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Περίληψη 

Οι Μαθησιακές ∆υσκολίες είναι η πολυπληθέστερη και από τις πιο πολυσύνθετες 

κατηγορίες Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών. Οι µαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκολίες 

φοιτούν στο γενικό σχολειό και µε την λήψη κατάλληλων εκπαιδευτικών παρεµβάσεων 

εξασφαλίζουν µια οµαλή ακαδηµαϊκή πορεία. Προκύπτει όµως το ερώτηµα κατά πόσο 

οι εκπαιδευτικοί του Γενικού σχολείου, ειδικά της ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, είναι 

έτοιµοι να εντοπίσουν τους µαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκολίες και να ανταποκριθούν 

στις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Στην παρούσα εργασία εξετάστηκαν η εκπαίδευση, η 

κατάρτιση, οι στάσεις, οι πρακτικές και οι επιµορφωτικές ανάγκες 111 εκπαιδευτικών 

∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αναφορικά µε την ανίχνευση και αντιµετώπιση των Μ. 

∆.. Επιπλέον, εξετάστηκε αν υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στις επιµορφωτικές 

ανάγκες, στις στάσεις και στις πρακτικές των εκπαιδευτικών, µε και χωρίς επάρκεια 

στην Ειδική αγωγή, αναφορικά µε την αντιµετώπιση των Μ.∆. στην γενική τάξη Από την 

επεξεργασία των αποτελεσµάτων προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί της έρευνάς µας έχουν 

λάβει ελάχιστη εκπαίδευση και επιµόρφωση σε θέµατα Ε.Ε.Α. και νοιώθουν ανασφαλείς 

και ανεπαρκείς να ανταποκριθούν στον ρόλο τους όταν αντιµετωπίζουν µαθητές µε 

Μ.∆..Ωστόσο, διαφάνηκε θετική προδιάθεση από µέρους τους απέναντι στην φοίτηση 

µαθητών µε Μ. ∆. στην γενική τάξη. Αξιοσηµείωτες διαφορές προέκυψαν περισσότερο 

στις στάσεις και στις πρακτικές που χρησιµοποιούν οι δυο οµάδες εκπαιδευτικών παρά 

στις επιµορφωτικές τους ανάγκες που είναι ίδιες αλλά εκφράζονται πιο έντονα από την 

οµάδα των εκπαιδευτικών µε επάρκεια στην Ειδική Αγωγή.  
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1.Θεωρητικό Πλαίσιο 
 

1.1 Οι Μαθησιακές ∆υσκολίες  
 

1.1.1 Έννοια-Ορισµοί και Φύση Μαθησιακών ∆υσκολιών 

Οι Μαθησιακές ∆υσκολίες, για περισσότερο από δυο δεκαετίες, 

συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας περισσότερο από 

οποιαδήποτε άλλη κατηγορία Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών. Έχουν γίνει 

αντικείµενο µελέτης ερευνητών από πολλούς επιστηµονικούς κλάδους, όχι µόνο 

γιατί αποτελούν την πολυπληθέστερη κατηγορία Ειδικών Εκπαιδευτικών 

Αναγκών αλλά και γιατί παρουσιάζουν πολλές ιδιαιτερότητες. Οι Μαθησιακές 

∆υσκολίες είναι µια κατάσταση πολυκαθοριζόµενη, µε πολλαπλές εκδηλώσεις 

και συµπτωµατολογία που αλλάζει από ηλικία σε ηλικία (Τζουριάδου,1995). Η 

ποικιλοµορφία και η πολυπλοκότητα των µαθησιακών δυσκολιών δυσχεραίνουν 

την περιγραφή του φαινοµένου µε ενιαίο εννοιολογικό τρόπο και κάθε απόπειρα 

ορισµού αυτών τυγχάνει αµφισβήτησης. 

Ο όρος Μαθησιακές ∆υσκολίες χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά τo 

1962 από τον Samuel Kirk, έναν από τους θεµελιωτές της ειδικής εκπαίδευσης 

στις Ηνωµένες Πολιτείες , για να δηλώσει «µια καθυστέρηση ή διαταραχή της 

ανάπτυξης σε µια ή περισσότερες λειτουργιές του γραπτού ή του προφορικού 

λόγου (όπως είναι η ανάγνωση, η γραφή, η ορθογραφία, η κατανόηση) ή και των 

µαθηµατικών, εξαιτίας κάποιας πιθανής εγκεφαλικής δυσλειτουργίας ή 

διαταραχών συµπεριφοράς και συναισθηµάτων, οι οποίες δεν οφείλονται σε 

νοητική ή αισθητηριακή υστέρηση του παιδιού ή σε αρνητικούς πολιτιστικούς και 

κοινωνικούς παράγοντες» (αναφορά από Πορποδα,2003:331). Από τότε έχει 

διατυπωθεί πληθώρα ορισµών ανάλογα µε τις τάσεις κάθε εποχής. 

Σήµερα ο ορισµός που επικράτησε και είναι ευρέως αποδεκτός από την 

επιστηµονική κοινότητα είναι αυτός του Donald Hammill (1990, αναφορά από 

Πόρποδα,2003 & Χρηστάκη 2006) σύµφωνα µε τον οποίο "οι µαθησιακές 

δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε µια ανοµοιογενή οµάδα 

διαταραχών οι οποίες εκδηλώνονται µε σηµαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση 
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και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, οµιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισµού ή 

µαθηµατικών ικανοτήτων. Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτοµο και 

αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήµατος και µπορεί να 

υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Προβλήµατα σε συµπεριφορές 

αυτοελέγχου, κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης µπορεί να 

συνυπάρχουν µε τις µαθησιακές δυσκολίες, αλλά δεν συνιστούν από µόνα τους 

µαθησιακές δυσκολίες. Αν και οι µαθησιακές δυσκολίες µπορεί να εµφανίζονται 

µαζί µε άλλες καταστάσεις µειονεξίας (πχ. αισθητηριακή βλάβη, νοητική 

καθυστέρηση, σοβαρή συναισθηµατική διαταραχή) ή µε εξωτερικές επιδράσεις, 

όπως οι πολιτισµικές διαφορές, η ανεπαρκής ή ακατάλληλη διδασκαλία, δεν είναι 

το άµεσο αποτέλεσµα αυτών των καταστάσεων ή επιδράσεων". 

Η χρήση του όρου Μαθησιακές ∆υσκολίες ενδεχοµένως να προκαλεί 

σύγχυση στον µελετητή που ασχολείται µε το θέµα καθώς ο όρος 

χρησιµοποιείται στις ΗΠΑ για να περιγράψει τις ειδικές δυσκολίες µάθησης ενώ 

στη Βρετανία υπεργενικευµένα για να περιγράψει κάθε είδους πρόβληµα 

µάθησης, επίδοσης και συµπεριφοράς. Από τους παιδαγωγούς χρησιµοποιείται 

για κάθε µορφή σχολικής υποεπίδοσης, ενώ από τους γιατρούς για κάθε 

αναπτυξιακή διαταραχή ( Τζουριάδου). Ο γενικός όρος Μαθησιακές ∆υσκολίες 

περιλαµβάνει τις Ειδικές Μαθησιακές ∆υσκολίες, που σύµφωνα µε τους 

Μαρκάκη & ∆ροσινού (2001) στην ελληνική βιβλιογραφία απαντώνται µε τους 

όρους δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσαναγνωσία, δυσαριθµησία. Η 

Πολυχρονοπούλου (2003:60) αναφέρει επιπλέον ως Ειδικές Μαθησιακές 

∆υσκολίες την δυσγραφία, την δυσπραξία, αλλά και άλλα προβλήµατα γνωστά 

ως αντιληπτικές διαταραχές, µικροεγκεφαλική δυσλειτουργία, εξελικτική αφασία 

και άλλα. Κατά πολλούς, στις Ειδικές Μαθησιακές ∆υσκολίες 

συµπεριλαµβάνεται και η ∆ιαταραχή Ελλειµµατικής Προσοχής- 

Υπερκινητικότητα (Schere, Richardson & Bialer,1980) ενώ κατά άλλους είναι 

ανήκει στην κατηγορία των προβληµάτων συµπεριφοράς. Αξίζει να αναφερθεί 

ότι τα παιδιά µε ∆ΕΠ-Υ αντιµετωπίζουν πολύ συχνά Μαθησιακές ∆υσκολίες 

(Semrud-Clikeman et al., 1992) σε ποσοστό 8-60%, ανάλογα µε τον ορισµό των 

Μαθησιακών ∆υσκολιών και τον τοµέα της µάθηση που αξιολογείται 

(Barkley,2006, αναφορά απο Κάκουρο & Μανιαδάκη,2012: 162) 

Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιούµε τον όρο Μαθησιακές ∆υσκολίες 

για να περιγράψουµε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν µαθητές χωρίς 
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νοητική υστέρηση στην ανάγνωση, στη γραφή, στην ορθογραφία και στα 

µαθηµατικά. Εννοείται ότι τα προβλήµατα αυτά δεν οφείλονται σε αισθητηριακές 

και σωµατικές αναπηρίες, σε πολιτισµικές και κοινωνικές επιδράσεις, αν και 

µπορεί να συνυπάρχουν µε τέτοιες καταστάσεις. Σκόπιµα δεν χρησιµοποιείται ο 

όρος Ειδικές Μαθησιακές ∆υσκολίες για να αποφευχθούν παρερµηνείες καθώς 

πολλοί χρησιµοποιούν τον όρο για να αναφερθούν αποκλειστικά στους τύπους 

της δυσλεξίας. Η σύγχυση είναι ως ένα βαθµό δικαιολογηµένη καθώς 

προβλήµατα στην ανάγνωση παρουσιάζονται στις περισσότερες µορφές των 

Μαθησιακών ∆υσκολιών (Lyon,1996). 

Αξίζει, όµως, να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στην δυσλεξία, η οποία θεωρείται 

ως η κυριότερη Μαθησιακή ∆υσκολία και εµπεριέχει στοιχεία από όλες τις 

µορφές των Μαθησιακών ∆υσκολιών. Αν και εµφανίζεται ως δυσκολία 

κατάκτησης και επεξεργασίας του γραπτού λόγου, συνδέεται µε όλες τις 

λειτουργιές της γλώσσας µε προεκτάσεις και στην σκέψη. Επιπλέον, τα 

συµπτώµατα αυτής δεν παρουσιάζονται µε την ίδια ένταση και µορφή σε όλα τα 

παιδιά, συνεπώς απαιτείται διαφορική διάγνωση από πολλές επιστηµονικές 

ειδικότητες για να χαρακτηριστεί ένα παιδί ως δυσλεξικό (Μαρκάκης & 

∆ροσινού, 2001). 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα παιδιά µε Μαθησιακές ∆υσκολίες 

επιτυγχάνουν κανονικές ή υψηλές επιδόσεις σε τεστ νοηµοσύνης, ωστόσο, 

παρουσιάζουν ανεπάρκειες σε παραδοσιακά τεστ αντιληπτικών και γνωστικών 

ικανοτήτων. O πυρήνας των προβληµάτων που δηµιουργούν οι Μαθησιακές 

∆υσκολίες εντοπίζεται στις γνωστικές λειτουργίες όπου φαίνεται να υπάρχουν 

ανεπάρκειες στην µνήµη, στην προσοχή, στην επεξεργασία οπτικο-ακουστικών 

ερεθισµάτων και στην χρήση γνωστικών και µεταγνωστικών στρατηγικών. Η 

διαπίστωση όµως των γνωστικών προβληµάτων δεν εξηγεί γιατί η διαταραχή 

περιορίζεται αποκλειστικά στη µάθηση. Για παράδειγµα, αν ένα παιδί µε 

προβλήµατα στην ανάγνωση παρουσιάζει ανεπάρκειες στην άµεση µνήµη και 

στην αντίληψη, γιατί οι ανεπάρκειες αυτές δεν εκδηλώνονται και σε κάποιο άλλο 

τοµέα (Τζουριάδου,1995) ; 

Τα προβλήµατα που παρουσιάζουν οι µαθητές µε Μαθησιακές 

∆υσκολίες, ωστόσο, δεν περιορίζονται στον γνωστικό τοµέα. Προβλήµατα 

εντοπίζονται επίσης στην συµπεριφορά, στον κοινωνικό και συναισθηµατικό 

τοµέα. Παιδιά µε Μαθησιακές ∆υσκολίες διατρέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο να 
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πέσουν θύµατα εκφοβισµού (Mishna,2003). Επίσης, αρκετοί ερευνητές (Kavale 

& Forness ,1996; Grigorenko ,2001; Grigorenko ,2006) υποστηρίζουν ότι οι 

Μαθησιακές ∆υσκολίες συναρτώνται µε την εκδήλωση διαταρακτικής 

συµπεριφοράς, επιθετικότητας και νεανικής παραβατικότητας, αν και υπάρχουν 

έρευνες που αµφισβητούν αυτήν την άποψη (Malmgren, Abbott & Hawkins, 

1999; Leichtentritt & Shechtman, 2010). Η φύση της σχέσης των Μαθησιακών 

∆υσκολιών και των προβληµάτων συµπεριφοράς δεν είναι ακόµη πλήρως 

ξεκάθαρη, ωστόσο είναι αποδεκτό ότι δεν αποτελούν συστατικό στοιχείο των 

Μαθησιακών ∆υσκολιών αλλά συνέπειά τους. Προβλήµατα υπάρχουν και στον 

κοινωνικό τοµέα (Moisan, 1998; Kavale & Forness, 1996). Σύµφωνα µε έρευνα 

των Kavale & Forness (1996) το 75% των µαθητών µε Μαθησιακές ∆υσκολίες 

παρουσιάζουν ανεπάρκειες στις κοινωνικές δεξιότητες, βιώνουν µεγαλύτερα 

ποσοστά απόρριψης και είναι λιγότερο δηµοφιλείς συγκριτικά µε τους 

συνοµηλίκους τους. Επίσης, η συναισθηµατική ανάπτυξη των εφήβων µε 

Μαθησιακές ∆υσκολίες δεν είναι ιδιαίτερα οµαλή καθώς εµφανίζουν, σε 

µεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση µε τους συνοµηλίκους τους, χαµηλή 

αυτοεκτίµηση και αυτοαντίληψη και διατρέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο να 

εµφανίσουν άγχος, κατάθλιψη και αυτοκτονικές τάσεις (Huntington, 1993). 

1.1.2 Έκταση προβλήµατος 

Οι Μαθησιακές ∆υσκολίες παρουσιάζουν σηµαντική αύξηση τις τελευταίες 

δεκαετίες, γεγονός που κάνει πολλούς να µιλάνε για φαινόµενο της εποχής. Η 

αύξηση αυτή όµως εικάζεται ότι δεν οφείλεται σε αύξηση των κρουσµάτων 

Μαθησιακών ∆υσκολιών αλλά σε παράγοντες όπως ή µη αναγνώριση και 

καταγραφή των Μαθησιακών ∆υσκολιών ως διαταραχή πριν τριάντα χρόνια, η 

αλλαγή του τρόπου και των κριτηρίων µε τα οποία ορίζεται η εκπαιδευτική 

δυσκολία και οι περισσότερες επιστηµονικές ειδικότητες που εµπλέκονται στην 

διάγνωση (Χρηστάκης, 2006:38; Lyon, 1996). Οι δυσκολίες που υπάρχουν στην 

αποδοχή ενός κοινού ορισµού των Μαθησιακών ∆υσκολιών δηµιουργούν 

προβλήµατα και στον προσδιορισµό της έκτασης του προβλήµατος αφού κάθε 

ερευνητής εκτιµάει τον πληθυσµό των ατόµων µε Μαθησιακές ∆υσκολίες 

ανάλογα µε το πλαίσιο αναφοράς που αποδέχεται. Σύµφωνα µε τον Meier 

(αναφορά από Πόρποδα, 2003:332), περίπου το 20-25% του πληθυσµού 

αντιµετωπίζει κάποιο πρόβληµα ή δυσκολία σε κάποιο τοµέα ή αντικείµενο της 
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µάθησης. Ο Χρηστάκης (1986, αναφορά από Χρηστάκη, 2006:42) εκτιµάει ότι ο 

πληθυσµός ατόµων µε δυσκολίες µάθησης στην Ελλάδα υπολογίζεται στο 2% 

του γενικού πληθυσµού, ενώ στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας το 2004 

υπολόγιζαν το ποσοστό σε 5-10% (∆ήµου, 2008), επί του µαθητικού 

πληθυσµού. Τα ίδια ποσοστά αναφέρει και ο Lyon (2006) υπογραµµίζοντας 

επίσης, ότι σχεδόν τα µισά παιδιά που λαµβάνουν υπηρεσίες Ειδικής Αγωγής 

παρουσιάζουν Μαθησιακές ∆υσκολίες. Όσον αφορά το φύλο τα αγόρια που 

παρουσιάζουν κάποια µορφή Μαθησιακής ∆υσκολίας είναι σαφώς περισσότερα 

από τα κορίτσια µε αναλογία που υπολογίζεται σε 1προς 4. 

1.1.3 Οι Μαθησιακές ∆υσκολίες στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. 

Αν και η πληθώρα των επιστηµονικών ερευνών έχει ως πλαίσιο 

αναφοράς την παιδική ηλικία και την πρωτοβάθµια εκπαίδευση, θα πρέπει να 

γίνει σαφές ότι οι Μαθησιακές ∆υσκολίες δεν είναι αποκλειστικό πρόβληµα της 

παιδικής ηλικίας, δεν εξασθενούν µε την πάροδο του χρόνου αλλά συνεχίζονται 

στην εφηβεία και στην ενήλικη ζωή µε διαφορετικό τρόπο εκδήλωσης και ένταση 

και χρήζουν ειδικής στήριξης για την αντιµετώπιση τους (Παντελιάδου, 

Πατσιοδήµου & Μπότσας, 2004:7 & 23; Τζουριάδου, 1995:149). 

Σύµφωνα µε τις Παντελιάδου, Πατσιοδήµου και Μπότσα (2004:7) οι 

σοβαρές δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι µαθητές στην ∆ευτεροβάθµια 

εκπαίδευση δεν οφείλονται µόνο στην φύση των Μαθησιακών ∆υσκολιών, αλλά 

και στις ιδιαίτερες γνωστικές και οργανωτικές απαιτήσεις που δηµιουργούνται σε 

αυτήν την βαθµίδα. Ο µεγάλος αριθµός εκπαιδευτικών, ο όγκος των 

παρεχόµενων πληροφοριών και οι αυξηµένες γνωστικές απαιτήσεις εντείνουν τα 

προβλήµατα των µαθητών µε Μαθησιακές ∆υσκολίες. 

Οι ίδιοι ερευνητές έχουν οµαδοποιήσει τις ενδείξεις που παραπέµπουν σε 

ύπαρξη Μαθησιακών ∆υσκολιών στην ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση και τις 

περιγράφουν ακολούθως: 

 

Γλώσσα και Μαθηµατικά 

• Αποφεύγει να διαβάσει και να γράψει 

• Συχνά διαβάζει λάθος τις γραπτές πληροφορίες 

• ∆υσκολεύεται να κάνει περίληψη 
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• ∆υσκολεύεται να αναδιηγηθεί µε τη σωστή σειρά µια ιστορία 

• Έχει φτωχή κατανόηση του γραπτού λόγου 

• ∆υσκολεύεται να καταλάβει το γραπτό λόγο σε όλα τα µαθήµατα 

• Κάνει πολλά λάθη στην ορθογραφία 

• ∆υσκολεύεται στις αφηρηµένες έννοιες 

• Παράγει πολύ φτωχό γραπτό λόγο 

• ∆υσκολεύεται στην εκµάθηση ξένης γλώσσας 

• ∆υσκολεύεται στην κατανόηση της θεσιακής αξίας των ψηφίων 

• ∆υσκολεύεται στην εφαρµογή των βασικών µαθηµατικών γνώσεων 

Προσοχή και οργάνωση 

• ∆υσκολεύεται να ακολουθήσει σύνθετες οδηγίες 

• ∆υσκολεύεται να συγκεντρωθεί σε ένα έργο 

• ∆υσκολεύεται σε τεστ πολλαπλής επιλογής 

• ∆ουλεύει αργά στην τάξη και στις εξετάσεις 

• ∆εν κρατά καλές σηµειώσεις 

• ∆υσκολεύεται να ελέγξει το έργο του 

• ∆υσκολεύεται στην  οργάνωση του χρόνου και των δραστηριοτήτων 

Κοινωνικές δεξιότητες  

• ∆εν δέχεται την κριτική 

• ∆υσκολεύεται στην κατανόηση µη λεκτικών σηµάτων στην επικοινωνία 

• ∆υσκολεύεται στην ερµηνεία των κοινωνικών περιστάσεων 

• Παρερµηνεύει συχνά τη συµπεριφορά των άλλων 

• ∆υσκολεύεται στη διαπραγµάτευση ή στην υπεράσπιση του εαυτού του 

• Υποκύπτει εύκολα στην πίεση των συνοµηλίκων 

• ∆υσκολεύεται να «µπει» στη θέση του άλλου. 

(Παντελιάδου, Πατσιοδήµου και Μπότσας, 2004) 

 

1.1.4 Εντοπισµός και ∆ιάγνωση 

Σύµφωνα µε τον Νόµο 3699/2008 για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, 

«διάγνωση» νοείται η εκπαιδευτική αξιολόγηση µε σκοπό την συγκέντρωση 
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στοιχείων και δεδοµένων που θα βοηθήσουν στο σχεδιασµό και την εφαρµογή 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων παρεµβάσεων. 

Το πρώτο στάδιο της διαγνωστικής έρευνας ή αλλιώς της διαδικασίας 

αξιολόγησης σύµφωνα µε την Πολυχρονοπούλου (2003:63-64) είναι ο 

εντοπισµός και η αναγνώριση των παιδιών που έχουν ή µπορούν να 

παρουσιάσουν αργότερα κάποιο πρόβληµα. Η αναγνώριση µας δίνει σηµαντικές 

πληροφορίες για το πρόβληµα του παιδιού χωρίς να οριστικοποιεί ή να 

επιβεβαιώνει κάποια κατάσταση, υποδεικνύει απλά την ύπαρξη κάποιου 

προβλήµατος. Οι πληροφορίες αυτού του σταδίου είναι που θα κρίνουν αν το 

παιδί θα παραπεµφθεί, στη συνέχεια, για την διαφορική διάγνωση στο τοπικό 

Κέντρο ∆ιαφοροδιάγνωσης ∆ιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ∆∆Υ), στο τοπικό 

Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή σε κινητές διαγνωστικές µονάδες που 

συγκροτούνται από τις νοµαρχίες. Τελικό στάδιο, κατά συνέπεια στην διαδικασία 

αξιολόγησης του παιδιού είναι η διαφορική διάγνωση ή διαφοροδιάγνωση, µέσω 

της οποίας αποκλείονται παθήσεις µε παρόµοια συµπτώµατα ώστε να καταλήξει 

η διεπιστηµονική οµάδα που αξιολογεί το παιδί στην επικρατέστερη διάγνωση. 

Η διαφορική διάγνωση αποτελεί µέρος της διεπιστηµονικής αξιολόγησης µε 

σκοπό την συγκέντρωση των αναγκαίων δεδοµένων για τον σχεδιασµό και την 

εφαρµογή κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραµµάτων και την παροχή 

κατάλληλων υποστηρικτικών δοµών και υπηρεσιών (Νόµος 3699,2008).  

Η συνεργασία του παιδιού και των γονέων, µε τον εκπαιδευτικό αρχικά 

και την διεπιστηµονική οµάδα στη συνέχεια, είναι απαραίτητη προϋπόθεση στην 

διαδικασία αξιολόγησης (Πόρποδας, 2003:343) αλλά και στην διαδικασία 

σχεδιασµού της παρέµβασης, όπως θα αναφερθεί αναλυτικά παρακάτω. 

 

Μέθοδοι αξιολόγησης 

Οι εκπαιδευτικοί, αρχικά, και οι άλλες ειδικότητες, στην συνέχεια, 

χρησιµοποιούν διάφορες τεχνικές, τυπικά και άτυπα εργαλεία για να 

αξιολογήσουν τους µαθητές τους. Σκοπός της διαδικασίας αξιολόγησης είναι να 

συγκεντρωθούν οι πληροφορίες εκείνες που θα διαµορφώσουν το αναπτυξιακό 

και µαθησιακό προφίλ του παιδιού που παρουσιάζει προβλήµατα στην 

µαθησιακή διαδικασία, να προσδιοριστούν, δηλαδή, οι συγκεκριµένες αδυναµίες 

και δυσλειτουργίες που δυσχεραίνουν την διαδικασία της µάθησης (Πόρποδας, 
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2003:343). Στη συνέχεια µε βάση τις πληροφορίες αυτές, οι εκπαιδευτικοί θα 

κάνουν τις απαραίτητες προσαρµογές στο πρόγραµµα και στις στρατηγικές 

διδασκαλίας, θα οργανώσουν δηλαδή, την εκπαιδευτική τους παρέµβαση για να 

πετύχουν το καλύτερο δυνατό µαθησιακό αποτέλεσµα. 

Οι κυριότεροι τρόποι συγκέντρωσης των παραπάνω πληροφοριών είναι 

α) η συγκρότηση του εξελικτικού ιστορικού, β) η παρατήρηση, γ) η συνέντευξη 

και τα ερωτηµατολόγια, δ) οι κλίµακες αξιολόγησης της συµπεριφοράς, ε) οι 

λίστες ελέγχου δεξιοτήτων, στ) οι ανεπίσηµες δοκιµασίες που κατασκευάζει ο 

ίδιος ο εκπαιδευτικός και ζ) οι σταθµισµένες τυποποιηµένες δοκιµασίες. Οι 

µέθοδος αξιολόγησης που θα χρησιµοποιηθεί για κάθε περίπτωση πρέπει να 

ανταποκρίνεται στον πρωταρχικό στόχο της αξιολόγησης και να αναφέρεται στο 

συγκεκριµένο τοµέα που µας ενδιαφέρει να αξιολογήσουµε. Συνεπώς δεν 

µπορούµε να εφαρµόσουµε τις ίδιες µεθόδους αξιολόγησης για όλες τις 

περιπτώσεις των µαθητών που εµφανίζουν προβλήµατα στη µάθηση 

(Πόρποδας,2003:344).  

Οι σταθµισµένες τυποποιηµένες δοκιµασίες είναι αυτές που 

χρησιµοποιούνται περισσότερο όταν αξιολογούνται πιθανές µαθησιακές 

δυσκολίες. Οι τυποποιηµένες δοκιµασίες αξιολόγησης δίνουν µια εκτίµηση των 

δυνατοτήτων και ικανοτήτων του µαθητή, κατατάσσοντας τον σε µια 

προκαθορισµένη κλίµακα, συγκρίνοντας τις επιδόσεις του µε τις επιδόσεις µιας 

αντιπροσωπευτικής οµάδας µαθητών ίδιας ηλικίας χρησιµοποιώντας, δηλαδή, 

ως µέτρο σύγκρισης νόρµες (Αγαλιώτης, 2004:149; Πόρποδας, 2003:344). 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί όταν αξιολογούνται µαθητές που δεν 

ανήκουν σε αντιπροσωπευτική οµάδα του πληθυσµού, όσον αφορά 

κοινωνικοοικονοµικά, πολιτιστικά και γλωσσικά κριτήρια, όπως για παράδειγµα 

οι µειονότητες. Σε αυτές τις περιπτώσεις για να έχουµε αξιόπιστα αποτελέσµατα 

θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε διαφορετικές µεθόδους αξιολόγησης ή 

διαφορετικές νόρµες. 

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα τα τυποποιηµένα εργαλεία που 

χρησιµοποιούνται για την ανίχνευση µαθησιακών δυσκολιών στην 

∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση είναι το ΛΑΜ∆Α- Λογισµικό Ανίχνευσης 

Μαθησιακών ∆εξιοτήτων και Αδυναµιών που απευθύνεται σε µαθητές Ε΄ 

∆ηµοτικού έως και Β΄ Γυµνασίου και το εργαλείο Ανίχνευσης Μαθησιακών 

∆υσκολιών από Εκπαιδευτικούς (ΑΜ∆Ε) που καλύπτει ηλικίες 8 έως 15 ετών. Οι 
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δοκιµασίες που περιλαµβάνονται στο ΛΑΜ∆Α µε τη µορφή παιχνιδιών στον 

υπολογιστή, αφορούν στους τοµείς της ορθογραφίας, της µορφοσυντακτικής 

επεξεργασίας, της κατανόησης προφορικού λόγου, της κατανόησης γραπτού 

κειµένου, του λεξιλογίου, της µη λεκτικής νοητικής ικανότητας, της µνήµης 

εργασίας (εύρος προσοχής) και της αντίληψης χαρακτηριστικών µουσικής. Οι 

δεξιότητες που εξετάζει αποτελούν δείκτες µαθησιακού δυναµικού και όχι 

µετρήσεις σχολικής επίδοσης και θεωρούνται διεθνώς αξιόπιστες διαστάσεις 

µαθησιακής αξιολόγησης (Παπαδοµαρκάκης, Γκονέλα & Παπαδοπούλου, 2011). 

