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Εισαγωγή  

 

 Η επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση κατέχει σηµαντική θέση στο 

σύστηµα αξιών της σηµερινής κοινωνίας καθώς αποτελεί το κατώφλι ένταξης στην 

αγορά εργασίας. Ιδιαίτερα για τα άτοµα µε αναπηρία, η επαγγελµατική εκπαίδευση 

σηµαίνει το στάδιο µετάβασης από το προστατευµένο περιβάλλον στον εργασιακό 

βίο, την κοινωνική ένταξη και την αυτόνοµη ζωή.  

 Τα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ και Β΄ Βαθµίδας που λειτουργούν στην χώρα µας 

παρέχουν επαγγελµατική εκπαίδευση στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, τίτλους σπουδών 

και επαγγελµατικά δικαιώµατα. Το ερώτηµα ωστόσο που τίθεται είναι κατά πόσο η 

εκπαίδευση που παρέχεται ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, κατά 

πόσο προετοιµάζει τους µαθητές για την ανάληψη ρόλων στον εργασιακό γίγνεσθαι 

και κυρίως πώς συνδέεται µε την επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων;  

 Πολλοί ερευνητές αναφέρουν ότι τα εκπαιδευτικά προγράµµατα που αφορούν 

εφήβους µε αναπηρία σπάνια διδάσκουν δεξιότητες που συνδέονται µε την αυτονοµία 

και την ικανότητα επίλυσης προβληµάτων ( Dillon,1993; Zimerman & Warschausky, 

1998). Οι έφηβοι µε αναπηρία πολύ περισσότερο από τους συνοµηλίκους τους 

τυπικής ανάπτυξης αντιµετωπίζουν περιορισµούς που σχετίζονται  µε αρνητικές 

κοινωνικές στάσεις και στερεότυπα που δυσχεραίνουν την επαγγελµατική 

αποκατάσταση και την πορεία τους προς την ανεξαρτησία.  

 Σκοπός αυτής της µελέτης είναι να δοθεί µια πλήρης περιγραφή της δοµής και 

λειτουργίας των ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής που λειτουργούν σήµερα στην χώρα µας τόσο 

σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο µέσα από τις απαντήσεις των 

ερωτώµενων. Η σκιαγράφηση της πραγµατικότητας θα αναδείξει τυχόν ελλείµµατα 

και ανεπάρκειες των σχολικών µονάδων καθώς και τις στάσεις, τις ανάγκες και τις 

προσδοκίες εκπαιδευτικών, γονέων και µαθητών για σηµαντικές παραµέτρους των εν 

λόγω σχολικών µονάδων επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.  
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ΜΕΡΟΣ Α΄: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 
 
1. Εννοιολογικό πλαίσιο 
 
1.1 Ορισµός της έννοιας «Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση» 
 

Με τον όρο «Επαγγελµατική Εκπαίδευση» εννοούµε κάθε  οργανωµένη και 

συστηµατική προσπάθεια ενός σύγχρονου κράτους πρόνοιας, η οποία στοχεύει στην 

επαρκή επαγγελµατική προετοιµασία του ατόµου. Οι επιστήµονες του χώρου 

χαρακτηρίζουν την Επαγγελµατική Εκπαίδευση αφενός ως διαδικασία µε ευρύτερο 

φάσµα συγκριτικά µε την Κατάρτιση και αφετέρου θεωρούν την πρώτη ως 

προϋπόθεση για την απόκτηση της δεύτερης (Βούτσινος, Γ., 2001), ενώ άλλοι µε το 

όρο Επαγγελµατική Κατάρτιση εννοούν τη «θεωρητική εκπαίδευση και την πρακτική 

άσκηση για την απόκτηση ή την αναβάθµιση επαγγελµατικών προσόντων»  

(∆ελλασούδας, Λ., 1992). 

Η εργασία αυτή εστιάζεται στην Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

των Ατόµων µε ειδικές ανάγκες ( Αµεα) και έτσι εφεξής θα χρησιµοποιείται ο όρος 

Ειδική Επαγγελµατική  Εκπαίδευση και Κατάρτιση επειδή αυτός αντιπροσωπεύει 

καλύτερα την παροχή θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων που παρέχονται µέσω των 

Τεχνικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων ( ΤΕΕ) Ειδικής Αγωγής, τα οποία 

αποτελούν και το αντικείµενο της παρούσης ερευνητικής µελέτης. 

 

2.  Η Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση των Αµεα στην Ευρώπη  

 

2.1 Θεσµικό πλαίσιο 

Τα τελευταία 25 χρόνια παρατηρείται διεθνώς µια σηµαντική στροφή του 

ενδιαφέροντος στον τοµέα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες που έχει τη βάση της στην 

αρχή  των ίσων δικαιωµάτων. Ειδικότερα στην Ευρώπη η νέα αυτή προσέγγιση 

βασίζεται στην κοινή δέσµευση των κρατών µελών να εντοπίσουν και να εξαλείψουν 

τα εµπόδια όσον αφορά τις ίσες ευκαιρίες και την προώθηση της πλήρους 

συµµετοχής των Αµεα σε όλους τους τοµείς της ζωής. 

Από το 2000 και µετά, η κοινωνική πολιτική της Ε.Ε. για τη σχολική, την 

επαγγελµατική και την κοινωνική ένταξη επαναλαµβάνει τα όσα είχαν διατυπωθεί 

προοδευτικά κατά την προηγούµενη 50ετία. Αυτό σηµαίνει ότι τα προβλήµατα που 

είχαν εντοπιστεί, παρότι αµβλύνονται, εξακολουθούν να υφίστανται σε βαθµό τέτοιο, 



 8

ώστε να χρειάζεται η επανάληψη όχι µόνο των νεότερων προσεγγίσεων, αλλά του 

συνόλου των µέτρων που είχαν προταθεί. ∆ύο νεωτεριστικά στοιχεία της πολιτικής 

της Ε.Ε. αποτελούν:  

1) Η αναφορά στα θέµατα των ατόµων µε αναπηρία σε κάθε γενική απόφαση ή 

οδηγία για την απασχόληση, την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την υγεία κ.λπ. και  

2) Η ένταξη της αναπηρίας µεταξύ άλλων χαρακτηριστικών που µπορεί να οδηγούν 

σε διακρίσεις µαζί µε την επισήµανση της ανάγκης εύλογων προσαρµογών για τα 

άτοµα µε αναπηρία (∆ελλασούδας, 2004). 

Βέβαια, σηµαντική ώθηση στα ζητήµατα της οικονοµικής, εκπαιδευτικής και 

κοινωνικής ένταξης των Αµεα δόθηκε µε την ευκαιρία της ανακήρυξης του 2003 ως 

ευρωπαϊκού έτους των Αµεα. Αυτή η κίνηση αναδεικνύει την κεφαλαιώδη σηµασία 

που αποδίδει η Ε.Ε. στα προαναφερόµενα θέµατα  καθώς και την σαφή πολιτική της 

βούληση για την άµεση αντιµετώπισή τους. Σύµφωνα µε την Απόφαση του 

Συµβουλίου της 3ης ∆εκεµβρίου 2001 για το ευρωπαϊκό έτος των ΑΜΕΑ 2003 

παροτρύνεται η απόδοση ιδιαίτερης προσοχής στην ευαισθητοποίηση όσον αφορά το 

δικαίωµα των παιδιών και των νέων µε αναπηρίες να έχουν ισότιµη εκπαίδευση, ώστε 

να ευνοείται και να υποστηρίζεται η πλήρης ένταξή τους στην κοινωνία και να 

προωθείται η ανάπτυξη ευρωπαϊκής συνεργασίας όσων ασχολούνται επαγγελµατικά 

µε την εκπαίδευση των παιδιών και νέων µε αναπηρίες, προκειµένου να βελτιωθεί η 

ενσωµάτωση των µαθητών και των σπουδαστών µε αναπηρίες στα εθνικά και 

ευρωπαϊκά προγράµµατα ανταλλαγών.  

(Απόφαση του Συµβουλίου της 3ης ∆εκεµβρίου 2001 για το ευρωπαϊκό έτος των 

ατόµων µε ειδικές ανάγκες 2003, Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 335 της 19/12/2001, σ. 

0015-0020) 

Η ευρωπαϊκή πολιτική για την Ειδική Αγωγή αποκρυσταλλώνεται στο 

ψήφισµα του Συµβουλίου της 5ης Μαΐου 2003 για την παροχή ίσων ευκαιριών σε 

µαθητές και σπουδαστές µε αναπηρίες, όσον αφορά την εκπαίδευση και την 

κατάρτιση. Έτσι, το Συµβούλιο καλεί τα κράτη µέλη και την Επιτροπή στο πλαίσιο 

των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων τους: 

α) να ενθαρρύνουν και να υποστηρίξουν την πλήρη ένταξη των παιδιών και 

των νέων µε ειδικές ανάγκες στην κοινωνία µέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης και 

κατάρτισής τους και την ενσωµάτωσή τους σε ένα σχολικό σύστηµα που να 

ανταποκρίνεται […] στις ανάγκες τους, 

β) να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους προκειµένου να καταστεί η δια βίου 

µάθηση πλέον προσιτή σε άτοµα µε αναπηρίες και στο πλαίσιο αυτό να δώσουν 

ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση των νέων τεχνολογιών πολυµέσων και στο διαδίκτυο, 
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προκειµένου να βελτιωθεί η ποιότητα της µάθησης µε τη διευκόλυνση της πρόσβασης 

στους πόρους και τις υπηρεσίες καθώς και των ανταλλαγών και της εξ αποστάσεως 

συνεργασίας (ηλεκτρονική µάθηση),  

γ) να προωθήσουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις δηµόσιες ιστοθέσεις 

που καλύπτουν τον προσανατολισµό, την εκπαίδευση και την επαγγελµατική 

κατάρτιση […] σε πρόσωπα µε αναπηρίες, τηρώντας τις κατευθυντήριες γραµµές 

προσβασιµότητας του διαδικτύου, 

δ) να αυξήσουν, ανάλογα µε την περίπτωση, την κατάλληλη στήριξη των 

υπηρεσιών και την τεχνική βοήθεια προς µαθητές και σπουδαστές µε ειδικές ανάγκες 

όσον αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση και 

ε) να διευκολύνουν την περαιτέρω κατάλληλη πληροφόρηση και τον 

προσανατολισµό, προκειµένου να είναι σε θέση τα ίδια τα άτοµα µε αναπηρίες ή εν 

ανάγκη οι γονείς τους ή άλλα ενδιαφερόµενα υπεύθυνα άτοµα, να επιλέγουν τον 

κατάλληλο τύπο εκπαίδευσης, 

ζ) να προωθήσουν την ευρωπαϊκή συνεργασία, προκειµένου να βελτιωθεί η 

ένταξη των µαθητών και των σπουδαστών µε ειδικές ανάγκες σε κανονικά ή 

ειδικευµένα ιδρύµατα, 

θ) να παρέχουν, εφόσον ενδείκνυται, τις κατάλληλες διευκολύνσεις, ευκαιρίες 

κατάρτισης και πόρους όσον αφορά τη µετάβαση από το σχολείο στην απασχόληση.  

(Ψήφισµα του Συµβουλίου της 5ης Μαΐου 2003 .Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 134 της 

07/06/2003, σ. 0006-0007). 

Επιπλέον, στο ψήφισµα του Συµβουλίου της 15ης Ιουλίου 2003 σχετικά µε την 

προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωµάτωσης των ατόµων µε 

αναπηρίες, τα κράτη µέλη καλούνται να εξακολουθήσουν τις προσπάθειες άρσης των 

εµποδίων για την ενσωµάτωση και τη συµµετοχή στην αγορά εργασίας των ατόµων 

µε ειδικές ανάγκες, ενισχύοντας µέτρα ίσης µεταχείρισης και βελτιώνοντας την 

ένταξη και συµµετοχή τους σε όλα τα επίπεδα του συστήµατος εκπαίδευσης και 

κατάρτισης. Επίσης, καλούνται να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους προκειµένου να 

καταστεί η δια βίου µάθηση πλέον προσιτή σε άτοµα µε αναπηρίες και, στο πλαίσιο 

αυτό, παροτρύνονται να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην απρόσκοπτη χρήση των 

νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας και του διαδικτύου, 

προκειµένου να βελτιωθεί η ποιότητα της µάθησης, της επαγγελµατικής κατάρτισης 

και της απασχόλησης. 

(Ψήφισµα του Συµβουλίου της 15ης Ιουλίου 2003 σχετικά µε την προώθηση της 

απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωµάτωσης των ατόµων µε αναπηρίες, Επίσηµη 

Εφηµερίδα αριθ. C 175 της 24.07.2003, σ. 0001-0002). 
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2.2 Η ∆οµή και Λειτουργία της ∆ευτεροβάθµιας τεχνικής-επαγγελµατικής       

εκπαίδευσης στην Ευρώπη 

 

Τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των παραπάνω 

πολιτικών προωθούν δράσεις και µέτρα στον τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης 

και επαγγελµατικής αποκατάστασης των Αµεα. Ειδικότερα παρατηρείται σαφής 

µεταστροφή από την απλή διαχείριση των επιδοµάτων πρόνοιας και ανεργίας σε 

περισσότερο ενεργητικές πολιτικές µε στόχο την βελτίωση των επαγγελµατικών 

προσόντων των Αµεα  και την ενίσχυση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού 

τους. Οι αλλαγές και µεταρρυθµίσεις εστιάζονται σε δύο βασικούς τοµείς:      

 α) την ενίσχυση  των βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των µαθητών µε ειδικές 

ανάγκες, µε έµφαση στην ανάπτυξη της ικανότητας  «µαθαίνω πώς να µαθαίνω» και  

β) την διευκόλυνση και την αποτελεσµατική µετάβασή τους από την εκπαίδευση στην 

επαγγελµατική ζωή µέσα από τη στενότερη σύνδεση του περιεχοµένου σπουδών µε 

τις ανάγκες της αγοράς εργασίας( Παπάς, Γ.,2003). 

 Στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η επαγγελµατική 

εκπαίδευση είναι στενά συνδεδεµένη µε την αγορά εργασίας. Κατά τη διάρκεια των 

σπουδών συνδυάζεται η θεωρητική γνώση µε την πρακτική άσκηση σε χώρους 

εργασίας, ώστε οι νέοι να αποκτήσουν εκείνες ακριβώς τις δεξιότητες που θα τους 

δώσουν τα απαιτούµενα προσόντα να καλύψουν τις κενές θέσεις που υπάρχουν στην 

αγορά εργασίας. Σύµφωνα µε αυτή τη φιλοσοφία, τα  αναπτυγµένα Ευρωπαϊκά κράτη 

δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη σωστή επαγγελµατική προετοιµασία των Αµεα. Οι 

εναλλακτικές µορφές για την επαγγελµατική τους εκπαίδευση   είναι: 

1. Η εργασία µέσα στο σχολείο. Σύµφωνα µε το σύστηµα αυτό 

δηµιουργούνται µέσα στο σχολικό περιβάλλον δοµές που  προσεγγίζουν την 

πραγµατικότητα ενός εργασιακού χώρου αλλά παράλληλα  είναι προσαρµοσµένες 

στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των Αµεα. 

2. Παραλλαγή του ανωτέρω συστήµατος αποτελεί η προσοµοίωση της 

εργασίας στο σχολείο. Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό τροποποιούµε το περιεχόµενο ή 

την ακολουθία των επί µέρους επαγγελµατικών έργων που απαρτίζουν ένα εργασιακό 

αντικείµενο για να γίνει πιο προσιτό στις εκπαιδευτικές ανάγκες των σπουδαστών. 

3. Το σύστηµα ''Μερική φοίτηση - Μερική εργασία'' . Οι εκπαιδευόµενοι 

παρακολουθούν ένα µέρος του προγράµµατος σε κατάλληλη σχολή ή εργαστήριο και 

ένα άλλο µέρος σε εργασιακό χώρο. 
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4. Η εκπαίδευση µέσα στον εργασιακό χώρο. Στο σύστηµα αυτό παρέχεται 

εκπαίδευση σε µικρή οµάδα µαθητών που είναι εγκαταστηµένη µέσα σε εργασιακό 

χώρο. Η επίβλεψη της οµάδας µπορεί να γίνεται είτε από στέλεχος της επιχείρησης 

είτε από λειτουργό της ειδικής αγωγής. 

5.Υποστηριζόµενη ή υποστηρικτική εργασία. Η εκπαίδευση του µαθητή 

γίνεται στο χώρο του εργοδότη µε εποπτεία και υποστήριξη στο πραγµατικό 

εργασιακό περιβάλλον ( επίλυση προβληµάτων στην εργασία, επανεκπαίδευση). 

6.Θεσµός µαθητείας. Ο µαθητής εκπαιδεύεται στην ειδικότητα του κοντά σε 

έναν επαγγελµατία (µέντορα, µάστορα) σε πραγµατικές συνθήκες εργασίας. 

           (∆ηµητρόπουλος,Α., 1995 ; Παρασκευόπουλος, Ι.Ν., 1980). 

 Ενδεικτικά αναφέρεται  παρακάτω η δοµή και λειτουργία της δευτεροβάθµιας 

επαγγελµατικής και τεχνικής εκπαίδευσης που παρέχεται σήµερα σε µερικές 

Ευρωπαϊκές χώρες:  

 

Σουηδία 

Οι δήµοι είναι υπεύθυνοι για την παροχή εκπαίδευσης στην περιοχή τους. Στα 

πλαίσια των δηµοτικών συµβουλίων λειτουργούν επιτροπές για την εκπαίδευση. Στα 

προγράµµατα σπουδών της Τεχνικής Εκπαίδευσης είναι ενταγµένη και η πρακτική 

άσκηση των µαθητών για 15 τουλάχιστον εβδοµάδες σε εργασιακούς χώρους. 

Σύµφωνα µε ένα πιλοτικό πρόγραµµα που ονοµάζεται «Μάθηση στην εργασιακή 

ζωή» το 1/3 του χρόνου σπουδών αφιερώνεται στην πρακτική άσκηση. Με τον τρόπο 

αυτόν η αγορά εργασίας συνδέεται µε την εκπαίδευση. ∆ηµιουργείται µία αµφίδροµη 

σχέση αλληλεπίδρασης εκπαίδευσης-αγοράς εργασίας γιατί αφενός οι µαθητές 

αποκτούν ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται για συγκεκριµένο επάγγελµα 

και αφετέρου οι επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιεχόµενο των σπουδών, το οποίο 

καθορίζεται µετά από συµφωνία µαθητών, σχολείου και εργασιακού χώρου. 

 

Νορβηγία 

Οι νοµαρχίες είναι υπεύθυνες για την παροχή εκπαίδευσης στην περιοχή τους. Η 

µεταρρύθµιση του 1970 δηµιούργησε διάφορους κύκλους σπουδών στο λύκειο. Από 

το 1974 τα λύκεια προσφέρουν γενική και επαγγελµατική εκπαίδευση. Από το 1994 η 

εκπαίδευση που προσφέρει το λύκειο διαρκεί τρία χρόνια. Ο πρώτος χρόνος αποτελεί 

το βασικό κύκλο σπουδών και τα επόµενα δύο χρόνια τον ανώτερο κύκλο σπουδών 

στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Υπάρχει διαφοροποίηση γι’ αυτούς που θέλουν να 

ακολουθήσουν πρακτική άσκηση σε επιχείρηση. Το τρίτο έτος του σχολείου 

αντικαθίσταται από δύο χρόνια πρακτικής άσκησης, ώστε οι µαθητές που θα 
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αποφοιτήσουν να έχουν εκείνες τις δεξιότητες που απαιτεί η αγορά εργασίας για το 

συγκεκριµένο επάγγελµα. 

 

Γαλλία 

Στη Γαλλία συνυπάρχουν οι δύο τύποι λυκείων (τεχνικό και γενικό). Στα τεχνικά 

λύκεια η πρακτική άσκηση των µαθητών σε επιχειρήσεις είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση. Οι επιχειρήσεις που δέχονται µαθητές υπογράφουν σύµβαση µε το 

λύκειο. Η σύµβαση υπογράφεται µε εκείνους τους εργοδότες που πληρούν τις εξής 

προϋποθέσεις: 

• Η εξειδίκευση και η εργασία του µαθητή να αντιστοιχεί στα θεωρητικά µαθήµατα 

που διδάσκεται στο σχολείο. 

• Το προσωπικό της επιχείρησης να διαθέτει τις ικανότητες, την κατάλληλη 

εκπαίδευση και την εργασιακή εµπειρία, ώστε να µπορεί να εµπλέκεται στην 

εξειδίκευση των µαθητών. Ένας καθηγητής είναι υπεύθυνος, από πλευράς σχολείου 

για την παρακολούθηση της πρακτικής άσκησης των µαθητών. Ο κάθε µαθητής 

βαθµολογείται όχι µόνο για τις γνώσεις που αποκτά κατά τη διάρκεια της πρακτικής 

άσκησης, αλλά και για το βαθµό συνεργασίας του µε το υπόλοιπο προσωπικό. Αν 

για οποιοδήποτε λόγο ο µαθητής διακόψει την πρακτική άσκηση ή η συνολική 

βαθµολογία του από την πρακτική άσκηση είναι χαµηλή, δεν αποκτά πτυχίο. Η 

επιτυχία στην πρακτική άσκηση είναι προϋπόθεση για την απόκτηση πτυχίου. 

Η απόκτηση δεξιοτήτων που απαιτούνται από την αγορά εργασίας είναι ο 

πρωταρχικός στόχος του σχολείου. Για το λόγο αυτό, κύρια στις τεχνικές ειδικότητες 

(µηχανολόγων, ηλεκτρολόγων κ.λ.π.) δηµιουργούνται εργαστήρια, τα οποία 

ανανεώνονται και λειτουργούν σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες 

στην αγορά. Σ’ αυτά µπορούν να απευθυνθούν ιδιώτες από την περιοχή για να 

επισκευάσουν τα αυτοκίνητά τους, τα ηλεκτρικά τους σκεύη κ.λ.π. Με τον τρόπο 

αυτόν επιτυγχάνεται η άµεση επαφή των µαθητών µε την αγορά εργασίας όχι µόνο 

κατά το χρόνο της πρακτικής τους άσκησης, αλλά και στις ώρες εργαστηρίων του 

σχολείου. 

 

Γερµανία 

Στη Γερµανία λειτουργούν διάφοροι τύποι επαγγελµατικών σχολείων, οι οποίοι 

προσφέρουν διαφορετικού επιπέδου τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση, π.χ. το 

Fachobertschule παρέχει στους µαθητές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις και 

δεξιότητες και µπορεί να οδηγήσει στο Πανεπιστήµιο. Το Berufsfachschule είναι 
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επαγγελµατικό λύκειο το οποίο προετοιµάζει τους µαθητές του για το επάγγελµά τους 

ή τους παρέχει επαγγελµατική εκπαίδευση, ενώ συγχρόνως διευρύνει και τη γενική 

τους παιδεία. Λειτουργούν πολλές ειδικότητες. Οι νέοι που έχουν αποφοιτήσει από 

αυτήν την επαγγελµατική εκπαίδευση είναι έτοιµοι να αποκτήσουν επαγγελµατική 

δραστηριότητα. Μέσω της εξειδίκευσής τους κατά την πρακτική άσκηση στις 

επιχειρήσεις έχουν αναπτύξει δεξιότητες προσαρµοσµένες στο εργασιακό 

περιβάλλον. Οι απόφοιτοι, στην πλειονότητά τους, βρίσκουν εργασία στις ίδιες 

επιχειρήσεις που έχουν πραγµατοποιήσει την πρακτική τους άσκηση. Με τον τρόπο 

αυτό επιτυγχάνεται η άµεση σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας. 

 

 

Ισπανία 

Η επαγγελµατική εκπαίδευση είναι µέρος της ∆ευτεροβάθµιας Υποχρεωτικής 

Εκπαίδευσης και παρέχεται από τα Ινστιτούτα ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, τα 

οποία είναι αυτόνοµα ιδρύµατα, σύµφωνα µε το Νόµο του 1990. Τα συγκεκριµένα 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα παρέχουν εκπαίδευση σε δύο τουλάχιστον εκπαιδευτικούς 

κύκλους. 

Η φιλοσοφία της βασικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης επικεντρώνεται στο ότι οι 

µαθητές εκτός από τις πρακτικές γνώσεις και την κατανόηση του κοινωνικού και 

εργασιακού περιβάλλοντος να αποκτήσουν επαγγελµατική πείρα και δεξιότητες, ώστε 

να ενισχυθεί η σχέση ειδίκευσης-απασχόλησης. Η απόκτηση ειδικής τεχνογνωσίας 

και η κατανόηση της παραγωγικής διαδικασίας διευκολύνει τους µαθητές µετά την 

αποφοίτηση στη µετάβασή τους στην αγορά εργασίας. Μετά το τέλος της 

υποχρεωτικής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Γυµνάσιο) στην ηλικία των 16 ετών οι 

µαθητές µπορούν να επιλέξουν προγράµµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης µεσαίου 

(Τεχνικής Σχολής) ή ανώτερου (Τεχνικού Λυκείου) επιπέδου. Στο ανώτερο επίπεδο 

έχουν πρόσβαση οι µαθητές που τελείωσαν το Bachilerato (δύο σχολικά έτη µη 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης). 

Κάθε πρόγραµµα διαρκεί δύο σχολικά έτη. Το πρώτο απ’ αυτά, οι µαθητές 

ακολουθούν τα θεωρητικά µαθήµατα του λυκείου. Στο δεύτερο, κάνουν πρακτική 

άσκηση σε µια επιχείρηση. Αυτή η πρακτική είναι ένα επιπλέον µάθηµα, το οποίο 

πραγµατοποιείται όχι στο λύκειο, αλλά σε µια επιχείρηση. Για το σκοπό αυτό, στο 

σχολείο υπάρχει ένας υπεύθυνος καθηγητής των πρακτικών, ο οποίος ψάχνει στην 

περιοχή επιχειρήσεις κατάλληλες για τον κλάδο που οι µαθητές έχουν εκπαιδευτεί 

(π.χ. αν είµαστε στον κλάδο του Τουρισµού, οι µαθητές κάνουν πρακτική άσκηση σε 

πρακτορεία, τουριστικά γραφεία, ξενοδοχεία κ.λ.π.). Τα προγράµµατα που υπάρχουν 
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στα σχολεία της Ισπανίας διαρκούν 1.400 ώρες: απ’ αυτές οι 440 είναι η πρακτική σε 

µια επιχείρηση. 

Στην επιχείρηση ο µαθητής έχει ένα ωράριο παρόµοιο µε το υπόλοιπο 

προσωπικό που δουλεύει εκεί, κανονικά 8 ώρες ηµερησίως. Κάθε 15 µέρες πρέπει να 

πηγαίνει στο σχολείο να συζητά µε τον υπεύθυνο καθηγητή και να του παραδίνει τα 

έγγραφα που αναγκαστικά πρέπει να συµπληρώνει εβδοµαδιαίως. Παράλληλα, ο 

υπεύθυνος καθηγητής πρέπει να επισκέπτεται κάθε 15 µέρες τις συγκεκριµένες 

επιχειρήσεις ώστε να διαπιστώνει αν πραγµατοποιείται το πρόγραµµα πρακτικής 

επιµόρφωσης στο εργασιακό περιβάλλον. Οι επιχειρήσεις δεν λαµβάνουν αµοιβή. 

Σηµειωτέον είναι ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο µαθητής δεν έχει 

συµβόλαιο εργασίας, επειδή ακόµη είναι µαθητής και δεν υπάρχουν εργασιακές 

υποχρεώσεις εκ µέρους της επιχείρησης. Υπάρχει µια σχολική ασφάλεια που 

καλύπτει το µαθητή. Όταν τελειώνει την πρακτική, ο µαθητής παίρνει το δίπλωµά του 

και µόνο τότε µπορεί να υπογράψει συµβόλαιο µε µια επιχείρηση. Πολλές φορές, οι 

µαθητές βρίσκουν δουλειά στην ίδια επιχείρηση στην οποία πραγµατοποίησαν την 

πρακτική τους. 

 

Ιταλία 

Τα ιταλικά Τεχνικά-Επαγγελµατικά Λύκεια εδώ και πολλά χρόνια έχουν εντάξει στο 

εκπαιδευτικό τους σύστηµα την πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις. Μετά το 1989 οι 

σπουδές διαρκούν 5 χρόνια. Στα τρία πρώτα χρόνια υπάρχουν µαθήµατα γενικής 

παιδείας και ειδικότητας. Στο τέλος του 3ου έτους οι µαθητές δίνουν εσωτερικές 

εξετάσεις και αποκτούν το πρώτο πτυχίο το οποίο µπορούν να χρησιµοποιήσουν στην 

αγορά εργασίας και να απασχοληθούν σε θέσεις κατώτερου ειδικευµένου εργατικού 

δυναµικού. Τα δύο επόµενα χρόνια οι γνώσεις που παίρνουν είναι περισσότερο 

εξειδικευµένες πάνω στην ειδικότητά τους. ∆ιδάσκονται µαθήµατα γενικής παιδείας 

50% και 50% ειδικότητας. Επιπλέον, υποχρεώνονται να παρακολουθήσουν 300 ώρες 

πρόσθετες από τις οποίες οι 180 είναι θεωρητικές και οι 120 πρακτική άσκηση σε 

επιχειρήσεις. Τα προγράµµατα της πρακτικής άσκησης γίνονται σε εξειδικευµένα 

αντικείµενα, σύµφωνα µε τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας. Στο τέλος του 

5ου έτους οι µαθητές δίνουν εξετάσεις: 

• στο σχολείο για την απόκτηση του απολυτηρίου, 

• στη νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση για την άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος. 

Η τελική εξέταση της πρακτικής άσκησης αφορά στην παρουσίαση ενός πραγµατικού 

προβλήµατος και τον τρόπο επίλυσής του. Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις της 
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πρακτικής άσκησης, οι µαθητές ενώ τους απονέµεται το απολυτήριο λυκείου, δεν 

αποκτούν την άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος και υποχρεούνται να επαναλάβουν την 

πρακτική άσκηση (www.eurydice.org). 

 

  

2.3  Ευρώπη: Η µετάβαση από το σχολείο στην εργασία 

 

Η µετάβαση από το σχολείο στην εργασία αποτελεί για όλους τους νέους 

ανθρώπους ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα, πολύ περισσότερο δε για τα άτοµα µε ειδικές 

ανάγκες. 

Το 1999 πραγµατοποιήθηκε από τον Ευρωπαϊκό φορέα για την Ανάπτυξη της 

Ειδικής Αγωγής µια ανάλυση στοιχείων και πληροφοριών που είχαν συλλεχθεί σε 

ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σχετικά µε ζητήµατα κατάρτισης και απασχόλησης 

νέων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι πληροφορίες προέρχονταν από 

επαγγελµατίες στον τοµέα της µετάβασης από 16 χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, ∆ανία, 

Φιλανδία, Γαλλία, Γερµανία, Ελλάδα, Ισλανδία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Ολλανδία, 

Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωµένο Βασίλειο) και αφορούσαν τις 

υπάρχουσες  πολιτικές, την εφαρµογή της διαδικασίας µετάβασης, τα σχετικά 

προβλήµατα και αποτελέσµατα.  

Ειδικότερα περιελάµβανε: 

• την πρόσβαση στις ευκαιρίες για εκπαίδευση για νέους ανθρώπους µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση τους 

• τα προσφερόµενα προγράµµατα µετάβασης 

• την κατάσταση απασχόλησης /ανεργίας των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες 

• την ύπαρξη νοµοθετικών και πολιτικών µέτρων σχετικών µε το θέµα της 

µετάβασης ή την ενεργοποίηση κατάλληλων δράσεων για την προάσπιση της 

εργασίας 

• τα νευραλγικά και θετικά στοιχεία προγραµµάτων σε εθνικό επίπεδο. 

(European Agency for Development in Special Needs Education,2006). 

 

Η έννοια της Μετάβασης από το σχολείο στο χώρο εργασίας ή στην εργασιακή ζωή, 

ειδικότερα, ορίζεται στα διάφορα διεθνή έγγραφα µε κάποιες µικρές 

διαφοροποιήσεις. 
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Το Πλαίσιο ∆ράσης της Σαλαµάνκα (ΟΥΝΕΣΚΟ 1994) δηλώνει ότι: 

…. οι νέοι άνθρωποι µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα πρέπει να ενισχύονται για µια 

αποτελεσµατική µετάβαση από το σχολείο στο χώρο εργασίας του ενήλικα. Τα σχολεία 

θα πρέπει να τους βοηθήσουν έτσι ώστε να γίνουν ενεργητικοί σε θέµατα οικονοµικής 

φύσεως, παρέχοντάς τους δεξιότητες που απαιτούνται στην καθηµερινή τους ζωή, 

προσφέροντας υπηρεσίες εκπαίδευσης για κατάρτιση σε δεξιότητες που αντιστοιχούν 

στις κοινωνικές και επικοινωνιακές απαιτήσεις, καθώς και στις προσδοκίες της 

ενήλικης ζωής… (σελ. 34). 

 

Η µετάβαση περιγράφεται και σε άλλα έγγραφα, παραδείγµατος χάριν, στο ΗΛΙΟΣ ΙΙ 

(1996β): 

… ως µια διαρκής διαδικασία προσαρµογής, που περιλαµβάνει πολλούς διαφορετικούς 

παράγοντες ή µεταβλητές. Είναι µια διαδικασία που πραγµατοποιείται συνεχώς στη ζωή 

ενός προσώπου και περιλαµβάνει µερικές κρίσιµες στιγµές όπως, η είσοδος στον 

παιδικό σταθµό, το τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, η έξοδος από την 

εκπαιδευτική διαδικασία… (σελίδα 4). 

 

Το ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας (1998) καθορίζει τη µετάβαση ως: 

… διαδικασία κοινωνικού προσανατολισµού που συνεπάγεται αλλαγή σε θέση και ρόλο 

(π.χ. από το σπουδαστή στον εκπαιδευόµενο, από τον εκπαιδευόµενο στον εργαζόµενο 

και από την εξάρτηση στην ανεξαρτησία), θέµατα κεντρικά στην ένταξη που επιχειρείται 

µέσα στην κοινωνία... Η µετάβαση απαιτεί αλλαγή στις σχέσεις, τις επαναλαµβανόµενες 

συµπεριφορές και την αυτοεικόνα. Προκειµένου να εξασφαλιστεί µια οµαλότερη 

µετάβαση από το σχολείο στον εργασιακό χώρο, οι νέοι άνθρωποι µε αναπηρία 

χρειάζεται να αναπτύξουν στόχους και να προσδιορίσουν το ρόλο που θέλουν να 

διαδραµατίσουν στην κοινωνία… (σελ. 5 και 6) 

 

Ο ΟΟΣΑ (2000) θεωρεί ότι η µετάβαση στην εργασία είναι µια από τις µεταβάσεις 

που οι νέοι άνθρωποι οφείλουν να κάνουν στην πορεία τους προς την ενηλικίωση. Σε 

ένα πλαίσιο δια βίου µάθησης, η µετάβαση από την πρωτοβάθµια εκπαίδευση, στη 

δευτεροβάθµια ή τριτοβάθµια εκπαίδευση, φαίνεται ως µία από τις πολλές 

µεταβάσεις που συµβαίνουν µεταξύ εργασίας και µάθησης και τις οποίες οι νέοι 

άνθρωποι θα βιώσουν σ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους. 

 

Η Επισκόπηση του Εργατικού ∆υναµικού (EΕ, 2000) υποστηρίζει ότι η µετάβαση 

από το σχολείο στο χώρο εργασίας δεν είναι γραµµική, γεγονός που σηµαίνει πως η 
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έξοδος από την εκπαιδευτική διαδικασία δεν ακολουθείται απαραιτήτως από την 

είσοδο σε κάποιο εργασιακό καθεστώς. Η εξέλιξη γίνεται βαθµιαία και οι νέοι 

άνθρωποι βιώνουν περιόδους κατά τις οποίες µελέτη και εργασία εναλλάσσονται. 

( Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής,2006,σ.7,8) 

Στο πλαίσιο  µιας µελέτης  που αναπτύχθηκε από τον Ευρωπαϊκό Φορέα, η 

µετάβαση στην απασχόληση θεωρείται ως µέρος µιας µακράς και σύνθετης 

διαδικασίας, που καλύπτει όλες τις φάσεις στη ζωή ενός προσώπου, και η οποία 

χρειάζεται να ρυθµιστεί µε τον καταλληλότερο δυνατό τρόπο. "Μια καλή ζωή για 

όλους" καθώς επίσης και "µια καλή εργασία για όλους" είναι οι τελευταίοι στόχοι 

µιας καθ’ όλα επιτυχηµένης διαδικασίας µετάβασης. Τα είδη παροχών, ή η οργάνωση 

των σχολείων ή άλλων φορέων εκπαίδευσης δεν πρέπει να παρεµβαίνουν ή να 

εµποδίζουν την επιτυχία µιας τέτοιας διαδικασίας. Η µετάβαση από το σχολείο στην 

απασχόληση συνεπάγεται τη συνεχή συµµετοχή του νέου ανθρώπου, τη συµµετοχή 

της οικογένειάς του, το συντονισµό µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων υπηρεσιών 

καθώς και τη συνύπαρξη στενής συνεργασίας µε τον τοµέα απασχόλησης 

(Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής, 2002). 

Τα βασικά προβλήµατα που βρέθηκαν να αντιµετωπίζουν οι µαθητές µε 

ειδικές ανάγκες, οι οικογένειές τους και οι επαγγελµατίες σχετικά µε τη µετάβαση 

από το σχολείο στην εργασία είναι τα ακόλουθα: 

Πρόσβαση στην εκπαίδευση και κατάρτιση. Θεωρητικά, οι µαθητές µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες παρουσιάζονται να έχουν τις ίδιες εκπαιδευτικές επιλογές µε 

τους υπόλοιπους µαθητές, αλλά συνήθως στην πράξη προσφέρονται µόνο 

προγράµµατα κοινωνικής πρόνοιας ή χαµηλόµισθες εργασίες σε αυτούς. Έτσι, οι 

µαθητές δεν δείχνουν πάντα ενδιαφέρον για τις επιλογές που τους προτείνονται και η 

εκπαίδευση, όπως και τα προγράµµατα κατάρτισης δεν ανταποκρίνονται πάντα στα 

ενδιαφέροντα και στις ανάγκες τους. Αυτό τους βάζει σε µειονεκτική θέση στην 

ανοιχτή αγορά εργασίας. 

Η επαγγελµατική προετοιµασία και κατάρτιση συχνά δε συνδέεται µε πραγµατικές 

εργασιακές πρακτικές: συνήθως πραγµατοποιείται σε αποµονωµένα πλαίσια και δεν 

είναι προσανατολισµένη σε σύνθετα επαγγέλµατα. Τα άτοµα µε αναπηρίες δεν  

αποκτούν τα απαραίτητα προσόντα για εργασία: οι πρωτοβουλίες κατάρτισης πρέπει 

να προσανατολίζονται περισσότερο στις υπάρχουσες ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

Ο δείκτης ανεργίας στα άτοµα µε αναπηρίες είναι δύο µε τρεις φορές υψηλότερος 

από αυτόν των ατόµων του γενικού πληθυσµού. Τα εθνικά δεδοµένα των χωρών 

περιλαµβάνουν µόνο τους καταγραµµένους άνεργους, αλλά ένα µεγάλο ποσοστό 

ατόµων µε ειδικές ανάγκες δεν είναι καταγραµµένοι– καθώς δεν έχουν καν την 
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ευκαιρία να αποκτήσουν µια πρώτη δουλειά. Η αντιµετώπιση της ανεργίας των 

ατόµων µε αναπηρίες πρέπει να αποτελεί τον τρίτο βασικό στόχο των δαπανών της 

κοινωνικής πρόνοιας, µετά τις συντάξεις και τις δαπάνες υγείας. 

Προσδοκίες και στάσεις. Όλες οι αναφορές συµφωνούν σε αυτό το ζήτηµα. Οι 

δάσκαλοι, οι γονείς, οι εργοδότες και γενικότερα οι περισσότεροι άνθρωποι 

υποτιµούν τις ικανότητες των ατόµων µε αναπηρίες. Η συνεργασία είναι πολύ 

σηµαντική προκειµένου να αναπτυχθεί µια ρεαλιστική εικόνα για τις ικανότητες των 

µαθητών σε όλους τους τοµείς της εκπαίδευσης, καθώς και κατά το διάστηµα 

µετάβασης στην εργασία. 

Προσβασιµότητα του εργασιακού χώρου. Υπάρχουν ακόµη προβλήµατα σχετικά µε 

τη φυσική προσβασιµότητα στο χώρο εργασίας καθώς και µε την πρόσβαση σε 

προσωπική και τεχνική υποστήριξη. Η πληροφόρηση και υποστήριξη των εργοδοτών 

αποτελεί ένα σηµαντικό θέµα που επισηµαίνεται σε πολλές αναφορές. 

Εφαρµογή της υπάρχουσας νοµοθεσίας. Σε κάποιες χώρες το νοµικό σύστηµα 

σχετικά µε τη µετάβαση στην εργασία είναι ανύπαρκτο ή αφήνει περιθώρια για 

πολλές ερµηνείες. Σχετικά µε την εργασιακή ποσόστωση ως µέτρο εργασιακής 

στήριξης των ατόµων µε αναπηρίες, παρουσιάζονται κάποιες αποτυχίες στην 

εφαρµογή. Οι περισσότερες χώρες εφαρµόζουν ένα συνδυασµό µέτρων σε χώρους 

που θεωρούνται αποτελεσµατικοί για να διαφοροποιηθεί η αναλογία των θέσεων. 

(European Agency for Development in Special Needs Education,2006). 

 Οι απόψεις των µαθητών µε ειδικές ανάγκες, των οικογενειών τους και των 

εργοδοτών που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της εργασίας του Ευρωπαϊκού φορέα 

εκφράζουν ανοιχτά τους φόβους, τις επιθυµίες αλλά και τις ελπίδες τους σχετικά µε 

την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση. Ενδεικτικά αναφέρονται 

παρακάτω µερικά από τα σχόλια τους:  

Μαθητές ηλικίας 14-20: 

‘Θέλουµε να έχουµε ένα επάγγελµα, µία εργασία, να δηµιουργήσουµε 

οικογένεια ,να αποκτήσουµε σπίτι, να είµαστε ενεργοί πολίτες της 

κοινωνίας και να είµαστε ευτυχισµένοι όπως όλοι οι άλλοι.’ 

 

‘Πρέπει να έχουµε τη δυνατότητα να επιλέγουµε την εκπαίδευσή µας 

µε βάση τα δικά µας ενδιαφέροντα και κίνητρα, ακριβώς όπως οι 

άλλοι. Θέλουµε να συµµετέχουµε στην κοινωνία όπως οι άλλοι και να 

µην γίνονται διακρίσεις [εις βάρος µας] από τους εργοδότες εξαιτίας 

της αναπηρίας.’ 
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‘Μερικοί από εµάς ονειρευόµαστε να αποκτήσουµε µια εργασία σε 

ιδιωτική επιχείρηση[ ιδιωτικό τοµέα]. Αλλά για πολλούς από µας το 

στόχο αυτό φαίνεται ότι δεν θα τον κατακτήσουµε ποτέ εξαιτίας της 

αναπηρίας µας και των συνθηκών στην κοινωνία. Συχνά, µία 

απασχόληση είναι µόνο εφικτή σε προστατευµένο χώρο 

(προστατευµένο εργαστήριο). Επιπροσθέτως, τα πιστοποιητικά από 

ειδικά ιδρύµατα δεν τα δέχονται οι ιδιωτικές επιχειρήσεις (ιδιωτικός 

τοµέας).’ 

 

‘Στην ειδική κατάρτιση που παρακολουθούµε, παρατηρούµε ότι το 

επίπεδο είναι πολύ χαµηλό για να µας προετοιµάσει για περαιτέρω 

εκπαίδευση. Λυπούµαστε για την έλλειψη επιλογής για τµήµατα που 

θέλουµε να παρακολουθήσουµε.’ 

 

‘Έχουµε την εντύπωση ότι η αγορά εργασίας δεν έχει ανοίξει ακόµα 

για άτοµα µε αναπηρία, ας ελπίσουµε ότι αυτό θα αλλάξει στο 

µέλλον.’ 

 

‘Ένα πολύ σηµαντικό θέµα για τα άτοµα µε αναπηρία σε όλο τον 

κόσµο είναι:  να είναι και να ζουν όπως οι περισσότεροι 

«φυσιολογικοί» άνθρωποι ζουν. Για να είναι αυτό εφικτό, πρέπει να 

εργαστούµε µε τις στάσεις των ανθρώπων και ίσως να κάνουµε κάτι 

έτσι ώστε οι άνθρωποι που δεν είναι ανάπηροι να έχουν την ευκαιρία 

να γνωρίσουν καλύτερα τους ανάπηρους.’ 

 

Γονείς: 

‘Κατά την άποψή µου, στα σχολεία, πρέπει να δοθεί προσοχή όχι 

µόνο στη διδασκαλία ακαδηµαϊκών θεµάτων, αλλά κοινωνικών 

δεξιοτήτων και, βεβαίως, επαγγελµατικών δεξιοτήτων. 

Κατά την διάρκεια της σχολικής ζωής, το προσωπικό του σχολείου, 

µαζί µε την οικογένεια, πρέπει να τους εξηγήσουν ότι στο µέλλον θα 

χρειαστεί να εργαστούν σε διάφορες εργασίες, να ολοκληρώνουν 

καθήκοντα και να έχουν ευθύνες που (θα πρέπει) να ανταποκρίνονται 

στις ικανότητές τους. 

Οι εκπαιδευτικοί και οι οικογένειες πρέπει να ενδυναµώνουν την 

αυτοεκτίµηση των σπουδαστών για να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής 
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τους µέσω της πρόσληψης του σε εργασία  αντί για την «φιλανθρωπία». 

 

 

Εργοδότες: 

“ Το κράτος πρέπει να υποστηρίζει τις εταιρείες για να τις 

ενθαρρύνει να προσλαµβάνουν νέα άτοµα µε αναπηρία µέσω 

τυπικών και άτυπων κινήτρων, όπως: οικονοµική υποστήριξη, 

µείωση φόρου, επιβράβευση, κλπ.” 

 

“ Τα νέα άτοµα χρειάζεται να είναι καλά προετοιµασµένα όχι 

µόνο σε επαγγελµατικό επίπεδο. Οι κοινωνικές δεξιότητες 

είναι περισσότερο σηµαντικές για τις εταιρείες από ότι οι 

ακαδηµαϊκές. Οι εταιρείες είναι στην καλύτερη θέση για να 

τους εκπαιδεύουν επαγγελµατικά ‘σε πραγµατικές συνθήκες 

εργασίας’. Ένα σηµαντικό βήµα για όλα τα νέα άτοµα θα ήταν 

να κάνουν υποχρεωτική πρακτική άσκηση ή εµπειρία σε 

πραγµατικές εταιρείες, όχι σε τεχνητά περιβάλλοντα” 

 

“ Μερικές φορές, απαιτείται ένας ειδικός για την ανεύρεση 

εργασίας, ή ένα διαφορετικό είδος ατόµου στήριξης, ανάλογα 

µε τις ανάγκες και δεξιότητες του ατόµου, για να βοηθήσει την 

ένταξή του στο χώρο εργασίας. Είναι επίσης σηµαντικό να 

αποφεύγουµε την υπέρ-προστασία, όπως συµβαίνει συνήθως 

στο εκπαιδευτικό σύστηµα” 

(European Agency for Development in Special Needs Education,2006). 

 

2.4  Ευρώπη: Η επαγγελµατική αποκατάσταση των ατόµων µε ειδικές  ανάγκες 

 

Η επαγγελµατική απασχόληση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες αποτελεί για 

τις χώρες της Ε.Ε µετά το 2003 τον σηµαντικότερο παράγοντα για την κοινωνική 

ένταξη αυτών των ατόµων. Το Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης των κρατών µελών του 

2003 (European Disability Action Plan 2003) έχει ως κύριο σκοπό την ενσωµάτωση 

ποικίλων θεµάτων που αφορούν τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες  στις κυβερνητικές 

πολιτικές των κρατών µελών και την ανάπτυξη σχετικών δράσεων σε κρίσιµους 

τοµείς µε στόχο την πλήρη ένταξη των Αµεα  στο κοινωνικό σύνολο. Η πρώτη φάση 

εφαρµογής του Ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για την αναπηρία- η οποία εφαρµόστηκε 
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τα έτη 2004-2005- επικεντρώθηκε στην δηµιουργία των απαραίτητων συνθηκών για 

την προώθηση της επαγγελµατικής απασχόλησης των Αµεα: 

• πρόσβαση και παραµονή στην εργασία µε παράλληλη αντιµετώπιση του 

προβλήµατος των διακρίσεων 

• διαβίου µάθηση, προκειµένου να υποστηριχθεί και να αυξηθεί η 

απασχολησιµότητα, η προσαρµογή, η προσωπική ανάπτυξη και η ενεργή 

συµµετοχή των ατόµων αυτών ως πολίτες 

• νέες τεχνολογίες προκειµένου να ενδυναµωθούν τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και 

να αποκτήσουν ευκολότερη πρόσβαση στην απασχόληση 

• προσβασιµότητα στα δηµόσια κτήρια προκειµένου να αυξήσουν τη συµµετοχή 

τους στην επαγγελµατική ζωή και να ενταχθούν στην οικονοµία και στην κοινωνία. 

   (Commission Of The European Communities,2003). 

 Ο Ευρωπαϊκός φορέας για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής παρουσίασε 

επίσης µια σειρά διευκολυντικών παραγόντων για την άρση των προβληµάτων που 

αντιµετωπίζουν τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες κατά τη διαδικασία της µετάβασης στην 

εργασία. Ένας από τους πιο σηµαντικούς παράγοντες διευκόλυνσης που 

επισηµάνθηκε ήταν η ανάπτυξη ενός Εξατοµικευµένου Σχεδίου Μετάβασης (ΕΣΜ). 

Το Εξατοµικευµένο Σχέδιο Μετάβασης σχετίζεται στενά µε το εκπαιδευτικό 

πρόγραµµα και θα πρέπει να προετοιµάζεται όσο το δυνατόν νωρίτερα πριν το τέλος 

της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Στοχεύει να µειώσει την απόσταση µεταξύ του 

σχολείου και της απασχόλησης. Το ΕΣΜ παρέχει το πλαίσιο που στοχεύει να 

διασφαλίσει µία βελτιωµένη είσοδο στην απασχόληση. Αντανακλά µία δυναµική 

διαδικασία, που περιλαµβάνει: 

• Τα χαρακτηριστικά του νέου ανθρώπου (δεξιότητες, ικανότητες, δυνατότητες και 

προσδοκίες) 

• Τις απαιτήσεις από τον τοµέα απασχόλησης και 

• Μόνιµη αναθεώρηση του σχεδίου δράσης. 

Το Εξατοµικευµένο σχέδιο µετάβασης είναι ένα διαφορετικό εργαλείο που µπορεί 

να συνοψιστεί ως ακολούθως: 

- Το ΕΣΜ σχετίζεται άµεσα µε το ΕΕΠ 

- Πρέπει να προετοιµαστεί δύο µε τρία χρόνια πριν το τέλος της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης 

- Μπορεί να θεωρηθεί ως ένα είδος ‘ατοµικού φακέλου’ της κατάστασης ενός νέου 

ανθρώπου, των κινήτρων, των επιθυµιών του και των ικανοτήτων του 
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- Πρέπει να περιλαµβάνεται σε ένα φάκελο (όπως το ΕΕΠ), µε καταρχάς τον µαθητή 

και αργότερα το σπουδαστή, να είναι ο ιδιοκτήτης ενός τέτοιου ατοµικού εγγράφου, 

και να διασφαλίζονται οι εµπιστευτικές πληροφορίες που περιέχει 

- Επικεντρώνεται σε θέµατα µετάβασης που σχετίζονται µε την απασχόληση και την 

ενήλικη ζωή. Πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις περιβαλλοντικές εργασιακές συνθήκες. 

Πρέπει να παρέχει µία σαφή ανάλυση των δυνατοτήτων του νέου ατόµου και ενός 

συνακόλουθου σχεδίου σταδιοδροµίας, προετοιµάζοντάς τον για µία πραγµατική 

κατάσταση εργασίας 

• Οι εκπαιδευτικοί από την πρώτη και δεύτερη βαθµίδα της δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης, µαζί µε το νέο άτοµο, την οικογένεια και εξωτερικούς επαγγελµατίες 

(όχι απαραίτητα να σχετίζονται µε το σχολείο), εµπλέκονται στον σχεδιασµό 

• Πρέπει να περιλαµβάνει εργαλεία και µεθόδους για να διασφαλίζει την ατοµική 

διαδικασία µετάβασης και να διευκολύνει την ενδυνάµωση του νέου ατόµου 

• Πρέπει να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διαφορά στο 

φύλο, στην κουλτούρα ή στη γεωγραφική τοποθεσία 

• Πρέπει να διασφαλίζει διαδικασία συνέχειας, µέσω ενός επαγγελµατία που έχει 

ορισθεί για αυτόν τον σκοπό. 

 

Οι βασικές κατευθυντήριες αρχές της διαδικασίας σχεδιασµού του ΕΣΜ είναι: 

 

• Το άτοµο µε ειδικές ανάγκες πρέπει να συµµετέχει ενεργά στο σχεδιασµό του 

ΕΣΜ του 

• Πρέπει να εµπλέκονται οι οικογένειες 

• Ο σχεδιασµός θα πρέπει να περιλαµβάνει συνεργασία µεταξύ 

των φορέων 

• Ο σχεδιασµός θα πρέπει να είναι ευέλικτος, και να ανταποκρίνεται στις αλλαγές 

αξιών και εµπειριών. 

Τα νέα άτοµα µε ειδικές ανάγκες θα πρέπει να έχουν όλες τις απαραίτητες ευκαιρίες 

και την υποστήριξη για να παίξουν σηµαντικό ρόλο στο σχεδιασµό του δικού τους 

ΕΣΜ, καθότι αφορά την δική τους ζωή. 

(European Agency for Development in Special Needs Education,2006). 

  Ένας από τους πρώτους στόχους που τέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού  σχεδίου δράσης για την επαγγελµατική απασχόληση 

των ατόµων µε αναπηρία ((European Disability Action Plan 2003)  ήταν η άρση των 

περιβαλλοντικών εµποδίων που αποκλείουν τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες από την 
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πλήρη συµµετοχή τους στην αγορά εργασίας παρόλο έχουν την δυνατότητα να 

κερδίσουν την οικονοµική τους αυτονοµία.  

 Στη βάση αυτή, σηµαντικότατο ρόλο παίζει ο παράγοντας συνεργασίας 

ανάµεσα στις ίδιες τις επιχειρήσεις και τα Αµεα. Αναπτύσσονται σταδιακά 

στρατηγικές  ένταξης  µέσω µιας σειράς προσαρµογών του περιβάλλοντος εργασίας  

λαµβάνοντας υπόψη την συσχέτιση του κόστους  προσαρµογής και της ωφέλειας που 

θα προκύψει από τα αγαθά και τις υπηρεσίες που θα παραχθούν ( EU Disability 

Action Plan 2003, p.5). 

 Βασικός οδηγός στη χάραξη αυτής της πολιτικής είναι τα αποτελέσµατα των 

µέχρι στιγµής ερευνών που έχουν διεξαχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και φαίνονται να 

ακολουθούν µια σταθερή πορεία τα τελευταία χρόνια: το 14,5% του Ευρωπαϊκού 

πληθυσµού που βρίσκεται στην  παραγωγική για εργασία ηλικία  16-64 αναφέρει µια 

µορφή αναπηρίας. Αυτό αποκαλύπτει ότι τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες δεν αποτελούν 

µειονότητα. Επιπλέον, από τα αποτελέσµατα φαίνεται να υπάρχει µια σηµαντική 

συσχέτιση ανάµεσα στην  ηλικία και την αναπηρία. Σήµερα 63% των ατόµων µε 

ειδικές ανάγκες είναι µεγαλύτερα από 45 ετών. 20% των ατόµων ηλικίας 60-64 έχουν 

σοβαρή αναπηρία  σε σύγκριση µε το 6,3% αυτής της ηλικίας που αναφέρουν καµία 

αναπηρία, ενώ το 17,1 % αναφέρει ήπια αναπηρία. Φαίνεται καθαρά εποµένως ότι τα 

ποσοστά των ατόµων µε ειδικές ανάγκες αυξάνονται  όσο αυξάνεται η ηλικία. Το 

γεγονός αυτό κάνει περισσότερο επιτακτική την ανάγκη προσαρµογής του 

περιβάλλοντος εργασίας προκειµένου να αυξηθούν οι ευκαιρίες πρόσβασης στην 

εργασία για όλους. ( EU Disability Action Plan 2003, p.7). 

 Τα αποτελέσµατα επίσης αποκαλύπτουν ένα σηµαντικό ποσοστό ανθρώπινου 

δυναµικού που µένει ανεκµετάλλευτο για την οικονοµική ανάπτυξη των χωρών. 

Μόνο το 45% των ατόµων µε αναπηρίες εργάζονται σε σύγκριση µε το 65% του 

γενικού πληθυσµού . Επιπλέον το 52% των Αµεα είναι οικονοµικά εξαρτηµένα σε 

σύγκριση µε το 28% του γενικού πληθυσµού( EU Disability Action Plan 2003, p.7). 

Η πολιτική που υιοθετήθηκε την 27 Νοεµβρίου 2000 από το Ευρωπαϊκό 

συµβούλιο εγκαθίδρυσε  “ ένα γενικό πλαίσιο στην εργασία και το επάγγελµα ” µε 

στόχο την εξάλειψη των διακρίσεων. Σύµφωνα µ’ αυτό η αδυναµία να παρέχουν τα 

ευρωπαϊκά κράτη το κατάλληλο περιβάλλον εργασίας στα Αµεα συνιστά «διάκριση». 

Ο όρος «κατάλληλο περιβάλλον εργασίας» περιλαµβάνει την προσαρµογή του χώρου 

εργασίας στις ατοµικές ανάγκες του εργαζόµενου, ευέλικτο ωράριο κλπ. προκειµένου 

να διευκολυνθεί η πρόσβαση του ατόµου στην απασχόληση (EU Disability Action 

Plan 2003, p.8). 
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Το πρόγραµµα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε σκοπό µέσα στην 

περίοδο 2001-2006 να υποστηρίξει τα κράτη-µέλη στον αγώνα τους κατά των 

διακρίσεων µέσα από την διευρυµένη χρήση του διαδικτύου, συνέδρια, καµπάνιες, 

ερευνητικές µελέτες, και εµπλοκή των ίδιων των ατόµων µε αναπηρία και των 

οργανώσεων που τους αντιπροσωπεύουν όπως πχ το Ευρωπαϊκό Φόρουµ Αναπηρίας 

(European Disability Forum-EDF). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο του 2003 

διοργάνωσε µια µεγάλη καµπάνια προκειµένου να πληροφορήσει εργοδότες και 

εργαζόµενους όλων των κρατών µελών για τα νέα δικαιώµατα τους στον 

επαγγελµατικό τοµέα ( EU Disability Action Plan 2003, p.8). 

Πολλά κράτη µέλη µε στόχο την επαγγελµατική αποκατάσταση των Αµεα 

επικεντρώνονται στην επαγγελµατική εκπαίδευση και την ανάπτυξη ικανοτήτων σε 

µια συγκεκριµένη ειδικότητα, ενώ ταυτόχρονα παρέχουν κίνητρα σε επιχειρήσεις  για 

προσφορά µεγαλύτερου αριθµού θέσεων εργασίας για Αµεα. Τόσο τα άτοµα µε 

ειδικές ανάγκες όσο και οι επιχειρήσεις ενισχύονται µέσω της Υποστηρικτικής 

εργασίας και του Workway Project (Ireland’s Second National Action Plan against 

Poverty and Social Exclusion (NAP/Inclusion),2003) 

Τα βασικά κλειδιά του προγράµµατος  της Υποστηρικτικής εργασίας στην 

Ιρλανδία  είναι δύο:  η εκπαίδευση σε πραγµατικές συνθήκες εργασίας και η 

εξατοµικευµένη υποστήριξη . Ένα σηµαντικό αποτέλεσµα αυτού του προγράµµατος 

ήταν η κατανόηση από την πλευρά των εργοδοτών της αξίας που έχει η απασχόληση 

ενός ατόµου µε αναπηρία (Ireland’s Second National Action Plan against Poverty and 

Social Exclusion (NAP/Inclusion),2003) 

Το Workway Project ήταν η πρώτη προσπάθεια της Ιρλανδίας να φέρει κοντά 

εργοδότες και Αµεα µε στόχο να αυξηθούν οι ευκαιρίες των ατόµων αυτών για 

απασχόληση. Η πρώτη φάση του προγράµµατος περιελάµβανε 7 στόχους:  

1. Ενηµέρωση των εργοδοτών 

2. Ανίχνευση των διαθέσιµων δεξιοτήτων των Αµεα και της ζήτησης στην αγορά 

εργασίας 

3. Αποσαφήνιση των εµποδίων στην απασχόληση από την πλευρά των 

εργοδοτών και των Αµεα 

4. ∆ιασφάλιση εµπλοκής όλων των παραγόντων µε σκοπό την ανεύρεση 

πρακτικών λύσεων 

5. Κατάλληλη πληροφόρηση µε στόχο την διευκόλυνση της ένταξης των Αµεα 

στο εργασιακό περιβάλλον  

6. ∆ιασφάλιση πρόσβασης των Αµεα σε κατάλληλα links µέσω του διαδικτύου 
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7. Πληροφόρηση των φορέων πολιτικού σχεδιασµού για την ανάπτυξη της 

απασχόλησης και των υπηρεσιών  εκπαίδευσης.   

