους (U(72,77)=1967,000, p=0,001). Η διαφορά είναι υπέρ των εκπαιδευτικών 

με λιγότερα έτη υπηρεσίας, εφόσον από αυτούς εκφράζονται θετικότερες απόψεις. Πιο 

συγκεκριμένα, ο μέσος όρος του βαθμού συμφωνίας βρέθηκε 4,08 για τους εκπαιδευτικούς με 

λιγότερα έτη υπηρεσίας και 3,57 για τους εκπαιδευτικούς με περισσότερα έτη υπηρεσίας.  

Ως συμπέρασμα προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί με λιγότερα έτη υπηρεσίας 

υποστηρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό - σε σχέση με τους συναδέλφους τους, αυτούς με τα 

λιγότερα έτη υπηρεσίας - την άποψη ότι πράγματι η εφαρμογή της συνεκπαίδευσης θα 

εξαλείψει τις στερεότυπες αντιλήψεις των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και θα 

οδηγήσει  στην αποδοχή των παιδιών αυτών σε όλους τους τομείς της κοινωνίας. 
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Στον πίνακα 23 έχουν καταχωρηθεί οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των 

απαντήσεων των εκπαιδευτικών βάσει των ετών υπηρεσίας, ως προς τις απόψεις τους για το 

αν με τη  γενίκευση της συνεκπαίδευσης (inclusive education), ωφεληθούν οι μαθητές με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη μελλοντική επαγγελματική σταδιοδρομία τους. 

Δίνονται επίσης, οι τιμές που αντιστοιχούν στον έλεγχο στατιστικής σημαντικότητας των 

διαφορών των μέσων όρων.  

Πίνακας 23 
 

Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος βάσει των ετών υπηρεσίας 

(Ε6_12) 

 
 
 

Απόψεις 
εκπαιδευτικών 

για τη 
συνεκπαίδευση  

(inclusive 

 
 

Με τη γενίκευση της συνεκπαίδευσης οι 
μαθητές με ε.ε.α. θα ωφεληθούν στη 

μελλοντική επαγγελματική 
σταδιοδρομία τους 

 
 
 

Έλεγχος 
 στατιστικής 

σημαντικότητας 
(Κριτήριο Mann –

Whitney U) 
education) Λιγότερα έτη 

υπηρεσίας 
Περισσότερα έτη 

υπηρεσίας 
 

N X  s N X  s U p  
 

73 
 

3,53 
 

0,883
 

77
 

3,18 
 

1,022
 

2291,000 
 

0,039 
 

Από τα στατιστικά δεδομένα του πίνακα 23 προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των εκπαιδευτικών με λιγότερα και περισσότερα έτη υπηρεσίας, ως 

προς τις απόψεις τους (U(73,77)=2291,000, p=0,039). Η διαφορά είναι υπέρ των εκπαιδευτικών 

με λιγότερα έτη υπηρεσίας, εφόσον από αυτούς εκφράζονται θετικότερες απόψεις. Πιο 

συγκεκριμένα, ο μέσος όρος του βαθμού συμφωνίας βρέθηκε 3,53 για τους εκπαιδευτικούς με 

λιγότερα έτη υπηρεσίας και 3,18 για τους εκπαιδευτικούς με περισσότερα έτη υπηρεσίας.  

Ως συμπέρασμα προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί με λιγότερα έτη υπηρεσίας 

υποστηρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό - σε σχέση με τους συναδέλφους τους, αυτούς με τα 

λιγότερα έτη υπηρεσίας - την άποψη ότι πράγματι η γενίκευση του θεσμού της συνεκπαίδευσης 

θα ωφελούσε μελλοντικά τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην επαγγελματική 

σταδιοδρομία τους.  
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Στον πίνακα 24 έχουν καταχωρηθεί οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των 

απαντήσεων των εκπαιδευτικών βάσει των ετών υπηρεσίας, για το αν η συνεκπαίδευση 

(inclusive education), θα έχει επιτυχή κατάληξη αν χρησιμοποιηθούν οι ειδικοί παιδαγωγοί ως 

συντονιστές ένταξης οι οποίοι και θα στηρίζουν τους εκπαιδευτικούς του «γενικού σχολείου» 

όπου φοιτούν παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Δίνονται επίσης, οι τιμές που 

αντιστοιχούν στον έλεγχο στατιστικής σημαντικότητας των διαφορών των μέσων όρων.  

Πίνακας 24 
 

 Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος βάσει των ετών υπηρεσίας (Ε6_14) 

 
 

Απόψεις 
εκπαιδευτικών 

για τη 
συνεκπαίδευση  

(inclusive 

 
Η συνεκπαίδευση θα έχει επιτυχή κατάληξη 
αν οι ειδικοί παιδαγωγοί χρησιμοποιηθούν 
ως συντονιστές ένταξης οι οποίοι και θα 

στηρίζουν τους εκπαιδευτικούς του «γενικού 
σχολείου» όπου φοιτούν παιδιά με ε.ε.α. 

 
 

Έλεγχος 
 στατιστικής 

σημαντικότητας 
(Κριτήριο Mann –

Whitney U) 
education) Λιγότερα έτη 

υπηρεσίας 
Περισσότερα έτη 

υπηρεσίας 
 

N X  s N X  s U p  
 

73 
 

4,07 
 

0,839 
 

77
 

3,75 
 

0,920
 

2253,500 
 

0,020 
 

Από τα στατιστικά δεδομένα του πίνακα 24 προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των εκπαιδευτικών με λιγότερα και περισσότερα έτη υπηρεσίας, ως 

προς τις απόψεις τους (U(73,77)=2253,500, p=0,020). Η διαφορά είναι υπέρ των εκπαιδευτικών 

με λιγότερα έτη υπηρεσίας, εφόσον από αυτούς εκφράζονται θετικότερες απόψεις. Πιο 

συγκεκριμένα, ο μέσος όρος του βαθμού συμφωνίας βρέθηκε 4,07 για τους εκπαιδευτικούς με 

λιγότερα έτη υπηρεσίας και 3,75 για τους εκπαιδευτικούς με περισσότερα έτη υπηρεσίας.  

Ως συμπέρασμα προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί με λιγότερα έτη υπηρεσίας 

υποστηρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό - σε σχέση με τους συναδέλφους τους, αυτούς με τα 

λιγότερα έτη υπηρεσίας - την άποψη ότι πράγματι η εφαρμογή του θεσμού της συνεκπαίδευσης 

θα έχει επιτυχή κατάληξη αν οι ειδικοί παιδαγωγοί χρησιμοποιηθούν ως συντονιστές ένταξης, 

οι οποίοι θα στηρίζουν τους εκπαιδευτικούς του «γενικού σχολείου» όπου φοιτούν παιδιά με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  
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6.4. Μελέτη των αποτελεσμάτων με βάση τα προσόντα των εκπαιδευτικών   

 

Στο παρόν μέρος της εργασίας παρουσιάζονται οι απαντήσεις στις οποίες οι 

εκπαιδευτικοί του δείγματος διαφοροποιούνται σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο με βάση τα 

προσόντα που διαθέτουν. Οι διαφορές παρατηρούνται στην έκτη (6η) και την (7η) έβδομη 

ομάδα ερωτήσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν  α)  τις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στο 

πρόταγμα της συνεκπαίδευσης και β) τις αντιλήψεις του δείγματος για επιμόρφωση σε τομείς 

της ειδικής αγωγής και τη συνεκπαίδευση. 

Πιο συγκεκριμένα, στατιστικά σημαντικές διαφορές εμφανίζονται στις εξής ερωτήσεις 

της έκτης ομάδας: για το αν θα πρέπει να εκπαιδεύονται όλοι οι μαθητές ανεξαρτήτως 

προβλήματος στο γενικό σχολείο (p=0,011), για το αν θα επιφέρει μεγαλύτερα οφέλη η 

γενίκευση της συνεκπαίδευσης συγκριτικά με τα τμήματα ένταξης στην κοινωνικοποίηση των 

μαθητών (p=0,020), για το αν η παράλληλη στήριξη ως ενταξιακή πρακτική είναι πιο κοντά στη 

δημιουργία ενός «κοινού σχολείου για όλους» συγκριτικά με το θεσμό των τμημάτων ένταξης 

(p=0,009),  και για τον βαθμό συμφωνίας για την παρουσία ειδικού παιδαγωγού στην τάξη τους 

(p=0,020). Στην έβδομη ομάδα ερωτήσεων οι διαφοροποιήσεις με βάση τα προσόντα 

εμφανίζονται στις απαντήσεις του δείγματος και συγκεκριμένα: για το αν θα πρέπει να 

καταστούν ικανοί μέσω της επιμόρφωσης στην αναδόμηση των αναλυτικών προγραμμάτων 

(p=0,004), για το αν θα πρέπει να επιμορφώνεται όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό σε θέματα 

αναφορικά με τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (p=0,005), για το αν διαθέτουν τις 

απαραίτητες γνώσεις και τα εφόδια ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της 

συνεκπαίδευσης (p=0,015), και τέλος στην άποψη που εκφράζουν για συνεργασία σε τομείς της 

ειδικής αγωγής με αρμόδιους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (p=0,012).   
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Στον πίνακα 25 έχουν καταχωρηθεί οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των 

απαντήσεων των εκπαιδευτικών με βάση τα προσόντα τους, για το αν θα πρέπει να 

εκπαιδεύονται στο γενικό σχολείο όλα τα παιδιά μαζί ανεξαρτήτως των «εμποδίων» που 

αντιμετωπίζουν. Δίνονται επίσης, οι τιμές που αντιστοιχούν στον έλεγχο στατιστικής 

σημαντικότητας των διαφορών των μέσων όρων. 

Πίνακας 25 
 

Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση  τα προσόντα τους 

(Ε6_1) 

 
 

Απόψεις 
εκπαιδευτικών 

για τη 
συνεκπαίδευση  

(inclusive 

 
Να εκπαιδεύονται όλα τα παιδιά 
ανεξάρτητα από «μειονεξίες» στο 

«συνηθισμένο σχολείο» 

 
 

Έλεγχος 
 στατιστικής 

σημαντικότητας 
(Κριτήριο Mann –

Whitney U) 
education) Λιγότερα    

προσόντα 
Περισσότερα 
προσόντα 

 

N X  s N X  s U p  
 

63 
 

2,68 
 

1,175 
 

87
 

3,20 
 

1,228
 

2098,500 
 

0,011 
 

Από τα στατιστικά δεδομένα του πίνακα 25 προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των εκπαιδευτικών με λιγότερα και περισσότερα προσόντα,  ως 

προς τις απόψεις τους (U(63,87)=2098,500, p=0,011). Η διαφορά είναι υπέρ των εκπαιδευτικών 

με περισσότερα προσόντα, εφόσον από αυτούς εκφράζονται θετικότερες απόψεις. Πιο 

συγκεκριμένα, ο μέσος όρος του βαθμού συμφωνίας βρέθηκε 2,68 για τους εκπαιδευτικούς με 

λιγότερα προσόντα και 3,20 για τους εκπαιδευτικούς με περισσότερα προσόντα.  

Ως συμπέρασμα προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί με περισσότερα προσόντα 

υποστηρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό - σε σχέση με τους συναδέλφους τους, αυτούς  με λιγότερα 

- την άποψη να εκπαιδεύονται όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από «μειονεξίες» στο «συνηθισμένο 

σχολείο». 
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Στον πίνακα 26 έχουν καταχωρηθεί οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των 

απαντήσεων των εκπαιδευτικών με βάση τα προσόντα τους, για το αν η εφαρμογή της 

συνεκπαίδευσης σε σχέση με  τον ήδη υπάρχοντα θεσμό του τμήματος ένταξης θα συμβάλει 

περισσότερο στην κοινωνικοποίηση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Δίνονται 

επίσης, οι τιμές που αντιστοιχούν στον έλεγχο στατιστικής σημαντικότητας των διαφορών των 

μέσων όρων.  

Πίνακας 26 
 

Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση  τα προσόντα τους  

(Ε6_6) 

 
 

Απόψεις 
εκπαιδευτικών 

για τη 
συνεκπαίδευση  

(inclusive 

 
Η συνεκπαίδευση θα επιφέρει 
μεγαλύτερα οφέλη ως προς την 

κοινωνικοποίηση των μαθητών με ε.ε.α. 
και από τον ήδη υπάρχοντα θεσμό του 

τμήματος ένταξης 

 
 

Έλεγχος 
 στατιστικής 

σημαντικότητας 
(Κριτήριο Mann –

Whitney U) 
education) Λιγότερα    

προσόντα 
Περισσότερα 
προσόντα 

 

N X  s N X  s U p  
 

62 
 

3,48 
 

1,141 
 

87
 

3,90 
 

0,915
 

2131,000 
 

0,020 
 

Από τα στατιστικά δεδομένα του πίνακα 26 προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των εκπαιδευτικών με λιγότερα και περισσότερα προσόντα, ως 

προς τις απόψεις τους (U(62,87)=2131,000, p=0,020). Η διαφορά είναι υπέρ των εκπαιδευτικών 

με περισσότερα προσόντα, εφόσον από αυτούς εκφράζονται θετικότερες απόψεις. Πιο 

συγκεκριμένα, ο μέσος όρος του βαθμού συμφωνίας βρέθηκε 3,48 για τους εκπαιδευτικούς με 

λιγότερα προσόντα και 3,90 για τους εκπαιδευτικούς με περισσότερα προσόντα.  

Ως συμπέρασμα προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί με περισσότερα προσόντα 

υποστηρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό - σε σχέση με τους συναδέλφους τους, αυτούς  με λιγότερα 

προσόντα - την άποψη ότι η συνεκπαίδευση θα επιφέρει μεγαλύτερα οφέλη στην 

κοινωνικοποίηση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από τον υπάρχοντα του 

τμήματος ένταξης. 
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Στον πίνακα 27 έχουν καταχωρηθεί οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των 

απαντήσεων των εκπαιδευτικών με βάση τα προσόντα τους, για την άποψή τους σχετικά με το 

αν η παράλληλη στήριξη μέσα στην τάξη του μαθητή από τον ειδικό παιδαγωγό, σαν ενταξιακό 

μοντέλο βρίσκεται πιο κοντά στη δημιουργία «ενός σχολείου για όλους», συγκριτικά με τον 

τρόπο που λειτουργεί ο θεσμός των τμημάτων ένταξης. Ακολούθως εμφανίζονται οι τιμές που 

αντιστοιχούν στον έλεγχο στατιστικής σημαντικότητας των διαφορών των μέσων όρων.  

Πίνακας 27 
 

Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση  τα προσόντα τους 

(Ε6_15) 

 
 

Απόψεις 
εκπαιδευτικών 

για τη 
συνεκπαίδευση  

(inclusive 

Η βοήθεια  που προσφέρεται μέσα στην 
τάξη του μαθητή από τον ειδικό 

παιδαγωγό, σαν ενταξιακό μοντέλο είναι 
πιο κοντά στη δημιουργία ενός σχολείου 

για όλους, σε σχέση με τον τρόπο 
λειτουργίας των τμημάτων ένταξης  

 
 

Έλεγχος 
 στατιστικής 

σημαντικότητας 
(Κριτήριο Mann –

Whitney U) 
education) Λιγότερα    

προσόντα 
Περισσότερα 
προσόντα 

 

N X  s N X  s U p  
 

62 
 

3,58 
 

1,110 
 

86
 

4,02 
 

0,958
 

2033,000 
 

0,009 
 

 

Από τα στατιστικά δεδομένα του πίνακα 27 προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των εκπαιδευτικών με λιγότερα και περισσότερα προσόντα, ως 

προς τις απόψεις τους (U(62,86)=2033,000, p=0,009). Η διαφορά είναι υπέρ των εκπαιδευτικών 

με περισσότερα προσόντα, εφόσον από αυτούς εκφράζονται θετικότερες απόψεις. Πιο 

συγκεκριμένα, ο μέσος όρος του βαθμού συμφωνίας βρέθηκε 3,58 για τους εκπαιδευτικούς με 

λιγότερα προσόντα και 4,02 για τους εκπαιδευτικούς με περισσότερα προσόντα.  

Ως συμπέρασμα προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί με περισσότερα προσόντα 

υποστηρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό - σε σχέση με τους συναδέλφους τους, αυτούς  με λιγότερα 

προσόντα - την άποψη ότι η βοήθεια  που λαμβάνει ο μαθητής μέσα στην τάξη του από τον 

ειδικό παιδαγωγό (παράλληλη στήριξη), σαν ενταξιακό μοντέλο είναι πιο κοντά στη δημιουργία 

ενός σχολείου για όλους, σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας των τμημάτων ένταξης. 
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Στον πίνακα 28 έχουν καταχωρηθεί οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των 

απαντήσεων των εκπαιδευτικών με βάση τα προσόντα που διαθέτουν, αναφορικά με τη γνώμη 

τους για την παρουσία ειδικού παιδαγωγού στην τάξη τους για τη στήριξη των μαθητών με 

ειδικές εκπαιδευτικές  ανάγκες. Επίσης παρουσιάζονται, οι τιμές που αντιστοιχούν στον έλεγχο 

στατιστικής σημαντικότητας των διαφορών των μέσων όρων.  

Πίνακας 28 
 

Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση  τα προσόντα τους 

(Ε6_16) 

 
 

Απόψεις 
εκπαιδευτικών 

για τη 
συνεκπαίδευση 

(inclusive 
education) 

 
Η γνώμη σας σχετικά με την παρουσία 

ειδικού παιδαγωγού για στήριξη 
μαθητών με ε.ε.α. στην τάξη σας 

 
 

Έλεγχος 
 στατιστικής 

σημαντικότητας 
(Κριτήριο Mann –

Whitney U) 

 Λιγότερα    
προσόντα 

Περισσότερα 
προσόντα 

 

N X  s N X  s U p  
 

60 
 

3,75 
 

1,257 
 

85
 

4,22 
 

0,968
 

2008,000 
 

0,020 
 

 

Από τα στατιστικά δεδομένα του πίνακα 28 προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των εκπαιδευτικών με λιγότερα και περισσότερα προσόντα, ως 

προς τις απόψεις τους (U(60,85)=2008,000, p=0,020). Η διαφορά είναι υπέρ των εκπαιδευτικών 

με περισσότερα προσόντα, εφόσον από αυτούς εκφράζονται θετικότερες απόψεις. Πιο 

συγκεκριμένα, ο μέσος όρος του βαθμού συμφωνίας βρέθηκε 3,75 για τους εκπαιδευτικούς με 

λιγότερα προσόντα και 4,22 για τους εκπαιδευτικούς με περισσότερα προσόντα.  

Ως συμπέρασμα προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί με περισσότερα προσόντα 

υποστηρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό - σε σχέση με τους συναδέλφους τους, αυτούς  με λιγότερα 

προσόντα - την παρουσία ειδικού παιδαγωγού για στήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές  

ανάγκες στην τάξη τους.  
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Στον πίνακα 29 έχουν καταχωρηθεί οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των 

απαντήσεων των εκπαιδευτικών με βάση τα προσόντα τους, για το αν θα πρέπει να αποκτήσουν 

την ικανότητα  της αναδόμησης των αναλυτικών προγραμμάτων, μέσω επιμόρφωσης, ώστε να 

καλύπτονται  οι ανάγκες όλων των μαθητών. Επίσης παρατίθενται, οι τιμές που αντιστοιχούν 

στον έλεγχο στατιστικής σημαντικότητας των διαφορών των μέσων όρων.  

Πίνακας 29 
 

Πίνακας 29: Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση  τα 

προσόντα τους (Ε7_1) 

 
 

Αντιλήψεις 
εκπαιδευτικών 
για επιμόρφωση 
σε τομείς της 
ειδικής αγωγής 

και τη  

 
Πρέπει να αποκτηθεί η ικανότητα (μέσω 
επιμόρφωσης) στην αναδόμηση των 
αναλυτικών προγραμμάτων ώστε να 
καλύπτονται  οι ανάγκες όλων των 

μαθητών 

 
 

Έλεγχος 
 στατιστικής 

σημαντικότητας 
(Κριτήριο Mann –

Whitney U) 

συνεκπαίδευση 
(inclusive 
education) 

Λιγότερα    
προσόντα 

Περισσότερα 
προσόντα 

 

N X  s N X  s U p  
 

64 
 

3,72 
 

1,119 
 

87
 

4,18 
 

0,922
 

2078,500 
 

0,004 
 

 

Από τα στατιστικά δεδομένα του πίνακα 29 προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των εκπαιδευτικών με λιγότερα και περισσότερα προσόντα, ως 

προς τις απόψεις τους (U(64,87)=2078,500, p=0,004). Η διαφορά είναι υπέρ των εκπαιδευτικών 

με περισσότερα προσόντα, εφόσον από αυτούς εκφράζονται θετικότερες απόψεις. Πιο 

συγκεκριμένα, ο μέσος όρος του βαθμού συμφωνίας βρέθηκε 3,72 για τους εκπαιδευτικούς με 

λιγότερα προσόντα και 4,18 για τους εκπαιδευτικούς με περισσότερα προσόντα.  

 Ως συμπέρασμα προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί με περισσότερα προσόντα 

υποστηρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό - σε σχέση με τους συναδέλφους τους, αυτούς  με λιγότερα 

προσόντα - την άποψη ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει μέσω επιμόρφωσης να αποκτήσουν την 

ικανότητα  της αναδόμησης των αναλυτικών προγραμμάτων για να μπορούν να ικανοποιηθούν 

οι ανάγκες όλων των μαθητών. 
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Στον πίνακα 30 έχουν καταχωρηθεί οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των 

απαντήσεων των εκπαιδευτικών με βάση τα προσόντα που διαθέτουν, για την άποψή τους για 

συνεχή επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση όλου του εκπαιδευτικού προσωπικού όσον αφορά τα 

άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Δίνονται επίσης, οι τιμές που αντιστοιχούν στον 

έλεγχο στατιστικής σημαντικότητας των διαφορών των μέσων όρων. 

Πίνακας 30 
 

Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση  τα προσόντα τους 

(Ε7_2) 

 
 

Αντιλήψεις 
εκπαιδευτικών 
για επιμόρφωση 
σε τομείς της 
ειδικής αγωγής 

και τη  

 
Ποια η άποψή σας με τη λογική της 

συνεχούς επιμόρφωσης και 
ευαισθητοποίησης όλου του 

εκπαιδευτικού προσωπικού για τα 
άτομα με ε.ε.α. 

 
 

Έλεγχος 
 στατιστικής 

σημαντικότητας 
(Κριτήριο Mann –

Whitney U) 

συνεκπαίδευση 
(inclusive 
education) 

Λιγότερα    
προσόντα 

Περισσότερα 
προσόντα 

 

N X  s N X  s U p  
 

61 
 

4,02 
 

0,940 
 

86
 

4,41 
 

0,757
 

1976,000 
 

0,005 
 

 

Από τα στατιστικά δεδομένα του πίνακα 30 προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των εκπαιδευτικών με λιγότερα και περισσότερα προσόντα, ως 

προς τις απόψεις τους (U(61,86)=1976,000, p=0,005). Η διαφορά είναι υπέρ των εκπαιδευτικών 

με περισσότερα προσόντα, εφόσον από αυτούς εκφράζονται θετικότερες απόψεις. Πιο 

συγκεκριμένα, ο μέσος όρος του βαθμού συμφωνίας βρέθηκε 4,02 για τους εκπαιδευτικούς με 

λιγότερα προσόντα και 4,41 για τους εκπαιδευτικούς με περισσότερα προσόντα.  

Ως συμπέρασμα προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί με περισσότερα προσόντα 

υποστηρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό - σε σχέση με τους συναδέλφους τους, αυτούς  με λιγότερα 

προσόντα - τη λογική της συνεχούς επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης όλου του 

εκπαιδευτικού προσωπικού για τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές  ανάγκες. 
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Στον πίνακα 31 έχουν καταχωρηθεί οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των 

απαντήσεων των εκπαιδευτικών με βάση τα προσόντα τους, για το αν θεωρούν ότι διαθέτουν τα 

εφόδια για να ανταποκριθούν επιτυχώς στις απαιτήσεις για την εφαρμογή της συνεκπαίδευσης 

(inclusive education). Δίνονται ακόμη, οι τιμές που αντιστοιχούν στον έλεγχο στατιστικής 

σημαντικότητας των διαφορών των μέσων όρων.  