Όπως συνάγεται από την ονοµασία του το ΛΑΜ∆Α αποτελεί ένα πλήρες 

αυτοµατοποιηµένο εργαλείο που δεν απαιτεί την ενεργό συµµετοχή και την 

ειδική εκπαίδευση του εκπαιδευτικού για την χορήγηση του και δεν επιδέχεται 

παρέµβαση στην έκδοση των αποτελεσµάτων. Το εργαλείο ΑΜ∆Ε αξιολογεί 

δεξιότητες και συµπεριφορές που καλύπτουν τους τοµείς της πρόσληψης και 

παραγωγής προφορικού λόγου, της ανάγνωσης, της γραφής, του συλλογισµού 

και των µαθηµατικών (Παντελιάδου, Αντωνίου & Σιδερίδης, 2008). Στοχεύει στην 

αρχική αναγνώριση των µαθητών που είναι πιθανό να παρουσιάζουν 

Μαθησιακές ∆υσκολίες και χρειάζονται περαιτέρω αξιολόγηση από ειδικούς. 

Καλύπτει όλες εκείνες τις συµπεριφορές και δεξιότητες που χαρακτηρίζουν του 

µαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκολίες όπως έχουν καταγράφει στη σχετική 

βιβλιογραφία. Συµπληρώνεται από τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, βασιζόµενο στην παρατήρηση µέσα στην σχολική 

τάξη. 

Οι ανεπίσηµες δοκιµασίες ή τα άτυπα µέσα αξιολόγησης είναι, επίσης, 

µια πολύτιµη πηγή συγκέντρωσης πληροφοριών και συγκριτικά µε τις τυπικές 

διαδικασίες αξιολόγησης, που είναι πιο στατικές, έχουν δυναµικό χαρακτήρα 

αφού µπορούν να επαναλαµβάνονται τακτικά. Οι πληροφορίες που δίνουν είναι 

πρακτικά πιο χρήσιµες για τον εκπαιδευτικό και αναφέρονται, σύµφωνα µε τους 

Lloyd & Blandford (1991, αναφορά από Αγαλιώτη, 2004:156), α) στην 

κατεύθυνση της διδασκαλίας, εντοπίζονται δηλαδή, τα γνωστικά κενά του 

µαθητή βάσει του Προγράµµατος σπουδών, β) στο σηµείο έναρξης της 

διδασκαλίας, όπου καθορίζονται οι διδακτικοί στόχοι για συγκεκριµένη γνωστική 

περιοχή γ) στο τρόπο υλοποίησης της διδασκαλίας δ) στην αποτελεσµατικότητα 

της διδασκαλίας, δηλαδή, κατά πόσο επετεύχθησαν οι στόχοι αυτής. Συνήθεις 

µέθοδοι συλλογής πληροφοριών στα πλαίσια της ανεπίσηµης αξιολόγησης από 
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τον εκπαιδευτικό είναι : οι δοκιµασίες αναφοράς σε κριτήριο απόδοσης, η 

αξιολόγηση διαµέσου του Αναλυτικού Προγράµµατος, η ποιοτική ή γνωστική 

ανάλυση των λαθών των µαθητών και η αξιολόγηση µε βάση των φάκελο υλικού 

(Αγαλιώτης, 2004:157). 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι κρίσιµος στην εκπαιδευτική αξιολόγηση 

καθώς είναι µια απαιτητική διαδικασία που θα πρέπει να διεκπεραιώνεται µε 

επαγγελµατισµό και αίσθηµα ευθύνης από τον εκπαιδευτικό. Όπως αναφέρει ο 

Πόρποδας (2003:44), «στα αποτελέσµατα της αξιολόγησης θα στηριχθούν 

αποφάσεις που, ως ένα βαθµό, θα επηρεάσουν τη ζωή των παιδιών µε 

Μαθησιακές ∆υσκολίες, εξυπακούεται ότι η αξιολόγηση πρέπει να είναι 

αντικειµενική και αδιάβλητη, ώστε να εξασφαλίζονται έγκυρα και αξιόπιστα 

αποτελέσµατα». Οι εκπαιδευτικοί στην διαδικασία αναγνώρισης και 

παραποµπής του παιδιού για διάγνωση είναι πιθανό να επηρεάζονται 

περισσότερο από αρνητικές µη ακαδηµαϊκές συµπεριφορές παρά από τις 

ακαδηµαϊκές επιδόσεις του. Επιπλέον, το εκπαιδευτικό του επίπεδο, οι 

πεποιθήσεις που έχουν για την σωστή διδασκαλία, οι απόψεις τους για τις 

µαθησιακές δυσκολίες και τα προτιµώµενα µοντέλα παρέµβασης είναι 

παράγοντες που επηρεάζουν σηµαντικά τις αποφάσεις τους για παραποµπή 

του παιδιού σε διάγνωση (Drame,2002). Όπως επισηµαίνει ο Χρηστάκης 

(2006:46-47), δεν είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί σε θέση να εφαρµόσουν µια 

συστηµατική διαδικασία εκπαιδευτικής αξιολόγησης. Mόνο µετά από 

ικανοποιητική επιµόρφωση, στην οποία θα διασαφηνιστούν οι έννοιες και η 

φύση των Μαθησιακών ∆υσκολιών και θα εκπαιδευτούν οι εκπαιδευτικοί στην 

διαδικασία αναγνώρισης και αξιολόγησης τους, θα µπορούν να ανταποκριθούν 

στις απαιτήσεις της εκπαιδευτικής αξιολόγησης (Drame, 2002). Θα πρέπει να 

γίνει σαφές ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού όσον αφορά την αξιολόγηση των 

Μαθησιακών ∆υσκολιών σταµατάει στην ανίχνευση αυτών και όχι στην 

διάγνωση. 

Η ανίχνευση και αξιολόγηση των Μαθησιακών ∆υσκολιών γίνεται κυρίως 

στο ∆ηµοτικό σχολειό και συνήθως µετά την Τρίτη τάξη, καθώς το παιδί πρέπει 

να έχει διδαχτεί βασικούς τοµείς της ανάγνωσης και της γραφής ώστε να 

ικανοποιείται το βασικό διαγνωστικό κριτήριο που απαιτεί απόκλιση µεταξύ των 

νοητικών και ακαδηµαϊκών επιδόσεων του µαθητή. ∆εν είναι όµως ανεδαφικό να 

µιλάµε για ανίχνευση Μαθησιακών ∆υσκολιών στην ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση 
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καθώς η εµπειρία δείχνει ότι πολλά παιδιά διαγιγνώσκονται µε Μ.∆. στο 

Γυµνάσιο ή και στο Λύκειο, ενώ υπάρχουν και βιβλιογραφικές αναφορές για 

άτοµα που διαγνώστηκαν µε Μ.∆. µετά το Λύκειο (Mapou, 2008, αναφορά από 

Sparks & Lovett, 2009). 

 

1.1.5 Εκπαιδευτικές Παρεµβάσεις Αντιµετώπισης των Μαθησιακών ∆υσκολιών 

Λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στο στάδιο της 

αξιολόγησης ακολουθεί το στάδιο σχεδιασµού του ειδικού εκπαιδευτικού 

προγράµµατος, του προγράµµατος εκείνου που λαµβάνει υπόψη τις διατοµικές 

και ενδοατοµικές διαφορές  των παιδιών µε δυσκολίες και προσαρµόζεται σε 

αυτές. Σύµφωνα µε τον Νόµο 3699/2008 το ΚΕ∆∆Υ, αφού διαπιστώσει το είδος 

και τον βαθµό της Μαθησιακής ∆υσκολίας εισηγείται για την κατάρτιση 

εξατοµικευµένου ή οµαδικού προγράµµατος διδακτικής υποστήριξης και την 

εφαρµογή άλλων υποστηρικτικών µέτρων που κρίνονται αναγκαία. Υπό ιδανικές 

συνθήκες τον σχεδιασµό του εξατοµικευµένου, πλέον, εκπαιδευτικού 

προγράµµατος για τους µαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκολίες αναλαµβάνει η 

διεπιστηµονική οµάδα που αποτελείται α) από τον εκπαιδευτικό της γενικής 

εκπαίδευσης, β) τον εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, γ) τους γονείς, δ) τους 

σχολικούς συµβούλους ειδικής και γενικής αγωγής, ε) τον ίδιο τον µαθητή και στ) 

τον σχολικό ψυχολόγο. Ωστόσο, δεν είναι σπάνιο το γεγονός ότι ειδικά στη χώρα 

µας παραβλέπεται η συµµετοχή των γονέων και των ίδιων των µαθητών, οι 

οποίοι αγνοούνται συστηµατικά στην διαδικασία σχεδιασµού της παρέµβασης, 

παρά το γεγονός ότι είναι οι άµεσα ενδιαφερόµενοι και µπορούν να δώσουν τις 

πιο χρήσιµες και αξιόπιστες πληροφορίες (Χρηστάκης, 2006:85). 

Σύµφωνα µε τον Χρηστάκη (2006:89), οι προσαρµογές που γίνονται στα 

πλαίσια του εξατοµικευµένου εκπαιδευτικού προγράµµατος αφορούν τρεις 

κυρίως άξονες: το περιβάλλον µάθησης, το πρόγραµµα σπουδών και τις 

στρατηγικές διδασκαλίας. Επίσης, αναφέρεται και η χρήση τεχνολογίας και 

τεχνικών διδασκαλίας που θα βοηθήσουν τον µαθητή µε δυσκολίες στην 

κατάκτηση της γνώσης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. 

Κάθε εξατοµικευµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα περιλαµβάνει τα εξής: 

α)Το είδος και τον βαθµό του προβλήµατος του παιδιού, β) τους 

µακροπρόθεσµους στόχους του προγράµµατος, γ) τους βραχυπρόθεσµους 
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στόχους του, δ) την µέθοδο ή της µεθόδους διδασκαλίας, ε) τις ειδικές 

εκπαιδευτικές υπηρεσίες που πρέπει να δεχτεί το παιδί και στ) τα κριτήρια 

αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των υπηρεσιών αυτών (Χρηστάκης, 2006:96). 

Επίσης, η κατάλληλη οργάνωση της τάξης διευκολύνει την εφαρµογή του 

εξατοµικευµένου εκπαιδευτικού προγράµµατος. Συγκεκριµένα κάποιες 

µεθοδολογικές οδηγίες που συστήνονται για την υποστήριξη µαθητών µε 

Μαθησιακές ∆υσκολίες στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση και θα µπορούσαν να 

εφαρµοστούν και στην δευτεροβάθµια, τόσο στην γενική τάξη όσο και στο τµήµα 

ένταξης, προτείνουν διαµόρφωση ειδικού χώρου εργασίας ώστε να µειωθούν οι 

πιθανότητες διάσπασης της προσοχής, υποστήριξη της διδασκαλίας µε ποικίλα 

διδακτικά µέσα, αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και κυρίως του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή µέσω του οποίου υπάρχει η δυνατότητα δηµιουργίας κατάλληλου 

µαθησιακού περιβάλλοντος (Μαρκάκης & ∆ροσινού, 2001). 

Η εξατοµικευµένη εκπαιδευτική παρέµβαση εξυπακούεται ότι έχει 

προεκτάσεις και στην αξιολόγηση των επιδόσεων του µαθητή. Είναι αυτονόητο 

ένας µαθητής που διδάσκεται µε διαφορετικό τρόπο να αξιολογείται και η 

επίδοση του µε διαφορετικό τρόπο. Όπως προβλέπεται από τον πρόσφατο 

Νόµο 3699/2008 υπάρχει η δυνατότητα, ύστερα από σχετική εισήγηση του 

ΚΕ∆∆Υ, να εφαρµοστούν για τους µαθητές µε διαγνωσµένες Μαθησιακές 

∆υσκολίες εναλλακτικές µορφές αξιολόγησης των γνώσεων τους σε κάθε 

µάθηµα, όπως επίσης και εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης για τις προαγωγικές 

εξετάσεις κάθε τάξης αλλά και για τις εισαγωγικές εξετάσεις στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση. 

 

1.2 Ο Θεσµός της Ένταξης 

Η εκπαίδευση των παιδιών µε Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες µε άλλα 

παιδιά τυπικής ανάπτυξης στην ίδια εκπαιδευτική µονάδα είναι ένα θέµα που 

έχει απασχολήσει ιδιαίτερα έντονα τον χώρο της εκπαίδευσης τα τελευταία 

χρόνια. Αν και αποτελεί αντικείµενο µελέτης και συζήτησης από την αρχή της 

δεκαετίας του 1970, η συνεκπαίδευση όπως ονοµάζεται έχει κερδίσει έδαφος τα 

τελευταία χρόνια και η εφαρµογή της έγινε γνωστή µε τους όρους σχολική 

ενσωµάτωση ( integration) ή ένταξη, ένταξη του παιδιού µε Ειδικές 
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Εκπαιδευτικές Ανάγκες στο γενικό σχολείο και ενσωµάτωση του στην οµάδα 

των συµµαθητών του τυπικής ανάπτυξης (Χρηστάκης,2006:121). Αναφορικά µε 

την εκπαίδευση των µαθητών µε Μαθησιακές ∆υσκολίες στο γενικό σχολείο 

έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις για τα αποτελέσµατα που θα έχει η 

ενταξιακή εκπαίδευση σε αυτούς τους µαθητές. Παρά τις όποιες επιφυλάξεις, 

ωστόσο, υπάρχει η τάση οι µαθητές µε Μ.∆. να εκπαιδεύονται σε όλο και 

λιγότερο περιοριστικά πλαίσια (MacLeskey, Henry & Axelrod,1999). 

Η ένταξη όλων των µαθητών µε Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στην 

γενική τάξη είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο. Υπάρχουν µαθητές µε πολύ σοβαρές 

αναπηρίες που η εκπαίδευση τους στο γενικό σχολείο θα ήταν µάλλον ανώφελη 

και πιθανόν επιζήµια για τους ίδιους. Υπάρχουν όµως πολλές κατηγορίες 

µαθητών µε Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες όπως οι µαθητές µε αισθητηριακές 

και κινητικές αναπηρίες, οι µαθητές µε ελαφριά νοητική υστέρηση, µε 

προβλήµατα λόγου, οµιλίας και συµπεριφοράς και οι µαθητές µε Μαθησιακές 

∆υσκολίες που µπορούν να ενταχθούν επιτυχώς στο γενικό σχολείο 

οποιασδήποτε βαθµίδας, µε προϋπόθεση να µην παρουσιάζουν άλλες σοβαρές 

δυσκολίες ή ανεπάρκειες (Χρηστάκης, 2006:129). 

Στο ίδιο πνεύµα, ο νόµος 3699/2008 προβλέπει τρία πλαίσια µέσα στα 

οποία είναι δυνατή η φοίτηση µαθητών µε Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στο 

γενικό σχολείο. Στο πρώτο πλαίσιο οι µαθητές φοιτούν κανονικά στην τάξη του 

γενικού σχολείου, υποστηριζόµενοι από τον εκπαιδευτικό της τάξης ο οποίος 

συνεργάζεται µε το ΚΕ∆∆Υ και τους σχολικούς συµβούλους γενικής και ειδικής 

εκπαίδευσης. Προϋπόθεση για την εφαρµογή αυτού του πλαισίου ένταξης είναι 

να πρόκειται για µαθητές µε ήπιες Μαθησιακές ∆υσκολίες. Το δεύτερο πλαίσιο 

προβλέπει την φοίτηση του µαθητή µέσα στη γενική τάξη µε παράλληλη 

στήριξη-συνεκπαίδευση από εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής. Η παράλληλη 

στήριξη παρέχεται σε µαθητές που µε κατάλληλη υποστήριξη µπορούν να 

παρακολουθήσουν το αναλυτικό πρόγραµµα της τάξης τους ή σε µαθητές µε 

σοβαρότερες εκπαιδευτικές ανάγκες οι οποίοι όµως δεν έχουν πρόσβαση σε 

Ειδικό Σχολείο ή τµήµα ένταξης. Την παράλληλη στήριξη εισηγείται 

αποκλειστικά το τοπικό ΚΕ∆∆Υ το οποίο και καθορίζει τις ώρες που θα λαµβάνει 

χώρα κατά περίπτωση. Το τρίτο πλαίσιο φοίτησης είναι το Τµήµα Ένταξης που 

λειτουργεί µέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης, κατόπιν 

υποδείξεως του ΚΕ∆∆Υ, υπό την προϋπόθεση να υπάρχουν τουλάχιστον τρείς 
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µαθητές. Τα τµήµατα ένταξης µπορούν να πάρουν δύο µορφές. Στην πρώτη 

τους µορφή φοιτούν µαθητές µε ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι 

παρακολουθούν κοινό και εξειδικευµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα που δεν 

υπερβαίνει τις 15 διδακτικές ώρες εβδοµαδιαίως για κάθε µαθητή. Στα τµήµατα 

ένταξης αυτής της µορφής µπορούν να φοιτούν και µαθητές χωρίς διάγνωση 

αφού δοθεί σχετική έγκριση από τον σχολικό σύµβουλο Ειδικής Αγωγής. Στην 

δεύτερη µορφή των τµηµάτων ένταξης φοιτούν µαθητές µε σοβαρότερες 

εκπαιδευτικές ανάγκες οι οποίοι παρακολουθούν εξειδικευµένο οµαδικό ή 

εξατοµικευµένο πρόγραµµα διευρυµένου ωραρίου, κατόπιν εισηγήσεως του 

ΚΕ∆∆Υ. Οι µαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκολίες φοιτούν στο γενικό σχολείο 

παρακολουθώντας τµήµα ένταξης ή δέχονται παράλληλη στήριξη από 

εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής, όταν αυτό είναι δυνατό.  

Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι η ένταξη των µαθητών µε Μαθησιακές 

∆υσκολίες, ή οποιαδήποτε άλλη Ειδική Εκπαιδευτική Ανάγκη, στην γενική 

εκπαίδευση δεν πρέπει να στερήσει από τα παιδιά αυτά οποιαδήποτε 

υποστηρικτική εκπαίδευση ή άλλη υπηρεσία που χρειάζονται, στα πλαίσια του 

αξιώµατος των ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά (Χρηστάκης, 

2006:84). Αντίστοιχα, δεν θα πρέπει οι εξατοµικευµένες παρεµβάσεις προς τον 

µαθητή µε δυσκολίες να επιβαρύνουν τους υπόλοιπους µαθητές της τάξης και 

να υποβαθµιστεί η ποιότητα της εκπαίδευσης που λαµβάνουν. Την ανησυχία 

τους ότι οι εκπαιδευτικές παρεµβάσεις και προσαρµογές που θα γίνουν για τους 

µαθητές µε Ε.Ε.Α. θα είναι εις βάρος των υπόλοιπων µαθητών της τάξης έχει 

εκφράσει µερίδα εκπαιδευτικών (Heiman, 2004). H έρευνα όµως δεν έχει 

αποδείξει κάτι τέτοιο, αντιθέτως υπάρχει πλήθος βιβλιογραφικών αναφορών 

που επισηµαίνουν τα ακαδηµαϊκά και κοινωνικά οφέλη που υπάρχουν από την 

διδασκαλία παιδιών µε και χωρίς Ε.Ε.Α. στη γενική τάξη, µε την προϋπόθεση 

βέβαια ότι εφαρµόζονται σωστά οι παρεµβάσεις (Cawley at al, 2002, Katz & 

Mirenda, 2002a ; Katz & Mirenda, 2002b; Klinger & Vaughn, 1999). 

Κατά συνέπεια, για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ένταξης και 

των σύγχρονων τάσεων που επικρατούν στην εκπαίδευση οι εκπαιδευτικοί θα 

πρέπει να χρησιµοποιούν ποικιλία διδακτικών τεχνικών και να είναι ευέλικτοι σε 

εκπαιδευτικές προσαρµογές που θα ικανοποιούν τις ανάγκες του 

ποικιλόµορφου µαθητικού πληθυσµού. Όπως επισηµαίνει ο Χρηστάκης 

(2006:93), µετά την κίνηση της σχολικής ενσωµάτωσης ο ρόλος των 



18 

 

εκπαιδευτικών της ειδικής αγωγής αλλάζει και ένα µεγάλο µέρος ευθύνης για την 

εκπαίδευση των ατόµων µε Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες αναλαµβάνει πλέον 

ο εκπαιδευτικός γενικής εκπαίδευσης. 

 

1.3 Η Ετοιµότητα των Εκπαιδευτικών - Είναι προετοιµασµένοι να 
αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά µαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκολίες; 
 

1.3.1. Η έννοια της εκπαιδευτικής ετοιµότητας 

Ο όρος εκπαιδευτική ετοιµότητα χρησιµοποιείται στη µελέτη αυτή µε την 

έννοα που του αποδίδει ο Γεωργογιάννης (2009:33-34) «Με τον όρο 

εκπαιδευτική ετοιµότητα εννοούµε ότι, εκτός από τις γνώσεις, που αποκτά ο 

εκπαιδευτικός στις βασικές του σπουδές, κατέχει γνώσεις και δεξιότητες 

αναφορικά µε τη µετουσίωση των θεωρητικών επιστηµονικών και ερευνητικών 

γνώσεών του στη σχολική πράξη. Συγκεκριµένα, θα πρέπει ο εκπαιδευτικός 

εκτός από τα παραπάνω, να γνωρίζει τους κανόνες διδακτικής που διδάχθηκε 

στο Πανεπιστήµιο (και αποτελούν µέρος της εκπαιδευτικής επάρκειάς του), και 

να µπορεί να εφαρµόζει αυτούς τους κανόνες διδακτικής κατά την εκπαιδευτική 

διαδικασία στην τάξη». 

Με βάση τον παραπάνω ορισµό η εκπαιδευτική ετοιµότητα συναρτάται 

άµεσα από την εκπαιδευτική επάρκεια των εκπαιδευτικών, η οποία προϋποθέτει 

την απόκτησης στη διάρκεια των βασικών σπουδών επαρκών γνώσεων για το 

γνωστικό αντικείµενο που διδάσκουν, αλλά και θεωρητικών και πρακτικών 

γνώσεων Παιδαγωγικής και ∆ιδακτικής. Στην περίπτωση των εκπαιδευτικών 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης οι θεωρητικές και πρακτικές αυτές γνώσεις δεν 

είναι πάντα δεδοµένες και πολύ συχνά δεν αποκτώνται στα πλαίσια των 

βασικών τους σπουδών. Ιδανικά βέβαια, για να αποκτηθεί πραγµατική 

ετοιµότητα θα πρέπει να υπάρχει σύνδεση της θεωρίας µε την πράξη, να 

υπάρχει δηλαδή πρακτική εξάσκηση. Ειδικά για την εκπαίδευση παιδιών µε 

Ε.Ε.Α στην γενική τάξη, η συµβολή της πρακτικής άσκησης είναι πολύ 

σηµαντική (Yasutake & Lerner, 1996). 
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1.3.2 Εκπαίδευση και Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή 

Η σχολική ένταξη και ενσωµάτωση των µαθητών µε Ειδικές 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες, πέρα από κοινωνική και εκπαιδευτική επιταγή αποτελεί 

µια πρόκληση για τον εκπαιδευτικό κάθε βαθµίδας, ο οποίος προσπαθεί να 

παρέχει στην ίδια σχολική τάξη ίσες ευκαιρίες µάθησης σε µαθητές µε ποικίλες 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Κι ενώ θα περίµενε κανείς όλο το εκπαιδευτικό σύστηµα 

της χώρας να λειτουργεί συµφώνα µε τις αρχές της ενταξιακής εκπαίδευσης, η 

προετοιµασία των εκπαιδευτικών της ∆ευτεροβάθµιας, κυρίως, Εκπαίδευσης να 

αντιµετωπίσουν εκπαιδευτικά µαθητές µε Ε.Ε.Α. είναι ελάχιστη και στις 

περισσότερες περιπτώσεις ανύπαρκτη. Ο µόνος τρόπος εξειδίκευσης των 

εκπαιδευτικών ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην Ειδική αγωγή είναι µέσω 

σχετικών Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων πανεπιστηµιακών τµηµάτων της 

Ελλάδας και του εξωτερικού ή µέσω προγραµµάτων επιµόρφωσης. Όπως 

αναφέρουν οι Παντελιάδου και Πατσιοδήµου (2000) έχει καθιερωθεί στην χώρα 

µας η εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή να πραγµατοποιείται µέσω των θεσµών 

της επιµόρφωσης και της µετεκπαίδευσης από τους οποίους όµως ωφελείται 

ελάχιστος αριθµός εκπαιδευτικών και ειδικά η µετεκπαίδευση προβλέπεται µόνο 

για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. 

Το µεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στη 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση στερείται θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων σε 

θέµατα ειδικής αγωγής, καθώς κατά την διάρκεια των προπτυχιακών τους 

σπουδών δεν προβλεπόταν διδασκαλία σχετικών µαθηµάτων. Τα περισσότερα 

πανεπιστηµιακά τµήµατα, ακόµη και των λεγόµενων «καθηγητικών σχολών», 

δεν περιλαµβάνουν στο πρόγραµµα σπουδών τους µαθήµατα σχετικά µε την 

Ειδική Αγωγή, ούτε ως επιλεγόµενα. Πολλές πανεπιστηµιακές σχολές που 

τροφοδοτούν µε διδακτικό προσωπικό την ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση της 

χώρα µας δεν περιλαµβάνουν καν παιδαγωγικά µαθήµατα ή τα περιλαµβάνουν 

ως µαθήµατα επιλογής. Επιπλέον, η γενική απουσία µαθηµάτων ψυχολογίας 

στις βασικές προπτυχιακές σπουδές αυτών των εκπαιδευτικών δυσκολεύει την 

κατανόηση ακόµη και της ορολογίας της Ειδικής Αγωγής, πόσο µάλλον των 

θεµάτων της (Παντελιάδου και Πατσιοδήµου, 2000:38). Εξαίρεση αποτελούν 

κάποια τµήµατα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) που 

έχουν εντάξει στο πρόγραµµα σπουδών τους µαθήµατα Ειδικής Αγωγής που 
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αφορούν, κυρίως, κινητικές αναπηρίες. Επίσης, µαθήµατα Ειδικής αγωγής 

διδάσκονται σε κάποιες Φιλοσοφικές σχολές και σε σχολές Ψυχολογίας. 

Συνεπώς, οι νέοι εκπαιδευτικοί µπαίνουν στην τάξη χωρίς εφόδια, γνώσεις και 

προετοιµασία για να διδάξουν ένα µαθητικό πληθυσµό µε ειδικές ή και 

διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, ως θεσµός στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστηµα επιδιώκει να συµπληρώσει, να διορθώσει, να εκσυγχρονίσει και να 

τελειοποιήσει την κατάρτιση του εκπαιδευτικού ώστε να ανταποκριθεί στο βάρος 

των επαγγελµατικών του υποχρεώσεων (Παπακωνσταντίνου, 1982, αναφορά 

απο Παντελιάδου και Πατσιοδήµου, 2000). Ο εκσυγχρονισµός της κατάρτισης 

του εκπαιδευτικού και η ενηµέρωση του για τις πιο πρόσφατες τάσεις και 

εξελίξεις στις επιστήµες της Αγωγής σε συνδυασµό µε τις κοινωνικοπολιτικές 

εξελίξεις που επικρατούν στη σύγχρονη κοινωνία επιβάλουν την εξοικείωση του 

εκπαιδευτικού µε µαθητές µε Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και την εκπαίδευση 

του σε θέµατα Ειδικής Αγωγής. Ωστόσο, στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάποιος 

επιµορφωτικός φορέας που να εφαρµόζει συστηµατικά και σε τακτική βάση 

επιµορφωτικά προγράµµατα στην Ειδική Αγωγή. Η επιµόρφωση των 

εκπαιδευτικών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σε θέµατα Ειδικής Αγωγής 

συντελείται από τα Περιφερειακά Επιµορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.), από τα 

Επιχειρησιακά Προγράµµατα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.), από Σεµινάρια Συµβούλων, από Σεµινάρια 

Πανεπιστηµίων, από Σεµινάρια Συλλόγων και από σεµινάρια Ιδιωτικών φορέων. 

Αρµοδιότητα των Π.Ε.Κ., όπως προκύπτει µέσα από σειρά Προεδρικών 

∆ιαταγµάτων (Π.∆. 250/1992, 101/1994, 145/1997, 45/1999) είναι η εισαγωγική, 

περιοδική και βραχείας διάρκειας επιµόρφωση των εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Στα πλαίσια της Α΄ Φάσης της 

εισαγωγικής επιµόρφωσης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών γίνεται αναφορά 

στις Μαθησιακές ∆υσκολίες, ενώ κατά την περιοδική επιµόρφωση δύναται να 

υλοποιούνται και προγράµµατα που αναφέρονται στις Μαθησιακές ∆υσκολίες 

και τις Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν 

σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής συµµετείχαν σε ειδικά επιµορφωτικά 

προγράµµατα διάρκειας έως 200 ωρών.  

