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Αγαιηψηε Ησάλλε, Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη
Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, γηα ηελ αξκνληθή ζπλεξγαζία, ηελ θαζνδήγεζε, ηηο πνιχηηκεο
ζπκβνπιέο θαη ηελ θαηαλφεζε πνπ κνπ έδεημε. Ζ βνήζεηά ηνπ ήηαλ πνιχηηκε γηα
κέλα.
εκαληηθή ήηαλ θαη ε βνήζεηα ζπλαδέιθσλ θαζεγεηψλ Φπζηθήο πνπ
δέρηεθαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλά κνπ είηε ζπκπιεξψλνληαο ην εξσηεκαηνιφγην
είηε δίλνληάο κνπ πξφζβαζε ζε καζεηηθφ δπλακηθφ. Πάλσ απ‟ φια φκσο επραξηζηψ
ηνπο καζεηέο πνπ δέρηεθαλ κε πξνζπκία λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλά κνπ θαη
αθηέξσζαλ κέξνο ηνπ πνιχηηκνπ ρξφλνπ ηνπο.
Δπίζεο ζέισ λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ, ηνλ άλδξα κνπ θαη ηελ
αδεξθή κνπ πνπ κνηξάζηεθαλ καδί κνπ ηελ αγσλία κνπ θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο
θαη κε ζηήξημαλ ζηελ πξνζπάζεηά κνπ απηή. Σέινο ζέισ λα επραξηζηήζσ ηελ
αγέλλεηε κπέκπα κνπ πνπ κνπ έδηλε δχλακε γηα λα νινθιεξψζσ ηελ δηπισκαηηθή
απηή εξγαζία.

ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Ζ παξνχζα κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζηφρν λα δηεξεπλεζεί ε θαηαλφεζε
ησλ θπζηθψλ ελλνηψλ θαη δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο
πνπ θνηηνχλ ζε γεληθά θαη επαγγεικαηηθά Λχθεηα, θαζψο θαη νη απφςεηο καζεηψλ θαη
θαζεγεηψλ θπζηθήο γηα ηε ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε. Γηα ην ιφγν απηφ δεηήζεθε
απφ 64 καζεηέο, 31 καζεηέο ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη 33 καζεηέο κε ήπηεο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο ελφο απηνζρέδηνπ εξγαιείνπ
αμηνιφγεζεο

θαηαλφεζεο

θπζηθψλ

ελλνηψλ

θαη

δεμηνηήησλ

θαη

ελφο

εξσηεκαηνινγίνπ κε εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηε δηδαζθαιία ηεο θπζηθήο θαη ηεο
ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο. Παξάιιεια δεηήζεθε απφ 26 εθπαηδεπηηθνχο (13
άλδξεο θαη 13 γπλαίθεο) λα ζπκπιεξψζνπλ έλα εξσηεκαηνιφγην κε ην νπνίν
αληρλεχζεθαλ νη αληηιήςεηο ηνπο γηα ηε ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε.
Γηαπηζηψζεθε φηη νη καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο έρνπλ
ρακειφηεξε επίδνζε απφ ηνπο καζεηέο ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη φηη έρνπλ
ζεκαληηθέο γλσζηηθέο ειιείςεηο ζε ζρέζε κε ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο πνπ ζέηεη ην
ΓΔΠΠ Φπζηθήο θαη δηδάζθνληαη ζηα Γεληθά θαη Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα.
Δπηπξφζζεηα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ θαζεγεηψλ δηαπηζηψλεηαη φηη είλαη ζεηηθνί ζηελ
εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο κε παξάιιειε επηκφξθσζε
ηνπο φκσο θαη φρη γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο εηδηθψλ αλαγθψλ.
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ΔΗΑΓΧΓΖ
Ζ έξεπλα γηα ηε κάζεζε ζηε Φπζηθή ραξαθηεξίδεηαη απφ ην αθφινπζν
παξάδνμν: ελψ ππάξρεη κηα πιεζψξα εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηηο
αξρηθέο

ηδέεο

ησλ

καζεηψλ

θαη

ηελ

απνηειεζκαηηθφηεηα

ζπγθεθξηκέλσλ

εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ, ε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαζεαπηή έρεη κειεηεζεί θαη
έρεη αλαιπζεί ζε πνιχ κηθξφηεξν βαζκφ (Roth,1998). Ζ πνιππινθφηεηα ηεο
καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ζηε Φπζηθή απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ιφγνπο πνπ
ζπληεινχλ ζε απηφ ην ράζκα. Ζ νηθνδφκεζε λνήκαηνο ζηε Φπζηθή πεξηιακβάλεη ην
ζπληνληζκφ πνιιψλ παξαγφλησλ φπσο νη εκπεηξίεο καζεηψλ κε ην θπζηθφ θφζκν, ε
ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε, νη δεμηφηεηεο ζπιινγηζκνχ θαη επηζηεκνληθήο ζθέςεο θαη ε
επηζηεκνινγηθή επάξθεηα. πλεπψο, ε αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο απαηηεί ηε
κειέηε θαη πεξηγξαθή ηεο δπλακηθήο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ
απηψλ ησλ παξαγφλησλ. Ζ δηαδηθαζία κάζεζεο γίλεηαη αθφκε πην δχζθνιε ζηελ
πεξίπησζε καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ησλ νπνίσλ νη δεμηφηεηεο είλαη
πεξηνξηζκέλεο. Μφιηο ηα ηειεπηαία ρξφληα άξρηζε λα εξεπλάηαη ε ζηάζε ησλ καζεηψλ
κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηε Φπζηθή, ελψ ζηελ Διιάδα δελ ππάξρεη θακία
εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκέα απηφ. Οη ήπηεο εθπαηδεπηηθέο δπζθνιίεο
απνηεινχλ ηα ηειεπηαία ρξφληα έλα πξφβιεκα αηρκήο γηα ηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή
πξαγκαηηθφηεηα, πνπ αθνξά ρηιηάδεο καζεηέο θαη καζήηξηεο θαη απαζρνιεί κε
έληαζε ηφζν ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη ηνπο γνλείο. Μεγάινο αξηζκφο καζεηψλ θαη
καζεηξηψλ ηφζν ζηελ πξσηνβάζκηα φζν θαη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε,
απνηπγράλνπλ θαζεκεξηλά, ζηεξνχληαη έγθαηξεο αλίρλεπζεο ησλ καζεζηαθψλ ηνπο
δπζθνιηψλ ή απνηειεζκαηηθήο εθπαηδεπηηθήο ζηήξημεο.
Σα ηειεπηαία ρξφληα νινέλα θαη πεξηζζφηεξν εθαξκφδεηαη ε εθπαηδεπηηθή
ζπκπεξίιεςε κε ηε βνήζεηα εηδηθψλ δνκψλ πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ην ππνπξγείν
παηδείαο, φπσο είλαη ε παξάιιειε ζηήξημε, νη νπνίεο φκσο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο
δπζρέξεηαο πνπ αληηκεησπίδεη ε ρψξα ππνιεηηνπξγνχλ. Ζ ζπκπεξηιεπηηθή
εθπαίδεπζε βαζίδεηαη ζηε ζεκειηψδε ηδέα φηη ν θαζέλαο πξέπεη λα καζαίλεη θαη λα
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δνπιεχεη κε άιινπο, πνπ έρνπλ είηε ίδην είηε δηαθνξεηηθφ ππφβαζξν, ζε θαλνληθά
ζρνιεία θαη ζε θνηλνηηθά πεξηβάιινληα (Lim & Tan , 1999). Οη δηεζλείο ηάζεηο γηα ηε
κεηαξξχζκηζε ηεο εηδηθήο αγσγήο έρεη αιιάμεη πξνο κηα θαηεχζπλζε κε έκθαζε ζηε
ζπκπεξίιεςε ησλ αηφκσλ κε κεηνλεμίεο ζηα θαλνληθά εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα
(Lim & Tan , 1999).
Ζ παξνχζα έξεπλα ζέιεη ηφζν λα δηεξεπλήζεη ηελ θαηαλφεζε βαζηθψλ
ελλνηψλ απφ καζεηέο ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο φζν θαη λα αλαδείμεη ην πξφβιεκα. Σαπηφρξνλα νη απφςεηο ηνπο γηα ην
κάζεκα ηεο Φπζηθήο θαη ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζηάζε
ησλ θαζεγεηψλ απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε ζα δψζνπλ κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα
ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ καζεηέο θαη θαζεγεηέο ζε ζρέζε κε ηε Φπζηθή
ζην ειιεληθφ ζρνιείν. Σν πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηειεί ην
ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο. Αξρηθά παξνπζηάδνληαη νη ήπηεο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. ηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηεο θπζηθήο σο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ζηα νπνία νη καζεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ζε
ζέζε λα αληαπνθξίλνληαη. Κνκκάηη ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ απνηειεί θαη ε
δηδαζθαιία ηεο Φπζηθήο θαη εηδηθφηεξα ε δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ κε ήπηεο
εθπαηδεπηηθέο

αλάγθεο,

ελψ

παξνπζηάδνληαη

θαη

ηα

ραξαθηεξηζηηθά

ηεο

εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο.
ην δεχηεξν κέξνο πεξηγξάθεηαη ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ην
ζθνπφ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Παξνπζηάδνληαη ε ζηξαηεγηθή θαη ην δείγκα ηεο
έξεπλαο, ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία, ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηε ζπιινγή
δεδνκέλσλ θαη ε κέζνδνο επεμεξγαζίαο ηνπο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα
απνηειέζκαηα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ κε ην εξσηεκαηνιφγην πνπ δφζεθε ζηνπο
καζεηέο θαη ζηνπο θαζεγεηέο.
ην ηειεπηαίν κέξνο πεξηγξάθνληαη θαη αλαιχνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ
πξνέθπςαλ απφ ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία θαζψο θαη θάπνηεο πξνηάζεηο γηα ηε
βειηίσζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Αθνινπζεί ε ειιεληθή θαη μέλε βηβιηνγξαθία
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ν
1. ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ – ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ
1.1.

ΣΑ

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ

ΣΖ

ΦΤΗΚΖ

Χ

ΓΝΧΣΗΚΟΤ

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ
Ζ θπζηθή απνηειεί έλα νξγαλσκέλν ζχζηεκα κε βάζε ην νπνίν νη άλζξσπνη
απνθηνχλ λέα γλψζε γηα ηε θχζε θαη ηνλ θφζκν πνπ καο πεξηβάιιεη. Ζ γλψζε απηή
πξνέξρεηαη απφ ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηε
ιεγφκελε επηζηεκνληθή κέζνδν θαη κε ηε ζπλερή έξεπλα δηακνξθψλνπλ έλα ζψκα
γλψζεσλ πνπ καο επηηξέπνπλ λα πεξηγξάθνπκε θαη λα εξκελεχνπκε δηάθνξα θπζηθά
θαηλφκελα, αιιά θαη θάλνπκε πξνβιέςεηο γηα ηελ εμέιημή ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο
έλλνηεο, λφκνπο θαη ζεσξίεο κε ραξαθηήξα φιν θαη πην απνηειεζκαηηθφ, φιν θαη πην
παγθφζκην. Ζ θπζηθή απνηειεί κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο θαηαθηήζεηο ηνπ
αλζξψπηλνπ πλεχκαηνο θαη ησλ θνηλσληψλ καο, πνπ άιιαμε ξηδηθά ηελ θαζεκεξηλή
καο δσή θαη ζπλερίδεη λα πξνζθέξεη λέεο εθαξκνγέο ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο πνπ
επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά ηε δσή καο θαη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνχκε
(ειεθηξηζκφο, κεηαθνξέο θαη επηθνηλσλίεο, λέα πιηθά θαη θάξκαθα, ηαηξηθά,
θαηαζθεπέο, δηαδίθηπν, θιπ). Χο εθ ηνχηνπ είλαη απαξαίηεηε ε εθκάζεζε ηεο
επηζηήκεο απηήο ζηνπο καζεηέο απφ κηθξή αθφκε ειηθία. Ζ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ
κε ηε θπζηθή μεθηλά απφ ηελ πξνζρνιηθή αθφκε ειηθία. Δίλαη γεγνλφο φηη ε
δηεξεχλεζε ησλ θπζηθψλ ελλνηψλ θαη θαηλνκέλσλ απφ ηα κηθξά παηδηά, παξά ηνπο
γλσζηηθνχο πεξηνξηζκνχο, απνηειεί φρη κφλν κηα ζπκβνιή ζην πεδίν ηεο γλσζηηθήο
αλάπηπμεο ηνπ αιιά ηαπηφρξνλα θαη κηα νπζηαζηηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε
ηνπ επηζηεκνληθνχ εγγξακκαηηζκνχ (Σζειθέο & Μνπζηάθα, 2004). ην Γεκνηηθφ ε
παξνπζία ηεο θπζηθήο ππάξρεη ζηηο πξψηεο ηάμεηο κέζα απφ ην κάζεκα Δκείο θαη ν
Κφζκνο θαη ζηηο δχν ηειεπηαίεο ηάμεηο κε ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο. ην Γπκλάζην ε
δηδαζθαιία ηεο Φπζηθήο μεθηλά ζηε Β γπκλαζίνπ θαη δηαθέξεη θαηά πνιχ απφ ην
κάζεκα ηνπ Γεκνηηθνχ θαη ζην Λχθεην ε θπζηθή δηδάζθεηαη θαη ζηηο ηξείο ηάμεηο. Σα
κηθξά παηδηά κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο έλλνηεο ηεο θπζηθήο θαιχηεξα φηαλ απηέο
παξνπζηάδνληαη θπξίσο κέζα απφ ρεηξσλαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε
θαηλφκελα νηθεία θαη ελδηαθέξνληα γη απηά (Koralek & Colker, 2003). ηε
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ην πεξηερφκελν ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ είλαη πνιχ
δηαθνξεηηθφ αθνχ θαη νη καζεηέο βξίζθνληαη ζε αλψηεξν αλαπηπμηαθφ επίπεδν.
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Η Φςζική υρ επιζηήμη απαιηεί από ηοςρ μαθηηέρ να σπηζιμοποιούν μια
ποικιλία μεθόδυν καηανόηζηρ και να μεηαηπέποςν μια μοπθή αναπαπάζηαζηρ ζε μια
άλλη όπυρ λόγια, πίνακερ, απιθμούρ, εξιζώζειρ, διαγπάμμαηα, σάπηερ. Η Φςζική
απαιηεί ηην ικανόηηηα να σπηζιμοποιούν ηην άλγεβπα και ηη γευμεηπία και να
πηγαίνοςν από ηο ειδικό ζηο γενικό και πίζυ. Αςηό κάνει ηη μάθηζη ηηρ θςζικήρ
ιδιαιηέπυρ δύζκολη για πολλούρ μαθηηέρ (Redish, 1994).
Οη ζθνπνί ηεο θπζηθήο είλαη θνηλνί γηα φιε ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε,
αθνξνχλ φιεο ηηο ηάμεηο θαη είλαη νη εμήο φπσο πξνθχπηνπλ απφ ην αλαιπηηθφ
πξφγξακκα ζπνπδψλ:
1. Καηαλφεζε ζεκειησδψλ ελλνηψλ θαη ζεκάησλ ηεο θπζηθήο.
2. Αλάπηπμε ηθαλνηήησλ γηα έξεπλα, θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε, επηθνηλσλία
ηδεψλ, ζπλεξγαζία θαη ιήςε απνθάζεσλ .
3. Αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ρξήζεο θαη αμηνπηζηίαο ησλ γλψζεσλ ηεο θπζηθήο ζηελ
θαζεκεξηλή δσή θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ ηνπ θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ θφζκνπ πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηε θπζηθή.
4. Αλάπηπμε ηθαλνηήησλ πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα έρνπλ άπνςε σο πνιίηεο , λα είλαη
ζε ζέζε λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε θπζηθή θαη ηηο
εθαξκνγέο ηεο.
χκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ ζθνπνχο νη καζεηέο πνπ δηδάζθνληαη θπζηθή ζα πξέπεη
λα έρνπλ ηηο εμήο δεμηφηεηεο:
1. Γεκηνπξγηθφηεηα, δειαδή ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα :


Αθνινπζνχλ κε ζπλέπεηα ηηο γξαπηέο νδεγίεο πνπ ηνπο δίλνληαη γηα ηελ εθηέιεζε
κηαο δξαζηεξηφηεηαο.



Μεηαθηλνχληαη, παξαηεξνχλ, ζπιιέγνπλ θαη θαηαγξάθνπλ πιεξνθνξίεο.



Υξεζηκνπνηνχλ κε αθξίβεηα θαη αζθάιεηα ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα παξαηεξήζεηο
θαη κεηξήζεηο, λα θαηαλννχλ ηελ αλάγθε πνιιαπιψλ κεηξήζεσλ γηα ηε κείσζε ησλ
ζθαικάησλ.
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Απνθαζίδνπλ πνην είδνο ζηνηρείσλ λα ζπιιέμνπλ θαη ηη εμνπιηζκφ θαη πιηθά ζα
ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα θάλνπλ, κε αζθάιεηα, ζπζηεκαηηθέο παξαηεξήζεηο,
κεηξήζεηο, ζπγθξίζεηο θιπ.

2. Κξηηηθή ζθέςε θαη αλαζηνραζηηθή δηαρείξηζε ηεο γλψζεο: Οη καζεηέο θαη νη
καζήηξηεο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα :


Θέηνπλ αθξηβή θαη ινγηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε κηα παξαηήξεζε ή κε κηα εκπεηξία,
πνπ λα κπνξνχλ λα δηεξεπλεζνχλ απφ ηε θπζηθή, λα δηαηππψλνπλ ηηο αξρηθέο ηνπο
απφςεηο.



Αμηνινγνχλ πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα, θάλνπλ ζπγθξίζεηο (αληηθεηκέλσλ
θαηλνκέλσλ θ.η.ι.) ηαμηλνκνχλ, αληηζηνηρνχλ.



πλάγνπλ ζπκπεξάζκαηα απφ ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνπλ.



Δμεηάδνπλ ηε ζπκβαηφηεηα ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπο κε ηα ζηνηρεία θαη ηα δεδνκέλα
απφ ηα νπνία ζπλάγνληαη.



πγθξίλνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπο κε ηηο αξρηθέο ηνπο απφςεηο θαη λα αηηηνινγνχλ
ηελ αιιαγή ηεο αξρηθήο ηνπο άπνςεο.

3. Θεσξεηηθή ζθέςε θαη ηθαλφηεηα κεηαηξνπήο ηεο ζεσξίαο ζε πξάμε: Οη καζεηέο θαη
νη καζήηξηεο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα:


ρεδηάδνπλ θαη λα πξνηείλνπλ ιχζεηο ζε πξαθηηθά πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο
κε βάζε ζεσξίεο θαη κνληέια ηεο Φπζηθήο.



Υξεζηκνπνηνχλ εκπεηξηθά δεδνκέλα θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα νδεγνχληαη
ζε ζπιινγηζκνχο θαη ζπκπεξάζκαηα πνπ μεπεξλνχλ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο απιήο
εκπεηξίαο.



Γηαηππψλνπλ ππνζέζεηο, πξνβιέςεηο, ζεσξεηηθά κνληέια θαη ζρεδηάδνπλ πσο ζα
ειέγρνπλ ηελ ηζρχ ηνπο ζε πξαθηηθφ επίπεδν (πρ. κε πείξακα, κε ηε ζπζηεκαηηθή
παξαηήξεζε ελφο θαηλνκέλνπ, κε ηελ εμέηαζε ηεο θαζεκεξηλήο εκπεηξίαο)

4. Ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ζρεδηαζκνχ θαη αλάιπζεο: Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο
πξέπεη λα :


Αλαγλσξίδνπλ ηα δεδνκέλα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζπλαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη
ηελ πξφηαζε ιχζεσλ ζε εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε Φπζηθή.



ρεδηάδνπλ κηα απιή έξεπλα ή έλα πείξακα



Αλαπαξηζηνχλ δεδνκέλα ζε δσγξαθηέο, ράξηεο, πίλαθεο, δηαγξάκκαηα, γξαθηθέο
απεηθνλίζεηο.
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5. Πξνζπκία θαη ηθαλφηεηα γηα ζπιινγηθή εξγαζία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ.
6. Ηθαλφηεηα ιχζεο πξνβιεκάησλ θαη παξάιιεια εηνηκφηεηα αλαδήηεζεο
ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ θαη ηθαλφηεηα αλάπηπμεο ελαιιαθηηθψλ ζεσξηψλ: Οη καζεηέο
θαη νη καζήηξηεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα:


Αλαγλσξίδνπλ ηα πξνβιήκαηα θαη δεηήκαηα πνπ κπνξεί (ή δελ κπνξεί) λα ιχζεη ε
επηζηήκε



Καηαλννχλ ην πξφβιεκα (αλ αθνξά ην άηνκν, ηελ ηνπηθή ή ηελ παγθφζκηα
θνηλφηεηα, αλ αθνξά ηελ πγεία, ην πεξηβάιινλ θηι, λα παξνπζηάζνπλ ην πξφβιεκα
κε πην θαηαλνεηφ ηξφπν ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο)



Αλαγλσξίδνπλ ηηο γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιχζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
πξνβιήκαηνο



Πξνζδηνξίδνπλ ηηο ιέμεηο θιεηδηά ζηελ αλαδήηεζε ησλ επηζηεκνληθψλ πιεξνθνξηψλ
θαη δεδνκέλσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο



πιιέγνπλ απνδείμεηο γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο (δεδνκέλα απφ ζπζηεκαηηθή
παξαηήξεζε, απφ πείξακα)



Αλαδεηνχλ θαη δηαηππψλνπλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ή εξκελείεο γηα έλα δεδνκέλν
πξφβιεκα ή δήηεκα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο



Δπηιέγνπλ κηα απφ δχν ή πεξηζζφηεξεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ή ελαιιαθηηθά
ζπκπεξάζκαηα πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηαζέζηκεο απνδείμεηο.



Γηαηππψλνπλ επηρεηξήκαηα ππέξ ή θαηά ελφο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηα ελαιιαθηηθά
ζπκπεξάζκαηα ή ιχζεηο κε βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία θαη δεδνκέλα.



Δπηιχνπλ πξνβιήκαηα ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο θαηάιιεινπο ηχπνπο, αληηθαζηζηψληαο
αξηζκεηηθέο ηηκέο, εθηειψληαο ππνινγηζκνχο θηι

7. Άξηζηε, δφθηκε θαη ζπλεηή ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο
(ΣΠΔ)
8. Δλζπλαίζζεζε θαη δεμηφηεηεο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο.
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1.2. ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΦΤΗΚΖ
Απφ ηε κειέηε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ πξνθχπηεη φηη ην κάζεκα ηεο
θπζηθήο ραξαθηεξίδεηαη σο κάζεκα απμεκέλεο δπζθνιίαο, φρη κφλν απφ καζεηέο κε
εθπαηδεπηηθέο δπζθνιίεο αιιά θαη απφ ηνπο καζεηέο ηππηθήο εθπαίδεπζεο. Έξεπλεο
πνπ έρνπλ γίλεη έδεημαλ φηη νη καζεηέο ζεσξνχλ ηε θπζηθή δχζθνιε γηαηί έρνπλ λα
αληηκεησπίζνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο φςεηο φπσο είλαη ηα πεηξάκαηα, νη ηχπνη θαη νη
ππνινγηζκνί, ηα γξαθήκαηα θαζψο θαη ελλνηνινγηθέο εμεγήζεηο ηαπηφρξνλα.
Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θάλνπλ κεηαηξνπέο ζε φια ηα πξνεγνχκελα,
δειαδή ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα κεηαηξέςνπλ κηα γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ζε κηα
καζεκαηηθή αλαπαξάζηαζε.
Ζ πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ηεο Φπζηθήο φπνπ νη έλλνηεο, ε
κεζνδνινγία θαη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ αλαθέξνληαη ζηνλ θφζκν ηεο θαζεκεξηλήο
δσήο θαη φρη ζηνλ αθεξεκέλν θφζκν ηεο επηζηήκεο είλαη ρξήζηκε γηα φινπο θαη φρη
κφλν γηα ηνπο κειινληηθνχο θπζηθνχο θαη κεραληθνχο, ρσξίο φκσο λα δεκηνπξγεί
πξνβιήκαηα θαη ζε απηνχο. Δλψ ηα κηθξά παηδηά έρνπλ κηα έκθπηε πεξηέξγεηα γηα ηε
θχζε θαη ηνλ θφζκν πνπ καο πεξηβάιιεη, ν παξαδνζηαθφο ηξφπνο δηδαζθαιίαο
θαηαπλίγεη απηφ ην ελδηαθέξνλ θαη έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε ζεηηθήο
ζηάζεο ησλ παηδηψλ απέλαληη ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο (ηαπξίδνπ, 2011). χκθσλα κε
ηνλ Lemke (1990), ε πξψηε θαη βαζηθή αιιαγή ζηε δηδαζθαιία ηεο Φπζηθήο πνπ
πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε ζα βειηηψζεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα κηινχλ κε
φξνπο Φπζηθήο είλαη λα ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηελ πξάμε λα κηιήζνπλ θαη λα
ζπδεηήζνπλ γη΄απηέο.
Παξαδνζηαθά

ε

δηδαζθαιία

ησλ

Φπζηθψλ

Δπηζηεκψλ

ηείλεη

λα

επηθεληξψλεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ κεηάδνζε δεισηηθψλ γλψζεσλ θαη ζηελ επίιπζε
πνζνηηθψλ πξνβιεκάησλ. Απηή ε πξνζέγγηζε απνδεδεηγκέλα, απνηπγράλεη λα
βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα δνκήζνπλ ιεηηνπξγηθή ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε θαη ηείλεη
λα εληζρχεη ηελ απνκλεκφλεπζε θαη λα θαιιηεξγεί ηε ιαλζαζκέλε αληίιεςε φηη ε
ηθαλφηεηα επίιπζεο πνζνηηθψλ πξνβιεκάησλ απνηειεί έλδεημε επάξθεηαο ζηηο
Φπζηθέο Δπηζηήκεο (McDermott, 2000). H δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ
ρξεηάδεηαη λα πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα απνθηήζνπλ εκπεηξίεο κε
ηα θπζηθά θαηλφκελα νη νπνίεο ζα πξέπεη λα απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ νηθνδφκεζε
ηεο ελλνηνινγηθήο θαηαλφεζεο (Wellington, 1994). Δπίζεο πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ
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αλάπηπμε ηεο επηζηεκνινγηθήο επάξθεηαο ησλ καζεηψλ ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ
νηθνδφκεζε θαηαλφεζεο γηα ηε δνκή θαη ηελ νξγάλσζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο
(Smith et al., 2000). Δπηπξφζζεηα πξέπεη λα πξνσζεί ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ
ζπιινγηζκνχ θαη επηζηεκνληθήο ζθέςεο νη νπνίεο απαηηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγηθή
ρξήζε ηεο ελλνηνινγηθήο θαηαλφεζεο ζηελ αλάιπζε θαζεκεξηλψλ θαηλνκέλσλ θαη
γηα ηε νξζή δηαρείξηζε δεδνκέλσλ θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ (Gott & Duggan ,
1996).
Τπάξρεη πνηθηιία δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ ζηε δηδαζθαιία ηεο Φπζηθήο ψζηε λα
αληαπνθξίλνληαη ζηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ, κε ηδηαίηεξε θξνληίδα ζην
λα απμεζεί ην ελδηαθέξνλ ε απηνπεπνίζεζε θαη ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηεο Φπζηθήο. Οη πξνηεηλφκελεο πξαθηηθέο είλαη ε δηεξεπλεηηθή
δηαδηθαζία βαζηζκέλε ζηε ιχζε πξνβιεκάησλ, ρεηξσλαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ
παηδηψλ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εθηέιεζε δξαζηεξηνηήησλ, λνεηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαιιηεξγνχληαη κε ην ζρεδηαζκφ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηα παηδηά
(αθφκε θαη κε ηηο εξσηήζεηο πνπ ζέηεη ν εθπαηδεπηηθφο ζε δξαζηεξηφηεηεο φπνπ
ρεηξίδεηαη ν ίδηνο ηα πιηθά), νκαδηθή ή απηφλνκε εξγαζία πάλσ ζε αλνηρηέο
εξσηήζεηο, δηεπηζηεκνληθέο δξαζηεξηφηεηεο.
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη κηα ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ
βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Φπζηθήο θαη γεληθφηεξα ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ,
δηφηη ν ζσζηφο ηξφπνο δηδαζθαιίαο ησλ επηζηεκψλ ηεο θχζεο βνεζάεη ηνπο καζεηέο
λα απνθηήζνπλ ην επηζηεκνληθφ γίγλεζζαη, δειαδή λα θαηαθηήζνπλ ηελ
επηζηεκνληθή κέζνδν θαη λα θαηαλνήζνπλ ηε λννηξνπία ηνπ επηζηήκνλα. Σα ζηνηρεία
απηά είλαη ηειείσο απαξαίηεηα γηα ηε δεκηνπξγία ησλ επηζηεκνληθά θαιιηεξγεκέλσλ
πνιηηψλ ηνπ κέιινληνο, πνπ ζα ζηεξίδνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο ζε αληηθεηκεληθά
δεδνκέλα. Όπσο είλαη γλσζηφ, ηα παηδηά πξηλ αθφκε θνηηήζνπλ ζην ζρνιείν έρνπλ
δηακνξθψζεη άπνςε γηα ηα θπζηθά θαηλφκελα θαη έρνπλ δψζεη ηελ δηθή ηνπο
εξκελεία γη‟ απηά (Trowbridge & McDermott 1980, 1981). Οη ηδέεο ησλ καζεηψλ γηα
ηα θπζηθά θαηλφκελα έρνπλ κηα παγθνζκηφηεηα θαη ζπγθξνηνχλ εξκελεπηηθά
κνληέια. Σα παηδηά δηακνξθψλνπλ ηηο ηδέεο ηνπο κέζσ ησλ αιιειεπηδξάζεσλ, ηελ
θνηλσληθή επαθή θαη ηε γιψζζα θαη κε απηέο πξνζπαζνχλ λα εξκελεχζνπλ πψο
ιεηηνπξγεί ν θφζκνο. Δπηπιένλ απηέο ηηο ηδέεο ηηο ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα πξνβιέςνπλ
θαη λα εξκελεχζνπλ φηη ππνθχπηεη ζηελ αληίιεςε ηνπο. Πιήζνο εξεπλψλ απφ ην
ρψξν ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ηεο Γλσζηηθήο Φπρνινγίαο
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απνδεηθλχνπλ φηη νη γλψζεηο ησλ καζεηψλ, ζε δηάθνξνπο ηνκείο ησλ Φπζηθψλ
Δπηζηεκψλ, είλαη ζπρλά αζπκβίβαζηεο κε ηηο επηζηεκνληθέο (Κνπιατδήο, 1994).
Δίλαη ρξήζηκν λα δηαθξίλνπκε ηξείο γεληθέο θαηεγνξίεο ηεο θπζηθήο γλψζεο:
Πραγμαηική γνώζη: πξφθεηηαη γηα ηε γλψζε ζπγθεθξηκέλσλ γεγνλφησλ θαη
θαηαζηάζεσλ. Μέξνο ηεο πξαγκαηηθήο γλψζεο είλαη απνηέιεζκα ησλ εκπεηξηψλ καο
(αληηθείκελα πέθηνπλ φηαλ ηα αθήζεηο, δχν φκνηα θνξηηζκέλα αληηθείκελα
απσζνχληαη), θαη έλα άιιν κέξνο γίλεηαη απνδεθηφ σο αξρέο ηεο θπζηθήο (ε Γε είλαη
ζηξνγγπιή, ηα ειεθηξφληα είλαη αξλεηηθά). Απμάλνληαο ηελ εκπεηξία καο, θπξίσο
κέζα ζην εξγαζηήξην κπνξεί λα θαηαζηήζεη γλψζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε αξρέο λα
κεηαηξαπνχλ ζε γλψζεηο εκπεηξίαο.
Εννοιολογική γνώζη: πεξηιακβάλεη ηε γλψζε ησλ θπζηθψλ αξρψλ θαη ηε γλψζε πνπ
παξέρεη κηα εληαία αληίιεςε ηεο πξαγκαηηθήο γλψζεο. Γεληθά ε ελλνηνινγηθή γλψζε
έρεη έλαλ επεμεγεκαηηθφ θαη πξνβιεπηηθφ ραξαθηήξα, γηα παξάδεηγκα ιέκε φηη νη
δπλάκεηο πξνθαινχλ επηηάρπλζε θαη πξφθεηηαη γηα ελλνηνινγηθή γλψζε.
Διαδικαζηική γνώζη: πεξηιακβάλεη ηε γλψζε ηνπ πψο λα εθαξκφζνπκε ηελ
πξαγκαηηθή θαη ελλνηνινγηθή γλψζε ζε ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα, ε γλψζε δειαδή
ηνπ πψο λα εθαξκφζσ απηά πνπ μέξσ.