Πίνακας 31 
 

Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση  τα προσόντα τους 

(Ε7_4) 

 
 

Αντιλήψεις 
εκπαιδευτικών 
για επιμόρφωση 
σε τομείς της 
ειδικής αγωγής 

και τη  

 
Έχετε τα απαραίτητα εφόδια για να 
ανταποκριθείτε με επιτυχία στις 
εξειδικευμένες απαιτήσεις της 

συνεκπαίδευσης 
 

 
 

Έλεγχος 
 στατιστικής 

σημαντικότητας 
(Κριτήριο Mann –

Whitney U) 

συνεκπαίδευση 
(inclusive 
education) 

Λιγότερα    
προσόντα 

Περισσότερα 
προσόντα 

 

N X  s N X  s U p  
 

64 
 

2,17 
 

0,952
 

87
 

2,63 
 

1,182
 

2174,500 
 

0,015 
 

 

Από τα στατιστικά δεδομένα του πίνακα 31 προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των εκπαιδευτικών με λιγότερα και περισσότερα προσόντα, ως 

προς τις απόψεις τους (U(64,87)=2174,500, p=0,015). Η διαφορά είναι υπέρ των εκπαιδευτικών 

με περισσότερα προσόντα, εφόσον από αυτούς εκφράζονται θετικότερες απόψεις. Πιο 

συγκεκριμένα, ο μέσος όρος του βαθμού συμφωνίας βρέθηκε 2,17 για τους εκπαιδευτικούς με 

λιγότερα προσόντα και 2,63 για τους εκπαιδευτικούς με περισσότερα προσόντα.  

Ως συμπέρασμα προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί με περισσότερα προσόντα 

υποστηρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό και πιστεύουν - σε σχέση με τους συναδέλφους τους, 

αυτούς  με λιγότερα προσόντα - ότι διαθέτουν τα απαραίτητα εφόδια για να ανταποκριθούν με 

επιτυχία στις εξειδικευμένες απαιτήσεις της συνεκπαίδευσης. 
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Στον πίνακα 32 έχουν καταχωρηθεί οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των 

απαντήσεων των εκπαιδευτικών με βάση τα προσόντα που διαθέτουν, για την άποψή τους για 

μια διαρκή συνεργασία σε τομείς της ειδικής αγωγής με αρμόδιους και υπεύθυνους 

οργανισμούς της Ευρωπαϊκής  Ένωσης. Τέλος, παρατίθενται οι τιμές που αντιστοιχούν στον 

έλεγχο στατιστικής σημαντικότητας των διαφορών των μέσων όρων.  

Πίνακας 32 
 

Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση  τα προσόντα τους 

(Ε7_6) 

 
 

Αντιλήψεις 
εκπαιδευτικών 
για επιμόρφωση 
σε τομείς της 
ειδικής αγωγής 

και τη  

 
Η άποψη για μια διαρκή συνεργασία και 
ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών στον 
τομέα της ειδικής αγωγής με υπεύθυνους 

οργανισμούς της Ε. Ε. 

 
 

Έλεγχος 
 στατιστικής 

σημαντικότητας 
(Κριτήριο Mann –

Whitney U) 

συνεκπαίδευση 
(inclusive 
education) 

Λιγότερα    
προσόντα 

Περισσότερα 
προσόντα 

 

N X  s N X  s U p  
 

64 
 

3,97 
 

0,959 
 

87
 

4,32 
 

0,828
 

2164,500 
 

0,012 
 

 

Από τα στατιστικά δεδομένα του πίνακα 32 προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των εκπαιδευτικών με λιγότερα και περισσότερα προσόντα, ως 

προς τις απόψεις τους (U(64,87)=2164,500, p=0,012). Η διαφορά είναι υπέρ των εκπαιδευτικών 

με περισσότερα προσόντα, εφόσον από αυτούς εκφράζονται θετικότερες απόψεις. Πιο 

συγκεκριμένα, ο μέσος όρος του βαθμού συμφωνίας βρέθηκε 3,97 για τους εκπαιδευτικούς με 

λιγότερα προσόντα και 4,32 για τους εκπαιδευτικούς με περισσότερα προσόντα.  

Ως συμπέρασμα προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί με περισσότερα προσόντα 

υποστηρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό - σε σχέση με τους συναδέλφους τους, αυτούς  με λιγότερα 

προσόντα - την άποψη για μια διαρκή συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών στον 

τομέα της ειδικής αγωγής με υπεύθυνους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής  Ένωσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο 
 
 
 

7.1. Συμπεράσματα - ερμηνεία - προτάσεις  
 
 

 
Η επικρατούσα τάση διεθνώς στο χώρο της ειδικής αγωγής και της εκπαιδευτικής 

πολιτικής είναι η προσπάθεια επίτευξης της πλήρους σχολικής ένταξης (συνεκπαίδευσης) των 

μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές  ανάγκες και  της  απόλυτης  εξίσωσής  τους  με  τους  

υπόλοιπους  μαθητές σε όλα τα επίπεδα (Ainscow, 2007:3, Lipsky & Garner, 1999:15-16, 

Κατσανδρή, 2005: 553). Οι μαθητές, οι οποίοι κατηγοριοποιούνταν ως έχοντες διαταραχές και 

ανεπάρκειες και εξυπηρετούνταν, κατά το παρελθόν, κυρίως, από ειδικούς παιδαγωγούς σε 

διαχωριστικά περιβάλλοντα, σταδιακά  πλέον  εισέρχονται στο επίκεντρο της παιδαγωγικής 

πολιτικής και πράξης και αποτελούν αντικείμενο παρέμβασης και ενασχόλησης του κάθε 

εκπαιδευτικού (Αγγελίδης & Στυλιανού, 2005:87-88). 

 Η συνεκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα το θεωρητικό της πλαίσιο αναφέρεται στις 

αρχές και τις αξίες, με τις οποίες το σχολείο θα πρέπει να μειώσει τα εμπόδια στη συμμετοχή 

και την εκπαίδευση όλων των μαθητών και κυρίως αυτών που βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο 

περιθωριοποίησης και αποκλεισμού (Clough, 2000:15-16, Farrell, 2004:16), επιχειρώντας 

σταδιακά με τις εφαρμοζόμενες πολιτικές και πρακτικές να μετατραπεί σε ένα «κοινό σχολείο 

για όλους».   

Η δημιουργία του «κοινού σχολείου για όλους» μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω 

της διαρκούς εξέλιξης και αναδιαμόρφωσης του σχολικού περιβάλλοντος, με την παράλληλη 

τροποποίηση των στόχων και της αντίστοιχης φιλοσοφίας του, ώστε οι μαθητές που θα 

εκπαιδεύονται σε αυτό, θα τυγχάνουν όσο το δυνατό καλύτερων υποδομών και συνθηκών 

ένταξης/υποστήριξης στις επιμέρους ανάγκες τους. Ο στόχος είναι μακροπρόθεσμος και 

διαρκής και απαιτείται η αλληλεγγύη και η υποστήριξη των κοινωνικών φορέων και της 

επιστημονικής κοινότητας, καθώς και η συμβολή των ίδιων των εκπαιδευτικών ώστε να 
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αναδιαμορφωθούν οι αντιλήψεις και να επιτευχτεί ένα πνεύμα αλληλοαποδοχής και κοινής 

συμβίωσης. Το παραπάνω μοντέλο σχολείου αποτελεί τη πεμπτουσία του δημοκρατικού 

σχολείου, το οποίο όχι μόνο δεν αποκλείει κανέναν μαθητή, αλλά ανταποκρίνεται θετικά στις 

ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες και δυσκολίες ενός ευρέος φάσματος παιδιών. 

Η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας, μας επιτρέπει να σχηματίσουμε μια σαφή 

εικόνα για τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, στην παρούσα, μεταβατική για πιθανή εφαρμογή  

της συνεκπαίδευσης, φάση του ελληνικού σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί αποτελούν τον κύριο 

μοχλό εφαρμογής κάθε είδους πολιτικής συνεκπαίδευσης, και τα δεδομένα, μας βοηθούν να 

εμβαθύνουμε σε πλήθος κρίσιμων θεμάτων που αφορούν την εκπαιδευτική πολιτική και την 

παιδαγωγική πράξη για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι θεματικές αυτές 

έχουν να κάνουν με ζητήματα, όπως ο τρόπος που οι εκπαιδευτικοί βλέπουν το υπάρχον 

θεσμικό πλαίσιο εκπαίδευσης των μαθητών αυτών, με το τι θεωρούν λειτουργικό στην 

εκπαίδευσή τους, το πώς αντιμετωπίζουν το πρόταγμα της συνεκπαίδευσης και πώς θα 

μπορούσε να βρεθεί σημείο επαφής με τα σύγχρονα μοντέλα ένταξης σεβόμενοι την 

προσωπική τους εμπειρία. Όλες οι παραπάνω θεματικές είναι ιδιαίτερα σημαντικές και οι 

απαντήσεις, πέρα από την περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και πώς τη βιώνουν οι 

εκπαιδευτικοί, μπορούν να φανούν χρήσιμες και να αξιοποιηθούν στο σχεδιασμό και εφαρμογή 

μέτρων που θα διευκολύνουν μακροπρόθεσμα την υλοποίηση μίας ενταξιακής εκπαιδευτικής 

πολιτικής. 

Στην υπάρχουσα βιβλιογραφία οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την ένταξη, 

θεωρούμενες ότι επηρεάζουν αρνητικά ή θετικά τη στάση τους απέναντι σε ανάλογες πολιτικές, 

έχουν γίνει αντικείμενο συστηματικής έρευνας (Avramidis & Norwich, 2002:129). Γενικά στις 

προϋποθέσεις που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για να είναι επιτυχές ένα παρόμοιο μακρόπνοο 

σχέδιο συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων και η «προσωπική θεωρία διδασκαλίας», την οποία 

συνειδητά ή ασυνείδητα έχει διαμορφώσει ο κάθε εκπαιδευτικός (Ματσαγγούρας, 1999:188).  

Η παραπάνω έχει τις βάσεις της στην άμεση προσωπική εμπειρία που έχει αποκτήσει ο 
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εκπαιδευτικός από τη διδακτική πράξη, αρχικά ως μαθητής και αργότερα ως διδάσκων, σε 

συνδυασμό με την κυρίαρχη διδακτική κουλτούρα, η οποία όμως παραμένει σε μεγάλο βαθμό 

σε λανθάνουσα και ασυστηματοποίητη κατάσταση.  

Ο  ρόλος που διαδραματίζει η «προσωπική θεωρία» είναι ιδιαίτερα σημαντικός. 

Θεωρείται, μάλιστα, από πολλούς ερευνητές ότι είναι αυτή που καθορίζει πρωτίστως τις 

επιμέρους παιδαγωγικές στάσεις, και συνεπώς την εφαρμογή κάθε εκπαιδευτικής πολιτικής σε 

μικροκοινωνικό επίπεδο, και όχι οι επίσημες θεωρίες. Κατά συνέπεια, με βάση αυτή, κάθε 

εκπαιδευτικός αντιλαμβάνεται τις διαμορφούμενες διδακτικές καταστάσεις και αναπτύσσει 

προβληματισμούς, ερμηνείες, προβλέψεις και αξιολογήσεις που αφορούν την εφαρμογή 

συγκεκριμένων μέτρων, αλλά και την παιδαγωγική του στάση απέναντι σε κρίσιμα ζητήματα 

της καθημερινότητας. Με  βάση  τα  αξιολογικά  και γνωστικά σχήματα της «προσωπικής 

θεωρίας» ο φοιτητής όπως και ο επιμορφούμενος εκπαιδευτικός αντιλαμβάνεται, αποδέχεται ή 

απορρίπτει την επιστημονική παιδαγωγική γνώση που του προσφέρει το πρόγραμμα που 

παρακολουθεί. Οι έρευνες μάλιστα έχουν διαπιστώσει ότι οι εκπαιδευτικοί πολύ δύσκολα 

τροποποιούν τις αρχικές «προσωπικές θεωρίες» τους.  Η συνειδητοποίηση και η συστηματική 

ανάπτυξη της  «προσωπικής θεωρίας» μαζί με τη γενικότερη ιδεολογία  και κοσμοθεωρία τους 

για τη ζωή, απαρτίζουν το θεωρητικό πλαίσιο που συνέχει τα στοιχεία της ατομικότητάς τους 

σε ενιαία προσωπικότητα και κατευθύνει τον εκπαιδευτικό τους ρόλο. Τέλος, η προσωπική 

θεωρία είναι αυτή που εξασφαλίζει στον εκπαιδευτικό όλες εκείνες τις προϋποθέσεις να 

αναζωογονείται επαγγελματικά και να αυτοβελτιώνεται μέσα από την καθημερινή εμπειρία, να 

ασκεί την επαγγελματική του αυτονομία απέναντι στις υπηρεσιακές και θεσμικές δεσμεύσεις, 

να διατηρεί επικοινωνία με την επιστημονική κοινότητα και να αντιμετωπίζει με συνέπεια τις 

προβληματικές καταστάσεις (Ματσαγγούρας, 1999: 188-189).  

Σημαντικός ακόμη παράγοντας είναι και η «εξέλιξη των εκπαιδευτικών», ο οποίος 

θα πρέπει να εξετάζεται σε σχέση με την προσωπική τους ανάπτυξη, τη βιογραφική 

τροχιά τους, τις νοοτροπίες διδασκαλίας και την πρακτική τους στην αίθουσα. Θα πρέπει 
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να καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια, για να αναπτύξουν οι εκπαιδευτικοί όλες εκείνες τις 

απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να αυξηθεί η ικανότητά τους στο να 

προσφέρουν βελτιωμένες ευκαιρίες μάθησης σε όλους τους μαθητές τους (Hargreaves & 

Fullan, 1995:11-23). 

Από τα παραπάνω αναδεικνύεται η σημασία της έρευνας και σε αυτούς τους τομείς, 

όσον αφορά την εκπαιδευτική πολιτική της συνεκπαίδευσης, καθώς εκτός από τη διερεύνηση 

των στάσεων των εκπαιδευτικών που θεωρείται αναγκαία, οι αντιλήψεις τους θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση προτάσεων για το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενταξιακών 

προγραμμάτων ή προγραμμάτων ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών σε αυτή την προοπτική.  

Αυτοί, που θα κληθούν να υλοποιήσουν αυτού του είδους την εκπαιδευτική πολιτική 

δεν είναι άλλοι από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Οι παραπάνω, αποτελούν τη βάση 

επιτυχίας κάθε προσπάθειας, ενώ συχνά εμφανίζουν αντιστάσεις κυρίως σε διάφορες 

μεταρρυθμίσεις - οι οποίες ξεκινούν από τους φορείς χάραξης μιας πολιτικής (εκπονητές65), -  

όπως φαίνεται και από το σχετικά πρόσφατο παράδειγμα της Ευέλικτης Ζώνης66. Είναι 

επομένως απαραίτητο να μελετώνται προσεκτικά οι απόψεις των εκπαιδευτικών για να 

εντοπίζονται οι ανησυχίες τους και τα πιθανά εμπόδια που θα συναντήσει μέχρι το τελικό 

στάδιο εφαρμογής της μια εκπαιδευτική πολιτική. 

Στο σημείο αυτό της μελέτης επισημαίνουμε τα κυριότερα αποτελέσματα της έρευνάς 

μας στα πλαίσια μιας συνολικής θεώρησης και ερμηνείας τους. 

                                                 
65  Την ιδιότητα του εκπονητή μπορεί να την έχει ένα πρόσωπο όπως ο Υπουργός Παιδείας, ή ένα 
συλλογικό σώμα όπως συνολικά μια κυβέρνηση ή ακόμη και μια ομάδα ειδικών του Υπουργείου Παιδείας 
σε συνεργασία με τους αρμόδιους πολιτικούς (Παπαδάκης, 2003:88).  
66  Ο θεσμός  της ευέλικτης ζώνης τέθηκε σε πειραματική εφαρμογή  κατά το σχολικό έτος 2001 - 2002 σε 
περίπου 250 σχολικές μονάδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, και τον επόμενο χρόνο επεκτάθηκε 
προαιρετικά σε  1000 περίπου σχολικές μονάδες (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και ειδικά σχολεία). Η 
ευέλικτη ζώνη καλύπτει τουλάχιστον δύο διδακτικές ώρες την εβδομάδα και λειτουργεί εντός του 
υποχρεωτικού ωρολόγιου προγράμματος. Βασική επιδίωξή της είναι: να εξασφαλίσει στον εκπαιδευτικό το 
θεσμικό και χρονικό πλαίσιο για να μελετήσει η τάξη του θέματα που παρουσιάζουν  ενδιαφέρον για τους 
μαθητές, ακολουθώντας τρόπους που δεν είναι εύκολο να εφαρμόσει στο συμβατικό πρόγραμμα 
(Ματσαγγούρας, 2003:120). Η εφαρμογή της ευέλικτης ζώνης από το σχολικό έτος 2005 - 2006 απέκτησε 
υποχρεωτικό χαρακτήρα, παρά τις αντιδράσεις των συνδικαλιστικών οργάνων (πλειοψηφία του Δ.Σ. της 
ΔΟΕ), και μεγάλης μερίδας των εκπαιδευτικών. 
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Η ομάδα ερωτήσεων η οποία διαπραγματεύεται για το που θα πρέπει να φοιτούν οι 

διάφορες «κατηγορίες» των μαθητών που θεωρούνται άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - 

την οποία και θεωρούμε από τις σημαντικότερες - επειδή σε αυτή εκφράζονται  και 

εκδηλώνονται εφαρμοσμένες οι αντιλήψεις για την εκπαίδευση αυτών των παιδιών, καθώς οι 

περισσότεροι αν όχι όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν έρθει άμεσα σε επαφή με κάποια από τις 

«κατηγορίες» των μαθητών αυτών. Οι κατανομές αναδεικνύουν ότι το καθολικό ποσοστό των 

εκπαιδευτικών θεωρεί πολύ σημαντικό παράγοντα τη φύση των «ανικανοτήτων» και των 

εκπαιδευτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι παραπάνω μαθητές, και πιστεύει ότι είναι 

ανέφικτο να  ενταχθούν στις δομές των «γενικών» σχολείων μαθητές με, βαριά νοητική 

ανεπάρκεια ή με συναισθηματικές και συμπεριφοριστικές δυσκολίες.  

Από την ανάλυση των παραπάνω ερωτήσεων, διαπιστώνουμε την εμφάνιση δύο 

μεγάλων «ομάδων» απαντήσεων. Στην πρώτη ομάδα, εντάσσεται η κατηγορία εκείνων των 

μαθητών, την οποία οι εκπαιδευτικοί είναι ικανοί να διαχειριστούν στο πλαίσιο του «κοινού» 

σχολείου και επομένως δε θεωρούν ότι πρέπει να απομακρυνθούν ή να φοιτήσουν σε άλλη 

σχολική δομή. Στη δεύτερη ομάδα, συναντούμε την κατηγορία εκείνων των μαθητών, των 

θεωρούμενων «δύσκολων» περιπτώσεων, οι οποίοι, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, πρέπει 

να φοιτούν στο ειδικό σχολείο, καθώς αδυνατούν να επωφεληθούν από τις υπάρχουσες δομές 

των γενικών σχολείων.  

Αξιοπρόσεχτη είναι και η παρουσία μιας τρίτης ενδιάμεσης ομάδας που χρήζει 

περαιτέρω έρευνας, και συμπεριλαμβάνει την κατηγορία των μαθητών με μερική στέρηση της 

όρασης (αμβλύωπες) και των μαθητών με σωματικές αναπηρίες (ατελή οστεογένεση, 

αγκύλωση κ.α.), για τους οποίους  οι απόψεις των εκπαιδευτικών διίστανται. Κατά την άποψή 

μας οι εκπαιδευτικοί που αποδέχονται αυτές τις «κατηγορίες» μαθητών είναι περισσότερο 

ενημερωμένοι και ευαισθητοποιημένοι σε σχέση με  τους υπόλοιπους συναδέλφους τους, και 

προφανώς ο λόγος αποδοχής έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι παραπάνω, κατηγορίες μαθητών 

θεωρούνται «ήπιες», στα πλαίσια της επιθυμητής συμπεριφοράς χωρίς να διαταράσσουν το 
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ψυχολογικό κλίμα της σχολικής τάξης, με συνέπεια να μην υπάρχει ιδιαίτερη δυσκολία στη 

διαχείρισή τους, όπως θα συνέβαινε για παράδειγμα στην περίπτωση ενός μαθητή με νοητική 

ανεπάρκεια.  

Οι λόγοι για τους οποίους οι εκπαιδευτικοί του δείγματος θα παρέπεμπαν μαθητές 

σε τμήμα ένταξης ή σε ειδικό σχολείο έχουν να κάνουν με ζητήματα οργάνωσης και 

διαχείρισης του σχολικού χρόνου, αλλά και γενικότερα της σχολικής δυναμικής της τάξης  

(π.χ. απαίτηση συνεχούς προσοχής αυτών των μαθητών με συνέπεια αυτό να αποβαίνει σε 

βάρος των υπολοίπων μαθητών), ενώ θεωρούν ότι οι μαθητές αυτοί επειδή είναι ανέφικτο 

να προσαρμοστούν στο σύνολο των απαιτήσεων της κοινής τάξης δημιουργούν 

προβληματικές καταστάσεις και δυσχεραίνουν την επιτέλεση του διδακτικού έργου.  