Τα προγράµµατα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. εντάσσονται στην εθνική στρατηγική για 

την εκπαίδευση και αναλαµβάνουν δράσεις θεσµικού χαρακτήρα στον τοµέα 
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ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού 

(http://www.epeaek.gr/epeaek/el/a_2_1_1.html). Στα πλαίσιά τους 

αναπτύσσονται και επιµορφωτικά προγράµµατα σχετικά µε την εκπαίδευση και 

υποστήριξη ατόµων µε Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες τα οποία µπορούν να 

παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης. 

Σύµφωνα µε τον Νόµο 1304/1982 και τις τροποποιήσεις του, ανάµεσα 

στις αρµοδιότητες και τις υποχρεώσεις των σχολικών συµβούλων είναι και η 

διοργάνωση ενηµερωτικών σεµιναρίων εκτός του ωραρίου των εκπαιδευτικών 

µε θέµατα που οι ίδιοι επιλέγουν ανάλογα µε τις ανάγκες των εκπαιδευτικών. Η 

θεµατολογία τους µπορεί να περιλαµβάνει και θέµατα Ειδικών Εκπαιδευτικών 

Αναγκών. 

Σύµφωνα µε τους Νόµους 3699/2008 και 4024/2011, τα πανεπιστήµια 

παρέχουν σεµινάρια επιµόρφωσης στην ειδική αγωγή, αποδεδειγµένης 

διάρκειας τουλάχιστον 400 ωρών τα οποία αναγνωρίζονται και ως τυπικό 

προσόν πρόσληψης στην Ειδική Αγωγή, εφόσον έχουν αποκτηθεί µέχρι τις 

31/8/2010. Από 30/6/2010 και έπειτα τα σεµινάρια που προσφέρουν τα 

πανεπιστήµια έχουν διάρκεια 500 ωρών. 

Έντονη είναι η κριτική που ασκείται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς 

για την θεµατολογία, τον χαρακτήρα (θεωρητικό-πρακτικό), την διάρκεια και τον 

τρόπο επιλογής των επιµορφούµενων (Αγαλιώτης, 2008; Παντελιάδου, 

Πατσιοδήµου, 2000). Θεωρούν ότι στηρίζονται σε θεωρητικές και πολιτικές 

επιλογές, χωρίς να ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα και χωρίς να 

λαµβάνουν υπόψη τις ανάγκες των εκπαιδευτικών, όπως αυτοί τις εκφράζουν. 

Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί η θέση πολλών εκπαιδευτικών ∆ευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης που διαφωνούν µε την επιµόρφωση τους σε θέµατα Ειδικής 

Αγωγής καθώς θεωρούν ότι οι Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες δεν 

αντιµετωπίζονται στην Γενική ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Παντελιάδου και 

Πατσιοδήµου, 2000). Άποψη που δείχνει, τουλάχιστον, έλλειψη ενταξιακής 

κουλτούρας από πλευράς των εκπαιδευτικών. 
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1.3.3 Τυπικά Προσόντα Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

Εξετάζοντας, την εκπαιδευτική ετοιµότητα των καθηγητών 

∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης να διδάξουν µαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκολίες 

θα πρέπει να εξετάσουµε την εκπαιδευτική τους επάρκεια για την διδασκαλία . 

µαθητών µε Μαθησιακές ∆υσκολίες. Στην παρούσα εργασία όταν γίνεται 

αναφορά στα οριζόµενα από τον νόµο τυπικά προσόντα πρόσληψης 

εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή θα χρησιµοποιούνται εναλλακτικά οι όροι 

ειδική παιδαγωγική επάρκεια ή επάρκεια στην Ειδική Αγωγή, που είναι όροι 

ευρύτατα διαδεδοµένοι στην εκπαιδευτική κοινότητα και χρησιµοποιούνται για να 

δηλώσουν την κατοχή τυπικών προσόντων διδασκαλίας ατόµων µε Ειδικές 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Νόµος 

3499/2008) και τις ετήσιες σχετικές εγκυκλίους που ρυθµίζουν την Εκπαίδευση 

ατόµων µε Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, το εκπαιδευτικό προσωπικό που 

διδάσκει µαθητές µε Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στην ∆ευτεροβάθµια 

εκπαίδευση θα πρέπει να κατέχει ένα τουλάχιστον από τα παρακάτω τυπικά 

προσόντα, πλέον των βασικών τους σπουδών: α) ∆ιδακτορικό δίπλωµα στην 

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ), β) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην 

ΕΑΕ ή στη σχολική ψυχολογία, γ) Πτυχίο διετούς µετεκπαιδεύσεως στην ΕΑΕ 

των ∆ιδασκαλείων, δ) πιστοποιητικό παρακολούθησης ετήσιων σεµιναρίων 

κατάρτισης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήµια ή από αναγνωρισµένους κρατικούς 

φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευµάτων, αποδεδειγµένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) 

ωρών και ε) τουλάχιστον τριετή αποδεδειγµένη προϋπηρεσία στην ΕΑΕ. 

 

1.3.4 Οι συνέπειες της µη επαρκούς προετοιµασίας των εκπαιδευτικών 

Οι συνέπειες της ανεπαρκούς εκπαίδευσης και κατάρτισης των 

εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή δεν εντοπίζονται µόνο στους µαθητές αλλά 

και στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Οι 

περισσότεροι οδηγούνται στις σχολικές αίθουσες µη γνωρίζοντας τι είναι οι 

Μαθησιακές ∆υσκολίες, πως ανιχνεύονται, πως αξιολογούνται, πως 

αντιµετωπίζονται πρακτικά και συχνά διακατέχονται από στερεότυπα για το τι 

µπορούν και τι δεν µπορούν να κάνουν οι µαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκολίες ή 
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άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες (Norman, Caseau &Stefanich, 1998) . Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Παντελιάδου και Πατσιοδήµου (2000), οι 

εκπαιδευτικοί εγκαταλείπονται χωρίς στήριξη, να αντιµετωπίσουν µόνοι τους τα 

ιδιαίτερα προβλήµατα των παιδιών στην τάξη τους, και δυστυχώς αποτυγχάνουν 

ή αρνούνται να αναλάβουν οποιαδήποτε ευθύνη. Η έλλειψη γνώσεων και 

δεξιοτήτων, ειδικά για την εκπαιδευτική αντιµετώπιση µιας τόσο κοινής οµάδας 

Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών, ενισχύουν το αίσθηµα επαγγελµατικής 

ανασφάλειας και περιορίζουν την ικανοποίηση που λαµβάνει ο εκπαιδευτικός 

από το έργο του. 

Οι Schumm & Vaughn (1995) ερεύνησαν την ετοιµότητα (readiness) 1000 

εκπαιδευτικών όλων των βαθµίδων ως προς την διδασκαλία µαθητών µε ήπιες 

και µέτριες µειονεξίες. Τα θέµατα που εξετάστηκαν αφορούσαν τις γνώσεις, τις 

δεξιότητες, την αυτοπεποίθηση, την εφαρµογή εκπαιδευτικών προσαρµογών για 

τους µαθητές µε µειονεξίες και την δυνατότητα γενίκευσης αυτών των 

προσαρµογών σε όλη την τάξη. Από τα αποτελέσµατα της έρευνας προέκυψε 

ότι οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται ανεπαρκείς να διδάξουν µαθητές µε κάποια 

µειονεξία, θεωρούν ότι στερήθηκαν ευκαιρίες συνεργασίας µε εκπαιδευτικούς 

εξειδικευµένους στην Ειδική Αγωγή και κάνουν σπάνια και µη συστηµατική 

χρήση εκπαιδευτικών προσαρµογών. Κατά συνέπεια η ετοιµότητα τους 

αξιολογήθηκε ως µη επαρκής.  

Η έλλειψη βασικών γνώσεων σε θέµατα Μαθησιακών ∆υσκολιών που 

έχουν οι εκπαιδευτικοί γενικής ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, προκύπτει και από 

την έρευνα των Watson και Bond (2007), στην οποία το 50% των 

συµµετεχόντων εκπαιδευτικών είχε άγνοια για τα βασικά χαρακτηριστικά των 

µαθητών µε Μ.∆., ακόµα για το ότι είναι διανοητικά ικανοί. Σε παρόµοια 

αποτελέσµατα κατέληξαν και οι Rojewski και Pollard (1993) που διαπίστωσαν 

ότι το ένα τρίτο των εκπαιδευτικών ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που διδάσκουν 

µαθητές µε Ε.Ε.Α. στο γενικό σχολείο, δεν είχαν λάβει καµία προηγούµενη 

καθοδήγηση ή εκπαίδευση. Η ανίχνευση των Μαθησιακών ∆υσκολιών είναι 

επίσης ένα πεδίο στο οποίο, οι εκπαιδευτικοί γενικής παιδείας, φαίνεται να 

υστερούν. Την ανετοιµότητα τους να προσδιορίσουν τις ιδιαίτερες µαθησιακές 

δυνατότητες κάθε µαθητή στη γενική τάξη δήλωσε και η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών γενικής παιδείας που συµµετείχαν σε επιµορφωτικό πρόγραµµα 

για την διδασκαλία µαθητών µε Ε.Ε.Α. στην γενική τάξη (Lyon, Vaasen & 
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Toomey, 1989, αναφορά από Norman, Caseau, Stefanich, 1998). Θεωρούν 

επίσης, ότι η εκπαίδευση που έλαβαν δεν τους προσέφερε ικανοποιητική 

κατάρτιση και εµπειρίες που θα τους βοηθήσουν να αντιµετωπίσουν τις 

ιδιαίτερες ανάγκες ενός ποικιλόµορφου µαθητικού πληθυσµού. Στην ανεπαρκή 

κατάρτιση και προετοιµασία αποδίδει ο Lyon (1996) την τάση κάποιων 

εκπαιδευτικών να παραπέµπουν περισσότερους µαθητές, από όσους θα 

έπρεπε, στη λήψη εξειδικευµένων υπηρεσιών, καθώς οι ίδιοι αισθάνονται ότι δεν 

έχουν τα εφόδια να τους βοηθήσουν. 

Την περιορισµένη και µη επαρκή χρήση εκπαιδευτικών προσαρµογών 

και εναλλακτικών διδακτικών στρατηγικών από τους εκπαιδευτικούς γενικής 

παιδείας υποδεικνύει και η έρευνα της deBettenCourt (1999). Επιπλέον, στην 

ίδια έρευνα φάνηκε να υπάρχει µια ανάλογη σχέση ανάµεσα στον αριθµό 

µαθηµάτων Ειδικής Αγωγής που είχαν λάβει οι εκπαιδευτικοί κατά την διάρκεια 

των σπουδών τους και στην συχνότητα χρήσης διαφορετικών διδακτικών 

στρατηγικών και εξατοµικευµένης διδασκαλίας. 

 

1.3.5 Στάσεις των εκπαιδευτικών και ετοιµότητα 

Η ετοιµότητα όµως των εκπαιδευτικών να διδάξουν µαθητές µε 

Μαθησιακές ∆υσκολίες και γενικότερα µε Ε.Ε.Α., δεν εξαρτάται µόνο από τις 

γνώσεις και τις δεξιότητες τους. Καθοριστικός παράγοντας για την ετοιµότητα 

των εκπαιδευτικών να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά µαθητές µε Μαθησιακές 

∆υσκολίες στην γενική τάξη είναι οι στάσεις τους απέναντι την ένταξη 

(VanRausen, Shoho & Barker, 2000). 

Η έρευνα των VanRausen, Shoho & Barker (2000) εξέτασε τις στάσεις 

εκπαιδευτικών που εργάζονται σε Λύκειο αναφορικά µε την ένταξη σε αυτό 

µαθητών µε Ειδικές εκπαιδευτικές Ανάγκες. Από τα αποτελέσµατα φάνηκε ότι οι 

εκπαιδευτικοί που είχαν λάβει κάποια εκπαίδευση ή επιµόρφωση στην Ειδική 

Αγωγή καθώς και αυτοί που είχαν θετική στάση ως προς την ένταξη είχαν την 

τάση να αναζητούν περισσότερες εκπαιδευτικές πρακτικές για να διευκολύνουν 

την ένταξη των µαθητών µε ΕΕΑ και ήταν πιο πρόθυµοι να αναλάβουν τάξη 

στην οποία φοιτούν µαθητές µε ΕΕΑ. Σε παρόµοια ευρήµατα κατέληξαν και οι 

Subban & Sharma (2006) που ερεύνησαν τις στάσεις εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Βικτόρια της Αυστραλίας. Συγκεκριµένα, όσοι 
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εκπαιδευτικοί είχαν λάβει κάποια εκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή ήταν πιο 

θετικοί και λιγότερο ανήσυχοι αναφορικά µε την ένταξη . Θετική στάση επίσης 

έδειξαν και όσοι εκπαιδευτικοί είχαν στο περιβάλλον τους άτοµα µε Ε.Ε.Α.. 

Αρνητική ή λιγότερο θετική στάση απέναντι στην ένταξη φαίνεται να 

έχουν οι εκπαιδευτικοί µεγαλύτερης ηλικίας (Cornoldi et al., 1998) και οι 

εκπαιδευτικοί που δεν έχουν επιµόρφωση σε θέµατα ένταξης και Ειδικής 

Αγωγής (Menlove, Hudson & Suter, 2001). Απροθυµία ως προς την ένταξη 

δείχνουν επίσης και οι εκπαιδευτικοί ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Barco, 2007; 

Vaughn & Schumm, 1994, αναφορά από deBettenCourt, 1999) η οποία 

αποδίδεται κυρίως στα ασφυκτικά χρονοδιαγράµµατα για την κάλυψη της ύλης 

που δεν επιτρέπουν τροποποιήσεις στην διδασκαλία. 

Παρατηρούµε λοιπόν ότι πληθώρα ερευνών τονίζει την σχέση που 

υπάρχει ανάµεσα στην διαµόρφωση των στάσεων των εκπαιδευτικών, 

αναφορικά µε την ένταξη παιδιών µε Ε.Ε.Α., και στην κατάρτιση που έχουν λάβει 

στην Ειδική Αγωγή (Briggs, Johnson, Shepherd, & Sedbrook, 2002; Harvey, 

1985, αναφορά από Subban και Sharma, 2006; Powers, 2002). Ενθαρρυντικά 

είναι τα αποτελέσµατα ερευνών που δείχνουν ότι ακόµα και οι υφιστάµενες 

αρνητικές στάσεις ή η απροθυµία των εκπαιδευτικών να διδάξουν µαθητές µε 

Ε.Ε.Α. στη γενική τάξη, µπορούν να αλλάξουν µε κατάλληλες επιµορφωτικές 

παρεµβάσεις  

Από την µέχρι τώρα βιβλιογραφική ανασκόπηση του θέµατος της 

ετοιµότητας των εκπαιδευτικών γενικής παιδείας να διδάξουν µαθητές µε 

Μαθησιακές ∆υσκολίες προκύπτει επιτακτική η ανάγκη για καλύτερη 

προετοιµασία, είτε κατά την διάρκεια των βασικών σπουδών τους, είτε αργότερα 

µε την µορφή επιµόρφωσης και επαγγελµατικής κατάρτισης. Οι Watson και 

Bond (2007) προτείνουν την υποχρεωτική διδασκαλία µαθηµάτων Ειδικής 

Αγωγής τόσο στους προπτυχιακούς όσο και στους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς  

 

1.4 Ερευνητικές Υποθέσεις και Ερωτήµατα 
 

Με βάση το πλαίσιο που τέθηκε παραπάνω, µπορούµε να διατυπώσουµε 

τις ακόλουθες υποθέσεις:  
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Οι εκπαιδευτικοί ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης νοιώθουν ανασφαλείς και 

ανεπαρκείς να ανταποκριθούν στον ρόλο τους όταν αντιµετωπίζουν µαθητές µε 

Μ.∆. στην γενική τάξη, καθώς θεωρούν ότι οι γνώσεις και οι ικανότητες τους 

αναφορικά µε τη συγκεκριµένη οµάδα µαθητών είναι εξαιρετικά περιορισµένες.  

Οι εκπαιδευτικοί ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, δεδοµένης της 

περιορισµένης κατάρτισης που λαµβάνουν στην χώρα µας, είναι απρόθυµοι ή 

και αρνητικοί στην φοίτηση µαθητών µε Μαθησιακές ∆υσκολίες στην γενική 

τάξη. 

Οι επιµορφωτικές ανάγκες, οι στάσεις και οι πρακτικές των εκπαιδευτικών, 

αναφορικά µε την αντιµετώπιση των Μαθησιακών ∆υσκολιών στην γενική τάξη, 

διαφοροποιούνται σηµαντικά ανάλογα µε το αν κατέχουν ή όχι επάρκεια στην 

Ειδική Αγωγή. 

 

Τα επί µέρους ερευνητικά ερωτήµατα είναι τα ακόλουθα : 

Κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης θεωρούν ότι 

κατέχουν τις απαραίτητες και βασικές γνώσεις για την ανίχνευση και 

αντιµετώπιση των Μαθησιακών ∆υσκολιών και κατά πόσο αισθάνονται επαρκείς 

να διδάξουν αυτήν την οµάδα µαθητών; 

Ποια είναι η στάση των εκπαιδευτικών ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ως 

προς την φοίτηση των µαθητών µε Μαθησιακές ∆υσκολίες στη Γενική 

εκπαίδευση;  

Υπάρχουν σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς που 

έχουν παιδαγωγική επάρκεια και σε όσους δεν έχουν, αναφορικά µε τις 

επιµορφωτικές ανάγκες, τις στάσεις τους, καθώς και τις πρακτικές που 

χρησιµοποιούν στην ανίχνευση και εκπαιδευτική αντιµετώπιση των µαθητών µε 

Μαθησιακές ∆υσκολίες ; 

Παράλληλα, θα διερευνηθούν οι ανάγκες επιµόρφωσης και 

επαγγελµατικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε 

θέµατα Μαθησιακών ∆υσκολιών. 

 

1.5 Χρησιµότητα της έρευνας 

Η ελλιπής γνώση και κατανόηση της φύσης των Μαθησιακών ∆υσκολιών 

από τους εκπαιδευτικούς ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στερεί από τους 
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µαθητές αυτής της οµάδας την ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών και τους 

χρεώνει µια σχολική αποτυχία, µε τις συνακόλουθες συνέπειες αυτής, η οποία 

θα µπορούσε να αποφευχθεί µε την κατάλληλη εκπαιδευτική παρέµβαση. Η 

αναγνώριση τυχόν γνωστικών ελλείψεων και πιθανής ανεπάρκειας των 

εκπαιδευτικών της ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης να ανταποκριθούν στις ειδικές 

ανάγκες του παιδιού µε Μαθησιακές ∆υσκολίες είναι το πρώτο βήµα για την 

λήψη εκπαιδευτικών µέτρων που θα βοηθήσουν τον µαθητή και θα 

αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του. 

Επιπλέον, από την επεξεργασία των απαντήσεων θα διαπιστωθεί κατά 

πόσο η κατοχή, ή µη, τυπικών προσόντων διδασκαλίας για µαθητές µε Ειδικές 

Εκπαιδευτικές ανάγκες διαφοροποιεί ουσιαστικά τις επιµορφωτικές ανάγκες, τις 

στάσεις και τις πρακτικές που χρησιµοποιούν οι εκπαιδευτικοί ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης στην ανίχνευση και εκπαιδευτική αντιµετώπιση των µαθητών µε 

Μαθησιακές ∆υσκολίες. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει διαφοροποίηση θα 

προκύψουν ερωτηµατικά ως προς την κατάρτιση και την εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών που απέκτησαν τυπικά προσόντα για την διδασκαλία µαθητών µε 

Ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Τέλος, η ανάδειξη των επιµορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών, 

όπως οι ίδιοι τις αισθάνονται, θα δώσει τις κατευθύνσεις προς τις οποίες θα 

πρέπει να κινηθούν οι επιµορφωτικές ενέργειες, ώστε ο θεσµός της 

επιµόρφωσης να εκπληρώνει τους στόχους του. 

 

 

2. Μέθοδος 

 

2.1. Συµµετέχοντες 
 

Στην παρούσα έρευνα συµµετείχαν 111 εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν 

στα περιφερειακά διαµερίσµατα Ξάνθης, Καβάλας, Θεσσαλονίκης, Αττικής, 

Φλώρινας, Θεσπρωτίας, Ηµαθίας, Μαγνησίας και ∆ωδεκανήσου. Η µόνη 

προϋπόθεση για την συµµετοχή τους ήταν να είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί σε 

Γυµνάσια ή Λύκεια, ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειµένου. Η συµµετοχή των 
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εκπαιδευτικών των Γυµνασίων και Λυκείων ανά περιφερειακό διαµέρισµα και 

περιοχή διδασκαλίας φαίνεται αναλυτικά στους πίνακες 1 και 2, αντίστοιχα. 

 

 

Πίνακας 1. Κατανοµή δείγµατος ανά περιφερειακό διαµέρισµα   

 

 

 

Πίνακας 2. Κατανοµή δείγµατος ανά περιοχή διδασκαλίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 3 που ακολουθεί στην έρευνα 

συµµετείχαν περισσότερες γυναίκες, µε ποσοστό συµµετοχής 59,5%. 

 

Πίνακας 3. Συµµετοχή ανά φύλο 

 Συχνότητα (Ν) Ποσοστό % 

Άνδρες 45 40.5 

Γυναίκες 66 59.5 

Σύνολο 111 100.0 

 

 Συχνότητα 
(Ν) 

Ποσοστό % 

Αττική 

∆ωδεκάνησα 

3 

11 

2.7 

9.9 

Φλώρινα 18 16.2 

Ηµαθία 1 0.9 

Καβάλα 19 17.1 

Μαγνησία 1 0.9 

Θεσπρωτία 3 2.7 

Θεσσαλονίκη 32 28.8 

Ξάνθη 23 20.7 

Σύνολο 111 100.0 

 
Συχνότητα (Ν) Ποσοστό % 

Αστική 67 60.4 

Αγροτική 44 39.6 

Σύνολο 111 100.0 
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Όσον αφορά την ηλικία, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (75.6%) είναι 

κάτω από 45 ετών, µε την ηλικιακή οµάδα 36 έως 45 ετών να συµµετέχει µε το 

υψηλότερο ποσοστό (41.4%). 

 

Πίνακας 4. Κατανοµή δείγµατος εκπαιδευτικών ανά ηλικία 

 Συχνότητα (Ν) Ποσοστό % 

25-35 38 34.2 

36-45 46 41.4 

46-55 25 22.5 

56-65 2 1.8 

Σύνολο 111 100.0 

 

 

Οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών, όπως προκύπτουν από τους βασικούς 

τίτλους σπουδών, τους παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα 5. Οι φιλόλογοι 

συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο ποσοστό, όπως είναι αναµενόµενο, δεδοµένου 

ότι σε κάθε σχολική µονάδα υπηρετούν περισσότεροι φιλόλογοι συγκριτικά µε 

κάθε άλλη ειδικότητα. 

 

Πίνακας 5. Ειδικότητες εκπαιδευτικών 

 Συχνότητα (Ν) Ποσοστό 

Θεολόγοι 3 2.7 

Φιλόλογοι 34 30.6 

Μαθηµατικοί 13 11.7 

Γαλλικής 3 2.7 

Αγγλικής 9 8.1 

Καλλιτεχνικών 1 0.9 

Οικονοµολόγοι 5 4.5 

Φυσικής Αγωγής 6 5.4 

Μηχανικοί Γενικά 7 6.3 

Γεωπόνοι 2 1.8 

Μουσικοί 4 3.6 
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Λοιπές Ειδικότητες (ΠΕ 18) 6 5.4 

Πληροφορικής 4 3.6 

Φυσικής 9 8.1 

Χηµείας 4 3.6 

Βιολόγοι 1 0.9 

Σύνολο 111 100.0 

 

 

Αναφορικά µε την σχέση εργασίας των εκπαιδευτικών που συµµετείχαν 

στην έρευνα βλέπουµε από τον πίνακα 6, ότι η συντριπτική πλειοψηφία έχουν 

µόνιµη σύµβαση εργασίας και µόνο το 26.1% είναι αναπληρωτές ή ωροµίσθιοι. 

Όπως είναι αναµενόµενο η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που διαθέτον 

επάρκεια Ειδικής Αγωγής είναι αναπληρωτές (Ν=17) και επτά άτοµα µόνο είναι 

µόνιµοι.  

 

Πίνακας 6. Σχέση εργασίας εκπαιδευτικών 

 Με Επάρκεια 

Ειδικής Αγωγής 

Συχνότητα (ΝΜΕ) 

Χωρίς Επάρκεια 

Ειδικής Αγωγής 

Συχνότητα (ΝΧΕ) 

Συχνότητα (Ν) 

Επί του 

συνόλου 

Ποσοστό % 

Επί του 

συνόλου 

Μόνιµος 7 75 82 73.9 

Αναπληρωτής 17 8 25 22.5 

Ωροµίσθιος 2 2 4 3.6 

Σύνολο 26 85 111 100.0 

 

 

Στον πίνακα 7 φαίνονται αναλυτικά τα χρόνια υπηρεσίας σε Γενικό 

Σχολειό των εκπαιδευτικών που συµµετείχαν στην έρευνα. Ο Μέσος Όρος 

(Μ.Ο.)προϋπηρεσίας επί του συνόλου των εκπαιδευτικών του δείγµατος στην 

Γενική Εκπαίδευση είναι 8.68 έτη, ενώ επί του συνόλου όσων έχουν 

προϋπηρεσία στην Γενική Εκπαίδευση είναι 9.35. Όπως φαίνεται και από τον 

πίνακα υπήρχαν οκτώ εκπαιδευτικοί που είχαν µηδενική προϋπηρεσία στην 

γενική εκπαίδευση και υπηρετούσαν ως καθηγητές ειδικής αγωγής. 
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Πίνακας 7. Έτη προϋπηρεσίας στην Γενική Εκπαίδευση. 

Έτη Συχνότητα (Ν) Ποσοστό % 

 

0 8 7.2 

1-5  41 36.9 

6-10 25 22.5 

11-15 19 17.1 

16-20 10 9.0 

21-25 4 3.6 

26-30 4 3.6 

Σύνολο 111 100.0 

 

 

Αναφορικά µε την προϋπηρεσία των συµµετεχόντων στην Ειδική Αγωγή 

βλέπουµε ότι µόνο το 24.3% (Ν=27) των εκπαιδευτικών έχουν προϋπηρεσία σε 

αυτήν. Επί του συνόλου των εκπαιδευτικών ,ο Μ.Ο. σε έτη προϋπηρεσίας στην 

Ειδική Αγωγή υπολογίζεται σε 0.51 έτη. ενώ επί των εκπαιδευτικών που έχουν 

κάποια προϋπηρεσία στην Ειδική Αγωγή ο Μ.Ο. είναι 2.11. 