(Ireland’s Second National Action Plan against Poverty and Social Exclusion  

(NAP/Inclusion),2003) 

Όλα τα κράτη-µέλη της Ε.Ε. εφαρµόζουν µια σειρά µέτρων που στοχεύουν 

στην προώθηση της συµµετοχής των ατόµων µε αναπηρία στην παραγωγική 

διαδικασία. Τα µέτρα αυτά περιλαµβάνουν νοµοθεσία κατά των διακρίσεων, 

συστήµατα ποσοστώσεων, προγράµµατα αποκατάστασης και επαγγελµατικής 

κατάρτισης, προώθηση εναλλακτικών µορφών απασχόλησης, κίνητρα για τη σύσταση 

κοινωνικών επιχειρήσεων, επιδοτήσεις µισθών, επιδοτήσεις για την απόκτηση 

τεχνικών βοηθηµάτων και εργονοµικής διευθέτησης του εργασιακού χώρου, 

προγράµµατα ενηµέρωσης των εργοδοτών και του κοινού, για να εξαλειφθούν οι 

προκαταλήψεις κ.λπ. ( Παπάνης, Ε. , Γιαβρίµης,Π., Βίκη, Α., 2007) 

Η υποστηρικτική απασχόληση τα τελευταία χρόνια εφαρµόζεται επίσης στις 

ΗΠΑ και στον Καναδά και περιλαµβάνει 3 φάσεις: 

1. Τοποθέτηση: Το ΑµεΑ τοποθετείται στην προσήκουσα απασχόληση µε την 

υποστήριξη ενός εκπαιδευτή ή οµάδας ειδικών. Προηγούµενες εµπειρίες 

εκπαίδευσης ή εργασίας δε θεωρούνται απαραίτητες. 

2. Εκπαίδευση: Το άτοµο εκπαιδεύεται µέσα στον εργασιακό χώρο σε 

συγκεκριµένο εργασιακό αντικείµενο. Ο εκπαιδευτής συµµετέχει στο σχήµα 

αυτό για όσο χρόνο απαιτείται για την εκπαίδευση και την προσαρµογή του 

εργαζοµένου στον εργασιακό χώρο. 

3. ∆ιατήρηση της εργασίας: Ο εργαζόµενος υποστηρίζεται, ώστε να διατηρήσει 

την εργασία του. (Αρµπουνιώτη, Β.,2003 ; Dunlop, E.  & M. Haddock ,2009). 

 

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει νοµοθετικό πλαίσιο για το µοντέλο της υποστηρικτικής 

απασχόλησης αλλά έχει εφαρµοστεί και εφαρµόζεται µε επιτυχία από µη 

κυβερνητικούς οργανισµούς ("Θεοτόκος", "Μαργαρίτα", "Εστία", "Ερµής, κ.α.). 

 

Επίσης, σε πολλές χώρες -και στην Ελλάδα- διάφοροι λόγοι κάνουν δύσκολη την 

εφαρµογή προγραµµάτων για την αντιµετώπιση των προβληµάτων της 

επαγγελµατικής ένταξης των ΑµεΑ. Οι κυριότεροι από τους λόγους αυτούς είναι οι 

εξής: 

• Το υψηλό κόστος των προγραµµάτων. 

• Η έλλειψη ορατού οικονοµικού οφέλους από τέτοιες επενδύσεις. 
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• Η αδυναµία των ΑµεΑ να υπερασπιστούν τα συµφέροντά τους και να 

διεκδικήσουν τα δικαιώµατά τους, όπως γίνεται µε άλλες κατηγορίες πολιτών. 

• Τα γραφειοκρατικά προβλήµατα. 

• Η έλλειψη νοµοθετικής ρύθµισης για τους όρους οργάνωσης και λειτουργίας των 

ιδρυµάτων Ειδικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης. 

• Η ανεπαρκής πληροφόρηση. 

• Η αρνητική στάση της εργοδοσίας απέναντι στα άτοµα αυτά. 

• Η έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού - συµβούλων σχολικού επαγγελµατικού 

προσανατολισµού. 

• Η ανεπαρκής ενηµέρωση των εργοδοτών και η έλλειψη ουσιαστικών κινήτρων 

για την πρόσληψη ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (∆ελλασούδας, 

1992). 

Η βιβλιογραφική διερεύνηση σχετικά µε την επαγγελµατική αποκατάσταση των 

ατόµων µε ειδικές ανάγκες παρουσιάζει ένα κοινό σηµείο στα αποτελέσµατα των 

ερευνών: ότι διαφέρει σηµαντικά από εκείνη  των ατόµων τυπικής ανάπτυξης που 

προέρχονται από το ίδιο κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο. Οι προοπτικές των Αµεα για 

επαγγελµατική αποκατάσταση είναι πολύ περιορισµένες  αν δεν ληφθούν τα 

κατάλληλα µέτρα από την πολιτεία. Επιπλέον τα κίνητρα τους για σχολική επιτυχία 

είναι περιορισµένα και συνήθως επιλέγουν ασφαλείς και εφικτούς για τις δυνατότητες 

τους στόχους προκειµένου να διατηρήσουν το αυτοσυναίσθηµα τους και την 

αυτοεκτίµηση τους .Έτσι συχνά επιλέγουν ή αποκλείουν επαγγέλµατα εγκλωβισµένοι 

στις αδυναµίες τους και απορρίπτουν ευκαιρίες να αναδείξουν τα δυνατά τους 

σηµεία. (Oka & Paris, 1987). 

Στην έκθεση της Eurostat (1995) γίνεται αναφορά στο µορφωτικό επίπεδο των 

ατόµων µε αναπηρία στην Ελλάδα. Το 25.4% είναι αναλφάβητοι, το 59.9% είναι 

απόφοιτοι δηµοτικού, το 5.7% είναι απόφoιτοι γυµνασίου, το 5.6% είναι απόφοιτοι 

λυκείου και το 3.4% είναι απόφοιτοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (Παπάνης, 

Ε.,Γιαβρίµης,Π., Βίκη, Α. 2008). 

Το ποσοστό ανεργίας των ατόµων µε αναπηρία είναι, όπως αναφέρθηκε, κατά 

πολύ υψηλότερο από το ποσοστό ανεργίας του υπόλοιπου πληθυσµού. Τα ιδιαίτερα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα άτοµα µε αναπηρία για να ενταχθούν στην αγορά 

εργασίας δε συνδέονται µόνο ή τόσο πολύ µε την αναπηρία τους, αλλά σε µεγάλο 

βαθµό µε τη διακριτική µεταχείριση την οποία υφίστανται από εργοδότες και 

εργαζοµένους, η οποία συνιστά και βασικό παράγοντα αποκλεισµού τους (Παπάνης,  

Ε., Γιαβρίµης,Π., Βίκη, Α. 2008,). 
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3. Η Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση των Αµεα στην Ελλάδα. 
 
 

 3.1 Ιστορική αναδροµή της Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης στην Ελλάδα                 

 

Στην Ελλάδα ούτε η Ειδική Αγωγή γενικότερα, ούτε η Ειδική Επαγγελµατική 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση ειδικότερα, έχουν µακρά ιστορία ως προς τη συστηµατική 

τους οργάνωση. Επειδή η κρατική προσπάθεια για τη στήριξη των Αµεα από τη 

σύσταση του Νεοελληνικού κράτους και µέχρι περίπου το 1900 δεν ήταν επαρκώς 

οργανωµένη, αναπτύχθηκαν εφεξής στην Ελλάδα διάφορες ιδιωτικές πρωτοβουλίες. 

Η πρώτη προσπάθεια εισαγωγής επαγγελµατικής κατάρτισης των Αµεα στη χώρα µας 

ξεκίνησε από το τοµέα των ατόµων µε προβλήµατα όρασης το 1905 στην Καλλιθέα 

Αττικής, ενώ παρόµοιες παιδαγωγικές προσπάθειες παρατηρήθηκαν στον τοµέα της 

στήριξης των κωφών ατόµων όπου το 1923 ιδρύθηκε στην Αθήνα  « Ο Οίκος των 

Κωφαλάλων». Ιδιαίτερα σηµαντική ήταν στη δεκαετία του 1940 η παιδαγωγική 

δραστηριότητα της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων 

Παίδων (ΕΛΕΠΑΠ) επίσης στην πρωτεύουσα το 1937  υπέρ των κινητικά αναπήρων, 

που περιελάµβανε και Τεχνική Επαγγελµατική Κατάρτιση ( Στασινός, ∆., 1999, 5, σς. 

48,57). 

Μια άλλη αξιόλογη µεταρρυθµιστική προσπάθεια στην επαγγελµατική εκπαίδευση  

πραγµατοποιείται στα µέσα της δεκαετίας του ΄80 µε το Ν.1566/85 ΦΕΚ 167 τ. Α΄ 

όπου για πρώτη φορά ενσωµατώνεται η Ειδική Αγωγή στο γενικότερο νοµικό πλαίσιο 

της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, εξέλιξη που αναµφισβήτητα 

καθιερώνει µια καινοτοµία και µια αρχή στην αλλαγή της επικρατούσας αντίληψης 

που ήθελε τον παραγκωνισµό και την περιθωριοποίηση των Αµεα. Με τον νόµο αυτό 

ιδρύονται οι Τεχνικές Επαγγελµατικές Σχολές (ΤΕΣ) των οποίων γενικός σκοπός  

είναι η µετάδοση τεχνικών και επαγγελµατικών γνώσεων και η καλλιέργεια 

δεξιοτήτων, ώστε ο απόφοιτος να µπορεί να ασκήσει µε επιτυχία ορισµένο επάγγελµα 

και να συµβάλλει στην ποσοτική και ποιοτική ανάπτυξη της παραγωγής, ενώ 

παράλληλα επιδιώκεται η εµπέδωση και ο εµπλουτισµός των γενικών γνώσεων των 

µαθητών. Μόνιµο ωστόσο πρόβληµα των µεταρρυθµιστικών προσπαθειών που 

αναφέρθηκαν ήταν η οργάνωση και λειτουργία ενός αξιόπιστου δικτύου τεχνικής 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης, που θα τροφοδοτούσε την αγορά εργασίας µε 
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ειδικευµένους τεχνικούς µέσου επιπέδου. Τέτοιο δίκτυο όµως δεν κατορθώθηκε να 

δηµιουργηθεί µε αρνητικές συνέπειες για την αποτελεσµατικότητα του εκπαιδευτικού 

µας συστήµατος.  

Μεγάλη ώθηση για την ανάπτυξη της επαγγελµατικής κατάρτισης στην 

Ελλάδα έδωσε το πενταετές ευρωπαϊκό πρόγραµµα δράσης  PETRA (1988-1992) για 

την Επαγγελµατική Κατάρτιση των νέων , που είχε σκοπό τον εκσυγχρονισµό των 

υποβαθµισµένων και ακριτικών περιοχών των χωρών –µελών και την ένταξη των 

νέων τους στην αγορά εργασίας. Αποτέλεσµα, στα πλαίσια αυτού του προγράµµατος, 

ήταν η δηµιουργία  του Εθνικού Συµβουλίου Επαγγελµατικής Κατάρτισης και 

Απασχόλησης (ΕΣΕΚΑ) που ιδρύθηκε µε τον νόµο 1836/89, ΦΕΚ 79/89, µε σκοπό 

να επεξεργάζεται προτάσεις των Περιφερειακών Επιτροπών Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης (ΠΕΕΚΑ) και να αναθέτει µελέτες  και έρευνες σε διάφορους φορείς 

όπως ο ΕΟΜΜΕΧ (Ελληνικός Οργανισµός Μικροµεσαίων Μεταποιητικών 

Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας), η ΝΕΛΕ (Νοµαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής 

Επιµόρφωσης), η Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς κλπ (Ζερβός, Γ.,2006). 

Στο πλαίσιο µιας ευρύτερης προσαρµογής αυτού του προγράµµατος έγινε 

πρόβλεψη για τα Αµεα µε αποτέλεσµα την ίδρυση των «Παραγωγικών Ειδικών 

Κέντρων» ( ΠΕΚΕ) τα οποία είναι κυρίως γνωστά ως «Προστατευτικά Εργαστήρια». 

Αξιοσηµείωτο είναι ότι ο παραπάνω νόµος (1836/89) αποτέλεσε σηµαντική 

καινοτοµία για τα Αµεα καθώς αφενός µε το άρθρο 15, παρ.1 χορηγείται στους 

καταρτισµένους των εργαστηρίων αυτών πιστοποιητικό, ως τεκµήριο απόκτησης 

προσόντων, και αφετέρου µε το άρθρο 13, παρ. 2, θεσµοθετήθηκε «ένα συντονιστικό 

συµβούλιο επαγγελµατικής κατάρτισης και αποκατάστασης ατόµων µε ειδικές ανάγκες, 

το οποίο συντονίζει τους φορείς που εφαρµόζουν προγράµµατα επαγγελµατικής 

κατάρτισης και αποκατάστασης ατόµων µε ειδικές ανάγκες και εισηγείται σε αυτούς 

τρόπους για τη βελτίωση της ποιότητας και των συνθηκών επαγγελµατικής κατάρτισης 

των ατόµων αυτών και τρόπους που διευκολύνουν την επαγγελµατική αποκατάστασή 

τους». Στο συµβούλιο αυτό συµµετέχουν εκτός των άλλων και δύο εκπρόσωποι των 

αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των γονέων και κηδεµόνων των Αµεα 

(Ν.1836/89, ΦΕΚ 79/89). 

 

3.2 Θεσµικό πλαίσιο 

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του Ν. 2640/98, ΦΕΚ 206 Α΄ ορίζεται ότι: 

«Με απόφαση του υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων οι ΤΕΣ του άρθρου 

9 του ν.1566/85 µετατρέπονται σε ΤΕΕ Α΄ κύκλου από τη δηµοσίευση του παρόντος 

νόµου…». Επιπλέον ο νόµος αυτός προβλέπει την εφαρµογή του συστήµατος 
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ποσοστώσεων για την απασχόληση των Αµεα και άλλων ευάλωτων κοινωνικών 

οµάδων στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα και συµβάλλει σηµαντικά στη βελτίωση 

των όρων πρόσληψης και απασχόλησης των Αµεα,. (Ν. 2640/98, ΦΕΚ 206 Α΄). 

Η ∆ευτεροβάθµια Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση, την τελευταία 

δεκαετία στη χώρα µας χαρακτηρίζεται από µία φάση έντονων προσπαθειών 

ανάπτυξης συστηµάτων και δοµών εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης σε 

κύκλους, τοµείς και ειδικότητες οι οποίες προσδιορίζονται στο Νόµο 2640/1998. 

Ο βασικός και στρατηγικός στόχος είναι να συνδέσει την γενική παιδεία µε 

την εξειδικευµένη Τεχνική Επαγγελµατική γνώση µε σκοπό την µετάβαση και 

επαγγελµατική ένταξη των αποφοίτων στην τρέχουσα αγορά εργασίας (Ν.2640/98). 

Η σύνδεση της γενικής παιδείας µε την εξειδικευµένη Τεχνική Επαγγελµατική 

γνώση µε σκοπό την µετάβαση στην αγορά εργασίας ενεργοποιήθηκε λόγω των εξής 

παραγόντων:   

α) της πίεσης για άµεση προσαρµογή των δεδοµένων µε την αγορά εργασίας  

β) της γρήγορης ανταπόκρισης των συστηµάτων εκπαίδευσης στις ανάγκες 

οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας µας και 

γ) της ανάγκης απορρόφησης των κοινοτικών πόρων για την επίτευξη 

συγκεκριµένων λειτουργικών στόχων που σχετίζονται µε τα ΤΕΕ ( ΑΠΣ Ειδικής 

Αγωγής, 2004). 

Τα Τ.Ε.Ε. ειδικής αγωγής ακολουθούν τους τοµείς και τις ειδικότητες της 

γενικής ΤΕΕ. Αυτά οργανωτικά µε βάση το νόµο ανήκουν στη δευτεροβάθµια, 

γυµνασιακή (ΤΕΕ Α΄ Βαθµίδας) και µεταγυµνασιακή (ΤΕΕ Β΄ Βαθµίδας) εκπαίδευση 

και σε αυτά  εισάγονται απόφοιτοι δηµοτικού ή γυµνασίου αντίστοιχα, χωρίς 

εξετάσεις ( ΑΠΣ Ειδικής Αγωγής, 2004; Ν.2817/00). 

 

3.3 Η ∆οµή και λειτουργία των ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα 

 

Η δοµή και λειτουργία των ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ και Β΄ Βαθµίδας σήµερα 

καθορίζονται από τον νόµο 2817/2000 και υπάγονται στις αρµοδιότητες του ΥΠΕΠΘ. 

Σύµφωνα µε τον παραπάνω νόµο τα σχολεία αυτά αποτελούν αυτοτελείς µονάδες 

Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και µπορούν να φοιτούν σ’ αυτά µαθητές µε 

διαγνωσµένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Συγκεκριµένα, στο άρθρο 1 του 

2817/2000 ορίζονται µεταξύ άλλων τα εξής:   

Άρθρο 1. : 1.«Άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κατά την έννοια του παρόντος, 

θεωρούνται τα άτοµα που έχουν σηµαντική δυσκολία µάθησης και προσαρµογής 
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εξαιτίας σωµατικών, διανοητικών, ψυχολογικών, συναισθηµατικών, και κοινωνικών 

ιδιαιτεροτήτων. 

2.  Στα άτοµα αυτά συµπεριλαµβάνονται όσοι έχουν: 

α) νοητική ανεπάρκεια ή ανωριµότητα 

β) ιδιαίτερα προβλήµατα όρασης (τυφλοί, αµβλύωπες) ή ακοής (κωφοί, βαρύκοοι). 

γ) σοβαρά νευρολογικά ή ορθοπεδικά ελαττώµατα η προβλήµατα υγείας . 

δ) προβλήµατα λόγου και οµιλίας 

ε) ειδικές δυσκολίες στη µάθηση όπως δυσλεξία, δυσαριθµησία, δυσαναγνωσία 

ζ) σύνθετες γνωστικές, συναισθηµατικές και κοινωνικές δυσκολίες και όσοι 

παρουσιάζουν αυτισµό και άλλες διαταραχές ανάπτυξης… 

4.α)Γλώσσα των κωφών και βαρήκοων είναι η ελληνική νοηµατική…. 

5. Οι ειδικές περιπτώσεις των προηγούµενων παραγράφων διαπιστώνονται από τα 

Κέντρα ∆ιάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης(Κ∆ΑΥ) 

6. Στα άτοµα που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρέχεται ειδική 

εκπαίδευση η οποία στο πλαίσιο των σκοπών της πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας 

και τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης επιδιώκει ιδιαίτερα:  

α) την ανάπτυξη της προσωπικότητας τους 

β) τη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων, ώστε να καταστεί δυνατή η 

ένταξη ή η επανένταξη τους στο κοινό εκπαιδευτικό σύστηµα και η συµβίωση µε 

το κοινωνικό σύνολο. 

γ) την επαγγελµατική τους κατάρτιση και τη συµµετοχή τους στην παραγωγική 

διαδικασία 

δ) την αλληλοαποδοχή τους µε το κοινωνικό σύνολο και την ισότιµη κοινωνική τους 

εξέλιξη …»  

Στα ΤΕΕ Ειδικής αγωγής Α΄ Βαθµίδας (ή Ειδικά Επαγγελµατικά Γυµνάσια 

σύµφωνα µε τον Ν.3699/2008) η φοίτηση διαρκεί  5 χρόνια, από το 14ο µέχρι το 19ο 

έτος των φοιτώντων και περιλαµβάνει τις τάξεις Α΄ Β΄ Γ΄ ∆΄  Ε΄ και µόνο ένα κύκλο 

σπουδών. Στα γυµνάσια αυτά εγγράφονται µαθητές απόφοιτοι του δηµοτικού σχολείου 

γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης µε διαγνωσµένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και  

εφαρµόζεται πρόγραµµα για την ολοκλήρωση της εννιάχρονης υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης καθώς και του Α΄ κύκλου σπουδών του άρθρου 2 του Ν.2640/98 για την 

παροχή εξειδικευµένης τεχνικής και επαγγελµατικής γνώσης. Αυτό µε απλά λόγια 

σηµαίνει ότι οι απόφοιτοι της Α΄ Βαθµίδας ολοκληρώνουν την γυµνασιακή 

εκπαίδευση αφενός, και αφετέρου  έχουν το δικαίωµα, αν συνεχίσουν τη φοίτηση 

τους στην Β΄ βαθµίδα να εγγραφούν απευθείας στον Β΄ κύκλο της Β΄ Βαθµίδας που 

διαρκεί 2 χρόνια. (Ευρυδίκη, 2009,σ.223 ; Ν.2817/2000). 
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 Στα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Β΄ Βαθµίδας (ή ειδικά επαγγελµατικά λύκεια  

σύµφωνα µε τον Ν.3699/2008) η φοίτηση διαρκεί τέσσερα έτη και περιλαµβάνει 2 

κύκλους σπουδών: τις τάξεις Α΄ και Β΄ του Α΄ κύκλου σπουδών και τις τάξεις Γ΄ και 

∆΄ του Β΄ κύκλου σπουδών. Σ’ αυτά εγγράφονται απόφοιτοι του επαγγελµατικού 

γυµνασίου ειδικού και γενικού (Ευρυδίκη, 2009,σ.223; Ν. 2817/2000 ). Στην Α΄ τάξη 

του  Α΄ κύκλου σπουδών εγγράφονται απόφοιτοι του τριτάξιου γενικού γυµνασίου µε 

διαγνωσµένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ενώ οι απόφοιτοι των ΤΕΕ Ειδικής 

Αγωγής Α΄ Βαθµίδας (της προηγούµενης παραγράφου) µπορούν να εγγράφονται 

απευθείας στον Β΄ κύκλο σπουδών της Β΄ Βαθµίδας ( τάξεις Γ΄ και ∆΄ ) από το 19ο 

έως το 22ο έτος της ηλικίας τους. Η φοίτηση  διαρκεί 2 τουλάχιστον σχολικά έτη για 

κάθε κύκλο σπουδών ( Α΄ και Β΄ κύκλος) ( Ν. 2817/2000).  

Στις παραπάνω αυτοτελείς ΣΜΕΑΕ είναι δυνατόν να φοιτούν σε µια τάξη 

παιδιά διαφόρων ηλικιών και πιθανώς και µε διαφορετικές ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες. Η φοίτηση των µαθητών στις αυτοτελείς ΣΜΕΑΕ της δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης µπορεί να παραταθεί και πέραν του εικοστού τρίτου (23ου) έτους της 

ηλικίας ύστερα από εισήγηση του οικείου ΚΕ∆∆Υ( Ευρυδίκη, 2009,σ.225). 

Τα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ και Β΄ Βαθµίδας είναι ισότιµα προς τα αντίστοιχα  

σχολεία ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ( Ν. 2817/2000). 

 

 

3.3.1 Αναλυτικό Πρόγραµµα 

 

Η πρώτη επίσηµη απόπειρα σύνταξης αναλυτικού προγράµµατος από τη 

Πολιτεία µέσα από τις διαδικασίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου είχε γίνει µε  το 

πλαίσιο Αναλυτικού Προγράµµατος Ειδικής Αγωγής που έλαβε χώρα µε το 

Π.∆.301/1996.  Σε αυτό, στην περιοχή της προεπαγγελµατικής ετοιµότητας των 

ΑΜΕΑ, επιχειρήθηκε να τεθούν γενικές διδακτικές αρχές µε αντίστοιχους 

διδακτικούς στόχους οι οποίοι πλαισιώθηκαν µε απλές δραστηριότητες εξοικείωσης 

του µαθητή ΑΜΕΑ µε το χώρο της πρακτικής εκπαίδευσης και προ -επαγγελµατικής 

εργασίας (Π.∆ 301/1996). 

Στο άρθρο 1 του Αναλυτικού προγράµµατος Ειδικής Αγωγής αναφέρονταν ο 

γενικός σκοπός του Πλαισίου Αναλυτικού Προγράµµατος Ειδικής Αγωγής 

(Π.Α.Π.Ε.Α.): «….η υποστήριξη των Ατόµων µε Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

(ΑµεΑ), ώστε να προαχθούν σωµατικά, νοητικά, συναισθηµατικά, κοινωνικά, ηθικά και 

αισθητικά στο βαθµό που οι δυνατότητες τους επιτρέπουν και τελικά να ενταχθούν στο 
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σχολικό και στο κοινωνικό περιβάλλον, µέσα σε κλίµα ισοτιµίας, ελευθερίας, ασφάλειας 

και σεβασµού της προσωπικότητας τους» και οι ειδικότεροι σκοποί κατά περιοχές :  

… ε) Προεπαγγελµατική ετοιµότητα: Τα παιδιά  

*Να οργανώσουν την προσωπικότητα τους.  

*Να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητες και τις αδυναµίες τους.  

*Να αναπτύξουν προεπαγγελµατικές δεξιότητες.  

*Να προσανατολιστούν επαγγελµατικά.  

…V. ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ  
ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προεπαγγελµατικές δεξιότητες  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ 

ΣΤΟΧΟΙ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1 . Τα 
εργαλεία  

Να γνωρίζει τα 
εργαλεία και τα 
υλικά.  

Το παιδί γνωρίζει: α) Τα εργαλεία (π.χ. 
σφυρί, κοπίδι, τανάλια, πένσα, πριόνι, 
ψαλίδι, κατσαβίδι, φτυάρι, τσάπα, κασµάς, 
τρυπάνι, ηλεκτρικό πριόνι, αργαλειός, 
ραπτοµηχανή κ.α.) β) Τα υλικά (π. χ. ξύλα, 
νήµατα, υφάσµατα, µέταλλα, χαρτί, πηλός 
κ.α.)  

2. Πρακτικές 
δεξιότητες  

Να χρησιµοποιεί 
τα εργαλεία και τα 
υλικά.  

Το παιδί χρησιµοποιεί εργαλεία: το πριόνι 
για να κόψει ξύλο, το σφυρί για να 
καρφώσει καρφιά, το κατσαβίδι για να 
βιδώσει βίδες κ.τ.ό. Χρησιµοποιεί υλικό: 
ξύλο για να κατασκευάσει ένα κρεβάτι, 
πηλό για να κάµει κεραµικά, υφάσµατα για 
να κάµει κούκλες κ.α.  

  

Να 
προφυλάσσεται 
από τους 
κινδύνους.  

Το παιδί φορά γάντια, γυαλιά, ποδιά, 
µάσκα αναπνοής κ.τ.ό, όταν κόβει ή 
επεξεργάζεται ξύλα, τοξικά υλικά κ.α. 
Πιάνει µε στεγνά χέρια τα ηλεκτρικά 
εργαλεία. Προστατεύει τα µάτια του από 
σκόνη, ρινίσµατα σιδήρου, τοξικές ουσίες, 
έντονο φως, (π. χ. οξυγονοκόλ.) κτλ. 

  
Να κάνει 

εργασίες 
κηπουρικής.  

∆ραστηριότητες καθαρισµού και 
περιποίησης του κήπου. Π.χ. το παιδί 
µαζεύει φύλλα, πέτρες, ξερά λουλούδια, 
ποτίζει µε το λάστιχο ή το ποτιστήρι, 
σκάβει, φυτεύει, σκαλίζει, κλαδεύει, 
βοτανίζει τον κήπο κτό. Φροντίζει τις 
τριανταφυλλιές, κουρεύει το γκαζόν, 
µεταφέρει το καρότσι µε τα εργαλεία 
καθαρίζει και τακτοποιεί τα εργαλεία, 
ασπρίζει µε τη βούρτσα τις γλάστρες κ.α. 

  
Να κάνει 

αντικείµενα µε 
πηλό.  

Το παιδί ασκείται να ετοιµάσει τον πηλό 
και κάνει δραστηριότητες διαµόρφωσης της 
µάζας του. Π.χ. το παιδί πιάνει µε τα χέρια 
τον πηλό, τον βρέχει, τον ζυµώνει, 
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κατασκευάζει ένα τασάκι µε τη βοήθεια 
κατάλληλων εργαλείων, πλάθει 
χρησιµοποιώντας τροχό ένα βάζο κτλ. 
Έπειτα ψήνει τα αντικείµενα που φτιάχνει 
στο φούρνο, τα βάφει µε ειδικά βερνίκια και 
τα βάζει στην έκθεση του σχολείου 

3. 
Συµπεριφορά 
στην εργασία.  

Να κάνει 
κατασκευές µε 
ξύλο.  

Το παιδί κάνει διάφορες ξυλουργικές 
στον ξυλουργικό πάγκο, µε τη βοήθεια 
κατάλληλων εργαλείων (µέτρο, γωνία, 
σφυρί, πλάνια, λίµα, σφιχτήρα, πένσα, 
τρυπάνι, κόφτη κ. ά.). Π.χ. το παιδί 
στερεώνει ένα ξύλο στον πάγκο, το κόβει µε 
το πριόνι στα µέτρα που έχει σηµειώσει, το 
ροκανίζει µε την πλάνη, τρίβει τις άκρες µε 
γυαλόχαρτο και µετά κολλά κατάλληλα τα 
ξύλα, καρφώνει µε το σφυρί, στοκάρει τις 
τρύπες, και κάνει ένα δίσκο σερβιρίσµατος. 
Τον βάφει και τον βάζει στην έκθεση του 
σχολείου.  

  
Να ράβει και να 

κεντά.  

Άσκηση σε απλής µορφής κέντηµα και 
ράψιµο π.χ. α. Κέντηµα: Σταυροβελονιά, 
γκοµπλέν, ριζοβελονιά, κοφτό κ. α β. 
Ράψιµο: Τρύπωµα, στρίφωµα, ράψιµο 
κουµπιού κα.  

  
Να υφαίνει στον 

αργαλειό.  

∆ιάφορες εργασίες υφαντικής (µάζεµα 
νήµατος, κουβάρια, κόµποι, υφάδι, στηµόνι, 
σαΐτα κτλ.). Π.χ. το παιδί δένει δέκα 
στηµόνια, κάθεται σε ένα τελάρο 45 χ 60 
cm , περνά την κλωστή µε τη σαΐτα εναλλάξ 
µέσα-έξω µέχρι να φτάσει στη µια άκρη και 
συνεχίζει από την αντίθετη πλευρά 
(δεξιά/αριστ.). Όταν τελειώνει δένει τα 
κρόσσια, κόβει τα στηµόνια κα; βγάζει το 
υφαντό που έχει φτιάξει από το τελάρο. 

  
Να ξέρει και να 

αναγνωρίζει την 
αξία της εργασίας.  

Συζήτηση, αξιολόγηση και εκτίµηση της 
εργασίας, µε βάση επισκέψεις σε 
εργοστάσια, βιοτεχνίες κ.τ.ό, ή φιλµ (π. χ. 
βιντεοταινίες), που συνδέονται µε χώρους 
εργασίας και παραγωγής. Π.χ. Το παιδί 
επισκέπτεται εργοστάσιο παιγνιδιών, 
παρατηρεί τις εργασίες που γίνονται, 
συζητά µε το προσωπικό για την εργασία 
και επεξεργάζεται τις πληροφορίες και τα 
υλικά που συγκεντρώνει, συνδέοντας τα µε 
την αξία της εργασίας. 

  
Να έχει καλές 

διαπροσωπικές 
σχέσεις.  

Το παιδί χαιρετά τους εργάτες και τους 
Προϊσταµένους, όταν έρχεται και όταν 
φεύγει, σέβεται τους ανθρώπους που 
συνεργάζεται (συνάδελφοι, απλοί 
συνεργάτες, προϊστάµενοι, πελάτες κ. ά.).  

  Να έχει καλές Το παιδί φορεί τη φόρµα εργασίας, 
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συνήθειες 
εργασίας.  

διατηρεί το χώρο καθαρό, καθαρίζει και 
τακτοποιεί τα εργαλεία όταν τελειώνει την 
εργασία του, προσέχει την ατοµική του 
καθαριότητα κτλ.  

  
Να εκτιµά την 

εργασία που κάνει.  

Το παιδί εκτιµά ποιοτικά και ποσοτικά 
την εργασία του µε βάση το 
χρονοδιάγραµµα και τις προδιαγραφές που 
έχουν τεθεί. Π.χ. Ζωγραφίζει µε πινέλο ένα 
αυγό, το διακοσµεί µε µια µαργαρίτα και 
αξιολογεί ποιοτικά και ποσοτικά (ταχύτητα 
εκτέλεσης) το αποτέλεσµα της εργασίας 
του.  

 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Επαγγελµατικός προσανατολισµός  

ΕΝΟΤΗΤΑ 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ 

ΣΤΟΧΟΙ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. Πρόσβαση 
στην αγορά 
εργασίας.  

Να γνωρίζει τα 
επαγγέλµατα.  

Το παιδί γνωρίζει τα επαγγέλµατα µέσα 
από βιβλία, τραγούδια κ.τ.ό. Π.χ. αγοράζει 
φρούτα από το µανάβικο της γειτονιάς, 
εφηµερίδες και περιοδικά από το 
περίπτερο. Επισκέπτεται τη λαϊκή αγορά 
και αγοράζει µπανάνες, φρούτα κ. α. Μιλεί 
µε τους εµπόρους. Ρωτά πώς 
προµηθεύονται τα προϊόντα που πουλούν, 
πώς τα φέρνουν στη λαϊκή κτλ. Ρωτούν τον 
ηλεκτρολόγο και τον υδραυλικό για τα 
εργαλεία που έχουν στην τσάντα τους, 
παρακολουθούν το σφίξιµο µιας βρύσης, 
την αλλαγή µιας ηλεκτρικής λάµπας. Οι 
δραστηριότητες αυτές επαναλαµβάνονται 
µε επισκέψεις στο ιατρείο της περιοχής 
τους, στο ταχυδροµείο και αλλού 

2. Κανόνες 
εργασίας.  

Να γνωρίζει την 
αµοιβή του.  

. - Με τις παραπάνω δραστηριότητες και 
συζητήσεις στην τάξη µαθαίνει ότι: Σε 
κάθε εργασία αντιστοιχεί µια αµοιβή (π. χ. 
µεροκάµατα, µισθός, αποζηµίωση κτλ). 
Κάθε φορά που πληρώνεται µετρά τα 
χρήµατα που παίρνει και διαβάζει την 
απόδειξη που υπογράφει. Μαθαίνει επίσης, 
ότι συµφωνεί µε τον εργοδότη κάθε πότε 
θα πληρώνεται (πχ. µεροκάµατο, 
δεκαπενθήµερο, µηνιαίο µισθό κτλ.) και 
υπογράφει συµβόλαιο ή συµφωνητικό 
κ.τ.ό. 

  
Να επιλέγει το 

επάγγελµα του.  

Το παιδί περιγράφει διάφορα 
επαγγέλµατα, συζητά τι επάγγελµα θα 
κάνει όταν µεγαλώσει, λέει τους λόγους για 
τους οποίους προτιµά ένα συγκεκριµένο 
επάγγελµα κτλ.  
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Να τηρεί τους 

όρους εργασίας.  

Το παιδί µαθαίνει να έρχεται και να 
φεύγει στην ώρα του, να χτυπά κάρτα, να 
εργάζεται χωρίς άσκοπες διακοπές και 
καθυστερήσεις κτλ. 

  
Να διατηρεί την 

εργασία του.  

Το παιδί εκτελεί µε ενδιαφέρον την 
εργασία που αναλαµβάνει και τη συνεχίζει, 
χωρίς να τη διακόπτει ή να αναζητά άλλη ! 
δουλειά, όταν δεν υπάρχουν σοβαροί λόγοι.  

   

Να γνωρίζει την 
κοινωνική 
ασφάλιση και τη 
σηµασία της.  

Το παιδί µαθαίνει τι είναι το βιβλιάριο 
υγείας και πώς το χρησιµοποιεί. 
Επισκέπτεται φαρµακεία και αγοράζει 
φάρµακα µε βιβλιάριο ασθένειας, µαθαίνει 
να χρησιµοποιεί το βιβλιάριο ασθενείας 
στο νοσοκοµείο κ.τ.ό. Συζητά για το 
Ταµείο Ανεργίας, για τη σύνταξη κτλ.) 

  
Να 

προγραµµατίζει την 
άδεια του.  

Το παιδί επισκέπτεται χώρους εργασίας 
και συζητά µε τους εργαζόµενους τις 
διαδικασίες των αδειών και των διακοπών 
τους. Στην τάξη παίζει παιχνίδια ρόλων 
εργαζοµένων και εργοδοτών, κάνει 
αιτήσεις αδειών και οργανώνει τις διακοπές 
του (πότε, πότε, πώς µε πόσα χρήµατα κτλ.)  

  (Π.∆.301/1996:Αναλυτικό πρόγραµµα ειδικής αγωγής) 

Στα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ και Β΄ Βαθµίδας εφαρµόζονται σύµφωνα µε τον 

Νόµο 2817/2000 ειδικά προσαρµοσµένα αναλυτικά και διδακτικά προγράµµατα. Στα 

προγράµµατα περιλαµβάνονται και µαθήµατα τεχνικής και επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το περιεχόµενο των προγραµµάτων καθορίζεται µε 

αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων που εκδίδονται  

ύστερα από εισήγηση του Τµήµατος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

(Ν.2817/2000) 

Λίγο αργότερα, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στα πλαίσια του 2ου 

Επιχειρηµατικού Προγράµµατος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης  (2° ΕΠΕΑΕΚ) του ΥΠΕΠΘ που υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια  2003-

2004 ανέλαβε τη µελέτη και εκπόνηση/ προσαρµογή Αναλυτικών Προγραµµάτων 

Σπουδών (ΑΠΣ) για διαφορετικές κατηγορίες µαθητών µε ειδικές ανάγκες (ΑΠΣ ΤΕΕ 

Ειδικής Αγωγής 2004). 

Τα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών στην τεχνική - επαγγελµατική 

εκπαίδευση για τα ΑΜΕΑ σχετίζονται µε τους γενικούς σκοπούς της δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης. Ειδικότερα αυτά επιδιώκουν: 

1. Η τεχνικο- επαγγελµατική εκπαίδευση να παρέχεται : α) στα ΤΕΕ Ειδικής 

Αγωγής Α’ και B΄ Βαθµίδας, ή β) σε τµήµατα ένταξης ειδικής αγωγής µέσα σε 

κοινά ΤΕΕ γενικής Εκπαίδευσης, όπως αυτή προβλέπεται στο Ν. 2817/2000.  
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2. Η ειδική αγωγή στις ΤΕΕ να επιχειρείται σε όλα τα άτοµα µε διαγνωσµένες 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τα οποία µπορούν να παρακολουθήσουν 

αντίστοιχους τοµείς και ειδικότητες και αυτά δεν εµποδίζονται από την 

κατηγορία αναπηρίας τους (ΠΑΠΕΑ, Π.∆.301/1996).  

3. Η ∆ιαθεµατική Προσέγγιση του Πλαισίου Προγραµµάτων Σπουδών (∆ΕΠΠΣ) 

των γενικών µαθηµάτων της β’θµιας γενικής εκπαίδευσης να εξυπηρετεί την 

συγκεκριµένη ειδικότητα της τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης µέσα από τις 

στρατηγικές των δοµηµένων διδακτικών προγραµµάτων ειδικής αγωγής.  

4. Η µαθησιακή ετοιµότητα του µαθητή ΑΜΕΑ στην τεχνική επαγγελµατική 

εκπαίδευση να υποστηρίζεται µέσα από κατάλληλα δοµηµένα διδακτικά 

προγράµµατα που αναδεικνύουν διδακτικούς στόχους σε συνάφεια µε το τοµέα 

και την ειδικότητα που παρακολουθεί.  

5. Η τεχνικο- επαγγελµατική εκπαίδευση παράλληλα µε την ανάπτυξη της 

ακαδηµαϊκής γνώσης να καλλιεργεί δεξιότητες και να διευκολύνει την 

επαγγελµατική προσαρµογή των ΑΜΕΑ.  

6. Η ειδική εκπαίδευση συνδυάζει την προετοιµασία του αυριανού πολίτη µε 

αναπηρίες στην πλατιά και σε βάθος ειδική γνώση και επαγγελµατική ειδίκευση 

σε ευρύτερο φάσµα επαγγελµατικών δραστηριοτήτων όπου διασφαλίζεται η 

αυτοτελής επαγγελµατική ένταξη, σε συνθήκες ισοτιµίας, κοινωνικής ευελιξίας 

και εργασιακής εξασφάλισης.  

7. Η σύνδεσή του Ατόµου µε αναπηρίες µε την αγορά εργασίας, τις ανάγκες της 

παραγωγής και τις πολιτικές απασχόλησης.  

8. Η απόκτηση από τους µαθητές ΑΜΕΑ επαγγελµατικών γνώσεων, δεξιοτήτων-

κλειδιών, µε σκοπό την ενίσχυση της επαγγελµατικής κινητικότητας και την 

αξιοποίηση της συνεχιζόµενης κατάρτισης και προσόντων.  

9. Η τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση των ΑΜΕΑ να υποστηρίζεται 

εργαστηριακά µέσα από τις διευκολύνσεις των Νέων Τεχνολογιών και τις 

δυνατότητες προσβασιµότητας που παρέχουν στις επιµέρους κατηγορίες 

αναπηρίας.  

( ΑΠΣ ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής , 2004) 
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3.3.2   Περιεχόµενο Αναλυτικών Προγραµµάτων Σπουδών των Τ.Ε.Ε. Ειδικής     

          Αγωγής  

 

Τα προγράµµατα διδασκαλίας των Τ.Ε.Ε. Ειδικής αγωγής περιλαµβάνουν 

θεωρητικά και εργαστηριακά µαθήµατα των ειδικοτήτων και βασικά µαθήµατα 

γενικής παιδείας και γενικής ωφελιµότητας. Τα µαθήµατα γενικής παιδείας και 

γενικής ωφελιµότητας καλύπτουν το 40% των συνολικών ωρών του ωρολογίου 

προγράµµατος στα γενικά ΤΕΕ, στο πρώτο έτος του Α΄ Κύκλου ήτοι 14 ώρες 

µαθήµατα γενικής παιδείας και 20 ώρες µαθήµατα ειδικοτήτων σε εβδοµαδιαία βάση, 

το 35% στο δεύτερο έτος του Α' Κύκλου ήτοι 10 ώρες γενικής παιδείας και 24 ώρες 

ειδικοτήτων και το 25% στον Β' Κύκλο ήτοι 8 ώρες γενικής παιδείας και 26 ώρες 

ειδικοτήτων, αντιστοίχως.  Έµφαση δίνεται στην απόκτηση επαγγελµατικών 

δεξιοτήτων µέσω της άσκησης στις σχετικές εργαστηριακές εγκαταστάσεις ( ΑΠΣ 

ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής , 2004; Υ.Α 38451/Γ2,2003). 

Η κατάταξη των ΤΕΕ Ειδικής αγωγής σε βαθµίδες Α’ και Β’ λειτουργεί στην 

κατεύθυνση να αντιµετωπιστούν τα εµπόδια µάθησης µε σκοπό να ενταχθούν οι 

µαθητές ΑΜΕΑ µε µεσαίο βαθµό δυσκολίας στην τεχνική και επαγγελµατική 

εκπαίδευση. Είναι σαφές ότι οι µαθητές που µπορούν να φοιτήσουν σε ΤΕΕ Α΄ 

βαθµίδας αντιµετωπίζουν µε περισσότερη λειτουργικότητα το εργαστηριακό και 

εργασιακό περιβάλλον όπως και τη µετάβαση τους σε αυτό από ότι τα ΑΜΕΑ που 

επιλέγουν και αξιολογούνται από τα ΚΕ∆∆Υ ότι µπορούν να παρακολουθήσουν 

µαθήµατα στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

(ΕΕΕΕΚ) ( ΑΠΣ ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής , 2004) 

Ο σκοπός των τοµέων και ειδικοτήτων που λειτουργούν στον Α΄ κύκλο 

σπουδών των ΤΕΕ Ειδικής αγωγής είναι αφενός η παροχή τεχνολογικής παιδείας και 

η διαµόρφωση επαγγελµατικής συνείδησης, αφετέρου η παροχή των αναγκαίων 

εφοδίων ώστε οι απόφοιτοι ΑΜΕΑ να µπορούν να ασκήσουν µε επιτυχία ορισµένο 

επάγγελµα εργασιών εκτέλεσης που µπορεί να ασκείται και αυτόνοµα µέσα στα όρια 

των σχετικών τεχνικών.  

Τα προγράµµατα διδασκαλίας στο Β΄ κύκλο σπουδών των ΤΕΕ Ειδικής 

Αγωγής  περιλαµβάνουν θεωρητικά και εργαστηριακά µαθήµατα των ειδικοτήτων και 

τοµέων σε µεγαλύτερο εύρος και βάθος από ότι στον Α΄ κύκλο ( ΑΠΣ ΤΕΕ Ειδικής 

Αγωγής , 2004). 

Οι γενικοί στόχοι των Αναλυτικών Προγραµµάτων Σπουδών ΤΕΕ Ειδικής 

αγωγής, όπως ορίζονται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, εστιάζουν στους γενικούς 

σκοπούς της ειδικής τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης:  
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-αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων της εκπαίδευσης των ατόµων µε αναπηρίες και την 

ένταξη τους στις ΤΕΕ Ειδικής αγωγής σε Α΄και Β’βαθµίδες  

-συµβατότητα µε το αναπτυξιακό επίπεδο και την κριτική ικανότητα των µαθητών  

-ανταπόκριση σε όλα τα επίπεδα αντιληπτικότητας των µαθητών ΑΜΕΑ, από την 

ανάγκη για απλούστευση και ευκολία ως την επιδίωξη για την ικανοποίηση υψηλότερων 

δυνατοτήτων και αυξηµένων απαιτήσεων.  

-διατήρηση των κύκλων τοµέων και των ειδικοτήτων που παρέχονται στις γενικές ΤΕΕ 

και στις ΤΕΕ Ειδικής αγωγής.  

-αύξηση των εργαστηριακών ωρών τόσο στα γενικά όσο και στα µαθήµατα του τοµέα 

και της ειδικότητας.  

-αξιοποίηση των εφαρµογών των νέων τεχνολογιών στα µαθήµατα γενικής παιδείας και 

στα µαθήµατα ειδικότητας  

-αξιοποίηση των διαθεµατικών στρατηγικών διδασκαλίας σε εργαστηριακή µορφή στα 

µαθήµατα γενικής παιδείας και στα µαθήµατα ειδικότητας  

-ένταξη των δραστηριοτήτων µαθησιακής ετοιµότητας στην τεχνική επαγγελµατική 

εκπαίδευση στη Αη τάξη της Αης βαθµίδας και στη Αη τάξη του 1ου κύκλου της Βης 

βαθµίδας (ΠΑΠΕΑ, Π.∆. 301/1996).  

-παροχή θεραπευτικών εξατοµικευµένων ή οµαδικών δραστηριοτήτων σε επίπεδο α) 

ψυχολογικής παρέµβασης, β) κοινωνικής εργασίας, γ) λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, 

φυσικοθεραπείας ενταγµένων στο ωρολόγιο εβδοµαδιαίο πρόγραµµα  

-επιλογή της διδακτέας ύλης σύµφωνα µε το σκοπό του µαθήµατος, σε βαθµίδα και 

κύκλο σπουδών και θα είναι ανάλογη και σύµµετρη προς το ωρολόγιο πρόγραµµα και 

προς τις αφοµοιωτικές δυνατότητες των µαθητών, διαρθρωµένη σε επιµέρους ενότητες 

και θέµατα.  

-παράρτηµα προσαρµογών σε κάθε αναλυτικό πρόγραµµα του εργαστηριακού 

µαθήµατος που συνοδεύεται αντίστοιχα µε περιγραφές από τον απαιτούµενο 

εργαστηριακό εξοπλισµό και τις προτεινόµενες τροποποιήσεις για να αρθούν τα 

εµπόδια λόγω της αναπηρίας.  

-συγγραφή των διδακτικών βιβλίων για τους µαθητές ΑΜΕΑ που φοιτούν στις ΤΕΕ 

Ειδικής Αγωγής και τους εκπαιδευτικούς  σύµφωνα µε τα αναλυτικά προγράµµατα.  

-σύνταξη εντύπων καθηµερινής καταγραφής συνεργασίας µε το µαθητή ΑΜΕΑ, µε βάση 

την καταλογογράφηση των διδακτικών στόχων που προβλέπονται στα ΑΠΣ των τοµέων 

και των ειδικοτήτων των γενικών ΤΕΕ, ανά µάθηµα γενικής παιδείας και ειδικότητας.  

-σύνταξη εντύπου καταγραφής της συνεργασίας µε το γονέα στα πλαίσια φοίτησης του 

µαθητή στη ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής  
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-σύνταξη εντύπου καταγραφής της παρακολούθησης του µαθητή ΑΜΕΑ σε 

προγράµµατα διαθεµατικής συνεργασίας µε α) αγωγή υγείας, β) περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης και γ) καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων ενταγµένων στο ωρολόγιο 

εβδοµαδιαίο πρόγραµµα.  

-σύνταξη ωρολογίου προγράµµατος ΤΕΕ- Ειδικής Αγωγής στο οποίο θα εντάσσονται: 

α) οι δραστηριότητες µαθησιακής ετοιµότητας για την τεχνική επαγγελµατική 

εκπαίδευση όπου αυτό κρίνεται σκόπιµο β) οι θεραπευτικές δραστηριότητες, που 

επιχειρούνται από το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό (ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, 

λογοθεραπευτή, φυσικοθεραπευτή, εργασιοθεραπευτή) , γ) οι διαθεµατικές 

δραστηριότητες σε συνάφεια µε τα γενικά µαθήµατα και τα µαθήµατα ειδικότητας 

(αγωγή υγείας, περιβαλλοντική εκπαίδευση, καλλιτεχνικές δραστηριότητες) και δ) οι 

δραστηριότητες που αξιοποιούν εργαστηριακά τις εφαρµογές των νέων τεχνολογιών 

(ΑΠΣ ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής , 2004). 

 Το πρόγραµµα διδασκαλίας περιλαµβάνει βασικά µαθήµατα Γενικής 

Παιδείας, καθώς και Τεχνολογικά (θεωρητικά και εργαστηριακά) µαθήµατα των 

επιµέρους Τοµέων και Ειδικοτήτων της γενικής ΤΕΕ , κατάλληλα προσαρµοσµένα 

στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών. Στα ΑΠΣ ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής 

αποσαφηνίζεται ότι η διδασκαλία των µαθηµάτων γενικής παιδείας  τόσο στην Α΄ 

όσο και στη Β΄ Βαθµίδα ακολουθεί την διαθεµατική προσέγγιση  ενώ η παράλληλη 

χρήση των νέων τεχνολογιών διευκολύνει τις θεµατικές διασυνδέσεις και συγχρόνως 

αποκαθιστά τα εµπόδια που δηµιουργούν τα εγγενή ελλείµµατα. Οι ειδικοί στόχοι 

κάθε διδακτικής ενότητας πρέπει να προσαρµόζονται ανά τάξη σε κάθε κατηγορία 

εκπαιδευτικών αναγκών αλλά και στην ηλικία των µαθητών. Η ύλη των µαθηµάτων 

της γενικής ΤΕΕ απλουστεύεται και κατανέµεται ισόρροπα στις τάξεις των Ειδικών 

ΤΕΕ  ( ΑΠΣ ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής , 2004). 

 

3.3.3  Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας και Εποπτικά Μέσα 

 

Ο εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, ανάλογα µε το είδος και το βαθµό των 

ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των µαθητών του: 

● Υλοποιεί ειδικά εκπαιδευτικά προγράµµατα σύµφωνα µε το 

Εξατοµικευµένο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα του οποίου το πλαίσιο σχεδιάζεται από το 

οικείο ΚΕ∆∆Υ. 

● Σχεδιάζει και υλοποιεί κατάλληλα προσαρµοσµένα προγράµµατα, τόσο σε 

ατοµική όσο και σε µικροοµαδική βάση. ( Ευρυδίκη, 2009,σ.226). 
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3.3.4  Τοµείς και ειδικότητες των ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ και Β΄ Βαθµίδας 

 

Ο τοµείς και οι ειδικότητες που παρέχονται στα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής και των 

2 βαθµίδων ακολουθούν τους Τοµείς και τις Ειδικότητες της γενικής ΤΕΕ. Οι Τοµείς 

που λειτουργούν και στους δύο κύκλους σπουδών είναι οι ακόλουθοι:  

• ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 

• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 

• ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 

• ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

• ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΥΣΗΣ 

• ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

• ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

• ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

• ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

• ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

• ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ 

• ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ Η/Υ 

• ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ.  

Ο αριθµός των Τοµέων που λειτουργούν σε κάθε Τ.Ε.Ε. εξαρτάται από τις τοπικές 

κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες, τον αριθµό και τις προτιµήσεις των µαθητών. Οι 

Τοµείς διαιρούνται σε επιµέρους Ειδικότητες Για την εργαστηριακή άσκηση των 

µαθητών λειτουργούν εργαστήρια µέσα στις σχολικές µονάδες (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization. International Standard 

Classification of Education – ISCD, 1997). 

Η ίδρυση, κατάργηση, προσθήκη τοµέων και τµηµάτων ειδικοτήτων στα ΤΕΕ 

Ειδικής Αγωγής γίνονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευµάτων που εκδίδεται ύστερα από απόφαση του οικείου ΚΕ∆∆Υ, των 

οργάνων του άρθρου 49 του Ν. 1566/85 και του ΚΕ∆∆Υ της έδρας της Περιφέρειας 

(Ν.2817/2000). 

 

Με την Υ.Α 119175/Γ6, ΦΕΚ 2084, 28-09-2009, από το σχολικό έτος 2009-2010, 

ιδρύονται:  

• ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

1. Ειδική Επαγγελµατική Σχολή (Ειδική ΕΠΑ.Σ) µε τον τοµέα «Υπαλλήλων 

Γραφείου» και ειδικότητα «Εργασιών Γραφείου» 
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• ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 

1. Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο Κοζάνης µε τους τοµείς: 

− Πληροφορικής − ∆ικτύων Η/Υ µε ειδικότητα: «Υποστήριξη συστηµάτων, 

Εφαρµογών & ∆ικτύων Η/Υ» 

− Μηχανολογικός µε ειδικότητα: «Θερµικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων» 

• ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

1. Ειδικό Επαγγελµατικό Λύκειο Ιωαννίνων µε τους τοµείς: 

− Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών µε ειδικότητα: Υπαλλήλων ∆ιοίκησης 

και Οικονοµικών Υπηρεσιών 

− Γεωπονίας, Τροφίµων και Περιβάλλοντος µε ειδικότητες: 

α) Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων − Αρχιτεκτονικής Τοπίου και 

β) Τεχνολογίας Τροφίµων και Εµπορίας (Marketing) Γεωργικών Προϊόντων 

• ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 

1. Ειδικό Επαγγελµατικό Λύκειο (Ειδικό ΕΠΑΛ) Χαλκίδας µε τους τοµείς: 

− Ηλεκτρολογίας µε ειδικότητα: «Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων» 

− Γεωπονίας, Τροφίµων & Περιβάλλοντος µε ειδικότητα: «Έργων Τοπίου και 

Περιβάλλοντος» 

− Πληροφορικής µε ειδικότητα: «Υποστήριξη Συστηµάτων, Εφαρµογών & ∆ικτύων 

Η/Υ» 

− Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών µε ειδικότητα: «Υπαλλήλων 

Τουριστικών Επιχειρήσεων» 

2. Ειδική Επαγγελµατική Σχολή (Ειδική ΕΠΑΣ) Χαλκίδας µε τις ειδικότητες: 

− Κεραµικής – Πηλοπλαστικής 

− Ψηφιδογραφίας – Υαλογραφίας 

− Κοµµωτικής τέχνης 

− Αµπελουργίας – Οινοποιίας 

− ∆ενδροκοµίας 

• ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

1. Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο Αγρινίου µε τους τοµείς: 

− Γεωπονίας, Τροφίµων & Περιβάλλοντος µε ειδικότητα: Φυτοτεχνικών 

Επιχειρήσεων – Αρχιτεκτονικής Τοπίου 

− Εφαρµοσµένων Τεχνών µε ειδικότητα: Κεραµικής – Πηλοπλαστικής 

• ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆.Ε. ΗΛΕΙΑΣ 

1. Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο Πύργου µε τους τοµείς: 

− Εφαρµοσµένων Τεχνών µε ειδικότητες: 
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α) Κεραµικής – Πηλοπλαστικής 

β) Επιπλοποιίας 

− Γεωπονίας − Τροφίµων – Περιβάλλοντος µε ειδικότητες: 

α) Φυτοτεχνικών Υπηρεσιών – Αρχιτεκτονικής Τοπίου (Κηποτεχνία) 

β) Θερµοκηπιακών Κατασκευών και Καλλιεργειών 

− Ηλεκτρολογίας µε ειδικότητα: 

α) Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων 

− Πληροφορική – ∆ικτύων Η/Υ µε ειδικότητα: 

α) Υποστήριξη Συστηµάτων Υπολογιστών 

• ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 

1. Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο Περιστερίου µε τους τοµείς: 

− Μηχανολογικό µε ειδικότητες: 

α) Θερµικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 

β)Μηχανικών Αυτοκινήτων 

− Γεωπονίας − Τροφίµων − Περιβάλλοντος µε ειδικότητα: 

α) Φυτοτεχνικών Υπηρεσιών – Αρχιτεκτονικής Τοπίου 

− Πληροφορικής – ∆ικτύων Η/Υ µε ειδικότητα: 

α) Υποστήριξη Συστηµάτων Υπολογιστών 

− Οικονοµίας – ∆ιοίκησης µε ειδικότητες: 

α) Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 

β) Γραµµατειακή Υποστήριξη 

− Κοµµωτικής − Αισθητικής µε ειδικότητα: 

α) Κοµµωτική και Αισθητική Τέχνη 

• ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆.Ε. ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ- ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

1. Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο Αργολίδας µε τους τοµείς: 

− Πληροφορικής 

− Φυτικής Παραγωγής 

• ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

1. Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο στο ∆ήµο Φαιάκων µε τους τοµείς: 

− Γεωπονίας, Τροφίµων και Περιβάλλοντος µε ειδικότητες: 

α. Επιχειρηµατικής Γεωργίας (Βιολογική Καλλιέργεια) 

β. Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων 

 − Αρχιτεκτονικής Τοπίου (Θερµοκήπια Κηπουρική) 

− Αισθητικής − Κοµµωτικής µε ειδικότητα: Κοµµωτικής και Αισθητικής Τέχνης 
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  − Οικονοµίας και ∆ιοίκησης µε ειδικότητα: Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων (Βοηθοί 

Εστιάσεως) 

 

Επίσης µε την ίδια Υ.Α. Προστίθενται οι εξής τοµείς − εξειδικεύσεις στα Τ.Ε.Ε. 

Ειδικής Αγωγής (Ειδικά Επαγγελµατικά Γυµνάσια και Ειδικά Επαγγελµατικά 

Λύκεια) των παρακάτω ∆ιευθύνσεων ∆.Ε ανά Περιφερειακή ∆ιεύθυνση 

Εκπαίδευσης: 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ EKΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆.Ε. ∆ΡΑΜΑΣ 

2. Προσθήκη στο Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής Α΄ Βαθµίδας ∆ράµας της ειδικότητας: 

«Υπαλλήλων Γραφείου» στον αντίστοιχο τοµέα 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Προσθήκη στο Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο Ιωαννίνων του τοµέα: 

Α. Γεωπονίας, Τροφίµων και Περιβάλλοντος, µε ειδικότητα: 

1. Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων − Αρχιτεκτονικής Τοπίου (Κηποτεχνία) 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆.Ε. ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 

Προσθήκη στο Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής Α΄ Βαθµίδας Σύρου του τοµέα: 

 Αισθητικής − Κοµµωτικής µε ειδικότητα Κοµµωτικής Τέχνης 

(Υ.Α 119175/Γ6, ΦΕΚ 2084, 28-09-2009) 

Οι παραπάνω ιδρύσεις και προσθήκες τοµέων ωστόσο κατά την περίοδο συγγραφής 

αυτής της εργασίας, ήτοι σχολικό έτος 2009-2010, δεν βρίσκονται ακόµα σε 

λειτουργία . 

 

3.4   Επαγγελµατικοί Τίτλοι  και Επαγγελµατικά Επίπεδα  

 

 Τα επαγγελµατικά επίπεδα και το σύστηµα αντιστοιχίας των τίτλων της 

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης θεσµοθετήθηκαν για να ευνοηθεί η ελεύθερη 

µετακίνηση των εργαζοµένων στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

συµβάλλοντας έτσι στη δηµιουργία των προϋποθέσεων, που επιτρέπουν την ισότητα 
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πρόσβασης στην απασχόληση (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization. International Standard Classification of Education – ISCED, 1997). 

 

 

3.4.1  Επαγγελµατικοί τίτλοι 

Οι επαγγελµατικοί τίτλοι έχουν προσδιοριστεί βάσει οδηγιών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για διάφορα επαγγέλµατα. Η προσαρµογή στην Ελληνική Νοµοθεσία 

γίνεται βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 2009/92, «Εθνικό Σύστηµα 

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις»  και του 

άρθρου 2 παρ. 4 και 5 του Ν. 2640/98 «∆ευτεροβάθµια Τεχνική-Επαγγελµατική 

Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»: 

  1. Πτυχίο Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 2 (ISCED LEVEL 

     2) 

2. Πτυχίο Επαγγελµατικής εκπαίδευσης επιπέδου 3 (ISCED LEVEL 3). 

3.∆ίπλωµα επαγγελµατικής κατάρτισης επιπέδου µεταδευτεροβάθµιας 

επαγγελµατικής κατάρτισης: 

α) Για αποφοίτους Τ.Ε.Ε. Β' κύκλου (επιπέδου 3) µετά από κατάρτιση στο ΙΕΚ 

µέχρι 2 εξάµηνα. 

β) Για αποφοίτους Ενιαίου Λυκείου µετά από κατάρτιση στο ΙΕΚ µέχρι 4 εξάµηνα.  

 Τα πτυχία επιπέδου ΙΙ (ISCED LEVEL 2) παρέχονται σήµερα στους µαθητές 

αποφοίτους των ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ Βαθµίδας (5 χρόνια) και στους µαθητές 

που προέρχονται από γενικά γυµνάσια και ολοκληρώνουν τον Α΄ κύκλο σπουδών 

της Β΄ Βαθµίδας (2 χρόνια), κατόπιν εξετάσεων.  Οι εξετάσεις τόσο στην Α΄ 

Βαθµίδα, όσο και στον Α΄ κύκλο της Β΄ Βαθµίδας διενεργούνται εντός του σχολείου 

σε όλα τα διδαχθέντα µαθήµατα. Οι µαθητές µε πτυχίο επιπέδου 2 µπορούν: 

α) Να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος,.  

