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ΠΔΡΙΛΗΨΗ 

Ζ εθπαίδεπζε ησλ ραξηζκαηηθψλ θαη ηαιαληνχρσλ παηδηψλ απνηειεί έλα πεδίν 

πινχζην πξνο δηεξεχλεζε ηφζν παγθνζκίσο, φζν θαη ζηελ ρψξα καο φπνπ αθφκα θαη ν φξνο 

«ραξηζκαηηθφο καζεηήο» δελ είλαη ηδηαίηεξα γλσζηφο ζε κεγάιν ηκήκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

θφζκνπ. Ζ παξνπζία ησλ παηδηψλ απηψλ κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη ε ηαπηφρξνλε αδπλακία 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα δηαπηζηψζεη ηα ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα πνπ ην ραξαθηεξίδνπλ, 

θαζηζηνχλ επηβεβιεκέλε ηελ δεκηνπξγία εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ λα 

απεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά ζε απηά. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ δηαδηθαζία απηή είλαη 

ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο. Δίλαη ζεκαληηθφ κέζα απφ ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία λα 

δηαπηζηψζνπκε πνηεο είλαη νη απφςεηο θαη νη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζην 

δήηεκα απηφ. Έρνπλ άξαγε ηελ δπλαηφηεηα λα δηαθξίλνπλ έλα ηέηνην καζεηή, θαη αλ λαη 

πνηεο είλαη νη ζηξαηεγηθέο πνπ αλαπηχζζνπλ κέζα ζηελ ηάμε γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ; Δίλαη 

ρξήζηκν λα δηαπηζηψζνπκε επίζεο, ην αλ ζεσξνχλ πσο νη ίδηνη δελ κπνξνχλ λα πινπνηήζνπλ 

ηέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα εληφο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο (πηζαλψλ ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ 

παηδηψλ) ην αλ ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν απηά λα εθαξκνζηνχλ εθηφο απηήο. Σν δεηνχκελν είλαη 

βέβαηα πσο φζν δηαηππψλνληαη επηζηεκνληθά εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

παηδηψλ απηψλ, ηελ ίδηα ζηηγκή πνιινί ηαιαληνχρνη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ αξθεηά 

πξνβιήκαηα κέζα ζηελ γεληθή ηάμε. 

Οη εθπαηδεπηηθνί κε ηελ ζηάζε ηνπο είλαη απηνί νη νπνίνη ζα δψζνπλ ιχζε ζην ζέκα 

απηφ. Πξνο ην παξφλ βέβαηα ηέηνηνπ είδνπο αλεζπρίεο δελ έρνπλ δηαηππσζεί αθνχ ην 

ππάξρσλ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δείρλεη κε ηελ ζηάζε ηνπ λα αγλνεί ηελ χπαξμε ησλ παηδηψλ 

ρσξίο λα ιακβάλεη νπζηαζηηθά κέηξα γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπο. Άκεζε ζπλέπεηα ηνπ 

γεγνλφηνο απηνχ είλαη θαη ε νπδέηεξε έσο θαη αξλεηηθή πνιιέο θνξέο ζηάζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζην ζέκα απηφ κε απνηέιεζκα απηφ λα κελ αλαδεηθλχεηαη θαλ.   

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα κειεηεζνχλ νη απφςεηο θαη νη ζηάζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αιιά θαη γεληθήο αγσγήο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ραξηζκαηηθψλ 

παηδηψλ. Σα ζηνηρεία πνπ ζα ζπγθεληξψζνπκε ζα καο επηηξέςνπλ λα κειεηήζνπκε ζηε 

ζπλέρεηα ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. Δλδηαθέξνλ ζα έρεη λα 

ζθηαγξαθήζνπκε ηεο απφςεηο απηέο ζηελ πξνζπάζεηα καο λα δηεξεπλήζνπκε ηηο ελέξγεηεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο. Θα πξνζπαζήζνπκε επίζεο λα δηεξεπλήζνπκε ηα 

πξνβιήκαηα εθπαίδεπζεο ησλ ραξηζκαηηθψλ παηδηψλ κέζα απφ ηελ νπηηθή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 
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ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

Ζ ζρέζε ησλ πεξηζζφηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

ραξηζκαηηθψλ θαη ηαιαληνχρσλ έρεη ραξαθηεξηζζεί σο κηα ζρέζε «αγάπεο θαη κίζνπο» 

(Μαηζαγγνχξαο, 2008). Δλψ γνλείο, εθπαηδεπηηθνί θαη γεληθφηεξα πνιίηεο, εθηηκνχλ θαη 

ζαπκάδνπλ ηα εμαηξεηηθά επθπή ή δεκηνπξγηθά άηνκα, ηαπηφρξνλα είλαη πξνζθνιιεκέλνη ζε 

κηα δηαζηξεβισκέλε έλλνηα ηεο ηζφηεηαο, πνπ νδεγεί ζηελ παξνρή ίδησλ εθπαηδεπηηθψλ 

επθαηξηψλ ζηα άηνκα απηά κε ηηο επθαηξίεο πνπ παξέρνληαη ζηνπο ηππηθνχο καζεηέο. Έηζη, 

εθαηνληάδεο ραξηζκαηηθνί θαη ηαιαληνχρνη καζεηέο φισλ ησλ βαζκίδσλ θνηηνχλ ζηηο ηάμεηο 

ηνπο ρσξίο λα αλαγλσξίδνληαη νη δπλαηφηεηέο ηνπο θαη, θπζηθά, ρσξίο λα θαιχπηνληαη νη 

αλάγθεο ηνπο. Αξθεηνί απφ απηνχο εκθαλίδνπλ κεησκέλε απφδνζε. Δλδεηθηηθή είλαη ε 

έξεπλα ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο ησλ Ζ.Π.Α. γηα ηελ Δμαηξεηηθή Δπίδνζε ζηελ Δθπαίδεπζε, 

πνπ αλαθέξεη φηη 50% ησλ ραξηζκαηηθψλ θαη ηαιαληνχρσλ καζεηψλ δελ έρνπλ αληηζηνηρία 

ηεο δηαγλσζκέλεο ηθαλφηεηάο ηνπο κε ηελ επίδνζή ηνπο ζην ζρνιείν, ελψ είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη αξθεηνί απφ απηνχο εγθαηαιείπνπλ ην ζρνιείν [10-20% απφ απηνχο πνπ 

εγθαηαιείπνπλ ην Λχθεην αλήθνπλ ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία ζχκθσλα κε ηνπο Davis θαη 

Rimm (1998), ή 3,4% θαηά ηελ έθζεζε Marland ησλ Ζ.Π.Α, ηνπ 1972].  

ε ζρέζε κε ηνπο εμαηξεηηθά επθπείο καζεηέο ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ν φξνο 

«ραξηζκαηηθνί θαη ηαιαληνχρνη» (gifted and talented), ρσξίο ίζσο λα είλαη εμ νινθιήξνπ 

ηθαλνπνηεηηθφο. ηελ ειιεληθή λνκνζεζία ε θαηεγνξία απηή ησλ καζεηψλ έρεη θαηαγξαθηεί 

σο «καζεηέο κε ηδηαίηεξεο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηαιέληα». Χο πξνο ην πεξηερφκελν ησλ 

φξσλ αλαθέξνπκε ηνλ νξηζκφ πνπ δφζεθε ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο απφ ην Σκήκα 

Δθπαίδεπζεο, ην 1972, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν «ραξηζκαηηθνί θαη ηαιαληνύρνη καζεηέο, 

ζεσξνύληαη απηνί πνπ, αθνύ αμηνινγεζνύλ από εηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο, δηαπηζηώλεηαη 

όηη έρνπλ εμαηξεηηθέο ηθαλόηεηεο θαη είλαη ηθαλνί γηα πςειή επίδνζε. Γηα απηνύο ηνπο καζεηέο 

απαηηνύληαη δηαθνξνπνηεκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε απηά πνπ 

ππάξρνπλ ζηα θνηλά ζρνιεία, κε ζηόρν λα βνεζεζνύλ νη καζεηέο απηνί λα αλαπηύμνπλ ηνλ 

εαπηό ηνπο θαη ηελ θνηλσλία. Οη καζεηέο απηνί επηδεηθλύνπλ ή έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα 

επηδείμνπλ πςειέο επηδόζεηο α) ζηε γεληθή λνεηηθή ηθαλόηεηα, β) ζηελ εηδηθή αθαδεκατθή 

επίδνζε, γ) ζην δεκηνπξγηθό ή παξαγσγηθό ηξόπν ζθέςεο, δ) ζηελ εγεηηθή ηθαλόηεηα, ε) ζηηο 

νπηηθέο ή εθθξαζηηθέο ηέρλεο θαη ζη) ζηνλ ςπρνθηλεηηθό ηνκέα». Πέξαλ βέβαηα ηνπ νξηζκνχ 

απηνχ ππάξρνπλ θαη άιινη ζηνπο νπνίνπο ζα αλαθεξζνχκε ζηε ζπλέρεηα. 

ινη νη δάζθαινη έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζηάζεηο θαη απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ δηδαζθαιία 

θαη ηελ κάζεζε νη νπνίεο θαη πξνέξρνληαη απφ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάξηηζε, ηελ 
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εκπεηξία ηνπο κέζα ζηελ ζρνιηθή ηάμε θαη ηελ ίδηα ηνπο ηελ εθπαίδεπζε (Tourangeau, Rips, 

& Rasinski, 2000). Οη εξεπλεηέο πηζηεχνπλ πσο νη απφςεηο απηέο επηδξνχλ ζεκαληηθά ζηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη δάζθαινη δξνπλ κέζα ζηελ ηάμε (Tourangeau, Rips, & Rasinski, 

2000). Βέβαηα, ε αλίρλεπζε ησλ ζηάζεσλ δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε. Τπάξρεη ζρεηηθά ε 

άπνςε φηη ην πιαίζην ζην νπνίν ππνβάιιεηαη κηα εξψηεζε ζηάζεο κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο 

απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ζπζηεκαηηθφ ή πξνβιέςηκν ηξφπν.  Απηφ ην θαηλφκελν 

αλαθέξεηαη ζπλήζσο σο  επίδξαζε ηεο ζηάζεο ζηελ απάληεζε (Krosnik & Schuman, 1988). 

Απφ ηελ άιιε, ππνζηεξίδεηαη φηη "νη απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο ζηάζεσλ είλαη αλεμάξηεηεο 

κε ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ηίζεληαη θαη επεξεάδνληαη απφ ηνλ ζθνπφ ηεο εξψηεζεο θαη ην 

πεξηερφκελν ηεο" (Tourangeau, Rips, & Rasinski, 2000). Σν γεγνλφο απηφ νδήγεζε 

πξφζθαηα, νξηζκέλνπο εξεπλεηέο λα ζθεθηνχλ πσο νη ζηάζεηο ησλ αλζξψπσλ κπνξνχλ λα 

αληηπξνζσπεχζνπλ πξνζσξηλέο θαηαζηάζεηο, παξά ζηαζεξά γλσξίζκαηα. χκθσλα κε απηήλ 

ηελ άπνςε, νη πξνζσξηλά πξνθαλείο πιεξνθνξίεο επεξεάδνπλ ηηο ζηάζεηο (Lavine, Huff, 

Wagner, & Sweeny, 1998). Δάλ απηή ε ζεσξία είλαη ζσζηή, ηφηε ππάξρνπλ πνιχπινθνη 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα κηαο έξεπλαο ζηάζεσλ, αθφκα θαη ηηο απην-

πξνζδηνξηδφκελεο ζηάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

Παξ΄ φια απηά ζεσξείηαη φηη ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζηάζεσλ. Δηδηθφηεξα, νη 

ηζρπξέο ζηάζεηο ππνζηεξίδεηαη φηη ραξαθηεξίδνληαη απφ εζσηεξηθή ζπλέπεηα, βεβαηφηεηα, 

έληαζε θαη επεξεάδνπλ ηηο ζθέςεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο. Οη ηζρπξέο ζηάζεηο είλαη ηδηαίηεξα 

ζηαζεξέο ζηε πνξεία ηνπ ρξφλνπ θαη αλζεθηηθέο ζε πξνζπάζεηεο επηξξνήο (Lavine et al., 

1998). Δπεηδή νη ηζρπξέο ζηάζεηο είλαη πηζαλφηεξν λα δηακνξθσζνχλ απφ ζηαζεξά 

ζπλαηζζήκαηα θαη απφςεηο, ελψ νη αδχλακεο ζηάζεηο είλαη πηζαλφηεξν λα βαζηζηνχλ ζε 

πεξηζηαζηαθά γεγνλφηα, ηα απνηειέζκαηα κηαο έξεπλαο είλαη πηζαλφ λα επεξεαζηνχλ 

ζεκαληηθά απφ ηελ ηζρχ ηεο ζηάζεο. Χο πξνο ηε ραξηζκαηηθφηεηα, ππνζηεξίδεηαη φηη ε 

επηζήκαλζε θαη ν ραξαθηεξηζκφο ελφο καζεηή σο ραξηζκαηηθνχ, θαζψο θαη ε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απέλαληί ηνπ κπνξεί λα επεξεαζηεί ζεκαληηθά απφ ηηο ζηάζεηο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, ηηο απφςεηο θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπ κέζα ζηελ ηάμε (Alencar, 1993
.
 Collings & 

Fryer, 1991
.
 Cropley, 1994

.
 Fleith, 2000

.
 Gentry, Rizza &Owen, 2002

.
 Mayfield, 1979

. 
Rash 

& Miller, 2000
.
 Starko, 1995

.
 Tan, 2001). 

 Με ηα φζα πξναλαθέξακε γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ φηη νη απφςεηο θαη νη ζηάζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηελ εθπαίδεπζε καζεηψλ, θαη εηδηθφηεξα ησλ ραξηζκαηηθψλ 

καζεηψλ, είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο δήηεκα. ηελ παξνχζα έξεπλα επηρεηξνχκε λα 

θαηαγξάςνπκε ηηο απφςεηο θαη ηηο ζηάζεηο απηέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπκε ην θαηά 

πφζν νη δάζθαινη, γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο είλαη έηνηκνη λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ 
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εθαξκνγή εμεηδηθεπκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο 

καζεηψλ. Γίλεηαη επίζεο κία πξνζπάζεηα λα δηαπηζηψζνπκε ην ηη πηζηεχνπλ νη δάζθαινη γηα 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ραξηζκαηηθψλ παηδηψλ αιιά θαη ην πψο ζα έπξεπε απηά λα 

αληηκεησπηζηνχλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.  
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1
Ο

 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

 

ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΘΔΜΔΛΙΩΗ 

 

1.1. Θευπίερ και οπιζμοί για ηη σαπιζμαηικόηηηα. 

χκθσλα κε έλα ζρεηηθά πξφζθαην νξηζκφ ”Η ραξηζκαηηθή ζπκπεξηθνξά ζπλίζηαηαη ζε 

ζπκπεξηθνξέο πνπ αληαλαθινύλ ηε δηάδξαζε κεηαμύ ηξηώλ βαζηθώλ νκάδσλ αλζξσπίλσλ 

γλσξηζκάησλ, ηεο λνεηηθήο ηθαλόηεηαο άλσ ηνπ Μ.Ο., ηνπ πςεινύ βαζκνύ πξνζήισζεο ζην έξγν 

θαη ηνπ πςεινύ βαζκνύ δεκηνπξγηθόηεηαο. Άηνκα ηθαλά λα αλαπηύμνπλ δεκηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά 

είλαη όζα θαηέρνπλ ήδε ή είλαη ηθαλά λα αλαπηύμνπλ απηό ην ζύλζεην ζύλνιν γλσξηζκάησλ θαη λα ηα 

εθαξκόζνπλ ζε θάζε ελ δπλάκεη αμηόινγν ηνκέα ηεο αλζξώπηλεο επίδνζεο. Τα άηνκα πνπ 

εθδειώλνπλ ή είλαη ηθαλά λα αλαπηύμνπλ ηε δηάδξαζε κεηαμύ ησλ ηξηώλ νκάδσλ γλσξηζκάησλ 

ρξεηάδνληαη κεγάιε πνηθηιία εθπαηδεπηηθώλ επθαηξηώλ θαη ππεξεζηώλ, νη νπνίεο ζπλήζσο δελ 

παξέρνληαη ζηα θαζηεξσκέλα πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο.”  (Renzulli & Reis, 1997). Άιιε ζρεηηθή 

πξνζέγγηζε νξίδεη φηη ε ραξηζκαηηθφηεηα ραξαθηεξίδεηαη απφ «κηα αζύγρξνλε εμέιημε, θαηά ηελ 

νπνία πξνεγκέλεο γλσζηηθέο ηθαλόηεηεο θαη απμεκέλε λνεηηθή έληαζε ελώλνληαη γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ εζσηεξηθέο εκπεηξίεο θαη επίγλσζε πνπ δηαθέξνπλ πνηνηηθά από ηνλ κέζν. 

Απηή ε αζύγρξνλε θαηάζηαζε απμάλεηαη όζν αλώηεξε είλαη ε πλεπκαηηθή ηθαλόηεηα ηνπ 

ραξηζκαηηθνύ αηόκνπ» (Columbus Group 1991, ζην Silverman 1993:631). Ο φξνο 

“αζχγρξνλε” πξνζδηνξίδεη κηα έιιεηςε ζπγρξνληζκνχ ζην ξπζκφ ηεο γλσζηηθήο, 

ζπλαηζζεκαηηθήο θαη βηνινγηθήο εμέιημεο (Morelock, 1992).  

ηελ νπζία ππάξρνπλ ηέζζεξηο θχξηεο νκάδεο νξηζκψλ ηεο ραξηζκαηηθφηεηαο ηηο νπνίεο 

ζπλαληνχκε ζηε βηβιηνγξαθία (Hany, 1987). Οη δχν αλαθέξνληαη ζε ςπρνινγηθέο 

θαηαζθεπέο-ζπλζέζεηο [κνληέια πξνζαλαηνιηζκέλα ζηε ζεσξία ςπρνινγηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ (trait theory) θαη κνληέιν γλσζηηθψλ ζπληζησζψλ], κηα ηξίηε εζηηάδεη ζην 

επίηεπγκα θαη ζηελ επίδνζε, ελψ ε ηέηαξηε πηνζεηεί κηα πεξηβαιινληηθή άπνςε. Καζέλαο 

απφ απηνχο ηνπο ηχπνπο νξηζκψλ δχλαηαη λα ζπζρεηηζηεί κε ηέζζεξηο ηάζεηο ηεο ηζηνξηθήο 

εμέιημεο πνπ έρνπλ ζπγθιίλεη ζηαδηαθά κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. ην πιαίζην ησλ ελ ιφγσ 

ηάζεσλ, ηξεηο ζεκειηψδεηο ηδέεο δηαθαίλεηαη λα ππνλννχληαη ζηε ρξήζε ηνπ φξνπ 

ραξηζκαηηθφηεηα. Απηέο αθνξνχλ ζηηο πξνδηαγξαθέο πεδίσλ εηδηθψλ ηθαλνηήησλ (domain 

specification), ζηελ έλλνηα ηνπ πνζνηηθνχ επηπέδνπ (quantitative level) θαη ζηελ έλλνηα ηεο 

ελ δπλάκεη ή ηεο ιαλζάλνπζαο θαηάζηαζεο (potential or latency).  Οη εθπξφζσπνη ηνπ 
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κνληέινπ, ην νπνίν είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζηε ζεσξία ςπρνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

(trait theory), ζεσξνχλ ηε ραξηζκαηηθφηεηα έλα ζρεηηθά ζηαζεξφ γλψξηζκα ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, πνπ δελ εμαξηάηαη απφ ην πεξηβάιινλ, ηελ ηζηνξηθή πεξίνδν ή ηηο 

θνηλσληθφ-νηθνλνκηθέο παξακέηξνπο. Ζ ελ ιφγσ πξνζέγγηζε αληαλαθιά ην πεξηγξαθηθφ θαη 

ηαμηλνκηθφ έξγν ηεο επηζηήκεο. ην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο, απηή είλαη κηα ινγηθή πνξεία. 

Δληνχηνηο, ζε απηφ ην πιαίζην, ν νξφο ραξηζκαηηθφηεηα δελ δηαρσξίδεη επαξθψο ηελ έλλνηα 

ηνπ πεδίνπ εηδηθψλ ηθαλνηήησλ απφ ηελ έλλνηα ηεο πνζνηηθήο δηαθνξάο. Καηά ζπλέπεηα, ε 

έλλνηα ηνπ νξνχ ραξηζκαηηθφηεηα είλαη ιίγν-πνιχ ηζνδχλακε κε ηελ πςειή (δειαδή, 

πνζνηηθή δηάζηαζε) λνεκνζχλε (δειαδή, πξνδηαγξαθή πεδίνπ εηδηθψλ ηθαλνηήησλ). Γηα 

παξάδεηγκα, ν πξσηνπφξνο ησλ ςπρνινγηθψλ ηεζη θαη ηεο κειέηεο ηεο ραξηζκαηηθφηεηαο 

Lewis Terman (1877-1956), αλέδεημε ηε λνεκνζχλε σο έλα απνθιεηζηηθά θιεξνλνκήζηκν 

γλψξηζκα θαη πξνζδηφξηζε ηε ραξηζκαηηθφηεηα κε έλα απνηέιεζκα Γείθηε Ννεκνζχλεο 135 

ή θαη πςειφηεξν. Ήηαλ πεπεηζκέλνο, φηη ε λνεκνζχλε θαη θαη' επέθηαζε ε ραξηζκαηηθφηεηα 

ήηαλ βηνινγηθά πξνζδηνξηζκέλεο.  

Καηά θαηξνχο έρνπλ δηαηππσζεί δηάθνξεο ζεσξίεο ζρεηηθά κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα. 

Υαξαθηεξηζηηθά, ν Renzulli ην 1978 πξφηεηλε ην κνληέιν ησλ "ηξηψλ δαθηπιίσλ" ηεο 

ραξηζκαηηθφηεηαο, ην νπνίν πξνζδηνξίδεη ηε ραξηζκαηηθφηεηα σο ζχλζεζε ηξηψλ ζηνηρείσλ: 

ηεο άλσ ηνπ κεηξίνπ αιιά φρη απαξαηηήησο εμαηξεηηθή λνεηηθή ηθαλφηεηα, ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα, θαη ηελ εκκνλή ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ. Ο Feldhusen ην 1986, πξφηεηλε 

φηη ππάξρνπλ ηέζζεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ραξηζκαηηθφηεηαο: ε γεληθή λνεηηθή δπλαηφηεηα, 

ε ζεηηθή απην-αληίιεςε, ην θίλεηξν επίηεπμεο ζηφρσλ θαη ηα εηδηθά ηαιέληα. Άιιεο 

πξνζεγγίζεηο δίλνπλ κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηε γλσζηηθή ζεσξία. Γηα παξάδεηγκα νη Jackson 

θαη Butterfield (1986), ππνγξάκκηζαλ ην ξφιν ηεο κεηαγλψζεο ζηε ραξηζκαηηθφηεηα θαη ν 

Davidson (1986) ππνζηήξημε φηη ε δηνξαηηθφηεηα είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο 

ραξηζκαηηθφηεηαο. Ο Sternberg (1985) εζηίαζε ζηηο αλαιπηηθέο, δεκηνπξγηθέο, θαη πξαθηηθέο 

πηπρέο ηεο ραξηζκαηηθφηεηαο. ε κηα ζεηξά δνθηκαζηψλ πνπ δφζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνινγεζνχλ νη δηαλνεηηθέο δεμηφηεηεο ζε κηα κεγάιε νκάδα αλζξψπσλ, πξνέθπςαλ 

ζηνηρεία πνπ θαηφπηλ αλαιχζεθαλ γηα λα αμηνινγήζνπλ ηα δεδνκέλα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ 

πςειή λνεκνζχλε.  

Ζ πην πξφζθαηε ηζηνξηθή εμέιημε ήηαλ ε ζαθέζηεξε δηάθξηζε κεηαμχ ηνπ δεηήκαηνο ησλ 

πεδίσλ εηδηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ηνπ δεηήκαηνο ηεο πνζνηηθήο δηαθνξάο. Ο φξνο 

ραξηζκαηηθφο δηαηεξεί αθφκα ηε ζεκαζία ηεο πνζνηηθήο δηαθνξάο, αιιά ηψξα είλαη 

γεληθεπκέλνο ζε έλα επξχηεξν θάζκα πεδίσλ, κε ηε λνεκνζχλε λα απνηειεί κνλφ κηα εηδηθή 
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πεξίπησζε. Απηφ θαίλεηαη ζην έξγν δηαθφξσλ ςπρνιφγσλ πνπ πξνζπαζνχλ λα 

πξνζδηνξίζνπλ έλα επξχηεξν θάζκα πεδίσλ ηθαλφηεηαο. Ο Gardner (1999), γηα παξάδεηγκα, 

πεξηγξάθεη νθηψ ηχπνπο λνεκνζχλεο θαη ν Gagné (1995) έρεη πεξηγξάςεη 40 δηαθξηηέο 

πεξηνρέο ηθαλφηεηαο. Ζ ππφζεζε ζε φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη φηη ηα άηνκα δχλαηαη λα 

δηαθέξνπλ ηφζν απφ ηελ άπνςε ηνπ πεδίνπ φζν θαη απφ ηελ άπνςε ηνπ πνζνηηθνχ επίπεδνπ 

κέζα ζε θάζε πεδίν. 

Χζηφζν, ε πεξηγξαθή θαη ε ηαμηλφκεζε είλαη κφλν ην πξψην βήκα ζηελ επηζηεκνληθή 

πξφνδν. Σν κνληέιν ησλ γλσζηηθψλ ζπληζησζψλ ζηνρεχεη ζηε δηακφξθσζε κηαο πην 

νινθιεξσκέλεο εηθφλαο γχξσ απφ ηελ ραξηζκαηηθφηεηα. Απηή ε πξνζέγγηζε παξέρεη κηα πην 

ιεπηνκεξή αλάιπζε ηεο λνεηηθήο επεμεξγαζίαο ή ηεο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ πνπ 

πηζαλψο ππνδειψλεηαη απφ ην βαζκφ πνπ πξνθχπηεη ζηελ αμηνιφγεζε. Δδψ, δελ είλαη ηα 

πνζνηηθά απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο έιεγρνπ (testing) ηα νπνία είλαη ζεκαληηθά, αιιά ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε επίδνζε ζεσξείηαη απνηέιεζκα ςπρνινγηθψλ δηεξγαζηψλ. Οη Rüppell, 

Hinnersmann θαη Wiegand (1986), εθπξφζσπνη απηνχ ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ, πξνηείλνπλ 

ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΗQ (Intelligence Quotient- Γείθηεο Ννεκνζχλεο) κε ην QΗ (Quality 

Information - Πνηφηεηα ησλ Πιεξνθνξηψλ). 

Ζ πξνζέγγηζε ησλ γλσζηηθψλ ζπληζησζψλ κπνξεί λα γεληθεπζεί θαη λα δηεπξπλζεί, ψζηε 

λα ζπκπεξηιάβεη κνληέια φπσο ην κνληέιν ησλ Σξηψλ Γαθηπιίσλ (Three Ring Model) ηνπ 

Renzulli (1978) ή νπνηνδήπνηε άιιν κνληέιν πνπ επηρεηξεί λα αλαιχζεη ηε ραξηζκαηηθφηεηα 

ζηα ζπλζεηηθά ηεο ζηνηρεία, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ ηε λνεκνζχλε, ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηα θίλεηξα. εκαληηθή ζεσξεηηθή εμέιημε απνηειεί ην γεγνλφο φηη κία 

πεξηζζφηεξν αλαιπηηθή κέζνδνο πηνζεηείηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο κηαο 

πνιππαξαγνληηθήο δηαδηθαζηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο επίδνζεο. Αο ζεκεησζεί φηη κία ηέηνηα 

πξνζέγγηζε είλαη ινγηθά νπδέηεξε αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηνπ πεδίνπ εηδηθήο ηθαλφηεηαο 

παξφιν πνπ παξαδνζηαθά, ην πεδίν απηφ ήηαλ ε λνεκνζχλε. Μία ηέηνηα πξνζέγγηζε εηζάγεη 

ηελ ηξίηε ζεκειηψδε ηδέα πνπ ππνλνείηαη κε ηε ρξήζε ηνπ νξνχ: ε δηάθξηζε κεηαμχ ηεο ελ 

δπλάκεη θαη ηεο πξαγκαηηθήο επίδνζεο είλαη εθηθηή. ρεδφλ έλαλ αηψλα πξηλ, ν William 

Stern (1916) θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ραξηζκαηηθφηεηα απνηειεί κφλν δπλαηφηεηα 

θαιήο ε θαη εμαίξεηεο επίδνζεο. ην κνληέιν ην πξνζαλαηνιηζκέλν ζηα επηηεχγκαηα 

(achievement oriental model) γίλεηαη ζαθήο δηάθξηζε κεηαμχ επηηπρεκέλεο δηεθπεξαίσζεο 

(accomplishment) θαη επηηεχγκαηνο (achievement) σο παξαγφλησλ δηαλνεηηθψλ δηεξγαζηψλ 

πνπ είλαη δπλαηφλ λα παξαηεξεζνχλ. Απηή ε δηάθξηζε κεηαμχ ηεο ελ δπλάκεη θαη ηεο 

πξαγκαηηθήο επίδνζεο απνηειεί ινγηθφ ζπζρεηηζκφ ζην πιαίζην ηεο γλσζηηθήο πξνζέγγηζεο 
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κε ηελ έλλνηα φηη θαζηζηά ζαθή ηε δηαθνξά κεηαμχ δηαδηθαζίαο θαη ηειηθνχ πξντφληνο. Γηα 

παξάδεηγκα, ν καζεηήο, ν νπνίνο δελ απνδίδεη ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα απφθιηζε κεηαμχ 

δπλαηφηεηαο θαη πξαγκαηηθήο επίδνζεο. Απηφο ή απηή, γηα δηάθνξνπο ιφγνπο δελ κπνξεί λα 

πξαγκαηψζεη έξγα ζχκθσλα κε ηηο αηνκηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ αηηίσλ 

πνπ επζχλνληαη γη' απηήλ ηελ αζπκθσλία πξνζθέξεη επθαηξίεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο. 

ην ζεκείν απηφ είλαη ρξήζηκν λα θάλνπκε ηε δηάθξηζε κεηαμχ ηεο επθπΐαο ηεο 

ραξηζκαηηθφηεηαο θαη ηνπ ηαιέληνπ. Οη έλλνηεο απηέο δελ είλαη ηαπηφζεκεο. Σν επθπέο παηδί 

δηαζέηεη πςειφ δείθηε λνεκνζχλεο πάλσ απφ 140. Σν ραξηζκαηηθφ παηδί δηαζέηεη 

εμαηξεηηθέο ηθαλφηεηεο ηαπηφρξνλα ζε πνιινχο γλσζηηθνχο ηνκείο φπσο ζηε γιψζζα, ηα κα-

ζεκαηηθά, ηηο θπζηθέο επηζηήκεο θ.ιπ. Σν ηαιαληνχρν παηδί έρεη εμαηξεηηθέο ηθαλφηεηεο ζε 

έλαλ κνλφ εηδηθφ ηνκέα ηεο επηζηήκεο ή ηεο ηέρλεο, π.ρ. ζηε κνπζηθή ή κνλφ ζηα 

καζεκαηηθά. Απηφ ζεκαίλεη φηη θάπνην παηδί κπνξεί λα είλαη κνλφ επθπέο ή κφλν 

ηαιαληνχρν ρσξίο απαξαίηεηα λα είλαη θαη ραξηζκαηηθφ, γηαηί ππάξρεη δηάθξηζε κεηαμχ ηνπ 

ηαιέληνπ θαη ηεο επθπΐαο. H επθπΐα (intelligence) ζχκθσλα κε ηνλ Spearman νξίδεηαη σο 

κία γεληθή δηαλνεηηθή ηθαλφηεηα. Πξφζθαηεο ζεσξίεο φπσο ηνπ Gardner (1998) γηα ηελ 

πνιιαπιή λνεκνζχλε, ε ηξηαξρηθή ζεσξία ηνπ Sternberg (1996), θαη ην πξφηππν 

επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ ηεο λνεκνζχλεο ηνπ Borkowski (Borkowski and Burke, 1996) 

εζηηάδνπλ θαη απηά ζηνλ παξάγνληα λνεκνζχλε. πσο παξαηεξνχκε ινηπφλ, ζηνλ ηνκέα ηεο 

επθπΐαο νξίδνπκε σο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηελ  λνεκνζχλε. πσο ζα δνχκε θαη ζηε 

ζπλέρεηα ε ραξηζκαηηθφηεηα δελ πεξηνξίδεηαη ζηα ζηελά φξηα κφλν ηεο λνεκνζχλεο αιιά 

επεθηείλεηαη θαη ζε άιινπο ηνκείο. 

Ο  Renzulli ζεσξεί πσο ε αλαγλψξηζε ελφο ηαιαληνχρνπ παηδηνχ είλαη πην εχθνιε απφ 

ηελ αλαγλψξηζε ελφο ραξηζκαηηθνχ παηδηνχ (Renzulli, 1988). Γηα ηνλ Gagné ε 

ραξηζκαηηθφηεηα αθνξά ηελ πξφηππε ηθαλφηεηα ή δπλαηφηεηα κε ηελ νπνία γελληφκαζηε. 