 

Πίνακας 8. Έτη προϋπηρεσίας στην Ειδική Αγωγή 

Έτη Συχνότητα (Ν) Ποσοστό % 

0 84 75.7 

1 6 5.4 

2 14 12.6 

3 5 4.5 

4 2 1.8 

Σύνολο 111 100.0 

 

 

Η κατανοµή του δείγµατος των εκπαιδευτικών ως προς τον τύπο 

σχολικής µονάδας δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης παρουσιάζεται στο πίνακα 9.  
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Πίνακας 9. Κατανοµή εκπαιδευτικών ανά τύπο σχολικής µονάδας 

 Συχνότητα Χ.Ε. Συχνότητα Μ.Ε. Συχνότητα (Ν) 

Γυµνάσιο 39 (35.1%) 19 (17.1%) 58 (52.3%) 

Λύκειο 46 (41.4%) 7 (6.3%) 53 (47.7%) 

Σύνολο 85 (76.6%) 26 (23.4%) 111 (100%) 

 

 

2.2. Εργαλείο 
 

Το ερευνητικό εργαλείο που ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε για 

τους σκοπούς της έρευνας ήταν ένα ερωτηµατολόγιο που αναπτύχτηκε από τον 

επιβλέποντα καθηγητή της έρευνας και την ερευνήτρια. Η κατάρτιση ενός νέου 

ερωτηµατολογίου ήταν επιβεβληµένη καθώς, ύστερα από ανασκόπηση της 

ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας, δεν βρέθηκε κάποιο έτοιµο εργαλείο από 

άλλη έρευνα που να εξυπηρετεί τους σκοπούς της παρούσας. Για την 

κατασκευή του, πάρθηκαν δάνεια από συναφή ερωτηµατολόγια και 

συγκεκριµένα οι ερωτήσεις 20, 23, και τµήµατα της 28, που αναφέρονται στην 

εκπαιδευτική αντιµετώπιση των µαθητών µε Μαθησιακές ∆υσκολίες, οι 

ερωτήσεις 30, 31, 32, 33 που αναφέρονται στην αντίληψη του ρόλου του 

εκπαιδευτικού, καθώς και τµήµα της ερώτησης 15 αναφορικά µε την 

επαγγελµατική εκπαίδευση και ετοιµότητα, πάρθηκαν από το ερωτηµατολόγιο 

του Ερευνητικού Προγράµµατος «Αποκλίνουσες συµπεριφορές- διαχείριση 

κρίσεων στο σχολείο» του Οργανισµού Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών 

(Ο.ΕΠ.ΕΚ.) που υλοποιήθηκε από τον καθηγητή ∆ηµήτρη Γουδήρα και τους 

συνεργάτες του (2008). Οι ερωτήσεις 19, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 36 πάρθηκαν 

από το ερωτηµατολόγιο της µελέτης «Υποστήριξη µαθητών µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες ή προβλήµατα συµπεριφοράς» που πραγµατοποιήθηκε, 

από τον επίκουρο καθηγητή Ιωάννη Αγαλιώτη και τους συνεργάτες του (2008), 

επίσης για λογαριασµό του Ο.ΕΠ.ΕΚ.. Από το ερωτηµατολόγιο της έρευνας µε 

τίτλο «Εκτίµηση των στάσεων των εκπαιδευτικών ως προς τις ανάγκες 

επιµόρφωσης τους σχετικά µε την εκπαίδευση παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες» που διενεργήθηκε υπό την επιστηµονική καθοδήγηση της καθηγήτριας 

Σουζάνας Παντελιάδου, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
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Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.), και 

δηµοσιεύτηκε το 2000, αντλήθηκαν οι ερωτήσεις 15, 16 ,17 και 28. Τέλος, οι 

ερωτήσεις 7, 10, 11, 12, 13, 14, 18 και 29 προήλθαν από το ερωτηµατολόγιο 

των Dumke, D., Krieger, G. & Schafer, G. όπως τροποποιήθηκε και 

χρησιµοποιήθηκε από την Αλεξία Πέννα (2008) στα πλαίσια της διδακτορικής 

της διατριβής µε τίτλο «Στάσεις και ετοιµότητα δασκάλων ως προς την ένταξη 

παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο» Σε όλες τις 

παραπάνω περιπτώσεις οι ερωτήσεις τροποποιήθηκαν και έγιναν οι 

απαραίτητες προσαρµογές ώστε να είναι κατάλληλες για τον πληθυσµό στον 

οποίο απευθύνονται και να εξυπηρετούν τους σκοπούς της έρευνας. 

Το ερωτηµατολόγιο ξεκινούσε µε ένα σύντοµο σηµείωµα της ερευνήτριας 

µε το οποίο διαβεβαίωνε τους συµµετέχοντες για την τήρηση ανωνυµίας, 

εξηγούσε συνοπτικά τους σκοπούς της έρευνας, τους ενηµέρωνε για τον χρόνο 

συµπλήρωσης και τους ευχαριστούσε για την συµµετοχή τους. Στην τελική του 

µορφή, αποτελούνταν από 38 ερωτήσεις κλειστού τύπου, οµαδοποιηµένες σε 

πέντε θεµατικές ενότητες. Στην πρώτη θεµατική ενότητα οι οκτώ ερωτήσεις 

αφορούσαν σε δηµογραφικά στοιχεία των εκπαιδευτικών και της σχολικής 

µονάδας. Η δεύτερη θεµατική ενότητα περιελάµβανε 10 ερωτήσεις που 

αναφέρονταν στην επαγγελµατική εκπαίδευση, στην κατάρτιση, στις εµπειρίες, 

στις γνώσεις και στις στάσεις των εκπαιδευτικών ως προς την ειδική αγωγή και 

εκπαίδευση. Η τρίτη θεµατική ενότητα µε 11 ερωτήσεις διερευνούσε τις 

πρακτικές που χρησιµοποιεί ο καθηγητής του γενικού σχολείου για να 

αξιολογήσει και να αντιµετωπίσει εκπαιδευτικά τον µαθητή µε Μαθησιακές 

∆υσκολίες και να ανιχνεύσει τα εµπόδια σε αυτή του τη προσπάθεια. Στην 

τέταρτη ενότητα οι τέσσερις ερωτήσεις σχετίζονταν µε την αντίληψη του ρόλου 

του εκπαιδευτικού. Η πέµπτη και τελευταία ενότητα περιελάµβανε πέντε 

ερωτήσεις αυτο-αξιολόγησης των εκπαιδευτικών αναφορικά µε την ικανότητα 

τους να αντιµετωπίσουν εκπαιδευτικά έναν µαθητή µε Μαθησιακές ∆υσκολίες. 

Το ερωτηµατολόγιο περιλάµβανε ερωτήσεις κλειστού τύπου και 

ερωτήσεις που συνδύαζαν κλειστό και ανοικτό τύπο. Συγκεκριµένα, εκτός της 

πρώτης θεµατικής ενότητας που αφορούσε δηµογραφικά στοιχεία, υπήρχαν 17 

ερωτήσεις αµιγώς κλειστού τύπου και 13 ερωτήσεις συνδυασµού ανοικτού και 

κλειστού τύπου. Υπήρχαν 15 ερωτήσεις που είχαν την µορφή πεντάβαθµης 

κλίµακας Likert, µια µε µορφή Likert τριών σηµείων και στις υπόλοιπες οι 
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συµµετέχοντες καλούνταν να επιλέξουν µια ή, σε κάποιες περιπτώσεις, 

περισσότερες απαντήσεις ως προτιµώµενες. Το τελικό ερωτηµατολόγιο 

παρατίθεται στο παράρτηµα της παρούσας εργασίας. 

 

2.3. ∆ιαδικασία διεξαγωγής της έρευνας 

 

Η πρώτη φάση της έρευνας αφορούσε την κατασκευή του ερευνητικού 

εργαλείου που θα εξυπηρετούσε τους σκοπούς της έρευνας. Όπως 

περιγράφηκε αναλυτικά παραπάνω, το εργαλείο που επιλέχθηκε ήταν ένα 

ερωτηµατολόγιο που αναπτύχτηκε από την ερευνήτρια και τον επόπτη καθηγητή 

κύριο ∆ηµήτρη Γουδήρα. Αφού κατασκευάστηκε το εργαλείο ακολούθησε µια 

δοκιµαστική- πιλοτική προέρευνα κατά την οποία το ερωτηµατολόγιο 

διανεµήθηκε σε 10 εκπαιδευτικούς που υπηρετούσαν σε σχολικές µονάδες 

Γενικής ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Η δοκιµαστική προέρευνα 

πραγµατοποιήθηκε, κυρίως, για να διαπιστωθεί η αξιοπιστία του ερευνητικού 

εργαλείου καθώς και τυχόν αδυναµίες, ασάφειες και ελλείψεις στην δοµή και 

στην διατύπωση του ερωτηµατολόγιου. Επιπλέον, υπολογίστηκε µε µεγαλύτερη 

ακρίβεια και ο χρόνος που απαιτούνταν για την συµπλήρωση του.  

Η αξιοπιστία του εργαλείου ελέγχθηκε µε τον δείκτη εσωτερικής 

συνέπειας Cronbach’s Alpha για τις ερωτήσεις 15, 17,20,23,28,30 και 32, ο 

οποίος έλαβε τις τιµές 0.899, 0.896, 0.521, 0.781, 0.929, 0.816 και 0.734  

αντίστοιχα για κάθε ερώτηση µεµονωµένα. Για την οµάδα των ερωτήσεων 

13,15,17,18 της θεµατικής ενότητας Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Ετοιµότητα 

ο συντελεστής Alpha ήταν 0,915, για το σύνολο των ερωτήσεων 20,21,22,23 και 

28 της ενότητας Εκπαιδευτική Αντιµετώπιση µαθητών µε Μαθησιακές ∆υσκολίες 

ο Alpha πήρε τιµή 0,940,ενώ για τις ερωτήσεις 30 και 32 της ενότητας Ρόλος του 

Εκπαιδευτικού την τιµή 0,878. Τέλος ,για την οµάδα των ερωτήσεων 34 έως 37 

της  θεµατικής ενότητας Αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έλαβε την τιµή 

0,683. Αποδεκτές τιµές για τον συντελεστή Cronbach’s Alpha θεωρούνται όσες 

είναι πάνω από 0,6, συνεπώς η ερώτηση 20 χρειαζόταν αναθεώρηση. Ωστόσο 

παρέµεινε και στο τελικό ερωτηµατολόγιο, επειδή κρίθηκε σηµαντική για τους 

σκοπούς της έρευνας. Ο έλεγχος έγινε µόνο στις συγκεκριµένες ερωτήσεις και 
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στις οµάδες ερωτήσεων των θεµατικών ενοτήτων που αποτελούνταν από 

διαβαθµισµένες µεταβλητές, καθώς η δοµή του ερωτηµατολογίου δεν επέτρεπε 

συνολικό έλεγχο της αξιοπιστίας. 

Η εγκυρότητα του ερωτηµατολογίου παρά το γεγονός ότι θεωρήθηκε 

εξίσου σηµαντική µε την αξιοπιστία του ήταν πολύ δύσκολο να ελεγχθεί σε µια 

προέρευνα τέτοιας έκτασης. Συνεπώς, στην συγκεκριµένη έρευνα υπάρχει ο 

περιορισµός της εγκυρότητας. 

Στην επόµενη φάση, αφού έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις και αλλαγές 

στο ερωτηµατολόγιο, ξεκίνησε η γενικευµένη εφαρµογή της έρευνας. Το 

ερωτηµατολόγιο διανεµήθηκε, κατά τους µήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο του 

2012, σε περισσότερους από 150 εκπαιδευτικούς δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

σε διάφορες περιφέρειες της χώρας και συµπληρώθηκε από τους 126. Στα 

σχολεία της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας και της Ξάνθης τα ερωτηµατολόγια 

διανεµήθηκαν ιδιοχείρως από την ερευνήτρια ενώ στις περιοχές της Φλώρινας, 

της Θεσπρωτίας και της ∆ωδεκανήσου απεστάλησαν ταχυδροµικά στις σχολικές 

µονάδες, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως µε εκπαιδευτικούς που 

εργάζονταν σε αυτές. Επίσης, 13 ερωτηµατολόγια στάλθηκαν, συµπληρώθηκαν 

και επιστράφηκαν ηλεκτρονικά, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου . Ο λόγος που 

προτιµήθηκε αυτή η µέθοδος συλλογής δεδοµένων και δεν ακολουθήθηκε η 

επίσηµη οδός, µέσω των κατά τόπους διευθύνσεων δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης, ήταν η αποφυγή καθυστερήσεων που πιθανώς θα δηµιουργούσαν 

οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και η κάµψη της απροθυµίας ή της αρνητικής 

στάσης που επιδεικνύουν κάποιες φορές οι εκπαιδευτικοί να συµµετέχουν στη 

διεξαγωγή εκπαιδευτικών ερευνών και ειδικότερα όταν σχετίζονται µε την ειδική 

αγωγή (Παντελιάδου και Πατσιοδήµου, 2000:79-80).  

Έγινε προσπάθεια να υπάρξει µια ικανοποιητική αντιπροσώπευση των 

εκπαιδευτικών τόσο γεωγραφικά όσο και κατά βαθµίδα σχολικής µονάδας 

(γυµνάσιο, λύκειο), ώστε η τελική εικόνα που θα διαµορφωνόταν από τα 

αποτελέσµατα της έρευνας να είναι κατά το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτική της 

πραγµατικής κατάστασης που επικρατεί στην ελληνική δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση. Η γεωγραφική κατανοµή του δείγµατος παρουσιάζεται στoυς 

πίνακες 1 και 2. 

Κατά την διεξαγωγή της έρευνας οι δυσκολίες που έπρεπε να 

ξεπεραστούν είχαν κυρίως σχέση µε την συγκέντρωση των ερωτηµατολογίων, 
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λόγω της απροθυµίας των εκπαιδευτικών να αφιερώσουν τον χρόνο που 

απαιτούνταν για την συµπλήρωση του. Ειδικά, οι εκπαιδευτικοί που το πήραν 

σπίτι τους για να το συµπληρώσουν στην συντριπτική τους πλειοψηφία δεν το 

επέστρεψαν. Επίσης, πολλά ερωτηµατολόγια παραδίδονταν στην ερευνήτρια 

ηµιτελή ή λάθος συµπληρωµένα. Στις περισσότερες περιπτώσεις ελέγχονταν, 

κατά την παράδοση στην ερευνήτρια, και τα λάθη ή οι παραλήψεις 

διορθώνονταν εγκαίρως. Ωστόσο, δεν αποφεύχθηκε το γεγονός 14 

ερωτηµατολόγια να µην συµπεριληφθούν στην έρευνα λόγω µη αποδεκτής 

συµπλήρωσης. Ο τελικός αριθµός των ερωτηµατολογίων που 

συµπεριλήφθησαν στην έρευνα ανήλθε σε 111. 

Η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε την βοήθεια του 

στατιστικού λογισµικού προγράµµατος SPSS.20. Στο πρώτο στάδιο της 

στατιστικής ανάλυσης εφαρµόστηκε περιγραφική στατιστική ανάλυση των 

απαντήσεων µε µετρήσεις συχνοτήτων και µέσων όρων. Σε δεύτερο στάδιο, 

χρησιµοποιήθηκαν τα στατιστικά κριτήρια Τ-test για ανεξάρτητα δείγµατα 

(Independent Samples T-test) και Mann-Whitney Test, για να ελεγχθεί η 

στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση ανάµεσα στις απαντήσεις των δύο 

οµάδων και να επαληθευθούν οι ερευνητικές υποθέσεις. Ο έλεγχος 

κανονικότητας των κατανοµών για κάθε µεταβλητή εξετάστηκε κυρίως µέσω των 

δεικτών στρεβλότητας, κύρτωσης και των τυπικών σφαλµάτων τους 

(∆αφέρµος,2005:239).  

 

 

3. Αποτελέσµατα 

 

Σε αυτό το τµήµα της εργασίας θα παρουσιαστεί η περιγραφική ανάλυση 

των απαντήσεων που έδωσε το σύνολο των εκπαιδευτικών για κάθε ερώτηση 

του ερωτηµατολογίου. Οι ερωτήσεις παρουσιάζονται σε θεµατικές ενότητες 

ακολουθώντας την δοµή του ερωτηµατολογίου. 
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Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Ετοιµότητα 

Στην ενότητα που διερευνά την επαγγελµατική εκπαίδευση και ετοιµότητα 

των εκπαιδευτικών η πρώτη ερώτηση αναφέρεται στην παιδαγωγική 

εκπαίδευση και κατάρτιση που έχουν λάβει οι εκπαιδευτικοί κατά την διάρκεια 

των σπουδών τους. Το 73% των συµµετεχόντων (Ν=81) δήλωσαν ότι έχουν 

διδαχτεί παιδαγωγικά µαθήµατα. O M.O. των εξαµήνων παρακολούθησης, 

όσων απάντησαν Ναι, είναι 2.73. Αναλυτικά ο αριθµός των εξαµήνων φαίνεται 

στον πίνακα 10.  

Πίνακας 10. Εξάµηνα παρακολούθησης µαθηµάτων Παιδαγωγικής 

Αριθµός εξαµήνων Συχνότητα (Ν) Ποσοστό % 

0 30 27.0 

1 18 16.2 

2 36 32.4 

3 5 4.5 

4 12 10.8 

5 2 1.8 

6 3 2.7 

8 5 4.5 

Σύνολο 111 100.0 

 

 

 

 

 

Όσον αφορά την παρακολούθηση µαθηµάτων Ειδικής Αγωγής το µόνο 

16.2% (Ν= 18) των συµµετεχόντων δήλωσε ότι έχει παρακολουθήσει µαθήµατα 

Ειδικής Αγωγής κατά την διάρκεια των σπουδών του. O M.O. των εξαµήνων 

παρακολούθησης, όσων απάντησαν Ναι, είναι 2.73. 

 

Πίνακας 11. Εξάµηνα παρακολούθησης µαθηµάτων Ειδικής Αγωγής 

Αριθµός εξαµήνων Συχνότητα (Ν) Ποσοστό % 



38 

 

0 93 83.8 

1 12 10.8 

2 6 5.4 

Σύνολο 111 100.0 

 

 

Στην συνέχεια ερευνήθηκε αν έχουν λάβει κάποια περαιτέρω εκπαίδευση 

ή κατάρτιση στην εκπαίδευση παιδιών µε Μαθησιακές ∆υσκολίες. Όπως 

φαίνεται η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δεν έχει λάβει κανενός είδους 

εκπαίδευση σχετική µε Μαθησιακές ∆υσκολίες. Από τα δύο άτοµα που επέλεξαν 

την ένδειξη «Άλλο», το ένα απάντησε ότι έχει διδαχτεί σχετικό µάθηµα στη 

Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελµατικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης 

(Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) και το άλλο στο Παιδαγωγικό Τµήµα πανεπιστηµίου απ’ όπου 

απέκτησε δεύτερο πτυχίο. 

 

Πίνακας 12. Εκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή 

 Συχνότητα (Ν) Ποσοστό % 

Καµία εκπαίδευση 92 82.9 

Μεταπτυχιακό 12 10.8 

Ετήσια Επιµόρφωση 5 4.5 

Άλλο 2 1.8 

∆ιδακτορικό 0 0 

Σύνολο 111 100.0 

 

 

Η επιµόρφωση που έχουν λάβει οι συµµετέχοντες σε θέµατα 

Μαθησιακών ∆υσκολιών παρουσιάζεται αναλυτικά στον πίνακα 13. Σχεδόν οι 

µισοί εκπαιδευτικοί φαίνεται να έχουν λάβει κάποιο είδος επιµόρφωσης, µε τα 

Σεµινάρια των Πανεπιστηµίων και των Π.Ε.Κ. να συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο 

ποσοστό. 

Πίνακας 13. Επιµόρφωση σε θέµατα Μαθησιακών ∆υσκολιών 

 Συχνότητα (Ν) Ποσοστό % 

Καµία επιµόρφωση 59 53.2 
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Σεµινάρια πανεπιστηµίων 17 15.3 

Π.Ε.Κ 14 12.6 

Σεµινάριο Σχολικού Συµβούλου 8 7.2 

Σεµινάριο Ιδιωτικών Φορέων 5 4.5 

Σεµινάρια Συλλόγων 4 3.6 

Άλλο 4 3.6 

Σεµινάρια Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. 0 0.0 

Σύνολο 111 100.0 

 

 

Στην ερώτηση 12 για το αν έχουν εµπειρίες µε µαθητές µε Μαθησιακές 

∆υσκολίες οι πλειοψηφία των εκπαιδευτικών απάντησε θετικά σε ποσοστό 

79.3% (Ν=88). Η αξιολόγηση αυτών των εµπειριών (ερώτηση 13) παρουσιάζεται 

αναλυτικά στον πίνακα 14. Η πλειοψηφία των απαντήσεων δεν κρίνει ούτε 

θετικά ούτε αρνητικά τις εµπειρίες αυτές, ενώ δεν υπάρχει ούτε µια απάντηση 

που να τις κρίνει ως πολύ αρνητικές. Ο Μέσος Όρος των απαντήσεων 

διαµορφώνεται στο 3.43 σε κλίµακα από 1 έως 5. Αν και ο Μ.Ο. των 

απαντήσεων των εκπαιδευτικών που διαθέτουν επάρκεια στην Ειδική Αγωγή 

(ΜΜΕ=3.60) είναι υψηλότερος από αυτόν των εκπαιδευτικών χωρίς επάρκεια 

(ΜΧΕ=3.37), η σύγκριση τους έδειξε ότι δεν υπάρχει µεταξύ τους στατιστικά 

σηµαντική διαφορά (δίπλευρη p= 0.110). 

 

Πίνακας 14. Αξιολόγηση διδακτικών εµπειριών 

 Συχνότητα (Ν) Ποσοστό % 

 

Αρνητικές (2) 3 2.7 

Ούτε θετικές-ούτε αρνητικές (3) 47 42.3 

Θετικές (4) 35 31.5 

Πολύ θετικές (5) 3 2.7 

Σύνολο 88 79.3 

 

Στην ερώτηση 14, αναφορικά µε το πλαίσιο στο οποίο µπορεί να 

υλοποιηθεί η εκπαίδευση µαθητών µε Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στην 

Γενική δευτεροβάθµια εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 75,7% 
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προτιµούν οι µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ελαφράς-ήπιας µορφής 

να φοιτούν στο Γενικό σχολείο ενώ όσοι έχουν σοβαρότερες µορφές ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών να φοιτούν σε Ειδικά σχολεία. Για την πρώτη και τρίτη 

κατηγορία των πλαισίων εκπαίδευσης παρατηρούµε ότι η ποσοστιαίες διαφορές 

ανάµεσα στις δυο οµάδες είναι πολύ µεγάλες, υπέρ της οµάδας µε επάρκεια 

στην πρώτη περίπτωση και υπέρ της οµάδας χωρίς επάρκεια στην τρίτη. 

 

Πίνακας 15. Προτιµώµενο πλαίσιο εκπαίδευσης 

 
Συχνότητα 

(Ν) 

Ποσοστό 

% 

Ποσοστό 

% ΧΕ 

Ποσοστό 

% ΜΕ 

Α. Όλοι οι µαθητές µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες και χωρίς 

εκπαιδευτικές ανάγκες θα πρέπει 

να φοιτούν στο Γενικό σχολείο. Τα 

ειδικά σχολεία πρέπει 

µακροπρόθεσµα να καταργηθούν. 

6 5.4 1.2 19.2 

Β. Οι µαθητές µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες ελαφριάς- 

ήπιας µορφής µπορούν να 

φοιτούν στο Γενικό σχολείο. Για τις 

σοβαρές µορφές ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών είναι 

απαραίτητα τα ανάλογα Ειδικά 

σχολεία. 

84 75.7 76.5 73.1 

Γ. Όλοι οι µαθητές µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες θα πρέπει 

να υποστηρίζονται στα Ειδικά 

σχολεία. 

21 18.9 22.4 7.7 

Σύνολο 111 100.0 100.0 100.0 

 

Η ερώτηση 15 αναφερόταν στα γνωστικά αντικείµενα που θα έπρεπε να 

περιλαµβάνει η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, ώστε να διαθέτουν επαρκείς 

γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για να αντιµετωπίζουν τις εκπαιδευτικές 

ανάγκες των µαθητών µε Μαθησιακές ∆υσκολίες. Οι συµµετέχοντες καλούνταν 
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να κατατάξουν κάθε ένα από το προτεινόµενα γνωστικά αντικείµενα στην 

πεντάβαθµη κλίµακα που ξεκινούσε από το «Καθόλου» και έφτανε στο «Πάρα 

πολύ» Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται ο µέσος όρος της βαθµολογίας που 

συγκέντρωσε κάθε γνωστικό αντικείµενο στην πεντάβαθµη κλίµακα, κατά 

φθίνουσα σειρά, τόσο για το σύνολο όσο και για τις δυο οµάδες που εξετάζουµε. 

Η Ειδική Αγωγή και η ∆ιδακτική µεθοδολογία είναι στις πρώτες επιλογές των 

εκπαιδευτικών. Ακολούθουν µε επίσης πολύ υψηλούς Μ.Ο., η Πρακτική Άσκηση 

και η Σχολική Ψυχολογία, ενώ στο τέλος της κατάταξης βρίσκονται η 

Νευροφυσιολογία και Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης. Η σύγκριση των Μ.Ο., των 

δύο υπό εξέταση οµάδων, µας έδειξε στατιστικά σηµαντικές διαφορές για τα 

αντικείµενα της Ειδικής αγωγής (δίπλευρη p= 0.001) και των Θεωριών 

ανάπτυξης της γλώσσας (δίπλευρη p=0.023). 

 

Πίνακας 16.Γνωστικά αντικείµενα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών 

Γνωστικό Αντικείµενο Μ.Ο. Συνόλου  Μ.Ο.Χ Ε Μ.Ο.Μ.Ε. 

Ειδική αγωγή 4.46 4.35 4.81 

∆ιδακτική µεθοδολογία 4.45 4.45 4.46 

Πρακτική Άσκηση σε σχολεία & 

κοινωνικούς φορείς 
4.35 4.31 4.50 

Σχολική ψυχολογία 4.28 4.32 4.15 

Θεωρίες µάθησης- Κίνητρα 4.15 4.07 4.42 

Παιδαγωγικές θεωρίες 3.64 3.61 3.73 

Πληροφορική 3.64 3.61 3.73 

Γενική ψυχολογία 3.63 3.65 3.58 

Θεωρίες ανάπτυξης της 

γλώσσας 
3.49 3.38 3.85 

∆ιαπολιτισµική εκπαίδευση 3.41 3.39 3.46 

Εξελικτική ψυχολογία 3.25 3.25 3.27 

Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης 3.15 3.05 3.50 

Νευροφυσιολογία 2.81 2.79 2.88 

Φιλοσοφία της εκπαίδευσης 2.73 2.76 2.62 

Άλλο :   0.00 0.00 0.00 
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Αναφορικά µε το κατά πόσο πρέπει να είναι υποχρεωτική η εκπαίδευση 

και επιµόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέµατα Ειδικής Αγωγής, το 68.5% των 

ερωτηθέντων θεωρεί ότι πρέπει να είναι υποχρεωτική για όλους τους 

εκπαιδευτικούς. Αναλυτικά οι απαντήσεις φαίνονται στον παρακάτω πίνακα 17. 

 

Πίνακας 17.Υποχρεωτική εκπαίδευση και επιµόρφωση 

 
Συχνότητα 

(Ν) 

Ποσοστό 

% 

Ποσοστό 

% ΧΕ 

Ποσοστό 

%ΜΕ 

Α. για όλους τους 

εκπαιδευτικούς (γενικής 

εκπαίδευσης ή Σχολικών 

Μονάδων Ειδικής Αγωγής). 

76 68.5 67.1 73.1 

Β. για τους εκπαιδευτικούς που 

εργάζονται σε Σχολικές 

Μονάδες Ειδικής Αγωγής και σε 

τµήµατα ένταξης/ υποστήριξης 

Γενικού Σχολείου. 

28 25.2 25.9 23.1 

Γ. µόνο για τους εκπαιδευτικούς 

που εργάζονται σε Σχολικές 

Μονάδες Ειδικής Αγωγής. 

7 6.3 7.1 3.8 

Σύνολο 111 100.0   

 

 

Όσον αφορά τις γνώσεις και δεξιότητες που θεωρούν απαραίτητες για 

έναν εκπαιδευτικό που αντιµετωπίζει µαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκολίες, οι 

εκπαιδευτικοί του δείγµατος επέλεξαν, κατά φθίνουσα σειρά, τις παρακάτω 

απαντήσεις, όπως φαίνεται από τους µέσους όρους των επιλογών τους. Η 

κλίµακα ήταν πεντάβαθµη και σε αυτήν την ερώτηση. Η Συνεργασία µε τους 

γονείς ήταν η δεξιότητα που ήρθε πρώτη ( Μ.Ο.= 4.47) στις επιλογές των 

εκπαιδευτικών, µε την Προσαρµογή του Αναλυτικού Προγράµµατος στις 

εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών και την ∆ηµιουργία κινήτρων µάθησης να 

ακλουθούν. Η ∆ιδασκαλία ακαδηµαϊκών δεξιοτήτων και η γνώση ερευνών στην 
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Ειδική αγωγή ήταν οι δεξιότητες µε την χαµηλότερη βαθµολογία κατά µέσο όρο, 

µε την διδασκαλία µεταγνωστικών στρατηγικών να συγκεντρώνει επίσης χαµηλή 

προτίµηση. Στην σύγκριση µεταξύ των δύο οµάδων στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές παρατηρήθηκαν στην Προσαρµογή του Αναλυτικού προγράµµατος 

στις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών (δίπλευρη p=0.004), στην ∆ιδασκαλία 

ακαδηµαϊκών δεξιοτήτων (δίπλευρη p=0.006), στην Τροποποίηση ∆ιδακτικού 

υλικού ανάλογα µε τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (δίπλευρη p=0.000) και 

στην ∆ιδασκαλία Μεταγνωστικών στρατηγικών (δίπλευρη p=0,013). 

 

Πίνακας 18. Απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την αντιµετώπιση των Μαθησιακών 

∆υσκολιών 

 Μ.Ο. Συνόλου  Μ.Ο.Χ. Ε. Μ.Ο.Μ. Ε. 