β) Να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Β' κύκλο σπουδών των Τ.Ε.Ε. αντίστοιχης 

ειδικότητας ( Γ΄ και ∆΄ τάξη Β΄ Βαθµίδας)  

γ) Να εγγραφούν στο Α' εξάµηνο Ι.Ε.Κ. σε αντίστοιχες ειδικότητες για απόκτηση 

εξειδίκευσης (ΑΠΣ ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής , 2004). 

 Επίπεδο ΙΙ: Το επίπεδο αυτό αντιστοιχεί επαγγελµατικά µε το παλαιότερο επίπεδο 

των Τ.Ε.Σ. και των ισοτίµων τους που καλύπτει αντίστοιχες θέσεις στην αγορά 

εργασίας. Πιο συγκεκριµένα το επίπεδο ΙΙ αντιστοιχεί σε πλήρη τίτλο 

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης για την άσκηση σαφώς καθορισµένης δραστηριότητας 

µε την ικανότητα χρησιµοποίησης των σχετικών οργάνων και τεχνικών. Η 

δραστηριότητα αυτή αφορά κυρίως σε εργασία εκτέλεσης, που µπορεί να είναι 
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αυτόνοµη µέσα στα όρια των σχετικών τεχνικών (United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization. International Standard Classification of 

Education – ISCED, 1997). 

 Στην περίπτωση που οι απόφοιτοι του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ Βαθµίδας 

συνεχίσουν τις σπουδές τους  στο Β΄ κύκλο σπουδών της Β΄ Βαθµίδας και 

αποφοιτήσουν µε επιτυχία , λαµβάνουν κατόπιν εξετάσεων, πτυχίο επιπέδου ΙΙΙ  

(ISCED LEVEL 3). Οι εξετάσεις διενεργούνται µε κοινά θέµατα σε πανελλαδικό 

επίπεδο µε βάση τις διατάξεις που προβλέπονται για την αξιολόγηση των µαθητών 

µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι απόφοιτοι του κύκλου αυτού έχουν τις εξής 

δυνατότητες: 

α) Να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

β) Να εγγραφούν στο Γ' εξάµηνο Ι.Ε.Κ. σε αντίστοιχες ειδικότητες για απόκτηση 

εξειδίκευσης  

Οι πτυχιούχοι ΑΜΕΑ, του Β' κύκλου σπουδών, εφ' όσον συµπληρώσουν τριετή 

επαγγελµατική εµπειρία στην ειδικότητα τους, εισάγονται στα ΤΕΙ σε τµήµατα 

αντίστοιχης ειδικότητας µε την ειδικότητα του πτυχίου τους, κατόπιν εξετάσεων επί 

µαθηµάτων που ορίζουν τα ίδια τα ΤΕΙ (ΑΠΣ ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής , 2004). 

Επίπεδο ΙΙΙ: Το επίπεδο αυτό αντιστοιχεί επαγγελµατικά µε το παλαιότερο επίπεδο 

των Τ.Ε.Λ. και του τµήµατος ειδίκευσης του ∆' έτους των Ε.Π.Λ. Η εκπαίδευση του 

επιπέδου αυτού προϋποθέτει περισσότερες θεωρητικές γνώσεις από το επίπεδο 2. Η 

δραστηριότητα αυτή αφορά κυρίως σε τεχνική εργασία, που µπορεί να εκτελεστεί 

αυτόνοµα ή και να συνεπάγεται ευθύνες πλαισίωσης και συντονισµού δηλαδή 

καθήκοντα εργοδηγού. Πτυχίο επιπέδου "3", σύµφωνα µε τον Ν.2640/98, παρέχεται 

σήµερα και από τα γενικά ΤΕΕ έπειτα όµως από φοίτηση 1 µόνο έτους στον Β' 

κύκλο (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 

International Standard Classification of Education – ISCED, 1997). 

 

 

3.5  Επαγγελµατικά δικαιώµατα αποφοίτων ΤΕΕ  

Οι ΣΜΕΑΕ είναι ισότιµες προς τα αντίστοιχα σχολεία της Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας Γενικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης. Εποµένως και οι τίτλοι 

σπουδών που χορηγούν είναι ισότιµοι προς αυτούς που χορηγούνται από τα 

αντίστοιχα σχολεία της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Γενικής και 

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης. Το πτυχίο του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Β΄ βαθµίδας είναι 

αντίστοιχο µε αυτό του Ενιαίου Λυκείου. 
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Για τους αποφοίτους της Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και των δύο 

βαθµίδων καθορίζονται επαγγελµατικά δικαιώµατα σύµφωνα µε το άρθρο 6 Ν. 

2009/92. ( Ευρυδίκη, 2009,σ.229). 

Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των 

αποφοίτων ΤΕΕ Α΄ και Β΄ Βαθµίδας  ορισµένων τοµέων και ειδικοτήτων:  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Γενικά επαγγελµατικά δικαιώµατα του πτυχιούχου Α΄ & Β΄ κύκλου του 

Ηλεκτρολογικού τοµέα: 

1. Αποκτά τις άδειες του: 

• Βοηθού Τεχνικού Αερίων Καυσίµων µε το πτυχίο 

• Τεχνίτη Αερίων Καυσίµων µε την άδεια του βοηθού, 4ετή προϋπηρεσία και 

εξετάσεις 

• Εγκαταστάτη Αερίων Καυσίµων µε την άδεια του τεχνίτη, 4ετή προϋπηρεσία και 

εξετάσεις 

 

2. Αποκτά µετά από 2ετή αντίστοιχη προϋπηρεσία τις άδειες άσκησης επαγγέλµατος 

του Τεχνίτη Αυτοκινήτου των ειδικοτήτων: 

• Τεχνίτη συστηµάτων εξαγωγής καυσαερίων 

• Τεχνίτη ψυγείων 

• Τεχνίτη τροχών 

 

3. Αποκτά µετά από 3ετή αντίστοιχη προϋπηρεσία την άδεια άσκησης επαγγέλµατος 

του Τεχνίτη  Αυτοκινήτου – Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων της ειδικότητας: 

• Τεχνίτη βαφής 

 

Ειδικότητες Α΄ κύκλου 

Α) Ειδικότητα: Εγκαταστάσεων Κτιρίων 

1. Αποκτά µε το πτυχίο τις άδειες του: 

• Ηλεκτροτεχνίτη Α’ ειδικότητας (Φωτισµός). 

• Ηλεκτροτεχνίτη Γ΄ ειδικότητας (Κίνησης Εργοστασίων). 

• Ηλεκτροτεχνίτη ∆’ ειδικότητας (Ανελκυστήρων) σε ηλικία 20 ετών. 

• Ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ’ ειδικότητας (Σταθµών-Υποσταθµών ή Εναέριων ∆ικτύων ή 

Υπόγειων ∆ικτύων). 

2. Αποκτά µε την άδεια του ηλεκτροτεχνίτη και ανάλογη προϋπηρεσία στις διάφορες 

βαθµίδες τις άδειες του: 
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• Εγκαταστάτη Α’ ειδικότητας (Φωτισµός). 

• Εγκαταστάτη Γ΄ ειδικότητας (Κίνησης Εργοστασίων). 

• Εγκαταστάτη ∆’ ειδικότητας (Ανελκυστήρων). 

• Εγκαταστάτη ΣΤ’ ειδικότητας (Σταθµών-Υποσταθµών ή Εναέριων ∆ικτύων ή 

Υπόγειων ∆ικτύων). 

 

Β) Ειδικότητα: Συστηµάτων Αυτοκινήτου 

1. Αποκτά µετά από 3ετή αντίστοιχη προϋπηρεσία την άδεια του Τεχνίτη 

Αυτοκινήτου των ειδικοτήτων: 

• Ηλεκτροτεχνίτη 

• Τεχνίτη οργάνων 

 

2. Αποκτά µε την άδεια του Ηλεκτροτεχνίτη και 1 έτος προϋπηρεσία την άδεια της 

ειδικότητας: 

• Τεχνίτη συσκευών υγραερίων αυτοκινήτων. 

 

Ειδικότητες Β΄ κύκλου 

Γενικά επαγγελµατικά δικαιώµατα του πτυχιούχου Β΄ κύκλου του 

Ηλεκτρολογικού τοµέα: 

1. Αποκτά µετά από 3ετή αντίστοιχη προϋπηρεσία την άδεια άσκησης επαγγέλµατος 

του Τεχνίτη Αυτοκινήτου των ειδικοτήτων: 

• Ηλεκτροτεχνίτη 

• Τεχνίτη οργάνων 

 

2. Αποκτά µετά από 5ετή αντίστοιχη προϋπηρεσία την άδεια άσκησης επαγγέλµατος 

του Τεχνίτη Αυτοκινήτου της ειδικότητας: 

• Μηχανοτεχνίτη 

Ειδικότητα: Εγκαταστάσεων Κτιρίων και Βιοµηχανικών Χώρων 

1. Αποκτά µε το πτυχίο τις άδειες του: 

• Ηλεκτροτεχνίτη Α’ ειδικότητας (Φωτισµός). 

• Ηλεκτροτεχνίτη Γ΄ ειδικότητας (Κίνησης Εργοστασίων). 

• Ηλεκτροτεχνίτη ∆’ ειδικότητας (Ανελκυστήρων) σε ηλικία 20 ετών. 

• Ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ’ ειδικότητας (Σταθµών-Υποσταθµών ή Εναέριων ∆ικτύων ή 

Υπόγειων ∆ικτύων). 

2. Αποκτά µε την άδεια του ηλεκτροτεχνίτη και ανάλογη προϋπηρεσία στις διάφορες 

βαθµίδες τις άδειες του: 
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• Εγκαταστάτη Α’ ειδικότητας (Φωτισµός). 

• Εγκαταστάτη Γ΄ ειδικότητας (Κίνησης Εργοστασίων). 

• Εγκαταστάτη ∆’ ειδικότητας (Ανελκυστήρων). 

• Εγκαταστάτη ΣΤ’ ειδικότητας (Σταθµών-Υποσταθµών ή Εναέριων ∆ικτύων ή 

Υπόγειων ∆ικτύων). 

Ηλεκτροµηχανικών Συστηµάτων και Αυτοµατισµών Αυτοκινήτου 

• Αποκτά τα γενικά δικαιώµατα του Α΄ και Β΄ κύκλου του ηλεκτρολογικού τοµέα. 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 

Ειδικότητες Α΄ κύκλου 

Ειδικότητα: Αισθητικής Τέχνης 

Εργάζεται µε το πτυχίο ως βοηθός αισθητικής σε εξαρτηµένη εργασία. 

Ειδικότητα: Κοµµωτικής Τέχνης 

Εργάζεται µε το πτυχίο ως βοηθός κουρέα ή κοµµωτή σε εξαρτηµένη εργασία. 

1. Αποκτά τις άδειες του: 

• Κουρέα (µόνο ανδρικό κούρεµα) µε 4µηνη προϋπηρεσία και εξετάσεις. 

• Κοµµωτή µε 1 έτος προϋπηρεσία και εξετάσεις. 

• Κοµµωτή Α΄ µετά την άδεια κοµµωτή, 4ετή προϋπηρεσία και εξετάσεις. 

• Τεχνίτη περιποίησης χεριών – ποδιών µε 1 έτος προϋπηρεσία και εξετάσεις. 

 

Ειδικότητες Β΄ κύκλου 

Ειδικότητα: Αισθητικής Τέχνης 

Εργάζεται µε το πτυχίο ως βοηθός αισθητικής σε εξαρτηµένη εργασία. 

Κοµµωτικής Τέχνης 

Εργάζεται µε το πτυχίο ως βοηθός κουρέα ή κοµµωτή σε εξαρτηµένη εργασία. 

1. Αποκτά τις άδειες του: 

• Κουρέα (µόνο ανδρικό κούρεµα) µε 4µηνη προϋπηρεσία και εξετάσεις. 

• Κοµµωτή µε 1 έτος προϋπηρεσία και εξετάσεις. 

• Κοµµωτή Α΄ µετά την άδεια κοµµωτή, 4ετή προϋπηρεσία και εξετάσεις. 

• Τεχνίτη περιποίησης χεριών – ποδιών µε 1 έτος προϋπηρεσία και εξετάσεις. 

( ΚΕΣΥΠ, Τραχαλιός,Μ.,2004) 
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 3.6 Εκπαιδευτική-Επαγγελµατική Καθοδήγηση, Σχέσεις Εκπαίδευσης --    

      Απασχόλησης 

 

Στον χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης λειτουργούν Γραφεία 

Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (ΓΡΑΣΕΠ) στις ΣΜΕΑΕ 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και στα ΕΕΕΕΚ. Τα ΓΡΑΣΕΠ αυτά συνδέονται µεταξύ 

τους σε τοπικά δίκτυα ενώ παράλληλα αξιοποιούν το Πανελλήνιο ∆ίκτυο 

Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Επαγγελµατικού Προσανατολισµού "Νέστωρ". 

Προωθείται η περαιτέρω εξάπλωση του θεσµού των ΓΡΑΣΕΠ στα ειδικά σχολεία. Σε 

όλα τα Κέντρα Συµβουλευτικής – Προσανατολισµού (ένα σε κάθε νοµό) και τα 

ΓΡΑΣΕΠ προσφέρεται στήριξη και προετοιµασία κοινωνικά ευπαθών οµάδων για 

δυνατότητες στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας και αναπτύσσονται 

δραστηριότητες όπως: 

• Προγράµµατα αλληλοαποδοχής και ανάπτυξης σχέσεων αναπήρων µαθητών µε 

τους µαθητές των γενικών σχολείων. 

• Συνεργασία µε φορείς, ατόµων µε αναπηρίες 

•  Στήριξη µαθητών (Συµβουλευτική - Εκπαιδευτική - Επαγγελµατική) µε 

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

•  Συνεργασία µε τους γονείς. ( Ευρυδίκη, 2009,σ.228). 

 

 

3.7  Πολιτικές και Νόµοι στη Ελλάδα για την Απασχόληση των Αµεα 

 

Ο πρώτος νόµος  µε ακριβή αναφορά στα άτοµα µε αναπηρία, είναι ο 

Ν.963/1979 (ΦΕΚ. Α΄ 202/79), «Περί επαγγελµατικής αποκατάστασης αναπήρων και 

εν γένει ατόµων µειωµένων ικανοτήτων». Γενικότερα, ο νόµος αναφέρεται σε άτοµα, 

τα οποία έχουν περιορισµένες δυνατότητες επαγγελµατικής απασχόλησης λόγω 

σωµατικής ή πνευµατικής βλάβης (άρθρο 1) και υποχρεώνει µε το άρθρο 10, όλες τις 

∆ηµόσιες Υπηρεσίες να προσλάβουν στις κενές θέσεις τηλεφωνητών, κλητήρων, 

θυρωρών και οδηγών ανελκυστήρων µε µια αναλογία ένα προς τρία για τις θέσεις 

τηλεφωνητών και ένα προς πέντε για όλες τις υπόλοιπες. Επίσης, µε βάση το άρθρο 

23, του Ν. 1320/83, όλοι οι φορείς του ∆ηµοσίου τοµέα υποχρεούνται να προσλάβουν 

χωρίς διαγωνισµό και σε αναλογία 5% του συνολικού τους εργατικού δυναµικού, 

άτοµα µε αναπηρία. Λίγο αργότερα, το 1986, θεσπίστηκε ο Ν. 1648/1986 (ΦΕΚ. 

Α΄147), σύµφωνα µε τον οποίο ρυθµίζονται οι διαδικασίες πρόσληψης και 
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προστασίας των ατόµων µε αναπηρία (Κουκιάδης,Ι.,1995,σ.296). 

  Με  τον  Ν. 2643/1998  «Μέριµνα  για  την  απασχόληση  προσώπων  ειδικών  

κατηγοριών και άλλες διατάξεις», και σύµφωνα µε το άρθρο 14 καταργούνται οι 

διατάξεις του νόµου 1648/1986, αλλά και οποιαδήποτε άλλη διάταξη που είναι 

αντίθετη του νόµου αυτού. Σύµφωνα µε το άρθρο 2, του Ν. 2643/1998, το ποσοστό 

υποχρεωτικής πρόσληψης των ατόµων µε αναπηρία από τον ∆ηµόσιο τοµέα 

παραµένει 8% επί του συνόλου της εργατικής δύναµης του φορέα. Επιπλέον, 

καθορίζεται ο τρόπος διορισµού ή πρόσληψης των ατόµων µε αναπηρία (άρθρο 4), 

προσδιορίζεται ο τρόπος τοποθέτησης των προστατευοµένων και οι περιορισµοί 

(άρθρο 5), ορίζονται οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που απασχολούν άτοµα µε 

αναπηρία (άρθρο 6-8) αλλά και οι κυρώσεις σε βάρος των εργοδοτών αν παραβούν 

τις διατάξεις του νόµου αυτού (άρθρο 12). Το 2001 και το 2004, µε τη ψήφιση των Ν. 

2956/2001 και του Ν. 3227/2004, υπήρξαν κάποιες ευνοϊκότερες και πιο 

αποτελεσµατικές αλλαγές στον Ν.2643/98 για τα άτοµα µε αναπηρία. 

             Μέσα σε αυτά τα πλαίσια έχουν εκδοθεί διάφορες υπουργικές αποφάσεις, για 

την υλοποίηση ποικίλων προγραµµάτων, σχετικά µε την κοινωνική ενσωµάτωση και 

την επαγγελµατική αποκατάσταση των ατόµων µε αναπηρία, µε κύριο φορέα 

υλοποίησης τον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆).  

            Οι υπ’ αριθ Β115231/04/05/2007- Κ.Υ.Α. και αριθµ. 200064/15-03-2007 

αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποτελούν το 

θεσµικό πλαίσιο του προγράµµατος επιδότησης νέων θέσεων εργασίας και νέων 

ελεύθερων επαγγελµατιών ατόµων ευπαθών κοινωνικών οµάδων. Η διάρθρωση του 

προγράµµατος  αυτού είναι η ακόλουθη: 

 

Πρόγραµµα επιδότησης νέων θέσεων εργασίας:  

 

Α.1 Πρόγραµµα πλήρους απασχόλησης τετραετούς διάρκειας, µε διάρκεια 

επιχορήγησης 36 µήνες και υποχρέωση του εργοδότη να απασχολήσει το άτοµο 

άλλον ένα χρόνο χωρίς επιχορήγηση. 

 

Α.2 Πρόγραµµα µερικής απασχόλησης τετραετούς διάρκειας, µε διάρκεια 

επιχορήγησης 36 µήνες και υποχρέωση του εργοδότη να απασχολήσει το άτοµο 

άλλον ένα χρόνο χωρίς επιχορήγηση. 

 

Α.3 Πρόγραµµα Πλήρους Απασχόλησης µε σύµβαση Ορισµένου Χρόνου, µε 

διάρκεια επιχορήγησης 3 µήνες το κατώτερο έως οκτώ µήνες το ανώτερο 



 51

 

Β. Πρόγραµµα επιχορήγησης νέων ελευθέρων επαγγελµατιών, µε διάρκεια δυο ετών 

 

Γ. Πρόγραµµα επιχορήγησης για την εργονοµική διευθέτηση του χώρου εργασίας 

ατόµων µε ειδικές ανάγκες 

 

            Βέβαια, παρόλο που τέτοιου είδους προγράµµατα , στοχεύουν στη κοινωνική 

ένταξη των ατόµων µε αναπηρία, στην ενδυνάµωση της αυτοεκτίµησής τους, στην 

οικονοµική αυτονόµηση τους, στην παροχή ίσων ευκαιριών συµµετοχής, ανάλογα µε 

τις ικανότητες και τις δεξιότητες κάθε ατόµου, καθώς επίσης, και στην ενίσχυση της 

κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, υπάρχουν ακόµη πολλοί παράγοντες, οι οποίοι 

καθιστούν αδύναµη την επαγγελµατική αποκατάσταση των ατόµων µε αναπηρία. 

 

Τέτοιοι παράγοντες που συµβάλλουν στον επαγγελµατικό αποκλεισµό των ατόµων µε 

αναπηρία, είναι: 

 

- η ελλιπής ενηµέρωση των ατόµων µε αναπηρία αλλά και των οικογενειών τους 

- η ανεπαρκής επαγγελµατική εκπαίδευση, που τους παρέχεται 

- το είδος των ειδικοτήτων που διδάσκονται στα επαγγελµατικά σχολεία (κοπτική, 

ραπτική, κεραµική) 

- οι αρνητικές κοινωνικές στάσεις και οι αντιλήψεις, καθώς και η ελλιπής ενηµέρωση 

των πολιτών για τα άτοµα µε αναπηρία 

- η αδυναµία πρόσβασης στους εργασιακούς χώρους 

- η µη χορήγηση επιδόµατος αν απασχολούνται 

- η ανύπαρκτη συνεργασία µεταξύ των σχολείων και των επιχειρήσεων  

(Παπάνης, Ε.- Τσάπαλα,Φ.,2009) 

  

Παρόµοια προβλήµατα αντικατοπτρίζουν µελέτες τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και 

σε διεθνές επίπεδο. Έρευνες που δηµοσιεύτηκαν µεταξύ του 1992 – 1999 και στις 

οποίες συµµετείχαν τουλάχιστον 4 χώρες αναδεικνύουν τα υφιστάµενα προβλήµατα 

τόσο στον τοµέα της εκπαίδευσης όσο και στον τοµέα της απασχόλησης. Ο πίνακας 

που ακολουθεί υπογραµµίζει τη στενή σύνδεση των δύο τοµέων, καθώς τα 

προβλήµατα του ενός τοµέα έχουν αντίκτυπο στον άλλον: 
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Εκπαίδευση και Κατάρτιση Απασχόληση 

• Υψηλό ποσοστό µαθητικής διαρροής 

 

Ένας µεγάλος αριθµός µαθητών προχωράει στο 

επόµενο στάδιο εκπαίδευσης αλλά ένα µεγάλο 

ποσοστό δεν τελειώνει ποτέ τις σπουδές του. Αν 

και τα δεδοµένα που υπάρχουν δεν είναι 

απολύτως ακριβή, µπορεί να ειπωθεί ότι ένας 

µεγάλος αριθµός µαθητών µε  ειδικές ανάγκες 

δεν ολοκληρώνει τον υποχρεωτικό κύκλο 

σπουδών. (ΟΟΣΑ 1997) 

 

• Υψηλό ποσοστό ανεργίας: 

 

Τα άτοµα µε αναπηρίες βρίσκονται σε 

µειονεκτική θέση όσον αφορά τον εργασιακό 

χώρο. Το ποσοστό ανεργίας µεταξύ των 

ανθρώπων µε αναπηρίες είναι σηµαντικά - δύο 

έως τρεις φορές - περισσότερο απ' ότι µεταξύ 

των ατόµων χωρίς ειδικές ανάγκες: (ILO, 1998). 

• Μειωµένη δυνατότητα πρόσβασης στην 

εκπαίδευση και κατάρτιση: 

 

Ευρωπαϊκές στατιστικές υποστηρίζουν την 

άποψη ότι οι άνθρωποι µε αναπηρίες 

µειονεκτούν στην ανοικτή αγορά εργασίας, όχι 

εξαιτίας κάποιας κληρονοµικής ανεπάρκειας 

που µπορεί να συνδέεται µε την αναπηρία τους, 

αλλά λόγω µειωµένης δυνατότητας πρόσβασης 

στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση (ILO, 

1998). 

• Μικρή δυνατότητα πρόσβασης στην 

εργασία:  

 

Τα άτοµα µε αναπηρίες αντιµετωπίζουν γενικά 

περισσότερες δυσκολίες στη διαδικασία εύρεσης 

εργασίας και είναι πολύ πιθανό να παραµείνουν 

άνεργοι για µεγάλο χρονικό διάστηµα (Lauth, 

1996). Οι πολιτικές που σχετίζονται µε τους 

ανθρώπους µε ειδικές ανάγκες φαίνεται ότι δεν 

ενσωµατώνονται σε άλλα πεδία πολιτικής, και 

ειδικά µε εκείνα που αφορούν την 

καταπολέµηση της µακροχρόνιας ανεργίας και 

την υιοθέτηση συνθηκών για τη διευκόλυνση 

της ένταξης µέσα στην εργασιακή ζωή. (EΕ, 

1998). 

 

• Έλλειψη προσόντων ή περιορισµένα 

προσόντα: 

 

Οι παράγοντες που φαίνεται ότι ευθύνονται για 

την περιορισµένη επιτυχία στον τοµέα της 

• ∆υσκολίες στην αντιµετώπιση των 

µεταβαλλόµενων συνθηκών εργασίας:  

 

Οι όροι εργασίας αλλάζουν βαθµιαία. Η αύξηση 

απασχολησιµότητας απαιτεί επιθετική 
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εργασίας για τα άτοµα µε αναπηρίες είναι η 

χαµηλή σχολική επίδοση  και η έλλειψη 

προσόντων. Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι 

πολλοί άνθρωποι µε αναπηρίες δεν έχουν τα 

κατάλληλα προσόντα για εργασία (ILO, 1998) 

 

στρατηγική παρά αµυντική, προκειµένου να 

προαχθεί η αύξηση στη ζήτηση. Το γεγονός 

αυτό απαιτεί επενδυτικούς προσανατολισµούς 

στο φυσικό παραγωγικό δυναµικό, στους 

ανθρώπινους πόρους, στη γνώση και στις 

ικανότητες (EC, 1996). 

• Υποτίµηση ικανοτήτων: 

 

∆άσκαλοι, γονείς και το ευρύτερο κοινωνικό 

περιβάλλον συχνά υποτιµούν τις δυνατότητες 

των ανθρώπων µε αναπηρίες για ανταγωνιστική 

εργασία (ΟΥΝΕΣΚΟ, 1994). 

• Aρνητικές στάσεις των εργοδοτών:  

 

Οι εργοδότες ακόµα έχουν στερεότυπες 

αντιλήψεις. Συνήθως δεν κατανοούν τα 

προσόντα και τις δυνατότητες των ανθρώπων µε 

αναπηρίες (ILO, 1998). 

• Η επαγγελµατική κατάρτιση δεν σχετίζεται 

πάντα µε τις επαγγελµατικές απαιτήσεις 

 

Η επαγγελµατική κατάρτιση πρέπει να 

στηρίζεται στις ικανότητες που απαιτούν οι 

εργοδότες. (EΕ, 1992). 

• Η περιορισµένη ή η ελλιπής επαφή µε  την 

εκπαίδευση: 

 

Η συνεργασία µεταξύ υπηρεσιών εκπαίδευσης 

και απασχόλησης περιγράφεται σε πολλές 

δηµοσιεύσεις ως πολύ περιορισµένη ή και 

ανύπαρκτη. 

 

(European Agency for Development in Special Needs Education,2002) 

 Η δοµή και λειτουργία των ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ και Β΄ Βαθµίδας όπως 

παρουσιάστηκε και περιγράφηκε στο θεωρητικό πλαίσιο αυτής της εργασίας, είναι 

αποτέλεσµα διερεύνησης και προσεκτικής µελέτης του νοµοθετικού πλαισίου που 

διέπει την τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση. Λόγω της 

αποσπασµατικότητας των νοµοθετηµάτων, της πληθώρας των υπουργικών 

αποφάσεων και προεδρικών διαταγµάτων, των τροποποιήσεων, αλλαγών ,ιδρύσεων 

και καταργήσεων τοµέων, ειδικοτήτων και ακόµα και καταργήσεων σχολικών 

µονάδων είναι δυνατόν να υπάρχουν τυχόν παραλείψεις.      

 Στο ερευνητικό µέρος αυτής της εργασίας (Β΄ Μέρος) γίνεται προσπάθεια να 

καταγραφεί η σηµερινή πραγµατικότητα στα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ και Β΄ 

Βαθµίδας όπως αυτή διαµορφώνεται και προκύπτει µέσα από τις απαντήσεις των 

υποκειµένων (διευθυντών, εκπαιδευτικών, γονέων, µαθητών) που 

δραστηριοποιούνται στις συγκεκριµένες σχολικές µονάδες κατά το σχολικό έτος 

2009-2010. 



 54

4. Η σηµασία της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής 

αποκατάστασης για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και τις οικογένειες 

 

Η σηµασία της  επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κυρίως της επαγγελµατικής 

αποκατάστασης για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες είναι πολυδιάστατη. Τα άτοµα αυτά 

αποτελούν ένα σηµαντικό ποσοστό του γενικού πληθυσµού και αναµφισβήτητα 

αναπόσπαστο µέρος του κοινωνικού συνόλου. Κατά συνέπεια έχουν τα ίδια 

δικαιώµατα αλλά και υποχρεώσεις ανάλογα µε τις δυνατότητες τους. Ειδικότερα για 

τα παιδιά και τους νέους µε ειδικές ανάγκες, η επαγγελµατική εκπαίδευση και 

επαγγελµατική αποκατάσταση µπορεί να αποτελέσει το αποφασιστικό βήµα όχι µόνο 

για µια οµαλή κοινωνική ένταξη αλλά και για τη δηµιουργία µιας θετικής στάσης της 

κοινωνίας απέναντι τους που θα τα βοηθήσει να αναπτύξουν οµαλά τις δεξιότητες 

τους και την προσωπικότητα τους. 

Η επαγγελµατική κατάρτιση και πολύ περισσότερο η επαγγελµατική 

αποκατάσταση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες αποτελούν σηµαντικές προϋποθέσεις 

για την οµαλή ένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο και για την προσωπική τους 

ισορροπία. Για το λόγο αυτό δίδεται σε διεθνές επίπεδο ιδιαίτερη σηµασία στην 

ανάπτυξη προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης των ατόµων αυτών και στη 

λήψη ποικίλων µέτρων για να καταστεί δυνατή η απορρόφηση τους από την αγορά 

εργασίας (Μ. Κασσωτάκης κ.α., σ. 463) . 

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα το Υπουργείο Παιδείας και γενικότερα η 

πολιτεία δείχνουν αυξηµένη ευαισθησία για την εκπαίδευση και την κοινωνική 

αποκατάσταση των ατόµων µε αναπηρία. Η πολιτική αυτή πηγάζει από τις βασικές 

αρχές ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών, της σχολικής και κοινωνικής ενσωµάτωσης, 

της αλληλοαποδοχής των παιδιών µε και χωρίς ειδικές ανάγκες , των δικαιωµάτων 

του ανθρώπου και του πολίτη και κυρίως του παιδιού και του αναπήρου και 

γενικότερα της αρχής της ανθρώπινης αξίας και της αξιοπρέπειας (ΟΗΕ, 1975).  

Τα προβλήµατα ωστόσο που παρατηρούνται κατά την ένταξη ή την 

επανένταξη των Aµεα. στον επαγγελµατικό χώρο είναι δυσεπίλυτα. Από την πλευρά 

των Aµεα υπάρχουν οι µεγάλες προσδοκίες που έχουν επενδυθεί στην επαγγελµατική 

απασχόληση. Από την άλλη πλευρά, πέρα από τις προκαταλήψεις και τους 

κοινωνικούς παραγκωνισµούς, υπάρχει και το εµπόδιο του οικονοµικού συµφέροντος 

των εργοδοτών, καθώς και το διαρκώς αυξανόµενο ποσοστό ανεργίας στο εργατικό 

δυναµικό ( Κυπριωτάκης,Α.,2000). 

Μπροστά στις µεγάλες αυτές δυσκολίες, πολλοί αναρωτιούνται αν αξίζει τον 

κόπο να γίνεται τόση προσπάθεια για µια αµφίβολη επαγγελµατική αποκατάσταση, 
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τη στιγµή που οι δαπάνες κατάρτισης, οι επιδοτήσεις θέσεων εργασίας, οι 

αποζηµιώσεις των εργοδοτών για διαρρυθµίσεις χώρων και πόστων εργασίας και για 

διαφυγόντα κέρδη, οι πιστώσεις λειτουργίας προστατευόµενων εργαστηρίων κλπ. θα 

επαρκούσαν πλήρως για µια άνετη κατ’ οίκον ή σε άλλη στέγη διαβίωση των Aµεα  

(Κυπριωτάκης,Α.,2000). 

Ο Α. Κυπριωτάκης  στην πρόταση που υπέβαλλε το 2000 προς το ΥΠΕΠΘ 

µεταξύ άλλων αναφέρει : «….το δίληµµα του κόστους φυσικά είναι πλαστό. Στον 

ελληνικό τουλάχιστο χώρο η συµπαράσταση προς τους αδύναµους πολίτες δεν µπορεί 

να περιορίζεται στην εξασφάλιση ορισµένων υλικών παροχών. Ακόµη και τα κατοικίδια 

ζώα, που τους εξασφαλίζουµε την ύπαρξή τους, επιµένουν να επιτελούν το ρόλο που 

τους ανέθεσε η φύση, να διεκδικούν τη θέση τους, όπως τους οδηγεί το ένστικτό τους. 

Όταν µιλούµε για κοινωνική ένταξη του ανθρώπου, εννοούµε πριν απ’ όλα τη 

συµµετοχή του στην πορεία της όλης κοινωνίας προς την πρόοδο, που αποτελεί και την 

επιβεβαίωση της δηµιουργικής φύσης του ανθρώπου, την επιβεβαίωση της έµφυτης 

επιθυµίας του να προσεγγίσει κάτι το ανώτερο. Όλοι οι άνθρωποι, όταν θέλουν να 

προβάλουν τον εαυτό τους και να αποδείξουν την αξία τους, δεν αναφέρονται στα 

φαγητά που έφαγαν, ούτε στα ρούχα που φόρεσαν, ούτε στις ανέσεις που είχαν. Όλοι 

µιλούν για τα όσα κατόρθωσαν να δηµιουργήσουν, γιατί σ’ αυτά αποδίδουν αξία και 

αυτά θεωρούν αποδεικτικά της δικής τους αξίας. Ποιος µας είπε ότι τα άτοµα µε ειδικές 

ανάγκες σκέφτονται διαφορετικά; Αλλά αυτή η πρόοδος, αυτή η δηµιουργία, συντελείται 

µε ένα και µοναδικό τρόπο: µε την αυτόβουλη εργασία, που αποτελεί γνώρισµα και 

προνόµιο του ανθρώπου. Γι’ αυτό και αναγνωρίζεται ως βασικό ανθρώπινο δικαίωµα, 

που περιλαµβάνεται τόσο στη ∆ιακήρυξη του OHE όσο και στο Xάρτη ∆ικαιωµάτων 

των A.µ.E.A. Tα άτοµα µε ειδικές ανάγκες έχουν το αναφαίρετο δικαίωµα να 

συµµετέχουν στην προσπάθεια αυτή της κοινωνίας για πρόοδο και ανέλιξη. Πολύ 

περισσότερο µάλιστα, όταν η εργασία τους όχι µόνο συντελεί στην παραγωγή αγαθών 

και υπηρεσιών αλλά και εξελίσσεται σε προνοµιακό µέσο ενίσχυσης της αυτονοµίας 

τους και επιτάχυνσης της κοινωνικής τους ενσωµάτωσης…» (Κυπριωτάκης, Α., 2000). 

Είναι ερευνητικά αποδεδειγµένο από την υπάρχουσα βιβλιογραφία ότι τα 

άτοµα µε ειδικές ανάγκες βρίσκονται ανάµεσα στις κοινωνικές οµάδες µε το 

υψηλότερο ποσοστό ανεργίας. Όπως αναφέρεται στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο δράσης 

2008-2009 , µόνο το 50% των ατόµων µε αναπηρία εργάζεται, σε αντίθεση µε το 68% 

του γενικού πληθυσµού. Επιπλέον αυτό τα ποσοστά τείνουν να αποκλίνουν ακόµη 

περισσότερο όσο αυξάνει η ηλικία ή η σοβαρότητα της αναπηρίας. Αλλά και οι  

θέσεις που κατέχουν τα Αµεα – όταν δεν είναι άνεργοι – ανήκουν στις χειρότερα 

αµειβόµενες. Η  βελτίωση εποµένως της διαδικασίας για την επαγγελµατική τους 



 56

ενσωµάτωση µπορεί να βελτιώσει τόσο τη δική τους υπόσταση όσο και την 

προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο (Commission οf The European 

Communities,σ.2, 2007; Κυπριωτάκης, Α., 2000). 

Σήµερα, στην συνεχώς αναπτυσσόµενη τεχνολογικά κοινωνία της 

πληροφορίας και της επικοινωνίας, τόσο οι συνθήκες όσο και οι προοπτικές για τα 

άτοµα µε ειδικές ανάγκες είναι ευνοϊκότερες. Τα νέα τεχνολογικά µέσα 

αποδεσµεύουν σταδιακά τα άτοµα αυτά από τους βιολογικούς περιορισµούς που τα 

κρατούσαν σε συνθήκες κοινωνικής αποστέρησης. Οι νέες τεχνολογίες εξαλείφουν 

σχεδόν όλα τα «φυσικά εµπόδια» και τους δίνουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν 

αυτόνοµα σε ένα περιβάλλον εργασίας και να αναδείξουν την προσωπικότητα τους 

και τις ικανότητες τους (Μεϊµάρης, 1997). 

Είναι άλλωστε επιστηµονικά τεκµηριωµένο µέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία 

ότι τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες- πολύ περισσότερο από τα άτοµα τυπικής ανάπτυξης- 

διασφαλίζουν µέσω της εργασίας αυξηµένη αυτοεκτίµηση, ευτυχία και ικανοποίηση, 

επιτυγχάνουν οµαλή κοινωνική προσαρµογή και κάνουν θετικότερες τις στάσεις της 

κοινότητας. Επιπλέον, η οικονοµική αυτοτέλεια αποσυνδέει το άτοµο από την 

οικογένεια και τους προσφέρει οικονοµικούς πόρους, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα 

ζωής τους ενώ ταυτόχρονα η οικογένεια απαλλάσσεται από σύνδροµα µειονεξίας 

(Σιδηροπούλου, ∆.- ∆ηµακάκου,1995, σ.61) 

Τα ίδια τα Αµεα  θεωρούν ότι η εργασία παρέχει ευκαιρίες προσωπικής 

ανάπτυξης, συνεπάγεται συναισθηµατική ευχαρίστηση και αυξάνει το αίσθηµα 

ασφάλειας (Wolfenwberger,W. 1967). 

Αντιθέτως, όσα άτοµα µε ειδικές ανάγκες δεν εργάζονται παραµένοντας στο 

σπίτι ή σε προνοιακό ίδρυµα, βρίσκονται σε δυσµενέστερη κοινωνική θέση, καθώς  

δέχονται αρνητικές κρίσεις από το κοινωνικό περιβάλλον και είναι απόλυτα 

εξαρτηµένα από επιδόµατα, φορείς ή τον οίκτο των συνανθρώπων τους.  

Στη σηµερινή εποχή στα αναπτυγµένα κράτη, έχει γίνει πλέον συνείδηση ότι 

τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες µπορούν να γίνουν αποτελεσµατικά και υπεύθυνα  όταν 

δηµιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες, δυνατότητες και προϋποθέσεις Τα οφέλη 

που προκύπτουν από την αυτόνοµη ζωή του ειδικού ατόµου είναι πολλαπλάσια από 

τη δαπάνη δηµιουργίας αυτών των προϋποθέσεων τόσο για  το ίδιο το άτοµο όσο και 

για την κοινωνία. Η ίδρυση, η οργάνωση και η λειτουργία εκπαιδευτικών µονάδων, 

κέντρων εργασίας, επαγγελµατικών εργαστηρίων καθώς και η λήψη νοµοθετικών 

µέτρων για την επαγγελµατική απασχόληση αυτών των ατόµων είναι προς όφελος της 

εθνικής οικονοµίας και της κοινωνίας γενικότερα. 
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5. Η σηµασία και ο ρόλος του Επαγγελµατικού Προσανατολισµού για τα άτοµα µε    

  ειδικές ανάγκες 

 

Ο επαγγελµατικός προσανατολισµός έχει ως βασικό σκοπό τη σύνδεση της 

εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας. Πρόκειται για ένα συστηµατικό πρόγραµµα 

πληροφόρησης και εµπειριών, συντονισµένο από έναν ειδικό και σχεδιασµένο έτσι, 

ώστε να διευκολύνει την επαγγελµατική ανάπτυξη και εξέλιξη του ατόµου µέσα από 

ένα σύνολο διαδικασιών και υπηρεσιών που θα του δώσουν τη δυνατότητα:  

• Να γνωρίσει τον εαυτό του, 

• Να γνωρίσει τον κόσµο της εργασίας και τους παράγοντες που προκαλούν αλλαγές 

σ' αυτόν. 

• Να κατανοήσει τη σχέση εκπαίδευσης και εργασίας 

• Να πληροφορηθεί για τις σπουδές, τα επαγγέλµατα και την κοινωνική και 

οικονοµική ζωή γενικά 

• Να γνωρίσει τι σηµαίνει ελεύθερος χρόνος και ποιά είναι η σηµασία του για τη ζωή 

του ατόµου, 

• Να αναπτύξει δεξιότητες λήψης απόφασης και επίλυσης προβληµάτων, 

κατανοώντας τη σηµασία τους για την επαγγελµατική του εξέλιξη  

(∆. Σιδηροπούλου - ∆ηµακάκου (1995),τ.Α΄σ.201) 

Η επαγγελµατική αποκατάσταση και η κοινωνική ένταξη των Αµεα θα 

µπορούσαν να διευκολυνθούν σηµαντικά από την ύπαρξη και λειτουργία ενός 

συστήµατος συµβουλευτικής υποστήριξης και προσανατολισµού των ατόµων µε 

ειδικές ανάγκες. 

“ Επαγγελµατική συµβουλευτική είναι η καθοδήγηση και στήριξη του ατόµου 

στην προσπάθειά του να επιλέξει το επάγγελµα που του ταιριάζει ή να επιλύσει 

ψυχολογικά προβλήµατα που συνδέονται µε το επάγγελµα“ (Κάντας & Χαντζή, 

1991). 

Σύµφωνα µε το µοντέλο των Thomas & Berven ένα σύστηµα συµβουλευτικής 

υποστήριξης και προσανατολισµού των ατόµων µε ειδικές ανάγκες περιλαµβάνει 4 

φάσεις: 

1η Φάση: Αξιολόγηση χαρακτηριστικών προσωπικότητας 

• Εξατοµίκευση συµβουλευτικής διαδικασίας 

• Προσδιορισµός των επαγγελµατικών ενδιαφερόντων, ικανοτήτων, και 

ιδιαίτερων αναγκών  

• Μέθοδος: ατοµικές συνεντεύξεις 
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• Χρήση ειδικών εργαλείων αξιολόγησης ή τροποποιηµένων εργαλείων γενικού 

πληθυσµού  

• Εργασιακή εµπειρία σε πραγµατικό περιβάλλον 

 

2η Φάση: Επαγγελµατική Εξερεύνηση & Επιλογή 

• έµφαση σε επαγγέλµατα που θεωρούνται ότι ανταποκρίνονται στις σωµατικές 

και νοητικές ικανότητες του συµβουλευόµενου 

•  επισκέψεις σε χώρους εργασίας 

•  δοκιµαστική εργασιακή εµπειρία/επαφή µε την πραγµατικότητα 

 

3η Φάση: Επαγγελµατική Κατάρτιση 

• Βασικό κριτήριο: η προσβασιµότητα 

•  Προσαρµογή των κτιριακών εγκαταστάσεων 

• Καταλληλότητα / προσαρµογή  των προγραµµάτων κατάρτισης  

 

4η Φάση: Τοποθέτηση & Παρακολούθηση 

• Ικανοποιητική προσαρµογή του ατόµου στον χώρο   

• Έγκαιρη επίλυση πιθανών προβληµάτων 

(Σιδηροπούλου-∆ηµακάκου, 1999) 

 

Το Συµβούλιο της Ευρώπης ορίζει ως αντικειµενικό σκοπό του σχολικού 

επαγγελµατικού προσανατολισµού “ τη διευκόλυνση της πλήρους άνθησης της 

προσωπικότητας του κάθε µαθητή σε όλες της τις µορφές, µε το να αναζητά τον τύπο 

σπουδών ή το επάγγελµα που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ικανότητες και στις κλίσεις 

του “.  

Ο ρόλος του επαγγελµατικού συµβούλου στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες είναι 

πολύπλευρος και απαιτεί ιδιαίτερες ικανότητες και προσόντα. 

 

Όσον αφορά στα Αµεα, ο επαγγελµατικός σύµβουλος εφαρµόζει ατοµική και 

όχι οµαδική συµβουλευτική, προσπαθεί να αναπτύξει τις βασικές δεξιότητες για 

αυτοσυντήρηση, αυτοδιαχείριση και κοινωνικοποίηση, δίνει τη δυνατότητα στα Αµεα 

να αποκτήσουν κάποιας µορφής πρακτική εµπειρία. Η πορεία που ακολουθείται είναι 

η εξής : 

• Μέσα στα πλαίσια ενός συγκεκριµένου προγράµµατος προσφέρουν στα 

Αµεα υπηρεσίες συµβουλευτικής σε κάθε ευκαιρία 

• Συνεργάζονται µε τους γονείς 
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• Συνεργάζονται µε τους εκπαιδευτικούς στην ανάπτυξη προγραµµάτων 

αυτογνωσίας και λήψης απόφασης 

• Συνεργάζονται µε τα παιδιά για να συνανακαλύψουν επαγγελµατικές 

δυνατότητες και διεξόδους.  

(∆. Σιδηροπούλου - ∆ηµακάκου ,1995,τ.34-35,σς.56-66) 

Ο επαγγελµατικός σύµβουλος πρέπει να γνωρίζει ακόµα: 

• Την ισχύουσα νοµοθεσία και πολιτική που ακολουθείται για τα Αµεα.  

• Τα χαρακτηριστικά των διάφορων τύπων αναπηρίας. 

• Τις θέσεις στην αγορά εργασίας. 

• Τα µοντέλα επαγγελµατικού προσανατολισµού για τα Αµεα.  

• Τις συνέπειες των κοινωνικών στερεοτύπων στην αυτοεκτίµηση των Αµεα.  

• Τους τρόπους συνεργασίας µε άλλους ειδικούς. 

• Τα µοντέλα ανάπτυξης εργασιακών δεξιοτήτων, καθώς και δεξιοτήτων 

απαραιτήτων στην καθηµερινή ζωή και στην αναζήτηση εργασίας. 

Σύµφωνα µε το µοντέλο του S.Duper (1983), η επαγγελµατική συµβουλευτική 

αποτελείται από τα εξής στάδια: 

1ο Στάδιο. Πληροφόρησης και αξιολόγησης. 

2ο Στάδιο. ∆ιερεύνησης της επαγγελµατικής ωριµότητας. 

3ο Στάδιο. Μέτρησης των ικανοτήτων, των ενδιαφερόντων και του δυναµικού 

του ατόµου. 

4ο Στάδιο. Απολογισµού και ερµηνείας των αποτελεσµάτων ( Παπάνης,Ε., 

Γιαβρίµης, Π., Βίκη, Α.,2007). 
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Β΄ ΜΕΡΟΣ:  ΕΡΕΥΝΑ 

 

1 . Οριοθέτηση του προβλήµατος 

 Το θεωρητικό πλαίσιο που αναπτύχθηκε στο Α΄ µέρος αυτής της εργασίας 

καθιστά σαφές ότι ο αποσπασµατικός χαρακτήρας των νοµοθετηµάτων (Νόµοι, 

τροποποιήσεις, υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι, προεδρικά διατάγµατα) που 

αφορούν στην  Επαγγελµατική εκπαίδευση των Αµεα όπως αυτή παρέχεται από τα 

ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ και Β΄ Βαθµίδας, καθιστούν συχνά τα Αµεα και τις 

οικογένειες τους, ανήµπορους στον τοµέα της έγκυρης ενηµέρωσης σχετικά µε 

παραµέτρους που αφορούν στην δοµή και λειτουργία αυτών των σχολικών µονάδων. 

Αυτό έχει ως συνέπεια να επιλέγουν πολλές φορές από άγνοια, ακατάλληλες για τις 

ιδιαίτερες ανάγκες τους σχολικές δοµές, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν σηµαντικές 

αρνητικές συνέπειες στην µελλοντική κοινωνική πορεία των ατόµων µε ειδικές 

ανάγκες. 

 Επιπλέον, τα ερευνητικά δεδοµένα που παρουσιάστηκαν τόσο σε ευρωπαϊκό 

όσο και σε εθνικό επίπεδο οδηγούν στη διαπίστωση ότι η επαγγελµατική εκπαίδευση 

και κατάρτιση των Αµεα στη χώρα µας παραµένει ανεπαρκής. 

 Η ενασχόληση της συγγραφέως µε τη διερεύνηση του συγκεκριµένου τοµέα 

ενισχύθηκε επίσης από την προσωπική της εµπειρία ως εκπαιδευτικού στα ΤΕΕ 

Ειδικής Αγωγής. Η διαπίστωση πολλών αρνητικών παραγόντων που παρεµποδίζουν 

την οµαλή και σύµφωνα µε το νοµοθετικό πλαίσιο λειτουργία των συγκεκριµένων 

σχολικών µονάδων αποτέλεσε κίνητρο για την διερεύνηση σηµαντικών παραµέτρων 

που αφορούν στην στελέχωση των εν λόγω σχολικών µονάδων, τις συνθήκες 

στέγασης, το διδακτικό υλικό, τις µεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης, την 

σύσταση του µαθητικού πληθυσµού.  

 Οι προσωπικοί προβληµατισµοί, οι συζητήσεις και επαφές µε συναδέλφους, 

γονείς και µαθητές, η απουσία ερευνών στα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής σε πανελλαδικό 

επίπεδο σε συνδυασµό µε την βιβλιογραφική διερεύνηση του πεδίου έφεραν στην 

επιφάνεια ερωτήµατα  στα οποία γίνεται προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις µέσω της 

παρούσης έρευνας. 

 

2. Ο σκοπός της έρευνας 

Κύριος σκοπός της εργασίας αυτής είναι να καταγραφούν οι ανάγκες, οι προσδοκίες 

και οι απόψεις όλων των υποκειµένων που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριµένες 

σχολικές µονάδες.     

Επιµέρους στόχοι της παρούσης ερευνητικής µελέτης είναι: 
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1. Να δοθεί µια σαφής περιγραφή της δοµής και λειτουργίας των ΤΕΕ όπως αυτή θα 

σκιαγραφηθεί µέσα από τις απαντήσεις των υποκειµένων. 

2. Να καταγραφεί η ταυτότητα των εκπαιδευτικών που στελεχώνουν τις 

συγκεκριµένες σχολικές µονάδες (ειδικότητες, ηλικία, φύλο, εκπαίδευση και 

κατάρτιση στην ΕΑΕ, σχέση εργασίας) και να διερευνηθούν οι ανάγκες 

επιµόρφωσης και οι απόψεις τους σχετικά µε το έργο που επιτελείται από τα 

σχολεία που υπηρετούν. 

3. Να καταγραφεί η ταυτότητα του µαθητικού πληθυσµού των ΤΕΕ  (ηλικία, φύλο, 

ειδική εκπαιδευτική κατηγορία)  και να διερευνηθούν οι απόψεις, οι ανάγκες και 

οι προσδοκίες των γονέων και των µαθητών για τις παρεχόµενες υπηρεσίες.  

 

3. ∆ιερευνητικά Ερωτήµατα: 

Συγκεκριµένα τα ερωτήµατα στα οποία γίνεται προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις 

µέσα από αυτή την ερευνητική µελέτη είναι: 

 

Το βασικό ερώτηµα:  

Σε ποιον βαθµό τα ΤΕΕ  Ειδικής Αγωγής της χώρας µας επιτελούν σήµερα τους 

σκοπούς της ύπαρξης και της λειτουργίας τους µε βάση το θεσµικό πλαίσιο που ισχύει 

και περιγράφηκε αναλυτικά στο θεωρητικό µέρος αυτής της εργασίας;  

 

Ειδικότερα: 

- Ποια είναι η ταυτότητα των ΤΕΕ σήµερα στην Ελλάδα; (αριθµός σχολείων 

πανελλαδικά, συνθήκες στέγασης, αναλογία αριθµού σχολείων και γεωγραφικής 

περιφέρειας, ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραµµα που εφαρµόζεται, προσφερόµενες 

ειδικότητες,  εναλλακτικές µορφές εκπαίδευσης,  παρεχόµενες υπηρεσίες) 

- Πως συνδέεται η επαγγελµατική εκπαίδευση και   κατάρτιση που παρέχεται µε την 

   επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων;  

- Ποια είναι η ταυτότητα των εκπαιδευτικών που στελεχώνουν τα ΤΕΕ; (ειδικότητες,     

   σχέση εργασίας, κατάρτιση στην ειδική αγωγή, µέθοδοι διδασκαλίας και αξιολόγησης,   

  επιµορφωτικές ανάγκες). 

-Τι πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί για την αποτελεσµατικότητα του σχολείου που 

υπηρετούν; 

- Ποια είναι η ταυτότητα των µαθητών των ΤΕΕ; ( κατηγορίες εκπαιδευτικών αναγκών,    

  ηλικίες, κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο γονέων, επιλογή ειδικοτήτων). 

-Τι πιστεύουν οι γονείς και οι µαθητές για την αποτελεσµατικότητα των σχολείων που    

 φοιτούν και τι περιµένουν από αυτά; 
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4. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

4.1 Ο πληθυσµός της έρευνας 

Ο αρχικός σχεδιασµός της έρευνας περιελάµβανε τις 20 σχολικές µονάδες, ΤΕΕ 

Ειδικής Αγωγής Α΄ και Β΄ Βαθµίδας που βρίσκονται σε λειτουργία κατά το σχολικό 

έτος 2009-2010 σε όλη την Ελλάδα. Το τελικό δείγµα αποτέλεσαν 17 σχολεία καθώς 

3 σχολεία  αρνήθηκαν να συµµετέχουν.  

 Συγκεκριµένα, ο αριθµός των υποκειµένων που δραστηριοποιούνται στα 17 

ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής κατά το σχολικό έτος 2009-2010 και κλήθηκαν να συµµετέχουν 

στην έρευνα  ήταν : 

• 16  διευθυντές των σχολικών µονάδων 

• 382 εκπαιδευτικοί που υπηρετούν κατά το σχολικό έτος 2009-2010 στις 17 

σχολικές  µονάδες µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας. 

• 711 γονείς ή κηδεµόνες παιδιών που φοιτούν κατά το σχολικό έτος 2009-2010 

στα παραπάνω 17 σχολεία 

• 711 µαθητές  που φοιτούν κατά το σχολικό έτος 2009-2010 στα παραπάνω 17 

σχολεία. 

Ο αριθµός των ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ και  Β΄ Βαθµίδας προσδιορίστηκε µέσα από 

τηλεφωνική επικοινωνία µε τις αντίστοιχες ∆ιευθύνσεις ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης. Καταρτίστηκε πίνακας των σχολικών µονάδων που βρίσκονται σε 

λειτουργία κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά (2009-2010) και ακολούθησε 

τηλεφωνική επικοινωνία µε τους διευθυντές/διευθύντριες των σχολικών µονάδων. 

Όταν οι  διευθυντές των σχολείων συναίνεσαν στην συµµετοχή του σχολείου τους 

στην ερευνητική διαδικασία, δήλωσαν τηλεφωνικά και τον αριθµό των εκπαιδευτικών 

που διδάσκουν στο σχολείο την τρέχουσα σχολική χρονιά, καθώς και τον αριθµό των 

µαθητών που φοιτούν, προκειµένου να αποσταλεί ο αντίστοιχος αριθµός 

ερωτηµατολογίων.  

 Στο σηµείο αυτό πρέπει να διευκρινιστεί ότι στον αριθµό των εκπαιδευτικών 

που δηλώθηκαν τηλεφωνικά από τους διευθυντές των σχολείων (και αναφέρονται 

παραπάνω) περιλαµβάνονται: 

- εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας  

- Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό που υπηρετεί στο σχολείο (ψυχολόγοι, 

εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί) 

- Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό. 
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Το τελικό δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν: 

- 16  διευθυντές (94,1%) 

      - 229 εκπαιδευτικοί  και Ειδικό Εκπαιδευτικό και Βοηθητικό προσωπικό(59,95%) 

- 219 γονείς (30,8%) 

- 245   µαθητές   (34,46%) 

 οι  οποίοι απάντησαν στα ερωτηµατολόγια. 

 

4.2 Μέσα Συλλογής ∆εδοµένων  

Για την συλλογή των δεδοµένων της έρευνας επιλέχθηκε η τεχνική του 

ερωτηµατολογίου καθώς είναι ένα ερευνητικό εργαλείο που επιτρέπει τη συλλογή 

πληροφοριών σε σύντοµο χρονικό διάστηµα και µε µικρό κόστος. Με δεδοµένο ότι ο 

αριθµός των υποκειµένων  της έρευνας ήταν µεγάλος και σε πανελλαδική 

γεωγραφική κλίµακα θεωρήθηκε η καταλληλότερη µέθοδος για την συλλογή των 

δεδοµένων. 

Για τους σκοπούς της έρευνας, και µε βάση τις µεταβλητές-στόχους, 

κατασκευάστηκαν από την ερευνήτρια 4 ερωτηµατολόγια: 

1. Ερωτηµατολόγιο διευθυντών 

2. Ερωτηµατολόγιο εκπαιδευτικών 

3. Ερωτηµατολόγιο γονέων 

4. Ερωτηµατολόγιο µαθητών 

Όλα τα ερωτηµατολόγια περιελάµβαναν κλειστές και ανοιχτές ερωτήσεις.  

Στις κλειστές, περιλαµβάνονταν ερωτήσεις: 

α) διχοτοµικές (Ναι/Όχι) 

β) πολλαπλής επιλογής ( επιλογή µιας ή περισσότερων απαντήσεων) 

γ) κλίµακας  Likert 5 διαστηµάτων 

 

Στις ανοιχτές, περιλαµβάνονταν ερωτήσεις σύντοµης απάντησης ενώ στα 

ερωτηµατολόγια των γονέων και των µαθητών παραχωρήθηκε πλαίσιο στο οποίο 

µπορούσαν οι ερωτώµενοι να αναφέρουν ο,τιδήποτε άλλο τους προβληµατίζει µε την 

λειτουργία του σχολείου. Οι απαντήσεις αυτής της ερώτησης (µη αριθµηµένη) δεν 

συµπεριλήφθηκαν στην στατιστική ανάλυση των δεδοµένων αλλά προσέφεραν 

επιπλέον πληροφόρηση για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι γονείς και οι 

µαθητές στα σχολεία. 
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4.3 Περιγραφή των εργαλείων συλλογής δεδοµένων 

 

1. Ερωτηµατολόγιο ∆ιευθυντών: 

Το ερωτηµατολόγιο των διευθυντών/τριών διαρθρώνεται σε  3 µέρη:  

Πρώτο µέρος: ερωτήσεις  1-10:  δηµογραφικά στοιχεία του υποκειµένου/ σχολείο που 

υπηρετεί ( περιοχή και βαθµίδα).  

∆εύτερο µέρος: ερωτήσεις 11-25: στατιστικά στοιχεία σχολείου (αριθµός µαθητών, 

αριθµός εκπαιδευτικών, κατηγορίες εκπαιδευτικών αναγκών, ηλικία και φύλο 

µαθητών, παρεχόµενες ειδικότητες, παρεχόµενες υπηρεσίες, συνθήκες στέγασης, 

ωρολόγιο πρόγραµµα, εναλλακτικές µορφές εκπαίδευσης, σύνδεση επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης και επαγγελµατικής αποκατάστασης ). 

Τρίτο µέρος: ερωτήσεις 26-43: απόψεις για την δοµή και τη λειτουργία  του σχολείου, 

εναλλακτικές µέθοδοι διδασκαλίας και αξιολόγησης, αναλυτικό και ωρολόγιο 

πρόγραµµα, διδακτικό υλικό, επιλογή ειδικότητας , ανάγκη επιµόρφωσης. 

 

2. Ερωτηµατολόγιο εκπαιδευτικών: 

Το ερωτηµατολόγιο των εκπαιδευτικών  διαρθρώνεται επίσης σε 3 µέρη:  

Πρώτο µέρος: ερωτήσεις  1-10:  δηµογραφικά στοιχεία του υποκειµένου/ σχολείο που 

υπηρετεί ( περιοχή και βαθµίδα).  

∆εύτερο µέρος: ερωτήσεις  11-19 : στατιστικά στοιχεία του σχολείου ( φύλο και 

ηλικίες µαθητών, κατηγορίες εκπαιδευτικών αναγκών, παρεχόµενες ειδικότητες, 

παρεχόµενες υπηρεσίες, συνθήκες στέγασης, εναλλακτικές µορφές εκπαίδευσης, 

σύνδεση επαγγελµατικής εκπαίδευσης και επαγγελµατικής αποκατάστασης). 

Τρίτο µέρος: ερωτήσεις 20-37 : απόψεις για την δοµή και τη λειτουργία  του 

σχολείου, εναλλακτικές µορφές διδασκαλίας και αξιολόγησης, αναλυτικό και 

ωρολόγιο πρόγραµµα, διδακτικό υλικό, επιλογή ειδικότητας ,ανάγκη επιµόρφωσης. 

 

3. Ερωτηµατολόγιο γονέων: 

Το ερωτηµατολόγιο των γονέων διαρθρώνεται σε 2 µέρη: 

Πρώτο µέρος: ερωτήσεις 1-10 : δηµογραφικά στοιχεία του ατόµου που συµπληρώνει 

το ερωτηµατολόγιο, σχέση µε το παιδί, κατηγορία εκπαιδευτικών αναγκών, σχολείο, 

τάξη, ειδικότητα που φοιτά το παιδί, ηλικία παιδιού. 

∆εύτερο µέρος: ερωτήσεις 11-30: απόψεις για τη δοµή και τη λειτουργία του 

σχολείου, παρεχόµενες ειδικότητες και υπηρεσίες, συνθήκες στέγασης, σύνδεση 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης και επαγγελµατικής αποκατάστασης, αναλυτικό και 
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ωρολόγιο πρόγραµµα, διδακτικό υλικό, επιλογή ειδικότητας, ανάγκη επιµόρφωσης 

εκπαιδευτικών. 

Παροχή πλαισίου για  έκθεση προβληµατισµών, προσδοκιών, ανησυχιών. 

 

4. Ερωτηµατολόγιο µαθητών:  

Το ερωτηµατολόγιο των µαθητών διαρθρώνεται σε 2 µέρη: 

Πρώτο µέρος: ερωτήσεις 1-6 : δηµογραφικά στοιχεία του παιδιού, τάξη φοίτησης, 

ειδικότητα, σχολείο φοίτησης. 