Από τις απαντήσεις που δόθηκαν διαπιστώνουμε επίσης τις παγιωμένες απόψεις 

των εκπαιδευτικών για το τι αποτελεί αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής 

τάξης. Μια τάξη, η οποία ουσιαστικά υπηρετεί το βαθμοθηρικό ανταγωνιστικό 

εκπαιδευτικό σύστημα, με συνέπεια, το αποκλειστικό κριτήριο πρόσβασης κάθε μαθητή, 

στην ανώτατη εκπαίδευση και στα επαγγέλματα υψηλής κοινωνικής εκτίμησης να είναι η 

απόδοσή του. Η  εκπαίδευση, σταδιακά  χάνει τον εθνικό χαρακτήρα της και 

μετατρέπεται, σε μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική. Επομένως, και το ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα είναι αναγκασμένο να ακολουθήσει τις σύγχρονες προκλήσεις που προέρχονται 

από τις ευρωπαϊκές αποφάσεις στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής η οποία εστιάζει σε 

προσπάθειες ένταξης και κατάρτισης των αδύναμων ομάδων παιδιών. Παρόλο που και 

στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρώπης δίνεται μεγάλη έμφαση στις επιδόσεις, 

εντούτοις υπάρχει  χώρος και  δυνατότητα με συμπληρωματικές εκπαιδευτικές πολιτικές 

και αντισταθμιστικά μέτρα και υπηρεσίες που είναι θεσμοθετημένες να  αντιμετωπιστεί 

αυτή η αντίφαση. Μόνο με παρόμοιους τρόπους άλλωστε είναι εφικτή η ένταξη στις 

παραγωγικές διεργασίες της κοινωνίας του δυναμικού των ευάλωτων κοινωνικών 

ομάδων, συμπεριλαμβανομένων  και των ατόμων με ειδικές ανάγκες.    
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Όσον αφορά την τάση αποπομπής από την πλευρά των εκπαιδευτικών συγκεκριμένων 

ομάδων παιδιών, δεν είναι σαφές αν αυτή η στάση αντανακλά μία παραδοσιακή αντίληψη του 

ρόλου τους ή εάν συνάδουν και λόγοι που σχετίζονται με αρνητικά στερεότυπα ή  αρνητικά 

συναισθήματα απέναντι σε αυτά τα παιδιά ή ακόμη και ζητήματα που άπτονται της 

επαγγελματικής ανασφάλειας (άγχος επίδοσης του ίδιου του εκπαιδευτικού σε πιο πολύπλοκες 

και απαιτητικές τάξεις, εξατομικευμένη προσέγγιση αυτών των παιδιών, ζητήματα αλλαγής 

τρόπου διδασκαλίας, επιμόρφωσης κλπ.). Το άγχος και η αίσθηση του φόρτου εργασίας που 

σχετίζονται με αλλαγές εκμαθημένων τρόπων διδασκαλίας και λειτουργίας, καθώς και με νέους 

ενταξιακούς στόχους  πρέπει να αποτελεί πρόβλημα προς επίλυση, αφού πρόκειται για  έναν 

σημαντικό παράγοντα άρνησης της συνεκπαίδευσης. Πολλοί ερευνητές και θεωρητικοί της 

συνεκπαίδευσης υποστηρίζουν, άλλωστε, ότι το βασικό διακύβευμα της πλήρους ένταξης είναι 

η αποδόμηση του παραδοσιακού διδακτικού ρόλου που προάγει το μοντέλο του δασκάλου 

φορέα και μεταδότη γνώσεων και ενός σχολείου, απόλυτα, γνωσιοκεντρικού. Αντίθετα η 

φιλοσοφία και η πολιτική της συνεκπαίδευσης προάγει ένα προφίλ διδασκαλίας πολυδιάστατο 

που εστιάζει και στις ψυχοκοινωνικές ανάγκες των μαθητών και στις διαπροσωπικές σχέσεις 

και στην καλλιέργεια ενός κλίματος συνεργασίας και αλληλοαποδοχής. Απαιτείται λοιπόν, η 

διεύρυνση του παραδοσιακού ρόλου και η καθιέρωση μίας πολιτικής συνεκπαίδευσης, σε 

μικροσυστημικό/μικροκοινωνικό επίπεδο, που αντιλαμβάνεται τον εκπαιδευτικό ως φορέα 

ζυμώσεων  στο ψυχοκοινωνικό και διαπολιτισμικό  πεδίο. Ενός εκπαιδευτικού,  συνεπώς, ο 

οποίος θα ασχολείται και θα προάγει την «ένταξη» όλων των «ευάλωτων» ομάδων παιδιών ή 

των παιδιών με διαφορετικά γλωσσικά, εθνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Σε αυτό το 

πλαίσιο απαιτείται, επίσης, η αναθεώρηση της φιλοσοφίας και των στόχων του παραδοσιακού 

σχολείου και του γνωσιοκεντρικού μοντέλου εκπαιδευτικής πράξης που δίνει έμφαση στην 

απόδοση και την αξιολόγηση των αποκτημένων γνώσεων και επομένως στην επίδοση των 

μαθητών.  
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Ένα σημαντικό εύρημα που ενισχύει την άποψη του παραδοσιακού ρόλου του 

σχολείου είναι επίσης, ο μεγάλος αριθμός απαντήσεων που θεωρεί ότι δεν αποτελεί μέρος 

της εργασίας του εκπαιδευτικού η εκπαίδευση όλων των μαθητών ανεξαρτήτως 

προβλημάτων, καθώς και η διαχείριση εξωδιδακτικών προβλημάτων, κάτι που συμφωνεί 

με τα ευρήματα και άλλων ερευνών και της μονοδιάστατης αντίληψης του ρόλου του 

εκπαιδευτικού που κυριαρχεί σε συγκεκριμένα πολιτισμικά πλαίσια (Hallahan, Kauffman, 

& Lloyd, 1996,  Kourkoutas, 2004). 

Η γνώμη των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη συνεισφορά του 

θεσμού  των  τμημάτων  ένταξης  στη  βελτίωση  των  εκπαιδευτικών  πρακτικών για  τα  άτομα  

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είναι ξεκάθαρη και αναγνωρίζεται από το σύνολο. 

Συγκεκριμένα, οι ερωτώμενοι πιστεύουν ότι τα τμήματα ένταξης βελτιώνουν τις γνωστικές 

ικανότητες των μαθητών που φοιτούν σε αυτά. Σημαντικά μεγάλος εμφανίζεται επίσης και ο 

αριθμός όσων συμφωνούν ότι  βελτιώνονται  οι  διαπροσωπικές σχέσεις  τους  στην κανονική  

τάξη, και ακόμη μεγαλύτερος παρουσιάζεται ο αριθμός αυτών που υποστηρίζουν ότι το τμήμα 

ένταξης είναι αποτελεσματικό  μέσο για την υλοποίηση της ενταξιακής πολιτικής.  

Οι εκπαιδευτικοί παράλληλα, θεωρούν ότι ο θεσμός των τμημάτων ένταξης εμφανίζει 

και σημαντικά μειονεκτήματα τα οποία γεννούν ερωτηματικά για την αποτελεσματικότητα και 

συνεισφορά του συγκεκριμένου θεσμού. Αδυνατούν, όμως, να προτείνουν κάποιο άλλο 

μοντέλο εφαρμογής ενταξιακών πρακτικών, και θεωρούν, ότι εφόσον δεν υπάρχει κάτι 

αντίστοιχο προς σύγκριση φαίνεται να αποτελεί και τη μοναδική λύση.  

Η πλειοψηφία των ερωτώμενων διατείνεται ότι οι μαθητές που φοιτούν στα τμήματα 

ένταξης δε στιγματίζονται από τους συμμαθητές τους. Πρέπει να σημειωθεί όμως, ότι οι 

απαιτήσεις και οι προσδοκίες των δασκάλων των κοινών τάξεων, είναι περιορισμένες από τους 

μαθητές αυτούς. Στα αρνητικά σημεία επίσης που παρουσιάζει ο θεσμός του τμήματος ένταξης 

συγκαταλέγεται η δημιουργία και η συσσώρευση γνωστικών κενών τις ώρες απουσίας των 

μαθητών από την τάξη τους. Άξιο αναφοράς και επιπλέον έρευνας είναι και η ισοκατανομή των 
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εκπαιδευτικών οι οποίοι πιστεύουν, ότι η ενταξιακή προσέγγιση μέσω των τμημάτων ένταξης 

μπορεί να ανταποκριθεί στα προβλήματα που είναι πιθανόν να  εμφανιστούν σε μια σχολική 

κοινότητα.   

Οι βασικοί παράγοντες που δυσχεραίνουν την επιτυχία μιας ενταξιακής πολιτικής 

σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν είναι: οι πολλαπλές ελλείψεις σε θέματα υποδομών, οι 

ελλείψεις σε  υποστηρικτικό υλικό, ο μικρός αριθμός ειδικών παιδαγωγών, το ανταγωνιστικό 

εκπαιδευτικό σύστημα, οι ελλείψεις εξειδικευμένου προσωπικού και σχολικών συμβούλων 

ειδικής αγωγής. 

 Το ποσοστό των εκπαιδευτικών το οποίο και αποδέχεται τη συνύπαρξη όλων των 

παιδιών ανεξαρτήτως μειονεξίας στο «κοινό σχολείο» είναι σχεδόν ισοδύναμο με αυτό που δεν 

την αποδέχεται. Σε πρώτη φάση, θα πρέπει να επισημανθεί ότι δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητο 

το ποσοστό αυτών που αποδέχεται, τη συνεκπαίδευση. Πάντως η αποδοχή της από πλευράς  

εκπαιδευτικών δεν αποτελεί πανάκεια, μιας και έχει βρεθεί από έρευνες σε διεθνές επίπεδο, 

δάσκαλοι της γενικής εκπαίδευσης να συμφωνούν με την εφαρμογή προγραμμάτων 

συνεκπαίδευσης στο θεωρητικό πλαίσιο, ωστόσο όταν έπρεπε να τα εφαρμόσουν στη σχολική 

τάξη εξέφρασαν τις  επιφυλάξεις τους (Scruggs & Mastropieri, 1996:59-74). Απομένει να 

διαπιστώσει κανείς εάν αυτό το ποσοστό θα δεχόταν να εργαστεί σε πραγματικές συνθήκες με 

αυτές τις ομάδες παιδιών. Από την άλλη, το ποσοστό των εκπαιδευτικών της γενικής αγωγής 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που αρνείται τη συνεκπαίδευση θα πρέπει να ευαισθητοποιηθεί 

και να ενημερωθεί, σε μεγαλύτερο βαθμό, πάνω σε τέτοιου είδους ζητήματα.  

Αρκετά υψηλό, επίσης, εμφανίζεται το ποσοστό των εκπαιδευτικών, το οποίο θεωρεί 

ότι η γενίκευση της συνεκπαίδευσης θα αποτελέσει επιπλέον εργασιακό φόρτο για τους ίδιους, 

όπως και το ποσοστό των ερωτώμενων που υποστηρίζει ότι θα επιφέρει περισσότερη πίεση και 

άγχος σε αυτούς, στοιχείο που συνάδει με ερμηνείες που δόθηκαν πιο πάνω.  Εντούτοις υπάρχει 

παραδοχή από τους περισσότερους ότι σε τομείς της κοινωνικοποίησης η συνεκπαίδευση 
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επιφέρει μεγαλύτερη ωφέλεια από τον υπάρχοντα θεσμό του τμήματος ένταξης, και επίσης ότι 

η εφαρμογή της συνεκπαίδευσης ωφελεί τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

 Με βάση διεθνή ευρήματα οι εκπαιδευτικοί που διαφωνούν με την εφαρμογή της 

συνεκπαίδευσης ή την αντιλαμβάνονται ως επιπλέον φόρτο εργασίας, θεωρούν ότι δεν έχουν τα 

απαραίτητα εφόδια,  διακατέχονται από άγχος λόγω έλλειψης γνώσεων και εξοικείωσης ή 

ακόμη και άγνοιας για συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες παιδιών και το πώς λειτουργούν και 

συμπεριφέρνονται (Hallahan,  Kauffman & Lloyd, 1996, Κουρκούτας, 2007:89Σούλης, 

2008:148-170).  

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που παρεμποδίζουν την εφαρμογή της 

συνεκπαίδευσης είναι η απουσία  επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε τομείς της ειδικής 

αγωγής καθώς και της συνεκπαίδευσης (Carroll, Forlin & Jobling, 2003:65,71-74). Το 

παραπάνω είναι περισσότερο από εμφανές στην παρούσα μελέτη, και θεωρείται εξαιρετικά 

σημαντικό, κάτι που αναδεικνύεται άλλωστε, και από διεθνείς έρευνες στις οποίες οι 

εκπαιδευτικοί που έχουν ανάλογες θετικές εμπειρίες από ενταξιακά προγράμματα και υψηλό 

επίπεδο εκπαιδευτικής ικανότητας, παρά τη σαφή γνώση για τις δυσκολίες που πρόκειται να 

αντιμετωπίσουν, τάσσονται ανεπιφύλακτα υπέρ της από κοινού εκπαίδευσης όλων των 

μαθητών (Lambe & Bones, 2006: 181-182, Idol, 2006:77-79).  

Η συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών της έρευνας, θεωρεί επιτακτική και 

αναγκαία την ουσιαστική επιμόρφωση σε τομείς της ειδικής αγωγής και της συνεκπαίδευσης, 

και γενικότερα η στάση τους είναι θετική σε οτιδήποτε σχετίζεται με θέματα που αφορούν 

τομείς επιμόρφωσης. Οι εκπαιδευτικοί κατανοούν ότι σταδιακά θα κληθούν να διδάξουν σε 

μαθητές με ιδιαίτερες ανάγκες και είναι πεπεισμένοι για την αναγκαιότητα της κατάλληλης 

προετοιμασίας. Είναι γεγονός ότι στη χώρα μας η βασική εκπαίδευση που λαμβάνουν οι 

εκπαιδευτικοί της γενικής αγωγής στα πανεπιστημιακά ιδρύματα είναι ανεπαρκής, όσον αφορά 

τη διδασκαλία, την ψυχολογία και τα χαρακτηριστικά των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες, και οτιδήποτε έχει σχέση με ζητήματα που αφορούν  τη συνεκπαίδευση. 



  - 165 -

Οι περισσότερες έρευνες που εξετάζουν τις ανάγκες των εκπαιδευτικών της γενικής 

αγωγής εστιάζουν στην ανάγκη της δια βίου και διαρκούς επιμόρφωσης, η οποία θα 

εξασφαλίσει τη συνεχή ενημέρωση και πληροφόρηση. Τονίζουν επίσης ότι η επιμόρφωση είναι 

απαραίτητη για όλους τους εκπαιδευτικούς και θα πρέπει να στοχεύει όχι μόνο στην ενημέρωση 

αλλά και στην ενδυνάμωση του αισθήματος της επαγγελματικής επάρκειας και ταυτότητας των 

εκπαιδευτικών, ώστε να αποδέχονται το εγχείρημα της συνεκπαίδευσης (Κρανίτη, 2007:37-39), 

για να μπορέσει έτσι να εξασφαλιστεί, μια δημοκρατικότερη, ποιοτικότερη και όσο το δυνατόν  

πιο αναβαθμισμένη εκπαίδευση. Η διερεύνηση αναδεικνύει πεδία τα οποία θα πρέπει να γίνουν 

αντικείμενο συστηματικότερης έρευνας και τομείς  στους οποίους θα πρέπει γενικότερα να 

εστιάσει η επιμόρφωση.  

Οι διαφοροποιήσεις σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο οι οποίες επηρεάζονται και 

καθορίζονται από το φύλο, αποτελούν επίσης υπόθεση για περαιτέρω έρευνα, καθώς φαίνεται 

οι γυναίκες εκπαιδευτικοί να επιθυμούν μια σχολική τάξη με διαχειρίσιμη και ελέγξιμη μορφή, 

με όσο το δυνατόν λιγότερο ανεπιθύμητες συμπεριφορές και «προβλήματα». Αυτός προφανώς 

είναι και ο λόγος για τον οποίο βιώνουν αμηχανία και παρουσιάζουν πιο αρνητική στάση σε 

σχέση με τους άντρες συναδέλφους τους, ως προς την παραμονή των παραπάνω μαθητών στις 

ενταξιακές δομές των «συνηθισμένων» σχολείων. Το παραπάνω εύρημα έρχεται σε αντίθεση 

με τα πορίσματα άλλων ερευνών, καθώς έχει καταγραφεί ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί 

εμφανίζονται πιο ευαίσθητες σε θέματα «ένταξης» των παιδιών με ειδικές ανάγκες (Morley, 

Bailey, Tan  & Cooke, 2005:87). Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί πως ένας σημαντικός 

αριθμός ερευνών δεν επιβεβαιώνει τα παραπάνω υποστηρίζοντας, ότι  συχνά εμφανίζονται 

αντιφατικά  αποτελέσματα  (Avramidis & Norwich, 2002:136).   

Σημαντική είναι και η επίδραση που ασκούν στις απαντήσεις των ερωτώμενων τα έτη 

υπηρεσίας. Έτσι, η ηλικία των εκπαιδευτικών, η οποία συμβαδίζει με τα χρόνια υπηρεσίας στα 

γενικά σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης επιδρά στο έργο και στη συμπεριφορά τους. Οι 

νεότεροι εκπαιδευτικοί, όπως και οι νεότεροι ενήλικοι κατά κανόνα, έχουν λιγότερες 
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οικογενειακές δεσμεύσεις και, θεωρείται ότι είναι περισσότερο ενθουσιώδεις, εκδηλωτικοί, 

αυθόρμητοι, και αισθάνονται εγγύτητα με τους μαθητές. Ακόμη, είναι πρόθυμοι να επενδύσουν 

πολλά στην εργασία τους υιοθετώντας με μεγαλύτερη ευχέρεια καινούριες ιδέες και 

προγράμματα, παρόλο που τυχαίνει πολλές φορές να είναι ασυμβίβαστα με τις υπάρχουσες 

σχολικές πρακτικές (Karasavvidis, 2004:79, Hargreaves & Fullan, 1995:24), σε αντίθεση 

πάντα με τους μεγαλύτερους ηλικιακά εκπαιδευτικούς οι οποίοι νιώθουν αίσθημα 

απογοήτευσης και ρουτίνας, δεν κατανοούν τους μαθητές και τις ανάγκες τους, οι σχέσεις 

μεταξύ τους γίνονται τυπικές, και αντιστέκονται στην όποια καινοτομία (Huberman, 1993:11-

12). 

 Από την ανάλυση των στοιχείων της έρευνας συμπεραίνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί με 

λιγότερα έτη προϋπηρεσίας (λιγότερα έως και επτά), διάκεινται  θετικότερα απέναντι στην 

προοπτική του πρoτάγματος της συνεκπαίδευσης συγκριτικά με τους «παλιούς» εκπαιδευτικούς 

(προϋπηρεσία πάνω από επτά έτη), γεγονός που επιβεβαιώνεται τόσο από διεθνείς όσο και από 

έρευνες που διεξήχθησαν στον ελλαδικό χώρο (Leyser  & Tappendorf, 2001:754, Padeliadu  

& Lamropoulou, 1997:180).   

Συγκεκριμένα, οι νεότεροι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό την 

άποψη ότι οι μαθητές που παρακολουθούν μαθήματα στα τμήματα ένταξης στιγματίζονται από 

τους συμμαθητές τους και ότι η συνεκπαίδευση θα επιφέρει μεγαλύτερα οφέλη στην 

κοινωνικοποίηση των μαθητών με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες από τον υπάρχοντα του 

τμήματος ένταξης, εξαλείφοντας τις στερεότυπες αντιλήψεις απέναντι σε αυτά τα παιδιά 

οδηγώντας τα στην πλήρη  αποδοχή. 

Η παραπάνω άποψη αναδεικνύεται ευρύτατα από διεθνή ερευνητικά δεδομένα 

σύμφωνα με τα οποία οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσα στα πλαίσια της 

συνεκπαίδευσης έχουν αυξημένες ευκαιρίες για να αναπτύξουν μέσω της αλληλεπίδρασης 

σχέσεις φιλίας με τους συμμαθητές τους, να αισθανθούν  ισότιμα μέλη και να διαμορφώσουν 

θετική αυτοαντίληψη (Σούλης, 2008:301) 
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Οι νεότεροι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν επίσης την άποψη ότι με τη γενίκευση του 

θεσμού της συνεκπαίδευσης θα ωφελούνταν μελλοντικά τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες στην επαγγελματική σταδιοδρομία τους, Τέλος οι περισσότεροι από τους παραπάνω 

εκπαιδευτικούς πιστεύουν ότι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες  που δυσχεραίνουν 

την επιτυχή κατάληξη μιας ενταξιακής πολιτικής είναι η απροθυμία από πλευράς τους να 

αποδεχτούν ως αναπόσπαστο μέρος της εργασίας τους την εκπαίδευση όλων των μαθητών. 

Από την άλλη μεριά ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα σύμφωνα με το οποίο οι 

εκπαιδευτικοί με περισσότερα έτη υπηρεσίας υποστηρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με 

τους συναδέλφους τους που έχουν λιγότερα (έτη υπηρεσίας), την άποψη ότι η εφαρμογή της 

συνεκπαίδευσης θα αποτελέσει επιπλέον εργασιακό φόρτο, θα ασκήσει μεγαλύτερη πίεση και 

άγχος στους εκπαιδευτικούς, και συμφωνούν με την άποψη που υποστηρίζει ότι ο ρόλος του 

δασκάλου στο «γενικό σχολείο» δεν είναι η εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες. 

Ακόμη οι εκπαιδευτικοί με περισσότερα έτη υπηρεσίας τάσσονται υπέρ της άποψης ότι 

οι μαθητές νιώθουν οικεία και «ζεστά» στα τμήματα ένταξης, και ότι  με βάση την εμπειρία 

τους πολλά παιδιά  με τη φοίτησή τους στα παραπάνω τμήματα έχουν βοηθηθεί σε κοινωνικό 

και μαθησιακό επίπεδο. Η παραπάνω διαπίστωση πιθανώς να έχει σχέση με την αποποίηση των 

ευθυνών για την εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και για το λόγο 

αυτό να χρησιμοποιούν ως χώρο «απόθεσης» τα τμήματα ένταξης και τα ειδικά σχολεία. 

Επομένως στηρίζουν το ήδη υπάρχον ενταξιακό πλαίσιο των τμημάτων ένταξης το οποίο και 

έχουν αποδεχτεί χωρίς ιδιαίτερες αντιστάσεις.  

Το πρόταγμα της συνεκπαίδευσης φαίνεται να  αποδέχονται σε μεγαλύτερο βαθμό και 

οι εκπαιδευτικοί με περισσότερα «προσόντα», καθώς είναι πιο θετικοί στο να εκπαιδεύονται 

όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από «μειονεξίες» στο «συνηθισμένο σχολείο». Νιώθουν επίσης  πιο 

έτοιμοι να ανταποκριθούν με επιτυχία στις εξειδικευμένες απαιτήσεις της συνεκπαίδευσης. και 

επίσης παρουσιάζονται θετικότεροι και ως προς την άποψη για συνεχή συνεργασία και 
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ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών σε τομείς της ειδικής αγωγής με υπεύθυνους οργανισμούς 

της Ευρωπαϊκής  Ένωσης. 

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία η εφαρμογή της συνεκπαίδευσης συναντά εμπόδια 

και αντιστάσεις από διάφορες ομάδες πίεσης οι οποίες επιδιώκουν να διατηρήσουν το 

ξεχωριστό εκπαιδευτικό πλαίσιο και τις παροχές που το συνοδεύουν (Farrell, 2004:6).  

Οι αρνητικές όπως και οι ουδέτερες τοποθετήσεις (στάσεις) των εκπαιδευτικών στην 

αρχή της εφαρμογής μιας καινοτομίας, και στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτή της 

συνεκπαίδευσης, συνήθως αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου, λόγω της πρόσκτησης 

εμπειρίας και πείρας που αναπτύσσεται μέσω της διαδικασίας της εφαρμογής. Θα πρέπει να 

ενθαρρύνονται λοιπόν όλοι οι εκπαιδευτικοί για να αναλάβουν ευθύνες απέναντι σε όλους τους 

εκπαιδευόμενους, ανεξάρτητα από τις ατομικές ανάγκες τους.  

Για τη δημιουργία του «κοινού σχολείου για όλους» θα πρέπει να υπάρχουν όλες 

εκείνες οι προϋποθέσεις που θα διευκολύνουν την πρόσβαση και την παραμονή των μαθητών 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ράμπες για παιδιά με κινητικές δυσκολίες, ανελκυστήρες, 

κατάλληλες τουαλέτες, διαμορφωμένοι ειδικοί χώροι για μικρές ομάδες ή για τους μαθητές με 

δυσκολίες καθώς και τα διαφοροποιημένα μέτρα αντιμετώπισης, όλο το απαραίτητο εποπτικό 

υλικό και τα βοηθητικά όργανα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και υποστηρικτικό λογισμικό), 

δαπάνες για την επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών κ.α. (Κυπριωτάκης, 2001:114-117).  

Η φιλοσοφία της full inclusion, στηρίζεται στην αποδοχή της διαφορετικότητας 

και η επιτυχία της εξαρτάται από την εφαρμογή αποδοτικών εξατομικευμένων τεχνικών 

που στοχεύουν στις δυσκολίες των παιδιών, αλλά και από μία σειρά  αλλαγών σε μακρο - 

επίπεδο (κοινωνία, νομοθετικό πλαίσιο), μεσο - επίπεδο (σχολική κοινότητα, γονείς 

άλλων μαθητών, σχολικοί σύμβουλοι, εποπτικές/υποστηρικτικές υπηρεσίες  - ΚΕΔΔΥ-), 

και σε μικρο - επίπεδο (τάξη, εκπαιδευτικός, συμμαθητές). 
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 Για το σχεδιασμό του ως άνω εγχειρήματος θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η εμπειρία 

που αποκτήθηκε από άλλες χώρες, καθώς τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά 

(Befring, 1997:182-187). 

Ο στόχος της πολιτείας θα πρέπει να είναι η προσπάθεια για συνεχή αναβάθμιση 

της ποιότητας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Επομένως, ως η πλέον αρμόδια και 

έχοντας τη συνολική ευθύνη για την εφαρμογή οιονδήποτε πολιτικών, θα πρέπει να λάβει 

όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υλοποίηση μιας ειλικρινούς ενταξιακής πρακτικής χωρίς 

σπασμωδικές κινήσεις, και χωρίς να αποκλείει κανένα μαθητή από τη συμμετοχή του στο 

αγαθό της εκπαίδευσης.  