1.3. ΔΜΠΟΓΗΑ ΚΑΗ ΓΤΚΟΛΗΔ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΜΔ ΖΔΑ ΣΖΝ
ΚΑΣΑΚΣΖΖ ΓΝΧΔΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΦΤΗΚΖ
Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (WHO) ηαμηλνκεί ηηο εθπαηδεπηηθέο
δπζθνιίεο ζε ήπηεο, κέηξηεο, ζνβαξέο θαη βαζηέο. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε γίλεηαη κε βάζε
ηνλ δείθηε IQ, ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη ηελ αλάγθε γηα εηδηθή κεηαρείξηζε. Οη ήπηεο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πεξηιακβάλνπλ: ηηο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ηελ ήπηα
λνεηηθή πζηέξεζε, ηα ήπηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, ηε δηαηαξαρή ειιεηκκαηηθήο
πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθφηεηαο (ΓΔΠΤ) θαη ηα ήπηα αηζζεηεξηαθά πξνβιήκαηα.
Δηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο: Οη εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη κηα
θαηεγνξία δπζθνιηψλ πνπ αθνξνχλ ηε κάζεζε, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ
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επεμεξγαζία ηνπ ζπκβνιηθνχ (γξαπηνχ) ιφγνπ, θαη πνπ εθθξάδνληαη κε έληνλε θαη
αζπλήζηζηα επίκνλε αδπλακία ηνπ καζεηή ζηελ απφθηεζε ηεο αλαγλσζηηθήο
ηθαλφηεηαο θαη ηεο γξαθεκηθήο ηθαλφηεηαο. Ζ δπζιεμία είλαη ε πην θνηλή απφ ηηο
εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Άιιεο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη ε
δπζαξηζκηζία θαη ε δπζγξαθία. χκθσλα κε ηνλ Willows (1991) ηξείο είλαη νη
βαζηθέο νκάδεο δπζθνιηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ νη καζεηέο κε Δ.Μ.Γ :
a) Γπζθνιία ζηελ θσδηθνπνίεζε ζπκβφισλ.
b) Γπζθνιία ζηελ επεμεξγαζία ηεο γιψζζαο.
c) Γπζθνιία ζηελ αληίιεςε θαη επεμεξγαζία ηνπ ρψξνπ θαη ησλ αξηζκψλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, νη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο αλ θαη είλαη επθπείο
δπζθνιεχνληαη ζηελ αλάγλσζε, ηε γξαθή θαη ην ζπιιαβηζκφ. Σα θαηαθέξλνπλ
θαιχηεξα ζηα πξνθνξηθά απφ φηη ζηα γξαπηά. Δκθαλίδνπλ δηάζπαζε πξνζνρήο θαη
δπζθνιία ζηε ζπγθέληξσζε. ηα καζεκαηηθά ζπρλά ππνινγίδνπλ ρξεζηκνπνηψληαο
ηα δάρηπια ή άιια ηερλάζκαηα. Γπζθνιεχνληαη ζηελ εθκάζεζε ηνπνζεηεκέλσλ
δηαδνρηθά πιεξνθνξηψλ (αιιεινπρία, αθνινπζίεο). Πνιχ ζπρλά δπζθνιεχνληαη ζηελ
αθνκνίσζε ζπκβφισλ (+/-) θαη κνξθψλ (πίλαθα πνιιαπιαζηαζκνχ) θαη βαζηθψλ
πξάμεσλ απφ κλήκεο. Σν θαηά πφζν ε αδπλακία ζε έλαλ απφ ηνπο αλσηέξσ ηνκείο
επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα απνηειέζεη εκπφδην ζηε κάζεζε, εμαξηάηαη
απφ ηελ έληαζε ηεο δπζθνιίαο αιιά θαη απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ (Πνξπνδαο,2003).
Ννεηηθή πζηέξεζε: χκθσλα κε ην DSM-IV (Γηαγλσζηηθφ θαη ηαηηζηηθφ
Δγρεηξίδην Ννεηηθψλ Γηαηαξαρψλ), γηα λα δνζεί ε δηάγλσζε ηεο λνεηηθήο πζηέξεζεο
πξέπεη ν δείθηεο λνεκνζχλεο ηνπ παηδηνχ (IQ) λα είλαη πεξίπνπ ίζνο ή κηθξφηεξνο
ηνπ 70, ε έλαξμε ησλ δπζθνιηψλ λα εληνπίδεηαη πξηλ απφ ηελ ειηθία ησλ 18 θαη λα
ππάξρεη έθπησζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ ζε ηνπιάρηζην δχν απφ ηνπο
παξαθάησ ηνκείο: Δπηθνηλσλία, Απηνεμππεξέηεζε, Γηαβίσζε ζην ζπίηη, Κνηλσληθέο
δεμηφηεηεο, Υξήζε ησλ πεγψλ ηεο θνηλφηεηαο, Απηνλνκία, Λεηηνπξγηθέο ζρνιηθέο
δεμηφηεηεο, Δξγαζία, Διεχζεξνο ρξφλνο, Τγεία θαη Αζθάιεηα. Ο Merrill (1990)
αλαθέξεη φηη νη καζεηέο κε λνεηηθή πζηέξεζε ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν ρξφλν απφ φηη
νη ζπλνκήιηθνί ηνπο ρσξίο αλαπεξίεο λα αλαθαιέζνπλ ζηε κλήκε ηνπο απηφκαηα
θάπνηεο πιεξνθνξίεο θαη σο εθ ηνχηνπ έρνπλ κεγαιχηεξε δπζθνιία ρεηξηζκνχ
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πνιιψλ γλσζηηθψλ πιεξνθνξηψλ ηαπηφρξνλα. Οη καζεηέο κε λνεηηθή πζηέξεζε
ζπρλά δπζθνιεχνληαη λα αθνινπζήζνπλ ηα βήκαηα γηα ηελ εθπφλεζε κηαο εξγαζίαο
θαη πνιχ ζπρλά απνζπάηαη ε πξνζνρή ηνπο απφ άζρεηα εξεζίζκαηα. Σα άηνκα κε
λνεηηθή πζηέξεζε έρνπλ δπζθνιία ζην λα δηαηεξήζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηε
δηαδηθαζία κάζεζεο (Zeaman & House, 1979). Δπηπιένλ καζεηέο κε λνεηηθή
πζηέξεζε έρνπλ ζπρλά πξφβιεκα κε ηε ρξήζε λέσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζε
θαηαζηάζεηο πνπ δηαθέξνπλ απφ ην πιαίζην ζην νπνίν δηδάρηεθε ηηο γλψζεηο απηέο.
Οη καζεηέο κε ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε απνηεινχλ ηελ πνιππιεζέζηεξε θαηεγνξία
αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε. Παξά ην γεγνλφο φηη πνιιά άηνκα κε λνεηηθή
πζηέξεζε θάλνπλ ηεξάζηηεο πξνφδνπο ζηηο πξνζαξκνζηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο (κεξηθνί
ζην ζεκείν λα ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηνη) νη πεξηζζφηεξνη επεξεάδνληαη θαζ΄ φιε ηε
δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο (Hawkins, Eklund, James & Foose, 2003).
Πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο: Μηα ζπκπεξηθνξά είλαη πξνβιεκαηηθή ή δηαηαξαγκέλε
ή αλεπηζχκεηε, φηαλ ελνριεί ην ίδην ην παηδί ή ηα πξφζσπα ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ
θαη πξνθαιεί δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα ζην ίδην ή ζηα πξφζσπα ηνπ πεξηβάιινληφο
ηνπ (Καιαληδή –Azizi,1985). Αλ ν ηξφπνο πνπ αληηδξά ην παηδί ζηα δηάθνξα
εξεζίζκαηα είλαη ζχκθσλνο κε ηνπο θαλφλεο αλαθνξάο ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία δεη,
ηφηε ε ζπκπεξηθνξά ηνπ είλαη νκαιή ή απνδεθηή. Αλ ν ηξφπνο πνπ αληηδξά είλαη
αληίζεηνο κε ηνπο θαλφλεο δσήο θαη ηα θνηλσληθά απηνλφεηα ηφηε ε ζπκπεξηθνξά
είλαη πξνβιεκαηηθή. Οη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ζηελ
εμέιημε ησλ παηδηψλ είλαη κεγάιεο θαη αθνξνχλ ηελ πξνζσπηθή, θνηλσληθή θαη
εθπαηδεπηηθή ηνπο δσή θαζψο θαη ηελ αθαδεκατθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο
ζηαδηνδξνκία αξγφηεξα. Σν πην θνηλφ κνηίβν ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ κε
πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζπληίζεηαη απφ αληηθνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο. ηελ ηάμε
ηα παηδηά απηά θάλνπλ ηα εμήο: ζεθψλνληαη απφ ηηο ζέζεηο ηνπο, θσλάδνπλ
αληηκηινχλ θαη βσκνινρνχλ, ελνρινχλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, ρηππνχλ ή καιψλνπλ,
αγλννχλ ηνλ δάζθαιν, παξαπνληνχληαη, θιέβνπλ, ιέλε ςέκαηα, έρνπλ εθξήμεηο
ζπκνχ, θαη δελ ζπκκεηέρνπλ ζην κάζεκα. Σα παηδηά πνπ κπαίλνπλ ζηελ εθεβεία κε
ηζηνξηθφ επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο έρνπλ θαιέο πηζαλφηεηεο λα εγθαηαιείςνπλ ην
ζρνιείν, λα ζπιιεθζνχλ, λα θάλνπλ ρξήζε λαξθσηηθψλ θαη αιθνφι (Lipsey &
Derzon,1998).
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Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη Τπεξθηλεηηθόηεηαο (ΓΔΠΤ): Πξφθεηηαη
γηα κηα απφ ηηο ζπρλφηεξεο λεπξνβηνινγηθέο δηαηαξαρέο ηεο παηδηθήο θαη εθεβηθήο
ειηθίαο. Δκθαλίδεηαη ζην 5-7% ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ. Ζ επηθνηλσλία ησλ
εηδηθψλ θαη ησλ γνλέσλ κε ηνπο δαζθάινπο ηνπ παηδηνχ απνηειεί απαξαίηεην θνκκάηη
ηεο δηαγλσζηηθήο εθηίκεζεο θαη ηεο αληηκεηψπηζεο θαη ν ξφινο ηνπ ζρνιείνπ
ζεσξείηαη ηφζν ζεκαληηθφο φζν είλαη θαη ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ επηηπρία ηεο θάζε
παξέκβαζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ παηδηνχ κε ΓΔΠΤ. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά
ηεο ΓΔΠΤ είλαη ε απξνζεμία, ε ππεξθηλεηηθφηεηα θαη ε παξνξκεηηθφηεηα, πνπ
εμειίζζνληαη θαη αιιάδνπλ κε ηελ σξίκαλζε ηνπ αηφκνπ. Με βάζε ηα ζπκπηψκαηα
πνπ επηθξαηνχλ ζηα παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο δηαθξίλνπκε ηξείο ηχπνπο ΓΔΠΤ: (α).
ηχπνο απξνζεμίαο, ηα ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη φηη ν καζεηήο δελ
κπνξεί λα ζπγθεληξσζεί, απνζπάηαη εχθνια απφ άζρεηα εξεζίζκαηα, δελ θαίλεηαη λα
αθνχεη, δε δίλεη ζεκαζία ζηηο ιεπηνκέξεηεο, απνθεχγεη εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ
ζπζηεκαηηθή πλεπκαηηθή πξνζπάζεηα, μερλά ηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο θαη γεληθά είλαη
αλνξγάλσηνο, (β). ηχπνο παξνξκεηηθφηεηαο/ππεξθηλεηηθφηεηαο, ηα ραξαθηεξηζηηθά
απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη φηη δπζθνιεχεηαη λα παξακείλεη θαζηζκέλνο, θνπλάεη ρέξηα,
πφδηα, ή ζηξηθνγπξίδεη ζηελ θαξέθια, θνηηάεη ζπλέρεηα γχξσ ηνπ θαη πεηξάδεη ηνπο
άιινπο, ζεθψλεηαη φηαλ δελ επηηξέπεηαη, δελ ζθέθηεηαη πξηλ αληηδξάζεη, απαληάεη
πξηλ νινθιεξσζεί ε εξψηεζε, κηιάεη ζπλερψο θαη δπζθνιεχεηαη λα πεξηκέλεη ηε
ζεηξά ηνπ, (γ). ν ζπλδπαζκέλνο ηχπνο, είλαη ζπλεζηζκέλνο ηχπνο ΓΔΠΤ ζηα παηδηά
θαη ζηνπο εθήβνπο φπνπ παξνπζηάδεηαη ζπλδπαζκφο θάπνησλ απφ ηα παξαπάλσ
ζπκπηψκαηα απξνζεμίαο, ππεξθηλεηηθφηεηαο θαη παξνξκεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Σν
ζχλδξνκν είλαη ηξείο θνξέο πην ζπρλφ ζηα αγφξηα απφ φζν ζηα θνξίηζηα θαη
πξνζβάιεη 1 ζηα 100 παηδηά θάησ ησλ 11 εηψλ. Όπσο είλαη αλακελφκελν απφ ηελ
ζπκπησκαηνινγία ην ζχλδξνκν ζρεηίδεηαη κε αξλεηηθέο επηδφζεηο ζην ζρνιείν,
θαζπζηέξεζε κάζεζεο θαη επηθνηλσλίαο.
Αηζζεηεξηαθέο δπζθνιίεο: Ζ αηζζεηεξηαθή δπζθνιία ππάξρεη φηαλ ν νξγαληζκφο
δελ κπνξεί λα επεμεξγαζηεί ζσζηά ηα εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ ίδηνπ
ηνπ νξγαληζκνχ. Απηή ε θαηάζηαζε εληνπίδεηαη ζηηο δηάθνξεο αηζζήζεηο, φξαζε,
γεχζε, αθή αιιά θαη ζε εζσηεξηθά εξεζίζκαηα, πφλνο, ζεξκνθξαζία, ηζνξξνπία θ.α..
Οθείιεηαη είηε ζε γεληθεπκέλε δηαηαξαρή ηνπ νξγαληζκνχ, είηε ζε απιή ππεξθφπσζε
ησλ αηζζεηεξηαθψλ νδψλ. Αηζζεηεξηαθέο δπζθνιίεο κπνξεί λα έρνπλ ηα παηδηά κε
αλψξηκε ζπκπεξηθνξά ή κε δπζθνιίεο επηθνηλσλίαο θαη ηα παηδηά κε καζεζηαθά
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πξνβιήκαηα. Αηζζεηεξηαθή δηαηαξαρή κπνξεί λα παξνπζηάζνπκε φινη, αιιά είλαη
ζεκαληηθφ λα αμηνινγεζεί θαηά πφζν ε δηαηαξαρή εκπνδίδεη ηελ θαζεκεξηλή καο
ιεηηνπξγηθφηεηα. Οη νκάδεο παηδηψλ πνπ ζπλήζσο εκθαλίδνπλ αηζζεηεξηαθή
δηαηαξαρή είλαη θπξίσο ηα πξφσξα παηδηά, ηα παηδηά κέζα ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ,
ηα ζχλδξνκα κε ππεξθηλεηηθφηεηα, ηα θαθνπνηεκέλα ή παξακειεκέλα παηδηά, ηα
παηδηά πνπ έρνπλ λεπξνινγηθά πξνβιήκαηα, παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ή
θνηλσληθέο δπζθνιίεο, αλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε.
Όινη νη καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο
ζηελ θαηάθηεζε δηάθνξσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ θαη εηδηθά ζηελ θαηάθηεζε ησλ
ζηφρσλ δηαθφξσλ πεξηνρψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα
ε θπζηθή.
χκθσλα κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ, νη
καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε ην κάζεκα ηεο θπζηθήο ζηελ 5ε θαη 6ε ηάμε ηνπ
δεκνηηθνχ, κειεηψληαο απιέο θαη βαζηθέο έλλνηεο θπζηθήο. ηελ Β΄ θαη Γ΄ γπκλαζίνπ
δηδάζθνληαη ζρεδφλ ηηο ίδηεο έλλνηεο κε απηέο ηνπ δεκνηηθνχ απφ κηα άιιε νπηηθή
γσλία φκσο, εηζάγνληαο πιένλ καζεκαηηθνχο ηχπνπο θαη γξαθήκαηα ζηε δηδαζθαιία
ηνπ καζήκαηνο. Οη θαζεγεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο εμήο ηερληθέο πξνθεηκέλνπ λα
δηαπηζηψζνπλ ηελ πξφνδν θαη θαηαλφεζε ησλ καζεηψλ: (α). Σελ πξνθνξηθή εμέηαζε
πνπ γίλεηαη ζε θάζε κάζεκα, θαζψο θαη ηελ παξαηήξεζε απφ ηνλ θαζεγεηή ηεο
ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ καζήκαηνο. (β). Σα νιηγφιεπηα
απξνεηδνπνίεηα ηεζη ζην κάζεκα ηεο εκέξαο. (γ). Σα σξηαία επαλαιεπηηθά
δηαγσλίζκαηα. (δ). Οη θαζεκεξηλέο αζθήζεηο πνπ θάλνπλ νη καζεηέο ζην ζπίηη .(ε). Οη
ηειηθέο γξαπηέο εμεηάζεηο ζε έλα κεγάιν κέξνο ηεο χιεο πνπ έρεη δηδαρζεί θαζ΄ φιε
ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. ην Λχθεην νη καζεηέο παξαθνινπζνχλ ην κάζεκα
ηεο θπζηθήο ζε φιεο ηηο ηάμεηο. Ο ηξφπνο εμέηαζεο ησλ καζεηψλ είλαη ν ίδηνο κε
απηφλ ζην γπκλάζην. Οη καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο δπζθνιίεο έρνπλ ηελ επηινγή
λα εμεηαζηνχλ είηε γξαπηά είηε πξνθνξηθά, ε αθφκε θαη κε ηνπο δχν ηξφπνπο
ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Πνιινί ζεσξνχλ φηη ε ξχζκηζε απηή είλαη
αλεπαξθήο δηφηη: Οη καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ληψζνπλ άβνια φηαλ
εμεηάδνληαη πξνθνξηθά. Οη καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο απνκνλψλνληαη
απφ ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο αθνχ αμηνινγνχληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν.
(Παπαιεμφπνπινο, Παηάπεο & Γειιαζνχδαο, 1998)
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Οη δπζθνιίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο,
εληνπίδνληαη ζην αλαπαξαζηαηηθφ θνκκάηη ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, δειαδή ζηε
ιεθηηθή θαη θπξίσο ζηε γξαπηή πεξηγξαθή ησλ δξάζεσλ ζηα πιηθά. Οη ηδηαίηεξεο
δπζθνιίεο πνπ ζα ζπλαληήζεη ν θαζεγεηήο Φπζηθήο αληηκεησπίδνληαο καζεηέο κε
καζεζηαθέο δπζθνιίεο αθνξνχλ :ηε γξαπηή θαη ιεθηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο γλψζεο,
ηελ αλάπηπμε αλαιπηηθήο ζθέςεο θαη ηελ αλάπηπμε κεηαγλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ.
Σν θχξην πξφβιεκα ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο εζηηάδεηαη ζην
ρεηξηζκφ ηνπ γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Σα επηζηεκνληθά θείκελα
παξνπζηάδνπλ κηα ηδηαίηεξε δπζθνιία έλαληη ησλ απιψλ αθεγεκαηηθψλ θεηκέλσλ,
αθνχ έρνπλ δηαθνξεηηθφ ζθνπφ, άξα θαη δνκή απφ ηα αθεγεκαηηθά. Ζ ρξήζε εηδηθήο
νξνινγίαο ζηα επηζηεκνληθά άξζξα δπζθνιεχεη θαη θέξλεη ζχγρπζε ζηνπο καζεηέο κε
καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Σν ιεμηιφγην ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη ηηο
πεξηζζφηεξεο θνξέο πεξηνξηζκέλν. Αθφκα θαη αλ νη έλλνηεο είλαη νηθείεο, δελ είλαη
εχθνιε ε αλάθιεζε ηεο αληίζηνηρεο ιέμεο. Δπηπξφζζεηα νη καζεηέο κε καζεζηαθέο
δπζθνιίεο ζε αληίζεζε κε ηνπο ηππηθνχο καζεηέο :


Γελ αληηιακβάλνληαη ηηο απαηηήζεηο ησλ πεξηζζφηεξσλ γλσζηηθψλ έξγσλ πνπ
αληηκεησπίδνπλ ζηε ζρνιηθή πξάμε, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα ξπζκίζνπλ
θαηάιιεια ηε καζεζηαθή ηνπο πξνζπάζεηα



Γελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζεο
ησλ γλσζηηθψλ έξγσλ, αθφκα θαη αλ είλαη ελήκεξνη γη΄απηήλ. Ζ πξνζέγγηζε ησλ
ζηξαηεγηθψλ είλαη „ξερή‟ θαη έηζη αλαπνηειεζκαηηθή ζηελ εθαξκνγή ηεο. Σέινο,



Γελ είλαη ζε ζέζε λα παξαθνινπζήζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ηελ πνξεία ηνπ
γλσζηηθνχ έξγνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ελαζρφιεζεο ηνπο κε απηφ. Έηζη δελ είλαη ζε
ζέζε λα πξνβνχλ ζηηο θαηάιιειεο αλαδξαζηηθέο ελέξγεηεο ψζηε λα μεπεξαζηεί ην
πξφβιεκα θαη λα νδεγεζεί ζε απνηέιεζκα ε γλσζηηθή πξνζπάζεηα (Μαξθνβίηεο &
Σδνπξηάδνπ, 1999. Παληειηάδνπ, 2004)
Γηα λα αληηκεησπηζηνχλ ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα είλαη αλαγθαία ε
ηξνπνπνίεζε ηεο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο ησλ καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.
Οη παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γη απηνχο ηνπο καζεηέο ζην κάζεκα ηεο
Φπζηθήο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε απηέο:
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1) Πνπ πεξηιακβάλνπλ ην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δηδαζθαιίαο ζε
πεηξακαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
2) Πνπ ζηνρεχνπλ λα ππνζηεξίμνπλ ηε κειέηε απφ ην ζρνιηθφ βηβιίν. (Βεθχξε, 2008)
Οη έξεπλεο ζπγθιίλνπλ ζην φηη ε ζπκκεηνρή ζε εξγαζηεξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο
κπνξεί λα απνηειέζεη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν κάζεζεο ζηε Φπζηθή γηα ηνπο καζεηέο
κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (Mastropieri et al.,1998). Σα πιενλεθηήκαηα απηήο
ηεο πξνζέγγηζεο είλαη πνιιά: παξέρεη εκπεηξίεο πνπ απεπζχλνληαη ζε φιεο ηηο
αηζζήζεηο, ελζαξξχλεη ηελ ελεξγή κάζεζε, ζπκβάιεη ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ
καζεηψλ θαη ζηελ αλάπηπμε θηλήηξσλ κάζεζεο πεξηνξίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ
αλάγθε γηα αλάγλσζε θαη γξαπηή έθθξαζε, ηνκείο ζηνπο νπνίνπο νη καζεηέο κε ήπηεο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο δπζθνιεχνληαη. Ζ δηδαζθαιία ζην εξγαζηήξην είλαη
απνηειεζκαηηθή γηα ηνπο καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κφλν φηαλ γίλνληαη
πξνζαξκνγέο ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζεο. Οξηζκέλεο απφ ηηο πξαθηηθέο
πνπ πξνηείλνληαη είλαη παξφκνηεο κε απηέο πνπ νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα
εθαξκφζνπλ θαη ζηα ππφινηπα καζήκαηα γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο καζεηέο κε ήπηεο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (Bulgren & Schumaker, 2001), φπσο :


Ζ ζαθήο δηαηχπσζε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ.



Ζ ρξήζε νξγαλνγξάκκαηνο ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο.



Ζ ρξήζε νπηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ.



Ζ ρξήζε κλεκνληθψλ βνεζεκάησλ.



Ζ έκθαζε ζε ιίγεο, ζεκαληηθέο έλλνηεο.



Ζ θαιή νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο.



Ζ ζπρλή ρξήζε επαλαιήςεσλ, επεμεγήζεσλ, εμάζθεζεο θαη εξσηήζεσλ, ε ρξήζε
επνπηηθνχ πιηθνχ.



Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ξπζκνχ δηδαζθαιίαο.
Παξάιιεια νη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηερληθέο πνπ
απνζθνπνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ εηδηθψλ δπζθνιηψλ πνπ ζπλήζσο νη καζεηέο κε
ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο αληηκεησπίδνπλ ζην εξγαζηήξην. Σέηνηεο ηερληθέο είλαη:
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Ζ ρξήζε θχιισλ εξγαζίαο πνπ παξέρνπλ απιά δηαηππσκέλεο νδεγίεο θαη είλαη
εκπινπηηζκέλα κε ζθίηζα θαη εηθφλεο, γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ ζηελ
εθηέιεζε πεηξακάησλ (Mastropieri et al.,1998).



Ζ ζπκπιεξσκαηηθή δηδαζθαιία γηα ηηο δηαδηθαζίεο εθηέιεζεο πεηξακάησλ, ηε
δηαηχπσζε ππνζέζεσλ θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ (McCleery & Tindal, 1999).



Ζ δπλαηφηεηα λα ζπδεηνχλ νη καζεηέο ηηο ηδέεο ηνπο κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ πξηλ ηηο
αλαθνηλψζνπλ ζηελ νκάδα ηνπο ή ζηελ ηάμε, γηα λα ηηο επεμεξγάδνληαη θαιχηεξα θαη
λα απνθηνχλ απηνπεπνίζεζε (Palincsar et al,2001).



Ζ ρξήζε θαηαιφγνπ επηζηεκνληθψλ φξσλ θαη εθθξάζεσλ γηα λα δαλείδνληαη νη
καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ιεμηιφγην γηα ηε δηαηχπσζε ησλ ηδεψλ ηνπο
θαη ε ελαιιαθηηθή δπλαηφηεηα ππαγφξεπζεο ησλ ηδεψλ ηνπο ή ε ρξήζε
δηαγξακκάησλ (Palincsar et al., 2001).



Ζ έληαμε ησλ καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζε νκάδεο, ε ηήξεζε
θαλφλσλ θαη ε θαζνδήγεζε ησλ νκάδσλ ψζηε λα παξέρνπλ βνήζεηα ζηα κέιε ηνπο
θαη λα απνθεχγνληαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο (Palincsar et al.,2001).
Όζν αθνξά ηε κειέηε απφ ην ζρνιηθφ βηβιίν, ε πιεζψξα άγλσζησλ φξσλ, ε έθηαζε,
ε ζχλζεηε δνκή θαη ε πςειή ππθλφηεηα ζε πιεξνθνξίεο θαζηζηνχλ ηα ζρνιηθά
εγρεηξίδηα Φπζηθήο ηδηαίηεξα απαηηεηηθά. Γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ κε ήπηεο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηε κειέηε θεηκέλσλ έρνπλ αλαπηπρζεί δηαθνξεηηθέο
πξνζεγγίζεηο φπσο είλαη ε ρξήζε κλεκνληθψλ βνεζεκάησλ γηα ηελ εθκάζεζε
ιεμηινγίνπ θαη νξηζκψλ, ε αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο αλάγλσζεο, ε δηδαζθαιία
ζηξαηεγηθψλ θαηαλφεζεο, ε ρξήζε ηερληθψλ νξγάλσζεο πνπ εζηηάδνπλ ζηελ
αλάδεημε ησλ θχξησλ ηδεψλ ελφο θεηκέλνπ θαη ησλ κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ θαη ε
δηδαζθαιία γηα ηα είδε πιεξνθνξηαθψλ θεηκέλσλ.
Μηα άιιε ζπληζηψζα ηνπ πξνβιήκαηνο αθνξά ηνπο θαζεγεηέο πνπ δηδάζθνπλ
θπζηθέο επηζηήκεο. Ο Cawley (1994) ππνζηεξίδεη φηη νη θαζεγεηέο θπζηθψλ
επηζηεκψλ δελ έρνπλ εθπαηδεπηεί λα δηδάζθνπλ ζε παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ε
εκπεηξία ηνπο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα είλαη κεδακηλή έσο θαη αλχπαξθηε θαη νη
θαζεγεηέο εηδηθήο αγσγήο δελ έρνπλ θαηάξηηζε ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο. Σν
πξφβιεκα παίξλεη κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο ζηελ Διιάδα εάλ ζθεθηεί θαλείο φηη νη
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θαζεγεηέο θπζηθψλ επηζηεκψλ φρη κφλν δελ γλσξίδνπλ απφ εηδηθή αγσγή, αιιά δελ
έρνπλ νχηε ηηο ζηνηρεηψδεηο παηδαγσγηθέο γλψζεηο γηα λα κπνξέζνπλ λα ζηαζνχλ ζε
κηα ηάμε ηππηθήο αγσγήο.
Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα ηκήκαηα θπζηθήο ζηα Διιεληθά Παλεπηζηήκηα
δελ πεξηιακβάλνπλ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπο παηδαγσγηθά καζήκαηα, παξά
κφλν έλα ή δχν καζήκαηα δηδαθηηθήο ζαλ καζήκαηα επηινγήο. Οη Patton, Polloway
θαη Cronin (1990), ζε κηα έξεπλα πνπ αθνξνχζε θαζεγεηέο εηδηθήο αγσγήο βξήθαλ
φηη: (α). ην 42% ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ δελ θαηαξηίδνληαη θαζφινπ ζηηο θπζηθέο
επηζηήκεο, (β). ην 38% ησλ παηδηψλ ζε απηνδχλακεο ηάμεηο εηδηθήο αγσγήο δελ
δηδάζθνληαη θπζηθέο επηζηήκεο θαη (γ). αλάκεζα ζηνπο εηδηθνχο παηδαγσγνχο πνπ
δηδάζθνπλ θπζηθέο επηζηήκεο πεξίπνπ νη κηζνί αθηεξψλνπλ ιηγφηεξν απφ 60 ιεπηά
ηελ εβδνκάδα γηα ηε θπζηθή θαη ην 90% εμ απηψλ ζηεξίδνληαη εμνινθιήξνπ ζην
ζρνιηθφ βηβιίν. ε κηα άιιε έξεπλα ησλ Ysseldyke, Thurlow, Christenson θαη Weiss
(1987), βξέζεθε φηη καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο δηδάζθνληαη θπζηθή
κφιηο 1 ιεπηφ γηα θάζε 200 ιεπηά πνπ δηδάζθνληαη αλάγλσζε.
Όιεο νη έξεπλεο αληαλαθινχλ κηα ζπλερηδφκελε έιιεηςε αληαπφθξηζεο απφ ηνπο
θαζεγεηέο θπζηθψλ επηζηεκψλ γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο ζρνιηθήο
ηάμεο ζηα παηδηά κε εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ θαη απηά λα
βηψλνπλ ηελ ζρνιηθή επηηπρία. χκθσλα κε ηνπο Lovitt θαη Horton (1994) νη
θαζεγεηέο θπζηθψλ επηζηεκψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δελ είλαη ηφζν
επαίζζεηνη ζηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή θαη δελ είλαη ηφζν πξφζπκνη λα θάλνπλ
πξνζαξκνγέο ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ή ζηηο εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ
αθνινπζνχλ.
Έλα αθφκε εκπφδην γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ είλαη ε
γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε απηέο. χκθσλα κε ηνλ Sutton (2002) ε γιψζζα ησλ
βηβιίσλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ είλαη δπζλφεηε γηα ηνπο καζεηέο θαη παίδεη
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαηαλφεζε ησλ θπζηθψλ ελλνηψλ. Οη γισζζνινγηθέο
απαηηήζεηο γηα ηνπο καζεηέο ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξεο απφ
φηη ζηελ εθκάζεζε κηαο μέλεο γιψζζαο (Bramer&Clemens,1980). Πεξηιακβάλεη
πιεζψξα επηζηεκνληθψλ φξσλ γηα ηελ νπνία νη καζεηέο δηακαξηχξνληαη. Οη καζεηέο
δπζθνιεχνληαη ηδηαίηεξα ζην λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ επηζηεκνληθή νξνινγία αιιά
θαη λα αληηζηνηρίζνπλ ηνπο επηζηεκνληθνχο φξνπο κε ηα λνήκαηά ηνπο. Πνιιέο
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έξεπλεο έρνπλ δείμεη κηα ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο γλψζεο ηνπ ιεμηινγίνπ
θαη ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο (Kokkotas et
al,1997).
Οη εξεπλεηέο ηνλίδνπλ ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηνπ επηζηεκνληθνχ ιεμηινγίνπ,
επηζεκαίλνληαο φηη ε απφθξπθε θχζε ησλ θπζηθψλ ελλνηψλ πνπ εθθξάδεηαη κε ηνπο
επηζηεκνληθνχο φξνπο απνηειεί έλα ζνβαξφ θαη δηαξθέο εκπφδην ζηελ θαηαλφεζε
απφ ηνπο καζεηέο. Ζ γλψζε ηεο ιέμεο δελ ζπλεπάγεηαη απηφκαηα φηη ν καζεηήο ηε
ρξεζηκνπνηεί κε ηελ ίδηα ελλνηνινγηθή ζεκαζία πνπ ηεο πξνζδίδνπλ νη ελήιηθεο, νχηε
επίζεο δειψλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηελ θαηαλνεί ν καζεηήο ελψ ππνδειψλεηαη
κνλάρα εάλ ε ιέμε ζε γεληθέο γξακκέο αληαπνθξίλεηαη ελλνηνινγηθά ζηα
επηθνηλσληαθά ζπκθξαδφκελα (Πήηα 1998).
χκθσλα κε ηνπο Cassels θαη Johnstone (1980) ε δπζθνιία ζηελ θαηαλφεζε
κηαο ιέμεο θαίλεηαη λα εμαξηάηαη απφ έλαλ αξηζκφ παξαγφλησλ:
Α) Ο πξψηνο παξάγνληαο αλαθέξεηαη ζηηο πνιιαπιέο ζεκαζίεο θαη ζην πιαίζην κέζα
ζην νπνίν εμεηάδεηαη κηα ιέμε. Οη Cassels and Johnstone (1980) ππνζηεξίδνπλ φηη
έλα επηζηεκνληθφ πιαίζην δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο απφ έλα κε
επηζηεκνληθφ. Γηα παξάδεηγκα ε ιέμε ειεπζεξψλσ γίλεηαη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή
ζηελ

πξφηαζε:

«Ο

λένο

θαλνληζκφο

ζρεδηάδεη

ηελ

απειεπζέξσζε

ησλ

θπιαθηζκέλσλ» απφ φηη ζηελ πξφηαζε: «Αέξην πδξνγφλν απειεπζεξψζεθε φηαλ
καγλήζην πξνζηέζεθε ζε νμχ».
Β) Ο δεχηεξνο παξάγνληαο ζρεηίδεηαη κε ηε ζχγρπζε πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ησλ
ιέμεσλ θαη εηδηθφηεξα ησλ ιέμεσλ πνπ έρνπλ νκνηφηεηεο θσλεηηθέο ή έρνπλ
αληίζεηεο ζεκαζίεο. Γηα παξάδεηγκα, νη καζεηέο ζπγρένπλ ηνπο φξνπο ηήμε θαη πήμε
πνπ κνηάδνπλ θσλεηηθά.
Γ) Ο ηξίηνο παξάγνληαο αλαθέξεηαη ζην ζπλδπαζκφ ησλ ιέμεσλ ζε εθθξάζεηο κε
αθξηβείο ζεκαζίεο π.ρ ε θξάζε «ζεξκηθή ηζνξξνπία»
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1.4.

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΦΤΗΚΖ

Δ

ΠΛΑΗΗΟ

ΤΜΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΖ

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Δθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε είλαη ε εθπαίδεπζε ελφο αηφκνπ κε εηδηθέο
αλάγθεο ζε κηα ηάμε γεληθήο εθπαίδεπζεο κε ηελ παξνρή φισλ ησλ αλαγθαίσλ εηδηθά
ζρεδηαζκέλσλ πξνγξακκάησλ δηδαζθαιίαο θαη φισλ ησλ βνεζεκάησλ θαη
ζπκπιεξσκαηηθψλ ππεξεζηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνψζεζε κηαο αηκφζθαηξαο
φηη φινη νη καζεηέο αλήθνπλ ζηελ γεληθή ηάμε. χκθσλα κε ηνπο Block θαη Vogler
(1994) εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε είλαη ε εθπαίδεπζε φισλ ησλ παηδηψλ κε ή ρσξίο
αλαπεξίεο (ήπηεο ή ζνβαξέο) ζηελ ίδηα ηάμε αθφκε θαη αλ απαηηνχληαη εηδηθά
βνεζήκαηα γηα λα εμαζθαιηζζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο (Fournidou,
Kudlacek & Evagellinou, 2011). Σα εηδηθά βνεζήκαηα κπνξεί λα είλαη πξνζαξκνγέο
ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ, εηδηθφο εμνπιηζκφο ή ππνζηεξηθηηθέο ηερλνινγίεο.
χκθσλα κε ηνλ Sherrill (2004) εμαηξέζεηο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ καζεηέο κε
ζνβαξή θαζπζηέξεζε θαη πνιιαπιέο αλαπεξίεο, πνπ δελ ζα κπνξνχζαλ λα
ζπκπεξηιεθζνχλ θαη λα βνεζεζνχλ απφ ηε γεληθή ηάμε.
ηε αιακάλθα ην 1994 νη δηεζλείο νξγαληζκνί θαη αληηπξφζσπνη απφ ηηο
θπβεξλήζεηο φινπ ηνπ θφζκνπ δήισζαλ φηη φινη νη καζεηέο κε εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο

έρνπλ

ην

δηθαίσκα

λα

ζπκκεηέρνπλ

ζηελ

ηππηθή

εθπαίδεπζε

(UNESCO,1994). ηελ Διιάδα ν ηζρχνλ λφκνο γηα ηελ εηδηθή αγσγή δεζκεχεηαη λα
δηαζθαιίδεη ζε φινπο ηνπο πνιίηεο κε αλαπεξία θαη δηαπηζησκέλεο εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ίζεο επθαηξίεο γηα πιήξε ζπκκεηνρή θαη ζπλεηζθνξά ζηελ
θνηλσλία, αλεμάξηεηε δηαβίσζε, νηθνλνκηθή απηάξθεηα θαη απηνλνκία, κε πιήξε
θαηνρχξσζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο ζηε κφξθσζε θαη ζηελ θνηλσληθή θαη
επαγγεικαηηθή έληαμε. Οη καζεηέο κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο
κπνξνχλ λα θνηηνχλ ζε ζρνιηθή ηάμε ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα
καζεηέο κε ήπηεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ππνζηεξηδφκελνη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο
ηάμεο, ν νπνίνο ζπλεξγάδεηαη θαηά πεξίπησζε κε ηα ΚΔΓΓΤ, κε ηνπο ζρνιηθνχο
ζπκβνχινπο ηεο γεληθήο θαη εηδηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηνπο ζπκβνχινπο ΔΔΠ
(ΝΟΜΟ 3699/2008).
Ζ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε έρεη πνιιά νθέιε ηφζν γηα ηνπο καζεηέο κε φζν
θαη γηα ηνπο καζεηέο ρσξίο αλαπεξίεο. Οη Mrug θαη Wallander (2002) επεζήκαλαλ
φηη νη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κπνξνχλ λα έρνπλ ηηο ίδηεο
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δπλαηφηεηεο θαη επθαηξίεο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη λα ζπκκεηέρνπλ σο κε
αλάπεξνη ζηα θνηλσληθά δξψκελα ηνπ ζρνιείνπ. Απφ ηελ άιιε νη καζεηέο ρσξίο
αλαπεξίεο καζαίλνπλ λα πξνζεγγίδνπλ ηα παηδηά κε αλαπεξία κε έλαλ πην θηιφμελν
ηξφπν (Romer & Haring, 1994) αλαπηχζζνπλ ην αίζζεκα ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη
απνδέρνληαη θάζε άλζξσπν κε ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ( Horn & Bechman, 1998).
Ζ ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε παξέρεη ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο ρσξίο
αλαπεξία γηα θαιιηέξγεηα ηεο ζεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζηα παηδηά κε αλαπεξίεο
(Mrug & Wallander, 2002). Πνιινί εξεπλεηέο θαηά ηε δηάξθεηα αξθεηψλ δεθαεηηψλ
έρνπλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή
ζπκπεξίιεςε είλαη κία απφ ηηο πην θξίζηκεο κεηαβιεηέο γηα ηελ επηηπρία ηεο (Chow &
Wizner,1992). ε γεληθέο γξακκέο, νη εθπαηδεπηηθνί εθθξάδνπλ ζεηηθή ζηάζε
απέλαληη ζηελ έληαμε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηα θαλνληθά εθπαηδεπηηθά
πεξηβάιινληα (Stoiber, Gettinger & Goetz,1998). Πνιιέο εξεπλεηηθέο κειέηεο έρνπλ
δηεξεπλήζεη ηνπο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζε κεηαβνιέο ησλ ζηάζεσλ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηνπο καζεηέο, ηνπο θαζεγεηέο θαη ην ζρνιείν.
Έλαο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηε ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη
ην είδνο ηεο αλαπεξίαο πνπ έρεη ην θάζε παηδί. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη καζεηέο κε
ειαθξέο αλαπεξίεο πνπ δελ απαηηνχλ ηελ ηδηαίηεξε πξνζνρή ησλ θαζεγεηψλ,
πξνηηκψληαη ζηηο γεληθέο ζρνιηθέο ηάμεηο ζε ζρέζε κε καζεηέο πνπ έρνπλ ζνβαξέο
αλαπεξίεο. Αληίζεηα ηα παηδηά κε λνεηηθή αλαπεξία ή ζπλαηζζεκαηηθά θαη
ζπκπεξηθνξηθά πξνβιήκαηα είλαη ιηγφηεξν πξνηηκεηέα απφ ηνπο θαζεγεηέο
(Avramidis ,Bayliss & Burden,2000). Όζν αθνξά ηνπο θαζεγεηέο, έρεη βξεζεί πσο
είλαη πην ζεηηθνί απέλαληη ζηα άηνκα κε αλαπεξίεο φηαλ έρνπλ ήδε κηα εκπεηξία ή
επαθή κε ηέηνηα άηνκα (Soodak et al,1998). Δπίζεο θαζεγεηέο πνπ δηδάζθνπλ ήδε
πνιιά

ρξφληα

δπζθνιεχνληαη

πεξηζζφηεξν

λα

δερηνχλ

ηελ

εθπαηδεπηηθή

ζπκπεξίιεςε. Παξάιιεια έξεπλεο δείρλνπλ πσο ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ην
ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαζψο θαη ε ειηθία ηνπ παηδηνχ, αθνχ νη δάζθαινη δέρνληαη
επθνιφηεξα έλα παηδί κηθξήο ειηθίαο ζηελ ηάμε ηνπο παξά νη θαζεγεηέο ζηε
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.
Οη καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο απνηεινχλ κηα αλνκνηνγελή νκάδα.
Κάζε καζεηήο έρεη ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν κάζεζεο θαη ζπκπεξηθνξάο. Παξ΄ φια απηά νη
καζεηέο απηνί έρνπλ πεξηζζφηεξεο νκνηφηεηεο κε ηνπο ηππηθά αλαπηπζζφκελνπο
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καζεηέο απφ φηη ζα πεξίκελαλ πνιινί θαζεγεηέο θαη γνλείο. Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο
απιά ρξεηάδνληαη κηα πξνζαξκνγή ή ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ,
επηπιένλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ή εηδηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ψζηε λα πεηχρνπλ ην
κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο.
Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη πξνηαζεί σο
έλα απνηειεζκαηηθφ κέζν γηα ηελ εθπαίδεπζε φισλ ησλ καζεηψλ ζηα πιαίζηα ηεο
ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο (Friend & Cook, 2007). χκθσλα κε ηνπο Friend θαη
Cook (2007), ε δηαπξνζσπηθή ζπλεξγαζία είλαη έλα ζηπι γηα άκεζε αιιειεπίδξαζε
κεηαμχ ηνπιάρηζηνλ δχν ζπλεξγαδφκελνπο θαζεγεηέο πνπ εζεινληηθά ζπκκεηέρνπλ
ζηελ θνηλή ιήςε απνθάζεσλ θαζψο εξγάδνληαη πξνο έλαλ θνηλφ ζηφρν. Οη
εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ζπλδηδαζθαιία πξέπεη λα αληηιακβάλνληαη ν
έλαο ηνλ άιιν σο ίζν επαγγεικαηία θαη λα αληηιεθηνχλ φηη κπνξνχλ λα κάζνπλ ν
έλαο απφ ηνλ άιιν. Πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ
καζήκαηνο, λα αληαιιάζζνπλ πιηθά θαη ηδέεο θαη λα έρνπλ απφ θνηλνχ ηε δηαρείξηζε
ηεο έληαμεο ησλ καζεηψλ ζηελ ηάμε θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ
καζεηψλ.
Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηηπρνύο ζπκπεξίιεςεο
Οη Lipsky θαη Gartner (1997) πξνηείλνπλ έλα κνληέιν ην νπνίν πεξηιακβάλεη
ηα εθηά βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηηπρνχο ζπκπεξίιεςεο ησλ παηδηψλ κε
εθπαηδεπηηθέο δπζθνιίεο ζηα θαλνληθά ζρνιεία.
1)

Ζ παξνπζία δηεύζπλζεο κε όξακα :
Πξέπεη θπξίσο ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ λα είλαη ε πξνζσπνπνίεζε ηεο

ηδέαο ηεο ζπκπεξίιεςεο θαη λα θαζνδεγεί ηνλ πιεζπζκφ ηνπ ζρνιείνπ, ηφζν ηνπο
θαζεγεηέο θαη δηδάζθνληεο φζν θαη ην ππφινηπν πξνζσπηθφ αιιά θαη ηνπο καζεηέο.
Ο ζθνπφο απηήο ηεο θαζνδήγεζεο δελ ζα είλαη λα εθβηάζεη νπνηαδήπνηε θίλεζε αιιά
λα βνεζήζεη έηζη ψζηε ν εθάζηνηε ζρνιηθφο πιεζπζκφο λα απνδερζεί ηνλ απψηεξν
ζηφρν ηεο εθπαίδεπζεο θαη λα πηνζεηήζεη ηηο θαηάιιειεο πξαθηηθέο ζε φια ηα
επίπεδα.