∆εύτερο µέρος: ερωτήσεις 7-26 : απόψεις για δοµή και τη λειτουργία του σχολείου, 

επιλογή ειδικότητας, συνθήκες στέγασης, παρεχόµενες ειδικότητες και υπηρεσίες, 

αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραµµα, µέθοδοι διδασκαλίας και αξιολόγησης, 

διδακτικό υλικό, σύνδεση επαγγελµατικής εκπαίδευσης και επαγγελµατικής 

αποκατάστασης, σχέσεις εργασίας εκπαιδευτικών. 

Παροχή πλαισίου για  έκθεση προβληµατισµών, προσδοκιών, ανησυχιών. 

 

Όλα τα ερωτηµατολόγια συνοδεύονταν από εισαγωγική επιστολή στην πρώτη 

σελίδα στην οποία εκτίθονταν ο σκοπός της έρευνας, οδηγίες για την συµπλήρωση 

τους, η ταυτότητα της γράφουσας ερευνήτριας και τηλ. επικοινωνίας για περαιτέρω 

διευκρινίσεις. Επίσης  διευκρινίζονταν ότι η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου είναι 

προαιρετική και ανώνυµη. Το ερωτηµατολόγιο των µαθητών συνοδεύονταν επίσης 

από µία φόρµα έγκρισης γονέα µέσω της οποίας ο γονέας ή κηδεµόνας συναινούσε µε 

την υπογραφή του να συµµετέχει το παιδί του στην έρευνα.  

 

Στην δεύτερη σελίδα του ερωτηµατολογίου παρατέθηκε πλαίσιο στο οποίο ο 

ερωτώµενος µπορούσε προαιρετικά να αναγράψει ηλεκτρονική ή ταχυδροµική 

διεύθυνση προκειµένου να ενηµερωθεί για  τα αποτελέσµατα της έρευνας. 

 

Μετά την σύνταξη των ερωτηµατολογίων ακολούθησε πιλοτική εφαρµογή σε 10 

υποκείµενα από κάθε κατηγορία ( 10  εκπαιδευτικούς, 10 γονείς,10  µαθητές) και 1 

διευθυντή ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής. Αφού έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις στη 

διατύπωση των ερωτηµάτων, τα ερωτηµατολόγια πήραν την τελική τους µορφή. Τα 

υποκείµενα της πιλοτικής εφαρµογής αποκλείστηκαν στην συνέχεια από την 

συµµετοχή τους στην έρευνα. (Όλα τα ερωτηµατολόγια επισυνάπτονται στο 

παράρτηµα αυτής της εργασίας). 
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Προβλέφθηκε εξαρχής η διαφοροποίηση στη διατύπωση των ερωτήσεων 

προκειµένου αυτή να ανταποκρίνεται σε όλα τα µορφωτικά επίπεδα των γονέων και 

στην ποικιλία των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών. Με δεδοµένο, και 

σύµφωνα µε το νοµοθετικό πλαίσιο, ότι ο µαθητικός πληθυσµός των ΤΕΕ ανήκει σε 

ήπιες κατηγορίες εκπαιδευτικών αναγκών αναµένονταν ότι δεν θα υπάρξουν 

δυσκολίες στην συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου από την πλευρά των µαθητών, 

καθώς το αυτό διαπιστώθηκε και από την πιλοτική εφαρµογή. Αυτή η υπόθεση 

ωστόσο δεν επαληθεύτηκε τελικά από τα αποτελέσµατα της έρευνας καθώς ήταν 

πολύ ελάχιστοι οι µαθητές που κατάφεραν να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο 

χωρίς βοήθεια. 

 

Μετά από τηλεφωνική συνεννόηση µε τους διευθυντές των σχολείων αποστάληκαν 

ταχυδροµικά  τα ερωτηµατολόγια προκειµένου να προωθηθούν από τον διευθυντή 

του σχολείου στα υποκείµενα της έρευνας. ∆ύο από τα 17 σχολεία που συµµετείχαν 

στην ερευνητική διαδικασία ζήτησαν να µην σταλούν ερωτηµατολόγια γονέων και 

µαθητών, ωστόσο συµµετείχαν στην έρευνα ο διευθυντής του σχολείου και το 

εκπαιδευτικό προσωπικό. Στα 3 (από τα 17) σχολεία που βρίσκονται στην πόλη της 

Θεσσαλονίκης τα ερωτηµατολόγια επιδόθηκαν προσωπικά στους διευθυντές από την 

ερευνήτρια. Μαζί µε το πακέτο των ερωτηµατολογίων δόθηκαν γραπτές οδηγίες 

στους διευθυντές για την χορήγηση τους και την καταληκτική ηµεροµηνία 

επιστροφής. Ακολούθησε εβδοµαδιαία τηλεφωνική παρακολούθηση της πορείας της 

ερευνητικής διαδικασίας.  

 

Συνολικά επέστρεψαν συµπληρωµένα : 

16   ερωτηµατολόγια διευθυντών (94,1%) 

229   ερωτηµατολόγια εκπαιδευτικών   (59,94%) 

221   ερωτηµατολόγια γονέων  (31,08%) 

245 ερωτηµατολόγια µαθητών  (33,75%) 

 

Από τον παραπάνω αριθµό ερωτηµατολογίων ακυρώθηκαν: 

5 ερωτηµατολόγια µαθητών, και  

5 ερωτηµατολόγια γονέων, που δεν παρουσίαζαν επαρκείς εγγυήσεις ειλικρινούς 

απάντησης.  
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Το τελικό δείγµα των υποκειµένων της έρευνας αποτέλεσαν 702 υποκείµενα (Ν= 

702) που χωρίστηκαν σε 4 οµάδες:  

∆ιευθυντές:      16  

Εκπαιδευτικοί:   229  

Γονείς:               217  

Μαθητές:           240 

 

Η στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων έγινε µε τη βοήθεια του στατιστικού 

προγράµµατος SPSS 16.0 για Windows στο πλαίσιο της περιγραφικής στατιστικής  

όπου αναλύθηκαν οι συχνότητες των µεταβλητών και έγιναν οι ανάλογες συσχετίσεις 

προκειµένου να δοθούν απαντήσεις στα ερωτήµατα της έρευνας. 

 

 

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

5.1 ∆ηµογραφικά Χαρακτηριστικά Ερωτώµενων 

 

 5.1.1 ∆ιευθυντές – Εκπαιδευτικοί 

Τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των διευθυντών και εκπαιδευτικών που 

συµµετείχαν στην έρευνα αναφέρονται στο φύλο, την ηλικία, την οικογενειακή 

κατάσταση, την ειδικότητα, την εκπαίδευση που έχουν λάβει στην ΕΑΕ, τη σχέση 

εργασίας καθώς και το χρόνο εργασίας στη δηµόσια εκπαίδευση, αλλά και στις ΣΜΕΑΕ  

ειδικότερα. 

Ακολουθεί ο πίνακας 1 που παρουσιάζει το φύλο, τις ηλικία και την 

οικογενειακή κατάσταση των ερωτώµενων. 
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Πίνακας 1: Φύλο, ηλικία και οικογενειακή κατάσταση ∆ιευθυντών – 

Εκπαιδευτικών. 

∆ιευθυντές Εκπαιδευτικοί  

Ν % Ν % 

Φύλο     

Άνδρας 7 43,8 65 28,4 

Γυναίκα 9 56,3 161 70,3 

∆.Γ./∆.Α. 0 0,0 3 1,3 

Ηλικία     

25 – 35 0 0,0 100 43,7 

36 – 45 7 43,8 88 38,4 

46 – 55 7 43,8 33 14,4 

56 – 65 2 12,5 6 2,6 

∆.Γ./∆.Α. 0 0,0 2 0,9 

Οικογενειακή 
κατάσταση 

    

Έγγαµος 12 75,0 119 52,0 

Άγαµος 3 18,8 96 41,9 

∆ιαζευγµένος 1 6,3 8 3,5 

Χήρος 0 0,0 3 1,3 

Σε διάσταση 0 0,0 1 0,4 

∆.Γ./∆.Α. 0 0,0 2 0,9 

Σύνολο 16 100,0 229 100,0 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας. 

 

Στην οµάδα των διευθυντών, ως προς το φύλο, υπερτερούν οι γυναίκες µε 

µικρή διαφορά 56,3% σε σύγκριση µε το 43% των ανδρών, ενώ η υπεροχή των 

γυναικών αυξάνεται σηµαντικά στην οµάδα των εκπαιδευτικών  όπου οι γυναίκες 

έχουν ποσοστό 70,3%  και οι άνδρες 28,4%.  

Ως προς την ηλικία των διευθυντών, το 87,6 (αθροιστικά) µοιράζεται ανάµεσα 

στις ηλικιακές οµάδες 36-45 και 46-55 ενώ το 12,5 % ανήκει στην ηλικία των 56-65. 

Τα ποσοστά αυτά ήταν αναµενόµενα καθώς η κατάληψη διευθυντικών θέσεων 

προϋποθέτει  πέραν άλλων προσόντων και συγκεκριµένο αριθµό ετών προϋπηρεσίας. 

Αντίθετα στους εκπαιδευτικούς το µεγαλύτερο ποσοστό 43,7% έχει η ηλικιακή οµάδα 

25-35  και το µικρότερο 2,6% η ηλικία 56-65.  

Στην µεταβλητή «οικογενειακή κατάσταση» οι έγγαµοι ερωτώµενοι 

καταλαµβάνουν τα µεγαλύτερα ποσοστά τόσο στους διευθυντές όσο και στους 

εκπαιδευτικούς µε ποσοστά 75% και 52% αντίστοιχα , ενώ ένα σηµαντικό ποσοστό 
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των εκπαιδευτικών 41,9% δηλώνουν άγαµοι, αποτέλεσµα ως ένα βαθµό 

αναµενόµενο, εξαιτίας του υψηλού ποσοστού νεαρής ηλικίας.       

 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι ειδικότητες των ερωτώµενων, δηλαδή το 

βασικό πτυχίο που έχουν λάβει. Οι ειδικότητες των διευθυντών καταχωρήθηκαν όπως 

δηλώθηκαν ενώ σε ό,τι αφορά τους εκπαιδευτικούς, λόγω του µεγάλου αριθµού τους, 

οι ειδικότητες που δηλώθηκαν οµαδοποιήθηκαν σε 3 µεγάλες κατηγορίες, έτσι ώστε η 

ανάλυση και παρουσίασή τους να γίνει κατανοητή· συγκεκριµένα, δηµιουργήθηκαν 

τρεις οµάδες, οι «καθηγητές», οι «καθηγητές ειδικοτήτων» και το «ειδικό εκπαιδευτικό 

και βοηθητικό προσωπικό». Στην οµάδα των «καθηγητών» συµπεριλήφθηκαν οι 

καθηγητές µαθηµάτων γενικής παιδείας ( θεολόγοι, φιλόλογοι, µαθηµατικοί, φυσικοί, 

γυµναστές, πληροφορικοί κλπ.), στην οµάδα των «καθηγητών ειδικοτήτων» οι 

καθηγητές που δεν ανήκουν στις κλασικές καθηγητικές σχολές ή προέρχονται από 

επιστήµες τεχνολογικές ( µηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι, γεωπόνοι, οικονοµολόγοι, 

καλών τεχνών, κλπ.). Τέλος, στην οµάδα ΕΕΠ-ΕΒΠ1 συµπεριλήφθηκαν οι 

ειδικότητες των κοινωνικών λειτουργών, κοινωνικής εργασίας, εργοθεραπευτές, 

λογοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, ψυχολόγοι και µια νηπιοβρεφοκόµος. Ο 

διαχωρισµός αυτός στηρίχτηκε στην λογική της διαφορετικής µορφής υπηρεσιών που 

παρέχονται από τις τρεις οµάδες καθώς οι καθηγητές της δεύτερης οµάδας διδάσκουν 

κυρίως εργαστηριακά µαθήµατα και οι ειδικότητες της τρίτης οµάδας έχουν ως 

αντικείµενο τους την ψυχολογική υποστήριξη των µαθητών ή την εφαρµογή 

θεραπευτικών παρεµβάσεων. Να σηµειωθεί στο σηµείο αυτό ότι η παραπάνω 

κατηγοριοποίηση  δεν προϋποθέτει καµία αξιολογική ιεράρχηση των οµάδων αλλά 

έγινε αποκλειστικά για να ικανοποιηθούν πρακτικές ανάγκες ανάλυσης και 

παρουσίασης των δεδοµένων της έρευνας.    

Οι πίνακες 2 και 3 αναφέρονται στις ειδικότητες των διευθυντών και 

εκπαιδευτικών αντίστοιχα. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 ΕΕΠ: Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό  και ΕΒΠ: Ειδικό Βοηθητικό προσωπικό  
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Πίνακας 2: Ειδικότητες ∆ιευθυντών. 

∆ιευθυντές  

Ν % 

Φιλόλογοι 5 31,3 

Μηχανικοί/Ηλεκτρονικοί/Μηχανολόγοι 4 25,0 

Μαθηµατικοί 2 12,5 

Πληροφορικής 2 12,5 

Θεολόγοι 1 6,25 

Στελέχη ∆ιοίκησης 1 6,25 

Κοινωνικών Λειτουργών 1 6,25 

Σύνολο 16 100,0 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας. 

 

Πίνακας 3: Ειδικότητες Εκπαιδευτικών. 

Εκπαιδευτικοί  

Ν % 

Καθηγητές 130 56,8 

Καθηγητές ειδικοτήτων 45 19,7 

ΕΕΠ – ΕΒΠ 38 16,6 

∆.Γ./∆.Α. 16 7,0 

Σύνολο 229 100,0 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας. 

  

 ∆ιαπιστώνεται ότι την πλειοψηφία των διευθυντών 31,3% αποτελούν οι 

φιλόλογοι, ενώ το επόµενο µεγαλύτερο ποσοστό 25% έχουν οι καθηγητές 

ειδικοτήτων. Οµοίως στους εκπαιδευτικούς που συµµετείχαν στην έρευνα 

υπερτερούν οι καθηγητές µαθηµάτων γενικής παιδείας µε ποσοστό 56,8%. 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι οι εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν στην έρευνα αποτελούν το 

59,94%  του συνολικού πληθυσµού των εκπαιδευτικών που υπηρετούν την τρέχουσα 

σχολική χρονιά (2009-2010) στα σχολεία του δείγµατος, εξάγεται το συµπέρασµα ότι 

οι καθηγητές µαθηµάτων γενικής παιδείας αποτελούν περίπου το 1/3 των 

εκπαιδευτικών στα ΤΕΕ. Το εύρηµα αυτό συνάδει µε το ωρολόγιο πρόγραµµα του 

ΥΠΕΠΘ σύµφωνα µε το οποίο οι διδακτικές ώρες των  µαθηµάτων γενικής παιδείας 

είναι λιγότερες από τις ώρες των µαθηµάτων ειδικότητας και µειώνονται ακόµη 

περισσότερο όσο ανεβαίνουν οι τάξεις.   

Ακολουθεί ο πίνακας 4, ο οποίος παρουσιάζει τα αποτελέσµατα των 

ερωτώµενων σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση που έχουν λάβει στην Ειδική Αγωγή και 

τα αντίστοιχα διαγράµµατα 1 και 2.  
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Πίνακας 4: Εκπαίδευση ∆ιευθυντών – Εκπαιδευτικών στην ΕΑΕ. 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας. 

 

Γράφηµα 1. Εκπαίδευση ∆ιευθυντών στην ΕΑΕ  Γράφηµα 2. Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στην   

                                                                                                      ΕΑΕ 
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Από τα παραπάνω προκύπτει ότι 56,3% των διευθυντών έχουν ετήσια 

επιµόρφωση στην ΕΑΕ και το 6,3% µεταπτυχιακό. Η ετήσια επιµόρφωση είναι 

επίσης και στους εκπαιδευτικούς, στο µεγαλύτερο ποσοστό 33,2%, το βασικότερο  

προσόν  τους για την ΕΑΕ ενώ το αµέσως χαµηλότερο ποσοστό 29,7% έχουν οι 

εκπαιδευτικοί που έχουν δηλώσει ως προσόν µόνο την προϋπηρεσία τους. Ένα 

σηµαντικό ποσοστό 15,3% ωστόσο δεν έχει απαντήσει στην συγκεκριµένη ερώτηση.    

Για τον λόγο ότι η κατάρτιση στην ειδική αγωγή αποτελεί µια πολύ σηµαντική 

παράµετρο για την στελέχωση των ειδικών σχολείων µε βάση το νοµοθετικό πλαίσιο, 

παρατίθεται επιπλέον ο παρακάτω πίνακας 4.1  και το γράφηµα 3 όπου 

παρουσιάζονται τα  ακριβή προσόντα των διευθυντών  καθώς ορισµένοι κατέχουν 

έναν συνδυασµό προσόντων.  

 

 

∆ιευθυντές Εκπαιδευτικοί  

Ν % Ν % 

∆ιδακτορικό στην ΕΑΕ 0 0,0 0 0,0 

Μεταπτυχιακό στην ΕΑΕ 1 6,3 29 12,7 

Ετήσια επιµόρφωση 9 56,3 76 33,2 

Μετεκπαίδευση 2 12,5 2 0,9 

Προϋπηρεσία στην ΕΑΕ 3 18,8 68 29,7 

Άλλο 1 6,3 19 8,3 

∆.Γ./∆.Α. 0 0,0 35 15,3 

Σύνολο 16 100,0 229 100,0 
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Πίνακας 4.1 Ακριβής Εκπαίδευση ∆ιευθυντών στην ΕΑΕ 

 

 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας. 
 
   Γράφηµα 3. Ακριβής εκπαίδευση ∆ιευθυντών στην ΕΑΕ 
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∆ιευθυντές  

Ν % 

∆ιδακτορικό στην ΕΑΕ 0 0 

Μεταπτυχιακό στην ΕΑΕ-
ετήσια επιµόρφωση-
προϋπηρεσία 

1 6,3 

Μετεκπαίδευση - 2ο πτυχίο 
Ειδικής Αγωγής 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας- 
ετήσια επιµόρφωση- 
προϋπηρεσία 

1 6,3 

Μετεκπαίδευση-ετήσια 
επιµόρφωση-προϋπηρεσία 

1 6,3 

Ετήσια επιµόρφωση-διετή 
επιµόρφωση ΕΠΕΑΕΚ 

1 6,3 

Ετήσια επιµόρφωση-
προϋπηρεσία 

6 37,6 

Ετήσια επιµόρφωση 2 12,5 
ΣΕΛΕΤΕ διετή  1 6,3 
Προϋπηρεσία στην ΕΑΕ 3 18,8 
Σύνολο 16 100 
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Αξίζει τέλος να σηµειωθεί , ότι και στην οµάδα των εκπαιδευτικών υπάρχει 

µία επιπλέον πληροφορία που αναφέρεται επίσης στην πολλαπλή εκπαίδευση που 

πιθανό να έχουν λάβει οι ερωτώµενοι. Έτσι, προέκυψε ότι, οι 68 εκπαιδευτικοί ή 

29,7% έχουν ένα συνδυασµό προσόντων ή κατάρτισης στην Ειδική Αγωγή. Στη 

συνέχεια, παρουσιάζονται τα στοιχεία για τη θέση και σχέση εργασίας των 

ερωτώµενων, τα οποία εµφανίζονται στον πίνακα 5 που ακολουθεί.  

 

Πίνακας 5: Θέση και σχέση εργασίας ∆ιευθυντών – Εκπαιδευτικών. 

∆ιευθυντές Εκπαιδευτικοί  

Ν % Ν % 

Μόνιµος – Οργανική 7 43,8 61 26,6 

Αναπληρωτής 0 0,0 63 27,5 

Ωροµίσθιος 0 0,0 29 12,7 

Μόνιµος αποσπασµένος 8 50,0 73 31,9 

∆.Γ./∆.Α. 1 6,3 3 1,3 

Σύνολο 16 100,0 229 100,0 
 Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας. 

  

 Στον πίνακα 5 διαπιστώνεται ότι 50% των διευθυντών είναι µόνιµοι 

αποσπασµένοι ενώ το 43,% βρίσκονται στην οργανική τους θέση. Αντίθετα στους 

εκπαιδευτικούς διαπιστώνεται ότι: αν στο µεγάλο ποσοστό 31,9% των   

αποσπασµένων προστεθούν τα ποσοστά των αναπληρωτών και των ωροµισθίων  το 

ποσοστό των εκπαιδευτικών που στελεχώνουν τα ΤΕΕ και είναι πιθανόν να µην 

βρίσκονται την επόµενη χρονιά στην θέση τους φτάνει το 72,1%.  Το ποσοστό αυτό 

είναι ένας παράγοντας ιδιαίτερα αρνητικός γιατί η συνεχής κινητικότητα των 

εκπαιδευτικών αφενός επιβαρύνει την λειτουργία του σχολείου και αφετέρου-

ειδικότερα η Ειδική Αγωγή-  είναι ανάγκη να στελεχώνεται από µόνιµο προσωπικό 

προκειµένου να δηµιουργούνται συνθήκες κλίµατος εµπιστοσύνης και 

συναισθηµατικών δεσµών   µεταξύ καθηγητών και µαθητών οι οποίοι (δεσµοί) 

λειτουργούν θετικά στην επίτευξη τόσο των γνωστικών όσο και των 

ψυχοπαιδαγωγικών στόχων.  

 Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η συσχέτιση των µεταβλητών «ειδικότητα» 

και «θέση και σχέση εργασίας» στον πίνακα 5.1 και στο γράφηµα 4. 
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Πίνακας 5.1: Συσχέτιση µεταβλητών 

Ειδικότητες 

Καθηγητές Καθηγητές 
ειδικοτήτων 

ΕΕΠ-ΕΒΠ ∆.Γ./∆.Α.  

Ν % Ν % Ν % Ν % 
Μόνιµος-οργανική θέση 32 24,6 15 33,3 10 26,3 4 25,0 
Αναπληρωτής 45 34,6 5 11,1 10 26,3 3 18,8 
Ωροµίσθιος 22 16,9 2 4,4 5 13,2 0 0,0 
Μόνιµος αποσπασµένος 30 23,1 23 51,1 13 34,2 7 43,8 
∆.Γ./∆.Α. 1 0,8 0 0,0 0 0,0 2 12,5 
Σύνολο 130 100,0 45 100,0 38 100,0 16 100,0 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας. 

 

Γράφηµα 4. Συσχέτιση ειδικότητας και θέση και σχέση εργασίας εκπαιδευτικών 
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 Όπως διαπιστώνεται από την οµάδα των καθηγητών γενικής παιδείας τα ποσοστά 

είναι σχεδόν µοιρασµένα εξίσου στις υποκατηγορίες «µόνιµοι µε οργανική ή 

απόσπαση» 47,7% και «αναπληρωτές- ωροµίσθιοι» 51,5%. Αντίθετα στους 

καθηγητές ειδικοτήτων και στο ΕΕΠ την πλειοψηφία αποτελούν οι µόνιµοι. Στα 

µαθήµατα εποµένως γενικής παιδείας οι εκπαιδευτικοί είναι σχεδόν µοιρασµένοι 

εξίσου σε µόνιµους και αναπληρωτές µε µικρή υπεροχή της οµάδας αναπληρωτών-

ωροµισθίων. Το εύρηµα αυτό µπορεί να θεωρηθεί θετικός παράγοντας καθώς 

µπορούµε να συµπεράνουµε ότι τουλάχιστον στα µαθήµατα ειδικοτήτων οι 

καθηγητές παραµένουν σταθεροί στα σχολεία τους.  
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Μια άλλη ενδιαφέρουσα συσχέτιση στην οµάδα των εκπαιδευτικών είναι αυτή 

της «εκπαίδευσης» µε την «θέση και σχέση εργασίας που απεικονίζεται στον πίνακα 

5.2. και στο γράφηµα 5. 

                                     Πίνακας 5.2: Συσχέτιση µεταβλητών 

Θέση και σχέση εργασίας εκπαιδευτικών 
Μόνιµος-
οργανική 
θέση 

Αναπληρωτής Ωροµίσθιος 
Μόνιµος 

αποσπασµένος ∆.Γ./∆.Α.  

Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 
Μεταπτυχιακό 8 13,1 13 20,6 6 20,7 2 2,7 0 0,0 
Ετήσια 
επιµόρφωση 

18 29,5 24 38,1 17 58,6 17 23,3 0 0,0 

Μετεκπαίδευση 0 0,0 2 3,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Προϋπηρεσία 
στην ΕΑΕ 

19 31,1 14 22,2 3 10,3 32 43,8 0 0,0 

Άλλο 3 4,9 5 7,9 1 3,4 10 13,7 0 0,0 
∆.Γ./∆.Α. 13 21,3 5 7,9 2 6,9 12 16,4 3 100,0 
Σύνολο 61 100,0 63 100,0 29 100,0 73 100,0 3 100,0 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας. 
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Γράφηµα 5. 

 

Φαίνεται λοιπόν, ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που διαθέτουν 

µεταπτυχιακό στην ΕΑΕ είναι αναπληρωτές και ωροµίσθιοι (αθροιστικά). Επίσης 

ετήσια επιµόρφωση διαθέτουν και πάλι τα µεγαλύτερα  ποσοστά αναπληρωτών και 

ωροµισθίων ενώ τα µεγαλύτερα ποσοστά των µόνιµων εκπαιδευτικών (οργανική 

θέση και αποσπασµένοι) βρίσκονται στις θέσεις τους µε κύριο προσόν την 

προϋπηρεσία τους στην ΕΑΕ. Τέλος, ένα σηµαντικό ποσοστό 21,3% των µονίµων µε 

οργανική θέση και 16,4% των µονίµων αποσπασµένων δεν απαντούν στην 
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συγκεκριµένη ερώτηση που αφορά στην εκπαίδευση τους στην ΕΑΕ. Το εύρηµα αυτό 

αντίκειται στο νέο νοµοθετικό πλαίσιο σύµφωνα µε το οποίο στα ειδικά σχολεία 

µπορούν να υπηρετούν µόνο εκπαιδευτικοί που έχουν τα απαραίτητα ακαδηµαϊκά 

προσόντα στην ΕΑΕ. 

Ως προς το φύλο, οι γυναίκες εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής φαίνονται να 

έχουν τα περισσότερα ακαδηµαϊκά προσόντα σε σχέση µε τους άνδρες, ενώ ως προς 

τον χρόνο υπηρεσίας στην ΕΑΕ τα περισσότερα ακαδηµαϊκά προσόντα έχουν οι 

εκπαιδευτικοί µε τα λιγότερα έτη υπηρεσίας. Ακολουθούν τα αντίστοιχα γραφήµατα 

6 και 7:  
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Γράφηµα 6.                                            Γράφηµα 7. 

 

 

 

 

Η παρουσίαση των δηµογραφικών στοιχείων των διευθυντών και 

εκπαιδευτικών που συµµετείχαν στην έρευνα ολοκληρώνεται µε τον πίνακα 6 που 

ακολουθεί, ο οποίος συγκεντρώνει τα στοιχεία για τα έτη υπηρεσίας των ερωτώµενων 

στη δηµόσια εκπαίδευση γενικά, αλλά και στην Ειδική Αγωγή ειδικότερα. 

Ακολουθούν τα αντίστοιχα γραφήµατα 8 και 9. 

 

 

 

 

 



 77

Πίνακας 6: Έτη υπηρεσίας ∆ιευθυντών – Εκπαιδευτικών. 

∆ιευθυντές Εκπαιδευτικοί 

∆ηµόσια 
εκπαίδευση 

Ειδική 
Αγωγή 

∆ηµόσια 
εκπαίδευση 

Ειδική 
Αγωγή 

 

Ν % Ν % Ν % Ν % 

Κάτω από 1 έτος 0 0,0 0 0,0 35 15,3 74 32,3 

1 – 5 έτη 1 6,3 9 56,3 90 39,3 111 48,5 

6 – 10 έτη 1 6,3 3 18,8 58 25,3 27 11,8 

Πάνω από 10 έτη 14 87,5 4 25,0 43 18,8 13 5,7 

∆.Γ./∆.Α. 0 0,0 0 0,0 3 1,3 4 1,7 

Σύνολο 16 100,0 16 100,0 229 100,0 229 100,0 
 Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας. 

∆ιευθυντές

0 0

87,5%

6,3%6,3%

25%
18,8%

56,3%

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Κάτω από 1
έτος

1 – 5 έτη 6 – 10 έτη Πάνω από 10
έτη

∆ηµόσια εκπαίδευση Ειδική Αγωγή

Εκπαιδευτικοί

1,3%

18,8%
25,3%

39,3%

15,3%

1,7%
5,7%

11,8%

48,5%

32,3%

0

10

20

30

40

50

60

Κάτω από 1
έτος

1 – 5 έτη 6 – 10 έτη Πάνω από 10
έτη

∆.Γ./∆.Α.

∆ηµόσια Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή

 

                      Γράφηµα 8.                                        Γράφηµα 9. 

Από τους διευθυντές που συµµετείχαν στην έρευνα το 87,5% υπηρετούν στην 

δηµόσια εκπαίδευση πάνω από 10 έτη ενώ το 25% από αυτούς βρίσκεται στην Ειδική 

αγωγή για το ίδιο χρονικό διάστηµα. Αντίθετα στους εκπαιδευτικούς το µεγαλύτερο 

ποσοστό 48,5% υπηρετεί στην Ειδική Αγωγή 1-5 έτη, ενώ πάνω από 10 έτη 

υπηρεσίας στην Ε.Α έχει µόνο το 5,7%. Αξίζει να σηµειωθεί δε ότι ένα σηµαντικό 

ποσοστό 32,3% εργάζεται στην Ειδική αγωγή για λιγότερο από ένα χρόνο.  

 

5.1.2  Γονείς – Μαθητές 

 

Τα δηµογραφικά στοιχεία των γονέων αναφέρονται στο φύλο, την ηλικία, την 

εκπαίδευση, την επαγγελµατική, εργασιακή και οικογενειακή κατάσταση και τη σχέση 

µε το παιδί. Από την άλλη, τα δηµογραφικά στοιχεία των µαθητών αφορούν µόνο στο 

φύλο και την ηλικία τους. Στον πίνακα 7 συγκεντρώνονται οι πληροφορίες για το 

φύλο, την ηλικία και την οικογενειακή κατάσταση των γονέων, ενώ ο πίνακας 8 

αναφέρεται στα στοιχεία των µαθητών. 
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Πίνακας 7: Φύλο, ηλικία και οικογενειακή κατάσταση Γονέων. 

Γονείς  

Ν % 

Φύλο   

Άνδρας 61 28,1 

Γυναίκα 151 69,6 

∆.Γ./∆.Α. 5 2,3 

Ηλικία   

25 – 35 19 8,8 

36 – 45 104 47,9 

46 – 55 70 32,3 

56 – 65 16 7,4 

65 και άνω 3 1,4 

∆.Γ./∆.Α. 5 2,3 

Οικογενειακή κατάσταση   

Έγγαµος 167 77,0 

Άγαµος 7 3,2 

∆ιαζευγµένος 31 14,3 

Χήρος 11 5,1 

∆.Γ./∆.Α. 1 0,5 

Σύνολο 217 100,0 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας. 

Όπως διαπιστώνεται από τον παραπάνω πίνακα, το µεγαλύτερο ποσοστό 

69,6% γονέων που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα ήταν γυναίκες. Ως προς την ηλικία 

των γονέων, οι ηλικιακές οµάδες 36-45 και 46-55 έχουν τα µεγαλύτερα ποσοστά, 

47,9 και 32,3 αντίστοιχα, ενώ η οικογενειακή κατάσταση του µεγαλύτερου ποσοστού  

δείγµατος ανήκει στην κατηγορία των έγγαµων µε ποσοστό 77%.  

Πίνακας 8: Φύλο και ηλικία Μαθητών. 

Μαθητές  

Ν % 

Φύλο   

Αγόρι 127 52,9 

Κορίτσι 113 47,1 

Ηλικία   

12 – 19 174 72,5 

20 – 22 41 17,1 

23 και άνω 21 8,7 

∆.Γ./∆.Α. 4 1,7 

Σύνολο 240 100,0 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας. 
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Από τους µαθητές του δείγµατος την πλειοψηφία 52,9% αποτελούν τα αγόρια 

ενώ τα κορίτσια ακολουθούν µε µικρή διαφορά και ποσοστό 47,1%. Η ηλικία των 

µαθητών τέλος, φαίνεται να κυµαίνεται από 12 έως 19 στο µεγαλύτερο ποσοστό 

72,5%, ενώ τα ποσοστά στις  επόµενες ηλικιακές οµάδες µειώνονται σηµαντικά.   

 

Η παρουσίαση των δηµογραφικών στοιχείων του πληθυσµού της έρευνας 

ολοκληρώνεται µε τις πληροφορίες που αφορούν στη σχέση των γονέων µε το παιδί, 

το εκπαιδευτικό τους επίπεδο και την επαγγελµατική και εργασιακή τους κατάσταση. 

Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται, αντίστοιχα, στους πίνακες 9 και 10. Πρέπει να 

σηµειωθεί ότι, οι ερωτώµενοι της οµάδας που εξετάζεται στην παρούσα παράγραφο 

ονοµάζεται απλώς «γονείς», παρόλο που, όπως δείχνει ο πίνακας που ακολουθεί, 

υπάρχουν κι άλλα είδη σχέσης των ερωτώµενων µε τους µαθητές, ωστόσο, η 

παραδοχή αυτή γίνεται χάριν συντοµίας και µόνο. Το γράφηµα 10 που ακολουθεί 

αφορά µόνο στο εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων. 

 

 

Πίνακας 9: Σχέση µε το παιδί και εκπαιδευτικό επίπεδο Γονέων. 

Γονείς  

Ν % 

Σχέση µε το παιδί   

Γονέας 199 91,7 

Κηδεµόνας 12 5,5 

Ανάδοχος 0 0,0 

Άλλο 4 1,8 

∆.Γ./∆.Α. 2 0,9 

Εκπαιδευτικό επίπεδο    

∆ηµοτικό 38 17,5 

Γυµνάσιο 62 28,6 

Λύκειο 78 35,9 

Πανεπιστήµιο 19 8,8 

Άλλο 19 8,8 

∆.Γ./∆.Α. 1 0,5 

Σύνολο 217 100,0 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας. 
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Γράφηµα 10. Εκπαιδευτικό επίπεδο Γονέων 

Άλλο

8,8%

∆.Γ./∆.Α.
0,5%

∆ηµοτικό

17,5%

Γυµνάσιο

28,6%
Λύκειο

35,9%

Πανεπιστήµιο

8,8%

 

 

Το 91,7% των ατόµων που συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο ήταν γονείς. 

Από το σύνολο των ερωτώµενων αυτής της οµάδας το 35,9% είναι απόφοιτοι 

Λυκείου και το 8,8 απόφοιτοι ανώτατων σχολών. Ένα σηµαντικό ποσοστό 17,5% 

είναι απόφοιτοι δηµοτικού.  

 

        

       Πίνακας 10: Επάγγελµα και εργασιακή κατάσταση Γονέων. 

Γονείς  

Ν % 

Επάγγελµα   

Ιδιωτικός υπάλληλος 51 23,5 

∆ηµόσιος υπάλληλος 45 20,7 

Ελεύθερος επαγγελµατίας 44 20,3 

Άλλο (οικιακά, συνταξιούχοι) 70 32,3 

∆.Γ./∆.Α. 7 3,2 

Εργασιακή κατάσταση   

Εργαζόµενος µε πλήρες ωράριο 104 47,9 

Εργαζόµενος µε µειωµένο ωράριο 32 14,7 

Άνεργος 43 19,8 

Συνταξιούχος 18 8,3 

∆.Γ./∆.Α. 20 9,2 

Σύνολο 217 100,0 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας. 
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 Τέλος, σύµφωνα µε τον πίνακα 10 το µεγαλύτερο ποσοστό των γονέων 32,3% 

που συµµετείχαν στην έρευνα συµπλήρωσαν την επιλογή «άλλο» προσδιορίζοντας 

την ακριβή απασχόληση τους πχ. οικιακά. Το µεγάλο αυτό ποσοστό οφείλεται 

προφανώς στο ότι τα άτοµα  που συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο ήταν κυρίως οι 

µητέρες. Από την άλλη, οι εργαζόµενοι γονείς µε πλήρες ωράριο φτάνουν το ποσοστό 

47,9% που αποτελεί και το µεγαλύτερο ποσοστό σ’ αυτήν την ερώτηση. 

 

 Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν ορισµένα στατιστικά στοιχεία των σχολικών 

µονάδων όπως αυτά συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν µέσα από τις απαντήσεις των 

υποκειµένων της έρευνας.  

 

 

5.2 Στατιστικά στοιχεία σχολικών µονάδων σύµφωνα µε τις απαντήσεις των 

διευθυντών – εκπαιδευτικών – γονέων. 

  

5.2.1 Σχολικές µονάδες ΤΕΕ πανελλαδικά και ανά γεωγραφική περιφέρεια 

 

 Κατά το σχολικό έτος 2009-2010 λειτουργούν στην Ελλάδα 20 ΤΕΕ Ειδικής 

Αγωγής. Εξαιτίας του ότι στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας δεν υπάρχει 

συγκεντρωτικός πίνακας για τις συγκεκριµένες σχολικές µονάδες πραγµατοποιήθηκε 

τηλεφωνική επικοινωνία µε τις αντίστοιχες ∆ιευθύνσεις ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης και µε τα ίδια τα σχολεία προκειµένου να επιβεβαιωθεί σε πρώτο βήµα 

η ύπαρξη και η λειτουργία τους. Ο πίνακας 11 απεικονίζει τα 20 ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής 

που λειτουργούν  σήµερα στη χώρα µας , την αντίστοιχη Βαθµίδα και την 

γεωγραφική περιοχή. Οι 17 από τις παρακάτω σχολικές µονάδες συµµετείχαν στην 

παρούσα έρευνα. 
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Πίνακας 11: Τα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής που βρίσκονται σε λειτουργία κατά το 

σχολικό έτος 2009-2010 πανελλαδικά. 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΒΑΘΜΙ∆Α ΠΕΡΙΟΧΗ/ΠΟΛΗ 
ΤΕΕ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΚΩΦΩΝ 

ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ 
Β΄ 

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ/ 
ΑΘΗΝΑ 

ΤΕΕ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΛΙΟΥ Β΄ ΙΛΙΟΝ/ ΑΘΗΝΑ 
ΤΕΕ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Α΄ ΑΧΑΡΝΑΙ/ ΑΘΗΝΑ 
ΤΕΕ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΚΟΡΩΠΙΟΥ Α΄ ΚΟΡΩΠΙ/ ΑΘΗΝΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
Α΄ ΕΛΕΥΣΙΝΑ/ ΑΘΗΝΑ 

ΤΕΕ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Α΄ 
ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

/ΑΘΗΝΑ 
ΤΕΕ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Α΄ Ν. ΡΥΣΙΟ/ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΕΕ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Β΄ ΘΕΡΜΗ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΕΕ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Β΄ ΠΕΥΚΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΕΕ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΤΡΩΝ Α΄& Β΄ ΠΑΤΡΑ/ ΑΧΑΪΑ 
ΤΕΕ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ Α΄ ΣΥΡΟΣ/ ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ 
ΤΕΕ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΝΑΞΟΥ Α΄ ΝΑΞΟΣ/ ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ 
ΤΕΕ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΒΟΛΟΥ Α΄ & Β΄ ΒΟΛΟΣ/ ΜΑΓΝΗΣΙΑ 
ΤΕΕ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α΄ & Β΄ ΛΑΡΙΣΑ 
ΤΕΕ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕΡΡΩΝ Α΄& Β΄ ΣΕΡΡΕΣ 

ΤΕΕ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

Α΄& Β΄  ΚΑΤΕΡΙΝΗ/ ΠΙΕΡΙΑ 

ΤΕΕ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ∆ΡΑΜΑΣ Α΄  ∆ΡΑΜΑ 
ΤΕΕ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Β΄ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ/ 

ΕΒΡΟΣ 
ΤΕΕ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Β΄ ΗΡΑΚΛΕΙΟ/ ΚΡΗΤΗ 

ΤΕΕ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Α΄ ΙΩΑΝΝΙΝΑ/ ΗΠΕΙΡΟΣ 

 

 

 

Ο πίνακας 12 απεικονίζει τον αριθµό των σχολείων που λειτουργούν ανά γεωγραφική 

περιφέρεια κατά το σχολικό έτος 2009-2010 
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Πίνακας 12: ΤΕΕ Ειδικής αγωγής 2009-2010 ανά γεωγραφική περιφέρεια  

Γεωγραφική Περιφέρεια Αριθµός ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής  

Αττικής 6  (Αγ. Παρασκευή, Κορωπί, Αχαρναί, Ίλιον, Ελευσίνα, 

Άγιος ∆ηµήτριος) 

∆υτικής Ελλάδας 1   (Πάτρα) 

Ηπείρου 1   (Ιωάννινα) 

Θεσσαλίας 2   (Λάρισα, Βόλος) 

Κεντρικής Μακεδονίας 5   (3 Θεσσαλονίκη, 1 Κατερίνη,1 Σέρρες) 

Ανατολικής Μακεδονίας-

Θράκης 

2  (Αλεξανδρούπολη, ∆ράµα) 

Νοτίου Αιγαίου 2  (Σύρος, Νάξος) 

Κρήτη 1  (Ηράκλειο) 

 

Σύµφωνα µε τον πίνακα 12 συνάγεται το συµπέρασµα ότι οι υπόλοιπες 5 

γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας µένουν ακάλυπτες ως προς την παροχή ειδικής 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Συγκεκριµένα, στην Στερεά Ελλάδα, 

την Πελοπόννησο, την ∆υτική Μακεδονία, τα Ιόνια νησιά και στα νησιά του Β. 

Αιγαίου δεν υπάρχει κανένα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τα 

παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από  τις 5 παραπάνω γεωγραφικές 

περιφέρειες να µην έχουν καµία ευκαιρία για επαγγελµατική κατάρτιση και να 

αναγκάζονται να φοιτούν σε τµήµατα ένταξης του γενικού σχολείου ή σε τµήµατα 

ένταξης των γενικών ΤΕΕ ή σε άλλες σχολικές δοµές.  

Θα πρέπει ωστόσο να αναφερθεί στο σηµείο αυτό, ότι όπως παρουσιάστηκε 

στο Α΄ µέρος αυτής της εργασίας, µε την  Υ.Α 119175/Γ6, ΦΕΚ 2084, 28-09-2009, 

από το σχολικό έτος 2009-2010, ιδρύονται σχολικές µονάδες ΤΕΕ-ανάµεσα σε 

άλλες- στις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων νήσων οι 

οποίες όµως κατά το σχολικό έτος 2009-2010 ακόµα δεν λειτούργησαν.    
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Ο χάρτης που ακολουθεί εµφανίζει τις 13 γεωγραφικές περιφέρειες της Ελλάδος και 

αναπαριστά την έλλειψη παροχής  εκπαιδευτικών ευκαιριών για επαγγελµατική 

κατάρτιση των Αµεα. 

 

Χάρτης της Ελλάδας µε αριθµηµένες 
τις περιφέρειες. 

1. Αττική  3.761.810 κάτοικοι 
2. Στερεά Ελλάδα 605.329 

κάτ. 
3. Κεντρική Μακεδονία 

1,931,870 κάτοικοι 
4. Κρήτη 601.131 κάτοικοι 
5. Ανατολική Μακεδονία και 

Θράκη 611.067 κάτοικοι 
6. Ήπειρος 358,698 κάτοικοι 
7. Ιόνια νησιά 220,097 κάτ. 
8. Βόρειο Αιγαίο 206.121 κάτ. 
9. Πελοπόννησος 638.942 κάτ. 
10. Νότιο Αιγαίο 302.686 κάτ. 
11. Θεσσαλία 760,714 κάτοικοι 
12. ∆υτική Ελλάδα 740.506 κάτ. 
13. ∆υτική Μακεδονία 303,857 

κάτοικοι 

 

 

 

Πηγή: Wikipedia.org (απογραφές 2001 και 2005) 

  

Ωστόσο, όπως θα φανεί παρακάτω, τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι 

ακόµη και στις γεωγραφικές περιφέρειες  στις οποίες λειτουργούν ΤΕΕ, ο αριθµός 

των σχολικών µονάδων είναι πολύ µικρός για να καλύψει τις ανάγκες µιας ολόκληρης 

γεωγραφικής περιφέρειας, τόσο γιατί τα σχολεία αδυνατούν να δεχτούν µεγάλο 

αριθµό µαθητών εξαιτίας της έλλειψης κατάλληλων υποδοµών , όσο και εξαιτίας των 

χιλιοµετρικών αποστάσεων, παράγοντας που απωθεί γονείς και µαθητές να το 

επιλέξουν. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η Κρήτη η οποία αποτελείται από 4 

νοµούς, και ωστόσο υπάρχει µόνο ένα επαγγελµατικό  σχολείο στο Ηράκλειο.  

Στο σηµείο αυτό και προκειµένου να διατηρηθεί η ανωνυµία των σχολικών 

µονάδων που συµµετείχαν στην έρευνα και κατά συνέπεια και των διευθυντών/τριων, 

οι απαντήσεις τους στην ερώτηση που αφορούσε τον αριθµό των ΤΕΕ στην 

γεωγραφική τους περιφέρεια παρουσιάζονται συγκεντρωτικά και µε φθίνουσα σειρά 

συχνοτήτων στον πίνακα 13. 



 85

 

Ερώτηση: «Πόσα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής υπάρχουν σήµερα στην γεωγραφική σας 

περιφέρεια;» 

 

Πίνακας 13: Αριθµός ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής ανά γεωγραφική περιφέρεια σύµφωνα 

µε τις απαντήσεις των 16 διευθυντών/τριων 

 

Συχνότητες Σχολεία 

∆ιευθυντές %  

4 25,0 2 

3 18,8 1 

3 18,8 5 

2 12,5 3 

1 6,3 0 

1 6,3 6 

1 6,3 9 

1 6,3 ∆Γ/∆Α 

16 100 26 

                               Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας. 

 

Σύµφωνα µε τις απαντήσεις των διευθυντών/τριων, στις γεωγραφικές 

περιφέρειες που εξετάζονται υπάρχουν 26 ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής, αριθµός που δεν 

συµφωνεί µε τα ερευνητικά αποτελέσµατα της γράφουσας. Σύµφωνα µε αυτό το 

δεδοµένο, οι σωστές απαντήσεις που δόθηκαν από τους 16 διευθυντές/ντριες που 

συµµετείχαν στην έρευνα ήταν 8 (50%) ενώ 1 από αυτούς επέλεξε την απάντηση «δεν 

γνωρίζω». Το αποτέλεσµα πάντως θα πρέπει να κριθεί µε κάποια επιφύλαξη καθώς 

κάθε χρόνο ιδρύονται ή καταργούνται σχολικές µονάδες, τοµείς ή ειδικότητες ενώ ο 

αποσπασµατικός χαρακτήρας των νοµοθετηµάτων κάνει δύσκολη την πρόσβαση στην 

έγκυρη πληροφορία τόσο για την ερευνήτρια όσο και για τους εκπαιδευτικούς. Το 

γενικότερο πρόβληµα ωστόσο που δηµιουργείται, αν υποθέσουµε άγνοια από την 

πλευρά των διευθυντών, είναι η λανθασµένη πληροφόρηση των γονέων, οι οποίοι 

είναι εντελώς ανήµποροι στον τοµέα της έγκυρης ενηµέρωσης προκειµένου να 

εγγράψουν τα παιδιά τους στην κατάλληλη σχολική δοµή.   
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5.2.2  Χαρακτηριστικά δοµής και λειτουργίας σχολικών µονάδων  

 

 Στη συνέχεια παρουσιάζονται στοιχεία των 17 σχολικών µονάδων που 

συµµετείχαν στην έρευνα, και αφορούν σε ορισµένα χαρακτηριστικά τους, τη δοµή 

και την λειτουργία τους, όπως αυτά συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν µέσα από  τις 

απαντήσεις των ερωτώµενων. 

 

5.2.2.1 Συνθήκες Στέγασης 

 

 Ο πίνακας 14 και το γράφηµα 11 που ακολουθεί αναφέρονται στις συνθήκες 

στέγασης των σχολικών µονάδων. Οι απαντήσεις των ερωτώµενων παρουσιάζονται 

από κοινού προκειµένου να διευκολυνθεί η σύγκριση ανάµεσα στις οµάδες σε 

απόλυτες και σχετικές συχνότητες. 

 

Πίνακας 14: Συνθήκες στέγασης σχολικών µονάδων 

∆ιευθυντές Εκπαιδευτικοί  
N % N % 

Αυτόνοµο κτήριο µε αυτόνοµο αύλειο χώρο 8 50,0 111 48,5 
Αυτόνοµο κτήριο µε κοινό αύλειο χώρο µε 
σχολείο γενικής αγωγής 

3 18,8 43 18,8 

Αίθουσα σχολείου γενικής αγωγής όµοιων 
διαστάσεων µε τις υπόλοιπες 

2 12,5 23 10,0 

Αυτόνοµο κτήριο µε κοινό αύλειο χώρο µε 
σχολείο ειδικής αγωγής 

1 6,3 12 5,2 

Βοηθητικός χώρος σχολείου γενικής αγωγής που 
µετατράπηκε σε αίθουσα 

1 6,3 22 9,6 

Συστέγαση µε ΕΕΕΕΚ 1 6,3 9 3,9 
Φιλοξενία σε  ίδρυµα Αµεα   3 1,3 
∆Γ/∆A   6 2,6 
Σύνολο 16 100 229 100 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας. 
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Γράφηµα 11. Συνθήκες Στέγασης Σχολικών µονάδων 
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Το 50% των σχολείων στεγάζονται σε αυτόνοµα κτήρια µε αυτόνοµο αύλειο 

χώρο ενώ αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι 1 σχολείο στεγάζεται σε βοηθητικό 

χώρο γενικού σχολείου και 1 φιλοξενείται σε εγκαταστάσεις ιδρύµατος Αµεα. Η 

συγκεκριµένη σχολική µονάδα, όπως προέκυψε και µέσα από τα σχόλια των γονέων, 

δεν έχει δικό της κτήριο και τόσο οι γονείς όσο και οι µαθητές εστιάζουν µε µεγάλη 

έµφαση στο συγκεκριµένο πρόβληµα. Η πληροφόρηση αυτή προέκυψε από 3 

απαντήσεις εκπαιδευτικών της συγκεκριµένης σχολικής µονάδας και από τα αρνητικά 

σχόλια των γονέων, ενώ τόσο η διεύθυνση του σχολείου όσο και οι υπόλοιποι 

εκπαιδευτικοί που απάντησαν στην συγκεκριµένη ερώτηση «κύκλωσαν» την πρώτη 

επιλογή ενώ κάποιοι δεν απάντησαν στην ερώτηση. Στο σηµείο αυτό πρέπει να 

σηµειωθεί ότι σε πολλά σχολεία οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην 

συγκεκριµένη ερώτηση δεν ταυτίζονταν µε τις απαντήσεις των διευθυντών τους.     

 Τα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής ως τεχνικά επαγγελµατικά σχολεία διαθέτουν επίσης 

εργαστήρια εξοπλισµένα µε τον κατάλληλο, για τις ειδικότητες που προσφέρουν, 

εξοπλισµό. Σε ερώτηση ανοιχτής απάντησης ζητήθηκε από διευθυντές και 

εκπαιδευτικούς να αναγράψουν τον ακριβή αριθµό αιθουσών που αποτελούν 

εργαστήρια. Ωστόσο και σε αυτήν την ερώτηση οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών 

ποίκιλαν µεταξύ τους και συχνά δεν ταυτίζονταν ούτε µε τις απαντήσεις των 

διευθυντών. Ο πίνακας 15 παρουσιάζει τις απαντήσεις των ερωτώµενων µε απόλυτες 

και σχετικές συχνότητες, ενώ παρατίθεται και ο αριθµός µαθητών του εκάστοτε 

σχολείου, προκειµένου να διευκολυνθεί η σύγκριση αναλογιών µαθητών-
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εργαστηρίων. Η σύγκριση αυτή απεικονίζεται πληρέστερα στο γράφηµα 12 όπου 

αναγράφονται µόνο οι  απαντήσεις των διευθυντών. 

 

Πίνακας 15: Αριθµός αιθουσών που αποτελούν εργαστήρια ανά σχολείο και 

αριθµός µαθητών ανά σχολείο  

∆ιευθυντές Εκπαιδευτικοί 
Απαντήσεις διευθυντών 

N % N % 
Κανένα 
εργαστήριο 

µαθητές 17 1 6,3 17 7,4 

1 εργαστήρια µαθητές 23 1 6,3 17 7,4 
2 εργαστήρια    µαθητές  3 

µαθητές 74 
µαθητές 50 

3 18,8 20 8,7 

3 εργαστήρια 0 0 41 17,9 
4 εργαστήρια µαθητές   38 

µαθητές   71 
2 12,5 18 7,9 

5 εργαστήρια/  µαθητές   39 1 6,3 23 10,0 
6 εργαστήρια µαθητές   57 1 6,3 7 3,1 
7 εργαστήρια µαθητές   70 1 6,3 2 0,9 
8 εργαστήρια 0 0 5 2,2 
10 εργαστήρια 0 0 5 2,2 
12 εργαστήρια µαθητές 75 1 6,3 12 0,9 
13 εργαστήρια   1 0,4 
20  
εργαστήρια 

µαθητές 55 1 6,3   

21 εργαστήρια   1 0,4 
∆Γ/∆Α µαθητές 7 

µαθητές 14 
µαθητές 14 
µαθητές 101 

42 25,0   

∆Γ   6 2,6 

∆Α   64 27,9 

Σύνολα 16 100 229 100 

               Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Σε 1 σχολείο χρησιµοποιούνται τα εργαστήρια του ΕΠΑΛ (συστέγαση), 1 σχολείο είναι νεοσύστατο,     
  σε 1 σχολείο χρησιµοποιούνται τα εργαστήρια του ΣΕΚ, 1 διευθυντής δεν απάντησε. 
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Γράφηµα 12. Απαντήσεις διευθυντών ανά σχολική µονάδα 

Αριθµός εργαστηρίων και µαθητών

0 1 2 2 2 4 4 5 6 7
12

2017
23

3

74

50

38

71

39

57

70
75

55

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Σχολεία

Εργαστήρια

Μαθητές

 

  Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι σε 1 σχολείο µε 17 µαθητές δεν υπάρχει κανένα 

εργαστήριο παρά το γεγονός ότι το σχολείο είναι τεχνικό επαγγελµατικό. Επιπλέον σε 

2 από τα 4 σχολεία που καταχωρήθηκαν στη βάση ∆Γ/∆Α χρησιµοποιούνται τα 

εργαστήρια άλλων σχολείων, και για τον λόγο αυτό οι διευθυντές πολύ σωστά δεν 

απάντησαν στην ερώτηση αλλά έδωσαν χειρόγραφα την πληροφορία αυτή, ενώ 1 από 

τα 4 σχολεία είναι νεοσύστατο, δεν λειτουργούν ακόµη ειδικότητες και κατά 

συνέπεια δεν υπάρχουν ακόµη εργαστήρια. Τέλος στο 1 από τα 4 η ερώτηση δεν 

απαντήθηκε.  

 Ένα ακόµη σηµαντικό στοιχείο του παραπάνω πίνακα είναι η αναλογία 

εργαστηρίων και µαθητών που δηλώνουν οι διευθυντές. ∆ύο εργαστήρια αναλογούν 

σε 3, 50, και 74 µαθητές σε 3 σχολεία αντίστοιχα , ενώ σε άλλα σχολεία υπάρχουν 12 

εργαστήρια για 75 µαθητές και 20 εργαστήρια για 55 µαθητές. Λαµβάνοντας υπόψη 

τις δηλώσεις των διευθυντών ως αξιόπιστες, προκύπτει άµεσα θέµα ανισότητας στην 

παροχή ευκαιριών για πρακτική άσκηση.  

 Από την άλλη πλευρά, οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών δεν αντιστοιχούν στα 

ίδια σχολεία αλλά παρουσιάζονται µε βάση την συχνότητα τους. Εξετάζοντας ωστόσο 

τα δεδοµένα ανά σχολική µονάδα διαπιστώνεται ότι οι απαντήσεις πολλών 

εκπαιδευτικών ως προς τον αριθµό εργαστηρίων δεν συµφωνούν τόσο µεταξύ τους 

αλλά και ως προς τις απαντήσεις του διευθυντή του σχολείου τους. Το γεγονός της µη 

ταύτισης των απαντήσεων των διευθυντών µε εκείνες των εκπαιδευτικών έχει 

παρατηρηθεί στη στατιστική ανάλυση που έγινε ανά σχολείο και το αποτέλεσµα αυτό 

εµφανίζεται σε όλες τις σχολικές µονάδες.  

Μια απόπειρα ερµηνείας τέτοιων αντιφατικών αποτελεσµάτων-τα οποία 

εµφανίζονται και σε άλλα ερωτήµατα που αναφέρονται στην λειτουργία του 
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σχολείου-είναι η εξής: πολλοί εκπαιδευτικοί µαθηµάτων γενικής παιδείας είναι 

δυνατόν να µην γνώριζαν να απαντήσουν στην παραπάνω ερώτηση και σε άλλες 

συναφείς ερωτήσεις καθώς τα εργαστήρια χρησιµοποιούνται µόνο για τα µαθήµατα 

ειδικοτήτων. Μια εναλλακτική ερµηνεία που µπορεί να δοθεί επίσης είναι ότι ένας 

σηµαντικός αριθµός εκπαιδευτικών στα ΤΕΕ υπηρετούν ως ωροµίσθιοι ή 

αναπληρωτές. Αυτή η σχέση εργασίας δεν δίνει στους εκπαιδευτικούς την ευκαιρία 

να εµπλακούν στην γενική λειτουργία του σχολείου και να γνωρίζουν δράσεις ή 

προγράµµατα που ενδεχοµένως υλοποιούνται στον χώρο εργασίας τους. Η 

αποσπασµατική σχέση εργασίας των εκπαιδευτικών συµβάλει αρνητικά τόσο στην 

δηµιουργία εσωτερικής συνοχής µιας εκπαιδευτικής κοινότητας όσο στην  

συνεργασία µεταξύ των εκπαιδευτικών γεγονός που δεν προωθεί καθόλου την 

εφαρµογή διαθεµατικών προσεγγίσεων, παρόλο που αναφέρεται ρητά στα αναλυτικά 

προγράµµατα ειδικής αγωγής  και στις οδηγίες του ΥΠΕΠΘ. 

  

 

 

 

5.2.2.2 Τοµείς και ειδικότητες των ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής κατά το σχολικό έτος       

           2009-2010 

 

Οι  Τοµείς και οι Ειδικότητες  που προσφέρονται στο διάστηµα διεξαγωγής της 

έρευνας (2009-2010) στα 17 από τα 20 ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής που λειτουργούν σε όλη 

την Ελλάδα συγκεντρώνονται στον πίνακα  16 ανά γεωγραφική περιφέρεια, σχολείο 

και Βαθµίδα  και σύµφωνα µε τις απαντήσεις των διευθυντών:  
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Πίνακας 16: Τοµείς και Ειδικότητες στα αστικά κέντρα 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΒΑΘΜΙ∆Α 
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Μηχανολογίας Μηχανικός Αυτοκινήτου 
Πληροφορικής Πληροφορική 
Αισθητικής-Κοµµωτικής Κοµµωτική 

Α΄ 

Μηχανολογίας Υδραυλικός 
Πληροφορικής Πληροφορική 
Αισθητικής-Κοµµωτικής Κοµµωτική 

Α΄ 

Εφαρµοσµένων Τεχνών Κεραµική-Πηλοπλαστική 
Μηχανολογικός Θερµικών-Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 
Γεωπονίας-Τροφίµων-
Περιβάλλοντος 

Κηποτεχνία 

Κλωστοϋφαντουργίας Ύφασµα-Ένδυση 
Πληροφορικής –∆ικτύων Η/Υ Υποστήριξη Συστηµάτων Υπολογιστών 

Α΄ 

Οικονοµίας-∆ιοίκησης Υπαλλήλων ∆ιοίκησης 
Ηλεκτρονικών Ηλεκτρικών Συσκευών  και 

Εγκαταστάσεων 
Υγείας- Πρόνοιας Βοηθών Οδοντοτεχνιτών 

Β΄ 

Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων 
Κτηρίων 

Α΄ 

Πληροφορικής –∆ικτύων Η/Υ Υποστήριξη Συστηµάτων Υπολογιστών  
Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων 

Κτηρίων 
Β΄ 

Πληροφορικής –∆ικτύων Η/Υ Υποστήριξη Συστηµάτων Υπολογιστών  
Οικοδοµικής Οικοδοµικής Β΄ 
  Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας.
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Πίνακας 16: Τοµείς και ειδικότητες στην περιφέρεια 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

Γεωπονίας-Τροφίµων-
Περιβάλλοντος 

Γεωπονία 

Πληροφορικής –∆ικτύων Η/Υ Πληροφορικής 

Α΄& Β΄ 
 

Πληροφορικής –∆ικτύων Η/Υ Υποστήριξη Συστηµάτων 
Υπολογιστών 

Εφαρµοσµένων Τεχνών Κεραµική-Πηλοπλαστική 

Γεωπονίας-Τροφίµων-
Περιβάλλοντος 

Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων- 
Αρχιτεκτονικής Τοπίου 

Οικονοµίας-∆ιοίκησης Υπαλλήλων γραφείου-
Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 

Α΄ 
 

Οικονοµίας-∆ιοίκησης Υπαλλήλων γραφείου-
Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 

Κατασκευών Κτηριακών Έργων 

Α΄ 
  

Οικονοµίας-∆ιοίκησης Υπαλλήλων ∆ιοίκησης 

Γεωπονίας-Τροφίµων-
Περιβάλλοντος 

Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων- 
Αρχιτεκτονικής Τοπίου 

Α΄& Β΄ 
 

Γεωπονίας-Τροφίµων-
Περιβάλλοντος 

Γεωπονία 

Ηλεκτρολογικός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων 

Α΄ 
 

Πληροφορικής –∆ικτύων Η/Υ Υποστήριξη Συστηµάτων 
Υπολογιστών 

Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων 
Κτηρίων 

Μηχανολογίας Μηχανών και Συστηµάτων 
Αυτοκινήτου 

Γεωπονίας-Τροφίµων-
Περιβάλλοντος 

Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων- 
Αρχιτεκτονικής Τοπίου 

Εφαρµοσµένων Τεχνών Γραφικών Τεχνών 

Αισθητικής-Κοµµωτικής  

Α΄  

Γεωπονίας Τροφίµων- 
Περιβάλλοντος 

Φυτικής Παραγωγής- Τεχνολογίας 
Τροφίµων 

Πληροφορικής Υποστήριξη Συστηµάτων 
Εφαρµογών & ∆ικτύων 
Υπολογιστών 

Β΄  

Γεωπονίας Επιχειρηµατική Γεωργία 

Πληροφορικής Υποστήριξη ∆ικτύων 

Α΄ & Β΄ 
 

Οικονοµίας-∆ιοίκησης Οικονοµίας-∆ιοίκησης Α΄& Β΄  

Μηχανολογίας Ψυκτικών Εγκαταστάσεων & 
Κλιµατισµού 

 

Ηλεκτρολογίας Εσωτερικών Εγκαταστάσεων  

Υγείας- Πρόνοιας Βοηθών Νοσηλευτών  

Εφαρµοσµένων Τεχνών Συντηρητών Έργων Τέχνης  

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας.
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Από τον πίνακα 16 µπορεί να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι τόσο οι Τοµείς όσο και οι 

Ειδικότητες που παρέχονται στα ΤΕΕ εναρµονίζονται  µε την τοπική αγορά εργασίας. 