Γηα ην ιφγν απηφ ηα ραξηζκαηηθά παηδηά έρνπλ πξννπηηθέο, άιια δελ έρνπλ απαξαίηεηα 

επηδείμεη εμαηξεηηθά ηδηαίηεξε απφδνζε ζε έλαλ ε πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο παξαθάησ ηνκείο: 

πλεπκαηηθφ, εηδηθφ αθαδεκατθφ, δεκηνπξγηθφηεηα, ςπρνθνηλσληθή εγεηηθή ηθαλφηεηα θαη 

νπηηθέο θαη γπκλαζηηθέο ηέρλεο (Rogers, 2002a). Σν ηαιέλην γηα ηνλ Gagné πξνυπνζέηεη ηελ 

επίδεημε εμαηξεηηθήο απφδνζεο ή θαηνξζψκαηνο ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ηεο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. Χο εθ ηνχηνπ, ζηνλ πλεπκαηηθφ ηνκέα ππάξρνπλ παηδηά ηα 

νπνία είλαη πλεπκαηηθψο πξνηθηζκέλα (έρνπλ ηελ πλεπκαηηθή δπλεηηθφηεηα λα ζθέπηνληαη 

ινγηθά ζε πςειφ επίπεδν, αιιά δελ ην πξάηηνπλ απαξαηηήησο) επηπιένλ δε, ππάξρνπλ παηδηά 

πνπ είλαη πλεπκαηηθψο ηαιαληνχρα (έρνπλ πςεινχ επίπεδνπ απφδνζε). 
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Πνηα είλαη φκσο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιεζπζκνχ απφ ηα 

νπνία πξνθχπηνπλ νη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο; Οη έξεπλεο έρνπλ εληνπίζεη θάπνηα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα: ηελ απνθιίλνπζα λφεζε (δεκηνπξγηθφηεηα), ηε 

δηέγεξζε, ηελ έληαζε, ηελ επαηζζεζία, ηελ νμπκέλε αληίιεςε θαη ελδειέρεηα (entelechy), ηελ 

ηειεηνκαλία (Lovecky, 1986
.
 Moon, Kelly & Feldhusen, 1997

.
 Torrance, 1965). Μπνξεί ηα 

ραξηζκαηηθά άηνκα λα κελ δηαθξίλνληαη απφ φια απηά ηα γλσξίζκαηα, ραξαθηεξίδνληαη 

φκσο απφ θάπνηα απφ απηά. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά απφ κφλα ηνπο ίζσο δελ έρνπλ θάπνηα 

ηδηαίηεξε ζεκαζία. Δθείλν πνπ ελδηαθέξεη είλαη ν ηξφπνο θαη ε έληαζε κε ηελ νπνία εθδειψ-

λνληαη θαη ε επίδξαζε ηνπο ζηελ απηνεθηίκεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ραξηζκαηηθνχ αηφκνπ θαη ζηηο 

ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο άιινπο, νη νπνίεο ζα εμαξηεζνχλ απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη 

αληηδξάζεηο ηνπ γίλνληαη αληηιεπηέο. πρλά, ηέηνηνπ είδνπο γλσξίζκαηα ηα θάλνπλ επάισηα 

ζε θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα, ηδηαίηεξα φηαλ ην νηθνγελεηαθφ ή ην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ δελ είλαη ελεκεξσκέλν θαη θαηαηνπηζκέλν ψζηε λα κπνξεί λα ηα θαηαλνήζεη θαη 

λα ηα ζηεξίμεη. Ζ ρακειή επίδνζε κεξηθψλ ραξηζκαηηθψλ παηδηψλ έρεη απαζρνιήζεη αξθεηά 

ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα (Colangelo & Davis, 2003a
.
 Dowdall & Colangelo, 1982

.
 Reis 

&McCoach, 2000
.
 Rimm, 1995

.
 Rimm, 2003). Αξθεηά απφ απηά ηα παηδηά παξνπζηάδνπλ 

ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο (Dowdall & Colangelo, 1982). Μεξηθά απφ ηα αίηηα 

ηεο ρακειήο επίδνζεο ησλ ραξηζκαηηθψλ παηδηψλ ζην ζρνιείν είλαη ε ρακειή απην-εθηίκεζε 

(Davis & Rimm, 1998
.
 Fine & Pitts, 1980

.
Whitmore, 1980), ε θνηλσληθή απνκφλσζε, ε πίεζε 

γηα ππαθνή, ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ηα καζήκαηα, ην αθαηάιιειν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, 

ε θηψρεηα, πξνζσπηθά πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο, καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ηξαπκαηηθέο 

εκπεηξίεο, επηξξνέο απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο, θνηλσληθή απην-άκπλα, θαη νηθνγελεηαθά 

πξνβιήκαηα (Dowdall & Colangelo, 1982
.
 Kolb & Jussim, 1993

. 
Neihart, Reis, Robinson, & 

Moon, 2002
.
 Petersen & Colangelo, 1996

.
 Reis, 1998

.
 Rimm, 1995, 2003). 

 

1.2. Ιζηοπική αναδπομή ζηην εκπαίδεςζη ηυν σαπιζμαηικών και ηαλανηούσυν 

μαθηηών. 

Ζ παξάζεζε νξηζκέλσλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 

ραξηζκαηηθψλ θαη ηαιαληνχρσλ καζεηψλ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ θαιχηεξε αληίιεςε ηεο 

ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο. ην παγθφζκην εθπαηδεπηηθφ ζθεληθφ, ινηπφλ, ε εθπαίδεπζε ησλ 

ραξηζκαηηθψλ θαη ηαιαληνχρσλ καζεηψλ αξρίδεη ην 1870 ζηελ Ακεξηθή, φηαλ εκθαλίδεηαη 

γηα πξψηε θνξά ην κνληέιν ηεο επηηάρπλζεο θαη ζπλερίδεηαη ζηνλ 20
ν 

αηψλα κε έληνλν 

επηζηεκνληθφ πξνβιεκαηηζκφ (Freeman, 1985). Υξνλνινγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
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εθπαίδεπζε ησλ ραξηζκαηηθψλ θαη ηαιαληνχρσλ καζεηψλ γεληθά θαη αμίδεη λα κλεκνλεπηνχλ 

είλαη νη εμήο:  

 Σν 1921, θαη γηα κηα πεξίνδν 40 πεξίπνπ ρξφλσλ, ν Terman δηελεξγεί καθξνρξφληα 

έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα επηζεκάλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα παηδηψλ κε πςειφ 

δείθηε λνεκνζχλεο.  

 Σν 1942 ε Hollingworth επηθεληξψλεη ην εξεπλεηηθφ ηεο ελδηαθέξνλ ζηε κειέηε 

πξνηθηζκέλσλ αηφκσλ κε δείθηε λνεκνζχλεο κεγαιχηεξν ηνπ 180.  

 Σν 1938 ν Thurstone θαη ην 1959 ν Guilford πξνηείλνπλ ηε ζεσξία ησλ βαζηθψλ ή 

πξσηνγελψλ πλεπκαηηθψλ ηθαλνηήησλ, ηηο νπνίεο ν πξψηνο εξεπλεηήο αξηζκεί ζε 

επηά βαζηθέο θαη ν δεχηεξνο ζε 120 δηαθνξεηηθέο θαη αλεμάξηεηεο δεμηφηεηεο. Χο 

απνηέιεζκα εηζάγεηαη ζηελ ςπρνινγία ηεο λνεκνζχλεο ε έλλνηα ηεο πνιππινθφηεηαο 

ησλ πλεπκαηηθψλ ηθαλνηήησλ, κε θχξηνπο παξάγνληεο ηε γεληθή ηθαλφηεηα πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ηελ έλλνηα ηνπ ραξηζκαηηθνχ, θαζψο θαη ηελ εηδηθή ηθαλφηεηα πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ηα επηκέξνπο ηαιέληα.  

 Σν 1954 ηδξχεηαη ζηελ Απζηξαιία θαη ην ίδην έηνο ζην Ohio επηζηεκνληθή εηαηξεία 

γηα ηα ραξηζκαηηθά θαη ηαιαληνχρα παηδηά. Tν 1966 ηδξχεηαη αληίζηνηρε εηαηξεία 

ζηελ Αγγιία, κε πξσηνβνπιία γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. Κχξηνο ζηφρνο ηνπο είλαη ε 

αλάπηπμε πξνγξακκάησλ πξνψζεζεο ησλ ηθαλνηήησλ ραξηζκαηηθψλ θαη 

ηαιαληνχρσλ παηδηψλ.  

 Σν 1969 δηαηππψλεηαη ζηελ Ακεξηθή ν πξψηνο νκνζπνλδηαθφο νξηζκφο γηα ηα 

ραξηζκαηηθά θαη ηαιαληνχρα παηδηά.  

 To 1972 ε έθζεζε Marland ζηηο Ζ.Π.Α αλαθέξεη αλάκεζα ζε άιια φηη: α) ηα νκαδηθά 

ηεζη πξνζδηνξηζκνχ ηνπ δείθηε λνεκνζχλεο θαζψο θαη ε αλαγλψξηζε απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο εληνπίδνπλ κφλν ην 50% ησλ ραξηζκαηηθψλ θαη ηαιαληνχρσλ, β) έλα 

3,4% απφ ηνπο καζεηέο πνπ εγθαηαιείπνπλ ην ζρνιείν έρνπλ δείθηε λνεκνζχλεο 

πςειφηεξν ηνπ 120, κπνξεί δειαδή λα ζεσξεζνχλ σο ηαιαληνχρνη θαη ραξηζκαηηθνί, 

γ) ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα γηα ηα ηαιαληνχρα θαη ραξηζκαηηθά παηδηά 

δεκηνπξγνχληαη απφ ην λεπηαγσγείν κέρξη ηελ ηεηάξηε ηάμε θη έηζη, πεξίπνπ ηα κηζά 

απφ απηά έρνπλ λνεηηθά εγθαηαιείςεη ην ζρνιείν ήδε απφ ηελ ειηθία ησλ 10 εηψλ. 

 Σν 1975 ιακβάλεη ρψξα ζην Λνλδίλν ην πξψην παγθφζκην ζπλέδξην γηα ηα 

ραξηζκαηηθά θαη ηαιαληνχρα παηδηά. 
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 Σν 1977 ν Renzulli παξνπζηάδεη ηε ραξηζκαηηθφηεηα κε ηηο ηξεηο έλλνηεο, ηεο 

δέζκεπζεο ζηελ εθηέιεζε ηνπ θαζήθνληνο, ηεο άλσ ηνπ κέζνπ φξνπ γεληθήο 

ηθαλφηεηαο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. 

 Σν 1983 ν Gardner ππνζηεξίδεη φηη ε λνεκνζχλε δελ είλαη κία νιηθή νληφηεηα, αιιά 

έλα ζχλνιν απφ ζρεηηθά απηφλνκεο ηθαλφηεηεο, ηαιέληα θαη λνεηηθέο δεμηφηεηεο. 

Βαζηζκέλνο ζηα απνηειέζκαηα κειεηψλ γηα ηνλ εγθέθαιν, δηαηξεί ηε λνεκνζχλε ζε 

νθηψ είδε, ην θαζέλα απφ ηα νπνία αληηζηνηρεί ζε νθηψ δηαθνξεηηθά πεδία ηεο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Σν 1986 ν Sternberg παξνπζηάδεη ηε λνεκνζχλε σο ηξεηο μερσξηζηέο αιιά 

ζπλεξγαδφκελεο λνεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (γλσζηηθέο δεμηφηεηεο) πνπ επηηξέπνπλ ζην 

άηνκν (α) λα ζρεδηάδεη, (β) λα ελεξγεί θαη λα δέρεηαη αλαηξνθνδφηεζε θαη (γ) λα 

παξάγεη επθπή ζπκπεξηθνξά ή επθπή πξάμε. ηηο ηξεηο μερσξηζηέο λνεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ε λνεκνζχλε πξνζεγγίδεηαη ζε ζρέζε κε ηνπο θνηλσληθνχο – 

πνιηηηζκηθνχο παξάγνληεο, ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπ αηφκνπ θαη ηα δηαλνεηηθά 

ζπζηαηηθά. 

 Σν 1991 ν Tannenbaum αλαθέξεη πέληε παξάγνληεο νη νπνίνη αιιειεπηδξνχλ ζηελ 

εθδήισζε νπνηνπδήπνηε ηαιέληνπ. Απηνί είλαη α) ε εμαηξεηηθή γεληθή λνεηηθή 

ηθαλφηεηα, β) νη επηκέξνπο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο ή ζπκπεξηθνξέο, γ) νη κε λνεηηθνί 

παξάγνληεο, νη νπνίνη δηαζθαιίδνπλ ηελ επηηπρία, φπσο είλαη: ε ελέξγεηα, ε 

πξνζπάζεηα, ηα θίλεηξα, ε επηζπκία ηνχ λα δηαθηλδπλεχεη θαλείο, ε δέζκεπζε ζηελ 

εθηέιεζε ηνπ θαζήθνληνο, ε πγεία, ε ελαζρφιεζε κε έλα αληηθείκελν πνπ ελδηαθέξεη, 

ε απηνεθηίκεζε θαη ε κεηα-κάζεζε (metalearning), δ) ην ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ 

απφ ην ζρνιείν, ηελ νηθνγέλεηα, ηνπο ζπλνκειίθνπο, ηελ θνηλφηεηα θαη ε) ε 

ηθαλφηεηα λα αλαγλσξίδεηο ηελ επθαηξία φηαλ απηή παξνπζηάδεηαη. 

 Σν 1995 ν Goleman αλαθέξεη φηη ην λνεηηθφ πειίθν επεξεάδεη θαηά 20% -κφλν- ηνπο 

παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηελ επηηπρία. Έλα ζχλνιν άιισλ παξαγφλησλ, αλάκεζα 

ζηνπο νπνίνπο ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, παίδνπλ, θαηά ηνλ Goleman, ην 

κεγαιχηεξν ξφιν.  

ιεο νη παξαπάλσ εκεξνκελίεο απνηεινχλ ζεκαληηθνχο ζηαζκνχο ζηελ έξεπλα, αιιά ε 

ζπκπεξίιεςή ηνπο ζηηο βαζηθέο αξρέο ράξαμεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο εμαξηάηαη απφ 

πνιινχο παξάγνληεο θαη πηζαλφλ λα κελ πξαγκαηνπνηεζεί πνηέ. Πάλησο, νη απφςεηο πνπ 

δηαηππψζεθαλ θαηά ηνπο παξαπάλσ ζηαζκνχο ηεο κειέηεο ηεο ραξηζκαηηθφηεηαο 

επεξεάδνπλ άκεζα ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ πνπ ηελ παξνπζηάδνπλ. 
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1.3.  Η εκπαίδεςζη ηυν σαπιζμαηικών μαθηηών μέζα ζηη γενική ηάξη. 

Σν ζχγρξνλν ζρνιείν νξγαλψλεη ηνπο καζεηέο ηνπ ζχκθσλα κε ηελ ειηθία ηνπο, δηφηη 

βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ε ρξνλνινγηθή ειηθία ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ γλσζηηθή 

αλάπηπμε θαη ηε καζεζηαθή εηνηκφηεηα ησλ καζεηψλ. Απηφ ηζρχεη ζε κεγάιν βαζκφ γηα ηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ φρη, φκσο, γηα έλα πνζνζηφ καζεηψλ πνπ απνθιίλεη πξνο ηα θάησ 

θαη γηα έλα (αθφκε κηθξφηεξν) πνζνζηφ πνπ απνθιίλεη πξνο ηα πάλσ. Πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζζνχλ ηα πξνβιήκαηα ηεο πξνο ηα θάησ απφθιηζεο έρνπλ γίλεη παξεκβάζεηο ζηα 

πιαίζηα ηεο εηδηθήο αγσγήο. Γελ έρεη γίλεη φκσο ην ίδην γηα ηα παηδηά πνπ απνθιίλνπλ πξνο 

ηα πάλσ είηε δηφηη ιαλζαζκέλα πνιινί πηζηεχνπλ πσο «ζα βξνπλ κφλνη ηνλ δξφκν ηνπο», είηε 

δηφηη ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ ραξηζκαηηθψλ ζεσξνχληαη ειηηηζηηθά. Ζ αιήζεηα 

ζηελ πεξίπησζε απηή φκσο, είλαη δηαθνξεηηθή αθνχ πνιιά απφ ηα ραξηζκαηηθά παηδηά κε 

ηδηαίηεξεο καζεζηαθέο αλάγθεο «δελ βξίζθνπλ ηνλ δξφκν ηνπο» ζηα πιαίζηα ηεο γεληθήο 

ηάμεο θαη δηαθφπηνπλ ηελ θνίηεζε ηνπο (Gross, 1993
.
 Reid & McGuire,1995). Πξφθεηηαη 

ζίγνπξα γηα κηα θαηαζηξνθηθή νιηγσξία ή αθφκα θαη επζπλνθνβία ηνπ ζρνιηθνχ 

ζπζηήκαηνο, πνπ έρεη δπζκελέζηαηεο επηπηψζεηο ζηνπο ραξηζκαηηθνχο καζεηέο, αθνχ φζνη 

επηβηψλνπλ, επηβηψλνπλ κε πνιιέο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο, πνπ ζπρλά έρνπλ αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ζηελ ςπρηθή ηνπο πγεία. Σελ ίδηα ζηηγκή, πξνθαινχλ πξνβιήκαηα ζηνπο 

ππφινηπνπο καζεηέο, πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηνλ ηξαπκαηηζκφ ηεο απηφ-εηθφλαο ηνπο, 

αιιά θαη δπζθνιίεο ζην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ (Gross, 2000).    

Απφ δηάθνξεο έξεπλεο πνπ πινπνηήζεθαλ απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο κειέηεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ ραξηζκαηηθψλ θαη ηαιαληνχρσλ καζεηψλ κέρξη θαη ζηηο κέξεο 

καο, κε βάζε θάπνηεο απφ ηηο πξνζεγγίζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, έρνπλ πξνθχςεη 

ζηνηρεία πνπ επηηξέπνπλ ηελ ππνζηήξημε ησλ παξαθάησ γεληθψλ ζέζεσλ γηα ηε ζχγρξνλε 

απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε απηψλ ησλ καζεηψλ. Οξηζκέλα απφ ηα ζηνηρεία απηά, ζχκθσλα 

κε ηνλ Callow (1994), είλαη: 

 Ννεηηθή πξνζβαζηκόηεηα. πσο πξνρσξνχκε ζηελ θαηαζθεπή δεκνζίσλ θηηξίσλ 

πξνζβάζηκσλ ζηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, έηζη πξέπεη λα δηακνξθψλνπκε θαη 

ηάμεηο πξνζβάζηκεο ζε ραξηζκαηηθά θαη ηαιαληνχρα παηδηά. Γηα λα ππάξρεη „λνεηηθή 

πξνζβαζηκφηεηα‟, πξέπεη ηα ζρνιεία λα πξνζθέξνπλ ζε φινπο ηνπο καζεηέο 

πξφζβαζε ζε πνηθίια αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα απφ ην λεπηαγσγείν έσο ην 

παλεπηζηήκην. Φπζηθά, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα εγθαηαιείπνπλ ην ζρνιείν ή 

ηελ ηάμε, αιιά λα ηνπο πξνζθέξνληαη εηδηθά δηακνξθσκέλα καζήκαηα αλάινγα κε ην 

ηαιέλην ηνπο. Σα ζρνιεία πξέπεη λα πηνζεηνχλ πνιηηηθέο πνπ λα επηηξέπνπλ ηε δηαξθή 
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αηνκηθή πξφνδν φισλ ησλ καζεηψλ, αλάινγα κε ηηο δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηέο ηνπο. 

χκθσλα κε ην Vygotsky ε κφλε "θαιή κάζεζε" είλαη απηή πνπ πξνεηνηκάδεη ηελ 

αλάπηπμε. Λακβάλνληαο σο δεδνκέλν φηη ηα ραξηζκαηηθά θαη ηαιαληνχρα παηδηά 

έρνπλ απνθηήζεη ηηο κηζέο γλψζεηο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πξηλ αθφκε 

μεθηλήζεη ε ζρνιηθή ρξνληά ή έρνπλ πνιχ πεξηζζφηεξεο αξγφηεξα, νη δπλαηφηεηεο πνπ 

ηνπο πξνζθέξνληαη γηα „θαιή κάζεζε‟ είλαη πνιχ ιηγφηεξεο απφ εθείλεο ησλ 

ζπκκαζεηψλ ηνπο, εθηφο θαη αλ γίλνπλ εμαηνκηθεπκέλεο πξνζαξκνγέο ζην αλαιπηηθφ.  

 Σεβαζκόο ζηε λνεηηθή πνηθηινκνξθία. Ο ζεβαζκφο ζηε λνεηηθή πνηθηινκνξθία είλαη 

βαζηθή αξρή ζε έλα ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ζπκκεηνρηθήο εθπαίδεπζεο, φπνπ φινη 

αλήθνπλ, φινη είλαη εππξφζδεθηνη θαη φινη κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ.  

 Χξήζε θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθώλ δηδαζθαιίαο. Ζ ζχγρξνλε ηάζε λα ππάξρνπλ κφλν 

εηεξνγελείο νκάδεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζηηο ηάμεηο θαηά ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή 

δηδαζθαιία, κπνξεί λα ζεσξεζεί «εθκεηάιιεπζε» ή ηνπιάρηζηνλ ιαλζαζκέλε 

κεζνδνινγηθά, γηα ηα ραξηζκαηηθά θαη ηαιαληνχρα παηδηά, θαζψο ε ζπλεξγαζία ελφο 

ραξηζκαηηθνχ θαη ηαιαληνχρνπ καζεηή κε έλαλ ζπκκαζεηή ηνπ κε δηαθνξεηηθέο 

δπλαηφηεηεο κπνξεί λα απνηειέζεη ηξνρνπέδε ζηελ εμέιημε ηνπ. Δπίζεο, έλαο 

ραξηζκαηηθφο καζεηήο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κε ηνπο δηθνχο ηνπ ξπζκνχο ζην 

πιαίζην ηεο ηάμεο είηε κέζσ ηεο επηηάρπλζεο είηε κέζσ ηνπ εκπινπηηζκνχ ηεο 

δηδαθηέαο χιεο. 

Αλαθέξνληαο ηα ζεκεία ζηα νπνία πξέπεη λα εζηηάζνπκε πξνθεηκέλνπ λα αλαβαζκίζνπκε 

ηελ εθπαίδεπζε ησλ ραξηζκαηηθψλ καζεηψλ, ζα αλαθεξζνχκε ζηε ζπλέρεηα ζηηο αξρέο πνπ 

ζα πξέπεη λα δηέπνπλ ηελ εθπαίδεπζε ηνπο.  

Καη‟ αξρήλ ε παηδαγσγηθή αξρή ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο  ηελ νπνία ζηεξίδνπλ 

ην Δπξσπατθφ πκβνχιην Τπνπξγψλ κε ην 90/162/02/1990 ςήθηζκα ηνπ ελψ, εθηελέζηεξα 

αλαθέξεηαη ζηε  δηαθήξπμε ηεο Unesco, πνπ δηακνξθψζεθε ζηε δηαθήξπμε ηεο αιακάλθα 

γηα ηελ Δηδηθή Αγσγή ( Unesco 1994) θαη πξνηείλεη έλα ζρνιείν γηα φινπο ηνπο καζεηέο 

φισλ ησλ καζεζηαθψλ επηπέδσλ. Ζ δηαθήξπμε ηεο αιακάλθα ζηεξίδεη ηηο ζέζεηο ηεο ζε 

παηδαγσγηθά, θνηλσληθά, πνιηηηθά θαη εζηθά θξηηήξηα. Σν δεηνχκελν ησλ ζέζεσλ απηψλ είλαη 

ε απξφζθνπηε θαη νιφπιεπξε αλάπηπμε κέζα ζε «ειάρηζην πεξηνξηζηηθφ πιαίζην» (least 

restrictive environment) ψζηε λα πξνιεθζνχλ θαηλφκελα εθπαηδεπηηθήο θαη θνηλσληθήο 

απνκφλσζεο ησλ ΑκΔΑ (Μαηζαγγνχξαο, 2008). 

Μέζα ζην πιαίζην ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο, ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ησλ 

ραξηζκαηηθψλ καζεηψλ πξνζαξκφδνπλ ην θνηλφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζηηο αλάγθεο θαη ηηο 
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δπλαηφηεηεο ηνπο, φρη απιψο γηα λα ην θαηαζηήζνπλ κε πεξηνξηζηηθφ γηα ηνπο ίδηνπο, αιιά 

επηπιένλ γηα λα ην θάλνπλ ηθαλφ λα ζπκβάιιεη έγθαηξα θαη απνηειεζκαηηθά ζηε γλσζηηθή, 

θνηλσληθή, ζπλαηζζεκαηηθή, εζηθή θαη αηζζεηηθή αλάπηπμε ηνπο, ψζηε νη ραξηζκαηηθνί 

καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε: α) λα θαηαλννχλ ζε βάζνο ηνλ θπζηθφ θαη θνηλσληθφ θφζκν, αιιά 

θαη ηνλ εαπηφ ηνπο, β) λα επηιχνπλ απνηειεζκαηηθά θαη δεκηνπξγηθά πνιχπινθεο 

πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, γ) λα παξάγνπλ ηδέεο, γλψζεηο θαη πξντφληα πνπ ζα πξνάγνπλ 

φιεο ηηο πιεπξέο ηεο αηνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ, ν νπνίνο δεη 

ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο (Μαηζαγγνχξαο, 

2008). 

Απφ ηε δηαηχπσζε ηνπ παξαπάλσ ζθνπνχ ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ησλ 

ραξηζκαηηθψλ καζεηψλ δηαθαίλεηαη φηη ηα ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα θηλνχληαη ζηνπο 

ίδηνπο άμνλεο παηδαγσγηθήο θηινζνθίαο κε εθείλνπο ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο. Απφ ηνλ 

νξηζκφ, φκσο, επηζεκαίλνληαη θαη νη αλάγθεο δηαθνξνπνίεζεο  ηνπ θνηλνχ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη νη ιφγνη πνπ ηηο δεκηνπξγνχλ ( Coleman & Cross 2001). 

Πέξαλ ηεο παηδαγσγηθήο αξρήο ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο ππάξρεη θαη ε 

ςπρνπαηδαγσγηθή αξρή ηεο κάζεζεο θαη αλάπηπμεο (Μαηζαγγνχξαο, 2008). χκθσλα κε ηελ 

ζπγθεθξηκέλε αξρή ε εθπαίδεπζε έρεη ηελ ςπρνινγηθή ηεο δηάζηαζε θαη θαζεκία απφ ηηο 

ζεσξίεο ηεο εθπαηδεπηηθήο ςπρνινγίαο πξνζδηνξίδεη κε ην δηθφ ηεο ηξφπν ηηο ςπρνινγηθέο 

αξρέο πνπ θαηά ηελ άπνςή ηεο πξέπεη λα δηέπνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε. Βάζε ηεο 

αξρήο απηήο απνηειεί ε ζεσξία ησλ θηλήηξσλ ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηδαληθφ πιαίζην 

κάζεζεο θαη αλάπηπμεο είλαη ην ζπιινγηθφ πιαίζην, ην νπνίν θηλείηαη ζηα αλψηεξα 

καζεζηαθά φξηα ησλ καζεηψλ θαη «ιίγν παξαπάλσ» θαη είλαη γλσζηή σο «ζεσξία +1» 

(Vygotsky 1997
.
 Tomlinson 2001). Με ηνλ ηξφπν απηφ ην κάζεκα γίλεηαη πνιχ πην 

ελδηαθέξνλ γηα ηνπο ραξηζκαηηθνχο καζεηέο πνπ απνθηνχλ επηπιένλ θίλεηξα κάζεζεο. 

Θέινληαο λα κεηαθέξνπκε ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε 

δηαπηζηψλνπκε φηη νη ραξηζκαηηθνί καζεηέο πξέπεη λα ζπλππάξρνπλ θαη λα ιεηηνπξγνχλ σο 

νκνηνγελήο κηθξν-νκάδα γηα λα δηαζθαιίδνληαη ε δψλε ηεο επηθείκελεο αλάπηπμεο θαη ε 

πξφθιεζε ησλ θηλήηξσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη ραξηζκαηηθνί καζεηέο έρνπλ αλάγθε απφ 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα ην νπνίν απφ πιεπξάο δπζθνιίαο πξέπεη λα θηλείηαη ζην επίπεδν ηνπ 

«+1» (Μαηζαγγνχξαο, 2008). 

Σέινο, ε δηδαθηηθή αξρή ηεο δηαθνξνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε δηδαθηηθή 

αλαγλσξίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ αξκνληθνχ ζπλδπαζκνχ ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ «θνηλνχ» 

κε ην «δηαθνξεηηθφ», πνπ νδεγεί ζε κνξθέο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο. Σν 
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«δηαθνξεηηθφ» ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηηο αλεπάξθεηεο ηνπ «θνηλνχ» λα 

αληαπνθξηζεί ζηελ πνηθηιία ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο (Μαηζαγγνχξαο, 2008).  

ιεο νη πξναλαθεξζείζεο αξρέο απνηεινχλ ηελ βάζε δηακφξθσζεο ησλ πξνγξακκάησλ 

εθπαίδεπζεο ησλ ραξηζκαηηθψλ καζεηψλ. Ζ δεκηνπξγία δηαθνξνπνηεκέλσλ ή 

εκπινπηηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο ηδηαίηεξεο 

καζεζηαθέο θαη γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ ραξηζκαηηθψλ καζεηψλ απνηειεί ηελ θαιχηεξε 

ιχζε ζηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ απηψλ.  

 

1.4. Η εθαπμογή πολιηικών εκπαίδεςζηρ ηυν σαπιζμαηικών και ηαλανηούσυν αηόμυν 

ζηην Δλλάδα και ζε άλλερ σώπερ. 

ηα πεξηζζφηεξα θξάηε ηεο δπηηθήο Δπξψπεο ελζαξξχλεηαη ε αλάπηπμε ηεο 

Γηαθνξνπνηεκέλεο  Δθπαίδεπζεο γηα απηά ηα παηδηά (κέζα ζην πιαίζην ηνπ ζρνιηθνχ 

πεξηβάιινληνο) γεγνλφο πνπ εληζρχζεθε θαη απφ ηα πνξίζκαηα ηεο δηάζθεςεο ηεο Salamanca 

(1992). Γηα λα πεηχρεη φκσο ην εγρείξεκα, ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί θαη ε επαξθήο 

εθπαίδεπζε θαη πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ ππνζηήξημε ησλ 

ραξηζκαηηθψλ παηδηψλ θαη θπζηθά ε απαηηνχκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

εκαληηθφηαην είλαη ην γεγνλφο φηη ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ην 1994 εμέδσζε απφθαζε 

πνπ απεπζπλφηαλ ζε φια ηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ θαη, κεηαμχ άιισλ, ηα πξνέηξεπε:  

 Να ςεθίζνπλ θαη λα ζέζνπλ ζε εθαξκνγή λνκνζεζίεο πνπ λα πξνσζνχλ ηε ζηήξημε 

ησλ ραξηζκαηηθψλ παηδηψλ.  

 Να πξνσζήζνπλ εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα πνπ λα εμεξεπλνχλ ζε βάζνο ηε θχζε θαη 

ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ραξηζκαηηθψλ παηδηψλ, θαζψο θαη ηνπο ιφγνπο πνπ πξνθαινχλ 

ηηο ρακειέο επηδφζεηο ζην ζρνιείν.  

 Να παξάζρνπλ ζπκπιεξσκαηηθά εθπαηδεπηηθά, εληζρπηηθά πξνγξάκκαηα ηφζν ζε 

καζεηέο, φζν θαη ζε εθπαηδεπηηθνχο.  

 Να δηακνξθψζνπλ ην θαηάιιειν έδαθνο γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ραξηζκαηηθψλ 

παηδηψλ ζην λέν εθπαηδεπηηθφ θιίκα πνπ επηρεηξείηαη λα θαζηεξσζεί (έληαμε ηνπ 

ζπκπιεξσκαηηθνχ – εληζρπηηθνχ θχθινπ καζεκάησλ ζην επξχηεξν εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα).  

 Να ιάβνπλ ηα απαηηνχκελα κέηξα, ψζηε λα απνθεπρζεί ν ζηηγκαηηζκφο θάπνηνπ 

καζεηή εμαηηίαο ηεο ραξηζκαηηθήο ηνπ θχζεο απνδεηψληαο ηελ επνηθνδνκεηηθή 
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αμηνπνίεζε ελφο ηέηνηνπ ραξίζκαηνο θαη φρη ηελ πξφθιεζε αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ γηα 

ηνλ ίδην ηνλ καζεηή.  

 Σέινο, λα πξνσζήζνπλ κηα παξνκνίσο επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία (κέζσ 

ζπκβνπιίσλ, δηαιέμεσλ θαη δηθηχνπ ζπλεξγαζηψλ) κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ 

ςπρνιφγσλ θαη φισλ ησλ ζρεηηδφκελσλ εηδηθνηήησλ, κε ζθνπφ ηελ επηηπρή 

πξαγκάησζε κηαο ηέηνηαο παξέκβαζεο.  

Σν ζέκα πνπ ηίζεηαη κεηά ηελ απφθαζε απηή είλαη ην πνηεο ρψξεο ηελ εθάξκνζαλ θαη ην 

αλ ραξάρζεθε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή κε γλψκνλα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ραξηζκαηηθψλ 

καζεηψλ. 

Πέξαλ ησλ επξσπατθψλ ζπλφξσλ, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο πνιιέο είλαη νη ρψξεο πνπ 

εθαξκφδνπλ ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ραξηζκαηηθψλ θαη 

ηαιαληνχρσλ καζεηψλ. Δλδεηθηηθά ζα κπνξνχζακε λα αλαθεξζνχκε ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Κίλαο. ηα θηλέδηθα ζρνιεία ηέζζεξα είλαη ηα ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ηνπο άμνλεο ησλ 

ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ: ε νινθιήξσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο (πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

εζσηεξηθή ζπλνρή ησλ δηαθνξεηηθψλ ηνπο δπλαηνηήησλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο), ε παξνρή 

επηηαρπλφκελεο κάζεζεο, ε εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη ε 

ελζάξξπλζε κηαο ζεηηθήο ζηάζεο πξνο ηε ραξηζκαηηθφηεηα. Σν 1978, ε θηλεδηθή θπβέξλεζε 

αλέπηπμε έλα εζληθφ πιαίζην γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ραξηζκαηηθψλ καζεηψλ βαζηζκέλν ζε 

επηζηεκνληθέο  κειέηεο θαη έζεζε θαλφλεο πνπ νξίδνπλ φηη νη καζεηέο πξέπεη λα πεξάζνπλ 

απφ δηάθνξεο δηαδηθαζίεο πξηλ ραξαθηεξηζηνχλ ηππηθά σο ραξηζκαηηθνί (Cheung & Hui, 

2011
.
 Phillipson & Cheung, 2007).  