Να συνεργάζεται µε τους γονείς 4.47 4.45 4.54 

Να προσαρµόζει το Αναλυτικό πρόγραµµα 

στις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών 
4.41 4.33 4.69 

Να δηµιουργεί κίνητρα µάθησης στα άτοµα µε 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
4.39 4.35 4.50 

Να εφαρµόζει ποικιλία διδακτικών µεθόδων 4.36 4.34 4.42 

Να τροποποιεί το διδακτικό υλικό ανάλογα µε 

τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
4.33 4.22 4.69 

Να διευκολύνει τις διαπροσωπικές σχέσεις 

παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες µε 

παιδιά χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

4.29 4.28 4.31 

Να αξιολογεί ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 4.21 4.15 4.38 

Να αυτό-αξιολογείται ως προς τον ρόλο και 

την συµπεριφορά του 
4.17 4.12 4.35 

Να κάνει αλλαγές στο µαθησιακό περιβάλλον 

όταν το κρίνει απαραίτητο 
4.05 4.04 4.12 

Να διδάσκει κοινωνικές δεξιότητες 3.97 3.96 4.00 

Να γνωρίζει τεχνικές οργάνωσης της 

συµπεριφοράς 
3.96 3.92 4.12 

Να χειρίζεται νέες τεχνολογίες 3.89 3.94 3.73 

Να διδάσκει δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης 3.83 3.93 3.50 
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Να γνωρίζει την νοµοθεσία για την Ειδική 

Αγωγή 
3.68 3.61 3.92 

Να διδάσκει µεταγνωστικές στρατηγικές 3.60 3.48 4.00 

Να γνωρίζει έρευνες στην Ειδική Αγωγή 3.53 3.49 3.65 

Να διδάσκει ακαδηµαϊκές δεξιότητες 3.21 3.06 3.69 

Άλλο: 0.00 0.00 0.00 

 

 

Στην συνέχεια τους ζητήθηκε να προσδιορίσουν µε βάση τις γνώσεις τους 

και τις εµπειρίες τους κατά πόσο θεωρούν ότι είναι δυνατή η εκπαίδευση 

παιδιών µε Μαθησιακές ∆υσκολίες στο Γενικό Γυµνάσιο/ Λύκειο. Ο Μ.Ο. των 

απαντήσεων κυµάνθηκε στο 3.08 της πεντάβαθµης κλίµακας, που αντιστοιχεί 

σχεδόν στην απάντηση «Μέτρια». Αναλυτικά, η συνολική συχνότητα και τα 

ποσοστά παρουσιάζονται στον πίνακα 19. Οι Μ.Ο. για τις δύο οµάδες 

εκπαιδευτικών είναι 2.88 για αυτούς που δεν έχουν επάρκεια στην Ειδική Αγωγή 

και 3.73 για όσους έχουν. ∆ιαφορά που κρίνεται στατιστικά σηµαντική(δίπλευρη 

p=0.01). 

 

Πίνακας 19. ∆υνατότητα εκπαίδευσης µαθητών µε Μαθησιακές ∆υσκολίες στο Γενικό 

Γυµνάσιο/ Λύκειο 

 Συχνότητα (Ν) Ποσοστό % Ποσοστό% ΧΕ Ποσοστό% ΜΕ 

 

Καθόλου (1) 4 3.6 4.7 0.0 

Λίγο (2) 30 27.0 30.6 15.4 

Μέτρια (3) 41 36.9 41.2 23.1 

Πολύ (4) 25 22.5 18.8 34.6 

Πάρα πολύ (5) 11 9.9 4.7 26.9 

Σύνολο 111 100.0 100.0 100.0 

 

Εκπαιδευτική αντιµετώπιση µαθητών µε Μαθησιακές ∆υσκολίες 

Στην ερώτηση 19, οι εκπαιδευτικοί ερωτήθηκαν ποια είναι η πρώτη 

ενέργεια στην οποία προβαίνουν όταν διαπιστώνουν ότι κάποιος µαθητής τους 

αποτυγχάνει συστηµατικά στη µάθηση ή παρουσιάζει συχνά προβλήµατα 
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συµπεριφοράς. Από ένα σύνολο 11 απαντήσεων το 22,7% των ερωτηθέντων 

επέλεξε την πρώτη απάντηση, στην οποία παραπέµπουν τους γονείς ή 

κηδεµόνες του παιδιού σε ειδικούς επιστήµονες εκτός σχολείου. Η δεύτερη στην 

τελική κατάταξη επιλογή τους, µε ποσοστό 15,3%, είναι να συµβουλευτούν 

κάποιο συνάδελφο τους που έχει γνώσεις ειδικής αγωγής. Μόνο ένας 

εκπαιδευτικός απάντησε ότι περιµένει την οικογένεια να ενεργήσει µε δική της 

πρωτοβουλία. Τρεις εκπαιδευτικοί επέλεξαν την επιλογή «Άλλο», στην οποία και 

οι τρεις σηµείωσαν ότι συζητάνε το θέµα µε τον σύλλογο διδασκόντων και τον 

διευθυντή, για να διαπιστώσουν αν υπάρχει και σε άλλα µαθήµατα το 

πρόβληµα, πριν κάνουν οποιαδήποτε άλλη ενέργεια. 

 

Πίνακας 20. Πρώτη ενέργεια στην οποία προβαίνουν οι εκπαιδευτικοί, όταν 

διαπιστώνουν ότι ένας µαθητής αποτυγχάνει συστηµατικά στη µάθηση ή έχει 

προβλήµατα συµπεριφοράς. 

 
Συχνότητα 

(Ν) 

Ποσοστό 

% 

Ποσοστό 

ΧΕ 

Ποσοστό 

ΜΕ 

 Παραπέµπετε τους 

γονείς/κηδεµόνες σε ειδικούς 

επιστήµονες εκτός σχολείου; 

25 22.7 25 15.4 

Συµβουλεύεστε κάποιον 

συνάδερφό σας που έχει 

γνώσεις ειδικής αγωγής; 

17 15.3 19 3.8 

Συζητάτε το θέµα µε το Σχολικό 

Σύµβουλο/ Σχολικό Ψυχολόγο 

και ζητάτε τη βοήθειά του; 

15 13.5 14.3 11.5 

∆ιδάσκετε το παιδί µε νέο, 

διαφορετικό τρόπο ή αλλάζετε 

τους διδακτικούς στόχους; 

13 11.7 9.5 19.2 

Συµβουλεύεστε το ΚΕ∆∆Υ / 

Συµβουλευτικό σταθµό Νέων 

για το τι µπορείτε να κάνετε 

εσείς προσωπικά; 

12 10.8 10.7 11.5 

Παραπέµπετε το παιδί στο 11 9.9 13.1 0.0 
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ΚΕ∆∆Υ; 

Ξεκινάτε τη διερεύνηση της 

περίπτωσης µε βάση τις δικές 

σας γνώσεις; 

6 5.4 1.2 19.2 

Ανατρέχετε σε ειδική 

βιβλιογραφία; 
4 3.6 2.4 7.7 

Απευθύνεστε σε ειδικούς 

επιστήµονες εκτός σχολείου; 
3 2.7 0.0 11.5 

Άλλο; 3 2.7 3.6 0.0 

Περιµένετε από την οικογένεια 

να ενεργήσει µε δική της 

πρωτοβουλία; 

1 0.9 1.2 0.0 

Σύνολο 110 99.1 100 100 

 

 

Όσον αφορά τις ενέργειες που κάνουν όταν θέλουν να αξιολογήσουν τις 

πιθανές Μαθησιακές ∆υσκολίες ενός µαθητή τους, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να 

προτιµούν την «Συστηµατική παρατήρηση και καταγραφή των προβληµάτων 

στην µάθηση και στην συµπεριφορά του µαθητή» (Μ.Ο.= 3.63). Ακολουθεί η 

«Συνεργασία µε ειδικούς επαγγελµατίες» και η «Τυπική διάγνωση και 

αξιολόγηση από ειδικούς φορείς». Αναλυτικά οι ενέργειες τους φαίνονται κατά 

φθίνουσα σειρά στον παρακάτω πίνακα. Από την σύγκριση των Μ.Ο. των δύο 

οµάδων προκύπτουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές για τη «Χρήση Άτυπων 

κριτηρίων αξιολόγησης» (δίπλευρη p=0.001) και την «Εµπιστοσύνη στις 

βιβλιογραφικές καταγραφές και αξιολογήσεις του προβλήµατος» (δίπλευρη 

p=0.008). 

 

Πίνακας 21. Ενέργειες για αξιολόγηση πιθανών Μαθησιακών ∆υσκολιών 

 Μ.Ο.  Μ.Ο. Χ.Ε. Μ.Ο. Μ.Ε.  

Συστηµατική παρατήρηση & καταγραφή των 

µαθησιακών δυσκολιών & των ενδεχόµενων 

προβληµάτων συµπεριφοράς του µαθητή. 

3.63 3.55 3.88 

Επιδιώκετε συνεργασία µε ειδικούς επαγγελµατίες 3.43 3.42 3.46 
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Επιδιώκετε τυπική διάγνωση & αξιολόγηση του 

µαθητή από κάποιον ειδικό φορέα ή επαγγελµατία. 
3.39 3.38 3.42 

Χρησιµοποιείτε άτυπα κριτήρια (κατάλληλες 

ασκήσεις) προκειµένου να αξιολογήσετε το 

πρόβληµα. 

3.03 2.80 3.77 

Εµπιστεύεστε τις απόψεις των συναδέλφων σας 

για το πρόβληµα 
2.97 3.04 2.77 

Εµπιστεύεστε τις βιβλιογραφικές καταγραφές & 

αξιολογήσεις του προβλήµατος. 
2.59 2.47 3.00 

Προβαίνετε σε συστηµατική αξιολόγηση µε τυπικά 

κριτήρια (τεστ) προκειµένου να ορίσετε το 

πρόβληµα. 

2.38 2.34 2.50 

Άλλο : 0.00 0.00 0.00 

 

Στην ερώτηση 21, όπου ερωτήθηκαν κατά πόσο εφαρµόζουν 

εναλλακτικές µορφές διδασκαλίας για να ανταποκριθούν στις ποικίλες 

εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών τους και να πετύχουν τους διδακτικούς 

στόχους, στην πεντάβαθµη κλίµακα ο Μ.Ο. ήταν 3.66 µε τις απαντήσεις 

«Περισσότερες φορές» (43.2%) και «Μερικές φορές» (39,6%) να εµφανίζουν την 

µεγαλύτερη συχνότητα. Ο Μ.ΟΧΕ  για την οµάδα χωρίς επάρκεια είναι 3.52 και 

για την οµάδα µε επάρκεια Μ.Ο.ΜΕ = 4.12. Η διαφορά στις απαντήσεις κρίνεται 

στατιστικά σηµαντική (δίπλευρη p=0.01). 

 

Πίνακας 22. Εφαρµογή εναλλακτικών µορφών διδασκαλίας 

 Συχνότητα (Ν) Ποσοστό % 

 

Ποτέ (1) 1 0.9 

Ελάχιστα (2) 3 2.7 

Μερικές φορές (3) 44 39.6 

Τις περισσότερες φορές(4) 48 43.2 

Πάντα(5) 15 13.5 

Σύνολο 111 100.0 
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Αναφορικά µε τον βαθµό στον οποίο εφαρµόζουν εναλλακτικές µορφές 

αξιολόγησης της επίδοσης των µαθητών τους ,που να ανταποκρίνονται στις 

δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα τους, τα µεγαλύτερα ποσοστά πήραν οι 

απαντήσεις «Περισσότερες φορές» και «Μερικές φορές» µε 45.9% και 39.6%, 

αντίστοιχα. Ο συνολικός Μ.Ο. υπολογίστηκε στο 3.57 .Ο Μ.Ο.ΧΕ.= 3.46 και ο 

Μ.Ο.ΜΕ = 3.92. Η διαφορά των απαντήσεων ανάµεσα στις δύο οµάδες φαίνεται 

να είναι στατιστικά σηµαντική (δίπλευρη p=0.007). 

 

Πίνακας 23. Εφαρµογή εναλλακτικών µορφών αξιολόγησης 

 Συχνότητα (Ν) Ποσοστό % 

 

Ποτέ (1) 2 1.8 

Ελάχιστα (2) 4 3.6 

Μερικές φορές (3) 44 39.6 

Τις περισσότερες φορές(4) 51 45.9 

Πάντα(5) 10 9.0 

Σύνολο 111 100.0 

 

 

Στην συνέχεια ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να υποδείξουν σε ποιες 

ενέργειες στηρίζονται όταν σχεδιάζουν ένα πρόγραµµα εκπαιδευτικής 

υποστήριξης των µαθητών τους µε Μαθησιακές ∆υσκολίες. Από τους Μ.Ο. 

φαίνεται να λαµβάνουν υπόψη τους τις «∆υνατότητες και τα ατοµικά 

χαρακτηριστικά του µαθητή» ,σε µεγάλο βαθµό (Μ.Ο.=4.33), ενέργεια στην 

οποία υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=0.019) ανάµεσα στις δύο 

οµάδες µε την οµάδα των εκπαιδευτικών µε επάρκεια να υπερτερεί. Οι 

απαντήσεις κατά φθίνουσα σειρά παρουσιάζονται στον πίνακα 24 µαζί και µε 

τους επί µέρους Μ.Ο. των δύο οµάδων.  
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Πίνακας 24. Ενέργειες για σχεδιασµό προγράµµατος παιδαγωγικής υποστήριξης 

µαθητών µε Μ.∆. 

 Μ.Ο. M.O. X.E. M.O. M.E. 

Λαµβάνετε υπόψη τις δυνατότητες και 

τα ατοµικά χαρακτηριστικά του 

µαθητή. 

4.33 4.23 4.65 

Επιδιώκετε την συνεργασία και 

σύµπραξη των γονέων του µαθητή. 
3.84 3.76 4.08 

Επιδιώκετε την συνεργασία και την 

σύµπραξη των συναδέλφων σας στο 

σχολείο. 

3.38 3.43 3.23 

Αποφεύγετε την λεπτοµερή σχεδίαση 

στόχων, µεθόδων και στρατηγικών. 
3.25 3.19 3.46 

Επιλέγετε ή σχεδιάζετε τα µέσα ή τα 

κριτήρια αξιολόγησης της µαθησιακής 

δυσκολίας, ώστε να ελέγχετε 

συστηµατικά την επίτευξη των 

στόχων της παρέµβασης. 

3.22 3.26 3.08 

Επιδιώκετε την λεπτοµερή σχεδίαση 

του περιεχοµένου, των στόχων, των 

µεθόδων και των στρατηγικών της 

παρέµβασης σας. 

3.15 3.12 3.23 

Απευθύνεστε σε ειδικούς 

επαγγελµατίες και φορείς επιζητώντας 

σύµπραξη και συνεργασία. 

3.08 3.12 2.96 

Εµπλέκετε τον µαθητή στη διαδικασία 

του σχεδιασµού της παρέµβασης σας. 
2.75 2.69 2.96 

Άλλο : 

 
0.00 0.00 0.00 
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Στην ερώτηση 24 οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να επιλέξουν τα σηµεία που 

θεωρούν ότι διαφοροποιείται ένα πρόγραµµα εκπαιδευτικής υποστήριξης 

µαθητών µε Μαθησιακές ∆υσκολίες σε σχέση µε αυτό που εφαρµόζεται στους 

µαθητές τυπικής ανάπτυξης. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι ζητήθηκε από τους 

εκπαιδευτικούς να προσδιορίσουν τα τρία σηµαντικότερα σηµεία 

διαφοροποίησης, ως εξής : 1=Λιγοτερο σηµαντικό , 2= Σηµαντικό, 3 =Πολύ 

σηµαντικό. Όποτε η τρίτη προτίµηση τους είναι αυτή µε την µεγαλύτερη 

βαρύτητα. Όπως παρατηρείται, η διαφοροποίηση ως προς τους στόχους 

διδασκαλίας είναι αυτή που συγκεντρώνει τις περισσότερες προτιµήσεις, τόσο 

συνολικά (62.2%) όσο και κατά βαρύτητα επιλογής (35.1%), και ακολουθεί η 

διαφοροποίηση ως προς τις µεθόδους παρουσίασης της ύλης (55.9% στο 

σύνολο). 

 

Πίνακας 25. Σηµεία διαφοροποίησης εκπαιδευτικού προγράµµατος για µαθητές µε Μ.∆. 

 

Ποσοστό ατόµων που επέλεξαν την 

συγκεκριµένη απάντηση ως 1η, 2η, 3η 

επιλογή. 

 

 1η επιλογή 2η επιλογή 3η επιλογή Σύνολο 

ως προς το 

περιεχόµενο των 

µαθηµάτων 

11.7% 9% 7.2% 27.9% 

ως προς το ρυθµό 

κάλυψης της ύλης 
22.5% 18% 11.7% 52.3% 

ως προς τα υλικά 

διδασκαλίας 
7.2% 11.7% 2.7% 21.6% 

ως προς τα γνωστικά 

αντικείµενα 
7.2% 7.2% 4.5% 18.9% 

ως προς την έκταση της 

ύλης 
18.9% 14.4% 6.3% 39.6% 

ως προς τις µεθόδους 

παρουσίασης της ύλης 
9% 22.5% 24.3% 55.9% 

ως προς τους στόχους 

της διδασκαλίας 
16.2% 10.8% 35.1% 62.2% 
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ως προς οποιαδήποτε 

από τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά 

 

1.8% 1.8% 2.7% 6.3% 

άλλο  0 0 0 0 

 

 

Στην ερώτηση 25 σχετικά µε το αν έχουν οργανώσει ποτέ εξατοµικευµένη 

διδασκαλία για τους µαθητές της τάξης τους µε Μαθησιακές ∆υσκολίες το 81.1% 

των ερωτηθέντων απάντησε πως δεν έχει οργανώσει ποτέ. Αναλυτικά, το 96.5% 

των εκπαιδευτικών χωρίς επάρκεια και το 30.8% των εκπαιδευτικών µε 

επάρκεια δεν έχουν οργανώσει ποτέ εξατοµικευµένη διδασκαλία για µαθητές µε 

Μ.∆.. Από τα 21 άτοµα (ποσοστό 18.9%) αυτών που απάντησαν ότι έχουν 

οργανώσει εξατοµικευµένη διδασκαλία οι 3 ανήκουν στην οµάδα των 

εκπαιδευτικών χωρίς επάρκεια στην ειδική αγωγή. Επιπλέον, µόνο το 6.3% 

(Ν=7), προσδιόρισε την µορφή εξατοµίκευσης και δόθηκαν οι ακόλουθες 

απαντήσεις : 

-Μέθοδοι παρουσίασης της ύλης και στόχοι διδασκαλίας 

-Ξεχωριστό τµήµα εντός σχολικού ωραρίου 

-Υλικά διδασκαλίας 

- ∆ιαφορετικές ασκήσεις, προσαρµοσµένες στο επίπεδο του µαθητή 

-Μέθοδοι παρουσίασης της ύλης 

-Κυρίως ως προς τις µεθόδους παρουσίασης της ύλης 

-Εξατοµίκευση ως προς τους διδακτικούς στόχους και το ρυθµό κάλυψης 

της ύλης 

όλοι τους ανήκαν στην οµάδα των εκπαιδευτικών µε επάρκεια στην ειδική 

αγωγή. 

 Αναφορικά µε τα εµπόδια που θεωρούν ότι θα συναντήσουν στην 

προσπάθεια τους να οργανώσουν µια εξατοµικευµένη διδασκαλία για µαθητές 

µε Μαθησιακές ∆υσκολίες στην γενική τάξη, οι εκπαιδευτικοί χρησιµοποίησαν 

του αριθµούς 1, 2, 3 για να προσδιορίσουν τα τρία µεγαλύτερα εµπόδια, ως 

εξής: 1= Μικρό εµπόδιο, 2= Μεγάλο εµπόδιο, 3= Πολύ µεγάλο. Οι απαντήσεις 

τους, µε τα ποσοστά προτίµησης που συγκέντρωσε κάθε µια καταγράφονται 
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στον παρακάτω πίνακα, και σε αυτήν την ερώτηση η τρίτη προτίµηση τους είναι 

αυτή µε την µεγαλύτερη βαρύτητα. Το µεγαλύτερο ποσοστό στο σύνολο 

συγκέντρωσε η «Έλλειψη εξειδικευµένων γνώσεων για τις Μαθησιακές 

∆υσκολίες» (45%) που συγκεντρώνει και τα µεγαλύτερα ποσοστά ως Πολύ 

µεγάλο εµπόδιο (22.5%), ακολουθεί η «Έλλειψη χρόνου για την υλοποίηση της 

εξατοµικευµένης διδασκαλίας» (42.3% συνολικά) και «Οι υψηλές απαιτήσεις του 

προγράµµατος σπουδών, που δυσκολεύουν την προσαρµογή της ύλης σε 

ειδικές περιπτώσεις παιδιών». 

 

Πίνακας 26. Εµπόδια οργάνωσης εξατοµικευµένης διδασκαλίας για µαθητές µε Μ.∆. 

 

Ποσοστό ατόµων που επέλεξαν 

την συγκεκριµένη απάντηση ως 

1η, 2η, 3η επιλογή. 

 

 
1η 

επιλογή 

2η 

επιλογή 

3η 

επιλογή 
Σύνολο 

Ο προσδιορισµός των στόχων 

της διδασκαλίας 
12.6% 1.8% 0% 14.4% 

Ο έλεγχος επίτευξης των 

στόχων της διδασκαλίας 
1.8% 2.7% 1.8% 6.3% 

Η επιλογή των µεθόδων 

διδασκαλίας 
9.9% 11.7% 7.2% 28.8% 

Ο προσδιορισµός της έκτασης 

της ύλης της γενικής τάξης 

που πρέπει να κατακτήσει το 

παιδί µε Μαθησιακές 

∆υσκολίες 

7.2% 7.2% 6.3% 20.7% 

Η έλλειψη χρόνου για το 

σχεδιασµό της 

εξατοµικευµένης διδασκαλίας 

5.4% 14.4% 4.5% 24.3% 

Η έλλειψη χρόνου για την 

υλοποίηση της 

εξατοµικευµένης διδασκαλίας 

11.7% 11.7% 18.9% 42.3% 

Οι υψηλές απαιτήσεις του 7.2% 13.5% 16.2% 36.9% 
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προγράµµατος σπουδών, που 

δυσκολεύουν την προσαρµογή 

της ύλης σε ειδικές 

περιπτώσεις παιδιών 

Η έλλειψη εξειδικευµένων 

γνώσεων για τις Μαθησιακές 

∆υσκολίες 

12.6% 9.9% 22.5% 45% 

Το άκαµπτο σύστηµα 

αξιολόγησης και βαθµολογίας 

των µαθητών 

5.4% 2.7% 0.9% 9% 

Η έλλειψη εξειδικευµένων 

γνώσεων για την εξέλιξη των 

ικανοτήτων του παιδιού ανά 

γνωστικό αντικείµενο 

5.4% 2.7% 6.3% 14.4% 

Οι πιέσεις των γονέων των 

υπολοίπων παιδιών σχετικά 

µε το ρυθµό προόδου τη τάξης 

9.9% 6.3% 3.6% 19.8% 

Η έλλειψη συναίνεσης των 

γονέων του παιδιού µε 

Μαθησιακές ∆υσκολίες στη 

διδασκαλία του παιδιού τους 

µε ένα πρόγραµµα που 

διαφοροποιείται από αυτό των 

άλλων παιδιών 

4.5% 9.9% 6.3% 20.7% 

άλλο  1% 0 0 1% 

 

 

Στην ερώτηση 27 ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να επιλέξουν το 

προτιµώµενο µοντέλο υλοποίησης εξατοµικευµένης διδασκαλίας για την 

υποστήριξη µαθητών µε Μαθησιακές ∆υσκολίες. Όπως φαίνεται από τον 

παρακάτω πίνακα, την µεγαλύτερη συχνότητα απαντήσεων (30.6%) 

συγκέντρωσε το τρίτο µοντέλο στο οποίο συνυπάρχουν µέσα στην ίδια αίθουσα 

δύο εκπαιδευτικοί που συνεργάζονται στο σχεδιασµό του προγράµµατος, 
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έχοντας όµως διαχωρίσει την υλοποίηση ,ο ένας διδάσκει αποκλειστικά τα 

παιδιά µε ειδικές ανάγκες και ο άλλος τους µαθητές τυπικής ανάπτυξης. Στην 

συνέχεια ακολουθεί το πέµπτο µοντέλο, µε ποσοστό 24.3%. Ένας εκπαιδευτικός 

γενικής παιδείας από το δείγµα µας προτίµησε την επιλογή «Άλλο;», χωρίς 

ωστόσο να προτείνει κάποιο εναλλακτικό µοντέλο. Ενώ, ο δεύτερος, µε γνώσεις 

ειδικής αγωγής, που έκανε την ίδια επιλογή πρότεινε να υπάρχουν δυο 

εκπαιδευτικοί που θα συνεργάζονται στο σχεδιασµό του προγράµµατος, 

έχοντας όµως διαχωρίσει την υλοποίηση ,ο ένας θα διδάσκει αποκλειστικά τα 

παιδιά µε ειδικές ανάγκες και ο άλλος τους µαθητές τυπικής ανάπτυξης σε 

διαφορετικές αίθουσες ο καθένας. 

 

Πίνακας 27. Προτιµώµενο µοντέλο υλοποίησης εξατοµικευµένης διδασκαλίας 

 

 
Συχνότητα 

 (Ν) 

Ποσοστό 

% 

Ποσοστό 

% ΧΕ 

Ποσοστό 

% ΜΕ 

Ένας εκπαιδευτικός έχει την ευθύνη του 

τµήµατος και σχεδιάζει προσωπικά και 

υλοποιεί την εξατοµικευµένη διδασκαλία, 

µετά από σχετική επιµόρφωση. 

10 9.0 7.1 15.4 

Ένας εκπαιδευτικός έχει την ευθύνη του 

τµήµατος και υλοποιεί το πρόγραµµα που 

έχει σχεδιάσει το ΚΕ∆∆Υ 

11 9.9 11.8 3.8 

∆υο εκπαιδευτικοί συνυπάρχουν µέσα στην 

ίδια αίθουσα και συνεργάζονται στο 

σχεδιασµό του προγράµµατος, έχοντας όµως 

διαχωρίσει την υλοποίηση (ο ένας διδάσκει 

αποκλειστικά τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες και 

ο άλλος τους µαθητές τυπικής ανάπτυξης) 

34 30.6 29.4 34.6 

∆υο εκπαιδευτικοί συνυπάρχουν µέσα στην 

ίδια αίθουσα και συνεργάζονται στο 

σχεδιασµό του προγράµµατος, αλλά 

14 12.6 11.8 15.4 
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Τα θέµατα που θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ως σηµαντικότερα για να 

περιληφθούν σε ένα πρόγραµµα επιµόρφωσης για τον εντοπισµό και 

αντιµετώπιση των Μαθησιακών ∆υσκολιών στην γενική τάξη αναφέρονται κατά 

φθίνουσα σειρά στον παρακάτω πίνακα. Όπως φαίνεται τα «Κίνητρα µάθησης 

για άτοµα µε Μαθησιακές ∆υσκολίες», ο «Παραδειγµατικός  χειρισµός 

περιπτώσεων εφαρµογής διαδικασιών εντοπισµού παιδιών µε Μ.∆. ανά µάθηµα 

σπουδών» και η «Προσαρµογή του Αναλυτικού Προγράµµατος για την 

εκπαίδευση παιδιών µε Μ.∆.» συγκέντρωσαν τις µεγαλύτερες προτιµήσεις µε 

Μ.Ο. 4.29, 4.23 και 4.2 αντίστοιχα. Όσον αφορά την σύγκριση των δυο οµάδων 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές προκύπτουν για τα «Κίνητρα µάθησης για 

άτοµα µε Μ.∆.» (δίπλευρη p=0.014), για την «Επιλογή και διατύπωση στόχων 

στην εκπαίδευση παιδιών µε Μ.∆.» (δίπλευρη p=0.002), για τα «Μοντέλα 

ένταξης ατόµων µε Μ.∆. στην γενική τάξη» (δίπλευρη p=0.045), για την 

«∆ιδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων» (δίπλευρη p=0.038), για την «Κατασκευή 

άτυπων εργαλείων αξιολόγησης» (δίπλευρη p=0.017) και για τις «Θεωρίες 

µάθησης» (δίπλευρη p=0.016). 