Επίσης διαπιστώνεται ότι υπάρχει ένα αρκετά µεγάλο εύρος ειδικοτήτων σε κάθε 

σχολική µονάδα – κάθε χρώµα του πίνακα 16 αντιστοιχεί σε 1 σχολείο- µε ελάχιστο 2 

ειδικότητες. Το γράφηµα 13 που ακολουθεί παρουσιάζει τις συχνότητες των τοµέων 

στα 2 µεγάλα αστικά κέντρα και στην περιφέρεια. 

Γράφηµα 13. Επαγγελµατικοί Τοµείς 

Επαγγελµατικοί Τοµείς 
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Σύµφωνα µε τις απαντήσεις διευθυντών όλων των σχολείων του δείγµατος  

παρατίθενται στη συνέχεια στον πίνακα 17 οι ειδικότητες που συγκεντρώνουν τον 

µεγαλύτερο αριθµό µαθητών κατά φθίνουσα σειρά συχνότητας. Στη συνέχεια 

ακολουθεί το αντίστοιχο γράφηµα 14. 

  

Πίνακας 17: Προτίµηση ειδικότητας σύµφωνα µε τις απαντήσεις των διευθυντών 

Σχολεία 
(Συχνότητες) 

Ειδικότητα Τοµέας % 

4 Υπαλλήλων ∆ιοίκησης Οικονοµίας και ∆ιοίκησης 26,6 

4 
Υποστήριξη Συστηµάτων 

Υπολογιστών 
Πληροφορικής & ∆ικτύων 

Η/Υ 
26,6 

2 Τροφίµων και Περιβάλλοντος Γεωπονίας 13,3 
1 Θερµικών Υδραυλικών Μηχανολογίας 6,6 
1 Υδραυλικών Μηχανολογίας 6,6 

1 
Μηχανών και Συστηµάτων 

Αυτοκινήτου 
Μηχανολογίας 6,6 

1 Οικοδοµική Οικοδοµικής 6,6 
1 Επιχειρηµατική Γεωργία Γεωπονίας 6,6 
15   100 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας 
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Γράφηµα 14. Προτίµηση ειδικότητας σύµφωνα µε τις απαντήσεις των διευθυντών 
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∆ιαπιστώνεται ότι από τις υπάρχουσες παρεχόµενες ειδικότητες στα ΤΕΕ 

Ειδικής Αγωγής αυτές που σε µεγαλύτερο ποσοστό 26,6% προτιµούν οι µαθητές – 

σύµφωνα µε τις απαντήσεις των διευθυντών- είναι των Υπαλλήλων ∆ιοίκησης και της 

Υποστήριξης Συστηµάτων Υπολογιστών του τοµέα Πληροφορικής. Στην 

συγκεκριµένη ερώτηση οι απαντήσεις αφορούν σε 15 από τα 16 σχολεία καθώς η 1 

σχολική µονάδα είναι νεοσύστατη και δεν υπάρχουν ακόµη ειδικότητες. 

 

5.2.2.3 Παρεχόµενες Υπηρεσίες 

 Προκειµένου να παρουσιαστεί µια πλήρης περιγραφή της δοµής των 

σχολικών µονάδων, ο πίνακας 18 και το αντίστοιχο γράφηµα 15 που ακολουθούν 

συγκεντρώνουν στοιχεία  για τις υπόλοιπες υπηρεσίες που παρέχονται στα σχολεία. 

Οι απαντήσεις διευθυντών και εκπαιδευτικών παρουσιάζονται σε απόλυτες και 

σχετικές συχνότητες των απαντήσεων καθώς στην ερώτηση δίνονταν η δυνατότητα 

επιλογής περισσότερων από µία απαντήσεων. 

 

Πίνακας 18: Παρεχόµενες υπηρεσίες 

 ∆ιευθυντές % Εκπαιδευτικοί % 
Κοινωνικός Λειτουργός 13 81,3 195 85,2 
Ψυχολόγος 16 100 224 97,8 
Σύµβουλος Επαγγελµατικού 
Προσανατολισµού 

1 6,3 6 2,6 

Σύµβουλος εργασίας 0 0,0 1 0,4 
Νοσηλευτής 4 25,0 58 25,3 
Ειδικό Βοηθητικό προσωπικό 7 43,8 121 52,8 
Σχολικό λεωφορείο 8 50,0 133 58,1 
∆Γ/∆Α 0 0,0 1 0,4 

         Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας 
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Γράφηµα 15. Παρεχόµενες υπηρεσίες 
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∆ιευθυντές Εκπαιδευτικοί
 

Σε όλα τα σχολεία του δείγµατος  (100%) υπάρχει ψυχολόγος και σε ποσοστό 

81,3% κοινωνικός λειτουργός. Τα ποσοστά αυτά είναι αρκετά ικανοποιητικά σε 

αντίθεση µε τα ποσοστά του Συµβούλου επαγγελµατικού προσανατολισµού και του 

Συµβούλου εργασίας που όπως διαπιστώνεται είναι ανύπαρκτα παρότι πρόκειται για 

τεχνικά επαγγελµατικά σχολεία ευπαθών κοινωνικά οµάδων. Επιπλέον, παρά το 

γεγονός ότι στα σχολεία φοιτούν µαθητές µε ποικίλες εκπαιδευτικές ανάγκες µόνο το 

43,8% εξ αυτών διαθέτει Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και το 25% των σχολείων , 

νοσηλευτή. Τέλος, παρά του µειωµένου αριθµού σχολικών µονάδων ανά γεωγραφική 

περιφέρεια µόνο τα µισά σχολεία (50%) έχουν στη διάθεση τους σχολικό λεωφορείο. 

Στην περιγραφή αυτή αναφέρονται µόνο τα ποσοστά απαντήσεων των διευθυντών 

καθώς θεωρούνται πιο  έγκυρα αφού οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών ανά σχολική 

µονάδα διαφοροποιούνταν µε αυτές των διευθυντών αλλά και µεταξύ τους. 

 Στο σηµείο αυτό συνάδει να παρουσιαστούν επίσης οι απαντήσεις των γονέων 

σχετικά µε τις  υπηρεσίες που πιστεύουν ότι θα έπρεπε να παρέχονται στο σχολείο µε 

βάση τις ανάγκες του παιδιού τους και δεν υπάρχουν. Ο πίνακας 19 συγκεντρώνει τις 

απαντήσεις των γονέων κατά απόλυτες και σχετικές συχνότητες και ακολουθεί το 

αντίστοιχο γράφηµα µε αρίθµηση 16. 

 

Ερώτηση: «Από τις παρακάτω υπηρεσίες και ειδικότητες κυκλώστε όσες νοµίζετε ότι 

θα έπρεπε να παρέχονται στο σχολείο για τις ανάγκες του παιδιού σας και αυτή τη 

στιγµή δεν υπάρχουν»  

 



 96

 

Πίνακας 19: Ανάλυση δηλώσεων γονέων 

Γονείς Ν % 
Κοινωνικός λειτουργός 33 15,2 
Ψυχολόγος 29 13,4 
Σύµβουλος Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 130 59,9 
Σύµβουλος Εργασίας  119 54,8 
Νοσηλευτής 71 32,7 
Ε.Β.Π 66 30,4 
Σχολικό λεωφορείο 32 14,7 

                         Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας 

  

 

Γράφηµα 16. Αναγκαιότητα υπηρεσιών σύµφωνα µε τις απαντήσεις των γονέων 
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Το 59,9%  και το 54,8% των γονέων θεωρούν απαραίτητη την ύπαρξη και 

ταυτόχρονα την υφιστάµενη ανυπαρξία Συµβούλου Επαγγελµατικού 

Προσανατολισµού και Συµβούλου Εργασίας στα σχολεία αναδεικνύοντας την 

αναγκαιότητα των υπηρεσιών αυτών στα επαγγελµατικά σχολεία. Το αξιοσηµείωτο 

ωστόσο είναι ότι το 13,4% των γονέων απαντούν ότι δεν υπάρχει στο σχολείο τους 

ψυχολόγος σε αντίθεση µε τα αποτελέσµατα του πίνακα 18 όπου τόσο οι διευθυντές, 

όσο και οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν την ύπαρξη ψυχολόγου. Ακόµη λοιπόν κι αν 

λάβουµε υπόψη ότι  αυτό το ποσοστό  των γονέων προέρχεται από διαφορετικές 

σχολικές µονάδες, το εύρηµα αυτό δεν συνάδει µε τις δηλώσεις τόσο των διευθυντών 

όσο και των εκπαιδευτικών του προηγούµενου πίνακα αφού σύµφωνα µε αυτές, το 

100% των σχολικών µονάδων διαθέτει ψυχολόγο. 
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Είναι δύσκολο να δοθεί σαφής ερµηνεία στο εύρηµα αυτό πέραν το ότι οι 

γονείς προφανώς είναι ανεπαρκώς ενηµερωµένοι για τις υπηρεσίες που παρέχονται 

στο σχολείο του παιδιού τους.       

 

 

5.2.2.4 Στελέχωση σχολικών µονάδων-∆ηλώσεις ∆ιευθυντών  

  

Στον πίνακα 20 παρουσιάζεται ο αριθµός και τα ποσοστά των εκπαιδευτικών 

που υπηρετούν στις 16 σχολικές µονάδες  µε βάση την σχέση εργασίας τους και ο 

αριθµός και το ποσοστό των µαθητών που φοιτούν στις αντίστοιχες σχολικές µονάδες 

σύµφωνα πάντα µε τις απαντήσεις των διευθυντών. Ακολουθεί το αντίστοιχο 

γράφηµα µε αρίθµηση 17. 

 

Πίνακας 20: Αριθµός και σχέση εργασίας εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα 16 

ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής και αριθµός και εύρος ηλικίας  φοιτώντων µαθητών 

σύµφωνα µε τις απαντήσεις των διευθυντών των σχολείων. 

Εκπαιδευτικοί 

Μόνιµοι Αναπληρωτές Ωροµίσθιοι 

Μαθητές 
Σχολεία 

Ν % Ν % Ν % Ν % 

Εύρος ηλικίας 
µαθητών 

1. 7 4,14 5 6,76 1 1,75 39 5,51 12-22 
2. 5 2,96 5 6,76 4 7,02 3 0,42 15-22 
3. 11 6,51 6 8,11 2 3,51 57 8,05 12-22 
4. 12 7,10 7 9,46 1 1,75 38 5,37 17-40 
5. 2 1,18 10 13,51 7 12,28 71 10,03 12-20 
6. 0 0,0 3 4,05 0 0,0 7 0,99 12-20 
7. 20 11,83 3 4,05 2 3,51 74 10,45 12-25 
8. 1 0,59 2 2,70 3 5,26 14 1,98 12-20 
9. 10 5,92 2 2,70 2 3,51 23 3,25 12-20 
10. 0 0,0 2 2,70 3 5,26 55 7,77 12-20 
11. 7 4,14 4 5,41 1 1,75 17 2,40 12-20 
12. 4 2,37 5 6,76 3 5,26 14 1,98 15-20 
13. 6 3,55 7 9,46 6 10,53 101 14,27 12-20 
14. 13 7,69 0 0,0 7 12,28 50 7,06 12-25 
15. 52 30,77 7 9,46 7 12,28 75 10,59 12-25 
16. 19 11,24 6 8,11 8 14,04 70 9,89 12-25  

Σύνολο 169 100 74 100 57 100 708 100  
 Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας 
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Γράφηµα 17. Αριθµός και σχέση εργασίας εκπαιδευτικών και αντίστοιχος αριθµός 
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 Με µια πρώτη µατιά φαίνεται ότι το αριθµητικό δυναµικό των εκπαιδευτικών, 

όπως δηλώνεται από τους διευθυντές των 16 ΤΕΕ, φτάνει στο σύνολο τους 300 

εκπαιδευτικούς. Οι παραπάνω αριθµοί προκύπτουν από τα ερωτηµατολόγια των 

διευθυντών και θα πρέπει να επισηµανθεί ότι ο αριθµός αυτός δεν συµφωνεί µε το 

αρχικό δείγµα των εκπαιδευτικών (382) στους οποίους στάλθηκαν ερωτηµατολόγια 

καθ’ υπόδειξη των διευθυντών. Αυτό οφείλεται στο ότι δεν εξετάζεται εδώ το 

ερωτηµατολόγιο ενός διευθυντή ο οποίος αποκλείστηκε από την έρευνα γιατί 

χρησιµοποιήθηκε πιλοτικά και επιπλέον στο ότι στον αριθµό των 300 εκπαιδευτικών 

δεν συµπεριλαµβάνεται  ο αριθµός του ΕΕΠ και ΕΒΠ που είχε δηλωθεί αρχικά. 

 Την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών αποτελούν οι µόνιµοι σε ποσοστό 56,33% 

επί του συνόλου (300) και ακολουθούν οι αναπληρωτές και οι ωροµίσθιοι µε 

ποσοστά 24,66% και 19% αντίστοιχα. Ωστόσο, από τα αποτελέσµατα φαίνεται ότι 

στα σχολεία 5,6,8,10,12,13 δηλαδή στο 37,5% (αθροιστικά) των σχολικών µονάδων, 

το κύριο δυναµικό αποτελεί η κατηγορία αναπληρωτών – ωροµισθίων . 

 Ο αριθµός των µαθητών που φοιτούν στα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής πανελλαδικά 

σύµφωνα µε τις απαντήσεις των 16 διευθυντών ανέρχεται στους 708 ενώ η αναλογία 

εκπαιδευτικών – µαθητών ανά σχολείο διαµορφώνεται όπως απεικονίζεται στον 

πίνακα  21 (όπου δίνεται επιπλέον το εύρος ηλικίας τους) και στο γράφηµα 18. 
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Πίνακας 21: Αναλογία εκπαιδευτικών – µαθητών ανά σχολική µονάδα 

Εκπαιδευτικοί Μαθητές 
Σχολεία 

Ν % Ν % Εύρος ηλικίας 
µαθητών 

1. 13 4,33 39 5,51 12-22 
2. 14 4,66 3 0,42 15-22 
3. 19 6,33 57 8,05 12-22 
4. 20 6,66 38 5,37 17-40 
5. 19 6,33 71 10,03 12-20 
6. 3 1,0 7 0,99 12-20 
7. 25 8,33 74 10,45 12-25 
8. 6 2,0 14 1,98 12-20 
9. 14 4,66 23 3,25 12-20 
10. 5 1,66 55 7,77 12-20 
11. 12 11,3 17 2,40 12-20 
12. 12 4,0 14 1,98 15-20 
13. 19 6,33 101 14,27 12-20 
14. 20 6,66 50 7,06 12-25 
15. 66 22,0 75 10,59 12-25 
16. 33 11,0 70 9,89 12-25  

Σύνολο 300 100 708 100  
                Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας 

 

Γράφηµα 18. Αναλογία εκπαιδευτικών – µαθητών ανά σχολική µονάδα 
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 Φαίνεται ξεκάθαρα ότι υπάρχει µια δυσαναλογία ως προς τον αριθµό 

εκπαιδευτικών – µαθητών. Συγκρίνοντας τα σχολεία 1 και 2 διαπιστώνεται ότι ο ίδιος 

περίπου αριθµός εκπαιδευτικών αναλογεί σε 39 και 3 µαθητές αντίστοιχα. Το ίδιο 

συµπέρασµα συνάγεται συγκρίνοντας τα σχολεία 4 και 5 όπου ο ίδιος αριθµός 

εκπαιδευτικών περίπου απασχολείται για 38 και 71 µαθητές αντίστοιχα. 
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 Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η σύγκριση µεταξύ των σχολείων 2 και 6 

όπου: στο σχολείο 2 απασχολούνται 14 εκπαιδευτικοί για 3 µαθητές, ενώ στο σχολείο 

6 απασχολούνται 3 εκπαιδευτικοί (όλοι αναπληρωτές) για 7 µαθητές. Στην περίπτωση 

αυτή τα ποσοστά είναι σχεδόν αντιστρόφως ανάλογα. Η ερµηνεία που δίνεται σ’ 

αυτήν την περίπτωση είναι η εξής: το σχολείο 2 βρίσκεται σε µεγάλο αστικό κέντρο, 

ενώ το σχολείο 6 βρίσκεται στην περιφέρεια.  

 Θα πρέπει ωστόσο να τονιστεί σ’ αυτό το σηµείο ότι ο αριθµός των 

εκπαιδευτικών µιας σχολικής µονάδας επηρεάζεται σαφώς και από τον αριθµό των 

τοµέων που προσφέρονται σ’ αυτήν. Όσο περισσότεροι τοµείς προσφέρονται τόσοι 

περισσότεροι καθηγητές ειδικοτήτων θα πρέπει να στελεχώνουν το σχολείο.  

 Τέλος, ως προς το εύρος ηλικίας των µαθητών, σύµφωνα µε τις απαντήσεις 

των διευθυντών, αυτό κυµαίνεται από 12-40 ετών. Εδώ θα πρέπει να επισηµανθεί ότι 

οι πέντε επιλογές που δόθηκαν στο ερωτηµατολόγιο αφορούσαν µέχρι την ηλικία των 

25, ωστόσο στο σχολείο 4 ο διευθυντής έδωσε γραπτά την επιπλέον πληροφορία η 

οποία αξίζει να επισηµανθεί. Το γεγονός αυτό γεννά ερωτήµατα σε σχέση µε την 

ηλικία  των παιδιών καθώς µε βάση τον νόµο 3699/2008 στα σχολεία αυτά µπορούν 

να φοιτούν µαθητές έως 22 ετών. Ωστόσο, σύµφωνα µε το ίδιο νόµο, η φοίτηση τους 

µπορεί να παραταθεί µε σύµφωνη γνώµη των ΚΕ∆∆Υ.  Πρέπει επιπλέον να 

αναφερθεί ότι παρόµοια πληροφόρηση προκύπτει και από τα δηµογραφικά στοιχεία 

των µαθητών: 21 µαθητές που συµµετείχαν στην έρευνα κατατάχτηκαν στην 

κατηγορία «23 και άνω» στον πίνακα 8 που προηγήθηκε. Η κατηγορία αυτή 

περιλαµβάνει µαθητές 30, 33 ετών κλπ. 

Η παραµονή των παιδιών αυτής της ηλικίας για τόσα πολλά χρόνια στο σχολείο 

αξίζει την προσοχή καθώς υποδηλώνει, είτε την αναποτελεσµατικότητα του 

εκπαιδευτικού µας συστήµατος, είτε την σοβαρής µορφής εκπαιδευτική ανάγκη των 

παιδιών που πιθανόν θα έπρεπε να φοιτούν σε διαφορετικού τύπου σχολική  δοµή, 

είτε απλά την επανεκπαίδευση παιδιών που έχουν αποφοιτήσει από άλλη σχολική 

δοµή. 

 

5.2.2.5 Αναλυτικό και Ωρολόγιο Πρόγραµµα- ∆ηλώσεις διευθυντών  

 

Ο πίνακας 22 στη συνέχεια, αναφέρεται στο αναλυτικό πρόγραµµα και 

συγκεκριµένα στις µεθόδους διδασκαλίας που εφαρµόζουν οι εκπαιδευτικοί για την 

επίτευξη των διδακτικών στόχων, ενώ ο πίνακας 22 που ακολουθεί, στις µεθόδους 

αξιολόγησης. 
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Ερώτηση: « Στο µάθηµα µου εφαρµόζω εναλλακτικές µορφές διδασκαλίας για να 

ανταποκριθώ στις ποικίλες εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών και να πετύχω τους 

διδακτικούς στόχους» 

 

       Πίνακας 22:Ανάλυση δηλώσεων διευθυντών –εκπαιδευτικών 

 ∆ιευθυντές Εκπαιδευτικοί 
 Ν % Ν % 
Πάντα 6 37,5 71 31,0 
Τις περισσότερες φορές 9 56,3 112 48,9 
Μερικές φορές 1 6,3 36 15,7 
Ελάχιστα 0 0,0 2 0,9 
Ποτέ 0 0,0 0 0 
∆Γ/∆Α 0 0,0 8 3.5 
Σύνολο 16 100 229 100 
M.O 1.69 1,86 
SD 0.60 0,71 

                              Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας 

  

Όπως προκύπτει από τον πίνακα 22 το 56,3% των διευθυντών και το 48,9% 

των εκπαιδευτικών, εφαρµόζουν στο µάθηµα τους τις «περισσότερες φορές» 

εναλλακτικές µορφές διδασκαλίας προκειµένου να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες 

εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών τους. Αν στα ποσοστά αυτά προστεθούν τα 

ποσοστά της επιλογής «πάντα» , τότε φαίνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών βρίσκεται σε απόλυτη σχεδόν συµφωνία µε την ερώτηση. Ανάλογα 

ποσοστά προκύπτουν και στον πίνακα 23 που ακολουθεί για τις εναλλακτικές µορφές 

αξιολόγησης, µε τους διευθυντές να υπερέχουν και πάλι σε σχέση µε τους 

εκπαιδευτικούς στα ποσοστά συµφωνίας µε την ερώτηση καθώς στο µεγαλύτερο 

ποσοστό τους τοποθετούνται στην ακραία δήλωση «πάντα».   
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Ερώτηση: «Εφαρµόζω εναλλακτικές µορφές αξιολόγησης που ανταποκρίνονται στις 

δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα όλων των µαθητών» 

 

Πίνακας 23: Ανάλυση απαντήσεων διευθυντών –εκπαιδευτικών 

 ∆ιευθυντές Εκπαιδευτικοί 
 Ν % Ν % 
Πάντα 5 31,3 63 27,5 
Τις περισσότερες φορές 10 62,5 116 50,7 
Μερικές φορές 1 6,3 38 16,6 
Ελάχιστα 0 0 1 0,4 
Ποτέ 0 0 1 0,4 
∆Γ/∆Α 0 0 10 4,4 
Σύνολο 16 100 229 100 
M.O 1,75  1,91  
SD 0.58  0,72  

             Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας 

Τα αποτελέσµατα του πίνακα 23 υποδηλώνουν σαφώς µε µεγάλα ποσοστά την 

εφαρµογή εναλλακτικών µορφών αξιολόγησης που εφαρµόζουν οι εκπαιδευτικοί. 

 

Οι επόµενοι 2 πίνακες µε αρίθµηση 24 και 24.1 αναφέρονται στο ωρολόγιο 

πρόγραµµα του σχολείου και  παρουσιάζουν τις εβδοµαδιαίες διδακτικές ώρες 

µαθηµάτων  ανά τάξη και ανά Βαθµίδα σύµφωνα πάντα µε τις απαντήσεις των 

διευθυντών. 

Πίνακας 24: Εβδοµαδιαίες διδακτικές ώρες ανά τάξη και ανά βαθµίδα 

Α΄ Βαθµίδα 

Α΄ Τάξη 35 28 30 34 34 35 26 34 34 34 34 32 

Β΄ Τάξη 35 28 30 34 34 35 26 34 34 34 34 32 

Γ΄ Τάξη 35 28 30 34 34  26 34 34 34 34 32 

∆΄ Τάξη 35 28  34   26  34 34 34 32 

Ε΄ Τάξη 35 28  34   26    34 32 

      Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας.

 

Πίνακας 24.1 

Β΄ Βαθµίδα 

Α΄ Τάξη 34 34 32 30 35 30 30 35 

Β΄ Τάξη 35 34 32 30 35 30 30 35 

Γ΄ Τάξη   32 30 35 30  35 

∆΄ Τάξη   32 30 35 30  35 

                                     Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας
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 Οι απαντήσεις όπως δόθηκαν από τους διευθυντές παρουσιάζουν µια σαφή 

αντιφατικότητα. Στους πίνακες παρουσιάζονται τα 16 σχολεία ανάλογα µε την 

βαθµίδα στην οποία ανήκουν. Οι διδακτικές ώρες παρουσιάζονται ανά τάξη, ενώ τα 

κενά κελιά σηµατοδοτούν ότι στις τάξεις αυτές δεν υπάρχουν µαθητές στο 

συγκεκριµένο σχολείο και εποµένως δεν λειτουργούν.  

 Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεδοµένα τα ΤΕΕ Α΄ Βαθµίδας λειτουργούν µε 

35,28,30,34,26 ή 32 διδακτικές ώρες/βδοµάδα, µε µεγαλύτερη συχνότητα στις 

απαντήσεις τις 34 ώρες, ενώ η Β΄ Βαθµίδα µε 34,32,30,35 διδακτικές ώρες /βδοµάδα 

µε µεγαλύτερη συχνότητα στις απαντήσεις τις 30 ώρες/βδοµάδα.  

 Μία πιθανή ερµηνεία τέτοιων αποτελεσµάτων είναι η έλλειψη διδακτικού 

προσωπικού, καθώς το φαινόµενο αυτό είναι σύνηθες στην ΕΑΕ και συχνά τα 

σχολεία υπολειτουργούν ακόµη και µέχρι τον µήνα Ιανουάριο. Τα ερωτηµατολόγια 

ωστόσο συµπληρώθηκαν από τους διευθυντές των σχολικών µονάδων την περίοδο 

Φεβρουάριο-Μάρτιο-Απρίλιο 2010, κατά συνέπεια είναι πιθανό τα σχολεία να 

παραµένουν µε µειωµένο προσωπικό ακόµη και µέχρι το τέλος του διδακτικού έτους. 

Το φαινόµενο αυτό αντικατοπτρίζει σαφώς την έλλειψη επαρκούς διδακτικού 

προσωπικού στις σχολικές µονάδες ΕΑΕ  παρά το ότι το νοµοθετικό πλαίσιο  ορίζει 

σαφώς ότι στις προσλήψεις των αναπληρωτών και ωροµισθίων προηγείται η 

στελέχωση των σχολικών µονάδων Ειδικής Αγωγής έναντι της Γενικής . 

 

5.3 Στατιστικά στοιχεία µαθητικού πληθυσµού-∆ηλώσεις ∆ιευθυντών-     

     Εκπαιδευτικών-Γονέων 

    

5.3.1 Κατηγορίες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών  

 

Ο πίνακας 25 που ακολουθεί απεικονίζει τις κατηγορίες ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών που φοιτούν  στα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής  κατά φθίνουσα 

σειρά συχνοτήτων µε βάση τις απαντήσεις των διευθυντών, και των εκπαιδευτικών. 

∆ιαπιστώνεται ότι στο 93,8 των σχολικών µονάδων του δείγµατος υπάρχει η 

κατηγορία «νοητική καθυστέρηση» η οποία εµφανίζεται µε την µεγαλύτερη 

συχνότητα ενώ αµέσως µετά, στο 81,3% των σχολείων, υπάρχει η κατηγορία των 

«ειδικών µαθησιακών δυσκολιών» και στο 75% των σχολείων τα «προβλήµατα 

συµπεριφοράς». Τα ποσοστά των εκπαιδευτικών φαίνεται να συµφωνούν µε τις 

απαντήσεις των διευθυντών µε µια σηµαντική απόκλιση των δηλώσεων τους στην 

κατηγορία  «προβλήµατα λόγου». Ακολουθεί το αντίστοιχο γράφηµα 19. 
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Πίνακας 25: Κατηγορίες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών που φοιτούν στα σχολεία 

σύµφωνα µε τις απαντήσεις διευθυντών και εκπαιδευτικών 

Κατηγορίες εκπαιδευτικών αναγκών ∆ιευθυντές % Εκπαιδευτικοί % 
Νοητική καθυστέρηση 15 93,8 212 92,6 
Ειδικές µαθησιακές δυσκολίες 13 81,3 195 85,2 
Προβλήµατα συµπεριφοράς 12 75 186 81,2 
∆ιάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές 11 68,8 179 78,2 
Κινητικές αναπηρίες 10 62,5 143 62,4 
∆ιαταραχές λόγου 7 43,8 162 70,7 
Προβλήµατα όρασης 6 37,5 75 32,8 
Προβλήµατα ακοής 6 37,5 79 34,5 
Άλλο ( προβλήµατα ψυχικής υγείας, 
ψυχωτικό σύνδροµο, πολλαπλές 
αναπηρίες ) 

2 12,5 0 0 

∆Γ/∆Α   3 1,3 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας. 

 

Γράφηµα 19. Κατηγορίες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών που φοιτούν στα 

σχολεία σύµφωνα µε τις απαντήσεις διευθυντών και εκπαιδευτικών 
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Στο σηµείο αυτό αξίζει να επισηµανθούν οι συχνότητες συνύπαρξης των 

παραπάνω κατηγοριών  ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών οι οποίες απεικονίζονται 

στον πίνακα 27, προκειµένου να διευκρινιστεί  η σύσταση του µαθητικού πληθυσµού 

ανά σχολική µονάδα. 
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Πίνακας 27: Συχνότητες συνύπαρξης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών 

Σχολεία % Κατηγορίες ειδικών  
εκπαιδευτικών αναγκών 

4 25 4 
3 18,75 7 
3 18,75 5 
2 12,5 3 
2 12,5 8 
1 6,25 6 
1 6,25 2 
16 100  

                                       Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας. 

 

 Όπως διαπιστώνεται από τον πίνακα  27 στο 25% των σχολείων συνυπάρχουν 

4 κατηγορίες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, στο 18,75% των σχολείων 

συνυπάρχουν 7 ή 5 κατηγορίες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και σε ποσοστό 

12,5% των σχολείων συνυπάρχουν 8 κατηγορίες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Η 

ετερογένεια αυτή που παρουσιάζεται στη σύσταση του µαθητικού πληθυσµού είναι 

ένας σηµαντικός αρνητικός παράγοντας για την αποτελεσµατικότητα της εκάστοτε 

σχολικής µονάδας  τόσο σε εκπαιδευτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης των µαθητών, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι σε 13 και 12 από τα 16 

σχολεία (81,3% και 75% αντίστοιχα) υπάρχουν µαθητές µε ειδικές µαθησιακές 

δυσκολίες και προβλήµατα συµπεριφοράς, ήπιες δηλαδή κατηγορίες ειδικών αναγκών 

που θα µπορούσαν να φοιτούν στο γενικό σχολείο.   

  

Ο πίνακας 28 και το γράφηµα 20 παρουσιάζει τις κατηγορίες ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών που δηλώνουν οι γονείς για τα παιδιά τους, σε απόλυτες και 

σχετικές συχνότητες. 

 

Ερώτηση: «Από τις παρακάτω κατηγορίες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών κυκλώστε 

αυτήν στην οποία ανήκει το παιδί σας» 
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Πίνακας 28:Κατηγορίες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών σύµφωνα µε τις δηλώσεις 

των γονέων 

 Γονείς  
Κατηγορίες εκπαιδευτικών αναγκών Ν % 
Νοητική καθυστέρηση 52 24,0 
Ειδικές µαθησιακές δυσκολίες 69 31,8 
Προβλήµατα συµπεριφοράς 7 3,2 
∆ιάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές 12 5,5 
Κινητικές αναπηρίες 5 2,3 
∆ιαταραχές λόγου 2 0,9 
Προβλήµατα όρασης 2 0,9 
Προβλήµατα ακοής 3 1,4 
Άλλο ( προβλήµατα ψυχικής υγείας, 
ψυχωτικό σύνδροµο) 

14 6,5 

Πολλαπλές αναπηρίες 40 18,4 
∆Γ/∆Α 11 5,1 
Σύνολο 217 100 

                              Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας 

 

Γράφηµα 20. ∆ηλώσεις γονέων της ειδικής ανάγκης του παιδιού τους 
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∆ιαπιστώνεται ότι η πλειοψηφία των γονέων που συµµετείχε στην έρευνα έχουν 

παιδιά µε νοητική καθυστέρηση και µαθησιακές δυσκολίες, ένα εύρηµα που 

επιβεβαιώνει τις δηλώσεις διευθυντών και εκπαιδευτικών του προηγούµενου πίνακα. 
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5.3.2  Φύλο και βαθµίδα εκπαίδευσης µαθητών   

 

Ο πίνακας 29 απεικονίζει τις απαντήσεις των διευθυντών και των 

εκπαιδευτικών ως προς την πλειοψηφία του φύλου του µαθητικού πληθυσµού που 

φοιτά την τρέχουσα σχολική χρονιά στα ΤΕΕ.  

 

              Πίνακας 29: Πλειοψηφία µαθητών των σχολείων  

 

 ∆ιευθυντές  Εκπαιδευτικοί 
Φύλο Σχολεία % Ν                  % 
Α 12 75 161 70,3 
Κ 3 18,75 51 22,3 
∆Γ/∆Α 1 6,25 17 7,4 
Σύνολο 16 100 229 100 

                                    Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας. 

 

 Σύµφωνα µε τις δηλώσεις των διευθυντών, στο 75% των σχολείων 

υπερτερούν τα αγόρια, σε 3 σχολεία 18,75%  υπερτερούν τα κορίτσια, ενώ σε 1 

σχολείο δεν υπάρχει η σχετική πληροφορία. Τα ποσοστά των απαντήσεων των 

εκπαιδευτικών και στην περίπτωση αυτή συµφωνούν µε αυτά των διευθυντών αλλά 

και µε την διεθνή βιβλιογραφία όπου τα αγόρια υπερτερούν σε αναλογία µε τα 

κορίτσια στις περισσότερες κατηγορίες ειδικών αναγκών. 

 Στον πίνακα 30 που ακολουθεί αναλύονται οι απαντήσεις των διευθυντών που 

αφορούν στην ύπαρξη µαθητών στα σχολεία που δεν φέρουν διάγνωση από ΚΕ∆∆Υ 

ή Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο. 

 

Πίνακας 30: Μαθητές που δεν φέρουν διάγνωση από ΚΕ∆∆Υ ή Ιατροπαιδαγωγικό 

κέντρο.  

 ∆ιευθυντές % 
∆ιαγνωσµένοι 12 75,0 
Αδιάγνωστοι 4 25,0 
Σύνολο 16 100 

                                                 Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας. 

 

 

 Όπως προκύπτει από τον πίνακα 30 στο 25% των σχολείων φοιτούν ανάµεσα 

σε άλλους και µαθητές που δεν έχουν διάγνωση από κάποιο ΚΕ∆∆Υ ή 

Ιατροπαιδαγωγικό  κέντρο. 
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 Στον πίνακα 31 παρουσιάζονται τα ποσοστά των µαθητών ανά βαθµίδα 

εκπαίδευσης όπως δηλώθηκαν από τους γονείς σε απόλυτες και σχετικές συχνότητες. 

 

Πίνακας 31: Βαθµίδα εκπαίδευσης µαθητών σύµφωνα µε τις απαντήσεις των 

γονέων 

 Γονείς 

Μαθητές Ν % 

Α΄ Βαθµίδας 85 39,2 

Β΄ Βαθµίδας 57 26,3 

Α΄& Β΄ Βαθµίδας 3 1,4 

∆Γ/∆Α 72 33,2 

Σύνολο 217 100 

                                                    Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας. 

   

Το 39,2% των γονέων δήλωσαν ότι το παιδί τους φοιτά στην Α΄ Βαθµίδα, ενώ 

το 26,3% ότι το παιδί τους βρίσκεται στην Β΄ Βαθµίδα. Ένα µικρό ποσοστό 1,4%  

δήλωσε και τις δύο βαθµίδες κάτι που δεν είναι λογικά αποδεκτό. Ωστόσο, όπως ήταν 

αναµενόµενο το ποσοστό των µαθητών της Β΄ Βαθµίδας είναι σηµαντικά λιγότερο 

καθώς πολλοί µαθητές δεν συνεχίζουν την φοίτηση τους.   

  

5.3.3 Εναλλακτικές µορφές εκπαίδευσης για την προώθηση της επαγγελµατικής    

         αποκατάστασης των αποφοίτων  

 

Η παρουσίαση των στατιστικών στοιχείων των σχολείων ολοκληρώνεται µε 

τον πίνακα 32 και το γράφηµα 21 όπου αναλύονται οι απαντήσεις διευθυντών, 

εκπαιδευτικών αλλά και γονέων για τις εναλλακτικές µορφές εκπαίδευσης που 

υλοποιούνται στα σχολεία τους µε βάση την απόλυτη και σχετική συχνότητα των 

απαντήσεων και όχι των συµµετεχόντων καθώς στην ερώτηση οι συµµετέχοντες 

είχαν την δυνατότητα να δώσουν περισσότερες από µία θετικές απαντήσεις . 
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Πίνακας 32: Εναλλακτικές µορφές εκπαίδευσης που υλοποιούνται στα σχολεία  

 ∆ιευθυντές % Εκπαιδευτικοί % Γονείς % 
Υποστηριζόµενη ή 

υποστηρικτική εργασία 
0 0 3 1,3 13 6,0 

Εργασία µέσα στο 
σχολείο 

5 31,3 68 29,7 63 29,0 

Μερική φοίτηση/µερική 
εργασία 

5 31,3 72 31,4 61 28,1 

Εκπαίδευση σε 
πραγµατικό εργασιακό 

χώρο µε εποπτεία 
0 0 5 2,2 12 5,5 

Θεσµός µαθητείας 0 0 0 0 22 10,1 
∆εν υλοποιείται καµία 
εναλλακτική µορφή 

εκπαίδευσης 
7 43,8 93 40,6 70 32,3 

∆Γ/∆Α 1 6,3% 12 5,2 41 18,9 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας. 

 

Γράφηµα 21. Εναλλακτικές µορφές εκπαίδευσης που υλοποιούνται στα σχολεία 
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∆ιευθυντές Εκπαιδευτικοί Γονείς
 

 Το µεγαλύτερο ποσοστό απαντήσεων έχει η τελευταία επιλογή «∆εν 

υλοποιείται καµία εναλλακτική µορφή εκπαίδευσης» και για τις τρεις οµάδες των 

ερωτώµενων. Εντύπωση ωστόσο προκαλεί το γεγονός ότι ένα σηµαντικό ποσοστό 

γονέων 18,9% και 5,2% των εκπαιδευτικών δεν γνωρίζουν είτε τι λαµβάνει χώρα στο 

σχολείο, είτε δεν επιθυµούν να απαντήσουν. Αξίζει επίσης να σχολιαστούν τα 

ποσοστά απαντήσεων των υπόλοιπων επιλογών τα οποία είναι σε σηµαντικό βαθµό 

αποκαρδιωτικά για την τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση στην χώρα µας αν αυτή 

συγκριθεί µε την αντίστοιχη των ευρωπαϊκών χωρών, όπως παρουσιάστηκε στο 
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θεωρητικό µέρος της παρούσης µελέτης. Έτσι στο 50% περίπου των σχολικών 

µονάδων του δείγµατος η επαγγελµατική κατάρτιση δεν συνδέεται µε καµία µορφή 

επαγγελµατικής πρακτικής παρά µόνο στα εργαστήρια του σχολείου,-αν υπάρχουν.  

 Με τον πίνακα 32 ολοκληρώνεται η περιγραφή που αφορά στα 

χαρακτηριστικά, στη δοµή και στη λειτουργία των σχολικών µονάδων.  

 

 

5.4 Ανάλυση στάσεων και απόψεων των ερωτώµενων- Συσχετίσεις µεταβλητών 

 

Στο παρόν τµήµα γίνεται εκτενής αναφορά στις απόψεις των ερωτώµενων 

σχετικά µε θέµατα που τέθηκαν στο ερωτηµατολόγιο και ενδιαφέρουν σε πολύ 

µεγάλο βαθµό όλους όσοι εµπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία και ειδικότερα 

στην Ειδική Αγωγή. Η ανάλυση των απόψεων των ερωτώµενων παρουσιάζεται από 

κοινού και για τις τέσσερις οµάδες (διευθυντές, εκπαιδευτικοί, γονείς, µαθητές) σε 

όσες ερωτήσεις είναι κοινές, για να διευκολυνθεί η άµεση σύγκριση των απαντήσεων 

των τεσσάρων οµάδων, ενώ οι ερωτήσεις που είναι µοναδικές παρουσιάζονται 

ξεχωριστά για την οµάδα στην οποία αναφέρονται.  

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να επισηµανθεί ότι οι κοινές ερωτήσεις τέθηκαν 

στο ερωτηµατολόγιο των γονέων και των µαθητών µε διαφορετική µορφοσυντακτική 

δοµή προκειµένου να γίνουν κατανοητές τόσο από  γονείς διαφορετικού µορφωτικού 

επιπέδου, όσο και από παιδιά που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες 

εκπαιδευτικών αναγκών. Η προσπάθεια αυτή ίσως εµπεριέχει ένα µικρό κίνδυνο 

απόκλισης από το επιθυµητό αποτέλεσµα, ωστόσο η ανάλυση είναι καλό να γίνει 

ταυτόχρονα και για τις 4 οµάδες. Για τον λόγο αυτό, όταν η διατύπωση της ερώτησης 

διαφοροποιείται για οποιαδήποτε οµάδα, στην παρουσίαση των αποτελεσµάτων που 

ακολουθεί, εµφανίζεται ταυτόχρονα και η διαφορετικά διατυπωµένη αντίστοιχη 

ερώτηση. 

Τέλος, σε όσες ερωτήσεις χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα µέτρησης στάσεων 

Likert παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα µε βάση τις συχνότητες3 (απόλυτες και 

σχετικές) τον αριθµητικό µέσο4 και την τυπική απόκλιση5.  

 

 
                                                 
3 Απόλυτη συχνότητα είναι, µε πολύ απλά λόγια, οι φορές που µία τιµή εµφανίζεται στις παρατηρήσεις 
µας, ενώ σχετική συχνότητα είναι το αντίστοιχο ποσοστό. 
4 Αριθµητικός µέσος ορίζεται ως ο λόγος του αθροίσµατος ενός συνόλου παρατηρήσεων προς τον 
αριθµό των παρατηρήσεων. Με απλά λόγια, ο µέσος αριθµητικός εκφράζει αυτό που έχει στο µυαλό 
του ο απλός άνθρωπος όταν µιλάει για µέση τιµή µίας µεταβλητής. 
5 Η τυπική απόκλιση µετρά τη διασπορά των παρατηρήσεων γύρω από το µέσο. 
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5.4.1 Παρουσίαση αποτελεσµάτων των απόψεων των ερωτώµενων 

 

Ερώτηση: «Θεωρώ ότι η τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση που παρέχεται στο 

σχολείο µου προετοιµάζει πλήρως (υποστηρίζοντας την τεχνική εξειδίκευση στην 

ειδικότητα, την κοινωνική προσαρµογή, την επίλυση προβληµάτων στο χώρο εργασίας 

κλπ.) τους µελλοντικούς αποφοίτους για την ένταξή τους στο εργασιακό περιβάλλον». 

Ερώτηση µαθητών: «Νοµίζω ότι όταν τελειώσω αυτό το σχολείο θα είµαι εντελώς 

έτοιµος να εργαστώ σ’ αυτό το επάγγελµα και θα µπορώ να λύνω οποιοδήποτε τεχνικό 

πρόβληµα παρουσιαστεί πάνω στη δουλειά µου ή τα προβλήµατα µε τους συναδέλφους 

µου». 

Πίνακας 33: Ανάλυση απόψεων οµάδων. 

∆ιευθυντές Εκπαιδευτικοί Γονείς Μαθητές  
Ν % Ν % Ν % Ν % 

Συµφωνώ απόλυτα 1 6,3 7 3,1 33 15,2 40 16,7 
Συµφωνώ 7 43,8 57 24,9 70 32,3 94 39,2 
∆εν έχω άποψη 1 6,3 40 17,5 28 12,9 47 19,6 
∆ιαφωνώ 6 37,5 99 43,2 55 25,3 49 20,4 
∆ιαφωνώ απόλυτα 1 6,3 20 8,7 27 12,4 9 3,8 
∆.Γ/∆.Α. 0 0,0 6 2,6 4 1,8 1 0,4 
Σύνολο 16 100,0 229 100,0 217 100,0 240 100,0 
M.O. 2,94 3,3 2,87 2,55 
SD 1,18 1,05 1,31 1,11 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας. 

 

Γράφηµα  22. 
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∆ιευθυντές Εκπαιδευτικοί Γονείς Μαθητές
 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι, η πεντάβαθµη κλίµακα Likert που χρησιµοποιήθηκε 

δίνει τιµές από 1 έως 5 στις δηλώσεις «συµφωνώ απόλυτα» έως «διαφωνώ απόλυτα», 

συµπεραίνεται ότι, µόνον οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται πάνω από το 3, που 
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δηλώνει την απόλυτη ουδετερότητα, έχοντας µία τάση προς τη διαφωνία. Αντίθετα, οι 

υπόλοιπες κατηγορίες τοποθετούνται κάτω από το 3 δηλώνοντας τάση προς 

συµφωνία µε την ερώτηση και µάλιστα, φαίνεται ότι οι µαθητές, µε Μ.Ο.= 2,55 

δείχνουν πιο έντονη τάση να συµφωνούν µε την ερώτηση από τους διευθυντές και 

τους γονείς. 

Σε ό,τι αφορά τις τυπικές αποκλίσεις, φαίνεται ότι, τη µικρότερη διασπορά 

απόψεων εµφανίζουν οι εκπαιδευτικοί µε SD= 1,05 και τη µεγαλύτερη οι γονείς µε 

SD= 1,31.  

Οι περισσότεροι λοιπόν από τους µισούς µαθητές του δείγµατος 55,9%  

πιστεύουν ότι όταν αποφοιτήσουν θα έχουν αναπτύξει όλες τις απαραίτητες 

γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες για να ενταχθούν στο εργασιακό περιβάλλον, 

άποψη µε την οποία συµφωνούν τόσο περίπου οι µισοί από τους διευθυντές και τους 

γονείς του δείγµατος και περίπου το ¼ από τους εκπαιδευτικούς. Εξετάζοντας 

ωστόσο τις τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων διαπιστώνεται ότι οι γονείς 

παρουσιάζουν την µεγαλύτερη διασπορά στις απόψεις τους και τοποθετούνται σχεδόν 

εξίσου στα 2 άκρα της κλίµακας. Αυτό απεικονίζεται  καλύτερα στο αντίστοιχο 

γράφηµα που ακολουθεί.  

 

Γράφηµα 23  : Απαντήσεις γονέων 
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Στην ανάλυση διακύµανσης µονής κατεύθυνσης (one way ANOVA), η οποία 

εφαρµόζεται στις περιπτώσεις που συγκρίνονται µετρήσεις που προέρχονται από 

περισσότερες από 2 οµάδες ως προς µία εξαρτηµένη µεταβλητή, διαπιστώθηκε ότι η  

µεταβλητή «σχολείο» είναι αυτή που επηρεάζει σηµαντικά τις απαντήσεις των 
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γονέων στην παραπάνω ερώτηση καθώς p<0,003. Ο τρόπος λειτουργίας και η 

ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών της εκάστοτε σχολικής µονάδας  έχει ως 

αποτέλεσµα τις διαµετρικά αντίθετες απόψεις των γονέων όταν αυτές εµφανίζονται 

συνολικά, ενώ η διασπορά των απόψεων µειώνεται σηµαντικά στα αποτελέσµατα ανά 

σχολική µονάδα. Ο τρόπος που απαντούν οι γονείς για την αποτελεσµατικότητα του 

σχολείου στο σύνολο τους επηρεάζεται επίσης από το µορφωτικό τους επίπεδο όπου 

p<0,002. 

  
 

ANOVA- ΓΟΝΕΙΣ 
Σχολική µονάδα 

    
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Ερώτηση 15 Between Groups 49,623 12 4,135 2,651 ,003 
  Within Groups 311,954 200 1,560     
  Total 361,577 212       

 
Εκπαιδευτικό επίπεδο 

Between Groups 31,902 5 6,380 4,006 ,002 
Within Groups 329,676 207 1,593     

Ερώτηση 15 

Total 361,577 212       

 Πηγή: Ανάλυση στοιχείων έρευνας  

 

Η συσχέτιση των µεταβλητών, όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα 33.1,  

έδειξε ότι από τους γονείς που είναι απόφοιτοι δηµοτικού και γυµνασίου το 72,2% 

και 49,2% αντίστοιχα βρίσκεται στην πλευρά της συµφωνίας, ενώ αντίθετα στους 

γονείς απόφοιτους ΑΕΙ και ανώτερων σχολών τα µεγαλύτερα ποσοστά 44,5% και 

63,1% αντίστοιχα, βρίσκονται στην πλευρά της διαφωνίας. Είναι φανερό ότι οι γονείς 

ανώτερου µορφωτικού επιπέδου δεν παρουσιάζονται αισιόδοξοι για την 

αποτελεσµατικότητα του σχολείου του παιδιού τους. Ακολουθεί ο πίνακας  33.1 σε 

απόλυτες και σχετικές συχνότητες και το αντίστοιχο γράφηµα 24. 

Πίνακας 33.1: Συσχέτιση µεταβλητών 

Ερώτηση 15 * Εκπαιδευτικό επίπεδο Crosstabulation 

Ερώτηση 15- Γονείς 
 Απόφοιτοι 

 δηµοτικού 
Απόφοιτοι  
Γυµνασίου 

Απόφοιτοι 
ΑΕΙ  

Απόφοιτοι 
Ανώτερων  
σχολών 

 Ν %  Ν  % Ν % Ν % 
Συµφωνώ απόλυτα – 

 Συµφωνώ 
26 72,2 30 49,2 5 27,8 7 36,9 

∆εν έχω άποψη 2 5,6 10 16,4 5 27,8 0 0,0 
∆ιαφωνώ Απόλυτα- 

∆ιαφωνώ 
8 22,2 21 34,4 8 44,5 12 63,1 

Σύνολο 36 100 61 100 18 100 19 100 
      Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας. 
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                    Γράφηµα 24.  Ερώτηση 15 * Εκπαιδευτικό επίπεδο Crosstabulation 
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 Επιπλέον στις  απαντήσεις των διευθυντών στην υπό εξέταση ερώτηση 

εφαρµόστηκε το παραµετρικό στατιστικό κριτήριο t-test προκειµένου να συγκριθούν 

οι απαντήσεις από την οµάδα των ανδρών και την οµάδα των γυναικών του δείγµατος 

των διευθυντών. Η ανάλυση αυτή έδειξε διαφορές τόσο ως προς τον Μ.Ο, όσο και 

προς την τυπική απόκλιση ανάµεσα στις 2 οµάδες:  

Τ- Test  Group Statistics 
 

  Φύλο N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
Άνδρας 7 2,14 ,90 ,34 Ερώτηση 26 

Γυναίκα 9 3,56 1,01 ,34 

 
Independent Samples Test 

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

    F Sig. t df 

Sig. 
(2-

tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference Upper Lower 

Equal 
variances 
assumed 

,867 ,367 -
2,900 14 ,012 -1,41 ,49 -2,46 -,37 

Ερώτηση 
26 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -
2,947 13,689 ,011 -1,41 ,48 -2,44 -,38 

Πηγή: Ανάλυση στοιχείων έρευνας. 
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Ο πίνακας 33.2 και το γράφηµα 25 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της ανάλυσης σε 

απόλυτες και σχετικές συχνότητες. 

Πίνακας 33.2  

Φύλο 
Άνδρας Γυναίκα Ερώτηση 26 διευθυντών 

Ν % Ν % 
Συµφωνώ απόλυτα 1 14,3 0 0,0 
Συµφωνώ 5 71,4 2 22,2 
∆εν έχω άποψη 0 0,0 1 11,1 
∆ιαφωνώ 1 14,3 5 55,6 
∆ιαφωνώ απόλυτα 0 0,0 1 11,1 
Σύνολο 7 100,0 9 100,0 

                Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας. 

 

Γράφηµα 25. 
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Είναι φανερό ότι οι απαντήσεις των διευθυντών για την αποτελεσµατικότητα του 

σχολείου που υπηρετούν είναι διαµετρικά αντίθετες εξετάζοντας τες σε συσχέτιση µε 

την µεταβλητή «φύλο» αφού το 85,7%(αθροιστικά) των ανδρών διευθυντών πιστεύει 

σ’ αυτήν, ενώ το 66,7% των γυναικών διευθυντριών όχι.  

 

 

 

 

Ερώτηση: «Θεωρώ ότι οι ειδικότητες που παρέχονται στο σχολείο µου 

ανταποκρίνονται στη ζήτηση της τοπικής αγοράς εργασίας». 

Ερώτηση µαθητών: «Νοµίζω ότι οι ειδικότητες που προσφέρει το σχολείο µου είναι 

τα επαγγέλµατα που έχουν τη µεγαλύτερη ζήτηση στην περιοχή µου». 
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Πίνακας 34: Ανάλυση απόψεων οµάδων. 

∆ιευθυντές Εκπαιδευτικοί Γονείς Μαθητές  
Ν % Ν % Ν % Ν % 

Συµφωνώ απόλυτα 2 12,5 13 5,7 24 11,1 42 17,5 
Συµφωνώ 9 56,3 121 52,8 87 40,1 107 44,6 
∆εν έχω άποψη 3 18,8 45 19,7 45 20,7 41 17,1 
∆ιαφωνώ 2 12,5 44 19,2 51 23,5 41 17,1 
∆ιαφωνώ απόλυτα 0 0,0 4 1,7 6 2,8 4 1,7 
∆.Γ/∆.Α. 0 0,0 2 0,9 4 1,8 5 2,1 
Σύνολο 16 100,0 229 100,0 217 100,0 240 100,0 
M.O. 2,31 2,58 2,66 2,4 
SD 0,87 0,92 1,05 1,03 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας. 

 
Γράφηµα 26. 
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∆ιευθυντές Εκπαιδευτικοί Γονείς Μαθητές
 

Σύµφωνα µε τους µέσους όρους, φαίνεται ότι µε την υπό εξέταση ερώτηση 

τείνουν να συµφωνούν όλες οι κατηγορίες των ερωτώµενων. Ειδικότερα, 

µεγαλύτερης έντασης συµφωνία εµφανίζουν οι διευθυντές µε Μ.Ο.= 2,31 και 

ακολουθούν οι µαθητές µε 2,4, οι εκπαιδευτικοί µε 2,58 και τέλος, οι γονείς µε 2,66. 

Σύµφωνα µε τις τυπικές αποκλίσεις, φαίνεται ότι τη µικρότερη διασπορά στις 

δηλώσεις τους εµφανίζουν οι διευθυντές µε SD=0,87, ενώ τη µεγαλύτερη οι γονείς µε 

SD=1,05. Με απλά λόγια πάντως το µεγαλύτερο ποσοστό όλων των οµάδων των 

ερωτώµενων θεωρεί ότι οι ειδικότητες που παρέχονται στα σχολεία ανταποκρίνονται 

στην τοπική αγορά εργασίας.  

 Η µεταβλητή που βρέθηκε στατιστικά σηµαντική για τις απαντήσεις των 

γονέων στην ανάλυση µονής διακύµανσης (ANOVA) ήταν το «εκπαιδευτικό 

επίπεδο» όπου p< 0,005. 
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ANOVA – Γονείς 

Εκπαιδευτικό επίπεδο 

    
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 17,877 5 3,575 3,430 ,005 
Within Groups 215,785 207 1,042     

Ερώτηση 16 

Total 233,662 212       

Πηγή: Ανάλυση στοιχείων έρευνας. 
 
Το αρκετά σηµαντικό ποσοστό των γονέων 26,3% (αθροιστικά) του πίνακα 34 που 

διαφωνεί µε την υπό εξέταση ερώτηση στο µεγαλύτερο ποσοστό 33,3% αποτελούν  

απόφοιτοι ανώτατων και ανώτερων ιδρυµάτων (Άλλο). Στο γράφηµα 27 που 

ακολουθεί  φαίνεται ξεκάθαρα ότι η µεταβλητή «εκπαιδευτικό επίπεδο» έχει 

αρνητική συσχέτιση καθώς όσο αυξάνεται το µορφωτικό επίπεδο των γονέων, 

µειώνονται τα ποσοστά συµφωνίας, ενώ σε υψηλό ποσοστό συµφωνούν κυρίως 

απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.  

 
 

Γράφηµα 27. Ερώτηση 16 γονέων * Εκπαιδευτικό επίπεδο Crosstabulation 
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Ερώτηση: «Στο σχολείο µου υλοποιούνται δράσεις και προγράµµατα µε στόχο την 

επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων». 

Ερώτηση µαθητών: «Νοµίζω ότι το σχολείο µου θα µε βοηθήσει να βρω µια καλή 

δουλειά, όταν αποφοιτήσω». 
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Πίνακας 35: Ανάλυση απόψεων οµάδων. 

∆ιευθυντές Εκπαιδευτικοί Γονείς Μαθητές  
Ν % Ν % Ν % Ν % 

Συµφωνώ απόλυτα 0 0,0 6 2,6 30 13,8 67 27,9 
Συµφωνώ 5 31,3 85 37,1 82 37,8 84 35,0 
∆εν έχω άποψη 2 12,5 48 21,0 37 17,1 31 12,9 
∆ιαφωνώ 5 31,3 62 27,1 48 22,1 42 17,5 
∆ιαφωνώ απόλυτα 3 18,8 21 9,2 17 7,8 15 6,3 
∆.Γ/∆.Α. 1 6,3 7 3,1 3 1,4 1 0,4 
Σύνολο 16 100,0 229 100,0 217 100,0 240 100,0 
M.O. 3,4 3,03 2,72 2,39 
SD 1,18 1,07 1,19 1,24 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας. 

 

Γράφηµα 28. 
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∆ιευθυντές Εκπαιδευτικοί Γονείς Μαθητές
 

 

Φαίνεται ότι, µε την ερώτηση τείνουν να συµφωνούν οι γονείς και ακόµη 

περισσότερο οι µαθητές και να διαφωνούν οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί, αφού οι 

πρώτες δύο οµάδες έχουν µέσο όρο κάτω από 3 και οι δύο τελευταίες πάνω από 3.  

 Η διάσταση απόψεων τόσο ανάµεσα στις τέσσερις οµάδες, όσο και µέσα στην 

κάθε οµάδα οφείλεται στο ότι τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά για 

το σύνολο του δείγµατος. Αντίθετα στην στατιστική ανάλυση που έγινε ξεχωριστά 

ανά σχολική µονάδα οι απόψεις των οµάδων παρουσιάζουν µικρή τυπική απόκλιση, 

και διαπιστώθηκε ότι η µεταβλητή «σχολείο» επηρεάζει σηµαντικά τις απαντήσεις 

των ερωτώµενων.  

Ειδικότερα για την οµάδα των µαθητών, στην οποία παρουσιάζεται η 

µεγαλύτερη διασπορά απόψεων, η ανάλυση διακύµανσης (one way ANOVA) έδειξε 

ότι η µεταβλητή «σχολείο» βρίσκεται σε επίπεδο σηµαντικότητας  p< 0,001. 
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ANOVA-ΜΑΘΗΤΕΣ 
 
Σχολική µονάδα 

    
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Ερώτηση 3 Between Groups 55,209 13 4,247 3,086 ,000 
  Within Groups 309,602 225 1,376     
  Total 364,812 238       

 
 

Φαίνεται ότι η λειτουργία και οι δράσεις της εκάστοτε σχολικής µονάδας 

διαφοροποιούνται και καθορίζονται από ποικίλους παράγοντες που αφορούν είτε 

στην δράση του διευθυντή, είτε στις κατηγορίες των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, 

είτε στον αριθµό των µαθητών κλπ.  

 

 

 

 

 

Ερώτηση: «Θεωρώ ότι ο αριθµός των ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής στη γεωγραφική 

περιφέρεια που ανήκει το σχολείο µου εξυπηρετεί πλήρως τις ανάγκες όλων των 

µαθητών της γεωγραφικής περιοχής για επαγγελµατική κατάρτιση». 

Ερώτηση µαθητών: «Θα ήθελα το σχολείο µου να βρίσκεται πιο κοντά στο σπίτι 

µου». 

 

 

 

Πίνακας 36: Ανάλυση απόψεων οµάδων. 

∆ιευθυντές Εκπαιδευτικοί Γονείς Μαθητές  
Ν % Ν % Ν % Ν % 

Συµφωνώ απόλυτα 2 12,5 10 4,4 13 6,0 96 40,0 
Συµφωνώ 3 18,8 39 17,0 33 15,2 84 35,0 
∆εν έχω άποψη 0 0,0 53 23,1 56 25,8 18 7,5 
∆ιαφωνώ 7 43,8 97 42,4 74 34,1 35 14,6 
∆ιαφωνώ απόλυτα 4 25,0 26 11,4 34 15,7 5 2,1 
∆.Γ/∆.Α. 0 0,0 4 1,7 7 3,2 2 0,8 
Σύνολο 16 100,0 229 100,0 217 100,0 240 100,0 
M.O. 3,5 3,4 3,4 2,03 
SD 1,41 1,04 1,12 1,12 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας. 
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Γράφηµα 29. 
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∆ιευθυντές Εκπαιδευτικοί Γονείς Μαθητές
 

Στη συγκεκριµένη ερώτηση φαίνεται ότι, κατά µέσο όρο, συµπίπτουν οι 

απόψεις όλων των οµάδων, παρόλο που φαίνεται εκ πρώτης όψεως ότι οι µαθητές 

τοποθετούνται διαµετρικά αντίθετα από τους υπόλοιπους· αυτό συµβαίνει επειδή η 

ερώτηση στους µαθητές τέθηκε µε διαφορετικό τρόπο έκφρασης από την ερώτηση 

που απευθύνθηκε στις υπόλοιπες οµάδες· έτσι, η συµφωνία για τους µαθητές 

αντιστοιχεί σε διαφωνία για τις υπόλοιπες κατηγορίες Πιο αναλυτικά, οι µαθητές 

έχουν Μ.Ο.= 2,03 που σηµαίνει ότι συµφωνούν µε την ερώτηση που τους τέθηκε, ενώ 

οι υπόλοιπες οµάδες τείνουν να διαφωνούν, αφού τόσο οι γονείς όσο και οι 

εκπαιδευτικοί έχουν Μ.Ο.= 3,4 και οι διευθυντές έχουν Μ.Ο.= 3,5, ωστόσο, λόγω της 

διαφοράς στην έκφραση των ερωτήσεων, τελικά οι απόψεις όλων των οµάδων 

συµπίπτουν. Αν αθροίσουµε τις συχνότητες των οµάδων στις δηλώσεις συµφωνίας – 

διαφωνίας προκύπτει ότι, οι µαθητές τοποθετούνται εντονότερα από τις υπόλοιπες 

οµάδες στη συγκεκριµένη ερώτηση µε 75,0% συµφωνία και ακολουθούν οι 

διευθυντές µε 68,8% διαφωνία, οι εκπαιδευτικοί µε 53,8% και οι γονείς µε 49,8%. 