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ραξηζκαηηθψλ θαη ηαιαληνχρσλ 

καζεηψλ είλαη θαη ην Υνλγθ Κνλγθ. ηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα, νη ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο 

δηαρσξίδνληαη ζε νκάδεο δηαλνεηηθά-αθαδεκατθά, θαη δεκηνπξγηθά ραξηζκαηηθψλ. Τπάξρνπλ 

ηξία κνληέια εθπαίδεπζεο: απηφ πνπ εθαξκφδεηαη ζηε ηάμε, ην δεχηεξν βαζίδεηαη ζηελ 

εμαηνκηθεπκέλε παξέκβαζε (ηα δχν απηά ιακβάλνπλ ρψξα ζην ζρνιηθφ πιαίζην) θαη ηέινο 

ζηελ εμσηεξηθή ππνζηήξημε. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε θπβέξλεζε ηνπ Υνγθ Κνγθ έρεη αξρίζεη 

λα εθαξκφδεη δηάθνξα πξνγξάκκαηα πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε  

ησλ ραξηζκαηηθψλ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ην Seed Project, πνπ είλαη βαζηζκέλν ζηελ έλλνηα 

ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο, άξρηζε ην αθαδεκατθφ έηνο 2002-2003 κε ζθνπφ ηελ 

αλάπηπμε ελφο ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ γηα ραξηζκαηηθά παηδηά ζε δηάθνξα 

ζρνιεία θαη ζε δηάθνξα επίπεδα. Οη δάζθαινη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηά ηα πξνγξάκκαηα 

έρνπλ επηιεγεί απφ ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπο  θαη είλαη ζπλήζσο δάζθαινη πνπ έρνπλ έξζεη 
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ζε επαθή κε ηνπο ραξηζκαηηθνχο καζεηέο ή είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ πινπνίεζε αλάινγσλ 

πξνγξακκάησλ ζηα ζρνιεία ηνπο (Cheung & Hui, 2011). 

Δηο φηη αθνξά ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ν πξνβιεκαηηζκφο θαη ε ράξαμε 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ ηδηαίηεξε θαηεγνξία ησλ ραξηζκαηηθψλ θαη ηαιαληνχρσλ 

καζεηψλ ζηελ Διιάδα άξρηζε φηαλ ηα Πξφηππα ρνιεία ιεηηνπξγνχζαλ κε έλα είδνο 

«θηιηξαξίζκαηνο» ησλ καζεηψλ, σο πξνο ηηο αθαδεκατθέο ηνπο ηθαλφηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξνχλ λα θνηηήζνπλ ζε απηά. ηε ζπλέρεηα, ηα ζρνιεία απηά κεηαηξάπεθαλ ζε 

Πεηξακαηηθά, πξνθεηκέλνπ λα κε δίδνπλ ηξνθή ζην επηρείξεκα κηαο ειηηίζηηθεο εθπαίδεπζεο, 

εθπαίδεπζεο γηα ιίγνπο, δερφκελα κε θιήξν ηνπο καζεηέο, νη νπνίνη ζα είραλ ηελ ηχρε λα 

εθπαηδεχνληαη κε ηηο πιένλ ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο κεζφδνπο. Έηζη, γηα αξθεηά ρξφληα, δελ 

αλαπηχζζεηαη θάπνηνο ηδηαίηεξνο πξνβιεκαηηζκφο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ή εθπαηδεπηηθήο 

εθαξκνγήο.  

Σε δεθαεηία ηνπ 1990 ηδξχνληαη κνπζηθά θαη αζιεηηθά γπκλάζηα κε ζθνπφ ηελ 

ελζάξξπλζε θαη ζηήξημε ηνπ ελδηαθέξνληνο καζεηψλ πνπ έρνπλ ηδηαίηεξεο θιίζεηο ζε απηνχο 

ηνπο ηνκείο. Σν 2000 ν λφκνο 2817 ζην Άξζξν 1 αλαθέξεη ξεηά φηη «Άηνκα κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ παξφληνο, ζεσξνχληαη ηα άηνκα πνπ έρνπλ 

ζεκαληηθή δπζθνιία κάζεζεο θαη πξνζαξκνγήο εμαηηίαο ζσκαηηθψλ‟ δηαλνεηηθψλ, 

ςπρνινγηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ηδηαηηεξνηήησλ». Αλαθέξεη αθφκε φηη «ηα 

άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πεξηιακβάλνληαη επίζεο πξφζσπα λεπηαθήο, 

παηδηθήο θαη εθεβηθήο ειηθίαο πνπ δελ αλήθνπλ ζε κία απφ ηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο, 

αιιά έρνπλ αλάγθε απφ εηδηθή εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε θαη θξνληίδα γηα νξηζκέλε πεξίνδν 

ή γηα νιφθιεξε ηελ πεξίνδν ηεο ζρνιηθήο δσήο ηνπο».  

Με βάζε ηνλ Ν. 2817, ζε φιεο ηηο ηάμεηο ησλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ιακβάλνληαη θαη πξνζθέξνληαη ηα εμήο κέηξα θαη ππεξεζίεο:  

 Καηάξηηζε θαη εθαξκνγή εηδηθψλ πξνγξακκάησλ θαη κεζφδσλ δηδαζθαιίαο.  

 Υξεζηκνπνίεζε δηδαθηηθνχ θαη ινηπνχ εηδηθνχ πιηθνχ. 

 Γηάγλσζε θαη αμηνιφγεζε ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ.  

 Παηδαγσγηθή θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε.  

 Κνηλσληθή θαη ζπκβνπιεπηηθή εξγαζία.  

 Κάζε είδνπο δηεπθνιχλζεηο θαη εξγνλνκηθέο δηεπζεηήζεηο.  

 Ζ εθπαίδεπζε παξέρεηαη δσξεάλ απφ ην θξάηνο ζε δεκφζηα ζρνιεία. Ζ κνξθή ησλ 

ζρνιείσλ απηψλ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην είδνο θαη ην βαζκφ ησλ εηδηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ.  
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Ζ εθαξκνγή ηεο «Δπέιηθηεο Εψλεο» απφ ην 2002, θαηλνηφκνπ δξάζεο πνπ ζηεξίδεηαη 

ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία θαη ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε, θαζψο θαη ε ιεηηνπξγία 

«Οινήκεξνπ ρνιείνπ», δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, ηφζν ρξνληθά φζν θαη 

κεζνδνινγηθά, λα δεκηνπξγήζεη ππνζηεξηθηηθά παηδαγσγηθά πιαίζηα γηα ηνπο ραξηζκαηηθνχο 

θαη ηαιαληνχρνπο καζεηέο.  

Σν Μάξηην ηνπ 2003 δεκνζηεχεηαη ην λέν Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ 

πνπδψλ (ΓΔΠΠ) θαη ηα λέα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ (ΑΠ), ηα νπνία ξεηά 

αλαθέξνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα αληηκεηψπηζεο καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη 

φηη «..ηα άηνκα κε ηδηαίηεξα ηαιέληα θαη ηθαλφηεηεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ίζεο θαη θαηάιιειεο, 

θαηά πεξίπησζε, επθαηξίεο πξφζβαζεο ζηε γλψζε».  

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2003 ςεθίδεηαη λφκνο (3194/2003 ΦΔΚ 267 η. Α‟), ζχκθσλα κε ηνλ 

νπνίν αλαθέξνληαη νη ραξηζκαηηθνί θαη ηαιαληνχρνη καζεηέο, σο νκάδα ηνπ καζεηηθνχ 

πιεζπζκνχ κε ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.  Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2003, ζχκθσλα κε ηελ 

107922/Γ7/3-10-2003 ππνπξγηθή απφθαζε ηδξχνληαη Καιιηηερληθά Γπκλάζηα κε ζθνπφ ηελ 

θαιιηέξγεηα ησλ δεμηνηήησλ θαη θιίζεσλ ησλ καζεηψλ πνπ επηζπκνχλ λα αθνινπζήζνπλ ηελ 

θαηεχζπλζε ηνπ Θεάηξνπ, ηνπ Κηλεκαηνγξάθνπ, ηνπ Υνξνχ θαη ησλ Δηθαζηηθψλ ρσξίο λα 

πζηεξνχλ ζε γεληθή παηδεία. Σέινο, ν ηειεπηαίνο λφκνο γηα ηελ εηδηθή αγσγή πνπ ςεθίζηεθε 

ην 2008 (Ν. 3699/2008 ΦΔΚ 199 η. Α‟) αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ζηελ παξάγξαθν 3, άξζξν 

3 φηη: “ Μαζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είλαη θαη νη καζεηέο πνπ έρνπλ κία ή 

πεξηζζφηεξεο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηαιέληα αλεπηπγκέλα ζε βαζκφ πνπ ππεξβαίλεη θαηά 

πνιχ ηα πξνζδνθψκελα γηα ηελ ειηθηαθή ηνπο νκάδα. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, αλαηίζεηαη 

ε αλάπηπμε πξνηχπσλ αμηνιφγεζεο θαη εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηνπο 

καζεηέο απηνχο ζε ρνιέο ή Σκήκαηα Α.Δ.Η. πνπ, θαηφπηλ πξφζθιεζεο πνπ ηνπο απεπζχλεη 

ην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, εθδειψλνπλ ελδηαθέξνλ. ηνπο καζεηέο 

απηνχο δελ έρνπλ εθαξκνγή νη ινηπέο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.”  

Γηακνξθψλνληαη ινηπφλ νη παξαθάησ αλάγθεο πνπ αθνξνχλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα θαη ζπληζηνχλ πφινπο πξνβιεκαηηζκνχ (Γαβάδνγινπ, 1992
.
 Clark, Callow, 2002

.
 

Davis, Rimm, 1998)     

 Αλάγθε ππνζηήξημεο ζηε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο θαη δηάγλσζεο ησλ ραξηζκαηηθψλ 

θαη ηαιαληνχρσλ καζεηψλ κέζα ζηελ ηάμε, αιιά θαη έμσ απφ απηήλ, φπσο ζηα 

αξκφδηα δηαγλσζηηθά θέληξα, ΚΔΓΓΤ (Κέληξα Γηαθνξνδηάγλσζεο, Γηάγλσζεο, θαη 

Τπνζηήξημεο εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ), θαζψο νχηε νη εθπαηδεπηηθνί ησλ 
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ηάμεσλ είλαη θαηαξηηζκέλνη ζηελ εθπαηδεπηηθή εθηίκεζε απηήο ηεο θαηεγνξίαο 

καζεηψλ, νχηε ππάξρνπλ θξηηήξηα γηα ηελ αληηθεηκεληθή εθηίκεζε απφ ηε 

δηεπηζηεκνληθή νκάδα (πνηεο δνθηκαζίεο, πνηα βαζκνινγία, πνηνη άιινη παξάγνληεο 

ζα ιεθζνχλ ππφςε, φπσο εξσηεκαηνιφγηα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, εξσηεκαηνιφγηα 

γηα ηνπο γνλείο, αηνκηθνί θάθεινη καζεηψλ, απηναμηνιφγεζε, αμηνιφγεζε απφ ηελ 

πιεπξά ησλ γνλέσλ θ.ά. ). Έρεη ακθηζβεηεζεί ε αθξίβεηα ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ 

δηαηππψλνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, φηαλ απηνί δελ είλαη εηδηθά θαηαξηηζκέλνη. 

πλήζσο αλαγλσξίδνπλ ηνπο καζεηέο πνπ έρνπλ πςειέο επηδφζεηο ζηα καζήκαηα ηνπ 

ζρνιείνπ θαη είλαη ζπλεπείο ζηηο εξγαζίεο ηνπο. Δίλαη δχζθνιν λα δηαθξίλνπλ ηνπο 

δεκηνπξγηθνχο καζεηέο, πνπ ίζσο είλαη αθαηάζηαηνη, δελ πξνζέρνπλ θαη γεληθά δε 

δηαζέηνπλ πάληνηε ηε γλψξηκε φςε ηνπ „θαινχ καζεηή‟. Παξάγνληεο πνπ 

δεκηνπξγνχλ πξνθαηαιήςεηο είλαη ην θχιν, ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή γηα ηηο 

ζρνιηθέο εξγαζίεο, ε εκθάληζε ησλ γξαπηψλ θαζψο θαη ε εζληθή ή θνηλσληθή ηνπ 

πξνέιεπζε. Αληίζεηα, νη εθπαηδεπηηθνί, δίλνπλ αμηφπηζηεο παξαηεξήζεηο θαη 

ζπκβάιινπλ ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ραξηζκαηηθψλ θαη ηαιαληνχρσλ καζεηψλ, φηαλ 

έρνπλ εηδηθέο γλψζεηο θαη εκπεηξία.  

 Αλάγθε δεκηνπξγίαο δηαθνξνπνηεκέλνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν ζα 

πεξηγξάςεη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην θαη ηηο εμεηδηθεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο 

εκπινπηηζκνχ ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο. εκεηψλνπκε φηη ππάξρεη πνηθηιία 

κνληέισλ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ππνζηεξηθηηθνχ γηα ραξηζκαηηθνχο θαη 

ηαιαληνχρνπο καζεηέο, φπσο απηφ ηνπ ηξηαδηθνχ κνληέινπ εκπινπηηζκνχ ηνπ 

Renzulli θ.ά.  

 Αλάγθε εμνηθείσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε κεζφδνπο φπσο ε εμαηνκίθεπζε ηεο 

παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο ζηελ θνηλή ηάμε, θηινζνθία ζηελ νπνία 

ζπγθιίλεη ε δηεζλήο επηζηεκνληθή εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. Γηα λα ιεηηνπξγήζεη 

επηηπρψο ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία, απαηηείηαη θαηάιιειε ππνδνκή, 

δηαθνξνπνηεκέλν αλαιπηηθφ πξφγξακκα, επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ 

εθαξκνγή θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ θαη ηερληθψλ, δηδαθηηθφ πιηθφ θαη πιηθνηερληθή 

ππνδνκή (βηβιηνζήθε, εξγαζηήξηα, ππνδνκή ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ).  

 πσο είλαη γλσζηφ, ε δηαρείξηζε ή ε αληηκεηψπηζε ησλ δηαθνξψλ ή ησλ αληηζέζεσλ 

κέζα ζηελ ηάμε απνηειεί έλα απφ ηα θιέγνληα δεηήκαηα, φρη κφλν ζηηο ηάμεηο ηεο 

ρψξαο καο, αιιά θαη ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο άιισλ ρσξψλ. Ζ ζπκκεηνρή κπνξεί λα 

νξγαλσζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη ζε πνιιά επίπεδα, αιιά ζην ηέινο ν 
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εθπαηδεπηηθφο βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε κηα κεγάιε πξφθιεζε κέζα ζηελ ηάμε θαη 

έρεη λα πξνζαξκφζεη ή λα πξνεηνηκάζεη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα κε ηέηνην ηξφπν, 

ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη επαξθψο νη αλάγθεο φισλ ησλ καζεηψλ: απηψλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο, ησλ ραξηζκαηηθψλ θαη ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη ηελ 

επθαηξία λα ελδηαθεξζεί πεξηζζφηεξν ηφζν γηα ην πψο καζαίλνπλ νη καζεηέο, φζν θαη 

γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο θιίζεηο ηνπο, κέζα απφ επέιηθηεο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο.  

 Αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο αλνηρηήο θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, 

πξνθεηκέλνπ ην ζχλνιν ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ζην ζέκα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 

ραξηζκαηηθψλ θαη ηαιαληνχρσλ καζεηψλ, δειαδή νη ίδηνη νη καζεηέο, νη 

εθπαηδεπηηθνί, νη εηδηθνί εθπαηδεπηηθνί, ζρεηηθνί θνξείο ηεο Διιάδαο θαη ηνπ 

εμσηεξηθνχ λα κπνξέζνπλ λα ζπληνληζηνχλ κέζα απφ ην δηαδίθηπν ζε κηα 

πνιπδηάζηαηε πξνζπάζεηα εκπινπηηζκνχ ηεο δηδαθηηθήο θαη παηδαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο γηα απηή ηε κεξίδα ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ.  

Αληηιακβαλφκαζηε ζπλεπψο, κε βάζε ηα φζα πξναλαθέξακε, πσο απαηηνχληαη ηνκέο θαη 

θαηλνηφκεο δξάζεηο πξνθεηκέλνπ ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

απαηηήζεηο ησλ παηδηψλ απηψλ θαη λα ηνπο παξάζρεη ην απαηηνχκελν, γηα ηηο δπλαηφηεηεο 

ηνπο, εθπαηδεπηηθφ πιαίζην γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηαιέλησλ ηνπο.  

 

1.5. “Απότειρ και ζηάζειρ” πυρ οπίζεηαι ηο πεπιεσόμενο ηοςρ και πυρ ζσεηίζονηαι. 

χκθσλα κε ηνλ Ajzen (2001) νη ζηάζεηο αληηπξνζσπεχνπλ κηα γεληθή αμηνιφγεζε, ζεηηθή 

ή αξλεηηθή ζε ζρέζε κε αλζξψπνπο, αληηθείκελα, ζεζκνχο, πνπ ηνπνζεηείηαη ζηηο δηαζηάζεηο: 

θαιφ-θαθφ, επηδήκην-σθέιηκν, επράξηζην-δπζάξεζηα επηζπκεηφ–αλεπηζχκεην. Ο Hehlmann 

(1964) νξίδεη ηε ζηάζε σο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν «βιέπνληαη» θαη πξνζιακβάλνληαη λέεο 

θαηαζηάζεηο, ηδηαίηεξα κε βάζε ηελ επίδξαζε πξνεγνχκελσλ βησκάησλ. Ο Oerter (1982) 

δηαθξίλεη ηξία επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο ζηάζεο: ην γλσζηηθφ, ην ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ην 

πξαμηαθφ. Σν πξαμηαθφ ζηνηρείν ή ην ζηνηρείν ηεο δξάζεο είλαη ε επίθηεηε πξνδηάζεζε, ε 

εηνηκφηεηα γηα δξάζε απέλαληη ζε έλα εξέζηζκα ή ζε κηα νξηζκέλε πιεξνθνξία. Σν γλσζηηθφ 

ζηνηρείν πεξηιακβάλεη ηελ θξίζε, ηελ αηηηνιφγεζε, ηε γλψκε, ηελ πίζηε γηα ην αληηθείκελν ηεο 

ζηάζεο. ην θέληξν ησλ γλσζηηθψλ απηψλ ιεηηνπξγηψλ βξίζθεηαη ην ζχζηεκα αμηψλ ηνπ άηνκνπ, 

ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε ζηάζε. Σν γλσζηηθφ ζηνηρείν ζπλνδεχεηαη απφ ζπλαηζζεκαηηθή 

δηέγεξζε (ηξίην ζηνηρείν), δειαδή απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ Δγψ. Απφ ηα ηξία ζπζηαηηθά ζηνηρεία 

ηεο ζηάζεο πξψην εκθαλίδεηαη θαηά ηελ παηδηθή ειηθία ην ζηνηρείν ηεο δξάζεο θαη αθνινπζεί ε 

ζπλαηζζεκαηηθή ζπκκεηνρή. Σειεπηαίν εμειίζζεηαη ην γλσζηηθφ ζηνηρείν. Οη ζηάζεηο εθθξάδνπλ 
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αμηνινγηθέο αληηδξάζεηο πνπ αλαδχνληαη απζφξκεηα, αθφκα θαη φηαλ ην άηνκν δελ έρεη 

ζπλεηδεηή πξφζεζε γηα αμηνιφγεζε θάπνηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ζπλνδεχεη θάζε βήκα 

δηεχξπλζεο ηεο εκπεηξίαο (Ajzen, 2001). 

Δηο φηη αθνξά ηηο απφςεηο, θαη ζπγθεθξηκέλα απηέο ησλ δαζθάισλ, ε βηβιηνγξαθία 

αλαθέξεη πσο ην πεξηερφκελν ηνπο θαζνξίδεηαη απφ δχν ζεκαληηθνχο παξάγνληεο, ηε γλψζε 

θαη ηηο πεπνηζήζεηο (Clark & Peterson, 1986). Ο Nespor (1987) αλαθέξεη πσο ε γλψζε είλαη 

γλσζηηθήο θχζεο ελψ αληίζεηα νη πεπνηζήζεηο είλαη ζπλαηζζεκαηηθήο θχζεο. ε ζπλέρεηα 

ησλ απφςεσλ ηνπ Nespor ν Pajares ην 1992 πξνζδηφξηζε ηε γλψζε σο κία απιή θαηαγξαθή 

ησλ αληηθεηκεληθψλ γεγνλφησλ ελψ αληίζεηα νη πεπνηζήζεηο βαζίδνληαη ζε πξνζσπηθέο 

αμηνινγηθέο θξίζεηο. Έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί έρνπλ αλαιχζεη ηελ επηξξνή  

απηψλ ησλ δχν παξαγφλησλ ζηελ δηακφξθσζε ησλ απφςεσλ ησλ δαζθάισλ (Bandura, 1986
.
 

Nisbett & Ross, 1980) θαη έρνπλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα πσο νη πεπνηζήζεηο ιφγσ ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπο θφξηηζεο απνηεινχλ ηνλ θαιχηεξν πξνγλσζηηθφ δείθηε ζηηο απφςεηο 

πνπ ζα έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο (Pajares, 1992).   

Έλα εξψηεκα ην νπνίν ηίζεηαη ζηελ πεξίπησζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ην πψο νη 

ζηάζεηο ηνπο ζρεηίδνληαη κε ηηο απφςεηο ηνπο εηο φηη αθνξά ηελ ραξηζκαηηθφηεηα θαη ηα 

ραξηζκαηηθά παηδηά. Δξεπλεηηθά δεδνκέλα ζπλεγνξνχλ ζην φηη νη πξνζδνθίεο θαη νη ζηάζεηο ησλ 

εθπαηδεχηεθαλ πξνζδηνξίδνληαη γεληθά απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο, νη νπνίνη ζπκβάιινπλ 

ζεκαληηθά ζην πψο αληηιακβάλνληαη θαη πψο ηειηθά αμηνινγνχλ ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο επηδφζεηο 

ησλ καζεηψλ ηνπο. Αλάκεζα ζηνπο παξάγνληεο απηνχο πεξηιακβάλνληαη ην θχιν, ε θπιή, ην 

θνηλσληθφ ππφβαζξν, ε εζληθφηεηα, ε γισζζηθή επάξθεηα ηα ζηεξεφηππα θαη νη απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (Plata & Masten, 1998). Οη έξεπλεο ησλ ηειεπηαίσλ 20 θαη πιένλ ρξφλσλ πνπ 

εμεηάδνπλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, έρνπλ βαζηζηεί ζηε γεληθφηεξε ππφζεζε πσο νη 

αληηιήςεηο, νη απφςεηο θαη νη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλδένληαη κε ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε 

δξάζε ηνπο απέλαληη ζηνπο καζεηέο ηνπο (Clark & Peterson,1986
.
 Shulman, 1987). 

Οη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ θηλεηήξηα δχλακε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο πνπ ζα πηνζεηήζνπλ θαζψο ελζσκαηψλνληαη ζηηο απνθάζεηο ηνπο γηα ηνλ 

ζηεξενηππηθφ ή θαηλνηφκν ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα δηδάμνπλ. Οη ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο θαη 

απφςεηο γηα ηε θχζε ηεο ραξηζκαηηθφηεηαο κπνξεί λα είλαη απνηξεπηηθφο παξάγνληαο ζηελ 

θαηαλφεζε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ πνπ έρνπλ νη καζεηέο. Οη πεξηζζφηεξνη νξηζκνί 

πξνζεγγίδνπλ ηε ραξηζκαηηθφηεηα σο έλα πνιπδηάζηαην γλψξηζκα αθνχ νη καζεηέο κπνξεί λα 

έρνπλ εμαηξεηηθέο ηθαλφηεηεο, δπλαηφηεηεο θαη επηδφζεηο ζε πνιινχο ηνκείο. Γελ απνθιείεηαη φκσο 

νη εθπαηδεπηηθνί λα βαζίδνπλ ηηο αληηιήςεηο ηνπο ζε κία ελνπνηεκέλε άπνςε ηεο λνεκνζχλεο θαη 

λα ζεσξνχλ σο ραξηζκαηηθφηεηα ηε γεληθή κφλν ηθαλφηεηα. 
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Πνιιέο θνξέο δηαπηζηψλεηαη κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα φηη δελ έρεη ηφζε ζεκαζία πψο 

είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κηα θαηάζηαζε, αιιά ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα 

αληηιακβάλνληαη φηη είλαη. Ο Weber (1999) αλαθέξεη φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί 

απεπζχλνληαη ζηνπο καζεηέο ηνπο, νη κνξθέο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα επηιέμνπλ θαζψο θαη ην 

πεξηβάιινλ κάζεζεο πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ, δηακνξθψλνληαη κέζα απφ ηα δηαλνεηηθά κνληέια 

πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Με ηνλ ίδην ηξφπν πνπ νη πεπνηζήζεηο θαη νη 

απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ επεξεάδνπλ ηα δηαλνεηηθά κνληέια θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο, φκνηα θαη 

νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ επεξεάδνληαη απφ ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο 

(Van Tassel- Baska et al., 2004). 

ε κηα πξνζπάζεηα λα γίλνπλ θαηαλνεηνί νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη κειινληηθνί 

εθπαηδεπηηθνί αληηιακβάλνληαη ηηο αλάγθεο ραξηζκαηηθψλ καζεηψλ, ην Δζληθφ Δξεπλεηηθφ 

Κέληξν γηα ηνπο Υαξηζκαηηθνχο θαη Σαιαληνχρνπο ησλ Ζ.Π.Α (National Research Center for the 

Gifted and Talented, University of Connecticut) δηελήξγεζε πνηνηηθή έξεπλα, ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ κειινληηθνί εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο ραξηζκαηηθψλ παηδηψλ 

(Tomlinson et. Al., 1994). πσο δηαπηζηψζεθε, νη ζπκκεηέρνληεο είραλ ηελ άπνςε πσο κέζα ζηελ 

ηάμε πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη νη αλάγθεο φισλ ησλ καζεηψλ, αλ θαη πξαθηηθά απηφ είλαη 

αλέθηθην θαη πσο ε ζπκκνξθσκέλε ζηηο εληνιέο ηνπο ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ, ζήκαηλε ή 

ηζνχηαλ κε αθαδεκατθή ηθαλφηεηα. Οη ραξηζκαηηθνί καζεηέο, ζχκθσλα κε ην δείγκα, είλαη απηνί πνπ 

επηζηξέθνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο ζηελ ψξα ηνπο, είλαη ππάθνπνη θαη απαληνχλ ζηηο εξσηήζεηο κε 

ηε ζέιεζε ηνπο. Αληίζεηα, γηα ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο αλαθέξζεθε πσο είλαη 

απαζείο, αλίθαλνη αθφκε θαη λα θαζίζνπλ ζηε ζέζε ηνπο θαη απνδηνξγαλσκέλνη. Μαζεηέο πνπ 

ήηαλ δχν θνξέο δηαθνξεηηθνί φπσο είλαη νη ραξηζκαηηθνί κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, δελ 

αλαγλσξίζηεθαλ ζε θακία θαηεγνξία. Παξφιν πνπ νη κειινληηθνί εθπαηδεπηηθνί ζπκθψλεζαλ 

ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, δήισζαλ γηα ηηο δεμηφηεηεο ηνπο πσο είλαη 

κεδακηλέο. Δπίζεο, ε πεπνίζεζε ηνπο ήηαλ πσο ν εθπαηδεπηηθφο είλαη απηφο πνπ θαηέρεη ηε γλψζε 

θαη φρη απηφο πνπ ηε δηεπθνιχλεη. Ζ Tomlinson κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο θαηέιεμαλ ζην 

ζπκπέξαζκα πσο, ζεσξεηηθά νη κειινληηθνί εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηελ πεπνίζεζε πσο κέζα ζηελ 

ηάμε πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη νη αλάγθεο φισλ ησλ καζεηψλ. ηελ πξάμε, φκσο, θπξηαξρνχλ απφ 

ηε κία πιεπξά νη πξνζσπηθέο ηνπο απφςεηο φηη νη ραξηζκαηηθνί καζεηέο, είλαη απηνί πνπ ζα 

επραξηζηήζνπλ ην δάζθαιν κε ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ επίδνζε ηνπο, θαη απφ ηελ άιιε νη 

πεπνηζήζεηο ηνπο φηη νη καζεηέο κε ηδηαίηεξεο αλάγθεο, δε ζπκκνξθψλνληαη ζηηο εληνιέο ηνπο 

θαη είλαη αλεπηηπρείο. 

Οη Schack θαη Starko (1990) βξήθαλ φηη νη λένη ζην επάγγεικα εθπαηδεπηηθνί έηεηλαλ λα 

βαζίδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ην πνηνο είλαη ραξηζκαηηθφο καζεηήο, ζηνπο βαζκνχο, ζηελ 
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επίδνζε κέζα ζηελ ηάμε θαη ζηελ εζσηεξηθή παξψζεζε. Αληίζεηα, νη εθπαηδεπηηθνί κε 

κεγαιχηεξε εκπεηξία έδηλαλ κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηα ζθνξ ησλ ηεζη λνεκνζχλεο, ζην ιεμηιφγην 

θαη ζηελ πνηθηιία ησλ ελδηαθεξφλησλ ησλ καζεηψλ. Ζ Taylor (1986) δηαπίζησζε φηη 

εθπαηδεπηηθνί κε πεξηζζφηεξεο γλψζεηο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ραξηζκαηηθψλ, αθφκε θαη 

γηα ηηο αξλεηηθέο εθδειψζεηο ζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ζπλέρηδαλ λα έρνπλ ηελ ίδηα κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γεληθψλ ηάμεσλ ζηεξενηππηθή αληίιεςε, φηη ε πςειή επίδνζε είλαη έλδεημε 

ηεο ραξηζκαηηθφηεηαο. 

ηε δηαπνιηηηζκηθή έξεπλα ησλ Tirri θαη Tallent-Runnels (2002) ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη 

νη ακεξηθαλνί εθπαηδεπηηθνί βξέζεθαλ λα είλαη πεξηζζφηεξν ζεηηθνί απέλαληη ζηελ παξνρή εηδηθήο 

εθπαίδεπζεο ζηνπο ραξηζκαηηθνχο καζεηέο, πηζαλψλ εμαηηίαο ηεο καθξφρξνλεο παξάδνζεο ηνπο 

ζηνλ ηνκέα, ζπγθξηηηθά κε ηνπο Φηιαλδνχο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη ήηαλ αληίζεηνη ζηελ 

ίδξπζε εηδηθψλ ηάμεσλ γηα ηνπο ραξηζκαηηθνχο ή ζηελ παξνρή νπνηαζδήπνηε εηδηθήο ππεξεζίαο 

έμσ απφ ηελ θαλνληθή ηάμε. ηελ έξεπλα ησλ Ojanen & Freeman (1994) έρεη δηαπηζησζεί επίζεο, 

φηη νη Φηιαλδνί εθπαηδεπηηθνί αλεζπρνχλ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο βξεηαλνχο ζπλαδέιθνπο ηνπο γηα 

ηελ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ ραξηζκαηηθψλ καζεηψλ ηνπο, εάλ απηνί 

εληαρζνχλ ζε εηδηθέο ηάμεηο, θαη γη‟ απηφ ην ιφγν είλαη επηθπιαθηηθνί έσο θαη αξλεηηθνί. ηε 

δηαπνιηηηζκηθή έξεπλα ηεο Rosemarin (2002) κε δείγκα ηζξαειηλνχο θαη ακεξηθαλνχο 

εθπαηδεπηηθνχο δηαπηζηψζεθαλ παξφκνηα απνηειέζκαηα. πγθεθξηκέλα, βξέζεθε φηη νη ηζξαειηλνί 

εθπαηδεπηηθνί ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ακεξηθαλνχο ζπλαδέιθνπο ηνπο, ζεσξνχλ σο βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ραξηζκαηηθψλ καζεηψλ ηελ ππεξνρή ζηηο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο θαη 

πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν λα ηνπο εθπαηδεχνπλ κέζα ζηηο θαλνληθέο ηάμεηο. Δπίζεο, νη ακεξηθαλνί 

βξέζεθαλ ζεηηθνί, πεξηζζφηεξν απφ ηνπο ηζξαειηλνχο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ δείγκαηνο, ζην φηη ε 

ραξηζκαηηθφηεηα κπνξεί λα αληρλεπηεί θαη ζε καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, φπσο επίζεο θαη 

ζην γεγνλφο πσο ε ραξηζκαηηθφηεηα πξνυπνζέηεη ζθιεξή δνπιεηά. 

Απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πνπ πξνεγήζεθε, δηαθαίλεηαη φηη νη απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, πξνδηαγξάθνπλ ην πεξηερφκελν πνπ απνδίδνπλ ζηελ δηαρείξηζε ηεο 

ραξηζκαηηθφηεηαο  θαη σο εθ ηνχηνπ απνηεινχλ ελδηαθέξνλ πεδίν έξεπλαο, θαζψο θαζνξίδνπλ 

ηηο πξνζδνθίεο ηνπο θαζψο θαη ηε ζηάζε ηνπο έλαληη ηεο ραξηζκαηηθφηεηαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο 

ησλ ραξηζκαηηθψλ καζεηψλ.  
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1.6. Πυρ οι απότειρ και οι ζηάζειρ ηυν εκπαιδεςηικών παίζοςν πόλο ζηην σάπαξη 

εκπαιδεςηικήρ πολιηικήρ ηυν σαπιζμαηικών μαθηηών και ποιοι παπάγονηερ ηιρ 

επηπεάζοςν.  

Οη ζηάζεηο δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηηο θαζεκεξηλέο απνθάζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Οη ζηάζεηο είλαη ζχλζεηεο πεπνηζήζεηο πνπ ηα άηνκα δηακνξθψλνπλ 

βαζηζκέλα ζε κηα πιεηάδα πξνζσπηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη θνηλσληθψλ εκπεηξηψλ (Rokeach, 

1972). ηελ πεξίπησζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ νη κεκνλσκέλεο απφςεηο δηακνξθψλνπλ ηηο 

επηινγέο, ηηο κεζφδνπο παξάδνζεο, ηηο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο θαη ηηο ηερληθέο αμηνιφγεζεο 

πνπ θαηεπζχλνπλ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζε θαζεκεξηλή βάζε (Albion & Ertmer, 2002
.
 