 Οι εκφραστές κάθε εκπαιδευτικής αλλαγής είναι oι εκπαιδευτικοί. Έτσι, η 

αναδιάρθρωση και η βελτίωση των σχολείων, η σύνταξη αναλυτικών και ωρολόγιων 

προγραμμάτων σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, η προσπάθεια εύρεσης και δημιουργίας 

συστημάτων αξιολόγησης αποτελούν προϊόντα ανούσια, όταν δε λαμβάνουν υπόψη τους 

εκπαιδευτικούς στη διαμόρφωση πολιτικής (Hargreaves & Fullan, 1995:11).   

Η παρούσα έρευνα καταδεικνύει ότι χρειάζονται ριζικές αλλαγές στην υπάρχουσα 

οργάνωση των σχολικών μονάδων, στις ακολουθούμενες διαδικασίες διαμόρφωσης 

προϋπολογισμού και χρηματοδότησής τους, στον σχεδιασμό και την προσαρμογή του 

αναλυτικού προγράμματος67, ενώ θεωρείται αναγκαία η αλλαγή της επαγγελματικής 

ταυτότητας των εκπαιδευτικών (Ηλιού, 1994: 27-28). Όλα τα παραπάνω αντιβαίνουν τα 

νέα προτάγματα ή τουλάχιστον τα καταστούν μη λειτουργικά. 

 Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα παραμένει συγκεντρωτικό, επομένως θα πρέπει να 

δοθεί έμφαση στο να γίνει πιο ευέλικτο, θα πρέπει να στοχεύει στην αποσυμφόρηση των 

κεντρικών υπηρεσιών, αναθέτοντας τη διεκπεραίωση ορισμένων αρμοδιοτήτων σε 

περιφερειακά κρατικά όργανα. Αν και στις περισσότερες χώρες την ευθύνη της ειδικής 
                                                 
67  Ήδη το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, έχει ξεκινήσει την αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής προσαρμογών  
αναλυτικών προγραμμάτων για τα μαθήματα της Γλώσσας, των Μαθηματικών και των Φυσικών  
Επιστημών στο Δημοτικό σχολείο για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (βέβαια, αντίστοιχα προγράμματα 
έχουν εκπονηθεί και αξιολογούνται  και για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση).   
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εκπαίδευσης αναλαμβάνει αποκλειστικά το Υπουργείο Παιδείας, τελευταία παρατηρείται 

όλο και περισσότερο μια τάση προς ένα αποκεντρωμένο σύστημα διοίκησης. Η ανάπτυξη 

της ενταξιακής πρακτικής ενδεχομένως να προωθηθεί με τον καταμερισμό των ευθυνών σε 

τοπικό ή νομαρχιακό επίπεδο, γιατί πιθανά έτσι να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα τα 

δίκτυα επικοινωνίας μεταξύ κοινοτήτων και των υπεύθυνων για το σχεδιασμό της 

εκπαιδευτικής πολιτικής (Watkins, 2004:116). Είναι επίσης επιτακτική η ανάγκη να 

απεμπλακεί η εκπαιδευτική έρευνα και μελέτη από την υποστήριξη και συγκάλυψη του 

πολιτικού και γραφειοκρατικού ελέγχου.  

 Το «κοινό σχολείο για όλους» δεν μπορεί να υλοποιηθεί στηριζόμενο απλά και 

μόνο στη θετική προδιάθεση των εκπαιδευτικών, ούτε μέσα από άρθρα σε νομοσχέδια, ή 

με ειδικές διατάξεις και εγκυκλίους, διαφορετικά θα ακολουθήσει τη μοίρα άλλων 

θεσμοθετημένων καινοτομιών που περιθωριοποιήθηκαν ή έμειναν ανενεργές.  

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αποκτήσουν όλες εκείνες τις απαραίτητες 

δεξιότητες, ώστε να ανταποκρίνονται στους ποικίλους τρόπους μάθησης που χρειάζονται 

για να διδάσκουν σε τέτοιες τάξεις παρέχοντας ίσες και επαρκείς ευκαιρίες σε όλους τους 

μαθητές. Θα πρέπει επίσης να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στη διδασκαλία 

τους και περισσότερες γνώσεις σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση της τάξης έτσι ώστε 

να αφιερώνεται περισσότερος χρόνος στη διδασκαλία.  

Ακόμη, θα πρέπει να γίνουν αλλαγές και να δοθούν πλαίσια ελευθερίας σε επίπεδο 

σχολείων έτσι, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στο σύλλογο διδασκόντων, ανάληψης 

αποφάσεων για τη βελτίωση της εκπαίδευσης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Τα αναλυτικά προγράμματα θα πρέπει να είναι ευέλικτα και η ευθύνη της ανάπτυξής τους 

θα πρέπει να μετατοπιστεί από το κέντρο στην περιφέρεια, και από τη διοίκηση στους 

ίδιους τους εκπαιδευτικούς  

Οι διευθυντές των σχολείων θα πρέπει να προάγουν και να στηρίζουν τις διάφορες  

πρωτοβουλίες και καινοτομίες, να εξασφαλίζουν χρόνο και πόρους για την υποστήριξη 
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της πρωτοβουλίας, να είναι παρόντες και να συμμετέχουν και οι ίδιοι σε προγράμματα 

επιμόρφωσης του προσωπικού και σε άλλες δραστηριότητες, ώστε να ξεπεραστούν η 

αβεβαιότητα και οι απογοητεύσεις των πρώτων δυσχερειών κατά την εφαρμογή της 

εκπαιδευτικής αλλαγής. Ο Διευθυντής θεωρείται και είναι ο κύριος υπεύθυνος για την 

ανάπτυξη νοοτροπίας συνεργασίας στο σχολείο, με την οποία οι εκπαιδευτικοί θα 

συνεργάζονται και θα βοηθούν ο ένας τον άλλο, συνεισφέροντας με αυτό τον τρόπο στην  

επιτυχία  εφαρμογής της εκπαιδευτικής αλλαγής  Η παραμονή των εκπαιδευτικών για 

μεγάλο χρονικό διάστημα στο ίδιο σχολείο πιθανά συμβάλλει και αυτή - ως ένα σημείο - 

με τον κατάλληλο προγραμματισμό, στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης.   

Με βάση τα ευρήματα της έρευνάς μας, προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί θέλουν μια 

απόλυτη διαχειρήσιμη τάξη στην οποία τα παιδιά με διαπιστευμένες ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες θα διαταράσσουν όσο το δυνατό λιγότερο το ομαλό «κλίμα» της τάξης.  

Χρειαζόμαστε, επομένως  μια τάξη που να μην αναλώνεται στο «κυνήγι» της διδακτέας 

ύλης και στις ποσοτικές μετρήσεις των μαθητών, μια τάξη που θα δίνει τη δυνατότητα για 

συλλογικότερες και συνεργατικότερες μορφές δράσης. Συμπεραίνουμε ακόμη, τη βαρύτητα 

που αποδίδουν οι εκπαιδευτικοί στη φύση και το βαθμό της «μειονεξίας» που 

αντιμετωπίζουν οι παραπάνω μαθητές. Ακόμη, έχουν αποδεχτεί και αναγνωρίζουν ως 

θετική τη συμβολή των τμημάτων ένταξης στην προσπάθεια που καταβάλλεται για την 

ενταξιακή πρακτική των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αν και διακρίνουν 

μειονεκτήματα, όπως τις περιορισμένες απαιτήσεις που προβάλουν οι δάσκαλοι των 

γενικών τάξεων από τους μαθητές που φοιτούν στα τμήματα ένταξης. Οι λόγοι που 

δυσχεραίνουν την επιτυχία μιας ενταξιακής πολιτικής έχουν να κάνουν κυρίως με 

ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό (σε βοηθητικό προσωπικό στα σχολεία, μικρό αριθμό 

σχολικών συμβούλων ειδικής αγωγής), ελλείψεις σε υλικοτεχνικές υποδομές κ.α. 

Διαπιστώνουμε ακόμη τη θετική στάση απέναντι στη συνεκπαίδευση των νεότερων 
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εκπαιδευτικών και αυτών που εμφανίζονται ως έχοντες περισσότερα «προσόντα». Ίσως οι 

παραπάνω «κατηγορίες» εκπαιδευτικών θα πρέπει να αποτελέσουν τις ομάδες - στόχο οι οποίες 

θα λειτουργήσουν ως το εφαλτήριο της αλλαγής όλης της φιλοσοφίας του συστήματος. Τέλος 

το σύνολο των ερωτώμενων, θεωρεί απαραίτητη τη συνεχή  επιμόρφωση του 

εκπαιδευτικού προσωπικού και είναι πρόθυμο να επιμορφωθεί σε τομείς της ειδικής 

αγωγής και της συνεκπαίδευσης.  

Οι αλλαγές οι στοχεύσεις και οι προτεραιότητες που εμφανίζονται σε θεωρητικό/ 

ερευνητικό πλαίσιο δε γίνονται αυτόματα κτήμα των εκπαιδευτικών καθώς χρειάζεται 

χρόνος για να γίνουν οι απαραίτητες ζυμώσεις. 

Θεωρείται σκόπιμο, να γίνουν συντονισμένες προσπάθειες για την ευαισθητοποίηση 

και την πληροφόρηση μέσα στα πλαίσια της επιμόρφωσης. Μια λύση θα ήταν να αρχίσει η 

εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων συνεκπαίδευσης, τα οποία θα είναι ικανά να 

αναμορφώσουν τις αντιλήψεις των υπηρετούντων εκπαιδευτικών κάτι που αναδεικνύεται και 

από τα διεθνή πορίσματα (Soresi & Notta, 2001).     

Η επιμορφωτική πολιτική θα πρέπει να αποβλέπει στο να καταστήσει ικανούς τους 

εκπαιδευτικούς για να λειτουργήσουν ένα σχολείο που θα άρει τις διακρίσεις μεταξύ των 

μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των υπολοίπων μαθητών. 

 Έτσι η  επιμόρφωση θα πρέπει να εστιάζει στις πραγματικές ανάγκες, όπως αυτές 

προκύπτουν από τη διαχείριση της σχολικής τάξης, έχοντας ενδοσχολικό χαρακτήρα και 

διασφαλίζοντας την υποστηρικτική εποπτεία όλων των εκπαιδευτικών. Σε αυτή θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνονται και τα στελέχη εκπαίδευσης (Διευθυντές σχολικών μονάδων, Σχολικοί 

Σύμβουλοι), οι οποίοι έχουν ένα σημαντικό ρόλο να παίξουν στην καθημερινότητα της ένταξης. 

Θα πρέπει ακόμη να υπάρξει μέριμνα για τη δημιουργία διεπιστημονικής ομάδας πάντα σε 

επίπεδο σχολείων, για τη διαχείριση προβλημάτων «στρες» (συναισθηματική υποστήριξη) σε 

σχέση με τη διδασκαλία και τη συνεκπαίδευση των μαθητών με ιδιαίτερες ανάγκες, καθώς και 

τη διαχείριση μαθητών με σοβαρές δυσκολίες προσαρμογής (Κουρκούτας, 2007) .   



  - 173 -

Για να είναι επιτυχημένα τα μοντέλα παρέμβασης θα πρέπει οπωσδήποτε να βρεθούν 

τρόποι ώστε να μειωθούν πιθανά αισθήματα επαγγελματικής ανασφάλειας από πλευράς των 

εκπαιδευτικών, να αμβλυνθούν οι αντιστάσεις τους και να διαφοροποιηθούν οι αντιλήψεις τους 

για το αν αποτελεί φόρτο εργασίας η εφαρμογή της συνεκπαίδευσης. Η επαγγελματική 

αναβάθμιση και κατάρτιση προσδίδει μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας και οδηγεί τους 

εκπαιδευτικούς σε θετικότερη αντιμετώπιση  του θεσμού της συνεκπαίδευσης. 

Η όλη προσπάθεια ίσως να έχει μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας, αν αναπτυχθεί 

συνεργασία  μεταξύ  των  πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και  των σχολείων, έτσι ώστε με 

τη συνδρομή/στήριξη ενός ακαδημαϊκού φίλου/συμβούλου να νιώθει μεγαλύτερη 

«ασφάλεια» στο έργο του ο εκπαιδευτικός.(Αγγελίδης & Στυλιανού, 2005: 99).        

Η επιμόρφωση δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να είναι απλά σεμινάρια, αλλά 

δραστηριότητες που θα υποστηρίζονται και θα έχουν συνέχεια και μέσα στην σχολική 

αίθουσα.  

Το περιεχόμενο των σεμιναρίων σε επίπεδο σχολικής μονάδας πρέπει να 

καθορίζεται και να επιλέγεται σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών που φοιτούν στη 

συγκεκριμένη μονάδα.  

Οι γνώσεις  και οι δεξιότητες  όταν επιβάλλονται στους εκπαιδευτικούς εκ των 

άνω, από «ειδήμονες» που δεν έχουν σχέση με το σχολείο τους τότε οι μέθοδοι τέτοιου 

είδους όχι μόνο δεν επιτυγχάνουν την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευτικών και την 

υποστήριξη τους, αλλά διατρέχουν τον κίνδυνο να προκαλέσουν και την αντίδραση τους.  

Επομένως είναι προτιμότερο να επιμορφώνονται  εκπαιδευτικοί με σκοπό αυτοί να 

επιμορφώσουν στη συνέχεια άλλους. Μπορούμε να αποφύγουμε  πολλές από τις 

επιπτώσεις της εκ των άνω μεταρρύθμισης αν ζητήσουμε από τους εκπαιδευτικούς να 

υποστηρίξουν ή να καθοδηγήσουν τους συναδέλφους τους στην εφαρμογή καινοτομιών.  

Μεγάλη  βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στη σωστή  «διαχείριση» των πόρων που 

προορίζονται για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών καθώς έχει παρατηρηθεί η τάση να 
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επενδύεται το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών στους «ειδικούς»  επιμορφωτές, παρά σε 

αυτούς που επιμορφώνονται      

Η προσπάθεια, για πιο συχνή επαφή και εξοικείωση των φοιτητών της γενικής αγωγής 

με τις θεωρούμενες «βαριές» ή «δύσκολες» κατηγορίες των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες, μέσα από βιωματικού χαρακτήρα πρακτικές, μπορεί να επιδράσει θετικά και να 

δημιουργεί ευνοϊκότερες στάσεις απέναντί τους, μειώνοντας ή εξαλείφοντας τα στερεότυπα 

(Κουρκούτας, υπό έκδοση).   

Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι η επιτυχία κάθε ενταξιακής 

προσπάθειας για τη δημιουργία του «κοινού σχολείου για όλους» είναι απαραίτητο να  

συνοδεύεται από μια εκπαιδευτική πολιτική,  το πλαίσιο της οποίας θα πρέπει να είναι απόλυτα 

σαφές και ξεκάθαροι οι ρόλοι σε όλα τα επίπεδα. Επίσης δε θα πρέπει να υπάρχουν οργανωτικά 

και νομικά κενά, και να διευκολύνεται η επικοινωνία και η συνεργασία σε οριζόντιο και σε 

κάθετο επίπεδο μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και προσώπων, όπως και κατά την 

εφαρμογή της μέσα από εποπτικές μονάδες στήριξης. H επιτυχία του εγχειρήματος δεν 

εξαρτάται μόνο από τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, αλλά κυρίως από τη θέληση και τη 

συμβολή της επίσημης πολιτείας (ΥΠ.Ε.Π.Θ, τοπική αυτοδιοίκηση, Υπουργείο Υγείας κ.α.), η 

οποία πρωτίστως είναι αρμόδια για το θεσμικό πλαίσιο και την οργανωτική στήριξη, σε 

συνδυασμό με τη διασφάλιση σταθερών οικονομικών πόρων - σημείο κομβικό της όλης 

προσπάθειας -, καθώς η εφαρμογή της full inclusion στην πραγματικότητα αποτελεί μια 

ακριβή πολιτική.   

 

 

 

 

 

 



  - 175 -

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 

 ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ 

 

 
 Αβραμίδης Η. - Καλύβα Ε., (2006). Μέθοδοι έρευνας στην Ειδική αγωγή: Θεωρία 
και εφαρμογές, Παπαζήση, Αθήνα. 

 
 

 Αγαλιώτης Ι.,(2006). Διδασκαλία παιδιών με δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής, 
οικοπροσαρμοστική προσέγγιση, τόμος Α΄, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα. 

 
 

 Αγγελίδης Π. - Στυλιανού Τ., (2005). Προετοιμάζοντας τους υποψήφιους 
εκπαιδευτικούς για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση: Η περίπτωση ενός κυπριακού 
ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο Επιστήμες αγωγής, Πρώην «Σχολείο και 
Ζωή» τχ. 2, σελ. 87-101.  

 
 

 Ανδρεαδάκης Ν. - Βάμβουκας Μ., (2005). Οδηγός για την εκπόνηση και τη 
σύνταξη γραπτής ερευνητικής εργασίας. Σεμιναριακής, πτυχιακής, διπλωματικής, 
Ατραπός, Αθήνα. 

 
 

 Ainscow M., (1996). Δημιουργώντας σχολικές τάξεις για όλους, στο δεύτερο 
πανελλήνιο συνέδριο ειδικής αγωγής της Ιονίου Σχολής, Σχολείο για όλους: 
συνεκπαίδευση παιδιών με και χωρίς ειδικές ανάγκες, Αθήνα. 

 
 

 Anstötz C., (1998). Βασικές αρχές της παιδαγωγικής για τα νοητικά καθυστερημένα 
άτομα, Ζώνιου-Σιδέρη Α., επιμ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.  

 
 

 Απολογισμός Πεπραγμένων 2004-2007, Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής, στο http:// 
www.ypepth.gr/docs/site_eid_agwgn.doc (ανάκτηση στις 14/01/2008). 

 
 

 Αρχές κλειδιά της ειδικής αγωγής (2003). Συστάσεις για τους υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής και λήψης αποφάσεων  στο http://  super. education. googlepages. com/ 
KeyPrinciplesGreek.doc (ανάκτηση στις 08/01/2008). 

 
 

 Βάμβουκας Μ., (1998). Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και μεθοδολογία, 
Γρηγόρης, Αθήνα. 

 
 

http://www.ypepth.gr/docs/site_eid_agwgn.doc


  - 176 -

 Ball A. & Peters G., (2001). Σύγχρονη πολιτική και διακυβέρνηση. Εισαγωγή στην 
πολιτική επιστήμη, Λάβδας Κ., μετ., Παπαζήσης, Αθήνα. 

 
 

 Barton L., (2004). Η πολιτική της ένταξης (inclusion), στο Σύγχρονες ενταξιακές 
προσεγγίσεις, Ζώνιου-Σιδέρη Α., επιμ. Τόμος Α΄ Θεωρία, Ελληνικά Γράμματα, 
Αθήνα.  

 
 

 Βασιλειάδης Γ., (2005). Τι είναι μαθησιακές δυσκολίες, στο http://news.pathfinder. 
gr/health/features/learning_difficulties.html  (ανακτήθηκε στις 19/10/2007). 

 
 

 Bell J., (1997). Μεθοδολογικός σχεδιασμός Παιδαγωγικής και Κοινωνικής 
Έρευνας, Ρήγα Α. - Β., επιμ., Gutemberg, Αθήνα. 

 
 

 Βλάχου Α., (2000). Κοινωνική σχολική ένταξη: Η κοινωνική ταυτότητα της 
«αναπηρίας» στα πλαίσια δημιουργίας διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ μαθητών 
σχολικής ηλικίας, στο Πρακτικά Συνεδρίου Ειδικής αγωγής, στο Κυπριωτάκης Α., 
(επιμ.). Τάσεις και προοπτικές Αγωγής και Εκπαίδευσης των Ατόμων με Ειδικές 
ανάγκες στην Ενωμένη Ευρώπη σήμερα, Πανεπιστήμιο Κρήτης - Σχολή Επιστημών 
Αγωγής Π.Τ.Δ.Ε., Ρέθυμνο. 

 
 

 Βλάχου - Μπαλαφούτη Α., (2004). Εκπαιδευτικές πρακτικές για την ένταξη παιδιών 
με ειδικές ανάγκες στο γενικό σχολείο, στο Σύγχρονες ενταξιακές προσεγγίσεις, 
Ζώνιου-Σιδέρη Α., επιμ. Τόμος Β΄ Θεωρία, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.  

 
 

 Βλάχου Α., Διδασκάλου Ε., & Αργυρακούλη Ε., (2007). Οι αντιλήψεις μαθητών 
δημοτικού σχολείου για την παραπομπή και φοίτησή τους στα τμήματα ένταξης,  στο 
Επιστήμες αγωγής, Πρώην «Σχολείο και Ζωή» τχ. 4, σελ. 213-227.  

 
 

 Βότσος Ι., (1993). Παιδαγωγικά και διδακτικά θέματα για παιδιά με «ειδικές» 
εκπαιδευτικές ανάγκες, Θεσσαλονίκη. 

 
 

 Βουλγαρίδου Ο. & Ευφραιμίδου Σ., (2007). Αναθεώρηση του ρόλου του 
εκπαιδευτικού σε σχέση με την εκπαιδευτική πολιτική και πρακτική της ένταξης, στο 
Ρόπτρο, τχ. 19, σελ. 10-15. 

 
 

 Bruder M. B., (1996). Η λήψη μέτρων έγκαιρης παρέμβασης μέσω των 
προγραμμάτων κοινοτικής ένταξης για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Χαρακτηριστικά 
μιας αποτελεσματικής θεραπευτικής παρέμβασης, στο δεύτερο πανελλήνιο συνέδριο 
ειδικής αγωγής της Ιονίου Σχολής, Σχολείο για όλους: συνεκπαίδευση παιδιών με 
και χωρίς ειδικές ανάγκες, Αθήνα, σελ. 36-63. 

 

http://news.pathfinder/


  - 177 -

 Γενά Α., (1997). Βασικές αρχές για το ξεκίνημα της συνεκπαίδευσης στην Ελλάδα, 
στο Συνεκπαίδευση παιδιών με και χωρίς προβλήματα μάθησης και 
συμπεριφοράς, Τάφα Ε. επιμ., Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.   

 
 

 Γεωργιάδη Μ. - Κουρκούτας Η. - Καλύβα Ε., (2007). Η συνεκπαίδευση (inclusion) 
στην Ευρώπη. Συνέδριο, Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι προκλήσεις της εποχής 
μας, Ιωάννινα, 17 - 20 Μαΐου, στο http://conf2007.edu.uoi.gr/Praktika/1236-
1328.pdf (ανακτήθηκε στις 17/02/2008). 
 

 
 Corbett J., (2004). Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σύγχρονη εποχή. Μια 
πολιτισμική ανάλυση, Γουδήρας Δ., επιμ., Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσ/νίκη. 

 
 

 Δανασσής - Αφεντάκης Α., (1992). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, τόμος Α΄, 
Θεματική της Παιδαγωγικής επιστήμης, αυτοέκδοση, Αθήνα. 

 
 

 Δαφέρμος Β., (2005). Κοινωνική Στατιστική με το SPSS, Ζήτη, Θεσσαλονίκη. 
 
 

 Δελλασούδας Λ., (2005). Σχολική ένταξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες, αυτοέκδοση, Αθήνα. 

 
 

 Δημητρόπουλος Α, (1995). Η επαγγελματική εκπαίδευση των νοητικώς 
καθυστερημένων στην Ελλάδα. Διδακτορική διατριβή, Αθήνα. 

 
 

 Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ρεθύμνης, (2008). 
Πίνακας Μεταβολών Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Αρ. 
Πρωτ. 35/10.01.2008, Ρέθυμνο.  

 
 

 Δράκος Γ., (1994). Οι διαταραχές του λόγου και της ομιλίας είναι και μαθησιακές 
διαταραχές, στο Καΐλα Μ.- Πολεμικός Ν.- Φιλίππου Γ., (επιμ.), Διεπιστημονικό 
Ευρωπαϊκό Συμπόσιο, Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, «Σύγχρονες κατευθύνσεις και 
απόψεις σε προβλήματα πρόληψης, παρέμβασης, αντιμετώπισης» Τόμος Β΄, Ρόδος, 
Μάιος 1992, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα. 