 

 

εναλλάσσονται στη διδασκαλία παιδιών µε 

και χωρίς ειδικές ανάγκες 

Ένας εκπαιδευτικός έχει την ευθύνη του 

τµήµατος και σχεδιάζει και υλοποιεί το 

πρόγραµµα σε συνεργασία µε περιοδεύοντα 

εξειδικευµένο εκπαιδευτικό 

27 24.3 25.9 19.2 

Ένας εκπαιδευτικός έχει την ευθύνη του 

τµήµατος και σχεδιάζει το πρόγραµµα σε 

συνεργασία µε τον σχολικό σύµβουλο και το 

υλοποιεί προσωπικά 

13 11.7 12.9 7.7 

Άλλο (τι;) 2 1.8 1.2 3.8 

Σύνολο 111 100.0 100.0 100.0 
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Πίνακας 28. Θέµατα επιµόρφωσης για εντοπισµό και αντιµετώπιση Μ.∆. 

Θέµατα επιµόρφωσης Μ.Ο. M.O. X.E. M.O. M.E. 

Κίνητρα µάθησης για άτοµα µε Μ.∆.  4.29 4.20 4.58 

Παραδειγµατικός χειρισµός 

περιπτώσεων εφαρµογής διαδικασιών 

εντοπισµού παιδιών µε Μ. ∆. ανά 

µάθηµα σπουδών. 

4.23 4.15 4.46 

Προσαρµογή του Αναλυτικού 

Προγράµµατος για την εκπαίδευση 

παιδιών µε Μ. ∆. 

4.2 4.13 4.42 

Βασικές αρχές-έννοιες και περιεχόµενο 

των µαθησιακών δυσκολιών 
4.17 4.11 4.38 

Σχεδιασµός εξατοµικευµένου 

εκπαιδευτικού προγράµµατος 
4.15 4.08 4.38 

Οργάνωση συµπεριφοράς στην τάξη 4.11 4.06 4.27 

Επιλογή και διατύπωση στόχων στην 

εκπαίδευση παιδιών µε Μ. ∆.. 
4.09 3.95 4.50 

Μέθοδοι διδασκαλίας (π.χ. ανάλυση 

έργου) 
3.99 3.92 4.23 

Συµβουλευτική για ΑµΕΑ 3.95 3.89 4.15 

Μοντέλα ένταξης ατόµων µε Μ.∆. στην 

γενική τάξη 
3.9 3.80 4.23 

Εκπαιδευτική τεχνολογία για την 

διδασκαλία ατόµων µε Μ. ∆. 
3.88 3.86 3.96 

Συµβουλευτική γονέων 3.8 3.78 3.88 

Χρήση σταθµισµένων – τυποποιηµένων 

ψυχοδιαγνωστικών εργαλείων (tests)  
3.75 3.68 3.96 

∆ιδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων 3.73 3.62 4.08 

Μεταγνωστικές δεξιότητες και 

στρατηγικές 
3.68 3.61 3.92 

∆ιδασκαλία γνωστικών δεξιοτήτων 3.65 3.57 3.92 

Κατασκευή άτυπων εργαλείων 

αξιολόγησης 
3.55 3.43 3.92 
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Αξιοποίηση αποτελεσµάτων 

τυποποιηµένων δοκιµασιών για την 

οργάνωση διδακτικών προγραµµάτων 

3.54 3.49 3.69 

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού 3.53 3.60 3.32 

Θέµατα παιδαγωγικής - κοινωνικής 

ψυχολογίας 
3.41 3.32 3.69 

Θεωρία και τεχνικές της Εκπαιδευτικής 

αξιολόγησης 
3.33 3.24 3.62 

Θέµατα αναπτυξιακής- γνωστικής 

ψυχολογίας 
3.29 3.24 3.46 

Θεωρητικά µοντέλα των αναγνωστικών, 

γραφηµικών, µαθηµατικών και 

κοινωνικών δεξιοτήτων του παιδιού. 

3.11 3.05 3.27 

Θεωρίες µάθησης 3 2.89 3.35 

Άλλο : 0 0.00 0.00 

 

 

Στην τελευταία ερώτηση αυτής τη θεµατικής ενότητας ζητήθηκε από τους 

εκπαιδευτικούς να εκτιµήσουν κατά πόσο θεωρούν ότι πρόκειται να 

επιβαρυνθούν στην συνήθη σχολική τάξη, στην οποία εντάσσονται παιδιά µε 

Μαθησιακές ∆υσκολίες, όσον αφορά στον χρόνο προετοιµασίας και στο φόρτο 

εργασίας. Η κλίµακα αξιολόγησης ήταν τριών βαθµών µε το 1 να αντιστοιχεί σε 

εξίσου υψηλή επιβάρυνση, το 2 σε υψηλότερη και το 3 σε σηµαντικά υψηλότερη. 

Ο Μ.Ο των απαντήσεων αναφορικά µε τον χρόνο προετοιµασίας ήταν 2.32 και 

αναφορικά µε τον φόρτο εργασίας ήταν 2.26. Οι δύο οµάδες εκπαιδευτικών δεν 

παρουσιάζουν µεταξύ τους στατιστικά σηµαντικές διαφορές. 

 

Ρόλος εκπαιδευτικού 
 

Στην θεµατική ενότητα για την αντίληψη του ρόλου του εκπαιδευτικού η 

πρώτη ερώτηση 30 αναφέρεται στις αρµοδιότητες που θεωρούν οι εκπαιδευτικοί 

ότι εντάσσονται στον επαγγελµατικό τους ρόλο. Η κλίµακα µέτρησης είναι κι εδώ 

πεντάβαθµη και οι απαντήσεις κυµαίνονται από το Καθόλου έως το Πάρα πολύ. 
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Οι Μ.Ο για κάθε απάντηση παρουσιάζονται κατά φθίνουσα σειρά στον πίνακα 

29. Όπως φαίνεται θεωρούν ότι η «∆ιευκόλυνση για την απόκτηση γνώσεων και 

την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων» είναι από τις σηµαντικότερες 

αρµοδιότητες τους µε υψηλό Μ.Ο. 4.46. Στην σύγκριση των δύο οµάδων 

στατιστικά σηµαντική διαφορά (δίπλευρη p=0.003) υπάρχει για την «Ενηµέρωση 

και ευαισθητοποίηση των µαθητών για τα κοινωνικά προβλήµατα», όπου η 

οµάδα των εκπαιδευτικών χωρίς επάρκεια δίνει µεγαλύτερη βαρύτητα. Στην 

επόµενη ερώτηση (31) ζητήθηκε να επιλέξουν τις τρείς σηµαντικότερες από τις 

παραπάνω αρµοδιότητες. Τα ποσοστά προτίµησης και κάθε απάντηση 

φαίνονται επίσης στον πίνακα 29. Η Γ) αρµοδιότητα συγκεντρώνει το 

µεγαλύτερο ποσοστό προτίµησης 73% στο σύνολο και ακολουθεί η ∆) µε 

ποσοστό 58,6%. 

 

Πίνακας 29. Αρµοδιότητες του ρόλου του εκπαιδευτικού 

Αρµοδιότητες  Μ.Ο. 

Ποσοστό ατόµων που 

επέλεξαν την συγκεκριµένη 

απάντηση ως 1η, 2η, 3η 

επιλογή. 
Σύνολο 

1η 

 επιλογή 

2η 

 επιλογή 

3η 

επιλογή 

Γ) ∆ιευκολύνει την 

απόκτηση γνώσεων & 

την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

και ικανοτήτων. 

4.46 15.3% 17.1% 40.5% 73.0% 

Θ) Συνεργάζεται µε τους 

συναδέλφους του σε 

εκπαιδευτικά & 

παιδαγωγικά ζητήµατα. 

4.14 11.7% 4.5% 0.0% 16.2% 

Η) Χρησιµοποιεί την 

οξύνοια, την ευαισθησία 

& την δηµιουργική 

φαντασία στην δουλειά 

του. 

4.12 9.9% 15.3% 3.6% 28.8% 
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Ε) Ενηµερώνει & 

ευαισθητοποιεί τους 

µαθητές για τα κοινωνικά 

προβλήµατα. 

4.1 11.7% 12.6% 6.3% 30.6% 

∆) Συντελεί στην 

διαµόρφωση της 

προσωπικότητας των 

παιδιών. 

4.08 15.3% 20.7% 22.5% 58.6% 

Κ) Ενδυναµώνει τους 

µαθητές & προασπίζεται 

τα δικαιώµατα τους. 

3.95 18% 8.1% 1.8% 27.9% 

Β) Μεταδίδει το 

περιεχόµενο των 

µαθηµάτων του 

αναλυτικού 

προγράµµατος. 

3.86 5.4% 9.0% 9.9.% 24.3% 

Στ) Συνεργάζεται µε 

κοινωνικούς φορείς & 

ειδικούς επαγγελµατίες 

για την επίλυση των 

κοινωνικών, 

συναισθηµατικών & των 

µαθησιακών 

προβληµάτων των 

µαθητών. 

3.72 0.9% 0.9% 6.3% 8.1% 

Ι) Αναλαµβάνει την 

ψυχοπαιδαγωγική 

υποστήριξη των 

µαθητών. 

3.39 6.3% 3.6% 3.6% 13.5% 

Ζ) Βοηθάει τους γονείς να 

διαπαιδαγωγήσουν 

σωστά τα παιδιά τους. 

3.1 3.6% 8.1% 4.5% 16.2% 

Α) Υποκαθιστά ή 1.88 1.8% 0.0% 0.9% 2.7% 
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αναπληρώνει τους γονείς 

ή έναν από αυτούς. 

Λ) Άλλο : 0.0 0.0% 0.0.% 0.0% 0.0% 

  

 

Στην ερώτηση 32 αναφορικά µε το τι χρειάζεται ο εκπαιδευτικός για να 

ανταποκριθεί ικανοποιητικά στις απατήσεις του ρόλου του όταν αντιµετωπίζει 

µαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκολίες όλες οι απαντήσεις συγκέντρωσαν υψηλές 

προτιµήσεις όπως φαίνεται τους Μ.Ο. (πίνακας 30) µε την απάντηση ΣΤ και Ζ 

να είναι στις πρώτες θέσεις των προτιµήσεων µε την µεγαλύτερη βαρύτητα. Από 

την ανάλυση των Μ.Ο. των επί µέρους οµάδων των εκπαιδευτικών, µε και χωρίς 

επάρκεια στην Ειδική αγωγή, σηµαντικές διαφορές πρόεκυψαν για τα 

απαιτούµενα «Χρονικά περιθώρια για την καλή εφαρµογή του αναλυτικού 

προγράµµατος» και «Μέσα και υλικά για την επίτευξη των στόχων του 

αναλυτικού προγράµµατος» µε την οµάδα των εκπαιδευτικών µε επάρκεια να 

δίνει συγκριτικά περισσότερη βαρύτητα σε αυτά (δίπλευρη p= 0.008 για το 

καθένα). Στην τελευταία ερώτηση αυτής της ενότητας ζητήθηκε επίσης να 

προσδιορίσουν τις τρείς σηµαντικότερες από τις παραπάνω προϋποθέσεις. Η 

απάντηση «Υποµονή και συναίσθηση απέναντι στα παιδιά / τους εφήβους» 

συγκέντρωσε κι εδώ το µεγαλύτερο ποσοστό 60.4% ,ακολούθησε η απάντηση 

«Γνώσεις, δεξιότητες & ικανότητες µεθόδευσης της διδασκαλίας» µε 44.1% και η 

«Ευαισθητοποίηση για τα ψυχολογικά & κοινωνικά προβλήµατα των µαθητών» 

µε 37.8%. 

 

Πίνακας 30. Προϋποθέσεις για ικανοποιητική ανταπόκριση στις απαιτήσεις του ρόλου 

του εκπαιδευτικού 

 

 Μ.Ο. 

Ποσοστό ατόµων που επέλεξαν 

την συγκεκριµένη απάντηση ως 

1η, 2η, 3η επιλογή. 

Σύνολο 

 
1η 

 επιλογή 

2η 

 επιλογή 

3η 

επιλογή 
 

Στ) Υποµονή και συναίσθηση 

απέναντι στα παιδιά / τους 
4.68 10.8% 22.5% 27% 60.4% 
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εφήβους. 

Ζ) Ευαισθητοποίηση για τα 

ψυχολογικά & κοινωνικά 

προβλήµατα των µαθητών. 

4.41 15.3% 16.2% 6.3% 37.8% 

∆) Γνώσεις, δεξιότητες & 

ικανότητες µεθόδευσης της 

διδασκαλίας. 

4.31 9.9% 13.5% 20.7% 44.1% 

Ε) Αλληλεγγύη &ι επικοινωνία 

µε γονείς & κηδεµόνες. 
4.24 9.0% 9.0% 6.3% 24.3% 

Γ) Μετεκπαίδευση, 

επαγγελµατική κατάρτιση & 

επιµόρφωση. 

4.23 9.0% 9.9% 16.2% 35.1% 

Θ) Μέσα και υλικά για την 

επίτευξη των στόχων του 

αναλυτικού προγράµµατος. 

4.21 11.7% 9.9% 3.6% 25.2% 

Ι) Εξειδικευµένες γνώσεις, 

δεξιότητες & ικανότητες για την 

προώθηση της ανάπτυξης της 

προσωπικότητας των 

µαθητών. 

4.18 14.4% 4.5% 0.9% 19.8% 

Η) Χρονικά περιθώρια για την 

καλή εφαρµογή του αναλυτικού 

προγράµµατος. 

4.15 14.4% 7.2% 3.6% 25.2% 

Β) Εξειδικευµένη 

πανεπιστηµιακή εκπαίδευση. 
3.96 3.6% 3.6% 12.6% 19.8% 

Α) Αλληλεγγύη &συνεργασία 

µε τους συναδέλφους. 
3.81 1.8% 3.6% 2.7% 8.1% 

Κ) Άλλο: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

Αυτό-αξιολόγηση Εκπαιδευτικών 

Η αυτό- αξιολόγηση των εκπαιδευτικών όσον αφορά τον εντοπισµό των 

µαθητών που πιθανόν αντιµετωπίζουν Μαθησιακές ∆υσκολίες εµφανίζεται στον 
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πίνακα 31. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι µπορούν να εντοπίσουν πιθανές 

Μαθησιακές ∆υσκολίες στους µαθητές τους σε βαθµό 3.48 κατά Μ.Ο. Οι 

αντίστοιχοι Μ.Ο. για την οµάδα των εκπαιδευτικών χωρίς επάρκεια και για την 

οµάδα των εκπαιδευτικών µε επάρκεια είναι Μ.Ο.ΧΕ= 3.33 και Μ.Ο.ΜΕ=3.96, 

διαφορά στατιστικά σηµαντική (δίπλευρη p= 0.001). Τα ποσοστά κάθε 

απάντησης φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

31. Αυτό-αξιολόγηση για τον εντοπισµό µαθησιακών δυσκολιών 

 Συχνότητα (Ν) Ποσοστό % 

 

Καθόλου (1) 1 0.9 

Λίγο (2) 9 8.1 

Μέτρια (3) 44 39.6 

Πολύ (4) 50 45.0 

Πάρα πολύ (5) 7 6.3 

Σύνολο 111 100.0 

 

Η ερώτηση 35 αναφερόταν στο κατά πόσο θεωρούν οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτικοί ότι είναι σε θέση να σχεδιάσουν µια εξατοµικευµένη διδασκαλία 

για µαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκολίες. Η πλειοψηφία απάντησε ότι είναι σε 

µέτριο βαθµό σε θέση να σχεδιάσει ένα εξατοµικευµένο πρόγραµµα, µε τον 

Μ.Ο. των απαντήσεων να φτάνει στο 2.77. Οι Μ.Ο. των δύο οµάδων είναι 

Μ.Ο.ΧΕ= 2.55 και Μ.Ο.ΜΕ=3.46, διαφορά στατιστικά σηµαντική (δίπλευρη p= 

0.001). 

32. Αυτό-αξιολόγηση για σχεδιασµό εξατοµικευµένης διδασκαλίας 

 Συχνότητα (Ν) Ποσοστό % 

 

Καθόλου (1) 9 8.1 

Λίγο (2) 32 28.8 

Μέτρια (3) 48 43.2 

Πολύ (4) 20 18.0 

Πάρα πολύ (5) 2 1.8 

Σύνολο 111 100.0 



63 

 

Όσον αφορά την αυτό-αξιολόγηση των εκπαιδευτικών για τον βαθµό στον 

οποίο είναι σε θέση να υλοποιήσουν µια εξατοµικευµένη διδασκαλία που θα 

απευθύνεται σε µαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκολίες, ο Μ.Ο. κυµάνθηκε στο 2.77 

για το σύνολο και Μ.Ο.ΧΕ= 2.59 και Μ.Ο.ΜΕ=3.38 για τις δύο οµάδες, διαφορά 

στατιστικά σηµαντική (δίπλευρη p= 0.001). 

 

33. Αξιολόγηση για υλοποίηση εξατοµικευµένης διδασκαλίας 

 Συχνότητα (Ν) Ποσοστό % 

 

Καθόλου (1) 10 9.0 

Λίγο (2) 35 31.5 

Μέτρια (3) 37 33.3 

Πολύ (4) 28 25.2 

Πάρα πολύ (5) 1 0.9 

Σύνολο 111 100.0 

 

 

Η ικανοποίηση που αντλούν οι εκπαιδευτικοί από την απόδοση των 

προσπαθειών τους να αντιµετωπίσουν εκπαιδευτικά τους µαθητές µε 

Μαθησιακές ∆υσκολίες κυµαίνεται στα ίδια επίπεδα µε τις προηγούµενες 

απαντήσεις αυτής της ενότητας και υπολογίζεται στο 2.74 κατά Μ.Ο., µε τους 

Μ.Ο. των δυο οµάδων να είναι Μ.Ο.ΧΕ= 2.62 και Μ.Ο.ΜΕ=3.12 που θεωρούνται 

στατιστικά σηµαντικοί (δίπλευρη p= 0.002). 

 

 

34. Ικανοποίηση από προσπάθεια  

 Συχνότητα (Ν) Ποσοστό % 

 

Καθόλου (1) 5 4.5 

Λίγο (2) 31 27.9 

Μέτρια (3) 63 56.8 

Πολύ (4) 12 10.8 

Σύνολο 111 100.0 
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Στην τελευταία ερώτηση του ερωτηµατολογίου οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν 

να απαντήσουν αν έχουν ή όχι ανάγκη από επιπλέον επιµόρφωση σε θέµατα 

Ειδικής Αγωγής για να ανταποκριθούν πληρέστερα στον εκπαιδευτικό τους 

ρόλο. Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησε Ναι (ποσοστό 

92.8%). Τα επί µέρους ποσοστά είναι , για την οµάδα των εκπαιδευτικών χωρίς 

επάρκεια 96.3% και για την οµάδα µε επάρκεια 92.3%. 

 

4. Συζήτηση  

 

Αν και η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών της έρευνας µας φαίνεται να έχει 

λάβει, κατά την διάρκεια των βασικών σπουδών τους, την ελάχιστη απαιτουµένη 

παιδαγωγική κατάρτιση που ορίζεται ως παιδαγωγική επάρκεια, µεγάλο 

ποσοστό εξ αυτών (43.2%) δεν πληροί ούτε τις ελάχιστες αυτές απαιτήσεις. Τα 

αποτελέσµατα αναφορικά µε την εκπαίδευση και κατάρτιση τους στην Ειδική 

Αγωγή είναι ανησυχητικά, αν και αναµενόµενα. Μόνο το 16.2% αυτών έχει 

παρακολουθήσει µαθήµατα Ειδικής Αγωγής, κατά την διάρκεια των σπουδών 

τους, που δεν ξεπερνούν σε καµία περίπτωση τα δυο εξάµηνα διδασκαλίας. 

Επιπλέον, περισσότεροι από τους µισούς εκπαιδευτικούς δεν έχουν λάβει 

κανενός είδους επιµόρφωση. 

Όπως διαπιστώσαµε πολύ µεγάλο ποσοστό, σχεδόν 80% των 

εκπαιδευτικών που συµµετείχαν στην έρευνα µας, είχε διδακτικές εµπειρίες µε 

µαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκολίες, συνεπώς απάντησαν µε γνώση και 

συνείδηση των χαρακτηριστικών αυτής της οµάδας µαθητών, των απαιτήσεων 

της διδασκαλίας, των αναγκών, των δυνατοτήτων και των αδυναµιών τόσο των 

µαθητών όσο και των δικών τους. Οι εµπειρίες που έχουν αποκοµίσει 

αξιολογούνται από το σύνολο µέτριες έως θετικές και δεν φαίνεται να 

διαφοροποιούνται σηµαντικά ανάµεσα στις δύο οµάδες. Πράγµα που ίσως 

σηµαίνει ότι ο τρόπος και τα κριτήρια αξιολόγησης των εµπειριών τους δεν 

επηρεάζονται σηµαντικά από την εκπαίδευση και κατάρτιση που έχουν λάβει.  

Τα εκπαιδευτικό πλαίσιο που προτιµούν περισσότερο είναι η οι ήπιες 

εκπαιδευτικές ανάγκες να αντιµετωπίζονται εκπαιδευτικά στο γενικό σχολείο, 

δείχνοντας µια θετική προδιάθεση, θα λέγαµε, στην ένταξη υπό προϋποθέσεις. 
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Οι εκπαιδευτικοί µε επάρκεια στην Ειδική αγωγή προτιµούν σε πολύ µεγαλύτερο 

ποσοστό το πλαίσιο της πλήρους ένταξης όλων των µαθητών στο Γενικό 

σχολείο, που πιθανόν οφείλεται στα εφόδια που έχουν και στην αίσθηση 

ασφάλειας που τους προσφέρουν. Τα παραπάνω ενισχύονται από την στάση 

τους απέναντι στην επιµόρφωση σε θέµατα Ειδικής Αγωγής όπου το 68.5% του 

συνόλου θεώρει ότι πρέπει να είναι υποχρεωτική για όλους τους εκπαιδευτικούς, 

εύρηµα που από την µια επιβεβαιώνει την θετική τους στάση απέναντι στην 

ένταξη και από την άλλη αναγνωρίζει τις επιµορφωτικές ελλείψεις που 

υπάρχουν και καθιστούν απαραίτητη την επιµόρφωση στην Ειδική Αγωγή. 

Στην ερώτηση αναφορικά µε την θεµατολογία των επιµορφωτικών 

προγραµµάτων η Ειδική Αγωγή, όπως ήταν και αναµενόµενο, ήρθε πρώτη στις 

προτιµήσεις των εκπαιδευτικών µε την ∆ιδακτική Μεθοδολογία να ακολουθεί 

συγκεντρώνοντας εξίσου µεγάλο ποσοστό, παρατήρηση που επιβεβαιώνεται 

από την έρευνα των Παντελιάδου και Πατσιοδήµου (2000) και από άλλες 

παλαιότερες έρευνες και αποτελεί σαφή ένδειξη της ανάγκης που έχουν οι 

εκπαιδευτικοί δευτεροβάθµιας για σχετική επιµόρφωση. Στις τελευταίες τους 

προτιµήσεις βρίσκονται η Νευροφυσιολογία και η Φιλοσοφία της εκπαίδευσης. 

Σχετικά µε το αντικείµενο της Νευροφυσιολογίας µια ερµηνεία που θα µπορούσε 

να δοθεί είναι ότι θεωρούν το αντικείµενο πολύ εξειδικευµένο και πιθανόν δεν θα 

µπορέσουν να διαχειριστούν σωστά τις γνώσεις που θα αποκοµίσουν και να τις 

χρησιµοποιήσουν προς όφελος των µαθητών. Η Φιλοσοφία της εκπαίδευσης 

συγκεντρώνει την µικρότερη προτίµηση, στοιχείο που βρίσκεται επίσης, σε 

συµφωνία µε την έρευνα των Παντελιάδου και Πατσιοδήµου (2000), στην οποία 

χρησιµοποιήθηκε αντίστοιχη ερώτηση, µε αναφορά όχι στις Μαθησιακές 

∆υσκολίες αλλά στις Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. 

Η Συνεργασία µε τους γονείς φαίνεται να είναι η δεξιότητα µε την 

µεγαλύτερη προτίµηση συνολικά, καθώς συγκέντρωσε υψηλές βαθµολογίες και 

από τις δύο οµάδες. Εµπειρικά ή ενστικτωδώς γνωρίζουν ότι η εµπλοκή των 

γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι πολύ σηµαντική για την επίδοση των 

µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και όχι µόνο (Cook & Friend 2010; 

Sheridan, Clarke, Knoche & Edwards, 2007). Ειδικότερα, για τους µαθητές µε 

Μαθησιακές ∆υσκολίες η συνεργασία των γονέων µε τους εκπαιδευτικούς 

µπορεί να επιφέρει πολλαπλά οφέλη στην συµπεριφορά και την ακαδηµαϊκή 
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επίδοση των µαθητών (Mittler,1987; Canter, Klotz, Cowan, 2008; Hartwell-

Walker, 2012)  

∆ιαφορές, στατιστικά σηµαντικές, ανάµεσα στις δύο οµάδες, 

παρατηρούνται στις δεξιότητες Προσαρµογής του Αναλυτικού προγράµµατος 

στις εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών και στην Τροποποίηση του διδακτικού 

υλικού. Εντύπωση προκάλεσε η χαµηλή (συγκριτικά µε τις υπόλοιπες) 

βαθµολογία που δόθηκε από τους εκπαιδευτικούς στην δεξιότητα της 

∆ιδασκαλίας µεταγνωστικών στρατηγικών, δεδοµένου ότι οι µαθητές µε 

Μαθησιακές ∆υσκολίες εµφανίζουν πολλά µεταγνωστικού τύπου προβλήµατα 

και κυρίως προβλήµατα που σχετίζονται µε την επιλογή και εφαρµογή των 

κατάλληλων στρατηγικών (Rosenzweig, Krawec & Montague, 2011; 

Παντελιάδου, Πατσιοδήµου και Μπότσας, 2004). Σε παρόµοια ευρήµατα 

κατέληξε και η έρευνα της de Bettencourt (1999) που διαπίστωσε περιορισµένη 

διδασκαλία και χρήση µεταγνωστικών στρατηγικών από τους εκπαιδευτικούς 

γενικής αγωγής. Πιθανόν η χαµηλή προτίµηση των εκπαιδευτικών να είναι 

αποτέλεσµα της έλλειψης γνώσεων σχετικών µε την φύση των Μαθησιακών 

∆υσκολιών. Στοιχείο που συνηγορεί υπέρ αυτής της άποψης είναι ότι οι 

εκπαιδευτικοί µε γνώσεις Ειδικής αγωγής έδειξαν να προτιµούν, αυτήν την 

δεξιότητα, σαφώς περισσότερο. 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί όταν διαπιστώνουν προβλήµατα στη 

µάθηση ή στην συµπεριφορά ενός µαθητή επιλέγουν να παραπέµψουν τους 

γονείς σε ειδικούς επιστήµονες εκτός σχολείου, αποτέλεσµα που βρίσκεται σε 

απόλυτη συµφωνία µε την έρευνα του Αγαλιώτη (2008) και θα µπορούσε να 

ερµηνευθεί ως προσπάθεια απεµπλοκής του εκπαιδευτικού, είτε γιατί δεν 

εµπίπτει στις αρµοδιότητες του ρόλου του να ασχοληθεί µε το θέµα είτε γιατί 

θεωρεί ότι δεν έχει τις απαιτούµενες γνώσεις να ασχοληθεί ο ίδιος προσωπικά. 

Η δεύτερη, κατά συχνότητα, επιλογή τους είναι να συµβουλευτούν συναδέλφους 

τους µε γνώσεις Ειδικής Αγωγής, προτίµηση που επίσης επισηµαίνεται από τον 

Αγαλιώτη (2008) για τους εκπαιδευτικούς ∆ευτεροβάθµιας και φανερώνει την 

αίσθηση ανεπάρκειας και ανασφάλειας του εκπαιδευτικού να ενεργήσει 

αυτόνοµα. 

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί της έρευνας µας δεν φαίνεται να προβαίνουν 

πολλές φορές σε ενέργειες µε σκοπό την αξιολόγηση των πιθανών Μαθησιακών 

∆υσκολιών, πιθανόν γιατί δεν χρειάστηκε. Τις φορές που το κάνουν, όµως, είναι 
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ενθαρρυντικό ότι προτιµούν την Συστηµατική παρατήρηση και καταγραφή των 

Μαθησιακών ∆υσκολιών και των ενδεχόµενων προβληµάτων συµπεριφοράς. Οι 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο οµάδων εκπαιδευτικών 

αναφορικά µε την µεγαλύτερη χρήση άτυπων κριτηρίων και βιβλιογραφικών 

καταγραφών από τους εκπαιδευτικούς µε γνώσεις Ειδικής Αγωγής δείχνει ότι 

έχουν µεγαλύτερη ευχέρεια στην ανάπτυξη τέτοιων κριτηρίων και στην 

βιβλιογραφική έρευνα µάλλον λόγω της σχετικής εκπαίδευσης που έχουν λάβει. 