Pajares, 1992).  Απηέο νη απφςεηο κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζηαζεξά ζην αμηαθφ θαη 

γλσζηηθφ ζχζηεκα ησλ αηφκσλ θαη, επνκέλσο, λα είλαη δχζθνιν λα αιιάμνπλ.  

Οη ζηάζεηο θαη νη απφςεηο έρνπλ βξεζεί, επίζεο, λα είλαη ηζρπξφηεξνη πξνγλσζηηθνί 

δείθηεο ηεο ζπκπεξηθνξάο απφ ηηο γλψζεηο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ εθηέιεζε ζηφρσλ 

θαη απνθάζεσλ (Pajares, 1992). Γελ κπνξεί, άιισζηε, λα ζεσξεζεί ηπραίν ην γεγνλφο πσο 

αξθεηά θξάηε αλαπξνζαξκφδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο πνιηηηθή έλαληη ηεο εθπαίδεπζεο 

ησλ ραξηζκαηηθψλ καζεηψλ ρξεζηκνπνηψληαο εξεπλεηηθά εξγαιεία πξνθεηκέλνπ λα 

αληρλεχζνπλ ηηο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα.  

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ε Νφηηα Κνξέα, φπνπ κεηά ηηο θνηλσληθφ-νηθνλνκηθέο 

αιιαγέο ζηε ρψξα ηα  ηειεπηαία ρξφληα, ε θπβέξλεζε απνθάζηζε λα πξνρσξήζεη ζε αιιαγέο 

θαη λα ζηεξίμεη ηελ εθπαίδεπζε ησλ ραξηζκαηηθψλ καζεηψλ πξνθεηκέλνπ κέζα απφ ηε 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία λα αλαδεηρζνχλ ηα ηδηαίηεξα ηαιέληα ηνπο. ηφρνο ηεο πξνζπάζεηαο 

είλαη ε ζηήξημε ηεο ζπλνρήο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ κέζσ ηεο θνηλσληθήο αλαβάζκηζεο ησλ 

πνιηηψλ κε ηδηαίηεξα ηαιέληα, ζε κία ρψξα φπνπ παξαδνζηαθά ε κφξθσζε ζεσξνχληαλ 

πνιχηηκν θνηλσληθφ αγαζφ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ κε ηελ ζηήξημε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ηεο 

Ν. Κνξέαο πινπνηήζεθαλ εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα πξνθεηκέλνπ λα αληρλεπζνχλ νη ζηάζεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ έλαληη ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ραξηζκαηηθψλ παηδηψλ ( Lee, S. Cramond B., 

Lee J. 2004).  

Αλάινγεο θηλήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ρψξεο φπσο ε Οιιαλδία θαη ε Ληζνπαλία. 

ηελ πεξίπησζε ηεο Οιιαλδίαο ζπγθεθξηκέλα νη εξεπλεηέο πξνρψξεζαλ ζε έξεπλα πνπ 

αθνξνχζε ηε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηελ πξνψζεζε – επηηάρπλζε 

(acceleration) ραξηζκαηηθψλ καζεηψλ πξνθεηκέλνπ απηνί λα ππεξβνχλ ηάμε. Μηα αξλεηηθή 

ζηάζε ησλ δαζθάισλ απέλαληη ζηελ πξνψζεζε κπνξεί λα πξνθαηαιάβεη  πξνζδνθίεο θαη 

πεπνηζήζεηο γηα έλα παηδί πνπ ππεξβαίλεη ηάμε, νη νπνίεο κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα  λα 

απνηεινχλ ηελ αηηία ησλ ελδερφκελσλ πξνβιεκάησλ ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο. πσο 
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αλαθέξνπλ νη Harris, Milich, θαη McAninch (1998), νη πξνζδνθίεο δαζθάισλ γηα κία κε 

επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά ελφο καζεηή κπνξεί λα ελεξγήζεη σο απηνεθπιεξνχκελε  πξνθεηεία 

(Brophy & Good, 1974
.
 Jussim, Smith, Madon, & Palumbo, 1998). Δπηπιένλ, νη πξνζδνθίεο 

ησλ δαζθάισλ θαη νη απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε έλα παηδί κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ παηδηνχ θαη κπνξεί έηζη λα ζπκβάινπλ ζηα πξνβιήκαηα 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ. ηελ απφθαζε λα ππεξβεί ηάμε έλαο καζεηήο 

ή φρη, ε άπνςε ηνπ δαζθάινπ  είλαη ζπρλά έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο. ην νιιαλδηθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα,  ε άπνςε ηνπ δαζθάινπ είλαη ν θαζνξηζηηθφηεξνο παξάγνληαο ζηελ 

φιε δηαδηθαζία. (Hoogeveen, Van Hell, & Verhoeven, 2005). Έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα ηεο βαξχηεηαο πνπ είραλ νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη θαη ε Ληζνπαλία 

φπνπ αλ θαη ρψξα ηεο αλαηνιηθήο Δπξψπεο πξνζαξκφζηεθε γξήγνξα ζηα λέα πνιηηηθφ-

νηθνλνκηθά δεδνκέλα κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ. πλέπεηα απηψλ ησλ 

αιιαγψλ, απφ ην 2000 Ληζνπαλία έρεη αλαγλσξίζεη ην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ ε εθπαίδεπζε 

ησλ ραξηζκαηηθψλ ζα κπνξνχζε λα δηαδξακαηίζεη ζηελ παξνρή κηαο θαηάιιειεο 

εθπαίδεπζεο γηα ηα παηδηά απηά πνπ ζεσξνχληαλ νη πηζαλνί κειινληηθνί εγέηεο ηεο ρψξαο 

(Narkeviciene & Siauciukeniene, 1999). Οη εξσηήζεηο εζηίαζαλ ζηηο αληηιήςεηο γηα ηε 

ραξηζκαηηθφηεηα, θαη εάλ εθείλεο νη αληηιήςεηο είραλ αιιάμεη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 

δηαδηθαζίαο πξνζδηνξηζκνχ. Έλα αθφκα ζνβαξφ δήηεκα ζην νπνίν εζηίαζε ήηαλ ε «αλάγθε 

γηα επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ δαζθάισλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ραξηζκαηηθψλ.» Οη 

εξσηήζεηο αθνξνχζαλ ην πφζν θαιχηεξα ζα δηδάμνπλ ηνπο ραξηζκαηηθνχο καζεηέο ζηελ 

ηάμε, θαη απηά πνπ απαηηνχληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο δαζθάινπο ζηελ ηάμε. πλέπεηα ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε εθαξκνγή δηαθνξνπνηεκέλσλ 

πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ησλ ραξηζκαηηθψλ παηδηψλ (Leavitt M. & Geake J, 2009). 

ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία θαηαγξάθνληαη δηάθνξεο ζηάζεηο έλαληη ηεο ραξηζκαηηθφηεηαο 

θαη ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ραξηζκαηηθψλ καζεηψλ. Υαξαθηεξηζηηθά ζε ζεηηθή ζηάζε έλαληη 

ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ραξηζκαηηθψλ αλαθέξνληαη έξεπλεο ηνπ Gangé ην 1983 θαη ηνπ 

Michener ην 1980, φπνπ θαη δηαηππψλεηαη ε άπνςε πσο εθείλνη πνπ ζεσξνχλ πσο είλαη 

αθαδεκατθά ραξηζκαηηθνί ή έρνπλ θάπνην θίιν ή κέινο ηεο νηθνγέλεηαο πνπ ζεσξνχλ 

ραξηζκαηηθφ, ηείλνπλ λα έρνπλ ζεηηθφηεξε ζηάζε. Άιιεο θαηαδεηθλχνπλ κία αξλεηηθή ζηάζε 

έλαληη ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ραξηζκαηηθψλ φπσο γηα παξάδεηγκα απηή ησλ Gramond & 

Martin, 1987. Σέινο νξηζκέλεο δείρλνπλ πσο ππάξρνπλ θαη νη δχν ηάζεηο (Morris 1987
.
 

Copenhaver & McIntyre, 1992
.
 Megay-Nespoli, 2001). Δπηπιένλ, αθφκα θη αλ πνιιέο 

κειέηεο έρνπλ εμεηάζεη ηε ζηάζε ησλ δαζθάισλ πξνο ηνπο ραξηζκαηηθνχο καζεηέο θαη ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπο, (Copenhaver & McIntyre, 1992
.
 Cramond & Martin, 1987

.
 Jacobs, 1975

.
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Rubenzer & Twaite, 1979) νη πεξηζζφηεξεο απέηπραλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα 

αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα δαζθάισλ. Δλδεηθηηθά κπνξνχκε λα αλαθεξζνχκε ζε κία 

πξφζθαηε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη McCoach D. B., & Siegle D., ην 2007 ζε δείγκα 

262 δαζθάισλ ζηηο Ζ.Π.Α. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ππάξρεη κεγάιε 

απφθιηζε κεηαμχ ησλ απφςεσλ ησλ δαζθάισλ. πγθεθξηκέλα ππήξμαλ νξηζκέλεο πνιχ 

ζεηηθέο ηνπνζεηήζεηο δαζθάισλ, αιιά θαη νξηζκέλεο πνιχ αξλεηηθέο. Δπνκέλσο, νη 

εξεπλεηέο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ραξηζκαηηθψλ πξέπεη λα αμηνινγήζνπλ  ηηο 

ηνπνζεηήζεηο ησλ δαζθάισλ ζε κεκνλσκέλε βάζε παξά λα ππνζέζνπλ φηη ε ζηάζε ησλ 

δαζθάισλ είλαη ζεηηθή ή αξλεηηθή απέλαληη ζηελ εθπαίδεπζε ηνπο. 

Πνιιέο δεκνζηεπκέλεο έξεπλεο έρνπλ κειεηήζεη ηνπο πξνγλσζηηθνχο παξάγνληεο  ηεο 

ζηάζεο απέλαληη ζηε ραξηζκαηηθφηεηα. ε κηα αλαζθφπεζε ησλ εξεπλψλ γηα ηνπο 

παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηε ζηάζε απέλαληη ζηε ραξηζκαηηθφηεηα νη  Bégin θαη Gagné 

(1994a) πξνζδηφξηζαλ πσο πεξηζζφηεξεο απφ  50  δηαθνξεηηθέο κεηαβιεηέο είραλ κειεηεζεί 

σο πηζαλνί παξάγνληεο δηακφξθσζεο ηεο ζηάζεο έλαληη ηεο ραξηζκαηηθφηεηαο (McCoach & 

Siegle, 2007). Καη‟ αξράο, ε απηφ-αληίιεςε ελφο αηφκνπ σο ραξηζκαηηθνχ πξνδηαζέηεη 

ζεκαληηθά ηε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ραξηζκαηηθψλ, εθείλνη πνπ ζεσξνχλ 

πσο είλαη αθαδεκατθά ραξηζκαηηθνί ή έρνπλ θάπνην θίιν ή κέινο ηεο νηθνγέλεηαο πνπ 

ζεσξνχλ ραξηζκαηηθφ ηείλνπλ λα έρνπλ ζεηηθφηεξε ζηάζε (Michener, 1980). Δπηπιένλ, ε 

επαθή κε ραξηζκαηηθά  παηδηά, ε ζπκκεηνρή ζε έλα πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ραξηζκαηηθψλ ή 

αθφκα ε εθαξκνγή ηνπ ζην ζρνιείν ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη νη γλψζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ 

ραξηζκαηηθφηεηα ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί παξάγνληεο δηακφξθσζεο ηεο ζηάζεο ηνπο 

έλαληη ησλ ραξηζκαηηθψλ καζεηψλ ζηελ πιεηνςεθία ησλ κειεηψλ πνπ πεξηέιαβαλ απηέο ηηο 

κεηαβιεηέο (Bégin & Gagné, 1994a, 1994b). Απνηειέζκαηα απφ άιιεο κειέηεο (Copenhaver 

& McIntyre, 1992
. 
Jones & Southern,1992

.
 Morris, 1987) έδεημαλ φηη εθείλνη νη νπνίνη είραλ 

πεξηζζφηεξεο γλψζεηο γηα ηα ραξηζκαηηθά παηδηά έρνπλ επλντθφηεξε ζηάζε απέλαληη ηνπο. 

Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ πξνέθπςε απφ πνιιέο κειέηεο είλαη ε εκπεηξία ηνπ λα δνπιεχεηο 

κε ηα ραξηζκαηηθά παηδηά. Οη δάζθαινη γεληθήο εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ εξγαζηεί κε 

ραξηζκαηηθά παηδηά έρνπλ ζεηηθφηεξε ζηάζε απέλαληη ηνπο, ζε ζρέζε ηνπο δαζθάινπο πνπ 

δελ έρνπλ θακία εκπεηξία δηδαζθαιίαο θαζψο επίζεο θαη απηή πνπ είραλ πςειή 

θνηλσληθννηθνλνκηθή ζέζε (Begin & Gagné, 1994
.
 Copenhaver & McIntyre, 1992

.
 Dettmer, 

1985
.
 Townsend & Patrick, 1993). Οη Bégin θαη Gagné (1994a) πξνζδηφξηζαλ δηάθνξεο 

κεζνδνινγηθέο αδπλακίεο πξνεγνχκελσλ κειεηψλ. Πξψηνλ, νη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο 

απέηπραλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο εκπεηξηθά επηβεβαησκέλεο θιίκαθεο γηα λα κεηξήζνπλ ηε 

ζηάζε απέλαληη ζηε ραξηζκαηηθφηεηα, θαη πνιιέο απφ ηηο κειέηεο απέηπραλ λα 
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παξνπζηάζνπλ επαξθή ζηνηρεία αμηνπηζηίαο ή ηζρχνο ησλ νξγάλσλ πνπ νη ίδηνη 

δεκηνχξγεζαλ. Γεχηεξνλ, νη επηινγέο θαη ε κέηξεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηε 

ζηάζε έλαληη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ραξηζκαηηθψλ ήηαλ ζπρλά αλεπαξθείο. Λίγεο κειέηεο 

θαηάθεξαλ λα αμηνινγήζνπλ αξθεηνχο παξάγνληεο, θαη πνιιέο απφ ηηο κειέηεο απέηπραλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο θαηάιιειεο θιίκαθεο γηα λα κεηξήζνπλ ηνπο παξάγνληεο απηνχο. 

Δπηπιένλ, πνιιέο απφ ηηο κειέηεο ρξεζηκνπνίεζαλ κε επεμεξγαζκέλεο ή αθαηάιιειεο 

αλαιχζεηο. Σειεπηαίνο θαη ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο είλαη ε ρξήζε κε αληηπξνζσπεπηηθψλ θαη 

κε ηπραίσλ δεηγκάησλ ζε αξθεηέο έξεπλεο. Δπνκέλσο, ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ απηψλ 

δελ κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ (Bégin & Gagné, 1994a). 

Μία άιιε δηάζηαζε ζηνπο παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο ζηάζεηο θαη ηηο απφςεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ έδσζαλ κε ηελ έξεπλα ηνπο νη Tirri, Tallent-Runnels, Adams, Yuen, & 

Lau (2002). Απηή ε κειέηε εξεχλεζε ηηο πνιηηηζκηθά-εμαξηψκελεο ηνπνζεηήζεηο θαη 

πξνδηαζέζεηο ηεο ζηάζεο ησλ δαζθάισλ (147 απφ ηε Φηλιαλδία, 214 απφ ην Υνλγθ Κνλγθ 

θαη 160 απφ ηηο Ζ.Π.Α) απέλαληη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ραξηζκαηηθψλ. ε απηή ζπκκεηείραλ 

εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο αγσγήο, θαζψο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ραξηζκαηηθψλ. Σα 

απνηειέζκαηα αλέδεημαλ 5 ζεκαληηθνχο πξνγλσζηηθνχο δείθηεο ησλ ζηάζεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο 3 ρψξεο. Απηνί ήηαλ ην εάλ ζεψξεζαλ ή φρη (α) φηη είραλ ραξηζκαηηθά 

παηδηά ζην ζρνιείν ηνπο, (β) φια ηα παηδηά είλαη ραξηζκαηηθά, (γ) ηα ραξηζκαηηθά παηδηά 

πξέπεη λα αλαιψζνπλ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν πνπ έρνπλ γηα λα βνεζνχλ ηα άιια λα 

πξνρσξήζνπλ, (δ) νη γνλείο έρνπλ ηε ζεκαληηθφηεξε επζχλε γηα ηα ραξηζκαηηθά παηδηά 

πξνθεηκέλνπ απηά λα αλαπηχμνπλ ηα ηαιέληα ηνπο, θαη ηέινο (ε) ν θαιχηεξνο ηξφπνο λα 

ηθαλνπνηεζνχλ νη αλάγθεο ησλ ραξηζκαηηθψλ παηδηψλ είλαη ζηηο εηδηθέο ηάμεηο. Απηή ε 

κειέηε πξνζζέηεη λέα γλψζε ζρεηηθά κε ηηο δηαπνιηηηζκηθέο δηαθνξέο ζηε ζηάζε ησλ 

δαζθάισλ απέλαληη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ραξηζκαηηθψλ καζεηψλ. Ζ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ 

έδεημε φηη νη πνιηηηζκηθά εμαξηψκελεο ηνπνζεηήζεηο επεξεάδνπλ ηηο ζηάζεηο ζε πνζνζηφ 

86,9%. Σν φξγαλν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε απηήλ ηελ κειέηε εκθαλίδεηαη λα είλαη θαηάιιειν 

γηα ηελ αλάιπζε ησλ δηαπνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ ζηηο ηνπνζεηήζεηο, δεδνκέλνπ φηη πξφβιεςε 

ηε ρψξα κε αθξίβεηα ζρεδφλ 90%. Δπηπιένλ, ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο κειέηεο κπνξνχλ 

λα θαζνδεγήζνπλ ηνπο επηκνξθσηέο ησλ δαζθάισλ ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο πξνθεηκέλνπ λα 

παξέρνπλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηε γλψζε ζρεηηθά κε ηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο, θαζψο θαη ηελ 

εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ησλ ραξηζκαηηθψλ παηδηψλ  (Tirri K. A.
.
 Tallent-

Runnels M. K.
.
 Adams M. A.

.
 Yuen M. & Lau S.Y.P, 2002). 

ηελ Διιάδα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί έξεπλα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη 

ηελ ραξηζκαηηθφηεηα. πγθεθξηκέλα πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2006 απφ ηελ Θενδσξίδνπ . κε 
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ζέκα «Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ ραξηζκαηηθψλ παηδηψλ». ηελ έξεπλα απηή ζπκκεηείραλ 331 εθπαηδεπηηθνί 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη 93 θνηηεηέο Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο.  

 

1.7. κοπόρ ηηρ έπεςναρ και επεςνηηικά επυηήμαηα. 

ηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα θαηαγξάθνπλ νη ζηάζεηο θαη νη απφςεηο ησλ 

Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο Α/ζκηαο εθπαίδεπζεο, απέλαληη ζηνπο 

ραξηζκαηηθνχο καζεηέο. 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ επηρεηξεί λα απαληήζεη ε παξνχζα κειέηε είλαη: 

α) πνηεο είλαη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε θχζε ηεο ραξηζκαηηθφηεηαο θαη 

ηνπ ηαιέληνπ; 

β) πνηεο είλαη νη απφςεηο θαη νη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηελ εθπαηδεπηηθή 

αληηκεηψπηζε ησλ ραξηζκαηηθψλ θαη ηαιαληνχρσλ καζεηψλ ζην ειιεληθφ ζρνιείν; 
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2
ο
 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 

2.1. Δπεςνηηική ηπαηηγική 

Ζ πεξηγξαθηθή έξεπλα έρεη σο ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ εθηίκεζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κηαο δεδνκέλεο θαηάζηαζεο. Γηα ηελ επηηπρία ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο 

απαηηείηαη πξνζνρή γηα ηπρφλ κεξνιεςία θαζψο επίζεο θαη λα είλαη πεξηζζφηεξν 

νξγαλσκέλε, πξνδηαγξακκέλε θαη ζρεδηαζκέλε. Ο εξεπλεηήο πξνζπαζεί λα βξεη ηελ 

πνζνηηθή ζρέζε κεηαμχ κεηαβιεηψλ, ρσξίο λα επεξεάδεη θακία κεηαβιεηή. ηελ νπζία ε 

πεξηγξαθηθή έξεπλα αζρνιείηαη κε θαηλφκελα πνπ εμειίζζνληαη ζην θπζηθφ ηνπο πιαίζην. ‟ 

απηφ ηνλ ηχπν έξεπλαο  είλαη πνιχ δχζθνιν λα απνδνζεί  αηηηψδεο ζρέζε κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ. Οη «ηξίηνη» παξάγνληεο θαηά ηνλ ρξφλν πνπ παξαηεξνχκε ηελ αλεμάξηεηε θαη 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή,  αθήλνληαη ειεχζεξνη λα ζπλππάξρνπλ θαη λα επηδξνχλ. ηε 

ρεηξφηεξε πεξίπησζε αγλννχκε ηηο επηδξάζεηο ησλ παξαγφλησλ απηψλ. ηελ θαιχηεξε 

πεξίπησζε πξνζπαζνχκε εθ ησλ πζηέξσλ λα ιάβνπκε ππφςε καο απηέο ηηο επηδξάζεηο 

(Παξαζθεπφπνπινο, 1993). 

 

2.2. Γείγμα 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 301 εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ αλήθνπλ ζε 

θιάδνπο γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο. Χο πξνο ηελ επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηαβιήζεθε 

πξνζπάζεηα λα ζπκπεξηιεθζνχλ εθπαηδεπηηθνί απφ δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, 

ειηθίεο, βαζκίδεο γλψζεσλ θαη ζπνπδψλ θαη εηδηθνηήησλ, ρσξίο σζηφζν λα ρξεζηκνπνηεζεί 

έλαο ζπζηεκαηηθφο, θαηά ηελ ηππηθή έλλνηα, ηξφπνο επηινγήο. Ζ ζπκπεξίιεςε, κε άιια 

ιφγηα, ζην δείγκα, ζηεξίρζεθε ζηηο δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο ηνπ εξεπλεηή ζε νκάδεο 

εθπαηδεπηηθψλ (convenience sample) (Cohen & Amnion, 2008). Αθνινπζνχλ ηα 

πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο: 
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ρήκα 2.1: Σν δείγκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ην θχιν. 

 

 

 

ην παξαπάλσ γξάθεκα (ζρήκα 2.1) παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά ησλ ππνθείκελσλ ησλ 

δχν δεηγκάησλ κε βάζε ην θχιν ηνπο. Παξαηεξείηαη απφ ην δείγκα πσο 247 άηνκα (πνζνζηφ 

82,1 %) είλαη γπλαίθεο ελψ 54 (πνζνζηφ 17,9%) είλαη άλδξεο. 

 

 

 

      ρήκα 2.2: Σν δείγκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηνλ θιάδν. 
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Αλαθνξηθά κε ηνλ θιάδν (ζρήκα 2.2) δηαπηζηψλεηαη φηη ζην δείγκα ην 60,8%, δειαδή 

183 άηνκα αλήθνπλ ζηελ γεληθή αγσγή ελψ 39,2% (118 άηνκα) αλήθνπλ ζηελ εηδηθή αγσγή. 

 

         ρήκα 2.3: Σν δείγκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηηο ζπνπδέο ηνπο. 

 

Αλαθνξηθά κε ηηο ζπνπδέο ηνπο (ζρήκα 2.3) δηαπηζηψλεηαη φηη ε πιεηνλφηεηα ηνπ 

δείγκαηνο έρεη νινθιεξψζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ ζε παηδαγσγηθφ ηκήκα θαη ζπγθεθξηκέλα ην 

41,5% (125 άηνκα) ελψ έπεηαη ην ηκήκα ή ε θαηεχζπλζε εηδηθήο αγσγήο κε πνζνζηφ 29,6% 

θαη 89 άηνκα.   
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ρήκα 2.4: Υξφλνο ππεξεζίαο ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ θιάδν. 

 

πσο παξαηεξνχκε ζην ζρήκα 2.4 ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο 

αγσγήο θαη ζπγθεθξηκέλα ην 89% (105 άηνκα) έρεη ρξφλν πξνυπεξεζίαο απφ 1 έσο 10 έηε, 

ελψ αληίζεηα ζηελ πεξίπησζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο αγσγήο ε θαηάζηαζε είλαη πην 

ηζνξξνπεκέλε έρνληαο ζπγθεθξηκέλα πξνυπεξεζία 1 έσο 10 έηε ην 39,9% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (73 άηνκα), 11 έσο 20 έηε ην 35,5% (65 άηνκα) θαη 21 έσο 30 έηε ην 21,3% 

πνπ αληηζηνηρεί ζε 39 απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  
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ρήκα 2.5: Απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηνλ θιάδν. 

 

Γηαπηζηψλνπκε απφ ην ζρήκα 2.5 πσο έλα πνιχ κεγάιν κέξνο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

αλαγλσξίδεη πσο δελ έρεη έξζεη ζε επαθή κε νπνηαδήπνηε έθθξαζε ηεο ραξηζκαηηθφηεηαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην 52,5% (62 άηνκα) ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο θαη ην 36,6% (67 

άηνκα) ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο. Έρεη δηδάμεη ή έρεη εξγαζηεί κε ραξηζκαηηθά παηδηά ην 

28,4% (52 ζπκκεηέρνληεο) ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο αγσγήο ελψ ην ίδην πνζνζηφ δειψλεη 

πσο γλσξίδεη θάπνην ραξηζκαηηθφ άηνκν. Αληίζηνηρα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο 

ην 21,2% (25 ζπκκεηέρνληεο) δειψλεη πσο έρεη εξγαζηεί κε ραξηζκαηηθά παηδηά ελψ ην 

19,5% (23 ζπκκεηέρνληεο) δειψλεη πσο γλσξίδεη θάπνην ραξηζκαηηθφ άηνκν. 
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ρήκα 2.6: Πιεζπζκηαθή θάιπςε ησλ ζρνιείσλ πνπ εξγάδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί. 

 

 

Απφ ην γξάθεκα ηνπ ζρήκαηνο 2.6 δηαπηζηψλνπκε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα θαη ζπγθεθξηκέλα ην 29,2%(88 ζπκκεηέρνληεο) 

εξγάδεηαη ζε πεξηνρέο κε πιεζπζκφ απφ 1001 έσο 10000 θαηνίθνπο, ην 26,6% (80 

ζπκκεηέρνληεο) ζε πεξηνρέο απφ 10001 έσο 50000 θαηνίθνπο θαη ηέινο ην 22,9% (69 

ζπκκεηέρνληεο) ζε πεξηνρέο άλσ ησλ 50000 θαηνίθσλ. 

 

2.3. Δπεςνηηικό επγαλείο 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε εξσηεκαηνιφγην ζηάζεσλ πνπ 

απνηειείηαη απφ 24 εξσηήζεηο ηχπνπ Likert, κε πεληάβαζκε θιίκαθα φπνπ ε βαζκίδα 1 

αληηζηνηρεί ζην δηαθσλψ απφιπηα, ε βαζκίδα 2 ζην δηαθσλψ ζπγθξαηεκέλα, ε βαζκίδα 3 

ζην αλαπνθάζηζηνο, ε 4 αληηζηνηρεί ζην ζπκθσλψ ζπγθξαηεκέλα θαη ηέινο ε 5 ζην 

ζπκθσλψ απφιπηα. ε θάζε εξσηεκαηνιφγην ππήξρε εηζαγσγηθφ δηεπθξηληζηηθφ ζεκείσκα 

πνπ ελεκέξσλε γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο θαη γηα ην πεξηερφκελν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 
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Πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζεί ε αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ν 

έιεγρνο Cronbach a, κε δηαδηθαζία  split half, δηφηη νη εξσηήζεηο αλαθέξνληαη ζε δπν 

ζρεηηθέο αιιά ελ κέξεη απηφλνκεο δηαζηάζεηο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ραξηζκαηηθψλ καζεηψλ, 

δειαδή ζηε θχζε θαη ζηελ εθπαίδεπζε απηψλ ησλ αηφκσλ. Οη δπν ηηκέο πνπ πξνέθπςαλ γηα 

ην δείθηε a είλαη 0,706 θαη 0,714 θαη ραξαθηεξίδνληαη σο επαξθείο (ζχλεζεο φξην 

αμηνπηζηίαο 0,70) (Γεκεηξηάδεο Δ., 2010). 

Δπίζεο έγηλε δηεξεπλεηηθή αλάιπζε παξαγφλησλ (exploratory factor analysis) 

πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νκαδνπνηνχληαη νη εξσηήζεηο ζε παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηηο απφςεηο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ραξηζκαηηθφηεηα.  

 

2.4. Γιαδικαζία ζςλλογήρ δεδομένυν. 

Ζ δηαλνκή εξσηεκαηνινγίσλ ηεο έξεπλαο μεθίλεζε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2010 θαη 

νινθιεξψζεθε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2011. 

Σν ηειεπηαίν θαη βαζηθφηεξν ζηάδην γηα ηε κειέηε ηνπ ζέκαηνο, είλαη ε ζπγθέληξσζε 

ησλ πνζνηηθψλ, θπξίσο πιεξνθνξηψλ. 

Οη ηξφπνη ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ πνπ επηιέρζεθαλ είλαη κέζσ ηεο ηαρπδξνκηθήο ή 

ειεθηξνληθήο απνζηνιήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαζψο θαη ε θαη‟ ηδίαλ παξάδνζε ηνπ πξνο 

ζπκπιήξσζε. Οη κέζνδνη απηνί ζεσξήζεθαλ σο νη απνηειεζκαηηθφηεξνη θαζψο επηρεηξείηαη 

κία έξεπλα πεδίνπ. Σφζν ηα πιενλεθηήκαηα (νηθνλνκηθφ ζέκα: απνζηέιιεηαη ζε γεσγξαθηθά 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ρσξίο λα απαηηείηαη ε παξνπζία ηνπ εξεπλεηή, αλσλπκία: 

εμνπδεηεξψλεηαη ε πηζαλή επηξξνή ηνπ εξεπλεηή, δελ αζθείηαη πίεζε ζηνλ εξσηψκελν) φζν 

θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο (δελ παξέρνληαη πεξηζψξηα γηα δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο, 

επηζηξνθή κηθξνχ αξηζκνχ ζπκπιεξσκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ) ιήθζεθαλ πξνζεθηηθά 

ππφςε ζηε ζπγθξφηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Δζηάιεζαλ πεξίπνπ 500 εξσηεκαηνιφγηα, εμ‟ 

απηψλ επεζηξάθεζαλ ηα 301 (πνζνζηφ πεξίπνπ 60%) πνπ απνηεινχλ θαη ην ηειηθφ δείγκα 

ηεο έξεπλαο καο.   

 

2.5. ηαηιζηικέρ μέθοδοι. 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηαλνκέο ζπρλφηεηαο θαη 

πνιιαπιή αλάιπζε δηαθχκαλζεο (MANOVA), πνπ έγηλαλ κε ην SPSS 19.0. ηφρνο ήηαλ ε 

αλαδήηεζε ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ εμαξηεκέλσλ θαη αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ, ψζηε λα 

πξνθχςεη κηα εηθφλα γηα ηηο απφςεηο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δπίζεο, έγηλε ρξήζε 

δηαγξακκάησλ (line charts), σο έλαο απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο παξνπζίαζεο ηεο θαηαλνκήο 

ηνπ δείγκαηνο, αλαθνξηθά κε ηελ ππφ εμέηαζε κεηαβιεηή. 
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3
ο
 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. χκθσλα κε ηελ 

αλάιπζε παξαγφλησλ ν πξψηνο παξάγνληαο είλαη: «Η Εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ ραξηζκαηηθώλ καζεηώλ». Οη εξσηήζεηο πνπ πεξηιακβάλεη ν ζπγθεθξηκέλνο 

παξάγνληαο έρνπλ σο εμήο:  

ηελ εξψηεζε κε ηνλ αξηζκφ 2  «Η Χνξήγεζε εηδηθώλ θνλδπιίσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 

ηαιαληνύρσλ παηδηώλ απνηειεί κία θεξδνθόξα επέλδπζε γηα ην κέιινλ ηεο θνηλσλίαο καο.» ν 

κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη 4,276, εκθαλίδνπλ δειαδή πςειφ 

βαζκφ ζπκθσλίαο κε ηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. 

ηελ εξψηεζε κε ηνλ αξηζκφ 6 «Δεδνκέλνπ όηη δηαζέηνπκε ζπκπιεξσκαηηθά θεθάιαηα γηα 

ηα παηδηά κε δπζθνιίεο, πξέπεη λα θάλνπκε ην ίδην θαη γηα ηα ραξηζκαηηθά» θαίλεηαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηνπ δεκνγξαθηθνχ παξάγνληα Πιεζπζκφο κε F=2,812, 

p=0,019, df=5 θαη ε
2
=0,087 ην νπνίν θαη καο δείρλεη φηη ν παξάγνληαο απηφο εμεγεί ηηο 

απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εξψηεζε απηή ζε πνζνζηφ 8,7%.  
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ρήκα 3.1. Μέζνο φξνο ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ δηάζεζε 

ζπκπιεξσκαηηθψλ θεθαιαίσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ραξηζκαηηθψλ καζεηψλ ζπλαξηήζεη 

ηνπ πιεζπζκνχ θαηνηθίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 

χκθσλα κε ηα φζα θαηαγξάθνληαη ζην ζρήκα 3.1 νη εθπαηδεπηηθνί αλεμαξηήησο ηνπ 

ηφπνπ θαηνηθίαο ησλ παξνπζηάδνπλ πςειφ βαζκφ ζπκθσλίαο κε ηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε.  

Έλαο αθφκα δεκνγξαθηθφο παξάγνληαο πνπ παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε, ζηελ ίδηα εξψηεζε, είλαη ν παξάγνληαο πνπδέο κε F=2,536, p=0,031, df=4 θαη  

ε
2
=0,079, άξα ν παξάγνληαο απηφο εμεγεί ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε ζε πνζνζηφ 7,9%. 
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ρήκα 3.2. Μέζνο φξνο ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ δηάζεζε 

ζπκπιεξσκαηηθψλ θεθαιαίσλ γηα ηα ραξηζκαηηθά παηδηά ζπλαξηήζεη ησλ ζπνπδψλ ηνπο. 

 

Καη ζηελ πεξίπησζε απηή νη εθπαηδεπηηθνί αλεμαξηήησο ζπνπδψλ παξνπζηάδνπλ πςειφ 

βαζκφ ζπκθσλίαο κε ηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε.  