2)

πλεξγαηηθόηεηα:
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Οη δηδάζθνληεο ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα πξέπεη λα έρνπλ ηηο επθαηξίεο λα
ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο σο κία νκάδα κε δηαθνξεηηθέο νπηηθέο ησλ κειψλ ηεο πνπ
έρνπλ φκσο θνηλφ ζηφρν θαη απηφο είλαη ε επηηπρήο ζπκπεξίιεςε καζεηψλ κε
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην γεληθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. Μέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο
ησλ δηδαζθφλησλ, εμαζθαιίδεηαη φηη νη καζεηέο ζα ιακβάλνπλ ππεξεζίεο νη νπνίεο
ζα είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζηηο πξαγκαηηθέο αηνκηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο ηνπο αλάγθεο.
3)

Τπνζηήξημε ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ζπκπεξίιεςε:
Θα πξέπεη λα ππάξρεη ε ζσζηή θηλεηνπνίεζε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο

ηνπ πξνζσπηθνχ θαη είλαη απαξαίηεην ην πξνζσπηθφ λα έρεη ηηο επθαηξίεο λα
αλαπηπρζεί πεξαηηέξσ ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν ζρεηηθά κε ηελ ζπκπεξίιεςε. Απηφ
κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ
εξγαζηεξίσλ πνπ ζα απεπζχλνληαη ζην πξνζσπηθφ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ζα
πξαγκαηεχνληαη ζέκαηα ηζφηεηαο θαη δηαθνξεηηθφηεηαο. Δπηπιένλ, θαιφ ζα ήηαλ λα
πξνσζνχληαη δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ηφζν ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ φζν θαη ζε
γεληθφηεξν επίπεδν πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ εκεξίδεο θαη ζπλέδξηα ζηα νπνία νη
δηδάζθνληεο θαη ην ππφινηπν πξνζσπηθφ ζα κπνξνχλ λα επηκνξθψλνληαη ζρεηηθά κε
θαηλνηνκίεο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, λα ελεκεξψλνληαη ζπλερψο γηα ηελ επηηπρή
ζπκπεξίιεςε αιιά θαη λα αληαιιάζζνπλ απφςεηο θαη λα αιιεινζηεξίδνληαη ζην
πιαίζην ησλ θνηλψλ ηνπο εκπεηξηψλ θαη ησλ δπζθνιηψλ πνπ ζπλαληνχλ σο
δηδάζθνληεο ζε κία ηάμε πνπ πεξηιακβάλεη παηδηά κε εηδηθέο καζεζηαθέο θαη
αλαπηπμηαθέο αλάγθεο. Αθφκε ζα κπνξνχζε λα εηζεγεζεί θαη ν ξφινο ησλ βνεζψλ
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ηάμεηο φπνπ ππάξρνπλ θαη παηδηά κε απηηζκφ θαζψο έηζη ζα
ήηαλ πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή ε εθπαηδεπηηθή δηδαζθαιία γηα φινπο ηνπο
καζεηέο ηεο ηάμεο. Σέινο, ε ζηήξημε ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε ζρνιηθέο
κνλάδεο ζπκπεξίιεςεο πξέπεη λα έρεη θαη κία πιηθή ππφζηαζε θαη απηφ κπνξεί λα
γίλεη κε ηελ δηαζεζηκφηεηα ηνπ θαηάιιεινπ ηερλνινγηθνχ θαη φρη κφλν εμνπιηζκνχ
κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα δηεπθνιχλεηαη ε επηθνηλσλία κε ηα παηδηά κε απηηζκφ, φπσο γηα
παξάδεηγκα ε δηάζεζε πηλάθσλ επηθνηλσλίαο.
4)

Απνηειεζκαηηθή γνληθή ζπκκεηνρή:
Ζ ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη

ζεηηθή ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο φζν θαη γηα ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ (Lipsky &
Gartner, 1997). Έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο ε γνληθή ζπκκεηνρή ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα
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φρη κφλν απμάλεη ηελ ηθαλνπνίεζε θαη ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ αηζζάλνληαη νη
γνλείο κε απηηζηηθά παηδηά αιιά ιεηηνπξγεί θαη σο έλαο παξάγνληαο δηεπθφιπλζεο
ηεο πξνψζεζεο ηεο ζπκπεξίιεςεο ησλ παηδηψλ ηνπο ζην γεληθφ ζρνιείν (Timmons &
Breitenbach, 2004).
5)

Δπαλαμηνιόγεζε ησλ εξγαιείσλ αμηνιόγεζεο:
Δίλαη απαξαίηεηνο ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ. Θα

έπξεπε κέζσ κίαο επαλαδηαπξαγκάηεπζεο ησλ ζρεηηθψλ εξγαιείσλ θαη κεζφδσλ, νη
ίδηνη νη καζεηέο λα είλαη ην κέηξν αμηνιφγεζεο ηεο επηηπρίαο ηνπο.
6)

Ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα ρξεκαηνδόηεζεο:
Ζ ρξεκαηνδφηεζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή θαη πινπνίεζε

ησλ πξνγξακκάησλ ζπκπεξίιεςεο. Μφλν αλ είλαη δηαζέζηκα ηα απαξαίηεηα
θνλδχιηα, ζα είλαη ζε ζέζε νη καζεηέο λα πάξνπλ απηφ πνπ ηνπο αμίδεη θαη ηνπο
αλαινγεί ζχκθσλα πάληα κε ηηο εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο ηνπο. Δπηπιένλ ε
απαξαίηεηε ζηήξημε κέζσ ηνπ πξνζσπηθνχ αιιά θαη ηνπ θαηάιιεινπ ηερλνινγηθνχ
εμνπιηζκνχ απαηηεί ηε ζσζηή ρξεκαηνδφηεζε ησλ αλάινγσλ πξνζπαζεηψλ.
7)

Πξνζαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο:
Πξέπεη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη πξφγξακκα λα ηξνπνπνηεζεί ιακβάλνληαο

ππφςε φινπο ηνπο καζεηέο θαη πξέπεη απηφ λα κεηαθέξεηαη ζην ζρνιηθφ πιεζπζκφ
κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο απνηειεζκαηηθέο δηδαθηηθέο κεζφδνπο θαη ζηξαηεγηθέο φπσο
είλαη ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, πνιπδηάζηαηεο δηδαθηηθέο κέζνδνη, κάζεζε βαζηζκέλε
ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ε ππνζηήξημε ησλ πην
αδχλακσλ καζεηψλ απφ πην θαινχο καζεηέο. Γεληθά ζα πξέπεη νη δηδαθηηθέο κέζνδνη
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη λα είλαη ηδηαίηεξα επέιηθηεο, λα ππάξρεη πνηθηιία απηψλ θαη
ζσζηή επηινγή αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε ηάμεο θαη ησλ καζεηψλ απηήο.
Βάζεη ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζα
πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ πξνζνρή, ηε κίκεζε, ηελ θαηαλφεζε θαη ρξήζε ηεο
γιψζζαο, ζηηο δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην παηρλίδη θαη ηηο θνηλσληθέο
δεμηφηεηεο θαζψο φινη νη παξαπάλσ ηνκείο είλαη πιεπξέο ηεο αλάπηπμεο ζηηο νπνίεο
ηα παηδηά κε απηηζκφ ζπλαληνχλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο. Αθφκε ην πεξηβάιινλ ηεο
ηάμεο θαη ν ηξφπνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πξέπεη λα είλαη
αξρηθά δνκεκέλα έηζη ψζηε ην παηδί κε απηηζκφ λα ληψζεη αζθάιεηα αιιά ζηε
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ζπλέρεηα πξέπεη λα γίλεη πεξηζζφηεξν επέιηθην θαζψο έηζη ζα εληζρχεηαη κία πην
θπζηθή πξνζέγγηζε πνπ βειηηψλεη ηε γελίθεπζε ησλ δεμηνηήησλ πνπ απνθηνχλ ηα
παηδηά κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο.
Δπηπιένλ απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ νη Dawson θαη Osterling (1997)
ζπκπιεξψλνπλ πσο ζα έπξεπε λα ππάξρεη κία ιεηηνπξγηθή πξνζέγγηζε απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο θαη έκθαζε ζηηο ηδηαίηεξεο ζπκπεξηθνξέο πνπ εκθαλίδνπλ ηα παηδηά
κε εηδηθέο αλάγθεο θαη απηή ε πξνζέγγηζε πεξηιακβάλεη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ
επηθνηλσληαθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ εμππεξεηνχληαη απφ απηέο ηηο ζηεξενηππηθέο
ζπκπεξηθνξέο νη νπνίεο φπσο έρεη ηνληζηεί θαη παξαπάλσ επηηξέπνπλ ζην παηδί λα
επηθνηλσλήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ κε έλαλ θαιχηεξν ηξφπν.
Αθφκε νη ίδηνη εξεπλεηέο ηνλίδνπλ πσο πξέπεη λα ππάξρεη κία κνξθή
ππνζηήξημεο απφ ηε κεηάβαζε απφ ηελ εθπαίδεπζε ζε εηδηθφ ζρνιείν ζηελ
εθπαίδεπζε ζε γεληθφ ζρνιείν. Απηή ε δηεξγαζία ζηήξημεο ζα κπνξνχζε λα
πεξηιακβάλεη ηελ ελίζρπζε πξνγξακκάησλ βαζκηαίαο κεηάβαζεο κέζσ ηεο
ππνζηήξημεο ησλ γνλέσλ θαη κέζσ παξέκβαζεο δηακεζνιαβεηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ
ζα ζηεξίδνπλ αλάινγα πξνγξάκκαηα.
Όια ηα παξαπάλσ είλαη κία ζχλνςε ησλ απαξαίηεησλ ραξαθηεξηζηηθψλ γηα
ηνλ επηηπρεκέλν ζρεδηαζκφ, νινθιήξσζε θαη εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ
εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζε ηππηθέο ηάμεηο.
1.5. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ
ΦΤΗΚΖ Δ ΜΑΘΖΣΔ ΜΔ ΖΔΑ
Λακβάλνληαο ππφςε φια ηα παξαπάλσ εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη δπζθνιίεο
πνπ ζπλαληνχλ ηα παηδηά κε εθπαηδεπηηθέο δπζθνιίεο είλαη εκθαλέο πσο γεληθά ν
ξφινο ηνπ δηδάζθνληα είλαη πνιχ ζεκαληηθφο.
Έλαο απνηειεζκαηηθφο εθπαηδεπηηθφο κίαο ηάμεο πνπ πεξηιακβάλεη παηδηά κε
εθπαηδεπηηθέο δπζθνιίεο πξέπεη λα θαηέρεη θάπνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα λα
πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο ηνπ ηελ θαιχηεξε δπλαηή γλψζε. Ζ βηβιηνγξαθία δείρλεη
πσο ν απνηειεζκαηηθφο δάζθαινο ζε κία ηέηνηα αίζνπζα δηδαζθαιίαο ρξεζηκνπνηεί
έλαλ ζπλδπαζκφ απνηειεζκαηηθψλ ηερληθψλ (Westwood, 1995). Ο Westwood (1995)
κεηά απφ κία κεηά-αλάιπζε ηεο βηβιηνγξαθίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ
δαζθάινπ ηνλίδεη πσο ν δάζθαινο πξέπεη λα έρεη ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο λα
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δηαρεηξίδεηαη ζσζηά ηνπο καζεηέο, λα δίλεη έκθαζε ζηηο αθαδεκατθέο ηθαλφηεηεο, λα
έρεη πςειέο πξνζδνθίεο θαη ελζνπζηαζκφ θαη λα ρξεζηκνπνηεί πνηθηιία ηερληθψλ
ψζηε λα θξαηά ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ ακείσην κε ζηφρν βέβαηα ηελ χιε, ην
πιηθφ θαη ηε γλψζε πνπ πξέπεη λα εζσηεξηθεχζνπλ.
Δθηφο απφ ηε δπζθνιία πνπ έρεη ην κάζεκα απφ κφλν ηνπ, ηνπο καζεηέο
έξρεηαη λα δπζθνιέςεη θαη ην γεγνλφο φηη νη θαζεγεηέο δελ μέξνπλ θαη δελ κπνξνχλ
λα θαηαιάβνπλ ηνλ ηξφπν πνπ κπνξνχλ νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηε θπζηθή. Αλ νη
θαζεγεηέο δελ πξνζπαζήζνπλ λα θαηαιάβνπλ ηη είλαη απηφ πνπ δπζθνιεχεη ηνπο
καζεηέο ηφηε καζεηέο θαη θαζεγεηέο ζα δνχλε ζε δηαθνξεηηθνχο θφζκνπο θαη ζα είλαη
δχζθνιν λα επηθνηλσλήζνπλ γηαηί κηιάλε δηαθνξεηηθέο γιψζζεο (Carter and
Brickhouse,1989). χκθσλα κε ηνλ Redish (1999) έλαο ραξηζκαηηθφο δάζθαινο
κπνξεί κε ηε δχλακε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ, λα εκπλεχζεη ηνπο καζεηέο ηνπ θαη
ζπκβάιιεη ζηελ κάζεζε πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ην θαλνληθφ. Απφ ηελ άιιε έλαο
δάζθαινο πνπ αθνινπζεί έλα απζηεξφ πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ζπρλά ην κφλν πνπ
θαηαθέξλεη είλαη λα ράζνπλ νη καζεηέο ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ην κάζεκα αθφκε θαη
λα ην αληηπαζήζνπλ.
Σν ειιεληθφ ζρνιείν ήδε δέρεηαη ζε αξθεηφ βαζκφ ηελ επηξξνή δηαθφξσλ
κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνζπαζεηψλ. Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθέο απηέο νη πξνζπάζεηεο
ζα πξέπεη λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ
δηδάζθνπλ Φπζηθή (Κνθθνηαο,2007). Οη Αιιαγέο ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα, δελ
επηθέξνπλ πάληα ηηο επηζπκεηέο αιιαγέο ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο
κάζεζεο (Elmore, 1995), ν πην θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ζε κηα εθπαηδεπηηθή αιιαγή
είλαη νη ζηάζεηο, νη αληηιήςεηο θαη νη γλψζεηο ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Οη εθπαηδεπηηθνί θπζηθήο ζα πξέπεη :


Να είλαη γλψζηεο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ.



Να ρξεζηκνπνηνχλ πνηθίιεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο.



Να θηλεηνπνηνχλ ηνπο καζεηέο.



Να ρξεζηκνπνηνχλ πνηθίινπο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο.



Να είλαη γλψζηεο θαη ηθαλνί ρεηξηζηέο ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο.
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Να εμαζθαιίδνπλ θαη λα δεκηνπξγνχλ πινχζηα καζεζηαθά πεξηβάιινληα γηα ηνπο
καζεηέο ηνπο (Κνθθνηαο,2007).
Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ε χιε πνπ αθνξά ην κάζεκα ηεο θπζηθήο πξέπεη λα
δηδάζθνληαη κε έλαλ μεθάζαξν ηξφπν ζηνπο καζεηέο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο
ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ, ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχλ θαη λα επαλαιακβάλεη ηα
ζεκεία ηα νπνία νη καζεηέο δελ κπνξνχλ εχθνια λα εζσηεξηθεχζνπλ θαη δελ κπνξνχλ
λα θαηαλνήζνπλ. Ο θάζε θαζεγεηήο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ζπλδέζεη ηα
θπζηθά θαηλφκελα κε ηελ θαζεκεξηλή δσή θαη ηα βηψκαηα ησλ καζεηψλ. Αθφκε είλαη
πνιχ ζεκαληηθφ λα πεξηκέλεη θαη λα αμηνινγεί ηελ αλαηξνθνδφηεζε απφ ηελ πιεπξά
ησλ καζεηψλ αιιά θαη λα παξέρεη θαη ν ίδηνο αλαηξνθνδφηεζε ζε απηνχο γηα ηελ
επίδνζή ηνπο θαη ηελ δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο ζηελ ηάμε.
Βέβαηα ζα πξέπεη λα κελ μερλάκε πσο νη εθπαηδεπηηθνί δελ απεπζχλνληαη
κφλν ζε καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο αιιά θαη ζε καζεηέο εηδηθήο αγσγήο. Ζ
ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηηο επηδφζεηο ησλ
καζεηψλ (Westwood, 1995). Ο Eglert (1983) ζε κία έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε
βξήθε φηη νη απνηειεζκαηηθνί δάζθαινη ζε ηάμεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη παηδηά κε
λνεηηθή πζηέξεζε έρνπλ ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλε ηθαλφηεηα απηφ-παξνπζίαζεο,
δηνξζψλνπλ φπνπ ρξεηάδεηαη ηηο αληηδξάζεηο ησλ καζεηψλ ζε πνιχ κηθξφ ρξφλν θαη
δίλνπλ ηε ζσζηή απάληεζε ζε πνιχ ζχληνκν ρξφλν, παξέρνληαο ηαπηφρξνλα ηελ
θαηάιιειε αλαηξνθνδφηεζε. Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ν δάζθαινο λα ελζαξξχλεη
ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε κία ηάμε ζπκπεξίιεςεο θαη λα ιεηηνπξγεί ζεηηθά ζηελ
αλάπηπμε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο απηνπεπνίζεζήο
ηνπο (Hattie, 2002). Δπηπξφζζεηα, νη εθπαηδεπηηθνί απηψλ ησλ ηάμεσλ πξέπεη λα είλαη
ππνκνλεηηθνί,

λα

θξνληίδνπλ

ηνπο

καζεηέο

ηνπο

θαη

λα

ρξεζηκνπνηνχλ

δεκηνπξγηθφηεηα θαη θαληαζία ζηνλ ηξφπν πνπ δηδάζθνπλ γηα λα δηαηεξνχλ ηνλ
ελζνπζηαζκφ ησλ καζεηψλ ηνπο (Murphy, Delli, & Edwards, 2004).
ε κία έξεπλα πνπ έθαλε ε Larivee (1985) ην δείγκα ήηαλ 118 δάζθαινη ζε
ηάμεηο δεκνηηθνχ πνπ πεξηιάκβαλαλ παηδηά κε αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο. Ο
εξεπλεηήο παξαηήξεζε ηελ ηάμε, κειέηεζε ηα αξρεία θαη ηηο απηφ-αλαθνξέο ησλ
δαζθάισλ ελψ δηεμήγαγε ζπλεληεχμεηο ηφζν ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη ζηνπο
καζεηέο. Σα απνηειέζκαηά ηεο έξεπλάο ηεο έδεημαλ πσο έλαο απνηειεζκαηηθφο
δάζθαινο πξέπεη λα νξγαλψλεη ζσζηά ην πιηθφ θαη ην πεξηερφκελν ηεο γλψζεο πνπ
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θαιείηαη λα κεηαβηβάζεη, λα δηακνξθψλεη ηνλ ηξφπν πνπ δηδάζθεη αλάινγα κε ηηο
αλάγθεο πνπ γλσξίδεη φηη έρνπλ νη καζεηέο θαη λα βάδεη ζε ζεηξά ηνπο ζηφρνπο ηνπο.
Αθφκε άιινη εξεπλεηέο ζπκπιεξψλνπλ πσο νη καζεηέο πξέπεη δηαξθψο λα είλαη
ελεξγνί ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ ηάμε θαη λα δηαηεξείηαη ε πξνζνρή ηνπο κέζσ
εχζηνρσλ εξσηήζεσλ θαη ηεο θαηάιιειεο αλαηξνθνδφηεζεο ( Westwood, 2003). ε
έλα απνηειεζκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ πξέπεη φινη νη

καζεηέο λα

ελζαξξχλνληαη λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα κελ ππάξρνπλ δηαθξίζεηο απέλαληη ζηνπο
καζεηέο κε λνεηηθή πζηέξεζε ή άιιεο εηδηθέο αλαπηπμηαθέο θαη καζεζηαθέο αλάγθεο
(Clark et al., 1995).
1.6. ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΦΤΗΚΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ
ΣΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ ΔΡΔΤΝΑ
Ζ θαηάθηεζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ θαη δεμηνηήησλ ηεο θπζηθήο δελ απνηειεί
εχθνιε ππφζεζε γηα πνιινχο καζεηέο θαη ηδηαίηεξα γηα ηνπο καζεηέο πνπ έρνπλ ήπηεο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (Randall,Knight). Ζ δπζθνιία έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε
Φπζηθή απνηειεί ζπληζηακέλε πνιιψλ παξαγφλησλ φπσο ε ηθαλφηεηα γξαθήο,
αλάγλσζεο, βαζηθψλ καζεκαηηθψλ γλψζεσλ, αιιά θαη θαηάθηεζεο ησλ ίδησλ ησλ
γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηεο Φπζηθήο. Δλψ νη έξεπλεο γηα ην θαηά πφζν νη καζεηέο
θαηαλννχλ ηηο βαζηθέο γλψζεηο ηεο θπζηθήο είλαη πνιπάξηζκεο, ιηγνζηέο έσο θαη
ειάρηζηεο είλαη νη έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηάθηεζε γλψζεσλ θπζηθήο θαη
δεμηνηήησλ απφ καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Σν γεγνλφο απηφ
πηζαλφηαηα λα νθείιεηαη ζην φηη ε θπζηθή δελ ζεσξείηαη πξνηεξαηφηεηα ζηελ
εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ απηψλ, αληίζεηα κε ηε γιψζζα ή ηα καζεκαηηθά. Αθφκε
κπνξεί λα νθείιεηαη θαη ζηελ πνιππινθφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ πεδίνπ ηεο θπζηθήο.
Χζηφζν, ε θπζηθή είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ
γεληθνχ ζρνιείνπ, αιιά θαη ζεκειηψδεο γλψζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο.
Ηδηαίηεξα σο πξνο ηε δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο φπσο αλαθέξεη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζην γεληθφ ζρνιείν, ηνλίδεηαη φηη
απηή θαζίζηαηαη δχζθνιε φηαλ νη καζεηέο ζηεξνχληαη βαζηθψλ ελλνηψλ θαη
δεμηνηήησλ ζε ζεκαληηθά καζήκαηα, φπσο απηφ ηεο Φπζηθήο. Ζ δηδαζθαιία ησλ
ελλνηψλ ηεο θπζηθήο ζηνπο καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν κε
ηνλ νπνίν δηδάζθνληαη θαη νη καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο, δελ κπνξεί λα απνδψζεη
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ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη λα ζπκβάιεη ζηελ απφ θνηλνχ εθπαίδεπζε καζεηψλ κε θαη
ρσξίο εηδηθέο αλάγθεο( Mary Ellen Bargerhuff and Michele Wheatly ).
Σν ζέκα ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηεο Φπζηθήο πνπ θαηέρνπλ ή πνπ
δπζθνιεχνληαη λα θαηαθηήζνπλ νη καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο δελ έρεη
εξεπλεζεί επαξθψο ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, αιιά θαη δηεζλψο. Ζ έξεπλα ζηνλ
ηνκέα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο θπζηθήο ηα ηειεπηαία ρξφληα θάλεη ηα πξψηα ηεο βήκαηα.
ηα πιαίζηα ηεο κεηαξξχζκηζεο ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ην ππνπξγείν
παηδείαο πξνσζεί έξεπλεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε δηδαθηηθή ηεο θπζηθήο. Κακία
έξεπλα φκσο δελ έρεη θαηαγξαθεί, ζηα πεξηνδηθά πνπ έςαμα, ζρεηηθφ κε ηε
δηδαζθαιία ηεο θπζηθήο ζε καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Γηα ηελ εχξεζε
ζρεηηθψλ κειεηψλ εξεπλήζεθαλ νη εμήο πεγέο: ην Δζληθφ Κέληξν Σεθκεξίσζεο, ηα
πεξηνδηθά Μέληνξαο, Δπηζεψξεζε Δθπαηδεπηηθψλ Θεκάησλ, Δθπαίδεπζε θαη
Δπηζηήκε, Φπζηθφο Κφζκνο (πεξηνδηθφ ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Φπζηθψλ).
Ζ παξνχζα έξεπλα, ινηπφλ, επηρεηξεί λα δψζεη κηα εηθφλα ησλ γλψζεσλ
θπζηθήο θαη ησλ δεμηνηήησλ πνπ απνθηνχλ νη καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο κέζα ζηελ ηάμε ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ κε ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ ζπλήζσο νη εθπαηδεπηηθνί, θαζψο θαη ησλ δπζθνιηψλ πνπ ζπλαληνχλ
νη καζεηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ πνξεία απηήο ηεο δηδαζθαιίαο. Γηαηππψλνπκε
ινηπφλ ηα εμήο εξσηήκαηα ζηα νπνία ζα πξνζπαζήζνπκε λα δψζνπκε απαληήζεηο:
1. ε πνην βαζκφ θαηαλννχλ βαζηθέο έλλνηεο ηεο θπζηθήο νη καζεηέο κε ήπηεο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο;
2. Πνηεο δηαθνξέο ππάξρνπλ σο πξνο ηελ θαηαλφεζε ελλνηψλ θπζηθήο κεηαμχ
καζεηψλ κε θαη ρσξίο ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο;
3. Πνηεο δεμηφηεηεο θπζηθήο έρνπλ αλαπηχμεη νη καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο;
4. Πνηεο είλαη νη απφςεηο ησλ καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο γηα ηε
δηδαζθαιία ηεο θπζηθήο ζην γεληθφ ζρνιείν;
5. Πνηεο είλαη νη απφςεηο ησλ θαζεγεηψλ θπζηθήο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ
κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κέζα ζηελ ηάμε ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ;
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2Ο ΚΔΦΑΛΑΗΟ
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ
2.1. Δξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή
Ζ έξεπλα είλαη πεξηγξαθηθή δίλνληαο έκθαζε ζηελ παξαηήξεζε θαη ζηελ θαηαγξαθή
ησλ εηδηθψλ θαηαζηάζεσλ ή θαηλνκέλσλ πνπ εμειίζζνληαη ζην θπζηθφ ηνπο
πεξηβάιινλ (Φίιηαο, 1996). Ζ πεξηγξαθηθή έξεπλα ζχκθσλα κε ηνλ Best (1970)
αθνξά ζπλζήθεο ή ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ, πξαθηηθέο πνπ ππεξηζρχνπλ, πεπνηζήζεηο
θαη απφςεηο ή ζπκπεξηθνξέο πνπ επηθξαηνχλ δηαδηθαζίεο πνπ ζπλερίδνληαη,
επηδξάζεηο πνπ γίλνληαη αηζζεηέο ή ηάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε. Δλίνηε, ε
πεξηγξαθηθή έξεπλα αθνξά ην πψο ζπλδέεηαη ην ηη είλαη ή ηη ππάξρεη κε έλα
πξνεγνχκελν γεγνλφο πνπ έρεη σζήζεη ή επεξεάζεη κηα ησξηλή θαηάζηαζε ή έλα
γεγνλφο (Cohen, 2008).
Σέηνηεο κειέηεο εμεηάδνπλ άηνκα νκάδεο, ζεζκνχο, κεζφδνπο θαη ζηνηρεία
πξνθεηκέλνπ

λα

πεξηγξάςνπλ

λα

ζπγθξίλνπλ

λα

αληηπαξαβάιινπλ,

λα

θαηεγνξηνπνηήζνπλ, λα αλαιχζνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ ηα πξφζσπα θαη ηα γεγνλφηα
πνπ απαξηίδνπλ ηα δηάθνξα πεδία έξεπλάο ηνπο. Ζ πεξηγξαθηθή έξεπλα
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εξεπλήζεη έλα επξχ πεδίν δεηεκάησλ, πιεζπζκψλ,
πξνγξακκάησλ θ.ι.π. πξνθεηκέλνπ λα ππνινγίζεη ή λα πεξηγξάςεη νπνηαδήπνηε
ραξαθηεξηζηηθά πξντφληα γεληθεπζηκφηεηαο (Cohen,2008)
2.2. πκκεηέρνληεο
2.2.1. Μαζεηέο
Οη ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο ήηαλ καζεηέο γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο πνπ
θνηηνχζαλ ζηηο ηξεηο ηάμεηο γεληθψλ Λπθείσλ θαη ΔΠΑΛ ηεο Κνκνηελήο, ηεο Ξάλζεο
θαη ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013. πλνιηθά νη καζεηέο πνπ
ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ήηαλ 64, εθ ησλ νπνίσλ νη 31 ήηαλ καζεηέο ρσξίο εηδηθέο
αλάγθεο θαη νη 33 καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (ζχκθσλα κε ηε
γλσκάηεπζε ησλ ΚΔΓΓΤ). Σα παξαπάλσ ζηνηρεία θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 1.
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Πίλαθαο 1
Γενικά σαπακηηπιζηικά ζςνόλος μαθηηών

Αγσγή

Φχιν

Σάμε

ρνιείν

n

n%

Γεληθή

31

48,4%

Δηδηθή

33

51,6%

Αγφξηα

32

50,8%

Κνξίηζηα

31

49,2%

Α

30

48,4%

Β

21

33,9%

Γ

11

17,7%

1o ιχθεην

15

24,6%

3ν ιχθεην

22

36,1%

ΔΠΑΛ

16

26,2%

2ν ιχθεην

8

13,1%

*n= ζχλνιν, n%= πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ
εκεηψλεηαη φηη ηα ΚΔΓΓΤ επηβεβαίσζαλ φηη νη καζεηέο παξνπζηάδνπλ ήπηεο εηδηθέο
αλάγθεο, αιιά δελ έδσζαλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αθξηβή θαηεγνξία
εηδηθψλ αλαγθψλ ηνπ θάζε καζεηή.
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2.2.2. Καζεγεηέο
Σν δείγκα ησλ θαζεγεηψλ πεξηιάκβαλε 26 ζπλνιηθά θαζεγεηέο θπζηθψλ
επηζηεκψλ (13 άληξεο θαη 13 γπλαίθεο), πνπ δίδαζθαλ ζε γεληθά ιχθεηα θαη ΔΠΑΛ
ησλ ηξηψλ πφιεσλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Οη θαζεγεηέο απηνί δίδαζθαλ ζε
γεληθέο ηάμεηο ζηηο νπνίεο ππήξραλ καζεηέο γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο. Σκήκαηα
έληαμεο θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013 δελ είραλ δεκηνπξγεζεί ζηα Λχθεηα θαη
θαζεγεηέο παξάιιειεο ζηήξημεο κέρξη ηε ζηηγκή δηελέξγεηαο ηεο έξεπλαο δελ είραλ
πξνζιεθζεί.
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Πίλαθαο 2
Περιγραθικά ταρακηηριζηικά δείγμαηος καθηγηηών

Φύιν

Ζιηθία (έηε)

n

n%

Άληξεο

13

50,0%

Γπλαίθεο

13

50,0%

21-25

3

12,0%

26-35

8

32,0%

36-45

6

24,0%

46-55

3

12,0%

>56

5

20,0%

*n= ζύλνιν, n%= πνζνζηό επί ηνηο εθαηό
2.3. Δξγαιεία θαη δηαδηθαζίεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ
2.3.1. Δξγαιείν αμηνιόγεζεο καζεηηθώλ γλώζεσλ θαη αληηιήςεσλ γηα ηηο
έλλνηεο ηεο θπζηθήο θαη ηε δηδαζθαιίαο ηνπο.
Ζ αμηνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ θαηνρήο θαη ρξήζεο ησλ πξναπαηηνχκελσλ
γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ ζηε θπζηθή έγηλε δηακέζνπ ηεο «αμηνιφγεζεο
κέζσ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο». Πξφθεηηαη γηα αμηνιφγεζε κε θχξην
ραξαθηεξηζηηθφ ηε ρξήζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ησλ
ζηφρσλ πνπ απηφ πεξηιακβάλεη γηα ηε δηαπίζησζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ
ησλ καζεηψλ ζε ζπγθεθξηκέλε γλσζηηθή πεξηνρή (Αγαιηψηεο, 2009). Έηζη ινηπφλ, ην
πξψην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αθνξά ηνπο καζεηέο βαζίζηεθε ζηελ χιε πνπ
δηδάζθνληαη νη καζεηέο ζηελ Β΄ θαη Γ΄ γπκλαζίνπ θαη ζηνπο ζηφρνπο πνπ νξίδεη ην
αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ (ΓΔΠΠ-ΑΠ). χκθσλα κε ην αλαιπηηθφ
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πξφγξακκα ζπνπδψλ ε δηδαζθαιία ηεο Φπζηθήο ζα πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζηελ
απφθηεζε γλψζεσλ ζρεηηθψλ κε ζεσξίεο, λφκνπο θαη αξρέο πνπ αθνξνχλ ηε θπζηθή
επηζηήκε ψζηε ν καζεηήο λα είλαη ηθαλφο λα πεξηγξάθεη θαη λα εξκελεχεη κε εληαίν
θαη απιφ ηξφπν ηα θπζηθά θαηλφκελα. Γηα ην ιφγν απηφ θάπνηεο απφ ηηο εξσηήζεηο
είλαη εξσηήζεηο θαηεγνξηνπνίεζεο (π.ρ. ζεκειηψδε-παξάγσγα, θπζηθέο-ηερλεηέο
θσηεηλέο πεγέο), θάπνηεο άιιεο πεξηιακβάλνπλ ζρεκαηηθή απεηθφληζε ελψ άιιεο
αλαθέξνληαη ζε λφκνπο. Σέινο θάπνηεο απφ ηηο εξσηήζεηο δηεξεπλνχλ ηελ ζσζηή
θξίζε ηνπ καζεηή.
Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ησλ καζεηψλ βαζίζηεθε ζην
Maryland Physics Expectations Survey (MPEX survey) ησλ Redish,, Saul, θαη
Steinberg (1998). Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ απνηειείηαη απφ κηα θιίκαθα 34
εξσηήζεσλ ηχπνπ Likert, πνπ αληρλεχνπλ ηε ζηάζε θαη ηηο πεπνηζήζεηο ησλ καζεηψλ
γηα ηε θπζηθή. Απφ ην εξσηεκαηνιφγην απηφ επηιέρηεθαλ 16 εξσηήζεηο, πνπ ζα ήηαλ
θαηαλνεηέο θαη απφ ηνπο καζεηέο ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη απφ ηνπο καζεηέο εηδηθήο
αγσγήο θαη εμππεξεηνχζαλ ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο, νη νπνίεο κεηαθξάζηεθαλ απφ
ηα Αγγιηθά ζηα Διιεληθά θαη αληίζηξνθα θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζπιινγή
δεδνκέλσλ. Δξσηήζεηο πνπ δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη γηα παξάδεηγκα: Ζ γλψζε
ηεο θπζηθήο απνηειείηαη απφ πνιιά θνκκάηηα πιεξνθνξηψλ θαζέλα απφ ηα νπνία
εθαξκφδεηαη θπξίσο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε ή ε επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο
θπζηθήο ζεκαίλεη αληηζηνίρεζε ησλ εξσηεκάησλ κε εμηζψζεηο ζηε ζπλέρεηα
αληηθαηάζηαζε ηηκψλ γηα λα πξνθχςεη ηειηθά έλαο αξηζκφο.
2.3.2. Δξγαιείν αμηνιόγεζεο ηεο ζηάζεο ησλ θαζεγεηώλ απέλαληη ζηελ
εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε καζεηώλ κε εηδηθέο αλάγθεο
Σν εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ ησλ
θαζεγεηψλ πξνο ηελ απφ θνηλνχ εθπαίδεπζε καζεηψλ κε θαη ρσξίο εηδηθέο αλάγθεο
ήηαλ ην “My Thinking About Inclusion” – MTAI (Stoiber et al,1998), ην νπνίν
κεηαθξάζηεθε ζηελ ειιεληθή γιψζζα (θαη αληίζηξνθα). Σν εξσηεκαηνιφγην
απνηειείηαη απφ ηέζζεξα κέξε. Σν πξψην κέξνο πεξηιακβάλεη 27 εξσηήζεηο ηχπνπ
Likert ζρεηηθέο κε ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε, νη νπνίεο είλαη ρσξηζκέλεο ζηα
εμήο πεδία: (α) Βαζηθέο αληηιήςεηο (Core Perspectives), (β) Πξνζδνθψκελα
απνηειέζκαηα (Expected Outcomes) θαη (γ) Πξαθηηθέο ζηελ ηάμε (Classroom
Practices). ην δεχηεξν κέξνο εξεπλάηαη ε εηνηκφηεηα ησλ θαζεγεηψλ λα δηδάμνπλ
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δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο κέζα ζε κηα ηππηθή ηάμε.
Υξεζηκνπνηείηαη κηα θιίκαθα Likert φπνπ νη θαζεγεηέο θαινχληαη λα επηιέμνπλ πφζν
έηνηκνη είλαη λα δηδάμνπλ ζε καζεηέο κε ζπγθεθξηκέλεο δπζθνιίεο. ην ηξίην κέξνο νη
θαζεγεηέο θαινχληαη λα επηιέμνπλ πφζν θαηάιιειν κέηξν ζεσξνχλ ηελ εθπαηδεπηηθή
ζπκπεξίιεςε γηα ηηο ίδηεο δπζθνιίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην πξνεγνχκελν κέξνο
επηιέγνληαο απφ κηα θιίκαθα Likert. Σέινο ζην ηέηαξην κέξνο νη θαζεγεηέο πξέπεη
λα επηιέμνπλ κέζσ κηα θιίκαθαο Likert πάιη ζε πνην βαζκφ θάπνηνη παξάγνληεο
επεξεάδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε.
2.3.3. Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ
Σα εξσηεκαηνιφγηα δνθηκάζηεθαλ αξρηθά ζε πηινηηθέο έξεπλεο κηθξήο
θιίκαθαο, σο εμήο: Σν εξγαιείν αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ δφζεθε ζε πέληε καζεηέο
(ηξία αγφξηα θαη δπν θνξίηζηα) πνπ θνηηνχζαλ ζην 2ν ΔΠΑΛ Αιεμαλδξνχπνιεο, κε
θχξην ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ ηπρφλ αζαθεηψλ θαη κε θαηαλνεηψλ φξσλ θαη ηνλ έιεγρν
αληαπφθξηζεο ησλ καζεηψλ ζηε δηαδηθαζία (π.ρ. ρξφλνο, δπζθνιίεο θαηαλφεζεο ηεο
γιψζζαο θ.α.). Λφγσ ησλ πνιιψλ εξσηήζεσλ ησλ καζεηψλ γηα ηνλ ηξφπν
ζπκπιήξσζεο

ηνπ

εξσηεκαηνινγίνπ,

απηφ

πξνζαξκφζηεθε

θαη

δφζεθαλ

ιεπηνκεξέζηεξεο νδεγίεο φπσο βάιηε Υ ζην αληίζηνηρν θνπηάθη ή θπθιψζηε ηε
ζσζηή απάληεζε θ.α. Μεηά απφ ηελ πηινηηθή έξεπλα ην εξγαιείν πήξε ηελ ηειηθή ηνπ
κνξθή, φπσο επηζπλάπηεηαη ζην Παξάξηεκα Β. Καηά ηελ θχξηα έξεπλα ηα
εξσηεκαηνιφγηα ησλ καζεηψλ ρνξεγήζεθαλ είηε απφ ηελ ίδηα ηελ εξεπλήηξηα, φπνπ
ηεο ήηαλ επηηξεπηφ, είηε απφ ηνλ εθάζηνηε θαζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο κεηά απφ ζρεηηθή
ελεκέξσζε απφ ηελ εξεπλήηξηα. Ο ρξφλνο ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ
20 ιεπηά.
Σν εξσηεκαηνιφγην ησλ θαζεγεηψλ δφζεθε αξρηθά, πηινηηθά, ζε 2 θαζεγεηέο
θπζηθήο πνπ δηδάζθνπλ ζε γεληθή ηάμε θαη νη νπνίνη αθαηξέζεθαλ απφ ην ηειηθφ
δείγκα. ηφρνο ήηαλ ν εληνπηζκφο αζαθεηψλ θαη κε θαηαλνεηψλ εξσηήζεσλ θ.α. Σν
πξφβιεκα πνπ πξνέθπςε ήηαλ ε άγλνηα ηνπ φξνπ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε, γηα ην
ιφγν απηφ ζηελ εηζαγσγή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ επεμεγείηαη ν φξνο. Με βάζε ηηο
επηζεκάλζεηο ηνπο έγηλαλ νη θαηάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο θαη ην εξγαιείν πήξε ηελ
ηειηθή ηνπ κνξθή, φπσο επηζπλάπηεηαη ζην Παξάξηεκα. ηνπο θαζεγεηέο ην
εξσηεκαηνιφγην ρνξεγήζεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα. Όιεο νη απαληήζεηο δφζεθαλ
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γξαπηά. Ο ρξφλνο ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ 20 ιεπηά. Ο ζπλνιηθφο
ρξφλνο ζπγθέληξσζεο ησλ δεδνκέλσλ ήηαλ δπν κήλεο.
2.4. Αλάιπζε Γεδνκέλσλ
Ζ θαηαγξαθή θαη ε θσδηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ζπλφινπ ησλ
εξσηεκαηνινγίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ινγηζκηθφ Microsoft Office Excel 2010.
Γηα ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία, ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθφ SPSS v.17 (Statistical
Package for Social Sciences).
Σα δεδνκέλα, θαη ζπγθεθξηκέλα ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, νη
απαληήζεηο ησλ καζεηψλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο ζηηο επηκέξνπο εξσηήζεηο, θαη νη
απφςεηο καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ, παξνπζηάζηεθαλ σο ζχλνιν (n) θαη πνζνζηφ επί
ηνηο εθαηφ (%).
Γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ ησλ απαληήζεσλ
ησλ καζεηψλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο ζηηο εξσηήζεηο γλψζεσλ ηεο θπζηθήο
εθαξκφζηεθε ην θξηηήξην Chi square (θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο), ελψ γηα ηελ
αλίρλεπζε δηαθνξψλ ζηηο απφςεηο ηνπο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ην θξηηήξην
Wilcoxon Mann-Whitney test (κεηαβιεηέο δηάηαμεο). Γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ
δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ πνζνηήησλ ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ γεληθήο θαη
εηδηθήο αγσγήο εθαξκφζηεθε ην t-test αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ.
Δπίζεο πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο ζπζρεηίζεσλ ζην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ
ηεο κειέηεο, κε ρξήζε ησλ δνθηκψλ Phi θαη Cramer‟s V γηα ηηο θαηεγνξηθέο
κεηαβιεηέο θαη κε ηελ δνθηκή Spearman γηα ηηο κεηαβιεηέο δηάηαμεο (θιίκαθεο
απφςεσλ). Σηκή r κηθξφηεξε απφ 0.300 ιήθζεθε σο έλδεημε ζπζρέηηζεο κηθξήο
ηζρχνο, ηηκή κεηαμχ 0.301 θαη 0.699 σο έλδεημε ζπζρέηηζεο κέηξηαο ηζρχνο, ελψ ηηκή
κεγαιχηεξε απφ 0.700 σο έλδεημε ζπζρέηηζεο κεγάιεο ηζρχνο .
Δθαξκφζηεθε επηπιένλ έιεγρνο αμηνπηζηίαο εζσηεξηθήο ζπλνρήο κε
ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε Cronbach‟s a γηα ηηο θιίκαθεο ζηάζεσλ Likert καζεηψλ θαη
θαζεγεηψλ.
Σν επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο νξίζηεθε ζε p≤0.05. Όινη νη πίλαθεο
ζηαηηζηηθψλ απνηειεζκάησλ δηακνξθψζεθαλ ζχκθσλα κε ην πξφηππν ηνπ American
Physiology Association (2009).
36

3Ο ΚΔΦΑΛΑΗΟ
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ
3.1. Απαληήζεηο καζεηώλ:
Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο νη καζεηέο
γεληθήο αγσγήο είραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειφηεξε επίδνζε απφ ηνπο καζεηέο
εηδηθήο αγσγήο.
Πίνακασ 4
Έλεγχος επίδοσης μαθητών γενικής και ειδικής αγωγής
Σφνολο_ςωςτών_απαντιςεων
Mean

SD

Min

Max

Αγωγι Γενικι (n= 31)

26,45

3,85

16,00

31,00

Ειδικι (n= 33)

15,67

3,22

8,00

21,00

p
<0.001

*Mean= μζςοσ όροσ, SD= τυπικι απόκλιςθ, Min= ελάχιςτο, Max= μζγιςτο
** Ο ζλεγχοσ των διαφορών των ςυνόλων των ςωςτών απαντιςεων πραγματοποιικθκε με
εφαρμογι του t-test ανεξάρτθτων δειγμάτων

Ζ πξψηε δνθηκαζία ηνπ 1νπ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ησλ καζεηψλ
δεηνχζε ηε δηάθξηζε ζεκειησδψλ θαη παξάγσγσλ κεγεζψλ ζε θπζηθά κεγέζε πνπ
δφζεθαλ. Οη δηαθνξέο πνπ βξέζεθαλ ήηαλ φιεο ππέξ ησλ καζεηψλ ρσξίο εηδηθέο
αλάγθεο, ρσξίο φκσο λα είλαη φιεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Δηδηθφηεξα, ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο δηαθνξέο βξέζεθαλ ζηηο απαληήζεηο γηα ηελ ππθλφηεηα (ρ2(1) =8,646,
p=0,003), γηα ην κήθνο (ρ2(1) =16,037, p<0,01), γηα ην εκβαδφλ (ρ2(1) =15,006,
p<0,001) θαη γηα ην ρξφλν (ρ2(1) =10,584, p=0,001). ηαηηζηηθά κε ζεκαληηθέο
δηαθνξέο βξέζεθαλ ζηηο απαληήζεηο γηα ηε κάδα, γηα ηνλ φγθν θαη γηα ηελ ηαρχηεηα.
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Σα πνζνζηά φισλ ησλ απαληήζεσλ θαη νη ηηκέο ηνπ δείθηε ρ2 θαη ηεο p θαίλνληαη
ζηνλ Πίλαθα 3.1.1.