 
 

 Δράκος Γ., (2002). Σύγχρονα Θέματα της Ειδικής Παιδαγωγικής. Προβληματισμοί, 
αναζητήσεις και προοπτικές, Ατραπός, Αθήνα. 

 
 

 Duffy K., (1999). Ευκαιρία και κίνδυνος: Οι δύο κεντρικές απόψεις που 
ανακύπτουν από τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης (1996-1997) της 
πρωτοβουλίας «Ανθρώπινη αξιοπρέπεια και κοινωνικός αποκλεισμός», στο 
Τσιάκαλος Γ., Ανθρώπινη αξιοπρέπεια και κοινωνικός αποκλεισμός, Ελληνικά 
Γράμματα, Αθήνα. 

 

http://conf2007.edu.uoi.gr/Praktika/1236-1328.pdf
http://conf2007.edu.uoi.gr/Praktika/1236-1328.pdf


  - 178 -

 Ευρωπαϊκός Φορέας Ειδικής Αγωγής (2003α). Η ειδική αγωγή στην Ευρώπη, 
Δίκτυο πληροφόρησης για την εκπαίδευση στην Ευρώπη, Ευρυδίκη, στο 
http://www.european-agency.org/publications/agency_publications /SNE_ europe/ 
SNE.html (ανακτήθηκε στις 30/11/07). 

 

 Ευρωπαϊκός Φορέας Ειδικής Αγωγής (2003β). Αρχές κλειδιά της ειδικής αγωγής, 
συστάσεις για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων, στο 
http://www.european-agency.org/publications/agencypublications/ereports/downlo  
ads/Key%20Principles%20Greek.doc (ανακτήθηκε στις 11/12/2007).  

 

 Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (ΕΕΠΑΑ). Διάχυτες 
Αναπτυξιακές Διαταραχές, Αθήνα, στο http://www.autismgreece.gr/ page_ 117517 
58589 70.html (ανακτήθηκε στις 29/11/2007). 

 
 Ευρωπαϊκό Forum Εθελοντικών οργανώσεων. Παιδιά με ειδικές ανάγκες - 
Υποχρεωτική εκπαίδευση, στο http://www.olimazi.eu/?articleid=10253 
(ανακτήθηκε στις 10/01/2008). 

 
 

 Ευσταθίου Μ., (1999). Θεσμικά και πολιτικά εμπόδια στη σχολική ένταξη και 
κοινωνική ενσωμάτωση, στο Θέματα ειδικής αγωγής τχ. 5, σελ. 26-34. 

 
 

 Ευσταθίου Μ., (2003). Οι θεσμοί της σχολικής ένταξης κι η συμβολή τους στην 
κοινωνική ένταξη των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στο Θέματα 
ειδικής αγωγής τχ. 20, σελ. 23-29. 

 
 

 Ευσταθίου Μ., (2007). Οι απόψεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης για τα αναλυτικά προγράμματα και την άσκηση ενταξιακών πολιτικών 
για τα άτομα  με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο, στο Θέματα 
ειδικής αγωγής τχ. 38, σελ. 10-45. 

 
 

 Ζαμπέτα Ε., (1994). Η Εκπαιδευτική Πολιτική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 
1974-1989, Θεμέλιο, Αθήνα.  

 
 

 Ζαφειριάδης Κ., (2002). Οι μαθητές από τις ειδικές τάξεις, οι οποίοι φοιτούν στο 
Γυμνάσιο. (Κοινωνικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά, κίνητρα για μάθηση, 
σχολική επίδοση και προσαρμογή). Διδακτορική διατριβή, Ρόδος. 

 
 

 Ζώνιου-Σιδέρη, Α., (1993). Προϋποθέσεις για την ένταξη στη βασική εκπαίδευση 
των παιδιών με σωματικές αναπηρίες, στο Νέα Παιδεία, τχ. 67, σς. 68-77. 

 
 

http://www.european-agency.org/publications/agency_publications /SNE_ europe/ SNE.html
http://www.european-agency.org/publications/agency_publications /SNE_ europe/ SNE.html
http://www.european-agency.org/publications/agencypublications/ereports/downlo  ads/
http://www.european-agency.org/publications/agencypublications/ereports/downlo  ads/
http://www.autismgreece.gr/
http://www.olimazi.eu/?articleid=10253


  - 179 -

 Ζώνιου-Σιδέρη, Α., (1994). Η ένταξη των ανάπηρων παιδιών στην προσχολική και 
σχολική εκπαίδευση, στο Καΐλα Μ.- Πολεμικός Ν.- Φιλίππου Γ., (επιμ.), 
Διεπιστημονικό Ευρωπαϊκό Συμπόσιο, Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, «Σύγχρονες 
κατευθύνσεις και απόψεις σε προβλήματα πρόληψης, παρέμβασης, 
αντιμετώπισης» Τόμος Β΄, Ρόδος, Μάιος 1992, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.  

 
 

 Ζώνιου-Σιδέρη Α., (1997). Εκπαιδευτική πολιτική και ένταξη των ανάπηρων 
παιδιών στη βασική εκπαίδευση. Προβληματισμοί - Προϋποθέσεις - Προοπτικές, 
στο Συνεκπαίδευση παιδιών με και χωρίς προβλήματα μάθησης και 
συμπεριφοράς, Τάφα Ε. επιμ., Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.   

 
 

 Ζώνιου-Σιδέρη Α., (1998). Οι ανάπηροι και η εκπαίδευσή τους. Μια 
ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση της ένταξης, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα. 

 
 

 Ζώνιου-Σιδέρη Α., (2000α). Άτομα με ειδικές ανάγκες και η ένταξή τους, Ελληνικά 
Γράμματα, Αθήνα. 

 
 

 Ζώνιου-Σιδέρη Α., επιμ., (2000β). Ένταξη: Ουτοπία ή πραγματικότητα; Η 
εκπαιδευτική και πολιτική διάσταση της ένταξης μαθητών με ειδικές ανάγκες, 
Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα. 

 
 

 Ζώνιου-Σιδέρη Α., επιμ., (2004). Η αναγκαιότητα της Ένταξης: προβληματισμοί 
και προοπτικές, στο  Σύγχρονες ενταξιακές προσεγγίσεις, Τόμος Α΄ Θεωρία, 
Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα. 

 
 

 Ζώνιου-Σιδέρη Α., επιμ., (2004). Η εξέλιξη της ειδικής εκπαίδευσης: από το ειδικό 
στο γενικό σχολείο, στο Σύγχρονες ενταξιακές προσεγγίσεις, Τόμος Β΄ Πράξη, 
Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα. 

 
 

 Ζώνιου-Σιδέρη Α., Ένταξη ατόμων με ειδικές ανάγκες και αναλυτικά προγράμματα, 
στο http://www.e21.gr/articles_full.asp?ArticleID=210 (ανακτήθηκε στις 17/09/ 
2007). 

 
 

 Η Ειδική Αγωγή στο εκπαιδευτικό σύστημα, στο http://www.european-
agency.org/nat_ovs/greece/4a.html (ανακτήθηκε στις 19/10/2007). 

 
 

 Ηλιού Μ. (1994) Αποκέντρωση και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συστημάτων, 
Σύγχρονη Εκπαίδευση, τεύχος 74, σσ. 27-28. 

 
 

 Hargreaves A. & Fullan M. G., (1995). Η εξέλιξη των εκπαιδευτικών, 
Χατζηπαντελή Π. (μετ.), Πατάκη, Αθήνα.    

 

http://www.e21.gr/articles_full.asp?ArticleID=210
http://www.european-agency.org/nat_ovs/greece/4a.html (����������
http://www.european-agency.org/nat_ovs/greece/4a.html (����������


  - 180 -

 Howitt D. & Cramer D., (2007). Στατιστική με το SPSS 13, με εφαρμογές στην 
Ψυχολογία και τις Κοινωνικές επιστήμες, Μικέδης Μ. (μετ.), Κλειδάριθμος, 
Αθήνα.    

 
 

 Ιεροδιακόνου Χ. Σ., (2002). Ψυχικά προβλήματα στα παιδιά, Μαστορίδη, 
Θεσσαλονίκη.  

 
 

 Ιωαννίδη Β., (2006). Εισαγωγή καινοτομιών στην Ειδική Αγωγή. Καινοτόμες 
παιδαγωγικές παρεμβάσεις για άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Εκπαίδευση 
για την υγεία και το περιβάλλον σε παιδιά και εφήβους με δυσχέρειες κοινωνικής 
προσαρμογής, Δάρδανος, Αθήνα.  

 
 

 James  F., (1999).  Μελλοντική  εξέλιξη  στην  κοινή  εκπαίδευση. Συνεισφορά  των 
Συμβουλευτών δασκάλων, στο Σπετσιώτη Ι., Σουγιουλτζόγλου Μ., Αγγελάκος Α. 
(επιμ.), Ο ρόλος του συμβουλευτή δασκάλου για παιδιά  με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα. 

 

 Javeau C., (1996). Η έρευνα με ερωτηματολόγιο: το εγχειρίδιο του καλού ερευνητή, 
Τυπωθήτω, Αθήνα. 
 

 Κακλαμάνης Α., (1984). Η εκπαιδευτική μας πολιτική και η Ειδική Αγωγή, στο 
δελτίο πληροφοριών ειδικής αγωγής, Ο.Ε.Δ.Β., Αθήνα. 

 
 

 Κάκουρος Ε.-Μανιαδάκη Κ., (2002). Ψυχοπαθολογία παιδιών και εφήβων. 
Αναπτυξιακή προσέγγιση, Δάρδανος, Αθήνα. 

 
 

 Καλαντζής Κ., (1984). Η Ειδική Αγωγή Χτες και Σήμερα, στο Νέα Παιδεία, τχ. 32, 
σελ. 57-72. 

 
 

 Kandel E. - Schwarts J.& Jessell T., (2000). Νευροεπιστήμη και συμπεριφορά, 
Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο. 

 
 

 Καραγιάννη Π., (2004). Εκπαιδευτικές πρακτικές για την ένταξη παιδιών με ειδικές 
ανάγκες στο γενικό σχολείο, στο Σύγχρονες ενταξιακές προσεγγίσεις, Ζώνιου-Σιδέρη 
Α., επιμ. Τόμος Β΄ Πράξη, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.  

 
 

 Καραγιάννης Α., Καραγιάννη Κ. & Μπουλούκη Ε., (2007). Ειδική Αγωγή και 
άτομα με προβλήματα όρασης. Η ελληνική πραγματικότητα και οι προοπτικές, στο Η 
Ειδική Αγωγή στην Κοινωνία της Γνώσης, 1ο  Πανελλήνιο Συνέδριο  Ειδικής 
Αγωγής με διεθνή συμμετοχή, τόμος Β΄, Γρηγόρης, Αθήνα.  

 
 



  - 181 -

 Καραγεώργος Δ., (1994). Ο ρόλος του Σχολικού Συμβούλου στο εκπαιδευτικό μας 
σύστημα, Τα Εκπαιδευτικά, τχ 33, σελ.34-45. 

 
 

 Καραπιστόλης Δ., (2007). Ανάλυση δεδομένων. Στατιστική δίχως μοντέλα, Τόμος 1  
Θεωρία & Μέθοδοι, Ανίκουλα, Θεσσαλονίκη.  

 
 

 Κατσανδρή Α., (2005). Σύγχρονες τάσεις ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής για 
την Ειδική Αγωγή. Η Συμβολή των νέων τεχνολογιών, στο 3ο  Συνέδριο Συνέδριο 
Σύρου 11-13  Μαΐου 2005, σελ. 549-559. 

 
 

 Κατσίλλης Ι., (2002). Περιγραφική στατιστική εφαρμοσμένη στις κοινωνικές 
επιστήμες και την εκπαίδευση, με έμφαση στην ανάλυση με υπολογιστές, Gutemberg, 
Αθήνα 

 
 

 Kirk S., (1973). Η εκπαίδευσις των αποκλινόντων παιδιών, Τσιμπούκη Κ. μετ., 
Αθήναι. 

 
 

 Κιτσαράς Γ., (1994). Νομική και ηθική διάσταση της εκπαιδεύσεως των ειδικών 
παιδιών, στο Καΐλα Μ.- Πολεμικός Ν.- Φιλίππου Γ., (επιμ.), Διεπιστημονικό 
Ευρωπαϊκό Συμπόσιο, Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, «Σύγχρονες κατευθύνσεις και 
απόψεις σε προβλήματα πρόληψης, παρέμβασης, αντιμετώπισης» Τόμος Α΄, Ρόδος, 
Μάιος 1992, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.  

 
 

 Κολιάδης Ε., Μυλωνάς Κ. Λ., Κουμπιάς Ε. Λ, Γιαβρίμης  Π,  Βαλσάμη Ν. & 
Βάρφη Β., (2000). Η ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, στο Πρακτικά Συνεδρίου Ειδικής αγωγής, στο Κυπριωτάκης Α., 
(επιμ.). Τάσεις και προοπτικές Αγωγής και Εκπαίδευσης των Ατόμων με Ειδικές 
ανάγκες στην Ενωμένη Ευρώπη σήμερα, Πανεπιστήμιο Κρήτης - Σχολή Επιστημών 
Αγωγής Π.Τ.Δ.Ε., Ρέθυμνο. 

 
 

 Κολιάδης Ε., Μυλωνάς Κ., Κουμπιάς Ε. Λ, Γιαβρίμης  Π.  & Βάρφη Β., (2000). 
Στάσεις και αντιλήψεις μαθητών Στ΄ τάξης δημοτικού σχολείου σχετικά με την 
ένταξη  των  μαθητών  με  ειδικές ανάγκες  στην  πρωτοβάθμια  εκπαίδευση,  στο  
http://www.pee.gr/new_soft/nees_eisigiseis/mer_g_th_en_ix/koliadis_ka.htm 
(ανακτήθηκε στις 10/01/2008).  

 
 

 Κουμπιάς Ε.Λ. - Φουστάνα Α., (2003). Αυτοαντίληψη παιδιών σχολικής ηλικίας με 
προβλήματα λόγου και συμπεριφοράς. Εισήγηση στο 9ο Συνέδριου του 
Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών, Διαταραχές Επικοινωνίας και Λόγου: 
Πρόληψη, Έρευνα, Παρέμβαση και Νέες Τεχνολογίες στην Υγεία, Αθήνα.  

 
 



  - 182 -

 Κόμπος Χ., (1992). Ο θεσμός της ένταξης παιδιών με ειδικές ανάγκες στα δημοτικά 
σχολεία και οι υποχρεώσεις της κοινωνίας και του κράτους, Βιβλία για όλους, 
Αθήνα. 

 
 

 Κουρκούτας Η., (2004β). Ψυχική ανθεκτικότητα στο σχολικό πλαίσιο: παρεμβάσεις 
σε ομάδες παιδιών «Υψηλού κινδύνου» και σε Εκπαιδευτικούς. Συμπόσιο. 
Πανευρωπαϊκό Συνέδριο:  Η Ευρωπαϊκή Διάσταση της Ειδικής Αγωγής: Ανάδυση 
μίας άλλης φυσιογνωμίας. Θεσσαλονίκη, 19-21 Νοεμβρίου. 

 
 

 Κουρκούτας, Η. (2007). Προβλήματα συμπεριφοράς στα παιδιά. Παρεμβάσεις στο 
πλαίσιο της οικογένειας και του σχολείου, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα. 

 
 

 Κουρκούτας Η., (υπό δημοσίευση). Από τον «αποκλεισμό στην ψυχοπαιδαγωγική 
της ένταξης»: Προβληματισμοί και προοπτικές σε σχέση με την ένταξη και 
συνεκπαίδευση παιδιών με ιδιαίτερες δυσκολίες,  στο  Κοινωνία, Εκπαίδευση και 
Ψυχική Υγεία. 

 
 

 Κουρουμπλής Π., (1994). Ο ρόλος των θεσμικών και νομοθετικών παρεμβάσεων 
στη διαδικασία αποδυνάμωσης των κοινωνικών προκαταλήψεων, στο Καΐλα Μ.- 
Πολεμικός Ν.- Φιλίππου Γ., (επιμ.), Διεπιστημονικό Ευρωπαϊκό Συμπόσιο, Άτομα 
με Ειδικές Ανάγκες, «Σύγχρονες κατευθύνσεις και απόψεις σε προβλήματα 
πρόληψης, παρέμβασης, αντιμετώπισης» Τόμος Α΄, Ρόδος, Μάιος 1992, Ελληνικά 
Γράμματα, Αθήνα.  

 
 

 Κουτρομάνος Κ., (1996). Διαχρονική εξέλιξη της ειδικής αγωγής και τα άτομα με 
ειδικές ανάγκες στην Ελλάδα (θεσμικό πλαίσιο), Διδακτορική διατριβή, Αθήνα. 

 
 

 Κρανίτη Μ., (2007). Διερεύνηση των αναγκών των εκπαιδευτικών της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες στο 
γενικό σχολείο, στο Θέματα ειδικής αγωγής τχ. 39, σελ. 32-41. 

 
 

 Krantz P., (1997). Χωριστή εκπαίδευση, συνεκπαίδευση, κοινωνικά κινήματα και 
επιστήμη, στο Συνεκπαίδευση παιδιών με και χωρίς προβλήματα μάθησης και 
συμπεριφοράς, Τάφα Ε. επιμ., Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.   

 
 

 Κρουσταλάκη Γ., (2000). Παιδιά με ιδιαίτερες ανάγκες στην οικογένεια και το 
σχολείο. Ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση για μια συμβουλευτική γονέων και 
εκπαιδευτικών, Λύχνος, Αθήνα.  

 
 

 Κυπριωτάκης Α., (1985). Τα ειδικά παιδιά και η αγωγή τους, Ψυχοτεχνική, 
Ηράκλειο. 

 
 



  - 183 -

 Κυπριωτάκης Α., (1994). Συνεκπαίδευση «ειδικών» και «κανονικών» παιδιών; 
(136 συγκεκριμένες περιπτώσεις «ειδικών παιδιών»), στο Καΐλα Μ.- Πολεμικός Ν.- 
Φιλίππου Γ., (επιμ.), Διεπιστημονικό Ευρωπαϊκό Συμπόσιο, Άτομα με Ειδικές 
Ανάγκες, «Σύγχρονες κατευθύνσεις και απόψεις σε προβλήματα πρόληψης, 
παρέμβασης, αντιμετώπισης» Τόμος Β΄, Ρόδος, Μάιος 1992, Ελληνικά Γράμματα, 
Αθήνα.  

 
 

 Κυπριωτάκης Α., (1997). Τα αυτιστικά παιδιά και η αγωγή τους, Ηράκλειο. 
 
 

 Κυπριωτάκης Α., (1997). Σχολική ένταξη: Γενικές προϋποθέσεις και ο ειδικός 
ρόλος των γονιών, στο Συνεκπαίδευση παιδιών με και χωρίς προβλήματα μάθησης 
και συμπεριφοράς, Τάφα Ε. επιμ., Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.   

 
 

 Κυπριωτάκης Α., Αγγελάκη Κ., Γεωργιάδη Μ., Στρατιδάκη Χ. & Χουρδάκης Α.,  
(2000). Στάσεις και ετοιμότητα του προσωπικού Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
μπροστά στη νέα τάση ένταξης και ενσωμάτωσης των παιδιών με  ειδικές ανάγκες, 
στο Πρακτικά Συνεδρίου Ειδικής αγωγής, Κυπριωτάκης Α., (επιμ.). Τάσεις και 
προοπτικές Αγωγής και Εκπαίδευσης των Ατόμων με Ειδικές ανάγκες στην Ενωμένη 
Ευρώπη σήμερα, Πανεπιστήμιο Κρήτης - Σχολή Επιστημών Αγωγής Π.Τ.Δ.Ε., 
Ρέθυμνο. 

 
 

 Κυπριωτάκης Α., (2001). Μια παιδαγωγική ένα σχολείο για όλα τα παιδιά. 
Σύγχρονες αντιλήψεις αγωγής και εκπαίδευσης των παιδιών με εμπόδια στη ζωή 
και στη μάθηση, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα. 

 
 

 Κυπριωτάκη Μ., (2007). Ένα κοινό νηπιαγωγείο για όλα τα παιδιά; Αντιλήψεις και 
ετοιμότητα των νηπιαγωγών, στο Η Ειδική Αγωγή στην Κοινωνία της Γνώσης, 1ο  
Πανελλήνιο Συνέδριο  Ειδικής Αγωγής με διεθνή συμμετοχή, τόμος Β΄, Γρηγόρης, 
Αθήνα.  

 
 

 Κυριαζή Ν., (2002). Η κοινωνιολογική έρευνα, Κριτική επισκόπηση των μεθόδων 
και των τεχνικών, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα. 

 
 

 Κωνσταντίνου Κ., (2006). Μαθησιακές δυσκολίες, οι διαταραχές της μάθησης, στο  
http://news.pathfinder.gr/health/features/learning-disorder.html (ανακτήθηκε στις 
29/11/2007).  
 
 

 Λάβδας Κ., (2001). Η σπουδή της πολιτικής, Παπαζήσης, Αθήνα. 
 
 

 Lamoral P., (2003). Η ειδική εκπαίδευση σε μια ευρωπαϊκή προοπτική, Στο 
Μαθησιακές δυσκολίες του παιδιού και του εφήβου. Η εμπειρία της σύγχρονης 
Ευρώπης, Στασινός Δ. επιμ., Gutenberg, Αθήνα.  

 

http://news.pathfinder.gr/health/features/learning-disorder.html


  - 184 -

 Λαμπίρη - Δημάκη Ι., (1990). Η Κοινωνιολογία και η μεθοδολογία της, Σάκκουλα, 
Αθήνα - Κομοτηνή.  

 
 

 Λαμπροπούλου Β. - Παντελιάδου Σ., (2000). Η Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα. 
Κριτική Θεώρηση, στο Πρακτικά Συνεδρίου Ειδικής αγωγής, στο Κυπριωτάκης Α., 
(επιμ.). Τάσεις και προοπτικές Αγωγής και Εκπαίδευσης των Ατόμων με Ειδικές 
ανάγκες στην Ενωμένη Ευρώπη σήμερα, Πανεπιστήμιο Κρήτης - Σχολή Επιστημών 
Αγωγής Π.Τ.Δ.Ε., Ρέθυμνο. 

 
 

 Λαμπροπούλου Β., (2004). Χαρτογράφηση - Αναλυτικά προγράμματα ειδικής 
αγωγής, Αθήνα,  στο http://www.pi-schools.gr/ special_ edu caion/xartografisi/ 
hartographisi-part1.pdf (ανακτήθηκε στις 1/12/2007). 

 
 

 Lenk K., Κατσούλης Η., επιμ., (1990). Πολιτική Κοινωνιολογία. Δομές και μορφές 
ενσωμάτωσης της κοινωνίας, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη.  

 
 

 Λιοδάκης Δ., (2000). Η εκπαιδευτική πολιτική του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για τα άτομα με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στο Πρακτικά Συνεδρίου Ειδικής αγωγής, στο 
Κυπριωτάκης Α., (επιμ.). Τάσεις και προοπτικές Αγωγής και Εκπαίδευσης των 
Ατόμων με Ειδικές ανάγκες στην Ενωμένη Ευρώπη σήμερα, Πανεπιστήμιο Κρήτης 
- Σχολή Επιστημών Αγωγής Π.Τ.Δ.Ε., Ρέθυμνο. 

 
 

 Λογιάδης Ν. & Λογιάδη Μ., (1985). Λεξικό νοηματικής γλώσσας, Αθήνα. 
 
 

 Μακράκης Β., (1997). Ανάλυση δεδομένων στην επιστημονική έρευνα με τη 
χρήση του SPSS, Gutenberg, Αθήνα. 

 
 

 Μάνος Ν., (1997). Βασικά στοιχεία κλινικής ψυχιατρικής, University Studio Press, 
Θεσσαλονίκη.  