ηελ εξψηεζε κε ηνλ αξηζκφ 10 «Οπνηνδήπνηε θη αλ είλαη ην ζρνιηθό πξόγξακκα,  ηα 

ραξηζκαηηθά παηδηά ζα επηηύρνπλ ζε θάζε πεξίπησζε» παξνπζηάδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε ησλ δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ Φχιν, Υξφλνο Τπεξεζίαο θαη Ση ηζρχεη ζρεηηθά 

κε ηελ επαθή ηνπο κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα, κε F=4,784, p=0,030, df=1 θαη ε
2
= 0.031

 
ην 

νπνίν θαη καο δείρλεη φηη ν ζπλδπαζκφο ησλ ηξηψλ απηψλ παξαγφλησλ εμεγεί ηηο απαληήζεηο  

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε ζε πνζνζηφ 3,1%. 
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ρήκα 3.3. Μέζνο φξνο απαληήζεσλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ην φπνην θαη αλ είλαη ην 

ζρνιηθφ πξφγξακκα ηα ραξηζκαηηθά παηδηά ζα πεηχρνπλ ζπλαξηήζεη ησλ ζπνπδψλ. 

 

Παξαηεξνχκε απφ ην γξάθεκα 3.3 πσο νη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη είλαη απφθνηηνη 

παηδαγσγηθήο αθαδεκίαο θαζψο θαη απηνί πνπ έρνπλ κεηαπηπρηαθφ ζπκθσλνχλ ζε κέηξην 

βαζκφ ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. ε γεληθέο γξακκέο ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ 

παξνπζηάδεη ρακειφ βαζκφ ζπκθσλίαο ζηελ εξψηεζε. Υαξαθηεξηζηηθά ε πνιππιεζέζηεξε 

νκάδα ηνπ δείγκαηνο πνπ είλαη νη εθπαηδεπηηθνί απφθνηηνη παηδαγσγηθψλ ηκεκάησλ 

παξνπζηάδνπλ κέζν φξν 2,91. 

Δπηπιένλ, θαίλεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηνπ παξάγνληα πνπδέο κε 

F=2,513, p=0,032, df=5 θαη ε
2 

=0,078 πνπ καο δείρλεη φηη ν ζπγθεθξηκέλνο παξάγνληαο 

εμεγεί ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε απηή ηελ εξψηεζε ζε πνζνζηφ 7,8%. 
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ρήκα 3.4. Μέζνο φξνο απαληήζεσλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ην φπνην θαη αλ είλαη ην 

ζρνιηθφ πξφγξακκα ηα ραξηζκαηηθά παηδηά ζα πεηχρνπλ ζπλαξηήζεη ηνπ θχινπ (αλδξψλ 

ζπγθεθξηκέλα), ηνπ ρξφλνπ ππεξεζίαο θαη ηεο επαθήο πνπ είραλ ή φρη κε ηελ 

ραξηζκαηηθφηεηα. 

 

Παξαηεξνχκε απφ ην γξάθεκα 3.4 πσο νη άλδξεο εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη δελ έρνπλ έξζεη 

ζε επαθή κε νπνηαδήπνηε κνξθή ραξηζκαηηθφηεηαο κε 1 έσο 20 ρξφληα πξνυπεξεζίαο 

παξνπζηάδνπλ ρακειφ βαζκφ ζπκθσλίαο ζηελ εξψηεζε. Σν ίδην ηζρχεη θαη γη‟ απηνχο νη 

νπνίνη έρνπλ δηδάμεη ή γλσξίδνπλ θάπνην ραξηζκαηηθφ άηνκν κε 11 έσο 20 ρξφληα 

πξνυπεξεζίαο, θαζψο θαη γη‟ απηνχο πνπ έρνπλ θάπνην ραξηζκαηηθφ κέινο ζηελ νηθνγέλεηα 

ηνπο κε 21 έσο 30 ρξφληα πξνυπεξεζίαο. Αληίζεηα πςειφ βαζκφ ζπκθσλίαο ζηελ εξψηεζε 

εκθαλίδνπλ νη άλδξεο εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα 

κε πξνυπεξεζία απφ 21 ρξφληα θαη άλσ θαζψο επίζεο θαη απηνί νη νπνίνη έρνπλ δηδάμεη ή 

γλσξίδνπλ θάπνην ραξηζκαηηθφ άηνκν κε 1 έσο 10 θαη 21 έσο 30 ρξφληα πξνυπεξεζίαο. 

Τςειφ βαζκφ ζπκθσλίαο ζηελ εξψηεζε παξνπζηάδνπλ επίζεο θαη άλδξεο εθπαηδεπηηθνί κε 

11 έσο 20 ρξφληα πξνυπεξεζίαο πνπ είηε πηζηεχνπλ πσο είλαη νη ίδηνη ραξηζκαηηθνί είηε 

ζεσξνχλ πσο έρνπλ θάπνην ραξηζκαηηθφ κέινο ζηελ νηθνγέλεηα ηνπο.  

 



44 

 

 

ρήκα 3.5. Μέζνο φξνο απαληήζεσλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ην φπνην θαη αλ είλαη ην 

ζρνιηθφ πξφγξακκα ηα ραξηζκαηηθά παηδηά ζα πεηχρνπλ ζπλαξηήζεη ηνπ θχινπ (γπλαηθψλ), 

ηνπ ρξφλνπ ππεξεζίαο θαη ηεο επαθήο πνπ είραλ ή φρη κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα. 

 

Παξαηεξνχκε απφ ην γξάθεκα 3.5 πσο νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί νη νπνίεο έρνπλ δηδάμεη 

ή γλσξίδνπλ θάπνην ραξηζκαηηθφ άηνκν κε 11 έσο 20 ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζπκθσλνχλ ζε 

κέηξην βαζκφ ζηελ εξψηεζε. Γηα ηα ζπγθεθξηκέλα ρξφληα πξνυπεξεζίαο ην ίδην ηζρχεη θαη γη‟ 

απηέο νη νπνίεο δελ έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα. πκθσλνχλ ζε κέηξην 

βαζκφ κε ηελ εξψηεζε νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ δηδάμεη ραξηζκαηηθά παηδηά ή 

δελ έρνπλ έξζεη πνηέ ζε επαθή καδί ηνπο κε 21 έσο 30 ρξφληα πξνυπεξεζίαο. Παξνπζηάδνπλ 

πςειφ βαζκφ ζπκθσλίαο απηέο πνπ γλσξίδνπλ ραξηζκαηηθά άηνκα θαη έρνπλ πξνυπεξεζία 

άλσ ησλ 31 εηψλ. ε γεληθέο γξακκέο ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ παξνπζηάδεη ρακειφ 

βαζκφ ζπκθσλίαο ζηελ εξψηεζε. Υαξαθηεξηζηηθά ε πνιππιεζέζηεξε νκάδα ηνπ δείγκαηνο 

πνπ είλαη νη εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα κε 

πξνυπεξεζία 1 έσο 10 έηε παξνπζηάδνπλ κέζν φξν 2,43. 

ηελ εξψηεζε κε ηνλ αξηζκφ 17 «Τα παηδηά κε επίδνζε «κέζνπ όξνπ» είλαη ν 

ζεκαληηθόηεξνο πόξνο γηα ηελ θνηλσλία καο θαη γη’ απηό πξέπεη λα εζηηάζνπκε ζε απηά ηελ 

πξνζνρή καο θη όρη ηόζν ζηα ραξηζκαηηθά» ν ζπλδπαζκφο δχν δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ 

Πιεζπζκφο θαη πνπδέο παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε F=2,584, 
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p=0,015, df=7 θαη ε
2 

=0,109 πνπ καο δείρλεη φηη ν ζπλδπαζκφο ησλ παξαγφλησλ απηψλ 

εμεγεί ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε πνζνζηφ 10,9%. 

 

 

 

 

ρήκα 3.6. Μέζνο φξνο απαληήζεσλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ην εάλ ζα πξέπεη λα 

εζηηάζνπκε ζηα παηδηά ηνπ «κέζνπ φξνπ» θαη φρη ηφζν ζηα ραξηζκαηηθά ζπλαξηήζεη ησλ 

ζπνπδψλ ηνπο θαη ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ησλ.  

 

Παξαηεξνχκε απφ ην γξάθεκα 3.6 πσο νη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη είλαη απφθνηηνη 

παηδαγσγηθήο αθαδεκίαο θαη κέλνπλ ζε πεξηνρέο κε 1.001 έσο 50.000 θαηνίθνπο, θαζψο θαη 

ζε πεξηνρέο άλσ ησλ 100.001 θαηνίθσλ ζπκθσλνχλ ζε κέηξην βαζκφ κε ηελ ζπγθεθξηκέλε 

εξψηεζε. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ, θάηνρν κεηαπηπρηαθνχ πνπ κέλεη ζε 

πεξηνρή κεηαμχ 100.001 έσο 500.000 θαηνίθσλ. Να επηζεκάλνπκε πσο ε πεξίπησζε ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ είλαη κεκνλσκέλε. ε γεληθέο γξακκέο ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ 

παξνπζηάδεη ρακειφ βαζκφ ζπκθσλίαο ζηελ εξψηεζε. Υαξαθηεξηζηηθά ε πνιππιεζέζηεξε 
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νκάδα ηνπ δείγκαηνο πνπ είλαη νη εθπαηδεπηηθνί απφθνηηνη παηδαγσγηθψλ ηκεκάησλ πνπ 

δηακέλνπλ ζε πεξηνρέο κεηαμχ 1.001 έσο 10.000 θαηνίθσλ παξνπζηάδνπλ κέζν φξν 2,41. 

Δπίζεο, ν δεκνγξαθηθφο παξάγνληαο Υξφλνο ππεξεζίαο παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε F=4,560, p=0,004, df=3 θαη  ε
2
=0,085 ην νπνίν θαη καο δείρλεη φηη 

ν ζπγθεθξηκέλνο δεκνγξαθηθφο παξάγνληαο εμεγεί ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζηελ εξψηεζε απηή ζε πνζνζηφ 8,5%. 

 

ρήκα 3.7. Μέζνο φξνο απαληήζεσλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ην εάλ ζα πξέπεη λα 

εζηηάζνπκε ζηα παηδηά ηνπ «κέζνπ φξνπ» θαη φρη ηφζν ζηα ραξηζκαηηθά ζπλαξηήζεη ησλ 

ρξφλσλ πξνυπεξεζίαο. 

 

Παξαηεξνχκε απφ ην γξάθεκα 3.7 πσο νη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη έρνπλ 21 έσο 30 ρξφληα 

πξνυπεξεζίαο ζπκθσλνχλ ζε κέηξην βαζκφ κε ηελ εξψηεζε. ιεο νη ππφινηπεο θαηεγνξίεο 

ζχκθσλα κε ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο έρνπλ ρακειφ βαζκφ ζπκθσλίαο ζηελ εξψηεζε κε 

πνιππιεζέζηεξε απηή ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε 1 έσο 10 ρξφληα πξνυπεξεζίαο κε κέζν φξν 

2,13.  

ηελ εξψηεζε κε ηνλ αξηζκφ 19 «Η ηδέα ηεο πξνζθνξάο εηδηθώλ εθπαηδεπηηθώλ 

ππεξεζηώλ ζηα ηαιαληνύρα παηδηά αληίθεηηαη ζηηο δεκνθξαηηθέο αξρέο ηεο θνηλσλίαο καο» 

θαίλεηαη λα ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηνπ ζπλδπαζκνχ δχν δεκνγξαθηθψλ 

παξαγφλησλ Φχιν θαη Πιεζπζκφο κε F=3,315, p=0,039, df=2 θαη ε
2 

=0,043 πνπ καο δείρλεη 
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φηη ν ζπλδπαζκφο ησλ δχν απηψλ παξαγφλησλ εμεγεί ζε πνζνζηφ 4,3% ηηο απαληήζεηο πνπ 

έδσζαλ νη εθπαηδεπηηθνί ζε απηή ηελ εξψηεζε. 

 

 

ρήκα 3.8. Μέζνη φξνη ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ην αλ ε πξνζθνξά 

εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηα ηαιαληνχρα παηδηά, αληίθεηηαη ζηηο δεκνθξαηηθέο 

αξρέο ηεο θνηλσλίαο καο, ζε ζπλάξηεζε κε ην θχιν θαη ηνλ πιεζπζκφ ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο 

θαη εξγαζίαο ηνπ θάζε εθαπηδεπηηθνχ. 

 

χκθσλα κε ηα φζα θαηαγξάθνληαη ζην ζρήκα 3.8 νη εθπαηδεπηηθνί αλεμαξηήησο θχινπ 

θαη ηφπνπ θαηνηθίαο παξνπζηάδνπλ ρακειφ βαζκφ ζπκθσλίαο ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε.  

ηελ εξψηεζε κε ηνλ αξηζκφ 20 «ια ηα ραξηζκαηηθά παηδηά έρνπλ, πάλσ θάησ, ηηο ίδηεο 

καζεζηαθέο αλάγθεο θαη, επνκέλσο, κπνξνύλ λα δηδαρζνύλ κε θνηλά πξνγξάκκαηα» 

παξνπζηάδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηνπ δεκνγξαθηθνχ παξάγνληα Φχιν κε 

F=5,557, p=0,020, df=1 θαη ε
2 

=0,036 ην νπνίν καο δείρλεη φηη ν ζπγθεθξηκέλνο παξάγνληαο 

εμεγεί ζε πνζνζηφ 3,6% ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ παξαπάλσ 

εξψηεζε. 

 



48 

 

 

ρήκα 3.9. Μέζνη φξνη ησλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ νη εθπαηδεπηηθνί ζρεηηθά κε ην αλ φια 

ηα ραξηζκαηηθά παηδηά έρνπλ, πάλσ θάησ, ηηο ίδηεο καζεζηαθέο αλάγθεο θαη κπνξνχλ λα 

δηδαρζνχλ κε θνηλά πξνγξάκκαηα ζε ζπλάξηεζε κε ην θχιν. 

 

πσο παξαηεξνχκε ζην ζρήκα 3.9 νη εθπαηδεπηηθνί αλεμαξηήησο θχινπ παξνπζηάδνπλ 

ρακειφ βαζκφ ζπκθσλίαο κε ηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε.  

Δπηπιένλ θαη ν ζπλδπαζκφο δχν δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ Φχιν θαη Υξφλνο 

ππεξεζίαο, παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε F=3,795, p=0,025, df=2 θαη  ε
2 

=0,049 ηηκή πνπ καο δείρλεη φηη ν ζπλδπαζκφο ησλ δχν απηψλ παξαγφλησλ εμεγεί ηηο 

απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ παξαπάλσ εξψηεζε ζε πνζνζηφ 

4,9%. 
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ρήκα 3.10. Μέζνη φξνη ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ην αλ φια ηα 

ραξηζκαηηθά παηδηά έρνπλ, πάλσ θάησ, ηηο ίδηεο καζεζηαθέο αλάγθεο θαη κπνξνχλ λα 

δηδαρζνχλ κε θνηλά πξνγξάκκαηα ζε ζπλάξηεζε κε ην θχιν θαη ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. 

 

Αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ππεηζέξρεηαη ν παξάγνληαο ηνπ ρξφλνπ πξνυπεξεζίαο 

παξαηεξνχκε πσο νη εθπαηδεπηηθνί αλεμαξηήησο θχινπ θαη ρξφλνπ πξνυπεξεζίαο 

παξνπζηάδνπλ ρακειφ βαζκφ ζπκθσλίαο κε ηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε.  

Γηαπηζηψλνπκε απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί απφ ηελ πιεπξά ηεο πνιηηείαο, πσο ππάξρνπλ 

εξσηήζεηο, νη νπνίεο ηνλ ζπγθξνηνχλ, πνπ παξνπζηάδνπλ πςεινχο κέζνπο φξνπο ζηηο 

απαληήζεηο πνπ έρνπλ δνζεί. Οη ζπγθεθξηκέλνη κέζνη φξνη αθνξνχλ ηελ ζηάζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηελ ρνξήγεζε επηπιένλ θεθαιαίσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

ραξηζκαηηθψλ αθνχ πηζηεχνπλ πσο ε εθπαίδεπζε ηνπο απνηειεί επέλδπζε γηα ηελ θνηλσλία. 

Οη ρακεινί κέζνη φξνη αληηζηνηρνχλ ζε εξσηήζεηο νη νπνίεο είραλ αξλεηηθφ πεξηερφκελν θαη 

έξρνληαλ ζηελ νπζία ζε αληίζεζε κε ηελ ράξαμε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο καζεηψλ. Πηζηεχνπλ κε ηνλ ηξφπν απηφ νη 

εθπαηδεπηηθνί πσο ζα πξέπεη λα εζηηάζνπκε θαη ζηα ραξηζκαηηθά, ρσξίο απηφ λα απνηειεί 

αληηδεκνθξαηηθή θίλεζε δηακνξθψλνληαο ζηελ πεξίπησζε απηή θαηάιιεια εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα. 
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χκθσλα κε ηελ αλάιπζε παξαγφλησλ ν δεχηεξνο παξάγνληαο είλαη: «Τα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ ραξηζκαηηθώλ παηδηώλ». Οη εξσηήζεηο πνπ πεξηιακβάλεη ν ζπγθεθξηκέλνο παξάγνληαο 

έρνπλ σο εμήο:  

ηελ εξψηεζε κε ηνλ αξηζκφ 4 «Κάζε παηδί κε πςειή ζρνιηθή επίδνζε είλαη ραξηζκαηηθό 

παηδί» ν κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη 2,198, εκθαλίδνπλ δειαδή 

ρακειφ βαζκφ ζπκθσλίαο ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. 

ηελ εξψηεζε κε ηνλ αξηζκφ 12 «Κάζε παηδί είλαη ηαιαληνύρν κε ηνλ ηξόπν ηνπ» 

παξνπζηάδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηνπ ζπλδπαζκνχ δχν δεκνγξαθηθψλ 

παξαγφλησλ Πιεζπζκφο θαη πνπδέο κε F=2,711, p=0,011, df=7 θαη  ε
2
=0,114 ηηκή πνπ 

καο δείρλεη φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ζπλδπαζκφο παξαγφλησλ εμεγεί ηηο απαληήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εξψηεζε απηή ζε πνζνζηφ 11,4%. 

 

 

ρήκα 3.11. Μέζνο φξνο απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ην εάλ ην θάζε παηδί είλαη ηαιαληνχρν κε 

ηνλ ηξφπν ηνπ ζπλαξηήζεη ησλ ζπνπδψλ θαη ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. 

 

Παξαηεξνχκε απφ ην γξάθεκα 3.11 πσο νη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη έρνπλ κεηαπηπρηαθφ 

θαη δηακέλνπλ ζε πεξηνρέο κε 50.001 έσο 100.000 έρνπλ ρακειφ βαζκφ ζπκθσλίαο ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο θαηφρνπο κεηαπηπρηαθνχ ζηελ εηδηθή 
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αγσγή πνπ δηακέλνπλ ζε πεξηνρέο κε 100.001 έσο 500.000 θαηνίθνπο.  Nα ηνλίζνπκε βέβαηα 

πσο ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε ζηάζε είλαη πνιχ 

κηθξφο. Ζ πιεηνςεθία, άιισζηε, ησλ ζπκκεηερφλησλ παξνπζηάδεη πςειφ βαζκφ ζπκθσλίαο 

ζηελ εξψηεζε. Υαξαθηεξηζηηθά ε πνιππιεζέζηεξε νκάδα ηνπ δείγκαηνο πνπ είλαη νη 

εθπαηδεπηηθνί απφθνηηνη παηδαγσγηθψλ ηκεκάησλ πνπ δηακέλνπλ ζε πεξηνρέο κε 1.001 έσο 

10.000 θαηνίθνπο παξνπζηάδνπλ κέζν φξν 3,91. 

ηελ εξψηεζε κε ηνλ αξηζκφ 23 «Όια ηα παηδηά ζα κπνξνύζαλ λα είλαη ηαιαληνύρα, εάλ 

σθεινύληαλ από έλα επλντθό πεξηβάιινλ» ν κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

είλαη 3,227, ζπκθσλνχλ δειαδή ζε κέηξην βαζκφ κε ην πεξηερφκελν ηεο εξψηεζεο. 

ηνλ παξάγνληα πνπ αλαθέξεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ραξηζκαηηθψλ θαη 

ηαιαληνχρσλ καζεηψλ νη εθπαηδεπηηθνί εκθαλίδνληαη λα δηαρσξίδνπλ ηελ ζρνιηθή επίδνζε 

απφ ηελ ραξηζκαηηθφηεηα. πγθεθξηκέλα ν ρακειφο κέζνο φξνο ηεο απάληεζεο ηνπο ζηελ 

ζρεηηθή εξψηεζε δείρλεη θαη ηελ αληίζεζε ηνπο ζηελ ηαχηηζε πνπ επηρεηξείηαη κεηαμχ 

ραξηζκαηηθνχ καζεηή θαη πςειψλ βαζκψλ. Αληίζεηα, νη πςεινί κέζνη φξνη ζηηο ππφινηπεο 

απαληήζεηο πνπ αθνξνχλ ην ηαιέλην δείρλνπλ ηελ ζεηηθή ηνπνζέηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

απέλαληη ζηελ αλάπηπμε θάπνηνπ ηαιέληνπ, ζε νπνηνδήπνηε ηνκέα, κέζα ζε έλα επλντθφ 

πεξηβάιινλ.   

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε παξαγφλησλ ν ηξίηνο παξάγνληαο είλαη: «Ψπρν- θνηλσληθά 

ζηνηρεία ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ραξηζκαηηθώλ». Οη εξσηήζεηο πνπ πεξηιακβάλεη ν 

ζπγθεθξηκέλνο παξάγνληαο έρνπλ σο εμήο:  

ηελ εξψηεζε κε ηνλ αξηζκφ 5 «Τα εηδηθά πξνγξάκκαηα γηα ηα ηαιαληνύρα παηδηά έρνπλ 

ην κεηνλέθηεκα ηεο δεκηνπξγίαο ειηηηζκνύ» ν κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

είλαη 2,809, εκθαλίδνπλ δειαδή ρακειφ βαζκφ ζπκθσλίαο ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. 

ηελ εξψηεζε κε ηνλ αξηζκφ 15 «Τα ηαιαληνύρα παηδηά κπνξεί λα γίλνπλ καηαηόδνμα 

ή εγσηζηηθά εάλ ηνπο δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή» ν ζπλδπαζκφο ηξηψλ παξαγφλησλ Υξφλνο 

ππεξεζίαο, πνπδέο θαη Ση ηζρχεη, παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε F= 

4,146, p=0,018, df=2 θαη ε
2 

=0,053 ην νπνίν καο δείρλεη φηη ν ζπλδπαζκφο απηφο ησλ 

παξαγφλησλ εμεγεί ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

εξψηεζε ζε πνζνζηφ 5,3%.  
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ρήκα 3.12. Μέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην εάλ ηα ηαιαληνχρα 

κπνξεί λα γίλνπλ καηαηφδνμα αλ ηνπο δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή, ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ηφπν 

θαηνηθίαο ησλ (ζε απηή ηε πεξίπησζε ιηγφηεξν απφ 1.000 θαηνίθνπο) ηηο ζπνπδέο θαη ηελ 

επαθή ηνπο ή φρη κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα. 

 

ηελ πεξίπησζε ηνπ ζρήκαηνο 3.12 δηαπηζηψλνπκε πσο ν εθπαηδεπηηθφο πνπ θαηνηθεί ζε 

πεξηνρή κε ιηγφηεξνπο απφ 1.000 θαηνίθνπο, είλαη απφθνηηνο ηκήκαηνο ή θαηεχζπλζεο 

εηδηθήο αγσγήο θαη γλσξίδεη θάπνην ραξηζκαηηθφ άηνκν παξνπζηάδεη ρακειφ βαζκφ 

ζπκθσλίαο ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. Πξφθεηηαη βέβαηα γηα κεκνλσκέλε πεξίπησζε. 

ινη νη ππφινηπνη εθπαηδεπηηθνί αλεμαξηήησο ζπνπδψλ θαη επαθήο ηνπο ή φρη κε ηελ 

ραξηζκαηηθφηεηα εκθαλίδνπλ πςειφ βαζκφ ζπκθσλίαο ζηελ εξψηεζε.  

 

 



53 

 

 

ρήκα 3.13. Μέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην εάλ ηα ηαιαληνχρα 

κπνξεί λα γίλνπλ καηαηφδνμα αλ ηνπο δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή, ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ηφπν 

θαηνηθίαο ησλ (ζε απηή ηε πεξίπησζε κεηαμχ 1.001 θαη 10.000 θαηνίθσλ) ηηο ζπνπδέο θαη 

ηελ επαθή ηνπο ή φρη κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα. 

 

πσο δηαπηζηψλνπκε θαη απφ ην ζρήκα 3.13 γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ θαηνηθνχλ ζε 

πεξηνρή κε 1.001 έσο 10.000 θαηνίθνπο, είλαη απφθνηηνη ηκήκαηνο ή θαηεχζπλζεο εηδηθήο 

αγσγήο θαη έρνπλ δηδάμεη θάπνην ραξηζκαηηθφ παηδί ή δελ έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε ηελ 

ραξηζκαηηθφηεηα, παξνπζηάδνπλ ρακειφ βαζκφ ζπκθσλίαο ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. Σν 

ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο απνθνίηνπο παηδαγσγηθήο αθαδεκίαο πνπ δελ έρνπλ έξζεη ζε επαθή 

κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα θαζψο θαη γηα έλαλ θάηνρν κεηαπηπρηαθνχ πνπ έρεη δηδάμεη 

ραξηζκαηηθφ παηδί. Ζ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 

εκθαλίδεη πςειφ βαζκφ ζπκθσλίαο ζηελ εξψηεζε. Υαξαθηεξηζηηθά ε πνιππιεζέζηεξε 

νκάδα ηνπ δείγκαηνο πνπ είλαη νη απφθνηηνη παηδαγσγηθψλ ηκεκάησλ πνπ έρνπλ δηδάμεη 

εκθαλίδνπλ κέζν φξν 3,33. 
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ρήκα 3.14. Μέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην εάλ ηα ηαιαληνχρα 

κπνξεί λα γίλνπλ καηαηφδνμα αλ ηνπο δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή, ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ηφπν 

θαηνηθίαο ησλ (ζε απηή ηε πεξίπησζε κεηαμχ 10.001 θαη 50.000 θαηνίθσλ) ηηο ζπνπδέο θαη 

ηελ επαθή ηνπο ή φρη κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα. 

 

Καη ζηελ πεξίπησζε απηή νη εθπαηδεπηηθνί πνπ θαηνηθνχλ ζε πεξηνρή κε 10.001 έσο 

50.000 θαηνίθνπο, είλαη απφθνηηνη παηδαγσγηθήο αθαδεκίαο θαη είηε, έρνπλ δηδάμεη, είηε 

γλσξίδνπλ θάπνην ραξηζκαηηθφ παηδί ή δελ έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα, 

παξνπζηάδνπλ ρακειφ βαζκφ ζπκθσλίαο ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα 

ηνπο απνθνίηνπο παηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο πνπ δελ έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε ηελ 

ραξηζκαηηθφηεηα θαζψο θαη γηα θαηφρνπο κεηαπηπρηαθνχ πνπ έρεη δηδάμεη ή γλσξίδνπλ 

θάπνην ραξηζκαηηθφ άηνκν. Ζ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 

ζπκθσλνχλ ζε κέηξην βαζκφ κε ηελ εξψηεζε. Υαξαθηεξηζηηθά, ε πνιππιεζέζηεξε νκάδα 

ηνπ δείγκαηνο πνπ είλαη νη απφθνηηνη παηδαγσγηθψλ ηκεκάησλ πνπ γλσξίδνπλ θάπνην 

ραξηζκαηηθφ άηνκν εκθαλίδνπλ κέζν φξν 3,56. 
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ρήκα 3.15. Μέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην εάλ ηα ηαιαληνχρα 

κπνξεί λα γίλνπλ καηαηφδνμα αλ ηνπο δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή, ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ηφπν 

θαηνηθίαο ησλ (ζε απηή ηε πεξίπησζε κεηαμχ 50.001 θαη 100.000 θαηνίθσλ) ηηο ζπνπδέο θαη 

ηελ επαθή ηνπο ή φρη κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα. 

 

πσο παξαηεξνχκε ζην ζρήκα 3.15 νη εθπαηδεπηηθνί πνπ θαηνηθνχλ ζε πεξηνρή κε 

50.001 έσο 100.000 θαηνίθνπο, είλαη απφθνηηνη παηδαγσγηθήο αθαδεκίαο θαη είηε, έρνπλ 

θάπνην ραξηζκαηηθφ κέινο ζηελ νηθνγέλεηα, είηε γλσξίδνπλ θάπνην ραξηζκαηηθφ παηδί, 

παξνπζηάδνπλ ρακειφ βαζκφ ζπκθσλίαο ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα 

ηνπο απνθνίηνπο παηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο αλεμαξηήησο εάλ έρνπλ θάπνην ραξηζκαηηθφ κέινο 

ζηελ νηθνγέλεηα, έρνπλ δηδάμεη ή γλσξίδνπλ θάπνην ραξηζκαηηθφ παηδί θαη γηα θαηφρνπο 

κεηαπηπρηαθνχ πνπ έρεη δηδάμεη θάπνην ραξηζκαηηθφ άηνκν. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε εκθαλίδεη πςειφ βαζκφ ζπκθσλίαο ζηελ 

εξψηεζε. Υαξαθηεξηζηηθά ε πνιππιεζέζηεξε νκάδα ηνπ δείγκαηνο πνπ είλαη νη απφθνηηνη 

ηκήκαηνο ή θαηεχζπλζεο εηδηθήο αγσγήο πνπ δελ έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε ηελ 

ραξηζκαηηθφηεηα κε κέζν φξν 3,50. 
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ρήκα 3.16. Μέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην εάλ ηα ηαιαληνχρα 

κπνξεί λα γίλνπλ καηαηφδνμα αλ ηνπο δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή, ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ηφπν 

θαηνηθίαο ησλ (ζε απηή ηε πεξίπησζε κεηαμχ 100.001 θαη 500.000 θαηνίθσλ) ηηο ζπνπδέο θαη 

ηελ επαθή ηνπο ή φρη κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα. 

 

πσο παξαηεξνχκε ζην ζρήκα 3.16 νη εθπαηδεπηηθνί πνπ θαηνηθνχλ ζε πεξηνρή κε 

100.001 έσο 500.000 θαηνίθνπο, είλαη απφθνηηνη παηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο θαη έρνπλ δηδάμεη 

θάπνην ραξηζκαηηθφ παηδί παξνπζηάδνπλ ρακειφ βαζκφ ζπκθσλίαο ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

εξψηεζε. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο απνθνίηνπο ηκήκαηνο ή θαηεχζπλζεο εηδηθήο αγσγήο 

θαη θαηφρνπο κεηαπηπρηαθνχ πνπ δελ έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα. Δπίζεο 

ρακειφ βαζκφ ζπκθσλίαο ζηελ εξψηεζε εκθαλίδεη θαη ν θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ζηελ εηδηθή 

αγσγή πνπ γλσξίδεη θάπνην ραξηζκαηηθφ άηνκν. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε εκθαλίδεη πςειφ βαζκφ ζπκθσλίαο ζηελ εξψηεζε. 

Υαξαθηεξηζηηθά, ε πνιππιεζέζηεξε νκάδα ηνπ δείγκαηνο πνπ είλαη νη απφθνηηνη 

παηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο πνπ δελ έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα κε κέζν φξν 

3,50. 
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ρήκα 3.17. Μέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην εάλ ηα ηαιαληνχρα 

κπνξεί λα γίλνπλ καηαηφδνμα αλ ηνπο δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή, ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ηφπν 

θαηνηθίαο ησλ (ζε απηή ηε πεξίπησζε άλσ ησλ 500.000 θαηνίθσλ) ηηο ζπνπδέο θαη ηελ επαθή 

ηνπο ή φρη κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα. 

 

ηελ πεξίπησζε ηνπ ζρήκαηνο 3.17 ε θαηάζηαζε δηαθνξνπνηείηαη. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

θαηνηθνχλ ζε πεξηνρέο άλσ ησλ 500.001 θαηνίθσλ, είλαη απφθνηηνη παηδαγσγηθήο αθαδεκίαο 

ή ηκήκαηνο, ηκήκαηνο ή θαηεχζπλζεο εηδηθήο αγσγήο θαζψο θαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ θαη 

γλσξίδνπλ θάπνην ραξηζκαηηθφ παηδί παξνπζηάδνπλ πςειφ βαζκφ ζπκθσλίαο ζηελ εξψηεζε. 

Σν ίδην ηζρχεη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ πξναλαθέξακε (εθηφο απηψλ ηεο εηδηθήο αγσγήο) 

θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα. Τςειφ βαζκφ 

ζπκθσλίαο εκθαλίδνπλ ζηελ εξψηεζε θαη νη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ζηελ εηδηθή αγσγή πνπ 

είηε έρνπλ θάπνην κέινο ζηελ νηθνγέλεηα ηνπο πνπ είλαη ραξηζκαηηθφ, είηε έρνπλ δηδάμεη 

θάπνην ραξηζκαηηθφ παηδί. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα θαηφρνπο κεηαπηπρηαθνχ πνπ έρνπλ θάπνην 

κέινο ζηελ νηθνγέλεηα ηνπο πνπ είλαη ραξηζκαηηθφ θαζψο θαη γηα ηνπο απνθνίηνπο 

παηδαγσγηθήο αθαδεκίαο πνπ έρνπλ δηδάμεη θάπνην ραξηζκαηηθφ παηδί.  Ζ πιεηνλφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηε πεξίπησζε απηή εκθαλίδεη ρακειφ βαζκφ ζπκθσλίαο ζηελ εξψηεζε. 
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Υαξαθηεξηζηηθά, ε πνιππιεζέζηεξε νκάδα ηνπ δείγκαηνο πνπ είλαη νη απφθνηηνη ηκήκαηνο ή 

θαηεχζπλζεο εηδηθήο αγσγήο πνπ δελ έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα κε κέζν 

φξν 2,83. 