Ενθαρρυντική είναι και η εικόνα που δίνουν εκπαιδευτικοί σχετικά µε την 

χρήση εναλλακτικών µορφών διδασκαλίας και αξιολόγησης των επιδόσεων για 

να ανταποκριθούν στις ανάγκες, στις δυνατότητες και στα ενδιαφέροντα των 

µαθητών τους, αφού φαίνεται να κάνουν συχνή χρήση. Γεγονός που από τη µια 

φανερώνει την ποικιλοµορφία του µαθητικού πληθυσµού αλλά και την διάθεση 

των εκπαιδευτικών να ανταποκριθούν στις ανάγκες του. Οι εκπαιδευτικοί µε 

γνώσεις Ειδικής Αγωγής, όπως είναι φυσικό, κάνουν συχνότερη χρήση 

εναλλακτικών µορφών διδασκαλίας και αξιολόγησης, δεδοµένου ότι οι 

εκπαιδευτικοί µε γνώσεις Ειδικής Αγωγής διδάσκουν αποκλειστικά µαθητές µε 

Ε.Ε.Α. και είναι βασική απαίτηση του ρόλου τους η τροποποίηση της 

διδασκαλίας και κατά συνέπεια, η χρήση εναλλακτικών κριτήριων αξιολόγησης 

των επιδόσεων των µαθητών.  

Οι πιο συνηθισµένη ενέργεια στην οποία στηρίζονται οι εκπαιδευτικοί, και 

των δύο οµάδων, όταν σχεδιάζουν ένα πρόγραµµα παιδαγωγικής υποστήριξης 

µαθητών µε Μαθησιακές ∆υσκολίες είναι να λαµβάνουν υπόψη τους τις 

∆υνατότητες και τα ατοµικά χαρακτηριστικά του µαθητή και ακολουθεί η 

συνεργασία και σύµπραξη µε την οικογένεια. Τα αποτελέσµατα αυτά βρίσκονται 

σε συµφωνία µε την έρευνα των Γουδήρα και συνεργατών (2008) η οποία 

αναφερόταν στον σχεδιασµό παιδαγωγικών παρεµβάσεων για µαθητές µε 

προβλήµατα συµπεριφοράς, αλλά και µε άλλες έρευνες. Ο σωστός σχεδιασµός 

ενός τέτοιου προγράµµατος παρ’ όλα αυτά δεν πρέπει να θεωρείται δεδοµένος 

αφού η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών της έρευνας µας δεν έχει εκπαιδευτεί 

σχετικά. Η διαφοροποίηση ως προς τους στόχους διδασκαλίας, ως προς τις 

µεθόδους παρουσίασης της ύλης και ως προς τον ρυθµό κάλυψης της ύλης 

είναι κατά την άποψη των εκπαιδευτικών τα πιο σηµαντικά στοιχειά ενός 

εξατοµικευµένου προγράµµατος παρέµβασης που απευθύνεται σε µαθητές µε 

Μ.∆.  
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Η έλλειψη εκπαίδευσης και επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αλλά και ο τρόπος λειτουργιάς αυτής της 

εκπαιδευτικής βαθµίδας ίσως ευθύνονται για τα πολύ χαµηλά ποσοστά 

εκπαιδευτικών που έχουν εµπειρία οργάνωσης εξατοµικευµένης διδασκαλίας για 

µαθητές µε Μ.∆.. Η άποψη αυτή επιβεβαιώνεται από τις απαντήσεις που 

έδωσαν οι εκπαιδευτικοί αναφορικά µε τα µεγαλύτερα εµπόδια που θεωρούν ότι 

θα συναντήσουν στην προσπάθεια τους να οργανώσουν µια εξατοµικευµένη 

παρέµβαση για µαθητές µε Μ.∆.. Η έλλειψη εξειδικευµένων γνώσεων για τις 

Μ.∆., η έλλειψη χρόνου για την υλοποίηση της εξατοµικευµένης διδασκαλίας και 

οι υψηλές απαιτήσεις του προγράµµατος σπουδών, σε αυτήν την βαθµίδα, που 

δυσκολεύουν την προσαρµογή της ύλης σε ειδικές περιπτώσεις παιδιών είναι τα 

τρία µεγαλύτερα εµπόδια που κατονόµασαν οι εκπαιδευτικοί. Είναι αξιοσηµείωτο 

ότι στα ίδια ακριβώς αποτελέσµατα κατέληξε ο Αγαλιώτης (2008) αλλά και άλλοι 

ερευνητές (Fuchs & Fuchs, 1998; Ρήγας,1997; Smith, Polloway, Patton & 

Dowdy, 1998, αναφορά από Αγαλιώτη,2008) 

Το µοντέλο εξατοµίκευσης που φαίνεται να προτιµούν οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί είναι αυτό στο οποίο συνυπάρχουν δύο εκπαιδευτικοί, στην ίδια 

αίθουσα, που σχεδιάζουν από κοινού το εξατοµικευµένο πρόγραµµα αλλά το 

υλοποιεί µόνο ο ένας, και ακολουθεί το µοντέλο στο οποίο ένας εκπαιδευτικός 

έχει την ευθύνη για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση σε συνεργασία µε 

περιοδεύοντα εκπαιδευτικό. Η πρώτη προτίµηση τους βρίσκεται σε συµφωνία µε 

την πρόσφατη έρευνα του Αγαλιώτη (2008) και θα µπορούσε να αποδοθεί στην 

ανασφάλεια που νιώθει ο εκπαιδευτικός να ενεργήσει µόνος τους και να 

αναλάβει την ευθύνη υποστήριξης των µαθητών µε Μ.∆. Μια τέτοια υπόθεση 

όµως δεν υποστηρίζεται από την παρούσα έρευνα αφού δεύτερο στις 

προτιµήσεις τους, µε σχετικά υψηλό ποσοστό προτίµησης, βρίσκεται ένα 

µοντέλο στο οποίο ένας εκπαιδευτικός αναλαµβάνει τον σχεδιασµό και την 

υλοποίηση του εξατοµικευµένου προγράµµατος. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί 

χωρίς επάρκεια, που είναι πιθανότερο να νιώθουν ανασφάλεια, δείχνουν στο 

σύνολο τους να προτιµούν µοντέλα µε έναν εκπαιδευτικό στην αίθουσα. 

Για να εντοπιστούν οι συγκεκριµένες ανάγκες επιµόρφωσης σχετικά µε 

την ανίχνευση και εκπαιδευτική αντιµετώπιση των Μαθησιακών ∆υσκολιών 

δόθηκε µια ποικιλία επιµορφωτικών θεµάτων από τα οποία ξεχώρισαν µε σειρά 

προτεραιότητας τα «Κίνητρα µάθησης για άτοµα µε Μαθησιακές ∆υσκολίες», ο 
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«Παραδειγµατικός χειρισµός περιπτώσεων εφαρµογής διαδικασιών εντοπισµού 

παιδιών µε Μ.∆. ανά µάθηµα σπουδών», η «Προσαρµογή του Αναλυτικού 

Προγράµµατος για την εκπαίδευση παιδιών µε Μ.∆.», οι «Βασικές αρχές-έννοιες 

και περιεχόµενο των Μ.∆.» και ο «Σχεδιασµός εξατοµικευµένου εκπαιδευτικού 

προγράµµατος». Παρατηρούµε, όπως και σε άλλες έρευνες (Αγαλιώτης, 2008; 

Παντελιάδου, Πατσιοδήµου, 2000) ότι υπάρχει µια προτίµηση σε θέµατα που 

έχουν περισσότερο πρακτικές παρά θεωρητικές διαστάσεις, προτίµηση που 

σύµφωνα µε τον Αγαλιώτη (2008) πιθανόν να οφείλεται στην αδυναµία των 

εκπαιδευτικών να µετατρέψουν την θεωρία σε διδακτική πράξη. Επίσης, η τάση 

τους να δίνουν προτεραιότητα σε θέµατα που σχετίζονται περισσότερο µε την 

εκπαιδευτική-διδακτική αντιµετώπιση, κι όχι τόσο µε την ανίχνευση των 

Μαθησιακών ∆υσκολιών, ενδεχοµένως να σηµαίνει ότι νοιώθουν περισσότερη 

αυτοπεποίθηση και θεωρούν ευκολότερο το έργο της ανίχνευσης ή θεωρούν ότι 

δεν θα τους χρειαστεί σε αυτήν την βαθµίδα εκπαίδευσης, καθόσον θεωρούν ότι 

αν υπήρχε κάποιο πρόβληµα στη µάθηση, αυτό θα είχε ανιχνευθεί νωρίτερα. 

Η σηµασία των Κίνητρων µάθησης στα άτοµα µε Ειδικές Εκπαιδευτικές 

Ανάγκες είναι πολύ θετικό ότι αναγνωρίζεται και από τις δυο οµάδες 

εκπαιδευτικών της έρευνάς µας. Είναι γνωστό ότι οι µαθητές µε Μαθησιακές 

∆υσκολίες έχουν έλλειψη κινήτρων που εκφράζεται µε µειωµένη πρόθεση για 

µάθηση, µειωµένο ενδιαφέρον για σχολικές εργασίες, µειωµένη καταβολή 

προσπάθειας για ολοκλήρωση ενός έργου, ισχυρή πεποίθηση ότι δεν µπορούν 

να επιτύχουν τίποτα, εξάρτηση από άλλους και αναζήτηση κοινωνικών και 

εξωτερικών ενισχύσεων (Παντελιάδου, Πατσιοδήµου, Μπότσας, 2004). Τα 

κίνητρα είναι κρίσιµος παράγοντας της µαθησιακής διαδικασίας και η ικανότητα 

των εκπαιδευτικών για ενεργοποίηση των κινήτρων µάθησης θεωρείται ότι θα 

ενισχύσει σηµαντικά τις ακαδηµαϊκές επιδόσεις των µαθητών µε Μ.∆. (Bouffard 

και Couture, 2003; Fulk, Brigham και Lohman,1998). 

Από τις απαντήσεις των δυο οµάδων δεν προκύπτουν σηµαντικές 

διαφορές ως προς την θεµατολογία αλλά ως προς την βαρύτητα που δίνουν σε 

κάθε αντικείµενο, υπάρχει η τάση οι εκπαιδευτικοί µε γνώσεις Ειδικής Αγωγής 

να αξιολογούν µε µεγαλύτερη βαρύτητα τα προαναφερθέντα θέµατα. Η µόνη 

αξιοσηµείωτη διαφορά ως προς την προτιµώµενη θεµατολογία είναι η µεγάλη 

βαρύτητα που δίνουν οι εκπαιδευτικοί µε γνώσεις Ειδικής Αγωγής στην 

«Επιλογή και διατύπωση στόχων στην εκπαίδευση παιδιών µε Μ.∆.» προφανώς 
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γιατί η επιλογή ενός τέτοιου θέµατος απαιτεί να υπάρχει ήδη κάποιο υπόβαθρο 

σε θέµατα εκπαίδευσης µαθητών µε Μ.∆. . 

Τα ευρήµατα της έρευνας αναφορικά µε τον επαγγελµατικό ρόλο του 

εκπαιδευτικού αναδεικνύουν τη διαµόρφωση ενός ισχυρού δίπολου 

αρµοδιοτήτων σε σχέση µε την επαγγελµατική τους αυτοεικόνα. Το δίπολο αυτό 

αναφέρεται αφενός µεν στη αντίληψη του ρόλου τους ως διευκολυντές της 

µάθησης, αφετέρου δε στη σηµασία που έχει ο παιδαγωγικός τους ρόλος στην 

ηθική διαπαιδαγώγηση των µαθητών τους. Παρόµοια ευρήµατα συναντάµε και 

στα αποτελέσµατα της έρευνας των Γουδήρα και συνεργατών (2008), στην 

οποία, σε σχετική ενότητα για το ρόλο του εκπαιδευτικού, το προαναφερθέν 

δίπολο βρίσκεται στην πρώτη και τρίτη θέση των αρµοδιοτήτων που οι 

εκπαιδευτικοί εντάσσουν ως πάρα πολύ σηµαντικές στον εκπαιδευτικό τους 

ρόλο. Παρατηρούµε ότι οι εκπαιδευτικοί δεν αντιλαµβάνονται τον ρόλο τους 

αποκλειστικά σε συνάρτηση µε την παροχή γνώσεων αλλά του προσδίδουν 

σαφείς παιδαγωγικές και ηθικοπλαστικές διαστάσεις. 

Όσον αφορά τα εφόδια που χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί για να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ρόλου τους «Η υποµονή και ενσυναίσθηση 

απέναντι στα παιδιά/ εφήβους» είναι µε διαφορά το σηµαντικότερο και πιο 

δηµοφιλές στους εκπαιδευτικούς, µε τις «Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

µεθόδευσης της διδασκαλίας» και την «Ευαισθητοποίηση για τα ψυχολογικά και 

κοινωνικά προβλήµατα των µαθητών» να ακολουθούν. Ενδιαφέρουσα είναι η 

ταύτιση που υπάρχει και εδώ µε την έρευνα των Γουδήρα και συνεργατών 

(2008) στην οποία γινόταν αναφορά στα Προβλήµατα Συµπεριφοράς, ιδιαίτερα 

αν λάβουµε υπόψη µας το γεγονός ότι οι Μαθησιακές ∆υσκολίες τις 

περισσότερες φορές συνυπάρχουν µε Προβλήµατα Συµπεριφοράς και στη 

∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση (Παντελιάδου, Πατσιοδήµου, Μπότσιας, 2004). 

Αξίζει, όµως, να σηµειωθεί ότι σε άλλη αντίστοιχη έρευνα, η οποία αφορούσε 

απόψεις εκπαιδευτικών για παιδιά µε σοβαρές αναπηρίες, τα εφόδια στα οποία 

έδιναν προτεραιότητα οι εκπαιδευτικοί ήταν κυρίως αυτά που σχετίζονταν µε την 

υποστήριξη και τη συνεργασία µε άλλους εκπαιδευτικούς (Ammah και Hodge, 

2006). Αντίθετα, µε βάση τη δική µας έρευνα, όταν οι εκπαιδευτικοί καλούνται να 

αντιµετωπίσουν έναν µαθητή µε Μαθησιακές ∆υσκολίες, δείχνουν προτίµηση σε 

έναν πιο αυτόνοµο ρόλο, αναδεικνύοντας το στοιχείο της συνεργασίας µε 

άλλους εκπαιδευτικούς τελευταίο στην επιλογή των εφοδίων στα οποία δίνουν 
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προτεραιότητα. Η σηµαντική διαφοροποίηση που υπάρχει ανάµεσα στις δυο 

οµάδες εκπαιδευτικών, µε και χωρίς επάρκεια, σχετικά µε ζητήµατα σχεδιασµού 

και υλοποίησης της διδασκαλίας (χρονικά περιθώρια, µέσα και υλικά) θα 

µπορούσε να αποδοθεί στην αξία που δίνουν οι εκπαιδευτικοί µε επάρκεια 

ειδικής αγωγής σε πρακτικά εφόδια και εργαλεία που τους εξασφαλίζουν 

καλύτερη µεθόδευση της διδασκαλίας για την εφαρµογή του εξατοµικευµένου 

προγράµµατος  

Η αυτό-αξιολόγηση των εκπαιδευτικών θα µπορούσε να ερµηνευθεί ως 

ένδειξη της αυτοπεποίθηση που νιώθουν οι εκπαιδευτικοί γενικής 

∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αναφορικά µε την ανίχνευση και την εκπαιδευτική 

αντιµετώπιση των Μαθησιακών ∆υσκολιών. Τα αποτελέσµατα αυτής της 

ενότητα συµβάλλουν στην ενίσχυση ή στην απόρριψη πολλών από τις 

υποθέσεις που διατυπώθηκαν παραπάνω. Η γενική εικόνα που λαµβάνουµε 

από την αυτό-αξιολόγηση είναι µια εικόνα ανασφάλειας και χαµηλής 

αυτοπεποίθησης, που όπως είναι αναµενόµενο είναι σηµαντικά χαµηλότερη 

όταν εξετάζουµε τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών χωρίς γνώσεις Ειδικής 

Αγωγής. Ο βαθµός στο οποίο οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να εντοπίσουν τους 

µαθητές µε Μ.∆., να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν µια εξατοµικευµένη 

διδασκαλία για αυτούς είναι κάτω από µικρός έως µέτριος, όπως επιβεβαιώνεται 

κι από άλλη έρευνα (Αγαλιώτης, 2008), ενώ ο αντίστοιχος βαθµός για τους 

εκπαιδευτικούς µε γνώσεις Ειδικής Αγωγής θα µπορούσε να χαρακτηριστεί 

µέτριος προς µεγάλο και τους επιτρέπει να λαµβάνουν µέτρια ικανοποίηση από 

την απόδοση των προσπάθειες τους. Η σαφώς µεγαλύτερη βαθµολογία που 

δίνουν οι εκπαιδευτικοί στην ικανότητα τους να εντοπίζουν µαθητές µε Μ.∆. 

επιβεβαιώνει την εικασία που κάναµε παραπάνω για µεγαλύτερη 

αυτοπεποίθηση των εκπαιδευτικών της έρευνας σε αυτόν τον τοµέα. 

Η τελευταία ερώτηση του ερωτηµατολογίου δεν αφήνει κανένα περιθώριο 

αµφισβήτησης για την επιτακτική ανάγκη επιµόρφωσης σε θέµατα Ειδικής 

Αγωγής που έχουν οι εκπαιδευτικοί ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ακόµα και 

αυτοί που ήδη έχουν λάβει σχετική εκπαίδευση και κατάρτιση. 

Συνοψίζοντας τα ευρήµατα µας και προσπαθώντας να ελέγξουµε τις 

ερευνητικές µας υποθέσεις και να απαντήσουµε στα επί µέρους ερευνητικά 

ερωτήµατα, καταλήγουµε ότι η επαγγελµατική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 

∆ευτεροβάθµιας στην Ειδική Αγωγή είναι εξαιρετικά περιορισµένη. Ελάχιστο 
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ποσοστό εκπαιδευτικών έχει λάβει προπτυχιακή εκπαίδευση ή µετεκπαίδευση 

στην Ειδική Αγωγή και λιγότεροι από τους µισούς έχουν λάβει κάποιου είδους 

σχετική επιµόρφωση. Τις ελλείψεις τους αυτές φαίνεται να τις αναγνωρίζουν και 

οι ίδιοι, αφού δηλώνουν ότι είναι σε µικρό ως µέτριο βαθµό ικανοί να σχεδιάσουν 

και να υλοποιήσουν µια εξατοµικευµένη διδακτική παρέµβαση και αισθάνονται 

µέτρια ικανοποίηση από την απόδοση των προσπαθειών τους. Ωστόσο, 

αισθάνονται αρκετά ικανοποιηµένοι από την ικανότητα τους να εντοπίζουν τους 

µαθητές που αντιµετωπίζουν Μαθησιακές ∆υσκολίες. Η αίσθηση 

επαγγελµατικής ανεπάρκειας και ανασφάλειας που νιώθουν γίνεται σαφέστερη 

από την ανάγκη που εκδηλώνουν, σχεδόν όλοι, για επιπλέον επιµόρφωση και 

µάλιστα υποχρεωτική. Η πρώτη υπόθεση της έρευνας επιβεβαιώνεται, οι 

εκπαιδευτικοί ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης νοιώθουν ανασφαλείς και 

ανεπαρκείς να ανταποκριθούν στον ρόλο τους όταν αντιµετωπίζουν µαθητές µε 

Μ.∆. στην γενική τάξη, καθώς θεωρούν ότι οι γνώσεις και οι ικανότητες τους 

αναφορικά µε τη συγκεκριµένη οµάδα µαθητών είναι εξαιρετικά περιορισµένες.  

Από την ανάλυση των απαντήσεων διαπιστώσαµε ότι οι εµπειρίες και 

γνώσεις που έχουν αποκοµίσει οι εκπαιδευτικοί ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

τους δηµιουργούν επιφυλάξεις αλλά και θετική προδιάθεση απέναντι στην 

φοίτηση µαθητών µε Μαθησιακές ∆υσκολίες και ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες 

στο Γενικό σχολείο. Το µεγάλο ποσοστό προτίµησης που συγκέντρωσε ο 

υποχρεωτικός χαρακτήρας της επιµόρφωσης σε θέµατα Ειδικής Αγωγής και η 

τάση τους να χρησιµοποιούν εναλλακτικές µορφές διδασκαλίας και αξιολόγησης 

των µαθητικών επιδόσεων υποδηλώνει ότι έχουν κατανοήσει τις απατήσεις που 

επιβάλλει η ποικιλοµορφία του µαθητικού πληθυσµού και είναι πρόθυµοι να τις 

ικανοποιήσουν. Οι όποιες επιφυλάξεις τους αποδίδονται σε έλλειψη σχετικής 

κατάρτισης και θεωρείται ότι θα καµφθούν µετά από κατάλληλη εκπαίδευση και 

σωστή προετοιµασία, όπως υποδεικνύουν και σχετικές έρευνές (Menlove, 

Hudson & Suter, 2001; VanRausen, Shoho & Barker, 2000 ; Subban & Sharma, 

2006). Εποµένως, η αρχική µας υπόθεση περί απροθυµίας και αρνητικής 

στάσης των εκπαιδευτικών ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης απέναντι στην φοίτηση 

µαθητών µε Μαθησιακές ∆υσκολίες στην γενική τάξη, δεν επιβεβαιώνεται. 

Οι περισσότερες γνώσεις και η κατάρτιση των εκπαιδευτικών µε ειδική 

παιδαγωγική επάρκεια, που συµµετείχαν στην έρευνα µας, φαίνεται να είναι το 

κριτήριο εκείνο που διαφοροποιεί σηµαντικά τις στάσεις τους και τις πρακτικές 
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που χρησιµοποιούν στην ανίχνευση και εκπαιδευτική αντιµετώπιση των 

µαθητών µε Μαθησιακές ∆υσκολίες. Υποστηρίζουν σε πολύ µεγαλύτερο 

ποσοστό το πλαίσιο της πλήρους ένταξης όλων των µαθητών στο Γενικό 

σχολείο, αν και δεν είναι η πρώτη τους επιλογή και θεωρούν αρκετά δυνατή την 

εκπαίδευση παιδιών µε Μ.∆. στο γενικό σχολείο. Οι δεξιότητες, που θεωρούν ότι 

απαραίτητες όταν αντιµετωπίζουν έναν µαθητή µε Μ.∆., ιεραρχικά δεν 

διαφέρουν πολύ από αυτές των εκπαιδευτικών γενικής παιδείας, αξιολογούνται 

όµως ως σηµαντικότερες από τους εκπαιδευτικούς µε επάρκεια στην Ειδική 

Αγωγή. Αξιοσηµείωτη εξαίρεση αποτελεί η δεξιότητα της ∆ιδασκαλίας 

Μεταγνωστικών ∆εξιοτήτων, στην οποία δίνουν σηµαντικά περισσότερη 

σηµασία οι εκπαιδευτικοί µε επάρκεια στην Ειδική Αγωγή. Οι επιµορφωτικές 

ανάγκες σε θέµατα ανίχνευσης και εκπαιδευτικής αντιµετώπισης των 

Μαθησιακών ∆υσκολιών δεν φαίνεται διαφοροποιούνται ιδιαίτερα ως προς την 

σειρά προτίµησης ανάµεσα στις δύο οµάδες των εκπαιδευτικών, µε εξαίρεση το 

αντικείµενο της Επιλογής και διατύπωσης στόχων στην εκπαίδευση µαθητών µε 

Μ.∆., το οποίο κατετάγη δεύτερο από τους εκπαιδευτικούς µε επάρκεια. 

∆ιαφορές υπάρχουν κυρίως στην σηµασία που τους δίνουν οι εκπαιδευτικοί µε 

επάρκεια στην Ειδική Αγωγή. 

Η πρώτες ενέργειες που κάνουν οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής όταν 

αντιµετωπίζουν έναν µαθητή µε προβλήµατα στην µάθηση και την συµπεριφορά 

είναι πολύ διαφορετικές από αυτές των εκπαιδευτικών γενικής παιδείας, καθώς 

έχουν εντονότερη την τάση να λειτουργούν αυτόνοµα, να διερευνούν την 

περίπτωση µε βάση τις δικές τους γνώσεις και να διαφοροποιούν δοκιµαστικά 

την διδασκαλία και τους διδακτικούς στόχους. Αναφορικά µε τις ενέργειες 

αξιολόγησης δεν προκύπτουν σηµαντικές διαφορές, ενώ είναι αναµενόµενη η 

συχνότερη εκ µέρους τους χρηση εναλλακτικών µορφών διδασκαλίας και 

αξιολόγησης, όπως και η µεγαλύτερη συχνότητα στην οργάνωση 

εξατοµικευµένης διδασκαλίας. Οι ενέργειες στις οποίες στηρίζουν την 

παιδαγωγική τους παρέµβαση δεν διαφέρουν στην ιεράρχηση αλλά στη 

συχνότητα χρήσης που είναι σηµαντικά µεγαλύτερη από τους εκπαιδευτικούς µε 

επάρκεια. Επιπλέον, πρώτες επιλογές τους ως προς τα προτιµώµενα µοντέλα 

υλοποίησης της εξατοµικευµένης διδασκαλίας συµπίπτουν, αν και διαφαίνεται 

µια τάση οι εκπαιδευτικοί γενικής παιδείας να προτιµούν µοντέλα µε έναν 

εκπαιδευτικό στην τάξη και οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής µε δυο 
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εκπαιδευτικούς, πιθανόν λόγω των πλαισίων που έχει συνηθίσει να εργάζεται η 

κάθε οµάδα. Τέλος, στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στις δυο οµάδες 

παρατηρούνται σε όλες σχεδόν τις ερωτήσεις αυτό-αξιολόγησης, µε τους 

εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής να νιώθουν σαφώς ικανότεροι να εντοπίσουν 

τους µαθητές µε Μ.∆., να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν µια εξατοµικευµένη 

διδασκαλία, χωρίς όµως να είναι ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι από τις προσπάθειες 

τους και να επιζητούν επιπλέον επιµόρφωση. Η τελευταία ερευνητική υπόθεση 

επιβεβαιώνεται εν µέρει, καθώς αξιοσηµείωτες διαφορές προέκυψαν 

περισσότερο στις στάσεις και στις πρακτικές των δυο οµάδων των 

εκπαιδευτικών παρά στις επιµορφωτικές τους ανάγκες που είναι ίδιες, αλλά 

εκφράζονται εντονότερα από την οµάδα των εκπαιδευτικών µε επάρκεια 

 Οι εκπαιδευτικοί της έρευνάς µας θεωρούν ότι η επιµόρφωση στις 

Μαθησιακές ∆υσκολίες θα πρέπει να τους εφοδιάζει, κατά κύριο λόγο, µε 

ικανότητες και δεξιότητες συνεργασίας µε τους γονείς, προσαρµογής τους 

Αναλυτικού Προγράµµατος και δηµιουργίας κινήτρων µάθησης στους µαθητές 

µε Μ.∆.. Η επιθυµητή θεµατολογία διερευνήθηκε τόσο γενικά όσο και 

εξειδικευµένα. Από την γενική θεώρηση προκύπτει ότι το γνωστικό αντικείµενο 

που συγκεντρώνει την µεγαλύτερη προτίµηση και θεωρείται απαραίτητο στην 

αντιµετώπιση των εκπαιδευτικών αναγκών µαθητών µε Μ.∆. είναι, φυσικά, η 

Ειδική Αγωγή και ακολουθεί µε, επίσης, πολύ µεγάλη προτίµηση η ∆ιδακτική 

µεθοδολογία, εύρηµα που συµφωνεί και µε άλλες έρευνες. Τα επί µέρους 

θέµατα που συγκέντρωσαν υψηλές προτιµήσεις είναι τα  «Κίνητρα µάθησης για 

άτοµα µε Μαθησιακές ∆υσκολίες», ο «Παραδειγµατικός χειρισµός περιπτώσεων 

εφαρµογής διαδικασιών εντοπισµού παιδιών µε Μ.∆. ανά µάθηµα σπουδών», η 

«Προσαρµογή του Αναλυτικού Προγράµµατος για την εκπαίδευση παιδιών µε 

Μ.∆.», οι «Βασικές αρχές-έννοιες και περιεχόµενο των Μ.∆.» και ο «Σχεδιασµός 

εξατοµικευµένου εκπαιδευτικού προγράµµατος». Η ιεράρχηση και η επιλογή των 

θεµάτων δείχνει µια τάση, που έχει αναδειχθεί και από άλλες έρευνες, για πιο 

πρακτικές, άµεσα εφαρµόσιµες γνώσεις κι όχι τόσο θεωρητικές, ίσως λόγω της 

αδυναµίας τους να εφαρµόσουν την θεωρία στην πράξη. Επιπλέον, υπάρχει µια 

προτίµηση για γνώσεις που εφαρµόζονται περισσότερο στην διδακτική 

αντιµετώπιση των µαθητών µε Μ.∆. παρά στην ανίχνευση αυτών. 
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Περιορισµοί 

Στην παρούσα έρευνα έγινε προσπάθεια να συγκριθούν δυο οµάδες 

εκπαιδευτικών που διδάσκουν στην ίδια εκπαιδευτική δοµή, το γενικό σχολειό 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Εκ των πραγµάτων, όµως, οι εκπαιδευτικοί 

ειδικής αγωγής είναι ελάχιστοι σε αυτήν την δοµή, κάτι που δυσκόλεψε αρκετά 

την συγκέντρωση επαρκούς δείγµατος. Μια έρευνα µεγαλύτερης έκτασης που 

θα προσέγγιζε περισσότερους εκπαιδευτικούς Ειδικής αγωγής θα µας έδινε πιο 

ασφαλή και αξιόπιστα αποτελέσµατα. Επίσης, όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 

που γινόταν η περιγραφή του ερευνητικού εργαλείου, στην παρούσα έρευνα 

υπάρχει ο περιορισµός της εγκυρότητας, καθώς το εργαλείο που 

χρησιµοποιήθηκε ήταν αυτοσχέδιο, έγινε αποκλειστικά για τους σκοπούς της 

παρούσας εργασίας και δοκιµάστηκε πιλοτικά σε πολύ µικρό πληθυσµό. Τέλος, 

είναι αυτονόητο ότι από ένα τόσο περιορισµένο δείγµα εκπαιδευτικών δεν 

µπορούµε να εξάγουµε και να αναγάγουµε συµπεράσµατα για όλο τον 

πληθυσµό των εκπαιδευτικών γενικής ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

 

Προτάσεις για µελλοντική έρευνα 

Η ετοιµότητα των εκπαιδευτικών σαν έννοια έχει χρησιµοποιηθεί ελάχιστα 

στην έρευνα και, ειδικά στην Ελλάδα, οι µελέτες µε αντικείµενο την εκπαιδευτική 

ετοιµότητα είναι µετρηµένες. Μια συγκριτική µελέτη της ετοιµότητας των 

εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης θα είχε επίσης 

πολύ ενδιαφέρον, όπως και µια συγκριτική µελέτη µεταξύ των διαφόρων 

ειδικοτήτων που διδάσκουν στην ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση. Μια έρευνα 

πρωτότυπη µε ένα αυτοσχέδιο ερευνητικό εργαλείο, όπως η παρούσα, σίγουρα 

έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης και µένει στους µελλοντικούς ερευνητές να 

αξιοποιήσουν τις δυνατότητες και τις αδυναµίες της. 
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Το παρόν ερωτηματολόγιο είναι απολύτως ανώνυμο. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διδάσκουν σε γυμνάσια και λύκεια με σκοπό να 

διερευνηθούν οι στάσεις τους, οι αντιλήψεις τους και οι πρακτικές που χρησιμοποιούν για την 

εκπαιδευτική αντιμετώπιση των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες. Η συμπλήρωση του 

ερωτηματολόγιου διαρκεί 15-20 λεπτά . 