 
 

 Ματσαγγούρας Η., (1998α). Οργάνωση και διεύθυνση της σχολικής τάξης. 
Εφαρμογές της σύγχρονης διδακτικής, Gutenberg, Αθήνα.  

 
 

 Ματσαγγούρας Η., (1998β). Η Σχολική τάξη. Χώρος, Ομάδα, Πειθαρχία, Μέθοδος, 
Αθήνα.  

 
 

 Ματσαγγούρας Η., (1999). Θεωρία της διδασκαλίας. Η Προσωπική Θεωρία ως 
πλαίσιο στοχαστικό - κριτικής ανάλυσης, Τόμος Α΄, Gutenberg, Αθήνα.  

 
 

 Ματσαγγούρας Η., (2003). Η Διαθεματικότητα στη σχολική γνώση. Εννοιολογική 
αναπλαισίωση και σχέδια εργασίας, Γρηγόρης, Αθήνα. 

http://www.pi-schools.gr/


  - 185 -

 Μητροπούλου Ε., Μαλακούδης Μ., Γκρέκου Γ., Παπαδοπούλου Ε. & Μήτσιαλος 
Β.,  (2000). Σχολική ένταξη. Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις τροποποίησης της στάσης 
των παιδιών του συνηθισμένου δημοτικού σχολείου απέναντι στα παιδιά με νοητική 
υστέρηση, στο Πρακτικά Συνεδρίου Ειδικής αγωγής, Κυπριωτάκης Α., (επιμ.). 
Τάσεις και προοπτικές Αγωγής και Εκπαίδευσης των Ατόμων με Ειδικές ανάγκες 
στην Ενωμένη Ευρώπη σήμερα, Πανεπιστήμιο Κρήτης - Σχολή Επιστημών Αγωγής 
Π.Τ.Δ.Ε., Ρέθυμνο. 

 
 

 Μουδατσάκις Τ., (2000). Η ορθοφωνία στο θέατρο και στην εκπαίδευση, Εξάντας, 
Αθήνα. 

 
 

 Μούσης Ν., (2005). Ευρωπαϊκή Ένωση: Δίκαιο - Οικονομία - Πολιτική,  
Παπαζήση,  Αθήνα. 

 
 

 Μουταβελής Α, & Θώδη Α., (2004). Η εφαρμογή του εκπαιδευτικού μοντέλου της 
απόσυρσης (withdrawal program) σε σχέση με την αυτοεκτίμηση των μαθητών, 
Πρακτικά Ε΄ Πανελληνίου Συνεδρίου «Μάθηση και διδασκαλία στην κοινωνία της 
γνώσης» τ.Β¨, σ. 128-136, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.  

 
 

 Μπασέτας Κ., (2005). Οι προσδοκίες των δασκάλων και οι επιδράσεις τους στους 
μαθητές, Γρηγόρης, Αθήνα. 

 
 

 Μπεζεβέγκης Η, Καλαντζή - Αζίζι Α. & Ζώνιου-Σιδέρη Α., (1994). Απόψεις και 
στάσεις γονέων φυσιολογικών παιδιών απέναντι  σε  παιδιά με  ειδικές ανάγκες, στο 
Καΐλα Μ.- Πολεμικός Ν.- Φιλίππου Γ., (επιμ.), Διεπιστημονικό Ευρωπαϊκό 
Συμπόσιο, Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, «Σύγχρονες κατευθύνσεις και απόψεις σε 
προβλήματα πρόληψης, παρέμβασης, αντιμετώπισης» Τόμος Β΄, Ρόδος, Μάιος 
1992, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.  
 

 
 Μπάρδης Π., (1994). Η ενσωμάτωση των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Περιεχόμενο 
και φιλοσοφία της ενσωμάτωσης, στο Καΐλα Μ.- Πολεμικός Ν.- Φιλίππου Γ., 
(επιμ.), Διεπιστημονικό Ευρωπαϊκό Συμπόσιο, Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, 
«Σύγχρονες κατευθύνσεις και απόψεις σε προβλήματα πρόληψης, παρέμβασης, 
αντιμετώπισης» Τόμος Β΄, Ρόδος, Μάιος 1992, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.  

 
 

 Νικόδημος Σ., (1994). Αγωγή και εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες στην 
Ελλάδα: γενικές διαπιστώσεις, σύγχρονες τάσεις-προοπτικές, στο Καΐλα Μ.- 
Πολεμικός Ν.- Φιλίππου Γ., (επιμ.), Διεπιστημονικό Ευρωπαϊκό Συμπόσιο, Άτομα 
με Ειδικές Ανάγκες, «Σύγχρονες κατευθύνσεις και απόψεις σε προβλήματα 
πρόληψης, παρέμβασης, αντιμετώπισης» Τόμος Β΄, Ρόδος, Μάιος 1992, Ελληνικά 
Γράμματα, Αθήνα.  

 
 

 Νικόδημος Σ., (2000). Το χάσμα μεταξύ επισήμανσης των αναγκών ανάπτυξης της 
Ειδικής Αγωγής και της πρακτικής αντιμετώπισή τους (νομοθετικής και 



  - 186 -

λειτουργικής), στο Πρακτικά Συνεδρίου Ειδικής αγωγής, Κυπριωτάκης Α., (επιμ.). 
Τάσεις και προοπτικές Αγωγής και Εκπαίδευσης των Ατόμων με Ειδικές ανάγκες 
στην Ενωμένη Ευρώπη σήμερα, Πανεπιστήμιο Κρήτης - Σχολή Επιστημών Αγωγής 
Π.Τ.Δ.Ε., Ρέθυμνο. 

 
 

 Νικολακάκη Μ., (2004). Προς ένα «Σχολείο για όλους»: Διαθεματικότητα και 
συνεκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο, Ατραπός, Αθήνα. 

 
 

 Νικολούλης Ν., (2006). Σχολική και κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με 
ειδικές ανάγκες. Μέτρα και πρωτοβουλίες στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, Ταξιδευτής, Αθήνα.   

 
 

 Νόμος 1304/1982/Α-144, « Για την επιστημονική -  παιδαγωγική καθοδήγηση και 
τη διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική - Επαγγελματική εκπαίδευση και 
άλλες διατάξεις». 

 
 

 Νόμος 1566/1985 (ΦΕΚ 167, τ.Α΄ της 30.09.1985, κεφ. Ι΄), για τη « Δομή και  
λειτουργία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». 

 
 

 Νόμος 1824/1988, (ΦΕΚ 296 Α΄/30.12.1988), για «Ρυθμίσεις θεμάτων 
εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». 

 
 

 Νόμος 2817/2000 (ΦΕΚ 78, τ.Α΄ της 14.03.2000), για την «Εκπαίδευση των 
ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις». 

 
 

 Νόμος 2986/2002 (ΦΕΚ 24/13-2-2002) «Οργάνωση των περιφερειακών 
υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και 
άλλες διατάξεις». 

 
 

 Νόμος 3194/2003, (ΦΕΚ 267 Α΄/20.11.2003), για τη «Ρύθμιση εκπαιδευτικών 
θεμάτων και άλλες διατάξεις». 

 
 

 Νόμος  3699/2008, (ΦΕΚ A 199/02.10.2008), για την «Ειδική Αγωγή και 
Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». 

 
 

 Nugent N., (2003). Πολιτική και διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Σαββάλας, 
Αθήνα. 

 
 

 Ξηρομερίτη Α., (1984). Σκέψεις και προβληματισμοί γύρω από την ειδική αγωγή 
στην Ελλάδα, στο Σύγχρονη Εκπαίδευση, τχ. 16, σς. 90-93. 



  - 187 -

 Ξηρομερίτη Α., (1997). Ειδική Εκπαίδευση. Θεωρητικές αρχές - Ερευνητικά 
δεδομένα και Διδακτική παρέμβαση, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, Ρίο.  

 
 

 Παντελιάδου, Σ., (1995). Η θέση των παιδιών με εδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις 
συνηθισμένες τάξεις: Μια ερευνητική προσέγγιση, στο Σύγχρονη Εκπαίδευση, τχ. 
82-83, σς. 90-96.  

 
 

 Παντελιάδου Σ., (2000). Μαθησιακές δυσκολίες και εκπαιδευτική πράξη. Τι και 
γιατί, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα. 

 
 

 Παντελιάδου Σ. & Νικολαραΐζη Μ., (2000). Ανάγκες επιμόρφωσης στην Ειδική 
Αγωγή: μια ποιοτική ερευνητική προσέγγιση, στο Πρακτικά Συνεδρίου Ειδικής 
αγωγής, Κυπριωτάκης Α., (επιμ.). Τάσεις και προοπτικές Αγωγής και Εκπαίδευσης 
των Ατόμων με Ειδικές ανάγκες στην Ενωμένη Ευρώπη σήμερα, Πανεπιστήμιο 
Κρήτης - Σχολή Επιστημών Αγωγής Π.Τ.Δ.Ε., Ρέθυμνο. 

 
 

 Παντελιάδου Σ. &  Πατσιοδήμου Α., (2000). Στάσεις και απόψεις των 
εκπαιδευτικών για την επιμόρφωση στην ειδική αγωγή, Θεσσαλονίκη.  

 
 

 Παντίδης Σ. & Πασιάς Γ., (2004). Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση. Όψεις, 
Θεωρήσεις, Προβληματισμοί, Τόμος Α΄, Gutenberg, Αθήνα. 

 
 

 Πανούσης Γ., (2005). Από την κοινωνία της αγοράς στην αγοραία εκπαίδευση, στο 
Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Πολιτική μεταξύ Κράτους και Αγοράς,  Γράβαρης 
Δ. - Παπαδάκης Ν., επιμ., Σαββάλας, Αθήνα.  

 
 

 Παπαδοπούλου Δ., (2002). Κοινωνικός αποκλεισμός: Εισαγωγή στην έννοια και τη 
διαδικασία, στο Παπαδοπούλου Δ. επιμ., Κοινωνικός αποκλεισμός: για τους 
ανθρώπους που παραμερίζουμε…, Αθήνα, Αρμός.   

 
 

 Παπαδόπουλος Ν., (1994). Λεξικό της ψυχολογίας, με τετραγλωσσία όρων, Αθήνα. 
 
 

 Παπαδόπουλος Ν., (1997). Ψυχολογία, Εξελικτική, Προσωπικότητας - Ατομικών 
διαφορών, Κοινωνική - Ανθρώπινες σχέσεις, Γενική Πειραματική, Αθήνα. 

 
 

 Παπαδάκης Ν., (2003). Εκπαιδευτική Πολιτική. Η εκπαιδευτική πολιτική ως 
κοινωνική πολιτική; Επιστημολογικές, μεθοδολογικές όψεις και θεματικά πεδία, 
Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα. 

 
 

 Παπαναστασίου Κ., (1996). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας, αυτοέκδοση, 
Λευκωσία.   



  - 188 -

 Παπάνης Ε. - Γιαβρίμης Π. - Βίκη Α., (2007). Ειδική Αγωγή, Επαγγελματικός 
προσανατολισμός ατόμων με αναπηρία και αποασυλοποίηση. Ίδρυμα Κοινωνικής 
Πρόνοιας «Η Θεομήτωρ» Αγιάσου - Λέσβου, Μυτιλήνη.   

 
 

 Παρασκευόπουλος Ι., Καλαντζή - Αζίζι Α., Γιαννίτσας Ν., (1999). Αθηνά Τέστ, 
διάγνωσης δυσκολιών μάθησης. Δομή και χρησιμότητα, Ελληνικά Γράμματα, 
Αθήνα.   

 
 

 Πασιαρδής Π., (1994). Η νομοθεσία για την ειδική εκπαίδευση στις Η.Π.Α. 
Ανάλυση του νόμου P.L. 94-142 και σύγκριση με την κατάσταση στην Κύπρο, στο 
Καΐλα Μ.- Πολεμικός Ν.- Φιλίππου Γ., (επιμ.), Διεπιστημονικό Ευρωπαϊκό 
Συμπόσιο, Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, «Σύγχρονες κατευθύνσεις και απόψεις σε 
προβλήματα πρόληψης, παρέμβασης, αντιμετώπισης» Τόμος Α΄, Ρόδος, Μάιος 
1992, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.  

 
 

 Πατσάλης Χ., (1994). Η ενσωμάτωση των παιδιών με ειδικές ανάγκες στο 
κανονικό Δημοτικό Σχολείο, Εκπαιδευτική Κοινότητα, 26, σσ. 22-23. 

 
 

 Πολυχρονόπουλος, Π., (1980).  Παιδεία και πολιτική  στην  Ελλάδα. Κριτική 
ανάλυση και αξιολόγηση των ιδεολογικών και γνωστικών λειτουργιών του 
σχολιού συστήματος 1950-1975, τ.Α΄,  Καστανιώτης,  Αθήνα. 

   
 

 Πολυχρονοπούλου Σ., (2003). Παιδιά και έφηβοι με ειδικές ανάγκες και 
δυνατότητες. Σύγχρονες τάσεις Εκπαίδευσης και ειδικής υποστήριξης, Τόμος Α΄, 
Ατραπός, Αθήνα. 

 
 

 Πρεσβέλου Κ., (2006).Δικαίωμα στη διαφορετικότητα. Δικαίωμα στην ισότητα. 
Εξελικτικές τάσεις στη μελέτη και στις εφαρμογές της μειονεκτικότητας των 
Α.μ.Ε.Α., στο Αντικαιάδας. Αναπαραστάσεις και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για 
τα άτομα με ειδικές ανάγκες, Ρήγα Α. - Β., και συνεργάτες επιμ., Ελληνικά 
Γράμματα, Αθήνα.  

 
 

 Πυργιωτάκης Ι., (2001). Εκπαίδευση και Κοινωνία στην Ελλάδα. Οι διαλεκτικές 
σχέσεις και οι αδιάλλακτες συγκρούσεις, Παπαδάκης Ν., (επιμ.),  Ελληνικά 
Γράμματα, Αθήνα. 

 
 

 Πυργιωτάκης Ι., (1999). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη, Ελληνικά 
Γράμματα, Αθήνα. 

 
 

 Πυργιωτάκης Ι., (1992). Έλληνες δάσκαλοι. Εμπειρική προσέγγιση των συνθηκών 
εργασίας, Γρηγόρης, Αθήνα. 

 
 



  - 189 -

 Ράπτης Α. & Ράπτη Α., (2002). Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της 
πληροφορίας, Ολική προσέγγιση, Τόμος Α΄, αυτοέκδοση, Αθήνα. 

 
 

 Ρήγα Α. - Β., (1997). Κοινωνικές αναπαραστάσεις και ψυχοκοινωνική ταυτότητα. 
Σύγχρονες Ελληνικές μελέτες βασισμένες στην εγω-οικολογική θεωρία, 
Μαυρομμάτη, Αθήνα.  

 
 

 Ritzer G., (2000). Θεωρία των συμβολικών διαντιδράσεων, στο Σύγχρονη 
κοινωνιολογική θεωρία τόμ. Α΄, Πετμεζίδου Μ. (επιμ.), Πανεπιστημιακές 
Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο. 

 
 

 Robson C., (2007). Η έρευνα του πραγματικού κόσμου, Gutenberg, Αθήνα. 
 
 

 Roll D., (1997). Έχουν όλοι φίλους; Συνεκπαίδευση και κοινωνική ένταξη, στο 
Συνεκπαίδευση παιδιών με και χωρίς προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς, 
Τάφα Ε. επιμ., Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα. 

 
 

 Ρούσος Π. - Τσαούσης Γ., (2006). Στατιστική εφαρμοσμένη στις κοινωνικές 
επιστήμες, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.  

 
 

 Σαΐτης Χ., (1997). Διοικητική μεταρρύθμιση στην ελληνική εκπαίδευση: 1976-1996, 
στο Νέα Παιδεία, τεύχος 81, σελ. 109-120. 

 
 

 Saleh L., (1996). Προς ένα σχολείο για όλους: Επενδύοντας στους δασκάλους 
βελτιώνουμε τα σχολεία, στο δεύτερο πανελλήνιο συνέδριο ειδικής αγωγής της 
Ιονίου Σχολής, Σχολείο για όλους, συνεκπαίδευση παιδιών με και χωρίς ειδικές 
ανάγκες, σελ. 96-111, Αθήνα. 

 
 

 Segal S., (1999). Εμπειρίες από το εκπαιδευτικό σύστημα ειδικής εκπαίδευσης στη 
Μεγάλη Βρετανία, στο Στασινός Δ., (επιμ.), Μαθησιακές δυσκολίες του παιδιού και 
του εφήβου, Gutenberg, σελ. 185-199, Αθήνα. 

 
 

 Sehrbrock P., (2004). Ενσωμάτωση (integration) και ένταξη (inclusion): δύο όψεις 
του ίδιου νομίσματος;, στο Σύγχρονες ενταξιακές προσεγγίσεις, Ζώνιου-Σιδέρη Α., 
επιμ. Τόμος Α΄ Θεωρία, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.  

 
 

 Σιδηροπούλου-Δημακάκου Δ. & Δημητρόπουλος Α., (2000α). Επαγγελματικός 
προσανατολισμός ατόμων με ειδικές ανάγκες και ατόμων που κινδυνεύουν από 
κοινωνικό αποκλεισμό, στο Ζώνιου-Σιδέρη Α., επιμ. Άτομα με ειδικές ανάγκες και 
η ένταξή τους, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα. 

 
 



  - 190 -

 Σούλης Σ. - Γ., (2001). Τα παιδιά με βαριά νοητική καθυστέρηση και ο κόσμος τους. 
Άτομα με πολλαπλές αναπηρίες, Gutenberg, Αθήνα. 

 
 

 Σούλης Σ. - Γ., (2002). Παιδαγωγική της Ένταξης, Από το «Σχολείο του 
Διαχωρισμού» σε ένα «Σχολείο για όλους», Τόμος Α΄, Δάρδανος, Αθήνα. 

 
 

 Σούλης Σ. - Γ., (2008). Ένα Σχολείο για Όλους. Από την έρευνα στην πράξη. 
Παιδαγωγική της Ένταξης, Τόμος Β΄, Gutenberg, Αθήνα. 

 
 

 Στάθης Φ., (1994). Θέματα Ειδικής Αγωγής, Έλλην, Αθήνα. 
 
 

 Στασινός Δ., (1991). Η Ειδική Εκπαίδευση στην Ελλάδα. Αντιλήψεις, θεσμοί και 
πρακτικές Κράτος και ιδιωτική πρωτοβουλία (1906-1989), Gutenberg, Αθήνα. 

 
 

 Stephen V. E., (2003). Εισαγωγή στη μεθοδολογία της πολιτικής επιστήμης, 
Κουσκουβέλης Η., επιμ.,  Ποιότητα, Αθήνα.    

 
 

 Σχέδιο Νόμου, Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες, στο http://www.alfavita.gr/egiklioi/eg842b.php 
(ανακτήθηκε στις 04/08/2008).  

 
 

 Τάφα Ε., (1997). Προσχολική παρέμβαση σε νηπιαγωγεία συνςκπαίδευσης για 
παιδιά με προβλήματα μάθησης ή και συμπεριφοράς, στο Συνεκπαίδευση παιδιών 
με και χωρίς προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς, Τάφα Ε. επιμ., Ελληνικά 
Γράμματα, Αθήνα.   

 
 

 Τζουριάδου Μ., (1995). Παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Μια 
ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση, Προμηθεύς, Θεσσαλονίκη.  

 
 

 Τζουριάδου Μ., (2000). Παιδιά με ειδικές ανάγκες στο περιθώριο της σχολικής 
ζωής: Η κοινωνική κατασκευή της αναπηρίας, στο Πρακτικά Συνεδρίου Ειδικής 
αγωγής, Κυπριωτάκης Α., (επιμ.). Τάσεις και προοπτικές Αγωγής και Εκπαίδευσης 
των Ατόμων με Ειδικές ανάγκες στην Ενωμένη Ευρώπη σήμερα, Πανεπιστήμιο 
Κρήτης - Σχολή Επιστημών Αγωγής Π.Τ.Δ.Ε., Ρέθυμνο. 

 
 

 Τζουριάδου Μ., (2001). Πρώιμη παρέμβαση, σύγχρονες τάσεις και προοπτικές, 
Προμηθεύς, Θεσσαλονίκη. 

 
 

 Το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την Παιδεία, (2004). 
Αναβάθμιση βασικών τομέων της εκπαίδευσης, Εκπαίδευση για παιδιά με ειδικές 
ανάγκες, Αθήνα, στο http://www.nd.gr/programma/index2b.html#III.%20ANA-

http://www.alfavita.gr/


  - 191 -

BAΘMIΣH%20BAΣIKΩN%20TOMEΩN%20THΣ%20EKΠAIΔEYΣHΣ 
(ανακτήθηκε στις 28/12/2007). 

 
 

 Τρέσσου Ε., (1999). Αποκλεισμός ειδικών ομάδων από την εκπαίδευση και μέσω 
της εκπαίδευσης. Ποιες ομάδες κινδυνεύουν περισσότερο, στο Τσιάκαλος Γ., 
Ανθρώπινη αξιοπρέπεια και κοινωνικός αποκλεισμός, Ελληνικά Γράμματα, 
Αθήνα. 

 
 

 Τσιάκαλος Γ., (1999). Ανθρώπινη αξιοπρέπεια,  κοινωνικός αποκλεισμός και 
εκπαίδευση στην Ευρώπη, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα. 

 
 

 Τσιάκαλος Γ.,(2003). Η υπόσχεση της Παιδαγωγικής, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη. 
 
 

 Τσιναρέλης Γ., (1993). Η ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Επειδή η  
διαφορά είναι δικαίωμα, Θεσσαλονίκη τ. 46-47 σελ 18-29, Αθήνα. 

 
 

 ΥΠ.Ε.Π.Θ. - Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής (1984). Δελτίο πληροφοριών ειδικής 
αγωγής, Ο.Ε.Δ.Β., Αθήνα. 

 
 

 ΥΠ.Ε.Π.Θ. - Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής (1986). Δελτίο πληροφοριών ειδικής 
αγωγής, Ο.Ε.Δ.Β., Αθήνα. 

 
 

 ΥΠ.Ε.Π.Θ. - Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής (1988). Δελτίο πληροφοριών ειδικής 
αγωγής, Ο.Ε.Δ.Β., Αθήνα. 

 
 

 ΥΠ.Ε.Π.Θ., (1984). Θέμα εγκυκλίου: Εγκύκλιος για την εκπαίδευση των παιδιών με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, Αριθ. Πρωτ., Βαθμ. Προτ. Γ6/143/12.04.1983, στο 
Δελτίο πληροφοριών ειδικής αγωγής, Ο.Ε.Δ.Β., Αθήνα. 

 
 

 ΥΠ.Ε.Π.Θ., (1984). Θέμα εγκυκλίου: Ανάπτυξη ειδικών τάξεων και άλλα θέματα 
ειδικής αγωγής, Αριθ. Πρωτ. Γ6/399/1.10.1984, στο Δελτίο πληροφοριών ειδικής 
αγωγής, Ο.Ε.Δ.Β., Αθήνα. 

 
 

 ΥΠ.Ε.Π.Θ., (1988). Θέμα εγκυκλίου: Θέματα αγωγής και εκπαίδευσης μαθητών με  
ειδικές ανάγκες, Αριθ. Πρωτ. Γ6/636/27.11.1986, στο Δελτίο πληροφοριών ειδικής 
αγωγής, Ο.Ε.Δ.Β., Αθήνα. 

 
 

 ΥΠ.Ε.Π.Θ. - Π.Ι., Τμήμα Ειδικής Αγωγής (2004). Χαρτογράφηση - Αναλυτικά 
προγράμματα ειδικής αγωγής, Αθήνα, στο http://www.pi-schools.gr/ special_ edu 
caion/xartografisi/hartographisi-part1.pdf (ανακτήθηκε στις 1/12/2007). 