Δπηπιένλ, ν δεκνγξαθηθφο παξάγνληαο πνπδέο παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε κε F= 2,557, p=0,030, df=5 θαη ε
2 

=0,08 ηηκή πνπ καο δείρλεη φηη νη απαληήζεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε εμεγνχληαη απφ ηνλ παξάγνληα απηφ ζε 

πνζνζηφ 8%. 

 

ρήκα 3.18. Μέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην εάλ ηα ηαιαληνχρα 

κπνξεί λα γίλνπλ καηαηφδνμα αλ ηνπο δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ζπνπδέο 

ηνπο. 

 

Παξαηεξνχκε απφ ην γξάθεκα 3.18 πσο νη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη είλαη απφθνηηνη 

ηκήκαηνο ή θαηεχζπλζεο εηδηθήο αγσγήο, θαζψο θαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ δηαθσλνχλ ζε 

κέηξην βαζκφ κε ηελ εξψηεζε. Ο θάηνρνο δηδαθηνξηθνχ παξνπζηάδεη ρακειφ βαζκφ 

ζπκθσλίαο ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. Αληίζεηα νη εθπαηδεπηηθνί πνπ είλαη απφθνηηνη 

παηδαγσγηθήο αθαδεκίαο ή παηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο ζπκθσλνχλ ζε κέηξην βαζκφ. Να 

επηζεκάλνπκε πσο ε πνιππιεζέζηεξε νκάδα ηνπ δείγκαηνο πνπ είλαη νη εθπαηδεπηηθνί 

απφθνηηνη παηδαγσγηθψλ ηκεκάησλ παξνπζηάδνπλ κέζν φξν 3,34. 

ηελ εξψηεζε κε ηνλ αξηζκφ 22 «Σα ραξηζκαηηθά άηνκα παξνπζηάδνπλ ζπρλά ςπρηθέο 

δηαηαξαρέο» θαίλεηαη λα ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηνπ παξάγνληα 
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Πιεζπζκφο κε F=2,655, p=0,025, df=5 θαη ε
2 

 =0,082 πνπ καο δείρλεη φηη ν παξαπάλσ 

παξάγνληαο εμεγεί ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

εξψηεζε ζε πνζνζηφ 8,2%. 

 

 
 

ρήκα 3.19. Μέζνη ξνη ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζρεηηθά κε 

ηελ άπνςε φηη ηα ραξηζκαηηθά παηδηά παξνπζηάδνπλ ζπρλά ςπρηθέο δηαηαξαρέο ζε 

ζπλάξηεζε κε ηνλ πιεζπζκφ ηνπ ηφπνπ δηακνλήο θαη  δηδαζθαιίαο ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ. 

 

χκθσλα κε ηα φζα παξαηεξνχκε ζην γξάθεκα 3.19 νη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη 

δηακέλνπλ ζε πεξηνρέο κε ιηγφηεξνπο απφ 1.000 θαηνίθνπο, φπσο επίζεο θαη ζε πεξηνρέο 

κεηαμχ 50.001 έσο 100.000 θαηνίθσλ ζπκθσλνχλ ζε κέηξην βαζκφ κε ηελ εξψηεζε. 

Αληίζεηα νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηακέλνπλ ζε πεξηνρέο κε 1.001 έσο 50.000 θαηνίθνπο θαζψο 

επίζεο θαη απφ 100.001 θαη πάλσ δηαθσλνχλ ζε κέηξην βαζκφ. Να επηζεκάλνπκε πσο ε 

πνιππιεζέζηεξε νκάδα ηνπ δείγκαηνο πνπ είλαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηακέλνπλ ζε πεξηνρέο 

κε πιεζπζκφ 1.001 έσο 10.000 άηνκα παξνπζηάδνπλ κέζν φξν 2,93. 

Δπίζεο θαη ν παξάγνληαο Ση ηζρχεη ζρεηηθά κε ηελ επαθή ηνπο κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα 

παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε F=2,471, p=0,047, df=4 θαη  ε
2 

=0,063 

δείρλνληαο φηη ν ζπγθεθξηκέλνο παξάγνληαο εμεγεί ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε ζε πνζνζηφ 6.3%. 
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ρήκα 3.20. Μέζνη ξνη ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηελ άπνςε φηη 

ηα ραξηζκαηηθά παηδηά παξνπζηάδνπλ ζπρλά ςπρηθέο δηαηαξαρέο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ επαθή 

πνπ έρνπλ ή φρη νη εθπαηδεπηηθνί απηνί κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα. 

 

πσο παξαηεξνχκε ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλεμαξηήησο ηεο επαθήο πνπ είρε κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα δηαθσλνχλ ζε κέηξην βαζκφ. Σν 

ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ππνζηεξίδνπλ πσο δελ έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε 

ηελ ραξηζκαηηθφηεηα. 

ηνλ παξάγνληα πνπ αλαθέξεηαη ζηα ςπρν-θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθπαίδεπζεο 

ησλ ραξηζκαηηθψλ νη κέζνη φξνη ησλ απαληήζεσλ θηλνχληαη γχξσ απφ 3. Οη εθπαηδεπηηθνί 

δείρλνπλ λα ζπκθσλνχλ ή λα δηαθσλνχλ ζε κέηξην βαζκφ ζε θάζε πεξίπησζε. Γηαθσλνχλ ζε 

κέηξην βαζκφ γηα ην φηη ηα εηδηθά πξνγξάκκαηα γηα ηα ηαιαληνχρα έρνπλ ζηνηρεία ειηηηζκνχ 

θαη ηαπηφρξνλα φηη ηα ραξηζκαηηθά παξνπζηάδνπλ ςπρηθέο δηαηαξαρέο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά 

εκθαλίδνληαη λα ζπκθσλνχλ ζε κέηξην βαζκφ κε ην γεγνλφο πσο ππάξρεη πεξίπησζε λα 

γίλνπλ καηαηφδνμα θαη εγσηζηηθά εάλ ηνπο δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή. 

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε παξαγφλησλ ν ηέηαξηνο παξάγνληαο είλαη: «Η πξνέιεπζε ηεο 

ραξηζκαηηθόηεηαο». Οη εξσηήζεηο πνπ πεξηιακβάλεη ν ζπγθεθξηκέλνο παξάγνληαο έρνπλ σο 

εμήο:  

ηελ εξψηεζε κε ηνλ αξηζκφ 11 «Τα ραξηζκαηηθά παηδηά πξνέξρνληαη θπξίσο από εύπνξεο 

νηθνγέλεηεο» θαίλεηαη φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηνπ δεκνγξαθηθνχ 

παξάγνληα Φχιν κε F=4,174, p=0,043, df=1 θαη ε
2 

=0,027 ην νπνίν θαη καο δείρλεη φηη ν 
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παξάγνληαο απηφο εμεγεί ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε ζε 

πνζνζηφ 2,7%. 

 

 

ρήκα 3.21. Μέζνο φξνο απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ην εάλ ηα ραξηζκαηηθά παηδηά πξνέξρνληαη 

απφ εχπνξεο νηθνγέλεηεο ζπλαξηήζεη ηνπ θχινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 

χκθσλα κε ηα φζα θαηαγξάθνληαη ζην ζρήκα 3.21 νη εθπαηδεπηηθνί αλεμαξηήησο θχινπ 

παξνπζηάδνπλ ρακειφ βαζκφ ζπκθσλίαο κε ηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε.  

ηελ εξψηεζε κε ηνλ αξηζκφ 13 «Η ραξηζκαηηθόηεηα είλαη ζέκα γνληδίσλ» δηαθαίλεηαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηνπ ζπλδπαζκνχ δπν δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ Υξφλνο 

ππεξεζίαο θαη Ση ηζρχεη κε F= 2,660, p=0,035, df=4 θαη  ε
2 

=0,067 πνπ καο δείρλεη φηη ν 

ζπγθεθξηκέλνο ζπλδπαζκφο παξαγφλησλ εμεγεί ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 

εξψηεζε απηή ζε πνζνζηφ 6,7%. 
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ρήκα 3.22. Μέζνο φξνο απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ην εάλ ε ραξηζκαηηθφηεηα είλαη ζέκα 

γνληδίσλ ζπλαξηήζεη ηνπ ρξφλνπ πξνχπεξεζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο επαθήο ηνπο ή φρη 

κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα. 

 

πσο παξαηεξνχκε ζην ζρήκα 3.22 νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ θάπνην ραξηζκαηηθφ 

άηνκν ζηελ νηθνγέλεηα ηνπο, αλεμαξηήησο πξνυπεξεζίαο παξνπζηάδνπλ πςειφ βαζκφ 

ζπκθσλίαο ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δελ 

έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα θαη έρνπλ πξνυπεξεζία άλσ ησλ 11 εηψλ. 

Δπίζεο ζπκθσλνχλ ζε κέηξην βαζκφ κε ηελ εξψηεζε εθπαηδεπηηθνί κε 1 έσο 10 θαζψο θαη 

21 έσο 30 ρξφληα πξνυπεξεζίαο πνπ έρνπλ δηδάμεη θάπνην ραξηζκαηηθφ παηδί,  θαζψο θαη 

εθπαηδεπηηθνί κε 11 έσο 20 ρξφληα πξνυπεξεζία πνπ γλσξίδνπλ θάπνην ραξηζκαηηθφ άηνκν. 

Αληίζεηα εκθαλίδνπλ πςειφ βαζκφ δηαθσλίαο νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δειψλνπλ νη ίδηνη 

ραξηζκαηηθνί, αλεμαξηήησο πξνυπεξεζίαο, θαζψο επίζεο θαη απηνί πνπ έρνπλ δηδάμεη 

ραξηζκαηηθά παηδηά κε 11 έσο 20 ρξφληα πξνυπεξεζίαο. Σέινο, δηαθσλνχλ ζε κέηξην βαζκφ 

κε ηελ εξψηεζε εθπαηδεπηηθνί πνπ γλσξίδνπλ θάπνην ραξηζκαηηθφ άηνκν κε πξνυπεξεζία 1 

έσο 10 θαη 21 έσο 30 ρξφληα, θαζψο επίζεο θαη απηνί κε 1 έσο 10 ρξφληα πξνυπεξεζία ρσξίο 

θακία επαθή κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα.  

Ο παξάγνληαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνέιεπζε ηεο ραξηζκαηηθφηεηαο παξνπζηάδεη έλαλ 

ζαθψο ρακειφ κέζν φξν ζηελ απάληεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαγσγή ησλ ραξηζκαηηθψλ 

καζεηψλ απφ εχπνξεο νηθνγέλεηεο, δείρλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ απφξξηςε απφ ηελ 
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πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο θνηλσληθήο δηαζηξσκάησζεο ζηελ πξνέιεπζε ησλ παηδηψλ 

απηψλ. Έρνπκε ηαπηφρξνλα θαη έλαλ πςειφ κέζν φξν γηα πηζαλή γνληδηαθή πξνέιεπζε ηεο 

ραξηζκαηηθφηεηαο κε ηελ νπνία νη εθπαηδεπηηθνί δείρλνπλ λα ζπκθσλνχλ ζε κέηξην βαζκφ.    

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε παξαγφλησλ ν πέκπηνο παξάγνληαο είλαη: Τα εμεηδηθεπκέλα 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη ε εμεηδίθεπζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηε ραξηζκαηηθόηεηα. Οη 

εξσηήζεηο πνπ πεξηιακβάλεη ν ζπγθεθξηκέλνο παξάγνληαο έρνπλ σο εμήο:  

ηελ εξψηεζε κε ηνλ αξηζκφ 1 « Η ραξηζκαηηθόηεηα είλαη ζπάλην θαηλόκελν θαη ηα άηνκα 

πνπ ηε δηαζέηνπλ πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη» ν κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ είλαη 4,387, εκθαλίδνπλ δειαδή πςειφ βαζκφ ζπκθσλίαο κε ηελ 

ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. 

ηελ εξψηεζε κε ηνλ αξηζκφ 3 «Η πξνζθνξά εηδηθήο βνήζεηαο ζηα ηαιαληνύρα παηδηά 

ζπκβάιιεη ζηε δηαηώληζε ησλ θνηλσληθώλ αληζνηήησλ» παξνπζηάδεηαη  ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε ηνπ ζπλδπαζκνχ δχν δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ Υξφλνο Τπεξεζίαο θαη πνπδέο 

κε F=3,723, df=2, p=0,026 θαη ε
2 

=0,048. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ζπλδπαζκφο 

παξαγφλησλ εμεγεί ζε πνζνζηφ 4,8% ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εξψηεζε απηή. 
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 ρήκα 3.23. Μέζνο φξνο ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ην εάλ ε εηδηθή 

βνήζεηα πξνο ηα ραξηζκαηηθά ζπκβάιιεη ζηε δηαηψληζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ 

ζπλαξηήζεη ηνπ ρξφλνπ ππεξεζίαο θαη ησλ ζπνπδψλ. 

 

Παξαηεξνχκε απφ ην γξάθεκα 3.23 πσο νη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη έρνπλ κεηαπηπρηαθφ 

ζηελ εηδηθή αγσγή κε 11 έσο 30 ρξφληα πξνυπεξεζίαο παξνπζηάδνπλ πςειφ βαζκφ 

ζπκθσλίαο ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. Οθείινπκε λα ηνλίζνπκε βέβαηα πσο ν αξηζκφο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε ζηάζε είλαη πνιχ κηθξφο. ε γεληθέο 

γξακκέο ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ παξνπζηάδεη ρακειφ βαζκφ ζπκθσλίαο ζηελ 

εξψηεζε. Υαξαθηεξηζηηθά, ε πνιππιεζέζηεξε νκάδα ηνπ δείγκαηνο πνπ είλαη νη 

εθπαηδεπηηθνί απφθνηηνη παηδαγσγηθψλ ηκεκάησλ παξνπζηάδνπλ κέζν φξν 1,92. 

ηελ εξψηεζε κε αξηζκφ 7 «Είλαη άδηθν γηα ηα ηαιαληνύρα παηδηά λα ζηεξνύληαη ηνλ 

εκπινπηηζκό ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηηο εμεηδηθεπκέλεο εθπαηδεπηηθέο εκπεηξίεο πνπ ρξεηάδνληαη, 

γηα λα αλαπηπρζνύλ όζν επηηξέπεη ην δπλακηθό ηνπο» παξνπζηάδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε ηνπ δεκνγξαθηθνχ παξάγνληα Φχιν κε F=5,073, p=0,026, df=1 θαη ε
2 

=0,033 ην 

νπνίν καο δείρλεη φηη ν ζπγθεθξηκέλνο παξάγνληαο εμεγεί ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζηελ εξψηεζε ζε πνζνζηφ 3,3%.  
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ρήκα 3.24. Μέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ην εάλ ζεσξνχλ 

άδηθε ηε ζηέξεζε εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηα ραξηζκαηηθά παηδηά 

ζπλαξηήζεη ηνπ θχινπ ηνπο. 

 

χκθσλα κε ηα φζα θαηαγξάθνληαη ζην ζρήκα 3.24 νη εθπαηδεπηηθνί αλεμαξηήησο θχινπ 

παξνπζηάδνπλ πςειφ βαζκφ ζπκθσλίαο κε ηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. Διαθξψο 

κεγαιχηεξνο θαηαγξάθεηαη ν κέζνο φξνο ησλ γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ.   

Δπηπιένλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε δείρλεη θαη ν ζπλδπαζκφο  δχν δεκνγξαθηθψλ 

παξαγφλησλ Υξφλνο ππεξεζίαο θαη Ση ηζρχεη ζρεηηθά κε ηελ επαθή ηνπο κε ηελ 

ραξηζκαηηθφηεηα κε F=3,619, p=0,008, df=4 θαη ε
2 

=0,089 πνπ δείρλεη φηη ην πνζνζηφ πνπ ν 

ζπλδπαζκφο εμεγεί ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εξψηεζε είλαη 8,9%. 

 

 



66 

 

 

ρήκα 3.25. Μέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ ζηέξεζε 

εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηνπο ραξηζκαηηθνχο ζπλαξηήζεη ησλ εηψλ 

πξνυπεξεζίαο θαη ην ηη δειψλνπλ ζρεηηθά κε ηελ επαθή ηνπο κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα. 

 

Αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ παξαγφλησλ ηεο πξνυπεξεζίαο θαη ηεο νπνηαζδήπνηε 

κνξθήο επαθήο πνπ είραλ, ή δελ είραλ, κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα νη εθπαηδεπηηθνί 

παξνπζηάδνπλ πςειφ βαζκφ ζπκθσλίαο κε ηελ εξψηεζε απηή. Δμαίξεζε, ε κεκνλσκέλε 

πεξίπησζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε πεξηζζφηεξα ησλ 31 εηψλ πξνυπεξεζίαο πνπ έρεη δηδάμεη 

ραξηζκαηηθφ καζεηή θαη εκθαλίδεη κέζν φξν 3. Ζ άπνςε ηνπ φκσο δελ κπνξεί λα ιεθζεί 

ππφςε αθνχ είλαη κφιηο έλαο ζην ζπλνιηθφ δείγκα. 

ηελ εξψηεζε κε αξηζκφ 8 «Ο εθπαηδεπηηθόο πνπ ζα δηδάζθεη ραξηζκαηηθά παηδηά πξέπεη 

λα δηαζέηεη εμεηδίθεπζε ζηε ρνξήγεζε θαη εξκελεία δνθηκαζηώλ λνεκνζύλεο» θαίλεηαη λα 

ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηνπ ζπλδπαζκνχ δχν δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ 

πνπδέο θαη Ση ηζρχεη ζρεηηθά κε ηελ επαθή ηνπο κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα κε F=2,233, 

p=0,023, df=9 θαη ε
2
=0,12 ηηκή πνπ καο δείρλεη φηη ε εμήγεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζπλδπαζκνχ παξαγφλησλ ζηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εξψηεζε απηή είλαη ζε 

πνζνζηφ 12%. 
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ρήκα 3.26. Μέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ην εάλ ν εθπαηδεπηηθφο πνπ δηδάζθεη 

ραξηζκαηηθά παηδηά πξέπεη λα έρεη εμεηδίθεπζε ζηε ρνξήγεζε θαη εξκελεία δνθηκαζηψλ 

λνεκνζχλεο ζπλαξηήζεη ησλ ζπνπδψλ ηνπο θαη ηεο επαθήο πνπ έρνπλ κε ηελ 

ραξηζκαηηθφηεηα. 

 

Παξαηεξνχκε απφ ην γξάθεκα 3.26 πσο νη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη έρνπλ κεηαπηπρηαθφ 

ζηελ εηδηθή αγσγή θαη έρνπλ δηδάμεη ραξηζκαηηθά παηδηά παξνπζηάδνπλ ρακειφ βαζκφ 

ζπκθσλίαο ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. Οθείινπκε λα ηνλίζνπκε βέβαηα πσο ν αξηζκφο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν κέζν φξν είλαη πνιχ κηθξφο. ε γεληθέο 

γξακκέο ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ παξνπζηάδεη πςειφ βαζκφ ζπκθσλίαο ζηελ 

εξψηεζε. Υαξαθηεξηζηηθά ε πνιππιεζέζηεξε νκάδα ηνπ δείγκαηνο πνπ είλαη νη 

εθπαηδεπηηθνί απφθνηηνη ηκεκάησλ εηδηθήο αγσγήο παξνπζηάδνπλ κέζν φξν 3,32. 

ηελ εξψηεζε κε ηνλ αξηζκφ 9 «Σα ηαιαληνχρα παηδηά δελ ρξεηάδνληαη ππεξεζίεο εηδηθήο 

αγσγήο» δηαθαίλεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηνπ ζπλδπαζκνχ ηξηψλ 

δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ, Φχιν, Πιεζπζκφο θαη Ση ηζρχεη ζρεηηθά κε ηελ επαθή ηνπο κε 

ηελ ραξηζκαηηθφηεηα κε F=4,784, p=0,030, df= 1 θαη ε
2 

= 0.031 ε ηηκή ηνπ νπνίνπ καο 

δείρλεη φηη ν παξαπάλσ ζπλδπαζκφο εμεγεί ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ δεδνκέλε 

εξψηεζε ζε πνζνζηφ 3,1%. 
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ρήκα 3.27. Μέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ην εάλ ρξεηάδνληαη 

ππεξεζίεο εηδηθήο αγσγήο ηα ηαιαληνχρα παηδηά ζπλαξηήζεη ηνπ θχινπ θαη ηεο επαθήο ηνπο 

κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα. 

 

Παξαηεξνχκε απφ ην γξάθεκα 3.27 πσο νη άλδξεο εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ 

πσο έρνπλ θάπνην ραξηζκαηηθφ κέινο ζηελ νηθνγέλεηα ηνπο δείρλνπλ λα ζπκθσλνχλ ζε 

κέηξην βαζκφ κε ηελ εξψηεζε. Οθείινπκε λα ηνλίζνπκε βέβαηα πσο ν αξηζκφο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν κέζν φξν είλαη πνιχ κηθξφο. ε γεληθέο 

γξακκέο ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ παξνπζηάδεη ρακειφ βαζκφ ζπκθσλίαο ζηελ 

εξψηεζε. Υαξαθηεξηζηηθά, ε πνιππιεζέζηεξε νκάδα ηνπ δείγκαηνο πνπ είλαη νη γπλαίθεο 

εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ δηδάμεη ραξηζκαηηθά παηδηά παξνπζηάδνπλ κέζν φξν 2,27. 

Δπίζεο, ν ζπλδπαζκφο ησλ δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ Φχιν θαη Ση ηζρχεη ζρεηηθά κε 

ηελ επαθή ηνπο κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα, παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε 

F= 3,888, p=0,023, df=2 θαη ε
2 

=0,05 ην νπνίν θαη καο δείρλεη φηη ζε πνζνζηφ 5% ν 

ζπλδπαζκφο απηφο εμεγεί ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε απηή ηελ εξψηεζε.  
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ρήκα 3.28. Μέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ην εάλ ρξεηάδνληαη 

ππεξεζίεο εηδηθήο αγσγήο ηα ηαιαληνχρα παηδηά ζπλαξηήζεη ηνπ θχινπ (άλδξεο 

ζπγθεθξηκέλα), ηεο επαθήο ηνπο κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα θαη ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ ηφπνπ 

θαηνηθίαο. 

 

ηελ πεξίπησζε έληαμεο ηνπ παξάγνληα πιεζπζκφο δηαπηζηψλνπκε πσο νη εθπαηδεπηηθνί 

πνπ δηακέλνπλ ζε πεξηνρή άλσ ησλ 500.000 θαηνίθσλ θαη έρνπλ θάπνην ραξηζκαηηθφ κέινο 

ζηελ νηθνγέλεηα ηνπο ή δελ έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε ραξηζκαηηθά άηνκα, θαζψο θαη απηνί νη 

νπνίνη δηακέλνπλ ζε πεξηνρέο κε 50.001 έσο 100.000 θαηνίθνπο θαη έρνπλ δηδάμεη 

ραξηζκαηηθά παηδηά παξνπζηάδνπλ πςειφ βαζκφ ζπκθσλίαο κε ηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. 

Οθείινπκε λα ηνλίζνπκε βέβαηα πσο ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

πξναλαθέξακε είλαη κηθξφο. Ζ πνιππιεζέζηεξε νκάδα ζηελ πεξίπησζε απηή πνπ είλαη νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ δηδάμεη ραξηζκαηηθά παηδηά θαη θαηνηθνχλ ζε πεξηνρέο 1.001 κέρξη 

10.000 θαηνίθσλ, παξνπζηάδνπλ ρακειφ βαζκφ ζπκθσλίαο κε κέζν φξν 2,33. 
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ρήκα 3.29. Μέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ην εάλ ρξεηάδνληαη 

ππεξεζίεο εηδηθήο αγσγήο ηα ηαιαληνχρα παηδηά ζπλαξηήζεη ηνπ θχινπ (γπλαίθεο 

ζπγθεθξηκέλα), ηεο επαθήο ηνπο κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα θαη ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ ηφπνπ 

θαηνηθίαο ηνπο. 

 

Καη ζηελ πεξίπησζε ησλ γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ παξαηεξνχκε πσο απηνί νη νπνίνη θαη 

έρνπλ δηδάμεη ραξηζκαηηθά παηδηά ή έρνπλ θάπνην ραξηζκαηηθφ κέινο ζηελ νηθνγέλεηα ηνπο 

θαη δηακέλνπλ ζε πεξηνρή κε ιηγφηεξνπο απφ ρίιηνπο θαηνίθνπο ζπκθσλνχλ ζε κέηξην βαζκφ 

κε ηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. Οθείινπκε λα ηνλίζνπκε βέβαηα πσο ν αξηζκφο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν κέζν φξν είλαη κηθξφο. ε γεληθέο 

γξακκέο ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ παξνπζηάδεη ρακειφ βαζκφ ζπκθσλίαο ζηελ 

εξψηεζε. Υαξαθηεξηζηηθά, ε πνιππιεζέζηεξε νκάδα ηνπ δείγκαηνο πνπ είλαη νη γπλαίθεο 

εθπαηδεπηηθνί πνπ κέλνπλ ζε πεξηνρή άλσ ησλ 500.000 θαηνίθσλ θαη δελ έρνπλ έξζεη ζε 

επαθή κε ηε ραξηζκαηηθφηεηα παξνπζηάδνπλ κέζν φξν 2,45. 

ηελ εξψηεζε κε ηνλ αξηζκφ 14 «Ο θαιύηεξνο ηξόπνο λα ηθαλνπνηεζνύλ νη αλάγθεο ησλ 

ραξηζκαηηθώλ είλαη λα κπνπλ ζε εηδηθέο ηάμεηο» θαίλεηαη λα ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε ηξηψλ δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ, Υξφλνο ππεξεζίαο, Πιεζπζκφο θαη Ση ηζρχεη 

ζρεηηθά κε ηελ επαθή ηνπο κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 
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ζπζρέηηζε κε F= 2,857, p=0,039, df=3 θαη ε
2 

=0,055 ην νπνίν καο δείρλεη φηη ν παξαπάλσ 

ζπλδπαζκφο εμεγεί ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε 

ζε πνζνζηφ 5,5%. 

 

 

 

 

ρήκα 3.30. Μέζνο φξνο απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ην εάλ ν θαιχηεξνο ηξφπνο ηθαλνπνίεζεο 

ησλ αλαγθψλ ησλ ραξηζκαηηθψλ παηδηψλ είλαη νη εηδηθέο ηάμεηο ζε ζπλάξηεζε κε ηα ρξφληα 

πξνυπεξεζίαο (ζην ζπγθεθξηκέλν ζρήκα 1-10 ρξφληα), ηνλ πιεζπζκφ ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο 

ησλ θαη ηελ επαθή ή φρη πνπ είραλ κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα. 

 

Παξαηεξνχκε απφ ην γξάθεκα 3.30 πσο νη εθπαηδεπηηθνί κε 1 έσο 10 ρξφληα 

πξνυπεξεζίαο, κέλνπλ ζε πεξηνρέο κε ιηγφηεξνπο απφ 1000 θαηνίθνπο θαη ππνζηεξίδνπλ πσο 

έρνπλ θάπνην ραξηζκαηηθφ κέινο ζηελ νηθνγέλεηα ηνπο ή δελ έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε ηελ 

ραξηζκαηηθφηεηα παξνπζηάδνπλ πςειφ βαζκφ ζπκθσλίαο ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. Σν 

ίδην ηζρχεη θαη γηα απηνχο νη νπνίνη πηζηεχνπλ πσο είλαη νη ίδηνη ραξηζκαηηθνί θαη κέλνπλ ζε 

πεξηνρέο κε πιεζπζκφ απφ 10.000 έσο 500.000 θαηνίθνπο θαζψο θαη γηα απηνχο πνπ έρνπλ 

δηδάμεη ραξηζκαηηθά ζε πεξηνρέο κε πιεζπζκφ 100.000 έσο 500.000 θαηνίθνπο. Να 
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ηνλίζνπκε βέβαηα πσο ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

κέζν φξν είλαη πνιχ κηθξφο. ε γεληθέο γξακκέο ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ 

παξνπζηάδεη ρακειφ βαζκφ ζπκθσλίαο ζηελ εξψηεζε. Υαξαθηεξηζηηθά, ε πνιππιεζέζηεξε 

νκάδα ηνπ δείγκαηνο πνπ είλαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε ηελ 

ραξηζκαηηθφηεηα παξνπζηάδνπλ κέζν φξν 2,23. 

 

 

ρήκα 3.31. Μέζνο φξνο απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ην εάλ ν θαιχηεξνο ηξφπνο ηθαλνπνίεζεο 

ησλ αλαγθψλ ησλ ραξηζκαηηθψλ παηδηψλ είλαη νη εηδηθέο ηάμεηο ζε ζπλάξηεζε κε ηα ρξφληα 

πξνυπεξεζίαο (ζην ζπγθεθξηκέλν ζρήκα 11-20 ρξφληα), ηνλ πιεζπζκφ ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο 

ησλ θαη ηελ επαθή ή φρη πνπ είραλ κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα. 

 

Παξαηεξνχκε θαη ζην γξάθεκα 3.31 πσο νη εθπαηδεπηηθνί κε 11 έσο 20 ρξφληα 

πξνυπεξεζίαο, κέλνπλ ζε πεξηνρέο κε 1.001 έσο 10.000 θαη 100.001 έσο 500.000 θαηνίθνπο 

θαη ππνζηεξίδνπλ πσο έρνπλ δηδάμεη θάπνην ραξηζκαηηθφ άηνκν παξνπζηάδνπλ πςειφ βαζκφ 

ζπκθσλίαο ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα απηνχο νη νπνίνη γλσξίδνπλ 

ραξηζκαηηθά άηνκα θαη κέλνπλ ζε πεξηνρέο κε πιεζπζκφ απφ 10.000 έσο 500.000 θαηνίθνπο 

θαζψο θαη γηα απηνχο πνπ δελ έρνπλ επαθή κε ηε ραξηζκαηηθφηεηα ζε πεξηνρέο κε πιεζπζκφ 

50.001 έσο 100.000 θαηνίθνπο. Να ηνλίζνπκε βέβαηα πσο ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ 
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παξνπζηάδνπλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν κέζν φξν είλαη πνιχ κηθξφο. ε γεληθέο γξακκέο ε 

πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ παξνπζηάδεη ρακειφ βαζκφ ζπκθσλίαο ζηελ εξψηεζε. 

Υαξαθηεξηζηηθά, ε πνιππιεζέζηεξε νκάδα ηνπ δείγκαηνο πνπ είλαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

γλσξίδνπλ ραξηζκαηηθά άηνκα θαη παξνπζηάδνπλ κέζν φξν 2,50. 

 

 

 

ρήκα 3.32. Μέζνο φξνο απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ην εάλ ν θαιχηεξνο ηξφπνο ηθαλνπνίεζεο 

ησλ αλαγθψλ ησλ ραξηζκαηηθψλ παηδηψλ είλαη νη εηδηθέο ηάμεηο ζε ζπλάξηεζε κε ηα ρξφληα 

πξνυπεξεζίαο (ζην ζπγθεθξηκέλν ζρήκα 21-30 ρξφληα), ηνλ πιεζπζκφ ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο 

ησλ θαη ηελ επαθή ή φρη πνπ είραλ κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα. 

 

 πσο παξαηεξνχκε θαη ζην γξάθεκα 3.32 νη εθπαηδεπηηθνί κε 21 έσο 30 ρξφληα 

πξνυπεξεζίαο, κέλνπλ ζε πεξηνρέο άλσ ησλ 500.001 θαηνίθσλ θαη ππνζηεξίδνπλ πσο έρνπλ 

δηδάμεη ή γλσξίδνπλ θάπνην ραξηζκαηηθφ άηνκν ζπκθσλνχλ ζε κέηξην βαζκφ κε ηελ 

εξψηεζε. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα απηνχο νη νπνίνη δελ έρνπλ επαθή κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα 

θαη κέλνπλ ζε πεξηνρέο κε πιεζπζκφ απφ 100.001 έσο 500.000 θαηνίθνπο. Να ηνλίζνπκε 

βέβαηα πσο ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν κέζν φξν 

είλαη πνιχ κηθξφο. ε γεληθέο γξακκέο ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ παξνπζηάδεη 

ρακειφ βαζκφ ζπκθσλίαο ζηελ εξψηεζε. Υαξαθηεξηζηηθά, ε πνιππιεζέζηεξε νκάδα ηνπ 
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δείγκαηνο πνπ είλαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα 

θαη παξνπζηάδνπλ κέζν φξν 2. 

 

 

ρήκα 3.33. Μέζνο φξνο απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ην εάλ ν θαιχηεξνο ηξφπνο ηθαλνπνίεζεο 

ησλ αλαγθψλ ησλ ραξηζκαηηθψλ παηδηψλ είλαη νη εηδηθέο ηάμεηο ζε ζπλάξηεζε κε ηα ρξφληα 

πξνυπεξεζίαο (ζην ζπγθεθξηκέλν ζρήκα >31 ρξφληα), ηνλ πιεζπζκφ ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ησλ 

θαη ηελ επαθή ή φρη πνπ είραλ κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα. 

 

Σέινο, ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε πσο παξφιν πνπ ην ζρήκα 3.33 επηβεβαηψλεη ηα φζα 

έρνπκε δηαπηζηψζεη απφ ηα πξνεγνχκελα γξαθήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ρακειφ βαζκφ 

ζπκθσλίαο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ εξσηψκελσλ, θαη απηφ θαίλεηαη ζηνπο κέζνπο φξνπο πνπ 

έρνπκε αλ θαη απηνί αληηζηνηρνχλ ζε 1 ή 2 άηνκα θαη δελ απνηεινχλ αληηπξνζσπεπηηθφ 

δείγκα ηεο έξεπλαο. 

Δπίζεο, θαίλεηαη λα ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηνπ δεκνγξαθηθνχ 

παξάγνληα Φχιν κε F= 6,965, p=0,009, df=1 θαη ε
2 

=0,045 ηηκή πνπ δείρλεη φηη ν 

παξάγνληαο απηφο εμεγεί ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε ζε 

πνζνζηφ 4,5%. 
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ρήκα 3.34. Μέζνο φξνο απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ην εάλ ν θαιχηεξνο ηξφπνο ηθαλνπνίεζεο 

ησλ αλαγθψλ ησλ ραξηζκαηηθψλ παηδηψλ είλαη νη εηδηθέο ηάμεηο ζπλαξηήζεη ηνπ θχινπ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ.  