Πίλαθαο 3.1.1.
Γεληθή Αγσγή
Ν

Ν%

Ν

Ν%

Υ2(1)

p

Θεκειηψδεο

8

26,7%

21

63,6%

8,646

0,003

Παξάγσγν

22

73,3%

12

36,4%

Θεκειηψδεο

26

83,9%

21

63,6%

3,355

0,067

Παξάγσγν

5

16,1%

12

36,4%

Θεκειηψδεο

10

33,3%

17

51,5%

2,121

0,145

Παξάγσγν

20

66,7%

16

48,5%

Θεκειηψδεο

27

93,1%

15

45,5%

16,037

<0,001

Παξάγσγν

2

6,9%

18

54,5%

Θεκειηψδεο

2

6,7%

17

51,5%

15,006

<0,001

Παξάγσγν

28

93,3%

16

48,5%

Θεκειηψδεο

24

82,8%

14

42,4%

10,584

0,001

Παξάγσγν

5

17,2%

19

57,6%

Θεκειηψδεο

10

32,3%

16

48,5%

1,745

0,187

Παξάγσγν

21

67,7%

17

51,5%

Φπζηθό κέγεζνο
Ππθλφηεηα

Μάδα

Όγθνο

Μήθνο

Δκβαδφλ

Υξφλνο

Σαρχηεηα

Δηδηθή Αγσγή

Ζ δεχηεξε, ηξίηε θαη ηέηαξηε εξψηεζε είλαη πνιιαπιήο επηινγήο θαη νη
καζεηέο θαινχληαη λα επηιέμνπλ ηε ζσζηή απάληεζε. Καη ζηηο ηξείο εξσηήζεηο ην
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ ηππηθήο εθπαίδεπζεο απάληεζε ζσζηά έλαληη ελφο
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κηθξνχ πνζνζηνχ ησλ καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ απάληεζε ζσζηά.
Καη ζηηο ηξείο εξσηήζεηο νη δηαθνξέο ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Δηδηθφηεξα ζηελ
δεχηεξε εξψηεζε πνπ αθνξνχζε ηελ ππθλφηεηα βξέζεθε (ρ2(3)=22,206, p<0.001) θαη
γηα ηηο δχν επφκελεο πνπ αθνξνχζαλ ην θεθάιαην ηεο θίλεζεο βξέζεθαλ αληίζηνηρα
(ρ2(1) =8,114, p=0,004) θαη (ρ2(2)=16,854, p<0,001). Σα πνζνζηά φισλ ησλ
απαληήζεσλ θαη νη ηηκέο ηνπ δείθηε ρ2 θαη ηεο p θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 3.1.2.
Πίλαθαο 3.1.2

Γεληθή Αγσγή

Δηδηθή Αγσγή

Ν

Ν%

Ν

Ν%

Υ2

P

ρ2(3)=22,206

<0,001

ρ2(1) =8,114

0,004

ρ2(2)=16,854

<0,001

2.ηδεξέληα βέξγα
ππθλόηεηαο
4g/cm2θαη θόβεηαη
ζηε κέζε. Κάζε
θνκκάηη ηεο βέξγαο
ζα έρεη ππθλόηεηα:

2g/cm2

6

20%

21

63,6%

1g/cm2

0

0%

3

9,1%

4g/cm2

23

76,7%

6

18,2%

3g/cm2

1

3,3%

3

9,1%

3.Σν ηαρύκεηξν ηνπ
απηνθηλήηνπ δείρλεη:

ηηγκηαία ηαρχηεηα

27

87,1%

18

54,5%

Μέζε ηαρχηεηα

4

12,9%

15

45,5%

4.Έλα ζώκα θάλεη
επζύγξακκε νκαιή
θίλεζε όηαλ:

Κηλείηαη ζε επζεία
γξακκή

0

0%

8

24,2%

Κηλείηαη κε
ζηαζεξή ηαρχηεηα

4

12,9%

12

36,4%

27

87,1%

13

39,4%

Κηλείηαη ζε επζεία
γξακκή κε ζηαζεξή
ηαρχηεηα

ηελ πέκπηε, έβδνκε, φγδνε θαη δέθαηε εξψηεζε ρξεζηκνπνηείηαη ζρεκαηηθή
αλαπαξάζηαζε. ηελ πέκπηε δνθηκαζία δφζεθαλ δχν ζρήκαηα ζηνπο καζεηέο ζηα
νπνία είραλ ζρεδηαζηεί νη δπλάκεηο ηνπ Βάξνπο θαη ηεο Σξηβήο. Εεηήζεθε απφ ηνπο
καζεηέο λα επηιέμνπλ ζε πνην απφ ηα δχν ζρήκαηα νη δπλάκεηο είραλ ζρεδηαζηεί
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ζσζηά. Ζ έβδνκε δνθηκαζία δεηνχζε απφ ηνπο καζεηέο λα παξαηεξήζνπλ ην ζρήκα
φπνπ ήηαλ ζρεδηαζκέλεο ηέζζεξηο δπλάκεηο θαη λα απνθαζίζνπλ εάλ ηζνξξνπεί ή φρη.
ηελ φγδνε δνθηκαζία δφζεθε ζηνπο καζεηέο έλα ζρήκα ζην νπνίν απεηθνλίδνληαλ
έλα ζψκα ην νπνίν ήηαλ ηνπνζεηεκέλν ζην έδαθνο κε δχν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Οη
καζεηέο θιήζεθαλ λα απνθαζίζνπλ ζε πνηα πεξίπησζε ην ζψκα πξνθαινχζε
κεγαιχηεξε πίεζε θαη είραλ λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζε ηξείο επηινγέο. ηε δέθαηε
εξψηεζε ζηνπο καζεηέο δφζεθε έλα ειεθηξηθφ θχθισκα πνπ απνηεινχληαλ απφ κηα
πεγή, δχν ιακπηήξεο θαη έλαλ δηαθφπηε. ηελ πεξίπησζε πνπ ν δηαθφπηεο είλαη
αλνηρηφο νη καζεηέο ξσηήζεθαλ πνηνο απφ ηνπο ιακπηήξεο ζα θσηνβνιεί. Σν
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ ηππηθήο εθπαίδεπζεο απάληεζε ζσζηά ζηηο
ηέζζεξηο εξσηήζεηο ζε αληίζεζε κε ηνπο καζεηέο εηδηθήο αγσγήο ην κεγαιχηεξν
πνζνζηφ ησλ νπνίσλ δελ απάληεζε ζσζηά ζηελ έβδνκε, φγδνε θαη δέθαηε εξψηεζε.
Πεξίπνπ ηα ηξία ηέηαξηα ησλ καζεηψλ εηδηθήο αγσγήο απάληεζαλ ζσζηά ζηελ
πέκπηε εξψηεζε ηελ νπνία φκσο ζρεδφλ φινη νη καζεηέο ηππηθήο εθπαίδεπζεο
απάληεζαλ ζσζηά. Οη δηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο θαη ησλ ηεζζάξσλ εξσηήζεσλ είλαη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Σα πνζνζηά φισλ ησλ απαληήζεσλ θαη νη ηηκέο ηνπ δείθηε ρ2
θαη ηεο p θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 3.1.3.
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Πίλαθαο 3.1.3.
Γεληθή Αγσγή

5.ε πνην από ηα

Δηδηθή Αγσγή

Ν

Ν%

Ν

Ν%

Υ2

p

30

96,8%

16

48,5%

ρ2(1)

<0,001

απξαθάησ
ζώκαηα

=18,439
έρνπλ

ζρεδηαζηεί
ζσζηά

νη

δπλάκεηο
αζθνύληαη

πνπ
ζε

ζώκα

πνπ

ηζνξξνπεί

ζην

δάπεδν.

7.ε έλα ζώκα
αζθνύληαη
εμήο

Ναη

1

3,2%

17

51,5%

30

96,8%

24

72,7%

νη

ρ2(1)=7,0

0,008

11

δπλάκεηο:
θαη

F1=10N

F2=5N πξνο ηα
δεμηά θαη F3=8Ν

Όρη

1

3,2%

9

27,3%

θαη F4= 7N πξνο
ηα

αξηζηεξά.

Ηζνξξνπεί

ην

ζώκα;
Σν θηβψηην Κ

8.Παξαθάησ
θαίλνληαη

δύν

2

6,5%

10

30,3%

ρ2(2)=14,
660

ίδηα θηβώηηα ηα
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<0,001

νπνία έρνπλ ην Σν θηβψηην Λ
ίδην

Βάξνο.

Μεγαιύηεξε

28

90,3% 15

45,5%

Ζ πίεζε είλαη ίδηα.

1

3,2%

8

24,2%

Μφλν ν ιακπηήξαο Λ1

1

3,2%

12

36,4%

Μφλν ν ιακπηήξαο Λ2

4

12,9% 12

36,4%

23

74,2% 7

24,2%

3

9,7%

21,2%

πίεζε πξνθαιεί:
10.ην
παξαθάησ
θύθισκα Λ1 θαη
Λ2

είλαη

δύν Καλέλαο ιακπηήξαο

ιακπηήξεο θαη δ
δηαθόπηεο
είλαη

πνπ

Καη νη δχν ιακπηήξεο

6

ρ2(3)=20,
132

αλνηρηόο.

Πνηνο από ηνπο
ιακπηήξεο
θσηνβνιεί;

ηελ έθηε δνθηκαζία δφζεθαλ ζηνπο καζεηέο ηέζζεξηο δπλάκεηο θαη ηνπο
δεηήζεθε λα ηηο ραξαθηεξίζνπλ σο δπλάκεηο επαθήο ή δπλάκεηο απφ απφζηαζε. Σν
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ παηδηψλ ηππηθήο εθπαίδεπζεο απάληεζε ζσζηά. Σα
πνζνζηά ησλ καζεηψλ εηδηθήο αγσγήο πνπ απάληεζαλ ζσζηά ήηαλ ηθαλνπνηεηηθά
αιιά αξθεηά ρακειφηεξα απφ απηά ησλ παηδηψλ εηδηθήο αγσγήο. ηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο είλαη νη δηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε βαξπηηθή δχλακε
(ρ2(1) =5,234, p=0,022), ηε δχλακε κεηαμχ ειεθηξηθψλ θνξηίσλ (ρ2(1)=6,615,
p=0,010) θαη ηε δχλακε πνπ αζθεί ηελησκέλν ζθνηλί (ρ2(1)=5,473, p=0,019).
ηαηηζηηθά κε ζεκαληηθή είλαη ε δηαθνξά ζηελ ηξηβή (ρ2(1) =3,248, p=0,071). Σα
πνζνζηά φισλ ησλ απαληήζεσλ θαη νη ηηκέο ηνπ δείθηε ρ2 θαη ηεο p θαίλνληαη ζηνλ
Πίλαθα 3.1.4.
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<0,001

Πίλαθαο 3.1.4.
Γεληθή Αγσγή

ηξηβή

βαξπηηθή
δύλακε

Ν

Ν%

Ν

Ν%

Υ2(1)

p

Δπαθή

28

90,3%

24

72,7%

3,248

0,071

Απφζηαζε

3

9,7%

9

27,3%

Δπαθή

3

9,7%

11

33,3%

5,234

0,022

Απφζηαζε

28

90,3%

22

66,7%

8

25,8%

19

57,6%

6,615

0,010

23

74,2%

14

42,4%

23

74,2%

15

45,5%

5,473

0,019

8

25,8%

18

54,5%

Γύλακε κεηαμύ Δπαθή
ειεθηξηθώλ
θνξηίσλ

δύλακε
αζθεί
ηελησκέλν

Δηδηθή Αγσγή

Απφζηαζε

πνπ Δπαθή
Απφζηαζε

ζθνηλί

Ζ έλαηε, δέθαηε ηξίηε θαη δέθαηε ηέηαξηε εξψηεζε είλαη πνιιαπιήο
επηινγήο. ηηο ηξείο απηέο εξσηήζεηο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ ηππηθήο
εθπαίδεπζεο απάληεζε ζσζηά ζε αληίζεζε κε ηνπο καζεηέο εηδηθήο αγσγήο ην
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ νπνίσλ δελ απάληεζε ζσζηά. ηελ έλαηε εξψηεζε
δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα επηιέμνπλ αλάκεζα απφ ηξείο επηινγέο πνηα είλαη ε
δχλακε πνπ απνηξέπεη ηε βχζηζε ησλ πινίσλ. Σν 87,1% ησλ καζεηψλ ηππηθήο
εθπαίδεπζεο απάληεζε ζσζηά ελψ κφιηο ην 36,4% ησλ καζεηψλ εηδηθήο αγσγήο
βξήθε ηε ζσζηή απάληεζε. Σν απνηέιεζκα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ
(ρ2(2)=18,725 , p<0,001). ηελ δέθαηε ηξίηε δξαζηεξηφηεηα νη καζεηέο έπξεπε λα
επηιέμνπλ κεηαμχ ηξηψλ επηινγψλ ηη ππάξρεη ζηνλ ππξήλα ελφο αηφκνπ. σζηά
απάληεζε γηα ηνπο καζεηέο ηππηθήο εθπαίδεπζεο ην 74,2% ελψ κφιηο ην 21,2% γηα
ηνπο καζεηέο εηδηθήο αγσγήο. Σν απνηέιεζκα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ
(ρ2(3)=18,415, p<0,001). ηε δέθαηε ηέηαξηε δξαζηεξηφηεηα νη καζεηέο ξσηήζεθαλ
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πνηα ζσκαηίδηα είλαη θνξηηζκέλα αξλεηηθά θαη νη καζεηέο έπξεπε λα επηιέμνπλ
κεηαμχ ηεζζάξσλ επηινγψλ. σζηά απάληεζε ην 90,3% ησλ καζεηψλ ηππηθήο
εθπαίδεπζεο ελψ απφ ηνπο καζεηέο εηδηθήο αγσγήο ζσζηά απάληεζε κφιηο ην 39,4%.
Σν

απνηέιεζκα

είλαη

ζηαηηζηηθά

ζεκαληηθφ

(ρ2(3)=18,443,

p<0,001).

Σα

απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ εξσηήζεσλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα
(πίλαθαο 3.1.5). Μπιε ρξψκα παξνπζηάδνληαη νη ζσζηέο απαληήζεηο.
Πίλαθαο 3.1.5.
Γεληθή Αγσγή

9.Πνηά

δύλακε Σν Βάξνο

απνηξέπεη

ηε

Ζ Σξηβή

Δηδηθή Αγσγή

Ν

Ν%

Ν

Ν%

Υ2

p

4

12,9%

12

36,4%

ρ2(2)=18,725

<0,001

0

0%

9

27,3%

Υ2(3)=18,415

<0,001

ρ2(3)=18,443

<0,001

βύζηζε

ησλ

πινίσλ

ζηε Ζ Άλσζε

27

87,1%

12

36,4%

13.ηνλ

ππξήλα Πξσηφληα

7

22,6%

20

60,6%

ηνπ

αηόκνπ

Ζιεθηξφληα

1

3,2%

5

15,2%

Νεηξφληα

0

0%

1

3%

Πξσηφληα

23

74,2%

7

21,2%

Πξσηφληα

0

0%

2

6,1%

Νεηξφληα

3

9,7%

15

45,5%

Ζιεθηξφληα

28

90,3%

13

39,4%

Ννπθιεφληα

0

0%

3

9,1%

ζάιαζζα;

ππάξρνπλ:

θαη
λεηξφληα
14.Πνηά
ζσκαηίδηα
θνξηηζκέλα
αξλεηηθά;

είλαη
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ηελ ελδέθαηε εξψηεζε νη καζεηέο θιήζεθαλ λα απνθαζίζνπλ ζε πνηα απφ
ηα ζρήκαηα πνπ ηνπο δφζεθαλ αζθνχληαη δπλάκεηο απσζηηθέο θαη ζε πνηα δπλάκεηο
ειθηηθέο. Καη ζε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα κεγαιχηεξν πνζνζηφ καζεηψλ ηππηθήο
εθπαίδεπζεο απάληεζε ζσζηά κε ηηο δηαθνξέο λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Σα
απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (πίλαθαο 3.1.6). Με κπιε ρξψκα έρεη
ζεκεησζεί ε ζσζηή απάληεζε.

Πίλαθαο 3.1.6.
Γεληθή Αγσγή

Δηδηθή Αγσγή

Ν

Ν%

Ν

Ν%

Υ2(1)

p

Διθηηθή

5

16,1%

16

50%

8,129

0,004

Απσζηηθή

26

83,9%

16

50%

Διθηηθή

28

90,3%

15

46,9%

13,718

<0,001

Απσζηηθή

3

9,7%

17

53,1%

Διθηηθή

3

9,7%

15

46,9%

10,676

0,001

Απσζηηθή

28

90,3%

17

53,1%

ηε δσδέθαηε δξαζηεξηφηεηα νη καζεηέο θιήζεθαλ λα ραξαθηεξίζνπλ 7
θσηεηλέο πεγέο σο ηερλεηέο ή θπζηθέο. Ο αξηζκφο ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ ησλ
καζεηψλ ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζε απηή ηελ εξψηεζε ππεξείρε ρσξίο λα είλαη νη
δηαθνξέο πάληα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Γηα ηνλ ήιην ην απνηέιεζκα δελ είλαη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ (ρ2(1)=3,052, p=0,081), γηα ηε ιάκπα ην απνηέιεζκα είλαη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ (ρ2(1)=15,868, p<0,001) γηα ην θεγγάξη ην απνηέιεζκα είλαη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ (ρ2(1)=3,842, p=0,05), ην απνηέιεζκα δελ είλαη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθφ (ρ2(1)=0,148, p=0,701). Γηα ηελ ηειεφξαζε ην απνηέιεζκα είλαη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ (ρ2(1)=6,280, p=0,012), γηα ηελ αζηξαπή ην απνηέιεζκα είλαη
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ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ (ρ2(1)=7.310, p=0,07). Σέινο γηα ηα αζηέξηα ην απνηέιεζκα
είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ (ρ2(1)=10,137, p=0,001). Σα πνζνζηά φισλ ησλ
απαληήζεσλ θαη νη ηηκέο ηνπ δείθηε ρ2 θαη ηεο p θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 3.1.7.
Πίλαθαο 3.1.7.
Γεληθή Αγσγή

Ήιηνο

Λάκπα

Φεγγάξη

Κεξί

Ν

Ν%

Ν

Ν%

Υ2(1)

p

Φπζηθή

31

100%

29

90,6%

3,052

0,081

Σερλεηή

0

0%

3

9,4%

Φπζηθή

0

0%

13

40,6%

15,868

<0,001

Σερλεηή

31

100%

19

59,4%

Φπζηθή

30

96,8%

26

81,3%

3,842

0,050

Σερλεηή

1

3,2%

6

18,8%

Φπζηθή

17

54,8%

16

50%

0,148

0,701

Σερλεηή

14

45,2%

16

50%

2

6,5%

10

31,3%

6,280

0,012

Σερλεηή

29

93,5%

22

68,8%

Φπζηθή

30

96,8%

23

71,9%

7.310

0,007

Σερλεηή

1

3,2%

9

28,1%

Φπζηθή

29

93,5%

19

59,4%

10,137

0,001

Σερλεηή

2

6,5%

13

40,6%

Σειεφξαζε Φπζηθή

Αζηξαπή

Αζηέξηα

Δηδηθή Αγσγή

ην δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δφζεθαλ ζηνπο καζεηέο 17
πξνηάζεηο ζρεηηθέο κε ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε θαη ηε ζηάζε ησλ καζεηψλ
απέλαληη ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο. Γηα ηηο πξνηάζεηο απηέο έπξεπε λα επηιέμνπλ απφ
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κηα θιίκαθα Likert ζε πνην βαζκφ ζπκθσλνχλ ή δηαθσλνχλ κε ηελ εθάζηνηε
πξφηαζε. Οη εξσηήζεηο 6,13,15,17 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηφρν έρνπλ λα αληρλεχζνπλ
ηελ άπνςε ησλ καζεηψλ γηα ηελ ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε. Απφ ηηο απαληήζεηο
θαίλεηαη φηη νη καζεηέο ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο θξαηνχλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη
ζηελ ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε, αιιά δελ είλαη ηφζν έλζεξκνη φζν νη καζεηέο
εηδηθήο αγσγήο ησλ νπνίσλ ηα πνζνζηά είλαη πςειφηεξα. Σα απνηειέζκαηα πνπ
κεηξήζεθαλ είλαη ηα πεξηζζφηεξα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά θαη κεηξήζεθαλ κε ην
θξηηήξην Wilcoxon Mann Whitney test γηα ηηο κεηαβιεηέο δηάηαμεο. Οη ππφινηπεο
εξσηήζεηο, δει 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, αλαθέξνληαη ζηελ θαηαλφεζε
ηνπ καζήκαηνο απφ ηνπο καζεηέο. Οη απαληήζεηο δελ παξνπζηάδνπλ φιεο ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Ο έιεγρνο ησλ δηαθνξψλ ζηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ αλάινγα
κε ην θχιν, κε ρξήζε ηνπ θξηηεξίνπ Wilcoxon Mann Whitney test δελ έδσζε
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα.
Καη νη δχν νκάδεο καζεηψλ ζπκθσλνχλ φηη γηα λα θαηαλνήζνπλ ηηο βαζηθέο
ηδέεο ηεο θπζηθήο πξέπεη λα δηαβάζνπλ ηε ζεσξία λα κειεηήζνπλ ηα πξνβιήκαηα θαη
λα πξνζέρνπλ ηνλ θαζεγεηή κέζα ζηελ ηάμε ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ. Οη απαληήζεηο
ζηελ εξψηεζε απηή δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Ζ δεχηεξε εξψηεζε αθνξνχζε
ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παίξλνπλ νη καζεηέο απφ ηελ απφδεημε ελφο ηχπνπ θαη νη
απαληήζεηο θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (3.1.8). Οη απαληήζεηο παξνπζηάδνπλ
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο.
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Πίλαθαο 3.1.8.
2.Σν κόλν πνπ καζαίλσ από ηελ επεμήγεζε θαη ηελ απόδεημε ελόο ηύπνπ
είλαη όηη κπνξώ λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζσ γηα λα ιύζσ ην πξόβιεκα.
Γεληθή Αγσγή

Δηδηθή Αγσγή

Ν

N

Ν%

Ν%

Γηαθσλψ έληνλα

1

3,2%

0

0%

δηαθσλψ

6

19,4%

1

3%

Γε ζπκθσλψ νχηε 8

25,8%

10

30,3%

δηαθσλψ

p

0,025

ζπκθσλψ

14

45,2%

13

39,4%

πκθσλψ απφιπηα

2

6,5%

9

27,3%
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Απφ ηελ εξψηεζε 3 πξνθχπηεη φηη νη καζεηέο ηππηθήο εθπαίδεπζεο ρξεηάδνληαη
ιηγφηεξν ρξφλν γηα ηελ θαηαλφεζε θπζηθψλ ηχπσλ αθνχ ζηελ εξψηεζε απηή ην
16,1% θαη ην 6,5% ησλ καζεηψλ γεληθήο εθπαίδεπζεο ζπκθσλνχλ θαη ζπκθσλνχλ
απφιπηα αληίζηνηρα έλαληη ηνπ 27,3% θαη ηνπ 33,3% ησλ καζεηψλ εηδηθήο αγσγήο.
Οη απαληήζεηο παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο θαη παξνπζηάδνληαη
ζηνλ πίλαθα 3.1.9. ηελ ηέηαξηε εξψηεζε πνπ αθνξά ζηελ θαηαλφεζε ησλ
εμηζψζεσλ έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαίλεηαη λα
θαηαλννχλ ηηο εμηζψζεηο ζε βάζνο ζε αληίζεζε κε ηνπο καζεηέο εηδηθήο αγσγήο. Οη
δηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο θαη ηα απνηειέζκαηα
θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 3.1.10:

Πίλαθαο 3.1.9.

3. Καηαλαιώλσ πνιύ ρξόλν γηα λα θαηαιάβσ ηνπιάρηζην κεξηθνύο ηύπνπο
πνπ καζαίλνπκε ζηελ ηάμε ή πνπ ππάξρνπλ ζην βηβιίν.
Γεληθή Αγσγή

Δηδηθή Αγσγή

Ν

N

Ν%

Ν%

Γηαθσλψ έληνλα

0

0%

0

0%

Γηαθσλψ

10

32,3%

0

0%

Γε ζπκθσλψ νχηε 14
δηαθσλψ

45,2%

13

39,4%

πκθσλψ

5

16,1%

9

27,3%

πκθσλψ απφιπηα

2

6,5%

11

33,3%

p

<0,001
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Πίλαθαο 3.1.10.
4. Σε αυτό το μάκθμα , δεν περιμζνω να κατανοιςω τισ εξιςϊςεισ ςε βάκοσ, απλά τισ
δζχομαι όπωσ μου δίνονται.

Γεληθή Αγσγή
N

Δηδηθή Αγσγή

N%

N

Γηαθσλψ έληνλα

0

0%

1

3%

Γηαθσλψ

10

32,3%

0

0%

25,8%

6

18,2%

Γε δηαθσλψ νχηε 8

p

N%

0,003

ζπκθσλψ
πκθσλψ

9

29%

18

54,5%

πκθσλψ απφιπηα

4

12,9%

8

24,2%

ηελ πέκπηε εξψηεζε πνπ αθνξά ζηελ ζχλδεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ κε
ηνπο θπζηθνχο λφκνπο νη καζεηέο εηδηθήο αγσγήο θαίλεηαη λα θαηαλννχλ ηε ζχλδεζε
απηή ζε αληίζεζε κε ηνπο καζεηέο εηδηθήο αγσγήο .Οη απαληήζεηο παξνπζηάδνπλ
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο θαη παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 3.1.11.
Πίλαθαο 3.1.11.
5. Οη

θπζηθνί λόκνη έρνπλ κηθξή ζρέζε κε όηη εγώ αληηιακβάλνκαη ζηνλ

πξαγκαηηθό θόζκν.
Γεληθή Αγσγή
N

Δηδηθή Αγσγή

N%

N

N%

Γηαθσλψ έληνλα

3

9,7%

0

0%

Γηαθσλψ

13

41,9%

2

6,1%

19,4%

11

33,3%

Γε δηαθσλψ νχηε 6

p

<0,001
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ζπκθσλψ
πκθσλψ

9

29%

12

36,4%

πκθσλψ απφιπηα

0

0%

8

24,2%

Οη δχν νκάδεο ζπκθσλνχλ ζην φηη ηνπο αξέζεη λα θάλνπλ κάζεκα ζε κηα ηάμε
πνπ έρεη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη καζεηέο ηππηθήο εθπαίδεπζεο. Οη
απαληήζεηο δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο.
ηελ έβδνκε εξψηεζε ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ καζεηψλ ηππηθήο
εθπαίδεπζεο δηαθσλνχλ κε ηελ άπνςε φηη ν βαζκφο ηνπο ζην κάζεκα θαζνξίδεηαη
απφ ην πφζν εμνηθεησκέλνο είλαη ν θάζε καζεηήο κε ηελ χιε θαη είλαη αλεμάξηεηνο κε
απφ ηε δηνξαηηθφηεηα θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ελψ νη καζεηέο εηδηθήο αγσγήο
ζπκθσλνχλ κε ηελ άπνςε απηή. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο δηαθνξέο θαη θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 3.1.12.
Πίλαθαο 3.1.12.
7. Ο βαζκόο κνπ ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο θαζνξίδεηαη από ην πόζν
εμνηθεησκέλνο είκαη κε ηελ ύιε. Ζ δηνξαηηθόηεηα θαη ε δεκηνπξγηθόηεηα δελ
παίδνπλ θαλέλα ξόιν.
Γεληθή Αγσγή
N

Δηδηθή Αγσγή

N%

N

N%

Γηαθσλψ έληνλα

2

6,7%

0

0%

Γηαθσλψ

16

53,3%

2

6,1%

16,7%

10

30,3%

Γε δηαθσλψ νχηε 5

p

<0,001

ζπκθσλψ
πκθσλψ

5

16,7%

16

48,5%

πκθσλψ απφιπηα

2

6,7%

5

15,2%
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ηελ φγδνε εξψηεζε ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ καζεηψλ ηππηθήο εθπαίδεπζεο
δηαθσλεί κε ηελ άπνςε φηη ιίγνη άλζξσπνη είλαη ηθαλνί λα θαηαλννχλ πξαγκαηηθά ηε
θπζηθή, ελψ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ καζεηψλ εηδηθήο αγσγήο δηαθσλεί κε απηή ηελ
άπνςε. Οη απαληήζεηο παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο θαη
παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 3.1.13.:
Πίλαθαο 3.1.13.
8. Μόλν ιίγνη άλζξσπνη είλαη ηθαλνί λα θαηαλννύλ πξαγκαηηθά ηε θπζηθή.
Γεληθή Αγσγή
N

Δηδηθή Αγσγή

N%

N

Γηαθσλψ έληνλα

1

3,2%

0

0%

Γηαθσλψ

16

51,6%

2

6,1%

12,9%

7

21,2%

Γε δηαθσλψ νχηε 4

p

N%

<0,001

ζπκθσλψ
πκθσλψ

7

22,6%

13

39,4%

πκθσλψ απφιπηα

3

9,7%

11

33,3%

ηελ δέθαηε εξψηεζε ε νπνία αθνξά ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ
καζήκαηνο φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη πνιινί δηαθνξεηηθνί ηξφπνη δηδαζθαιίαο ην
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ ηππηθήο εθπαίδεπζεο ζπκθσλεί απφιπηα .Σν
κεγαιχηεξν κέξνο ησλ καζεηψλ εηδηθήο αγσγήο νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί κε ηελ
άπνςε απηή. Οη απαληήζεηο δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο θαη
θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 3.1.14:
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Πίλαθαο 3.1.14.
10.Μαζαίλσ θαιύηεξα όηαλ νη θαζεγεηέο ρξεζηκνπνηνύλ πνιινύο δηαθνξεηηθνύο
ηξόπνπο γηα λα δηδάμνπλ.
Γεληθή Αγσγή
N

Δηδηθή Αγσγή

N%

N

p

N%

Γηαθσλψ έληνλα

1

3,2%

0

0%

Γηαθσλψ

1

3,2%

3

9,1%

Γε δηαθσλψ νχηε 2

6,5%

16

48,5%

<0,001

ζπκθσλψ
πκθσλψ

17

54,8%

12

36,4%

πκθσλψ απφιπηα

10

32,3%

2

6,1%

ην ρξφλν πνπ θαηαλαιψλνπλ νη καζεηέο αλαθέξεηαη θαη ε εξψηεζε 11 ζηελ νπνία
ην 57,6% θαη ην 21,2% ησλ καζεηψλ εηδηθήο αγσγήο ζπκθσλνχλ θαη ζπκθσλνχλ
απφιπηα έλαληη ηνπ 35,5% θαη ηνπ 3,2% ησλ καζεηψλ ηππηθήο εθπαίδεπζεο, ζηελ
πξφηαζε φηη μνδεχνπλ πνιχ ρξφλν γηα λα ιχζνπλ κηα άζθεζε θαη γηα ην ιφγν ζα ήηαλ
θαιχηεξν λα ξσηήζνπλ θάπνηνλ πνπ ηα θαηαθέξλεη θαιχηεξα. Σα απνηειέζκαηα
παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο θαη θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα
3.1.15.:
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Πίλαθαο 3.1.15.
11. Σν λα μνδεύσ πνιύ ρξόλν (πεξηζζόηεξν από κηζή ώξα) γηα λα ιύζσ κηα
άζθεζε είλαη άζθνπν . Καιύηεξα λα ξσηήζσ θάπνηνλ πνπ ηα θαηαθέξλεη
θαιύηεξα.
Γεληθή Αγσγή

Δηδηθή Αγσγή

N

N%

N

N%

Γηαθσλψ έληνλα

2

6,5%

0

0%

Γηαθσλψ

9

29%

0

0%

Γε δηαθσλψ νχηε

8

25,8%

7

21,2%

πκθσλψ

11

35,5%

19

57,6%

πκθσλψ απφιπηα

1

3,2%

7

21,2%

p

<0,001

ζπκθσλψ

ηελ δσδέθαηε εξψηεζε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ κε ήπηεο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζπκθσλνχλ θαη ζπκθσλνχλ απφιπηα κε ηελ πξφηαζε φηη
έρνπλ πξφβιεκα κε ηελ απνκλεκφλεπζε φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξέπεη λα
γλσξίδνπλ. Σν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ ηππηθήο εθπαίδεπζεο πνπ ζπκθσλνχλ κε ηελ
πξφηαζε απηή είλαη ίζν κε ην πνζνζηφ απηψλ πνπ δηαθσλνχλ κε ηε πξφηαζε. Οη
απαληήζεηο παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο θαη ηα απνηειέζκαηα
θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 3.1.16.:
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Πίλαθαο 3.1.16.
12. Έλα κεγάιν πξόβιεκα απηνύ ηνπ καζήκαηνο είλαη λα απνκλεκνλεύζσ όιεο
ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα γλσξίδσ.
Γεληθή Αγσγή
N

Δηδηθή Αγσγή

N%

N

N%

Γηαθσλψ έληνλα

1

3,2%

0

0%

Γηαθσλψ

1

3,2%

1

3%

41,9%

4

12,1%

Γε δηαθσλψ νχηε 13
ζπκθσλψ

p

0,007

πκθσλψ

13

41,9%

21

63,3%

πκθσλψ απφιπηα

3

9,7%

7

21,2%

ηελ δέθαηε ηξίηε εξψηεζε πνπ αθνξά ζηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε θαη
ζην αλ νη καζεηέο καζαίλνπλ θαιχηεξα ζε κηα αίζνπζα κε καζεηέο κε καζεζηαθέο
δπζθνιίεο θαη καζεηέο ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη νη δχν νκάδεο καζεηψλ απαληνχλ
πσο ζπκθσλνχλ. Σν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είλαη
φκσο πνιχ κεγαιχηεξν απφ απηφ ησλ καζεηψλ ηππηθήο εθπαίδεπζεο. Σα
απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 3.1.17.
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Πίλαθαο 3.1.17.
13. Μαζαίλσ θαιύηεξα ζε κηα αίζνπζα κε καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη
καζεηέο ηππηθήο εθπαίδεπζεο.
Γεληθή Αγσγή
N

Δηδηθή Αγσγή

N%

N

N%

Γηαθσλψ έληνλα

1

3,2%

0

0%

Γηαθσλψ

5

16,1%

2

6,1%

Γε δηαθσλψ νχηε 8

25,8%

6

18,2%

p

0,027

ζπκθσλψ
πκθσλψ

16

51,6%

20

60,6%

πκθσλψ απφιπηα

1

3,2%

5

15,2%

ηελ δέθαηε ηέηαξηε εξψηεζε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ ηππηθήο
εθπαίδεπζεο δηαθσλεί φηη κπνξεί λα πεξάζεη ην κάζεκα ρσξίο λα κάζεη θπζηθή πνιχ
θαιά ελψ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο
δηαθσλεί. Οη απαληήζεηο παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο θαη
παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 3.1.18:
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Πίλαθαο 3.1.18
14. Δίλαη πηζαλό λα πεξάζσ ην κάζεκα ρσξίο λα κάζσ θπζηθή πνιύ θαιά.
Γεληθή Αγσγή
N

Δηδηθή Αγσγή

N%

N

N%

Γηαθσλψ έληνλα

6

19,4%

0

0%

Γηαθσλψ

11

35,5%

1

3%

19,4%

11

33,3%

Γε δηαθσλψ νχηε 6

p

<0,001

ζπκθσλψ
πκθσλψ

8

25,8%

16

48,5%

πκθσλψ απφιπηα

0

0%

5

15,2%

Ζ δέθαηε πέκπηε εξψηεζε αθνξά ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε .Σν
κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαη ησλ δχν νκάδσλ ζπκθσλεί κε ηελ άπνςε φηη πξνζπαζνχλ
πεξηζζφηεξν φηαλ βξίζθνληαη ζε κηα αίζνπζα κε καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο
θαη καζεηέο ηππηθήο εθπαίδεπζεο. Όκσο ην πνζνζηφ γηα ηνπο καζεηέο εηδηθήο αγσγήο
πνπ ζπκθσλεί είλαη πνιχ κεγαιχηεξν θαη επηπιένλ έλα ηθαλνπνηεηηθφ πνζνζηφ
καζεηψλ ηππηθήο εθπαίδεπζεο δηαθσλεί κε ηελ άπνςε απηή. Σα απνηειέζκαηα
παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 3.1.19.
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Πίλαθαο 3.1.19.
15.Πξνζπαζώ πεξηζζόηεξν όηαλ βξίζθνκαη ζε κηα αίζνπζα κε καζεηέο κε
καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη καζεηέο ηππηθήο εθπαίδεπζεο
Γεληθή Αγσγή

Δηδηθή Αγσγή

N

N%

N

N%

Γηαθσλψ έληνλα

0

0%

0

0%

Γηαθσλψ

6

19,4%

0

0%

Γε δηαθσλψ νχηε

10

32,3%

9

27,3%

πκθσλψ

15

48,4%

20

60,6%

πκθσλψ απφιπηα

0

0%

4

12,1%

P

0,007

ζπκθσλψ

ηελ δέθαηε έθηε εξψηεζε ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ εηδηθήο
αγσγήο ζπκθσλνχλ ζηελ άπνςε φηη θαλείο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ έρεη πξφβιεκα
λα κάζεη θπζηθή απιά θάπνηνη καζαίλνπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Οη απαληήζεηο
παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο θαη θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα
3.1.20.
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Πίλαθαο 3.1.20.
16. Καλείο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ έρεη πξόβιεκα λα κάζεη θπζηθή, απιά
θάπνηνη καζεηέο καζαίλνπλ κε δηαθνξεηηθό ηξόπν.
Γεληθή Αγσγή

Δηδηθή Αγσγή

N

N%

N

N%

Γηαθσλψ έληνλα

0

0%

0

0%

Γηαθσλψ

1

3,2%

0

0%

Γε δηαθσλψ νχηε

14

45,2%

7

21,2%

πκθσλψ

14

45,2%

22

66,7%

πκθσλψ απφιπηα

2

6,5%

4

12,1%

P

0,024

ζπκθσλψ

Σέινο ζηελ δέθαηε έβδνκε εξψηεζε θαη νη δχν νκάδεο ζπκθσλνχλ κε ηελ
άπνςε φηη φινη καζεηέο είλαη ίζνη κέζα ζηελ ηάμε ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ κε ην
πνζνζηφ ησλ καζεηψλ εηδηθήο αγσγήο λα είλαη κεγαιχηεξν απφ απηφ ησλ καζεηψλ
ηππηθήο εθπαίδεπζεο. Οη απαληήζεηο παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο
θαη θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 3.1.21.:
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Πίλαθαο 3.1.21..
17. Όινη νη καζεηέο (κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ηππηθήο εθπαίδεπζεο)
είκαζηε ίζνη κέζα ζηελ ηάμε ηνπ γεληθνύ ζρνιείνπ.
Γεληθή Αγσγή

Δηδηθή Αγσγή

N

N%

N

N%

Γηαθσλψ έληνλα

1

3,2%

2

6,1%

Γηαθσλψ

1

3,2%

3

9,1%

Γε δηαθσλψ νχηε

4

12,9%

4

12,1%

πκθσλψ

10

32,3%

17

51,5%

πκθσλψ απφιπηα

15

48,4%

7

21,2%

p

0,048

ζπκθσλψ

Ο έιεγρνο αμηνπηζηίαο εζσηεξηθήο ζπλνρήο γηα ηελ θιίκαθα ζηάζεσλ ησλ καζεηψλ
έγηλε κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε Cronbach‟s a, νπνίνο βξέζεθε ίζνο κε .840.
πλεπψο ε θιίκαθα έρεη κηα θαιή εζσηεξηθή ζπλνρή.