Παρακαλώ διαβάστε με προσοχή όλες τις ερωτήσεις και απαντήσετε σε όλες με ειλικρίνεια. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση επικοινωνήστε μαζί μου στο τηλέφωνο 6972 935 

971 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekpmet1018@uom.gr. 

Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο και την συμμετοχή σας. 

Με εκτίμηση, 

Ειρήνη Τρίκου 

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 

Δημογραφικά Στοιχεία 

1. ΤΟΠΟΣ/ ΝΟΜΟΣ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:        

2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ;  

Αστική  Αγροτική 

3. ΦΥΛΟ:  ΑΝΔΡΑΣ                           ΓΥΝΑΙΚΑ 

4. ΗΛΙΚΙΑ:    25-35                 36-45   46-55       56-65 

5. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ): ………………………………… 

6. ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :           

Α) μόνιμος   Β) αναπληρωτής   Γ) ωρομίσθιος 

   

7. ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΧΕΤΕ; 

ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ……………….ΕΤΗ 

ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  ……………….ΕΤΗ 

8. ΒΑΛΤΕ Χ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΣ: 

Γυμνάσιο                             Λύκειο  
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Επαγγελματική Εκπαίδευση και Ετοιμότητα 

9. Κατά την διάρκεια των σπουδών σας παρακολουθήσατε μαθήματα Παιδαγωγικής; 

Α. Ναι     πόσα εξάμηνα διδαχτήκατε συνολικά  

Β. Όχι   

 

10. Κατά την διάρκεια των σπουδών σας παρακολουθήσατε μαθήματα Ειδικής Αγωγής; 

Α. Ναι     πόσα εξάμηνα διδαχτήκατε συνολικά  

Β. Όχι   

 

11.  Λάβατε ποτέ κάποιο είδος εκπαίδευσης ή κατάρτισης για την εκπαίδευση παιδιών με 

Μαθησιακές Δυσκολίες; 

 

• ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση:                

Α) διδακτορικό στην ΕΑΕ   Β) μεταπτυχιακό στην ΕΑΕ 

Γ) ετήσια επιμόρφωση   Δ) Άλλο (Περιγράψτε με συντομία) 

………………………………………………………………………. 

 

• ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ :  

Α) Π.Ε.Κ      Β) Σεμινάρια Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. 

Γ) Σεμινάριο Σχολικού Συμβούλου  Δ) Σεμινάρια Συλλόγων 

Ε) Σεμινάρια Ιδιωτικών φορέων   Στ) Σεμινάρια Πανεπιστημίων 

Ζ) Άλλο (Περιγράψτε με συντομία) …………………………………………………… 

 

12. Έχετε διδακτικές εμπειρίες με μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες; 

Α. Ναι     Β. Όχι  

 

13. Αν απαντήσατε Ναι στην παραπάνω ερώτηση, πως θα κρίνετε τις εμπειρίες αυτές (μια 

απάντηση). 

 Πολύ αρνητικές   Αρνητικές Ούτε θετικές- ούτε 

αρνητικές. 

Θετικές Πολύ θετικές 
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14. Με ποιες από τις παρακάτω απόψεις συμφωνείτε αναφορικά με το πλαίσιο στο οποίο 

μπορεί  να υλοποιηθεί η εκπαίδευση μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στην 

Γενική Δευτεροβάθμια εκπαίδευση; (Δώστε μια μόνο απάντηση). 

Α. Όλοι οι μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και χωρίς εκπαιδευτικές ανάγκες 

θα πρέπει να φοιτούν στο Γενικό σχολείο. Τα Ειδικά σχολεία πρέπει μακροπρόθεσμα 

να καταργηθούν. 

Β. Οι μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ελαφριάς- ήπιας μορφής μπορούν να 

φοιτούν στο Γενικό σχολείο. Για τις σοβαρές μορφές Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών 

είναι απαραίτητα τα ανάλογα Ειδικά σχολεία.  

Γ. Όλοι οι μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες θα πρέπει να υποστηρίζονται στα 

Ειδικά σχολεία. 

 

15. Ποια γνωστικά αντικείμενα πιστεύετε ότι θα πρέπει να περιλαμβάνει η εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών, ώστε αυτοί να διαθέτουν επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

για να αντιμετωπίζουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών με Μαθησιακές 

Δυσκολίες ; 

 Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

Γενική ψυχολογία      

Σχολική ψυχολογία      

Εξελικτική ψυχολογία      

Διδακτική μεθοδολογία      

Παιδαγωγικές θεωρίες      

Νευροφυσιολογία      

Θεωρίες μάθησης- Κίνητρα      

Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης      

Φιλοσοφία της εκπαίδευσης      

Διαπολιτισμική εκπαίδευση      

Θεωρίες ανάπτυξης της γλώσσας      

Ειδική Αγωγή      

Πληροφορική      

Πρακτική Άσκηση σε σχολεία & κοινωνικούς φορείς      

Άλλο :        
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16. Θεωρείτε ότι η εκπαίδευση και η επιμόρφωση σε θέματα Ειδικής Αγωγής πρέπει να 

είναι υποχρεωτική (σημειώστε μια μόνο απάντηση): 

Α. για όλους τους εκπαιδευτικούς (γενικής εκπαίδευσης ή Σχολικών Μονάδων Ειδικής 

Αγωγής) 

Β. για τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και σε 

Τμήματα Ένταξης/ υποστήριξης Γενικού Σχολείου. 

Γ. μόνο για τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής. 

 

17. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε απαραίτητες τις παρακάτω γνώσεις και δεξιότητες για έναν 

εκπαιδευτικό  που αντιμετωπίζει παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες ώστε να είναι 

αποτελεσματικός. 

 Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα 

πολύ 

Να αξιολογεί Ειδικές Εκπαιδευτικές 

Ανάγκες 

     

Να κάνει αλλαγές στο μαθησιακό 

περιβάλλον όταν το κρίνει απαραίτητο 

     

Να εφαρμόζει ποικιλία διδακτικών 

μεθόδων 

     

Να προσαρμόζει το Αναλυτικό πρόγραμμα 

στις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών 

     

Να διδάσκει κοινωνικές δεξιότητες      

Να διδάσκει ακαδημαϊκές δεξιότητες      

Να διδάσκει δεξιότητες 

αυτοεξυπηρέτησης 

     

Να γνωρίζει τεχνικές οργάνωσης της 

συμπεριφοράς 

     

Να διευκολύνει τις διαπροσωπικές 

σχέσεις παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες με παιδιά χωρίς ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες 

     

Να συνεργάζεται με τους γονείς      

Να τροποποιεί το διδακτικό υλικό 

ανάλογα με τις Ειδικές Εκπαιδευτικές 

Ανάγκες 

     

Να διδάσκει μεταγνωστικές στρατηγικές      

Να δημιουργεί κίνητρα μάθησης στα 

άτομα με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

     

Να χειρίζεται νέες τεχνολογίες      

Να γνωρίζει την νομοθεσία για την Ειδική 

Αγωγή 
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Να γνωρίζει έρευνες στην Ειδική Αγωγή      

Να αυτό-αξιολογείται ως προς τον ρόλο 

και την συμπεριφορά του 

     

Άλλο:      

 

18. Με βάση τις γνώσεις σας και τις εμπειρίες σας κατά πόσο θεωρείτε ότι είναι δυνατή η 

εκπαίδευση παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες στο Γενικό Γυμνάσιο/ Λύκειο; 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

 

Εκπαιδευτική αντιμετώπιση μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες 

 

19. Ποια είναι η πρώτη ενέργεια στην οποία προβαίνετε συνήθως, όταν διαπιστώνετε ότι 

ένας μαθητής του τμήματός σας αποτυχαίνει συστηματικά στη μάθηση ή παρουσιάζει 

συχνά προβλήματα συμπεριφοράς; (σημειώστε μία απάντηση). 

Παραπέμπετε  τους γονείς/κηδεμόνες σε ειδικούς επιστήμονες εκτός σχολείου; 

 Διδάσκετε το παιδί με νέο, διαφορετικό τρόπο ή αλλάζετε τους διδακτικούς στόχους; 

 Παραπέμπετε το παιδί στο ΚΕΔΔΥ; 

 Συζητάτε το θέμα με το Σχολικό Σύμβουλο/ Σχολικό Ψυχολόγο και ζητάτε τη βοήθειά 

του; 

 Συμβουλεύεστε το  ΚΕΔΔΥ / Συμβουλευτικό σταθμό Νέων για το τι μπορείτε να κάνετε 

εσείς προσωπικά; 

 Ξεκινάτε τη διερεύνηση της περίπτωσης με βάση τις δικές σας γνώσεις; 

 Συμβουλεύεστε κάποιον συνάδερφό σας που έχει γνώσεις Ειδικής Αγωγής; 

 Απευθύνεστε σε ειδικούς επιστήμονες εκτός σχολείου; 

 Ανατρέχετε σε ειδική βιβλιογραφία; 

 Περιμένετε από την οικογένεια να ενεργήσει με δική της πρωτοβουλία; 

 Άλλο;________________________________________________ 

 

 

20. Όταν θέλετε να αξιολογήσετε τις πιθανές μαθησιακές δυσκολίες ενός μαθητή σας, σε 

ποιες ενέργειες προβαίνετε; 

 Ποτέ Ελάχιστα Μερικές 

φορές 

Τις περισσότερες 

φορές 

Πάντα 
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Συστηματική παρατήρηση & καταγραφή των 

Μαθησιακών Δυσκολιών & των ενδεχόμενων 

προβλημάτων συμπεριφοράς του μαθητή. 

     

Επιδιώκετε τυπική διάγνωση & αξιολόγηση του 

μαθητή από κάποιον ειδικό φορέα ή 

επαγγελματία. 

     

Χρησιμοποιείτε άτυπα κριτήρια (κατάλληλες 

ασκήσεις) προκειμένου να αξιολογήσετε το 

πρόβλημα. 

     

Προβαίνετε σε συστηματική αξιολόγηση με 

τυπικά κριτήρια (τεστ) προκειμένου να ορίσετε 

το πρόβλημα. 

     

Εμπιστεύεστε τις βιβλιογραφικές καταγραφές & 

αξιολογήσεις του προβλήματος. 

     

Εμπιστεύεστε τις απόψεις των συναδέλφων σας 

για το πρόβλημα 

     

Επιδιώκετε συνεργασία με ειδικούς 

επαγγελματίες. 

     

Άλλο : 

 

     

21. Στο μάθημα σας εφαρμόζετε εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας για να ανταποκριθείτε 

στις ποικίλες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών σας και να πετύχετε τους 

διδακτικούς στόχους; 

Ποτέ Ελάχιστα Μερικές φορές Τις περισσότερες 

φορές 

Πάντα 

 

22. Στο μάθημα σας εφαρμόζετε εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των επιδόσεων των 

μαθητών που ανταποκρίνονται στις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα όλων των 

μαθητών. 

Ποτέ Ελάχιστα Μερικές φορές Τις περισσότερες 

φορές 

Πάντα 

 

23. Όταν σχεδιάζετε ένα πρόγραμμα παιδαγωγικής υποστήριξης μαθητών της τάξης σας με 

Μαθησιακές Δυσκολίες σε ποιες ενέργειες στηρίζεστε; 

 Ποτέ Ελάχιστα 
 Μερικές 

φορές 

Τις περισσότερες 

φορές 
Πάντα 

Επιδιώκετε την λεπτομερή σχεδίαση του 

περιεχομένου, των στόχων, των μεθόδων 

και των στρατηγικών της παρέμβασης σας. 
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24. Η εξατομικευμένη διδακτική παρέμβαση για την αντιμετώπιση παιδιών με Μαθησιακές 

Δυσκολίες μέσα στη γενική τάξη αναφέρεται, κατά τη γνώμη σας, σε ένα εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα που διαφοροποιείται από αυτό που εφαρμόζεται στην περίπτωση των 

παιδιών τυπικής ανάπτυξης, στα εξής (χρησιμοποιείστε τους αριθμούς 1, 2, 3 για να 

προσδιορίσετε τα τρία σημαντικότερα σημεία διαφοροποίησης, ως εξής: 1.Λιγοτερο 

σημαντικό , 2. Σημαντικό, 3. Πολύ σημαντικό. ΠΡΟΣΟΧΗ :Σημειώστε μόνο τρεις 

απαντήσεις) 

 

 ως προς το περιεχόμενο των μαθημάτων 

 ως προς το ρυθμό κάλυψης της ύλης 

 ως προς τα υλικά διδασκαλίας 

 ως προς τα γνωστικά αντικείμενα  

 ως προς την έκταση της ύλης 

 ως προς τις μεθόδους παρουσίασης της ύλης  

 ως προς τους στόχους της διδασκαλίας 

 ως προς οποιαδήποτε από τα παραπάνω χαρακτηριστικά 

Επιδιώκετε την συνεργασία και την 

σύμπραξη των συναδέλφων σας στο 

σχολείο. 

     

Απευθύνεστε σε ειδικούς επαγγελματίες και 

φορείς επιζητώντας σύμπραξη και 

συνεργασία. 

     

Επιδιώκετε την συνεργασία και σύμπραξη 

των γονέων του μαθητή. 
     

Λαμβάνετε υπόψη τις δυνατότητες και τα 

ατομικά χαρακτηριστικά του μαθητή. 
     

Εμπλέκετε τον μαθητή στη διαδικασία του 

σχεδιασμού της παρέμβασης σας. 
     

Αποφεύγετε την λεπτομερή σχεδίαση 

στόχων, μεθόδων και στρατηγικών. 
     

Επιλέγετε ή σχεδιάζετε τα μέσα ή τα 

κριτήρια αξιολόγησης της μαθησιακής 

δυσκολίας, ώστε να ελέγχετε συστηματικά 

την επίτευξη των στόχων της παρέμβασης. 

     

Άλλο : 
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 άλλο (τι;) _________________________________________________ 

 

25. . Έχετε ποτέ οργανώσει στην τάξη σας εξατομικευμένη διδασκαλία παιδιών με 

μαθησιακές δυσκολίες; Σε τι ακριβώς συνίστατο η εξατομίκευση; 

 

Έχω οργανώσει   Δεν έχω οργανώσει 

 

Μορφή εξατομίκευσης:  

_____________________________________________________ 

 

 

26. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια που θα συναντήσετε στην προσπάθειά 

σας να οργανώσετε μια εξατομικευμένη διδασκαλία για μαθητές με Μαθησιακές 

Δυσκολίες μέσα στη γενική τάξη; (χρησιμοποιείστε τους αριθμούς 1, 2, 3 για να 

προσδιορίσετε τα τρία μεγαλύτερα εμπόδια, ως εξής: 1.Μικρό εμπόδιο, 2. Μεγάλο 

εμπόδιο, 3. Πολύ μεγάλο. ΠΡΟΣΟΧΗ :Σημειώστε μόνο τρεις απαντήσεις) 

 

 Ο προσδιορισμός των στόχων της διδασκαλίας 

 Ο έλεγχος επίτευξης των στόχων της διδασκαλίας 

 Η επιλογή των μεθόδων διδασκαλίας 

 Ο προσδιορισμός της έκτασης της ύλης της γενικής τάξης που πρέπει να κατακτήσει το 

παιδί με Μαθησιακές Δυσκολίες  

 Η έλλειψη χρόνου για το σχεδιασμό της εξατομικευμένης διδασκαλίας 

 Η έλλειψη χρόνου για την υλοποίηση της εξατομικευμένης διδασκαλίας 

 Οι υψηλές απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών, που δυσκολεύουν την 

προσαρμογή της ύλης σε ειδικές περιπτώσεις παιδιών 

 Η έλλειψη εξειδικευμένων γνώσεων για τις Μαθησιακές Δυσκολίες  

 Το άκαμπτο σύστημα αξιολόγησης και βαθμολογίας των μαθητών 

 Η έλλειψη εξειδικευμένων γνώσεων για την εξέλιξη των ικανοτήτων του παιδιού ανά 

γνωστικό αντικείμενο 

 Οι πιέσεις των γονέων των υπολοίπων παιδιών σχετικά με το ρυθμό  προόδου τη 

τάξης 
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 Η έλλειψη συναίνεσης των γονέων του παιδιού με Μαθησιακές Δυσκολίες στη 

διδασκαλία του παιδιού τους με ένα πρόγραμμα  που διαφοροποιείται από αυτό των 

άλλων παιδιών 

 Άλλο (τι;) ________________________________________________ 

 

 

27. Ποιο μοντέλο υλοποίησης της εξατομικευμένης διδασκαλίας προτιμάτε για την 

υποστήριξη μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες.; (μία απάντηση)  

 

 Ένας εκπαιδευτικός έχει την ευθύνη του τμήματος και σχεδιάζει προσωπικά και 

υλοποιεί την εξατομικευμένη διδασκαλία, μετά από σχετική επιμόρφωση. 

 Ένας εκπαιδευτικός έχει την ευθύνη του τμήματος και υλοποιεί το πρόγραμμα που έχει 

σχεδιάσει το ΚΕΔΔΥ 

 Δυο εκπαιδευτικοί συνυπάρχουν μέσα στην ίδια αίθουσα και συνεργάζονται στο 

σχεδιασμό του προγράμματος, έχοντας όμως διαχωρίσει την υλοποίηση (ο ένας 

διδάσκει αποκλειστικά τα παιδιά με Ειδικές Ανάγκες και ο άλλος τους μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης) 

 Δυο εκπαιδευτικοί συνυπάρχουν μέσα στην ίδια αίθουσα και συνεργάζονται στο 

σχεδιασμό του προγράμματος, αλλά εναλλάσσονται στη διδασκαλία παιδιών με και 

χωρίς Ειδικές Ανάγκες 

 Ένας εκπαιδευτικός έχει την ευθύνη του τμήματος και σχεδιάζει και υλοποιεί το 

πρόγραμμα σε συνεργασία με περιοδεύοντα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό 

 Ένας εκπαιδευτικός έχει την ευθύνη του τμήματος και σχεδιάζει το πρόγραμμα σε 

συνεργασία με τον Σχολικό Σύμβουλο και το υλοποιεί  προσωπικά 

 Άλλο (τι;) _________________________________________________ 

 

28. Σημειώστε κατά πόσο θεωρείτε ότι τα παρακάτω θέματα θα έπρεπε να 

περιλαμβάνονται σε ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, ώστε να είναι 

ικανοί να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες στη 

γενική τάξη. 

 

 Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα 

πολύ 

Βασικές  αρχές-έννοιες και περιεχόμενο 

των Μαθησιακών Δυσκολιών 

     

Θεωρητικά μοντέλα των αναγνωστικών, 

γραφημικών, μαθηματικών και κοινωνικών 
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δεξιοτήτων του παιδιού. 

Θεωρία και τεχνικές της Εκπαιδευτικής 

αξιολόγησης 

     

Παραδειγματικός  χειρισμός περιπτώσεων 

εφαρμογής διαδικασιών εντοπισμού 

παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες ανά 

μάθημα σπουδών. 

     

Θεωρίες μάθησης      

Θέματα αναπτυξιακής- γνωστικής 

ψυχολογίας 

     

Θέματα παιδαγωγικής - κοινωνικής 

ψυχολογίας 

     

Χρήση σταθμισμένων – τυποποιημένων  

ψυχοδιαγνωστικών εργαλείων (tests)  

     

Κατασκευή άτυπων εργαλείων 

αξιολόγησης 

     

Προσαρμογή του Αναλυτικού 

Προγράμματος για την εκπαίδευση 

παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες. 

     

Επιλογή και διατύπωση στόχων στην 

εκπαίδευση παιδιών με Μαθησιακές 

Δυσκολίες. 

     

Διδασκαλία γνωστικών δεξιοτήτων      

Διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων      

Οργάνωση συμπεριφοράς στην τάξη      

Συμβουλευτική για ΑμΕΑ      

Συμβουλευτική γονέων      

Αξιοποίηση αποτελεσμάτων 

τυποποιημένων δοκιμασιών για την 

οργάνωση διδακτικών προγραμμάτων 

     

Μοντέλα ένταξης ατόμων με Μαθησιακές 

Δυσκολίες στην Γενική τάξη 

     

Εκπαιδευτική τεχνολογία για την 

διδασκαλία ατόμων με Μαθησιακές 

Δυσκολίες 

     

Σχεδιασμός εξατομικευμένου 

εκπαιδευτικού προγράμματος 

     

Κίνητρα μάθηση για άτομα με Μαθησιακές 

Δυσκολίες 

     

Μέθοδοι διδασκαλίας (π.χ. ανάλυση 

έργου) 

     

Μεταγνωστικές δεξιότητες- και 

στρατηγικές 

     

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού      
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Άλλο :      

29. Κατά πόσο θεωρείται ότι πρόκειται να επιβαρυνθεί ο καθηγητής στη συνήθη σχολική 

τάξη, στην οποία εντάσσονται παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες, όσον αφορά στον 

χρόνο προετοιμασίας και στο φόρτο εργασίας; 

 

Α) η επιβάρυνση ως προς τον χρόνο προετοιμασίας είναι : 

Σημαντικά υψηλότερη   υψηλότερη   Το ίδιο υψηλή   

 

Β) η επιβάρυνση ως προς το φόρτο εργασίας είναι : 

Σημαντικά υψηλότερη   υψηλότερη   Το ίδιο υψηλή   

 

 

Ρόλος εκπαιδευτικού 

30. Ποιες από τις παρακάτω αρμοδιότητες εντάσσονται στον επαγγελματικό ρόλο του 

εκπαιδευτικού; 

 Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

Α) Υποκαθιστά ή αναπληρώνει τους γονείς ή 

έναν από αυτούς. 

     

Β) Μεταδίδει το περιεχόμενο των μαθημάτων 

του αναλυτικού προγράμματος. 

     

Γ) Διευκολύνει την απόκτηση γνώσεων και την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων. 

     

Δ) Συντελεί στην διαμόρφωση της 

προσωπικότητας των παιδιών. 

     

Ε) Ενημερώνει & ευαισθητοποιεί τους μαθητές 

για τα κοινωνικά προβλήματα. 

     

Στ) Συνεργάζεται με κοινωνικούς φορείς & 

ειδικούς επαγγελματίες για την επίλυση των 

κοινωνικών, συναισθηματικών και των 

μαθησιακών προβλημάτων των μαθητών. 

     

Ζ) Βοηθάει τους γονείς να διαπαιδαγωγήσουν 

σωστά τα παιδιά τους. 

     

Η) Χρησιμοποιεί την οξύνοια, την ευαισθησία & 

την δημιουργική φαντασία στην δουλειά του. 

     

Θ) Συνεργάζεται με τους συναδέλφους του σε 

εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά ζητήματα. 

     

Ι) Αναλαμβάνει την ψυχοπαιδαγωγική 

υποστήριξη των μαθητών. 
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31. Σημειώστε κατά προτεραιότητα τρείς από τους ανωτέρω ρόλους που θεωρείτε πιο 

σημαντικούς : (σημειώστε τα γράμματα)  

1…….., 2……….., 3………… 

 

32. Τι πιστεύετε ότι χρειάζεστε ως εκπαιδευτικός για να ανταποκριθείτε ικανοποιητικά στις 

απαιτήσεις του ρόλου σας, όταν αντιμετωπίζετε ένα μαθητή με Μαθησιακές 

Δυσκολίες; 

 

 Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

Α) Αλληλεγγύη &συνεργασία με τους συναδέλφους.      

Β) Εξειδικευμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση.      

Γ) Μετεκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση & 

επιμόρφωση. 

     

Δ) Γνώσεις, δεξιότητες & ικανότητες μεθόδευσης 

της διδασκαλίας. 

     

Ε) Αλληλεγγύη &ι επικοινωνία με γονείς & 

κηδεμόνες. 

     

Στ) Υπομονή και συναίσθηση απέναντι στα παιδιά / 

τους εφήβους. 

     

Ζ) Ευαισθητοποίηση για τα ψυχολογικά & 

κοινωνικά προβλήματα των μαθητών. 

     

Η) Χρονικά περιθώρια για την καλή εφαρμογή του 

αναλυτικού προγράμματος. 

     

Θ) Μέσα και υλικά για την επίτευξη των στόχων του 

αναλυτικού προγράμματος. 

     

Ι) Εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες & ικανότητες 

για την προώθηση της ανάπτυξης της 

προσωπικότητας των μαθητών. 

     

Κ) Άλλο: 

 

     

 

Κ) Ενδυναμώνει τους μαθητές & προασπίζεται τα 

δικαιώματα τους. 

     

Λ) Άλλο : 
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33. Σημειώστε κατά προτεραιότητα τις τρεις από τις ανωτέρω προϋποθέσεις που θεωρείτε  

πιο σημαντικές; (σημειώστε τα  γράμματα)  

1………, 2………, 3……… 

 

Αυτό-αξιολόγηση εκπαιδευτικού 

34. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι είστε σε θέση να εντοπίσετε τους μαθητές της τάξης σας 

που πιθανόν αντιμετωπίζουν Μαθησιακές Δυσκολίες και έχουν ανάγκη ειδικής 

εκπαίδευσης. 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

 

35. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι είστε σε θέση να σχεδιάσετε μια εξατομικευμένη 

διδασκαλία για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες  μέσα στη γενική τάξη; 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

 

36. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι είστε σε θέση να υλοποιήσετε μια εξατομικευμένη 

διδασκαλία για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες μέσα στη Γενική τάξη; 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

 

37. Είστε ικανοποιημένος από την απόδοση των προσπαθειών σας κατά την εκπαιδευτική 

αντιμετώπιση των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες; 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

 

38. Θεωρείτε ότι έχετε ανάγκη από επιπλέον επιμόρφωση σε θέματα Ειδικής Αγωγής για 

να ανταποκριθείτε πληρέστερα στο ρόλο σας ως εκπαιδευτικός; 

Α.  ΝΑΙ                                Β. ΟΧΙ    

 

 

 

Σας ευχαριστώ πολύ για την συνεργασία! 

 