 

χκθσλα κε ηα φζα θαηαγξάθνληαη ζην ζρήκα 3.34 νη εθπαηδεπηηθνί αλεμαξηήησο θχινπ 

παξνπζηάδνπλ ρακειφ βαζκφ ζπκθσλίαο κε ηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. Διαθξψο 

κεγαιχηεξνο θαηαγξάθεηαη ν κέζνο φξνο ησλ γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ.  

ηελ εξψηεζε κε ηνλ αξηζκφ 16 « Ο εθπαηδεπηηθόο πνπ ζα δηδάζθεη ραξηζκαηηθά παηδηά 

πξέπεη λα δηαζέηεη εμεηδίθεπζε ζηελ πξνζαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ γεληθνύ ζρνιείνπ ζηηο 

αλάγθεο ησλ ραξηζκαηηθώλ παηδηώλ.» ν κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη 

4,229, εκθαλίδνπλ δειαδή πςειφ βαζκφ ζπκθσλίαο κε ηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. 

ηελ εξψηεζε κε ηνλ αξηζκφ 18 «Μεξηθνί εθπαηδεπηηθνί κπνξεί λα αηζζάλνληαη έλα 

είδνο «απεηιήο» ηνπ θύξνπο ηνπο όηαλ δηδάζθνπλ ραξηζκαηηθνύο καζεηέο» θαίλεηαη λα ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ζηνλ ζπλδπαζκφ δχν δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ Υξφλνο 

ππεξεζίαο θαη Πιεζπζκφο κε F=1,987, p=0,038, df=10 θαη ε
2 

=0,118 ηηκή πνπ δείρλεη φηη ν 

ζπλδπαζκφο ησλ παξαγφλησλ απηψλ εμεγεί ζε πνζνζηφ 11,8% ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζηελ εξψηεζε 18. 
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ρήκα 3.35. Μέζνο φξνο απαληήζεσλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ην εάλ κεξηθνί απφ απηνχο 

αηζζάλνληαη έλα είδνο απεηιήο ηνπο θχξνπο ηνπο φηαλ δηδάζθνπλ ραξηζκαηηθνχο καζεηέο 

ζπλαξηήζεη ησλ ρξφλσλ πξνχπεξεζίαο θαη ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ησλ. 

 

Γηαπηζηψλνπκε απφ ην γξάθεκα 3.35 πσο νη εθπαηδεπηηθνί κε 1 έσο 10 ρξφληα 

πξνυπεξεζίαο πνπ δηακέλνπλ ζε πεξηνρέο κε 50.001 έσο 100.000 θαηνίθνπο ζπκθσλνχλ ζε 

κέηξην βαζκφ κε ηελ εξψηεζε. πλνιηθφηεξα βέβαηα, νη εθπαηδεπηηθνί εκθαλίδνληαη λα 

δηαθσλνχλ ζε πςειφ βαζκφ κε ηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. 

ηελ εξψηεζε κε ηνλ αξηζκφ 21. «Ο εθπαηδεπηηθόο πνπ κπνξεί λα δηδάμεη απνηειεζκαηηθά 

ηνπο καζεηέο κε πςειή επίδνζε, κπνξεί λα δηδάμεη θαη ηνπο ραξηζκαηηθνύο καζεηέο» ν κέζνο 

φξνο ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη 3,328, δείρλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ πσο 

ζπκθσλνχλ ζε κέηξην βαζκφ κε ηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. 

ηελ εξψηεζε κε ηνλ αξηζκφ 24 «Ίζεο επθαηξίεο ζηελ εθπαίδεπζε δε ζεκαίλεη ην ίδην 

πξόγξακκα γηα ηνλ θαζέλα, αιιά πξνγξάκκαηα πνπ πξνζαξκόδνληαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

αλάγθεο ηνπ θάζε παηδηνύ» θαίλεηαη λα ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηνπ 

ζπλδπαζκνχ ηξηψλ παξαγφλησλ Υξφλνο ππεξεζίαο, Πιεζπζκφο θαη Ση ηζρχεη ζρεηηθά κε ηελ 

επαθή ηνπο κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα κε F=4,223, p=0,007, df=3 θαη  ε
2 

=0,079 πνπ καο 
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δείρλεη φηη ν παξαπάλσ ζπλδπαζκφο παξαγφλησλ εμεγεί ζε πνζνζηφ 7,9% ηηο απαληήζεηο 

πνπ έδσζαλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 3.36. Μέζνη ξνη ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε 1 έσο 10 ρξφληα 

πξνυπεξεζίαο ζρεηηθά κε ην φηη νη ίζεο επθαηξίεο ζηελ εθπαίδεπζε δελ ζεκαίλεη ην ίδην 

πξφγξακκα γηα φινπο αιιά πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο θάζε παηδηνχ ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ 

πιεζπζκφ ηνπ ηφπνπ δηακνλήο θαη δηδαζθαιίαο ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ θαη ηελ επαθή ηνπ 

κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα. 

 

χκθσλα κε ηα φζα θαηαγξάθνληαη ζην ζρήκα 3.36 νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ 1 έσο 10 

ρξφληα πξνυπεξεζίαο, αλεμαξηήησο ηφπνπ θαηνηθίαο θαη νπνηαζδήπνηε κνξθήο επαθήο ή φρη 

πνπ είραλ κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα παξνπζηάδνπλ πςειφ βαζκφ ζπκθσλίαο κε ηελ 

ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε.  
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ρήκα 3.37. Μέζνη ξνη ησλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ νη εθπαηδεπηηθνί κε 11 έσο 20 ρξφληα 

πξνυπεξεζίαο ζρεηηθά κε ην φηη νη ίζεο επθαηξίεο ζηελ εθπαίδεπζε δελ ζεκαίλεη ην ίδην 

πξφγξακκα γηα φινπο αιιά πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο θάζε παηδηνχ ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ 

πιεζπζκφ, ηνπ ηφπνπ δηακνλήο θαη δηδαζθαιίαο ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ θαη ηελ επαθή ηνπ 

κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα. 

 

ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηαιήγνπκε θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε 11 έσο 20 

ρξφληα πξνυπεξεζίαο αθνχ, αλεμαξηήησο ηφπνπ θαηνηθίαο θαη νπνηαζδήπνηε κνξθήο επαθήο 

ή φρη πνπ είραλ κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα παξνπζηάδνπλ πςειφ βαζκφ ζπκθσλίαο κε ηελ 

ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε.  
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ρήκα 3.38. Μέζνη φξνη ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο εθαπηδεπηηθνχο κε 21 εσο 

30 ρξφληα πξνυπεξεζίαο αλαθνξηθά κε ην φηη νη ίζεο επθαηξίεο ζηελ εθπαίδεπζε δελ 

ζεκαίλεη ην ίδην πξφγξακκα γηα φινπο αιιά πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο θάζε παηδηνχ ζε 

ζπλάξηεζε κε ηνλ πιεζπζκφ ηνπ ηφπνπ δηακνλήο θαη δηδαζθαιίαο ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ 

θαη ηελ επαθή ηνπ κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα. 

 

Υσξίο θακία δηαθνξνπνίεζε θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο κέζνπο 

φξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε 21 έσο 30 ρξφληα πξνυπεξεζίαο αθνχ, αλεμαξηήησο ηφπνπ 

θαηνηθίαο θαη νπνηαζδήπνηε κνξθήο επαθήο ή φρη πνπ είραλ κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα 

παξνπζηάδνπλ πςειφ βαζκφ ζπκθσλίαο κε ηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε.  
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ρήκα 3.39. Μέζνη ξνη ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε πάλσ 

απφ 31 ρξφληα πξνυπεξεζίαο αλαθνξηθά κε ην φηη νη ίζεο επθαηξίεο ζηελ εθπαίδεπζε δελ 

ζεκαίλεη ην ίδην πξφγξακκα γηα φινπο αιιά πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο θάζε παηδηνχ ζε 

ζπλάξηεζε κε ηνλ πιεζπζκφ ηνπ ηφπνπ δηακνλήο θαη δηδαζθαιίαο ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ 

θαη ηελ επαθή ηνπ κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα. 

 

Μνλαδηθή εμαίξεζε ζηελ γεληθφηεξε εηθφλα πνπ έρνπκε ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε 

απνηεινχλ νη εθπαηδεπηηθνί κε άλσ ησλ 31 εηψλ πξνυπεξεζία πνπ δηακέλνπλ ζε πεξηνρέο 

10.001 έσο 50.000 θαηνίθσλ θαη δειψλνπλ πσο γλσξίδνπλ θάπνην ραξηζκαηηθφ άηνκν. Ο 

ζπγθεθξηκέλνο κέζνο φξνο βέβαηα αληηζηνηρεί ζε έλα πνιχ κηθξφ κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ 

δείγκαηνο. 

Δπίζεο, έλαο αθφκε ζπλδπαζκφο ηξηψλ παξαγφλησλ, Πιεζπζκφο, πνπδέο θαη Ση ηζρχεη 

ζρεηηθά κε ηελ επαθή ηνπο κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα, παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε κε F=3,112, p=0,047, df=2 θαη ε
2 

=0,04, ηηκή πνπ δείρλεη φηη ν ζπγθεθξηκέλνο 

ζπλδπαζκφο παξαγφλησλ εμεγεί ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ 

παξαπάλσ εξψηεζε, ζε πνζνζηφ 4%. 
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ρήκα 3.40. Μέζνη φξνη ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίν θαηνηθνχλ θαη 

εξγάδνληαη ζε ηφπν κε ιηγφηεξν απφ 1000 θαηνίθνπο, ζρεηηθα κε ην φηη νη ίζεο επθαηξίεο 

ζηελ εθπαίδεπζε δελ ζεκαίλεη ην ίδην πξφγξακκα γηα φινπο αιιά πξνζαξκνζκέλν ζηηο 

αλάγθεο θάζε παηδηνχ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ζπνπδέο θαη ηελ επαθή κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα. 

 

χκθσλα κε ηα φζα θαηαγξάθνληαη ζην ζρήκα 3.40 νη εθπαηδεπηηθνί πνπ κέλνπλ ζε 

πεξηνρέο κε πιεζπζκφ κηθξφηεξν ησλ 1.000 θαηνίθσλ αλεμαξηήησο ζπνπδψλ θαη 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο επαθήο ή φρη πνπ είραλ κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα παξνπζηάδνπλ πςειφ 

βαζκφ ζπκθσλίαο κε ηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε.  
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ρήκα 3.41. Μέζνη ξνη ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηακέλνπλ θαη εξγάδνληαη 

ζε ηφπν κε πιεζπζκφ απφ 1001 εσο 10.000 θαηνίθνπο, αλαθνξηθά κε ην φηη νη ίζεο επθαηξίεο 

ζηελ εθπαίδεπζε δελ ζεκαίλεη ην ίδην πξφγξακκα γηα φινπο αιιά πξνζαξκνζκέλν ζηηο 

αλάγθεο θάζε παηδηνχ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ζπνπδέο θαη ηελ επαθή κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα. 

 

ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηαιήγνπκε θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

θαηνηθνχλ ζε πεξηνρέο 1.001 έσο 10.000 θαηνίθσλ αλεμαξηήησο ζπνπδψλ θαη νπνηαζδήπνηε 

κνξθήο επαθήο ή φρη πνπ είραλ κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα αθνχ παξνπζηάδνπλ πςειφ βαζκφ 

ζπκθσλίαο κε ηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε.  
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ρήκα 3.42. Μέζνη ξνη ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ θαηνηθνχλ θαη εξγάδνληαη 

ζε ηφπν κε πιεζπζκφ απφ 10.001 εσο 50.000 θαηνίθσλ ζρεηηθά κε ην φηη νη ίζεο επθαηξίεο 

ζηελ εθπαίδεπζε δελ ζεκαίλεη ην ίδην πξφγξακκα γηα φινπο αιιά πξνζαξκνζκέλν ζηηο 

αλάγθεο θάζε παηδηνχ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ζπνπδέο θαη ηελ επαθή κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα. 

 

πσο παξαηεξνχκε θαη ζην γξάθεκα 3.42 νη εθπαηδεπηηθνί πνπ κέλνπλ ζε πεξηνρέο 

κεηαμχ 10.001 έσο 50.000 θαηνίθσλ, έρνπλ δηδάμεη θάπνην ραξηζκαηηθφ παηδί θαη είλαη 

απφθνηηνη παηδαγσγηθήο αθαδεκίαο θαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ παξνπζηάδνπλ ρακειφ βαζκφ 

ζπκθσλίαο ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. Να ηνλίζνπκε βέβαηα πσο ν αξηζκφο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο κέζνπο φξνπο είλαη πνιχ κηθξφο. ε 

γεληθέο γξακκέο ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ παξνπζηάδεη πςειφ βαζκφ ζπκθσλίαο 

ζηελ εξψηεζε. Υαξαθηεξηζηηθά, ε πνιππιεζέζηεξε νκάδα ηνπ δείγκαηνο πνπ είλαη νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ γλσξίδνπλ θάπνην ραξηζκαηηθφ άηνκν θαη είλαη απφθνηηνη παηδαγσγηθνχ 

ηκήκαηνο παξνπζηάδνπλ κέζν φξν 4,38. 
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ρήκα 3.43. Μέζνη ξνη ησλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηακέλνπλ θαη 

δηδάζθνπλ ζε ηφπν κε πιεζπζκφ απφ 50.001 εσο 100.000 θαηνίθνπο αλαθνξηθά κε ην φηη νη 

ίζεο επθαηξίεο ζηελ εθπαίδεπζε δελ ζεκαίλεη ην ίδην πξφγξακκα γηα φινπο αιιά 

πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο θάζε παηδηνχ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ζπνπδέο θαη ηελ επαθή κε 

ηελ ραξηζκαηηθφηεηα. 

 

Καη ζηελ πεξίπησζε ηνπ γξαθήκαηνο 3.43 θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα πσο νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ κέλνπλ ζε πεξηνρέο 50.001 έσο 100.000 θαηνίθσλ αλεμαξηήησο ζπνπδψλ 

θαη νπνηαζδήπνηε κνξθήο επαθήο ή φρη πνπ είραλ κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα παξνπζηάδνπλ 

πςειφ βαζκφ ζπκθσλίαο κε ηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε.  
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ρήκα 3.44. Μέζνη ξνη ησλ απαληήζεσλ ησλ εθαπηδεπηηθψλ πνπ θαηνηθνχλ θαη εξγάδνληαη 

ζε ηφπν κε πιεζπζκφ απφ 100.001 εσο 500.000 θαηνίθνπο ζρεηηθά κε ην φηη νη ίζεο επθαηξίεο 

ζηελ εθπαίδεπζε δελ ζεκαίλεη ην ίδην πξφγξακκα γηα φινπο αιιά πξνζαξκνζκέλν ζηηο 

αλάγθεο θάζε παηδηνχ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ζπνπδέο θαη ηελ επαθή κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα. 

 

ε ζπλέρεηα ησλ φζσλ έρνπκε δηαπηζηψζεη θαη ζηελ πιεηνςεθία ησλ πξνεγνχκελσλ 

πεξηπηψζεσλ παξαηεξνχκε θαη ζην ζπγθεθξηκέλν γξάθεκα πσο νη εθπαηδεπηηθνί πνπ κέλνπλ 

ζε πεξηνρέο 100.001 έσο 500.000 θαηνίθσλ αλεμαξηήησο ζπνπδψλ θαη νπνηαζδήπνηε κνξθήο 

επαθήο ή φρη πνπ είραλ κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα παξνπζηάδνπλ πςειφ βαζκφ ζπκθσλίαο 

ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε.  
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ρήκα 3.45. Μέζνη ξνη ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

θαηνηθνχλ θαη εξγάδνληαη ζε ηφπν κε πιεζπζκφ κεγαιχηεξν ησλ 500.001 θαηνίθσλ, 

αλαθνξηθά κε ην φηη νη ίζεο επθαηξίεο ζηελ εθπαίδεπζε δελ ζεκαίλεη ην ίδην πξφγξακκα γηα 

φινπο αιιά πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο θάζε παηδηνχ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ζπνπδέο θαη ηελ 

επαθή κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα. 

 

Σέινο, θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ κέλνπλ ζε πεξηνρέο άλσ ησλ 500.000 θαηνίθσλ 

αλεμαξηήησο ζπνπδψλ θαη νπνηαζδήπνηε κνξθήο επαθήο ή φρη πνπ είραλ κε ηελ 

ραξηζκαηηθφηεηα, παξνπζηάδνπλ πςειφ βαζκφ ζπκθσλίαο ζηελ εξψηεζε.  

Γηα ηνλ ηειεπηαίν παξάγνληα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εμεηδίθεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ζηελ ρνξήγεζε εμεηδηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ, νη πςεινί κέζνη φξνη ησλ απαληήζεσλ 

δείρλνπλ θαη ηελ απνδνρή απφ ηελ πιεπξά ησλ ζπκκεηερφλησλ κηαο ηέηνηαο αληηκεηψπηζεο 

ησλ ραξηζκαηηθψλ καζεηψλ. Αθφκα θαη νη ρακεινί κέζνη φξνη πνπ εκθαλίδνληαη ζε δχν 

πεξηπηψζεηο αληηζηνηρνχλ ζε εξσηήζεηο κε αξλεηηθφ πεξηερφκελν γηα ηελ εμεηδηθεπκέλε 

αληηκεηψπηζε ησλ ραξηζκαηηθψλ καζεηψλ ζηελ ηάμε. Να επηζεκάλνπκε βέβαηα πσο 

δηαθσλνχλ ζε κέηξην βαζκφ ζην λα εληαρζνχλ ζε εηδηθέο ηάμεηο νη ραξηζκαηηθνί καζεηέο 
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ζεσξψληαο πηζαλψο πσο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο θάπνηνπ εμεηδηθεπκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο κέζα ζηελ γεληθή ηάμε.  
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4
ο
 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ 

 

4.1 ςμπεπάζμαηα 

ηελ παξνχζα κειέηε ηέζεθε o πξνβιεκαηηζκφο, αλ νη έιιελεο εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο αληηιακβάλνληαη ηελ έλλνηα ηεο ραξηζκαηηθφηεηαο θαη ηαπηφρξνλα πνηα πηζηεχνπλ 

πσο ζα πξέπεη λα είλαη ε εθπαηδεπηηθή αληηκεηψπηζε ησλ παηδηψλ απηψλ ζηα πιαίζηα ηνπ 

ζρνιείνπ. Αθνξκή γη‟ απηφλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ππήξμε ε ζχγρξνλε παξαδνρή πνπ ζέιεη ηελ 

εθπαίδεπζε λα είλαη θαιά ζρεδηαζκέλε θαη λα βαζίδεηαη ζε κία λέα αληίιεςε γηα ηνλ άλζξσπν θαη 

ηε δσή. Δπίζεο λα αλαγλσξίδεη θαη λα ζέβεηαη ηηο δηαθνξέο δίλνληαο ηελ αλάινγε πξνζνρή ζηε 

κνλαδηθφηεηα θάζε αηφκνπ ρσξίο δηαρσξηζκνχο ή θαη απνθιεηζκνχο ψζηε φια αδηαθξίησο ηα 

άηνκα λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα δηαζέζηκα αγαζά ηεο παηδείαο. 

Αλαιπηηθά, ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο κε αλαθνξά ζε θαζέλα απφ ηα 

επηκέξνπο εξεπλεηηθά δεηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο έρνπλ σο εμήο: 

Δηο φηη αθνξά ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε θχζε ηεο ραξηζκαηηθφηεηαο θαη 

ηνπ ηαιέληνπ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ θιήζεθαλ θαη αληαπνθξίζεθαλ ζηα εξσηήκαηα 

δηαηχπσζαλ ηηο εμήο απφςεηο: 

 Ζ ηάζε ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ δείγκαηνο είλαη λα δηαθσλεί κε ηελ άπνςε πσο ηα 

ραξηζκαηηθά παηδηά θαηάγνληαη απφ εχπνξεο νηθνγέλεηεο, κε κία νκάδα ηνπ δείγκαηνο 

θαη ζπγθεθξηκέλα απηή πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην θχιν, λα δηαθσλεί ζε κεγάιν βαζκφ. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη πηζαλφλ νη εθπαηδεπηηθνί δελ πηζηεχνπλ ζηηο θνηλσληθέο 

πξνθαηαιήςεηο πεξί πξνέιεπζεο ησλ ραξηζκαηηθψλ καζεηψλ απφ αλψηεξα θνηλσληθά 

ζηξψκαηα  (Richert, 2003). Αλαγλσξίδνπλ ηαπηφρξνλα κε ηελ ζηάζε ηνπο απηή πσο είλαη 

άιια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ νξίδνπλ έλαλ καζεηή σο ραξηζκαηηθφ. 

  Ζ ηάζε ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ δείγκαηνο είλαη λα ζπκθσλεί κε ηελ άπνςε πσο θάζε 

παηδί είλαη ηαιαληνχρν, κε κία νκάδα ηνπ δείγκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα απηή πνπ 

θαζνξίδεηαη απφ ηηο ζπνπδέο θαη ηνλ ηφπν θαηνηθίαο, λα παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα πςειή 

ζπκθσλία. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη πηζαλφλ νη εθπαηδεπηηθνί λα πηζηεχνπλ ζε κία αληηειηηίζηηθε άπνςε, 

θαηάινηπν ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 βάζεη ηεο νπνίαο φια ηα παηδηά ζεσξνχληαη κε θάπνην 

ηξφπν ηαιαληνχρα. 

 Ζ ηάζε ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ δείγκαηνο είλαη λα ζπκθσλεί ζε κέηξην βαζκφ κε ηελ 

άπνςε φηη ε ραξηζκαηηθφηεηα είλαη ζέκα γνληδίσλ κε κία νκάδα ηνπ δείγκαηνο θαη 
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ζπγθεθξηκέλα απηή πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηα έηε πξνυπεξεζίαο θαη ηελ επαθή ηνπο ή 

φρη κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα λα δηαθσλνχλ ζε κέηξην βαζκφ. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη πηζαλφλ νη εθπαηδεπηηθνί λα πηζηεχνπλ πσο δελ είλαη κφλν νη 

γελεηηθνί παξάγνληεο απηνί πνπ δηακνξθψλνπλ έλα ραξηζκαηηθφ άηνκν. Ζ αιήζεηα είλαη 

βέβαηα πσο ν πξσηνπφξνο ησλ ςπρνινγηθψλ ηεζη θαη ηεο κειέηεο ηεο ραξηζκαηηθφηεηαο 

Lewis Terman (1877-1956), αλέδεημε ηε λνεκνζχλε σο έλα απνθιεηζηηθά θιεξνλνκήζηκν 

γλψξηζκα θαη πξνζδηφξηζε ηε ραξηζκαηηθφηεηα κε έλα απνηέιεζκα Γείθηε Ννεκνζχλεο 135 

ή θαη πςειφηεξν. Ήηαλ πεπεηζκέλνο, φηη ε λνεκνζχλε θαη θαη' επέθηαζε ε ραξηζκαηηθφηεηα 

ήηαλ βηνινγηθά πξνζδηνξηζκέλεο. Έθηνηε βέβαηα πνιιέο ζεσξίεο έξρνληαη λα 

ακθηζβεηήζνπλ ηελ άπνςε απηή, ζπγθεθξηκέλα ν Feldhusen ην 1986, πξφηεηλε φηη ππάξρνπλ 

ηέζζεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ραξηζκαηηθφηεηαο: ε γεληθή λνεηηθή δπλαηφηεηα, ε ζεηηθή 

απην-αληίιεςε, ην θίλεηξν επίηεπμεο ζηφρσλ θαη ηα εηδηθά ηαιέληα. Δπίζεο, νη Jackson θαη 

Butterfield (1986), ππνγξάκκηζαλ ην ξφιν ηεο κεηαγλψζεο ζηε ραξηζκαηηθφηεηα θαη ν 

Davidson (1986) ππνζηήξημε φηη ε δηνξαηηθφηεηα είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο 

ραξηζκαηηθφηεηαο. 

 Οη απφθνηηνη παηδαγσγηθήο αθαδεκίαο θαη παηδαγσγηθψλ ηκεκάησλ ζπκθσλνχλ ζε 

κέηξην βαζκφ κε ηελ άπνςε πσο ηα ηαιαληνχρα παηδηά κπνξεί λα γίλνπλ καηαηφδνμα 

εάλ ηνπο δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή. Αληίζεηα νη απφθνηηνη ηκεκάησλ ή θαηεπζχλζεσλ 

ζηελ εηδηθή αγσγή θαζψο θαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθψλ ή δηδαθηνξηθψλ ηίηισλ, 

δηαθσλνχλ ζε κέηξην βαζκφ ζρεηηθά κε ηελ ίδηα άπνςε. 

Παξαηεξνχκε πσο ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα νη απφςεηο δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε 

ηηο ζπνπδέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οξηζκέλνη πηζηεχνπλ πσο θαθψο δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή 

ζηνπο ηαιαληνχρνπο καζεηέο, αθνχ κε ηνλ ηξφπν απηφ γαινπρνχκε πξνβιεκαηηθνχο 

ραξαθηήξεο ελψ ππάξρεη θαη ε άιιε άπνςε πσο δελ ηίζεηαη ηέηνην ζέκα. Υαξαθηεξηζηηθή 

ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα είλαη ε άπνςε ηνπ Margolin (1996) πσο κε ηα εμαηνκηθεπκέλα 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ησλ ηαιαληνχρσλ εθπαηδεχνπκε ηνπο απξηαλνχο καο δπλάζηεο 

θαη γη‟ απηφ πξέπεη λα ηα θαηαξγήζνπκε. Αζθαιψο φκσο θαη απηέο νη απφςεηο δελ ζα πξέπεη 

λα καο νδεγήζνπλ ζηελ θαηάξγεζε ησλ πξνγξακκάησλ, αιιά ζηελ αλάδεημε ησλ 

θνηλσληθψλ, αμηαθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαζηάζεσλ ηνπο. (Davis, 1996). 

 Ζ ηάζε ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ δείγκαηνο είλαη λα δηαθσλεί ζε κέηξην βαζκφ κε ηελ 

άπνςε φηη ηα ραξηζκαηηθά άηνκα παξνπζηάδνπλ ζπρλά ςπρηθέο δηαηαξαρέο κε κία 

νκάδα ηνπ δείγκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα απηή πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ πεξηνρή ζηελ 

νπνία δηακέλνπλ θαη ηεο επαθήο ηνπο ή φρη κε ραξηζκαηηθά άηνκα λα δηαθσλεί θαη 

απηή ζε κέηξην βαζκφ κε ηελ άπνςε απηή. 
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Απηφ ζεκαίλεη φηη πηζαλφλ νη εθπαηδεπηηθνί πηζηεχνπλ πσο ην βάξνο ην νπνίν κπνξεί λα 

επσκηζηνχλ νη ραξηζκαηηθνί, κε ηελ ηδηαίηεξε αληηκεηψπηζε πνπ κπνξεί λα ηχρνπλ απφ ηνπο 

δαζθάινπο ηνπο αιιά θαη ηελ απξφβιεπηε αληηκεηψπηζε απφ γνλείο θαη ζπκκαζεηέο, 

κπνξνχλ λα ην ζεθψζνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ρσξίο λα πξνθιεζνχλ πξνβιήκαηα 

ςπρνινγηθήο θχζεο ( Tannenbaum, 2002).  

Σν δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ ηίζεηαη αθνξά ηηο απφςεηο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηελ εθπαηδεπηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ραξηζκαηηθψλ θαη ηαιαληνχρσλ 

καζεηψλ ζην ειιεληθφ ζρνιείν. Οη απφςεηο θαη νη ζηάζεηο πνπ θαηαγξάςακε ζπλνςίδνληαη 

ζηα εμήο: 

 Ζ ηάζε ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ δείγκαηνο είλαη λα αξλείηαη πσο ε πξνζθνξά εηδηθήο 

βνήζεηαο ζηα ηαιαληνχρα παηδηά ζπκβάιιεη ζηελ δηαηψληζε ησλ θνηλσληθψλ 

αληζνηήησλ κε κία νκάδα ηνπ δείγκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα απηή πνπ θαζνξίδεηαη 

απφ ηα έηε πξνυπεξεζίαο θαη ηηο ζπνπδέο λα δηαθσλεί κε ηελ άπνςε απηή.  

Απηφ ζεκαίλεη φηη πηζαλφλ νη εθπαηδεπηηθνί πηζηεχνπλ φηη ε παξνρή ίδησλ επθαηξηψλ 

εθπαίδεπζεο ζε άηνκα κε δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο, πνπ επί ρξφληα ήηαλ ε θπξίαξρε 

ηδενινγία ζην ειιεληθφ ζρνιείν, δελ είλαη απνηειεζκαηηθή θαη δελ ζπκβάιιεη ζηελ 

εμαθάληζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ. Ζ εθπαηδεπηηθή δηαθνξνπνίεζε είλαη δήηεκα 

αλαγλψξηζεο ησλ αλζξψπηλσλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ θαη κάιινλ ζπκβάιιεη ζηελ 

θνηλσληθή ηζφηεηα ή ηνπιάρηζηoλ ζηελ απηνπξαγκάησζε (Tomlinson, 2003). 

 Ζ ηάζε ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ δείγκαηνο είλαη λα ζπκθσλεί κε ην φηη ζα πξέπεη λα 

δνζνχλ ζπκπιεξσκαηηθά θεθάιαηα γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ραξηζκαηηθψλ καζεηψλ 

κε κία νκάδα ηνπ δείγκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα απηή πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηα έηε 

ζπνπδψλ θαη ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία θαηνηθνχλ λα ζπκθσλεί ζε πςειφ βαζκφ κε 

ηελ ζπγθεθξηκέλε άπνςε.  

Απηφ ζεκαίλεη φηη πηζαλφλ νη εθπαηδεπηηθνί λα αλαγλσξίδνπλ ην θελφ πνπ ππάξρεη ζην 

ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζηελ εθπαίδεπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο καζεηψλ. 

Πξφθεηηαη ζίγνπξα γηα κηα θαηαζηξνθηθή νιηγσξία ή αθφκα θαη επζπλνθνβία ηνπ ζρνιηθνχ 

ζπζηήκαηνο, πνπ έρεη δπζκελέζηαηεο επηπηψζεηο ζηνπο ραξηζκαηηθνχο καζεηέο, αθνχ φζνη 

επηβηψλνπλ, επηβηψλνπλ κε πνιιέο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο, πνπ ζπρλά έρνπλ αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ζηελ ςπρηθή ηνπο πγεία. Σελ ίδηα ζηηγκή, πξνθαινχλ πξνβιήκαηα ζηνπο 

ππφινηπνπο καζεηέο, πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηνλ ηξαπκαηηζκφ ηεο απηφ-εηθφλαο ηνπο, 

αιιά θαη δπζθνιίεο ζην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ (Gross, 2000). 

 Ζ ηάζε ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ δείγκαηνο είλαη λα ζπκθσλεί πσο είλαη άδηθν ηα 

ηαιαληνχρα παηδηά λα ζηεξνχληαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηηο 

εμεηδηθεπκέλεο εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα αλαπηχμνπλ φζν 
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πξέπεη ην δπλακηθφ ηνπο, κε κία νκάδα ηνπ δείγκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα απηή πνπ 

θαζνξίδεηαη απφ ην θχιν, ηνλ ρξφλν πξνυπεξεζίαο θαη ηελ επαθή ηνπο ή φρη κε ηελ 

ραξηζκαηηθφηεηα, λα ζπκθσλεί ζε κεγάιν βαζκφ. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη πηζαλφλ νη εθπαηδεπηηθνί λα πηζηεχνπλ πσο  ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα αδπλαηεί λα πξνζθέξεη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ζε καζεηέο πνπ ην έρνπλ αλάγθε. Σα 

ραξηζκαηηθά παηδηά ζε θακία πεξίπησζε δελ επηζπκνχλ γξεγνξφηεξα θαη πεξηζζφηεξα απφ 

ηα ίδηα, αιιά επηζπκνχλ πεξηζζφηεξα θαη δηαθνξεηηθφηεξα, πνπ ζα ραξαθηεξίδνληαη απφ 

αζαθή δνκή θαη ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηα πξνζεγγίζνπλ εξεπλεηηθά ρσξίο νδεγίεο θαη 

δεζκεχζεηο απφ ηνλ δάζθαιν (Davis and Rimm, 1998).  

 Ζ ηάζε ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ δείγκαηνο είλαη λα ζπκθσλεί πσο νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

δηδάζθνπλ ραξηζκαηηθά παηδηά ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ εμεηδίθεπζε ζηε ρνξήγεζε 

θαη εξκελεία δνθηκαζηψλ λνεκνζχλεο, κε κία νκάδα ηνπ δείγκαηνο θαη 

ζπγθεθξηκέλα απηή πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηηο ζπνπδέο θαη ηελ επαθή πνπ έρνπλ ή φρη 

κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα λα ζπκθσλεί ζε κεγάιν βαζκφ.  

Απηφ ζεκαίλεη φηη πηζαλφλ νη εθπαηδεπηηθνί λα πηζηεχνπλ πσο ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ 

ην νπνίν θαη αζρνιείηαη κε ηελ εθπαίδεπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο καζεηψλ ζα πξέπεη 

λα έρεη επηκνξθσζεί θαηάιιεια πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πξν- 

αμηνιφγεζεο θαζψο θαη αλαδηακφξθσζεο ή εκπινπηηζκνχ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

(Μαηζαγγνχξαο, 2008) 

 Ζ ηάζε ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ δείγκαηνο είλαη λα δηαθσλεί κε ην γεγνλφο πσο νη 

ραξηζκαηηθνί καζεηέο δελ ρξεηάδνληαη ππεξεζίεο εηδηθήο αγσγήο, κε κία νκάδα ηνπ 

δείγκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα απηή πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην θχιν, ηνλ ηφπν θαηνηθίαο 

θαζψο θαη ηελ επαθή κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα λα δηαθσλεί ζε πςειφ βαζκφ. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη πηζαλφλ νη εθπαηδεπηηθνί λα πηζηεχνπλ πσο ζα πξέπεη λα ππάξμεη 

θάιπςε ηνπ θελνχ πνπ ππάξρεη θαη αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ εηδηθήο αγσγήο ζηνπο 

ραξηζκαηηθνχο καζεηέο. ην ζχγρξνλν πιαίζην εθπαίδεπζεο πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ηελ 

θηιειεχζεξε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή κε ηε δηαζηαιηηθή εξκελεία ηεο ηζφηεηαο σο 

δηθαηψκαηνο ζηε δηαθνξνπνίεζε δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο λα ιεηηνπξγήζνπλ ζηηο 

κέξεο καο πξνγξάκκαηα εηδηθήο αγσγήο γηα ηνπο ραξηζκαηηθνχο καζεηέο (Moon & Rosselli, 

2002). 