Cronbach's Alpha

N of Items

,840

17
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3.2. Απαληήζεηο θαζεγεηώλ
Σν εξσηεκαηνιφγην ησλ θαζεγεηψλ απνηειείηαη απφ 27 εξσηήζεηο. Υξεζηκνπνηείηαη
κηα 5βαζκε θιίκαθα ηχπνπ Likert πξνθεηκέλνπ νη ζπκκεηέρνληεο λα δειψζνπλ ην
βαζκφ ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο ηνπο κε θάζε δήισζε (απφ ην «ζπκθσλψ απφιπηα»
σο ην «δηαθσλψ απφιπηα»). ηφρνο ησλ εξσηήζεσλ ήηαλ λα αληρλεχζνπλ ηελ άπνςε
ησλ θαζεγεηψλ θπζηθήο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε. Ο έιεγρνο ηεο
ζεκαληηθφηεηαο έγηλε κε ην θξηηήξην Wilcoxon Mann Whitney test γηα ηηο κεηαβιεηέο
δηάηαμεο. Σα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα θαίλνληαη κε bold.

3.2.1. Οη απόςεηο ησλ θαζεγεηώλ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε
Οη θαζεγεηέο αλαγλσξίδνπλ ην δηθαίσκα ησλ καζεηψλ εηδηθήο αγσγήο λα
εθπαηδεχνληαη ζηηο ηάμεηο ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ, φπσο θαίλεηαη ζηελ 1ε εξψηεζε κε
ηελ νπνία ζπκθσλεί απφιπηα ην 53,8% ησλ αληξψλ θαη ην 69,2% ησλ γπλαηθψλ.
Πηζηεχνπλ πσο δελ είλαη δχζθνιν λα δηαηεξεζεί ε πεηζαξρία κέζα ζηε γεληθή ηάμε
εάλ ζπλππάξρνπλ καζεηέο εηδηθήο θαη καζεηέο ηππηθήο αγσγήο, αθνχ ζηελ εξψηεζε
3 δηαθσλεί ην 38,5% ησλ αληξψλ θαη ην 46,2% ησλ γπλαηθψλ. πκθσλνχλ ζηελ
πξφηαζε φηη ε εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε κπνξεί λα απνθέξεη πνιιά νθέιε ζηηο
νηθνγέλεηεο ησλ καζεηψλ κε εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (ην 61,5 % αληξψλ θαη γπλαηθψλ
ζπκθσλνχλ απφιπηα). Παξάιιεια, ζεσξνχλ φηη νη ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο
δελ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ απνηειεζκαηηθά απφ ηνλ δάζθαιν γεληθήο αγσγήο
αθνχ κε ηελ πξφηαζε απηή (8) ζπκθσλεί ην 38,5% ησλ αληξψλ θαη ην 76,9% ησλ
γπλαηθψλ. Δπίζεο,

θξίλνπλ απαξαίηεηε

ηελ απφθηεζε γλψζεσλ γηα ηελ

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπκπεξίιεςεο ζην γεληθφ ζρνιεηφ πξνηνχ απηή εθαξκνζηεί
ζε επξεία θιίκαθα (εξψηεζε 9, ζπκθσλεί ην 61,5% ησλ αληξψλ θαη ην 69,2% ησλ
αληξψλ). Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 3.2.1.

61

Πίλαθαο 3.2.1.
Άλδξεο

1. Οη καζεηέο κε εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο έρνπλ
ην δηθαίσκα λα εθπαηδεύνληαη
ζε ηάμεηο ηνπ γεληθνύ ζρνιείνπ
, καδί κε ηνπο ππόινηπνπο
καζεηέο ρσξίο εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.

2.Ζ εθπαηδεπηηθή
ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηώλ κε
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην
γεληθό ζρνιεηό δελ απνηειεί
επηζπκεηή εθπαηδεπηηθή
πξαθηηθή γηα ηνπο καζεηέο
ρσξίο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.

3. Δίλαη δύζθνιν λα
δηαηεξεζεί ε πεηζαξρία κέζα
ζηελ ζρνιηθή αίζνπζα , όηαλ
ζπλππάξρνπλ καζεηέο κε θαη
ρσξίο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.

4. Πξέπεη λα παξέρνληαη όιεο
νη επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο κε
εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο
πξνθεηκέλνπ λα απνδώζνπλ ην
κέγηζην δπλαηό ζηελ ηάμε ηνπ
γεληθνύ ζρνιείνπ.

5. Η εκπαιδευτικι
ςυμπερίλθψθ των μακθτϊν με
ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ
ςτο γενικό ςχολείο μπορεί να

Γπλαίθεο

Ν

Ν%

Ν

Ν%

πκθσλψ απφιπηα

7

53,8%

9

69,2%

πκθσλψ

3

23,1%

3

23,1%

Οχηε ζπκθσλψ
νχηε δηαθσλψ

2

15,4%

1

7,7%

Γηαθσλψ

1

7,7%

0

0%

Γηαθσλψ απφιπηα

0

0%

0

0%

πκθσλψ απφιπηα

0

0%

0

0%

πκθσλψ

3

23,1%

0

0%

Οχηε ζπκθσλψ
νχηε δηαθσλψ

4

30,8%

3

23,1%

Γηαθσλψ

4

30,8%

9

69,2%

Γηαθσλψ απφιπηα

2

15,4%

1

7,7%

πκθσλψ απφιπηα

0

0%

0

0%

πκθσλψ

2

15,4%

4

30,8%

Οχηε ζπκθσλψ
νχηε δηαθσλψ

2

15,4%

3

23,1%

Γηαθσλψ

5

38,5%

6

46,2%

Γηαθσλψ απφιπηα

4

30,8%

0

0%

πκθσλψ απφιπηα

10

76,9%

12

92,3%

πκθσλψ

3

23,1%

1

7,7%

Οχηε ζπκθσλψ
νχηε δηαθσλψ

0

0%

0

0%

Γηαθσλψ

0

0%

0

0%

Γηαθσλψ απφιπηα

0

0%

0

0%

πκθσλψ απφιπηα

8

61,5%

8

61,5%

πκθσλψ

0

0%

4

30,8%

Οχηε ζπκθσλψ

5

38,5%

1

7,7%

p

0,330

0,192

0,079

0.286

0.554
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αποφζρει πολλά οφζλθ ςτισ
οικογζνειεσ αυτϊν των
μακθτϊν.

6. Οη γνλείο ησλ καζεηώλ κε
εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο
πξνηηκνύλ λα εθπαηδεύεηαη ην
παηδί ηνπο ζε ηάμεηο ηνπ
γεληθνύ ζρνιείνπ

7. Οη πεξηζζόηεξνη εηδηθνί
παηδαγσγνί δελ έρνπλ ηηο
απαξαίηεηεο γλώζεηο
πξνθεηκέλνπ λα δηδάμνπλ ζε
κηα γεληθή ηάμε.

8. Οη ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο δελ κπνξνύλ λα
ηθαλνπνηεζνύλ
απνηειεζκαηηθά από ηνλ
δάζθαιν ηεο γεληθήο ηάμεο.

9. Υξεηάδεηαη λα κάζνπκε
πεξηζζόηεξα γηα ηελ
απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο
ζπκπεξίιεςεο ησλ καζεηώλ
κε εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην
γεληθό ζρνιείν, πξνηνύ απηή
εθαξκνζηεί ζε επξεία
θιίκαθα.

10. Γε ρξεηάδεηαη εηδηθή
θαηάξηηζε πξνθεηκέλνπ λα
δηδάμεη θάπνηνο ζε κηα γεληθή
ηάμε όπνπ έρνπλ
ζπκπεξηιεθζεί καζεηέο κε

νχηε δηαθσλψ
Γηαθσλψ

0

0%

0

0%

Γηαθσλψ απφιπηα

0

0%

0

0%

πκθσλψ απφιπηα

4

30,8%

2

15,4%

πκθσλψ

4

30,8%

7

53,8%

Οχηε ζπκθσλψ
νχηε δηαθσλψ

2

15,4%

2

15,4%

Γηαθσλψ

3

23,1%

2

15,4%

Γηαθσλψ απφιπηα

0

0%

0

0%

πκθσλψ απφιπηα

1

7,7%

0

0%

πκθσλψ

3

23,1%

2

15,4%

Οχηε ζπκθσλψ
νχηε δηαθσλψ

1

7,7%

2

15,4%

Γηαθσλψ

5

38,5%

6

46,2%

Γηαθσλψ απφιπηα

3

23,1%

3

23,1%

πκθσλψ απφιπηα

4

30,8%

2

15,4%

πκθσλψ

5

38,5%

10

76,9%

Οχηε ζπκθσλψ
νχηε δηαθσλψ

3

23,1%

1

7,7%

Γηαθσλψ

1

7,7%

0

0%

Γηαθσλψ απφιπηα

0

0%

0

0%

πκθσλψ απφιπηα

4

30,8%

2

15,4%

πκθσλψ

8

61,5%

9

69,2%

Οχηε ζπκθσλψ
νχηε δηαθσλψ

1

7,7%

2

15,4%

Γηαθσλψ

0

0%

0

0%

Γηαθσλψ απφιπηα

0

0%

0

0%

πκθσλψ απφιπηα

0

0%

0

0%

πκθσλψ

0

0%

0

0%

Οχηε ζπκθσλψ
νχηε δηαθσλψ

1

7,7%

0

0%

0.893

0.627

0.773

0.314

0.601
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εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Γηαθσλψ

5

38,5%

8

61,5%

Γηαθσλψ απφιπηα

7

53,8%

5

38,5%

πκθσλψ απφιπηα

0

0%

0

0%

πκθσλψ

2

15,4%

3

23,1%

Οχηε ζπκθσλψ
νχηε δηαθσλψ

5

38,5%

6

46,2%

Γηαθσλψ

6

46,2%

4

30,8%

Γηαθσλψ απφιπηα

0

0%

0

,0%

12. Δίλαη εθηθηό λα δηδάμνπκε

πκθσλψ απφιπηα

3

23,1%

5

38,5%

καζεηέο κε θαη ρσξίο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηελ
ίδηα ηάμε.

πκθσλψ

7

53,8%

5

38,5%

Οχηε ζπκθσλψ
νχηε δηαθσλψ

0

0%

3

23,1%

Γηαθσλψ

3

23,1%

0

0%

Γηαθσλψ απφιπηα

0

0%

0

0%

11. Οι περιςςότεροι μακθτζσ
με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ
ανάγκεσ δεν παρουςιάηουν
προβλιματα ςυμπεριφοράσ
όταν ςυμμετζχουν ςτθν τάξθ
του γενικοφ ςχολείου.

0.423

0.426

3.2.2. Οη απόςεηο ησλ θαζεγεηώλ γηα ηα αλακελόκελα νθέιε πνπ κπνξεί λα
πξνθύςνπλ από ηελ εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο.
ε απηφ ην κέξνο νη θαζεγεηέο ζπκθσλνχλ φηη ε εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε
πξνσζεί ηελ θνηλσληθή αλεμαξηεζία ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο
(ζπκθσλεί ην 46,2% ησλ αληξψλ θαη ην 69,2 % ησλ γπλαηθψλ) θαη επίζεο ζπκθσλνχλ
ζηελ πξφηαζε φηη ε εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε εληζρχεη ηελ απηνεθηίκεζε ησλ
καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (ζπκθσλεί ην 61,5% ησλ αληξψλ θαη ην
38,5% ησλ γπλαηθψλ). Δπίζεο έλα κεγάιν πνζνζηφ ζπκθσλεί φηη είλαη πηζαλφ νη
καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα απνκνλσζνχλ ηη εληζρχεηαη ηνπο καζεηέο
ζην γεληθφ ζρνιείν (69,2% άλδξεο θαη 50% γπλαίθεο). Δπηπιένλ ην κεγαιχηεξν
πνζνζηφ απνδέρεηαη ηελ άπνςε φηη σο εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή εληζρχεη ηελ απνδνρή
ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο απφ ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο θαη ζπκθσλεί φηη εληζρχεηαη ε
θνηλσληθή αλεμαξηεζία θαη ε απηνεθηίκεζε γηα ηα παηδηά κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο (46,2% άληξεο, 69,2% γπλαίθεο). Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ
παξαθάησ πίλαθα 3.2.2.
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Πίλαθαο 3.2.2.
Άλδξεο
Ν

Ν%

Ν

Ν%

7

53,8%

6

46,2%

3

23,1%

7

53,8%

2

15,4%

0

0%

Γηαθσλψ

1

7,7%

0

0%

Γηαθσλψ απφιπηα

0

0%

0

0%

πκθσλψ απφιπηα

7

53,8%

8

61,5%

πκθσλψ

2

15,4%

3

23,1%

Οχηε ζπκθσλψ
νχηε δηαθσλψ

3

23,1%

0

0%

Γηαθσλψ

1

7,7%

2

15,4%

Γηαθσλψ απφιπηα

0

0%

0

0%

πκθσλψ απφιπηα

0

,0%

0

,0%

πκθσλψ

9

69,2%

6

50,0%

Οχηε ζπκθσλψ
νχηε δηαθσλψ

3

23,1%

5

41,7%

Γηαθσλψ

1

7,7%

1

8,3%

Γηαθσλψ απφιπηα

0

0%

0

0%

πκθσλψ απφιπηα

4

30,8%

7

53,8%

πκθσλψ

6

46,2%

6

46,2%

Οχηε ζπκθσλψ
νχηε δηαθσλψ

3

23,1%

0

0%

Γηαθσλψ

0

0%

0

0%

Γηαθσλψ απφιπηα

0

0%

0

0%

πκθσλψ απφιπηα

0

,0%

1

7,7%

πκθσλψ

6

46,2%

9

69,2%

Οχηε ζπκθσλψ
νχηε δηαθσλψ

6

46,2%

3

23,1%

πκθσλψ απφιπηα
13. Ζ εθπαηδεπηηθή
ζπκπεξίιεςε είλαη θνηλσληθά
πκθσλψ
σθέιηκε γηα ηα καζεηέο κε
εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.
Οχηε ζπκθσλψ
νχηε δηαθσλψ

14. Οι μακθτζσ με ειδικζσ
εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ κα
αποκτιςουν γρθγορότερα
περιςςότερεσ γνϊςεισ και
δεξιότθτεσ ςε ζνα ειδικό
ςχολείο ι ςε μια ξεχωριςτι
τάξθ παρά ςτθ γενικι τάξθ.

15. Δίλαη πηζαλό νη καζεηέο κε
εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο
λα απνκνλσζνύλ από ηνπο
ππόινηπνπο καζεηέο ζην
γεληθό ζρνιείν.

16. Ζ εθπαηδεπηηθή
ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηώλ κε
εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο
ζην γεληθό ζρνιείν εληζρύεη
ηελ απνδνρή ηεο
δηαθνξεηηθόηεηαο από ηνπο
ππόινηπνπο καζεηέο.

17. Η εκπαιδευτικι
ςυμπερίλθψθ προωκεί τθν
κοινωνικι ανεξαρτθςία των
μακθτϊν με ειδικζσ

Γπλαίθεο
p

0.821

0.667

0.380

0.108

0.074
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Γηαθσλψ

1

7,7%

0

0%

Γηαθσλψ απφιπηα

0

0%

0

0%

πκθσλψ απφιπηα

1

7,7%

5

38,5%

πκθσλψ

8

61,5%

5

38,5%

Οχηε ζπκθσλψ
νχηε δηαθσλψ

4

30,8%

2

15,4%

Γηαθσλψ

0

0%

1

7,7%

Γηαθσλψ απφιπηα

0

0%

0

0%

πκθσλψ απφιπηα

0

0%

0

0%

πκθσλψ

3

23,1%

4

30,8%

Οχηε ζπκθσλψ
νχηε δηαθσλψ

6

46,2%

5

38,5%

Γηαθσλψ

4

30,8%

4

30,8%

Γηαθσλψ απφιπηα

0

0%

0

0%

πκθσλψ απφιπηα

1

7,7%

3

23,1%

πκθσλψ

8

61,5%

6

46,2%

Οχηε ζπκθσλψ
νχηε δηαθσλψ

3

23,1%

2

15,4%

Γηαθσλψ

1

7,7%

2

15,4%

Γηαθσλψ απφιπηα

0

0%

0

0%

πκθσλψ απφιπηα
21. Ζ άκηιια ηεο γεληθήο
ηάμεο πξνσζεί ηε καζεζηαθή
πκθσλψ
δηαδηθαζία ζηα καζεηέο κε
εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.
Οχηε ζπκθσλψ
νχηε δηαθσλψ

0

0%

1

7,7%

6

46,2%

5

38,5%

5

38,5%

4

30,8%

Γηαθσλψ

2

15,4%

3

23,1%

Γηαθσλψ απφιπηα

0

0%

0

0%

πκθσλψ απφιπηα

0

0%

0

0%

πκθσλψ

1

7,7%

2

15,4%

Οχηε ζπκθσλψ
νχηε δηαθσλψ

0

0%

0

0%

Γηαθσλψ

9

69,2%

4

30,8%

Γηαθσλψ απφιπηα

3

23,1%

7

53,8%

εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ.

18. Ζ εθπαηδεπηηθή
ζπκπεξίιεςε εληζρύεη ηελ
απηνεθηίκεζε ησλ καζεηώλ
κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο.

19. Δίλαη πηζαλό ηα καζεηέο
κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο λα παξνπζηάζνπλ
πξνθιεηηθή –αλεπηζύκεηε
ζπκπεξηθνξά όηαλ
ζπκπεξηιεθζνύλ ζην γεληθό
ζρνιείν.

20. Οη καζεηέο κε εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο
αλαπηύζζνπλ πςειόηεξε
απηνεθηίκεζε ζην γεληθό
ζρνιείν.

22. Ζ απνκόλσζε ησλ
καζεηώλ ζηα εηδηθά ζρνιεία
δελ έρεη αξλεηηθή επίπησζε
ζηελ θνηλσληθόζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε
ηνπο κέρξη ην γπκλάζην.

0.222

0.805

0.694

0.978

0.281
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23. Οι φυςιολογικά
αναπτυςςόμενοι μακθτζσ ςτισ
τάξεισ που εφαρμόηουν τθν
εκπαιδευτικι ςυμπερίλθψθ
είναι πικανό να εμφανίςουν
προβλθματικι ςυμπεριφορά
τθν οποία «ζμακαν» από τουσ
μακθτζσ με ειδικζσ ανάγκεσ.

πκθσλψ απφιπηα

0

0%

0

0%

πκθσλψ

0

0%

0

0%

Οχηε ζπκθσλψ
νχηε δηαθσλψ

2

15,4%

0

0%

Γηαθσλψ

7

53,8%

6

46,2%

Γηαθσλψ απφιπηα

4

30,8%

7

53,8%

0.144

3.2.3. Οη απόςεηο ησλ θαζεγεηώλ γηα πξαθηηθέο ζηελ ηάμε κε ηηο νπνίεο
πξνσζείηαη ε εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε.
ην ηξίην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηηο πξαθηηθέο πνπ
πξνσζνχλ ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε, ην 30,8% ησλ αληξψλ θαη ην 46,2 ησλ
γπλαηθψλ ζπκθσλεί φηη ε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ κε εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο
απαηηεί πεξηζζφηεξε πξνζνρή απφ ηνλ θαζεγεηή. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ
απνδέρεηαη φηη νη γνλείο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο έρνπλ
κεγαιχηεξε αλάγθε απφ ππνζηεξηθηηθέο δνκέο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο γνλείο καζεηψλ
ρσξίο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Δπηπιένλ ην 61,5% ησλ θαζεγεηψλ δηαθσλνχλ κε ηελ
πξφηαζε φηη νη γνλείο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο
ζπκπεξηθέξνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο, φπσο νη γνλείο ησλ
καζεηψλ ρσξίο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ
παξαθάησ πίλαθα 3.2.3.
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Πίλαθαο 3.2.3.
Άλδξεο

24. Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ
καζεηώλ κε εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο απαηηεί πεξηζζόηεξε
πξνζνρή από ηνλ θαζεγεηή ζε
ζύγθξηζε κε ηνπο ππόινηπνπο
καζεηέο.

25. Οι γονείσ των μακθτϊν με
ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ
ζχουν μεγαλφτερθ ανάγκθ από
υποςτθρικτικζσ δομζσ ςε
ςφγκριςθ με τουσ γονείσ
μακθτϊν χωρίσ εκπαιδευτικζσ
ανάγκεσ.

26. Οη γνλείο ησλ καζεηώλ κε
εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο
ζπκπεξηθέξνληαη κε ηνλ ίδην
ηξόπν ζηνλ εθπαηδεπηηθό ηεο
ηάμεο , όπσο νη γνλείο ησλ
καζεηώλ ρσξίο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο.

27. Μηα ζεηηθή πξνζέγγηζε
ηεο εθπαηδεπηηθήο
ζπκπεξίιεςεο παηδηώλ κε
εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο
ζην γεληθό ζρνιείν είλαη ε
ύπαξμε ελόο εηδηθνύ
παηδαγσγνύ ππεύζπλνπ γηα
ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηώλ
απηώλ ζην ζρνιεηό.

Γπλαίθεο

Ν

Ν%

Ν

Ν%

πκθσλψ απφιπηα

3

23,1%

3

23,1%

πκθσλψ

4

30,8%

6

46,2%

p

0.390
Οχηε ζπκθσλψ
νχηε δηαθσλψ

3

23,1%

4

30,8%

Γηαθσλψ

3

23,1%

0

0%

Γηαθσλψ απφιπηα

0

0%

0

0%

πκθσλψ απφιπηα

4

30,8%

7

53,8%

πκθσλψ

6

46,2%

3

23,1%
0.412

Οχηε ζπκθσλψ
νχηε δηαθσλψ

1

7,7%

1

7,7%

Γηαθσλψ

2

15,4%

2

15,4%

Γηαθσλψ απφιπηα

0

0%

0

0%

πκθσλψ απφιπηα

0

0%

0

0%

πκθσλψ

0

0%

0

0%
1.000

Οχηε ζπκθσλψ
νχηε δηαθσλψ

4

30,8%

4

30,8%

Γηαθσλψ

8

61,5%

8

61,5%

Γηαθσλψ απφιπηα

1

7,7%

1

7,7%

πκθσλψ απφιπηα

9

69,2%

10

76,9%

πκθσλψ

4

30,8%

3

23,1%
0.665

Οχηε ζπκθσλψ
νχηε δηαθσλψ

0

0%

0

0%

Γηαθσλψ

0

0%

0

0%

68

Γηαθσλψ απφιπηα

0

0%

0

0%

Ο έιεγρνο ησλ δηαθνξψλ ζηηο απφςεηο ησλ θαζεγεηψλ αλάινγα κε ηελ
ειηθηαθή νκάδα κε ην θξηηήξην Kruskall Wallis, δελ έδσζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά
απνηειέζκαηα.
Απφ ηελ αλάιπζε εζσηεξηθήο ζπλνρήο γηα ηελ Α θιίκαθα ζηάζεσλ ησλ
θαζεγεηψλ, πξνθχπηεη κηα ηηκή Cronbach‟s a ίζε κε 0.560. πλεπψο ε θιίκαθα έρεη
κηα κέηξηα εζσηεξηθή ζπλνρή. Ζ αλάιπζε Item Total Statistics (βι. Cronbach's Alpha
if Item Deleted) δείρλεη φηη εάλ αθαηξέζνπκε ηηο εξσηήζεηο 2, 3, 7, 9, 10, 15, 19, 22,
23

θαη

26

ε

ηηκή

ηνπ

Cronbach‟s

a

ζα

κεηαβιεζεί

ζεηηθά.
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ηελ πξψηε εξψηεζε ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νη θαζεγεηέο
ξσηήζεθαλ εάλ είλαη έηνηκνη λα δηδάμνπλ ζε καζεηέο κε δηάθνξεο δπζθνιίεο ζηελ
ηάμε ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ. Σν 53,8% ησλ γπλαηθψλ ππνζηεξίδεη φηη είλαη έηνηκν ελψ
ην 38,5 ησλ αλδξψλ φηη είλαη πνιχ έηνηκν λα δηδάμεη ζε καζεηέο κε πξνβιήκαηα
ιφγνπ θαη νκηιίαο κέζα ζηε γεληθή ηάμε. ε παηδηά κε εηδηθέο δπζθνιίεο ζηε κάζεζε
ην 38,5% ησλ αλδξψλ ληψζεη κεηξίσο έηνηκν θαη ην 46,2% ησλ γπλαηθψλ ληψζεη
έηνηκν. Γηα παηδηά κε ειαθξά θαη κέηξηα λνεηηθή αλεπάξθεηα ην 38,5% ησλ αλδξψλ
θαη ην 23,1% ησλ γπλαηθψλ λε είλαη θαζφινπ έηνηκνη. Γηα βαξηά λνεηηθή αλεπάξθεηα
ην 61,5% ησλ αλδξψλ θαη ην 84,6% ησλ γπλαηθψλ δελ είλαη θαζφινπ έηνηκνη. Γηα ηε
ΓΔΠ-Τ ην 30,8% ησλ αλδξψλ είλαη έηνηκν θαη ην 61,5% ησλ γπλαηθψλ είλαη κεηξίσο
έηνηκν. Γηα ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο ην 23,1% ησλ αλδξψλ θαη ην 61,5% ησλ
γπλαηθψλ είλαη κεηξίσο έηνηκν. Γηα ζνβαξά πξνβιήκαηα αθνήο ην 38,5% ησλ αλδξψλ
είλαη έηνηκν ελψ ην 53,8% ησλ γπλαηθψλ είλαη κεηξίσο έηνηκν. Γηα ζνβαξά
λεπξνινγηθά πξνβιήκαηα ή νξζνπεδηθά πξνβιήκαηα ην 46,2% ησλ αλδξψλ θαη ην
58,3% ησλ γπλαηθψλ ληψζνπλ θαζφινπ έηνηκνη. Γηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ην
46,2% ησλ αλδξψλ είλαη κεηξίσο έηνηκν θαη ην 53,8% ησλ γπλαηθψλ είλαη έηνηκν. Γηα
εγθεθαιηθή παξάιπζε ην 84,6% αλδξψλ θαη γπλαηθψλ δελ είλαη θαζφινπ έηνηκν Γηα
ζχλζεηεο γλσζηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο, απηηζκφ θαη άιιεο
δηαηαξαρέο αλάπηπμεο ην 53,8% θαη ην 46,2% ησλ γπλαηθψλ δελ είλαη θαζφινπ
έηνηκν. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 3.2.4.
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Πίλαθαο 3.2.4.
Άλδξεο
Δθπαηδεπηηθέο αλάγθεο
Πξνβιήκαηα ιόγνπ θαη
νκηιίαο

Γπλαίθεο

Ν

Ν%

Ν

Ν%

θαζφινπ έηνηκνο

2

15,4%

1

7,7%

κεηξίσο έηνηκνο

4

30,8%

3

23,1%

έηνηκνο

2

15,4%

7

53,8%

πνιχ έηνηκνο

5

38,5%

2

15,4%

θαζφινπ έηνηκνο

2

15,4%

0

,0%

κεηξίσο έηνηκνο

5

38,5%

4

30,8%

p

0.936

Δηδηθέο δπζθνιίεο ζηε κάζεζε
(δπζιεμία)

Διαθξά-κέηξηα λνεηηθή
αλεπάξθεηα

0.436
έηνηκνο

2

15,4%

6

46,2%

πνιχ έηνηκνο

4

30,8%

3

23,1%

θαζφινπ έηνηκνο

5

38,5%

3

23,1%

κεηξίσο έηνηκνο

3

23,1%

6

46,2%

έηνηκνο

2

15,4%

4

30,8%

πνιχ έηνηκνο

3

23,1%

0

,0%

θαζφινπ έηνηκνο

8

61,5%

11

84,6%

κεηξίσο έηνηκνο

3

23,1%

1

7,7%

0.915

Βαξηά λνεηηθή αλεπάξθεηα

0.210

Γηαηαξαρή Διιεηκαηηθήο
Πξνζνρήο-Τπεξθηλεηηθόηεηα
(ΓΔΠ-Τ)

έηνηκνο

2

15,4%

1

7,7%

πνιχ έηνηκνο

0

,0%

0

,0%

θαζφινπ έηνηκνο

4

30,8%

2

15,4%

κεηξίσο έηνηκνο

2

15,4%

8

61,5%

έηνηκνο

4

30,8%

2

15,4%

πνιχ έηνηκνο

3

23,1%

1

7,7%

θαζφινπ έηνηκνο

4

30,8%

4

30,8%

0.486

νβαξά πξνβιήκαηα όξαζεο
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νβαξά πξνβιήκαηα αθνήο

κεηξίσο έηνηκνο

3

23,1%

8

61,5%

έηνηκνο

5

38,5%

1

7,7%

πνιχ έηνηκνο

1

7,7%

0

,0%

θαζφινπ έηνηκνο

4

30,8%

4

30,8%

κεηξίσο έηνηκνο

3

23,1%

7

53,8%

έηνηκνο

5

38,5%

2

15,4%

πνιχ έηνηκνο

1

7,7%

0

,0%

θαζφινπ έηνηκνο

6

46,2%

7

58,3%

κεηξίσο έηνηκνο

4

30,8%

5

41,7%

έηνηκνο

3

23,1%

0

,0%

πνιχ έηνηκνο

0

,0%

0

,0%

θαζφινπ έηνηκνο

1

7,7%

1

7,7%

κεηξίσο έηνηκνο

6

46,2%

5

38,5%

0.210

0.303

νβαξά λεπξνινγηθά ή
νξζνπεδηθά πξνβιήκαηα

Πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο

0.305

0.662

Δγθεθαιηθή παξάιπζε

έηνηκνο

2

15,4%

7

53,8%

πνιχ έηνηκνο

4

30,8%

0

,0%

θαζφινπ έηνηκνο

11

84,6%

11

84,6%

κεηξίσο έηνηκνο

2

15,4%

2

15,4%

έηνηκνο

0

,0%

0

,0%

πνιχ έηνηκνο

0

,0%

0

,0%

θαζφινπ έηνηκνο

7

53,8%

6

46,2%

κεηξίσο έηνηκνο

2

15,4%

7

53,8%

1.000

ύλζεηεο γλσζηηθέο
ζπλαηζζεκαηηθέο θαη
θνηλσληθέο δπζθνιίεο,
απηηζκό θαη άιιεο δηαηαξαρέο
αλάπηπμεο.

0.673
έηνηκνο

4

30,8%

0

,0%

πνιχ έηνηκνο

0

,0%

0

,0%
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ηε δεχηεξε εξψηεζε ηνπ δεπηέξνπ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νη καζεηέο
ξσηήζεθαλ πφζν θαηάιιειν κέηξν είλαη ε εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ
γηα κηα ζεηξά απφ δπζθνιίεο φπσο πρ πξνβιήκαηα ιφγνπ, δπζιεμία θιπ. Ζ
εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε θξίζεθε θαηάιιειε θαη πνιχ θαηάιιειε απφ ηηο γπλαίθεο
κε πνζνζηά αληίζηνηρα 30,8% θαη 38,5% ην ίδην θαη γηα ηνπο άλδξεο κε πνζνζηφ 50%
θαη 50% αληίζηνηρα γηα ηα πξνβιήκαηα ιφγνπ θαη νκηιίαο. Σν ίδην ζπλέβε θαη γηα ηηο
εηδηθέο δπζθνιίεο ζηε κάζεζε, φπνπ ην κέηξν θξίζεθε θαηάιιειν θαη πνιχ
θαηάιιειν θαηά 30,8% θαη 46,2% αληίζηνηρα απφ ηνπο άλδξεο θαη θαηά 50% θαη
50% απφ ηηο γπλαίθεο. Γηα ηελ ειαθξά-κέηξηα λνεηηθή αλεπάξθεηα ην κέηξν θξίζεθε
πνιχ θαηάιιειν θαη αξθεηά θαηάιιειν κε πνζνζηά 38,5% θαη 23,1% αληίζηνηρα γηα
ηνπο άλδξεο θαη 61,5% θαη 30,8% αληίζηνηρα γηα ηηο γπλαίθεο. Γηα ηε βαξηά λνεηηθή
αλεπάξθεηα ην κέηξν θξίζεθε θαζφινπ θαηάιιειν θαη κεηξίσο θαηάιιειν κε
πνζνζηά 69,2% θαη 23,1% αληίζηνηρα γηα ηνπο άλδξεο θαη 38,5% θαη 46,2%
αληίζηνηρα γηα ηηο γπλαίθεο. Γηα ηε ΓΔΠ-Τ ην κέηξν θξίζεθε θαηάιιειν κε πνζνζηά
53,8% γηα ηνπο άλδξεο θαη 38,5% γηα ηηο γπλαίθεο. Γηα ηα πξνβιήκαηα φξαζεο ην
κέηξν θξίζεθε κεηξίσο θαηάιιειν θαη θαηάιιειν κε πνζνζηά 53,8% θαη 38,5%
αληίζηνηρα γηα ηνπο άλδξεο θαη 30,8% θαη 46,2% γηα ηηο γπλαίθεο. Γηα ηα πξνβιήκαηα
αθνήο ην κέηξν θξίζεθε θαηάιιειν κε πνζνζηά 38,5% γηα ηνπο άλδξεο θαη 53,8% γηα
ηηο γπλαίθεο. Γηα ζνβαξά λεπξνινγηθά ή νξζνπεδηθά πξνβιήκαηα ην κέηξν θξίζεθε
κεηξίσο θαηάιιειν κε πνζνζηά 46,2% γηα ηνπο άλδξεο θαη 38,5% γηα ηηο γπλαίθεο.
Γηα ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ην κέηξν θξίζεθε θαηάιιειν κε πνζνζηά 53,8%
γηα ηνπο άλδξεο θαη 61,5% γηα ηηο γπλαίθεο. ηελ πεξίπησζε ηεο εγθεθαιηθήο
παξάιπζεο ην κέηξν ζεσξήζεθε θαζφινπ θαηάιιειν κε πνζνζηά 84,6% γηα ηνπο
άλδξεο θαη 69,2% γηα ηηο γπλαίθεο. Γηα ηηο ζχλζεηεο γλσζηηθέο θαη θνηλσληθέο
δπζθνιίεο, απηηζκφ θαη άιιεο δηαηαξαρέο αλάπηπμεο ην κέηξν θξίζεθε κεηξίσο
θαηάιιειν απφ ην 46,2% ησλ αλδξψλ θαη απφ ην 61,5% ησλ γπλαηθψλ. Σα
απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 3.2.5.
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Πίλαθαο 3.2.5.
Άλδξεο
Δθπαηδεπηηθέο αλάγθεο
Πξνβιήκαηα ιόγνπ θαη
νκηιίαο

Γπλαίθεο

Ν

Ν%

Ν

Ν%

κακόλου κατάλλθλο

1

7,7%

0

,0%

μετρίωσ κατάλλθλο

3

23,1%

0

,0%

p

0.215

Δηδηθέο δπζθνιίεο ζηε
κάζεζε (δπζιεμία)

Διαθξά-κέηξηα λνεηηθή
αλεπάξθεηα

Βαξηά λνεηηθή αλεπάξθεηα

κατάλλθλο

4

30,8%

6

50,0%

πολφ κατάλλθλο

5

38,5%

6

50,0%

κακόλου κατάλλθλο

0

,0%

0

,0%

μετρίωσ κατάλλθλο

3

23,1%

0

,0%

κατάλλθλο

4

30,8%

6

50,0%

πολφ κατάλλθλο

6

46,2%

6

50,0%

κακόλου κατάλλθλο

1

7,7%

0

,0%

μετρίωσ κατάλλθλο

4

30,8%

1

7,7%

κατάλλθλο

5

38,5%

8

61,5%

πολφ κατάλλθλο

3

23,1%

4

30,8%

κακόλου κατάλλθλο

9

69,2%

5

38,5%

μετρίωσ κατάλλθλο

3

23,1%

6

46,2%

0.472

0.173

0.129

Γηαηαξαρή Διιεηκαηηθήο
ΠξνζνρήοΤπεξθηλεηηθόηεηα (ΓΔΠΤ)

κατάλλθλο

1

7,7%

1

7,7%

πολφ κατάλλθλο

0

,0%

1

7,7%

κακόλου κατάλλθλο

1

7,7%

0

,0%

μετρίωσ κατάλλθλο

1

7,7%

1

7,7%
0.225

κατάλλθλο

7

53,8%

5

38,5%

πολφ κατάλλθλο

4

30,8%

7

53,8%
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νβαξά πξνβιήκαηα
όξαζεο

κακόλου κατάλλθλο

1

7,7%

1

7,7%

μετρίωσ κατάλλθλο

7

53,8%

4

30,8%
0.200

νβαξά πξνβιήκαηα αθνήο

κατάλλθλο

5

38,5%

6

46,2%

πολφ κατάλλθλο

0

,0%

2

15,4%

κακόλου κατάλλθλο

1

7,7%

1

7,7%

μετρίωσ κατάλλθλο

7

53,8%

3

23,1%
0.106

νβαξά λεπξνινγηθά ή
νξζνπεδηθά πξνβιήκαηα

κατάλλθλο

5

38,5%

7

53,8%

πολφ κατάλλθλο

0

,0%

2

15,4%

κακόλου κατάλλθλο

6

46,2%

2

15,4%

μετρίωσ κατάλλθλο

7

53,8%

5

38,5%
0.009

Πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο

κατάλλθλο

0

,0%

6

46,2%

πολφ κατάλλθλο

0

,0%

0

,0%

κακόλου κατάλλθλο

1

7,7%

0

,0%

μετρίωσ κατάλλθλο

1

7,7%

1

7,7%

κατάλλθλο

7

53,8%

8

61,5%

πολφ κατάλλθλο

4

30,8%

4

30,8%

κακόλου κατάλλθλο

11

84,6%

9

69,2%

μετρίωσ κατάλλθλο

2

15,4%

3

23,1%

0.771

Δγθεθαιηθή παξάιπζε

0.328

ύλζεηεο γλσζηηθέο
ζπλαηζζεκαηηθέο θαη
θνηλσληθέο δπζθνιίεο,
απηηζκό θαη άιιεο

κατάλλθλο

0

,0%

0

,0%

πολφ κατάλλθλο

0

,0%

1

7,7%

κακόλου κατάλλθλο

4

30,8%

1

7,7%

μετρίωσ κατάλλθλο

6

46,2%

8

61,5%
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δηαηαξαρέο αλάπηπμεο.