Τα αποτελέσµατα των απαντήσεων στην παραπάνω ερώτηση επιβεβαιώνουν 

τα ευρήµατα της µελέτης που παρουσιάστηκαν στην ενότητα «Στατιστικά στοιχεία 

σχολικών µονάδων» « Αριθµός ΤΕΕ ανά γεωγραφική περιφέρεια»,σύµφωνα µε τα 

οποία ο αριθµός των ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής ανά γεωγραφική περιφέρεια είναι πολύ 

περιορισµένος και κατά συνέπεια αφενός πολλοί µαθητές στερούνται την δυνατότητα 

φοίτησης στα εν λόγω σχολεία εξαιτίας της µεγάλης χιλιοµετρικής απόστασης και 

αφετέρου όσοι από τους µαθητές φοιτούν φαίνεται να δυσφορούν για τον ίδιο λόγο.  
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Ως προς τις απαντήσεις των γονέων, οι οποίοι έχουν το µικρότερο ποσοστό 

διαφωνίας ανάµεσα στις οµάδες, βρέθηκε ότι η µεταβλητή «εργασιακή κατάσταση» 

εµφανίζεται ως στατιστικά σηµαντική στην συγκεκριµένη ερώτηση αφού p<0,004.  

 
 

ANOVA-Γονείς 
 

Εργασιακή κατάσταση 

    
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Ερώτηση 18 Between Groups 19,024 4 4,756 4,009 ,004 
  Within Groups 243,172 205 1,186     
  Total 262,195 209       

 
 

Το 61,1% των εργαζόµενων γονέων µε πλήρες ωράριο και το 56,7% των 

εργαζόµενων γονέων µε µειωµένο ωράριο θεωρούν ότι ο αριθµός των ΤΕΕ δεν 

εξυπηρετεί τις ανάγκες των µαθητών της γεωγραφικής περιφέρειας για 

επαγγελµατική κατάρτιση. Η δυσκολία της µετακίνησης φαίνεται να προκαλεί 

δυσφορία  περισσότερο στους εργαζόµενους γονείς των οποίων ο ελεύθερος χρόνος 

για την µετακίνηση του παιδιού τους στο σχολείο είναι προφανώς πιο περιορισµένος. 

Ακολουθεί το αντίστοιχο γράφηµα 30.  

 

Γράφηµα 30.  Ερώτηση 18 γονέων * Εργασιακή κατάσταση γονέων Crosstabulation 
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Στατιστικά σηµαντική, ωστόσο λιγότερο, αναδεικνύεται στην ερώτηση αυτή 

και η µεταβλητή «εκπαιδευτικό επίπεδο» για την οµάδα των γονέων καθώς η 

ανάλυση έδειξε ότι p<0,009. Συσχετίζοντας  τις απαντήσεις των γονέων στην 

συγκεκριµένη ερώτηση µε το εκπαιδευτικό τους επίπεδο, φαίνεται ότι από το 21,2% 

(αθροιστικά «Συµφωνώ και Συµφωνώ απόλυτα») των γονέων που θεωρούν ότι ο 



 122

αριθµός των ΤΕΕ εξυπηρετεί πλήρως τις  ανάγκες όλων των µαθητών της 

γεωγραφικής περιοχής, το 31,4% του παραπάνω ποσοστού είναι απόφοιτοι 

δηµοτικού, το 20,4% είναι απόφοιτοι γυµνασίου, 24,7% είναι απόφοιτοι λυκείου, και 

το 15,9% είναι απόφοιτοι ανώτατων και ανώτερων σχολών. Αντίστοιχα, τα ποσοστά 

διαφωνίας ανεβαίνουν όσο ανεβαίνει το εκπαιδευτικό επίπεδο των ερωτώµενων, έτσι 

ώστε από το 49,8% των γονέων που διαφωνεί µε την ερώτηση,  το 73,7% είναι 

απόφοιτοι ΑΕΙ και µόνο το 42,9% απόφοιτοι δηµοτικού. Ακολουθεί το αντίστοιχο 

γράφηµα: 

          
           Γράφηµα 31.   Ερώτηση 18 γονέων  * Εκπαιδευτικό επίπεδο γονέων Crosstabulation 
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Ερώτηση: «Θεωρώ ότι οι συνθήκες στέγασης του σχολείου µου εξυπηρετούν πλήρως 

τις εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες των µαθητών που φοιτούν σε αυτό». 

Ερώτηση γονέων: «Θεωρώ ότι οι συνθήκες στέγασης του σχολείου µου εξυπηρετούν 

πλήρως τις εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες του παιδιού µου». 

Ερώτηση µαθητών: «Θα ήθελα το σχολείο µου να είχε περισσότερες αίθουσες και 

µεγαλύτερη αυλή». 
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Πίνακας 37: Ανάλυση απόψεων οµάδων. 

∆ιευθυντές Εκπαιδευτικοί Γονείς Μαθητές  
Ν % Ν % Ν % Ν % 

Συµφωνώ απόλυτα 1 6,3 9 3,9 23 10,6 116 48,3 
Συµφωνώ 4 25,0 50 21,8 74 34,1 77 32,1 
∆εν έχω άποψη 0 0,0 4 1,7 10 4,6 16 6,7 
∆ιαφωνώ 9 56,3 100 43,7 82 37,8 26 10,8 
∆ιαφωνώ απόλυτα 2 12,5 63 27,5 25 11,5 3 1,3 
∆.Γ/∆.Α. 0 0,0 3 1,3 3 1,4 2 0,8 
Σύνολο 16 100,0 229 100,0 217 100,0 240 100,0 
M.O. 3,44 3,7 3,06 1,84 
SD 1,21 1,21 1,28 1,04 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας. 
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∆ιευθυντές Εκπαιδευτικοί Γονείς Μαθητές
 

Όπως και στην ανάλυση των προηγούµενων ερωτήσεων του πίνακα 35, έτσι 

και στην παρούσα, υπάρχει διαφορά στην έκφρασή τους, δηλαδή η συµφωνία για 

τους µαθητές αντιστοιχεί σε διαφωνία για τις υπόλοιπες οµάδες, έτσι, φαίνεται και 

πάλι ότι οι απόψεις και των τεσσάρων κατηγοριών συµπίπτουν και µάλιστα, για µία 

ακόµη φορά, οι µαθητές φαίνεται να τοποθετούνται εντονότερα από τους υπόλοιπους. 

Αυτό το συµπέρασµα γίνεται πιο σαφές αν ληφθούν υπόψη οι αθροιστικές 

συχνότητες των οµάδων όπως παρουσιάζονται στο γράφηµα 32. Αξίζει να σηµειωθεί 

ότι, στην κατηγορία των γονέων προκύπτει επίσης σηµαντικό ποσοστό στις δηλώσεις 

συµφωνίας, το οποίο ανέρχεται αθροιστικά σε 44,7%, γεγονός που σηµαίνει ότι οι 

γονείς παρουσιάζουν διάσταση απόψεων µεταξύ τους, αφού τοποθετούνται µε εξίσου 

σηµαντικά ποσοστά στα δύο άκρα της κλίµακας· το συµπέρασµα αυτό 
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επιβεβαιώνεται τόσο από τον µέσο όρο (3,06 δηλαδή σχεδόν στο µέσο της κλίµακας), 

όσο και από την τυπική απόκλιση (1,28, που είναι και η µεγαλύτερη από όλες τις 

υπόλοιπες οµάδες). 

Οι συνθήκες στέγασης των σχολείων, όπως παρουσιάστηκαν και στην 

ενότητα «Στατιστικά στοιχεία σχολικών µονάδων» φαίνεται ότι δεν ικανοποιούν στα 

µεγαλύτερα  ποσοστά και τις 4 οµάδες των ερωτώµενων αναδεικνύοντας έτσι ένα από 

τα σηµαντικότερα προβλήµατα των σχολείων τόσο όσον αφορά την ύπαρξη 

υποδοµών σε διδακτικές αίθουσες και εργαστήρια, όσο και την συνύπαρξη και 

αλληλεπίδραση των µαθητών µε παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Η τοποθέτηση των 

γονέων στα 2 άκρα της κλίµακας φαίνεται ωστόσο ότι επηρεάζεται και πάλι από την 

µεταβλητή «σχολείο» η οποία βρέθηκε στατιστικά σηµαντική για τις απαντήσεις τους 

p<0,001.Αυτό σηµαίνει ότι οι συνθήκες στέγασης ορισµένων σχολείων ικανοποιούν 

το 44,7% των γονέων που δηλώνουν συµφωνία µε την ερώτηση αλλά καθώς οι 

συνθήκες αυτές διαφοροποιούνται από σχολείο σε σχολείο, µένει δυσαρεστηµένο το 

49,3% . 

  
ANOVA- Γονείς 

 
Σχολική µονάδα 

    
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Ερώτηση 19 Between Groups 86,283 12 7,190 5,536 ,000 
  Within Groups 261,044 201 1,299     
  Total 347,327 213       

 Πηγή: Ανάλυση στοιχείων έρευνας. 
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Ερώτηση: «Θεωρώ ότι για την καλύτερη επαγγελµατική εκπαίδευση των µαθητών οι 

διδακτικές ώρες των µαθηµάτων γενικής παιδείας θα έπρεπε να µειωθούν στο 

ελάχιστο». 

Ερώτηση µαθητών: «Νοµίζω πως δεν µου χρειάζονται τα µαθήµατα γενικής παιδείας 

για τη δουλειά µου και γι’ αυτό θέλω να κάνω µόνο µαθήµατα της ειδικότητάς µου». 

 

Πίνακας 38: Ανάλυση απόψεων οµάδων. 

∆ιευθυντές Εκπαιδευτικοί Γονείς Μαθητές  
Ν % Ν % Ν % Ν % 

Συµφωνώ απόλυτα 2 12,5 13 5,7 36 16,6 29 12,1 
Συµφωνώ 4 25,0 58 25,3 66 30,4 58 24,2 
∆εν έχω άποψη 0 0,0 24 10,5 18 8,3 15 6,3 
∆ιαφωνώ 7 43,8 115 50,2 77 35,5 101 42,1 
∆ιαφωνώ απόλυτα 3 18,8 14 6,1 14 6,5 35 14,6 
∆.Γ/∆.Α. 0 0,0 5 2,2 6 2,8 2 0,8 
Σύνολο 16 100,0 229 100,0 217 100,0 240 100,0 
M.O. 3,31 3,26 2,84 3,23 
SD 1,4 1,09 1,27 1,3 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας. 

 

   Γράφηµα 33.    
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∆ιευθυντές Εκπαιδευτικοί Γονείς Μαθητές
 

Είναι εµφανές ότι, η µόνη κατηγορία που κατά µέσο όρο τοποθετείται 

διαφορετικά από τις υπόλοιπες είναι οι γονείς, αφού ο Μ.Ο. είναι 2,84 και άρα 

τείνουν προς τη συµφωνία, ενώ οι υπόλοιπες τείνουν να διαφωνούν µε τη 

συγκεκριµένη ερώτηση, αφού τοποθετούνται πάνω από την ουδετερότητα που είναι 

το 3.  
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Αξίζει, ωστόσο, να σηµειωθεί ότι η οµάδα που διαφοροποιείται, κατά µέσο 

όρο, από τις υπόλοιπες, δηλαδή οι γονείς, συγκεντρώνουν εξίσου σηµαντικά ποσοστά 

τόσο στην πλευρά της συµφωνίας όσο και της διαφωνίας· έτσι, αθροιστικά, το 47,0% 

των γονέων δηλώνει συµφωνία και το 42,0% διαφωνία. Ωστόσο, είναι η µοναδική 

οµάδα που τα ποσοστά συµφωνίας υπερβαίνουν τα αντίστοιχα ποσοστά διαφωνίας, 

κάτι που άλλωστε αντικατοπτρίζεται και στον Μ.Ο. της. Η ανάλυση διακύµανσης 

µονής κατεύθυνσης δεν έδειξε κάποια στατιστικά σηµαντική µεταβλητή που 

διχοτοµεί  τις απαντήσεις τους. 

Από την άλλη πλευρά, το αρκετά µεγάλο ποσοστό  31,0% των εκπαιδευτικών 

που θεωρεί ότι θα πρέπει να µειωθούν οι ώρες των µαθηµάτων γενικής παιδείας, 

έδωσε το έναυσµα για περαιτέρω ανάλυση των απαντήσεων. Στην ανάλυση 

διακύµανσης µονής κατεύθυνσης βρέθηκε ότι η µεταβλητή της «ειδικότητας» είναι 

στατιστικά σηµαντική για τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών (p<002). 

 
                                                                    ANOVA- Εκπαιδευτικοί 
 
Ειδικότητα 

    
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 16,848 3 5,616 4,970 ,002 
Within Groups 248,612 220 1,130     

Ερώτηση 26 

Total 265,460 223       

Πηγή: Ανάλυση στοιχείων έρευνας. 
 

 Από τους εκπαιδευτικούς που συµφωνούν µε την µείωση των µαθηµάτων γενικής 

παιδείας το 22,7% ανήκουν στην οµάδα «καθηγητές» ενώ το 47,7% στην οµάδα 

«καθηγητές ειδικοτήτων». ∆ιαφωνεί µε την ερώτηση το 62,5% των καθηγητών 

γενικής παιδείας και το  47,7% των καθηγητών ειδικοτήτων. Φαίνεται ότι οι 

εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων είναι µοιρασµένοι εξίσου στις απόψεις τους, ενώ οι 

καθηγητές γενικής παιδείας υποστηρίζουν στην πλειοψηφία τους την διατήρηση των 

διδακτικών ωρών των µαθηµάτων τους, κάτι που ήταν και λογικά αναµενόµενο. 

Ακολουθεί το αντίστοιχο γράφηµα 34.  
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  Γράφηµα 34.   Ερώτηση 26 εκπαιδευτικών  * Ειδικότητα – Εκπαιδευτικών Crosstabulation 
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Ερώτηση: «Θεωρώ ότι υπάρχουν στο σχολείο µου µαθητές που αδυνατούν να 

ασκήσουν µελλοντικά το επάγγελµα της ειδικότητάς τους, εξαιτίας των προβληµάτων 

που αντιµετωπίζουν, και εποµένως θα έπρεπε να φοιτούν σε άλλη εκπαιδευτική δοµή». 

Ερώτηση γονέων: «Θεωρώ ότι το παιδί µου αδυνατεί να ασκήσει µελλοντικά το 

επάγγελµα της ειδικότητας στην οποία φοιτά, εξαιτίας των προβληµάτων που 

αντιµετωπίζει, και εποµένως θα έπρεπε να φοιτά σε άλλη εκπαιδευτική δοµή, που όµως 

δεν υπάρχει». 

Ερώτηση µαθητών: «Νοµίζω πως δεν θα καταφέρω ποτέ να κάνω σωστά το 

επάγγελµα που σπουδάζω». 

 

Πίνακας 39: Ανάλυση απόψεων οµάδων. 

∆ιευθυντές Εκπαιδευτικοί Γονείς Μαθητές  
Ν % Ν % Ν % Ν % 

Συµφωνώ απόλυτα 3 18,8 55 24,0 31 14,3 16 6,7 
Συµφωνώ 10 62,5 111 48,5 45 20,7 47 19,6 
∆εν έχω άποψη 0 0,0 22 9,6 20 9,2 32 13,3 
∆ιαφωνώ 3 18,8 32 14,0 61 28,1 111 46,3 
∆ιαφωνώ απόλυτα 0 0,0 4 1,7 22 10,1 34 14,2 
∆.Γ/∆.Α. 0 0,0 5 2,2 38 17,5 0 0,0 
Σύνολο 16 100,0 229 100,0 217 100,0 240 100,0 
M.O. 2,19 2,19 2,99 3,42 
SD 0,98 1,02 1,34 1,15 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας. 
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  Γράφηµα 35.  
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∆ιευθυντές Εκπαιδευτικοί Γονείς Μαθητές
 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, στη συγκεκριµένη ερώτηση, οι ίδιοι 

οι µαθητές είναι εκείνοι που κατά µέσο όρο διαφωνούν, ενώ η εκπαιδευτική 

κοινότητα (διευθυντές και εκπαιδευτικοί) δηλώνει µε ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ότι 

συµφωνεί. Πιο συγκεκριµένα, τόσο οι διευθυντές όσο και οι εκπαιδευτικοί, κατά 

µέσο όρο, τοποθετούνται στο 2,19 που συνεπάγεται συµφωνία, αντίθετη άποψη έχουν 

οι µαθητές αφού τοποθετούνται στο 3,42 δηλώνοντας διαφωνία, ενώ οι γονείς 

τοποθετούνται σχεδόν στην ουδετερότητα µε Μ.Ο.= 2,99. Σχετικά µε τη διασπορά 

των απόψεων, οι διευθυντές είναι εκείνοι που φαίνεται να συσπειρώνονται σε 

µεγαλύτερο βαθµό από τις υπόλοιπες οµάδες γύρω από τον µέσο όρο, ενώ το 

αντίθετο συµβαίνει για τους γονείς (SD= 0,98 και SD= 1,34 αντίστοιχα). 

Η µεγάλη διασπορά των απόψεων των γονέων και η τοποθέτηση τους στα 

άκρα της κλίµακας έχει ως αποτέλεσµα ο Μ.Ο. των απαντήσεων τους να βρίσκεται 

στην ουδετερότητα. Η µεγάλη διασπορά στις απαντήσεις τους απεικονίζεται στο 

παρακάτω γράφηµα 36: 
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Γράφηµα 36: Απόψεις Γονέων 
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Στην ανάλυση διακύµανσης  φάνηκε ότι η µεταβλητή «σχολείο» επηρεάζει τον τρόπο 

που απαντούν οι γονείς καθώς p<0,001. Η τυπική απόκλιση µειώνεται κατά πολύ στη 

στατιστική ανάλυση που έγινε ανά σχολείο και κατά συνέπεια η διαφοροποίηση του 

σχολείου είναι αυτή που διχοτοµεί τις απαντήσεις των γονέων στην υπό εξέταση 

ερώτηση: 

 ANOVA-Γονείς 
Σχολική µονάδα 

    
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 66,842 12 5,570 3,682 ,000 
Within Groups 251,135 166 1,513     

Ερώτηση 14 

Total 317,978 178       

Πηγή: Ανάλυση στοιχείων έρευνας. 
 

Το συµπέρασµα που µπορεί να εξαχθεί είναι ότι τελικά κάποια σχολεία 

ανταποκρίνονται κατά την άποψη των γονέων στις εκπαιδευτικές ανάγκες των 

παιδιών τους ενώ κάποια άλλα όχι. Αυτό βέβαια είναι συνάρτηση και των αναγκών 

του κάθε παιδιού µε αποτέλεσµα να τίθεται η υπόθεση ότι οι γονείς που έχουν παιδιά 

µε δυσκολότερα προβλήµατα να µην εµφανίζονται αισιόδοξοι για τις δυνατότητες 

των παιδιών τους όταν αποφοιτήσουν. Κρίθηκε εποµένως σκόπιµο να ελεγχθεί κατά 

πόσο η κατηγορία ειδικής ανάγκης επηρεάζει τον τρόπο που απαντούν.   

 Βρέθηκε ότι οι γονείς επηρεάζονται - ωστόσο σε µικρότερο ποσοστό 

(p<0,025),-  και από την κατηγορία της ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης του παιδιού 

τους στις απαντήσεις τους. Το 53,5% των γονέων παιδιών µε νοητική καθυστέρηση 

συµφωνεί µε την ερώτηση ενώ το 57,6% των γονέων παιδιών µε ειδικές µαθησιακές 
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δυσκολίες εκφράζει διαφωνία µε την υπό εξέταση ερώτηση προφανώς εξαιτίας της 

ηπιότερης ειδικής κατηγορίας στην οποία ανήκει το παιδί τους. Ακολουθεί το 

αντίστοιχο γράφηµα  37. 

 

Γράφηµα 37. Ερώτηση 14 γονέων * Κατηγορίες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών Crosstabulation 

                                                                                                        Νοητική καθυστέρηση 
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Ερώτηση: «Θεωρώ ότι η επιλογή των ειδικοτήτων από τους µαθητές αντιπροσωπεύει 

κυρίως τη βούληση της οικογένειας και των εκπαιδευτικών και όχι τις προσωπικές 

επιλογές των µαθητών». 

Ερώτηση γονέων: «Η ειδικότητα στην οποία φοιτά το παιδί µου ήταν καθαρά δική του 

επιλογή». 

Ερώτηση µαθητών: «Το επάγγελµα που διάλεξα δεν είναι αυτό που θα ήθελα 

πραγµατικά να κάνω». 
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Πίνακας 40: Ανάλυση απόψεων οµάδων. 

∆ιευθυντές Εκπαιδευτικοί Γονείς Μαθητές  
Ν % Ν % Ν % Ν % 

Συµφωνώ απόλυτα 1 6,3 16 7,0 73 33,6 45 18,8 
Συµφωνώ 9 56,3 101 44,1 63 29,0 53 22,1 
∆εν έχω άποψη 2 12,5 63 27,5 12 5,5 25 10,4 
∆ιαφωνώ 4 25,0 44 19,2 34 15,7 77 32,1 
∆ιαφωνώ απόλυτα 0 0,0 2 0,9 6 2,8 33 13,8 
∆.Γ/∆.Α. 0 0,0 3 1,3 29 13,4 7 2,9 
Σύνολο 16 100,0 229 100,0 217 100,0 240 100,0 
M.O. 2,56 2,62 2,13 3 
SD 0,96 0,91 1,21 1,38 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας. 

 

Γράφηµα 38.  
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∆ιευθυντές Εκπαιδευτικοί Γονείς Μαθητές
 

Ας σηµειωθεί κατ’ αρχάς, ότι για τη συγκεκριµένη ερώτηση, σύµπνοια 

απόψεων όλων των οµάδων σηµαίνει ότι η συµφωνία των διευθυντών, των 

εκπαιδευτικών και των µαθητών αντιστοιχεί σε διαφωνία των γονέων. Έτσι, 

διαφαίνεται ότι οι απόψεις των κατηγοριών δεν συµπίπτουν, αφού κατά πλειοψηφία, 

οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί οµαδοποιούνται από τη µία πλευρά και οι γονείς µε 

τους µαθητές από την άλλη. Ειδικότερα, οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν 

ότι την επιλογή των ειδικοτήτων αποφασίζουν κυρίως οι ίδιοι και οι γονείς των 

µαθητών, µε αθροιστικά ποσοστά 62,6% και 51,1% αντίστοιχα, ενώ το αντίθετο 

πιστεύει το 62,6% των γονέων και το 45,9% των µαθητών. 

Η µεγάλη τυπική απόκλιση που σηµειώνεται στις απαντήσεις των γονέων και 

κατά λογική επέκταση και των µαθητών δικαιολογείται από την µεταβλητή 
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«κατηγορίες εκπαιδευτικών αναγκών» η οποία βρέθηκε στατιστικά σηµαντική για την 

οµάδα των γονέων  p<0,001.  

  
 
 
 

ANOVA-Γονείς 
 
Κατηγορίες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών 

    
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 43,725 10 4,372 3,395 ,000 
Within Groups 227,951 177 1,288     

Ερώτηση 13 

Total 271,676 187       

Πηγή: Ανάλυση στοιχείων έρευνας. 

 

Το 88,9% (αθροιστικά Συµφωνώ και Συµφωνώ απόλυτα)των γονέων παιδιών µε 

ειδικές µαθησιακές δυσκολίες δηλώνουν ότι η επιλογή της ειδικότητας ήταν καθαρά 

επιλογή του παιδιού τους ενώ τα µεγαλύτερα ποσοστά 34,1% στην πλευρά της 

διαφωνίας έχουν οι γονείς παιδιών µε νοητική καθυστέρηση, αποτέλεσµα που δείχνει 

ότι παιδιά αυτής της κατηγορίας έχουν µειωµένη ικανότητα στη λήψη απόφασης. 

Ωστόσο ένα σηµαντικό ποσοστό γονέων 63,6% παιδιών µε νοητική καθυστέρηση 

συµφωνεί µε την ερώτηση, αποτέλεσµα που θέτει το ερώτηµα σχετικά µε την 

επίδραση του βαθµού της νοητικής καθυστέρησης. Η µεταβλητή αυτή δεν ήταν 

δυνατόν να αναλυθεί καθώς δεν υπήρχαν τέτοια δεδοµένα. Το γράφηµα 39 που 

ακολουθεί κάνει εµφανή την επίδραση της µεταβλητής «κατηγορία ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών» στις απαντήσεις των γονέων. 
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Γράφηµα 39. Ερώτηση 13 γονέων * Κατηγορίες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών Crosstabulation 
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Ερώτηση: «Θεωρώ ότι η καθιέρωση του θεσµού του ολοήµερου σχολείου στα ΤΕΕ 

Ειδικής Αγωγής θα ωφελούσε τόσο τους µαθητές όσο και τις οικογένειές τους». 

Ερώτηση γονέων: «Θεωρώ ότι το σχολείο του παιδιού µου θα έπρεπε να είναι 

ολοήµερο, γιατί αυτό θα εξυπηρετούσε τους εργαζόµενους γονείς και το παιδί µου θα 

µάθαινε περισσότερα». 

Ερώτηση µαθητών: «Νοµίζω ότι θα µάθαινα περισσότερα, αν το σχολείο µου ήταν 

ολοήµερο». 

 

Πίνακας 41: Ανάλυση απόψεων οµάδων. 

∆ιευθυντές Εκπαιδευτικοί Γονείς Μαθητές  
Ν % Ν % Ν % Ν % 

Συµφωνώ απόλυτα 2 12,5 43 18,8 26 12,0 35 14,6 
Συµφωνώ 7 43,8 104 45,4 63 29,0 51 21,3 
∆εν έχω άποψη 3 18,8 30 13,1 36 16,6 24 10,0 
∆ιαφωνώ 3 18,8 40 17,5 74 34,1 82 34,2 
∆ιαφωνώ απόλυτα 1 6,3 11 4,8 16 7,4 46 19,2 
∆.Γ/∆.Α. 0 0,0 1 0,4 2 0,9 2 0,8 
Σύνολο 16 100,0 229 100,0 217 100,0 240 100,0 
M.O. 2,63 2,44 2,96 3,22 
SD 1,15 1,13 1,19 1,37 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας. 

 

  Γράφηµα 40. 
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∆ιευθυντές Εκπαιδευτικοί Γονείς Μαθητές
 

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι µόνον οι µαθητές τίθενται κατά του 

θεσµού του ολοήµερου σχολείου, συµπέρασµα το οποίο εξάγεται τόσο από τους 

µέσους όρους όσο και από τις συχνότητες.  Οι γονείς φαίνεται να είναι µοιρασµένοι 

στις δύο απόψεις σχεδόν εξίσου, αφού το 41,0% δηλώνει ότι συµφωνεί και το 41,5% 



 135

ότι διαφωνεί. Είναι σκόπιµο στο σηµείο αυτό να γίνει µία διευκρίνιση σχετικά µε τα 

αποτελέσµατα των γονέων· εκ πρώτης όψεως, παρατηρείται µία αντίφαση, αφού από 

τη µία, ο Μ.Ο.= 2,96 δηλώνει τάση, έστω και ελαφρά, προς συµφωνία µε την 

ερώτηση και από την άλλη, το ποσοστό των γονέων που διαφωνεί είναι ελαφρώς 

µεγαλύτερο από εκείνο που συµφωνεί (41,5% έναντι 41,0%). Αυτό εξηγείται από το 

γεγονός ότι, το ποσοστό των γονέων που τοποθετούνται στην ακραία δήλωση 

«συµφωνώ απόλυτα» είναι αρκετά µεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό που 

τοποθετείται στο άλλο άκρο, δηλαδή «διαφωνώ απόλυτα» (12,0% έναντι 7,4%), έτσι 

ώστε, στον υπολογισµό του µέσου όρου, µε τις υπάρχουσες σταθµίσεις, να µετράει 

πιο πολύ η δύναµη της συµφωνίας, µε αποτέλεσµα ο Μ.Ο. να βγει κάτω από 3. 

 Στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών στατιστικά σηµαντική βρέθηκε η 

µεταβλητή «Χρόνος υπηρεσίας σε ΣΜΕΑΕ» όπου p<0,001.  

  
Εκπαιδευτικοί- ANOVA 

 
Χρόνος υπηρεσίας σε ΣΜΕΑΕ 

    
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 23,000 4 5,750 4,836 ,001 
Within Groups 265,140 223 1,189     

Ερώτηση 29 

Total 288,140 227       

Πηγή: Ανάλυση στοιχείων έρευνας. 

Στους εκπαιδευτικούς που διαφωνούν µε τον θεσµό του ολοήµερου σχολείου το 

µεγαλύτερο ποσοστό αποτελούν όσοι υπηρετούν σε ΣΜΕΑΕ 1-5 χρόνια ενώ από τους 

εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στην πλευρά της συµφωνίας τα ποσοστά µοιράζονται 

σχεδόν εξίσου ανάµεσα σ’ αυτούς που υπηρετούν σε ΣΜΕΑΕ κάτω από 1 έτος και 1-

5 έτη. Από την οµάδα που υπηρετεί 1-5 έτη ωστόσο µεγαλύτερο είναι το ποσοστό 

(59,4%) που δηλώνει συµφωνία µε το θεσµό του ολοήµερου σχολείου σε αντίθεση µε 

το 27,9% που διαφωνεί. Ακολουθεί το αντίστοιχο γράφηµα 41:  

Γράφηµα 41. Ερώτηση 29 Εκπαιδευτικών * Χρόνος υπηρεσίας σε ΣΜΕΑΕ Crosstabulation 

Ερώτηση 29
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Ερώτηση: «Θεωρώ ότι υπάρχει έλλειψη διδακτικού υλικού (βιβλία-εποπτικό υλικό), το 

οποίο να ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες των παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες για τα µαθήµατα γενικής παιδείας». 

Ερώτηση µαθητών: «Νοµίζω ότι είναι καλύτερο για µένα να µου δίνουν οι καθηγητές 

φωτοτυπίες για το καθηµερινό µάθηµα, γιατί δυσκολεύοµαι πολύ µε το σχολικό βιβλίο». 

 

Πίνακας 42: Ανάλυση απόψεων οµάδων. 

∆ιευθυντές Εκπαιδευτικοί Γονείς Μαθητές  
Ν % Ν % Ν % Ν % 

Συµφωνώ απόλυτα 12 75,0 148 64,6 62 28,6 112 46,7 
Συµφωνώ 4 25,0 56 24,5 79 36,4 78 32,5 
∆εν έχω άποψη 0 0,0 15 6,6 40 18,4 6 2,5 
∆ιαφωνώ 0 0,0 7 3,1 26 12,0 31 12,9 
∆ιαφωνώ απόλυτα 0 0,0 3 1,3 6 2,8 12 5,0 
∆.Γ/∆.Α. 0 0,0 0 0,0 4 1,8 1 0,4 
Σύνολο 16 100,0 229 100,0 217 100,0 240 100,0 
M.O. 1,25 1,52 2,23 1,97 
SD 0,45 0,85 1,08 1,21 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας. 
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Στο ζήτηµα της έλλειψης ή της καταλληλότητας του διδακτικού υλικού στα 

µαθήµατα γενικής παιδείας, φαίνεται ότι υπάρχει σύµπνοια απόψεων όλων των 

οµάδων· η πλειοψηφία όλων των κατηγοριών που συµµετείχαν στην έρευνα 

συµφωνεί ότι το διδακτικό υλικό είναι ανεπαρκές ή ακατάλληλο. Ειδικότερα, µε βάση 

τους µέσους όρους, εντονότερο βαθµό συµφωνίας παρουσιάζουν οι διευθυντές 
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(Μ.Ο.= 1,25), ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί (Μ.Ο.= 1,52), οι µαθητές (Μ.Ο.= 1,97) 

και οι γονείς (Μ.Ο.= 2,23). Η τοποθέτηση των υπό εξέταση οµάδων είναι αρκετά 

σαφής και µονόπλευρη και γι’ αυτό κρίνεται σκόπιµο να µη γίνει περαιτέρω αναφορά 

στις συχνότητες. 

 

 

Στη συνέχεια της ανάλυσης, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα επτά 

ερωτήσεων, οι οποίες δεν είναι κοινές και στις τέσσερις οµάδες του δείγµατος. Οι  

τέσσερις από αυτές  τέθηκαν µόνο στους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς και οι 

τρεις στους διευθυντές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς από κοινού. 

 

Ερώτηση: «Θεωρώ ότι οι συνθήκες στέγασης του σχολείου µου εξυπηρετούν πλήρως 

τις εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε αυτό». 

 

Πίνακας 43: Ανάλυση απόψεων οµάδων. 

∆ιευθυντές Εκπαιδευτικοί  
Ν % Ν % 

Συµφωνώ απόλυτα 0 0,0 5 2,2 
Συµφωνώ 5 31,3 51 22,3 
∆εν έχω άποψη 1 6,3 10 4,4 
∆ιαφωνώ 8 50,0 112 48,9 
∆ιαφωνώ απόλυτα 2 12,5 45 19,7 
∆.Γ/∆.Α. 0 0,0 6 2,6 
Σύνολο 16 100,0 229 100,0 
M.O. 3,44 3,63 
SD 1,09 1,11 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας. 

 
Γράφηµα 43. 
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Φαίνεται ότι, η εκπαιδευτική κοινότητα δηλώνει ότι οι ανάγκες της δεν 

καλύπτονται από τις παρούσες συνθήκες στέγασης των σχολείων στα οποία υπηρετεί, 

συµπέρασµα το οποίο εξάγεται τόσο από τους µέσους όρους όσο και από τις 

συχνότητες. Πιο συγκεκριµένα, οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται πιο κοντά στη 

διαφωνία µε Μ.Ο.= 3,63, από τους διευθυντές που έχουν Μ.Ο.= 3,44. Το αποτέλεσµα 

αυτό αν συνδυαστεί µε τα αποτελέσµατα της αντίστοιχη ερώτησης που αφορά στις 

ανάγκες των µαθητών επιβεβαιώνει την ακαταλληλότητα των συνθηκών στέγασης 

ΤΕΕ τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους µαθητές. 

 

 

Ερώτηση: «Θεωρώ ότι είναι απαραίτητες στο σχολείο µου οι ειδικότητες του 

νοσηλευτή και του ψυχολόγου». 

Πίνακας 44: Ανάλυση απόψεων οµάδων. 

∆ιευθυντές Εκπαιδευτικοί  
Ν % Ν % 

Συµφωνώ απόλυτα 9 56,2 147 64,2 
Συµφωνώ 7 43,8 73 31,9 
∆εν έχω άποψη 0 0,0 4 1,7 
∆ιαφωνώ 0 0,0 3 1,3 
∆ιαφωνώ απόλυτα 0 0,0 1 0,4 
∆.Γ/∆.Α. 0 0,0 1 0,4 
Σύνολο 16 100,0 229 100,0 
M.O. 1,44 1,41 
SD 0,51 0,64 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας. 
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Για µία ακόµη φορά, η εκπαιδευτική κοινότητα συµφωνεί στο σύνολό της και 

τάσσεται υπέρ της αναγκαιότητας παρουσίας νοσηλευτή και ψυχολόγου στα σχολεία 

όπου υπηρετεί. Εξαιτίας της σαφήνειας µε την οποία τοποθετήθηκαν οι δύο οµάδες, 

δεν κρίνεται σκόπιµο να δοθεί ιδιαίτερη έκταση στην ανάλυση της συγκεκριµένης 

ερώτησης. Είναι σαφές ότι, σχεδόν το σύνολο των δύο οµάδων απαντά θετικά στην 

ερώτηση, (το 100% των διευθυντών και το 96,1% των εκπαιδευτικών), γεγονός που 

κάνει και τη διασπορά των απόψεων µικρή (SD= 0,51 και SD= 0,64 αντίστοιχα). 

 

Ερώτηση: «Στο σχολείο µου τα τµήµατα απαρτίζονται από µαθητές µε διαφορετικές 

κατηγορίες εκπαιδευτικών αναγκών µε αποτέλεσµα η ετερογένεια των αναγκών να 

υποχρεώνει τους εκπαιδευτικούς να λειτουργούν σε πολλά επίπεδα». 

 

Πίνακας 45: Ανάλυση απόψεων οµάδων. 

∆ιευθυντές Εκπαιδευτικοί  
Ν % Ν % 

Συµφωνώ απόλυτα 8 50,0 123 53,7 
Συµφωνώ 8 50,0 97 42,4 
∆εν έχω άποψη 0 0,0 3 1,3 
∆ιαφωνώ 0 0,0 5 2,2 
∆ιαφωνώ απόλυτα 0 0,0 1 0,4 
∆.Γ/∆.Α. 0 0,0 0 0,0 
Σύνολο 16 100,0 229 100,0 
M.O. 1,5 1,53 
SD 0,52 0,68 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας. 
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Στη συγκεκριµένη ερώτηση εξάγεται παρόµοιο συµπέρασµα µε την ανάλυση 

που µόλις προηγήθηκε· για µία ακόµη φορά, οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί 

δηλώνουν, σχεδόν στο σύνολό τους, ότι συµφωνούν µε την ερώτηση. Φαίνεται 

λοιπόν, ότι το 100% των διευθυντών και το 96,1% των εκπαιδευτικών δηλώνει 

συµφωνία, γεγονός που κάνει τους Μ.Ο. να συγκλίνουν και τις SD να είναι χαµηλές. 

Τα ποσοστά συµφωνίας των υποκειµένων επιβεβαιώνουν τα αποτελέσµατα του 

Πίνακα 27: Συχνότητες συνύπαρξης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών που 

παρουσιάστηκε  όπου παρατηρείται έντονη ετερογένεια στη σύσταση του µαθητικού 

πληθυσµού ανά σχολική µονάδα. 

 

Ερώτηση: «Έχω διαπιστώσει ότι οι γονείς που έχουν χαµηλές προσδοκίες από τα 

παιδιά τους δεν είναι πρόθυµοι για συνεργασία». 

 

Πίνακας 46: Ανάλυση απόψεων οµάδων. 

∆ιευθυντές Εκπαιδευτικοί  
Ν % Ν % 

Πάντα 1 6,3 13 5,7 
Τις περισσότερες φορές 11 68,8 122 53,3 
Μερικές φορές 2 12,5 83 36,2 
Ελάχιστα 2 12,5 7 3,1 
Ποτέ 0 0,0 2 0,9 
∆.Γ/∆.Α. 0 0,0 2 0,9 
Σύνολο 16 100,0 229 100,0 
M.O. 2,31 2,40 
SD 0,79 0,69 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας. 
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Θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι η κλίµακα που χρησιµοποιήθηκε στη 

συγκεκριµένη ερώτηση αλλά και σε ερωτήσεις που ακολουθούν, διαφέρει από την 

κλίµακα, µε βάση την οποία έγιναν οι αναλύσεις που προηγήθηκαν. Συγκεκριµένα, η 

κλίµακα αναφέρεται στην έννοια της συχνότητας και όχι της συµφωνίας ή διαφωνίας 

και οι εναλλακτικές απαντήσεις κινούνται ανάµεσα στις δύο ακραίες δηλώσεις, 

«πάντα» (µε βαθµολογία το 1) και «ποτέ» (µε βαθµολογία το 5).  

Τα µεγαλύτερα ποσοστά συγκεντρώνει η 2η επιλογή σύµφωνα µε την οποία 

υψηλά ποσοστά τόσο διευθυντών όσο και εκπαιδευτικών θεωρούν ότι οι γονείς µε 

χαµηλές προσδοκίες τις περισσότερες φορές δεν είναι πρόθυµοι να συνεργαστούν µε 

το σχολείο. 

 

Ακολουθούν οι τέσσερις  ερωτήσεις που τέθηκαν από κοινού σε 3 οµάδες  

ερωτώµενων: διευθυντές, εκπαιδευτικούς, γονείς. Οι δύο πρώτες ερωτήσεις 

αναφέρονται στις µεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης που εφαρµόζουν οι 

εκπαιδευτικοί και οι απαντήσεις των δύο οµάδων παρουσιάστηκαν και στην ενότητα 

«Στατιστικά στοιχεία σχολείων». Ωστόσο, στον πίνακα 47 που ακολουθεί, 

περιλαµβάνονται και πάλι οι απαντήσεις τους προκειµένου να διευκολυνθεί η 

σύγκριση µε την οµάδα των γονέων στους οποίους η ερώτηση είναι κοινή. 

   

Ερώτηση: «Στο µάθηµά µου εφαρµόζω εναλλακτικές µορφές διδασκαλίας για να 

ανταποκριθώ στις ποικίλες εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών και να πετύχω τους 

διδακτικούς στόχους». 

Ερώτηση γονέων: «Είµαι ευχαριστηµένος από τις µεθόδους διδασκαλίας που 

εφαρµόζονται στο σχολείο του παιδιού µου, γιατί ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές 

του ανάγκες» 

Πίνακας 47: Ανάλυση απόψεων οµάδων. 

∆ιευθυντές Εκπαιδευτικοί Γονείς  
Ν % Ν % Ν % 

Πάντα 6 37,5 71 31,0 58 26,7 
Τις περισσότερες φορές 9 56,3 112 48,9 89 41,0 
Μερικές φορές 1 6,3 36 15,7 43 19,8 
Ελάχιστα 0 0,0 2 0,9 21 9,7 
Ποτέ 0 0,0 0 0,0 1 0,5 
∆.Γ/∆.Α. 0 0,0 8 3,5 5 2,3 
Σύνολο 16 100,0 229 100,0 217 100,0 
M.O. 1,69 1,86 2,14 
SD 0,60 0,71 0,95 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας. 
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 Γράφηµα 47. 
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Συµπεραίνεται λοιπόν, ότι η εφαρµογή εναλλακτικών µορφών διδασκαλίας 

φαίνεται ότι είναι πολύ συχνή τόσο σύµφωνα µε τους διευθυντές όσο και µε τους 

εκπαιδευτικούς, κάτι µε το οποίο συµφωνούν και οι γονείς. Έτσι, η πλειοψηφία όλων 

των ερωτώµενων δηλώνει «τις περισσότερες φορές» µε αντίστοιχα ποσοστά 56,3% για 

τους διευθυντές, 48,9% για τους εκπαιδευτικούς και 41,0% για τους γονείς ενώ το 

26,7% των γονέων τοποθετείται στην ακραία δήλωση «πάντα».  

 

 Ερώτηση: «Εφαρµόζω εναλλακτικές µορφές αξιολόγησης που ανταποκρίνονται στις 

δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα όλων των µαθητών». 

Ερώτηση γονέων: «Το παιδί µου εξετάζεται στα µαθήµατα του σχολείου του µε 

ποικίλους τρόπους, οι οποίοι ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του 

και το διευκολύνουν να δείξει τι έχει µάθει».  

 

        Πίνακας 48: Ανάλυση απόψεων οµάδων. 

∆ιευθυντές Εκπαιδευτικοί Γονείς  
Ν % Ν % Ν % 

Πάντα 5 31,3 63 27,5 54 24,9 
Τις περισσότερες φορές 10 62,5 116 50,7 93 42,9 
Μερικές φορές 1 6,3 38 16,6 48 22,1 
Ελάχιστα 0 0,0 1 0,4 14 6,5 
Ποτέ 0 0,0 1 0,4 3 1,4 
∆.Γ/∆.Α. 0 0,0 10 4,4 5 2,3 
Σύνολο 16 100,0 229 100,0 217 100,0 
M.O. 1,75 1,91 2,15 
SD 0,58 0,72 0,92 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας. 
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Όπως και στην ανάλυση που προηγήθηκε, η πλειοψηφία και των τριών 

οµάδων δηλώνει «τις περισσότερες φορές» µε ποσοστά 62,5%, 50,7% και 42,9% 

αντίστοιχα ενώ υψηλά είναι και τα ποσοστά στις δηλώσεις «πάντα». 

 

Ερώτηση: « Από τις παρακάτω εναλλακτικές µορφές εκπαίδευσης αυτή που προωθεί 

στο µέγιστο την επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων, θεωρώ ότι είναι:» 

Ερώτηση γονέων: «Θεωρώ ότι από τις παρακάτω µορφές εκπαίδευσης, αυτή που θα 

βοηθούσε καλύτερα το παιδί µου στην επαγγελµατική αποκατάσταση είναι:» 

Πίνακας 49: Ανάλυση απόψεων οµάδων 

∆ιευθυντές Εκπαιδευτικοί Γονείς  
Ν % Ν % Ν % 

Υποστηριζόµενη ή 
υποστηρικτική 
εργασία 

8 50,0 73 31,9 42 19,4 

Εργασία µέσα στο 
σχολείο 

2 12,5 36 15,7 36 16,6 

Μερική φοίτηση-
µερική εργασία 

3 18,8 62 27,1 34 15,7 

Εκπαίδευση σε 
πραγµατικό 
εργασιακό χώρο µε 
εποπτεία  

2 12,5 47 20,5 77 35,5 

Μαθητεία 0 0,0 5 2,2 18 8,3 
∆Γ/∆Α 1 6,3 6 2,6 10 4,6 
Σύνολο 16 100 229 100 217 100 

          Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας. 
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∆ιευθυντές Εκπαιδευτικοί Γονείς
 

 

 Φαίνεται ότι απόψεις των τριών οµάδων στην υπό εξέταση ερώτηση δεν 

συµπίπτουν καθώς τόσο διευθυντές όσο και εκπαιδευτικοί θεωρούν ως την 

καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης για εργασιακή αποκατάσταση την 

«υποστηριζόµενη ή υποστηρικτική εργασία» ενώ «η εκπαίδευση σε πραγµατικό χώρο 

µε εποπτεία» συγκεντρώνει τα µεγαλύτερα ποσοστά των γονέων.  

 

Ερώτηση: «Θεωρώ ότι έχω ανάγκη από επιµόρφωση, για να ανταποκριθώ πληρέστερα 

στο ρόλο µου ως εκπαιδευτικός στη συγκεκριµένη σχολική δοµή». 

Ερώτηση γονέων: «Θεωρώ ότι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου του παιδιού µου έχουν 

ανάγκη από επιµόρφωση, επειδή δεν µπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στις ανάγκες 

του παιδιού µου». 

 

Πίνακας 50: Ανάλυση απόψεων οµάδων. 
∆ιευθυντές Εκπαιδευτικοί Γονείς  
Ν % Ν % Ν % 

Ναι 11 68,8 186 81,2 97 44,7 
Όχι 5 31,2 35 15,3 113 52,1 
∆.Γ/∆.Α. 0 0,0 8 3,5 7 3,2 
Σύνολο 16 100,0 229 100,0 217 100,0 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας. 
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   Γράφηµα 50. 
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∆ιευθυντές Εκπαιδευτικοί Γονείς
 

Η τελευταία κοινή ερώτηση που τέθηκε στις οµάδες και αναφέρεται στην 

έκφραση των στάσεων των ερωτώµενων αφορά στην ανάγκη επιµόρφωσης των 

εκπαιδευτικών προκειµένου να ανταποκριθούν αποτελεσµατικότερα στο ρόλο τους. 

Η ερώτηση ήταν διχοτοµική, ζητήθηκε δηλαδή να απαντηθεί µε την απλή δήλωση 

«ναι»ή «όχι», γι’ αυτό και δεν κρίνεται σκόπιµο να υπολογιστούν οι Μ.Ο. και οι 

τυπικές αποκλίσεις. Το ενδιαφέρον στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών είναι ότι 

σχεδόν στο σύνολο τους θεωρούν ότι πρέπει να επιµορφωθούν, αναδεικνύοντας έτσι 

ένα πολύ σηµαντικό θέµα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην οποία δεν δίνεται η 

δυνατότητα µετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ σε διδασκαλείο αλλά συγχρόνως και ένα πολύ 

σηµαντικό πρόβληµα της βασικής τους εκπαίδευσης.  

 

 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται, µία προς µία, οι ερωτήσεις δήλωσης στάσεων 

που τέθηκαν µόνο σε µία κατηγορία ερωτώµενων και δεν αφορούν σε άλλες. 

Συγκεκριµένα, πρόκειται για τέσσερις ερωτήσεις γονέων και δέκα ερωτήσεις 

µαθητών. Ακολουθεί η παρουσίαση των ερωτήσεων των γονέων, η οποία χάριν 

συντοµίας γίνεται µε συγκέντρωσή τους σε κοινούς πίνακες. 
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Πίνακας 51: Ανάλυση απόψεων γονέων. 

Ερωτήσεις: 11,26 

Θα ήθελα το παιδί µου να κάνει 
περισσότερη πρακτική άσκηση 

καθώς και εργαστηριακά µαθήµατα 
στην ειδικότητά του και το 

µελλοντικό του επάγγελµα, ακόµη 
και εκτός σχολείου 

∆εν έχω υψηλές προσδοκίες από 
το παιδί µου σε σχέση µε τις 

επιδόσεις του στο σχολείο και δεν 
περιµένω ότι θα αποκατασταθεί 
επαγγελµατικά, όταν αποφοιτήσει 

από αυτό 
 Ν % Ν % 
Συµφωνώ απόλυτα 84 38,7 27 12,4 
Συµφωνώ 85 39,2 50 23,0 
∆εν έχω άποψη 8 3,7 21 9,7 
∆ιαφωνώ 7 3,2 89 41,0 
∆ιαφωνώ απόλυτα 2 0,9 25 11,5 
∆.Γ/∆.Α. 31 14,3 5 2,3 
Σύνολο 217 100,0 217 100,0 
M.O. 1,70 3,17 
SD 0,81 1,27 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας. 

 

Σχετικά µε την πρώτη ερώτηση, φαίνεται ότι, η πλειοψηφία των γονέων 

επιθυµεί όντως το παιδί του να κάνει περισσότερη πρακτική άσκηση στην ειδικότητά 

του, ακόµη και εκτός σχολείου, αφού αθροιστικά, συγκεντρώνει ποσοστό 77,9%, ενώ 

µόλις το 4,1% δηλώνει το αντίθετο. Το συµπέρασµα αυτό εξάγεται και από τον Μ.Ο. 

που είναι 1,70 και δηλώνει έντονη τάση συµφωνίας. 

Σχετικά µε τη δεύτερη ερώτηση, αθροιστικά, το 52,5% διαφωνεί, δηλώνοντας 

ότι έχει προσδοκίες από το παιδί του και αναµένει ότι θα µπορέσει να αποκατασταθεί 

επαγγελµατικά µετά την αποφοίτησή του. Αντίθετα, το 35,4% συµφωνεί µε την 

ερώτηση, δηλώνοντας ότι δεν έχει υψηλές προσδοκίες από το παιδί του και δεν 

αναµένει ότι θα µπορέσει να αποκατασταθεί επαγγελµατικά. Φαίνεται ακόµη ότι, ο 

Μ.Ο. είναι πάνω από την ουδετερότητα (3,17) και δείχνει τάση προς διαφωνία. 

Η ανάλυση διακύµανσης  των απόψεων των γονέων έδειξε  ότι οι   απαντήσεις     

τους διαφοροποιούνται µε βάση την µεταβλητή «φύλο». Το 41% των ανδρών 

δηλώνει διαφωνία µε την ερώτηση, σε σύγκριση µε το 59,6 των γυναικών. Τα 

αντίστοιχα ποσοστά συµφωνίας είναι για τους άνδρες 44,3% και για τις γυναίκες 

33,5%. Η πλειοψηφία εποµένως των µητέρων εµφανίζεται πιο αισιόδοξη από τους 

πατέρες και έχει υψηλότερες προσδοκίες για επαγγελµατική αποκατάσταση.  

 Η µεταβλητή «ειδική εκπαιδευτική ανάγκη» εµφανίζεται επίσης στατιστικά 

σηµαντική στις προσδοκίες των γονέων για επαγγελµατική αποκατάσταση (p<0,011). 

Στο γράφηµα που ακολουθεί φαίνεται καθαρά ότι οι γονείς παιδιών µε ειδικές 

µαθησιακές δυσκολίες (67,1%) είναι αυτοί που κυρίως πιστεύουν και έχουν 
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προσδοκίες για  επαγγελµατική αποκατάσταση ενώ αρκετά σηµαντικά (40,4%) είναι 

και τα ποσοστά γονέων παιδιών µε νοητική καθυστέρηση. 

 
Ερώτηση 26 γονέων * Κατηγορίες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών Crosstabulation 

                                                                                             

                                                                                                        Νοητική καθυστέρηση 

                                                                                                        Προβλήµατα όρασης 

                                                                                                        Προβλήµατα ακοής 

Ερώτηση 26
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Πίνακας 52: Ανάλυση απόψεων γονέων. 

Ερωτήσεις 12,27 

Θεωρώ ότι το παιδί µου έχει 
καλύτερες επιδόσεις στα µαθήµατα 
της ειδικότητας που διδάσκεται, 

από τα µαθήµατα γενικής παιδείας, 
επειδή αυτά του αρέσουν 

Είµαι πρόθυµος να συνεργαστώ 
µε τους εκπαιδευτικούς, ώστε να 
βοηθήσω το παιδί µου να τα 

καταφέρει καλύτερα 

 Ν % Ν % 
Πάντα 58 26,7 158 72,8 
Τις περισσότερες 
φορές 

89 41,0 44 20,3 

Μερικές φορές 43 19,8 11 5,1 
Ελάχιστα 21 9,7 2 0,9 
Ποτέ 1 0,5 1 0,5 
∆.Γ/∆.Α. 5 2,3 1 0,5 
Σύνολο 217 100,0 217 100,0 
M.O. 2,14 1,35 
SD 0,95 0,67 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας. 
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Αθροιστικά, σχεδόν τα 2/3 των γονέων ή το 67,7% συµφωνεί µε την ερώτηση 

και µάλιστα ότι, ισχύει σε µεγάλο βαθµό, ενώ αντίθετα, µόλις το 10,2% διαφωνεί. 

Τα αποτελέσµατα της δεύτερης ερώτησης είναι πιο σαφή και µονοδιάστατα, 

αφού σχεδόν το σύνολο των γονέων δηλώνει ότι είναι πρόθυµο να συνεργαστεί µε 

τους εκπαιδευτικούς και µάλιστα, σε µεγάλο βαθµό. Ειδικότερα, το 72,8% δηλώνει 

ότι είναι πρόθυµο «πάντα», το 20,3% «τις περισσότερες φορές», το 5,1% «µερικές 

φορές», ενώ µόλις 2 γονείς δηλώνουν ότι είναι πρόθυµοι σε ελάχιστες περιπτώσεις 

και 1 γονιός ότι δεν είναι ποτέ πρόθυµος για συνεργασία. 

 

Στο σηµείο αυτό ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των ερωτήσεων που τέθηκαν 

µόνο στους γονείς και ακολουθεί η ανάλυση των δέκα ερωτήσεων που τέθηκαν µόνο 

στους µαθητές. Σηµειώνεται ότι, όπως και προηγουµένως, οι ερωτήσεις 

συγκεντρώνονται σε κοινούς πίνακες, µε κριτήριο την, όσο το δυνατό, σχετικότητα 

των εννοιών τους. Έτσι, στον πίνακα που ακολουθεί επιχειρήθηκε η συγκέντρωση 

πέντε ερωτήσεων που έχουν ως κοινή βάση τις ειδικότητες των µαθητών. 
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Πίνακας 53: Ανάλυση απόψεων µαθητών. 

Ερωτήσεις 

5,9,13,15,16 

Θα ήθελα στο 

σχολείο µου να 

υπήρχαν πιο πολλές 

ειδικότητες για να 

διαλέξω 

∆εν µου αρέσει η 

ειδικότητα που 

σπουδάζω, όµως 

δεν είχα άλλη 

επιλογή 

Μου αρέσουν περισσότερο 

τα µαθήµατα της 

ειδικότητας από τα 

µαθήµατα της γενικής 

παιδείας 

Θα ήθελα να έκανα 

περισσότερες ώρες 

εργαστήρια και πρακτική 

εξάσκηση στην 

ειδικότητά µου 

Θα ήθελα να µαθαίνω 

τη δουλειά µου µέσα 

σε ένα πραγµατικό 

περιβάλλον εργασίας 

 Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 

Συµφωνώ απόλυτα 113 47,1 27 11,3 65 27,1 104 43,3 99 41,3 

Συµφωνώ 89 37,1 43 17,9 89 37,1 93 38,8 100 41,7 

∆εν έχω άποψη 18 7,5 24 10,0 26 10,8 13 5,4 19 7,9 

∆ιαφωνώ 12 5,0 88 36,7 42 17,5 19 7,9 13 5,4 

∆ιαφωνώ απόλυτα 6 2,5 52 21,7 9 3,8 2 0,8 3 1,3 

∆.Γ./∆.Α. 2 0,8 6 2,5 9 3,8 9 3,8 6 2,5 

Σύνολο 240 100,0 240 100,0 240 100,0 240 100,0 240 100,0 

Μ.Ο. 1,78 3,41 2,31 1,80 1,81 

SD 0,97 1,32 1,18 0,94 0,90 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας. 
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Σχετικά µε την πρώτη ερώτηση, η συντριπτική πλειοψηφία των µαθητών ή το 

84,2%, δηλώνει, αθροιστικά, ότι θα ήθελε να υπήρχαν στο σχολείο πιο πολλές 

ειδικότητες, δηλαδή µεγαλύτερη ποικιλία για τις επιλογές τους. Από την άλλη, το 

αθροιστικό ποσοστό των µαθητών που διαφωνεί µε την ερώτηση και άρα είναι 

ικανοποιηµένο από το πλήθος των ειδικοτήτων που προσφέρονται στο σχολείο, 

ανέρχεται σε µόλις 7,5%. 

Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη ερώτηση, η πλειοψηφία των µαθητών ή το 58,4%, 

δηλώνει αθροιστικά ότι τους αρέσει η ειδικότητά τους, ενώ αντίθετα, το 29,2% 

δηλώνει, αθροιστικά, ότι δεν τους αρέσει η ειδικότητα που σπουδάζουν, όµως δεν 

είχαν άλλη εναλλακτική, υπονοώντας ότι δεν είχαν αρκετές επιλογές στη διάθεσή 

τους. 

Αναφορικά µε την τρίτη ερώτηση, αθροιστικά, το 64,2% των µαθητών 

δηλώνει ότι του αρέσουν πιο πολύ τα µαθήµατα της ειδικότητας από τα µαθήµατα της 

γενικής παιδείας. Από την άλλη, το 21,3% δηλώνει αθροιστικά ότι κάτι τέτοιο δεν 

ισχύει, υπονοώντας είτε ότι τα µαθήµατα της ειδικότητας τούς αρέσουν εξίσου µε τα 

µαθήµατα της γενικής παιδείας, είτε ότι τα µαθήµατα της ειδικότητας τους αρέσουν 

λιγότερο από τα µαθήµατα της γενικής παιδείας. 

Τα αποτελέσµατα της τέταρτης ερώτησης είναι πιο µονοδιάστατα, καθώς το 

ποσοστό των µαθητών που δηλώνει συµφωνία είναι πολύ υψηλό και ανέρχεται στο 

82,1%. Με άλλα λόγια, η συντριπτική πλειοψηφία των µαθητών δηλώνει ότι θα ήθελε 

να εξασκείται περισσότερες ώρες στην ειδικότητά του, ενώ κάτι τέτοιο δεν επιθυµεί 

το 8,7% των µαθητών. 

Σχετικά µε την τελευταία ερώτηση του πίνακα 31, για µία ακόµη φορά οι 

µαθητές δείχνουν τη συµπάθειά τους στην πρακτική εκπαίδευση , αφού, αθροιστικά, 

το 83,0% δηλώνει ότι θα ήθελε να εξασκείται στην ειδικότητά του µέσα σε ένα 

πραγµατικό περιβάλλον εργασίας. Αντίθετα, το 6,7% των µαθητών δηλώνει ότι κάτι 

τέτοιο δεν το επιθυµεί. 

Συµπεραίνεται λοιπόν, ότι οι µαθητές δείχνουν µία γενική συµπάθεια στα 

µαθήµατα της ειδικότητας και κατ’ επέκταση, στην πρακτική εξάσκηση του 

επαγγέλµατος που επέλεξαν να σπουδάσουν. Το συµπέρασµα αυτό επιβεβαιώνουν 

και οι Μ.Ο., οι οποίοι δείχνουν τη σαφή τοποθέτηση των µαθητών σε κάθε ερώτηση. 

Τέλος, σε ό,τι αφορά τη διασπορά των απόψεων των µαθητών, φαίνεται ότι, η 

µεγαλύτερη συγκέντρωση των δηλώσεων γύρω από τους µέσους, παρουσιάζεται στην 

πέµπτη ερώτηση (SD= 0,90) και η µικρότερη στη δεύτερη (SD= 1,32). 
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Ακολουθεί ο πίνακας 53, ο οποίος παρουσιάζει τα αποτελέσµατα των 

υπόλοιπων 5 ερωτήσεων, που σχετίζονται µε την προσπάθεια των µαθητών να 

ανταπεξέλθουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και γενικότερα, µε τον τρόπο που οι 

µαθητές «βλέπουν» το σχολείο τους. 