 

http://www.nd.gr/programma/index2b.html#III.%20ANA-BA�MI�H%20BA�IK�N%20TOME�N%20TH�%20EK�AI�EY�H�
http://www.nd.gr/programma/index2b.html#III.%20ANA-BA�MI�H%20BA�IK�N%20TOME�N%20TH�%20EK�AI�EY�H�
http://www.nd.gr/programma/index2b.html#III.%20ANA-BA�MI�H%20BA�IK�N%20TOME�N%20TH�%20EK�AI�EY�H�
http://www.pi-schools.gr/


  - 192 -

 ΥΠ.Ε.Π.Θ. - Π.Ι., Τμήμα Ειδικής Αγωγής (2004). Χαρτογράφηση - Αναλυτικά 
προγράμματα ειδικής αγωγής, Αθήνα, στο http://www.pi-schools.gr/ special_ edu 
caion/xartografisi/hartographisi-part2.pdf (ανακτήθηκε στις 1/12/2007).  

 
 

 ΥΠ.Ε.Π.Θ. - Π.Ι., Τμήμα Ειδικής Αγωγής (2004). Χαρτογράφηση - Αναλυτικά 
προγράμματα ειδικής αγωγής, Αθήνα, στο http://www.pi-schools.gr/ special_ edu 
caion/xartografisi/hartographisi-part3.pdf (ανακτήθηκε στις 1/12/2007). 

 
 

 ΥΠ.Ε.Π.Θ. - Π.Ι., Τμήμα Ειδικής Αγωγής (2004). Αναλυτικά προγράμματα 
σπουδών για μαθητές με κινητικές αναπηρίες, Αθήνα, στο http://www.pi-
schools.gr/special_education/kinitikes_anap/kinitikes-anapiries-part00.pdf 
(ανακτήθηκε στις 1/12/2007). 

 
 

 ΥΠ.Ε.Π.Θ. - Π.Ι., Τμήμα Ειδικής Αγωγής (2004). Αναλυτικά προγράμματα 
σπουδών για μαθητές με αυτισμό, Αθήνα, στο http://www.pi-schools. gr/ special _ 
education/aps-depps-autismos.pdf (ανακτήθηκε στις 2/12/2007). 

 
 

 ΥΠ.Ε.Π.Θ. - Π.Ι., Τμήμα Ειδικής Αγωγής (2004). Αναλυτικά προγράμματα 
σπουδών για μαθητές με προβλήματα ακοής για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 
Αθήνα, στο http://www.pi-schools.gr/special_education/ kofo si-a/kofosi-a-part-
01.pdf (ανακτήθηκε στις 2/12/2007).  

 
 

 ΥΠ.Ε.Π.Θ. - Π.Ι., Τμήμα Ειδικής Αγωγής (2004). Αναλυτικά προγράμματα για την 
εκπαίδευση κωφών, Αθήνα, στο http://www.pi-schools.gr/special_education/ kofo 
si-a/kofosi-a-part-02.pdf (ανακτήθηκε στις 2/12/2007).  

 
 

 ΥΠ.Ε.Π.Θ. - Π.Ι., Τμήμα Ειδικής Αγωγής (2004). Αναλυτικά προγράμματα 
σπουδών για μαθητές με ελαφριά και μέτρια νοητική καθυστέρηση, Αθήνα,  στο  
http://www.pi-schools.gr/special_education/varia-noitiki-kathisterisi/varia_kathi-
sterisi-part-1.pdf(ανακτήθηκε στις 3/12/2007).  

 
 

 ΥΠ.Ε.Π.Θ. - Π.Ι., Τμήμα Ειδικής Αγωγής (2004). Αναλυτικά προγράμματα 
σπουδών για μαθητές με ελαφριά και μέτρια νοητική καθυστέρηση, Αθήνα,  στο  
http://www.pi-schools.gr/special_education/elafria_kathisterisi/metria-elafria-
kathisterisi-00.pdf (ανακτήθηκε στις 3/12/2007).  

 
 

 ΥΠ.Ε.Π.Θ., (2006). Θέμα εγκυκλίου: Καθορισμός  των  ιδιαίτερων καθηκόντων και 
αρμοδιοτήτων, α) Του εκπαιδευτικού προσωπικού, που υπηρετεί στην πρωτο-βάθμια 
και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ειδικά σχολεία, 
τμήματα ένταξης), και σε προγράμματα ειδικής αγωγής (παράλληλη στήριξη και 
παροχή διδασκαλίας στο σπίτι). β) Του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, και του 
ειδικού προσωπικού που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 14.03.2006, Αθήνα. 

 

http://www.pi-schools.gr/
http://www.pi-schools.gr/
http://www.pi-schools.gr/special_education/kinitikes_anap/kinitikes-anapiries-part00.pdf
http://www.pi-schools.gr/special_education/kinitikes_anap/kinitikes-anapiries-part00.pdf
http://www.pi-schools/
http://www.pi-schools.gr/special_education/ kofo si-a/kofosi-a-part-01.pdf
http://www.pi-schools.gr/special_education/ kofo si-a/kofosi-a-part-01.pdf
http://www.pi-schools.gr/special_education/kofosi-a/kofosi-a-part-02.pdf
http://www.pi-schools.gr/special_education/kofosi-a/kofosi-a-part-02.pdf
http://www.pi-schools.gr/special_education/varia-noitiki-kathisterisi/varia_


  - 193 -

 ΥΠ.Ε.Π.Θ., (2006).  Πλήρωση  θέσεων  σχολικών  συμβούλων  Πρωτοβάθμιας  
Εκπαίδευσης, Αρ. Πρωτ.  Βαθμός Προτερ. Φ.351.1/ 27 / 92313/ Δ1/13.09.2006, 
Αθήνα. 

 
 

 ΥΠ.Ε.Π.Θ., (2007). Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στο http:// 
www.ypepth.gr/docs/topothetiseis_simboulwn_athmias.doc (ανακτήθηκε στις 
09/08/2007).  

 
 

 ΥΠ.Ε.Π.Θ., (2007). Τοποθέτηση εκπαιδευτικών με υπερωριακή εργασία- 
συμπλήρωση ωραρίου για κάλυψη λειτουργικών κενών στα Σχολεία της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Αρ. Πρωτ. Φ.361.1/857/131179/ 
Δ1/19.11.2007 Αθήνα. 

 
 

 ΥΠ.Ε.Π.Θ., (2008). Δελτίο τύπου, Ψήφιση του Νομοσχεδίου για την Ειδική 
Αγωγή και Εκπαίδευση των Ατόμων με Αναπηρία ή με Ειδικές Εκπαιδευτικές 
Ανάγκες, Αθήνα, στο  http://www.pde.gr/forum/index.php?page=475 (ανακτήθηκε 
στις 05/09/2008).  

 
 

 ΥΠ.Ε.Π.Θ. - Π.Ι., (2008). Σχέδια διδασκαλίας και υποστηρικτικό υλικό για 
μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για 
το μάθημα της γλώσσας στο Δημοτικό,  Τεύχος Α΄,  Καρακίτσιος Α., Ευκαρπίδης 
Π. & Αναγνωστοπούλου Ε., Αθήνα.  

 
 

 ΥΠ.Ε.Π.Θ. - Π.Ι., (2008). Υποστηρικτικό υλικό για μαθητές με μαθησιακές 
δυσκολίες, Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το μάθημα της γλώσσας 
στο Δημοτικό,  Τεύχος Β΄,  Καρακίτσιος Α., Ευκαρπίδης Π. & Αναγνωστοπούλου 
Ε., Αθήνα.  

 
 

 ΥΠ.Ε.Π.Θ. - Π.Ι., (2008). Σχέδια διδασκαλίας για μαθητές με μαθησιακές 
δυσκολίες, Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά και τις 
Φυσικές Επιστήμες στο Δημοτικό, Τζεκάκη Μ., Μπάρμπας Γ. & Καλκάνης Γ., 
Αθήνα.  

 
 

 Υπουργική Απόφαση Γ6/102357/1.10.2002, (ΦΕΚ 1319Β΄/10.10.2002), για την 
ένταξη, φοίτηση και αποφοίτηση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε 
όλους τους τύπους των σχολείων Ειδικής Αγωγής και τα Τμήματα Ένταξης.  

 
 

 Υπουργική απόφαση 108474/Γ6/16-10-2002, (ΦΕΚ 1356/τ.Β΄/21.10.2002), 
Προϋποθέσεις, διαδικασία και τρόπος παροχής εκπαίδευσης στο σπίτι των ατόμων 
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στο http://www.fa3.gr/eidiki_agogi/20-ekpaid-
sto-spiti.htm (ανακτήθηκε στις 29/01/2008). 

 
 

http://www.ypepth.gr/docs/topothetiseis_simboulwn_athmias.doc
http://www.pde.gr/forum/index.php?page=475
http://www.fa3.gr/eidiki_agogi/20-ekpaid-sto-spiti.htm
http://www.fa3.gr/eidiki_agogi/20-ekpaid-sto-spiti.htm


  - 194 -

 Υφαντή Α., (1994). Μοντέλα εκπαιδευτικής πολιτικής και εκπαιδευτικός έλεγχος 
στην Ελλάδα, στο Νέα Παιδεία, τεύχος 71, σελ. 106-117. 

 
 

 Υφαντή Α. και Βοζαΐτης Γ., (2005). Απόπειρες αποκέντρωσης του εκπαιδευτικού 
ελέγχου και ενδυνάμωσης του σχολείου στην Ελλάδα (1985 - 2003), στο Διοικητική 
Ενημέρωση, τεύχος 34. 

 
 

 Φερώνας Α., (2004). Φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμός σε Ευρώπη και Ελλάδα: 
Έννοιες, αντιλήψεις, πολιτικές, Σάκκουλα, Αθήνα. 

 
 

 Φίλιας Β., (2004). Εισαγωγή στη Μεθοδολογία και τις τεχνικές των Κοινωνικών 
ερευνών, Αθήνα, Gutemberg. 

 
 

 Φλουρής Γ., (2000). Αναλυτικά Προγράμματα για μια Νέα Εποχή στην Εκπαίδευση, 
Γρηγόρη, Αθήνα.  

 
 

 Φλουρής Γ., (2006). Αναζητώντας την «εκπαιδευτική οικολογία » των παιδιών  με 
ειδικές ανάγκες, στο Οικογένεια και Σχολείο, Βλάχου Α.- Καΐλα Μ. - Στρογγυλός 
Β., (επιμ.), Ατραπός, Αθήνα. 

 
 

 Φτιάκα Ε., (2000). Από πού ερχόμαστε και πού πάμε; Κυπριακή πολιτεία και ειδική 
εκπαίδευση, στο Πρακτικά Συνεδρίου Ειδικής αγωγής, Κυπριωτάκης Α., (επιμ.). 
Τάσεις και προοπτικές Αγωγής και Εκπαίδευσης των Ατόμων με Ειδικές ανάγκες 
στην Ενωμένη Ευρώπη σήμερα, Πανεπιστήμιο Κρήτης - Σχολή Επιστημών Αγωγής 
Π.Τ.Δ.Ε., Ρέθυμνο. 

 
 

 Φτιάκα Ε. & Συμεωνίδου Σ., (2001). Ειδική Εκπαίδευση: πολιτική και πρακτική, 
στο Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τχ.32, σσ. 81-103. 

 
 

 Vanderhaeghen Β., (1994). Ευρωπαϊκά προγράμματα και άτομα με ειδικές ανάγκες, 
στο Καΐλα Μ.- Πολεμικός Ν.- Φιλίππου Γ., (επιμ.), Διεπιστημονικό Ευρωπαϊκό 
Συμπόσιο, Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, «Σύγχρονες κατευθύνσεις και απόψεις σε 
προβλήματα πρόληψης, παρέμβασης, αντιμετώπισης» Τόμος Β΄, Ρόδος, Μάιος 
1992, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.  

 
 

 Volker Toth L., (2004α). Η εμπειρία των γονέων στην πρακτική της ένταξης, στο 
Σύγχρονες ενταξιακές προσεγγίσεις, Ζώνιου-Σιδέρη Α., επιμ. Τόμος Α΄ Θεωρία, 
Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα. 

 
 

 Watkins A., (2004).  Ενταξιακή εκπαίδευση: πληροφορίες σχετικές με την πολιτική 
και την πρακτική σε δεκαεπτά χώρες της Ευρώπης, Η πολιτική της ένταξης 



  - 195 -

(inclusion), στο Σύγχρονες ενταξιακές προσεγγίσεις, Ζώνιου-Σιδέρη Α., επιμ. 
Τόμος Α΄ Θεωρία, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.  

 
 

 Χαραμής Π., (2004β). Η ένταξη των παιδιών με  ειδικές ανάγκες στην εκπαίδευση: 
το ζήτημα της αξιολόγησης, στο Σύγχρονες ενταξιακές προσεγγίσεις, Ζώνιου-
Σιδέρη Α., επιμ. Τόμος Β΄ Θεωρία, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.  

 
 

 Χαρουπιάς Α., (2000). Ο συντονιστής παιδαγωγός ενσωμάτωσης στην ελληνική 
ειδική αγωγή και εκπαίδευση, στο Πρακτικά Συνεδρίου Ειδικής αγωγής, 
Κυπριωτάκης Α., (επιμ.). Τάσεις και προοπτικές Αγωγής και Εκπαίδευσης των 
Ατόμων με Ειδικές ανάγκες στην Ενωμένη Ευρώπη σήμερα, Πανεπιστήμιο Κρήτης 
- Σχολή Επιστημών Αγωγής Π.Τ.Δ.Ε., Ρέθυμνο. 

 
 

 Χαρουπιάς Α., (2003). Η ισότιμη συνεκπαίδευση (inclusion), στο www.epeaek. 
ncsr.gr (ανακτήθηκε στις 02/10/2007). 

 
 

 Χαρουπιάς Α., (2004). Ο συντονιστής Παιδαγωγός Ένταξης/Ενσωμάτωσης. Μια 
μελέτη περίπτωσης. Το ιστορικό μιας μελέτης για την αναβάθμιση της παιδαγωγικής 
υποστήριξης των παιδιών με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες σε κοινή σχολική 
μονάδα,  στο http://epeaek.ncsr.gr/library_attach/20042217870.CharoupiasPart_4-
3.pdf (ανακτήθηκε στις 02/02/2008). 

 
 

 Χαρουπιάς Α., (2005). Διαδικασίες ίδρυσης και πρώτης λειτουργίας τμήματος 
ένταξης, στο http://dipe.kav.sch.gr/8ssea/nomothesia/Charoupias_Protasi_TE.pdf 
(ανακτήθηκε στις 26/01/2008). 
 
 

 Χαρουπιάς Α., (2007).  Εξειδίκευση και διαβίου επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Παιδαγωγική της Ειδικής 
Εκπαίδευσης με τη μεθοδολογία της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, στο 
Η Ειδική Αγωγή στην Κοινωνία της Γνώσης, 1ο  Πανελλήνιο Συνέδριο  Ειδικής 
Αγωγής με διεθνή συμμετοχή, τόμος Β΄, Γρηγόρης, Αθήνα.  

 
 

 Χαρουπιάς Α., (2007). Προγράμματα παράλληλης στήριξης μαθητών με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες στο συνηθισμένο σχολείο. Διαπιστώσεις, κριτική και 
προτάσεις για το νέο θεσμό, στο Θέματα ειδικής αγωγής τχ. 39, σελ. 54-65. 

 
 

 Χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων, στο http://europa.eu/scadplus/leg/ el/lvb/ l335 
01.htm (ανακτήθηκε στις 27/12/2007). 

 
 

 Χατζηχρήστου Χ., (2004). Εισαγωγή στη σχολική ψυχολογία, Ελληνικά Γράμματα, 
Αθήνα.  

 
 

http://epeaek.ncsr.gr/library_attach/20042217870.CharoupiasPart_4-3.pdf
http://epeaek.ncsr.gr/library_attach/20042217870.CharoupiasPart_4-3.pdf
http://dipe.kav.sch.gr/8ssea/nomothesia/Charoupias_Protasi_TE.pdf
http://europa.eu/scadplus/leg/


  - 196 -

 Χρηστάκης Κ., (1994). Θέματα Ειδικής Αγωγής: Η ειδική τάξη. Έννοια - Φιλοσο-
φία - Οργάνωση, Τελέθριον, Αθήνα. 

 
 

 Χρηστάκης Κ., (2000). Ιδιαίτερες δυσκολίες και ανάγκες στο δημοτικό σχολείο - 
Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση, Ατραπός, Αθήνα.  

 
 

 Χρηστάκης Κ., (2006). Η εκπαίδευση των παιδιών με δυσκολίες. Εισαγωγή στην 
Ειδική Αγωγή, Τόμος Α΄, Ατραπός, Αθήνα.  

 
 

 Χρηστάκης Κ., (2007). Η Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα: Παρελθόν, Παρόν και 
Μέλλον, στο Η Ειδική Αγωγή στην Κοινωνία της Γνώσης, 1ο  Πανελλήνιο 
Συνέδριο Ειδικής Αγωγής με διεθνή συμμετοχή, τόμος Β΄,  Γρηγόρης, Αθήνα.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  - 197 -

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ 
 
 
 
 
 

 Ainscow M., (1997). Towards  inclusive schooling, in British Journal of Special 
Education, vol.24, no.1, pp. 3-6.  

 
 

 Ainscow M., (2000). The next step for special education: Supporting the 
Development of inclusive practices, in British Journal of Special Education, vol.27, 
no.2, pp. 76-80.  

 
 

 Ainscow M., (2007). Taking an inclusive turn, in Journal of research in special 
educational needs, vol.7, no.1, pp. 3-7.  

 
 

 Avramidis, E. Bayliss, P. & Burden, R. (2000). A survey of mainstream teachers' 
attitudes towards the inclusion of children with special educational needs in the 
ordinary school in one Local Educational Authority. Educational Psychology,  
vol.20, no.2, pp.193-213. 

 
 

 Avramidis, E. & Norwich, B. (2002). Teachers’ attitudes towards inclusion/ 
integration: a review of the literature. European Journal of Special Needs 
Education, vol.17, no.2, pp. 129-147.  

 
 

 Avramidis, E. (2006). Promoting Inclusive Education: from «expertism» to 
sustainable inclusive practices. Στο R. Webb, (Ed). «Changing teaching and 
learning in the primary school».(pp103-114). Buckingham: OUP. 

 
 

 Avramidis, E. & Kalyva, E. (2007). The influence of teaching experience and 
professional development on Greek teachers' attitudes towards inclusion. European 
Journal of Special Needs Education, vol.22, no.4, pp. 367-389.  

 
 

 Ball S. J., (1994). Education reform. A critical and post-structural approach, Open 
University Press, Buckingham - Philadelphia. 

 
 

 Befring Ε.,  (1997). The Enrichment Perspective: A Special Educational Approach 
to an Inclusive School, in Remedial and Special Education, vol.18, no.3, pp.182-
187. 

 
 

 Bradshaw  L. &  Mundia  L.,  (2006).  Attitudes  to  and  concerns about  inclusive 
education: Bruneian in service and preservice teachers, in International Journal of 
Special Education, vol. 21, no.1, pp.35-41. 



  - 198 -

 Carrington S. &  Robinson  R.,  (2004).  A case study of  inclusive school 
development: a journey of learning, in International Journal of Inclusive 
Education, vol. 8, no.2, pp.141-153. 

 
 

 Carroll A., Forlin C. & Jobling A., (2003). The Impact of Teacher Training in 
Special Education on the Attitudes of Australian Preservice General Educators 
towards People with Disabilities, in Teacher education quarterly, vol.30, no.3, 
pp.65-79.  

 
 

 Charon J. (1995). Symbolic Interactionism: an Introduction, an Interpretation, an 
Intergration, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey. 

 
 

 Clough P. &, Corbett J., (2000). Theories of Inclusive Education: A Student's 
Guide, Chapman, London.   

 
 

 Cobb H., (1989). Counseling and psychotherapy with handicapped  children and 
adolescents, in Brown, D., Prout, H., Counseling and psychotherapy with children 
and adolescents, Brandon, Vermot, pp.467-501. 

 
 

 Dale R., (1994). Applied education politics or political sociology of education? 
Researching education policy, The Falmer Press, London, Washington. 

 
 

 Edgar E. & Polloway E., (1994). Education for adolescents with disabilities: 
Curriculum and placement issues, in Journal of special education, vol.27, no.4, 
pp.438-452.  

 
 

 Elhoweris H. &  Alsheikh N., (2006). Teachers’ Attitudes Toward Inclusion, in 
International Journal of Special Education, vol.21, no. 1, pp.115-118. 

 
 

 Farrell P., (2004). School Psychologists Making Inclusion a Reality for All, in 
School Psychology International  vol.25, no. 1, pp.5-19. 

 
 

 Gullian D. & Epstein M., (1990).  Behavior disorders, in Haring, N., McCormick 
L., Exceptional children and youth, Ohio, 153-192. 

 
 

 Hallahan D.P., Kauffman J. M., & Lloyd J.W. (1996). Introduction to learning 
disabilities, Boston: Allyn and Bacon. 

 
 

 Handen B., (1997). Mental retardation, in Mash, E., Terdal, L., Assessment of 
childhood disorders, New York, pp. 369-407. 

 



  - 199 -

 Harris J., (1996). Mental retardation, in Harris J., Developmental neuropsychiatry. 
Assessment, diagnosis and treatment of developmental disorders, Oxford 
University Press, vol. 2, pp. 91-126. 

 
 

 Hegarty S., (1998). International perspectives on special education reform, in 
European Journal of Special Needs Education, vol. 13, no. 1, pp. 112-115. 

 
 

 Hitchcock G. & Hughes D., (1995). Research and the Teacher, Routledge, London 
and New York. 

 
 

 Howlin P., (1985).  Special educational treatment, in Rutter M., Hersov L., Child 
and adolescent psychiatry, Oxford, p.p 851-870. 

 
 

 Huberman, M., (1993). The lives of teachers, Teachers College Press, London. 
 
 

 Idol L., (2006). Toward Inclusion of Special Education Students in General 
Education,  A Program Evaluation of Eight Schools, in Remedial  and Special 
Education, vol.27, no. 2, pp.77-94. 

 
 

 Inclusion Terminology (2000). Inclusion, Full Inclusion, Mainstreaming, Integration,  
[Internet] Available from:http://www.disabilityresources.org /DR Minclterminology. 
html#INCLUSION [Accessed 20 October 2007]. 

 
 

 Jessie E. &  Kay - Cheng  S., (2005). Teacher  perceptions  on  what  a  functional 
curriculum should be for children with special needs, in International Journal of 
Special Education, vol.20, no. 2, pp.6-18. 

 
 

 Kogan M., (1975). Educational Policy-Making: A Study on Interest Groups and 
Parliament, Allen G. and Unwin, London. 

 
 

 Karasavvidis I., (2004). The New Science Teacher: Cultivating Good Practice 
(Book), in Mind, Culture & Activity  vol. 11 no. 1, pp. 78-81.   

 
 

 Kauffman, J. M. (2001). Characteristics of emotional and behavioral disorders of 
children and youth.(7th edition). Columbus: Merill Prentice Hall. 

 
 

 Korinek  L, McLaughlin, & Laycoc V.,  (1995). Least restrictive environment and 
collaboration, in Preventing School Failure, vol.39,  no. 3, pp.6-7.  

 
 



  - 200 -

 Kourkoutas I., (2004). From psychopathology to resilience in school age children: 
promoting inclusive interventions. Presented at the 1st European Congress of 
Special education, University of Thessalonica, November, 2004. 

 
 

 Lambe J. &  Bones R., (2006). Student teachers’ perceptions about inclusive 
classroom teaching in Northern Ireland prior to teaching practice experience, in 
European Journal of Special Needs Education, vol. 21, no. 2, pp. 167-186. 

 
 

 Leyser Y. & Tappendorf K., (2001). Are Attitudes and practices regarding  
mainstreaming changing? A case of teachers in two rural school districts, 
Education, vol.121, no. 4, pp.751-761.  

 
 

 Lipsky D. K. and Garner P., (1999). lnclusive education: a requirement of a 
democratic society, in Inclusive Education: Supporting Inclusion in Education 
Systems των Daniels H. & Garner P., Routledge, London.  

 
 

 Mash E., Terdal L., (1997). Assessment of child and family disturbance:a 
behavioral - systems approach, in Mash E., Terdal L.: Assessment of childhood 
disorders, Guilford Press, New York, 

 
 

 McLean M., (1988). The Conservative Education Policy in Comparative 
Perspective: Return to an English Golden Age or Harbinger of international 
Policy Change?, in British Journal of Educational Studies, vol.36, no.3, pp. 200-
217.  