κατάλλθλο

3

23,1%

4

30,8%

πολφ κατάλλθλο

0

,0%

0

,0%

0.269

ηελ ηξίηε εξψηεζε ηνπ δεπηέξνπ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νη θαζεγεηέο
ξσηήζεθαλ ζε πνην βαζκφ πηζηεχνπλ φηη θάπνηνη παξάγνληεο φπσο ν αλεπαξθήο
ρξφλνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θ.α επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο
ζπκπεξίιεςεο ζε ηάμεηο ηηο γεληθήο εθπαίδεπζεο. Ο παξάγνληαο ηνπ αλεπαξθνχο
ρξφλνπ ζεσξήζεθε απφ ην 61,5% ησλ αλδξψλ θαη ην 69,2% ησλ γπλαηθψλ φηη
επεξεάδεη πνιχ ηελ εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο. Ζ έιιεηςε
δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο θαη ζπλεξγαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εηδηθψλ
αλαγθψλ ησλ καζεηψλ θαη ε έιιεηςε εηδηθνχ ππνζηεξηθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζην γεληθφ
ζρνιείν θξίζεθε απφ ην 53,8% ησλ αλδξψλ θαη απφ 69,2% ησλ γπλαηθψλ φηη
επεξεάδεη πνιχ ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε. Οη ζηάζεηο θαη νη πξνθαηαιήςεηο
επεξεάδνπλ αξθεηά ζχκθσλα κε ην 61,5% ησλ αλδξψλ θαη ην 46,2% ησλ αλδξψλ. Ζ
έιιεηςε εκπεηξίαο ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκπεξίιεςεο
επεξεάδεη αξθεηά ζχκθσλα κε ην 76,9% ησλ αλδξψλ θαη ην 46,2% ησλ γπλαηθψλ. Ζ
έιιεηςε ππνζηήξημεο απφ ην ζρνιείν θαη απφ ηνπηθνχο θνξείο επεξεάδεη πνιχ
ζχκθσλα κε ην 53,8% ησλ αλδξψλ θαη ην 46,2% ησλ γπλαηθψλ. Ζ αλππαξμία
νηθνλνκηθψλ πφξσλ επεξεάδεη πνιχ ζχκθσλα κε ην 92,3% ησλ αλδξψλ θαη ην 84,6%
ησλ γπλαηθψλ. Ζ έιιεηςε ππνζηήξημεο απφ ηνπο ηνπηθνχο θνξείο επεξεάδεη αξθεηά
ζχκθσλα κε ην 46,2% ησλ αλδξψλ θαη ην 46,2% ησλ γπλαηθψλ. Σέινο νη ζηάζεηο θαη
νη πξνθαηαιήςεηο ησλ γνλέσλ επεξεάδνπλ ιίγν ζηε ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε
ζχκθσλα κε ην 53,8% αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ
παξαθάησ πίλαθα 3.2.6.
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Πίλαθαο 3.2.6
Άλδξεο
Δθπαηδεπηηθέο αλάγθεο

Αλεπαξθήο ρξφλνο
εθπαηδεπηηθνχ

Γπλαίθεο

Ν

Ν%

Ν

Ν%

κακόλου

0

,0%

0

,0%

λίγο

0

,0%

2

15,4%

p

0.927
αρκετά

5

38,5%

2

15,4%

πολφ

8

61,5%

9

69,2%

Έιιεηςε δηεπηζηεκνληθήο
πξνζέγγηζεο θαη
ζπλεξγαζίαο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ εηδηθψλ
αλαγθψλ ησλ καζεηψλ –
Έιιεηςε εηδηθνχ
ππνζηεξηθηηθνχ
πξνζσπηθνχ ζην γεληθφ
ζρνιείν

κακόλου

0

,0%

0

,0%

λίγο

0

,0%

1

7,7%

ηάζεηο θαη
πξνθαηαιήςεηο
εθαπηδεπηηθψλ.

0.547
αρκετά

6

46,2%

3

23,1%

πολφ

7

53,8%

9

69,2%

κακόλου

2

15,4%

2

15,4%

λίγο

2

15,4%

2

15,4%
0.613

Έιιεηςε εκπεηξίαο
ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή
ηεο ελζσκάησζεο.

Έιιεηςε ππνζηήξημεο απφ
ην ζρνιείν θαη ηνπο
ηνπηθνχο θνξείο.

αρκετά

8

61,5%

6

46,2%

πολφ

1

7,7%

3

23,1%

κακόλου

0

,0%

0

,0%

λίγο

0

,0%

1

7,7%

αρκετά

10

76,9%

6

46,2%

πολφ

3

23,1%

6

46,2%

κακόλου

0

,0%

0

,0%

λίγο

2

15,4%

1

7,7%

0.383

0.887
αρκετά

4

30,8%

6

46,2%
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Αλππαξμία νηθνλνκηθψλ
πφξσλ.

πολφ

7

53,8%

6

46,2%

κακόλου

0

,0%

0

,0%

λίγο

0

,0%

0

,0%
0.547

Έιιεηςε ππνζηήξημεο απφ
ην ζρνιείν θαη ηνπο
ηνπηθνχο θνξείο.

αρκετά

1

7,7%

2

15,4%

πολφ

12

92,3%

11

84,6%

κακόλου

0

,0%

0

,0%

λίγο

1

7,7%

4

30,8%
0.114

ηάζεηο θαη
πξνθαηαιήςεηο γνλέσλ.

αρκετά

6

46,2%

6

46,2%

πολφ

6

46,2%

3

23,1%

κακόλου

1

7,7%

2

15,4%

λίγο

7

53,8%

7

53,8%
0.591

αρκετά

4

30,8%

3

23,1%

πολφ

1

7,7%

1

7,7%

Σα απνηειέζκαηα δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ αλδξψλ
θαη γπλαηθψλ φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα . Ο έιεγρνο ηεο ζεκαληηθφηεηαο
πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην θξηηήξην Wilcoxon Mann Whitney test γηα ηηο κεηαβιεηέο
δηάηαμεο.
Ο Έιεγρνο αμηνπηζηίαο εζσηεξηθήο ζπλνρήο έγηλε κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε
Cronbach‟s a γηα ηελ θιίκαθα ζηάζεσλ ησλ θαζεγεηψλ. πλεπψο ε θιίκαθα έρεη κηα
θαιή εζσηεξηθή ζπλνρή. Γηα ηελ πξψηε εξψηεζε ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ησλ
θαζεγεηψλ ε ηηκή γηα ηνλ δείθηε Cronbach a είλαη:
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Cronbach's Alpha

N of Items

,935

11

Απφ ηελ αλάιπζε εζσηεξηθήο ζπλνρήο γηα ηελ Β θιίκαθα ζηάζεσλ ησλ
θαζεγεηψλ, πξνθχπηεη κηα ηηκή Cronbach‟s a ίζε κε 0.935. πλεπψο ε θιίκαθα έρεη
κηα πνιχ ηζρπξή εζσηεξηθή ζπλνρή.
Γηα ηε δεχηεξε εξψηεζε ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη:

Cronbach's Alpha

N of Items

,939

11

Απφ ηελ αλάιπζε εζσηεξηθήο ζπλνρήο γηα ηελ Γ θιίκαθα ζηάζεσλ ησλ
θαζεγεηψλ, πξνθχπηεη κηα ηηκή Cronbach‟s a ίζε κε 0.939. πλεπψο ε θιίκαθα έρεη
κηα πνιχ ηζρπξή εζσηεξηθή ζπλνρή.
Γηα ηελ ηξίηε εξψηεζε ηνπ δεχηξνπ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη :

Cronbach's Alpha

N of Items

,793

8

Απφ ηελ αλάιπζε εζσηεξηθήο ζπλνρήο γηα ηελ Γ θιίκαθα ζηάζεσλ ησλ
θαζεγεηψλ, πξνθχπηεη κηα ηηκή Cronbach‟s a ίζε κε 0.793. πλεπψο ε θιίκαθα έρεη
κηα κέηξηα εζσηεξηθή ζπλνρή.
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4Ο ΚΔΦΑΛΑΗΟ
ΤΕΖΣΖΖ, ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ, ΠΡΟΣΑΔΗ
θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα εμεηάζεη κία ζεηξά απφ εξσηήκαηα ηα
νπνία αθνξνχλ ηε δηδαζθαιία ηεο θπζηθήο ζε καζεηέο ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζε
καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, δηεξεπλήζεθαλ ν βαζκφο
θαηαλφεζεο ησλ ελλνηψλ ηεο θπζηθήο, νη δεμηφηεηεο θπζηθήο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη νη
καζεηέο, αιιά θαη νη δηαθνξέο θαηαλφεζεο σο πξνο ηηο έλλνηεο ηεο θπζηθήο πνπ
ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ κε θαη ρσξίο ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην γεληθφ
ζρνιείν. Σέινο, κειεηήζεθαλ ε άπνςε ησλ καζεηψλ γηα ηελ δηδαζθαιία ηεο θπζηθήο
θαη ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε θαη ε άπνςε ησλ δηδαζθφλησλ γηα ηελ
εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο δπζθνιίεο ζην γεληθφ ζρνιείν. Ζ
κειέηε ζηεξίρζεθε ζε έλα δείγκα 64 καζεηψλ θαη 26 θαζεγεηψλ Φπζηθήο θαη ε
ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε απηνζρέδην εξσηεκαηνιφγην βαζηζκέλν ζην
ΓΔΠΠ Φπζηθήο θαζψο θαη ζηα MPEX survey θαη “My Thinking About Inclusion”
εξσηεκαηνιφγηα. ηε ζπλέρεηα ζπδεηηνχληαη ηα επξήκαηα, εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα
θαη δηαηππψλνληαη πξνηάζεηο.
4.1. Γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο θπζηθήο θαη καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο .
Αλαθνξηθά κε ην βαζκφ θαηαλφεζεο βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο θπζηθήο θαίλεηαη
φηη ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο έρεη ζεκαληηθή
δπζθνιία ζηελ θαηαλφεζε θάπνησλ απφ απηέο. ηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ
πεξίπνπ νη κηζνί, ή θαη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο, καζεηέο κε ήπηεο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο δείρλνπλ λα κελ έρνπλ θαηαλνήζεη ζσζηά βαζηθέο έλλνηεο ηεο
θπζηθήο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. Βέβαηα ε δπζθνιία ζηελ θαηαλφεζε
βαζηθψλ θπζηθψλ ελλνηψλ δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηνπο καζεηέο κε ήπηεο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο αιιά εθηείλεηαη θαη ζηνπο καζεηέο ηππηθήο εθπαίδεπζεο. Σα
πνζνζηά ζσζηψλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ ηππηθήο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα
ζεσξεζνχλ ρακειφηεξα απφ ηα αλακελφκελα, δεδνκέλνπ φηη νη εξσηήζεηο ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ αθνξνχζαλ χιε γπκλαζίνπ θαη νη καζεηέο θνηηνχζαλ ζην ιχθεην.
Δπηπιένλ νη εξσηήζεηο ζηεξίρηεθαλ ζε πνιχ βαζηθέο έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα λα
πξνρσξήζνπλ ζε πην ζχλζεηεο έλλνηεο ηεο θπζηθήο. Γηα λα κπνξέζεη έλαο καζεηήο λα
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αθνκνηψζεη ζχλζεηεο έλλνηεο ηεο θπζηθήο ζα πξέπεη πξψηα λα έρεη θαηαθηήζεη ηηο
βαζηθέο έλλνηεο, φπσο είλαη ηα ζεκειηψδε θαη ηα παξάγσγα κεγέζε, ε ηαρχηεηα, νη
δπλάκεηο, ε δνκή ηνπ αηφκνπ θ.α..
Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαίλεηαη
λα κελ έρνπλ θαηαλνήζεη πνηα κεγέζε είλαη ζεκειηψδε θαη πνηα είλαη παξάγσγα. Γελ
έρνπλ θαηαθηήζεη ηελ έλλνηα ηεο ππθλφηεηαο θαη δπζθνιεχνληαη κε ηηο έλλνηεο ηεο
θίλεζεο. Σα πνζνζηά ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ ζηηο αληίζηνηρεο εξσηήζεηο είλαη
πνιχ ρακειά, πνιχ ρακειφηεξα απφ απηά ησλ καζεηψλ ηππηθήο εθπαίδεπζεο. Οη
έλλνηεο απηέο θαίλνληαη λα είλαη νηθείεο ζηνπο καζεηέο ηππηθήο εθπαίδεπζεο αιιά
πνιχ ζπρλά κπεξδεχνληαη ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ ελλνηψλ. Ζ ζχγρπζε πνπ
πξνθαιείηαη ζηνπο καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο δπζθνιίεο πηζαλφλ λα νθείιεηαη
ζην γεγνλφο φηη, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε (Κφθθνηαο θαη
ζπλεξγάηεο, 2004) ηα επηζηεκνληθά θείκελα ρξεζηκνπνηνχλ κηα ηδηαίηεξε νξνινγία
κε πξνζηηή ζε απηνχο ηνπο καζεηέο ησλ νπνίσλ ην ιεμηιφγην είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο
θνξέο πεξηνξηζκέλν. Οη καζεηέο δπζθνιεχνληαη ηδηαίηεξα ζην λα ρξεζηκνπνηήζνπλ
ηελ επηζηεκνληθή νξνινγία αιιά θαη λα αληηζηνηρίζνπλ ηνπο επηζηεκνληθνχο φξνπο
κε ηα λνήκαηά ηνπο. Αθφκε θαη αλ νη έλλνηεο είλαη νηθείεο δελ είλαη εχθνιε ε
αλάθιεζε ηεο αληίζηνηρεο ιέμεο ιφγσ κλεκνληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ πνιινί απφ
απηνχο αληηκεησπίδνπλ. Άιισζηε ραξαθηεξηζηηθφ ησλ παηδηψλ κε πξνβιήκαηα ζηελ
καθξνπξφζεζκε κλήκε είλαη φηη ελψ ζην θαζεκεξηλφ κάζεκα κπνξεί λα απνδίδνπλ
θαιά, απνηπραίλνπλ ζπρλά ζε αλαθεθαιαησηηθά-επαλαιεπηηθά καζήκαηα θαη
εμεηάζεηο ή ζηελ πεξίπησζε πνπ ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ παιηφηεξεο γλψζεηο
γηα λα ζπλζέζνπλ κηα λέα (Αγαιηψηεο,2000). Σν πνζνζηφ απνηπρίαο ησλ καζεηψλ
ηππηθήο εθπαίδεπζεο πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζηνλ ίδην αθξηβψο ιφγν, αιιά ιφγσ ηεο
δηαθνξεηηθήο αληίιεςεο ηνπο θαηαθέξλνπλ θαη αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζηηο
απαηηήζεηο ηεο επηζηεκνληθήο νξνινγίαο. Πνιιέο θνξέο απιά απνκλεκνλεχνπλ ηνπο
επηζηεκνληθνχο φξνπο ρσξίο λα ηνπο αληηιακβάλνληαη πξαγκαηηθά θαη λα κπνξνχλ λα
ηνπο ρξεζηκνπνηήζνπλ ζσζηά.
Ζ εξψηεζε πνπ αλαθεξφηαλ ζηε ζσζηή ηνπνζέηεζε δπλάκεσλ (ηνπ Βάξνπο
θαη ηεο θάζεηεο αληίδξαζεο) πεξηιάκβαλε εθηφο απφ ηε γξαπηή δηαηχπσζε ηεο
εξψηεζεο θαη κηα ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε, ηελ νπνία έπξεπε νη καζεηέο λα
αμηνινγήζνπλ σο ζσζηή ή ιαλζαζκέλε. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ
ηππηθήο εθπαίδεπζεο απάληεζε ζσζηά, έρεη θαηαλνήζεη δειαδή φηη ε βαξπηηθή
δχλακε είλαη πάληα πξνο ηα θάησ. Πηζαλφλ βνεζήζεθε πνιχ απηή ε νκάδα θαη απφ
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ηε ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε, αθνχ νη αλαπαξαζηάζεηο ζεσξνχληαη ζεκαληηθά
εξγαιεία επηθνηλσλίαο (Kaput,1991). Ο Presmeg (1998) ηφληζε ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο
απεηθνληζηηθήο δηαδηθαζίαο ζηε καζεκαηηθή ζθέςε θαη ηε ζεκαζία θαηαζθεπήο
αλαπαξαζηάζεσλ απφ ηνπο καζεηέο ηζρπξηδφκελνο φηη νη καζεηέο ππνβνεζνχληαη
ζηελ επίιπζε αζαθεηψλ εγγελψλ ζηηο γλσζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο. Ληγφηεξνη απφ ηνπο
κηζνχο καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαηάθεξαλ λα απαληήζνπλ ζσζηά
ζηελ εξψηεζε. Γελ θαηάθεξαλ δειαδή λα κεηαηξέςνπλ ηε γξαπηή δηαηχπσζε ζε
εηθφλα. Όπσο αλαθέξεη ν Redish (1994), ε Φπζηθή απαηηεί απφ ηνπο καζεηέο λα
ρξεζηκνπνηνχλ κηα πνηθηιία κεζφδσλ θαηαλφεζεο θαη λα κεηαηξέπνπλ κηα κνξθή
αλαπαξάζηαζεο ζε κηα άιιε φπσο ιφγηα, πίλαθεο, αξηζκνχο, δηαγξάκκαηα, εμηζψζεηο,
ζρήκαηα. Άξα ε απνηπρία ησλ καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηελ
εξψηεζε απηή κπνξεί λα νθείιεηαη απφ ηε κηα ζηε κε θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηνπ
Βάξνπο θαη απφ ηελ άιιε ζηε δπζθνιία κεηαηξνπήο ηνπ γξαπηνχ θεηκέλνπ ζε
ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε.
Ζ εξψηεζε κε ηελ εχξεζε ηεο ζπληζηακέλεο δχλακεο πεξηιακβάλεη επίζεο
ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε. Δδψ καζεηέο εθηφο απφ ην φηη πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηελ
έλλνηα ηεο ζπληζηακέλεο θαη ηεο ηζνξξνπίαο, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη ηηο
καζεκαηηθέο ηνπο γλψζεηο, αθνχ ηνπο δίλνληαη αξηζκνί γηα λα θάλνπλ ππνινγηζκνχο.
Τςειά ήηαλ ηα πνζνζηά απαληήζεσλ θαη γηα ηηο δπν νκάδεο καζεηψλ. Τςειφηεξα
ήηαλ βέβαηα γηα ηνπο καζεηέο ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη νη δηαθνξέο ήηαλ ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο. Απηφ πηζαλφλ νθείιεηαη ζηε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο κε
ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηελ αληίιεςε θαη επεμεξγαζία ηνπ ρψξνπ θαη ησλ
αξηζκψλ. Γπζθνιίεο ζηελ νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ επεξεάδνπλ
καζεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο ε εθηέιεζε πξάμεσλ θαη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ, νη
νπνίεο απαηηνχλ ζεηξέο ελεξγεηψλ ζην ρψξν θαη ην ρξφλν θαη θαιφ ρεηξηζκφ ελλνηψλ
φπσο πάλσ, θάησ, αξηζηεξά, δεμηά, εκπξφο, πίζσ, πξηλ, κεηά (Αγαιηψηεο,2000). Καηά
ηε δηάξθεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ κπνξεί λα δπζθνιεχνληαη λα εθαξκφζνπλ ηα
απαηηνχκελα βήκαηα ζηε ζσζηή ζεηξά, παξά ην γεγνλφο φηη κπνξεί λα έρνπλ
αλαπηχμεη ζσζηή ζηξαηεγηθή επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο.
ηελ εξψηεζε κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ δπλάκεσλ σο «επαθήο ή απφ
απφζηαζε», ηφζν νη καζεηέο ηππηθήο εθπαίδεπζεο φζν θαη νη καζεηέο κε ήπηεο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο δείρλνπλ λα γλσξίδνπλ ηηο δπλάκεηο ηεο ηξηβήο θαη ηνπ βάξνπο
θαη λα ηηο θαηαηάζζνπλ ζσζηά ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία. Γηα ηηο άιιεο δχν
δπλάκεηο, ηε δχλακε κεηαμχ ειεθηξηθψλ θνξηίσλ θαη ηε δχλακε ηελησκέλνπ
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ζρνηληνχ, ηα πνζνζηά ζσζηψλ απαληήζεσλ είλαη γηα ηνπο καζεηέο κε ήπηεο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο αξθεηά ρακειά, ελψ γηα ηνπο καζεηέο ηππηθήο εθπαίδεπζεο
είλαη ζαθψο πςειφηεξα, φρη ηφζν πςειά φκσο φζν ήηαλ γηα ηελ Σξηβή θαη ην Βάξνο.
Σν γεγνλφο απηφ πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζην φηη νη δπλάκεηο ηνπ Βάξνπο θαη ηεο Σξηβήο
αλαιχνληαη πεξηζζφηεξν ζηε ζρνιηθή αίζνπζα θαη ζχκθσλα κε ην αλαιπηηθφ
πξφγξακκα ζπνπδψλ δίλεηαη κεγαιχηεξε έκθαζε ζε απηέο. Γειαδή νη καζεηέο είλαη
πην εμνηθεησκέλνη κε ηηο δπλάκεηο απηέο.
Ζ εξψηεζε πνπ αθνξνχζε ηελ ελφηεηα ηεο πίεζεο πεξηείρε θαη απηή
ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε θαη κπνξεί λα απαληεζεί θαη ρσξίο λα έρεη ν καζεηήο
γλψζεηο θπζηθήο, αιιά κφλν απφ ηελ εκπεηξία ηνπ. Σν 90% ησλ καζεηψλ ηππηθήο
εθπαίδεπζεο απάληεζε ζσζηά, ελψ απφ ηνπο καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο
ζσζηά απάληεζαλ ιηγφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο. Σν γεγνλφο απηφ δείρλεη φηη νη καζεηέο
κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο δελ κπφξεζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο
γηα λα απαληήζνπλ. Πνιινί απφ ηνπο καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο
δπζθνιεχνληαη ζηε ζχλδεζε ηεο θπζηθήο επηζηήκεο κε ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. Ζ
ζηείξα απνκλεκφλεπζε πνπ

ρξεζηκνπνηείηαη

θαηά θχξην

ιφγν

απφ ηνπο

εθπαηδεπηηθνχο δελ δηεπθνιχλεη ηνπο καζεηέο ζηε ζχλδεζε ησλ εκπεηξηψλ ηνπο κε ηε
θπζηθή. χκθσλα κε ηνπο Gott & Duggan (1996) πξέπεη λα θαιιηεξγνχληαη ζηνπο
καζεηέο δεμηφηεηεο ζπιινγηζκνχ θαη επηζηεκνληθήο ζθέςεο, νη νπνίεο απαηηνχληαη
γηα ηε ιεηηνπξγηθή ρξήζε ηεο ελλνηνινγηθήο θαηαλφεζεο ζηελ αλάιπζε θαζεκεξηλψλ
θαηλνκέλσλ θαη γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε δεδνκέλσλ θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ.
Ζ απάληεζε ζηελ εξψηεζε πνπ αθνξά ηελ Άλσζε εμαξηάηαη απφ ηε
θαηαλφεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. Ληγφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο
καζεηέο κε ΖΔΑ απάληεζαλ ζσζηά, ζε αληίζεζε κε ηνπο καζεηέο ηππηθήο
εθπαίδεπζεο πνπ ην απάληεζαλ ζρεδφλ φινη ζσζηά. Άξα φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε
εξψηεζε ην απνηέιεζκα πηζαλφλ νθείιεηαη ζηε δπζθνιία ησλ καζεηψλ κε ΖΔΑ λα
ζπλδέζνπλ ηε θπζηθή κε ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν θαη πηζαλφλ θαη ζηε κε θαηαλφεζε
ηεο έλλνηαο ηεο άλσζεο.
Ζ εξψηεζε κε ην ειεθηξηθφ θχθισκα ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηε
ζρεκαηηθή

αλαπαξάζηαζε

θαη

ζηελ

θαηαλφεζε

ησλ

ζπκβφισλ

πνπ

ρξεζηκνπνηνχληαη. Οη καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο δελ θαηάθεξαλ λα
αληαπνθξηζνχλ ζηελ εξψηεζε, ελψ ε απφδνζε ησλ καζεηψλ ηππηθήο εθπαίδεπζεο
ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή. Ζ εξψηεζε απαηηνχζε θαη ηελ θαηαλφεζε ελλνηψλ ηνπ
ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο θαη ηελ αληηζηνίρηζε ζπκβφισλ κε ζπζθεπέο θαη ηνλ ηξφπν
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ιεηηνπξγίαο ηνπο, ζην νπνίν πνιινί απφ ηνπο καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο
δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ αθνχ παξνπζηάδνπλ αδπλακία ζηελ αλαπαξάζηαζε
θαη ζηελ θαηαλφεζε νξηζκέλσλ θπζηθψλ ελλνηψλ.
ηελ εξψηεζε φπνπ νη καζεηέο έπξεπε λα ραξαθηεξίζνπλ θάπνηεο θσηεηλέο
πεγέο σο ηερλεηέο ή θπζηθέο, θαη νη δπν νκάδεο ησλ καζεηψλ γλψξηδαλ φηη ν ήιηνο
θαη ην θεγγάξη, πνπ είλαη νη πην νηθείεο ηνπο θσηεηλέο πεγέο, είλαη θπζηθέο. Οη
καζεηέο κε ΖΔΑ εκθαλίδνπλ κηα ζχγρπζε ζηηο απαληήζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηηο
ηερλεηέο θσηεηλέο πεγέο, δελ κπνξνχλ λα ηηο μερσξίζνπλ απφ ηηο θπζηθέο, ελψ νη
απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ηππηθήο εθπαίδεπζεο ήηαλ ηθαλνπνηεηηθέο.
Σέινο ζηηο δχν ηειεπηαίεο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε δνκή ηνπ αηφκνπ ηα
πνζνζηά απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ κε ΖΔΑ είλαη ρακειά θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο
ελψ ηα πνζνζηά ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ ηππηθήο εθπαίδεπζεο είλαη
αξθεηά πςειά. Πηζαλφλ νη καζεηέο εηδηθήο αγσγήο λα κελ έρνπλ θαηαθηήζεη ηε
γλψζε ηεο δνκήο ηνπ αηφκνπ, αθνχ πξφθεηηαη γηα θάηη ην νπνίν δελ κπνξνχλ λα
δνχλε κηαο θαη αλαθέξεηαη ζηνλ κηθξφθνζκν.
πλνςίδνληαο, απφ ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζην Α κέξνο ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ πξνθχπηεη φηη νη καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο
αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ αληίιεςε ησλ ζρεκαηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη ζηε
κεηαηξνπή γξαπηνχ θεηκέλνπ ζε ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε. Δπίζεο ε νξνινγία πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζηε θπζηθή θαίλεηαη λα ηνπο δπζθνιεχεη φπσο θαη ε ζχλδεζε ηεο
θπζηθήο επηζηήκεο κε ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. Σέινο φινη νη καζεηέο, αιιά θπξίσο νη
καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, θαίλεηαη λα κελ έρνπλ θαηαθηήζεη πιήξσο
έλλνηεο ηεο θπζηθήο πνπ δηδάζθνληαη αθφκε απφ ην δεκνηηθφ φπσο γηα παξάδεηγκα ην
αλνηρηφ θαη θιεηζηφ θχθισκα θαη νη θσηεηλέο πεγέο.
4.2. Απόςεηο ησλ καζεηώλ κε θαη ρσξίο ΖΔΑ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Φπζηθήο
ζηε γεληθή ηάμε
ρεηηθά κε ηελ άπνςε ησλ καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο
αλαθνξηθά κε ηελ δηδαζθαιία ηεο θπζηθήο ζην γεληθφ ζρνιείν, ε πιεηνςεθία ζεσξεί
φηη γηα λα θαηαλνήζεη ηηο έλλνηεο ηεο θπζηθήο πξέπεη λα δηαβάζεη ηε ζεσξία, λα
κειεηήζεη ηα πξνβιήκαηα θαη λα πξνζέρεη θαη ηνλ θαζεγεηή ζηελ ηάμε. ε απηή ηελ
εξψηεζε κάιηζηα δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ
απαληήζεσλ ησλ δχν νκάδσλ ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη νη
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δηαθνξέο ζηηο επηδφζεηο κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ δελ ζπλδέεηαη κε δηαθνξεηηθέο
αληηιήςεηο πνπ νη δχν νκάδεο έρνπλ αλαθνξηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο επηηπρίαο
ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιηθφ κάζεκα.
Αλαθνξηθά κε ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ ηχπσλ ζηελ επίιπζε ησλ ζρεηηθψλ
πξνβιεκάησλ δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν
νκάδεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη καζεηέο ρσξίο εθπαηδεπηηθέο δπζθνιίεο ζηελ
πιεηνςεθία ηνπο ζπκθσλνχλ, ην ακέζσο κεγαιχηεξν πνζνζηφ νχηε ζπκθσλεί νχηε
δηαθσλεί ελψ ζρεδφλ ην 1/5 ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο δηαθσλεί κε απηή ηελ άπνςε.
Οκνίσο, ε πιεηνςεθία ηεο άιιεο νκάδαο καζεηψλ είλαη κνηξαζκέλε κεηαμχ δχν
απαληήζεσλ, απηψλ πνπ ζπκθσλνχλ θαη απηψλ πνπ νχηε ζπκθσλνχλ νχηε
δηαθσλνχλ. Χζηφζν, ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ δηαθσλνχλ κε απηή ηελ άπνςε
είλαη ζαθψο κηθξφηεξν ελ ζπγθξίζεη κε ηελ νκάδα ησλ ηππηθψλ καζεηψλ. Σν γεγνλφο
φηη ε νκάδα ησλ καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζεσξεί φηη νη ηχπνη είλαη
ρξήζηκνη γηα ηελ επίιπζε ζρεηηθψλ πξνβιεκάησλ πηζαλφλ λα ζρεηίδεηαη κε ηηο
ηθαλφηεηεο κλήκεο απηψλ ησλ καζεηψλ. Οη καζεηέο απηήο ηεο θαηεγνξίαο ζπλαληνχλ
πξνβιήκαηα κλήκεο αθνινπζηψλ, αιιά θαη ζπγθξάηεζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ
δεδνκέλσλ πνπ δίλνληαη ζε έλα πξφβιεκα, γηα απηφ θαη πηζαλφλ νη ηχπνη πνπ
ζπλνςίδνπλ ηε ιχζε ελφο πξνβιήκαηνο λα ζεσξνχληαη ρξήζηκνη ζε απηή ηελ
δηαδηθαζία (Παληειηάδνπ & Μπφηζαο, 2007).
Όζνλ αθνξά ηε δπζθνιία εθκάζεζεο ησλ ζρεηηθψλ ηχπσλ, θαίλεηαη πσο ηα
πνζνζηά είλαη κνηξαζκέλα ζηελ νκάδα ησλ καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.
Χζηφζν είλαη αμηνζεκείσην φηη ελψ θαλέλα απφ απηά ηα παηδηά δελ δηαθσλεί φηη
θαηαλαιψλεη πνιχ ρξφλν γηα ηελ εθκάζεζε απηψλ ησλ ηχπσλ, ην 1/3 πεξίπνπ ησλ
καζεηψλ ρσξίο εθπαηδεπηηθέο δπζθνιίεο δηαθσλεί κε απηή ηελ άπνςε. Άξα θαίλεηαη
πσο απηφ είλαη έλα θνκκάηη ηεο δηδαζθαιίαο ηεο θπζηθήο ην νπνίν δπζθνιεχεη
ηδηαίηεξα ηελ νκάδα καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Σν γεγνλφο απηφ
πηζαλφλ λα ζπλδέεηαη κε ηα ειιείκκαηα πνπ εκθαλίδνπλ απηνί νη καζεηέο ζηηο
δηαδηθαζίεο βξαρχρξνλεο θαη καθξφρξνλεο κλήκεο (Παληειηάδνπ & Μπφηζαο, 2007).
Δπηπξφζζεηα, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο είλαη νη δηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο ησλ
δχν νκάδσλ αλαθνξηθά κε ην επίπεδν θαηαλφεζεο ησλ εμηζψζεσλ πνπ δηδάζθνληαη
ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο. Έηζη, θαίλεηαη πσο ε πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ κε ήπηεο
εθπαηδεπηηθέο δπζθνιίεο δελ εζσηεξηθεχεη ηηο έλλνηεο πνπ δνκνχλ ηηο εμηζψζεηο θαη
ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη, αιιά ηηο απνζηεζίδνπλ φπσο ηνπο δίλνληαη
γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αζθήζεηο πνπ πξέπεη λα ιχζνπλ ζε αληίζεζε κε ηνπο
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ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, εθ ησλ νπνίσλ πεξίπνπ ην 1/3 δηαθσλεί κε απηή ηελ
άπνςε. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηηο αδπλακίεο πνπ εκθαλίδνπλ νη καζεηέο κε ήπηεο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηνλ πξνζιεπηηθφ θαη εθθξαζηηθφ ιφγν ελψ ρξεζηκνπνηνχλ
ηε καζεκαηηθή γιψζζα (Miller & Mercer, 1997). Όζνλ αθνξά ηνλ πξνζιεπηηθφ
ιφγν, εκθαλίδνληαη δπζθνιίεο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαλφεζε ησλ καζεκαηηθψλ φξσλ
(π.ρ. ζπλ, κεησηένο, θ.ά.) κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη αδπλακία εθηέιεζεο ησλ
νδεγηψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ απηνχο ηνπο φξνπο. ηελ πεξίπησζε ηνπ εθθξαζηηθνχ
ιφγνπ ζηε καζεκαηηθή γιψζζα ησλ εμηζψζεσλ, νη δπζθνιίεο πνπ εκθαλίδνληαη έρνπλ
λα θάλνπλ κε ηελ πξνθνξηθή πεξηγξαθή ησλ φζσλ έρεη θαηαλνήζεη ν καζεηήο (π.ρ. ηα
βήκαηα ελφο αιγνξίζκνπ, θ.ά.) (Miller & Mercer, 1997). Αλακθίβνια ηα ζχκβνια
ζπληζηνχλ ηνλ ππξήλα ηεο εθθξαζηηθήο δχλακεο ησλ καζεκαηηθψλ θαη είλαη
αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο καζεκαηηθήο γιψζζαο (Αγαιηψηεο, 2004). Οη γισζζηθέο
δηαηαξαρέο