 Θα πρέπει να σηµειωθεί στο σηµείο αυτό ότι οι 2 πρώτες  ερωτήσεις αφορούν 

τις µεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης για τις οποίες ήδη παρουσιάστηκαν οι 

δηλώσεις των διευθυντών και των εκπαιδευτικών και οι απόψεις των γονέων. Οι 

απόψεις των µαθητών ωστόσο στις δύο παραπάνω ερωτήσεις δεν συµπεριλήφθηκαν 

στους κοινούς πίνακες καθώς είναι διαφορετική η κλίµακα µέτρησης των 

απαντήσεων µε αποτέλεσµα αυτό να µην είναι στατιστικά εφικτό. Επιχειρείται 

ωστόσο στον σχολιασµό του πίνακα που ακολουθεί η συσχέτιση των απαντήσεων 

καθώς οι ερωτήσεις αφορούν στο ίδιο θέµα.  
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Πίνακας 54: Ανάλυση απόψεων µαθητών. 

Ερωτήσεις 12, 14, 

17, 18, 19 

Οι καθηγητές µου µε 
βοηθούν να καταλάβω 
το µάθηµα και είµαι 

ευχαριστηµένος µε τον 
τρόπο που διδάσκουν 

Οι καθηγητές µου µε 
εξετάζουν στο µάθηµα 
µε διάφορους τρόπους 
για να µε διευκολύνουν 
να δείξω ό,τι έχω µάθει 

Οι γονείς µου 
συζητούν συχνά µε 
τους καθηγητές µου 
για να µε βοηθήσουν 
να τα καταφέρω 

καλύτερα 

∆εν µου αρέσει να 
αλλάζουν συνέχεια 
οι καθηγητές του 
σχολείου µου 

∆ιάλεξα αναγκαστικά αυτό 
το σχολείο γιατί το γενικό 
σχολείο ήταν δύσκολο για 

µένα και δεν υπάρχει 
κάποιο άλλο που ταιριάζει 

στις ανάγκες µου 
 Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 

Συµφωνώ απόλυτα 93 38,8 79 32,9 56 23,3 124 51,7 109 45,4 

Συµφωνώ 117 48,8 126 52,5 123 51,3 74 30,8 88 36,7 

∆εν έχω άποψη 9 3,8 12 5,0 27 11,3 13 5,4 8 3,3 

∆ιαφωνώ 13 5,4 15 6,3 24 10,0 12 5,0 24 10,0 

∆ιαφωνώ απόλυτα 7 2,9 4 1,7 7 2,9 12 5,0 10 4,2 

∆.Γ./∆.Α. 1 0,4 4 1,7 3 1,3 5 2,1 1 0,4 

Σύνολο 240 100,0 240 100,0 240 100,0 240 100,0 240 100,0 

Μ.Ο. 1,85 1,89 2,17 1,78 1,9 

SD 0,94 0,89 1,0 1,1 1,12 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας. 
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Η συντριπτική πλειοψηφία των µαθητών δηλώνει ότι είναι ευχαριστηµένη από 

τον τρόπο διδασκαλίας των καθηγητών τους (πρώτη ερώτηση) , αποτέλεσµα που 

συµφωνεί τόσο µε τις δηλώσεις διευθυντών και εκπαιδευτικών, όσο και µε τις 

απόψεις των  γονέων για τις εναλλακτικές µορφές εκπαίδευσης που εφαρµόζουν οι 

εκπαιδευτικοί. Συγκεκριµένα, σχετική δήλωση έκανε, αθροιστικά, το 87,6%, ενώ το 

αντίθετο δηλώνει µόλις το 8,3% των µαθητών. 

Σε ό,τι αφορά τις µεθόδους εξέτασης και αξιολόγησης των µαθητών (δεύτερη 

ερώτηση) και πάλι, το 85,4% δηλώνει αθροιστικά ότι είναι ικανοποιηµένο, 

επιβεβαιώνοντας και πάλι τα θετικά ποσοστά των δηλώσεων διευθυντών, 

εκπαιδευτικών και απόψεων των γονέων, ενώ το 8,0% δηλώνει ότι ο τρόπος µε τον 

οποίο αξιολογούνται δεν ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες τους.  

Σχετικά µε την τρίτη ερώτηση, το 74,6% των µαθητών δηλώνει ότι οι γονείς 

τους συνεργάζονται και συζητούν συχνά µε τους καθηγητές τους, στην προσπάθειά 

τους να βοηθήσουν τους µαθητές, έτσι ώστε να καταφέρουν όσο το δυνατό καλύτερα 

αποτελέσµατα. Το ποσοστό αυτό επιβεβαιώνει επίσης τις δηλώσεις των γονέων στην 

αντίστοιχη ερώτηση του πίνακα 51  όπου το 72,8% των γονέων δήλωσε «πάντα» 

πρόθυµο για συνεργασία. Από την άλλη, το 12,9% δηλώνει ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει 

στην πραγµατικότητα. 

Όσον αφορά στην τέταρτη ερώτηση, οι µαθητές δηλώνουν, κατά πλειοψηφία, 

ότι δεν τους αρέσει το γεγονός ότι οι καθηγητές αλλάζουν συνέχεια στο σχολείο, 

αναδεικνύοντας ίσως ένα από τα σηµαντικότερα ζητήµατα που απασχολεί την 

εκπαιδευτική κοινότητα στο σύνολό της. Ειδικότερα, σχετική δήλωση έκανε 

αθροιστικά το 82,5% των µαθητών, ενώ το 10,0% δεν εκφράζει σχετική δυσφορία για 

τη συχνή αλλαγή των εκπαιδευτικών στα σχολεία. 

Τέλος, στην πέµπτη και τελευταία ερώτηση του πίνακα, αλλά και της 

παρούσας ανάλυσης των στάσεων και αντιλήψεων των ερωτώµενων, το 82,1% των 

µαθητών δηλώνει ότι επέλεξε αναγκαστικά το σχολείο όπου φοιτά, διότι το γενικό 

σχολείο είναι δύσκολο και δεν υπάρχει κάποια άλλη επιλογή που να ταιριάζει στις 

ανάγκες τους. Αντίθετα, το 14,2% διαφωνεί µε την παραπάνω άποψη. 

Σχετικά µε τους Μ.Ο., όπως και στον προηγούµενο πίνακα, δηλώνουν έντονα 

την τοποθέτηση των µαθητών στην πλευρά της συµφωνίας, ενώ σχετικά µε τις SD, 

φαίνεται ότι η µικρότερη διασπορά απόψεων εµφανίζεται στην δεύτερη ερώτηση 

(SD= 0,89) και η µεγαλύτερη στην τελευταία ερώτηση (SD= 1,12). 
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6.  Συζήτηση-Συµπεράσµατα-Περιορισµοί-Αξιοποίηση  Αποτελεσµάτων-   

     Προτάσεις 

 

Σκοπός της παρούσης µελέτης ήταν  να διερευνηθεί αν τα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ 

και Β΄ Βαθµίδας που λειτουργούν κατά το σχολικό έτος 2009-2010 σε όλη την 

Ελλάδα επιτελούν τους σκοπούς της ύπαρξης τους και της λειτουργίας τους και σε 

ποιο βαθµό.  

 

Τα ερωτήµατα που τέθηκαν προς διερεύνηση εστίασαν σε 4 παραµέτρους: 

Α) Χαρακτηριστικά δοµής και λειτουργίας των σχολικών µονάδων 

Β) Στελέχωση των σχολικών µονάδων 

Γ) Μαθητικός πληθυσµός των σχολικών  µονάδων 

∆) Απόψεις, ανάγκες και προσδοκίες όλων των υποκειµένων που δραστηριοποιούνται 

στο χώρο αυτό. 

 

Το τελικό δείγµα των της έρευνας αποτέλεσαν 702 υποκείµενα (Ν= 702) από 17 

σχολικές µονάδες ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής A΄ και Β΄ Βαθµίδας, που χωρίστηκαν σε 4 

οµάδες:  

∆ιευθυντές:      Ν=16  

Εκπαιδευτικοί: Ν=229  

Γονείς:              Ν=217  

Μαθητές:          Ν=240 

 

6.1. Συζήτηση – Συµπεράσµατα  

 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας που παρουσιάστηκαν έδωσαν µια πλήρη περιγραφή 

για την δοµή και την λειτουργία των ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής που λειτουργούν στην 

Ελλάδα κατά το σχολικό έτος 2009-2010 όπως αυτή καταγράφηκε µέσα από τις 

απαντήσεις των συµµετεχόντων. Επιπλέον παρουσιάστηκαν οι απόψεις όλων των 

υποκειµένων που δραστηριοποιούνται στις εν λόγω σχολικές µονάδες για τα θέµατα 

που τέθηκαν προς διερεύνηση. Στο τελευταίο αυτό µέρος της εργασίας παρατίθενται 

τα τελικά συµπεράσµατα της µελέτης τα οποία για πρακτικούς λόγους 

παρουσιάζονται σε συνάρτηση µε τις στάσεις των ερωτώµενων για κάθε ένα από τα 

διερευνητικά ερωτήµατα:   
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1. ∆ιαπιστώθηκε ότι ο αριθµός των ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής που λειτουργούν 

σήµερα στη Ελλάδα  δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες στην 

∆ευτεροβάθµια Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση καθώς µεγάλες 

γεωγραφικές περιφέρειες είτε δεν έχουν κανένα σχολείο, είτε αυτό που 

υπάρχει αδυνατεί να καλύψει µαθητές από την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή 

εξαιτίας των µεγάλων χιλιοµετρικών αποστάσεων. Όλες οι οµάδες των 

ερωτώµενων βρέθηκαν να συµφωνούν στην έλλειψη ικανοποιητικού αριθµού 

σχολικών µονάδων ΤΕΕ στην γεωγραφική περιφέρεια που ανήκουν.  

 

2. Οι συνθήκες στέγασης των σχολικών µονάδων βρέθηκε να ποικίλουν καθώς 

µόνο το 50% εξ’ αυτών στεγάζονται σε αυτόνοµο κτήριο µε αυτόνοµο αύλειο 

χώρο ενώ το υπόλοιπο 50% βρίσκεται υπό καθεστώς συστέγασης µε σχολεία 

γενικής αγωγής, ΕΕΕΕΚ, ή ίδρυµα Αµεα. Ειδικότερα, τόσο για τον αριθµό 

των σχολείων ανά γεωγραφική περιφέρεια που προαναφέρθηκε, όσο και για 

τις συνθήκες στέγασης  πάνω από το 50% του συνολικού δείγµατος που 

συµµετείχε στην έρευνα εκφράζει δυσαρέσκεια αφενός για την έλλειψη 

υποδοµών σε διδακτικές αίθουσες και εργαστήρια, και αφετέρου για την 

συνύπαρξη και αλληλεπίδραση ή όχι, των µαθητών µε µαθητές τυπικής 

ανάπτυξης θεωρώντας ότι αυτές δεν εξυπηρετούν τόσο τις εκπαιδευτικές όσο 

και τις κοινωνικές ανάγκες των µαθητών. Ιδιαίτερα οι µαθητές στην 

συντριπτική τους πλειοψηφία απορρίπτουν το σχολικό τους περιβάλλον ενώ 

ανάµεσα στους γονείς την πλειοψηφία απόρριψης έχουν οι γονείς παιδιών µε 

ειδικές µαθησιακές δυσκολίες. Το εύρηµα αυτό επιβεβαιώνει την θεωρία του 

Lev Vygotsky, ο οποίος δεν απέρριπτε την Ειδική αγωγή, αλλά υποστήριζε ότι 

το ειδικό σχολείο οδηγεί τα παιδιά µε φυσιολογική νοηµοσύνη στην εµφάνιση 

του αισθήµατος κατωτερότητας σε σχέση µε τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, 

στην µείωση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίµησης και στην εσωτερική 

αποδοχή της µειονεξίας καθώς όχι µόνο δεν τα βοηθά να ενταχθούν στο 

κοινωνικό περιβάλλον αλλά αντίθετα τα τοποθετεί σ’ έναν αποµακρυσµένο 

µικρόκοσµο µέσα στον οποίο όλα τους θυµίζουν συνεχώς την µειονεξία τους. 

Κατά τον Vygotsky το ειδικό σχολείο είναι αντικοινωνικό για τα παιδιά µε 

ήπιες δυσκολίες µάθησης γιατί ισχυροποιεί την ψυχολογία της αποµόνωσης 

και περιορίζει την επικοινωνία τους µε παιδιά τυπικής ανάπτυξης (Gintis, 

B.,1999). 
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3. Ειδικότερα, ως προς τον αριθµό των εργαστηρίων ανά σχολική µονάδα 

βρέθηκε να ποικίλλει η αναλογία εργαστηρίων και αριθµού µαθητών. 

Επιπλέον 2 από τα 16 σχολεία του δείγµατος χρησιµοποιούν εργαστήρια 

άλλων σχολικών µονάδων και 1 σχολείο δεν έχει κανένα εργαστήριο παρά το 

γεγονός ότι διδάσκονται µαθήµατα εργαστηριακά. 

 

4. Ως προς τους Τοµείς και τις Ειδικότητες που προσφέρονται στα σχολεία 

διαπιστώθηκε ένα µεγάλο εύρος προσφερόµενων ειδικοτήτων που 

εναρµονίζονται µε την τοπική αγορά εργασίας, αποτέλεσµα που 

επιβεβαιώθηκε και από τις απαντήσεις των ερωτώµενων. Η ύπαρξη 

υπερβολικού αριθµού ειδικοτήτων επιβεβαιώνεται και από την µελέτη του 

Action Plan (2003). Αντίθετη άποψη ωστόσο εκφράζουν οι µαθητές οι οποίοι 

στην πλειοψηφία τους θα ήθελαν ακόµη περισσότερες επιλογές. Οι 

ειδικότητες που βρέθηκαν να συγκεντρώνουν την πλειοψηφία των 

προτιµήσεων των µαθητών  είναι των Υπαλλήλων ∆ιοίκησης και της 

Υποστήριξης Συστηµάτων Υπολογιστών του τοµέα Πληροφορικής.  

 

5. Σε ότι αφορά το ωρολόγιο  πρόγραµµα φάνηκε ότι αυτό παρεκκλίνει από το 

θεσµικό πλαίσιο. Οι εβδοµαδιαίες διδακτικές ώρες ποικίλουν ανά σχολική 

µονάδα της ίδιας βαθµίδας. Η µόνη ερµηνεία που µπορεί να δοθεί στο εύρηµα 

αυτό είναι η ελλιπής στελέχωση των µονάδων από εκπαιδευτικό προσωπικό 

γεγονός που έχει ως αποτέλεσµα τα παιδιά να χάνουν αµέτρητες διδακτικές 

ώρες στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.  

 

6. Ως προς το αναλυτικό πρόγραµµα φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί καταβάλλουν 

σηµαντικές προσπάθειες µε ανεπαρκές διδακτικό υλικό να ανταποκριθούν 

στον ρόλο τους, εφαρµόζοντας εναλλακτικές µορφές διδασκαλίας και 

αξιολόγησης, κάτι που επιβεβαιώνεται έντονα τόσο από τις δηλώσεις των 

γονέων όσο και των µαθητών. Η έλλειψη ωστόσο ανεπαρκούς ή ακατάλληλου 

διδακτικού υλικού αποτελεί έναν σηµαντικό αρνητικό παράγοντα της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς όπως τονίζουν οι γονείς οι προσαρµογές της 

διδακτέας ύλης εναπόκεινται στην πρωτοβουλία και την ικανότητα των 

εκπαιδευτικών και δεν ανταποκρίνονται πάντα στις ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες των παιδιών τους. Το ζήτηµα ωστόσο των εναλλακτικών µορφών 

διδασκαλίας και αξιολόγησης χρήζει περαιτέρω διερεύνηση και µπορεί να 

αποτελέσει αντικείµενο µελλοντικής έρευνας καθώς όπως προέκυψε από τα 
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σχόλια των γονέων πρόκειται κυρίως για απλοποίηση της διδακτέας ύλης και 

έλλειψη εξειδικευµένων διδακτικών µεθοδολογικών προσεγγίσεων που να 

στοχεύουν στην καλλιέργεια γνωστικών λειτουργιών, κριτικής σκέψης και 

ικανότητας επίλυσης προβληµάτων.  

 

7.  Οι περαιτέρω υπηρεσίες που παρέχονται στα σχολεία σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα ποικίλουν ανά σχολική µονάδα, ωστόσο στο 100% των 

σχολείων του δείγµατος υπάρχει ψυχολόγος και στο 81,3% κοινωνικός 

λειτουργός. Παντελής είναι η έλλειψη Συµβούλου Επαγγελµατικού 

Προσανατολισµού και Συµβούλου Εργασίας παρά την αναγκαιότητα αυτών 

των ειδικοτήτων στα Επαγγελµατικά σχολεία και σε αντίθεση τόσο µε την 

εκπαίδευση που παρέχεται στα αντίστοιχα σχολεία στις χώρες της Ε.Ε  , όσο 

και µε τις απαντήσεις των γονέων οι οποίοι εκφράζουν οµόφωνα την ανάγκη 

ύπαρξης των δύο παραπάνω ειδικοτήτων µε τα µεγαλύτερα ποσοστά στις 

απαντήσεις τους. Η ανυπαρξία ενός συστήµατος συµβουλευτικής υποστήριξης 

και προσανατολισµού των ατόµων µε ειδικές ανάγκες προσοµοιάζεται µε την 

ανυπαρξία του κρίκου που συνδέει την εκπαίδευση µε την αγορά εργασίας. 

Σύµφωνα µε τον Κασσωτάκη (2003) η συµβουλευτική, η οποία αναφέρεται 

στην υποβοήθηση του ατόµου να αναπτυχθεί επαγγελµατικά και να 

αντιµετωπίσει προβλήµατα ή δυσκολίες σχετικά µε την επιλογή επαγγέλµατος 

και την ένταξή του στην αγορά εργασίας, ονοµάζεται Επαγγελµατική 

Συµβουλευτική. Η έρευνα έχει δείξει ότι τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες πολύ 

περισσότερο από τα άτοµα τυπικής ανάπτυξης έχουν ανάγκη από 

επαγγελµατική συµβουλευτική και καθοδήγηση στην προσπάθεια τους αφενός 

να επιλέξουν το επάγγελµα που τους ταιριάζει και αφετέρου να ενταχθούν 

στην αγορά εργασίας (Κάντας- Χαντζή,1991).  

 

8. Ο θεσµός του ολοήµερου σχολείου βρίσκει σύµφωνους τους εκπαιδευτικούς 

και κυρίως αυτούς που υπηρετούν στην ΕΑΕ λιγότερο από ένα χρόνο. Η 

περιορισµένη εµπειρία τους στην ειδική αγωγή τους κάνει προφανώς να 

πιστεύουν ότι κάτι τέτοιο θα βοηθούσε περισσότερο τα παιδιά στην ανάπτυξη 

γνώσεων και δεξιοτήτων. Η άποψη τους αυτή ωστόσο έρχεται σε αντίθεση µε 

τους γονείς καθώς οι µισοί από αυτούς δεν πιστεύουν στην πιθανή ωφέλεια 

που θα προκύψει είτε γιατί αµφισβητούν την αποτελεσµατικότητα του 

σχολείου, είτε γιατί θεωρούν ότι η αύξηση των διδακτικών ωρών θα 

επιβαρύνει την κατάσταση κυρίως παιδιών µε σοβαρότερα προβλήµατα.  
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9. Μια από τις ανεπάρκειες των σχολείων που επισηµαίνουν µε πολύ µεγάλη 

πλειοψηφία διευθυντές και εκπαιδευτικοί είναι η απαραίτητη παρουσία στα 

σχολεία νοσηλευτή. Η ειδικότητα αυτή υπάρχει  σήµερα µόνο στο 25% των 

σχολείων γεγονός που θέτει θέµα για την ασφάλεια των µαθητών καθώς τόσο 

οι εκπαιδευτικοί, όσο και το βοηθητικό προσωπικό -αν υπάρχει- είναι 

ανήµπορο να διαχειριστεί περιστατικά όπως π.χ µια επιληπτική κρίση. Θα 

πρέπει ωστόσο να αναφερθεί στο σηµείο αυτό ότι τα σχολεία επανδρώνονται 

µε τις ανάλογες ειδικότητες που απαιτούν οι ανάγκες των µαθητών που 

φοιτούν στα σχολεία. Κατά συνέπεια όταν δεν υπάρχει περιστατικό ανάλογο 

δεν κρίνεται απαραίτητη η παρουσία της αντίστοιχης ειδικότητας. Τα 

αποτελέσµατα ωστόσο έδειξαν ότι υπήρχαν θετικές απαντήσεις στην ερώτηση 

αυτή από όλες τις σχολικές µονάδες.  

 

10.  Η στελέχωση των σχολείων µε εκπαιδευτικούς παρουσιάζεται επίσης 

ανεπαρκής αφού  στο 37,5% των σχολικών µονάδων, το κύριο δυναµικό 

αποτελεί η κατηγορία αναπληρωτών – ωροµισθίων. Η έλλειψη µόνιµου 

προσωπικού επιβαρύνει ποικιλοτρόπως την λειτουργία του σχολείου καθώς 

επιφέρει έλλειψη δηµιουργίας συνεκτικών δεσµών µέσα στην σχολική 

κοινότητα τόσο µεταξύ των εκπαιδευτικών όσο και µεταξύ εκπαιδευτικών-

µαθητών και εκπαιδευτικών-γονέων. Αυτό έχει επίσης ως αποτέλεσµα την 

αδυναµία εφαρµογής διαθεµατικών προσεγγίσεων όπως προβλέπεται από το 

αναλυτικό πρόγραµµα αλλά και την αδυναµία υλοποίησης µακροπρόθεσµων 

εξατοµικευµένων εκπαιδευτικών προγραµµάτων (ΕΕΠ). Το αποτέλεσµα αυτό 

επιβεβαιώνεται επίσης από την συντριπτική πλειοψηφία των µαθητών οι 

οποίοι εκφράζουν έντονα την δυσαρέσκεια τους για την συνεχή εναλλαγή των 

εκπαιδευτικών στα σχολεία τους. 

 

11. Η εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών που στελεχώνουν τα ΤΕΕ 

µπορεί από τα αποτελέσµατα να κριθεί ικανοποιητική καθώς το 12,7% των 

εκπαιδευτικών διαθέτουν µεταπτυχιακό τίτλο στην ΕΑΕ και το 33,2% ετήσια 

επιµόρφωση. Το υπόλοιπο ωστόσο περίπου 50%  αναφέρουν ως µοναδικό 

προσόν την προϋπηρεσία τους και ένα σηµαντικό ποσοστό εκπαιδευτικών δεν 

απαντά στην ερώτηση. Αρνητικό επίσης µπορεί να θεωρηθεί το ότι  το 80,8% 

των εκπαιδευτικών έχει µικρή εµπειρία στην ΕΑΕ καθώς ο χρόνος υπηρεσίας 

τους κυµαίνεται σε 1-5 χρόνια. Πολύ θετικό ωστόσο είναι το γεγονός ότι το 
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29,7% των εκπαιδευτικών εµφανίζονται να έχουν ένα συνδυασµό προσόντων 

ή κατάρτισης στην Ειδική Αγωγή γεγονός πάντως που φαίνεται να µην 

επαρκεί για την αντιµετώπιση των ποικίλων προβληµάτων αφού περίπου το 

80% των εκπαιδευτικών και το 70% των διευθυντών θεωρούν ότι χρειάζονται 

επιµόρφωση προκειµένου να ανταποκριθούν πληρέστερα  στο ρόλο τους στην 

συγκεκριµένη σχολική δοµή, άποψη µε την οποία συµφωνεί και το 50% 

περίπου των γονέων. Η ανάγκη των εκπαιδευτικών για επιµόρφωση στην 

ειδική αγωγή έχει τεκµηριωθεί και από άλλες έρευνες στην Ελλάδα 

(Παντελιάδου και Πατσιοδήµου, 2000 ; Παντελιάδου, Σ., 

Νικολαραϊζη,Μ.,2000) και οφείλεται κυρίως στην ελλιπή βασική εκπαίδευση 

των εκπαιδευτικών ειδικά της ∆ευτεροβάθµιας. Η έλλειψη παρουσίας 

γνωστικών αντικειµένων Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας στα προγράµµατα 

των πανεπιστηµιακών σχολών ήταν εντονότερη στα προηγούµενη χρόνια µε 

αποτέλεσµα οι µεγαλύτεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί να εκφράζουν εντονότερα 

την ανάγκη επιµόρφωσης τόσο σε θέµατα διδακτικής µεθοδολογίας όσο και 

σε θέµατα αντιµετώπισης προβληµάτων συµπεριφοράς στην σχολική τάξη.  

 

12. Ως προς την σύσταση του µαθητικού πληθυσµού, τα αποτελέσµατα έδειξαν 

ότι υπάρχει έντονη ετερογένεια τόσο ως προς το εύρος ηλικίας των µαθητών 

όσο και ως προς τις ιδιαίτερες  εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Στο σύνολο των 

σχολικών µονάδων Α΄ και Β΄ Βαθµίδας η ηλικία των µαθητών κυµαίνεται από 

12-40 ετών. Το εύρηµα αυτό µπορεί να θεωρηθεί σηµαντικά αρνητικός 

παράγοντας τόσο σε επίπεδο εκπαιδευτικό, όσο και κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης ιδιαίτερα αν συνδυαστεί µε την µεγάλη ετερογένεια των 

ειδικών κατηγοριών. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, στα ΤΕΕ που 

συµµετείχαν στην έρευνα υπάρχουν όλες οι κατηγορίες ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών µε κυρίαρχη την νοητική καθυστέρηση ενώ 

σηµαντικό είναι το ποσοστό παιδιών µε ειδικές µαθησιακές δυσκολίες. 

Επιπλέον ,σε όλες τις σχολικές µονάδες  υπάρχει συνύπαρξη τουλάχιστον 2 

ειδικών κατηγοριών ενώ σε κάποιες φτάνουν να συνυπάρχουν µέχρι και 8 

κατηγορίες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Στο σηµείο αυτό θα ήταν 

παράλειψη να µην γίνει µνεία στα σχόλια των γονέων και των µαθητών που 

συµµετείχαν στην έρευνα και εκφράζουν έντονα την ανησυχία τους για 

περιπτώσεις ενδοσχολικής βίας. Μαθητές που ανήκουν σε ήπιες κατηγορίες 

εκπαιδευτικών αναγκών κάνουν λόγο για θυµατοποίηση και αναφέρουν 

βιώµατα «σοκ» στο σχολικό περιβάλλον και περιπτώσεις ατιµωρησίας. Η 
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έντονη ετερογένεια του µαθητικού πληθυσµού δυσχεραίνει επίσης το 

εκπαιδευτικό έργο καθώς στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι εκπαιδευτικοί 

δηλώνουν ότι αναγκάζονται να λειτουργούν µεθοδολογικά σε πολλά επίπεδα 

αφού το γνωστικό επίπεδο αλλά και η ηλικία των µαθητών µιας τάξης ποικίλει 

σηµαντικά. Η εκλεκτική θεωρία, της οποίας βασικοί εκπρόσωποι είναι οι 

Thorpe, Schmuller και Bruner, συνδυάζει τα όµοια στοιχεία των διάφορων 

ψυχολογικών θεωριών µάθησης µε τα νεότερα πορίσµατα της 

ψυχοπαιδαγωγικής έρευνας και υποστηρίζει ότι η µάθηση αποβαίνει 

αποτελεσµατική όταν η διδακτέα ύλη ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντα των µαθητών, όταν αντιστοιχεί στο πνευµατικό επίπεδο και 

στην φάση βιολογικής ωρίµανσης του µαθητή αλλά και στην ύπαρξη 

κινήτρων (Πόρποδας, Κ.,1992). Αυτό σηµαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει 

να διαθέτουν έναν σηµαντικό αριθµό µεθοδολογικών επιλογών, ποικιλία 

διδακτικού υλικού  και την απαραίτητη κατάρτιση για να µπορούν να είναι 

αποτελεσµατικοί και γόνιµοι χειριστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Τέλος, διαπιστώθηκε ότι την πλειοψηφία του µαθητικού πληθυσµού 

αποτελούν τα αγόρια µε µικρή ωστόσο διαφορά από τα κορίτσια, ενώ 

µεγαλύτερος είναι ο αριθµός των µαθητών της Α΄ Βαθµίδας, αποτέλεσµα που 

επιβεβαιώνει τα αποτελέσµατα άλλων ερευνών (Action Plan, 2003) για 

σχολική διαρροή ενός µεγάλου ποσοστού µαθητών από την Α΄ στην Β΄ 

Βαθµίδα. Αξίζει να αναφερθεί τέλος ότι στο 25% των σχολικών µονάδων που 

συµµετείχαν στην έρευνα φοιτούν αδιάγνωστοι µαθητές, γεγονός που 

καταδεικνύει άλλη µία αδυναµία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος: 

είτε τον ελάχιστο αριθµό ΚΕ∆∆Υ που αδυνατεί να εξυπηρετήσει τον 

εισερχόµενο αριθµό αιτήσεων, είτε  την ανυπαρξία εναλλακτικών σχολικών 

δοµών για παιδιά που δεν παρουσιάζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά 

δεν κατάφεραν να προσαρµοστούν στο γενικό σχολείο, υπόθεση η οποία 

επιβεβαιώνεται και από τους µαθητές.    

 

13. Τα µεγαλύτερα ποσοστά διευθυντών και εκπαιδευτικών θεωρούν ότι στα 

σχολεία τους υπάρχουν µαθητές που δεν θα µπορέσουν να ασκήσουν ποτέ την 

ειδικότητα στην οποία φοιτούν και ότι θα έπρεπε µε βάση τις ανάγκες τους να 

φοιτούν σε άλλη σχολική δοµή. Οι απόψεις τους αναδεικνύουν ένα από τα 

σοβαρότερα ίσως προβλήµατα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος που 

σχετίζεται µε την έλλειψη κατάλληλων σχολικών δοµών ή την έλλειψη 

κατάλληλων αναλυτικών προγραµµάτων για τις διάφορες κατηγορίες ειδικών 
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αναγκών. Το πρόβληµα αυτό λαµβάνει εξαιρετικά µεγάλες αρνητικές 

διαστάσεις αν σκεφτεί κανείς ότι τα παιδιά που δεν µπορούν να 

ανταποκριθούν στο αναλυτικό πρόγραµµα του σχολείου απλά βρίσκονται εκεί 

ως απλοί θεατές της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η φοίτηση τους παίρνει 

την µορφή φύλαξης και µόνο. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να χάνεται πολύτιµος 

χρόνος εκπαίδευσης σε µια γόνιµη ηλικία µάθησης και να αποφοιτούν µε ένα 

πτυχίο που δεν αντιπροσωπεύει ούτε τις επαγγελµατικές γνώσεις τους, ούτε 

τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Αξίζει στο σηµείο αυτό να αναφερθεί 

ανεπίσηµη δήλωση διευθυντή σχολείου σύµφωνα µε την οποία στο σχολείο 

υπάρχουν παιδιά που δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση. Από την άλλη 

πλευρά δεν εφαρµόζονται εξατοµικευµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα λόγω 

της ανεπάρκειας του διδακτικού προσωπικού µε αποτέλεσµα όλα αυτοί οι 

παράγοντες να µειώνουν το επίπεδο του γνωστικού αντικειµένου των ΤΕΕ 

επιβαρύνοντας παράλληλα και  την µάθηση παιδιών µε ήπιες εκπαιδευτικές 

ανάγκες.  

 

14. Η ακαταλληλότητα της σχολικής δοµής για κάποιες κατηγορίες ειδικών 

αναγκών επιβεβαιώνεται και στην επιλογή της ειδικότητας καθώς διευθυντές 

και εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η επιλογή της ειδικότητας στην οποία 

φοιτούν τα παιδιά δεν είναι στις περισσότερες περιπτώσεις συνειδητή επιλογή 

των µαθητών αλλά των γονέων τους ή των ίδιων των εκπαιδευτικών του 

σχολείου, άποψη µε την οποία οι γονείς στα µεγαλύτερα ποσοστά τους 

διαφωνούν. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι γονείς  που διαφωνούν είναι 

αυτοί που τα παιδιά τους ανήκουν κυρίως στην κατηγορία των ειδικών 

µαθησιακών δυσκολιών ενώ οι γονείς παιδιών µε σοβαρότερες ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες συµφωνούν ότι τόσο η δοµή φοίτησης όσο και η 

επιλογή της ειδικότητας ήταν δική τους απόφαση  είτε γιατί το παιδί δεν ήταν 

ικανό στην λήψη απόφασης, είτε γιατί δεν υπήρχε άλλη εκπαιδευτική δοµή 

που να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες του παιδιού τους. Το τελευταίο 

επιβεβαιώνεται µε συντριπτικά ποσοστά και από τους ίδιους τους µαθητές οι 

οποίοι σε ποσοστό 82,1% δηλώνουν ότι φοιτούν αναγκαστικά στο 

συγκεκριµένο σχολείο γιατί εκτός από το γενικό σχολείο δεν είχαν άλλη 

επιλογή που να ταιριάζει στις ανάγκες τους.  

Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται το έργο των 

σχολικών µονάδων, τα παιδιά να βρίσκονται εκεί αναγκαστικά ή εξαιτίας της 

επιλογής των γονέων τους και όχι επειδή το σχολείο ταιριάζει στις 
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προτιµήσεις, τις δυνατότητες ή τις επιλογές τους, να µην µπορούν να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τους σχολείου και στο τέλος της σχολικής 

φοίτησης να επιστρέφουν στο σπίτι ανίκανα να διαχειριστούν τον εαυτό τους 

ή να ζήσουν αυτόνοµα. Από την άλλη πλευρά, αξίζει να σηµειωθεί στο σηµείο 

αυτό το µεγάλο ποσοστό παιδιών µε προβλήµατα συµπεριφοράς που 

διαπιστώθηκε να φοιτούν στα ΤΕΕ , ένα εύρηµα που παραπέµπει σε ένα 

κοινωνικό πρόβληµα για το οποίο δεν φαίνεται να υλοποιείται καµία 

συστηµατική προσπάθεια από την πλευρά της πολιτείας ώστε αυτά τα παιδιά 

να µπορέσουν να ενταχθούν στο γενικό σχολείο καθώς νοητικά δεν υστερούν 

από τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. 

 

15. Τέλος, ως προς την σύνδεση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης που παρέχεται 

στα ΤΕΕ µε την επαγγελµατική αποκατάσταση, αυτή παρουσιάζεται 

ανύπαρκτη αφού δεν υλοποιείται καµία εναλλακτική µορφή εκπαίδευσης που 

να προωθεί την επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων, αποτέλεσµα 

που επιβεβαιώνεται και από τις τέσσερις οµάδες των ερωτώµενων. Γονείς και 

µαθητές εκφράζουν έντονα τις ανησυχίες τους για το εργασιακό µέλλον των 

αποφοίτων και δηλώνουν µε µεγάλα ποσοστά την επιθυµία τους για 

παράλληλη εργασιακή απασχόληση κατά τη διάρκεια της φοίτησης σε 

πραγµατικό περιβάλλον εργασίας  και σύµφωνα µε το πρότυπο των 

ευρωπαϊκών χωρών. Συγκεκριµένα το µεγαλύτερο ποσοστό διευθυντών και 

εκπαιδευτικών θεωρούν ως την καταλληλότερη µορφή εκπαίδευσης την 

υποστηριζόµενη ή υποστηρικτική εργασία ενώ οι γονείς την εκπαίδευση σε 

πραγµατικό εργασιακό χώρο µε εποπτεία. Οι δύο αυτές εναλλακτικές µορφές 

εκπαίδευσης οµοιάζουν κατά πολύ και προφανώς συγκεντρώνουν τις 

προτιµήσεις των ερωτώµενων καθώς τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες έχουν 

αδυναµίες στην λειτουργία της γενίκευσης µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να 

εφαρµόσουν ό,τι έχουν µάθει, έξω από το πλαίσιο στο οποίο το έχουν 

διδαχτεί, εν προκειµένω το εργαστήριο.  

 

16. Γενικότερα τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι στα µεγαλύτερα 

ποσοστά τους διευθυντές, γονείς και µαθητές πιστεύουν στην 

αποτελεσµατικότητα του σχολείου παρά τις ελλείψεις και τις ανεπάρκειες που 

αναδύθηκαν, άποψη µε την οποία διαφωνεί ωστόσο η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών. Το αποτέλεσµα αυτό θα πρέπει να κριθεί µε κάποια επιφύλαξη 

καθώς έρχεται σε τέλεια αντίφαση µε τα αποτελέσµατα των προηγούµενων 
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παραγράφων. Η περαιτέρω στατιστική ανάλυση των απόψεων των 3 οµάδων 

ανέδειξε µεταβλητές στατιστικά σηµαντικές για τις απαντήσεις τους: 

α)Οι απόψεις των γονέων επηρεάζονται από την εκάστοτε σχολική µονάδα 

που φοιτά το παιδί τους και την προσωπική σχέση µε τους υπηρετούντες σε 

αυτήν, αλλά και από το εκπαιδευτικό τους επίπεδο αφού σύµφωνα µε τις 

δηλώσεις τους το 46,1% των γονέων που συµµετείχαν στην έρευνα είναι 

απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα στα σχολεία της 

περιφέρειας οι γονείς  ασχολούνται κυρίως µε αγροτικές εργασίες ενώ 

σύµφωνα µε δηλώσεις των διευθυντών ένα σηµαντικό ποσοστό γονέων δεν 

συµµετείχε στην έρευνα καθώς είναι γονείς µε ειδικές ανάγκες. Επιπλέον, η 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δηλώνει ότι πολλοί γονείς και ιδιαίτερα αυτοί 

που έχουν χαµηλές προσδοκίες από τα παιδιά τους, παρουσιάζονται συχνά 

απρόθυµοι για συνεργασία. Τα αποτελέσµατα έδειξαν επίσης ότι οι γονείς 

είναι ανεπαρκώς ενηµερωµένοι για διάφορους τοµείς λειτουργίας του 

σχολείου του παιδιού τους.  

β)  Με επιφύλαξη θα πρέπει να κριθεί και η άποψη των διευθυντών καθώς 

βρέθηκε ότι οι γυναίκες διευθύντριες διαφωνούν µε την αποτελεσµατικότητα 

του σχολείου -σε αντίθεση µε τους άνδρες- και παρουσιάζονται πιο αυστηρές 

και απαιτητικές στην κρίση τους.  

γ) Η θετική άποψη των µαθητών µπορεί να ερµηνευτεί ως ένα βαθµό από την 

συναισθηµατικά καλή σχέση τους µε τους εκπαιδευτικούς η οποία έχει ως 

αποτέλεσµα να δηµιουργεί προσδοκίες για επαγγελµατική αποκατάσταση 

αλλά και από την άγνοια των µαθητών για τις δυσκολίες της επαγγελµατικής 

αποκατάστασης και της αγοράς εργασίας. Επιπλέον σηµαντικό ρόλο στις 

απαντήσεις τους παίζει η κατηγορία ειδικής ανάγκης που ανήκουν αφού το 

µεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών που πιστεύει στην αποτελεσµατικότητα του 

σχολείου ανήκει σε ήπιες κατηγορίες εκπαιδευτικών αναγκών. Το αίσθηµα 

της επιτυχίας στο σχολικό περιβάλλον βελτιώνει την αυτοεικόνα τους και την 

αυτοεκτίµηση τους µε αποτέλεσµα να παρουσιάζονται πιο αισιόδοξοι για το 

µέλλον τους.  

 

 Θα πρέπει στο σηµείο αυτό να αναφερθεί η µελέτη που έγινε το 2004 από την 

∆ιεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και το Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο στα πλαίσια του έργου «Χαρτογράφηση-Αναλυτικά Προγράµµατα 

Ειδικής Αγωγής». Απώτερος σκοπός της δράσης αυτής ήταν να συγκεντρωθούν 

στοιχεία για τη χαρτογράφηση που να επιτρέπουν τον προγραµµατισµό της 
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ενσωµάτωσης της Ειδικής Αγωγής στο ενιαίο εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας 

µας, και να δηµιουργηθούν προοπτικές µέσω των ΑΠΣ για υψηλής ποιότητας, 

απαιτητικής, ισότιµης και κατάλληλης εκπαίδευσης για όλους τους µαθητές µε 

ειδικές ανάγκες που φοιτούν στις διάφορες δοµές του εκπαιδευτικού µας 

συστήµατος.  

 Η έλλειψη µέχρι τότε στοιχείων για τον τρόπο λειτουργίας των δοµών της 

Ειδικής Αγωγής είχε ως συνέπεια την δυσκολία παρακολούθησης και 

προγραµµατισµού δράσεων στις ΣΜΕΑΕ που θα είχαν  στόχο την εξυπηρέτηση 

εκπαιδευτικών, γονέων και µαθητών στις αντίστοιχες σχολικές µονάδες και την 

αναβάθµιση της ποιότητας των παροχών στην Ειδική Αγωγή. 

 Παρά το γεγονός ότι η παραπάνω µελέτη αποτέλεσε µια από τις 

συστηµατικότερες προσπάθειες των τελευταίων χρόνων στο χώρο της Ειδικής 

Αγωγής και ανέδειξε σηµαντικές ανεπάρκειες, δυσλειτουργίες και ελλείµµατα, 

δεν φαίνεται να έχει  αλλάξει κάτι 6 χρόνια µετά, καθώς τα αποτελέσµατα της 

παρούσης µελέτης επιβεβαιώνουν τα ευρήµατα της  χαρτογράφησης του 2004 ως 

προς τις εξής µεταβλητές:  

1. Ανεπαρκής αριθµός ΤΕΕ ανά γεωγραφική περιφέρεια 

2. Ακατάλληλες συνθήκες στέγασης 

3. Έλλειψη παρεχόµενων υπηρεσιών 

4. Ανισοκατανοµή εκπαιδευτικού προσωπικού σε αστικά κέντρα και περιφέρεια 

5. Ολιγοετή εµπειρία των εργαζοµένων εκπαιδευτικών στην ΕΑΕ 

6. Κυρίαρχες κατηγορίες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών: νοητική 

καθυστέρηση και ειδικές µαθησιακές δυσκολίες 

7. Απόκλιση της προβλεπόµενης λειτουργίας των Σµεαε λόγω έλλειψης άλλων 

υποστηρικτικών δοµών.     

Απότοκος της µελέτης χαρτογράφησης ήταν η δηµιουργία ΑΠΣ για τις διάφορες 

κατηγορίες εκπαιδευτικών αναγκών, αλλά ως προς τις υπόλοιπες µεταβλητές που 

αναφέρθηκαν τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας δεν αναδεικνύουν καµία 

συστηµατική προσπάθεια ή βελτίωση στην δοµή και την λειτουργία των ΤΕΕ. 

 

6.2 Περιορισµοί της έρευνας 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφερθούν ορισµένοι περιορισµοί οι οποίοι θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της 

παρούσης µελέτης.  

1. Η συλλογή των δεδοµένων έγινε µε ερωτηµατολόγια που αποστάληκαν 

ταχυδροµικώς µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατός ο έλεγχος των 
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συνθηκών συµπλήρωσης τους. Αυτό σηµαίνει ότι οι ερωτώµενοι µπορεί 

να επηρεάστηκαν ή να βοηθήθηκαν στην συµπλήρωση τους µε ποικίλους 

τρόπους. Ιδιαίτερα τα ερωτηµατολόγια των µαθητών βρέθηκαν σε 

κάποιες περιπτώσεις συµπληρωµένα µε τον γραφικό χαρακτήρα του 

γονέα. 

2. Η διατύπωση των ερωτήσεων στο ερωτηµατολόγιο των µαθητών 

διαφοροποιήθηκε µε στόχο να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες ανάγκες τους 

µε αποτέλεσµα σε ερωτήσεις κοινές για τις τέσσερις οµάδες του 

δείγµατος   να µειώνεται η εγκυρότητα του. 

3. Τα συµπεράσµατα που εξήχθησαν αφορούν αποκλειστικά στα ΤΕΕ 

Ειδικής Αγωγής Α΄ και Β΄ Βαθµίδας  και δεν µπορούν να γενικευτούν για 

τις υπόλοιπες ΣΜΕΑΕ που παρέχουν Επαγγελµατική Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση.    

 

 

6.3  Αξιοποίηση Αποτελεσµάτων- Προτάσεις  

 

 Τα αποτελέσµατα της παρούσης µελέτης ανέδειξαν ελλείµµατα και 

ανεπάρκειες στην λειτουργία των ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής που βρίσκονται σε 

λειτουργία κατά το σχολικό έτος 2009-2010. Ο  αριθµός των σχολικών µονάδων 

που συµµετείχαν στην έρευνα αλλά και ο αριθµός του τελικού δείγµατος των 

υποκειµένων µπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικός για την γενίκευση των 

αποτελεσµάτων.  

 Τα αποτελέσµατα µπορούν να αξιοποιηθούν ως κίνητρο για την δηµιουργία 

νέων σχολικών µονάδων µε στόχο την παροχή ίσων ευκαιριών για επαγγελµατική 

εκπαίδευση και κατάρτιση  σε όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες, την 

αναπροσαρµογή και τον επαναπροσδιορισµό τους αναλυτικού προγράµµατος, την 

συγγραφή κατάλληλου εκπαιδευτικού και διδακτικού υλικού, τον 

επαναπροσδιορισµό του ρόλου των ΚΕ∆∆Υ για την κατάρτιση Εξατοµικευµένων 

Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων και την υλοποίηση επιµορφωτικών 

προγραµµάτων στην ∆ιδακτική Μεθοδολογία και την Ειδική Αγωγή για τους 

εκπαιδευτικούς .  

  

Το σηµαντικότερο ωστόσο εύρηµα αυτής της εργασίας είναι η µη σύνδεση της 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης µε την επαγγελµατική αποκατάσταση των 

αποφοίτων, ένα θέµα που αποτελεί  το κύριο µέληµα των µαθητών και των 
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γονέων αλλά και το βασικό ερώτηµα αυτής της ερευνητικής προσπάθειας. Οι  

προτάσεις που ακολουθούν εστιάζουν στον επαγγελµατικό προσανατολισµό, την 

επαγγελµατική κατάρτιση, την επαγγελµατική συµβουλευτική και την 

επαγγελµατική αποκατάσταση των µαθητών, καθώς και στον σχεδιασµό 

προγραµµάτων εκπαιδευτικής πολιτικής που θα ενθαρρύνουν και θα ενισχύουν 

την πρώιµη επαγγελµατική ανάπτυξη και σταδιοδροµία. Η ιδιαίτερη βαρύτητα 

που δίνεται σ’ αυτούς τους  τοµείς  πηγάζει αφενός από την ανάγκη των Αµεα για 

µια αξιοπρεπή και αυτόνοµη διαβίωση στην ενήλικη ζωή και αφετέρου από τα 

ιδιαίτερα προβλήµατα που έχουν να αντιµετωπίσουν τα άτοµα αυτά εξαιτίας της 

ιδιαιτερότητας τους. Τα προβλήµατα αυτά  µπορούν να συνοψιστούν στα εξής:   

• Στερούνται επαρκούς Εκπαιδευτικής & Επαγγελµατικής πληροφόρησης 

• ∆εν έχουν γνώση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς τους 

• Έχουν χαµηλή αυτοεκτίµηση 

• Στερούνται δεξιοτήτων λήψης απόφασης & µετάβασης 

• Αντιµετωπίζουν προκαταλήψεις & στερεότυπα 

• Συχνά απασχολούνται µερικώς & σε εργασία χωρίς ενδιαφέρον, 

ικανοποιητική αµοιβή  & εξέλιξη 

• Υποφέρουν από ανεργία, & κοινωνικό αποκλεισµό 

 

Οι παραπάνω δυσκολίες µπορούν να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά ως εξής:  

• Στελέχωση των ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής µε Συµβούλους Επαγγελµατικού 

Προσανατολισµού. 

• Αξιολόγηση των κλίσεων, των ενδιαφερόντων, των φιλοδοξιών και των 

αντιλήψεων του µαθητή για την εργασία. 

• Εντελεχής µελέτη του ιστορικού και βαθιά κατανόηση των συµπτωµάτων 

της ειδικής ανάγκης. 

• Συνεργασία µε το οικογενειακό περιβάλλον. 

• ∆ιερεύνηση των περιβαλλοντικών παραγόντων (κοινότητα, αγορά 

εργασίας). 

• Συµβουλευτική υποστήριξη στην ικανότητα λήψης απόφασης. 

• Παραποµπή του µαθητή στην κατάλληλη σχολική δοµή ή στον αντίστοιχο 

Τοµέα φοίτησης και Ειδικότητας των ΤΕΕ. 
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   Στο πλαίσιο της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης οι προτάσεις 

εστιάζονται στην αναµόρφωση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων προκειµένου να 

διασφαλίζεται η ύπαρξη αντιστοιχίας πιστοποιητικού και προσόντων των αποφοίτων: 

• Παροχή των απαραίτητων πόρων σε χρόνο και χρήµα για την κατάρτιση 

Εξατοµικευµένων Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων εκπαίδευσης. 

• Κατάρτιση Εξατοµικευµένου Σχεδίου Μετάβασης στην εργασία µε την 

συνεργασία Συµβούλου Εργασίας, οικογένειας και µαθητή. 

• Παροχή εµπειριών σε πραγµατικές συνθήκες εργασίας κατά την διάρκεια 

της εκπαίδευσης.   

• Παροχή πόρων για την συνεχιζόµενη επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. 

• Εξασφάλιση πρόσβασης όλων των µαθητών σε αντίστοιχη µε την 

ειδικότητα τους πρακτική άσκηση ως προαπαιτούµενου για την αποφοίτηση 

τους. 

• Αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών µε στόχο την ανάπτυξη 

κοινωνικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων επίλυσης προβληµάτων στο χώρο 

εργασίας. 

• Στενή συνεργασία σχολείου και αγοράς εργασίας.  

 

Σε πολιτικό επίπεδο θα πρέπει να ληφθούν µέτρα για την διασφάλιση µιας 

επιτυχούς διαδικασίας µετάβασης των µαθητών στην αγορά εργασίας: 

• Παροχή θεσµοθετηµένων και άτυπων κινήτρων στις επιχειρήσεις για την 

παροχή θέσεων εργασίας (π.χ φορολογικές ελαφρύνσεις, κοινωνική 

αναγνώριση κλπ.) 

•  Εφαρµογή απαραίτητων µέτρων για την διασφάλιση της επιτυχίας της 

µεταβατικής διαδικασίας 

• Παροχή στις επιχειρήσεις οικονοµικών ενισχύσεων για την άρση των 

εµποδίων προσβασιµότητας, την κατάλληλη διαµόρφωση πόστων 

εργασίας, την προµήθεια απαραίτητου ειδικού εξοπλισµού. 

• ∆ηµιουργία ηλεκτρονικού δικτύου εργοδοτών συνεργαζόµενων µε τις 

σχολικές µονάδες. 

• Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών εντός των συνεργαζόµενων επιχειρήσεων  

µε στόχο την εξοικείωση τους στην καθηµερινή πρακτική. 

• Ανάπτυξη συστήµατος υποστήριξης των Αµεα µετά την αποφοίτηση τους, 

µέσω της παρακολούθησης και αξιολόγησης της διαδικασίας και των 

αποτελεσµάτων της µετάβασης. 



 168

 

Η επαγγελµατική αποκατάσταση, ανάπτυξη και σταδιοδροµία είναι µια 

διαδικασία που προέρχεται από την δυναµική αλληλεπίδραση ατοµικών και 

περιβαλλοντικών παραγόντων: 

• Ατοµικοί παράγοντες (ικανότητες, κλίσεις, ενδιαφέροντα κλπ.) 

• Παράγοντες πλαισίου (οικογένεια, αγορά εργασίας) 

• Παράγοντες αξιών  

• Παράγοντες εργασιακού περιβάλλοντος (προσαρµογές) 

• Παράγοντες απόδοσης, παραγωγής 

(Wadsworth, J., Milsom, A., & Cocco, K.,2004). 

 

Η επιλογή της κατάλληλης παρέµβασης εξαρτάται κάθε φορά από τις 

ιδιαιτερότητες του µαθητή, το περιβάλλον που ζει και πρόκειται να εργαστεί, τις αξίες 

και τα πιστεύω του, τις ευκαιρίες για εκπαίδευση και για ισότιµη ένταξη στην 

κοινωνία. Αποτελεί πρόκληση αλλά και επιτακτική ανάγκη στην ειδική 

επαγγελµατική εκπαίδευση η αναβάθµιση των δοµών και των συστηµάτων 

υποστήριξης των Αµεα µε κύριο στόχο την διευκόλυνση της επαγγελµατικής και 

κοινωνική τους ένταξης που θα τα οδηγήσει στην αυτονοµία.  
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                               Θεσσαλονίκη  30/10/2009 
 

Αξιότιµε  ∆ιευθυντά  κ. , 
 

Στο πλαίσιο των µεταπτυχιακών σπουδών µου στην Ειδική Αγωγή στο Τµήµα 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, εκπονώ 

έρευνα στα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ και Β΄ Βαθµίδας µε θέµα: «Τεχνικά 

Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια Α΄ και Β΄ Βαθµίδας (µελλοντικά Ειδικά 

Επαγγελµατικά Γυµνάσια και Ειδικά Επαγγελµατικά Λύκεια Ν. 3699/2008): 

Παράµετροι δοµής και λειτουργίας, επιµορφωτικές ανάγκες εκπαιδευτικών, 

απόψεις µαθητών και γονέων για τις παρεχόµενες υπηρεσίες». 

Η έρευνα αυτή είναι πανελλαδική και απευθύνεται σε όλα τα ΤΕΕ Ειδικής 

Αγωγής της ελληνικής επικράτειας. Έχει ως κύριο σκοπό να δώσει µια σαφή 

περιγραφή της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των ΑµΕΑ στην Ελλάδα, 

όπως αυτή προσφέρεται µέσα από τις συγκεκριµένες σχολικές µονάδες, να 

αναδειχτούν τυχόν ελλείψεις και ανεπάρκειες, να καταγράψει τις απόψεις και τις 

ανάγκες των εκπαιδευτικών, των γονέων και των µαθητών για τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες και γενικότερα να δώσει µιαν απάντηση στο βασικό ερώτηµα: σε ποιον 

βαθµό τα επαγγελµατικά σχολεία της Ειδικής Αγωγής της χώρας επιτελούν τους 

σκοπούς της ύπαρξης και της λειτουργίας τους;  

 Η βιβλιογραφική διερεύνηση του πεδίου έδειξε ότι η επαγγελµατική 

εκπαίδευση είναι πολυδιάστατη και σηµαντική για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και 

αναπηρίες και τις οικογένειες τους, καθώς µέσω της εργασίας διασφαλίζουν  

οικονοµική ανεξαρτησία και αυξηµένη αυτό-εκτίµηση, ενώ επιτυγχάνουν οµαλή 

κοινωνική ένταξη στην κοινότητα. Εξάλλου, η εµπειρία µου ως καθηγήτριας σε ΤΕΕ 

Ειδικής Αγωγής Α΄ & Β΄ Βαθµίδας ενίσχυσε την πεποίθησή µου ότι κύριο µέληµα 

των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και των οικογενειών τους είναι να αποκτήσουν στο 

σχολείο κάποια επαγγελµατική εξειδίκευση, ώστε να µπορέσουν να ενταχθούν στην 

αγορά εργασίας και να ζήσουν αυτόνοµα και ανεξάρτητα από την οικογένεια και τους 

άλλους κοινωνικούς φορείς. Επιπλέον, η έντονη ετερογένεια του µαθητικού 

πληθυσµού, η αποσπασµατική φύση της σχέσης εργασίας των εκπαιδευτικών 

(αναπληρωτές, ωροµίσθιοι, αποσπασµένοι), η έλλειψη επιµόρφωσης και κατάλληλου  
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διδακτικού υλικού, καθιστούν συχνά ανεπαρκή τον ρόλο των συγκεκριµένων 

σχολικών µονάδων. 

Η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου που ακολουθεί είναι προαιρετική και 

ανώνυµη. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ των προτέρων για τη διάθεσή σας να 

συνεργαστείτε και να συµβάλετε προσωπικά στη βελτίωση των συνθηκών 

λειτουργίας και των παρεχόµενων υπηρεσιών στις συγκεκριµένες σχολικές µονάδες. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας θα σας αποσταλούν ταχυδροµικά ή ηλεκτρονικά, 

αν το επιθυµείτε και εφόσον συµπληρώσετε το ειδικό πλαίσιο στο κάτω µέρος της 

σελίδας. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετική µε τη συµπλήρωση του 

ερωτηµατολογίου ή την έρευνα, σας παρακαλώ να µη διστάσετε να επικοινωνήσετε 

µαζί µου.  

 

Με τιµή 

Ιωάννα Αθανασίου 

Φιλόλογος-Ειδική παιδαγωγός 

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τµήµατος Ειδικής Αγωγής  

του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 

e-mail: ioannathanasiou@yahoo.gr ( τηλ. 6974 557601) 

 

Επιθυµώ να ενηµερωθώ για 

τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: 

…………………………… 

Ονοµατεπώνυµο: ………………….. 

……………………………………... 

 

Τ.Κ: 

…………. 
 

Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: 

…………………………… 

 

Επισήµανση: Σας παρακαλώ να επιστρέψετε ταχυδροµικά το ερωτηµατολόγιο 

συµπληρωµένο µέχρι τις 10 ∆εκεµβρίου 2009. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 
                                            
Α΄ ΜΕΡΟΣ: ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
        

 
1. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΩ:  …………………….. 

2. ΦΥΛΟ:                                                             ΑΝ∆ΡΑΣ              ΓΥΝΑΙΚΑ 

3. ΗΛΙΚΙΑ:                                                    25-35      36-45     46-55   56-65 

4. ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ (ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ):       ……………………… 

5. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΑΕ:                          Α) διδακτορικό   στην ΕΑΕ 

                                                                               Β) µεταπτυχιακό στην ΕΑΕ 

                                                                               Γ) ετήσια επιµόρφωση  

                                                                               ∆) µετεκπαίδευση 

                                                                               Ε) προϋπηρεσία στην ΕΑΕ 

                                                                       Ζ) άλλο (Περιγράψτε µε συντοµία) 

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

6. ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :                  Α) µόνιµος - οργανική 

                                                                         Β) αναπληρωτής 

                                                                               Γ) ωροµίσθιος   

                                                                              ∆) µόνιµος αποσπασµένος 

                                                                                

7. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:                Α)έγγαµος 

                                                                               Β)άγαµος                                                                               

                                                                               Γ)διαζευγµένος 

                                                                               ∆) χήρος 

8. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗ  

     ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΑ:            Α)Κάτω από 1 χρόνο 

                                                                         Β)1-5 χρόνια 

                                                                         Γ) 6-10 χρόνια 

                                                                         ∆) Πάνω από 10 χρόνια 

 

9. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ:            Α)Κάτω από 1 χρόνο 

                                                                         Β)1-5 χρόνια 

                                                                         Γ) 6-10 χρόνια 

                                                                         ∆) Πάνω από 10 χρόνια 

 

10. ΒΑΛΤΕ Χ ΣΤΗΝ ΒΑΘΜΙ∆Α ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΣ: 

Α΄ Βαθµίδα                             Β΄ Βαθµίδα  
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Β΄ ΜΕΡΟΣ: Οι παρακάτω ερωτήσεις αναφέρονται σε στατιστικά στοιχεία των 

σχολικών µονάδων και των µαθητών. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε την 

απάντηση, βάλτε Χ στην επιλογή Β. 

 

11. Πόσα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής υπάρχουν σήµερα στην γεωγραφική σας     

      περιφέρεια; (περιφέρεια π.χ Κεντρικής Μακεδονίας, Αττικής, Θεσσαλίας κλπ)  

      Α) Σηµειώστε τον αριθµό …………….      Β) ∆εν γνωρίζω   

 

12. Πόσοι µόνιµοι εκπαιδευτικοί υπηρετούν σήµερα στο σχολείο σας; 

       Α) Σηµειώστε τον αριθµό …………….      Β) ∆εν γνωρίζω   

 

13. Πόσοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί υπηρετούν σήµερα στο σχολείο σας; 

 Α) Σηµειώστε τον αριθµό …………….      Β) ∆εν γνωρίζω   

  

14. Πόσοι ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί υπηρετούν σήµερα στο σχολείο σας; 

Α) Σηµειώστε τον αριθµό …………….      Β) ∆εν γνωρίζω   

 

15. Πόσοι µαθητές φοιτούν σήµερα στο σχολείο σας; 

Α) Σηµειώστε τον αριθµό …………….      Β) ∆εν γνωρίζω   

 

16. Από τις παρακάτω κατηγορίες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών κυκλώστε όσες 

υπάρχουν σήµερα στο σχολείο σας:  

 

Α) νοητική καθυστέρηση  

Β) προβλήµατα όρασης 

Γ) προβλήµατα ακοής 

∆) κινητικές αναπηρίες  

Ε) διαταραχές λόγου 

 

Ζ) διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές 

(φάσµα αυτισµού) 

Η) ειδικές µαθησιακές δυσκολίες ( 

δυσλεξία-∆ΕΠΥ) 

Θ) προβλήµατα συµπεριφοράς 

                                                                          Ι) άλλο (περιγράψτε µε συντοµία)                                                 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

17. Από τις παρακάτω επιλογές, κυκλώστε όσες αντιστοιχούν στο εύρος της 

χρονολογικής ηλικίας των µαθητών που υπάρχουν στο σχολείο σας: 

Α) 12-14     Β) 15-17       Γ) 18-20       ∆) 21-22     Ε) 12-22      Ζ) 12-25 
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18. Την πλειοψηφία των µαθητών στο σχολείο σας αποτελούν : 

       Α) Τα αγόρια                                 Β) Τα κορίτσια     

 

19. Αναγράψτε τις ειδικότητες που προσφέρονται αυτή τη στιγµή στο σχολείο σας  

και τον αντίστοιχο τοµέα:  

Ειδικότητες  Τοµέας 

  

  

  

  

 

20. Φοιτούν στο σχολείο σας µαθητές που δεν φέρουν διάγνωση από ΚΕ∆∆Υ ή 

Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο; 

Α) Ναι                               Β) Όχι                   Γ) ∆εν γνωρίζω 

 

21. Ποια από τις ειδικότητες που παρέχονται στο σχολείο σας συγκεντρώνει αυτή τη 

στιγµή τον µεγαλύτερο αριθµό µαθητών; Παρακαλώ αναγράψτε τον τοµέα και 

την ακριβή ειδικότητα ή βάλτε Χ στην επιλογή Β : 

Α) Τοµέας:………………………………   Ειδικότητα:……………………. 