 Ζ ηάζε ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ δείγκαηνο είλαη λα ζπκθσλεί κε ην φηη νπνηνδήπνηε θαη 

αλ είλαη ην ζρνιηθφ πξφγξακκα ηα ραξηζκαηηθά ζα πεηχρνπλ. Μία νκάδα ηνπ 

δείγκαηνο, απηή πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηηο ζπνπδέο (κε εμαίξεζε ηνπο απνθνίηνπο 

παηδαγσγηθψλ αθαδεκηψλ), ην θχιν θαη ηελ επαθή κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα (κε 
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εμαίξεζε ηνπο άλδξεο πνπ δελ έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα θαη 

πξνυπεξεζία 21 έσο 30 ρξφληα) δηαθσλεί ζε ρακειφ βαζκφ.  

Απηφ ζεκαίλεη φηη πηζαλφλ νη εθπαηδεπηηθνί λα πηζηεχνπλ φηη δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη 

απηνλφεηε ε επηηπρία γηα έλαλ καζεηή κφλν θαη κφλν επεηδή είλαη ραξηζκαηηθφο. 

Λαλζαζκέλα πνιινί πηζηεχνπλ πσο «ζα βξνπλ κφλνη ηνλ δξφκν ηνπο», θαη απηφ δηφηη ηα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ ραξηζκαηηθψλ ζεσξνχληαη ειηηηζηηθά. Ζ αιήζεηα ζηελ 

πεξίπησζε απηή φκσο, είλαη φηη πνιιά απφ ηα ραξηζκαηηθά παηδηά κε ηδηαίηεξεο καζεζηαθέο 

αλάγθεο «δελ βξίζθνπλ ηνλ δξφκν ηνπο» ζηα πιαίζηα ηεο γεληθήο ηάμεο θαη δηαθφπηνπλ ηελ 

θνίηεζε ηνπο (Gross, 1993
.
 Reid & McGuire,1995). 

 Ζ ηάζε ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ δείγκαηνο είλαη λα δηαθσλεί κε ηελ άπνςε πσο ν 

θαιχηεξνο ηξφπνο λα ηθαλνπνηεζνχλ νη αλάγθεο ησλ ραξηζκαηηθψλ είλαη λα κπνπλ ζε 

εηδηθέο ηάμεηο, κε κία νκάδα ηνπ δείγκαηνο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην θχιν, ηνλ ηφπν 

θαηνηθίαο, ηελ πξνυπεξεζία θαη ηελ επαθή κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα, λα δηαθσλεί θαη 

απηή.  

Απηφ ζεκαίλεη φηη πηζαλφλ νη δάζθαινη λα δίλνπλ ηδηαίηεξε βάζε ζε ελδερφκελεο 

θνηλσληθν-πνιηηηθέο ελζηάζεηο θαη εληάζεηο ιφγσ ηνπ δηαρσξηζκνχ πνπ πξνθαινχλ νη εηδηθέο 

ηάμεηο. (Μαηζαγγνχξαο, 2008). Θεσξνχκε πηζαλφ λα ηνπο επεξέαζε ε αληίιεςε πεξί ελφο 

ζρνιείνπ γηα φινπο ή αθφκα θαη ε ζεσξία ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο.  

 Ζ ηάζε ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ δείγκαηνο είλαη λα δηαθσλεί κε ην φηη ηα παηδηά ηνπ 

«κέζνπ φξνπ» είλαη ζεκαληηθφηεξνο πφξνο γηα ηελ θνηλσλία καο θαη γη‟ απηφ πξέπεη 

λα εζηηάζνπκε ηελ πξνζνρή καο ζε απηά θαη φρη ηφζν ζηα ραξηζκαηηθά. Μία νκάδα 

ηνπ δείγκαηνο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηηο ζπνπδέο (κε εμαίξεζε ηνπο απνθνίηνπο 

παηδαγσγηθψλ αθαδεκηψλ) θαη ηα έηε πξνυπεξεζίαο (κε εμαίξεζε απηψλ πνπ έρνπλ 

21 έσο 30 ρξφληα) δηαθσλεί θαη απηή.  

Απηφ ζεκαίλεη φηη πηζαλφλ νη δάζθαινη λα πηζηεχνπλ πσο ζα πξέπεη λα δνζνχλ επθαηξίεο 

ζηνπο ραξηζκαηηθνχο καζεηέο πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ ηα ηαιέληα ηνπο. Άιισζηε ε 

δηδαθηηθή αλαγλσξίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ αξκνληθνχ ζπλδπαζκνχ ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

«θνηλνχ» κε ην «δηαθνξεηηθφ», πνπ νδεγεί ζε κνξθέο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο. Σν 

«δηαθνξεηηθφ» ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηηο αλεπάξθεηεο ηνπ «θνηλνχ» λα 

αληαπνθξηζεί ζηελ πνηθηιία ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο (Coleman and Gross, 2001). 

 Ζ ηάζε ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ δείγκαηνο είλαη λα δηαθσλεί ζην φηη ππάξρνπλ 

ζπλάδειθνη ηνπο νη νπνίνη αηζζάλνληαη έλα είδνο «απεηιήο» ηνπ θχξνπο ηνπο φηαλ 

δηδάζθνπλ ραξηζκαηηθνχο καζεηέο, κε κία νκάδα ηνπ δείγκαηνο πνπ θαζνξίδεηαη απφ 

ηνλ ρξφλν πξνυπεξεζίαο θαη ηνλ ηφπνπ πνπ δηακέλνπλ λα δηαθσλεί θαη απηή.  
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Απηφ ζεκαίλεη φηη πηζαλφλ νη δάζθαινη λα πηζηεχνπλ πσο δελ απεηιείηαη ην θχξνο ηνπο  

ιφγσ ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο επηκφξθσζεο ηνπο, 

 Ζ ηάζε ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ δείγκαηνο είλαη λα δηαθσλεί ζην φηη ε ηδέα πξνζθνξάο 

εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηα ηαιαληνχρα παηδηά αληίθεηηαη ζηηο 

δεκνθξαηηθέο αξρέο ηεο θνηλσλίαο καο, κε κία νκάδα ηνπ δείγκαηνο πνπ θαζνξίδεηαη 

απφ ην θχιν θαη ηνλ ηφπν ζηνλ νπνίν δηακέλνπλ, επίζεο λα δηαθσλεί . 

Απηφ ζεκαίλεη φηη πηζαλφλ νη εθπαηδεπηηθνί λα πηζηεχνπλ πσο ε παξνρή εηδηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε νκάδεο καζεηψλ νη νπνίεο δηαθνξνπνηνχληαη απφ ην γεληθφ ζχλνιν λα 

απνηειεί κία ζεκειηψδεο δεκνθξαηηθή αξρή. Έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα άιισζηε είλαη 

θαηάιιειν γηα κηα θαηεγνξία καζεηψλ, θαλνληθψλ ή απνθιηλφλησλ πξνο ηα πάλσ ή πξνο ηα 

θάησ, φηαλ ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηνπο ξπζκνχο κάζεζεο, ην καζεζηαθφ ζηπι θαη σζεί ηηο 

καζεζηαθέο δπλαηφηεηεο ζηα φξηα ηνπο, γηα ηε κειέηε πνιχπινθσλ θαη πξνβιεκαηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ (Van Tassel- Baska, 2003).  

 Ζ ηάζε ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ δείγκαηνο είλαη λα δηαθσλεί κε ηελ άπνςε πσο ηα 

ραξηζκαηηθά παηδηά έρνπλ ηηο ίδηεο καζεζηαθέο αλάγθεο θαη κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ 

κε θνηλά πξνγξάκκαηα, κε κία νκάδα ηνπ δείγκαηνο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην θχιν 

θαη ηνλ ρξφλν πξνυπεξεζίαο, επίζεο λα δηαθσλεί. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη πηζαλφλ νη εθπαηδεπηηθνί λα πηζηεχνπλ πσο ηα ραξηζκαηηθά παηδηά 

ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, έρνπλ δηαθνξεηηθέο καζεζηαθέο δπλαηφηεηεο 

θαη πνιιαπιήο θχζεσο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, νη νπνίεο δελ είλαη κφλν γλσζηηθήο θχζεο 

αιιά επεθηείλνληαη θαη ζηνλ θνηλσληθφ, ην ζπλαηζζεκαηηθφ θαη αηζζεηηθφ ηνκέα (Van 

Tassel- Baska, 2002). Οη αλάγθεο απηέο επηβάιινπλ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα λα 

ηξνπνπνηεζεί ηφζν ζηε γλσζηηθή ηνπ δηάζηαζε φζν θαη ζηελ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή 

δηάζηαζε ηνπ.  

 Ζ ηάζε ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ δείγκαηνο είλαη λα ζπκθσλεί πσο ίζεο επθαηξίεο ζηελ 

εθπαίδεπζε δελ ζεκαίλεη ην ίδην πξφγξακκα γηα ηνλ θαζέλα, αιιά αληίζεηα 

πξνγξάκκαηα πνπ λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηνπ θάζε παηδηνχ, 

κε κία νκάδα ηνπ δείγκαηνο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηηο ζπνπδέο, ηελ πξνυπεξεζία, ηνλ 

ηφπν δηακνλήο θαζψο θαη ηελ επαθή πνπ έρνπλ ή φρη κε νπνηαδήπνηε έθθξαζε ηεο 

ραξηζκαηηθφηεηαο, επίζεο λα ζπκθσλεί .  

Απηφ ζεκαίλεη φηη πηζαλφλ νη εθπαηδεπηηθνί λα πηζηεχνπλ πσο δελ έρνπλ φια ηα παηδηά 

ηηο ίδηεο αλάγθεο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ δελ κπνξνχκε λα ηθαλνπνηήζνπκε ηηο αλάγθεο απηέο 

κε ην ίδην πξφγξακκα αιιά πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε παηδηνχ. Ζ αξρή ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ηζφηεηαο, άιισζηε πξνζδηνξίδεηαη σο ηζφηεηα ζηελ παξνρή δπλαηνηήησλ 

εθπαίδεπζεο θαη φρη σο εθπαηδεπηηθή εμίζσζε φισλ ησλ καζεηψλ, αδηαθξίησο ηθαλνηήησλ 



94 

 

θαη θηλήηξσλ, έρεη γίλεη άιισζηε, γεληθφηεξα απνδεθηή απφ ην επξχηεξν θάζκα ηεο 

πνιηηηθήο δηαλφεζεο θαη πξαθηηθήο (Moon & Rosselli, 2002). 

 

4.2. Πεπιοπιζμοί ηηρ έπεςναρ και πποηάζειρ. 

Οη πεξηνξηζκνί ηεο παξνχζαο έξεπλαο πνπ ζπληζηνχλ επηθχιαμε ζηε γελίθεπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ είλαη νη εμήο: 

 Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ επέιεμαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα, εθφζνλ ε απνζηνιή θαη ε 

ιήςε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε ηαρπδξνκηθά, ίζσο λα είλαη θαη πεξηζζφηεξν 

επαηζζεηνπνηεκέλνη ζε δεηήκαηα αηνκηθψλ δηαθνξψλ ησλ καζεηψλ ηνπο, 

 Ο αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ έξεπλα δελ είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθφο ηνπ ζπλφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ 

εξγάδνληαη ζηελ ρψξα καο. 

πλνςίδνληαο ινηπφλ, ζε επίπεδν εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πξνηείλνληαη: 

 ε εμαζθάιηζε εζληθψλ πφξσλ γηα ηελ αλάπηπμε πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ραξηζκαηηθψλ, ηαιαληνχρσλ θαη δεκηνπξγηθψλ παηδηψλ 

 ε ελεκέξσζε ησλ αξκφδησλ θνξέσλ θαη νξγαλψζεσλ πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμνπλ 

δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαβάζκηζε ηεο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε 

φ,ηη αθνξά ηα άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ ραξηζκαηηθψλ 

 ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο θαη δηα βίνπ εθπαίδεπζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ Πξνζρνιηθήο, Α/βάζκηαο θαη Β/βάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε, ε ελζάξξπλζε θαη ε δηεπθφιπλζε ηεο ζπκκεηνρήο 

ησλ γνλέσλ ραξηζκαηηθψλ παηδηψλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ, γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ ραξηζκαηηθψλ θαη ηαιαληνχρσλ αηφκσλ. 

 

4.3 ςζήηηζη 

πκπεξαζκαηηθά, ινηπφλ, θαη κε βάζε ηα δηεξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία εμήρζεζαλ είλαη ηα εμήο: 

ρεηηθά κε ηε θχζε ηεο ραξηζκαηηθφηεηαο θαη ηνπ ηαιέληνπ νη εθπαηδεπηηθνί πηζηεχνπλ 

πσο νη ραξηζκαηηθνί καζεηέο δελ θαηάγνληαη απνθιεηζηηθά απφ εχπνξεο νηθνγέλεηεο αιιά 

απφ νηθνγέλεηεο θάζε θνηλσληθνχ ζηξψκαηνο. Οη εθπαηδεπηηθνί πηζηεχνπλ πσο θάζε παηδί 

είλαη ηαιαληνχρν, κία άπνςε πνπ πηζαλψο λα ζπλδέεηαη κε κία ηάζε αληηειηηηζκνχ, σο 

αληίδξαζε ζε πξνζπάζεηα θαηεγνξηνπνηήζεσλ. Πηζηεχνπλ επίζεο πσο ε ραξηζκαηηθφηεηα 

δελ είλαη απνθιεηζηηθά ζέκα θιεξνλνκηθφηεηαο θαη φηη πηζαλψο λα εκπιέθνληαη θαη άιινη 
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παξάγνληεο ζηελ δηακφξθσζε ελφο ραξηζκαηηθνχ αηφκνπ. Γηαρσξηζκφ απφςεσλ 

δηαπηζηψζακε ζην ελδερφκελν ηνπ λα γίλνπλ ηα ηαιαληνχρα παηδηά καηαηφδνμα εάλ ηνπο 

δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή. Οη απφθνηηνη εθπαηδεπηηθνί παηδαγσγηθψλ αθαδεκηψλ ή ηκεκάησλ 

ζπκθσλνχλ ζηελ άπνςε απηή ζε αληίζεζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηκεκάησλ ή 

θαηεπζχλζεσλ εηδηθήο αγσγήο πνπ δηαθσλνχλ. Οη εθπαηδεπηηθνί ζην ζχλνιν ηνπο πηζηεχνπλ 

πσο ηα ραξηζκαηηθά παηδηά δελ παξνπζηάδνπλ ζπρλά ςπρηθέο δηαηαξαρέο. 

Δηο φηη αθνξά ην δεχηεξν δηεξεπλεηηθφ εξψηεκα ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο θαη ηηο ζηάζεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηελ εθπαηδεπηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ραξηζκαηηθψλ θαη 

ηαιαληνχρσλ καζεηψλ ζην ειιεληθφ ζρνιείν, ζπκπεξάλακε ηα εμήο. Οη εθπαηδεπηηθνί 

πηζηεχνπλ πσο ε πξνζθνξά εηδηθήο βνήζεηαο ζηα ηαιαληνχρα παηδηά δελ ζπκβάιιεη ζηελ 

δηαηψληζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, δελ αληίθεηηαη ζηηο δεκνθξαηηθέο αξρέο ηεο 

θνηλσλίαο καο θαη φηη ζα πξέπεη λα δνζνχλ ζπκπιεξσκαηηθά θεθάιαηα γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ηνπο. Θεσξνχλ επίζεο άδηθν ην λα ζηεξνχληαη ηα ηαιαληνχρα παηδηά ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο  θαη ηηο εμεηδηθεπκέλεο εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο πνπ ρξεηάδνληαη πξνθεηκέλνπ 

λα αλαπηχμνπλ ην δπλακηθφ ηνπο. Πηζηεχνπλ πσο ηα ραξηζκαηηθά παηδηά έρνπλ αλάγθε απφ 

ππεξεζίεο εηδηθήο αγσγήο απφ εθπαηδεπηηθνχο θαηάιιεια θαηαξηηζκέλνπο ζηελ παξνρή 

ηέηνηνπ είδνπο ππεξεζηψλ. 

Γηαρσξηζκφ ζηηο απφςεηο θαη πάιη βάζεη ησλ ζπνπδψλ, δηαπηζηψζακε θαη ζην ζέκα ηεο 

επηηπρίαο ησλ ραξηζκαηηθψλ παηδηψλ αλεμαξηήησο ηνπ ζρνιηθνχ ηνπο πξνγξάκκαηνο. ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε νη απφθνηηνη εθπαηδεπηηθνί παηδαγσγηθψλ αθαδεκηψλ πηζηεχνπλ 

πσο ζα πεηχρνπλ νχησο ή άιισο. Σελ ίδηα ηνπνζέηεζε έρνπλ θαη νη άλδξεο εθπαηδεπηηθνί 

πνπ δελ έρνπλ ζπλαληήζεη ή έρνπλ εθπαηδεχζεη πνηέ θάπνην ραξηζκαηηθφ άηνκν, κε 

πξνυπεξεζία απφ 21 έσο 30 ρξφληα. ινη νη ππφινηπνη ζπκκεηέρνληεο αλεμαξηήησο πηπρίνπ, 

εηψλ πξνυπεξεζίαο θαη επαθήο κε ηελ ραξηζκαηηθφηεηα δηαθψλεζαλ κε ηελ ζπγθεθξηκέλε 

άπνςε.  Οη εθπαηδεπηηθνί δείρλνπλ λα πηζηεχνπλ ζηελ εθαξκνγή εμαηνκηθεπκέλσλ 

πξνγξακκάησλ γηα ηα ραξηζκαηηθά παηδηά αθνχ κε ηνλ ηξφπν απηφ ζεσξνχλ πσο γίλεηαη 

πξάμε ε παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ πξνο φινπο ηνπο καζεηέο. Θεσξνχλ άιισζηε πσο ηα 

ραξηζκαηηθά παηδηά δελ έρνπλ ηηο ίδηεο καζεζηαθέο αλάγθεο θαη θαηά ζπλέπεηα δελ κπνξνχλ 

λα δηδαρζνχλ κε θνηλά πξνγξάκκαηα. 

Σέινο δηαθσλνχλ κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ραξηζκαηηθψλ παηδηψλ ζε εηδηθέο ηάμεηο 

πηζηεχνληαο πξνθαλψο ζε θάπνην κνληέιν ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο κέζα ζηελ ηάμε. 

Σαπηφρξνλα ζεσξνχλ πσο δελ αηζζάλνληαη θάπνην είδνο «απεηιήο» ηνπ θχξνπο ηνπο απφ 

θάπνην ραξηζκαηηθφ καζεηή ζεσξψληαο πηζαλψο πσο έρνπλ ηελ απαηηνχκελε θαηάξηηζε 

πξνθεηκέλνπ λα αληεπεμέιζνπλ ζε κηα ηέηνηα πξφθιεζε. Δλ θαηαθιείδη νη εθπαηδεπηηθνί 

πηζηεχνπλ ζηελ εθαξκνγή εμαηνκηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ θαη δειψλνπλ ζεηηθνί αθφκα θαη 
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ζηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ εμεηδίθεπζεο ησλ ίδησλ πξνθεηκέλνπ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

αζρνινχληαη κε ηα ραξηζκαηηθά παηδηά λα είλαη θαηάιιεια θαηαξηηζκέλνη.      

Ζ πξφζθαηε λνκνζεηηθή ξχζκηζε ηνπ 2008, πνπ πεξηιακβάλεη ζηηο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο, ηηο ηδηαίηεξεο λνεηηθέο δπλαηφηεηεο θαη ηαιέληα, δπζηπρψο δελ θαηαγξάθεη ηελ 

πνιηηηθή βνχιεζε λα δηεπξχλεη ην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα ηνπο νξίδνληεο ηνπ θαη λα 

ελαξκνληζηεί κε ηηο δηεζλείο εμειίμεηο- Γε δηαζθαιίδεη επίζεο, θαη ηηο αιιαγέο ζηηο ζρνιηθέο 

πξαθηηθέο πνπ πνιιαπιαζηάδνπλ ηηο επθαηξίεο κάζεζεο κε ηελ επέθηαζε θαη ηελ εκβάζπλζε 

ζηε γλψζε θαη ζηελ επηθνηλσλία, Ζ ιήςε απνηειεζκαηηθψλ θαη φρη θαηλνκεληθψλ κέηξσλ, 

ίζσο είλαη ε πιένλ νπζηψδεο πξφηαζε, ψζηε ην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα λα ππεξβεί ηηο 

παξαδνζηαθέο ζηνρνζεζίεο θαη λα επηηχρεη ην φξακα ησλ ίζσλ επθαηξηψλ κεηαηξέπνληαο ηηο 

ηδέεο ζε θαηλνηφκεο πξαθηηθέο. 

Οη πξνηάζεηο πνπ δηαηππψλνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε γηα ηελ ελζάξξπλζε ησλ αηφκσλ 

πνπ ζθέθηνληαη απηφλνκα θαη δεκηνπξγηθά κπνξεί λα βνεζήζνπλ, έηζη ψζηε ε εθπαίδεπζε 

πνπ παξέρεηαη ζηα ζρνιεία καο λα είλαη πεξηζζφηεξν επαίζζεηε, θαηαλνεηή, νξγαλσκέλε, 

απνηειεζκαηηθή θαη θπξίσο αλζξσπηζηηθή. Πξέπεη θάπνηα ζηηγκή λα μεθχγνπκε απφ ηηο 

αγθπιψζεηο ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη λα δψζνπκε κία λέα πξννπηηθή ζε 

παηδηά, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε πεξίπησζε ηεο έξεπλαο καο, ραξηζκαηηθά ηα νπνία ζα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ησλ ηδηαίηεξσλ ηαιέλησλ ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ δε ζα θεξδίζεη 

κφλν ην ίδην ην παηδί, αθνχ ζα βξίζθεη ελδηαθέξνλ ην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην ζην νπνίν είλαη 

εληαγκέλν, αιιά θαη‟ επέθηαζε θαη ε ίδηα ε θνηλσλία καο αθνχ ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

αμηνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο απηψλ ησλ παηδηψλ. 
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ΕΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΧΝ ΑΠΟΦΕΧΝ ΣΧΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΧΝ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΥΑΡΙΜΑΣΙΚΧΝ ΚΑΙ 

ΣΑΛΑΝΣΟΤΥΧΝ ΜΑΘΗΣΧΝ 

 

 

ΕΙΑΓΧΓΙΚΟ ΗΜΕΙΧΜΑ 

 

 

Οη όξνη «ραξηζκαηηθόο» θαη «ηαιαληνύρνο» αλαθέξνληαη ζε άηνκα πνπ ιεηηνπξγνύλ 

ή δείρλνπλ όηη δηαζέηνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο 

αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηαο, ζε αμηνπξόζεθηα πςειόηεξν επίπεδν, ζε ζύγθξηζε κε 

άηνκα ίδηαο ειηθίαο θαη εκπεηξίαο ή παξόκνησλ πεξηβαιινληηθώλ ζπλζεθώλ. Οη 

ραξηζκαηηθνί θαη ηαιαληνύρνη καζεηέο αλαγλσξίδνληαη σο «καζεηέο κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο» από ην ειιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα (λόκνο 3699/2008), 

αιιά εμαηξνύληαη από ηελ παξνρή εηδηθώλ εθπαηδεπηηθώλ ππεξεζηώλ.  

Σηόρνο ηεο παξνύζαο έξεπλαο είλαη λα αληρλεύζεη ηηο απόςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ ραξηζκαηηθώλ θαη ηαιαληνύρσλ καζεηώλ, 

δεδνκέλνπ όηη απηέο νη απόςεηο θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκό ηηο ζρεηηθέο πξαθηηθέο, 

αλεμάξηεηα από ηηο θαηεπζύλζεηο πνπ δίλνληαη από ηελ επίζεκε εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή. Η έξεπλα δηελεξγείηαη ζην πιαίζην ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη 

από ην Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ηνπ Τκήκαηνο Εθπαηδεπηηθήο θαη 

Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλ/κηνπ Μαθεδνλίαο. 

Εθόζνλ απνθαζίζεηε λα ζπκκεηάζρεηε ζηελ έξεπλα, δηαβάζηε παξαθαιώ κε 

πξνζνρή ηηο δειώζεηο θαη επηιέμηε κηα από ηηο πξνηεηλόκελεο αξηζκεηηθέο επηινγέο. 

 

Επραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο! 

 

 

 

 

 

Οδεγίεο: Παξαθαιώ απαληήζηε ζηηο αθόινπζεο εξσηήζεηο ρξεζηκνπνηώληαο έλα [λ].  
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 1. Άλδξαο___   Γπλαίθα___ 

    

 2. Χξόληα ππεξεζίαο: 1-10___ 11-20___ 21-30___ >30___ 

    

 3. Tα πεξηζζόηεξα από ηα ρξόληα ππεξεζίαο κνπ ηα πέξαζα ζε ζρνιεία πνπ      

     βξηζθόληνπζαλ ζε ηόπνπο- πεξηνρέο κε πιεζπζκό 

     <1000 θαηνίθσλ___       

     1001 - 10.000 θαηνίθσλ___ 

     10.001 – 50.000 θαηνίθσλ___ 

     50.001 – 100.000 θαηνίθσλ___ 

     100.001 – 500.000 θαηνίθσλ___ 

     >500.001 θαηνίθσλ___ 

 

 4. Σπκπιεξώζηε έλα από ηα παξαθάησ: 

    Γεληθή αγσγή ___    Εηδηθή αγσγή ___ 

 

4. Σπνπδέο: 

Παηδαγσγηθή Αθαδεκία___ 

Παηδαγσγηθό Τκήκα___ 

Τκήκα ή Καηεύζπλζε Εηδηθήο Αγσγήο___ 

Μεηαπηπρηαθό___ 

Μεηαπηπρηαθό Εηδηθήο Αγσγήο___ 

Δηδαθηνξηθό___ 

Άιιν___ 

 

6. Ιζρύεη θάπνην από ηα παξαθάησ γηα ζαο;  

    Έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηάο κνπ είλαη ραξηζκαηηθό. ___ 

    Ννκίδσ πσο είκαη ν ίδηνο ραξηζκαηηθόο / ηαιαληνύρνο. ___ 

    Έρσ δηδάμεη ή έρσ εξγαζηεί κε ραξηζκαηηθά παηδηά. ___ 

    Γλσξίδσ θάπνην ραξηζκαηηθό / ηαιαληνύρν άηνκν. ___ 
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Καηαγξάςηε ηε ζπκθσλία ή ηε δηαθσλία ζαο κε ηηο παξαθάησ δειώζεηο, ρξεζηκνπνηώληαο 
κία θιίκαθα πέληε ζεκείσλ, όπνπ  
    1 = δηαθσλώ απόιπηα 
    2 = δηαθσλώ ζπγθξαηεκέλα 
    3 = αλαπνθάζηζηνο 
    4 = ζπκθσλώ ζπγθξαηεκέλα 
    5 = ζπκθσλώ απόιπηα 
     

Παξαθαιώ, θπθιώζηε ηνλ θαηάιιειν αξηζκό. 

 
 
1. Η ραξηζκαηηθόηεηα είλαη ζπάλην θαηλόκελν θαη ηα άηνκα πνπ ηε 
δηαζέηνπλ πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη.     1  2  3  4  5 
 
 
2. Η ρνξήγεζε εηδηθώλ θνλδπιίσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ηαιαληνύρσλ  
παηδηώλ απνηειεί κία θεξδνθόξα επέλδπζε γηα ην κέιινλ ηεο θνηλσλίαο                       
 καο.        1  2  3  4  5 
 
 
3. Η πξνζθνξά εηδηθήο βνήζεηαο ζηα ηαιαληνύρα παηδηά ζπκβάιιεη ζηε  
δηαηώληζε ησλ θνηλσληθώλ αληζνηήησλ.     1  2  3  4  5 
 
 
4. Κάζε παηδί κε πςειή ζρνιηθή επίδνζε είλαη ραξηζκαηηθό παηδί.  1  2  3  4  5 
 
 
5. Τα εηδηθά πξνγξάκκαηα γηα ηα ηαιαληνύρα παηδηά έρνπλ ην  
κεηνλέθηεκα ηεο δεκηνπξγίαο ειηηηζκνύ.     1  2  3  4  5 
 
 
6. Δεδνκέλνπ όηη δηαζέηνπκε ζπκπιεξσκαηηθά θεθάιαηα γηα ηα παηδηά  
κε δπζθνιίεο, πξέπεη θάλνπκε ην ίδην θαη γηα ηα ραξηζκαηηθά.  1  2  3  4  5 
 
 
7. Είλαη άδηθν γηα ηα ηαιαληνύρα παηδηά λα ζηεξνύληαη ηνλ εκπινπηηζκό  
ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηηο εμεηδηθεπκέλεο εθπαηδεπηηθέο εκπεηξίεο πνπ  
ρξεηάδνληαη, γηα λα αλαπηπρζνύλ όζν επηηξέπεη ην δπλακηθό ηνπο. 1  2  3  4  5 
 
  
8. Ο εθπαηδεπηηθόο πνπ ζα δηδάζθεη ραξηζκαηηθά παηδηά πξέπεη λα  
δηαζέηεη εμεηδίθεπζε ζηε ρνξήγεζε θαη εξκελεία δνθηκαζηώλ λνεκνζύλεο.  1  2  3  4  5 
 
 
9. Τα ηαιαληνύρα παηδηά δελ ρξεηάδνληαη ππεξεζίεο εηδηθήο αγσγήο. 1  2  3  4  5     
 
10. Οπνηνδήπνηε θη αλ είλαη ην ζρνιηθό πξόγξακκα,  ηα ραξηζκαηηθά                              
παηδηά ζα επηηύρνπλ ζε θάζε πεξίπησζε.    1  2  3  4  5 
 
11. Τα ραξηζκαηηθά παηδηά πξνέξρνληαη θπξίσο από εύπνξεο νηθνγέλεηεο.  1  2  3  4  5 
 
 
12. Κάζε παηδί είλαη ηαιαληνύρν κε ηνλ ηξόπν ηνπ.   1  2  3  4  5 
 



109 

 

 
13. Η ραξηζκαηηθόηεηα είλαη ζέκα γνληδίσλ.    1  2  3  4  5 
 
 
14. Ο θαιύηεξνο ηξόπνο λα ηθαλνπνηεζνύλ νη αλάγθεο ησλ ραξηζκαηηθώλ                   
είλαη λα κπνπλ ζε εηδηθέο ηάμεηο.     1  2  3  4  5 
 
 
15. Τα ηαιαληνύρα παηδηά κπνξεί λα γίλνπλ καηαηόδνμα ή  εγσηζηηθά                            
εάλ ηνπο δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή.     1  2  3  4  5 
 
 
16. Ο εθπαηδεπηηθόο πνπ ζα δηδάζθεη ραξηζκαηηθά παηδηά πξέπεη λα  
δηαζέηεη εμεηδίθεπζε ζηελ πξνζαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ γεληθνύ 
ζρνιείνπ ζηηο αλάγθεο ησλ ραξηζκαηηθώλ καζεηώλ   1  2  3  4  5 
 
 
17. Τα παηδηά κε επίδνζε «κέζνπ όξνπ» είλαη ν ζεκαληηθόηεξνο 
πόξνο γηα ηελ θνηλσλία καο θαη γη’ απηό πξέπεη λα εζηηάζνπκε ζε απηά  
ηελ πξνζνρή καο θη όρη ηόζν ζηα ραξηζκαηηθά.    1  2  3  4  5 
 
 
18. Μεξηθνί εθπαηδεπηηθνί κπνξεί λα αηζζάλνληαη έλα είδνο «απεηιήο» ηνπ  
θύξνπο ηνπο όηαλ δηδάζθνπλ ραξηζκαηηθνύο καζεηέο.   1  2  3  4  5 
 
 
19. Η ηδέα ηεο πξνζθνξάο εηδηθώλ εθπαηδεπηηθώλ ππεξεζηώλ ζηα                      
 ηαιαληνύρα παηδηά αληίθεηηαη ζηηο δεκνθξαηηθέο αξρέο ηεο θνηλσλίαο καο.  1  2  3  4  5 
 
 
20. Όια ηα ραξηζκαηηθά παηδηά έρνπλ, πάλσ θάησ, ηηο ίδηεο καζεζηαθέο  
αλάγθεο θαη, επνκέλσο, κπνξνύλ λα δηδαρζνύλ κε θνηλά πξνγξάκκαηα. 1  2  3  4  5 
 
 
21. Ο εθπαηδεπηηθόο πνπ κπνξεί λα δηδάμεη απνηειεζκαηηθά ηνπο καζεηέο 
κε πςειή επίδνζε, κπνξεί λα δηδάμεη θαη ηνπο ραξηζκαηηθνύο καζεηέο.  1  2  3  4  5 
 
 
22. Τα ραξηζκαηηθά άηνκα παξνπζηάδνπλ ζπρλά ςπρηθέο δηαηαξαρέο. 1  2  3  4  5 
 
 
23. Όια ηα παηδηά ζα κπνξνύζαλ λα είλαη ηαιαληνύρα, εάλ σθεινύληαλ                           
από έλα επλντθό πεξηβάιινλ.      1  2  3  4  5 
 
 
24. Ίζεο επθαηξίεο ζηελ εθπαίδεπζε δελ ζεκαίλεη ην ίδην πξόγξακκα γηα  
ηνλ θαζέλα, αιιά πξνγξάκκαηα πνπ πξνζαξκόδνληαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο       
αλάγθεο ηνπ θάζε παηδηνύ.                                                                            1  2  3  4  5 
 