εκπνδίδνπλ ηε ζσζηή άξζξσζε, ηελ πιήξε θαηαλφεζε, ηελ

απνηειεζκαηηθή έθθξαζε θαη γεληθά φιε ηε δνκή θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ιφγνπ ηνπ
παηδηνχ (Αγαιηψηεο 2004). Σν απνηέιεζκα είλαη φηη δεμηφηεηεο φπσο ε αξίζκεζε θαη
έλλνηεο φπσο ε δνκή ηνπ αξηζκεηηθνχ ζπζηήκαηνο, ν ρξφλνο, ε ζεζηαθή αμία θ.ιπ.
δελ κπνξνχλ λα θαηαθηεζνχλ ζην βαζκφ πνπ ρξεηάδεηαη, θαη επνκέλσο θαη ε ζρεηηθή
νξνινγία δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απνηειεζκαηηθά (Donlan, C.& Hutt,
E.,1991).
Αλαθνξηθά κε ηελ αληηζηνηρία ησλ θπζηθψλ λφκσλ φπσο ηνπο δηδάζθνληαη
θαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν θαη πάιη ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, είλαη ελδεηθηηθφ φηη
πεξίπνπ ην 1/5 ησλ καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο δπζθνιίεο δειψλεη φηη νη λφκνη
ηεο θπζηθήο φπσο ηνπο δηδάζθνληαη ζην κάζεκα δελ ηνπο βνεζνχλ λα αληηιεθζνχλ
ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. Έηζη αθφκε θαη βαζηθέο έλλνηεο ηεο θπζηθήο, φπσο ε
ηαρχηεηα, αιιά θαη νη λφκνη πνπ ηηο δηέπνπλ, δελ βξίζθνπλ πξαθηηθή αληηζηνηρία γηα
ηα παηδηά κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο δπζθνιίεο. Σα επξήκαηα απηά ζρεηίδνληαη πηζαλφλ
κε ηελ αδπλακία ησλ καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα εζηηάδνπλ ζε
πνιιέο δηαζηάζεηο ελφο θπζηθνχ θαηλνκέλνπ φπσο απηφ παξνπζηάδεηαη ζηνλ
πξαγκαηηθφ θφζκν, αιιά θαη ζηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχλ ζην λα γεληθεχζνπλ ηα
ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη απφ έλα πείξακα (De Jong & Joolingen, 1998).
Σα πνζνζηά κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ ζρεηηθά κε ηελ άπνςή ηνπο γηα ηε
ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά, θαζψο ε πιεηνςεθία θαη ησλ
δχν νκάδσλ αληηκεησπίδεη ζεηηθά απηή ηελ πξαθηηθή. Βέβαηα, εδψ πξέπεη λα
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ζεκεησζεί φηη είλαη ζαθψο κεγαιχηεξν (ζρεδφλ ηεηξαπιάζην) ην πνζνζηφ ησλ
καζεηψλ ρσξίο ΖΔΑ πνπ δηαθσλεί κε ηελ πξαθηηθή ηεο ζπκπεξίιεςεο. Δλψ πεξίπνπ
ην 1/5 ηνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ δχν νκάδσλ δελ έρεη κία μεθάζαξε γλψκε γηα απηή ηε
κνξθή δηδαζθαιίαο, θαζψο νχηε ζπκθσλεί αιιά θαη νχηε δηαθσλεί. Σα πνζνζηά ζε
απηφ ην πεδίν ζπκθσλνχλ κε ην κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο,
βάζεη ηνπ νπνίνπ νη καζεηέο ηππηθήο εθπαίδεπζεο δηαηεξνχλ ζε γεληθέο γξακκέο
ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε ήπηεο
εθπαηδεπηηθέο δηαηαξαρέο ζηελ αίζνπζα ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ (Hall 1994).
Ο ξφινο πνπ δηαδξακαηίδνπλ ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε δηνξαηηθφηεηα γηα ηηο
δχν νκάδεο ησλ καζεηψλ είλαη εληειψο δηαθνξεηηθφο, θαζψο ελψ νη καζεηέο κε ήπηεο
εθπαηδεπηηθέο δπζθνιίεο δηαθσλνχλ φηη ηα δχν απηά ραξαθηεξηζηηθά θαζνξίδνπλ ηελ
αμηνιφγεζή ηνπο ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο, ζρεδφλ νη κηζνί απφ ηνπο ππφινηπνπο
ζπκκαζεηέο ηνπο ζεσξνχλ πσο παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν θαη πσο ε βαζκνινγία ηνπο
δελ θαζνξίδεηαη απιψο απφ ην βαζκφ εμνηθείσζεο πνπ έρνπλ κε ηελ χιε. Δπνκέλσο
ζεσξνχλ φηη γηα λα έρνπλ πςειέο αθαδεκατθέο επηδφζεηο ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα,
ζα πξέπεη απιά λα είλαη εμνηθεησκέλνη κε απηά ηα νπνία δηδάζθνληαη.
Γηαθνξέο ππάξρνπλ αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο ζρεηηθά θαη κε ηηο
πξνυπνζέζεηο θαηαλφεζεο ηεο θπζηθήο, θαζψο ελψ πεξίπνπ ε κηζή νκάδα ησλ
καζεηψλ ρσξίο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο δηαθσλεί κε ηελ άπνςε φηη κφλν νξηζκέλνη
άλζξσπνη κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ Φπζηθή, ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ κε ήπηεο
εθπαηδεπηηθέο δπζθνιίεο ζπκθσλεί κε απηή ηελ άπνςε. Δίλαη ινηπφλ πξνθαλέο πσο
ζηα παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο έρεη θαιιηεξγεζεί ε πεπνίζεζε φηη ε
Φπζηθή δελ είλαη έλα κάζεκα πνπ απεπζχλεηαη ζε φινπο, αιιά είλαη γηα ιίγνπο, γηα
ηνπο ηθαλνχο πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαλνήζνπλ ηηο έλλνηεο πνπ
ζπκπεξηιακβάλεη, ηνπο λφκνπο θαη ηα θαηλφκελα φπσο απηά δίλνληαη. Φπζηθά ζε
απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη θαη ε ζηάζε πνπ
νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί δηαηεξνχλ απέλαληη ζηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε.
ρεηηθέο έξεπλεο απνδεηθλχνπλ φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρνπλ κία
επηθπιαθηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνπο καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη
ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο, γεγνλφο πνπ θπζηθά
επεξεάδεη θαη ηελ ίδηα ηελ απηνπεπνίζεζε ησλ καζεηψλ αλαθνξηθά κε ηηο ηθαλφηεηέο
ηνπο αιιά θαη ηελ απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο (Λακπξνπνχινπ & Παληζηνδήκνπ,
2000; Γεκεηξφπνπινο, 2001).
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Αλαθνξηθά κε ηελ ρξήζε ησλ πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο
Φπζηθήο, ελψ νη καζεηέο ρσξίο θάπνηα εθπαηδεπηηθή δπζθνιία ζε πνζνζηφ πάλσ απφ
ην 50% ζπκθσλνχλ φηη ην θάλνπλ ζπρλά, ην ίδην πνζνζηφ ζηελ νκάδα ησλ καζεηψλ
κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, θαίλεηαη φηη είλαη ζαθψο κηθξφηεξν, πεξίπνπ ζην
κηζφ, ελψ αληίζηνηρα ζρεδφλ δεθαπιάζην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο δηαθσλνχλ κε απηή ηελ δήισζε ζε ζχγθξηζε κε ησλ νκάδα
ησλ ππνινίπσλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. Απηφ ην εχξεκα πηζαλφλ ζρεηίδεηαη κε ηηο
δπζθνιίεο πνπ απηή ε θαηεγνξία καζεηψλ ζπλαληά ζην ζπλδπαζκφ αιιά θαη ηελ
νινθιήξσζε ησλ επηκέξνπο πιεξνθνξηψλ πνπ θαηέρνπλ, γεγνλφο ην νπνίν
δεκηνπξγεί εκπφδηα ζηελ απφθηεζε ζπλδπαζηηθήο γλψζεο, γλψζεο δειαδή πνπ
πξνθχπηεη απφ ηε ζχλδεζε ηεο πξνζσπηθήο ηνπο εκπεηξία κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
δέρνληαη ζηε ζρνιηθή αίζνπζα (Αγαιηψηεο, 2000).
Ζ επφκελε δήισζε ζρεηίδεηαη κε ηελ επθνιία ηεο κάζεζεο φηαλ νη θαζεγεηέο
ρξεζηκνπνηνχλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο, κε ηνπο καζεηέο θαη ησλ δχν νκάδσλ
λα ζπκθσλνχλ ζε κεγάιν πνζνζηφ, σζηφζν απηφ ην πνζνζηφ λα αληαλαθιά ηελ
άπνςε πεξηζζνηέξσλ απφ ηνπο κηζνχο καζεηέο ρσξίο εθπαηδεπηηθέο δπζθνιίεο, ελψ ε
πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο δπζθνιίεο νχηε ζπκθσλεί νχηε
δηαθσλεί. Απφ απηφ πξνθχπηεη πσο κπνξεί νη ελαιιαθηηθέο κέζνδνη πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ νη θαζεγεηέο λα είλαη απνηειεζκαηηθέο γηα ην γεληθφ πιεζπζκφ ησλ
καζεηψλ, αιιά δελ έρνπλ πάληα ηα ίδηα ή εμίζνπ ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηνπο καζεηέο
κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο δπζθνιίεο. Άιισζηε γηα απηφ είλαη ζεκαληηθφ νη θαζεγεηέο
λα εληάμνπλ ηνπο φξνπο ηεο πξνζαξκνγήο, ηεο ηξνπνπνίεζεο θαη ηεο δηαθνξνπνίεζεο
ζηελ δηδαθηηθή δηαδηθαζία ζεβφκελνη ηηο αηνκηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ
καζεηψλ ψζηε λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηέο πνπ ν θαζέλαο απφ απηνχο
θαηέρεη (Tomlinson, 2001).
εκαληηθέο δηαθνξέο δηαθαίλνληαη θαη ζηελ αληίδξαζε ησλ καζεηψλ ζηελ
επίιπζε δχζθνισλ αζθήζεσλ. αθψο πςειφηεξα πνζνζηά ησλ καζεηψλ κε ήπηεο
εθπαηδεπηηθέο δπζθνιίεο ζπκθσλεί ζην φηη δελ ππάξρεη ιφγνο λα αζρνιεζεί πνιιή
ψξα κε κία άζθεζε, αιιά πξνηηκά λα δεηήζεη βνήζεηα απφ θάπνηνλ πνπ γλσξίδεη
θαιχηεξα. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο δπζθνιίεο δελ έρνπλ
εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ Φπζηθήο, ηφζε ψζηε λα
αθηεξψζνπλ ζεκαληηθφ ρξφλν γηα λα ην πξνζπαζήζνπλ. Δπηπξφζζεηα, θαίλεηαη πσο
ίζσο δελ δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε „„εξγαιεηνζήθε‟‟ ζηξαηεγηθψλ επίιπζεο
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πξνβιεκάησλ, ψζηε λα θαηαθεχγνπλ ζε δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο φηαλ
ζπλαληνχλ εκπφδηα ζε έλα ή πεξηζζφηεξα ζεκεία.
Ζ απνζηήζηζε θαίλεηαη φηη είλαη έλα απφ ηα βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ
αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαζψο ε ζπληξηπηηθή
πιεηνςεθία απηψλ, ζπκθσλεί ζην φηη δπζθνιεχεηαη λα ζπγθξαηήζεη φιεο απηέο ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη. Αμηνζεκείσην είλαη πσο παξφιν πνπ ην ζρεηηθφ
πνζνζηφ γηα ηελ νκάδα ησλ καζεηψλ γεληθνχ πιεζπζκνχ είλαη κηθξφηεξν, επεξεάδεη
κε ηνλ ίδην ηξφπν ζεκαληηθφ αξηζκφ απηψλ. Άξα εδψ θαίλεηαη φηη ππάξρεη κία
αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ αιιά θαη ησλ ηξφπσλ εμέηαζεο,
θαζψο θαίλεηαη φηη παξαδνζηαθέο κέζνδνη κάζεζεο, φπσο ε απνζηήζηζε, αθφκε
θαηέρνπλ ζεκαληηθή ζέζε ζηελ δηδαρζείζα χιε θαη ην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην.
Απφ ηελ άιιε είλαη ζαθψο ελζαξξπληηθφ πσο ζεηηθά δηαθείκελνη θαίλεηαη λα
είλαη νη καζεηέο θαη ησλ δχν νκάδσλ ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε, κε
ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ ζπκθσλνχλ ή
ζπκθσλνχλ απφιπηα λα είλαη ζαθψο πςειφηεξν. Χζηφζν, ππάξρεη θαη έλα 16% ησλ
καζεηψλ ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ πνπ δηαθσλνχλ κε απηήλ ηελ πξαθηηθή.
Έλα άιιν ζεκείν ζην νπνίν θαίλεηαη πσο ππάξρνπλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ είλαη ζηελ άπνςή ησλ καζεηψλ κε ήπηεο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο γηα ην ελδερφκελν λα πεξάζνπλ επηηπρψο ηηο εμεηάζεηο ηεο
Φπζηθήο ρσξίο λα έρνπλ εζσηεξηθεχζεη έλλνηεο θαη λφκνπο ηεο, θαζψο ζεσξνχλ πσο
θάηη ηέηνην είλαη πνιχ πηζαλφ, ζε αληίζεζε κε ηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο ηνπο πνπ
ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δηαθσλνχλ. Πνιιέο θνξέο ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ
καζήκαηνο ηεο θπζηθήο νη καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο δπζθνιίεο αξθνχληαη ζηελ
απνκλεκφλεπζε θάπνησλ λφκσλ ή ηχπσλ, ρσξίο λα εκβαζχλνπλ ζηηο έλλνηεο, πξάγκα
πνπ θαη θαζεγεηέο ζπρλά απνδέρνληαη. Οη κελ καζεηέο ιφγσ ησλ πνιιψλ
δηαζηάζεσλ ηνπ καζήκαηνο θαη ηεο ρακειήο απφδνζεο, νη δε θαζεγεηέο γηαηί δελ
πηζηεχνπλ ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ ηνπο.
Ζ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε θαη ρσξίο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο θαίλεηαη πσο είλαη ζεηηθή γηα φινπο ηνπο καζεηέο. Βέβαηα έξεπλεο δείρλνπλ
πσο ε ζηάζε ησλ καζεηψλ εμαξηάηαη απφ ην πφζν εμνηθεησκέλνη είλαη κε άηνκα κε
αλαπεξίεο θαη θαηά πφζν είλαη θαιέο νη εκπεηξίεο ηνπο απφ ηελ επαθή ηνπο κε ηα
άηνκα απηά (Peck,1990). Απφ ηελ άιιε νη καζεηέο εκθαλίδνληαη λα έρνπλ ζεηηθνί
ζηάζε φηαλ νη αλαπεξίεο ησλ καζεηψλ είλαη ήπηεο (Rieser & Mason,1992). Οη
καζεηέο κε εθπαηδεπηηθέο δπζθνιίεο θαίλεηαη λα επσθεινχληαη πνιχ απφ ηελ
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εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε. Απηφ ζεκαίλεη φηη θαη νη δχν νκάδεο καζεηψλ απμάλνπλ
ηελ πξνζπάζεηά ηνπο φηαλ βξίζθνληαη ζε κία ηάμε ζπκπεξίιεςεο, πξάγκα πνπ είλαη
ηδηαίηεξα βνεζεηηθφ ζην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο ησλ
καζεηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ήπηα εθπαηδεπηηθά πξνβιήκαηα θαη απηφ ζα έπξεπε λα
απνηειεί έλαλ νδεγφ γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο
ζπκπεξίιεςεο ζηελ Διιάδα.
Γελ ππάξρνπλ δηαθνξέο αλαθνξηθά κε ηελ άπνςε ησλ δπν νκάδσλ καζεηψλ
γηα ηελ εθκάζεζε ηεο Φπζηθήο ζην πιαίζην χπαξμεο πξνβιεκάησλ θαηαλφεζεο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο, θαζψο θαη νη δχν νκάδεο ζεσξνχλ φηη ν ζεκαληηθφηεξνο
παξάγνληαο είλαη ε δηαθνξνπνίεζε ζηηο ηερληθέο εθκάζεζεο πνπ αξκφδνπλ φρη κφλν
ζηνπο καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο δπζθνιίεο, αιιά ζε φινπο ηνπο καζεηέο σο
μερσξηζηέο νληφηεηεο κε δηαθνξεηηθέο αλάγθεο, ηθαλφηεηεο θαη αδπλακίεο. Άξα απηφ
εληζρχεη ηελ άπνςε πσο νη ζχγρξνλεο πξαθηηθέο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο γεληθφηεξα
θαη ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο εηδηθφηεξα πξέπεη λα δνκεζνχλ κε βάζε ηελ
επειημία πξνζαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηηο αλάγθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
θάζε καζεηή.
Σέινο, θαη νη δχν νκάδεο καζεηψλ ζπκθσλνχλ ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν
βαζκφ πσο ππάξρεη ηζφηεηα ζε κία ηάμε ζπλεθπαίδεπζεο, ην νπνίν ζεκαίλεη πσο
ππεξηεξεί ε ηδηφηεηά ηνπο σο καζεηψλ αλαθνξηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα
δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ θαη φρη κία δηάγλσζε πνπ ηνπο δηαθνξνπνηεί ή λα ηνπο
ππνβηβάδεη σο κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Απηφ είλαη ζεηηθφ φρη κφλν ζηα ζηελά
φξηα ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο αιιά θαη ζηελ θαιιηέξγεηα θαη άιισλ δεμηνηήησλ
θαη ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζα ηνπο σθειήζνπλ θαη σο ελήιηθεο, φπσο ε αλνρή θαη ε
ζπλχπαξμε κε ηελ δηαθνξεηηθφηεηα .
Λακβάλνληαο ππφςε φια ηα παξαπάλσ, ζε γεληθέο γξακκέο θαίλεηαη πσο ε
ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε απνηειεί κία ζεηηθή, σθέιηκε θαη επνηθνδνκεηηθή
πξαθηηθή γηα ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ απφ ηελ άπνςε ηεο
πξνζπάζεηαο πνπ θαηαβάιινπλ ζε κία κηθηή ζρνιηθή αίζνπζα, αιιά θαη ηνπ
πλεχκαηνο ηζφηεηαο απφ ην νπνίν απηή πξέπεη λα δηαπλέεηαη. Χζηφζν, θαίλεηαη πσο
νη ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηνλ
δηαθνξεηηθφ ηξφπν πνπ καζαίλνπλ νη καζεηέο πνπ αλήθνπλ ζ‟ απηέο θαη κε ηε
δηαθνξεηηθφηεηα ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. Παξάιιεια ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ην πφζν
βνεζεηηθή ζεσξνχλ ηε κέζνδν δηδαζθαιίαο γηα ηελ εζσηεξίθεπζε ησλ ελλνηψλ ηεο
Φπζηθήο, πφζε ππνζηήξημε έρνπλ φινη, αιιά θπξίσο νη καζεηέο κε ήπηεο
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εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην λα θαηαθηήζνπλ θάπνηεο απφ ηηο έλλνηεο θαη ηα
πξνβιήκαηα πνπ θαινχληαη λα ιχζνπλ θαη πφζε ελ ηέιεη εκπηζηνζχλε έρνπλ ζηνλ
εαπηφ ηνπο γηα ηελ επίδνζή ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. Άξα ινηπφλ, πξνθχπηεη
πσο ηα επξήκαηα απηά πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο έλα έλαπζκα γηα ηελ
νπζηαζηηθή βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη γηα ηελ εηζαγσγή
ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ
αιιά θαη ηεο αμηνιφγεζεο, ψζηε λα κεγηζηνπνηεζνχλ ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο
ζπλεθπαίδεπζεο γηα φινπο ηνπο καζεηέο. Δπνκέλσο νη ξηδνζπαζηηθέο αιιαγέο ζε έλα
ζχζηεκα δελ πξνθχπηνπλ κφλν απφ ηελ ζπκπεξίιεςε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο
καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηελ γεληθή αίζνπζα ηππηθήο δηδαζθαιίαο αιιά απαηηείηαη ε
αλαδηάξζξσζε θαη επαλαμηνιφγεζε ησλ βαζηθψλ δνκψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο πνπ εθαξκφδεηαη.
4.3. Απόςεηο ησλ θαζεγεηώλ Φπζηθήο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ζε
γεληθέο ηάμεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ καζεηέο κε ΖΔΑ
Αλαθνξηθά κε ηηο απφςεηο ησλ θαζεγεηψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε
ήπηεο εθπαηδεπηηθέο δπζθνιίεο πξνθχπηεη πσο ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ
εθπαηδεπηηθψλ αληηκεησπίδεη ζεηηθά ηελ πξαθηηθή ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο,
έλα 7,7% ησλ αλδξψλ θαζεγεηψλ δηαθσλεί κε απηφ ην κνληέιν, ελψ θακία απφ ηηο
γπλαίθεο δηδάζθνπζεο δελ δηαθσλεί κε απηή ηελ πξαθηηθή. Tν εχξεκα απηφ ζπκθσλεί
θαη κε απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλψλ (Avramidis et al, 2000), αιιά δελ είλαη ιίγεο νη
έξεπλεο κε αληίζεηα απνηειέζκαηα (Kalyva et al, 2007) .
Αλαθνξηθά κε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ην πψο νη καζεηέο ρσξίο
εθπαηδεπηηθέο δπζθνιίεο αληηκεησπίδνπλ απηή ηελ πξαθηηθή, ηα πνζνζηά είλαη
κνηξαζκέλα κε ηελ πιεηνςεθία λα ζπκθσλεί, αιιά ζεκαληηθά πνζνζηά επίζεο λα
κελ έρνπλ μεθάζαξε άπνςε γηα ην ζέκα ή λα δηαθσλνχλ κε απηή ηελ επηινγή. Ζ
εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε θαηά πνιινχο απνηειεί ηελ θαιχηεξε κέζνδν γηα ηε
δηδαζθαιία φισλ ησλ παηδηψλ (Stoiber et al,1998)
Δπίζεο, δηραζκέλνη θαίλεηαη λα είλαη νη θαζεγεηέο αλαθνξηθά θαη κε ηελ επηβνιή
ηεο πεηζαξρίαο ζε κία αίζνπζα ζηελ νπνία ζπλππάξρνπλ καζεηέο κε ή ρσξίο
εθπαηδεπηηθέο δπζθνιίεο θαζψο κπνξεί ε πιεηνςεθία λα ζεσξεί πσο ε ζπλχπαξμε
απηή δελ επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ πεηζαξρία ησλ καζεηψλ, σζηφζν ηα πνζνζηά απηψλ
πνπ ζπκθσλνχλ κε απηή ηελ άπνςε θαη απηψλ πνπ δελ έρνπλ μεθάζαξε άπνςε δελ
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έρνπλ κεγάιεο απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο. Όκσο, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζπκθσλεί απφιπηα κε ηελ άπνςε φηη νη καζεηέο κε ήπηεο
εθπαηδεπηηθέο δπζθνιίεο πξέπεη λα έρνπλ επθαηξίεο ψζηε λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ
επίδνζή ηνπο ζην γεληθφ ζρνιείν, γεγνλφο πνπ ζα έπξεπε λα απνηειέζεη κία ζηέξεε
βάζε γηα έλαλ θαιχηεξν κειινληηθά εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ.
Δπηπιένλ, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ θαζεγεηψλ ζπκθσλεί φηη ε
ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε ζα είλαη επνηθνδνκεηηθή θαη γηα ηηο νηθνγέλεηεο φισλ
ησλ καζεηψλ. εκαληηθφ είλαη επίζεο πσο ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ζπληάζζεηαη κε ηελ άπνςε φηη νη πεξηζζφηεξνη γνλείο παηδηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο
δπζθνιίεο ζέινπλ ηα παηδηά ηνπο λα θνηηνχλ ζε ηάμεηο ηππηθήο εθπαίδεπζεο. Αθφκε,
νη εθπαηδεπηηθνί ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία θαίλεηαη φηη ζπκθσλνχλ πσο νη
γνλείο ησλ παηδηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο δπζθνιίεο έρνπλ αλάγθε απφ επηπξφζζεηε
ππνζηήξημε θαη πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε ππνζηεξηθηηθά δίθηπα θαη δνκέο.
Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε άπνςε ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ εξσηεζέλησλ φηη
νη γνλείο παηδηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο δπζθνιίεο έρνπλ δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά
απέλαληη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο γνλείο ησλ ππνινίπσλ παηδηψλ.
Φπζηθά κία ηέηνηα δηαθνξά πηζαλφλ λα εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη γνλείο απηψλ
ησλ παηδηψλ αληηκεησπίδνπλ κία πιεζψξα αλεζπρηψλ θαη ζθέςεσλ ζρεηηθά αξρηθά κε
ηελ πξνζαξκνγή θαη ηελ έληαμε ησλ παηδηψλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, αιιά ζηε
ζπλέρεηα θαη κε ηελ επίδνζή ηνπο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα.
Απφ ηελ άιιε, νη εηδηθνί παηδαγσγνί ζεσξνχληαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ
δηδαζθφλησλ φηη είλαη ζε ζέζε λα δηδάμνπλ απνηειεζκαηηθά ζε κία αίζνπζα ηππηθήο
δηδαζθαιίαο, ελψ αληίζεηα ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ θαζεγεηψλ ζεσξεί πσο νη
εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο αίζνπζαο δελ είλαη ζε ζέζε λα δηδάμνπλ απνηειεζκαηηθά
ζε καζεηέο πνπ έρνπλ εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Απφ απηφ ην εχξεκα ζηελ
νπζία πξνθχπηεη ε αλαγθαηφηεηα νπζηαζηηθήο ππνζηήξημεο θαη επηκφξθσζεο ησλ
θαζεγεηψλ ψζηε λα κπνξέζνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ θαη λα δηδάμνπλ απνηειεζκαηηθά
ζηνλ πιεζπζκφ αηφκσλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο δπζθνιίεο θαζψο ε γεληθή ηνπο
άπνςε είλαη πσο αηζζάλνληαη αλέηνηκνη θαη αλεπαξθείο.
Δπίζεο, νη ίδηνη νη θαζεγεηέο αηζζάλνληαη πσο αθφκε δελ ππάξρνπλ ζηαζεξά
θαη επίζεκα ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο
θαη ζα έπξεπε λα δνζεί πεξηζζφηεξε έκθαζε θαη εζηίαζε ζηνλ ηξφπν πνπ απηή
εθαξκφδεηαη πξηλ γεληθεπζεί ε εθαξκνγή ηεο θαζψο νη πεξηζζφηεξνη πηζηεχνπλ πσο
ρξεηάδεηαη εηδηθή θαη πεξηζζφηεξε θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα λα ππάξρνπλ
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πξαγκαηηθά, ζεηηθά θαη καθξνρξφληα νθέιε απφ ηε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή
πξαθηηθή. Όπσο αλαθέξνπλ νη Παληειηάδνπ θαη Παηζηνδήκνπ (2000), έρεη
θαζηεξσζεί ζηελ ρψξα καο ε εμεηδίθεπζε ζηελ Δηδηθή Αγσγή λα πξαγκαηνπνηείηαη
κέζσ ησλ ζεζκψλ ηεο επηκφξθσζεο θαη ηεο κεηεθπαίδεπζεο απφ ηνπο νπνίνπο φκσο
σθειείηαη ειάρηζηνο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ. Δπηπιένλ, ε γεληθή απνπζία καζεκάησλ
ςπρνινγίαο ζηηο βαζηθέο πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο απηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ
δπζθνιεχεη ηελ θαηαλφεζε αθφκε θαη ηεο νξνινγίαο ηεο Δηδηθήο Αγσγήο, πφζν
κάιινλ ησλ ζεκάησλ ηεο (Παληειηάδνπ & Παηζηνδήκνπ, 2000:38).
Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο νη απφςεηο ησλ θαζεγεηψλ ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα
πνπ δεκηνπξγεί απηή ε θαηεγνξία καζεηψλ ζηε ζρνιηθή αίζνπζα είλαη κνηξαζκέλεο,
θαζψο θάπνηνη απφ απηνχο ζπκθσλνχλ ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ φηη νη καζεηέο κε
ήπηεο

εθπαηδεπηηθέο

δπζθνιίεο

δελ

παξνπζηάδνπλ

ηδηαίηεξα

πξνβιήκαηα

ζπκπεξηθνξάο, ελψ ζρεδφλ ηα ίδηα πνζνζηά ζεσξνχλ φηη ππάξρνπλ πξνβιήκαηα πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξνπζία απηψλ ησλ παηδηψλ ζηε γεληθή αίζνπζα. Πηζαλφλ απηή
ε δηάζηαζε απφςεσλ λα ζρεηίδεηαη κε ηελ έιιεηςε ζρεηηθήο επηκφξθσζεο πνπ
νπζηαζηηθά αθήλεη εθηεζεηκέλνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ρσξίο ζπγθεθξηκέλεο
ελαιιαθηηθέο επηινγέο επίιπζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη πξνβιεκάησλ πνπ ζπλαληνχλ
θαζεκεξηλά δεκηνπξγψληαο δηαθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά
θαη εκπεηξίεο ή άιιεο δεμηφηεηεο πνπ θαζέλαο απφ απηνχο έρεη αλαπηχμεη.
Ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθφ σζηφζν είλαη ην γεγνλφο φηη ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ
ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ πσο ε εθαξκνγή ηεο ζπκπεξίιεςεο είλαη εθηθηή θαη
θνηλσληθά σθέιηκε γηα φινπο ηνπο καζεηέο. Απφ ηελ άιιε, ζεσξνχλ ζην κεγαιχηεξν
πνζνζηφ ηνπο φηη νη καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο δπζθνιίεο ζα απνθηήζνπλ
γξεγνξφηεξα ή πεξηζζφηεξεο γλψζεηο ζε κηα μερσξηζηή ηάμε ή ζε έλα εηδηθφ ζρνιείν
παξά ζε κία αίζνπζα ηππηθήο δηδαζθαιίαο. Ζ αζπκθσλία κεηαμχ ησλ πξνεγνχκελσλ
απφςεσλ θαη απηήο, πηζαλφλ λα πξνθχπηεη απφ ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ νη ίδηνη γηα ηε
ζπκπεξίιεςε φπσο απηή εθαξκφδεηαη ηψξα. Με ηα ηξέρνληα ινηπφλ δεδνκέλα
εθαξκνγήο ηεο ζπκπεξίιεςεο νη καζεηέο πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία
πηζαλφλ λα κελ κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ ηνλ ξπζκφ δηδαζθαιίαο αιιά θαη ηελ
πνζφηεηα γλψζεσλ πνπ πξέπεη λα εζσηεξηθεχζνπλ.
Δπηπιένλ, νη θαζεγεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ζηελ πιεηνςεθία ηνπο
ζπκθσλνχλ φηη είλαη πηζαλφ νη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο λα
πεξηζσξηνπνηεζνχλ ζην γεληθφ ζρνιείν απφ ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο, σζηφζν ζε
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ζπκθσλνχλ ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ πσο ε
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ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε απμάλεη ηελ αλνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ καζεηψλ,
σθειψληαο ηνπο έηζη θαη ζε άιια πεδία πέξαλ απηνχ ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη
αθαδεκατθήο κφξθσζεο θαη επίδνζεο. Σαπηφρξνλα, ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ είλαη ην
γεγνλφο πσο ζπκθσλνχλ ζε κεγάιν πνζνζηφ φηη ε εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε
εληζρχεη ηφζν ηελ απηνεθηίκεζε φζν θαη ηελ θνηλσληθή αλεμαξηεζία ησλ καζεηψλ κε
ήπηεο εθπαηδεπηηθέο δπζθνιίεο. Σν ηειεπηαίν άιισζηε ππνζηεξίδεηαη θαη απφ άιια
εξεπλεηηθά επξήκαηα ηα νπνία ηζρπξίδνληαη φηη ε έληαμε ζε γεληθά ζρνιεία βειηηψλεη
ζεκαληηθά ηφζν ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε φζν θαη ην επίπεδν πξνζαξκνζηηθήο
ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (Giangreco, 1997;
Kalambouka, Farrell, Dyson & Kaplan, 2007).
Δπηπιένλ, είλαη πεπεηζκέλνη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο πσο νη καζεηέο κε ήπηεο
εθπαηδεπηηθέο δπζθνιίεο επλννχληαη ζηελ αλάπηπμε ηεο απηνπεπνίζεζήο ηνπο κέζα
απφ ηελ θνίηεζε ζε έλα γεληθφ ζρνιείν, ελψ ζαθψο κεγαιχηεξν είλαη ην πνζνζηφ
ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ πηζηεχνπλ φηη σθεινχληαη θαη απφ ηελ άκηιια ζηε γεληθή
ηάμε ζρεηηθά κε ηελ επίδνζε θαη αλάπηπμή ηνπο. ρεδφλ ην ζχλνιν ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλεί πσο ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο
δπζθνιίεο ζε εηδηθέο ζρνιηθέο κνλάδεο επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ θνηλσληθφζπλαηζζεκαηηθή ηνπο αλάπηπμε θαζψο νδεγεί ζηνλ απνθιεηζκφ απηψλ ησλ παηδηψλ.
Ζ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ππεξζεκαηίδεη ζην γεγνλφο φηη ε εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε
βειηηψλεη ηηο αθαδεκατθέο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο
φηαλ βέβαηα απηή πξαγκαηνπνηείηαη ππφ θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο (Agran et al.,
2002; Burnstein et al., 2004; Downing et al., 2004; Cole, 2006).
Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο κέζα ζηε
ζρνιηθή αίζνπζα, έηζη θαη ην ελδερφκελν πξνβιεκαηηθήο αληίδξαζεο ησλ καζεηψλ
απηψλ φηαλ ζπκπεξηιεθζνχλ ζην γεληθφ ζρνιείν δηράδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο
θάπνηνη ζπκθσλνχλ φηη θάηη ηέηνην κπνξεί λα ζπκβεί, πεξίπνπ ζε ίδηα πνζνζηά θαη
ειαθξψο πςειφηεξα δηαθσλνχλ κε απηή ηελ άπνςε ελψ έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ
πνζνζηφ νχηε δηαθσλεί νχηε ζπκθσλεί κε απηή ηελ άπνςε. Απηφ ην εχξεκα κπνξεί
λα ζρεηίδεηαη θαη κε ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη κία μεθάζαξε πνξεία εθαξκνγήο ηεο
έληαμεο ησλ καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηε ζρνιηθή αίζνπζα ελψ
ηαπηφρξνλα είλαη απνχζα θαη ε θαηάιιειε θαζνδήγεζε ή ππνζηήξημε πνπ νη
εθπαηδεπηηθνί ζαθψο ρξεηάδνληαη ζε φιε απηή ηελ δηαδηθαζία. Χζηφζν, πάλσ απφ
ηνπο κηζνχο εθπαηδεπηηθνχο πηζηεχνπλ φηη φλησο ε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ κε
ήπηεο

εθπαηδεπηηθέο

αλάγθεο

ρξεηάδεηαη

πεξηζζφηεξε

πξνζνρή

απφ

ηνπο
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εθπαηδεπηηθνχο, πξνθαλψο γηα λα κπνξεί λα είλαη θαη ζε ζέζε λα ηηο αληηκεησπίζεη
εληνπίδνληαο ηνπο παξάγνληεο πνπ ηελ πξνθαινχλ, ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχλ
απηνί νη καζεηέο αιιά θαη νη ιχζεηο πνπ ζα είλαη απνηειεζκαηηθέο ζε θάζε
πεξίπησζε. Απφ ηελ άιιε βέβαηα, ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ δηαθσλεί ζε
κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ φηη ε ελδερφκελε πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ
παηδηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο κπνξεί λα απνηειέζεη πξφηππν κίκεζεο γηα
ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο ή φηη ππάξρεη ε πηζαλφηεηα πηνζέηεζεο ηέηνησλ
ζπκπεξηθνξψλ. Άξα νη θαζεγεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα είλαη πεπεηζκέλνη
πσο ε επίδξαζε ηεο ζπκπεξίιεςεο κπνξεί λα είλαη κφλν ζεηηθή ηφζν γηα ηνπο
καζεηέο ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο φζν θαη ηνπο καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο (Stoiber et al, 1998).
Σέινο, ζχζζσκνη νη θαζεγεηέο ζεσξνχλ πσο ηελ πην ζεηηθή εθαξκνγή ηεο
ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθήο ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο απνηειεί ε ηνπνζέηεζε
εηδηθψλ παηδαγσγψλ πνπ ζα είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ δηδαζθαιία απηήο ηεο
θαηεγνξίαο καζεηψλ, αιιά ζην γεληθφ ζρνιείν, ψζηε λα κελ απνκνλψλνληαη απφ
ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. Άιισζηε, θαη βηβιηνγξαθηθά έρεη ππνζηεξηρζεί φηη ε
θνίηεζε ησλ καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζε εηδηθέο ζρνιηθέο κνλάδεο
νδεγεί ζην ζηηγκαηηζκφ ηνπο, ζε θνηλσληθή απνκφλσζε θαη πεξηζσξηνπνίεζή ηνπο
πνπ απνηεινχλ επηβξαδπληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ παηδηψλ ζε
φινπο ηνπο ηνκείο (Ferguson, 2008).
Δδψ πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί πσο νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ειέγρζεθαλ σο πξνο ηε κεηαβιεηή ηνπ θχινπ θαη θάλεθε φηη δελ απνηειεί παξάγνληα
ν νπνίνο κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ παξαπάλσ
θιίκαθα. Σν ίδην πξνέθπςε θαη κε ηε κεηαβιεηή ηεο ειηθίαο θαζψο θαίλεηαη πσο σο
παξάγνληαο δελ ζρεηίδεηαη ζεηηθά ή αξλεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Λακβάλνληαο

ινηπφλ

ππφςε φια ηα

παξαπάλσ,

θαηαιήγνπκε ζην

ζπκπέξαζκα πσο ε πιεηνςεθία ησλ θαζεγεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα είλαη
ζεηηθά πξνζθείκελνη ζηελ εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο ζην γεληθφ
ζρνιείν, θαζψο ζεσξνχλ φηη θαη νη δχν νκάδεο καζεηψλ επσθεινχληαη απφ ην
ζπγθεθξηκέλν κνληέιν εθπαίδεπζεο. Οη κελ καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο
δπζθνιίεο ελζαξξχλνληαη λα πξνζπαζήζνπλ πεξηζζφηεξν ζε κία ηππηθή ηάμε θαη
ηαπηφρξνλα δελ απνθιείνληαη αθαδεκατθά θαη θνηλσληθά κέζα απφ ηελ θνίηεζή ηνπο
ζε εηδηθά ζρνιεία αλαπηχζζνληαο θαη θαιχηεξε απηνεθηίκεζε, απηφ-εηθφλα,
ζπλαηζζεκαηηθέο,

επηθνηλσληαθέο

θαη

θνηλσληθέο

δεμηφηεηεο.

Χζηφζν,

νη
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εθπαηδεπηηθνί εκθαλίδνληαη πξνβιεκαηηζκέλνη κε ηνλ ηξφπν πνπ εθαξκφδεηαη ε
εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε ζηελ Διιάδα, θαζψο ελψ νη εηδηθνί παηδαγσγνί κε ηελ
εθπαίδεπζε πνπ έρνπλ είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηνχλ απηή ηελ νκάδα καζεηψλ ζηε
ζρνιηθή αίζνπζα, νη ίδηνη δελ ζεσξνχλ φηη

κπνξνχλ λα αληεπεμέιζνπλ

απνηειεζκαηηθά ζηελ δηαρείξηζε πξνθιήζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηε ζρνιηθή
θαζεκεξηλφηεηα. Πξνθχπηεη ινηπφλ φηη ππάξρεη αλάγθε αλαδφκεζεο ηνπ ηξφπνπ
εθαξκνγήο ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο ηφζν κε ηελ βειηίσζε ησλ κεζφδσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη φζν θαη κε ηε κεγαιχηεξε ππνζηήξημε θαη πξνζνρή πνπ
ρξεηάδνληαη απηνί νη καζεηέο εληφο θαη εθηφο ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο φπσο ζπκβαίλεη
θαη κε ηνπο γνλείο ηνπο νη νπνίνη ρξεηάδνληαη ηε ζηήξημε απφ ππεχζπλα δίθηπα θαη
ππεξεζίεο.
ην δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα
απαληήζνπλ θαηά πφζν είλαη έηνηκνη λα δηδάμνπλ ζε καζεηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ
ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα ζηελ ηάμε ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ. ηελ πεξίπησζε ησλ
καζεηψλ κε πξνβιήκαηα ιφγνπ θαη νκηιίαο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ δειψλεη έηνηκν ή θαη πνιχ έηνηκν λα ηνπο δηδάμεη ζε ηάμε ηνπ γεληθνχ
ζρνιείνπ ελψ πνιχ κηθξφ είλαη ην πνζνζηφ πνπ δειψλεη θαζφινπ έηνηκν. Σν ίδην
απάληεζαλ θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο δπζθνιίεο ζηε κάζεζε ελψ
ζηελ πεξίπησζε ησλ καζεηψλ κε ειαθξά ή κέηξηα λνεηηθή αλεπάξθεηα νη
εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ πσο είλαη κεηξίσο έηνηκνη λα ηνπο δηδάμνπλ. ηελ
πεξίπησζε ηεο βαξηάο λνεηηθήο αλεπάξθεηαο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ απάληεζε πσο είλαη θαζφινπ έηνηκν λα ηνπο δηδάμεη ζε αίζνπζα ηνπ
γεληθνχ ζρνιείνπ. ηελ πεξίπησζε ηεο ΓΔΠ-Τ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο δειψλεη
κεηξίσο έηνηκν αιιά θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ καζεηψλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο θαη
αθνήο νη θαζεγεηέο θαίλεηαη λα είλαη ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο κεηξίσο έηνηκνη.
ηελ πεξίπησζε ησλ καζεηψλ κε ζνβαξά λεπξνινγηθά ή νξζνπεδηθά πξνβιήκαηα νη
εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη λα είλαη απφ θαζφινπ κέρξη κεηξίσο έηνηκνη, ελψ ζηελ
εγθεθαιηθή παξάιπζε ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία δειψλεη θαζφινπ έηνηκε. ηα
πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ δειψλεη κεηξίσο έηνηκν ελψ ζηηο
ζχλζεηεο γλσζηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο, απηηζκφ θαη άιιεο
δηαηαξαρέο αλάπηπμεο νη εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ απφ θαζφινπ έηνηκνη κέρξη κεηξίσο
έηνηκνη λα ηνπο δηδάμνπλ ζε αίζνπζα ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ. Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ δηαπηζηψλεη θαλείο πσο φζν πην ζχλζεην είλαη ην πξφβιεκα πνπ
αληηκεησπίδεη ν εθάζηνηε καζεηήο ηφζν ιηγφηεξν έηνηκνο ληψζεη ν θαζεγεηήο λα
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δηδάμεη ηνλ καζεηή. Απηφ αζθαιψο νθείιεηαη ζηελ κεδακηλή επηκφξθσζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ φρη κφλν ζε ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο αιιά θαη ζέκαηα γεληθφηεξεο
παηδαγσγηθήο

θαηάξηηζεο.