Β) ∆εν γνωρίζω    

 

22.   Από τις παρακάτω υπηρεσίες κυκλώστε όσες παρέχονται αυτή τη στιγµή στο 

σχολείο σας:                                                                           

Α) Κοινωνικός λειτουργός 

Β) Ψυχολόγος 

Γ) Σύµβουλος Επαγγελµατικού   

    Προσανατολισµού 

∆) Σύµβουλος εργασίας 

Ε) Νοσηλευτής 

Ζ) Ειδικό βοηθητικό προσωπικό 

Η) Σχολικό λεωφορείο 

 

23. Από τις παρακάτω επιλογές, κυκλώστε µία µόνο που αντιστοιχεί στις συνθήκες 

στέγασης του σχολείου σας:  

 Α) Αυτόνοµο κτήριο µε αυτόνοµο αύλειο χώρο 

 Β) Αυτόνοµο κτήριο µε κοινό αύλειο χώρο µε σχολείο γενικής αγωγής 

 Γ) Αίθουσα µέσα σε σχολείο γενικής αγωγής, όµοιων διαστάσεων µε τις     

      υπόλοιπες  αίθουσες 

 ∆) Βοηθητικός χώρος σχολείου γενικής αγωγής που µετατράπηκε σε αίθουσα  



 6

 

 

24. Αναγράψτε τον ακριβή αριθµό αιθουσών του σχολείου σας που αποτελούν 

εργαστήρια:  

     Α) Αριθµός αιθουσών …………….            Β) ∆εν γνωρίζω     

 

25. Συµπληρώστε τις εβδοµαδιαίες διδακτικές ώρες ανά τάξη ανάλογα µε τη  

      βαθµίδα που ανήκει το σχολείο σας. 

Α΄ βαθµίδα Β΄ βαθµίδα 

Α΄ Τάξη:          Α΄ Τάξη:          

Β΄ Τάξη: Β΄ Τάξη: 

Γ΄  Τάξη: Γ΄  Τάξη: 

∆΄ Τάξη: ∆΄ Τάξη: 

Ε΄ Τάξη:  

 

25. Από τις παρακάτω εναλλακτικές µορφές εκπαίδευσης, κυκλώστε όσες 

υλοποιούνται αυτή τη στιγµή στο σχολείο σας ή την επιλογή Ζ. 

 

Α) Υποστηριζόµενη ή υποστηρικτική εργασία (εκπαίδευση του µαθητή στο 

χώρο του εργοδότη, εποπτεία, υποστήριξη στο πραγµατικό εργασιακό 

περιβάλλον, επίλυση προβληµάτων στην εργασία και επανεκπαίδευση. 

Β) Εργασία µέσα στο σχολείο (δηµιουργία δοµών που προσεγγίζουν την 

πραγµατικότητα ενός εργασιακού χώρου). 

Γ) Μερική φοίτηση- µερική εργασία (γενική παιδεία σε συνδυασµό µε 

πρακτική άσκηση στην ειδικότητα). 

∆) Εκπαίδευση σε πραγµατικό εργασιακό χώρο µε εποπτεία  

Ε) Θεσµός µαθητείας (ο µαθητής εκπαιδεύεται στην ειδικότητα του κοντά σε 

έναν επαγγελµατία (µέντορα, µάστορα) σε πραγµατικές συνθήκες εργασίας).  

Z) ∆εν υλοποιείται καµία από τις παραπάνω                                               
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Γ΄ ΜΕΡΟΣ: Οι παρακάτω ερωτήσεις έχουν στόχο να διερευνήσουν την άποψη σας 

για τα Τ.Ε.Ε Ειδικής Αγωγής και τη λειτουργία τους. Παρακαλώ κυκλώστε µία 

µόνον από τις παρακάτω επιλογές που αντιπροσωπεύει καλύτερα την άποψη σας. 

 

26. Θεωρώ ότι η τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση που παρέχεται στο σχολείο µου 

προετοιµάζει πλήρως (υποστηρίζοντας την τεχνική εξειδίκευση στην ειδικότητα, 

την κοινωνική προσαρµογή, την επίλυση προβληµάτων στο χώρο εργασίας κλπ.) 

τους µελλοντικούς αποφοίτους για την ένταξη τους στο εργασιακό περιβάλλον. 

1. Συµφωνώ 

απόλυτα 

2. Συµφωνώ 3. ∆εν έχω 

άποψη 

4. ∆ιαφωνώ 5. ∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

 

 

27. Θεωρώ ότι οι ειδικότητες που παρέχονται στο σχολείο µου ανταποκρίνονται στη 

ζήτηση της τοπικής αγοράς εργασίας. 

1. Συµφωνώ 

απόλυτα 

2. Συµφωνώ 3. ∆εν έχω 

άποψη 

4. ∆ιαφωνώ 5. ∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

 

 

28. Στο σχολείο µου υλοποιούνται δράσεις και προγράµµατα µε στόχο την 

επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων. 

1. Συµφωνώ 

απόλυτα 

2. Συµφωνώ 3. ∆εν έχω 

άποψη 

4. ∆ιαφωνώ 5. ∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

 

 

29.  Θεωρώ ότι ο αριθµός των ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής στη γεωγραφική περιφέρεια που 

ανήκει το σχολείο µου εξυπηρετεί πλήρως τις ανάγκες όλων των µαθητών της 

γεωγραφικής περιοχής για επαγγελµατική κατάρτιση. 

1. Συµφωνώ 

απόλυτα 

2. Συµφωνώ 3. ∆εν έχω 

άποψη 

4. ∆ιαφωνώ 5. ∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

 

 

30. Θεωρώ ότι οι συνθήκες στέγασης του σχολείου µου εξυπηρετούν πλήρως τις 

εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες των µαθητών που φοιτούν σε αυτό.  

1. Συµφωνώ 

απόλυτα 

2. Συµφωνώ 3. ∆εν έχω 

άποψη 

4. ∆ιαφωνώ 5. ∆ιαφωνώ 

απόλυτα 
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31.  Θεωρώ ότι οι συνθήκες στέγασης του σχολείου µου εξυπηρετούν πλήρως τις 

εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε 

αυτό. 

1. Συµφωνώ 

απόλυτα 

2. Συµφωνώ 3. ∆εν έχω 

άποψη 

4. ∆ιαφωνώ 5. ∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

 

32. Θεωρώ ότι για την καλύτερη επαγγελµατική εκπαίδευση των µαθητών οι 

διδακτικές ώρες των µαθηµάτων γενικής παιδείας θα έπρεπε να µειωθούν στο 

ελάχιστο.  

1. Συµφωνώ 

απόλυτα 

2. Συµφωνώ 3. ∆εν έχω 

άποψη 

4. ∆ιαφωνώ 5. ∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

 

33. Θεωρώ ότι υπάρχουν στο σχολείο µου µαθητές που αδυνατούν να ασκήσουν 

µελλοντικά το επάγγελµα της ειδικότητας τους, εξαιτίας των προβληµάτων που 

αντιµετωπίζουν, και εποµένως θα έπρεπε να φοιτούν σε άλλη εκπαιδευτική δοµή.  

1. Συµφωνώ 

απόλυτα 

2. Συµφωνώ 3. ∆εν έχω 

άποψη 

4. ∆ιαφωνώ 5. ∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

 

34.  Θεωρώ ότι η επιλογή των ειδικοτήτων από τους µαθητές αντιπροσωπεύει κυρίως 

τη βούληση της οικογένειας και των εκπαιδευτικών και όχι τις προσωπικές 

επιλογές των µαθητών. 

1. Συµφωνώ 

απόλυτα 

2. Συµφωνώ 3. ∆εν έχω 

άποψη 

4. ∆ιαφωνώ 5. ∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

 

35.  Θεωρώ ότι η καθιέρωση του θεσµού του ολοήµερου σχολείου στα ΤΕΕ Ειδικής 

Αγωγής θα ωφελούσε τόσο τους µαθητές όσο και τις οικογένειες τους. 

1. Συµφωνώ 

απόλυτα 

2. Συµφωνώ 3. ∆εν έχω 

άποψη 

4. ∆ιαφωνώ 5. ∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

 

36.  Θεωρώ ότι είναι απαραίτητες στο σχολείο µου οι ειδικότητες του νοσηλευτή και 

του ψυχολόγου. 

1. Συµφωνώ 

απόλυτα 

2. Συµφωνώ 3. ∆εν έχω 

άποψη 

4. ∆ιαφωνώ 5. ∆ιαφωνώ 

απόλυτα 
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37. Θεωρώ ότι υπάρχει έλλειψη διδακτικού υλικού (βιβλία-εποπτικό υλικό), το οποίο 

να ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες των παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες για τα µαθήµατα γενικής παιδείας. 

1. Συµφωνώ 

απόλυτα 

2. Συµφωνώ 3. ∆εν έχω 

άποψη 

4. ∆ιαφωνώ 5. ∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

 

 

38. Στο σχολείο µου τα τµήµατα απαρτίζονται από µαθητές µε διαφορετικές 

κατηγορίες εκπαιδευτικών αναγκών µε αποτέλεσµα η ετερογένεια των αναγκών 

να υποχρεώνει τους εκπαιδευτικούς να λειτουργούν σε πολλά επίπεδα.  

1. Συµφωνώ 

απόλυτα 

2. Συµφωνώ 3. ∆εν έχω 

άποψη 

4. ∆ιαφωνώ 5. ∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

 

 

39. Στο µάθηµα µου εφαρµόζω εναλλακτικές µορφές διδασκαλίας για να 

ανταποκριθώ στις ποικίλες εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών και να πετύχω 

τους διδακτικούς στόχους.  

1. Πάντα 2. Τις περισσότερες 

φορές 

3. Μερικές φορές 4. Ελάχιστα 5. Ποτέ 

 

 

40. Εφαρµόζω εναλλακτικές µορφές αξιολόγησης που ανταποκρίνονται στις 

δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα όλων των µαθητών.  

1. Πάντα 2. Τις περισσότερες 

φορές 

3. Μερικές φορές 4. Ελάχιστα 5. Ποτέ 

 

 

41. Θεωρώ ότι έχω ανάγκη από επιµόρφωση, για να ανταποκριθώ πληρέστερα στο 

ρόλο µου ως εκπαιδευτικός στη συγκεκριµένη σχολική δοµή.  

                  Α.  ΝΑΙ                                Β. ΟΧΙ    

 

42. Έχω διαπιστώσει ότι οι γονείς που έχουν χαµηλές προσδοκίες από τα παιδιά τους 

δεν είναι πρόθυµοι για συνεργασία.  

1. Πάντα 2. Τις περισσότερες 

φορές 

3. Μερικές φορές 4. Ελάχιστα 5. Ποτέ 
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43. Από τις παρακάτω εναλλακτικές µορφές εκπαίδευσης αυτή που προωθεί στο 

µέγιστο την επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων θεωρώ ότι είναι: 

1. Η υποστηρι-

ζόµενη ή  

υποστηρικτική 

εργασία 

2. Η εργασία 

µέσα στο 

σχολείο 

3. Μερική 

φοίτηση –

µερική 

εργασία 

4. Εκπαίδευση σε 

πραγµατικό 

εργασιακό χώρο 

µε εποπτεία 

5. Ο θεσµός 

της µαθητείας 

    Επισήµανση: Οι παραπάνω µορφές εκπαίδευσης περιγράφονται αναλυτικά στην    

   ερώτηση 25, σελ.6   

 

Σας ευχαριστώ πολύ για τη διάθεσή σας να συνεργασθείτε στην έρευνα! 
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                                Θεσσαλονίκη  30/10/2009 
 

Αγαπητέ συνάδελφε / Αγαπητή συναδέλφισσα,  

Στο πλαίσιο των µεταπτυχιακών σπουδών µου στην Ειδική Αγωγή στο Τµήµα 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, εκπονώ 

έρευνα στα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ και Β΄ Βαθµίδας µε θέµα: «Τεχνικά 

Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια Α΄ και Β΄ Βαθµίδας (µελλοντικά Ειδικά 

Επαγγελµατικά Γυµνάσια και Ειδικά Επαγγελµατικά Λύκεια Ν. 3699/2008): 

Παράµετροι δοµής και λειτουργίας, επιµορφωτικές ανάγκες εκπαιδευτικών, 

απόψεις µαθητών και γονέων για τις παρεχόµενες υπηρεσίες». 

Η έρευνα αυτή είναι πανελλαδική και απευθύνεται σε όλα τα ΤΕΕ Ειδικής 

Αγωγής της ελληνικής επικράτειας. Έχει ως κύριο σκοπό να δώσει µια σαφή 

περιγραφή της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των ΑµΕΑ στην Ελλάδα, 

όπως αυτή προσφέρεται µέσα από τις συγκεκριµένες σχολικές µονάδες, να 

αναδειχτούν τυχόν ελλείψεις και ανεπάρκειες, να καταγράψει τις απόψεις και τις 

ανάγκες των εκπαιδευτικών, των γονέων και των µαθητών για τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες και γενικότερα να δώσει µιαν απάντηση στο βασικό ερώτηµα: σε ποιον 

βαθµό τα επαγγελµατικά σχολεία της Ειδικής Αγωγής της χώρας επιτελούν τους 

σκοπούς της ύπαρξης και της λειτουργίας τους;  

 Η βιβλιογραφική διερεύνηση του πεδίου έδειξε ότι η επαγγελµατική εκπαίδευση 

είναι πολυδιάστατη και σηµαντική για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και τις 

οικογένειες τους, καθώς µέσω της εργασίας διασφαλίζουν οικονοµική ανεξαρτησία 

και αυξηµένη αυτό-εκτίµηση, ενώ επιτυγχάνουν οµαλή κοινωνική ένταξη στην 

κοινότητα. Εξάλλου, η εµπειρία µου ως καθηγήτριας σε ΤΕΕ Εδικής Αγωγής Α΄ 

Βαθµίδας ενίσχυσε την πεποίθησή µου ότι κύριο µέληµα των ατόµων αυτών και των 

οικογενειών τους είναι να αποκτήσουν στο σχολείο κάποια επαγγελµατική 

εξειδίκευση, ώστε να µπορέσουν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να ζήσουν 

αυτόνοµα και ανεξάρτητα από την οικογένειά τους και από κοινωνικούς φορείς. 

Επιπλέον, η έντονη ετερογένεια του µαθητικού πληθυσµού, η αποσπασµατική φύση 

της σχέσης εργασίας των εκπαιδευτικών (αναπληρωτές, ωροµίσθιοι, αποσπασµένοι), 

η έλλειψη επιµόρφωσης και κατάλληλου διδακτικού υλικού, καθιστούν συχνά 

ανεπαρκή τον ρόλο των συγκεκριµένων σχολικών µονάδων. 
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Η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου που ακολουθεί είναι προαιρετική και 

ανώνυµη. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ των προτέρων για τη διάθεσή σας να 

συνεργαστείτε και να συµβάλετε προσωπικά στη βελτίωση των συνθηκών 

λειτουργίας και των παρεχόµενων υπηρεσιών στις συγκεκριµένες σχολικές µονάδες. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας θα σας αποσταλούν ταχυδροµικά ή ηλεκτρονικά, 

αν το επιθυµείτε και εφόσον συµπληρώσετε το ειδικό πλαίσιο στο κάτω µέρος της 

σελίδας. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετική µε τη συµπλήρωση του 

ερωτηµατολογίου ή την έρευνα, σας παρακαλώ να µη διστάσετε να επικοινωνήσετε 

µαζί µου.  

 

 

Με τιµή 

Ιωάννα Αθανασίου 

Φιλόλογος-Ειδική παιδαγωγός 

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Προγράµµατος Εδικής Αγωγής  

του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 

e-mail: ioannathanasiou@yahoo.gr ( τηλ. 6974 557601) 

 

Επιθυµώ να ενηµερωθώ για 

τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: 

…………………………… 

Ονοµατεπώνυµο: ………………….. 

……………………………………... 

 

Τ.Κ: 

…………. 
 

Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: 

…………………………… 

 

Επισήµανση: Σας παρακαλώ να επιστρέψετε το ερωτηµατολόγιο συµπληρωµένο 

στον διευθυντή του σχολείου σας.. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 

 
 
Α΄ ΜΕΡΟΣ.  ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
1. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΩ:  ……………......................................……….. 

2. ΦΥΛΟ:  ΑΝ∆ΡΑΣ                           ΓΥΝΑΙΚΑ 

3. ΗΛΙΚΙΑ:    25-35               36-45              46-55            56-65         

4. ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ (ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ): ………………………………… 

5. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΑΕ:                    Α) διδακτορικό στην ΕΑΕ 

                                                                               Β) µεταπτυχιακό στην ΕΑΕ 

                                                                               Γ) ετήσια επιµόρφωση  

                                                                               ∆) µετεκπαίδευση 

                                                                               Ε) προϋπηρεσία στην ΕΑΕ 

                                                                               Ζ) άλλο  

(Περιγράψτε µε συντοµία) …………………………………………………… 

6. ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :            Α) µόνιµος - οργανική 

                                                                         Β) αναπληρωτής 

                                                                               Γ) ωροµίσθιος  

                                                                              ∆) µόνιµος αποσπασµένος  

 

7. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:           Α) έγγαµος 

                                                                               Β) άγαµος 

                                                                               Γ) διαζευγµένος 

                                                                               ∆) χήρος 

                                                                               Ε) σε διάσταση   

8. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗ  

      ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΑ:     Α) Κάτω από 1 χρόνο 

                                                                         Β) 1-5 χρόνια 

                                                                         Γ) 6-10 χρόνια 

                                                                         ∆) Πάνω από 10 χρόνια 

 

9. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ:      Α) Κάτω από 1 χρόνο 

                                                                         Β) 1-5 χρόνια 

                                                                         Γ) 6-10 χρόνια 

                                                                         ∆) Πάνω από 10 χρόνια 

10. ΒΑΛΤΕ Χ ΣΤΗΝ ΒΑΘΜΙ∆Α ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΣ: 

Α΄ Βαθµίδα                             Β΄ Βαθµίδα  
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Β΄ ΜΕΡΟΣ 

Οι παρακάτω ερωτήσεις αναφέρονται σε στατιστικά στοιχεία των σχολικών 

µονάδων και των µαθητών. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε την απάντηση, βάλτε 

Χ στην επιλογή «δεν γνωρίζω». 

 

11. Από τις παρακάτω κατηγορίες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών κυκλώστε όσες 

υπάρχουν σήµερα στο σχολείο σας:  

 

Α) νοητική καθυστέρηση  

Β) προβλήµατα όρασης 

Γ) προβλήµατα ακοής 

∆) κινητικές αναπηρίες  

Ε) διαταραχές λόγου 

 

Ζ) διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές 

(φάσµα αυτισµού) 

Η) ειδικές µαθησιακές δυσκολίες ( 

δυσλεξία-∆ΕΠΥ) 

Θ) προβλήµατα συµπεριφοράς 

                                                                          Ι) άλλο (περιγράψτε µε συντοµία) 

………………………………………...……………………………………………… 

..…………………………………………………….………………………………… 

12. Από τις παρακάτω επιλογές, κυκλώστε όσες αντιστοιχούν στο εύρος της 

χρονολογικής ηλικίας των µαθητών που υπάρχουν στο σχολείο σας: 

Α) 12-14     Β) 15-17       Γ) 18-20       ∆) 21-22     Ε) 12-22      Ζ) 12-25 

 

13. Την πλειοψηφία των µαθητών στο σχολείο σας αποτελούν : 

Α) Τα αγόρια                                 Β) Τα κορίτσια     

 

14. Αναγράψτε τις Ειδικότητες που προσφέρονται αυτή τη στιγµή στο σχολείο σας 

και τον αντίστοιχο Τοµέα:  

Ειδικότητες  Τοµέας 

  

  

  

  

 

15. Από τις ειδικότητες που παρέχονται στο σχολείο σας ποια συγκεντρώνει αυτή τη 

στιγµή τον µεγαλύτερο αριθµό µαθητών; Παρακαλώ αναγράψτε τον τοµέα και την 

ακριβή ειδικότητα  ή βάλτε Χ στην επιλογή Β : 

Α) Τοµέας:………………………………   Ειδικότητα:……………………. 

Β) ∆εν γνωρίζω    
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16. Από τις παρακάτω υπηρεσίες κυκλώστε όσες παρέχονται αυτή τη στιγµή στο 

σχολείο σας: 

Α) Κοινωνικός λειτουργός 

Β) Ψυχολόγος 

Γ) Σύµβουλος Επαγγελµατικού   

    Προσανατολισµού 

∆) Σύµβουλος εργασίας 

Ε) Νοσηλευτής 

Ζ) Ειδικό βοηθητικό προσωπικό 

Η) Σχολικό λεωφορείο 

 

17. Από τις παρακάτω επιλογές, κυκλώστε µία µόνο που αντιστοιχεί στις συνθήκες 

στέγασης του σχολείου σας:  

Α) Αυτόνοµο κτήριο µε αυτόνοµο αύλειο χώρο 

Β) Αυτόνοµο κτήριο µε κοινό αύλειο χώρο µε σχολείο γενικής αγωγής 

Γ) Αίθουσα µέσα σε σχολείο γενικής αγωγής, όµοιων διαστάσεων µε τις 

υπόλοιπες αίθουσες 

∆) Βοηθητικός χώρος σχολείου γενικής αγωγής που µετατράπηκε σε αίθουσα  

 

18. Αναγράψτε τον ακριβή αριθµό αιθουσών του σχολείου σας που αποτελούν 

εργαστήρια:  

Α) Αριθµός αιθουσών …………….            Β) ∆εν γνωρίζω     

 

19. Από τις παρακάτω εναλλακτικές µορφές εκπαίδευσης, κυκλώστε όσες 

υλοποιούνται αυτή τη στιγµή στο σχολείο σας ή την επιλογή Ζ. 

Α) Υποστηριζόµενη ή υποστηρικτική εργασία (εκπαίδευση του µαθητή στο 

χώρο του εργοδότη, εποπτεία, υποστήριξη στο πραγµατικό εργασιακό 

περιβάλλον, επίλυση προβληµάτων στην εργασία, επανεκπαίδευση). 

Β) Εργασία µέσα στο σχολείο ( δηµιουργία υποδοµών που προσεγγίζουν τις 

πραγµατικές συνθήκες ενός εργασιακού χώρου). 

Γ) Μερική φοίτηση- µερική εργασία ( γενική παιδεία σε συνδυασµό µε 

πρακτική άσκηση στην ειδικότητα) 

∆) Εκπαίδευση σε πραγµατικό εργασιακό χώρο µε εποπτεία  

Ε) Θεσµός µαθητείας (ο µαθητής εκπαιδεύεται στην ειδικότητα του κοντά σε 

έναν επαγγελµατία (µέντορα, µάστορα) σε πραγµατικές συνθήκες εργασίας)  

            Z) ∆εν υλοποιείται καµία από τις παραπάνω 
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Γ΄ ΜΕΡΟΣ  

Οι παρακάτω ερωτήσεις έχουν στόχο να διερευνήσουν την άποψη σας για τα Τ.Ε.Ε 

Ειδικής Αγωγής και τη λειτουργία τους. Παρακαλώ κυκλώστε µία µόνον από τις 

παρακάτω επιλογές που αντιπροσωπεύει καλύτερα την άποψη σας. 

 

20. Θεωρώ ότι η τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση που παρέχεται στο σχολείο µου 

προετοιµάζει πλήρως (υποστηρίζοντας την τεχνική εξειδίκευση στην ειδικότητα, την 

κοινωνική προσαρµογή, την επίλυση προβληµάτων στο χώρο εργασίας κλπ.) τους 

µελλοντικούς αποφοίτους για την ένταξη τους στο εργασιακό περιβάλλον. 

1. Συµφωνώ 

απόλυτα 

2. Συµφωνώ 3. ∆εν έχω 

άποψη 

4. ∆ιαφωνώ 5. ∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

 

 

21. Θεωρώ ότι οι ειδικότητες που παρέχονται στο σχολείο µου ανταποκρίνονται στη 

ζήτηση της τοπικής αγοράς εργασίας. 

1. Συµφωνώ 

απόλυτα 

2. Συµφωνώ 3. ∆εν έχω 

άποψη 

4. ∆ιαφωνώ 5. ∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

 

 

22. Στο σχολείο µου υλοποιούνται δράσεις και προγράµµατα µε στόχο την 

επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων. 

1. Συµφωνώ 

απόλυτα 

2. Συµφωνώ 3. ∆εν έχω 

άποψη 

4. ∆ιαφωνώ 5. ∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

 

 

23. Θεωρώ ότι ο αριθµός των ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής στη γεωγραφική περιφέρεια που 

ανήκει το σχολείο µου εξυπηρετεί πλήρως τις ανάγκες όλων των µαθητών της 

γεωγραφικής περιοχής για επαγγελµατική κατάρτιση. 

1. Συµφωνώ 

απόλυτα 

2. Συµφωνώ 3. ∆εν έχω 

άποψη 

4. ∆ιαφωνώ 5. ∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

 

 

24.Θεωρώ ότι οι συνθήκες στέγασης του σχολείου µου εξυπηρετούν πλήρως τις 

εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες των µαθητών που φοιτούν σε αυτό. 

1. Συµφωνώ 

απόλυτα 

2. Συµφωνώ 3. ∆εν έχω 

άποψη 

4. ∆ιαφωνώ 5. ∆ιαφωνώ 

απόλυτα 
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25. Θεωρώ ότι οι συνθήκες στέγασης του σχολείου µου εξυπηρετούν πλήρως τις 

εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε αυτό. 

1. Συµφωνώ 

απόλυτα 

2. Συµφωνώ 3. ∆εν έχω 

άποψη 

4. ∆ιαφωνώ 5. ∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

 

26. Θεωρώ ότι για την καλύτερη επαγγελµατική εκπαίδευση των µαθητών οι 

διδακτικές ώρες των µαθηµάτων γενικής παιδείας θα έπρεπε να µειωθούν στο 

ελάχιστο. 

1. Συµφωνώ 

απόλυτα 

2. Συµφωνώ 3. ∆εν έχω 

άποψη 

4. ∆ιαφωνώ 5. ∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

 

27. Θεωρώ ότι υπάρχουν στο σχολείο µου µαθητές που αδυνατούν να ασκήσουν 

µελλοντικά το επάγγελµα της ειδικότητας τους, εξαιτίας των προβληµάτων που 

αντιµετωπίζουν και εποµένως θα έπρεπε να φοιτούν σε άλλη εκπαιδευτική δοµή. 

1. Συµφωνώ 

απόλυτα 

2. Συµφωνώ 3. ∆εν έχω 

άποψη 

4. ∆ιαφωνώ 5. ∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

 

28. Θεωρώ ότι η επιλογή των ειδικοτήτων από τους µαθητές αντιπροσωπεύει κυρίως 

τη βούληση της οικογένειας και των εκπαιδευτικών και όχι τις προσωπικές επιλογές 

των µαθητών. 

1. Συµφωνώ 

απόλυτα 

2. Συµφωνώ 3. ∆εν έχω 

άποψη 

4. ∆ιαφωνώ 5. ∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

 

29. Θεωρώ ότι η καθιέρωση του θεσµού του ολοήµερου σχολείου στα ΤΕΕ Ειδικής 

Αγωγής θα ωφελούσε τόσο τους µαθητές όσο και τις οικογένειες τους. 

1. Συµφωνώ 

απόλυτα 

2. Συµφωνώ 3. ∆εν έχω 

άποψη 

4. ∆ιαφωνώ 5. ∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

 

30. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητες στο σχολείο µου οι ειδικότητες του νοσηλευτή και 

του ψυχολόγου. 

1. Συµφωνώ 

απόλυτα 

2. Συµφωνώ 3. ∆εν έχω 

άποψη 

4. ∆ιαφωνώ 5. ∆ιαφωνώ 

απόλυτα 
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31. Θεωρώ ότι υπάρχει έλλειψη διδακτικού υλικού (βιβλία-εποπτικό υλικό), το οποίο 

να ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες των παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

για τα µαθήµατα γενικής παιδείας. 

1. Συµφωνώ 

απόλυτα 

2. Συµφωνώ 3. ∆εν έχω 

άποψη 

4. ∆ιαφωνώ 5. ∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

 

32. Στο σχολείο µου τα τµήµατα απαρτίζονται από µαθητές µε διαφορετικές 

κατηγορίες εκπαιδευτικών αναγκών µε αποτέλεσµα η ετερογένεια των αναγκών να 

υποχρεώνει τους εκπαιδευτικούς να λειτουργούν σε πολλά επίπεδα. 

1. Συµφωνώ 

απόλυτα 

2. Συµφωνώ 3. ∆εν έχω 

άποψη 

4. ∆ιαφωνώ 5. ∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

 

33. Στο µάθηµα µου εφαρµόζω εναλλακτικές µορφές διδασκαλίας για να 

ανταποκριθώ στις ποικίλες εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών και να πετύχω τους 

διδακτικούς στόχους. 

1. Πάντα 2. Τις περισσότερες 

φορές 

3. Μερικές 

φορές 

4. Ελάχιστα 5. Ποτέ 

 

34. Εφαρµόζω εναλλακτικές µορφές αξιολόγησης που ανταποκρίνονται στις 

δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα όλων των µαθητών. 

1. Πάντα 2. Τις περισσότερες 

φορές 

3. Μερικές 

φορές 

4. Ελάχιστα 5. Ποτέ 

 

35. Θεωρώ ότι έχω ανάγκη από επιµόρφωση για να ανταποκριθώ πληρέστερα στο 

ρόλο µου ως εκπαιδευτικός στη συγκεκριµένη σχολική δοµή. 

Α.  ΝΑΙ                                Β. ΟΧΙ    

 

36. Έχω διαπιστώσει ότι οι γονείς που έχουν χαµηλές προσδοκίες από τα παιδιά τους 

δεν είναι πρόθυµοι για συνεργασία. 

1. Πάντα 2. Τις περισσότερες 

φορές 

3. Μερικές 

φορές 

4. Ελάχιστα 5. Ποτέ 
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37. Από τις παρακάτω εναλλακτικές µορφές εκπαίδευσης, αυτή που προωθεί στο 

µέγιστο την επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων, θεωρώ ότι είναι: 

1. Η υποστηρι-

ζόµενη ή υπο-

στηρικτική 

εργασία 

2. Η εργασία 

µέσα στο 

σχολείο 

3. Μερική 

φοίτηση –

µερική 

εργασία 

4. Εκπαίδευση σε 

πραγµατικό 

εργασιακό χώρο 

µε εποπτεία 

5. Ο θεσµός 

της µαθητείας 

     Επισήµανση: Οι παραπάνω µορφές εκπαίδευσης περιγράφονται αναλυτικά στην     

     ερώτηση 19, σελ. 5. 

 

Σας ευχαριστώ πολύ για την καλή σας διάθεση να συµβάλετε στην έρευνα! 
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                                Θεσσαλονίκη  30/10/2009 

 

Αξιότιµοι γονείς και κηδεµόνες, 

Στο πλαίσιο των µεταπτυχιακών σπουδών µου στην Ειδική Αγωγή στο Τµήµα 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, εκπονώ 

έρευνα στα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ και Β΄ Βαθµίδας µε θέµα: «Τεχνικά 

Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια Α΄ και Β΄ Βαθµίδας (µελλοντικά Ειδικά 

Επαγγελµατικά Γυµνάσια και Ειδικά Επαγγελµατικά Λύκεια Ν. 3699/2008): 

Παράµετροι δοµής και λειτουργίας, επιµορφωτικές ανάγκες εκπαιδευτικών, 

απόψεις µαθητών και γονέων για τις παρεχόµενες υπηρεσίες».  

Η έρευνα αυτή είναι πανελλαδική και απευθύνεται σε όλα τα ΤΕΕ Ειδικής 

Αγωγής της ελληνικής επικράτειας. Έχει ως κύριο σκοπό να δώσει µια σαφή 

περιγραφή της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των ΑµΕΑ στην Ελλάδα, 

όπως αυτή προσφέρεται µέσα από τις συγκεκριµένες σχολικές µονάδες, να 

αναδειχτούν τυχόν ελλείψεις και ανεπάρκειες, να καταγράψει τις απόψεις και τις 

ανάγκες των εκπαιδευτικών, των γονέων και των µαθητών για τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες και γενικότερα να δώσει µιαν απάντηση στο βασικό ερώτηµα: σε ποιον 

βαθµό τα επαγγελµατικά σχολεία της Ειδικής Αγωγής της χώρας επιτελούν τους 

σκοπούς της ύπαρξης και της λειτουργίας τους;  

 Από την εµπειρία µου ως καθηγήτριας στο ΤΕΕ Εδικής Αγωγής Α΄ και Β΄ 

βαθµίδας στη Θεσσαλονίκη διαπίστωσα τις ανησυχίες αλλά και τις προσδοκίες των 

γονέων για την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση των παιδιών τους, η οποία 

έχει ως απώτερο σκοπό την επαγγελµατική τους αποκατάσταση. Επιπλέον όλοι 

γνωρίζουµε πόσο µεγάλη σηµασία έχει, τόσο για τα παιδιά όσο και για σας και τις 

οικογένειες σας, το να µπορέσουν τα παιδιά σας να εργαστούν στο µέλλον και να 

εξασφαλίσουν την αυτονοµία τους. Μέσα από αυτή την αυτονοµία τα παιδιά θα 

διασφαλίσουν παράλληλα αυξηµένη αυτό-εκτίµηση και θα επιτύχουν οµαλή 

κοινωνική ένταξη στην κοινότητα. 

Το ερωτηµατολόγιο που κρατάτε στα χέρια σας καλείστε να το συµπληρώσετε 

προαιρετικά και ανώνυµα. Έχει σκοπό να καταγράψει τις απόψεις σας για το 

σχολείο που φοιτά το παιδί σας και για τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτό. Η 

προσωπική συµβολή σας στην διεξαγωγή αυτής της έρευνας και ιδιαίτερα στην 
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αποτελεσµατική εκτίµηση του σκοπού λειτουργίας των συγκεκριµένων σχολείων στη 

σύγχρονη πραγµατικότητα είναι πολύτιµη. 

Ένα παρόµοιο ερωτηµατολόγιο απευθύνεται και στα παιδιά σας. Το 

ερωτηµατολόγιο αυτό θα πρέπει να το συµπληρώσει το παιδί σας είτε στο σπίτι µόνο 

του ή µε τη βοήθεια σας, είτε στο σχολείο µε τη βοήθεια κάποιου συναδέλφου. 

Συνοδεύεται από µία φόρµα «έγκρισης γονέα» µε την οποία εκφράζετε τη 

συγκατάθεση σας να συµµετάσχει το παιδί σας στην έρευνα.  

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη διάθεσή σας να συµβάλετε προσωπικά 

στη διεξαγωγή της έρευνας. Τα αποτελέσµατα της έρευνας θα σας αποσταλούν 

ταχυδροµικά ή ηλεκτρονικά, αν το επιθυµείτε και εφόσον συµπληρώσετε το ειδικό 

πλαίσιο στο κάτω µέρος της σελίδας. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετική µε τη 

συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου ή την έρευνα, σας παρακαλώ να µη διστάσετε να 

επικοινωνήσετε µαζί µου.  

 

Με τιµή, 

 

Ιωάννα Αθανασίου 

Φιλόλογος-Ειδική παιδαγωγός 

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια του τµήµατος Ειδικής Αγωγής  

του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 

e-mail: ioannathanasiou@yahoo.gr ( τηλ. 6974 557601) 

 

Επιθυµώ να ενηµερωθώ για 

τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: 

…………………………… 

Ονοµατεπώνυµο: …………………. 
Τ.Κ: 

…………. 
 

Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: 

…………………………… 

 

Θερµή παράκληση είναι να επιστρέψετε προσωπικά ή µέσω του παιδιού σας τα 

ερωτηµατολόγια συµπληρωµένα στον διευθυντή του σχολείου. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ  ΑΤΟΜΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

 Α΄ ΜΕΡΟΣ: ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. ΦΥΛΟ                                                 ΑΝ∆ΡΑΣ              ΓΥΝΑΙΚΑ 

2. ΗΛΙΚΙΑ                        25-35         36-45        46-55         56-65        πάνω από 65 

3. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι                     Α) γονιός                      

                                                                  Β) κηδεµόνας 

                                                                  Γ) ανάδοχος 

                                                                  ∆) άλλο (Περιγράψτε µε συντοµία) 

 …………………………………………………………………………………. 

4. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ                                  Α) δηµοτικό 

                                                                  Β) γυµνάσιο 

                                                                  Γ) λύκειο 

                                                                  ∆) πανεπιστήµιο 

                                                                  Ε) άλλο (Περιγράψτε µε συντοµία) 

      ……………………………………………………………………………… 

5. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ                                   Α) ιδιωτικός υπάλληλος 

                                                                  Β) δηµόσιος υπάλληλος 

                                                                  Γ) ελεύθερος επαγγελµατίας 

Προσδιορίστε…………………………………………………………………. 

6. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ             Α) εργαζόµενος µε πλήρες   

                                                                       ωράριο 

                                                                  Β) εργαζόµενος µε µειωµένο   

                                                                       ωράριο 

                                                                  Γ) άνεργος 

                                                                  ∆) Συνταξιούχος 

7. ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Αναγράψτε µόνο την πόλη ή το χωριό)    

……………………………………… 

8. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ           Α) έγγαµος 

                                                                              Β) άγαµος 

                                                                              Γ) διαζευγµένος 

                                                                              ∆) χήρος 

 

Σηµειώστε στο κενό (δίπλα) την χρονολογική ηλικία του παιδιού σας    ………..                                 
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9. Αναγράψτε το σχολείο στο οποίο φοιτά το παιδί σας, την τάξη και την ειδικότητα 

του   

ΣΧΟΛΕΙΟ:………………………………………..ΒΑΘΜΙ∆Α:……………..   

ΤΑΞΗ:………………………….. 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ:……………………………… 

 

 

10. Από τις παρακάτω κατηγορίες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών κυκλώστε αυτήν 

στην οποία ανήκει το παιδί σας: 

 

Α) νοητική καθυστέρηση  

Β) προβλήµατα όρασης 

Γ) προβλήµατα ακοής 

∆) κινητικές αναπηρίες  

Ε) διαταραχές λόγου 

 

Ζ) διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές 

(φάσµα αυτισµού) 

Η) ειδικές µαθησιακές δυσκολίες ( 

δυσλεξία-∆ΕΠΥ) 

Θ) προβλήµατα συµπεριφοράς 

                                                                     Ι) άλλο (περιγράψτε µε συντοµία)                                                                          

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

Β΄ ΜΕΡΟΣ: 

����    Παρακαλώ στις παρακάτω ερωτήσεις να κυκλώσετε την επιλογή που 

αντιπροσωπεύει καλύτερα την άποψη σας. 

����    Μερικές από τις ερωτήσεις αφορούν µαθήµατα ειδικότητας. Αν το παιδί σας 

βρίσκεται σε µικρή τάξη και δεν παρακολουθεί ακόµα µαθήµατα ειδικότητας ,  

παρακαλώ  παραλείψτε τις ερωτήσεις 11-14. 

 

 

11. Θα ήθελα το παιδί µου να κάνει περισσότερη πρακτική άσκηση καθώς και 

εργαστηριακά µαθήµατα στην ειδικότητα του και το µελλοντικό του επάγγελµα, 

ακόµη και εκτός σχολείου. 

1. Συµφωνώ 

απόλυτα 

2. Συµφωνώ 3. ∆εν έχω 

άποψη 

4. ∆ιαφωνώ 5. ∆ιαφωνώ 

απόλυτα 
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12. Θεωρώ ότι ο παιδί µου έχει καλύτερες επιδόσεις στα µαθήµατα της ειδικότητας 

που διδάσκεται από τα µαθήµατα γενικής παιδείας, επειδή αυτά του αρέσουν. 

1. Πάντα 2. Τις περισσότερες 

φορές 

3. Μερικές 

φορές   

4. Ελάχιστα  5. Ποτέ 

 

13. Η ειδικότητα στην οποία φοιτά το παιδί µου ήταν καθαρά δική του επιλογή.  

1. Συµφωνώ 

απόλυτα 

2. Συµφωνώ 3. ∆εν έχω 

άποψη 

4. ∆ιαφωνώ 5. ∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

 

14. Θεωρώ ότι το παιδί µου αδυνατεί να ασκήσει µελλοντικά το επάγγελµα της 

ειδικότητας στην οποία φοιτά, εξαιτίας των προβληµάτων που αντιµετωπίζει και 

εποµένως θα έπρεπε να φοιτά σε άλλη εκπαιδευτική δοµή, που όµως δεν υπάρχει. 

1. Συµφωνώ 

απόλυτα 

2. Συµφωνώ 3. ∆εν έχω 

άποψη 

4. ∆ιαφωνώ 5. ∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

 

 

15. Θεωρώ ότι η τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση που παρέχεται στο σχολείο του 

παιδιού µου το προετοιµάζει πλήρως (υποστηρίζοντας την τεχνική εξειδίκευση 

στην ειδικότητα του, την κοινωνική προσαρµογή, την επίλυση προβληµάτων στο 

χώρο εργασίας κλπ.) για την ένταξη του στο εργασιακό περιβάλλον. 

1. Συµφωνώ 

απόλυτα 

2. Συµφωνώ 3. ∆εν έχω 

άποψη 

4. ∆ιαφωνώ 5. ∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

 

16. Θεωρώ ότι οι ειδικότητες που παρέχονται στο σχολείο του παιδιού µου είναι 

αυτές που έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας της περιοχής µας. 

1. Συµφωνώ 

απόλυτα 

2. Συµφωνώ 3. ∆εν έχω 

άποψη 

4. ∆ιαφωνώ 5. ∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

 

17. Στο σχολείο του παιδιού µου γίνονται δράσεις και προγράµµατα µε στόχο την 

επαγγελµατική του αποκατάσταση.  

1. Συµφωνώ 

απόλυτα 

2. Συµφωνώ 3. ∆εν έχω 

άποψη 

4. ∆ιαφωνώ 5. ∆ιαφωνώ 

απόλυτα 
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18. Θεωρώ ότι ο αριθµός των ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής στη γεωγραφική περιφέρεια που 

ανήκει το σχολείο του παιδιού µου καλύπτει πλήρως τις ανάγκες όλων των 

µαθητών της γεωγραφικής περιοχής για επαγγελµατική κατάρτιση. 

1. Συµφωνώ 

απόλυτα 

2. Συµφωνώ 3. ∆εν έχω 

άποψη 

4. ∆ιαφωνώ 5. ∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

 

 

19. Θεωρώ ότι οι συνθήκες στέγασης του σχολείου εξυπηρετούν πλήρως τις 

εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες του παιδιού µου. 

1. Συµφωνώ 

απόλυτα 

2. Συµφωνώ 3. ∆εν έχω 

άποψη 

4. ∆ιαφωνώ 5. ∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

 

 

20. Θεωρώ ότι στην ειδική επαγγελµατική εκπαίδευση θα έπρεπε να µειωθούν στο 

ελάχιστο οι διδακτικές ώρες των µαθηµάτων γενικής παιδείας, γιατί κατά την 

άποψη µου έχει προτεραιότητα η εξειδίκευση του παιδιού µου σε ένα τεχνικό 

επάγγελµα. 

1. Συµφωνώ 

απόλυτα 

2. Συµφωνώ 3. ∆εν έχω 

άποψη 

4. ∆ιαφωνώ 5. ∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

 

 

21. Θεωρώ ότι το σχολείο του παιδιού µου θα έπρεπε να είναι ολοήµερο, γιατί αυτό 

θα εξυπηρετούσε τους εργαζόµενους γονείς και το παιδί µου θα µάθαινε 

περισσότερα. 

1. Συµφωνώ 

απόλυτα 

2. Συµφωνώ 3. ∆εν έχω 

άποψη 

4. ∆ιαφωνώ 5. ∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

 

 

22. Θεωρώ ότι στα µαθήµατα γενικής παιδείας υπάρχει έλλειψη διδακτικού υλικού 

(βιβλίων, εποπτικού υλικού), το οποίο να ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες των 

παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

1. Συµφωνώ 

απόλυτα 

2. Συµφωνώ 3. ∆εν έχω 

άποψη 

4. ∆ιαφωνώ 5. ∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

 

 

 



 7

 

 

23. Είµαι ευχαριστηµένος/η από τις µεθόδους διδασκαλίας που εφαρµόζονται στο 

σχολείο του παιδιού µου, γιατί ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές του ανάγκες. 

1. Πάντα 2. Τις περισσότερες 

φορές 

3. Μερικές 

φορές   

4. Ελάχιστα  5. Ποτέ 

 

 

24. Το παιδί µου εξετάζεται στα µαθήµατα του σχολείου του µε ποικίλους τρόπους, οι 

οποίοι ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του και το 

διευκολύνουν να δείξει τι έχει µάθει. 

1. Πάντα 2. Τις περισσότερες 

φορές 

3. Μερικές 

φορές   

4. Ελάχιστα  5. Ποτέ 

 

 

25. Θεωρώ ότι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου του παιδιού µου έχουν ανάγκη από 

επιµόρφωση, επειδή δεν µπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στις ανάγκες του 

παιδιού µου. 

Α.  ΝΑΙ                                Β. ΟΧΙ    

 

 

26. ∆εν έχω υψηλές προσδοκίες από το παιδί µου σε σχέση µε τις επιδόσεις του στο 

σχολείο και δεν περιµένω ότι θα αποκατασταθεί επαγγελµατικά, όταν 

αποφοιτήσει από αυτό. 

1. Συµφωνώ 

απόλυτα 

2. Συµφωνώ 3. ∆εν έχω 

άποψη 

4. ∆ιαφωνώ 5. ∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

 

 

27. Είµαι πρόθυµος να συνεργαστώ µε τους εκπαιδευτικούς, ώστε να βοηθήσω το 

παιδί µου να τα καταφέρει καλύτερα. 

1. Πάντα 2. Τις περισσότερες 

φορές 

3. Μερικές 

φορές   

4. Ελάχιστα  5. Ποτέ 
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28. Από τις παρακάτω εναλλακτικές µορφές εκπαίδευσης, κυκλώστε όσες 

υλοποιούνται αυτή τη στιγµή στο σχολείο του παιδιού σας  ή την επιλογή Ζ. 

     Α) Υποστηριζόµενη ή υποστηρικτική εργασία (εκπαίδευση του µαθητή στο 

χώρο του εργοδότη, εποπτεία, υποστήριξη στο πραγµατικό εργασιακό 

περιβάλλον, επίλυση προβληµάτων στην εργασία και επανεκπαίδευση) 

Β) Εργασία µέσα στο σχολείο (δηµιουργία δοµών που προσεγγίζουν την 

πραγµατικότητα ενός εργασιακού χώρου) 

Γ) Μερική φοίτηση- µερική εργασία (γενική παιδεία σε συνδυασµό µε 

πρακτική άσκηση στην ειδικότητα) 

∆) Εκπαίδευση σε πραγµατικό εργασιακό χώρο µε εποπτεία  

Ε) Θεσµός µαθητείας (ο µαθητής εκπαιδεύεται στην ειδικότητα του κοντά σε 

έναν επαγγελµατία και σε πραγµατικές συνθήκες εργασίας)  

      Ζ) ∆εν υλοποιείται καµία από τις παραπάνω 

 

29. Θεωρώ ότι από τις παραπάνω εναλλακτικές µορφές εκπαίδευσης, αυτή που θα 

βοηθούσε καλύτερα το παιδί µου στην επαγγελµατική αποκατάσταση  είναι: 

(κυκλώστε τον αντίστοιχο αριθµό) 

 

1. Η 

υποστηριζόµενη 

ή  

υποστηρικτική 

εργασία 

2. Η εργασία 

µέσα στο 

σχολείο 

3. Μερική 

φοίτηση –

µερική 

εργασία    

4. Εκπαίδευση 

σε πραγµατικό 

εργασιακό χώρο 

µε εποπτεία      

5. Ο θεσµός 

της 

µαθητείας  

 

 

30. Από τις παρακάτω υπηρεσίες και ειδικότητες κυκλώστε όσες  νοµίζετε ότι θα 

έπρεπε να παρέχονται στο σχολείο σας για τις ανάγκες του παιδιού σας και αυτή 

τη στιγµή δεν υπάρχουν  

 

Α) Κοινωνικός λειτουργός 

Β) Ψυχολόγος 

Γ) Σύµβουλος Επαγγελµατικού   

    Προσανατολισµού 

∆) Σύµβουλος εργασίας 

Ε) Νοσηλευτής 

Ζ) Ειδικό βοηθητικό προσωπικό 

Η) Σχολικό λεωφορείο 
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Περιγράψτε – αν θέλετε – στο παρακάτω πλαίσιο οποιοδήποτε πρόβληµα 

αντιµετωπίζετε µε το σχολείο του παιδιού σας, τις ανησυχίες σας και τους 

προβληµατισµούς σας σχετικά µε την εκπαίδευση του και την επαγγελµατική του 

αποκατάσταση: 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Τι θα θέλατε να αλλάξει στη λειτουργία του σχολείου ή στην εκπαίδευση του 

παιδιού σας;. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

. 

 

 

 

Σας ευχαριστώ για τη διάθεσή σας να συµµετάσχετε στην έρευνα 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ 
ΦΟΡΜΑ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΟΝΕΑ 

 
Τίτλος έρευνας: «Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια Α΄ και Β΄ Βαθµίδας 

(µελλοντικά Ειδικά Επαγγελµατικά Γυµνάσια και Ειδικά Επαγγελµατικά  Λύκεια 

Ν. 3699/2008): Παράµετροι δοµής και λειτουργίας, επιµορφωτικές ανάγκες 

εκπαιδευτικών, απόψεις µαθητών και γονέων για τις παρεχόµενες υπηρεσίες». 

 

Ερευνήτρια: Αθανασίου Ιωάννα   

                      Φιλόλογος- Ειδική Παιδαγωγός 

                      e-mail: ioannathanasiou@yahoo.gr ( τηλ. 6974 557601) 

 

Καλούµε το παιδί σας να συµµετάσχει στην παραπάνω ερευνητική µελέτη που 

διεξάγεται σε όλα τα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ και Β΄ Βαθµίδας της Ελλάδος. Η 

συµµετοχή του παιδιού σας είναι προαιρετική και ανώνυµη. Το παιδί σας έχει λάβει 

από το σχολείο του το ακόλουθο ερωτηµατολόγιο και, αν συναινέσετε να 

συµµετάσχει στην έρευνα, θα πρέπει να το συµπληρώσει στο σχολείο ή στο σπίτι µε 

τη βοήθεια σας ή τη βοήθεια κάποιου εκπαιδευτικού ή και µόνο του.  

Για οποιαδήποτε πληροφορία µπορείτε να απευθύνεστε στην ερευνήτρια 

Αθανασίου Ιωάννα στο τηλ . 6974 557601 ή στον επιβλέποντα καθηγητή κ. Γουδήρα 

∆ηµήτριο στο τηλ. 2310 891381. 

Για να διαφυλαχτεί η ανωνυµία σας καθώς και του παιδιού σας θα 

χρησιµοποιηθεί ένας κωδικός αριθµός αντί για το όνοµά σας και το όνοµα του 

παιδιού σας. Τον αριθµό αυτόν θα βρείτε στην πάνω δεξιά γωνία του 

ερωτηµατολογίου του µαθητή.  

Σηµείωση: Η φόρµα συγκατάθεσης που θα υπογράψετε, αν επιθυµείτε την 

συµµετοχή του παιδιού σας στην έρευνα, δεν πρέπει να αποκοπεί από το 

ερωτηµατολόγιο.  

 

Στην επόµενη σελίδα ακολουθεί η φόρµα συγκατάθεσης. 
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ΦΟΡΜΑ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΟΝΕΑ 

 

∆ίνω την συγκατάθεση µου για να συµµετάσχει το παιδί µου στην πανελλαδική 

ερευνητική µελέτη µε τίτλο :  

«Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια Α΄ και Β΄ Βαθµίδας (µελλοντικά Ειδικά 

Επαγγελµατικά Γυµνάσια και Ειδικά Επαγγελµατικά Λύκεια Ν.3699/2008): 

Παράµετροι δοµής και λειτουργίας, επιµορφωτικές ανάγκες εκπαιδευτικών, 

απόψεις µαθητών και γονέων για τις παρεχόµενες υπηρεσίες». 

Για να διαφυλαχτεί η ανωνυµία, η δική µου και του παιδιού µου, αποδέχοµαι τη 

χρήση του παρακάτω κωδικού αριθµού στην θέση του ονόµατος του παιδιού µου. 

 

 

Υπογραφή γονέα ή κηδεµόνα                                         Ηµεροµηνία 

 

-Κωδικός αριθµός ερωτηµατολογίου  

 του παιδιού                                                             ………………. 

 

-Ηµεροµηνία γέννησης του παιδιού                       ………………. 

 

-Σχολείο του παιδιού                                               ……………… 

 

-∆ιευθυντής/τρια  του σχολείου του παιδιού          ………………. 

  

Σας ευχαριστούµε για τη διάθεσή σας να συµβάλετε στη διεξαγωγή της έρευνας!  

 

 

Ιωάννα Αθανασίου  

Ερευνήτρια, Φιλόλογος-Ειδική 

Παιδαγωγός 

 

∆ηµήτριoς Β. Γουδήρας  

Καθηγητής του Πανεπιστηµίου 

Μακεδονίας 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ   ….……..   

 
 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ   ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ 
 

 Α΄ ΜΕΡΟΣ: ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

1. ΦΥΛΟ:                                                 ΑΓΟΡΙ                        ΚΟΡΙΤΣΙ 

2. ΗΛΙΚΙΑ:  …………………                                             

3. ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΜΟΥ:                                  

      ……………………………………………………………………………… 

4. Ο ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΥ:  

      …………………………………………………………………. 

5. Η ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΥ:   

……………………………………………………………….. 

6. ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Γράψε  µόνο την πόλη ή το χωριό)    

……………………………………… 

 

Στις επόµενες σελίδες θα πρέπει να απαντήσεις σε ορισµένες ερωτήσεις σχετικά 

µε το σχολείο που φοιτάς. Μέσα από αυτές τις ερωτήσεις σου ζητώ την γνώµη σου 

για τον τρόπο που εκπαιδεύεσαι σ’ αυτό το σχολείο, αν σου αρέσει, τι περιµένεις από 

το σχολείο, τι προσόντα θα αποκτήσεις,  κλπ. 

∆εν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις! Το µόνο που χρειάζεται είναι να 

απαντήσεις µε ειλικρίνεια! Μπορείς να ζητήσεις βοήθεια από κάποιον καθηγητή ή 

από τους γονείς σου, αν δυσκολευτείς να απαντήσεις σε κάποιες ερωτήσεις . 

Συµπληρώνοντας το ερωτηµατολόγιο αυτό θα µας βοηθήσεις να διαπιστώσουµε αν το 

σχολείο σου χρειάζεται βελτιώσεις ή δεν λειτουργεί όπως θα ήθελες. 

 

Σ’ ευχαριστούµε πολύ για την συµµετοχή σου σ’ αυτήν την µελέτη, η βοήθεια σου 

είναι πολύτιµη! 
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Β΄ΜΕΡΟΣ: Στις παρακάτω προτάσεις κύκλωσε τον αριθµό που πιστεύεις ότι 

εκφράζει καλύτερα την γνώµη σου. Σε κάθε ερώτηση πρέπει να κυκλώσεις µόνο 

έναν αριθµό!.  

 

7. Νοµίζω ότι όταν τελειώσω αυτό το σχολείο θα είµαι εντελώς έτοιµος να 

εργαστώ σ’ αυτό το επάγγελµα και θα µπορώ να λύνω οποιοδήποτε τεχνικό 

πρόβληµα παρουσιαστεί πάνω στη δουλειά µου ή τα προβλήµατα µε τους 

συναδέλφους µου 

1. Συµφωνώ 

απόλυτα     

2. Συµφωνώ    3. ∆εν έχω 

άποψη   

4. ∆ιαφωνώ      5. ∆ιαφωνώ 

απόλυτα   

 

 

8. Νοµίζω ότι οι ειδικότητες που προσφέρει το σχολείο µου είναι τα επαγγέλµατα 

που έχουν την µεγαλύτερη ζήτηση στην περιοχή µου. 

1. Συµφωνώ 

απόλυτα 

2. Συµφωνώ 3. ∆εν έχω 

άποψη 

4. ∆ιαφωνώ 5. ∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

 

 

9. Νοµίζω ότι το σχολείο µου θα µε βοηθήσει να βρω µια καλή δουλειά, όταν 

αποφοιτήσω. 

1. Συµφωνώ 

απόλυτα 

2. Συµφωνώ 3. ∆εν έχω 

άποψη 

4. ∆ιαφωνώ 5. ∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

 

 

10. Θα ήθελα το σχολείο µου να βρίσκεται πιο κοντά στο σπίτι µου. 

1. Συµφωνώ 

απόλυτα 

2. Συµφωνώ 3. ∆εν έχω 

άποψη 

4. ∆ιαφωνώ 5. ∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

 

 

11. Θα ήθελα στο σχολείο µου να υπήρχαν πιο πολλές ειδικότητες για να διαλέξω. 

1. Συµφωνώ 

απόλυτα 

2. Συµφωνώ 3. ∆εν έχω 

άποψη 

4. ∆ιαφωνώ 5. ∆ιαφωνώ 

απόλυτα 
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12. Θα ήθελα το σχολείο µου να είχε περισσότερες αίθουσες και µεγαλύτερη αυλή. 

1. Συµφωνώ 

απόλυτα 

2. Συµφωνώ 3. ∆εν έχω 

άποψη 

4. ∆ιαφωνώ 5. ∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

 

 

13. Νοµίζω πως δεν µου χρειάζονται τα µαθήµατα γενικής παιδείας για τη δουλειά 

µου και για αυτό θέλω να κάνω µόνο µαθήµατα της ειδικότητας µου. 

1. Συµφωνώ 

απόλυτα 

2. Συµφωνώ 3. ∆εν έχω 

άποψη 

4. ∆ιαφωνώ 5. ∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

 

 

14. Νοµίζω πως δεν θα καταφέρω ποτέ να κάνω σωστά το επάγγελµα που 

σπουδάζω.  

1. Συµφωνώ 

απόλυτα 

2. Συµφωνώ 3. ∆εν έχω 

άποψη 

4. ∆ιαφωνώ 5. ∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

 

 

15. ∆εν µου αρέσει η ειδικότητα που σπουδάζω, όµως δεν είχα άλλη επιλογή. 

1. Συµφωνώ 

απόλυτα 

2. Συµφωνώ 3. ∆εν έχω 

άποψη 

4. ∆ιαφωνώ 5. ∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

 

 

16. Νοµίζω ότι θα µάθαινα περισσότερα, αν το σχολείο µου ήταν ολοήµερο.  

1. Συµφωνώ 

απόλυτα 

2. Συµφωνώ 3. ∆εν έχω 

άποψη 

4. ∆ιαφωνώ 5. ∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

 

 

17. Νοµίζω ότι είναι καλύτερο για µένα να µου δίνουν οι καθηγητές φωτοτυπίες για 

το καθηµερινό µάθηµα, γιατί δυσκολεύοµαι πολύ µε το σχολικό βιβλίο. 

1. Συµφωνώ 

απόλυτα 

2. Συµφωνώ 3. ∆εν έχω 

άποψη 

4. ∆ιαφωνώ 5. ∆ιαφωνώ 

απόλυτα 
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18. Οι καθηγητές µου µε βοηθούν να καταλάβω το µάθηµα και είµαι 

ευχαριστηµένος µε τον τρόπο που διδάσκουν.  

1. Συµφωνώ 

απόλυτα 

2. Συµφωνώ 3. ∆εν έχω 

άποψη 

4. ∆ιαφωνώ 5. ∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

 

19. Μου αρέσουν περισσότερο τα µαθήµατα της ειδικότητας από τα µαθήµατα της 

γενικής παιδείας. 

1. Συµφωνώ 

απόλυτα 

2. Συµφωνώ 3. ∆εν έχω 

άποψη 

4. ∆ιαφωνώ 5. ∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

 

20. Οι καθηγητές µου µε εξετάζουν στο µάθηµα µε διάφορους τρόπους για να µε 

διευκολύνουν να δείξω ό,τι έχω µάθει. 

1. Συµφωνώ 

απόλυτα 

2. Συµφωνώ 3. ∆εν έχω 

άποψη 

4. ∆ιαφωνώ 5. ∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

 

21. Θα ήθελα να έκανα περισσότερες ώρες εργαστήρια και πρακτική εξάσκηση 

στην ειδικότητα µου.  

1. Συµφωνώ 

απόλυτα 

2. Συµφωνώ 3. ∆εν έχω 

άποψη 

4. ∆ιαφωνώ 5. ∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

 

22. Θα ήθελα να µαθαίνω τη δουλειά µου µέσα σε ένα πραγµατικό περιβάλλον 

εργασίας. 

1. Συµφωνώ 

απόλυτα 

2. Συµφωνώ 3. ∆εν έχω 

άποψη 

4. ∆ιαφωνώ 5. ∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

 

23. Οι γονείς µου συζητούν συχνά µε τους καθηγητές µου για να µε βοηθήσουν να 

τα καταφέρω καλύτερα. 

1. Συµφωνώ 

απόλυτα 

2. Συµφωνώ 3. ∆εν έχω 

άποψη 

4. ∆ιαφωνώ 5. ∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

 

24.  ∆εν µου αρέσει να αλλάζουν συνέχεια οι καθηγητές του σχολείο µου.  

1. Συµφωνώ 

απόλυτα 

2. Συµφωνώ 3. ∆εν έχω 

άποψη 

4. ∆ιαφωνώ 5. ∆ιαφωνώ 

απόλυτα 
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25. ∆ιάλεξα αναγκαστικά αυτό το σχολείο, γιατί το γενικό σχολείο ήταν δύσκολο 

για µένα και δεν υπάρχει κάποιο άλλο που ταιριάζει στις ανάγκες µου. 

1. Συµφωνώ 

απόλυτα 

2. Συµφωνώ 3. ∆εν έχω 

άποψη 

4. ∆ιαφωνώ 5. ∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

 

26. Το επάγγελµα που διάλεξα δεν είναι αυτό που θα ήθελα πραγµατικά να κάνω 

1. Συµφωνώ 

απόλυτα     

2. Συµφωνώ    3. ∆εν έχω 

άποψη   

4. ∆ιαφωνώ      5. ∆ιαφωνώ 

απόλυτα   

     

 

Γράψε αν θέλεις στο παρακάτω πλαίσιο τι δεν σου αρέσει στο σχολείο σου και θα 

ήθελες να αλλάξει  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΥ!!!! 

 

                                                    

 

                                                                        