 
 

 McCormick L., (1990). Communication disorders, in Haring N., McCormick L., 
Exceptional children and youth, Ohio, pp. 327-363. 

 
 

 Mitchell D., (2007). What Really Works in Special and Inclusive Education: Using 
evidence - based teaching strategies London: Routledge. 

 
 

 Morley D., Bailey R., Tan J. & Cooke B., (2005). Inclusive Physical Education: 
teachers’ views of including pupils with Special Educational Needs and/or 
disabilities in Physical Education, in European Physical Education Review, vol.11, 
no.1, pp. 84-107.  

 
 

 Norusis M., (1999). Base SPSS 10.0 application, Guide by SPSS Inc. 
 
 

 Norwich B., (1996). Special needs education or education for all: Connective 
specialization or ideological impurity, in British Journal of Special Education, vol. 
23 No.3, pp. 100-104. 

 



  - 201 -

 Odom S., (2000). Preschool inclusion: What we know and where we go from here, 
in Topics in early childhood special education vol.20, No.1, pp. 20-27. 

 
 

 Padeliadu S. & Lamropoulou V., (1997). Attitudes of special and regular 
education teachers towards school integration, in European Journal of Special 
Needs Education, vol.12, No. 3, pp. 173-183.   

 
 

 Questionnaire Design,(2006).Definition of questionnaire [Internet] Available from 
http://www-static.cc.gatech.edu/classes/cs6751_97_winter/Topics/quest design/ 
[Accessed on 15 November 2007]. 

 
 

 Sacks S., Rosen S., Galord-Ross R., (1990). Visual impairment, in Haring N., 
McCormick, L., Exceptional children and youth, Ohio, pp. 403-445. 

 
 

 Salamanca statement and framework for action on special needs education, 
Adopted by the world conference on special needs education: access and quality, 
Salamanca, Spain, 7-10 June 1994. 

 
 

 Schmitter P., (1974). Still the Century of Corporatism? Review of Politics, vol.36, 
No.1, pp. 93-94. 

 
 

 Scruggs T. E. & Mastropieri M. A., (1996). Teacher perceptions of 
mainstreaming/inclusion 1958- 1995: A research synthesis, in Exceptional 
Children, vol. 63, no. 1, pp. 59-74. 

 
 

 Sebba J., Ainscow M., (1996).  International developments in inclusive education: 
mapping the. Issues, Cambridge Journal of Education vol. 26, No.1, pp.5-18.  

 
 

 Soresi, S. & Notta, L. (2001). La facilitazione dell’ integrazione scolastica, 
Padova: ERIP Editrice. 

 
 

 Tafa E. and Manolitsis G., (2003). Attitudes of Greek parents of typically 
developing Kindergarten children towards inclusive education, in Special Needs 
Education vol.18, No.2, pp.155-171. 

 
 

 Thomas G., (1997). Inclusive Schools for an Inclusive Society, in British Journal of 
Special Education vol.24, No.3, pp.103-107. 

 
 

 Vlachou A., (2006).  Role of special/support teachers in Greek primary schools: a 
counterproductive effect of  “ inclusion ” practices, in International Journal of 
Inclusive Education vol.10, No.1, pp. 39-58.  



  - 202 -

 Vlachou A., Didaskalou E. and Argyrakouli E., (2006).  Preferences of students 
with general learning difficulties for different service delivery modes, in European 
journal of Special Needs Education, vol.21, No.2, pp.201-216. 

 
 

 Yando R., Zigler E., (1984). Severely handicapped children and their families a 
synthesis, in Blacher J., Severely handicapped children and their families, 
Academic Press, Orlando - Florida.     

 
 

 Zoniou - Sideri A., Deropoulou - Derou E., Karagianni P. & Spandagou I., (2006). 
Inclusive discourse in Greece: voices, weak policies, in International Journal of 
Inclusive Education vol.10, No. 2-3, pp. 279-291.  

 
 

 Zoniou - Sideri A.  and  Vlachou  A., (2006). Greek teachers’ belief systems about 
disability and inclusive education, in International Journal of Inclusive Education 
vol.10, No. 4-5, pp. 379-394. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - 203 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  
«ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ» 

 
 

(α ν ώ ν υ μ ο ) 
 
Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι,  
 

Η παρούσα έρευνα έχει ως αντικείμενο μελέτης τις δυσκολίες και τα προβλήματα 
της ένταξης παιδιών με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες στις συνηθισμένες τάξεις, 
καθώς και τις απόψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού 
Ρεθύμνου για πιθανή γενίκευση της συνεκπαίδευσης (inclusive education)* στην 
ελληνική πραγματικότητα. Το ερωτηματολόγιο που έχετε στα χέρια σας και το οποίο θα 
παρακαλούσα θερμά να συμπληρώσετε, αποτελεί μέρος της έρευνας που πραγματοποιώ στο 
πλαίσιο της διπλωματικής μου εργασίας για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών υπό 
την εποπτεία του αναπληρωτή καθηγητή κ. Ν. Παπαδάκη. 

Σας παρακαλώ να απαντήσετε ειλικρινά και υπεύθυνα σε όλες τις ερωτήσεις 
επιλέγοντας ή αναπτύσσοντας κάθε φορά την απάντηση που σας εκφράζει περισσότερο, 
προκειμένου τα συμπεράσματα που θα προκύψουν να είναι έγκυρα και αξιόπιστα. 
Τέλος, σας υπενθυμίζω, ότι το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και προορίζεται 
αποκλειστικά για ερευνητική χρήση. 

Σας ευχαριστώ προκαταβολικά για το χρόνο που θα διαθέσετε για τη συμπλήρωση του 
ερωτηματολογίου και σας εύχομαι κάθε επιτυχία στην επαγγελματική και προσωπική σας 
ζωή.  

 
 
 
 

     Με εκτίμηση 
     Δημήτρης Γεράσης 

     Εκπαιδευτικός, μεταπτυχιακός φοιτητής 
     e-mail: gerasisd@otenet.gr

                                                 
* Ο όρος inclusive education (συνεκπαίδευση) σημαίνει την ένταξη όλων των παιδιών, ανεξάρτητα από 
ικανότητες, ανάγκες, διαφορές, προβλήματα και δυσκολίες σε ένα σχολείο για όλους, όπου λαμβάνουν ίσες 
ευκαιρίες στη διδασκαλία και στη μάθηση. Η επιλογή και η χρησιμοποίηση της έννοιας συνεκπαίδευση 
στην εργασία μας ταυτίζεται με την έννοια της full inclusion (πλήρη συνεκπαίδευση), κατά την οποία οι 
μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  βρίσκονται διαρκώς μέσα στη «γενική τάξη» με το δάσκαλό 
τους, ο οποίος προηγουμένως έχει επιμορφωθεί κατάλληλα, ενώ στις περιπτώσεις όπου χρειάζεται  βοήθεια 
στηρίζεται από τον ειδικό παιδαγωγό ή τον παιδαγωγό ένταξης.  
 

mailto:gerasisd@otenet.gr
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 ΦΥΛΟ:  Άνδρας  

Γυναίκα 
 

 ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ………… 
 Μετεκπαίδευση - Επιμόρφωση: 
 Διδασκαλείο  

ειδικής αγωγής 
 Διδασκαλείο  

γενικής αγωγής 
  ΣΕΛΔΕ    ΠΕΚ 

  Σεμινάρια σε κάποιο τομέα της ειδικής αγωγής:  
 Ναι  Όχι Αν ναι, σε ποιο; 

  Άλλο πτυχίο Α.Ε.Ι:  
 Ναι  Όχι Αν ναι, ποιανού τμήματος:________________________________ 

  Μεταπτυχιακές σπουδές: 
 Ναι  Όχι Αν ναι, σε ποιο τμήμα:___________________________________ 

  Διδακτορικές σπουδές: 
 Ναι  Όχι Αν ναι, σε ποιο τμήμα:___________________________________ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

1. Ποιοι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ε.ε.α.) πιστεύετε ότι πρέπει να φοιτούν σε τμήματα 
ένταξης και ποιοι σε ειδικό σχολείο; Εσείς προσωπικά, σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις 
παρακάτω απόψεις; (Σημειώστε για καθεμία άποψη ξεχωριστά, βάζοντας ένα  στο αντίστοιχο κουτάκι) 

Οι μαθητές με πρέπει να φοιτούν σε: 
 τμήμα ένταξης ειδικό σχολείο 

 
ανικανότητα στο να κατανοούν, να επεξεργάζονται τη 
γλώσσα και να εκφράζονται μέσω αυτής  

  

ολική στέρηση της όρασης (τυφλοί)   

μερική στέρηση της όρασης (αμβλύωπες)   

μειωμένη ακουστική οξύτητα (βαρήκοοι)   

ολική στέρηση της ακοής (κωφοί)   

προβλήματα νευρολογικής φύσης όπως εγκεφαλική 
παράλυση ή επιμέρους μορφές της (τετραπληγία,  
ημιπληγία,  παραπληγία κ.α.)  

  

σωματικές αναπηρίες (αγκύλωση, ατελής οστεογένεση 
κ.α.) 

  

ειδικές δυσκολίες στη μάθηση (δυσλεξία, δυσαριθμησία, 
δυσαναγνωστία) 

  

ήπια προβληματική συμπεριφορά (ελαφριά έως μέτρια 
επιθετικότητα, ελλειμματική προσοχή)  

  

εκτεταμένα προβλήματα συμπεριφοράς (επιθετικότητα, 
έντονη υπερκινητικότητα)  

  

ήπια νοητική ανεπάρκεια    

μέτρια νοητική ανεπάρκεια    

βαριά νοητική ανεπάρκεια    

σύνθετες συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες και 
όσοι παρουσιάζουν αυτισμό και άλλες διαταραχές 
ανάπτυξης, (Rett, Asperger κ.α.)  
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2. Για ποιους από τους παρακάτω λόγους θα συμφωνούσατε κάποιος μαθητής να φοιτήσει σε τμήμα 
ένταξης ή σε ειδικό σχολείο; (Σημειώστε για καθεμία άποψη ξεχωριστά, βάζοντας ένα  στο αντίστοιχο 
κουτάκι) 

 Με αυτή την άποψη: 
Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Διαφωνώ 

απόλυτα 
Διαφωνώ 
αρκετά 

Ούτε διαφωνώ 
ούτε συμφωνώ/ 
Δεν έχω άποψη 

Συμφωνώ 
αρκετά 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

Απαιτούν συνεχή ατομική προσοχή, με συνέπεια να 
αποβαίνει σε βάρος των υπόλοιπων μαθητών.  

     

Είναι προτιμότερο να εκπαιδεύονται με τους «ομοίους 
τους».  

     

Για να εκπαιδευτούν κατάλληλα χρειάζονται ειδικούς 
παιδαγωγούς με απαραίτητες γνώσεις και εφόδια, κάτι 
που εγώ προσωπικά δε διαθέτω προς το παρόν. 

     

Χρειάζονται υποστηρικτικό υλικό, το οποίο δε διαθέτω 
και δεν γνωρίζω ποιο είναι κατάλληλο σε κάθε περί-
πτωση.  

     

Μου προκαλούν μελαγχολία, άγχος και ανασφάλεια.       

Επηρεάζουν αρνητικά τα άλλα παιδιά και το κλίμα της 
τάξης. 

     

Δεν μπορούν να προσαρμοστούν στο σύνολο των 
απαιτήσεων της «κοινής» τάξης. 

     

Δημιουργούν συνεχώς προβλήματα στην τάξη και 
κυρίως οι μαθητές που παρουσιάζουν διάφορες μορφές 
επιθετικότητας ή διαταραχών με αποτέλεσμα να μην 
μπορώ να επιτελέσω απερίσπαστα το έργο μου. 

     

Κάτι άλλο. Τι;  
……………………………………………………………….………………………………………………………………………… 

 
3. Οφέλη των τμημάτων ένταξης. Εσείς προσωπικά, σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις 

παρακάτω απόψεις; (Σημειώστε για καθεμία άποψη ξεχωριστά, βάζοντας ένα  στο αντίστοιχο κουτάκι) 
                          Με αυτή την άποψη: 

 Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ 
αρκετά 

Ούτε διαφωνώ 
ούτε συμφωνώ/ 
Δεν έχω άποψη 

Συμφωνώ 
αρκετά 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

Οι μαθητές με ε.ε.α. λαμβάνουν καταλληλότερη υποστή-
ριξη και διδασκαλία στα τμήματα ένταξης. 

     

Οι μαθητές που φοιτούν σε τμήματα ένταξης βελτιώνουν 
τις γνωστικές ικανότητές τους.   

     

Οι μαθητές που φοιτούν σε τμήματα ένταξης βελτιώνουν 
τις διαπροσωπικές σχέσεις τους στην «κανονική» τάξη.    

     

Το τμήμα ένταξης εκπαιδεύει μαθητές σε μικρές ομάδες 
με σημαντικές πιθανότητες επιτυχίας. 

     

Οι μαθητές νιώθουν πιο οικεία και «ζεστά» στα τμήματα 
ένταξης.    

     

Ο θεσμός του τμήματος ένταξης είναι αποτελεσματικός 
ως μέσο προώθησης και υλοποίησης της ένταξης. 

     

Στα τμήματα ένταξης επιτυγχάνεται συνοχή και συνέχεια 
της μαθησιακής διαδικασίας. 

     

Mε βάση την εμπειρία σας πολλά παιδιά έχουν βοηθηθεί από τα 
τμήματα  ένταξης σε :      

 

α) συμπεριφορικό επίπεδο;           

β) κοινωνικό επίπεδο;           

γ)  μαθησιακό επίπεδο;           

Κάτι άλλο. Τι;  
……………………………………………………………….………………………………………………………………………… 
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4. Εσείς προσωπικά, σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω απόψεις; (Σημειώστε για 
καθεμία άποψη ξεχωριστά, βάζοντας ένα  στο αντίστοιχο κουτάκι) 

 Με αυτή την άποψη: 
Προβλήματα των τμημάτων ένταξης Διαφωνώ 

απόλυτα 
Διαφωνώ 
αρκετά 

Ούτε διαφωνώ 
ούτε συμφωνώ/ 
Δεν έχω άποψη 

Συμφωνώ 
αρκετά 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

Ο θεσμός του τμήματος ένταξης συντελεί στο 
στιγματισμό του παιδιού με ε.ε.α. από τους συμμαθητές 
του. 

     

Οι δάσκαλοι των «κοινών» τάξεων έχουν  περιορισμένες 
απαιτήσεις και προσδοκίες από τους μαθητές που 
φοιτούν στα τμήματα ένταξης. 

     

Τις ώρες απουσίας του μαθητή στο τμήμα ένταξης η 
εκπαιδευτική διαδικασία στην «κοινή» τάξη εξελίσσεται 
κανονικά με αποτέλεσμα τη συσσώρευση γνωστικών 
κενών στα ήδη προϋπάρχοντα. 

     

Το τμήμα ένταξης δεν καταφέρνει να συνδέσει το 
υποστηρικτικό με το αναλυτικό πρόγραμμα του 
σχολείου. 

     

Η  υποστήριξη των μαθητών στα τμήματα ένταξης 
περιορίζεται σε περιοχές γνώσης των θεωρούμενων 
βασικών μαθημάτων (γλώσσας και μαθηματικών), χωρίς 
να έχουν  πρόσβαση οι παραπάνω μαθητές σε ένα 
ευρύτερο φάσμα του εθνικού αναλυτικού προγράμματος. 

     

Οι μαθητές που παρακολουθούν το τμήμα ένταξης τις 
ώρες που βρίσκονται στην κοινή τάξη ασχολούνται με 
εργασίες εντελώς διαφορετικές με το περιεχόμενο των 
δραστηριοτήτων των υπόλοιπων μαθητών. 

     

Η ύπαρξη δύο διαφορετικών εκπαιδευτικών πλαισίων 
αποδιοργανώνει τον μαθητή με  ε.ε.α. 

     

Ο θεσμός του τμήματος ένταξης είναι σε θέση να 
ανταποκριθεί στο σύνολο των προβλημάτων που θα 
μπορούσαν να εμφανιστούν σε μια σχολική κοινότητα. 

     

Κάτι άλλο. Τι;  
……………………………………………………………….…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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5. Εσείς προσωπικά, σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω απόψεις; (Σημειώστε για 
καθεμία άποψη ξεχωριστά, βάζοντας ένα  στο αντίστοιχο κουτάκι) 

 Με αυτή την άποψη: 
Ποιους από τους παρακάτω παράγοντες θεωρείτε ότι 
δυσχεραίνουν την επιτυχία μιας ενταξιακής πολιτικής 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ 
αρκετά 

Ούτε διαφωνώ 
ούτε συμφωνώ/ 
Δεν έχω άποψη 

Συμφωνώ 
αρκετά 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

Η μη ύπαρξη κατάλληλων υποδομών.      

Σημαντικές ελλείψεις σε υποστηρικτικό υλικό.      

Απροθυμία των εκπαιδευτικών να αποδεχτούν ως 
αναπόσπαστο κομμάτι της εργασίας τους την 
εκπαίδευση όλων των μαθητών. 

     

Έλλειψη κατάρτισης μεγάλου αριθμού δασκάλων.      

Μικρός αριθμός σχολικών συμβούλων ειδικής αγωγής.      

Μη καλή συνεργασία σχολείου και οικογένειας του 
μαθητή με ε.ε.α.. 

     

Το ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό σύστημα.      

Αδυναμία συστηματικής συνεργασίας (κοινός προγραμ-
ματισμός) μεταξύ των δασκάλων των κοινών τάξεων και 
των τμημάτων ένταξης. 

     

Μη ύπαρξη εξειδικευμένου προσωπικού, (λογοθεραπευ-
τές, εργοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί παιδοψυχο-
λόγοι κ.α.) που να διαθέτουν  χρόνο σε κάθε σχολείο. 

     

Η συνύπαρξη δύο ξεχωριστών εκπαιδευτικών πλαισίων 
(ειδική - γενική αγωγή). 

     

Έλλειψη μαθημάτων στα αναλυτικά  προγράμματα των 
Παιδαγωγικών Τμημάτων που να ανταποκρίνονται στην 
πρόκληση της συνεκπαίδευσης. 

     

Κάτι άλλο. Τι;  
……………………………………………………………….…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 208 -

 
 
 
 

6. Εσείς προσωπικά, σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω απόψεις; (Σημειώστε για 
καθεμία άποψη ξεχωριστά, βάζοντας ένα  στο αντίστοιχο κουτάκι) 

 Με αυτή την άποψη: 
Στάσεις των εκπαιδευτικών για τη συνεκπαίδευση 
 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ 
αρκετά 

Ούτε διαφωνώ 
ούτε συμφωνώ/ 
Δεν έχω άποψη 

Συμφωνώ 
αρκετά 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

Να εκπαιδεύονται όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από 
«μειονεξίες» στο «συνηθισμένο σχολείο». 

     

Η  εφαρμογή της συνεκπαίδευσης θα αποτελούσε 
πρόσθετο φόρτο εργασίας για τους δασκάλους. 

     

Η εφαρμογή της συνεκπαίδευσης θα οδηγούσε σε 
μεγαλύτερη πίεση και άγχος τους εκπαιδευτικούς. 

     

Η εφαρμογή της συνεκπαίδευσης εμποδίζει τους 
υπόλοιπους μαθητές και αποτελεί τροχοπέδη με 
αποτέλεσμα να μένουν πίσω στα μαθήματά τους. 

     

Ο ρόλος του δασκάλου στο κανονικό σχολείο δεν είναι η 
εκπαίδευση των μαθητών με ε.ε.α. 

     

Η συνεκπαίδευση θα επιφέρει μεγαλύτερα οφέλη ως 
προς την κοινωνικοποίηση των μαθητών με ε.ε.α. και 
από τον ήδη υπάρχοντα θεσμό του τμήματος ένταξης. 

     

Η εφαρμογή της συνεκπαίδευσης ωφελεί τους μαθητές 
με ε.ε.α.  

     

Η εφαρμογή της συνεκπαίδευσης ωφελεί τους μαθητές 
χωρίς ε.ε.α. 

     

Η συνεκπαίδευση θα εξαλείψει σταδιακά στερεότυπες 
αντιλήψεις και θα οδηγήσει  στην αποδοχή των παιδιών 
με ε.ε.α. σε όλους τους τομείς της κοινωνίας  

     

Η συνεκπαίδευση οδηγεί στην απομάκρυνση 
αισθημάτων μειονεξίας από πλευράς μαθητών με  ε.ε.α. 

     

Με τη γενίκευση της συνεκπαίδευσης οι μαθητές με 
ε.ε.α. θα ωφεληθούν περισσότερο σε τομείς της 
γνωστικής ανάπτυξης. 

     

Με τη γενίκευση της συνεκπαίδευσης οι μαθητές με 
ε.ε.α. θα ωφεληθούν στη μελλοντική επαγγελματική 
σταδιοδρομία τους. 

     

Η συνεκπαίδευση θα πρέπει να καθιερωθεί σε αρχικό 
στάδιο με τους ειδικούς παιδαγωγούς που έχουν 
αποφοιτήσει από τα διδασκαλεία με κατεύθυνση την 
ειδική αγωγή. 

     

Η συνεκπαίδευση θα έχει επιτυχή κατάληξη αν οι ειδικοί 
παιδαγωγοί χρησιμοποιηθούν ως συντονιστές ένταξης οι 
οποίοι και θα στηρίζουν τους εκπαιδευτικούς του 
«κοινού σχολείου» όπου φοιτούν παιδιά με ε.ε.α.  

     

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Γ6/102357/ 
1.10.2002, ο ειδικός παιδαγωγός προσφέρει τη βοήθειά 
του σε εξατομικευμένη βάση μέσα στην τάξη του 
μαθητή. Αυτή η ενταξιακή πολιτική είναι πιο κοντά στη 
δημιουργία ενός σχολείου για όλους, σε σχέση με τον 
τρόπο λειτουργίας των τμημάτων ένταξης. 

     

Η γνώμη σας σχετικά με την παρουσία ειδικού παιδα-
γωγού για στήριξη μαθητών με ε.ε.α. στην τάξη σας. 

     

Κάτι άλλο. Τι;  
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………….………………………………………………………………………. 
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7. Στάσεις των δασκάλων σχετικές με την επιμόρφωση σε τομείς της ειδικής αγωγής και τη συνεκπαίδευση 
Εσείς προσωπικά, σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω απόψεις; (Σημειώστε για 
καθεμία άποψη ξεχωριστά, βάζοντας ένα  στο αντίστοιχο κουτάκι) 

 Με αυτή την άποψη: 
Οι εκπαιδευτικοί των κοινών τάξεων Διαφωνώ 

απόλυτα 
Διαφωνώ 
αρκετά 

Ούτε διαφωνώ 
ούτε συμφωνώ/ 
Δεν έχω άποψη 

Συμφωνώ 
αρκετά 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

θα πρέπει να αποκτήσουν την ικανότητα μέσω 
επιμόρφωσης στην αναδόμηση των αναλυτικών 
προγραμμάτων ώστε να είναι ικανοί στο να καλύπτουν 
τις ανάγκες όλων των μαθητών.   

     

ποια η άποψή σας με τη λογική της συνεχούς 
επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης όλου του 
εκπαιδευτικού προσωπικού για τα άτομα με ε.ε.α.  

     

θα επιδιώκατε να καταρτιστείτε σε διάφορους τομείς που 
αφορούν άτομα με ε.ε.α.  

     

θεωρείτε ότι έχετε τα απαραίτητα εφόδια για να 
ανταποκριθείτε με επιτυχία στις εξειδικευμένες 
απαιτήσεις της συνεκπαίδευσης.   

     

θα συμμετείχατε σε επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με 
τη συνεκπαίδευση και τη δημιουργία ενός σχολείου για 
όλους.   

     

πώς βλέπετε το ενδεχόμενο για μια διαρκή συνεργασία 
και ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών στον τομέα της 
ειδικής αγωγής με αρμόδιους οργανισμούς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης;  

     

Κάτι άλλο. Τι;  
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………….………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 

Ευχαριστώ που συμπληρώσατε το ερωτηματολόγιο 
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