Όπσο

αλαθέξζεθε

θαη

ζηελ

αλαζθφπεζε

ηεο

βηβιηνγξαθίαο νη θαζεγεηέο Φπζηθήο ζηελ Διιάδα δελ ιακβάλνπλ νχηε ηε
ζηνηρεηψδε παηδαγσγηθή θαηάξηηζε πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα δηδάμνπλ ζηελ
ηάμε ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ.
ην ηξίην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νη εθπαηδεπηηθνί θιήζεθαλ λα
απαληήζνπλ θαηά πφζν πηζηεχνπλ πσο είλαη θαηάιιειν κέηξν ε εθπαηδεπηηθή
ζπκπεξίιεςε ζε ζπγθεθξηκέλεο δπζθνιίεο. ηελ πεξίπησζε ησλ πξνβιεκάησλ ιφγνπ
θαη νκηιίαο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θαζεγεηψλ ζπκθσλεί πσο είλαη θαηάιιειν
έσο θαη πνιχ θαηάιιειν κέηξν, ην ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ εηδηθψλ
δπζθνιηψλ ζηε κάζεζε. Αιιά θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ειαθξάο ή κέηξηαο λνεηηθήο
αλεπάξθεηαο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θαζεγεηψλ ζεσξεί ηελ εθπαηδεπηηθή
ζπκπεξίιεςε απφ θαηάιιειν έσο πνιχ θαηάιιειν κέηξν. ηελ πεξίπησζε ηεο
βαξηάο λνεηηθήο αλεπάξθεηαο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξεί πσο
ε εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε δελ είλαη θαζφινπ θαηάιιειν κέηξν ή είλαη κεξηθψο
θαηάιιειν κέηξν. Ζ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε ζεσξήζεθε απφ ηνπο θαζεγεηέο σο
έλα θαηάιιειν ή πνιχ θαηάιιειν κέηξν γηα ηελ πεξίπησζε ηεο . ηελ πεξίπησζε
ησλ ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ φξαζεο θαη αθνήο νη θαζεγεηέο απάληεζαλ πσο ζεσξνχλ
ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε σο έλα κεξηθψο θαηάιιειν θαη θαηάιιειν κέηξν.
ηελ πεξίπησζε ησλ ζνβαξψλ λεπξνινγηθψλ ή νξζνπεδηθψλ πξνβιεκάησλ ην κέηξν
θξίζεθε απφ κεξηθψο θαηάιιειν έσο θαζφινπ θαηάιιειν. Γηα ηα πξνβιήκαηα
ζπκπεξηθνξάο ην κέηξν θξίζεθε απφ θαηάιιειν έσο πνιχ θαηάιιειν ελψ ζηελ
πεξίπησζε ηεο εγθεθαιηθήο παξάιπζεο θαη ησλ ζχλζεησλ γλσζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ
δπζθνιηψλ ην κεηξφ θξίζεθε απφ κεξηθψο έσο θαζφινπ θαηάιιειν. Γεληθά
παξαηεξνχκε φηη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ κηα επηθπιαθηηθή ζηάζε ζην λα
ζπκπεξηιάβνπλ παηδηά κε ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηε γεληθή ηάμε θαη απηφ πηζαλφλ λα
νθείιεηαη ζηελ αδπλακία ηνπο λα δηδάμνπλ ζηα παηδηά απηά. Ζ έιιεηςε εκπεηξίαο θαη
γλψζεο ζε ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο ηνπο σζεί λα αληηκεησπίδνπλ κε επηθπιαθηηθφηεηα
ην κέηξν ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο θαη λα κελ είλαη πνιχ δεθηηθνί ζε απηφ.
ην ηξίην θαη ηειεπηαίν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νη εθπαηδεπηηθνί
θαινχληαη λα επηιέμνπλ θαηά πφζν θάπνηνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή
ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο ζε ηάμεηο ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο. Ζ ζπληξηπηηθή
πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξεί πσο ν αλεπαξθήο ρξφλνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
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επεξεάδεη πνιχ ηελ εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο. ηελ πεξίπησζε ηεο
έιιεηςεο δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο θαη ζπλεξγαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
εηδηθψλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ θαη ηελ έιιεηςε εηδηθνχ ππνζηεξηθηηθνχ πξνζσπηθνχ
ζην γεληθφ ζρνιείν πάιη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία πηζηεχεη πσο επεξεάδεη πνιχ ζηελ
εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ. Έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξεί πσο νη
ζηάζεηο θαη νη πξνθαηαιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ επεξεάδνπλ αξθεηά ηελ εθαξκνγή
ηνπ κέηξνπ. Ζ έιιεηςε εκπεηξίαο ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηεο
ζπκπεξίιεςεο ζεσξήζεθε απφ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θαζεγεηψλ φηη επεξεάδεη
αξθεηά ηελ εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο, ελψ ε έιιεηςε ππνζηήξημεο
απφ ην ζρνιείν θαη ηνπο ηνπηθνχο θνξείο ζεσξήζεθε φηη επεξεάδεη πνιχ ηελ
εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θαζεγεηψλ ζεψξεζε φηη ε
αλππαξμία νηθνλνκηθψλ πφξσλ επεξεάδεη πνιχ ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ θαη ε
έιιεηςε ππνζηήξημεο απφ ην ζρνιείν θαη ηνπο ηνπηθνχο θνξείο επεξεάδεη αξθεηά ηελ
εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ. Σέινο, νη ζηάζεηο θαη νη πξνθαηαιήςεηο ησλ γνλέσλ θαίλεηαη
ζχκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα επεξεάδνπλ ιίγν ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ.
4.4. Σειηθά ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο
πλνιηθά, ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ φηη νη καζεηέο κε ήπηεο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο δελ θαηαθηνχλ φιεο ηηο έλλνηεο πνπ δηδάζθνληαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο. Παξνπζηάδνπλ κηα θαιχηεξε απφδνζε ζε
έλλνηεο πνπ έρνπλ δνπιέςεη πεξηζζφηεξν ζην ζρνιείν θαη ζηηο νπνίεο νη δηδάζθνληεο
έρνπλ δψζεη ηδηαίηεξε έκθαζε. Δπίζεο δπζθνιεχνληαη ζηελ αληίιεςε ζρεκαηηθψλ
αλαπαξαζηάζεσλ θαη ζηελ κεηαηξνπή γξαπηνχ θεηκέλνπ ζε ζρήκα, πηζαλφλ ιφγσ
νπηθνρσξηθψλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ. Ζ νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε
θπζηθή είλαη αθφκε έλαο παξάγνληαο πνπ δπζθνιεχεη ηνπο καζεηέο κε ήπηεο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Βέβαηα ην γεγνλφο φηη θαη νη απνδφζεηο ησλ καζεηψλ ηππηθήο
εθπαίδεπζεο δελ ήηαλ νη αλακελφκελεο ζα πξέπεη λα καο πξνβιεκαηίζεη. Πηζαλφλ ην
γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα έλα κάζεκα πςειψλ απαηηήζεσλ, αιιά θαη ην φηη κεγάιν
κέξνο ησλ δηδαζθφλησλ ζηεξνχληαη ηεο απαξαίηεηεο παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο λα
δηθαηνινγεί ηελ απφδνζε απηή. Γηα έλα ηέηνηαο δπζθνιίαο κάζεκα νη καζεηέο κε
ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζα έπξεπε λα έρνπλ επηπιένλ βνήζεηα απφ θάπνηνλ
εμεηδηθεπκέλν ζηελ εηδηθή αγσγή εθπαηδεπηηθφ είηε κε ην κέηξν ησλ ηκεκάησλ
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έληαμεο είηε κε ηελ παξάιιειή ζηήξημε, ηα νπνία δπζηπρψο εθαξκφδνληαη ζε πνιχ
ιίγα ζρνιεία.
Αλ θαη αζθαιψο δελ καζαίλνπλ φινη νη καζεηέο κε ίδηνπ ηχπνπ δηδαζθαιία,
σζηφζν ππνζηεξίδεηαη επξέσο φηη ε γλψζε θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ
επηζηεκψλ,

νηθνδνκείηαη

(εξγαζηεξηαθέο

πξαθηηθέο,

θπξίσο

κέζα

πξαθηηθέο

απφ
ηνπ

παξεκβαηηθέο
εκπεηξνηέρλε)

δξαζηεξηφηεηεο
θαη

φρη

απφ

αλαπαξαζηαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο «εγγξάκκαηεο» παξάδνζεο ησλ ζρνιηθψλ
βηβιίσλ (Σζειθέο, 2005). Παξ‟ φια απηά, δελ ζα πξέπεη λα πεξηκέλεη έλαο
εθπαηδεπηηθφο πσο αλ έλαο καζεηήο θαηαλνεί κηα πεηξακαηηθή δηαδηθαζία θαη ηα
απνηειέζκαηά ηεο ζα είλαη ζε ζέζε λα δψζεη θαη ηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο. Ζ
νπζηαζηηθή γλψζε ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο ζπλππάξρεη κε ηελ ελεξγεηηθή καζεηεία,
πνπ βαζίδεηαη ζηε δξάζε ησλ καζεηεπνκέλσλ πάλσ ζε πιηθνχο θφζκνπο (Πεξάθε θαη
ζπλ., 2008). Δίλαη αλαγθαία επνκέλσο ε δηαθνξνπνίεζε θαη ε πξνζαξκνγή ηνπ
Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ.
Ζ δηαθνξνπνίεζε θαη ε πξνζαξκνγή κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ:


Με θαζνξηζκφ εηδηθψλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ



Με επηλφεζε δηδαθηηθψλ ζελαξίσλ πνπ πξνσζνχλ ηελ εκπινθή ζε δξάζεηο πάλσ ζε
πιηθνχο θφζκνπο



Με παξνρή θαηάιιεινπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ



Με αμηνιφγεζε, ζπκβαηή κε ηελ πξνηεηλφκελε δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή.
Αλαθνξηθά κε ηε ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε ζήκεξα ζηε ρψξα καο,
ζπκθσλνχκε κε ηελ άπνςε φηη δελ είλαη ηδαληθή (Εψληνπ-ηδέξε 2000), αθνχ πνιιά
είλαη ηα βήκαηα ηα νπνία πξέπεη λα γίλνπλ απφ φινπο φζνπο εκπιέθνληαη ζε απηήλ. Ζ
επίηεπμή ηεο ζηεξίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηηο αληηιήςεηο θαη ηε γεληθφηεξε
λννηξνπία φισλ φζσλ έρνπλ θαζεκεξηλή επαθή κε ηα παηδηά (Παληειηάδνπ, 2000).
Δπνκέλσο, πξνθεηκέλνπ ε εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε λα απνηειέζεη κηα νπζηαζηηθή
θαη απνηειεζκαηηθή εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή, είλαη απαξαίηεηε ε πηνζέηεζε θαη
νπζηαζηηθή εθαξκνγή νξηζκέλσλ αξρψλ φπσο:



Γηαξθήο επηκφξθσζε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ δχν βαζκίδσλ .



Δπηινγή πξαθηηθψλ κέζα ζηελ ηάμε πνπ ζα επλννχλ ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε.



Δπαηζζεηνπνίεζε θαη έγθαηξε ελεκέξσζε φισλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη κε
νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία (εθπαηδεπηηθψλ, γνλέσλ, καζεηψλ).
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πρλέο ζπλαληήζεηο ησλ γνλέσλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο,
πξνθεηκέλνπ λα πξνιακβάλνληαη δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο θαη λα εγθαζηδξπζεί έλα
θιίκα ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο θαη ακνηβαίαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο.



Έγθαηξε εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο θαη φρη ζην ηέινο ηεο
ζρνιηθήο ρξνληάο.
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Πεξηνξηζκνί
Σν δείγκα ησλ καζεηψλ έρεη πεξηνξηζκέλν αξηζκφ, θαζψο απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα ήηαλ λα ζπκθσλνχλ ηφζν νη καζεηέο φζν
θαη νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ θαη ήηαλ δχζθνιν λα απνδερηνχλ ηελ πξφηαζε ηεο
εξεπλήηξηαο πεξηζζφηεξα ζρνιεία. Πνιινί δηεπζπληέο δελ απνδέρηεθαλ ηελ πξφηαζε
γηα λα κελ ζηνρνπνηεζνχλ νη καζεηέο ηνπο.
Σν εξσηεκαηνιφγην ησλ θαζεγεηψλ κνηξάζηεθε ζε 38 θαζεγεηέο θπζηθψλ
επηζηεκψλ αιιά κφλν 25 ην επέζηξεςαλ ζηελ εξεπλήηξηα. Γηα ην ιφγν απηφ ην
δείγκα πνπ ηειηθά ζπγθεληξψζεθε είλαη κηθξφ αιιά αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ
πιεζπζκνχ.
Έλαο αθφκε πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλαο είλαη ην γεγνλφο φηη ελψ νη καζεηέο
θνηηνχλ απνθιεηζηηθά ζην ιχθεην ην δείγκα θαζεγεηψλ απνηειείηαη απφ
εθπαηδεπηηθνχο γπκλαζίνπ θαη ιπθείνπ θαη απηφ γηαηί ην δηαθνξεηηθά ην δείγκα ζα
ήηαλ πάξα πνιχ κηθξφ θαη δε ζα ήηαλ δπλαηή ε ησλ ζπλέρηζε ηεο έξεπλαο.
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Πξνηάζεηο
ε επίπεδν έξεπλαο ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ζα πξέπεη λα επαιεζεπηνχλ
θαη απφ άιιεο έξεπλεο κε κεγαιχηεξν αξηζκφ καζεηψλ, θαζψο θαη κε καζεηέο πνπ
θνηηνχλ ζην Γπκλάζην γηα λα έρνπκε κηα ζθαηξηθή εηθφλα ηεο θαηαλφεζεο ησλ
ελλνηψλ Φπζηθήο ζε φιε ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Δλψ ινηπφλ, ηα
ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο δελ κπνξνχλ ελδερνκέλσο λα γεληθεπηνχλ,
κπνξνχλ λα δψζνπλ κηα αμηφπηζηε εηθφλα γηα ην θαηά πφζν νη καζεηέο κε ήπηεο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαηαλννχλ βαζηθέο έλλνηεο ηεο Φπζηθήο θαζψο θαη γηα ηηο
απφςεηο καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε. Ζ έξεπλα απηή
κπνξεί λα απνηειέζεη κηα βαζηθή γξακκή γηα ζχγθξηζε κε κειινληηθέο έξεπλεο πνπ
ζα αθνξνχλ ηε δηδαζθαιία ηεο θπζηθήο θαη ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε.
Δξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ζα είρε θαη ε παξαηήξεζε-καγλεηνζθφπηζε ηνπ καζήκαηνο,
ψζηε λα θαηαγξαθεί ε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα ζηελ αιεζηλή ηεο δηάζηαζε θαη φρη
πηζαλψο βειηησκέλε απφ αλαθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σα απνηειέζκαηα πνπ ζα
ζπγθεληξσζνχλ κπνξνχλ λα δηαζηαπξσζνχλ κε απηά πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ
παξνχζα έξεπλα. Ζ έξεπλα πνπ αθνξά ηε ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο ζηελ Διιάδα
βξίζθεηαη ζε πνιχ πξψηκν ζηάδην είλαη πνιιά ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ψζηε
λα θηάζνπκε ζε έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν θαη λα κπνξέζνπκε βάζεη εξεπλψλ λα
θάλνπκε αιιαγέο ζην ππάξρνλ ΑΠ.
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ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ
ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ : ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ

Αγαπεηέ καζεηή,
Ζ αθηέξσζε ιίγνπ απφ ην ρξφλν ζνπ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ παξφληνο
εξσηεκαηνινγίνπ απνηειεί νπζηαζηηθή ζπκβνιή ζηελ έξεπλα κε ηίηιν : «Γλψζεηο θαη
δεμηφηεηεο ηεο θπζηθήο επηζηήκεο γηα άηνκα κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο:
Δπηπηψζεηο γηα ηε ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε». Με ηνλ φξν ζπκπεξίιεςε ελλννχκε
ηελ έληαμε θαη ηε ζπλεθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ.
Υσξίο ηε ζπκκεηνρή ζνπ ε δηεμαγσγή ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο θαζίζηαηαη ζρεδφλ
αδχλαηε . Αληίζεηα ε ζπκκεηνρή ζνπ εθηηκάηαη ηδηαίηεξα αλ ιεθζεί ππφςε φηη θάζε
έξεπλα έρεη σο ζηφρν ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, θαζψο θαη ηε δηαηχπσζε
πξνηάζεσλ.
Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δελ απαηηεί ηελ θαηαρψξεζε πξνζσπηθψλ ζνπ
ζηνηρείσλ , έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αλσλπκία ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη
απαληήζεηο είλαη εκπηζηεπηηθέο θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα εξεπλεηηθνχο
ζθνπνχο.

Δπραξηζηψ πνιχ γηα ηε ζπκκεηνρή ζνπ.
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Δξσηεκαηνιόγην
Κνξίηζη

ηάμε :

Αγόξη

ζρνιείν:

Μέξνο Α:
1.Πνηά απφ ηα παξαθάησ κεγέζε είλαη ζεκειηψδε θαη πνηα παξάγσγα; Βάιηε Υ ζηελ
θαηάιιειε ζηήιε.
Φπζηθό κέγεζνο
Ππθλφηεηα
Μάδα
Όγθνο
Μήθνο
Δκβαδφλ
Υξφλνο
Σαρχηεηα

ζεκειηώδεο

παξάγσγν

2.Έρνπκε κηα ζηδεξέληα βέξγα ππθλφηεηαο 4 g/cm3 θαη ηελ θφβνπκε ζηε κέζε. Κάζε
θνκκάηη ηεο βέξγαο ζα έρεη ππθλφηεηα :( Να θπθιψζεηε ηε ζσζηή απάληεζε).
a)
b)
c)
d)

2 g/cm3
1 g/cm3
4 g/cm3
3 g/cm3

3.Σν ηαρχκεηξν ηνπ απηνθηλήηνπ δείρλεη ηελ: (Να θπθιψζεηε ηε ζσζηή απάληεζε)
a. ζηηγκηαία ηαρχηεηα
b. κέζε ηαρχηεηα
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4.Έλα ζψκα θάλεη επζχγξακκε νκαιή θίλεζε φηαλ : (Να θπθιψζεηε ηε ζσζηή
απάληεζε).
a.θηλείηαη ζε επζεία γξακκή
b.θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρχηεηα
c.θηλείηαη ζε επζεία γξακκή κε ζηαζεξή ηαρχηεηα

5.ε πνην απφ ηα παξαθάησ ζψκαηα έρνπλ ζρεδηαζηεί ζσζηά νη δπλάκεηο πνπ
αζθνχληαη ζε ζψκα πνπ ηζνξξνπεί ζην δάπεδν; (φπνπ Β ην βάξνο ηνπ ζψκαηνο θαη Ν
ε θάζεηε αληίδξαζε ηνπ δαπέδνπ) . Να θπθιψζεηε ην ζσζηφ ζψκα.

ώκα Α

ώκα Β

6.Να βάιεηο έλα Δ δίπια απφ ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη κε επαθή θαη Α απφ
απόζηαζε.
a.ηξηβή
b.βαξπηηθή δχλακε
c.δχλακε κεηαμχ ειεθηξηθψλ θνξηίσλ
d.δχλακε πνπ αζθεί ηελησκέλν ζθνηλί
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7.ε έλα ζψκα αζθνχληαη νη εμήο
δπλάκεηο : F1=10N θαη F2=5N
πξνο ηα δεμηά θαη F3=8N θαη
F4=7N πξνο ηα αξηζηεξά φπσο
θαίλεηαη ζην ζρήκα :
Ηζνξξνπεί ην ζώκα ;
Ναη
Όρη

8.Παξαθάησ θαίλνληαη δχν ίδηα θηβψηηα ηα νπνία έρνπλ ην ίδην βάξνο. Μεγαιχηεξε
πίεζε πξνθαιεί: (θπθιψζηε ηε ζσζηή απάληεζε).
a.ην θηβψηην Κ
b.ην θηβψηην Λ
c.ε πίεζε είλαη ίδηα.

9. Ποια δφναμθ αποτρζπει τθ βφκιςθ των πλοίων ςτθ κάλαςςα; (Να κυκλώςετε τθ ςωςτι
απάντθςθ)

a. Το βάροσ
b. Η τριβι
c. Η άνωςθ
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10.ην παξαθάησ θχθισκα Λ1 θαη Λ2 είλαη δχν ιακπηήξεο θαη δ δηαθφπηεο πνπ είλαη
αλνηρηφο. Πνηφο απφ ηνπο ιακπηήξεο θσηνβνιεί : (Να
θπθιψζεηε ηε ζσζηή απάληεζε)
a.
b.
c.
d.

Μφλν ν ιακπηήξαο Λ1
Μφλν ν ιακπηήξαο Λ2
Καλέλαο ιακπηήξαο
Καη νη δπν ιακπηήξεο

11.Να ςθμειώςετε Ε ςτισ ςφαίρεσ που αναπτφςςονται ελκτικζσ δυνάμεισ και Α ςτισ
ςφαίρεσ που αναπτφςςονται απωςτικζσ δυνάμεισ.
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12. Να βάλεισ ζνα Φ δίπλα από τισ φωτεινζσ πθγζσ που κεωρείσ φυςικζσ και ζνα Τ δίπλα ςε
αυτζσ που κεωρείσ τεχνθτζσ.

Ήλιοσ
Λάμπα
Φεγγάρι
Κερί
Τθλεόραςθ
Αςτραπι
Αςτζρια

13.Στον πυρινα του ατόμου υπάρχουν :

a.
b.
c.
d.

Πρωτόνια
Ηλεκτρόνια
Νετρόνια
Πρωτόνια και νετρόνια

14.Ποια ςωματίδια είναι φορτιςμζνα αρνθτικά ; (Να κυκλώςεισ τθ ςωςτι απάντθςθ) :

a.
b.
c.
d.

Τα πρωτόνια
Τα νετρόνια
Τα θλεκτρόνια
Τα νουκλεόνια
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Μζροσ Β :

1. Για να κατανοιςω τισ βαςικζσ ιδζεσ τθσ φυςικισ
πρζπει να διαβάςω τθ κεωρία , να μελετιςω τα
προβλιματα και να προςζχω τον κακθγθτι μζςα
ςτθν τάξθ του γενικοφ ςχολείου.
2. Το μόνο που μακαίνω από τθν επεξιγθςθ και τθν
απόδειξθ ενόσ τφπου είναι ότι μπορώ να τον
χρθςιμοποιιςω για να λφςω το πρόβλθμα.
3. Καταναλώνω πολφ χρόνο για να καταλάβω
τουλάχιςτο μερικοφσ τφπουσ που μακαίνουμε
ςτθν τάξθ του γενικοφ ςχολείου ι που υπάρχουν
ςτο βιβλίο.

4. Σε αυτό το μάκθμα , δεν περιμζνω να
κατανοιςω τισ εξιςώςεισ ςε βάκοσ, απλά τισ
δζχομαι όπωσ μου δίνονται.

5. Οι φυςικοί νόμοι ζχουν μικρι ςχζςθ με ότι εγώ
αντιλαμβάνομαι ςτον πραγματικό κόςμο.
6. Μου αρζςει να κάνω μάκθμα ςε μια τάξθ που
ζχει μακθτζσ με μακθςιακζσ δυςκολίεσ και
μακθτζσ τυπικισ εκπαίδευςθσ.
7. Ο βακμόσ μου ςτο μάκθμα τθσ φυςικισ
κακορίηεται από το πόςο εξοικειωμζνοσ είμαι με
τθν φλθ. Η διορατικότθτα και θ δθμιουργικότθτα
δεν παίηουν κανζνα ρόλο.
8. Μόνο λίγοι άνκρωποι είναι ικανοί να κατανοοφν
πραγματικά τθ φυςικι.

διαφωνϊ
ζντονα

διαφωνϊ

δε
ςυμφωνϊ
οφτε
διαφωνϊ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ςυμφωνϊ

ςυμφωνϊ
απόλυτα
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διαφωνϊ
ζντονα

διαφωνϊ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

14. Προςπακώ περιςςότερο όταν βρίςκομαι ςε μια
αίκουςα με μακθτζσ με μακθςιακζσ δυςκολίεσ
και μακθτζσ τυπικισ εκπαίδευςθσ.

1

2

3

4

5

15. Κανείσ ςτθν πραγματικότθτα δεν ζχει πρόβλθμα
να μάκει φυςικι , απλά κάποιοι μακθτζσ
μακαίνουν με διαφορετικό τρόπο.

1

2

3

4

5

16. Όλοι οι μακθτζσ ( με μακθςιακζσ δυςκολίεσ και
τυπικισ εκπαίδευςθσ ) είμαςτε ίςοι μζςα ςτθν
τάξθ του γενικοφ ςχολείου.

1

2

3

4

5

9. Για αν καταλάβω τθ φυςικι μερικζσ φορζσ
χρθςιμοποιώ τισ προςωπικζσ μου εμπειρίεσ .
10. Μακαίνω καλφτερα όταν οι κακθγθτζσ
χρθςιμοποιοφν πολλοφσ διαφορετικοφσ τρόπουσ
για να διδάξουν.
11. Το να ξοδεφω πολφ χρόνο (περιςςότερο από
μιςι ώρα) για να λφςω μια άςκθςθ είναι άςκοπο
. Καλφτερα να ρωτιςω κάποιον που τα
καταφζρνει καλφτερα.
12. Ένα μεγάλο πρόβλθμα αυτοφ του μακιματοσ
είναι να απομνθμονεφςω όλεσ τισ πλθροφορίεσ
που πρζπει να γνωρίηω.
13. Μακαίνω καλφτερα ςε μια αίκουςα με
μακθτζσ με μακθςιακζσ δυςκολίεσ και μακθτζσ
τυπικισ εκπαίδευςθσ.
13. Είναι πικανό να περάςω το μάκθμα χωρίσ να
μάκω φυςικι πολφ καλά.

δε
ςυμφωνϊ
οφτε
διαφωνϊ

ςυμφωνϊ

ςυμφωνϊ
απόλυτα
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ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ
ΠΟΛΗΣΗΚΖ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ
ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ : ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ

Αγαπεηέ θαζεγεηή,
Ζ αθηέξσζε ιίγνπ απφ ην ρξφλν ζαο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ παξφληνο
εξσηεκαηνινγίνπ απνηειεί νπζηαζηηθή ζπκβνιή ζηελ έξεπλα κε ηίηιν : «Γλψζεηο θαη
δεμηφηεηεο ηεο θπζηθήο επηζηήκεο γηα άηνκα κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο:
Δπηπηψζεηο γηα ηε ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε». Με ηνλ φξν ζπκπεξίιεςε ελλννχκε
ηελ έληαμε θαη ηε ζπλεθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ.
Υσξίο ηε ζπκκεηνρή ζαο ε δηεμαγσγή ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο θαζίζηαηαη ζρεδφλ
αδχλαηε . Αληίζεηα ε ζπκκεηνρή ζαο εθηηκάηαη ηδηαίηεξα αλ ιεθζεί ππφςε φηη θάζε
έξεπλα έρεη σο ζηφρν ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ , θαζψο θαη ηε δηαηχπσζε
πξνηάζεσλ.
Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δελ απαηηεί ηελ θαηαρψξεζε πξνζσπηθψλ ζαο
ζηνηρείσλ , έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αλσλπκία ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη
απαληήζεηο είλαη εκπηζηεπηηθέο θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα εξεπλεηηθνχο
ζθνπνχο.

Δπραξηζηψ πνιχ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο.
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ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ

ΑΝΓΡΑ
ΓΤΝΑΗΚΑ

21-25 εηψλ

36-45 εηψλ

26-35 εηψλ

46-55 εηψλ

άλσ ησλ 56 εηψλ

1. ε πνην βαζκφ ζπκθσλείηε κε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο : (θπθιψζηε ηνλ θαηάιιειν αξηζκφ)

1) Οη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο έρνπλ ην δηθαίσκα λα
εθπαηδεχνληαη ζε ηάμεηο ηνπ γεληθνχ
ζρνιείνπ , καδί κε ηνπο ππφινηπνπο
καζεηέο ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο.
2) Ζ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε ησλ
καζεηψλ κε εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην
γεληθφ ζρνιεηφ δελ απνηειεί επηζπκεηή
εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή γηα ηνπο
καζεηέο ρσξίο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.
3) Δίλαη δχζθνιν λα δηαηεξεζεί ε
πεηζαξρία κέζα ζηελ ζρνιηθή αίζνπζα ,
φηαλ ζπλππάξρνπλ καζεηέο κε θαη
ρσξίο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.
4) Πξέπεη λα παξέρνληαη φιεο νη επθαηξίεο
ζηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο πξνθεηκέλνπ λα απνδψζνπλ ην
κέγηζην δπλαηφ ζηελ ηάμε ηνπ γεληθνχ
ζρνιείνπ.
5) Ζ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε ησλ
καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο ζην γεληθφ ζρνιείν κπνξεί λα
απνθέξεη πνιιά νθέιε ζηηο νηθνγέλεηεο
απηψλ ησλ καζεηψλ.

ζπκθσλώ
απόιπηα

ζπκθσλώ

νύηε
ζπκθσλώ
νύηε
δηαθσλώ

δηαθσλώ

δηαθσλώ
απόιπηα

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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ζπκθσλώ
απόιπηα

ζπκθσλώ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

12) Δίλαη εθηθηφ λα δηδάμνπκε καζεηέο κε
θαη ρσξίο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηελ
ίδηα ηάμε.

1

2

3

4

5

13) Ζ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε είλαη
θνηλσληθά σθέιηκε γηα ηα καζεηέο κε
εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6) Οη γνλείο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πξνηηκνχλ λα
εθπαηδεχεηαη ην παηδί ηνπο ζε ηάμεηο
ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ.
7) Οη πεξηζζφηεξνη εηδηθνί παηδαγσγνί δελ
έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο
πξνθεηκέλνπ λα δηδάμνπλ ζε κηα γεληθή
ηάμε.
8) Οη ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο
δελ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ
απνηειεζκαηηθά απφ ηνλ δάζθαιν ηεο
γεληθήο ηάμεο.
9) Υξεηάδεηαη λα κάζνπκε πεξηζζφηεξα
γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο
ζπκπεξίιεςεο ησλ καζεηψλ κε
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην γεληθφ
ζρνιείν, πξνηνχ απηή εθαξκνζηεί ζε
επξεία θιίκαθα.
10) Γε ρξεηάδεηαη εηδηθή θαηάξηηζε
πξνθεηκέλνπ λα δηδάμεη θάπνηνο ζε κηα
γεληθή ηάμε φπνπ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί
καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο.
11) Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο κε εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο δελ
παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα
ζπκπεξηθνξάο φηαλ ζπκκεηέρνπλ ζηελ
ηάμε ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ.

14) Οη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο ζα απνθηήζνπλ γξεγνξφηεξα
πεξηζζφηεξεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο
ζε έλα εηδηθφ ζρνιείν ή ζε κηα
μερσξηζηή ηάμε παξά ζηε γεληθή ηάμε.

νύηε
ζπκθσλώ
νύηε
δηαθσλώ

δηαθσλώ

δηαθσλώ
απόιπηα
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15) Δίλαη πηζαλφ νη καζεηέο κε εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα
απνκνλσζνχλ απφ ηνπο ππφινηπνπο
καζεηέο ζην γεληθφ ζρνιείν.
16) Ζ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε ησλ
καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο ζην γεληθφ ζρνιείν εληζρχεη
ηελ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο απφ
ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο.
17) Ζ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε πξνσζεί
ηελ θνηλσληθή αλεμαξηεζία ησλ
καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο.
18) Ζ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε εληζρχεη
ηελ απηνεθηίκεζε ησλ καζεηψλ κε
εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.
19) Δίλαη πηζαλφ ηα καζεηέο κε εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα
παξνπζηάζνπλ πξνθιεηηθή –
αλεπηζχκεηε ζπκπεξηθνξά φηαλ
ζπκπεξηιεθζνχλ ζην γεληθφ ζρνιείν.
20) Οη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο αλαπηχζζνπλ πςειφηεξε
απηνεθηίκεζε ζην γεληθφ ζρνιείν.
21) Ζ άκηιια ηεο γεληθήο ηάμεο πξνσζεί ηε
καζεζηαθή δηαδηθαζία ζηα καζεηέο κε
εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.
22) Ζ απνκφλσζε ησλ καζεηψλ ζηα εηδηθά
ζρνιεία δελ έρεη αξλεηηθή επίπησζε
ζηελ θνηλσληθφ-ζπλαηζζεκαηηθή
αλάπηπμε ηνπο κέρξη ην γπκλάζην.
23) Οη θπζηνινγηθά αλαπηπζζφκελνη
καζεηέο ζηηο ηάμεηο πνπ εθαξκφδνπλ
ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε είλαη
πηζαλφ λα εκθαλίζνπλ πξνβιεκαηηθή
ζπκπεξηθνξά ηελ νπνία «έκαζαλ» απφ
ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο.

ζπκθσλώ
απόιπηα

ζπκθσλώ

νύηε
ζπκθσλώ
νύηε
δηαθσλώ

δηαθσλώ

δηαθσλώ
απόιπηα
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3

4
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ζπκθσλώ
απόιπηα

ζπκθσλώ
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24) Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ κε
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο απαηηεί
πεξηζζφηεξε πξνζνρή απφ ηνλ
θαζεγεηή ζε ζχγθξηζε κε ηνπο
ππφινηπνπο καζεηέο.
25) Οη γνλείο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο έρνπλ
κεγαιχηεξε αλάγθε απφ
ππνζηεξηθηηθέο δνκέο ζε ζχγθξηζε κε
ηνπο γνλείο καζεηψλ ρσξίο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.
26) Οη γνλείο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο
ζπκπεξηθέξνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν
ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο , φπσο νη
γνλείο ησλ καζεηψλ ρσξίο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.
27) Μηα ζεηηθή πξνζέγγηζε ηεο
εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο παηδηψλ
κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην
γεληθφ ζρνιείν είλαη ε χπαξμε ελφο
εηδηθνχ παηδαγσγνχ ππεχζπλνπ γηα ηελ
εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ απηψλ ζην
ζρνιεηφ.

νύηε
ζπκθσλώ
νύηε
δηαθσλώ

δηαθσλώ

δηαθσλώ
απόιπηα

1.ε πνην βαζκφ πηζηεχεηε φηη είζηε έηνηκνη λα δηδάμεηε ζε καζεηέο κε ηηο παξαθάησ
δπζθνιίεο ζηελ ηάμε ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ : (θπθιψζηε ηνλ θαηάιιειν αξηζκφ)
Δηδηθή αλάγθε

θαζόινπ
έηνηκνο

κεξηθώο
έηνηκνο

έηνηκνο

πνιύ
έηνηκνο

Πξνβιήκαηα ιφγνπ θαη νκηιίαο

1

2

3

4

Δηδηθέο δπζθνιίεο ζηε κάζεζε
(δπζιεμία)

1

2

3

4

Διαθξά-κέηξηα λνεηηθή αλεπάξθεηα

1

2

3

4

Βαξηά λνεηηθή αλεπάξθεηα

1

2

3

4

Γηαηαξαρή Διιεηκαηηθήο ΠξνζνρήοΤπεξθηλεηηθφηεηα (ΓΔΠ-Τ)

1

2

3

4

νβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο

1

2

3

4

νβαξά πξνβιήκαηα αθνήο

1

2

3

4
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θαζόινπ
έηνηκνο

κεξηθώο
έηνηκνο

έηνηκνο

πνιύ
έηνηκνο

νβαξά λεπξνινγηθά ή νξζνπεδηθά
πξνβιήκαηα

1

2

3

4

Πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο

1

2

3

4

Δγθεθαιηθή παξάιπζε

1

2

3

4

χλζεηεο γλσζηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο
θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο, απηηζκφ θαη
άιιεο δηαηαξαρέο αλάπηπμεο.

1

2

3

4

2.Πφζν θαηάιιειν κέηξν πηζηεχεηαη φηη είλαη ε εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε
ηηο παξαθάησ δπζθνιίεο.

Δηδηθή αλάγθε

θαζόινπ
θαηάιιειν

κεξηθώο
θαηάιιειν

θαηάιιειν

πνιύ
θαηάιιειν

Πξνβιήκαηα ιφγνπ θαη νκηιίαο

1

2

3

4

Δηδηθέο δπζθνιίεο ζηε κάζεζε
(δπζιεμία)

1

2

3

4

Διαθξά-κέηξηα λνεηηθή αλεπάξθεηα

1

2

3

4

Βαξηά λνεηηθή αλεπάξθεηα

1

2

3

4

Γηαηαξαρή Διιεηκαηηθήο ΠξνζνρήοΤπεξθηλεηηθφηεηα (ΓΔΠ-Τ)

1

2

3

4

νβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο

1

2

3

4

νβαξά πξνβιήκαηα αθνήο

1

2

3

4

νβαξά λεπξνινγηθά ή νξζνπεδηθά
πξνβιήκαηα

1

2

3

4

Πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο

1

2

3

4

Δγθεθαιηθή παξάιπζε

1

2

3

4

χλζεηεο γλσζηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο
θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο, απηηζκφ
θαη άιιεο δηαηαξαρέο αλάπηπμεο.

1

2

3

4
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2. ε πνην βαζκφ πηζηεχεηε φηη νη παξαθάησ παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο
εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο ζε ηάμεηο ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο;

Παξάγνληεο

Καζόινπ

Λίγν

Αξθεηά

Πνιύ

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1. Αλεπαξθήο ρξφλνο εθπαηδεπηηθνχ

2. Έιιεηςε δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο
θαη ζπλεξγαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ –
Έιιεηςε εηδηθνχ ππνζηεξηθηηθνχ
πξνζσπηθνχ ζην γεληθφ ζρνιείν.
3. ηάζεηο θαη πξνθαηαιήςεηο
εθπαηδεπηηθψλ.
4. Έιιεηςε εκπεηξίαο ζρεηηθά κε ζέκαηα
πνπ αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή ηεο
ελζσκάησζεο.
5. Έιιεηςε ππνζηήξημεο απφ ην ζρνιείν
θαη ηνπο ηνπηθνχο θνξείο
6. Αλππαξμία νηθνλνκηθψλ πφξσλ

7. Έιιεηςε ππνζηήξημεο απφ ην ζρνιείν
θαη ηνπο ηνπηθνχο θνξείο.
8. ηάζεηο θαη πξνθαηαιήςεηο γνλέσλ.
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